
6:558:128:268:48

7:108:148:248:46

7:038:158:278:49

7:108:148:248:46

6:548:128:258:47

7:118:138:258:47



36 180

(22/5/2019

054-845-8815



  
  
  
  
  
  
  

  

  







  



 
 

 
א 

 

 
 
 

 (כה, ד) לה' שבת לארץ יהיה שבתון שבת השביעית ובשנה
כתב החיד"א שטעם השמיטה דוקא בשנה השביעית היא, לפי דברי הגמ' 

 תשרי וביומי ניסן ביומי מינייכו במטותא לרבנן רבא ל"א) "ב לה, (ברכות
 י"ופרש ש,"עיי" שתא כולא במזונייכו תטרדו דלא היכי כי קמאי תתחזו לא

 התורה מלימוד בטלים שנה שכל נמצא הגתות. ודריכת הקציר זמן שאז
 חודש, ב"י תורה מלימוד שבטלים נמצא שנים שש ובמשך, חדשיםשני

 ב"י כ"ג שהיא שמיטה מצות על ישראל בני נצטוו כ"וע, שלימה שנה שהם
 ק"התוה ש"וז שנים, השש משך שהחסירו מה את לתקן כדי חודש,

 החוב את ולפרוע' לה קודש יהיה חודש ב"י כל דהיינו" השביעית ובשנה"
 השביעית משנת שעברו שנים השש משך שהיה התורה ביטול על' לה

 (חומת אנך)              .הקודמת

 ) ב, כה('לה שבת

 ) י"רש( בראשית בשבת שנאמר כשם', ה לשם'" לה שבת"

 כנגד ותנוח האדמה שתשבות כדי שהיא אומרים יש שמיטה מצות בטעם
 . מלאכה ועשתה צמחים הצמיחה שבהן השבתות אותן כל

 .מדוייק והחשבון

 שבתות מספר זה לפי. שבתות ב"נ ובהם ימים ה"שס יש שנה בכל הנה
 . ד"שס הוא שנים בשבע

 האדמה מוציאה שבהן שבתות ב"נ יש השמיטה שבשנת מכיון אמנם
 שלאחר התורה ציותה כן על, כלשהו שבת חילול משום בהם ויש ספיחין
 ד"שס שוב לכשנצטברו, שנה ט"מ לאחר היינו, השמיטה שנות שבע

 האדמה תנוח למען, היובל שנת תהא, כהלכה נשמרו לא אשר שבתות
 .השמיטה שנות' בז נחה שלא השבתות אותן כל כנגדשלימה שנה

 )א"בטל מובא. ג"תע' סי משה מטה(

  כא) -(כה, כ לכם  ברכתי את וצויתי נאכל וגו' מה תאמרו וכי

 עמוקים סודות להם יש, והיובל השמטה כתב בספר "צרור המור": ענין
 כולה התורה כל שורש הוא הנגלה ולפי. עולם של כבשונו שהם ודברים
 ובענין. עשירים עם עניים אלא להתקיים א"א העולם כי, כולו העולם ויסוד

 לך כדכתיב, ועשירים עניים שוים שיהיו ת"השי רצה והיובל השמיטה
העני  כי וידוע). יא, כג שמות( עמך אביוני ואכלו וכתיב), ז לעיל( ולעבדך

 עונה ובכל עת ובכל, לאכול מה לו אין כי, ענינו וכעס מכאובים ימיו כל
, ערב יתן מי יאמר ובבקר, מנגד לו תלויים וחייו לשמיםנשואות עיניו

, תמיד משתה לב וטוב בשמחה ימיו כל אבל העשיר. ועניותו לבבו מפחד
 . במכאוביו יודע ואינו העני שוכח לבבו וברוב שבעושרו בענין

 רצופים שנים' ב שיהיו, והיובל השמיטה שנת להביא התורה רצתה ולכן
 זורעים שאין אחר, לשמים עיניו נושא העשיר שאפילו באופן. קדושות
 ימיו שכל העני צער ויזכר שידע כדי, אשתה ומה אוכל מה ואומר. וקוצרים
 נושא שנים בשלשה או בשנים שהעשיר ואחר. ובדאגה בצער ושנותיו

 מה, ולקצור לזרוע לי אין כי ביתי לאנשי אעשה מה ואומר, לשמים עיניו
 יראה שכשהעשיר באופן. עניות מדוחק מכאובים ימיו שכל העני יעשה
 אני ויאמר. והיובל מהשמיטה עליו שעברו הימים יזכור, בעושרו עצמו
, ביתי לאנשי לעשות מה יודע הייתי לא ויובל שמיטה שלשנים בשתי
 מה. אשתה ומה אוכל מה אומר והייתי ובדאגה ובצער וצוקה בצרה והייתי
 לשמים נשואות ועיניו, בטובה ראה ולא מכאובים ימיו שכל העני יעשה

 העני יזכור שבזה בענין, להם אין פורש לחם שאלו עולליו כי, ולבריות
 נזרע לא הן השביעית בשנה נאכל מה תאמרו וכי בכאן ש"וז. עליו וירחם
 התבואה את ועשת לכם ברכתי את וצויתי, תבואתנו את נאסוף ולא

עולםאמרתיכאומרו, והעולםהתורהיסודשזהובענין. השניםלשלש
 יבנה". חסד

כעין זה ממש כתב בספר "בן איש חי" והוסיף בזה משל: "למלך שהיה לו 
סר בן יחיד אשר הוא יורש העצר שלו ויביא חכם אחד בקי בכל חכמות ומ

בנו בידו ללמדו כל חכמה ובפרט מה שנוגע בתכסיסי המלוכה. והחכם 

לימד את הבן כראוי ויביאהו אצל אביו ויאמר כבר למד כראוי תעשה לו 
כור המבחן. ויבחנהו המלך וימצאהו שלם בכל וישמח שמחה גדולה ויצו 
לתת לאותו חכם מן האוצר לו מאה אלף זהובים וגם נתן לו אות של הכבוד 

ררה. ויען החכם ויאמר למלך עוד נשאר דבר אחד שצריך אני ללמדו והש
ודי לזה זמן שעה אחת על כן תשלח אותו לביתי ואלמדהו. ויאמר טוב 
הדבר וישלח את בנו לבית החכם והנה החכם סגר הדלת ויתפוס את בן 
המלך ויתן בסד רגליו ויכהו חמשים מקלות על רגליו עד כי התחיל הדם 

רם מים והבן צועק ואין מושיע לו. אח"כ הניח אותו תוך להיות שותת כז
עגלה אחת וישלחהו אצל אביו ירא המלך את בנו צועק וגונח והדם שותת 
מרגליו. ויאמר מה לך ויספר לאביו. והמלך נתמלא חימה וגזר לתלות את 
החכם על העץ. אך צוה שיביאהו אצלו קודם הצליבה לשאל אותו על 

מר כבר גזרתי לצלוב אותך אהו לפני המלך וימעשה הרע שעשה ויביאו
ואם יש קשה מצליבה הייתי עושה לך ורק הגד לי מה השטות הזאת 
שעלתה בדעתך להרע לבני רעה כזאת ואבדת בידים שכר העצום והכבוד 

לאכתי ולא אעשה רמיה לכך משהיית לוקח. ויאמר החכם אני נאמן ב
השלמתי מלאכתי היום בדבר הזה שעשיתי. מתחלה אשאלך אם אתה 
רוצה לעשות בנך סוחר או מלך הלא בודאי שרצונך לעשותו מלך במקומך 
ולכך מסרתו לי העיקר הוא ללמדו תכסיסי מלכות. וכן עשיתי ולמדתיו 

עיקר ובדקת אותו ומצאתו שלם ורק הוא עדיין חסר דבר אחד שהוא 
וצורך גדול בתכסיס המלוכה. יען מלך במשפט יעמיד ארץ וכל אדם 
שעושה דבר חוץ לשורה יביאו משפטו לפניו אך העונש צריך להיות כפי 
מדרגת החטא. ויזדמן שיבא לפניו דין אדם אחד שגנב מאה דינרים והוא 
יחרוץ עליו משפט להכותו אלף מקלות והוא מחמת שבימיו אפילו פרעוש 

ו מחמת השמירה שעושים לו אינו יודע כמה הוא שיעור צער לא עקצ
המקלות. ובאמת אם יכוהו שלש מאות ימות ואם חמש מאות יהיה גופו 
חתיכות חתיכות. אך כיון שגזר אלף מקלות דבר המלך אין להשיב יכוהו 
וזה ימות מיתה משונה על גניבת מאה דינר. כמה עוול עשה זה במשפט. 

עור שיוכל לסבול. כדי שיוכל לשער צער המקלות לכך הכיתיו מקלות שי
עד כמה מגיע בעשרה, ועד כמה מגיע החמשים ועוד ועוד. ואז ידע לגזור 
העונש הראוי לפי העון. וישמח המלך על דבריו ויוסיף לו מתנה יותר על 

 (בן איש חי)                    מתנתו".

 לא כספך את ך:עמ אחיך וחי מאלקיך יראת ותרבית נשך מאתו תקח אל
 לז) -(כה, לו  אכלך תתן לא ובמרבית בנשך לו תתן

 אינו ברבית הנותן ל"רז ש"מ פ"ע האלה הכתבים לשונות כפל ד"בס ל"נ
 שהיה ל"ז איגר עקיבא רבינו הגאון בזמן היה ומעשה, המתים בתחיית קם

 ואחר, גדול בעושר נתעשר ומזה, ברבית היו עסקיו שכל גדול עשיר בעירו
 כסף ל"אלפים ריוא שני יורשיו שיתנו עד לקברו הקהל רצו לא שמת

 הזה הדבר על הנסיך אצל וקבלו בניו והלכו, העיר של הכולל לקופת
 יותר מאד גדול מעשיר אפילו קבורה בשביל ליקח דרכם שאין באומרם
 זהוהרי ל"רייא אלפים שני תובעים אביהם ובעבור, כסף ל"רייא מעשרים

  לסבלו. א"שא גדול עול

 קשות אתו וידבר', הנז ל"ז איגר עקיבא רבי הגאון את ויקרא הנסיך וישלח
 . הזה הדבר על

 בכך הם עסקיו שבל ברבית שהמלוה כתוב שלנו בתלמוד: הגאון ויענהו
 הרווחתו כל האיש זה והנה, בקבר ישאר אלא. המתים בתחיית קם אינו

 ישראל שאר בשלמא כן על, נתעשר ומזה, הרבית מן היה ופרנסתו
 מןהקבר של קרקע לוקחים המתים אין המתים בתחיית יקומו שבודאי
יצאוהמתיםבתחייתכייעןבשכירותבהנקבריםורק, לאחוזההקהל
 עליהם. שכירות להעמיס יכולים אנחנו ואין, לשלום לביתם וילכו ממנה
 אחר שאולי, הקבר של זו בקרקע ידורו כמה יודעים אנחנו שאין הרבה
 ואין מקבריהם ויקומו המתים יחיו שנים מעט ואחר המשיח יבא זו שנה
 בתחיית קם דאינו כיון האיש זה אבל הקבר של זו בקרקע צורך עוד להם

 עד עולם לאחוזת הקבר של הקרקע גוף שלוקח ברור הדבר נמצא המתים
 אצלינו מקודשת היא המתים לקבורת שנתייחדה זו שקרקע וכיון קץ אין

   g.agedank@gmail.com בכל ענייני ‰‚יליון ני˙ן לפנו˙ ל„ו‡"ל:בס"„, 

  ט˙˘ע" ב‰רפר˘˙  
 ‰זכויו˙ ˘מורו˙ למו"ל. ‡ין ל˜רו‡ בזמן ‰˙פיל‰ ו˜רי‰"˙כל © 
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 כבוד לפי ערך לה עשינו לכך מאד הוא רב קדושתה גודל לפי וערכה
 הגאון של זו תשובה להנסיך וערבה כסף ל"רייא אלפים שני סך קדושתה

 אותו יקברו לאו ואם העדה מן עליהם הושת כאשר היורשים שיתנו ויצו
 .  אצלם

: והטעם" ותרבית נשך מאתו תקח אל, "כאן הכתובים ד"בס יובן ובזה
 תחיה תלויה בזה הנה, ועוד, הזה הדבר על שצוך" מאלקיךויראת, "חדא
 בתחיית תקום ותרבית נשך מאחיך לוקח שאינך ידי דעל לעתיד שלך

" עמך אחיך וחי" וזהו, בקבר תשאר ולא עמך ואחיך אתה שתחיה, המתים
 הכתוב הוסיף עוד. יחדיו שניכם ותעמדו ביחד ואחיך אתה שתחיה
, נשך מליקח עצמו מונע שהוא מזה לו שיהיה אחרת תועלת לאדם להודיע
 ארץ אתכם ואכלה" מלשון והוא" אכלך תתן לא במרבית" כ"עי כי, והוא

 בשר אוכל שהוא" אוכל" בשם נקרא הקבר ולכן, בחקותי בפרשת" אויבכם
 בתחיית קם אינך נשך תקח שאם לומר בא כאן הוא וכן בו הנקבר האדם
 פ"ע לשלם מוכרח ותהיה נצח לאחוזת לך הקבר קרקע תהיה ולכך, המתים

 הקבר בעבור ל"ז איגר עקיבא רבי הגאון שטען וכמו רב ממון בעבורה הדין
 שאוכלת הקבר קרקע הוא" אכלך" וזהו, בנשך נותן שהיה העשיר אותו של

 (עוד יוסף חי)      כלומר ברבוי ממון. "במרבית" לקנותה תצטרך אל בשרך,

 

 מאוצרות המגידים  
 לאכלהלך 

לא לבהמה וגם לא לעכו"ם. אין לתת  –פירות שביעית הם "לך לאכלה" 
 להם פירות שביעית לאכילת אדם.

 צדיק אחד מצדיקי ירושלים:מספרים א געוואלדיגע מעשה על 

כיום יש בסביבתנו עובדים זרים גוים, פיליפינים או רומנים. גם אצלם 
היום אמרה המשרתת  בבית, עבדה גויה מחו"ל בנקיון. פעם אחת באמצע

 לרבנית כי לקראת הערב היא מתעתדת לשוב לביתה לחו"ל.

השתוממה ותמהה: "מדוע לא אמרת לי כמה ימים קודם לכן, הרבנית 
 הייתי דואגת לעצמי למישהי אחרת?"

 היא התנצלה ואמרה כי עליה לשוב בדחיפות לחו"ל.

ה", אמרה "אם הייית אומרת לי קודם לכן, הייתי נותנת לך מתנת פריד
הרבנית, אך הגויה בשלה: "נכון, אבל קיבלתי הודעה פתאומית שעלי 

מוכרחה לצאת". ארזה את חפציה ועמדה לנסוע , אין לי זמן לכלום, אני 
 לצאת מהבית.

 אמרה הרבנית ונתנה לה. -"את יודעת מה? קחי לך תפוח לדרך" 

 היא נטלה את התפוח ויצאה ב'שלום'.

הרב הביתה. היא סיפרה לו על המקרה המוזר, לאחר כמחצית השעה הגיע 
שהגויה יצאה והלכה ללא הודעה מוקדמת, וגם סיפרה שנתנה לה תפוח 

 כיון שלא היה לה משהו אחר לתת לה כמתנת פרידה. –

"מה עשית?" נבהל הרב, הרי התפוח הוא מפירות שביעית שאסור לתת 
השעות, יש סיכוי אנא, מהרי בעקבותיה וטלי את התפוח מידיה. לפי  לגוי!

 שהיא עדיין בתחנת האוטובוס".

הרבנית רצה אחריה לתחנה, ובדיוק "אויף צו להכעיס", היא כבר לא היתה 
בתחנה, כנראה עלתה לאוטובוס שעמד עדיין בתחנה. הרבנית הצדקת לא 
התמהמה, אם אסור אז אסור, שילמה עבור כרטיס באוטובוס ועלתה 
עליו. היא החלה לחפש את הגויה בשורות הנוסעים באוטובוס והנה 

 .במושב האחורי בסוף האוטובוס – ראתה אותה ממרחק

המשרתת הגויה, רק ראתה את הרבנית באה לקראתה, הוציאה מיד 
קופסת תכשיטים שגנבה, זרקה לעברה באמרה: "קחי, קחי... " פחדה 

 ו למשטרה.שמא יקרא

הרבנית, כמובן, לא ידעה כלום מהתכשיטים. הגויה היתה בטוחה שבגלל 
ת לא התבלבלה וביקשה: "גם את כך היא רודפת אחריה... אבל הרבני

 התפוח תני לי!"

 למדנו ושיננו, כי אין לתת לגוי פירות שביעית, וכי שומר ה' את כל אוהביו.

 (יחי ראובן)

: תבואתנו את נאסף ולא נזרע לא הן השביעת בשנה נאכל מה תאמרו וכי
השנים  לשלש התבואה את ועשת הששית בשנה לכם ברכתי את וצויתי

 כא) -כ (כה, 

היה זה בחודש אייר תשס"ז "שלום, אני מדבר עם הרב ראובן מאיר?" בקע 
הקול מן השפופרת. "כן" השיב הרב מאיר ושאל "מי אדוני בבקשה?" 
"אתה מטפל בשומרי השמיטה בארץ?" באה שאלה כתשובה. "כן" חזר 
הרב מאיר והמתין להסברים. "אני חקלאי מהדרום, למרות שאני לא דתי, 

השנה להחלטה שעלי שמור שמיטה, אפשר להיפגש איתך?" שאל  הגעתי
הקול מעבר לקו שמסיבות שלו בחר שלא להזדהות. אלא שדברים מעין 
אלו לא מטרידים את הרב מאיר שמיהר להשיב למטלפן האלמוני: 
"בשמחה רבה, היכן אתה מעוניין להיפגש?" "בצומת קוקה קולה שבפאתי 

י ניתן להיפגש היום בארבע, השיב בני ברק, בתחנת הדלק, מבחינת
החקלאי". "אין כל בעיה", סיים הרב מאיר את השיחה. איזה ססיפור מוזר, 

 הרהר לעצמו, מעולם לא זכורה לי שיחה שכזו.

הרב מאיר, יש להקדים, הוא רכז אחת מקרנות השביעית המסייעות 
לחקלאים שומרי שמיטה. השיחה היתה לא שגרתית, שכן בדרך כלל 

הקרנות מכתתים רגליהם ממושב למושב על מנת לשכנע את  פעילי
החקלאים לשמור שמיטה, הדבר כרוך בשכנועים רבים ובשיחות נפש 
האורכות שעת רבות. וכאן לפתע חקלאי המגדיר את עצמו כ'לא דתי' 

 ומביע נכונות לשמור מיוזמתו שמיטה כהלכה, הגיעו ימות המשיח.

הפגשה. הוא תר במבטו בתחנת בשעה היעודה הופיע הר מאיר למקום 
הדלק אחר אדם המתאים במראהו לחקלאי חילוני, לאחר כמה דקות 
נפגשו עיניו באדם שהתאים להגדרה זו ואף נראה כמחכה למישהו. הוא 
ניגש אליו, ומיד כשהבחין בו הלה, אורו עיניו. "הרב מאיר"? "כן". "אני 

ה אתה מוזמן שמח לפגוש אותך", אמר האיש שהזדהה כליאור, "בבקש
 להיכנס לרכבי שם נוכל לדבר יותר בנחת", אמר.

השניים התיישבו ברכב, ליאור פתח ואמר: "תראה הרב מאיר, אני חקלאי 
ביישוב בדרום הארץ, השנה החלטנו אני ואשתי לשמור שמיטה, אבל אין 
לנו שום מושג כיצד עושים זאת ובמה זה כרוך. אין לי בעיה, אני מוכן 

 צריך על מנת לשמור שמיטה".לשלם כל מה ש

"אין צורך לשלם כלום", ענה הרב מאיר כשחיוך קל על פניו, מסתבר 
שלאיש אין באמת כל מוש שמיטה מה היא. "על מנת לשמור שמיטה" 
המשיך "פשוט יש צורך לא לעבוד כלל בקרקע לאורך כל השנה הנקראת 
 שביעית. תחילתה של השנה היא בראש השנה שנת תשס"ח וסיומה
בראש השנה תשס"ט, זו התורה כולה על רגל אחת", סיים הרב מאיר את 

 דברי הפתיחה.

במשך הפגישה הוא פירט לפניו את הפרוצדורות היותר מורכבות 
הכרוכות בהכנת השדה לשמיטה, באופן השבתתו, ובשאר הפרטים 
ההלכתיים. "הגוף במסגרתו אני עובד יעמוד כל העת לשירותך ולעזרתך", 

ב מאיר. "תוך כמה ימים נשלח אליך בעז"ה מדריך חקלאי הוסיף הר
שיעמוד לימינך וילווה אותך אורך כל השנה". "תודה רבה", אמר ליאור, 
"זה באמת מעניין כל מה שאתה מספר, עד היום היו לי מושגים בסיסיים 
בלבד על אודות השמיטה, אני מבין שזה הרבה יותר מסובך ממה 

הוסיף הרב מאיר, "הרבה יותר קשה ממה שחשבתי". "הנסיון לא קל" 
 שאתה חושב, אבל תדע לך שיש הרבה עזרה ממרום, על כל צעד ושעל".

"את זה אתה לא צריך לספר לי", הפתיע ליאור, כשחיוך מופיע בקצה פיו. 
"למה כוונתך?" הסתקרן הרב מאיר. "לא מפתיע אותך אדם חילוני כמוני, 

מחליט לפתע להשבית ארבעים שאין לו מושג קלוש בשום דבר בדת, 
דונם של שטח חקלאי פורה ומניב יבול יפהפה?!" "את האמת אומר לך, 
מהרגע שדברנו בטלפון בפעם הראשונה השאלה הזו מנקרת לי בלב, ככל 
שהפגישה ביננו מתמשכת, התמיהה רק הולכת ומתגברת. נו, אולי הגיע 

 הזמן שתפרוס את הקלפים על השולחן והתעלומה תיפתר?"

ד שוחחנו אני "הדבר החל לפני שלוש שנים", החל ליאור לספר. "יום אח
בדה שאנו חיים בארץ ישראל ואנו יהודים, העלנו ואשתי על אודות העו

את השאלה מה דבר זה אומר לגבינו, אין לנו כל מושג ביהדות, הפעם 
האחרונה שבה נפגשנו עם משהו יהודי היתה בשיעורי התנ"ך בבית הספר 

, זה לא יתכן שנשהה בארץ ישראל, כיהודים, תוך סיכון ומלחמות, היסודי
עדיף שנעצור לרגע לחשוב מה כל זה אומר לגבינו. "מסקנת הדברים 
היתה, להתחיל כל ערב לקרא יחד עם כל המשפחה כמה פרקים בתנ"ך, 

 דבר זה כך חשבנו, ירחיב את אופקנו בכל הקשור ליהדות".

אנו מתיישבים עם הילדים בגינה, שותים  וכך מידי ערב, באווירה נעימה
משהו, וקוראים כמה פרקים בתנ"ך. מידי פעם מתפתחים דיונים על מה 
שקראנו זה עתה, והתחושה הכללית היא שכל יום אנו לומדים דברים 
חדשים אודות עם ישראל, ההסטוריה המרתקת שלו, הקשר לפיסת ארץ 

 .זו ויסודות האמונה אותם הנחיל לאנושות כולה

ואז יום אחד אנו מגיעים לפרשת "בהר", אנו מתחילים לקרא את הפסוקים 
ומתגלה לעניינו צווי מאוד מיוחד: "שש שנים", אומרת התורה, מותר לך 
לזרוע את השדה, ולעבוד אותו כראוי, אולם לאחר שש שנים אלו באה 

 השנה השביעית בה עליך להשבית את כל העבודה החקלאית לחלוטין!

י ואשתי אחד על השני מופתעים. בעת העתיקה לא היו מרכולים הבטנו אנ
סון חקשר לעונה, לא היו מקררי ענק לאיבהם ניתן היה להשיג סחורה בלא 

המתפרנס כולו  עם שלםתוצרת חקלאית סיטונאית. כיצד אם כן 



 

 ג 

מהחקלאות יכול לעמוד בצווי שכזה, אחת לשבע שנים לא לזרוע ולא 
הניתן לאכילה. עד כמה שזכור לנו ירד להם  לקצור, ולא לגדל שום דבר

 לחם מן השמים רק בהיותם במדבר אך לא לאחר שנכנסו לארץ.

התחלנו לדון בדבר עד שהבת שלי לפתע קוראת: "אבא תעבור בבקשה 
עוד שניים עשר פסוקים, יש פה את התשובה התנכי"ת לשאלה שלכם". 

ים. התורה עצמה עברנו לפסוק כ' והנה השאלה שלנו עולה מתוך הפסוק
אומרת, שאם תשאלו מה נאכל באותה שנה הרי לא נזרע וממילא לא יהיה 
לנו מה לאסוף אחר כך בדיוק כמו שאנו באמת שאלנו וכאן באה תשובה 
שמאוד הפתיעה אותנו: הבורא מבטיח שהוא יצווה את הברכה, והאדמה 

 תצמיח בשנה השישית עבור שלוש שנים!

יצד התורה יכולה להבטיח שבמחזוריות הבטנו המומים אחד בשני, כ
קבועה לאחר חמש שנים בהן הקרקע תניב יבול מסוים, ישתנה הטבע 
 שלה בשנה השישית והיא תניב פי שלשה? זוהי הבטחה על טבעית בעליל. 

תה בתנ"ך, הדבר חורג חילונית הקוראת להנא –בשביל משפחה חקלאית 
בהתאבדות של העם כולו! מגבולותיו של סיפור היסטורי גרידא, מדובר 

ואז אשתי זרקה לחלל האוויר, "ליאור, בא נבדוק את זה, בא נחליט שאת 
כל החקלאות שלנו אנו משביתים בשמיטה, ונראה מה קורה בשנה 
השישית, הא, מה דעתך"? הרהרתי לעצמי, לאחר מספר רגעים החלטתי 

נ"ך, להענות לאתגר: "תראי זוהי אפשרות נהדרת לבדוק את המסופר בת
אבל אין לי מושג מתי זה יוצא השמיטה הזאת". לאחר מספר בירורים 
נודע לי שאנו עומדים בשנה החמישית. זה היה לפני שנתיים. החלטנו 
לעצמנו שנשמור שמיטה, והתחלנו לצפות בכליון עיניים לבואה של השנה 

 השישית.

 ליאור השתתק לרגע ולגם מעט מבקבוק השתיה שבידו. הרב מאיר שהיה
מתוח כהוגן שאל: "נו, עכשיו אנו כבר במחצית השנה של השנה השישית, 

 יש בידך תוצאות"? "כן" אמר ליאור והשתתק, נהנה מהמתח. 

"ו..." "צר לי לומר הברכה לא הופיעה אצלי פי שלשה". "אז מה כן קרה"? 
"אני חקלאי כבר שלשים שנה, הנתונים אצלי מאוד מדוייקים, כל שנה 

חות או יותר אותו דבר, אולם השנה קרה לי משהו מאוד הרווחים הם פ
 מוזר, צרוף מקרים ייחודי גרם לכך שהשנה הרווחתי פי חמשה!

"פי חמישה?" "ממש כך, מאזן הרווחים שלי השנה הוא שיש כרגע בידי 
כסף כמו שאני מרוויח במשך חמש שנים בדיוק! מבחינתי אין כל בעיה 

 בפיתוח הקרקע שנה לאחר מכן".לשמור שביעית ברווח וגם להתחיל 

שאל הרב  "מה קרה השנה שלא קרה בכל השלושים שנה האחרונות?"
מאיר כשהוא אחוז הפתעה. "אני מגדל בארבעים הדונם שברשותי 
פלפלים, בעיקר לייצוא לחו"ל", ענה ליאור. בדרך כלל אני מוכר קילו 

לי מכל שלוש וחצי שקל, השנה פנו א –פלפלים במחיר סיטונאי בשלוש 
העולם שאייצא את הסחורה שלי דווקא אליהם המחירים שהציעו טפסו 
ועלו, ולבסוף קילו של פלפלים נמכר במחיר סיטונאי של שמונה עשרה 

 שקל!" "כמניין חי... וחי בהם..."

"בקיצור, היו פניות מכל העולם, לא הבנתי מה קורה, התחלתי לברר ואז 
, מדינות שונות באירופה ובראשן נודע לי שיש מחסור של פלפלים בעולם

ספרד הן יצואניות הפלפלים הגדולות בעולם. לפני כמה חדשים בבדיקות 
שערך משרד הבריאות העולמי באירופה התברר לתדהמתם שחומר רעיל 

 מופיע בכל התוצרת. 

בירור קצר העלה שהשנה נקנתה כמות גדולה של חומר ריסוס מחברה 
בל כמו תמיד מתברר שיותר זול פירושו סינית במחיר הרבה יותר זול, א

יותר יקר, החומר לא היה ראוי לשימוש, וכל התוצרת החקלאית של ספרד 
ועוד מדינות נאלצה להיזרק. נוצר מחסור עולמי בפלפלים, והמשווקים 
חיפשו נואשות בכל מקום בעולם אחר מטעי פלפל. כשנודע להם עלי, הם 

 לזכות בתוצרת החקלאית שלי". היו מוכנים לשלם הון תועפות על מנת 

כמובן שאני ואשתי עומדים המומים מול העובדה הזו, אין לנו מה לומר. 
כבר אמרתי לך שזו השנה השלשים שאני חקלאי, וכל שנה פחות או יותר 
התנובה זהה וכך גם המחירים, מבחינתנו צרוף המקרים השנה הוא יותר 

מלבד ההסבר שזו ברכה מידי גדול, איננו יודעים כיצד להסביר זאת 
אלוקית. "זהו, הגיע הזמן לעשות את חלקנו בהסכם ולשמור שמיטה 

 במלואה"...

 (האמנתי כי אדבר)

 

 וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית הן לא נזרע ולא נאסף את תבואתנו
 (כה, כ)

 עזיבת הכל בידי הקב"ה -בטחון 

נשב ונלמד, נתפרנס שאלה זו נשאלת בכל מיני מצבים בחיינו, כגון: איך 
 מהכולל ונחתן את ילדנו, ואכן עלינו לתת עליה את הדעת.

שורש הענין הוא, שנדרש מהאדם להתחזק במידת הבטחון בהשי"ת, 
שעניינה עזיבת הכל בידי הקב"ה. להכיר שהכל בידי שמים וביד השי"ת 

 לפעול מבלי להיות תלוי במעשינו.

נדנד באויר, הוא סומך כשאדם נוסע במטוס והוא מרגיש שהמטוס מת
ובוטח על הטייס שיודע את מלאכתו, ובאפשרותו להטיס את המטוס 

 ללא כל תלות בנוסעים בו.

כשאדם זוכה ומחתן את בתו הראשונה והוא דואג וחושש מה יהיה 
כשיגיע תורה של הבת השניה, הרי שאין לו בטחון במי שעזר לו בראשונה. 

ה שולח לו צ'ק בדולרים, הוא לא היה אילו אליהו הנביא היה דוד שלו, והי
 דואג...

לשים לב שאת בתו הראשונה חיתן עבורו אביו שבשמים, והוא יכול לחתן 
זוהי עבודת האמונה וממנה נובע הבטחון. בטחון היינו  -גם את בתו השניה 

 שהקב"ה אינו תלוי בנו בכדי לעזור לנו.

תומה ומוחלטת. העבודה שלנו היא, להכיר שאין סדרים ואין מציאות ח
ביכולת של האדם יש מצב בו נגמרו האפשרויות והוא הגיע לסוף הדרך. 
כאן מגיע ענין הבטחון, להכיר שאצל הקב"ה אין שום מחסום ושום הגבלה 

 והוא יכול להפוך סדרים ולחדש מצבים.

 אליך" -"אברחה ממך 

 מרן הגרי"ז חידש ביאור נפלא מהו "בטחון" אמיתי.

ה נוראה בראש השנה הבאה לידי ביטוי גם בהלכה; ישנה לכאורה סתיר
מצד אחד קיים פחד ואימת הדין, כמו שאמרו חז"ל (ר"ה לב ע"ב): "אמר 
רבי אבהו: אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה: רבונו של עולם, מפני מה אין 

אמר להם:  -ישראל אומרים שירה לפניך בראש השנה וביום הכפורים? 
 -וספרי חיים וספרי מתים פתוחין לפניו  אפשר מלך יושב על כסא דין

וישראל אומרים שירה"?! ומצד שני ישנה גם שמחה, כמו שנפסק להלכה 
בטור (או"ח סי' תקפא): "ורוחצין ומסתפרין ע"פ המדרש, א"ר סימון: 
כתיב 'כי מי גוי גדול וגו', ר' חנינא ור' יהושע אומרין איזו אומה כאומה זו 

פי' מנהגיו ודיניו, שמנהגו של עולם אדם שיש  שיודעת אופיה של אלוהיה,
לו דין לובש שחורים ומתעטף שחורים ומגדל זקנו ואין חותך צפרניו לפי 
שאינו יודע איך יצא בדינו, אבל ישראל אינן כן, לובשים לבנים ומתעטפים 
לבנים ומגלחין זקנם ומחתכין צפרניהם ואוכלין ושותין ושמחים בר"ה לפי 

 יעשה להם נס".שיודעין שהקב"ה 

מרן הגרי"ז זצ"ל מיישב סתירה זו עפ"י פיוט נפלא הנקרא "כתר מלכות", 
 שחיברו רבי שלמה אבן גבירול:

 -כביכול הוא פונה אל הקב"ה ואומר לו כך: אם אתה  -"אם תפקוד עווני" 
תפתח את ספר הזכרונות ותגלה שם את עוונותי, להיכן אוכל  -הקב"ה 

יש לי לאן לברוח, אני בורח אליך.  -ליך"! א -להימלט? "אברחה ממך 
אם ח"ו תחליט לשפוך חמתך עלי, יש לי אפשרות  -"ואתכסה מחמתך" 

בצילו של הקב"ה. אלו מילים נפלאות. לשון  -להתכסות. במה? "בצלך" 
 דומה מצינו בדברי הרמב"ם (בפיהמ"ש ר"ה פ"ד מ"ז): "ומברח מנוס אליו".

להציל את עצמו הוא "בצלך", אבל כל סכנה, הדרך היחידה שלו בכשאדם 
זאת רק אם הוא אכן במצב של "אברחה ממך". אם אדם אינו מפחד, הוא 
אינו בורח, וממילא גם לא יגיע אל ה', אין לו תקוה. חייבים את שני הדברים 

כשיש פחד, אז יש גם בטחון. אם אדם מבין את הסכנה והוא פוחד,  -יחד 
יבה לבטחון, אך אם אדם בטוח ששום זו ס -הרי ש"אברחה ממך אליך" 

דבר לא יקרה לו, אין לו סיבה לבטוח. אם אדם לא מרגיש בסכנה, אין לו 
סיבה לחסות בצלו של ה'. לכן מצד אחד איננו אומרים הלל בר"ה, מפני 
היראה, ודוקא משום כך אנו מתרחצים ומסתפרים, כיון שבטוחים 

 שיעשה לנו נס.

ירושו לא לדאוג מהבעיות שיש לנו, הכל רבים מאתנו חושבים שבטחון פ
אלא שהקב"ה  -יהיה בסדר. מדוע? הלא הבעיות גדולות, הסכנות גדולות? 

 גדול, לפיכך המסקנה היא שהכל יהיה בסדר...

זו טעות, וכמליצה בעלמא יש לדמות זאת לאלו הסבורים שכאשר 
 מערבים בשרי עם חלבי התערובת הופכת להיות פרווה... כמובן שבשרי

 זה בשרי וחלבי זה חלבי!

כאשר ישנה בעיה, היא רצינית, וצריך לטפל בה בצורה רצינית. אדם צריך 
 תפילה וכו'. -להבין שיש לו כלים עוצמתיים לטפל בבעיה בעז"ה 

לפעמים יש לאדם בעיות שונות של בריאות, פרנסה וכו'. אם אדם מבין 
זהו בטחון. "אני יום השי"ת יעזרהו.  -את רצינות המצב, ופונה אל השי"ת 

 ביום של יראה, יש לי בטחון. -אירא, אליך אבטח" 

זהו בטחון: להבין מצד אחד את רצינות הבעיה, ומאידך לפנות אל ה'. מי 
ששומע אזעקה והיא אינה פולחת את לבו, הוא בבעיה, כי מאחר ואינו 
 מפחד הוא גם אינו מתפלל, אינו זועק, וא"כ מה יציל אותו? הפחד המביא

הוא ההצלה של האדם.-לפניה לעומק הלב אל הרבש"ע 



 

ד 

עד כאן היסוד הנפלא שחידש מרן הגרי"ז זצ"ל בענין ה"בטחון", ושמעתי 
מר' יושע בער שאביו היה אומר זאת הלכה למעשה. בכל פעם שהיו במצב 
של סכנה, הוא לא היה נותן להם לשכוח זאת לרגע. היה חוזר ואומר: "הם 

שוב  -! והדגיש באוזניהם שברגע שישכחו את הצרה באים להרוג אותנו"
 לא יתפללו לה', ואז באמת יהיו בסכנה!

אם מצב העסקים גרוע, עלינו לדעת שהקב"ה גרם לכך. זה לא פשוט 
שהכל יהיה בסדר. כדי להפוך את המצב צריך כוחות כביכול של הקב"ה, 

 וזהו ע"י כוחה של תפילה.

 "ואנא מגברא דלית ליה בעינא"?!

 ישנו מעשה נפלא המובא בחז"ל (תענית כה ע"א):

היה דחוק ועני. "עביד  -"רבי אלעזר בן פדת דחיקא ליה מילתא טובא" 
הקיז דמו, וידוע שאחרי הקזת דם צריך לאכול בשר ולשתות יין  -מילתא" 

כדי לחזק ולהברות את הגוף. לרבי אלעזר לא היה מה לאכול מחמת עוניו, 
נתעלף לבו  -אש של שום. "חלש לביה ונים" ר -ואכל "ברא דתומא" 

(רש"י). כשבאו חכמי בית המדרש לבקרו, "חזיוהו דקא בכי וחייך, ונפק 
בתוך שנתו בכה וחייך, וניצוץ של אש יצא  -צוציתא דנורא מאפותיה" 

 ממצחו.

כשהתעורר משנתו, שאלוהו: 'מדוע בכית ומדוע צחקת בתוך השינה', 
אלתי אותו: "עד מתי אצטער בהאי עלמא" אמר להם: ישב עמי הקב"ה וש

עד מתי אסבול את העניות.. "ואמר לי: אלעזר בני, ניחא לך דאפכיה -
כלומר, במהלך  -לעלמא מרישא, אפשר דמתילדת בשעתא דמזוני"? 

הבריאה ובמזל לידתך בעולם הזה, אין לך פרנסה ומזונות. השאלה היא 
עולם חדש, בו יתכן האם ברצונך שאהפוך את העולם ואברא עבורך 

אמר ר"א  -שתיולד במזל של מזונות. "אמרי לקמיה, כולי האם ואפשר" 
בן פדת לפני הקב"ה: גם אם תעשה עבורי את הדבר הגדול של בריאת 
עולם חדש, עדיין לא מובטחים לי מזוונת, אלא ספק הוא אם איולד בשעת 

 מזונות, ויהיה לי מזל טוב?

שאל ר"א בן פדת את הקב"ה: האם  -נא"? "אמרי ליה: דחיי טפי או דחיי
נותרי לי רוב שנים לחיות, או שעברתי כבר את רוב שנותי, "אמר לי: 

א"ל הקב"ה שעברו עליו כבר רוב שנות חייו, ונותרו לו מעט שנים  -דחיית" 
 לחיות, ולכן בכה מתוך שנתו.

אם כך, אמר ר"א בן פדת, אסבול את  -"אמרי לקמיה אי הכי לא בעינא" 
מצב העניות ואיני רוצה בשינוי העולם. וע"ז ענהו הקב"ה: "בהאי אגרא 

יהיבנא לך לעלמא דאתי תליסרי נהרוותא דמשחא  -דאמרת לא בעינא 
בשכר שקיבלת על עצמך  -אפרסמון דכיין, כפרת ודיגלת, דמענגת בהו" 

את היסורין, תזכה בעולם הבא לי"ג נהרות של שמן אפרסמון, כמו פרת 
היינו תענוגים רוחניים בעוה"ב. ועל הבשורה הטובה הזו חייך ודיגלת, ו

 בתוך שנתו.

האם לא אקבל יותר מי"ג נהרות? "א"ל:  -"אמרי ליה, האי ותו לא"? 
ומה אתן לחבריך? "אמר ליה: ואנא מגברא דלית  -ולחברך מאי יהבנא"? 

וכי אני מבקש ממי שאין לו אפשרות, והרי אתה הקב"ה  -ליה בעינא"?! 
רא כל העולמים, אין גבול ליכולתך ובאם תתן לי יותר, ודאי תוכל ליתן בו

 גם לאחרים?!

הכהו הקב"ה באצבע על מצחו, "ואמרו לו,  -"מחיין באסקולטא אפותאי 
הכיתי בך את חיצי, ופירש רש"י שאמר לו כן  -אלעזר בני גירי בן גירי" 

 והכהו לחדווא בעלמא, והיינו הניצוץ של אש שיצא ממצחו.

 הדברים עמוקים ונפלאים, ומהוים את אחד מיסודות היהדות.

השייכות שלי אל הקב"ה  -"יפול מצדך אלף ורבבה מימינך אליך לא יגש" 
אינה תלויה במה שקורה מסביבי. ר' אליעזר אמר לקב"ה: אם אני מבקש 
ממך ואני אומר שאני רוצה יותר או פחות, מה זה קשור לחברי? אני אומר 

 וקי" וגם חברי אומרים "אלוקי" בדרכם. אין זו סתירה לקב"ה.כל בוקר "אל

יהושע הכניס את כל  -"צמצם בין שני בדי הארון" (ילקו"ש יהושע רמז יד) 
בני ישראל בין שני בדי הארון, וזהו הנס של היהדות, היסוד של עם ישראל. 
בין שני בדי הארון יש מקום רק לאדם אחד, וכל אחד תופס את כל מקום 

 רון.הא

נפרוט זאת לפרטים, ונבאר עפ"י דוגמא מהחיים:

. הוא עורך לעצמו חשבון 18עשר ילדים, שהגדול בהם בן ליהודי בא"י יש 
שנה עליו לחתן את כל ילדיו. אם יעזור לו הקב"ה ויתחלק  20פשוט: בתוך 

 80,000חצי בחצי עם הצד השני, כדי לחתן כל ילד הוא יצטרך משהו כמו 
עשר ילדים זה בערך מליון דולר. ומה מצבו הכלכלי -ל שניםדולר. כפו

בבנק יש לו 'אוברדרפט' של אלפיים ש"ח... ובעז"ה עוד כמה  -כיום? 
 חודשים עליו להתחיל לחשוב על שידוכים. איך יוכל להסתדר במצב כזה?!

כאן מגיעה מידת הבטחון ואומרת: נכון, זה לא פשוט, אך אם תפנה לקב"ה 
יהיה בסדר, ה' יעזור לך.-ותתפלל אליו 

"נכון, הקב"ה יעזור לי, אבל מה עם  -כך חושב אותו יהודי  -"הבעיה היא" 
השכן שלי שלא מסתדר, ומה עם שאר כל היהודים הטובים שנזקקים 

 לחתן את ילדיהם"?

כשאדם קם בבוקר הוא אומר: "אלוקי"! אתה ואני. נשכח מהעולם לרגע. 
י באותה צורה כפי שעשית עד עתה, האם אם אתה ה' תמשיך לנהל את חי

מצוות, לא חשבתי שאסתדר, -יש לי ממה לדאוג? ב"ה עשיתי חמש בר
וב"ה עברתי את זה. הגעתי עד הלום. אבל, רבש"ע, מה אתו, ואתו ואתו? 

 וכאן אנו מתבלבלים.

 -ועל כך אמר דוד המלך "יפול מצדך אלף ורבבה מימינך אליך לא יגש" 
 ן יחיד אצל הקב"ה!עליך להרגיש כמו ב

הקב"ה אמר לר' אליעזר: אינך יחיד, ישנו עולם שלם, ואם אתן לך, מה 
 יישאר לחבריך?

ענה לו ר' אליעזר: רבש"ע, אל מי אני מדבר? הרי מדבר אני אל השי"ת 
 שיש לו מספיק לכולם, אתה יכול להתנהג אתי באופן מיוחד.

למא" (רש"י): אה, והקב"ה כל כך התרגש מדבריו עד שהכהו "לחדווה בע
מותק, זה נפלא! אתה באמת הבן יחיד שלי, וגם יענק'ל הוא הבן יחיד שלי, 

 וגם שמער'ל ובער'ל. כל יהודי הוא בן יחיד שלי!

לפעמים כשרופא אומר שאין סיכוי רח"ל, או שהעסקים של כולם 
אכן אין לו סיכוי! אבל  -מתמוטטים, אם אכן אדם חש שהוא חלק מכולם 

מיתי הוא כשאדם מבין את רצינות הבעיה, ובנוסף על כך הוא "בטחון" א
גם מבין שהעולם מתנהל ע"י הקב"ה בהשגחה פרטית! לעומת היחס אל 
ג'וני כאמריקאי, ואל צ'ינג צ'נג כסיני, אותי הקב"ה אוהב לא רק כיהודי, 

 אלא כ"ראובן" וכ"רחל". השייכות שלו אלי היא בקשר אישי ופרטי!

ה כזו, לא מן הנמנע שגם במצבים הקשים ביותר, וגם וכשאדם מגיע להכר
יזכה ל"יפול מצדך אלף ורבבה  -כשנראה לו שהוא כבר לאחר יאוש 

  "אליך לא יגש"! -מימינך", אבל 

 (תפארת שמשון)         

 

 מאתו תקח אל :עמך וחי ותושב גר בו והחזקת עמך ידו ומטה אחיך ימוך וכי
 (כה, לו) :עמך אחיך וחי מאלקיך ויראת ותרבית נשך

 לפי הוא הריבית איסור טעם עיקר כי טעמא בתר וזיל :יקר כליכתב ב
 נשואות עיניו ומתן משא בעל כל כי האדם מן הבטחון מדת מסיר שהוא

 ידוע שלו ריוח בריבית הנותן אבל לא או ירויח אם מסופק שהוא לפי' ה אל
 בלאו עובר הלוה שגם ומה. לבו יסיר' ה ומן שבידו ערבונו על וסומך וקצוב
 מדבר כנודע הבטחון מדת מן ומסירו המלוה את מחטיא שהוא לפי

 כי מצד, מצדקה הרחוקים לב ואבירי אמנה מקטני שרובם בריבית המלוים
 חזקתו ם"עכו שכל לפי ם"לעכו בריבית ליתן שמותר ומה'. בה בטחונם אין

, בעקיפין לבא דרכו מ"מ ידך תחת כבוש הוא אם אפילו וגזלן אלם שהוא
 תמיד כ"וע בריוח ולא בקרן לא בטוח אינו לעולם בידו ערבונו אם ואפילו
 ומה. מקום בכל הריבית איסור טעם וזה מידו להצילו' ה אל נשואות עיניו

 ועוד, בהלוואה ליקח מוכרח עני סתם כי בהווה הכתוב דבר העני שהזכיר
 שאפילו ל"קמ לזה הביאו ההכרח כי עובר אינו עני הלוה שאם א"שסד
 כי השמיטה לפרשת זו מצוה נסמכה כ"וע. תשימון בלא עובר העני הלוה
 ':בה בטחונינו שנשים כדי הוא השמיטה טעם גם

נביא כאן מעניין הביטחון כפי שמסופר בספר "האיש על החומה" 
 תהלוכות חייו של הגרי"ח זוננפלד זצ"ל: 

 שגם ובעשייה בתפלה מלהשתדל ח"הגרי נמנע לא, בטחונו מידת בגודל
 . ה"בהקב אלא מבטחם ישימו לא ביתו ובני אשתו

 בצער מאד הצטער, ללחם ורעבו צער חיי חיו ואשתו שהוא, מצוקה בימי
 לשמים עיניו נשא אז. לבה ודאגת בצרתה לראות יכול היה ולא אשתו
 כי, רוצה ואיני יכול איני ממון לי שתזמין להתפלל, עולם של רבונו: "ואמר
 תצטרך כך י"ע כי, רוצה איני אבידה שאמצא ולבקש. אקבל לא חנם מתנת
 שגוי מבקש אינני כי, מגוי אפילו רוצה אינני וזה, מבריותיך אחד לצער
 בריה שום של מצערו להיבנות רוצה שאיני משום, אמצא שאני בכדי יאבד

 של בלבה הבטחון מדת שתתן אנכי מבקש אלא. מנכרי ואפילו, בעולם
' וה, כלום חסר העולם ואין נהנה אני נמצא, זו בקשתי תמלא ואם, אשתי
 . פרנסה חוסר על התאוננה לא ימיה וכל, תפלתי שמע

 נכמר האמהי ולבה, זו צדקנית של סבלנותה פקעה ויחידה אחת פעם רק 
 וכך. מבוקשם את למלאות יכלה לא והיא לחם המבקשים עולליה למראה
 : ברנשטיין יעקב ישראל רבי הישיש סיפר

 בשעת הימים באחד, רבות שנים חיים רבי של בשכנותו היינו גרים
 בעצב ושאלה, ביתנו דלת על חיים רבי אשת הרבנית הקישה הצהרים

 . הצהרים לארוחת לחם ככר לה להשאיל נוכל אם, ובבישנות



 

ה 

 ועד מחוט משכניה לשאול הרבנית נהגה לא מימיה כי, לפלא הדבר ויהי
 אפוי לחם ככר ובחרתי הקיר לארון נגשתי. אוכל צרכי וביחוד, נעל שרוך
 אותו והושטתי, הלחם את בעצמה לאפות שנהגה אשתי ידי מעשה, היטב

 שראיתי ומכיון. בקרבה נסער שרוחה העידו הרבנית של פניה תוי. לרבנית
 לתוך עד הרבנית אחרי ועקבתי סקרנותי גברה, דופן יוצא מקרה הענין בכל

 . ביתה

 שותק השולחן ליד מסב חיים שרבי ראיתי הרבנית אחרי כשנכנסתי
 אשתו לו שתגיש למה ומצפה שוהה, ומכונס

 חיים שרבי ואחרי. מהשכן השיגה עתה שזה הלחם את הרבנית לו הגישה
 : לו אמרה, המוציא ברכת ובירך כדיו פרס

 ובצער בצערי תרגיש למען, בבית לחם כשאין הטעם להטעימך רציתי" -
 בבכי פרצה אלה מלים באמרה". רעבונם להשביע במה לי שאין הילדים

' ר שכננו מאת הוא שאול עתה בצעת שעליו זה לחם גם: והוסיפה, מר
 . יעקב ישראל

 לא שהלחם ועוד, מספקת שאינה זו סעודה על חיים רבי מאד הצטער
 . מאחר דבר שאל לא מעולם כי, הנהגתו את שנגד דבר, הוא משלו

 ולא אכל, דרבנן ז"ברהמ עליו לברך שיוכל כזית שיעור ואכל עצמו דחק
 . שלו שאינה מסעודה לשבוע רצה לא כי שבע

, המזון ברכת בכוונה וברך הדלה סעודתו את סעד חיים שרבי זמן אותו כל
 ואינה לחייה על נגרות כשדמעותיה, השני החדר בפינת הרבנית עמדה
 . ברוחה לשלוט יכולה

 גמר ועם, חיים רבי של ללבו מאד נגעו, ילדיו ורעבון, אשתו של צערה
 הבטחון מדת יש לה שגם נדמיתי אמנם: "עצמו אל כפונה,  אמר ז"ברהמ
 ". פרנסה ולחפש לצאת יש, כן הדבר שאין עכשיו אבל, כמוני

 הבית מן ויצא קם, כתפיו על שלו' דזובע'ה את שם האלה כדברים ובדברו
 ". פרנסה לחפש"

 יצר בי גבר, אחרים מקרים מהרבה מופת כאיש חיים רבי את שהכרתי, אני
 .פרנסה חיים רבי" מחפש" איך ולראות לעקוב הסקרנות

 בקרבת עצמי מצדד ואני, השכונה במעלה הרחבות במדרגות עולה הוא
 מהשער לצאת פונה ימינה סובב חיים רבי, בי ירגיש שלא בכדי הקירות

. בעקבותיו ואני, למיידאן הפונה בסמטא" לדך משגב" החולים בית י"שע
 ואני, המיידאן לרחוב בכוון ומהלך לשער מחוץ צעדים כמה עושה הוא
 . מתנועותיו לרגע אף עיני מסיר אינני

 צעדי את וזרזתי ברוחי שלטתי לא. מתכופף חיים שרביהבחנתי לפתע
 מהארץ מרים שהוא רואה אני והנה, ראיה בטווח, בקרבתולהמצא בכדי
 . זהב נפוליון שני

 כבר אפשר נו: "ויאמר רוחו בשלוות אלי ויפן, בי הרגיש כאילו עתהרק
    "...פרנסה כבר ה"ב לי יש הביתה לחזור

 (האיש על החומה)

 

יש  צוה.  המצוה הזאת עוסקת  באיסור אונאה.בפרשת השבוע, ישנה מ
  ונאות.אונאת דברים, אלה שני סוגים של אונאת ממון ויש א

 רכממ רוכמת יכו(כה , יד) , זה נושא אחד שהתורה עוסקת   ונאת ממוןא
 ונאת ממון.זה א – יוחא תא ישא נוות לא ךיתמע דימ הנק או ךיתמעל

 .םיכקלי ה' אנא יכ יךקלאמ אתריו יתומע תא ישא נותו אלו(כה, יז) 

 כ"ת( דברים אונאת על הזהיר כאן. עמיתו את איש תונו ולא - רש"יאומר 
, לו הוגנת שאינה עצה ישיאנו ולא, חבירו את איש יקניט שלא, )א, ד פרק
 לכך, לרעה נתכוונתי אם יודע מי תאמר ואם, יועץ של והנאתו דרכו לפי

, ללב המסור דבר כל. יודע הוא מחשבות היודע, מאלהיך ויראת נאמר
 מאלהיך ויראת בו נאמר, בלבו שהמחשבה מי אלא כירמ שאין

אל תגיד התכוונתי לטובה. הקב"ה יודע מה  – באה התורה ומזהירה כאן
 היתה כוונתך .

ונאת דברים, אאיסור במצוה הזו, של ספר החינוך, במצוה של"ח , עוסק 
  תכם לקרוא כמה שורות מתוך דבריו:אני רוצה ברשו

 דברים לישראל נאמר שלא, כלומר, ריםבדב מישראל אחד להונות שלא
 הוא כי ידוע זו מצוה שרש מהם... להעזר כח בו ואין ויצערוהושיכאיבוהו

 וקשה, בעולם מצויה הברכה שבו השלום וגדול, הבריות בין שלום לתת
 . בה תלויות תקלות וכמה קללות כמה המחלקת

 בענין ברכהל זכרונם שהזהירונו זרוזין וכמה אזהרות כמה. המצוה מדיני
 שאמרו עד בדבר והפליגו, לבישם ולא דבר בשום הבריות להכאיב שלא זה

 להזהר וראוי, דמים לו שאין בשעה המקח על עיניו יתלה שלא), שם(
 הקפידה התורה כי, אדם לבני חרוף נשמע יהיה לא דבריו ברמז שאפילו
 והרבה, הבריות ללב מאד קשה דבר שהוא לפי, הדברים באונאת הרבה

 לברכה זכרונם שאמרו וכמו. הממון מעל יותר עליהם יקפידו אדם בנימ
 אומר הוא דברים שבאונאת ,ממון מאונאת דברים אונאת גדולה) שם(

 בהן שיש הדברים כל פרט לכתב באפשר יהיה ולא. וגו מאלהיך ויראת
 הוא ברוך השם כי, שיראה מה כפי להזהר צריך אחד כל אבל, לבריות צער
 ללבב... יראה והוא לעינים יראה האדם כי, רמיזותיו וכל ותיופסיע כל יודע

 ראוי, בקטנים ואפילו, ונקבות בזכרים זמן ובכל מקום בכל זו מצוה ונוהגת
 כדי הרבה שצריכין במה זולתי, מדאי יותר בדברים להכאיבן שלא להזהר
 שלא בהם והמקל, אדם של ביתו בני ובנותיו בבניו ואפילו ,מוסר שיקחו
 את והכאיב זה על והעובר. וכבוד ברכה חיים ימצא אלה בענינים םלצער
 ובחולה תשובה בבעל לברכה זכרונם חכמינו שפרשו באותן בדברים חברו

 וכמה. מעשה בו שאין לפי, עליו לוקין אין אבל, זה לאו על עבר בהן וכיוצא
 יתעלה, זה על המצוה האדון ביד יש עגל של רצועה מבלי מלקיות
 ויתברך.

ונאה של ילדים אוהוא מזהיר מאוד, ב ספר החינוךלה הדברים שכותב א
קטנים, וצריך לדעת, שלפעמים אנשים מבוגרים, חושבים שזה משחק 

ונאה אעם ילדים ומשתעשעים איתם . ההשתעשעות הזאת, היא איסור 
ובינתיים הוא  , והילד מסתובב אחורה הוא דופק לילד על הגבאם  –

אז הילד מסתובב שהוא הביא מהבית וקים , סוחב לו את השקית ממת
 חזרה ושואל, איפה הממתקים ?! 

 הינה! –והוא אומר לו בגיחוך 

לכן אומר לנו  וקטן הוא לאו בני מחילה,  ונאת דברים בקטן,אזהו איסור 
שקטנים , אם אתה מצער אותם, שזה לא בשביל תדע לך,  –ספר החינוך 

וב לו את המפתחות , או חינוך, אלא בגלל שזה שעשוע אצלך לגנ
שעשוע אצלך לקחת לו את השקית עם הגוגואים , זו לא סיבה שתעשה 

 לו את זה, ולכן מזהירה אותנו התורה , על איסורי אונאת דברים.

 למה הכוונה ? ונאת דברים ?אמה זה 

מביאה הגמרא  (בבא מציעא נח, ב) כמה וכמה דוגמאות, בואו ונקריא 
 : אותם, כדי שנכנס לסוגיה

 מעשיך זכור לו יאמר אל תשובה בעל היה אם כיצד הא דברים באונאת
ברוך ה' הוא בעל תשובה , התחיל להתפלל באיזה בית  – הראשונים

תשמע, אני חדש בדת, אבל  –, הוא מגיע לגבאי ואומר לו הכנסת מסוים 
, שהקריאת שמע היא לא כהשיטה  המגן אברהםראיתי שיש שיטה של 

שיטת הגאון מוילנה , אולי ננהג כשיטתו של המגן שנוהגים כאן , כ
 אברהם ?

תראה אותו, עד לפני שבועיים היה עם קוקו , פתאום  –בא אחד ואומר 
 נהיה המגן אברהם?! תגיד תודה שיש הגאון מוילנה ...

אל תזכיר לו את זה שהוא פעם לא היה בעל תשובה.  – אומרים חז"ל
 זכור מעשי אבותיך . , אל תגיד לו אותו דבר גר שהתגייר 

תראה, אתה מדבר דברי תורה , לפני  –אותו דבר, אם הוא בא ואומר 
שבועיים אכלת נבלות וטרפות מה אתה מדבר דברי תורה ?! מי אתה 

 בכלל ?!

 כל מעשה כזה, הוא מעשה של אונאת דברים . 

''אכלת נבלות  –הגם, שראיתי במפרשים, שאם אתה אומר לגר 
שום בעיה, זה לא אונאה, כיון שלא היה לו שום  וטרפות'', אין בזה

איסור, לאכל נבלות וטרפות , אז מה הבעיה ? לפני זה לא היה לו שום 
 בעיה .

ולכן, השאלה היא , אם יש בזה אונאה או אין בזה אונאה , כי לפני זה לא 
 היה לו בזה שום איסור. 

לו איסור בכך, אז  כל האיסור הוא למי שהינו יהודי , למי שאינו יהודי, אין
 יסורין היו אם –הגמרא  ממשיכהמה יש לך לעורר על זה ? בכל אופן , 

 לו יאמר אל בניו את מקבר שהיה או עליו באין חלאים היו אם עליו באין
  לאיוב חביריו לו שאמרו כדרך

לעשותמגיע לך ! ככה הם אמרו לו, ולכן אסור  –אמרו לו חבריו של איוב 
 דברים . את זה, זה אונאת 

 אז למה חבריו של איוב עשו את זה ?  –וחז"ל עצמם שואלים 

שחבריו של איוב עשו זאת, כיון שהוא התלונן על מידת  –ועונים חז"ל 
 הדין .

 מה אתה מתלונן על מידת הדין ? מגיע לך !  –אמרו לו 

תשמע, נפלת ? אתה חולה ? תבדוק, אולי יש  -אבל אסור להגיד לאדם  
 ות ?!לך באמת בעי

הוא חולה ? אתה צריך לעודד אותו, לא להגיד לו זה בעיה שלך, אל 
 תצער אותו .



 

 ו 

 יאמר לא ממנו תבואה מבקשין חמרים היו אם - ממשיכים חז"ל ואומרים
בן  – מעולם מכר שלא בו ויודע תבואה מוכר שהוא פלוני אצל לכו להם

ולח אדם מחפש הלוואה, מחפש גמ"ח, ואתה יודע, שהבן אדם שאתה ש
 אותו אליו, אין לו אפשרות בכלל לעזור לו , אתה עובר על איסור אונאה.

 הדבר שהרי דמים לו שאין בשעה המקח על עיניו יתלה לאאף אומרי''ר
אתה רוצה לקנות, ואתה יודע שאין לך כסף לקנות. אתה בא  –ללב  מסור

ף למוכר , אתה אומר לו ''אני רוצה לקנות'', ואתה יודע שאין לך כס
 בכלל, זה איסור אונאה.

זה נפוץ היום מאוד , אנשים שמחכים בתחנות לאוטובוסים , ובשלטים 
מופיע שהאוטובוס שהם צריכים יגיע בעוד חצי שעה. מה עושים חצי 

 שעה ?!

נכנס לחנות נעליים ומתחיל למדוד את כל הנעליים בחנות , עד שנשארו 
 לו שלוש דקות לאוטובוס.

א ראיתי מספיק דוגמאות, אבוא בלי נדר פעם ל –אומר לבעל החנות 
 אחרת. 

אדם שעושה את זה, עובר על איסור אונאה. הדבר הכי פשוט הוא, 
על סולם  אותךעלות הלהיכנס לבעל החנות, ולהגיד לו תשמע, אני יכל ל

 א אני יקל עליך , אני בסכ"ה רוצה מזגן. שלוש פעמים למדוד נעליים, ב

אני לא  –לה על סולמות, אני אומר לך במקום להטריד אותך, ושתע
 מתכוון לקנות , אני רק רוצה לשבת בחנות , עד שיגיע האוטובוס. 

 כמה עולה –אותו דבר אדם שסתם נכנס לחנות לשאול שאלות 
 מיקרוגל, כמה עולה זה כמה עולה זה...

חז"ל אומרים , שהוא נוטע אשליות בלב המוכר . אבל אם אתה נכנס 
באמת אתה רוצה לקנות מוצר מסוים, אבל אתה פשוט לחנות במטרה, ש

עושה ''סקר שוק'', אז אתה אומר למוכר ''אני מתעניין במחיר של המוצר 
 הזה'', אז זה בסדר.

אל תיטע בו אשליות, אומרים חז"ל, כאילו אתה קונה. כי ברגע שאתה 
נכנס לו לחנות, הוא כבר מתחיל לפנטז על הרווח שהוא הולך לעשות על 

 צר שתקנה ממנו. המו

תגיד לו על ההתחלה, שאתה לא מתכוון לקנות מוצר כרגע, יצאת ידי 
 חובה.

השיעור שלנו היום, הוא לא להביא דוגמאות לאונאה, לכן הבאתי רק 
 מגוון דוגמאות, כדי שיהיה לנו איזה שהיא מידה לדבר.

ראיתי בספר אחד, שיהודי יקר מהעיר צפת כתבו, ושם הוא מביא כל 
דוגמאות לאיסורי אונאה, בין היתר הוא מדבר על הרכישות מיני 

 שאנשים עושים כיום, דרך האינטרנט, כי הרכישות יותר זולות שם.

, אבל אדם יכל לרכוש נעליים של חברה ידועה בחמישים אחוז פחות
באינטרנט אין לך מדידות כמו בחנות, אז איך תדע איזה מידה אתה צריך 

 בנעל מסוימת ?

לחנות שליד הבית, אומר למוכר תביא לי בבקשה את הנעל אתה הולך 
.... לא זה קצת רחב לי, תביא לי את הדגם השני, 41הזאת של נייק, מידה 

 מודד מסתכל , יופי זה מתאים !

מוריד את הנעל, רום את הדגם ואומר למוכר תודה רבה, אבוא פעם 
 אחרת כבר.

 ישים אחוז. הלך והזמין את אותה נעל באינטרנט, וכך חסך חמ

אתה  –עשה את זה, חסך חמישים אחוז, אבל עבר על איסור אונאה 
מצער את המוכר, מריץ אותו על הסולם, כדי שאתה תקנה ביותר זול 

כך. זה איסור אונאה , צריך לדעת שאסור לעשות את זה. אתה יכל -אחר
 לעשות את זה, אם אתה מיידע אותם. 

ות באינטרנט את הנעל, יותר בזול, תשמע, אני מתכוון לקנ –תגיד למוכר 
 אז תעשה טובה ותעזור לי.

כל הדברים האלה, קדושים לאיסורי אונאה. הבאנו רק את הדברים 
האלה, כדי שנחוש את זה על בשרנו, על מה מדובר כאן, באיסורי אונאה, 

מה הרגישות של רבותינו, סביב העניין הזה לצער אדם, גם אם אתה לא 
בו, שאתה אומר לו זכור מעשיך הראשונים, תזכור  פוגע בו ואתה עולב

מי היה אביך, מי היה סבך .

עושה לו נקודות אחרות, שנוגעות לגמרי כאן זה לא ככה, כאן אתה 
באפיקים אחרים, אבל גם זה נקרא בשם אונאה, כי אתה מצער את 

 . האדם

 ר''א - ממשיכה הגמרא (בבא מציעא ) עד כמה הענין של האונאה חמור
 בו נאמר שזה ממון מאונאת דברים אונאת גדול יוחאי בן ש''ר משום חנןיו
' ור מאלהיך ויראת בו נאמר לא וזה מאלהיך ויראת} מג/לו/יז-כה ויקרא{

 ניתן זה אמר נחמני בר שמואל רבי בממונו וזה בגופו זהאומר אלעזר

צער של הגוף אי אפשר להשיב, וצער  להישבון ניתן לא וזה להישבון
 אפשר להשיב. ממוני

 לעולם רב אמר - מסיימת הגמרא ואומרת, דבר שמאוד מאוד אקטואלי
 – קרובה אונאתה מצויה שדמעתה שמתוך אשתו באונאת זהיר אדם יהא

באופן עקרוני,  \הנשים מאוד רגישות למילים שאתה מוציא מהפה. הגבר
הוא יותר חזק, אתה אומר לו משהו, לא תמיד על המקום הוא מתפרץ, 

אצל אישה, היא יותר רגישה, וברגע שאתה פותח את ''הצרורות''  אבל
של הלשון, לפעמים זה יכל להביא אותה לדמעה , וחז"ל אומרים, שאדם 

 צריך להיזהר שלא לפגוע באשתו .

 שכיח הוה רחומי דרב -כולנו מכירים את דברי הגמרא (כתובות ס"ב, ב) 
 דכיפורי יומא מעלי כל לביתיה אתי דהוה רגיל הוה במחוזא דרבא קמיה
 אתי השתא אתי השתא דביתהו מסכיא הוה שמעתא משכתיה חד יומא
 אפחית באיגרא יתיב הוה מעינה דמעתא אחית דעתה חלש אתא לא

רב רחומי התעכב בבית המדרש, אשתו  – נפשיה ונח מתותיה איגרא
הורידה דמעות , יצאה קורה מבית המדרש ונפלה על ראשו , והרגה אותו 

 ם.במקו

מה היא הרוויחה ? היא בכתה כי בעלה  – שואל ר' חיים שמולביץ בספרו
 איחר , אז היא הורידה דמעות. מה היא הרוויחה ?

. הכוח שיש כוחה של דמעה פירוש הדבר, זה  – אמר ר' חיים שמולביץ
 לדמעה של אישה, פועל דברים עצומים בשמים.

. י דמעה לא ננעלול השערים ננעלה, שערכאף עפ"י, ש –אומרים חז"ל 
ברגע שהאדם מוריד דמעות , אז השערים המיוחדים , הנקראים שערי 

 דמעה, נפתחים , והדינים בשמיים נעשים אחרת לגמרי. 

 שנחרב מיום אלעזר ר''א - ממשיכים חז"ל ואומרים (גמרא בבא מציעא)
 ואשוע אזעק כי גם )ח-ג איכה( שנאמר תפלה שערי ננעלו המקדש בית

 שנאמר ננעלו לא דמעות שערי ננעלו תפלה ששערי פ''ואע תפלתי שתם
 תחרש... אל דמעתי אל האזינה ושועתי' ה תפלתי שמעה )יג-לט תהילים(

-ז (עמוס שנאמר אונאה משערי חוץ ננעלים השערים כל חסדא רב אמר
 שליח בידי נפרע הכל אלעזר ר''א אנך ובידו אנך חומת על נצב' ה הנה ז)

 אנך ובידו שנאמר מאונאה חוץ

בכל דבר שהקב"ה שולח מלאך, המלאך לא ''נוסע  – אומרים המפרשים
בטיסה ישירה ", הגמרא בברכות אומרת, שיש מלאך שיש לו שתי 
תחנות יש מלאך שיש לו ארבע תחנות, מלאך המוות יש לו שמונה 

תחנות. הקב"ה אין לו תחנות, ברגע שהוא יוצא, הוא מיד נפרע מבני 
הקב"ה בעצמו,  – אנך ובידו -ור אונאה כ"כ חמור האדם, ולכן האיס

בהם ענייני אונאה "מחזיק" את הפלס, כדי להעניש אנשים , שיש 
 שמצערים אנשים.

 אונאה בפניהם ננעל הפרגוד אין' ג אבהו ר''א - ממשיכה הגמרא ואומרת
 . ז''וע וגזל

 מה הכוח שיש לענין של אונאה, ששום דבר לא ננעל בפניהם ? 

המפרשים אומרים, שהסיבה היא, כי אנשים שאתה מציק להם, אז רוב 
 דומעים. אנשים שאתה מצער אותם, הם פורצים בבכי . 

ל להיות שהם הולכים ול להיות שהם לא עושים את זה בפניך, יכויכ
הביתה ושם הם עושים את זה , כשהכל סגור . אבל באופן עקרוני , אם 

שיו, זה יפרוץ יום אחרי, אדם, גם אם זה לא פורץ עכ-אתה פוגע בבן
כל השערים ננעלו, חוץ  –ואחרי שאדם דומע, הדמעות פועלות בשמים 

משערי דמעה, ולכן הדמעות הללו, פועלות את פעולתן , וכותבים 
זכות עולה לו. יש  –שאף עפ"י שבכל מצוה, אתה יכל להגיד  –המפרשים 

ענייני אונאה, לו זכויות. הקב"ה יכל לעקב א תזה , בסיבות מסוימות , ב
שום דבר לא מעכב, הקב"ה בא דין וחשבון עם אדם שמצער את הזולת, 

, שהמצוה הזאת היא כ"כ נוראה וכ"כ חזקה, בגלל ספר החינוךולכן אומר 
 ענייני המחלוקת , שבני אדם מצערים אחד את השני.

 )ברוך שאמר(       לכן באה התורה והזהירה, על איסורי האונאה.

 

 (כו, ב) ה' אני תיראו ומקדשי תשמרו שבתתי את

 וברש"י: אני ה': נאמן לשלם שכר.

 ."כל שומר שבת... שכרו הרבה מאד"

כי שמירת השבת מסכנת את האדם ועלולה לפגוע בו, לפעמים נראה 
אולם שוב ושוב מוכח כי ההפך הוא הנכון, ודוקא בזכות ההקפדה על 

שמירת השבת זוכה האדם לנסים ולנפלאות.

 בספר "זכרון יעקב" מובא בענין זה המעשה הבא.

בעיר קטנה בליטא במחוז קובנא חי לו יהודי נכבד מאד, איש ספר ובעל 
פרנסתו נהל האיש בית מרזח, ומלבד מרתף של יין הקים שם גם בעמיו, ל



 

 ז 

מקום שעשועים (כמו ביליארד), והאצילים הפולנים אהבו מאד להתאסף, 
 להשתעשע שם ולהשתכר להנאתם.

חיי הכבוד והרוחה שהיו מנת חלקו של היהודי לא הסיחו את דעתו 
כל יודעיו מקביעת עתים לתורה, ונעימותו גרמה לו שיהיה נכבד ורצוי ל

ומכריו.

בשנת קצ"א, עם סיום מרידת הפולנים, שבו צבאות רוסיה מורשא ואחד 
הגנרלים הרוסיים בחר לעבר עם כל גדודיו דרך אותה עיר, הוא הגיע לשם 

 בליל שבת כשהוא וכל חיליו עיפים ויגיעים מטלטולי הדרכים.

על כששמע שבעיר קיים בית מרזח ומרתף יין, שלח מיד אחד ממשרתיו 
 היהודי כדי לקנות ממנו יין טוב.

כשראה הגנרל את המשרת שב בידים ריקות, כעס מאד, הוא שלח אל 
היהודי שני חילים נוספים שיעבירו בשמו פקדה נחרצת "עליו למכר להם 

 יין ללא שהיות"!

אולם החילים שבו וסיפרו כי היהודי השיב להם, שלו אסור לסחר ולמכר 
לתת לגנרל את המפחות בית המרזח, שיקח בשבת קדש, אך הוא מסכים 

 בעצמו כל דבר שיחפץ בו לבו.

כשנמסרה התשובה האמיצה לגנרל התעוררו בו רגשי התפעלות כלפי 
בעל בית המרזח, והוא בקש לפגש אותו פנים אל פנים, ולהתחקות אחר 
מהותו, האם הוא רק יהודי חצוף ועז פנים המעז להשיב ריקם את פני 

שובות מתגרות, או שמדבר באמת באדם ערכי, המוכן הגנרל הגודל בת
 למסר את כל רכושו עבור עקרונות דתו.

בא אל בית היהודי, ונדהם, הבית הגדול והמפאר היה מואב היטב, ומנורות 
רבות דולקות הציצות מכל פנה, נקיון וסדר נפלאים שררו בו, השלחן היה 

כותיים, ואצילות פניו ערוך ברב הדר, בני הבית היו לבושים במלבושים מל
של בעל הבית נכרה מכל תנועותיו, אפילו גוי מגשם כמוהו יכול היה 

 להבחין על נקלה באוירה של קדשה ומלכות החופפת על הבית.

הוא הציג את עצמו לפני היהודי, ונסה להבין, איך יתכן שלמרות תארי 
 הכבוד המרבים שלו, ומעמדו החשוב הוא מעז להשיב פניו ריקם.

יב היהודי, "יסלח לי כבודו, אבל ישנו בעולם אחד שהוא גודל ונכבד הש
ומרומם ממך, וגם גדול ונכבד מאנשים חשובים ממך, הלא הוא הקב"ה. 
כל העולם כלו חייבים לשמע לו, וכשהוא מצוה אותי שלא אעסק במשא 

 ומתן בשבת, מה ביכלתי לעשות?!

ל בבקורך האישי בביתי, אבל אדוני הנכבד, אם כבר זכיתי כעת לכבוד הגדו
אשמח מאד לארח אותך, אנא ממך, השאר אצלי, וכבד אותי בכבוד הגדול 

 הזה"

נהנה הגנרל מתשובת היהודי, ונשאר בביתו, עד מהרה הגש לשלחן יין 
טוב, והגנרל התענג עליו, בנוסף לכך גם טעם מכל המאכלים היהודיים 

 המסרתיים אשר נעמו לו מאד.

ע ליהודי מטבע זהב גדולה, ובקש לשלם על הוצאות בצאתו מן הבית הושי
הארוח, אך היהודי סרב, חלילה לי לקחת כסף על הוצאות שבת קדש, הלא 

 מראש אמרתי ששכרי הוא עצם הכבוד על ארוח שר נעלה ונכבד כמוך.

שמע הגנרל את דבריו, הוציא מכסו את פנקסו האישי, רשם את שמו 
 ונפרד ממנו בידידות רבה, 

שנים מספר, הגנרל הספיק להתקדם בתקפיו, והפך למפקח הראשי חלפו 
על כל בתי הסהר במדינה, והנה ארעה התפתחות פוליטית דרמטית, 
מארגן המרד נתפס וכל נירותיו החרמו, בין השאר נמצא מזכר בהם מנהגו 

 להתארח עם אצילים בבית המרזח היהודי באחת הערים במחוז קובנא.

היהודי לגלות בביתו משלחת שוטרים עם עגלה תוך שעות בודדות הפתע 
מכוסה, וללא שום הסבר נוסף מצא את עצמו כפות בתוכה ומובל לוילנא, 

 שם נאסר בבית הכלא במקום מבודד, כאחד האסירים המסכנים ביותר.

ביום מן הימים הגיע מפקח בתי הכלא לבקור, הוא הכיר את בעל 
פרט בתנאים המחמירים האכסניה, והתפלא מאד על כליאתו בכלל, וב

הללו "מה קורה פה, יהודי נכבד?" שאל, והיהודי השיב "כמוך כמוני לא 
 אדע על מה מאשימים אותי".

המפקח התגיס לטפול אישי בענין, וכשנודע דבר האשמה, אסף את שרי 
המועצה ואמר לפניהם "אני ערב בעד היהודי הזה שהוא נקי מעוון מרד! 

ין לו לדעת את מזמת אורחיו ומבקריו?!" הוא הוא בעל אכסניה פשוט, ומא
הוסיף וספר כמה התפעל ממנו במפגש שהיה ביניהם, והשרים אשר 

 התפעלו מאד למשמע הדברים, מהרו להוציאו לחפשי.

כשהגיע היהודי לביתו, הוא ברך ברכת הגומל על הנס שנעשה לו, ועם זאת 
ואת כל אשר  לא רצה לסמוך על מעשה נסים, ולא נח עד שמכר את ביתו

 לו ועבר לגור בארץ הקדש.

 שבת קודש) –(ומתוק האור 

 

 (כו, ב) ה' אני תיראו ומקדשי תשמרו שבתתי את

 "ואם לוה הצור יפרע את חובווברש"י: אני ה': נאמן לשלם שכר."

ספר הגאון רבי אליהו מן שליט"א, נאמן ביתו של רבי חיים קניבסקי 
 שליט"א:

באחת הלילות השתתפתי בשמחת בר מצוה בבני ברק, נגש אלי יהודי 
שאינני מכירו, ואמר לי שהואיל ואני מקרב לרבי חיים הוא מבקש ממני 
לפנות אליו שיכריע בדין תורה שיש לשני אנשים בעיר, השבתי לו שרבי 
חיים לא עוסק בדיני תורה, ולשם כך יש את בתי הדין שבהם יושבים דינים 

בכך, אך היהודי בשלו "אני יודע שרבי חיים לא עוסק בדיני  שעסוקם
 תורה, אבל בכל זאת, לא מדבר במקרה רגיל של סכסוך בין שני אנשים"...

 הדבר עורר את סקרנותי והתענינתי לדעת במה המדבר.

ספר האיש: ראובן ושמעון הם שני יהודים מבני ברק, ראובן הוא אברך 
אהלה של תורה ופרנסתו דחוקה מאד, תלמיד חכם מפלג הממית עצמו ב

ושמעון חברו הטוב של ראובן הוא אדם תורני וקובע עתים לתורה, אך 
 לפרנסתו הוא עוסק במסחר ורואה ברכה בעמלו.

הדחק והמחסור בביתו של ראובן היו נוראים, והגיעו הדברים לידי כך 
שסעדת השבת בביתו כללה קפסת טונה קטנה לכל בני הבית, זה היה 

 בשר ודגים וכל מטעמים" שלהם.ה"

כשנודע הדבר לשמעון הוא הזדעזע, ובו במקום פנה אל ידידו ראובן ואמר 
לו "מהיום והלאה כל צרכי השבת שלך, עלי. בלית בררה נעתר ראובן 
להצעה, ואכן מכאן ואילך החל ההסדר החדש לפעל בקביעות, ראובן קנה 

 א על מקומו בשלום.לביתו את כל צרכי השבת, שמעון שילם, והכל ב

אבל גלגל חוזר בעולם, הגיעו זמנים קשים לשמעון והוא ירד מנכסיו, 
סכומי התמיכה שלו בראובן, שפעם היו שוליים ולא מרגשים לכיסו, הפכו 
להיות כבדים מנשוא עבורו, אולם למרות מצבו, לא ספר לראובן מאומה 

 ה.והתמיד להעביר לו את כל הוצאות השבת שלו כמימים ימימ

יום אחד נודע הדבר לראובן, הוא מהר להתקשר לידידו הטוב שמעון וטען 
כלפיו "מדוע לא ספרת לי שנקלעת לקשיים ואין באפשרותך להמשיך את 
תמיכתך בי? הוא הודה לו מאד על עזרתו הרבה עד היום והודיע לו כי 

 מכאן ואילך אינו מוכן עוד להעזר בו.

אינן נכללות בכלל המזונות אך שמעון בשלו "הלא הוצאות השבת 
הקצובים לאדם מראש השנה, כלומר, הוצאות השבת אינן על חשבוני 
כלל והן לא תלויות במצבי הכלכלי, ואדרבה מי שמוסיף בהן מוסיפים לו, 

 ואם כך, מה אתה מתערב בחשבונות שלי?

ראובן דחה את טענתו "נכון, הוצאות שבת אינן נכללות במה שנגזר ונקצב 
ש השנה, אבל כאן מדבר ב"הוצאות שבת" שלי ולא שלך, לאדם ברא

התשלום שלך בעבור הוצאות השבת שלי אינן בגדר "הוצאות שבת" שלך 
אלא הן בגדר צדקה וחסד שאתה עושה אתי, והרי על צדקה וחסד לא 

 נאמר שהם אינם בכלל מה שנגזר ונקצב לאדם בראש השנה.

בעבור הוצאות השבת שלך אך שמעון מתעקש "התשלום שאני משלם לך 
נחשב גם כ"הוצאות שבת" שלי, ומשום כך אני נחוש להמשיך לכסות את 
כל הוצאות השבת שלך, בדיוק כפי שאינני חוסך בהוצאות השבת בביתי 

 למרות המצב הדחוק שנקלעתי אליו.

את כל הדין ודברים הזה ספר האיש לרבי אליהו מן ב"בר מצוה" כשסים 
ל רבי אליהו ואמר "כיון ששני הצדדים לא הגיעו האיש את דבירו פנה א

לעמק השוה, הם החליטו להביא את דינם להכרעת רב, וכשפגשתי אותך 
עכשיו, חשבתי, כי נכון יהיה אם תביא את המקרה לפני רבי חיים כדי 

 שיפסק בדינם".

 ואז שאל אותו רבי אליהו בסקרנות: "אמר נא לי, מה הקשר שלך לענין?"

 ן..אני הוא שמעו

למחרת בבקר נגש רבי אליהו לרבי חיים שליט"א וספר לו כל אותו מעשה, 
כששמע רבי חיים את הדברים, התרגש עד דמעות, אשריכם ישראל שאלו 
דיני תורה שלכם! מרב התרגשות לא יכול היה להשיב, ורק לאחר ששבה 

 אליו רוחו התיחס לגופו של ענין ואמר:

ד, הרי "שונא מתנות יחיה" ואם כן יכול בעצם יש כאן שני נדונים, נדון אח
ראובן לטען, אני רוצה לחיות, ולכן אינני מוכן לקבל את נתינתו של ראובן, 
ומלבד זאת יש כאן נדון שני, ראובן אומר לשמעון, כל עוד מצבך הכלכלי 
אפשר לך להחזיק אותו ולתמך בי, הסכמתי, אבל עכשיו שירדת מנכסיך, 

ליך, נכון, מצבי דחוק, אבל הלא גם מצבך אינני רוצה לפל כמעמסה ע
דחוק, ומהיכי תיתי שאתה במצבך תמשיך ותכסה את הוצאות השבת 

 שלי.



 

ח 

הוסיף רבי חיים: לגבי הנדון הראשון, יש ש"ך המפרש שמה שנאמר "שונא 
מתנות יחיה" הכונה שמי ששונא מתנות יזכה לאריכות ימים, אבל מאידך 

נות לא יחיה, לפי זה יש לומר כי אין הפסוק בא לומר שמי שאוהב מת
 טענת ראובן בנדון זה איננה טענה.

העיר לו רבי אליהו, אבל הרי יש "פרישה" ב"חשן משפט" סימן רמ"ט 
שמפרש שלא כהש"ך, ולפיו יש לפרש שאכן הכונה ב"שונא מתנות יחיה" 
שמי שאוהב מתנות, לא יחיה, ואם כן, ראובן יכול לטעון, אמנם יש ש"ך, 

 רוש של ה"פרישה".יחושש לפאבל אני

אמר על כך רבי חיים: זו אינה טענה! באמת לפי ה"פרישה" בדרך כלל אין 
לקבל מתנות מן הטעם של "שונא מתנות יחיה" שאהבת מתנות עלולה 
לקצר חיים, חס ושלום, אבל כל זה בעלמא, אך לגבי שבת, אין חשש כזה 

אם האדם נוטל מתנה כי השבת היא מקור הברכה ואי אפשר להנזק ממנה, 
מחברו לצרכי שבת, גם ה"פרישה" מודה שאין בזה חשש של "שונא 

 מתנות יחיה".

באשר לנדון השני, הורה רבי חיים ששמעון ימשיך לתמך בראובן, ובזכות 
 זה יעזרהו ה' וישוב וירוח לו כבתחלה.

כעבר כמה ימים הזדמן רבי אליהו מן לביתו של מרן רבי אהרן ליב שטינמן 
זצ"ל וספר לו את קורות אותו "דין תורה" כששמע ראש הישיבה את 
הדברים אמר "נכון פסק רבי חיים שליט"א שעל שמעון להמשיך ולתמך 
בראובן כפי שנהג עד כה במשך שנים, אך יש להוסיף ולומר טעם בזה, 

מעון בטענתו שהתמיכה שלו בראובן נחשבת כ"הוצאות שהרי צודק ש
שבת" של שמעון, וכל כך למה? שהרי שמעון הוא ידיד קרוב לראובן, 
וכשהוא יושב בביתו בשבת ושלחן השבת שלו מלא כל טוב, והוא יודע 
באותה שעה ממש יושב ראובן בביתו חסר כל ואין לו במה לענג את 

ונפשו עליו עגומה והמאכלים  השבת, הרי שמעון עצמו מצטער על כך
שאוכל אינו מוצא בהם טעם, כיון שה"עונג שבת" של שמעון משלם 
לראובן כדי שיהיה לו במה לענג את השבת, הרי זה ממש "הוצאות שבת" 

 של שמעון עצמו".

חזר רבי אליהו אל רבי חיים שליט"א והשמיע בפניו את סברתו של 
סברא זו באמרו: דבר זה נחשב  , אך רבי חיים דחהזצ"להגראי"ל שטינמן 

"הוצאות שבת" על פי המוסר, אבל לא מדינא דגמרא, כאשר אמרו חז"ל 
שכל מזונותיו של אדם קצובין מראש השנה חוץ מהוצאות שבת, הם 
התכונו להוצאות שבת ישירות שיש לאדם בביתו, שאם לא תאמר כן, 

ת, בודאי הלא אין לדבר סוף, שהרי כל אדם בעל נפש שמסב לשלחן השב
ששלחנם ריק, ואם כן נאמר שהוא יכול לקנות את צרכי השבת של כל עניי 
ישראל והכל יחשב לו ל"הוצאות שבת" שלו אשר לא נכללות בגזרת 

 המזונות שבראש השנה, דבר זה לא יתכן לומר.

עתה צא וראה, גם אם על פי דין אין זה נחשב "הוצאות שבת" הרי השכלנו 
ה ענינים נכבדים שבמוסר ודעת אלקים: צא מן המעשה הזה כמה וכמ

וראה מעלתן של ישראל שאלו הם דיני התורה שלהם, צא וראה מעלת 
"נושא בעל עם חברו" שאף כאשר יורד מנכסיו מתעקש להמשיך ולפרע 
את כל הוצאות השבת של חברו, צא וראה גדלותם של גדולי ישראל, 

ים שבחם ומעלתם שדמעתם על לחים ולבם עלה על גדותיו בעת ששומע
של ישראל, צא וראה לבם הרחום של גדולי ישראל, שמעלים סברתם על 
דרך המוסר והרגשת הלב, שהלא איך יכל האדם להתענג בשבת על 
שלחנו בשעה שיודע שחברו יושב בצער, וצא וראה גדל שבחה ומעלתה 
של השבת, שאף שאמר "שונא מתנות יחיה" לא בשבת אמרו, לפי שהוא 

 כה ומבטח לו לאדם שלא יגרם לו ממנה כל נזק ומכשול.מקור הבר

 שבת קודש) –(ומתוק האור 

הפרשה עוסקת בנושא אונאת דברים, ואמרנו, שכדי להידבק בקב"ה צריך 
 להיזהר מצער הזולת. 

 באונאת זהיר אדם יהא לעולם רב אמר - {מסכת ב"מ נט, א}אומרת הגמרא 
 בית שנחרב מיום אלעזר ר''א קרובה אונאתה מצויה שדמעתה ךשמתו אשתו

 םתש עושאו קעזא יכ םג} ח-ג איכה{ שנאמר תפלה שעריננעלו המקדש
 תהילים{ שנאמר ננעלו לא דמעות שערי ננעלו תפלה ששערי פ''ואע יתלפת
 .תחרש אל דמעתי אל האזינה ושועתי' ה תפלתישמעה} יג-לט

 : י רוצה לספר סיפור שאותי מאוד חיזקאנ

לפני שבועיים התפללתי בבית כנסת מסוים. חבר שלי עלה לתורה ועשה 'מי 
 שברך' לחולה. 

שאלתי אותו: "מי חולה ?"

 אמר לי: "חמי" 

 לחמיו קוראים הרב יוסף סגל, מתלמידי החכמים המופלגים שבירושלים. 

 שאלתי אותו: "מה יש לו ?"
 ה  ... המצב קשה""הוא חולה במחל

לאחר שהוא עשה לו 'מי שברך', אמר לי: "תחכה לי אחרי התפילה, אני רוצה 
 להגיד לך משהו" 

לאחר שהסתיימה התפילה, ירדנו מבית הכנסת, והוא סיפר לי סיפור מעדות 
 ראשונה שמאוד חיזק אותי. וכך הוא סיפר :

כימיים. גיסו, בנו  חמיו שוכב בבית חולים 'שערי צדק' בבידוד, לאחר טיפולים
של החולה, יושב ליד דלת חדרו. לפני כשבועיים, הגיע לשם אדם, ואמר לבנו: 

 "אני צריך להיכנס אל החולה". 
 שאל אותו: "מה קרה?"

 "אני חייב להיכנס אליו ... חצי דקה רק כדי לומר לו משהו ואני יוצא !"
 ו. "אני לא אתן לך להיכנס , אם לא תגיד לי מה קרה", אמר ל

 מספר לו אותו בחור :
"בליל שבת קודש, לפני כשבועיים, חלמתי את אבא שלי ע"ה בחלום, והוא 
אומר לי שאני מוזמן בעוד שבועיים לדיון בשמים על עניין שאמרתי שאני לא 

 מוחל לרב סגל, על עונש שהעניש אותי כשהיה הרב שלי בישיבה ..." 

 באותו רגע קיבלתי זעה קרה בכל הגוף 
 לתי: מה עשיתי שאני מוזמן לדיון בשמים ?! ""שא

 אמר לי אבא: "אמרת שאתה לא מוחל לו, ולכן אתה מוזמן לדיון"
אמרתי לו: "אבא, אבל אני לא רוצה למות. אם אעלה למעלה, מי מבטיח לי 

 שאחזור ?!"
 "ומי אמר לך שתרצה לחזור ?!"

 רוצה למות !" "אבא, אני רוצה להישאר בעולם הזה, ולקיים כאן מצוות. לא
 "אמרת שאתה לא מוחל לגאון הרב סגל ???"

 "אמרתי ..."
 "אז תלך לגאון הרב קנייבסקי, ותישאל אותו מה לעשות !"

שבת בבוקר, הוא מגיע לבית הכנסת של הגאון. לאחר התפילה הוא ניגש 
 לגאון הרב קנייבסקי ושואל אותו: "מה לעשות ?!" 

 ת לא מעלים ולא מורידים"אמר לו הרב קנייבסקי: "דברי חלומו
 אמר לו: "אבל הרב, אני מפחד למות"

 אמר לו הרב: "טוב, אז תאמר כאן בפני שלשה שאתה מוחל לו"
 "מוחל לו, מוחל לו, מוחל לו !!!"

סיימו את השיחה, לפני שהוא הולך לדרכו, אמר לו היהודי: "הרב ... אני עדיין 
 מפחד "

מפחד, תלך לביתו ותאמר לו באוזן  אמר לו הרב קנייבסקי: "אם אתה עדיין
 שאתה מוחל לו, וכשאתה הולך אליו, תמסור לו רפואה שלימה בשמי"

 הוא נוסע לירושלים ביום א' בבוקר, ומגיע לביתו של הרב סגל. 
דופק בדלת, אבל אף אחד לא פותח. עושה סיבוב וחוזר אחרי שעה, ועדיין 

 אף אחד לא פותח. 
 ואל: "אולי אתם יודעים איפה הרב סגל ???"הוא רואה את אחד השכנים וש

 אמר לו: "כן, פינו אותו לבית החולים אתמול בלילה במצב לא טוב ..."
 פתאום הכל התבהר לו . 

 הוא התקשר למשפחה, שאמרה לו שהוא מאושפז ב'שערי צדק'. 
הגיע לשערי צדק, ואת הסיפור הזה הוא סיפר לבן שלו. הבן הכניס אותו 

 "אני מוחל לך, מוחל לך, מוחל לך" ויצא מן החדר.  לחדרו, אמר לו
 רבותי, הסיפור הזה מעורר צמרמורת !!!

 שנה חלפו ! מעונש שנתן בן אדם לתלמיד, שאמר לו "אני לא מוחל לך" 41
רבותי, כמה הסתלקו מן העולם, ולא זכו לשלוח שליחים, כדי לזכות שאותו 

 יהודי שהוא פגע בו, יבוא ויבקש סליחה ?!
יכים להיות אדם ענק, שמן השמים ישגרו אותו שלא יעזוב את העולם הזה צר

 בלי סליחה, על פגיעה אחת במשך עשרות שנים שהוא לימד !
)ברוך שאמר(            ללמד אותנו מה זה צער הזולת, מהי אונאת דברים !

בדרך הדרוש 
 ) כה, א( :לאמר סיני בהר משה אל ה' וידבר
 דף ב"כ דרוש[ דרכים בפרשת שכתב מה לפי ל"י עוד

 ן"הרמב חידושי עיין[ א"שהרשב] מקום ומכל ה"ד ח"רל
 היה הרי, לגלות ישראל נענשו למה הקשה.] ח"פ שבת
 .]. ח"פ שבת[ כגיגית הר עליהם דכפה מודעה טענת להם

 והוכרחו, התורה בשביל רק ישראל ארץ ניתנה דלא ותירץ
 עיין התורה יקיימו אם רק מגיע זה כי ישראל מארץ לגלות
 אבל, הגוף חובת מצוות על רק מודעה דטענת הרי . שם

 את דורשת דהקרקע מודעה חל לא בקרקע התלויות

 ויש כפיה ידי על שהיה סיני בהר כאן שזכר וזה  :שלה
 קרקע שחובת שמיטה במצות מקום מכל, מודעה טענת

 הקרקע כי, לחזור תרצו אם אף לקיים אתם מוכרחים
 בית בספר ועיין, בשביעית שובתת שתהיה דורשת עצמה
    :דוד

 (פרדס יוסף)
 אכלך תתן לא ובמרבית בנשך לו תתן לא כספך את

 ). לז, כה(

 פנים בסבר תתן חסדים גמילות או צדקה כשתתן
 אשר וקשים חדים דברים עם אותו" לנשוך" ולא, יפות
 עצמם שמתרצין אנשים ויש :כחרב אותו ידקיר

 גדולות הוצאות בעלי שהם לפי ריבית ליקח שמוכרחים
 לא, אכלך תתן לא ובמרבית תורה כתבה להכי, לפרנסה
 ממילא הבית והוצאות אכלך על גדולות בהוצאות תרבה

   :נשך ליקח תצרך לא
 (פרדס יוסף)



 

 

- 

 ?!ֵיׁש ָּכֶזה ָּדָבר ֲעבֹוָדה ְּפׁשּוָטה
ֵיׁש ְוָאָדם ִמְתַעֵּנג ַּבֲעבֹוַדת ּבֹוְראֹו, ָׂשׂש ְוָׂשֵמַח הּוא 
ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצרֹו, ֲאֶׁשר ָזנֹו ּוְמַפְרְנסֹו ְונֹוֵתן לֹו ָּכל 
ְצָרָכיו, ְוִלְפָעִמים ַמְרִּגיׁש ֶׁשַרק ֶעֶצם ַהְּזכּות ַלֲעבֹד ֶאת 

מֹות ּוַבַעל ַהְּיֹכֶלת ְוַהּכֹחֹות ִּליט ְּבָכל ָהעֹולָ ַּׁש ָהֵקל ַהָּגדֹול ַה 
 אֹותֹו ֶחְדָוה ְוִהְתַלֲהבּות. תְמַמֵּלא ,ֻּכָּלם

ֵאין צֶֹר ְלַהְרּבֹות ְּבֶהְסֵּבִרים ַעל ָּכֶזה ְּבאֶֹפן ּוְבַמָּצב 
, ֵמְרצֹונֹו ַהּטֹוב ְיַחֵּפׂש ָהָאָדם ַמה עֹוד ֶאְפָׁשר ׳ֲעבֹוַדת ה

רּוַח ַלּבֹוֵרא ִיְתָּבַר, ְּכֵבן  ַלֲעׂשֹות ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ַנַחת
 לֹו ַנַחת רּוַח.ְוִלְגרֹם ְלַכֵּבד ּוְלָׁשֵרת ֶאת ָאִביו ֵּכיַצד ַהְמַחֵּפׂש 

ַא ְלָכל ֶאָחד ֵיׁש ַּגם ַמָּצִבים ָּבֶהם ֵאינֹו ַמְרִּגיׁש ָּכל 
 ִהְתַלֲהבּות, ִלּבֹו ָאטּום ּוְרָּגָׁשיו ֵקִהים, ְוָכל ַמה ֶׁשעֹוֶׂשה הּוא

ְוִלּבֹו ְמַנְּקִרים ּוְבמֹחֹו  .עֹוֶׂשה ַרק ִּבְגַלל ֶׁשהּוא ְמֻחָּיב
 ַהְּסֵפקֹות ַהִאם ִּבְכָלל ַהָּקָּב״ה ִמְתַעֵּנג ַּבֲעבֹוָדִתי.

, ִּכי ִלי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲעָבִדים: ָלֶזה ָּבא ַהָּכתּוב ְואֹוֵמר
י ְמֻחָּיב ּוְמֻׁשְעָּבד ְיהּוִד  ׳אֹוַרח ַלַחִּיים׳ְּכִפי ֶׁשְּמָבֵאר ְּבֵסֶפר 

ַהְּמֻׁשְעָּבד ּוְמֻחָּיב ְּכֶעֶבד ֶאת ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצֹות ְלַקֵּים 
ַלֲעׂשֹות ְרצֹון ֲאדֹונֹו, ַאף ֶׁשעֹוֶׂשה ַרק ִּבְגַלל ֶׁשהּוא ְמֻחָּיב 

 ְוֵאין לֹו ָּבֶזה ׁשּום ַּתֲענּוג. 
ְוִאם ֹּתאַמר ֶׁשֵאין ַהָּקָּב״ה ִמְתַרֶּצה ַּבֲעבֹוָדה זֹו, ַעל ֶזה 

ֲעָבַדי ֵהם ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ הּוא אֹוֵמר 
, ַּכֲאֶׁשר ָהיּו ְּבִמְצַרִים ִּבְׁשַפל ַהַּמְדֵרָגה ְוִכי א ִמְצָרִים

ּוִיִתי אָֹתם ָאז ַעל ִּבַּקְׁשִּתי ֵמֶהם ֶׁשִּיְהיּו ִלי ֲעָבִדים, ְוִכי א צִ 
ִמְצוֹות ֶּפַסח ּוִמיָלה. ֲהא ִמָּכאן ְרָאָיה ֶׁשַאף ֲעבֹוָדה ְּבֹאֶפן 

 ֶזה ְרצּוָיה ּוְמֻקֶּבֶלת ַוֲחׁשּוָבה ִלְפֵני ַהָּמקֹום.
ִמְתַרֶּצה ״ה ַהָּקּבָ  :ַּכֲאֶׁשר ִיַּגׁש ְלִמְצָוה ְוַיְחֹׁשב ,ּוְבֶעֶצם

ֶׁשה ְּכמֹו ֶׁשִּלי ֶׁשִּתְהֶיה, ּואְּבַמֲעֶׂשה ָּפׁשּוט "ה ַהָּקּבָ ,ַּכָּמה
ֶזה ַעְצמֹו ְּכָבר ָיִרים ֶאת ֶחְׁשקֹו , ִּכְבָיכֹול ִמְתַעֵּנג ָּבֶזה

ְוַיְדִליק ֶאת , ּבֹו ְמִתיקּות ַּבְּתִפָּלהִיָּכֵנס ְלַבד ָּבֶזה , ַלֲעבֹוָדתֹו
ַלִּמְצָוה .ִהְתַלֲהבּותֹו

 שמיטה ויובל
 כיצד מחשבים את השמיטות? ומה עם יובל?

ננסה  על דיני שמיטה ויובל אנו לומדיםבפרשתינו 
בשורות הבאות להביא תמצית הדברים בסדר 

 השמיטין והיובלות, והחשבון לזמן הזה.

 החשבון
מובא כיצד לחשב את  ); ערכין יב, ב, ב(ע"ז ט בגמרא

שנות השמיטה בזמן הזה, על פי שנת חורבן בית שני 
שהיתה במוצאי שביעית. אך יש מחלוקת בראשונים 

 באיזה שנה היתה החורבן, וכיצד מחשבין החשבון.

 (ע"ז שם)י שיטת רש"
ג"א [שהיא שנת לבניינו  420-הבית חרב בשנת ה

היתה שנת  ]ג"א תתכ"ט[אך השנה שאחריה  ]תתכ"ח
מוצאי שביעית, וממנה מחשבים השנים, לפי חשבון 

היתה שנת  ה"א תשע"הזה נמצא אכן ששנת 
 .)1השמיטה

 ))2(ע"ז שם תוד"ה האי שיטת רשב"ם
 ]ג"א תתכ"ט[לבניינו  421-הבית חרב בשנת ה

והשנה שאחריה היתה מוצאי שביעית, נמצא ששנת 
 שנת השמיטה. יתהה )3תשע"ו'ה

 )שמיטין ויובלות פ"י( שיטת הרמב"ם
לבניינו, אך  420-ה הלשיטה זו חרב הבית בשנ

יובל. ולפי זה צריך השיטה זו, מחשבים גם שנות ל
 ואינ שנת היובל להחסיר שנה אחת מכל חמישים, כי

ומחשבין משנה  .)4השמיטהנחשב בחשבון שנות 
שהיא היתה מוצאי  ]ג'תתכ"ט[שאחר החורבן 

 שביעית.
 

לוקחים את הפרש השנים בין השנה שאחר החורבן  )1
 7-), ומחלקים ל5,779-3,829=1,950( זועד שנה 

), השארית היא מספר השנה 4ושארית  1950:7=278(
 4) היא  שנה ט(ה'תשע"זו לשמיטה, זאת אומרת ששנה 

כי לפי זה  )3. )שם(וכן משמע ברש"י בערכין  )2לשמיטה. 
תת"ל עד השנה הנוכחית (כנ"ל ג'מחשבין משנת 

רש"י ותוספות פוסקים כרבי יהודה ו )4). 3והשארית היא 
 היובל הבא.ששנת היובל נחשבת לשנה הראשונה של 

 המשך בעמוד השלישי



 

 

 .ְוָׁשְבָתה ָהָאֶרץ ַׁשָּבת ַלה'... ֶאל מֶֹׁשה ְּבַהר ִסיַני ' הַוְיַדֵּבר 
מהר סיני לומדים שאפשר להמשיך קדושה על קרקע, 
שכמו שבסיני נמשך קדושה על ההר, כך של ידי מצוות 

 (אלשיך) שמיטה ממשיך האדם קדושה על הקרקע.
 

היתה קבלת כמו ש .ֶאל מֶֹׁשה ְּבַהר ִסיַניה' ַוְיַדֵּבר 
לכות שמים, כך מצות השמיטה היא קבלת עול עול מ

 כל הארץ. ה'מלכות שמים, שמראים כי ל
 (עבודת ישראל) 

 
כשם  .ֵׁשׁש ָׁשִנים ִּתְזַרע ְוגֹו' ּוַבָּׂשָנה ַהְּׂשִביִעית ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון

עליו לבטוח בה' שיספק צרכי שב
שהוא זורע גם יזכור שהקב"ה פרנסתו, כך ב
 (עבודת הגרשוני) הוא הנותן לו.

 
הקשר בין ישראל להקב"ה  .ִּכי ֵּגִרים ְותֹוָׁשִבים ַאֶּתם ִעָּמִדי

כאשר אתם מרגישים תושבים  -הוא כ
בעולם הזה, אני ח"ו כגר, וכאשר אתם מרגישים גרים, 

 (דרשות חתם סופר) אני תושב ביניכם.
 

מי שמרגיש  .ְוִאיׁש ִּכי א ִיְהֶיה לֹו ּגֹוֵאל ּוָמָצא ְּכֵדי ְגֻאָּלתֹו
זולת הקב"ה, יהא בטוח  שום ש
 (חתם סופר) ישועתו בא תבא. - ש

 
מי שחפץ להיות עבד  .ִיְׂשָרֵאל ֲעָבִדים ֲעָבַדי ֵהםִּכי ִלי ְּבֵני 

יגיע להיות  -לה', יעזרוהו מן השמים שאכן 
 (שפת אמת) עבד ה'.

 
 צריך דעת להכריע מתי צריך גאוה ומתי ענוה

ַהר ִסיַני. ה ּבְ ר ה' ֶאל ֹמׁשֶ ה  ַוְיַדּבֵ ָרִכים ְמַפּתֶ ֵני ּדְ ׁשְ ּבִ
אּות ֶיֶתר  ַהיֵֶּצר ֶאת ָהָאָדם, ִלְפָעִמים ַמְכִניס ּבֹו ּגֵ
ּדֹות ָהָרעֹות ּוְמִביָאה ֶאת ָהָאָדם  ל ַהּמִ ִהיא ׁשֶֹרׁש ּכָ ׁשֶ

ה  ּדָ ֶנְגָדּה ְלָכל ָהֲעֵברֹות, ְוָאז ָצִריְך ָלַקַחת ֶאת ַהּמִ ּכְ ׁשֶ
ְפלּות ְוָהֲעָנָוה. ִ ת ַהׁשּ הּו  ִמּדַ ַאְך ִלְפָעִמים ַהיֵֶּצר ְמַפּתֵ

ֵדי ִלְמנֹוַע אֹותֹו  ְפלּות ּכְ ָאָדם ׁשִ ְלֵהֶפְך ּוַמְכִניס ּבָ
ְבִחיַנת  ְוָקא ַהֵהֶפְך ּבִ י"ת, ְוָאז ָצִריְך ּדַ ֵמַעְבדּות ַהׁשֵ

ַדְרֵכי ה'' ּה ִלּבֹו ּבְ ְגּבַ כֹוָנה 'ַויִּ ַעת ַהּנְ . ְוָלֶזה ָצִריְך ַהּדַ
ר ה' ָלַדַעת ָמַתי ְלהִ  כֹוָנה. ְוֶזהוּ "ַוְיַדּבֵ ה ַהּנְ ּדָ ּמִ ׁש ּבַ ּמֵ ּתַ ׁשְ

ַעת ִחיַנת ַהּדַ ה הּוא ּבְ ה" ֹמׁשֶ קֹול  ,ֶאל ֹמׁשֶ יֵַּדע ִלׁשְ ׁשֶ
ַדְעּתֹו  ְבִחיַנת "ַהר" ּבְ ֲאָוה   -ָמַתי ָצִריְך ִלְהיֹות ּבִ ּגַ

מּוְך  ְבִחיַנת "ִסיַני" הּוא ָהָהר ַהּנָ ה, ּוָמַתי ּבִ ָ ְקֻדׁשּ ּדִ
 רֹוֵמז ַלֲעָנָוה.הָ 
 )להרה"ק רבי יעקב יוסף הכהן מפולנאה (תולדות יעקב יוסף  
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נָ  ָ ׁשּ ִביִעיתְוִכי ֹתאְמרּו ַמה ֹנאַכל ּבַ ְ , ֵיׁש לֹוַמר .ה ַהׁשּ
 ְּדִהֵּנה ִעַּקר ַּכָּוַנת ַהּבֹוֵרא ֶׁשָּבָרא ִעְנַין ָהֲאִכיָלה

ִהיא ַרק ִּבְׁשִביל , ֶלֱאֹכלֶׁשִּיְהֶיה ֹצֶר ְלָאָדם 
 ִּכי ְקֻדָּׁשָתם, ֶׁשּיּוְכלּו ֶלֱאֹכל ִמֵּפרֹות ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

ֶׁשַעל ְיֵדי ֲאִכיַלת ִׁשְבַעת ַהִּמיִנים , ְּגדֹוָלה ָּכל ָּכ
ְמעֹוֵרר , ֶׁשִּנְׁשַּתְּבָחה ָּבֶהן ָהָאֶרץ ִּבְקֻדַּׁשת ַהּגּוף

ֶׁשַבע ִמּדֹות ָהֶעְליֹוִנים ּוָבא ִלְדֵבקּות ַּבה' ִּבְבִחיַנת 
ֵקיֶכם" א . ְוגֹו'" ְוַאֶּתם ַהְּדֵבִקים ַּבה' ֱא ֲאָבל ְּב
ִכיָלה ִמְּקֻדַּׁשת ִׁשְבַעת ַהִּמיִנים ָקֶׁשה ְמֹאד ִלָּדֵבק אֲ 

. ִּבְבִחיַנת ְקֻדָּׁשה ּוְלעֹוֵרר ִׁשְבָעה ִמּדֹות ֶעְליֹוִנים
ָנה : ְוֶזה ֵּפרּוׁש ַהָּכתּוב ָ ׁשּ ְוִכי ֹתאְמרּו ַמה ֹנאַכל ּבַ

ִביִעית ֵהן לֹא ִנְזָרע ְולֹא ֶנֱאֹסף ְ א ִיְהֶיה ָלנּו  ַהׁשּ ְו
א נּוַכל ְלעֹוֵרר ֶׁשַבע  ,רֹות ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאלִמּפֵ  ְו

: ָלֶזה ִהְבִטיָחה ַהּתֹוָרה, ִמּדֹות ַהְּקֻדָּׁשה ָהֶעְליֹוִנים
ית ִ ׁשּ ִ ָנה ַהׁשּ ָ ׁשּ ְרָכִתי ּבַ יִתי ֶאת ּבִ ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ָלֶכם  ְוִצּוִ

 .ִלָּדֵבק ַעל ָיָדם ַּבְּקֻדָּׁשה ָהֶעְליֹוָנה, ֵּפרֹות

יש לדקדק מדוע ו .רָׂשְד א ִתְזָרע ְוַכְרְמ א ִתְזֹמ
" ואיסור תזרע לא שדך" רק נאמר לא להלן ביובל

 ועד קטןבמהנה ד זמירה לא כתוב. ונראה לבאר
 היא מילתא חדא וזמירה זריעהמקשה הגמרא ש

 לי למה, (שהרי הזמירה גם היא לתועלת צמיחת הפירות)
ואפשר לתרץ קושיית . שניהם רחמנא דכתב

 הארץ ושבתה" בפסוק י"רש כתב דהאהגמרא 
צונו דר המפרשים ופירשו', ה לשם - "'לה שבת
 כדי היא שמיטה של דהטעם תאמר שלא לומר

כוחה, לכן  תכחש לאו אחת שנה הארץ שתנוח
על פי זה אפשר ו. אמר שצריך להיות לשם ה'

שכתבה איסור זמירה  בזה התורהלומר כוונת 
 איה זריעה דאיסור תאמר שלא, בפני עצמה

 תועלתל אחת שנהּבּור השדה  שתהיה משום
 דזמירה "תזמור לא וכרמך" אמר לכך, לקרקע
לתועלת  אינו ודאי וזה, רעים ענפים כריתת היינו



 

 

מינהשמע, התורהאסרהכןפיעלואף, קרקעה
 והשתא. הוא הקרקע עבודת תועלת משום דלא
 למטעי דליכא, לזה צריך אין דביובל שפיר אתי

 שנההשהרי ּבּור,  אחת שנה שיהיה משם שהוא
 שנתהיתה , וארבעים תשע שנת - השלפני

 לכך, בור אחת שנה היתה כבר כן ואם, השמיטה
 דזריעה, "תזמור לא וכרמך" לומר צריך אין

  .הוא מילתא חדא וזמירה
  )להגה"ק רבי שאול מאמשטרדאם (בנין אריאל 

ְוִלְבֶהְמְּת וגו'  ַׁשַּבת ָהָאֶרץ ָלֶכם ְלָאְכָלה ְל ְוָהְיָתה
אמרו חז"ל יש לדקדק הרי . ְוַלַחָּיה ֲאֶׁשר ְּבַאְרֶצ

אם כן  , לאכול קודם שיתן לבהמתולאדם שאסור 
ויש לתרץ  '.לבהמתך'לפני  'לך'למה כתיב כאן 

שהוא  דין זהש 'רב טוב'מה שכתב בספר ל פי ע
אם יש לבהמה מאכל מיוחד רק זה  ,קודם לבהמה

הם אוכלים אם ה שאין כן מ ,ולאדם מאכל מיוחד
רמב"ם נה הוה לבהמה. האדם קודם ,אותו מאכל

פירות המיוחדים למאכל ' בהלכות שמיטה: כתב
אדם אין מאכילין אותם לבהמה... הלכה הבהמה 
מאליה לתחת התאנה ואכלה אין מחייבין אותו 

שר א הולבהמתך ולחי" מרלהחזירה שנא
מיירי זה , עכ"ל. רואים שפסוק 'וגו' "בארצך

 אדם קודםובזה הבבהמה האוכלת מאכל אדם 
  )דעלהג"ר גרשון אב"ד מַא (ילקוט הגרשוני .לבהמה

ִּכי ִלי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲעָבִדים ֲעָבַדי ֵהם ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי אֹוָתם 
יש לדקדק על כפילות הלשון,  .ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים

שאמר "כי לי בני עבדים" וחוזר ואומר "עבדי 
לומר דהדין הוא שעבד שנשבה ובא יש והם". 

, אם כוונתו לזכות בו לעבד, הוא אחד לפדותו
נעשה עבד שלו, אבל אם היתה כוונתו לשחררו, 

"כי הקב"ה אינו יכול לשעבדו אחר כך. לזה אמר 
י אותם ממצרים על לי בני ישראל עבדים" שגאלת

ואם תאמר הרי הקב"ה מנת שישתעבדו לי, 
שיצאו  -הבטיח לאברהם "ואחרי כן יצאו" 

מעצמם ודיבורו של הקב"ה הרי נחשב כמעשה 
אם כן בגמר השעבוד כבר השתחררו מאליהם 

על פי "עבדי הם" ואי אפשר לשעבדם, לכן אמר 
"אשר הוצאתי אותם בגלל עבדים לי, דין הם כן 
, ים" עוד לפני שהגיע זמנם להיגאלמארץ מצר

שהרי לאברהם אמרתי "ארבע מאות שנה", לכן 
כיון שהוצאתי אותם עוד בזמן שעבודם לשם 

 )חיד"אגה"ק הלה פני דוד( .עבדות, לכן "עבדי הם"

באחת המשפחות ש ,שמיטות התפרסםכמה לפני 
יקיון נכרית מרומניה, שביום בהיר נהיתה עובדת 

לשוב לביתה  קבלה הודעה דחופההודיעה ש
בחו"ל. בעלת הבית אמרה כי אילו היתה יודעת 
קודם היתה נותנת לה מתנת פרידה, לקחה בעלת 
הבית תפוח אחד ונתנה לה והן נפרדו לשלום. 

מה דקות בא בעלה יהודי תלמיד חכם, לאחר כ
והאשה סיפרה דברים כהווייתן, אמר לה כי היות 

ְל והתפוח היה של פירות שביעית, שעל זה נאמר 
ולא לעכו"ם ואסור לתתת לגוי מפירות  ְלָאְכָלה

בעלת הבית הרבה והתחילה  שביעית. לא חשבה
לרדוף אחר העוזרת, משראה היא את בעלת הבית 
אחריה עלתה מיד על האוטובוס שהגיע אז, בעלת 
הבית לא התמהמה ועלתה אף היא אחריה. מיד 
הסתובבה אליה העוזרת וזרקה לה קופסת 
תכשיטים שלקחה זה עתה מביתה, עתה התברר 

כה מה היתה ההודעה הדחופה שבגינה היתה צרי
להזדרז, ומשפחדה שלא יזעיקו את הפאליציי זרקה 
מיד את הקופסה, אך האשה כמובן ביקשה ממנה 

 שתחזיר לה גם את התפוח של קדושת שביעית.

 המשך מעמוד ראשון  ִאיְנְטֶרעַסאְנט

היא שנת  )5תשע"ט'הששנה זו לחשבון זה יוצא 
 47-ה[תשס"ה היתה שנת היובל '. בשנת ההשמיטה

 ליובל  41, והשנה הנוכחית היא שנה ])6מתחילת המנין
 .)6(ראה הערה  48-ה

 (הובא ברמב"ם שם) שיטת הגאונים
לחשבון זה אין מחשבין יובלות כלל, ולפי זה יוצא 

היתה  'תשע"הה, ואכן שנת החשבון כחשבונו של רש"י
אף שהוא אינו למעשה הרמב"ם כך פסק . ושמיטההנת ש

 מסורת בידם, וכן אנו נוהגים.זו היתה סובר כך, כיון ש
, כי אין כלל ולכן בזמננו אין מחשבים את חשבון היובל

שרוב , לא להלכותיה (הנוהגים רק בזמן זה נוגע למעשה
 . )7מנין כמבוארלישראל שרויים על אדמתם) ולא 

 
שנה לפני  14כי לוקחים ההפרש מהיובל האחרון שהיתה  )5

), ומנכין ממנו 5,779-3815=1,964(זו החורבן (ג'תתט"ו) עד שנה 
), ומחלקים 1,964-39=1,925, התוצאה 1950-ל 39כל היובלות (

שמיטה. ה תהיא שנ), נמצא ששנה זו 1,925:7=275( 7-אותם ל
נבנה ששהתחילו למנות בשנה השביעית לאחר בנין הבית ( )6

בשנת ג'ת"ח, והתחילו למנות בשנת ג'תט"ו לאחר שעלה 
עזרא), וכשנחשב ההפרש מתחילת המנין עד השנה הנוכחית 

 14יובלות ועוד  47שנה)  2,350-), נמצא  (ב5,779-3,415=2,364(
 הסיבההעם, כי המון ולא כטעות שנשתרבב בפי  )7 שנה.

 שאיננו יודעים מתי יובל. לפי א יהשאיננו מחשבים 
יש לציין כי השתדלנו לא להאריך יותר מדאי, אך ישנם עוד 
דעות בראשונים והאחרונים ובמפרשי הרמב"ם איך לעשות את 

(או אולי גם  תשע"ז[לפי זה יכול להיות גם ששנת  החשבון
  .שנת השמיטה] תה) היתשע"חשנת 



 

 

 }ח{ֵּבין ִמירֹון ִלְצַפת 
 תִלְצַפ ן ִמירֹון ֶׁשֵּביד ְוַהְּמֻיָח א ַהִּנְפלָ ר ַהֶּקֶׁש ל ַע 

ַעל ַהַּתָּקָנה ֶׁשָרצּו ְלַתֵּקן ּוְלַבֵּטל ֶאת ַהִּׂשְמָחה ְּביֹום 
ְמַסֵּפר , )ֶׁשָּכַתְבנּו ַּבִגָּליֹון ַהּקֹוֵדם(ָּבֹעֶמר ְּבִמירֹון ל"ג 
 . ְּבִגיְרָסא ׁשֹוָנה 1"אַהִחיָד 

ּוֵבין ַהֲחָכִמים ִנְמָנה ַּגם , ֶׁשִּנְתַאְּספּו ַחְכֵמי ְצַפת ַיַחד
ְוָהָיה ִנְרֶאה לֹו ', ֵּבית יֹוֵסף'ָמָרן ַרֵּבנּו יֹוֵסף ָקארֹו ַה 

ְוֵהִכינּו ְּכָתב ַהְסָּכָמה , םִזְלזּול ֶׁשאֹוְכִלים ּוְמַרְּקִדים ָׁש 
ַא ֲעַדִין א ָחְתמּו  ,ְלַתֵּקן ֶׁשֹּלא ַלֲעׂשֹות ָׁשם ְמחֹולֹות

 .ָעֶליָה 
ְּבאֹותֹו ַלְיָלה ָחַלם ָמָרן ֶׁשַרִּבי ִׁשְמעֹון ָּבא ֵאָליו 

ִּכי , ְוָאַמר לֹו ֶׁשִּבְגַלל ַּתָּקָנה זֹו ָּתבֹא ַמֵּגָפה ְּגדֹוָלה
ְלָמֳחָרת ָקַרע ָמָרן ֶאת . ְׂשְמחּו ַּבִהּלּוָלאְרצֹונֹו ֶׁשּיִ 
 .2ַהַהְסָּכָמה

 3"ְּברּוֵכי ְצַפת ְׂשֵמִחים ַּכָּדת"
ֶׁשל ָהִעיר ְצַפת ַהִּנְכָּבד ֶחְלָקּה ָנׁשּוב ְלַסֵּפר ַעל 

ְמָחה ַהְּגדֹוָלה ֶׁשל ִּׂש ַּב 
 "א.ִזיַע "י ִהּלּוַלת ַרְׁשִּב 

ָהיּו ִנים ָּׁש ְּבֶמֶׁש ַה 
ָהַאֲחָרִאים ַעל ַאְנֵׁשי ְצַפת 

"ג לַ ְמָחה ְּביֹום ִּׂש ֲהָכַנת ַה 
ְוַעל ִנהּול , ָּבֹעֶמר ְּבִמירֹון

 .ְמָחה ַעְצָמּהִּׂש ַה 
ַהּנֹוָדִעים ֶׁשָּבֶהם ִמן 

ָהָיה ַרִּבי יֹוֵסף ֵלייּב 
ֲאֶׁשר ָׁשִנים , 4ַׁשִּפיָרא

ַרּבֹות ָהָיה עֹוֵמד ּוְמׁשֹוֵרר 
ְוהּוא , ְּביֹום ַהִהּלּוָלא

ַעְצמֹו ִחֵּבר ַּכָּמה ִּפְזמֹוִנים 
ֶׁשִעם , ִלְכבֹוד ַהִהּלּוָלא

                                                      
החיד"א קובץ '(נדפס מכתב יד בספר  'ִזְכרֹון ַמֲעִׂשּיֹות ְוִנִּסים' 1

 בניהו). - 'מאמרים ומחקרים
ְּדרּוֵׁשי ַהֶּפַסח (ְּבַׁשַער ַהַּכּוָנֹות  "ּוַהָּדָבר ִנְרָמז ְּבַמה ֶׁשָּכַתב ַמֲהְרח 2

ם ": יב) יו… ˙ ּב¿ כ∆ ל ָלל∆ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒּו י‚‰ֲ ּנָ ∆ ׁ̆  ‚‰ָ נ¿ ƒַין מ נ¿ ƒר ַעל ָלע… ל"‚ ע מ∆
 ƒּב ¿ ׁ̆ י ַר ר≈ ב¿ ƒ̃ נו… "י ָעָזר ּב¿ ל¿ י ‡∆ ƒַרּב ן  ,ו¿ ירו… ƒיר מ ƒע ים ּב¿ ƒבּור ¿̃ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ

ָ„ע ּנו… ם,ּכַ ָ ׁ̆ ים ƒח מ≈ ¿ׂ̆ ּו ים ƒ̇ ו… ׁ̆ ו¿ ים ƒל כ¿ ‡ו… ַרּבֹו"ו¿ ַעל ָׁשם ּוְמַסֵּפר
ַאְבָרָהם ְוַעל ַרִּבי , ֶׁשִּגַּלח ָׁשם ְּבנֹו ְוָעָׂשה ִמְׁשֶּתה ְוִׂשְמָחה"ל ָהֲאִריזַ 

ְלׁשֹונֹו, ַהֵּלִוי ֶׁשֶּנֱעַנׁש ַעל ֶׁשָאַמר ַנֵחם ‰": ּוְמַסֵּים ז∆ ל ּכָ י ƒּ̇ ב¿ ַ̇ ָכ ו¿
ר ּכָ ז¿ ƒּנ‰ַ ‰ ָ‰‚ ַ‰ּז∆ נ¿ ƒּמ ׁ̆ ּבַ …ר∆ ׁ̆  ׁ̆ י י≈ ƒּכ ˙ רו… ‰ו… ִמָּכאן ֶׁשָהיּו עֹוְרִרין . "ל¿

ַהִּמְנָהג .ַעל

ֵני ִמירֹון ִנים ָהְפכּו ְלֵחֶלק ִּבְלִּתי ִנְפָרד ִמִּנּגּוָּׁש ַה 
 .ָּבעֶֹמר"ג לַ ְוִׂשְמַחת 

 : ֵּבין ַהִּפְזמֹוִנים ֶׁשִחֵּבר
ְּבִהּלּוָלא ְּדַבר יֹוַחאי"   - "ַאְׁשֵרנּו ַמה טֹוב ֶחְלֵקנּו

ֶׁשהּוא ְּתִפָּלה ּוַבָּקָׁשה ִליׁשּועֹות ּוְרֻפאֹות ְּבָכל 
 "י.ָהִעְנָיִנים ִּבְזכּות ַהַּתָּנא ָהֱאִקי ַרְׁשִּב 

ַאְנֵׁשי ְירּוָׁשַלִים ְיֵרִאים ּוְׁשֵלִמים ַמה ָּלֶכם ּפֹה ּוִמי " 
ִּפּיּוט ֶזה ָהָיה ִׁשיר ַהְּפִתיָחה ּבֹו ָהיּו  - "ָלֶכם ּפֹה

ְוהּוא ַקָּבַלת , ְמָחה ְוָהִרּקּוִדיםִּׂש ּפֹוְתִחים ֶאת ַה 
ָהָאֶרץ ֶׁשָעלּו ּוָבאּו ְלִהְׁשַּתֵּתף  ָּפִנים ִלְבֵני ָעֵרי

 .5"ית ַרְׁשִּב ְּבִׂשְמַח 
 ּפֹה ָלֶכם ִמי, ֶנְחָמִדים ְיִדיִדים ִנְכָּבִדים אֹוְרִחים" 

ִּבְרַּכת ְּפֵרָדה ְלָכל ָהעֹוִלים ֶׁשִּיְזּכּו  -" ּפֹה ָּלֶכם ּוַמה
 .ָלַקַחת ְּבַאְמַּתְחָּתם ָּכל ִמיֵני ְּבָרכֹות

 

ֵליּב  ֶׁשל ַרִּבי יֹוֵסף 'ּפֹהַמה ָלֶכם ּפֹה ּוִמי ָלֶכם 'ִמּתֹו ַהִּפְזמֹון  3
ַּכָּידּוַע ) ִמְּבֵני ָהַאְׁשְּכַנִּזים(ִזְקֵני ְצַפת : ְּבִׂשיַמת ֵלב. ַׁשִּפיָרא ִמְּצַפת

ָלֵכן ֶזה ' ְצָפת'ְוָהיּו אֹוְמִרים , ָהָיה ְמַבְּטִאים ִנּקּוד ַּפָּתח ְּכמֹו ָקַמץ
 '...ַּכָּדת'ִמְתָחֵרז ֵהיֵטב ִעם ֵּתַבת 

. ַרִּבי ִּפְנָחס ִמָּקאִריץ"ק ִמֶּגַזע ָהַרַה . ִּבְצַפתתרכ"ח ִּבְצַפת  נֹוַלד 4
ְּגֵזַרת ִּבְגַלל ֵמאֹוֶדָסא ָּבַרח ַׁשִּפיָרא ֵלייּב ַאְלֶּתר ַרִּבי ְזֵקנֹו

ְוִנְטָמן תשי"א ִנְפַטר ִּבְׁשַנת  .ַהַּקְנטֹוִניְסִטים ְוִהְתַיֵּׁשב ִּבְצַפת
.ִּבְצַפת

ְּבנֹו ֶׁשל ָהַרב [ן אְרַמ עְּבָׁשִנים ְמֻאָחרֹות ָהָיה ַרִּבי ֶּבעְרל ִזיְלֶּב  5
ְצַפת ֶׁשל ַרָּבּה ִזיְלֶּבעְרַמאן ֵליּב .ָׁשר ֶאת ַהֶּזֶמר ַהֶּזה] ַאְבָרָהם

 il.comalyayin.tsfas@gma  לתגובות והערות ולקבלת הגליון בדוא"ל אפשר לפנות לכתובת
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אל משה בהר סיני לאמר ושבתה  '"וידבר ה

 " (כה א, ב)'הארץ שבת לה
 מה ענין שמטה אצל הר סיני?

הנה כתבו המפרשים: שעיקר טעם מצות השמטה הוא לחזק 
ממנו  -, כי כל אשר לאדם 'ולהשריש האמונה והבטחון בה

יתברך. וכאשר ישבות מעבודת האדמה, יווכח האדם לדעת כי 
חותיו ועמלו מצמיחים לו את פרי הארץ ואז ישליך יהבו אל ולא כ

 ויהיו עיניו נשואות אליו תמיד, שיספק לו די מחסורו. 'ה
, שוב לא 'נמצא שכאשר יהיה האדם חדור אמונה ובטחון בה

מסחרו ובפרנסתו ולא יקדיש להם את כל יצטרך להיות טרוד ב
עתותיו, אלא יוכל לעסוק בתורה בנחת ובשלות הנפש, מתוך 
אמונה ובטחון שאדון הארץ ידאג למחייתו ולכלכלתו. וזהו 

וכיצד יוכל לעסוק  -אל משה בהר סיני"  'שנאמר: "וידבר ה
על ידי "ושבתה הארץ"!  -בתורה ובמצוות שניתנו בסיני? 

 את האמונה והבטחון בבורא עולם. שישריש בנפשו 
כי גלות בבל באה להם לישראל 'ולפי זה, יבוארו דברי חז"ל: 

ולכאורה, הלא מקרא מפורש הוא,  (תנחומא בהר) 'טהין שמובעו
שהגלות באה על "עזבם את תורתי" (ירמיה ט יב) ומה ענין 

הן  -טה והתורה יחד הוא. השמ –אכן, זה וזה  טה לכאן?ישמ
טה יבואו לידי אמונה ובטחון יב, שעל ידי מצות שמבה ומסוביס

בה, יויגבירו את למוד התורה ומצוותיה. וכיון שביטלו את הס
טה, בטל המסובב ולא עסקו בתורה ישלא קיימו את השמ

 ונתחייבו גלות. 
  (החיד"א, פני דוד)

 

 אל משה בהר סיני לאמר" (כה, ב) '"וידבר ה
 ידועה שאלת חז"ל: מה ענין שמיטה אצל הר סיני?

אלא, מה שמיטה נאמרו כללותיה ופרטיה מסיני אף כל המצוות 
מדוע דווקא למצווה הזו  נאמרו כללותיהם ופרטיהם מסיני.

למה לא  הסמיכה התורה את הידיעה שהיא ניתנה בהר סיני?
 למשל, למצוות תקיעת שופר?ה זאת, כהסמי

אומר החיד"א שרוב בני אדם טרודים על המחיה ועל הפרנסה 
יומם ולילה ואין להם פנאי להקדיש מזמנם לתורתנו הקדושה 

לכן נתן הקב"ה את מצוות השמיטה כדי שנמנע  שניתנה בסיני.
כך נדע שמפתח  מעבודת האדמה ומחסורנו יתמלא בדרך נס.

 היא תעשיר. 'רי ברכת הלבדו. שה 'הפרנסה ביד ה
על יגיעת כפיים  (וטועים הסוברים ש"יגעת ומצאת", מדבר

הרבה דרכים למקום לשלוח לאדם את  לפרנסה. לא ולא!
 פרנסתו שבין כה וכה כבר נקבעה בראש השנה.

יגעת ומצאת, אמור לגבי דברי תורה! שלא יעלה על דעתך 
 שתשיגם ללא עמל ויגיעה).

 כך ידע היהודי שלא יגרע
חלקו בפרנסתו אם ירבה 

 בתורה.
תשובה נוספת מפי בעל 
ה"אמרי יוסף" מספינקא: 

ת התורה רוצה להדגיש א

  העקרון שהעולם פועל לפי התורה!
ע השנה בהגי. שנים 7מתרחש במחזוריות קבועה של נס ופלא 

על השאלה "וכי  ! מאשר כל שנה:3השישית יש יבול גדול פי 
לא נזרע ולא נאסוף  הן תאמרו מה נאכל בשנה השביעית

משיבה התורה: "וציויתי את ברכתי לכם בשנה  תבואתנו?"
  השנים"! 3-ית, ועשתה את התבואה להשיש

-שנים ישב עם ישראל על אדמתו והוא חזה בפלא הזה כ 1400
 שמיטה אחרי שמיטה. פעמים בעקביות, 200

מגלה לנו התורה שזו אינה תכונה מיוחדת לגבי השמיטה אלא 
 ה לגבי כל התורה כולה.היא נכונ

וזה ענין שמיטה אצל הר סיני: הטבע עוזר למי שמקיים תורה 
 ומצוות.

ולשון הרמב"ן: "הניסים הנסתרים הם יסוד התורה כולה. אין 
דברנו והמקרים שלנו  לאדם חלק בתורת משה עד שנאמין בכל

גו של עולם בין ביחיד ובין אין בהם טבע ומנה שכולם ניסים
אלא, אם יעשה המצוות יצליחנו שכרנו, ואם יעבור , ברבים

 עליהם יכריתנו עונשו. הכל בגזירת עליון!"
 

 " (כה, ב)'ה"ושבתה הארץ שבת ל
שבת שבתון יהיה לארץ שבת 'חוזר הכתוב ואומר שוב  'הבפסוק 

. מה טעמה של כפילות זו. מבאר ה"דברי שיר" ויש לפרש 'לד
מר רבי יהושע בן לוי, וא' )בדרך צחות, אמרו חז"ל (שבת פח

בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש 
בונו של עולם מה לילוד אשה בינינו. אמר להן, לקבל יברוך הוא. ר

תורה בא. אמרו לפניו, חמדה גנוזה שגנוזה לך תשע מאות 
ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא העולם, אתה מבקש 

דוש ברוך הוא למשה, החזר . אמר לו הק'ליתנה לבשר ודם וכו
שאתה נותן לי בונו של עולם, תורה ילהן תשובה, אמר לפניו ר

, 'אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים 'האנכי 'מה כתיב בה, 
תורה למה  ?לפרעה השתעבדתם ?תםדלמצרים יר'אמר להן 
, כלום 'זכור את יום השבת לקדשו'שוב מה כתיב בה,  ?תהא לכם

מעתה כיון שאמר  ?אתם עושים מלאכה שאתם צריכין לשבות
, ואין ישראל עובדים 'שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור'הכתוב 

בשדה בשביעית, אם כן עלול מאן דהו להעלות על דעתו שאין 
צריכים לשבות בשבת בשנה השביעית, דאם ישבתו בשנה 

ר השביעית גם בשבת, אם כן ירד טענת משה רבינו שאמ
כלום אתם  'זכור את יום השבת'למלאכים שבתורה מה כתיב 

עושים מלאכה שאתם צריכין לשבות, הא אנחנו גם שובתים 
, 'השבת ל'ה, ולכן חזר הכתוב והדגיש עושים מלאכ נוואינ

 .'השבת ל'שאפילו בשנה השביעית 
 

"ונתנה הארץ פריה ואכלתם לשבע וישבתם 
        לבטח עליה" 

 יט) (כה,
שואל רבינו האור החיים 
הקדוש, הרי ידוע שאי אפשר 
לאדם לאכול הרבה מפירות 

 לעי"נ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 



 

 ~2 ~ 
  

  נפלאיםים ליקוט
 בהר פרשת

 
מתוקים, ולכן גם אי אפשר להיות שבעים מזה, ואם כן יאמר 

 ?'ונתנה הארץ פריה'האדם איזה תועלת יש בברכת 
שלכן הוסיף הקדוש ברוך הוא והבטיח ומתרץ רבינו הקדוש, 

, שהפירות יהיה בהם ברכה, שאפילו יאכלו 'ואכלתם לשובע'
 מהם קצת, יהיו שבעים מהם. 

 וציויתי את'ובדרך זה מפרש רבינו הקדוש את הנאמר בהמשך 
, 'השנים שברכתי לכם בשנה הששית ועשת את התבואה לשלו

לשנה שאפילו אם הארץ תצמיח רק כמות תבואה שמספיקה 
יתברך נס, ואחר שיקצרו את התבואה, היא  'אחת, יעשה ה

 תיכפל ותתרבה מעצמה, כדי שתספיק לשלוש שנים. 
קצת ', שגם אם יש 'כסף'נו למדים: העיקר שיהיה ברכה באנמצ
 'כמות'זה ישביע ויספיק לצרכינו, ואין הברכה תלויה ב 'כסף

 בה. הפרנסה והברכה השרוייה 'איכות'הפרנסה והכסף, אלא ב
 

  ""כי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו
 (כה, לה)

כי כל ענין  ,מבאר סמיכות מצוה זו לשמיטה 'צרור המור'ה
. כי 'הלכות גמילות חסדים'השמיטה באה ללמדנו פרק נכבד ב

 'יכולתהבעל 'וא שהשבע אינו מרגיש את הרעב, ומדרך העולם ה
שתחת רשותו נמצאים כמה וכמה שדות וכרמים וכל טוב אינו 

וכל  ,מבין לליבו ולמצבו של זה העני הפושט יד ולרש אין כל
על כן ציווה הבורא לבעל  .מאוויו לפת חרבה ומים לחץ

הקרקעות, אחת לשבע שנים תשבית שדך למשך שנה תמימה, 
ה ובז ,באותה שנה לא תרוויח ממכירת הפירות בדמים יקרים

תבין ללבו של אחיך האביון, שבכל השנים מהלך הוא בשאלת 
  .'כי ימוך אחיך ומטה ידו והחזקת בו', על כן 'מה נאכל'

ויש להסמיך כאן דברי הרה"ק רבי משה לייב מסאסוב זי"ע 
בנוסח ברכות השחר, שכל הברכות בלשון רבים נאמרות, דוגמת 

נאמרת  , ומדוע ברכה אחת'מלביש ערומים'ו 'פוקח עוורים'
. בלשון רבים – 'כל צרכינו'ולא  'ישעשה לי כל צרכ' -בלשון יחיד 

להורות, שרק בנוגע לו ולצרכי עצמו, יראה את עצמו כמו 
שהבורא עשה לו כל צרכו. אבל ח"ו שבנוגע לצרכי חברו יחשוב 

הרי הקב"ה כבר ממלא כל מחסורו וצרכיו... מה יש לי לבוא  -
יק לחברו עד כמה שבידו לתת, ולהיטיב עמו, אלא ישתדל ויענ

 להחיות נפש כל חי.
 )(באר הפרשה

 

 "גר ותושב וחי עמך" (כה, לה)

רבינו האור החיים הקדוש כותב בשם המקובלים דבר נפלא, 
שיש נשמות בעולם העליון שחסר להם איזה מצוה שהם לא 

יתברך מוריד את אותה נשמה,  ותבוא אותה  'עשו בחייהם, וה
הנשמה ותתגורר עם האדם בשעה שעושה המצוה, כדי שתזכה 
לתיקון השלם, ואותם נשמות גם מסייעים אותו לעשות המצוה, 

 ולאחר שעושה המצוה הם עוזבים את האדם. 
ויש גם לפעמים שנשמה מעולם העליון באה ומשתכנת בגוף 

בסוד העיבור  'מופלאות סיבות'האדם בקביעות, מחמת 
 לגול. והג

, שיש 'גר ותושב וחי עמך'ובזה מפרש רבינו הקדוש את הפסוק 
ששוכנות בגוף האדם  'גר'נשמות הבאות מעולם העליון בבחינת 

שאינו דר בקביעות, ויש גם  'גר'רק בשעת המצוה, והרי הוא כ
שבאים להתגורר בקביעות בגוף  'תושב'נשמות שהם בבחינת 

 האדם. 
שעליו להביא חיות  - 'וחי עמך'אדם ל 'ועל שניהם מצוה ה

 לאותם הנשמות, כדי שיבואו על תיקונם ושלימותם.
 

 "ולא תונו איש את עמיתו" (כח, יז)
זהב -חכמינו מספרים על שמואל שקנה פעם אצל נכרי כד של

בתור כד של ברזל, ובשעה ששילם לו ארבעה זהובים בעד הכד 
 קמא קי"ז).-הבליע זהוב אחד (בבא

והדבר הוא לפלא, מדוע באמת הונה שמואל את הנכרי, ולא עוד 
אלא שגם גזל ממנו זהוב אחד? ובעיקר, לשם מה מספרים לנו 

 חכמינו דבר זה?
ברם, הכוונה שבדבר היא ממש הפוכה, וחכמינו מספרים בזה 

 את גודל צדקותו של שמואל.
עולה  ראה שמואל שיש לו לאותו נכרי כד של זהב, ששוויו

כן אינו מבקש בשבילו אלא ארבעה -פי-על-בהרבה ממון, ואף
אם הנכרי  -זהובים בלבד. תהה שמואל ולא ידע מה נעשה פה 

-אינו יודע שהכד עשוי זהב והוא סבור שאיננו אלא מברזל, אם
כן הרי מן החובה להעמידו על טעותו כדי שלא להונות אותו; ואם 

שגנוב הוא עמו ולכן הריהו  אמנם יודע הוא שהכד עשוי זהב, אלא
כן הרי מצוה היא לקנותו בממון -מוכרו במחיר כה מוזל, אם

 מנת להצילו ולהחזירו לבעליו.-מועט על
מה עשה שמואל? נתן לו חמשה זהובים במקום ארבעה, היינו 

יודעים -שהבליע לו זהוב נוסף ("מבליע" פירושו, שנותנים בלא
 -סוכה ל"ט)  -רוג בלולב" יותר מן הדרוש. כמו: "מבליע דמי את

מנת לבחון בזה את הנכרי: אם יחזיר לו את הזהוב המיותר, -על
הרי יהא זה סימן שהוא אדם הגון וכי איננו יודע שהכד עשוי זהב 

אזי יוסיף לו את ההפרש המגיע לו לפי שווי הכד; אבל אם לא  -
יחזיר לו את הזהוב המיותר, הרי יהא זה סימן שהוא גנב וכי גם 

אזי תהא זו מצוה לקנות את הכד בממון מועט  -כד גנוב הוא ה
 מנת להחזירו לבעליו...-על

הוא אשר נתכוונו חכמינו לספר לנו, עד כמה היו התנאים 
והאמוראים הקדושים נזהרים בדיני הונאה אפילו ביחס לנכרי, 

 וכמה גדולה היתה חכמתם במעשיהם היומיומיים...
ז"ל היה אומר: התורה הזהירה שלא  אבונם מפשיסח 'ר ה"קהר

הדין ואסור -להונות את הזולת, ואילו חסיד נוהג לפנים משורת
אסור לו להשלות את עצמו במדרגות  לו להונות גם את עצמו...

 יותר גבוהות מכפי שיש לו באמת...
 

 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל
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 "וציויתי את ברכתי לכם" (כה, כא)

המצב הכלכלי שלשמונה ילדים,  באברך מבני ברק, אבמעשה 
דחוק מאוד, ובבית שני חדרים וחצי. הוא הרגיש שהגיעו היה 

מים עד נפש, והחליט לשפוך את נפשו לפני ה' יתברך. הודיע 
לראש הכולל שהוא חייב לנסוע לירושלים עיר הקודש לפקוד 
את שריד בית מקדשנו, הכותל המערבי, שהשכינה לא זזה משם 
לעולם. כשהגיע לכותל המערבי לקח את ספר התהילים, 

 התייפח בבכי והחל לקרוא מילה במילה.
והנה ניגש אליו אדם מסוים ושאל 'למה אתה בוכה? אולי אני 
יכול לעזור לך'. אבל האברך, שהעדיף לשקוע במזמורי התהילים 
ולדבר עם אלוקיו, אמר לאיש הנ"ל 'תעזוב אותי בבקשה, אתה 
לא יכול לעזור לי'. קם ממקומו, חיפש מקום יותר צדדי כדי 

ות לאלוקיו בלא הפרעות, והמשיך לקרוא ביתר שאת. אבל לבכ
האיש הנ"ל שוב הופיע ואמר לו 'אני רוצה שתגיד לי על מה אתה 

 בוכה כל כך. תגיד לי, אולי אוכל לעזור'.
ואני מבקש  ,אמר לו האברך 'יש לי שמונה ילדים, הבית צר מאוד

מאבא שבשמים שיעזור לי'. כשמוע האיש הנ"ל את הדברים 
אים מלבו הטהור של אותו אברך, אמר לו 'שטוף את פניך יוצ

מהדמעות, כי שמע ה' את תפלתך וראה את דמעותיך, ואני 
זכיתי להיות השליח'. קום ובוא עמי. האיש הנ"ל התקשר לאחד 
הקבלנים הגדולים בירושלים, רכש עבורו דירה של חמישה 

 חדרים בקומה ראשונה, ונתן אותה לאברך במתנה.
לכולל, ערך סעודת הודאה, וסיפר לכולם על  האברך בא

השגחתו הפרטית של מי שאמר והיה העולם. כששמעו 
האברכים את הסיפור הנפלא שקרה, ביקשו מראש הכולל 
אחדים מהם לנסוע לכותל המערבי כדי להתפלל, וקיבלו אישור. 
נסעו לכותל, והחלו בקריאת התהילים, כשעין אחת מול הספר 

את העשיר הנדבן. והנה ניגש אליהם  והעין השניה מחפשת
הוא ביקש צדקה,  -מישהו, אלא שבמקום שהוא יתן להם צדקה 

הכולל וכן היה במשך כל זמן שהותם. בחזרתם שאלו את ראש 
אמר להם ראש הכולל 'האברך  'למה ומדוע קרה כך רק לו?'

הראשון שקרא לה' האמין בה' ולא בבשר ודם. לכן ה' שלח לו 
  ל אתם, שחיפשתם בשר ודם, זו התוצאה'.את מבוקשו. אב

 

 "אל תונו איש את אחיו" (כה, יד) 
מסופר על הגה"צ רבי ברוך בער זצ"ל בעל ה"ברכת שמואל", 
שהציעו לו לכהן כראש ישיבה באחת הישיבות המפורסמות 
ברחבי ליטא, לצורך זה היה עליו למסור שיעור כללי בפני 
תלמידי הישיבה בנוכחות רבני הישיבה, כדי לראות אם ימצא חן 

ר. לאחר בעיניהם. רבי ברוך בער הגיע לישיבה ומסר את השיעו
מסירת השיעור, פנה אליו אחד ממקורביו ושאלו בתמיה, הלא 
לפני מספר שבועות מסר ראש הישיבה שיעור בפני התלמידים 

בישיבתו. שיעור שהפליא 
את כל שומעי לקחו, שיעור 
שהיה בנוי "כבנין פאר 
ומלאכת מחשבת". ואילו 
השיעור הזה לא הגיע כלל 
למעלתו של אותו שיעור, 

לא מסרתם אותו שיעור? ענה לו רבי ברוך בער:  מדוע איפוא
אמת ונכון הדבר. השיעור שאתה מתכווין אליו באמת היה 
שיעור מיוחד, ונתחדשו שם חידושים עמוקים. אמנם האמת 
לאמיתה היא שבהכנת השיעור הזה היתה לי סייעתא דשמיא 
מיוחדת, אינו דומה שיעור זה לכלל השיעורים שהרציתי עד 

שהנני מכיר את ערכי ועצמי, אין בכוחי להכין הלום. וכפי 
שיעורים כאלו תמידין כסדרן. על כן לא רציתי למסור את 
השיעור הזה כ"שיעור המבחן", כדי לא לעבור על איסור "אל 
תונו איש את אחיו". והעדפתי למסור שיעור 'בינוני', שבסייעתא 

 דשמיא יש לי את היכולת להכין. 
 שראל גרוסמן זצ"ל)(לב ישראל להגה"צ רבי י

 

 "וישבתם על הארץ לבטח" (כה, יח)
בוורשה התגורר יהודי עשיר וירא שמים, סוחר גדול, שהיה שולח 

ו יניותואניות דרך הים לחו"ל. באחד הימים הגיעה ידיעה שכל וא
טבעו בים והוא ירד מנכסיו וכעת הוא עני ואביון. כאשר הגיעה 

את הידיעה המרה והנוראה  הבשורה, לא רצה אף אחד להודיע לו
כי חששו לנפשו. רב העיר היה היחיד שהסכים לקבל עליו את 
התפקיד הקשה לבשר לאותו סוחר את ההודעה המרה. קרא 
הרב לסוחר והתחיל לדבר עמו בענייני אמונה ויראת שמים, אמר 
לו שכל העולם הזה הוא הבל הבלים, ואם מאבדים כסף ורכוש 

והעשיר הבין זאת היטב. לאחר מספר  אין צורך להצטער על כך,
שעות שבהן חיזק אותו הרב בעניני אמונה, שאל אותו: "לאחר 

ניה אחת עם סחורה היית ומה שדיברנו, אילו הייתה טובעת לך א
מצטער?" ענה לו הסוחר: "ודאי שלא! הרי אמרנו עכשיו שהכל 
הבל". אמר לו הרב: "מתגובתך על כך עדין אין ראיה שאמונתך 

אבל אם יטבעו לך ה, כיון שאתה עדיין נשאר אדם עשיר, איתנ
ניות, מה תגיד?" חשב הסוחר מעט ואמר: ושתיים או שלוש א

ניות לא אצטער". אמר לו הרב: "זו ו"גם על טביעה של מספר א
עדין לא ראיה על יראת שמיים אמיתית. ברצוני לשאול אותך: 

יר לרב: ניות שלך יטבעו?" השיב העשו"כיצד תגיב אם כל הא
"קשה לי לענות באופן ספונטני על שאלה כזו. עלי להתבונן 
ולחשוב על כך". אמר לו הרב: "יפה דיברת". הוא הכניס את 
הסוחר לחדר צדדי, נתן בידו את הספר "חובת הלבבות", פתח 
בשער הביטחון, ולימד אותו שמי שבוטח בה' הוא עשיר פי כמה 

וץ זהב וכו' וכך למד וכמה ממי שהוא כימאי שיכול לעשות מב
תו את כל שער הביטחון. אחרי שלמדו את שער הבטחון בעיון א

יצא העשיר החוצה ואמר לרב: "עכשיו שלמדתי והתבוננתי, 
לא אצטער, כי למדתי שיש  -ניותיי יטבעו בים ואפילו אם כל א

לבטוח רק בקב"ה שהוא כל יכול". אמר לו הרב: "אם הגעת 
מר לך שהגיעה ידיעה ברורה שכל לדרגה כזו ולהבנה כזו או

ך טבעו בים". כאשר שמע זאת העשיר התעלף מיד. יניותוא
הרופאים שנקראו למקום הצליחו להציל את חייו בקושי רב. 
לאחר מספר ימים הגיע הרב 
לבקר אותו בבית חולים 
ושאל אותו: "הלא רגע לפני 
שבישרתי לך את הידיעה 
אמרת בשמחה שלא תצטער 

התעלפת ואבדת כלל! מדוע 

 לעי"נ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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את ההכרה כאשר שמעת על כך?" השיב לו הסוחר: "כאשר 

 ייניותואעולם הזה הוא הבל הבלים, חשבתי שאמרתי לך שכל ה
ניות שלי ולי שהא בים, אז כל העולם הבל הבלים, אבל כשאמרת

 "התעלפתי! -טבעו
"כמה קל לאיש עני לבטוח בה', כי מי זולתו יוכל לבטוח? אך כמה 

עשיר לבטוח בה', שהרי כל נכסיו קוראים לו בטח  קשה לאיש
 (רבי משה לייב מסאסוב) בנו!" 

 

ונתנה הארץ פריה ואכלתם לשובע.. וכי "
 כ) -..." (כה, יטתאמרו מה נאכל
יהיה צורך לצוות על הברכה. ברם, אילו -"אם ישאלו מה נאכל

היתה בהם אמונה תמימה ולא היו מקשים קושיות, כי אז כבר 
 כה מצויה מאליה"... היתה הבר

 נועם אלימלך בשם אחיו ר' זושא) (
התולה בטחונו בקב"ה לא ידמה לו אף פעם שמישהו פגע 

 בפרנסתו או בכבודו, שהרי אין אדם נוגע במוכן לחברו. 
מסופר על הצדיק מאפטא, בעל ה"אוהב ישראל", שסיפרו לו 
שיש מוזג יין באחת העיירות שכל ברכותיו מתקיימות 

הדבר בציבור ורבים נהרו להתברך מפיהו. התעניין  והתפרסם
הרב מאפטא במה גדול כוחו: האם משורש קדושה ואותו מוזג 
הוא צדיק נסתר שמסתיר את צדקותו בעבודה בחנות, או אולי 
חס ושלום המוזג הזה פועל בכוחות הטומאה. החליט הצדיק 
לנסוע ולתהות על קנקנו של אותו מוזג. הוא הוריד את בגדי 
הרבנות ונסע בבגדים פשוטים לאותה עיירה. באותה תקופה, כל 
יהודי היה מכניס אורחים נפלא, ועל כן לא היה זה מוזר שהוא 
פנה אל המוזג ושאל האם הוא יכול לשהות בביתו מס' ימים. 
המוזג חשב שהוא הלך פשוט וקיבל אותו בחפץ לב והקצה לו 

המוזג בלא  מקום. ה"אוהב ישראל" עקב אחרי התנהגותו של
ידיעתו כדי לגלות האם הוא צדיק נסתר, אך לא ראה בו הנהגה 

גם לא ראה בו צד של  -יתירה של צדיקות נסתרת, ומנגד 
טומאה. היה זה יהודי פשוט ותמים המתפלל בבוקר, נמצא כל 
היום בבית המזיגה, ובלילה לומד מעט. הרב לא ראה בהתנהגותו 

 התנהגות יוצאת דופן.
מי מעקב הוא גילה למוזג מי הוא. כשנודע למוזג לאחר מספר י

לפני מי הוא עומד, נרעד בחרדת קודש. שמו של הרב מאפטא 
היה מפורסם בכל קהילות ישראל. אמר לו ה"אוהב ישראל": אני 
גוזר עליך לגלות לי מדוע מתקיימות ברכותיך". אמר לו המוזג: 

דע מתי הן "רבי, אינני יודע למה ברכותיי מתקיימות, אך אני יו
 התחילו להתקיים ועל כך אני מוכן לספר.

היתה תקופה שבה ההכנסות מבית המזיגה הלכו ופחתו, סוד 
הצלחה הפך להיות סוד כישלון. כל יום נוסף שפתחתי את בית 
המזיגה הייתי מפסיד כספים עד שיום אחד השלכתי את 
המפתחות ואמרתי לאשתי שבית המזיגה נסגר. ישבתי בבית 

ועיים, המצב הכלכלי בבית התדרדר, ואשתי בקשה שב-שבוע
שאסע לעיירה הסמוכה ואחפש לי שותף, ואולי בעזרת השם 
נחזור לדרך המלך. אני סרבתי. קשה היה לי לשתף מישהו 

 בעסקי.

כאשר ראיתי שאין מנוס ואין פתרון, לקחתי את הסוס והעגלה, 
, עלה ובדרכי לעיירה, בין שמיים וארץ ובין השדות, בחיק הטבע

במוחי רעיון שהשרה עלי שמחה עצומה. ירדתי מהעגלה, 
הרמתי ידי כלפי מעלה ואמרתי: "ריבונו של עולם, אשתי לוחצת 
עלי לקחת שותף, ואינני רוצה, אבל אני עושה אותך ריבונו של 
עולם לשותף שלי! בכל הרווחים נתחלק." התמלאתי שמחה 

תי לסוחר עצומה על הרעיון. נסעתי לעיירה הסמוכה ופני
שתמיד קניתי ממנו יין וביקשתי חבית בהקפה. הסוחר האמין בי 
ונתן לי חבית יין. חזרתי לביתי ואמרתי לאשתי: "ברוך השם, 
מצאתי שותף טוב". אשתי פחדה לשאול שאלות ולא הטרידה 
אותי כלל. דבר ראשון לקחתי קופה גדולה והנחתי על השולחן. 

חצי -רוטה של רווח הקופה היא של הקב"ה ומעכשיו כל פ
בקופה וחצי במגירה. כאשר הקופה התמלאה, קניתי בכסף 

 חלות ויין, וחילקתי לעניים. מאז התחילו ברכותי להתקיים."
חייך ה"אוהב ישראל" ואמר לו: "עכשיו הכל מובן. זו גמרא 
מפורשת: שני אנשים העושים שותפות אמת: אין צורך 

תימה של אחד מהם. ששניהם יחתמו על הצ'ק, אלא מספיקה ח
השני צריך לפרוע. עשית שותפות אמת עם  -אם אחד חותם 

יהי רצון שנזכה כולנו  ."הקב"ה ולכן אתה מברך והקב"ה מקיים
לבטוח בקב"ה ולעשות איתו שותפות אמת בלימוד התורה, 

 בפרנסה ובכל תחומי החיים.
 

 "אל תקח מאתו נשך ותרבית" (כה, לו)
פרעשבורג שהיה ידוע כגביר וסוחר אחד מראשי הקהילה של 

גדול איתרע מזלו והחל לרדת מטה מטה ועמד לפני פשיטת 
רגל, בצר לו ניגש לחתם סופר שיתן לו עצה ותושיה, החתם 
סופר לאחר ששמע את מצבו הלך ונתן לו את כל כספו בסך 
מאה זהובים ונתן לו בתור הלוואה ואמר לו שיסע ללייפציג וד' 

הוה שנסע ללייפציג והצליח מאוד, כשחזר חשב יהיה בעזרו, וכך 
חתם סופר לאות שמן הראוי היה שיקנה איזה מתנה ללעצמו 

הכרת הטוב אשר גמל עמו ולפי שהחתם סופר היה מבין 
ביהלומים קנה לו טבעת זהב משובצת באבן יקרה, וכשהגיע 
לפרעשבורג נכנס מיד אל הרב ואמר, רבי, ברכתך נתקיימה הרי 

אה הזהובים על פרעון החוב וזו מתנה קטנה על לפניך את מ
החסד הגדול שעשית עמדי, נטל החתם סופר את הטבעת 
והפליא מאוד את היופי שבו ואמר מתוך התפעלות "מימי לא 
ראיתי אבן טובה ויפה כזה, האיש היה מלא שמחה שאכן הביא 
את המתנה הנכונה, והחתם סופר מהפך ומהפך באבן ואינו חדל 

"אבן יקרה זכה כמים ללא שמץ ודופי", ובאמרו זאת מלהתפעל, 
החזיר לו את האבן ואמר לו אמנם שזה מאוד יפה אבל מכיון 
שהלויתי לך אסור עלי לקבלה משום ריבית, לאחר שיצא משם 
הרהיב עוז אחד מתלמידיו של החתם סופר ושאל, יסלח לי רבי, 

כל כך ח שמאם לא היה בדעתו לקבל את המתנה מפני מה 
והרבה בשבח הטבעת בהתפעלות ובשמחה רבה, השיב לו 
החתם סופר, שמחתי על שבאה לידי לקיים מצוה גדולה כל כך 
שלא לקחת ריבית שכן מתי מזדמן לידי רב בישראל לקיים מצוה 
שכזאת, ולכן עכשיו שבאה לידי בדרך לא צפויה מצוה זו 
וקיימתיה, היתה גדולה 

 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל   השמחה אצלי.











 

 

 

 

 

 יֶהָענִ ת ְּבָצרַ ת ִהְתּבֹונְנּו - רְּבהַ ָּפָרַׁשת 

 בברכת שבת שלום 
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 ה'תשע"ט אייר י"ג

 הצלחה בגו"ר
 וב"ב חייםחגי                יצחק אריאל בן טובה

 שגית בת רותי       שמואל אימן בן אסתר זרי 
 שמים יראת        -ברכה רחל  בןמאיר ישראל 

 גלית בת מסודי         ליאור יהושע סומך וב"ב
 ארז בן שושנה      יהודה אריה בן רחל ברכה 

 רונן אברהם וב"מ            קסירר אפרים וב"ב
משפ' שטרית           רחל ברכה בת פדילה דליה

ימי וב"ב   רינה בת ס    נעם יצחק בן רחל ברכה
 הצלחה בכל העניינים -יוסף ליאור בן דליה אפרת

 שלמה ודנה דוד וב"ב     אריה ושרה לוי וב"ב
 י.מ.י.ש כדורי          אקבלי יוסף חיים בן נסכה

  שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב
 

 זיווג הגון וכשר במהרה
אסתר       רונית בת סימי        אלן בן חיים אורן 

 יוסף בן רוחמה      תרצה בתיה בת ימנה נינט
 נתנאל בן ג'ינה                     אילן בן ג'וליאט
 אסף בן סופיה             דוד עומרי בן יהודית
 מיטל בת מלכה          מאיר בן שרית ואליהו
 טליה עדן אסתר בת שולמית   יפית בת ג'ינה

 שולמיתשירי ימנה בת שולמית       שמעון בן 
 אנאל חביבה בת שולמית          אורן בן נעמי
 שושנה שירה בת סילביה    מיטל בת שושנה

 עמית בת טובה     אסתראלן בת רבקה סיון 
 אברהם גורג'י בן דליה אפרת

 
 

 זרע קודש בר קיימא
גלית בת מסודי              אליהו נזרי בן ימנה      

     שמואל אימן בן אסתר זרי  אילנה בת רוחמה
 רחל מרים בת יהודית            סיון בת אסתר

 נועה בת מזל טוב           משה מנחם בן רחל
 ואושרית בת שושנה              דניאל בן שרה 

 נעמה בת יפה                   דגנית בת שושנה
 

 רפואה שלמה
 יצחק בן עזרא     ברכה רחל  מאיר ישראל בן

 בריאות ואריכות ימים    -ימנה ניזרי בת סטה
 בריאות ואריכות ימים  -מרדכי ניזרי בן פרחה

 מאיה בת עדי            דליה אפרת בת נעימה
 שלו בן מזל פחימה              סימי בת סוליקה

 דינה בת מזל            אורן בן אסתר              
    נעמי בת רחל       נעם יצחק בן רחל ברכה     
 אפרים בן שרה    שירה שילת בת אורלי        
 אסתר בת סוליקה   לביא ישראל בן תמר חיה

 מוריה בת רחל ברכה              נחום בן כיריה
 טובה בת אורה      יהודה אריה בן רחל ברכה

  רחל בת זוהרה    הצלחה ורפואה -יפה בת שרה
מישא אסתר בת זהרה          שאול בן סילביה    

 בנימין בן יקוט               עינת בת רחל ברכה 
רפאל משה בן רחל                 יצחק בן פנינה    
רחל ברכה בת פדילה דליה      יצחק בן רבקה   
 רונית בת סבריה                   קסנש בת דגטו

 צחק בן חנון               רפאל אבידן בן תקווהי
 אליהו בן רחל        זהבה בת שושנה רייזל    

     נעימה בת שרה
בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה

 ימים
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ההלוואה מחד, ומאידך צמצום של הבושה 
 ומניעיה עד כמה שאפשר".

 

סוף הופיע האיש על סף ביתך -"וכאשר סוף
דחית אותו בשתי ידיים באומרך, שאין 

ן הלב הרי שיברוביכולתך למלא משאלתו. 
 ". שגרמת לו היה גדול ביותר

 

"ומה גדול היה השבר בשובו לביתו כאשר 
בושה וכלימה מכסים את פניו וכל בני ביתו 
שציפו בתקווה לשובו עם ההלוואה המיוחלת 

 ".פרצו בבכי בראותם את ידיו הריקניות
 

"ועל ידי קול בכייתם, שעלה למרום, התגבר 
יה כוח הדין על העולם. וסופו של דבר ה

שמאחר ולא היה בידו במה להחיות אנשי 
 ביתו, נחלש רוחו מיום ליום ברעב".

 

"ועתה", מסיים ה'חפץ חיים' את דבריו 
ואומר, "עמוד בדין והכר מעשיך וראה מה 
גרמת במיעוט חמלתך על האנשים העלובים 

כמה ציערת למעלה את ה' ומרי נפש. 
כמה  יתברך בזה שעלתה בכייתם למרום.

הדין על ידך וכמה גזירות נגזרו התגבר כוח 
כשם שלא חמלת על העני, כתוצאה מכך. 

כך אין לחמול עליך! ואז ייגזר הדין והעונש 
 בהתאם לנסיבות המקרה שתואר!".

 

על כן ישכיל האדם להתבונן תמיד על צרת 
 הדל.
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 בהרפרשת  פניני עין חמד

 לעילוי נשמת  העלון מוקדש
ז"ל גורג'יה בן משה

 לרפואה שלימה
אסתר בן לנוריאל

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

מובא: "אמר רבי אבין, העני  (רבה לה)במדרש 
הזה עומד על פתחך והקדוש ברוך הוא עומד 
 על ימינו, דכתיב: "ִּכי יֲַעמֹד ִליִמין ֶאְביֹון"

  (תהלים קט, לא).
 

אם נתת לו, דע מי שעומד על ימינו ונותן לך 
שכרך. ואם לא נתת לו, דע מה שאמר 
הכתוב: "ַאְׁשֵרי ַמְׂשִּכיל ֶאל ָּדל ְּביֹום ָרָעה 

 (תהלים מא, ב)." " יְַמְּלֵטהּו ה'
 

תיאר זאת הרב ה'חפץ חיים' בספרו 'אהבת 
: יצייר האדם לעצמו כיצד (ח"ב פרק י)חסד' 

עומד הוא בשמיים כשספר תורה בידו 
ושואלים אותו על כל מצווה ומצווה האם קיים 

 אותה כדין וכיאות. 
 

האדם יישאל בוודאי גם על מצוות "וְֶהֱחַזְקָּת 
ואז יזכירו לו בית דין של   (ויקרא כה, לה). ּבֹו"

מעלה ויאמרו לו כאשר ספר הזיכרונות פתוח 
 לפניהם: 

 

"היזכר נא, כיצד ישבת ביום מסוים בביתך על 
כיסא כבודך בשמחה ובלילה בא אליך אותו 

והתחנן וביקש הלוואה על עני בן טובים 
, וזכור נא גם", כך יאמרו לך, "מה המשכון

רגע זה אינני יכול להיענות שהשבת לו: 'ב
 לבקשתך', והלך ממך בפחי נפש".

 

"ואתה לא שמת כלל לב, שעד שהגיע אותו 
עני להחלטה לגשת אליך בבקשת ההלוואה 
חלפו כמה ימים של התלבטות והתייעצות עם 
אשתו האם לבקש או לא לבקש. כי גדלה 
אצלו הבושה עד מאוד, במיוחד על רקע שינוי 

יר ואמיד לעני מסכן. המעמד שלו מאיש עש
ובתוך לבטים אלה היו כמה מחשבות אודות 
כל מיני פרטים שיקדמו את הסיכוי לקבל את 

 (ויקרא כה, לה) "וְִכי יָמּו ָאִחי ּוָמָטה יָדֹו ִעָּמ וְֶהֱחַזְקָּת ּבֹו"

 איתנה ובריאות , פרנסה טובהק"שז
 וגלית בת מסודי לאליהו ניזרי בן ימנה

 ן דליה אפרת וב"בבלהצלחת אברהם גורג'י 
 יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"בוהצלחת 

 להצלחת אלי ברוט ומשפחתו 

 העלון מוקדש לעילוי נשמת מור אבי ציון סאלח בן צ'חלה ז"ל



 

 

 
 מהם המנהגים בל"ג בעומר?  
 

 

 :'הכשרות למעשה' ספרומתוך  אליהו חיים פנחסי, הרבלהלן סיכום ההלכה מפי 
 

יום ל"ג בעומר, הוא יום שמחה וחדווה, לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, ויש לעניין זה סימוכין בדברי הפוסקים, 
ולכן נוהגים להרבות בשמחה ביום זה, ואין אומרים בו תחנון. ישנן דעות שונות לגבי הסיבות שנוהגים שמחה ביום זה: יש 

מאירי יבמות  מקורות:ראשונים, שבל"ג בעומר פסקו תלמידי ר' עקיבא למות. אומרים שטעם השמחה, מפני שמסורת ביד ה
. ויש מפרשים, שמתו התלמידים גם לאחר ל"ג בעומר, אלא שביום זה החל רבי עקיבא ללמד תלמידים ס"ב,ב. שו"ע תצג, ב

פר"ח  מקורות:חדשים ובתוכם רשב"י הקדוש, והם כבר לא מתו באותה מגיפה, ומהם התפשטה התורה בעם ישראל. 
ויש מפרשים שבל"ג בעומר סמך ר' עקיבא את חמשת תלמידיו: ר' מאיר, ר' יהודה, ר' יוסי, רשב"י ור' אלעזר בן  תצג,ב.

ויש מפרשים, מפני שמלכות הרשעה  כה"ח תצ"ג, כו, עפ"י שער הכוונות. מקורות:שמוע, שהם המשיכו את מסורת התורה. 
ויש המפרשים,  שבת ל"ג ע"ב. מקורות:בא במערה ומודים על הנס שנעשה לו. גזרה מיתה על רשב"י ונעשה נס שהתח

 שביום זה הייתה הסתלקות רשב"י.
 

בל"ג בעומר מותר לשיר ולרקוד, ואין אומרים בו תחנון, וכן במנחה שלפניו אין אומרים תחנון, ואין מתענים בו וכן דעת 
 הרמ"א לקיים חתונות החל מיום זה.

 

יְהּוָדה מנהג בקרב יהודי  אשכנז שרווח כיום בארץ, לצאת לשדה עם חץ וקשת. הטעם למנהג הוא הכתוב: "ְלַלֵּמד ְּבנֵי
ויש מפרשים שבל"ג בעומר תיראה הקשת בצבע אחר, והגאולה תבוא. טעם אחר מצוי בדברי  - (שמואל ב' א, יח) ָקֶׁשת"

יוחאי לא נראתה קשת בשמיים, כיוון שבכוחו היה להגן מפני הפורענות, ולא -חז"ל שבימי התנא האלוקי רבי שמעון בר
 נזקק העולם לאות הקשת.

 

ש בבוקר ל"ג בעומר, בקבר רשב"י במירון בשביל חיבוב תספורת ראשונה לבנים בני שלו -המנהג לעשות "חלאקה" 
א ַתִּקפּו ְּפַאת רֹאְׁשֶכם"  .(ויקרא יט, כז) המצווה של הנחת פיאות הראש, ובזה מקיימים את מצוות "

 

 

' של ידידי ורעי, ר' צבי נקר הי"ו: הגאון הרב יוסף משה עדס זצ"ל אמונה שלמהלהלן סיפור מופלא ביותר, המעובד מתוך '
שנה בישיבת 'פורת יוסף' וכן נפטר בערב שבת קודש, באותו תאריך בו  40-(שהיה מגדולי חכמי ארם צובא בירושלים ולימד תורה במשך כ

ת יוסף' כמחלק תה וקפה לרבני סיפר פעם על יהודי בשם ר' יוסף טנזי זצ"ל, אשר היה עובד בישיבת 'פור הוא נולד)
 הישיבה ולאברכים, ותמיד עד שרתחו המים או שהייתה לו הפסקה של רבע שעה, היה קורא בזוהר הקדוש. 

 

וכך היה זוכה ר' יוסף טנזי זצ"ל, שבכל שנה היה מסיים את הזוהר בל"ג בעומר, ועורך סעודה גדולה בביתו לעשרה 
זה סוף הסעודה היה נותן לכל תלמיד חכם מעטפה ובה סכום כסף נכבד באומרו: "תלמידי חכמים ומכבדם לאין שיעור, וב

 ". לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי!
 

שנה אחת מצבו הכספי היה קשה מאוד ואמר לאשתו, שכפי הנראה השנה לא יוכל לעשות סעודת סיום, כי אין כסף, והיה 
ג בעומר חלם, שבא אליו התנא רבי שמעון בר יוחאי ואמר לו: "אני רוצה מצטער על כך מאוד. והנה שלושה ימים לפני ל"

לכן תראה בעיניך ששמתי לך סכום כסף בכיס שתעשה את הסעודה כרגיל כבכל שנה. והיות שאני יודע שמצבך קשה, 
זה, כי  חולצתך, ותלך בבוקר ותקנה כל מה שצריך, וכל הזמן יישאר אותו סכום בחולצה, רק אל תספר לשום אדם על

קח עשר מעטפות ושים בצד כהרגלך, ותמיד יישאר אותו סכום ". והוסיף ואמר לו התנא: "כשתספר, תיפסק הברכה
 ".בחולצה

 

 לתדהמתו המרובה, מצא כסף בכיס!הוא קם משנתו ומישש את כיס החולצה כדי לוודא, שהחלום לא היה מהרהורי ליבו. 
הוא לא ספר את הסכום, אלא מיד הלך  יוחאי!-את התנא רבי שמעון ברהחלום אמיתי. הוא זכה בחלום הלילה לראות 

עם אותו סכום בחולצה.  –לשוק וקנה בשפע ושילם. וכפי שאמר לו התנא רבי שמעון בר יוחאי, תמיד הכיס נשאר תפוח 
 חזר לביתו, לקח עשר מעטפות, הכניס בתוכן סכום הגון וסגר אותן.

 

רוצה לדעת, מהיכן יש לך כסף הרי אמרת לי, שייתכן שהשנה לא תערוך סעודה  בינתיים באה אשתו ואמרה לו: "אני
אזי הברכה תיפסק. אולם אשתו  -לכבוד הצדיק כיוון שאין לך כסף לכך". בתחילה התחמק, שכן ידע שברגע שיגלה 

 המשיכה להפציר בו עד שבסוף כוחותיו לא עמדו לו וסיפר לה את דבר המעשה. 
 

קנה מה שרצה, אבל הכסף נגמר. בכל אופן עשה סעודה כיד המלך, ואני הייתי  –ך לקנות משהו מיד אחרי שסיפר, הל
 .באותה סעודה וקיבלתי המעטפה, והמסובים הרגישו קדושה הן באוכל והן בשתייה בזכות הרשב"י זיע"א
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 מרת פרל.  אימו: (אב"ד גירניץ).ר' אביעזרא זליג  אביו: (מצאצאי ר' נתן נטע שפירא בעל 'מגלה עמוקות').יצחק 
, ר' יעקב (המגיד מקוז'ניץ)סבו, ר' ישראל הופשטיין  מרבותיו: (בנו של רבי אלימלך מליז'נסק).בת ר' אלעזר וייסבלום  שתו:יא

וז'ין, ר' יעקב יצחק , ר' ישראל פרידמן מר(ה'אוהב ישראל' מאפטא)ר' אברהם יהושע השיל  (ה'חוזה' מלובלין),יצחק הורביץ 
ר' שלמה הכהן רבינוביץ מראדומסק, ר' ישראל יצחק פינקלר  מתלמידיו האדמו"רים: ('היהודי הקדוש' מפשיסחה).רבינוביץ 

האדמו"ר ר' אביעזר זליג,  בניו:מרדושיץ, ר' נתן דוד רבינוביץ משידלובצא,  ר' סיני מראדום, ר' אלעזר הופשטיין מקוז'ניץ. 
(בעל 'אמת האדמו"ר ר' יעקב יצחק (בעל 'אמרי אלימלך'), רהם יהושע השיל, האדמו"ר ר' אלימלך מגרודז'יסק האדמו"ר ר' אב

 האדמו"ר ר' אברהם אלחנן אונגר מקאלושין והאדמו"ר ר' יהודה הורביץ ממעליץ.  חתניו: .והאדמו"ר ר' משה יוסף ליעקב')
גדלותו של הרבי התבטאה במיוחד בעבודת התפילה. תפילתו פתחה  חרדו למוצא פיו.ורבים  דול היה שמו של רבינו בקרב יהודי גליציה,ג

מפעם לפעם דרך מילות התפילה, שהיו יוצאות מפיו באימה  חסידיו צוהר לעולמו הרוחני העשיר. האש שבערה בתוך תוכו התפרצה בפני
 ומתרוממים עוד ועוד בעבודת התפילה. סוחפות אחריהם את כל הנוכחים, שהיו מתעלים אף הם מעל להשגותיהם וביראה,

 
בסיומן ניגש הצדיק לעבודת  עבודתו התחילה כבר לפנות בוקר, עת היה משכים קום להגות בתורה. הכנה זו יכלה להימשך שעות ארוכות שרק

י בהכנותיו, שלא ימתינו לו, יותר מד כדי שלא יגרום לטורח ציבור ביקש השרף מחסידיו, שאם יתאחר ה' בסילודין, בצוותא חדא עם קהל עדתו.
 אלא יתחילו את התפילה בלעדיו.

 
באותה המדרש. בלית בררה נאלצו החסידים להתחיל בתפילה בלי רבם.-בפתח בית יום אחד התארך הזמן מעבר למשוער והרבי טרם הופיע

לפתע  הנעולה בקעו קולות המתפללים. אחד מגדולי תלמידיו. מבעד לדלת שעה ישב הצדיק בקודש פנימה והגה בתורה, כשבצד החדר עמד
 מכווץ מהרהורים. קם הרבי ממקום מושבו והחל לפסוע נרגשות הלוך ושוב, כשמצחו

 
שוב המשיך לצעוד  –כי הוא מתכונן להתחיל בתפילתו, אך הנה  לאחר כמה דקות נטל את הטלית המקופלת והניחה על כתפו. נראה היה

באחת, פתח את הדלת וקרא למשרת, שהיה עסוק באותה  צמו פעמים מספר, עד שנעצר הרבילאורך החדר. בשעה הבאה שב המחזה על ע
 עת בענייניו בצידו השני של הבית.

 
הלה הניד ראשו. "האם זוכר אתה,  "זוכר אתה, שנסענו לפני שבועות אחדים לעיירה פלונית?" המשרת מיהר להופיע והרבי מיד הקשה בפניו:

"בכפר הסמוך,  -בנסיעה?" המשרת הנהן, ואז נתן בו הרבי מבט נוקב ושאל: "וכיצד המשכנו פני המרכבה?"חזור נשבר אחד מאו כי בדרך
 נעתר לבקשתי", השיב. שעמד ללא שימוש. ניגשתי לבעל הבית וביקשתי לשואלו והלה בחצרו של החלבן היהודי הבחנתי בגלגל,

 
 מזיכרוני לחלוטין!" נבוך המשרת, "עד כה לא השבתי לו את הגלגל, העניין פרח"לא...",  "האם השבת לו את הגלגל בחזרה?", שאל הרבי.

אנא, מבקש אני ממך, עליה את הגלגל וסע לכפר כדי להשיבו לבעליו.  "הואל אפוא", ציווה הרבי, "ותיכף ומיד שכור לך עגלה אחרת. הטען נא
נשמעו חריקות  ומיד רץ המשרת למלא את מבוקשו. רק כאשר אך יצא הדבר מפי הרבי, ".להתמהמה כאן אף לא רגע אחד מיותר! שלא

 ופנה להתעטף בטליתו. אופני העגלה היוצאת מן החצר, נאנח הרבי אנחת רווחה,
 

 עיכב את התפילה עד עתה, אך לא הבין, מה נשתנה יום זה מן הימים התלמיד, שצפה מן הצד, היה המום. הוא הבין, כי הגלגל החסר
במלואה, מדוע  רק לאחר כמה שעות, כששב המשרת מביצוע שליחותו, התבררה התמונה ה הגלגל השאול בידי הרבי?הקודמים שאף בהם הי

 הרב לא יכל להתחיל להתפלל ולהניח תפילין עד החזרת הגלגל.
 

ת. מסתבר, כי כשהעגלה שלו עמוסה בכדי חלב, והוא אובד עצו "כשהגעתי לבית החלבן", סיפר המשרת, "פגשתי אותו עומד בפתח ביתו,
ליטול משם את הגלגל החלופי, ואז נזכר, כי השאיל לי  . הוא ניגש לחצר האחורית כדינשבר אחד מאופניהאחר שמילא את העגלה עד תומה, 

אילו והוא מיהר להרכיבו, תוך שהוא מפטיר לעברי: ' שהיה ברשותו. כאשר הופעתי ובידי הגלגל, מיד אורו עיניו של החלבן, את הגלגל האחרון,
 '". (מעובד מתוך 'אמוני עם סגולה')קלה, החלב היה מחמיץ לחלוטין, והיה נגרם לי נזק עצום! היית מאחר בשעה

האדמו"ר הרב חיים מאיר יחיאל שפירא ממוגלניצא זצ"ל הידוע בשם 'השרף 
(לפי ציווי ר' יצחק כשנולד קראו לו מאיר  ).1788(נולד בשנת ה'תקמ"ט  -ממוגלינצא'

, אבל הוסיפו את השם חיים לפניו לכל העולם בתורתו)לוי מברדיטשוב שאמר שהוא יאיר 
ויחיאל אחריו כסגולה לאריכות ימים. נודע כעילוי עוד בצעירותו. גדל והתחנך על 
ברכי אבי אימו המגיד מקוז'ניץ ממנו למד את תורת הנגלה והנסתר. אחרי נישואיו 
ת ישב ועסק בתורה וחסידות וכעבור מספר שנים התקבל לרב בגריצא. בשנ

החל לנהוג  (בן המגיד מקוז'ניץ)לאחר פטירת דודו ר' משה  )1824(ה'תקפ"ה 
 באדמו"רות במוגלניצא. 

  

חסידיו נאמדו באלפים רבים ובהם אדמו"רים ורבנים חשובים. בשנת ה'תקפ"ח 
לאחר פטירתו של האדמו"ר השני מקוז'ניץ ר' משה קיבל בנוסף גם את  )1827(

כיסא המגידות בקוז'ניץ ומצודתו היתה פרושה על שני המקומות והוא חתם אבד"ק 
לאחר פטירת האדמו"ר ר' ישכר דב בר  )1842(קוז'ניץ ומאגליניצא. בשנת ה'תר"ג 

ים מחסידיו. שימש נשיא הצטרפו אליו רב (ה'סבא קדישא' מרדושיץ)בארון מרדושיץ 
הקודש. רבים פנו -בעל רוחכולל רבי מאיר בעל הנס ליהודי פולין בארץ ישראל. 

ענוותן מופלא. העיד על עצמו כי צפה למרחוק והיה יודע מה נעשה  אליו ונושעו.
שנים. ציונו  61-. חי כ)1849(ט"ו באייר ה'תר"ט -עם חסידיו בכל מקום. נפטר ב

 במוגלינצא.
  

 ר' משה (מצד האב):סבא ר' ישראל הופשטיין המגיד מקוז'ניץ.  (מצד האם):סבא 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

זצ"לא ַׁשִּפירָ ל יְִחיאֵ ר ֵמִאים ַחִּייב ָהרַ האדמו"ר  –ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים   



 

 

  
 

 

שיהיה איתנו, יהיה. אנחנו נתונים בידיו של הקב"ה והוא 
לנו שיגזור את גורלנו. אך לכל הפחות נציל את התפילין ש

מידיהם הטמאות'. באחת הפינות היו גחלים כבויות, שעליהן 
נהגנו לבשל את ארוחותינו. הסרנו מיד את התפילין מעלינו 

 וטמנו אותן בין הגחלים". 
 

מיד לאחר מכן הצטנפנו לנו כל אחד בפינה אחרת, "
והתחלנו לומר וידוי ולקרוא קריאת שמע, מתוך כוונה 

אנחה כבדה, כשחשבתי על מבלי משים נפלטה מפי  גדולה.
 מה שצפוי לנו בעוד זמן קצר". 

 

קשה היה לי להשלים עם העובדה, שאסון כזה יפקוד "
אותנו דווקא בהיותנו במקום הקדוש הזה, בצל התנא 

 ". האלוקי רשב"י
 

"בעודי חושב את מחשבותי ושפתי מוסיפות לשאת תפילה 
ני חשתי, כאילו שתי ידיים איתנות אוחזות במותנרגשת, 

ומרימות אותי ממקומי, וכעבור רגע מצאתי את עצמי עומד 
על גבעה, שהשקיפה אל קבר רשב"י. לצידי עמד גם 

 ". חברי
 

"דקות אחדות עמדנו שם שותקים ומביטים איש ברעהו, חשים 
מתקשים עדיין את הפחד העמוק מהסכנה, שנשקפה לנו, ו

לעכל את הנס שהתחולל. ידענו שניצלנו בזכות רשב"י, 
 פעל ישועות בחייו ולא פחות מכך לאחר הסתלקותו".ש

 

"כעבור כמה רגעים, כשהתאוששנו מעט, מיהרנו אל הכפר 
הסמוך, שליד קבר רבי יוחנן הסנדלר. בכפר התגוררו ערבים 

 שהתיידדו איתנו, כשהיינו קונים אצלם מצרכי מזון". 
 

"סיפרנו להם את שאירע לנו. קבוצה של ערבים מיהרה לעבר 
הקבר, כדי לנסות ללכוד את שני הבדואים, שפרצו כך לתוך 

אך עד שהגיעו אל הציון מקום קדוש וביקשו להתנכל לנו. 
 ". הקדוש, נעלמו עקבות השניים

 

מיד לאחר רבי נפתלי צבי סיים את סיפורו לנכדו והוסיף: "
וחברי, לשמור עליו בסוד, ואולם כעת המעשה החלטנו, אני 

אני חש חובה לספר את הסיפור הזה, כדי שהכול ידעו את 
 ". קדושתו של ציון רשב"י

 

פחות משבוע לאחר מכן, בתאריך ו' בתמוז, נפטר ר' נפתלי 
צבי בירושלים ונקבר בהר הזיתים. על מצבתו חרותות 

 השורות הבאות: 
 

על התורה והעבודה "פה נטמן הרב החסיד המופלג, שקדן 
וירא אלוקים, ר' נפתלי צבי בן הגאון החסיד המפורסם איש 
אלוקים קדוש, מורנו הרב ר' זאב וולף, אב"ד קהילת רייצפרט 

 באונגרין ותלמיד הרב הקדוש רבי יצחק אייזיק מקאליב זי"ע".

' שיחת השבועלהלן סיפור מופלא ביותר המעובד מתוך '
' על הנס המופלא שאירע די ברכה אין שטובמתוך ' שהובא

 בציונו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א.
 

היה זה בערב ר"ח תמוז האחרון לחייו של הגה"ח ר' נפתלי 
צבי גולדברג זצ"ל, שעלה מרייצפרט שבהונגריה והתיישב 

 בארץ ישראל. 
 

בעולם הזה, רבי נפתלי צבי חש כי לא נותרו לו ימים רבים 
ולכן ביקש לקרוא לנכדו, שלמה זלמן גולדברג, שהיה אז 
בחור צעיר. כשהגיע נכדו, פנה אליו ואמר: "מכיוון שאני 
מרגיש שקיצי קרב ובא, רצוני לספר לך סיפור, שאירע לפני 
שנים רבות ושעד היום שמרתי בסוד. אך עתה, קודם לכתי 

תעביר סיפור לעולם שכולו טוב, אני רוצה לספר לך, כדי ש
 זה הלאה, לדורות הבאים".

 

הנכד הסתקרן עד מאוד לשמוע, מה בפי הסב הגדול 
והתיישב לידו. ר' נפתלי החל בסיפורו: "במשך שנים רבות 
נהגתי להקדיש את החודשים אלול ותשרי לעבודת הבורא. 
בתקופה זו הייתי עוזב את ביתי, מתנתק מכל הבלי העולם, 

 י רבי שמעון בר יוחאי במירון". ויושב בציון התנא האלוק
 

"שם הייתי עוסק בתורה הקדושה, לומד מוסר ומתפלל כדי 
להכין את עצמי לראש השנה. שנה אחת ישבתי במירון, 
עטוף בטלית ומעוטר בתפילין, ולמדתי תורה בחברותא, 

 באולם הגדול שבין קבר רשב"י לקבר בנו, רבי אלעזר". 
 

בדנו, חששנו, ולכן נעלנו מכיוון שבאותה שעה היינו שם ל
את הדלתות, כדי להימנע מביקורים של 'טיפוסים 

 מפוקפקים' ששוטטו באיזור".
 

"ישבנו כך, שקועים עמוק בלימוד, ולפתע קלטו אוזנינו רחש 
הגבהנו את עינינו, ולתדהמתנו ראינו שדרך מלמעלה. 

האשנב שבתקרת הציון משתלשלים פנימה שני בדואים, 
במגפיים בעלי סוליות ברזל חמושים בחרבות ו

 !".מחודדות
 

"די היה להביט בהם, כדי לחוש פחד מוות ולהבין לשם מה 
הם רוצים להיכנס לציון הקדוש. הבנו מיד את הסכנה 

לברוח  -האורבת לנו. חשבנו מה ניתן לעשות כדי להינצל 
 לא יכולנו, כי הם היו משיגים אותנו". 

 

כי איש לא היה  "לצעוק היה גם כן מעשה חסר תועלת,
שומע אותנו. זה היה עניין של דקה או שתיים עד שיגיעו 

 אלינו. ראשנו קדח בחיפוש אחר מוצא הצלה". 
 

"לאחר ששקלתי את הדברים, פניתי לחברי ואמרתי: 'מה 

הֻמְפָלָאה ַהָּצלָ   

     ז"ל ולד יחיא בן יוסף  הרב שבתי בן אסתריא אטון זצ"ל    הרב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"ל                                               הרב שמואל בן שמחה דרזי זצ"לזצ"ל         עובדיה יוסף בן גורג'יה הרב 
   יצחק בן ברקו דב ז"ל     מורד בן שושנה ז"ל  מאיר      הרב מנחם בן ויקטוריה בצרי זצ"ל     הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל       הרב יעקב בן מרגלית זצ"ל                

ע"ה               שרה בת נרקיס רייזל  שושנהבת  זהבה                     אביבה בת איירין ע"ה                                          שמואל בן רבקה ז"ל                   ע"ה        מיכל רבה בת שרה
עמירם בן דבורה ז"ל               אביגדור בן ג'ולי ז"ל     אברהם בן יונה ז"ל                                                                                   משה בן רוזה ז"ל                         נעמי בת כתון ע"ה  ע"ה 

מסעוד בן יקוט ז"ל        יצחק בן חביבה ז"ל              ר' עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל           ז"ל   אביחי בן אסתר        מרים בת בלה ע"ה                         
ז"ל                   דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל        מזל בת שמעון אהרון (אורי) בן רבקה                                          נעימה בת גורג'יה ע"ה צדיק חכם בן חזלה ז"ל                          

ז"ל  יוסף בן מרים נוסרת              חי זיזי בן קלרה ז"ל                            דב בן יצחק ז"ל                  דוד בר חסיבה ז"ל                                                                     ע"ה שני בת אסתר ע"ה   
ע"ה    רחל רפאת בת השמת ע"ה  ז"ל             סוליקה בת עישהר' יצחק בן מסעודה קדוש                                                                 מסודי בת חביבה ע"ה                            רפאל בן אסתר ז"ל

ז"ל  יעקב בן אסתר                     ז"ל סלים בן פרחהאסתר בת נעמי ע"ה                                 ה ז"ל                                  שמעון בן שמחה ז"ל יונה בן סעד
ז"ל                       מאיר בן נעמי ז"ל     לטיף בן פרחה     יעקב בן סלימה ז"ל     ר' דב בן בנימין אלתר ז"ל                                                            מרדכי ע"ה                       ברכה בת 

ספירנס תקווה בת נעימה ע"ה             דניאל רפאל בן חגית ז"ל         זילפה בת רנדה ע"ה                                                             יעקב בן נעמה ז"ל                                אורה בת נעימה ע"ה   
אביבה לושי ע"ה                     ז"ל יהודה בן סעידהמישא אסתר בת זהרה ע"ה                                שרה בת מורברי רחל ע"ה                     שמעון בן חנה ז"ל                                                   

עפאת בת השמת ע"ה              כל נשמות עם ישראל                          אברהם בן דינה ז"ל     אלון בן סעדה ז"ל                                 גורג'יה בת נעימה ע"ה                                                        

 לע"נ

 תנצב"ה

 גלאט?"-עושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך אותו לכשרות "מהדרין
 וות משגיחים תלמידי חכמים ידאגו לכך בכל איזור בארץ. ההשגחה החל מזמן אספקת הבשר ועד למנה האחרונה.צ

 (הנייד באישור ועדה רוחנית) 052-6329144 בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א 
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  ""בהרבהר""פרשת פרשת  
  ].יז, כה[ "נו איש את עמיתו ויראת מאלוקיךולא תו"
על פי המבואר ', ויראת מאלוקיך'מסביר את סמיכות איסור ההונאה ל, להגאון רבי שלמה קלוגר, "אמרי שפר"ה

אין מצווין על ' ומי שאינו ירא ה', דאין מצווין על הונאת דברים אלא ליראי ה, ויש אומרים" :בשלחן ערוך
', שתהיה בכם יראת ה, קתיוואימתי בזמן שעשיתם את ח, בהונאת דברים הכתוב מדבר'י "פירש רשולכן  ."הונאתו

, דכל מה שאסור להונות את חבירו הוא מפני צלם האלוקים שבו, להסבירונראה  .'אז אתם מצווים על לא תונו
  .וממילא גם לא הונאת דברים, בו צלם אלוקים אין –' אבל כשאין בו יראת ה

   .ונשיחה קצת בענייני יראת השםובואו 
אני מתכונן ': אמר האחד לחבירו, לאחר שניטהרו ונתקדשו, מספר על שני יהודים שבפרוס הימים הנוראיםהעולם 

שהרי עליהן , ואני לא פוחד כל כך מהעבירות ':לו השניהחזיר . 'עתה לחזור בתשובה שלימה על העבירות שבידי
 ושלא תעשינה בכוונה הפוכה ממה, שלא תהיינה פגומות, אני חושש יותר מהמצוות שלי; אפשר לעשות תשובה

  .'ציוונו הבוראש
, וכל אחד מרגיש שעליו לשפר את מעשיו, שכן על העבירות יש אכן דרך תשובה, ים עד חדרי בטןרחודוהדברים 

כיון שאחרי הכל האדם חושב ,  הדרך לפעמים הרבה יותר עקלקלה,בעניינן של המצוותאבל . ולהיטיב את דרכיו
גדולה  לעבירה –יש מקרים רבים שהמצוה הזו , ובמציאות .ומה אפשר לדרוש ממנו יותר, לעצמו שעשה מצוה

שבמקרים אלה אין , הגדולה היאבעיה  ה.ואינה שלימה, היא פגומה ומקולקלת, וגם אם אכן מצוה בידו, תיחשב
  .ולשפר גם את המצוות שעשה, אדם מרגיש את מחויבותו לחזור בתשובה

מספר שם מה שאירע בימי דוד נביא  ה.'י פרק - ' בספר שמואל ב, ך"נלמד פרק בתנ, להסביר את הדבריםכדי 
ביקש דוד לגמול עימו חסד ושלח , בנו מלך תחתיו' חנון'ו, מלך בני עמון', נחש'שכאשר מת , הגדול שבענקים, המלך

  .אליו את עבדיו כדי לנחמו
ובאו אליו אביו ואימו , ברח דודאשר  כ.ל שגם נחש עשה חסד עם דוד" בשם חזק"הרד מביא – ?ומדוע עשה זאת

  .'וכו, והחיהו נחש, חוץ מאחד מהם שברח לארץ בני עמון, הרגם מלך מואב, ואחיו
, ל נחשהבין דוד שעליו לגמול חסד עם בנו ש, אל בנויה עליוכיון שהכרת טובה היא אחד היסודות שתורת ישר

השתבש ולא יצא אל , שהרצון להכרת הטוב מצד דודלא  א.ולכן שלח אליו את עבדיו כדי שינחמוהו, שמלך תחתיו
ת מרגלים שבאו לרגל שמדובר בחבור, טענו שרי בני עמון בפני חנון, כי כאשר הגיעו העבדים לנחם את חנון, הפועל

  .'בעבור חקור את העיר ולרגלה ולהפכה'ודוד שלח אותם לכאן , את הארץ
ויקח חנון את עבדי דוד ויגלח , 'וביזה את עבדי דוד בצורה נוראה, הפך גם הוא את עורו, מיד כאשר שמע זאת חנון

  .' בחצי עד שתותיהם וישלחם)חלוקיהם(ויכרת את מדויהם , את חצי זקנם
שכרו אף הם , ומן הסתם ייצא עליהם למלחמה, הרגישו בני עמון שדוד כועס עליהם, מספר הנביא, מיד לאחר מכן
וישלח את יואב ואת כל , 'גם דוד החליט לצאת למלחמה, ואכן .וגייסו למלחמה מלכים נוספים, גייסות רבים

, והיתה מלחמה זו אחת הקשות שנערכו בימי דוד .ונלחמו ביניהם, ניצבו אלו מול אלוכך  ו.'וכו'  הגיבוריםאהצב
, נאמר במלחמה זו', יעשה הטוב בעיניו' וה, חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלקינו ') יב, י-' שמואל ב(עד שהפסוק 

  .והוא מוכיח על הצורך שהתעורר אז לחזק את הלוחמים שיילחמו היטב נגד אוייביהם
ויהרוג דוד מארם , וינס ארם מפני ישראל'עד ש, להלן מתאר הנביא את אימי המלחמה הקשה שנערכה בין הצדדים

הרי דוד ביקש לעשות כאן מעשה נאצל של , ולכאורה קשה מאוד .'וכו', אות רכב וארבעים אלף פרשיםשבע מ
  ?ומדוע גלגלו עליו מן השמים שיסתבך במלחמה כה קשה ואכזרית עם בני עמון, הכרת הטוב

כאשר מלכי האומות יווכחו , הרי בראיה שטחית נראים הדברים שדוד ביקש לגרום בכך קידוש שם שמים גדול
  !ושולח אליהם מנחמים כדי לגמול עמהם חסד, יבו איתולדעת שדוד אינו שוכח את אלו שהיט

ה לא תדרוש שלומם "לעשות טובה עם מי שאמר הקב שביקש – ?מי גרם לדוד כל זה, 'ק ואומר"משיב על כך הרד
  !?'ואתה עושה עמהם חסד, שלומם וטובתםאני כתבתי לא תדרוש ; אתה עובר על תורתי, ה"לו הקבמר  א!וטובתם
יש ענין להוכיח קבל עולם ומלואו , שלמרות שכוונתו של דוד היתה שבמקרה המיוחד הזה של מלך בני עמון, דהיינו

אבל מאידך גיסא היתה עליו תלונה שהיה צריך , וביקש לגמול חסד עם מי שהיטיב לו, שהיהודים אינם כפויי טובה
אסור היה לו , ה ציווה לא לדרוש את שלומם וטובתם"ואם הקב, לדעת שציוויי התורה אינם משתנים לעולם

  . את שעשהלעשות
  !'שלא יהא אדם מוותר על התורהכאן  מ!אל תהי צדיק הרבה ':ק"כפי שהיא מובעת בדברי הרד, והמסקנה

ה מקרים בהרש  י.צריך ללוותנו לאורך כל ימי חיינו', שלא יהא אדם מוותר על התורה, 'מוסר ההשכל הנורא הזה
ועוד נראה לו שיטול שכר על קידוש השם גדול שעשה , דולהגומדמה בנפשו שהוא עושה עתה מצוה , שהאדם טועה

ואולי אף , ונדמה להם שהם מזכים את הרבים, שם שהם משתייכים לבעלי המצוותרבים סבורים לנפ, והנה .בעולם
  .והמעשה שהם עושים אינו אלא עבירה נגד רצונו של הבורא, באמת אין הדבר כן ו...במצוות אלו, את הדור כולו

נא לשמור על קדושת העלון    
   .אין לקרוא בשעת התפילה
 !מומלץ לקרוא בשולחן שבת

 יה'ורג'עובדיה יוסף בן ג' ר רבנו הגאוןונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"היטומי רפאל בן אנה , ו"הי יקוט רבקה בת רחמה ,ו"הי בת דיאנה מיכל אפרת חיה, ו"הי אברהם בן סולטנה, ו"הישלמה אחיה בן הלן , ו"הימהרנגיז בת טאוס לרפואת 



            עד אשר יילך , יותר קשה לחזור על כך בתשובה שלימה, הבמצוווכיון שבמקרה זה האדם בטוח שמדובר 
  .)ברכי נפשי(יורוהו מה לעשות וכיצד לפעול ור שלחכמי הד

  ].נג, כה[ "לא ירדנו בפרך לעיניךך"
שיעשנה בחשק , באה לרמוז לאדם על עבודת השם הפרטית שלו' לעיניך'היה אומר שהמילה ' מפוניבזהמשגיח 
  .דהיינו תחת עול המידות, ולא יראה את עצמו כאילו הוא נרדה בפרך, ובשמחה

                   , האדם מנקה את עצמו מהןכאשר  ו.שהרי המידות הרעות הן המפריע הגדול ביותר לעבודת השם
  .ייקל עליו לעבוד את בוראו, ומשתדל להתהלך בנתיבותיהן של המידות הנאצלות

הסיפור טיהר את עצמו מכל בדל של מידה -והמסקנה המיידית העולה ממנו היא שנשוא, יש ואנחנו שומעים סיפור
  .שכיהן כרבה של יוהנסבורג בדרום אפריקה, ל"על הגאון רבי אהרן פוייפר זצ, הוא הסיפור דלהלןזה  כ.רעה

               .והרב פוייפר נחרד לראותה בוכיה וממררת בבכי, נכנסה לשם כלה, ביושבו פעם בבית הדין של הקהילה
            , ועכשיו התור שלי הוא להביא לו שעון זהב, 'שחתנה הביא לה כמה מתנות, השיבה הכלה, מה אירעשאלתו ל

  .'ואין לי את האמצעים הכספיים הדרושים לכך
ואמר לכלה , שהיה ענוד על ידו' אומגה'הסיר את שעון הזהב היקר של חברת וא  ה.א פוייפר לא חשב פעמיים"הגר

ואינה מצליחה , הכלה נדהמת מטוב ליבובעוד  ו.'כדי שתביאי אותו לחתנך, אתן לך את השעון במתנה': הבוכיה
  .מראה לה הרב פוייפר שהשעון נראה ממש כמו שניקנה אתמול, לקלוט את הנעשה

ולאחר שהיה מבריק ממש כמו , כדבעי' אומגה'ומצחצח את שעון ה, א פוייפר מוציא מטלית לניקוי כלי זהב"הגר
  .איתר באחד הארונות קופסה מפוארת והניח את השעון בתוכה, חדש

  .שלא מצאה את המלים כדי להודות לו על מעשהו הנאצל, ומסרה לכלה, ארז הרב את החבילה בנייר צלופן מבהיק
התלבט הרב פוייפר בשאלה מה ישיב לרעייתו הרבנית שתבקש לדעת היכן שעון הזהב שקיבל , מבית הדיןבצאתו 

  ...ממנה בחתונתם
הרב  נכנס – ?מה עושיםז  א.הוא החליט מראש שלא נאה ולא יאה לספר לאשתו על המעשה שאירע לו עם הכלה

  .וביקש לקנות שעון כמו זה שהיה לו, ביוהנסבורג' אומגה'פוייפר לחנות השעונים של חברת 
 .ולשלם, והרב פוייפר כבר היה מוכן להוציא את הכסף מכיסו,  דולרים2,000בסך , המוכר נקב במחיר יקר מאוד

                .להקריב הון עתק שכזה כדי לעשות חסד עם כלה עניה,  גדולה עד מאוד עבודת המידות,מצידו, זויתה ה
  . ובשמחה מרובה,בלב שלם, כמובן, א פוייפר עשה זאת"הגרבל א

הקונה הנכבד  '...ואינו מאמין, פוייפר שומערב  ה.נשמעת הודעה במערכת הכריזה של החנות המפוארתלפתע 
  - - -  !'ולקבלו חינם אין כסף, מתכבד להגיע להנהלת החנות,  על שעון זהב דולרים2,000המתוכנן עתה לשלם 

ואז מתברר לו שרשת חנויות השעונים היוקרתית החליטה להעניק לקונה , פוייפר מגיע אל לשכת המנהלהרב 
  !אין כסף חינם –המיליון שלה את המוצר שביקש לקנות 
,  להודיע ולהוודע,ידע ל.על המעשה שהתרחש בבית הדין, בענווה גדולה, רבה של הקהילה ניצל את המעמד וסיפר

  ...איננה הסיבה האמיתית לזכייה הגדולה בשעון הזהב', הקונה המיליון'שסיבת 
   .)רכי נפשיב(קידוש השם גדול היה באותה שעה 

   ].ב, כו[ "ומקדשי תיראו"
. והניח את שני הטלפונים הניידים שלו על גבי השולחן שלפניו, סוחר בשם שלמה הגיע אל בית הכנסת :מעשה שהיה כך היה
  . יר על השולחןכשאת שני מכשיריו הוא משא, ניגש שלמה לעמוד בתפילה אל ממול לארון הקודש, עשרה- לפני תפילת שמונה

כמובן שכוונת המתפללים הופרעה . החל אחד הפלאפונים להשמיע בקול גבוה ביותר שיר חסידי, באמצע תפילת הלחש, לפתע
, עוברת עוד דקה... פתאום מתחיל המכשיר השני לשיר ולזמר בקולי קולות, כאשר סוף סוף פסק, ולאחר דקותיים, מאוד
  ... יחד עם השניגם הראשון חוזר לנגן ולשיר , ושוב

הפלאפונים המשיכו לצלצל ולנגן . וגבאי בית הכנסת רתח מזעם, תפילת הציבור הוטרדה והופרעה, המצב היה בלתי נסבל
, נטל את שני המכשירים המנגנים, הוא ניגש אל שולחנו של שלמה. והגבאי הזועם החליט לקום ולעשות מעשה, ללא הפסקה

, הניחם על הספסל שברחוב, אלא פשוט יצא אל מחוץ להיכל בית הכנסת, חר בעליהםולא טרח כלל לחפש באמצע תפילתו א
  ).ולכן לא ידע כיצד לנתק את המכשירים, יצויין שמדובר בגבאי ישיש שאינו יודע כלל להשתמש בפלאפון... (וחזר לתפילתו

השיבו לו שהגבאי הוציאם . רדהשאל בח, "?היכן הפלאפונים. "הבחין מיד שמכשיריו נעלמו, לאחר ששב שלמה אל מקומו
  !המכשירים כבר אינם על הספסל... אך היה זה מאוחר מדי. והוא מיד יצא לחפשם, לחוץ

ואם כבר החלטת ? מדוע לא חיפשת היכן אני עומד", כעת תובע שלמה את הגבאי לשלם לו את דמי המכשירים היקרים
   !...". ?מדוע אל הרחוב, להוציאם

הולכתי את המכשירים אל ! ?עשרה אלך לחפש אחריך-וכי רצית שבאמצע שמונה: "וטען כנגדו, אך הגבאי לא עמד מנגד
  !" אל הרחוב- מקומם הראוי 

  ?עם מי הדין
             . אבל עדיין ממונו לא הופקר, המתפלל שלמה התנהג כפושע גדול: א"ר הגאון יצחק זילברשטיין שליט"השיב מו

  ).אבל המוציאם חייב לשמור עליהם, יש רשות להוציאם אל הרחובואמנם כאשר המכשירים מפריעים (
היה מקום , להניח את המכשירים ברחוב) או הרב המקומי(ורק במקרה שהגבאי היה מקבל תחילה את רשות אב בית הדין 

          , ותאם רואים שהעם פרוצים בעביר, כל בית דין): "א"ס' ב' מ סי"חו(כמבואר בשולחן ערוך , לפטור אותו מהתשלום
         )לפי צורך השעה(כי לבית דין יש את הסמכות להפקיר , "בין כל דיני עונש, דנים בין מיתה בין ממון, ושהוא צורך שעה

  .'הפקר בית דין הפקר'כדין , את ממונם של חוטאים
           !ת דמי המכשיריםולכן עליו לשלם לו א, לגבאי לא היתה רשות מבית הדין להפקיר את ממונו של שלמה: לסיכום

  ).אחת שאלתי(
  ,ל"ז פארי בת מונירה מרת נ"לע ,ל"זבת כורשיד חזני  מרת מונירה נ"לע ,ל"ז נוריאל חזני בן מרים ויעקב' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות

  ,ל"ז ניסן בן ננה נ"לע ,ל"ז שמואל בן חתון נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ"לע, ל"ז מרת מנסורה בת כשוור נ"לע, ל"ז  שרהעזיזולה בן' ר נ"לע
  ,ל"נ אלון בן דינה ז" לע,ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל" בן מרים זדודנ "לע, ל" זמנשה בן שמחהנ "לע, ל" זאליהו בן בתיהנ "לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל" זציפורה בת רחלנ "לע

 .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל" זיאנו בן מיסה'לוצנ "לע, ל" זאברהם דוד בן תמרנ "לע, ל" זאסתר בת פרינ "לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל" זלדן בת פרוויןנ "לע, ל"נ לידיה בת רחל ז"לע

 
  otzarot.hparasha@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 03-5592523: למעוניינים בהפצת העלון
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יִתי ֶאת  ...י ֹתאְמרּו ַמה ּנֹאַכלְוכִ  ְוִצּוִ
ְרָכִתי   )כא-כה, כ( ּבִ

 ,תאמרו' יוכ' -יש להבין מדוע התורה מקדימה את שאלת 
וכי ברכת השנה השביעית תלויה במה שבני ישראל ישאלו 

היה צריך מיד לומר , לכאורה ''מה נאכל בשנה השביעית
  את ברכתי'?  ציויתי'ו

ונתנה הארץ 'רוש הפסוקים באופן זה: ימבאר הספורנו את פ
ל אם תבטחו בה' בלי לשאו, והיינו 'פריה ואכלתם לשובע

כבכל  'ונתנה הארץ יבולה', אז ''מה נאכל ומה יהיה''שאלות 
ותבואה  במעיכם מזוןשיתברך ה -ובע""ואכלתם לש שנה,

ה אחת תספיק לכם לשלוש שנים. אבל "וכי תאמרו של שנ
ועשת את 'ם תשאלו שאלות מה נאכל? אז א –" מה נאכל

, יהיה לכם מזון אבל תצטרכו 'התבואה לשלוש השנים
מזון של שנה אחת, בשנה השישית לא יגדל ולעמול עליו, 

שיתברך במעיכם לשלוש שנים, אלא תגדל לכם תבואה 
מזון לשלוש שנים ולאחסנו,  לשלוש שנים, ותצטרכו לקצור

  וזה טורח גדול. 

זה השכר של אמונה שלמה בה' יתברך, אם לא שואלים 
שאלות: 'איך תהיה פרנסה?' 'מאין?' ו'כיצד?', אז זה מגיע 
בשלמות ללא טורח כלל! אבל כשמאמינים, אך כל הזמן 
טרודים בשאלות 'איך?' ו'כיצד?', אז ודאי יקבל האדם שכר 

  אבל פרנסתו תגיע לו יותר בטורח וצער. על עצם אמונתו, 

זצ"ל, שזו  אליהו לופיאןרבי כך היה רגיל לומר מרן הגה"צ 
הנהגת ה' בכל דבר ודבר מענייני העולם, כשם שהאדם 

אמרו ו, 'ימינך ה' צלך על יד'כך יקבל, וכנאמר:  -בוטח בה' 
חז"ל: 'מה הצל הזה כשאתה מראה לו אצבע, הוא מראה 

לך הוא שתי אצבעות, מראה  מראה לוכשאתה לך אצבע, 
צל של שתי אצבעות, כך הקב"ה לפי מידת בטחונו של 

  ]'אוצרות התורה'[       .האדם בו, כך הוא מראה לו ועוזר לו'

אחד הסוחרים היהודים בעיר ניו יורק, נקלע לקשיים ונפל 
הצרה היותר ו ,נושים רבים עמדו לפתחומרום עסקיו. 

וכך מיום  .ו אשראיהסכימו לתת ל אגדולה, שהבנקים כבר ל
ליום מצבו הדרדר, ולא מצא את עצמו מרדיפות הנושים 
והבנקים. וכך, בעודו מסובך עמוק בחובותיו, יצא הוא באחד 

עות, של וגלהרהר באחת מהפינות הירוקות והר הימים
ושם ישב הוא ’, סנטרל פארק’הפארק הענק בלב מנהטן, ה

משפחתו,  וחשב על מעמדו השפל ועל אי יכולתו לפרנס את
  ועל העתיד, והאפשרויות העומדות לפניו. 

מיד, אניגש אליו גוי שהיה נראה עשיר ו בעודו יושב וחושב,
ושאלו לשלומו. הסוחר לא כיסה מעמו דבר, גולל בפניו את 

רר על יסיפורו, והוסיף כי הוא עומד לפני פשיטת רגל. הגוי ב
עסקיו ועל עברו, והשתתף בצערו. תוך כדי דברים, 

קים, ומשרבט עליו ’מתו, הגוי מוציא מתיקו פנקס צלתדה
ק ואומר לו: "אינך ’מספר מילים. הוא מושיט לסוחר את הצ

צריך להשיבו לי, רק תבוא לכאן בעוד שנה ותספר לי כיצד 
  נעשית עשיר". 

ק ואינו מאמין: ’האיש נעלם מיד כלא היה, והסוחר מביט בצ
יש, ששמו חצי מיליון דולר!!! זהו הסכום אותו רשם הא

משפחת מיליארדרים ידועה [’ ק: 'רוקפלר’מתנוסס בראש הצ
. לקח לו קצת זמן להתאושש מגודל המקרה ]באמריקה

שקרה לו, ואט אט כששבה אליו דעתו, וכשהוא מודה לה' 
  על רוב חסדו, הוא קם ובצעדים זריזים ומעודדים שב לביתו. 

 מעודד מעתידו המזהיר וחמוש בתקווה איתנה, שב הסוחר
למחרת אל הבנק ואל הסוחרים שעבדו עמו. הוא הראה 
להם את ההמחאה מרוקפלר בכבודו ובעצמו, שניתנה לו 
 כדי שיוכל להתאושש ולחזור למצבו הטוב כבעבר. כמובן

ר בראשו, פתחה שעצם הצגת הצ'ק עם שמו של רוקפל
עבורו את כל הדלתות, ועודדה אותו להמשיך בעבודתו. 

ראי חדש, וכל העסק חזר לחיים הבנק הנפיק לו מיד אש
ולימים טובים, וכל זאת עוד לפני שכלל פדה את הצ'ק. עצם 

  מיד ואמין. אצגתו כבר הציגה אותו כאיש עסקים ה

כעבור שנה, כשהוא סוחר נכבד ומצליח ועתיר נכסים, שב 
כהבטחתו לאותו רוקפלר שהצילו, וכדי ’ סנטרל פארק’ל

מחתו, רואה הסוחר להודות לו על כי הרימו מאשפתות. לש
את רוקפלר מטייל עם בנו בפארק. הוא ניגש אליהם בריצה 
וביקש להודות לו על עזרתו, ועל כך שהנה, הוא זוכה לקיים 

תו. אלא שבנו של ת הבטחתו, לבא ולספר את הקורות אא
אינו … 'רוקפלר' פוצץ את בועת חלומותיו, וסיפר לו כי אביו

, והריהו מציג עצמו רוקפלר! וכי לפני שנה יצא מדעתו
  ומחלק צ'קים על שמו של רוקפלר... ’ רוקפלר’כ

ק ’הסוחר ההמום הבין, כי מה שהחזיק אותו לא היה הצ
שאינו שווה את הנייר עליו הוא נכתב, אלא האמונה 

ק של רוקפלר'! אם הוא היה ’והתקווה בכך שהוא מחזיק ב'צ



  
 מתחיל לשאול שאלות ולברר על הצ'ק, הרי שלא היה יוצא

  ממנו כלום... 

ק, המחאה פתוחה החתומה ’כל אחד מאתנו מחזיק בכזה צ
י בורא כל העולמים, המשפיע עלינו חסדים עד בלי די. ”ע

אלא שאיננו מאמינים בהמחאה! כחוזק האמונה כך גודל 
ההשפעה! אם נאמין באמונה שלמה, שלכל אחד מאתנו יש 

י היא המחאה כזו ביד, ונתפלל להיות ראויים לכך, אז בודא
  שפע טל ברכת שמים. תפתח לנו אוצרות שמים ממעל ל

  ]ר' מיכאל שניצלרבשם  - 'לקראת שבת מלכתא'[

הסיפור הבא מתרחש במצולות הים שבמיצרי טיראן 
שבסיני. מפליא ככל שיישמע, כך שמענו את הסיפור מפי 

דבר המעשה   גיבורו, ר' אהרן אייזנשטיין הי"ו, וזה
תחביב  אימץ לעצמו את  אהרןר' ים: נש 23שהתרחש לפני 

להתגבר על הסיכונים הצלילה. זה תחביב מסוכן למדי, וכדי 
נדרשים הצוללנים להתלבש בחליפות , הטמונים בו

ובמשקפות מיוחדות, להתעטר בבלוני חמצן, ולרדת 
בזוגות, אהרן  למצולות מצויידים כדבעי. הצלילה נעשית

 בחר לו חבר למסע, הם נערכו כראוי, ועד מהרה צללו
   .הים.. מטר אל תוך 35  מקלעו

ה במים, יבלוני החמצן שנטלו מספיקים לחצי שעת שהי
אהרן וחברו ניצלו כל רגע, מיששו בהנאה את קרקעית הים, 

 22הצטלמו לצד כרישי ענק, נגעו בעומק עצי האלמוגים.  
 8בעוד חוויה היתה מרתקת ומאתגרת,  ה דקות חלפו להן,

טרי  דקות עליהם לעלות חזרה על פני המים, לנשום חמצן
  מהאוויר הפתוח. 

המונח  מנהרה חצובה בסלע ענקלפתע הבחין אהרן במין 
רחב וגדול למדי. הוא  המנהרה היה פתח .בקרקעית הים

מחליט להיכנס אל תוכה ולבחון מה יש בה, וכיוון שידע 
דכן את פילו לא טרח לעא -שלרשותו רק דקות אחדות 

החבר הצולל עמו, כשנכנס אל עומק הסלע. הוא בחן 
 בסקרנות את הצדפים, השוניות והאלמוגים, וביקש להמשיך

  כדי לצוף אל על...  ולצאת ממנו -לצידו השני של הסלע 

לחרדתו, הוא מגלה כי בהמשך הסלע עומד דג חשמלן פרסי 
גדול, סנפיריו פתוחים למלוא רוחב הסלע, ואין אפשרות 

הוא מין ור מבלי לגעת בו. דג חשמלן, הוא דג שזנבו  לעב
. מובן וואט 600שדה אלקטרוני, המייצר חשמל בעוצמה של 

בשוליו של דג כזה, היא התחשמלות למוות כי נגיעה 
ור. אלא יש לנוע לאח -במקום... אם אי אפשר להתקדם 

שהדבר בלתי אפשרי, שכן הציוד שעליו כבד ומסורבל, והוא 
  את מהסלע בשחיה לאחור. לא יצליח לצ

ו ז -לאחר רגע של הלם אהרן מבין: קדימה אי אפשר 
מבלון  לות. אחורה אי אפשר מבלי להתנתקהתחשמ

דקות יפוג החמצן  4י בעוד כ -להישאר כך אי אפשר  ,החמצן
  יישאר נטול אוויר...  מהבלון, והוא

רגע של חרדה, עד כדי טירוף חושים. פחד מצמית. הוא 
ו ניתן לתיאור, אט הפחד אינ -  - -ת מול עיניו  רואה את המוו

אט מחלחלת ללבו ההבנה, כי הוא עומד למות כאן ועכשיו, 
ואיש אפילו לא יידע היכן וכיצד זה קרה. מתוך הבנה 
שכנראה אלו רגעיו האחרונים, הוא מעביר לנגד עיניו את 

ום, ניעור בו זיכרון משנות כמו מתוך חל -רט חייו, ואז ס
ילדותו, וטילטל את לבו בחוזקה. הוא נזכר בבית הכנסת 
הקטן בו ביקר לפעמים, ובשלט הנאה שהוצב על עמוד החזן 

שיויתי השם לנגדי תמיד'. בעיני רוחו הוא רואה את ' -
ה אילמת: 'שיויתי השם לנגדי השלט, ומלבו פורצת זעק

בטוחני שבורא עולם יודע היכן אני ניצב עכשיו,  '...תמיד
מודע לסיכון האדיר בו אני שרוי! בטוחני שהוא יכול להוציא 

 - אותי מכאן חי ובריא, בטוחני שלמרות שזה חסר סיכוי 
עדיין אני יכול לצוף אל על ולהציל את חיי! אני  בוטח בך 
אבא שבשמים, ברצותך חיי יינתנו לי לשלל, בכוחך אני 

  ח שתוציאני ממעמקי הים!' בטו

אהרן לא יכול לבכות בתנאים הללו, אבל הזעקה בוערת 
מתוכו, גואה בלבו: 'אני מאמין באמונה שלימה בבורא עולם! 

 אני בטוח בו -גם עכשיו, ולמרות שחיי תלויים לי מנגד 
  שהוא יכול להוציאני מן המים חי וקיים!' 

מאפשר  ואז, לפתע פתאום, דג החשמל החל לנוע לאחור,
לאהרן להתקדם קדימה. אהרן מתקדם לכיוון היציאה מהצד 

דימה, והחל לנוע ק -השני, ולפתע דג החשמל שינה כיוון 
  לכיוונו, כשבעוד שניות ייווצר מגע ביניהם... 

אהרן נתקף בבעתה, הוא רואה את המוות מתקרב אליו, 
אז הוא ו -מביט לכל הצדדים בנסיון אחרון להציל את חייו 

מובלעת קטנה בעומק הסלע שלא הבחין בה קודם, מגלה 
והוא ממהר להיכנס אליה... הדג, כאילו ציפה שאהרן יתן לו 
לעבור, מיהר לשעוט קדימה ויצא מהכיוון ממנו  נכנס אהרן. 
ואהרן, מנצל כל רגע כדי לשחות אף הוא קדימה, ולצאת 

  מהצד ממנו נכנס הדג... 

שאול! בעוד חצי דקה אלא שבכך אין די. הרי הוא חי על זמן 
יסתיים בלון החמצן שלו, איך יצליח לצוף אל על בכל כך 

 30-במעט זמן? איך יצליח לעלות גובה של כארבעים מטר 
מגלה הוא לפתע תוך הוא מביט אנה ואנה,  שניות בלבד?!

את חברו, עמו ירד לצלול. אין לדעת למה החליט להישאר 
ים, אין לשער איך במצולות כשגם החמצן שלו עומד להסתי

ל הסלע. אך לצדו השני ש -השכיל לדעת לבוא בדיוק לכאן 
  החבר כאן, וזה הזמן להתחבר אליו. 

הם מאותתים זה לזה על המצוקה המשותפת, ומחליטים 
הם יערכו תורנות, כל אחד מהם להתאחד בנסיקה למעלה.  

יצליחו  -אולי  -ימות בלבד מהבלון, וכך נש 2ינשום בתורו 
את הפער ולעלות אל על... דקה וחצי של מתח, להדביק 

מות קצובות בדיוק לפי התורנות, נוהל חירום של ממש. ינש
הם עולים מטר ועוד מטר, מגיעים לפני הים בלי טיפת אויר 

חיים, נושמים,  -בבלון, בלי טיפת חמצן. אבל הם הגיעו! 



  
בריאים ושלמים! רק אז, נתן אהרן דרור לדמעותיו, רק אז 

חת רווחה משמעותית, כשלבו משתפך בהודאה שחרר אנ
נרגשת לה' על החיים שניתנו לו במתנה. היטב ידע והבין כי 
זה לא מובן מאליו, במצולות הים אין מי שיעזור לו, אין לו על 
מי להישען. רק אז גילה את אוצר האמונה הטמון בתוכו, את 

ח האמונה שפתח את הפתח ח האדיר החבוי בנפשו, כהכ
  הציל את חייו! הניסי ו

מי שמאמין בה' ובוטח בו, אין שהמסקנה המתבקשת היא: 
כח שיכול לפגוע בו, הוא מוגן מכל איום, יש לו על מה 

ת. גם כשהוא רואה את המוות מול להישען בכל התמודדו
עיניו הוא אינו מרים ידיים, כי הוא בטוח שיש מי ששומר 

  ומגן עליו, והוא עתיד לצאת ולהינצל. 

הבה ניקח את המסר הזה לתשומת ליבנו, בכל 
ההתמודדויות העוברות עלינו. לפעמים זה קשה, האופק 
נראה חשוך, העתיד מדאיג. הבריאות בסכנה חלילה 

פסימיים, המצב אצל אחד מהילדים נראה כאבוד  והרופאים
חלילה, פקיד הבנק כבר שואג עקב המינוס הרצחני... יהודי 
לא נבהל, יש לו על מי להישען, יש לנו את האבא החזק, 

  ]'פניני פרשת השבוע'[       העוצמתי, הכביר והאדיר בעולם!

ךְ    )כה, לו( ְוֵחי ָאִחיָך ִעּמָ

הגראי"ל מרן שליט"א, שאל את  אי"ש יוז'וקהגאון רבי 
איך נותנים לילדים בשבת עוף עם עצמות, " זצ"ל: שטיינמן

יף להגיש הם עלולים להיכשל חלילה באיסור 'בורר'. אולי עד
   "להם עוף בלי עצמות?

  שאל רבינו: "איפה יש עוף בלי עצמות?" 

  ענה: "יכינו מערב שבת, יוציאו את העצמות". 

  הביט בו: "מי יוציא את העצמות, אתה תוציא?" 

  אמר: "האמא תוציא". 

הפטיר רבינו: "וכי אין לה  די עבודה בערב שבת, שאתה 
  רוצה להוסיף לה עבודה?" 

ת השאלה, היא מעוניינת לעשות את אמר: "היא העלתה א
  הדבר הטוב ביותר!". 

  ענה: "יש לה מספיק עבודה ביום שישי, אין להכביד עליה!" 

וסיפר שהגיע אליו אברך, ובקש הסכמה הוסיף רבינו 
לקונטרס הקורא להחזיר עטרה ליושנה, ולהקפיד על גילוי 

) מתיר, והגר"א אוסר. קטז, א "דיומשקים. השולחן ערוך (
זצ"ל, ויבדל לחיים  הגרי"ש אלישיבמרנן השיג הסכמה מ
שליט"א. הודיעו הגראי"ל  הגר"ח קניבסקיטובים וארוכים 

שלא יצטרף להסכמתם. נשאל מדוע. אמר: "בוא נראה מה 
]: התינוק בוכה, ורבינו הקפיד בו!יקרה למי שמקפיד על גילוי [

והאם מכינה לו דייסה. מחממת את החלב, בוחשת את 

חבטה ויללה. הילדה נפלה, אולי  האבקה, ושומעת קול
נפצעה. רצה לראות, הרגיעה וחזרה. הדייסה נשארה לרגע 

: הקונטרס מחבראמר  ". ...מגולה, יש לשפכה ולהכין מחדש
"אבל זו חומרה ראויה!" ענהו רבינו: "חומרות תחמיר על 

יר עצמך. אבל אתה הרי תלך ללמוד, ואת החומרה תשא
  ]ד על רבינומדברי הספ[     לאישה. לא אתן לך הסכמה!"... 

זה: הרבנית קנתה בננות. השאירה במטבח על הענין בעוד 
השיש כדי שרבינו יעשרן, ופנתה לנוח. רבינו קטע ראש 

שר. פנה לנכדו ואמר: יבננה, "יותר מאחד ממאה", וע
"תאכל את שארית הבננה". הנכד סרב. איך אומרים: 'לא 

מק רבינו: "בננה שלא אוכלים, משחירה. סבתא יבא לו'. נ
קום ותראה שהבננה השחירה, ידאב ליבה. איני רוצה ת

שתצטער. לזרוק, זה 'בל תשחית'. תאכל, בבקשה". והנכד 
רך רבינו, ואכל בעצמו. מה שהנכד לא יבשלו, אינו רוצה.  ב

ידע, שעד אז לא אכל רבינו בננה. כידוע, שיח הבננות צומח 
מחדש בכל שנה, אבל שורשיו נשארים בארץ. אמנם 

, 'בורא פרי האדמה') נפסק שברכתו רג, ג "חאוך (בשולחן ערו
עת , ואף בד'בורא פרי העץ'אך לדעת התוספות ברכתו 

מדין ספק  'האדמה'השולחן ערוך יש שכתבו שברכתו 
), ויתכן שיש אף לחשוש לערלה. ומכל הגר"ז, ומאמר מרדכי(

'משנה ברורה' והחזון איש שברכתו מקום, הכרעת ה
ורבינו, כדרכו, חשש לעצמו אף לדעות בוודאות.  'האדמה'

יחידות, ונמנע מאכילת בננה. אבל אם יש, ולו ספק, שמא 
הרבנית תצטער, ולא צער נורא חלילה, אלא יתכרכמו פניה, 

  ]'יתד נאמן'סף מו[    אם יש חשש לכך, עבר על גדרו, ואכל! 

באחת מנסיעות החיזוק של רבנו לחו"ל, חזרו עם תום 
לשדה התעופה והמתינו לעליה למטוס. חקר רבינו: הביקור 

קש גמרא, י"כמה זמן נותר עד הטיסה?" ענו: "כשעתיים". ב
ושאל את בני הפמליה: "קניתם מתנה לנשותיכם?", הסביר: 
"הרי עזבתם את הבית לכמה ימים, וכל העול הוטל עליהן. 
יש להביע הערכה"... והוסיף: "כשהוציאו בני הגאון רבי 

זצ"ל את חיבורו על הרמב"ם, כתבו מבוא  יסקחיים מבר
פרו בו על העמל הרב שהשקיע בכתיבת חיבוריו ילספר וס

 הגרי"ז מבריסקוניסוח חידושיו. בוקר אחד התעורר מרן 
הרבנית הצדקת מרת ליפשא עליה  - זצ"ל וסיפר, שאמו

התגלתה אליו בחלומו, ושאלה מדוע אינה מוזכרת  - השלום
נה אל הדיין דבריסק, הגאון בהקדמת ספרו של בעלה. פ

] דוד רבינו, שסיפר לו את הדבריםזצ"ל [ שמחה זליג ריגררבי 
ושאל לדעתו. ענהו: "היא צודקת, יש להזכירה". ואכן, בסיום 
המבוא הזכירוה לטובה: "אשר היתה יחידה במינה, 

דותיה הנפלאות, ומסירותה יבצניעותה וטוהר נפשה ומ
". ותמה רבינו: הרי לתורה בכל ליבה ובכל נפשה באמת

הרבנית נמצאת כבר בעולם האמת, ומקבלת שכר עצום ורב 
"ובה בטח לב בעלה לשבת  - על פעלה ומסירותה לתורה

מה  - על שדה הלימוד"מיתית ודעה פנויה במנוחת הנפש א
דברי הערכה בעולם ההבל?  עליה אם רושמיםאכפת לה 

לשם כך טרחה והתגלתה לבנה?! אלא מאי, ודאי שאינה 
ה לכך. אבל אם ייכתבו הדברים, ייווצר חיזוק אצל זקוק



  
נשות תלמידי חכמים, ותעזורנה ביתר שאת לבעליהן, 

  "לכו, קנו מתנה לבני הבית!"...    ותדענה שמוקירים פעלן!

  ]'נר לשלחן שבת'[

אברך בא לפני רבינו: פרנסתו מצומצמת אך אינו מתלונן, 
ת 'פת במלח תאכל ובתורה אתה עמל'. אבל אשתו מתלוננ

על החום ורוצה מזגן. הסביר לה שזה בגדר מותרות ואין 
באפשרותם. שלחה אותו לשאול. לא היה לו ספק שרבינו, 

  המסתפק במועט, יצדד בעמדתו. 

  נשאל: "מה אתה עושה במשך היום?" 

  רוש, יושב בכולל ולומד!" יפה"מה  -

  "ובכולל, יש מזגן?"  -

  "כן".  -

  " ..."אז אתה הולך מפה להזמין עבורה מזגן -

  ]'אהלי תורה' גש"פה[

מֹרוּ  ׁשְ ֹתַתי ּתִ ּבְ   )כו, ב( ֶאת ׁשַ

זצ"ל, בנו של מרן  מנחם עזרא אברמסקיהרה"ג סיפר 
צ"ל בעל ה'חזון יחזקאל': ז יחזקאל אברמסקיהגאון רבי 

ת ע"ה, נוהגת הרבני ירגיל לראות את אמ יתיהי ימילדות"
היו שבת כבר ביום חמישי. תמיד כאשר להכין את כל צרכי ה

שבת ת השי, חשו היטב באווירשי נכנסים הביתה בליל
כבר היתה פרוסה  הממשמשת ובאה. המפה הצחורה

שבת היו מוצבים ומסודרים מבעוד מועד על השולחן, כלי ה
על מקומם, ריח התבשילים נדף מהסירים העומדים על הגז 

  . מוכן ומזומן לכבוד השבתבח, הכל עמד במט

בכך הנהגה יוצאת  יתיבאופן אישי, מעולם לא ראאני עצמי 
 י, וכלתתי, אך כאשר התארסיכך מעודל תילדופן, שכן הורג

, וראתה כי שונה ביום חמישי בלילה לבית הוריבאה לרא
שתוממה, וציינה לשבח ה –הכל כבר מוכן לקראת שבת 

בדברי  יאת אמ שיתפתי המופלא הזה.בפני את המנהג 
מה עומד  נושב, והיא תספר לנשקשה יע"ה באמא הכלה. 

   :זו, שהיא מקפידה עליה כה באדיקותגה המאחורי ההנה

זצ"ל, שמש כרבה של צפת. בהיותו  הרידב"ז"סבי הגאון 
צעיר חלה אנושות, ומצבו הלך והחמיר מיום ליום, עד 

בד את הכרתו. הרופאים הודיעו כי מצבו ישבאחד הימים א
קשה, ונותרו לו שעות בודדות בלבד לחיות. בני המשפחה 

תו, קראו פסוקי יחוד, כשבסתר טיוהמקורבים נאספו סביב מ
  וו שהנורא מכל לא יקרה... ילבם ק

לפתע, לתדהמת בני המשפחה, התעורר הרידב"ז מעלפונו, 
פתח את עיניו וסובב את ראשו לכיוון העומדים בסמוך אליו. 
היה נראה כי הוא שרוי בחרדת קודש ובהשראה מיוחדת. 

לאחר שנח מעט והתאושש, החל לספר את אשר ארע עמו 
  ...בשעה ׁששכב ללא הכרה

והנה  .עצמו עומד בפני בית דין של מעלה ראה את ,בחלומו
אם להשאירו בחיים אם לאו. פתאום הוא ה עליוון לו לדיחתה

שומע את הכרוז יוצא למעלה ומכריז את גזר דינו: 'הגיע 
זמנו של יעקב דוד בן זאב להפטר מן העולם'. אך לפני כן 

ו, כדי להשמיע את נמנו וגמרו לקרוא לבעל הדין עצמ
טענותיו, שמא יש לו יכולת ללמד זכות על עצמו להשאירו 

  בחיים. 

היותו רב העיר צפת עליו  חמתי מפתח הרידב"ז וטען, כ
שה של העיר ים, כיון שכל יסודות ההלכה והקדושאר בחילה

שמירת שבת וכדומה, תלויים על צווארו; מקוואות, עירובין, 
לי מגן ושומר ראוי על צרכי שאר העיר ביובאם יסתלק, ת

  הדת שלה. 

ריעו שטענה זו אינה בית הדין דנו בתוכן טענתו, והכ
שום שגם רב אחר שימונה במקומו, יוכל מספקת דיה, מ

שום כך להשאיר כמותו באותה מתכונת, ואין חובה מלפעול 
  דווקא אותו בחיים. 

שוב שאלוהו בבית דין של מעלה, אם יש לו זכות נוספת 
על עצמו? והשיב הרידב"ז שהוא עוסק כעת באמצע ללמד 

מוקי הרידב"ז' על הירושלמי, ובאם יסתלק מן יבורו 'ניח
בור. שוב דנו בבית דין על ישלם החוהעולם בטרם עת, לא י

טענתו, והכריעו שגם טענה זו אינה מספקת להשאירו 
בחיים, כיון שיכולים גם תלמידי חכמים אחרים להשלים את 

  החבור. 

הודיעוהו, כי ניתנת לו כעת אפשרות אחרונה בשלב זה 
שכות, על עצמו. לאחר שהרהר הרידב"ז ממוללמד זכות 

לם, אם ישנו בית אמר בבטחה: "הבה תחפשו בכל העו
שבת כמו בביתי! והראיה לדברי היא, שמכבדים בו את ה

רוכים שבת עבר ביום חמישי כל צרכי העובדה שכעצם ה
   ."...ומסודרים בביתי לכבוד שבת!

"שוב ישבו ודנו חברי בית הדין בטענתו בכובד ראש, ואכן 
שבת כי אכן אין בית שמכבדים בו את ה הסכימו עם הטענה,

כמו בביתו של הרידב"ז, ומחמת טענה זו זכה בבית הדין 
  ופסקו דינו לחיים. 

'הקצתי '', אמר הרידב"ז לבני משפחתו, ''בשלב זה'
'הנה שומעים 'שה: וכאן פנה הרידב"ז לילדיו בבק. 'מחלומי'

שמיים, על כן כמה חשיבות מייחסים להנהגה זו ב אתם
מבקש אני מכם ומכל צאצאי, להשתדל לקבל על עצמכם גם 
כן, להקדים ולהתכונן לשבת כמה שיותר מוקדם, שהוא 

  . 'בכלל כבוד שבת...'

מה הרבנית אברמסקי את י"כנכדתו של הרידב"ז", סי
לקיים את  דבריה, "משתדלת אני להקפיד בכל עוז

  ]א''אוצרותיהם אמל[                                      ."...בקשתו
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וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמר... ובשנה השביעית 
 ד')-(כה', א' שבת שבתון יהיה לארץ שבת לה'

מפורסמת שאלתו של רש"י הקדוש: מה עניין שמיטה אצל 
שזה מלמדנו בניין אב לכל המצוות  :הר סיני? והוא משיב

כללותיה וכלשונו הקדושה: מה שמיטה נאמרו  .כולן
נאמרו (כל המצוות) טותיה ודקדוקיה מסיני, אף כולן רופ

 דקדוקיהן מסיני.כללותיהן ו
את זה דווקא  מדוע כתבה התורה :אך עדיין יש להקשות
 ולא במצווה אחרת? לעניין מצוות שמיטה

הקדוש זיע"א: היות ומצוות  'אור החיים'מתרץ רבנו 
לכן  ,שמיטה נוהגת רק לאחר כניסת עם ישראל לארץ כנען

 לכם' אשר אני נותן אל הארץ ותבוא כתוב 'כינסמך ה
 .'שעל מנת תורה נתן ה' את הארץ'ללמדנו  'הר סיני'ל

כל זמן שיש לימוד תורה  –המסקנה מכאן היא פשוטה 
ואם אין  ,בארץ ישראל יש לנו חזקה על ישיבתנו כאן

אנו עלולים חלילה לאבד את  ישראללימוד תורה בארץ 
 חזקתנו על הארץ. 

האמתי  'נושאים בנטל'שומכאן שלומדי התורה הם אלה 
 מתוק מדבש!    ובזכותם יש לנו חזקה על הארץ.

 
: (שמעתי מידידי הרב גיורא ג'נח הי"ו) ואמר על זה מנחם בגין ז"ל

"אנו לא נמצאים בארץ ישראל בזכות הכח אלא 
 בכח הזכות"

 ואנו נוסיף ונשאל בכוחה של איזו זכות? 
, בכח הזכות של לימוד התורהבכח הזכות של : התשובה

 כולן. קיום המצוותובכח הזכות של  שמירת השבת
***** 

 (כה', י') תם דרור בארץ לכל יושביהאוקר
משתחררים י בשנת היובל רק העבדים רויש להקשות ה

 ביה?ומדוע נאמר דרור לכל יוש
מרא מובא בג :)ש"ת לפ"ד(א "זיע 'פני יהושע'מתרץ נפלא ה

ואם  'הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו' :')קידושין כ', א(
 גם האדונים. , לא רק העבדים משתחררים אלא כן

 ?יושביה'לכל 'דיין קשה מדוע נאמר אך ע
אין לך בן ' :')אבות ו', ב(מובא במשנה  ':שעהופני י'המוסיף 

כי רק מי שלומד  ומדוע? .'חורין אלא מי שעוסק בתורה
י אין יצר הרע כ יות בן חורין מיצר הרע,תורה יכול לה

 עוסק בתורה.שולט על מי שיושב ו
היות ובשנת היובל אסור לעבוד את האדמה וזאת  ,לפי זה

ראל יהיו בני חורין בני יש, ממילא כל כדי שיעסקו בתורה
כל ם דרור בארץ לוקראת'מיצר הרע שלהם ולכן נאמר 

 מתוק מדבש!  יושביה.
***** 

ועשיתם את חוקותי... וישבתם על הארץ לבטח: ונתנה הארץ 
 יט')-פריה ואכלתם לשובע וישבתם לבטח עליה (כה', יח'

 מדוע נכפלו שני הפסוקים בזה אחר זה?

 

בס"ד

 199.002  –  כניסת השבת
 20.14 –יציאת השבת 

  20.57 )דקות זמניות  72( רבנו תם
 (אופק חדרה)) 

 לקט חידושי תורה מתוך שיעור פרשת השבוע שנאמרו ע"י
 הרב ברוך בוקרה שליט"א

 !!!!נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה

יע"א: ישנם שני גורמים לעויינות מסביר ה'משך חכמה' ז
 הוהשנייבין מדינות, האחת עויינות על רקע דתי 

 עויינות על רקע קנאה מעושר או מידע וכדו'...
הקב"ה מבטיח שאם 'ועשיתם את חוקותי' שתקיימו את 
חוקי התורה בארץ אז 'וישבתם על הארץ לבטח' ולא 

 על רקע דתי. אתכם עוינים שיהיו לכם עמים 
אבל ואז תזכו ל'ונתנה הארץ פריה ואכלתם לשובע' 

אולי כאן יהיו לכם עמים עוינים מקנאה? לכן באה 
מתוק מדבש!ההבטחה שוב 'וישבתם לבטח עליה'   

***** 
את ברכתי  יוכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית.. וציווית

 כא')-(כה', כ'לכם בשנה השישית ועשת את התבואה לשלוש השנים 

לשאול: הכתוב היה צריך להקדים ולומר 'וציוויתי ויש 
את ברכתי בשנה השישית' ואז ממילא לא היה מקום 

 כלל לשאלה 'מה נאכל בשנה השביעית'?
: ללא השאלה (המאיר)תירץ רבי זושא מאניפולי זיע"א 

'מה נאכל?' הייתה שורה הברכה מעצמה בשפע רב. אבל 
על ירידה כאשר תשאלו בספקנות 'מה נאכל' שזה מורה 

דבר שעלול לגרוע מן השפע המצוי  ,ןהביטחובמידת 
לכן יהיה צורך מיוחד לצוות על ברכה  ,טחים בה'ולב

 .לשומרי השמיטה ת שתהיהדמיוח
 :הקדמההובא תירוץ נוסף: ' חיים של תורה'ובספר 

: כאשר יהודי נהנה ממעשה (תענית כ', ב')מובא בגמרא 
א הקדוש "מזכויותיו. לפי זה ביאר החיד וסים מנכים לינ

ויראו בני ישראל ויאמרו איש נאמר 'בירידת המן  :א"זיע
עשה מ' תר" 'מן' 'אל אחיו מן הוא כי לא ידעו מה הוא

כן סים וליממעשה נ תליהנועם ישראל לא רצו  'סיםינ
הוא 'אמר להם משה  ?האם זה ינכה מזכויותיהםשאלו 

 סים.יחשב כמעשה נוזה לא נ ה' לכם'הלחם אשר נתן 
 'מן'ר"ת  'אכלנה מוכי תאמרו 'לפי זה גם כאן נאמר 

ה יעשה לנו מעשה "ים. האם הקבסינעשה מדהיינו 
עונה  ?ה שתנכה לנו מזכויותינוהשמיטסים בשנת ינ

ה תשרה באופן כר' הבאת ברכתי לכם ייתווציו'הכתוב 
 סים.שנה השישית וזה לא יחשב כמעשה נהטבעי ביבול 

 
 ובעניין זה מילתא דבדיחותא

המגיד מתפלא (רח"ל) דות מגיד עתילכנס אחד נ
 האיש העונ 'לא' ה?'שיקבעת פג ושואל 'סליחה,

  ...גיעצריך לדעת שאני מאבל היית ' ומוסיף
 אלך לרב שלי אני ואם לא ידעת אז 

 'מקבל אותי בכל שעה הרי הואכי 
***** 

 (כה', לו') לוקיך-אל תיקח מאיתו נשך ותרבית ויראת מא
האיסור ליטול שכר על הלוואה ליהודי נקרא בתורה 

מדוע זה נקרא בשם 'רבית'?ו .'נשך' ונקרא גם 'רבית'
 הסביר רבנו יוסף חיים זיע"א בספרו 'בן יהוידע':
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 201גיליון  -שנה חמישית 
 תשע"ט בהרפרשת 



 
 
 
 
 
 
 

 רפואה שלימה  –אורי ישראל  / להצלחה בכל  –דקל מלכה   להצלחת:
זיווג הגון ומתאים  –בן שושנה מאור   /רפואה שלימה  –אהרון בן מסעודה 

 לברכה והצלחה  –שושנה  אהרון בן

יום הולדת.לכל אדם חוגגים 
 היה כמוהוגם לא ת ההייתשלא  תמיוחד את/ה נשמה

 
 ובעניין זה סיפור נפלא:

"א כי יום אחד הוא היה סיפר הרב פנחס ברייער שליט
הוא הזמין  ,לקריית ספר גנסוע מקריית הרצוצריך ל

 מונית ובדרך דיבר בטלפון עם מכר שלו בשפה היידיש.
: 'כבוד סיים את השיחה פנה אליו הנהג ואמרכשהוא 

 ,מתוך הגינות אני חייב לומר לרב שאני מבין יידיש ,רבה
כך שאם הרב רצה שאני לא אבין משהו אז שידע שאני 

. הרב ברייער העריך מאוד את הכנות של הנהג 'כן מבין
 .של השפה כוונה למנוע הבנה וכי לא היה ל ףאך הוסי

אני רוצה לספר לרב  ,כבוד הרב'הנהג הוסיף ואמר 
כי אנו תמיד  'להעם סגו' נקראים: עם ישראל שחידו

 ל עניין ועניין.לכ שונותמחפשים סגולות 
מסוגלת  יבוודאמצאתי סגולה פשוטה שהיא והנה 

 ?'רוצה לשמוע , הרבמאוד מהנהיא מכל דבר והלהושיע 
קרה לי פעם 'אמר: ך וג המשיהוהנ ענה הרב 'בוודאי'
ישבתי וקראתי  ,ייניםלישועה בכמה ענזקוק הייתי ש

והתענג על ה' ויתן לך 'תהילים והנה הגעתי לפסוק ספר 
הנה יש כאן ' :מיצעצרתי וחשבתי לע 'משאלות ליבך

אני אתענג במצוות שאני  ך ע"ה שאםהבטחה מדוד המל
 .'ה יתן לי את כל משאלות הלב שלי"הקב ,מקיים

באיזו מצווה אני יכול  ,רגע אחד' :אבל אז חשבתי
 –ין בה עונג מיוחד. לימוד תורה א –תפילה ב? גלהתענ

  'זו דרגהזה זה עונג גדול אבל להגיע ל
שנאמר  'עונג שבת'הרי יש מצווה שנקראת 'ואז חשבתי 

ל למדו מכאן שיש מצווה לענג "וחז ג'וקראת לשבת עונ'
ים שזו מצוות ראת השבת במאכל ומשתה ורבים סוב

ד שבת קודש ולכב ימיד הלכתי וקנית ,עשה מהתורה
אני עורך תי שבליל שבת אחרי הסעודה והחלט מטעמים
קניתי עוגה טובה,  ...עונג שבת פרטי(הוא גר לבד) לעצמי 

 רות מתוקים שתייה טובה ועוד כיו"ב יפ
את  יצאתשבת קודש ומיד לאחר ברכת המזון הוהגיעה 

ם על פרשת השבוע יספר פירוש פתחתי ,המטעמים
 ,והתחלתי להתענג על העוגה ועל הפירות והשתייה

וכאשר הרגשתי תענוג גדול באמצע שרתי שירי שבת 
אני מקיים  ,של עולם וריבונ' רתימאו יעיניאת  נשאתי

ודוד  כך. כי אתה ציווית 'וקראת לשבת עונג'את הציווי 
' אז משאלות ליבך והתענג על ה' ויתן לך'המלך הבטיח 

 ים'העניינ אתאוד אם תסדר לי אם לא קשה לך אשמח מ
אתה לא יודע כמה  ,וד הרבבכ'מסיים הנהג ואומר 

 'עונג שבת שקיימתי ונסגרו בזכות אות 'דילים'
 

כל יהודי  ,'הודי פשוטא 'יאין יהודי שהו !אחים יקרים
מוך ולכן "ה ואין בעולם עוד יהודי כמיוחד לקבהוא 

 תתענג על ה' ועל המצוות 
 :ה לקיום הפסוקכנזוות בשמחה צים את המינקוכאשר 

 
 'ליבךיתן לך משאלות ו - והתענג על ה' '

 
 !שבת שלום ומבורך    !אמן ,ה' יזכנו
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  אמי מורתי גיטה בת מנטה ז"ל/  "נ:לעדברי התורה 
 יעקב בן רבקה ז"ל   -"ל צרונן חיים בן פאני זהרב 

 יונה עזרא בן צ'חלה ז"ל -בת נעימה ז"ל  (רשל) רחל 

 

: רבי שמעון אומר: 'מלוי (בבא מציעא עה', ב')מובא בגמרא 
בריבית משימים משה רבינו חכם... ואומרים אילו היה 

 יודע משה רבנו שיהיה רווח בדבר לא היה כותבו'.
כלומר אותם מלוי בריבית אומרים שאכן משה היה חכם 

במסחר הוא לא הבין עד כמה  מאוד, אבל כיוון שלא עסק
 זה עסק רווחי. ואם היה יודע הוא לא היה אוסר זאת.

כופרים לא רק במצוות  תומכאן שאותם מלוי בריבי
אלא גם בכל  ,'רבית' שהיא אחת מתרי"ג מצוות התורה

יתר תרי"ב מצוות התורה כי הם סוברים שמשה המציא 
 .(עפר לפיהם)לוקים -ולא מהאחלילה אותם בחכמתו 

רא איסור זה בשם 'רבית' אותיות תרי"ב לומר לך ולכן נק
 בכל התורה כולה. ככופרנחשב  'רבית'ב הכי המלוו

 
 

 (כה', נה') כי לי בני ישראל עבדיםם
 ונסביר: 'יהודי פשוט'מפסוק זה ניתן ללמוד כי אין 

הפסוק  :)ש"ת לפ"ד(א "מאפטא זיע 'הב ישראלואאומר ה'
כלומר כל יהודי  'ני ישראל עבדיםכי לי ב'צועק ואומר 

"ה ולא יכול להיות עבד של אף עבד רק של הקבהוא 
 ם ואפילו לא של צדיק גדול.אדם בעול

מהאדון שלו לבצע בעצמו  ךוהנה עבד  שעובד חוס
כל יהודי צריך ש. וכאן אומרת התורה עבודות מסוימות

לקיים מצוות בעצמו ואין אף יהודי שיכול לקחת לו עבד 
 שיקיים מצוות במקומו.

  'יהודי פשוט'אף יהודי שהוא ומכאן ראיה שאין 
 ובעניין זה שמעתי מהרב פנחס ברייער שליט"א:

סיפר כי למד מוסר עצום מקורס  "אהרב פנגר שליט
 'מבחן אמריקאי'יום הקורס נערך נהיגה מונעת כי בס

 בתחילתשבו צריך לבחור תשובה אחת מבין ארבע. והנה 
 שרנופאאתם מתפלאים איך 'אומר והמבחן עומד הבוחן 

כן וב ?קאפשר להעתיהרי לכם לשבת זה לצד זה כי 
כל אחד קיבל מבחן אחר שונה משל שאקדים ואומר 

 .'חברו ולכן אין טעם להעתיק
נברא כדי לעמוד  מאתנובעולם הזה כל אחד  – והנמשל

 במבחנים שהם שלנו בלבד ולכן אל תתייאש.
 

 מילתא דבדיחותא 'גהנהי'ובעניין 
ח "הוא רשם לו דו מזור אדום,צר נהג שנסע ברשוטר ע

גם  ואו'שאל הנהג  .נקודותשל  ועוד כבד עם קנס 
' ?הנקודותות? מה עושים עם קיבלתי נקוד עבירה וגם

גיע לשלושים שת, וכתאסוף אותםאמר לו השוטר '
 'על אופניים בלבדלנסוע  ןרישיונקודות תקבל 

 
 בסלנפלא בשם רבי נחמן מבר יער רעיוןמוסיף הרב בריו

לדת? הרי לכאורה אם למה חוגגים לאדם יום הו :א"זיע
אז כל שנה הוא  ,שבעים שנההאדם צריך לחיות לדוגמא 

 מתקרב ליום המוות שלו אז למה לחגוג?
"ה בעולם לפני שנולדת היו לקב יהר :הסביר רבי נחמן
על פי כן הוא החליט שצריך להוריד  המון צדיקים ואף

לא כי היה ברור לו שהעולם  ,את הנשמה שלך לעולם
ד כמה אתה ה עמראיכול להתקיים בלעדיך ואם כן זה 

 ולכן  .ה יותר מכל הצדיקים בעולם"הקבחשוב אצל 
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  " נדרים פלוס"

  "קהילות"-

  

  : בטלפון  

  )מענה ממוחשב(
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  ...הקרב על החיים... אלימות ...קדימה... כל דאלים גבר
אין אפשרות להכריע ... יש שטחים אפורים שלא ברור מי הבעל הבית.." כל דאלים גבר"בחושן משפט יש מושג שקוראים לו 

בפשטות איך כולנו מבינים ... ויותר שרירים הוא זה שיקח... מי שיש לו יותר כח... כל דאלים גבר: ואז הכלל הוא... למי זה שייך
ומי שיהיה הכי בריון והכי חזק ... אלא לתת לאריה להיות מלך החיות... אז אין ברירה... שהיות ואין הכרעה??? את המושג הזה

  ??? לא ככה... ינצח
היות ויש לנו פה חפץ שאנחנו בדרך הרגילה לא מצליחים לברר למי זה ... ש אומר שזה סוג של בירור"הרארבינו !!! אבל לא

... תריבו על זה... בבקשה... מניחים את החפץ באמצע... פותחים את המגרש... אז יש לנו דרך מיוחדת איך לברר את זה... שייך
והוא ילך עד הסוף והוא גם !! י שזה באמת שייך לו הוא יהיה הכי אליםמ: ש"אומר הרא... בא נראה מי ילך על כל הקופה וינצח

  !!!! ינצח
הוא ... וזה באמת שייך אליו... כי מי שזה באמת נוגע אליו... אלא סוג של בירור... ממילא כל דאלים גבר זה לא סוג של בריונות

  ... מפשיל שרוולים ומכוין את כל האקדחים ולכן מגיע לו גם לנצח
---  

  ... ת המסר הזה אנחנו צריכים לקחת לעצמנוא
 מהר מאוד ...כשיש ויכוחים בין שני אנשים :בבקשה??? "כל דאלים גבר"בעברית מה זה  רוצה שאני אסביר לךאתה 

... דפלומטי ממלכתי או נהיה ואז כל העסק... הבית דין או שזה המשטרה והבית משפט או... נכנסים אנשים זרים לתמונה
הכביש  ...קדימה ...אדוני :אבל ברגע שכולם זזים לצד ואומרים לך ...מציעים פשרות... שומעים שני צדדים ...יש דיונים

... מנחית כזה אגרוף על השולחן אתה פתאום מוצא את עצמך כאן.. א לדרךצ ...תפעיל שרירים ובא נראה אותך ...פתוח
 ביום יום יש כל הזמן דיונים ...וק מה שקורה במלחמת היצרזה בדי!!! היו כן תהיה או !!!היו לא תהיה: ומכריז בשאגה

יום אחד אתה מאשים את כל הצוות .. .יום אחד אתה בחיזוק ויום אחד אתה בריפיון... בין היצר הטוב ליצר הרע ותיווכים
 דיונים רכיםוכל היום נע... אולי נלך לחיזוק ..יום אחד אתה מנסה להשתנות... בזה שאתה לא יוצא מהמיטה של הישיבה

עד שיום אחד ... אתה מאוד דפלומט... כן... ואתה מקשיב בסבלנות לשני הצדדים... יצר הרעהטוב ל היצר שלא נגמרים בין
  ... אז פתאום אתה מרגיש קריאה מבפניםו... ואז אתה מרגיש שכולם זזים לצד יראתה פתאום נצמד לק

תדפוק על השלחן ... ס'ותכל!! אתה פה מקבל ההחלטות!! ליטאתה פה המח... אתה פה הבוס... אדוני היקר!! קדימה
 באמת וברגע שאתה קולט שזה... הכל תלוי ברצון שלך... הכל תלוי בשרירים שלך... כל דאלים גבר... איפה אתה ותחליט

עד  ??רק מה!!! מספיק אלים בשביל לעמוד על דעתך אתה!!! שרירים מספיק אתה פתאום מגלה שיש לך!!! בך רק תלוי
או יש פה בחורים לא טובים שהם  ...ויש לי טענות עליהםיש פה ישיבה ומשגיח וצוות ... עכשיו הרגשת שיש פה נידון

כ להזיז את כולם לצד "וכל מה שצריך זה בסה ...גוררים אותי ואני נורא מסכן והם אשמים בכל הירידה הרוחנית שלי
תעשה ... תפשיל שרוולים ... הכל מתחיל ונגמר בך ...הכל תלוי בך... אתה הבעל הבית !!!תשכח מזה !!!אדוני: ולהגיד לך

 בוער איפה שבן אדם מתנהג בכוחנות יתירה זה סוג של הוכחה שזה !!!כל דאלים גבר...  קדימה ותתחיל לדהור... שרירים
   !!! אצלו ואמיתי אצלו וזה שייך לו ומגיע לו ביושר

אשמים  חפשמ ממורמר וכל הזמן יושב כל היום בחדר ואתה... לא טובים אם אתה יושב בישיבה ונגרר אחרי בחורים
 :פשוטה מאוד מסיבהו ...מתקבלים באמת התירוצים האלו לא... ס'אבל תכל... מצאת אשמים... אז יופי... למה זה קורה לך

שבגללי אין  מאשים אותיהיית נשאר בחדר בפנים נפולות ו האם ...אם הייתי לוקח לך את המקום בחדר אוכל... בינינוכי 
 "אדם המעביר פקק מעל פי צלוחיתכ חמום מוח ומרים אותי עם הכסאהיית מגיע כמו ?? אלא מאי !!!לא?? לך מקום

  !!!!!!! כי זה שלי: היית שואג לי לתוך האוזן?? למה ואם הייתי שואל אותך ...ומראה לי מה זה כל דאלים גבר
מורידים אותך מוציאים אותך מהלימוד ו ואלה ורק אלה... 'ורה ובעבודת האם באמת אכפת לך לגדול בת... יופיאז 

יית יוצא על מישהו שנגע לך במשהו כמו שה חמום מוח בדיוק תצא עעעעליהם... כל דאלים גבר... קדימה... 'ברוחניות וכו
וחות ואל תעיזו לאיים ואתם תעופו מכאן לכל הר!!!! הרוחניות היא שלי: ותבהיר להם חד משמעית ...שבאמת שייך לך

מחכים לראות עד  !!!מחכים לשרירים שלך!! שלך הזו בשמים מחכים לאלימות... על השיעור קומה הרוחני והאנושי שלי
אז איפה אתה ... כשלקחו לך משהו ששייך לך ידעת להרים קול זעקה ולעמוד על שלך :כי שוב... כמה אתה שייך לזה

  ...את הכל דאלים גבר הזה... ה מזמין את השאגה הזו"ר והקבבשמים מצמידים אותך לקי ...עכשיו
---  

ואילו דווקא .. בן אדם יודע לעשות שרירים כי הוא יודע שבנפשו הוא... בעולם הגדול אנשים יודעים לעמוד על שלהם
זה החיים !!! כםכי לא דבר ריק הוא מכם כי הוא חיי... אדוני... יש לפעמים תחושה כזו מחבקת של דרכי נועם' בעבודת ה

כל ...  אני לא אתן לחברה ולכל מיני זוטות להכריע את גורל החיים שלי... ואני לא הולך למכור את החיים שלי!!! שלי
לא נעים ... ולא יודע איך להתפטר ממנו... שהוא מוריד אותו... פעם שמגיע אלי בחור ומספר לי על חבר לא טוב שיש לו

תחשוב שאתה תמשיך איתו ... אדוני היקר: אני שואל אותו... ומה יגידו החברים... הוא יפגע ואם אני אנתק איתו קשר... לי
... תקלוט שהוא הרס לך את החיים וכעת אתה סמרטוט בגללו לפתע אתה ...למפרע אזו... ככה עוד שנה שנתיים

עיטה אחורית בשיא אתה תבעט בו ב... כשתקלוט את זה אתה פתאום תחליף דיסק ואתה תתנהג כמו חיה פצועה
תזכר  אזרק אתה מחכה שזה יקרה ו?? מה אתה מחכה- אז ל? נכון... ותעיף אותו על טיל ולא תתחשב בו לרגע... העוצמה

עכשיו תעמוד על נפשך ועל היידישקייט עם אגרופים !!! עכשיו תעמוד על שלך!! עכשיו תהיה אלים?? להתנהג כמו אלים
  .ויסעו מרפידים ורק ככה מגיעים להר סיני!! הרוחניות זה החיים שלי!!! שליהיא ' עבודת ה: קמוצים מכל החלטה
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  !!!!זה יכול להיות אתה !!!הממציא הראשון בהסטוריהה
מתי יצא הרכב הראשון ומי הוציא אותו ואיך זה ... קראתי פעם על ההיסטוריה של המכוניות

!!! ל"שעקרונית המכונית הראשונה בהיסטוריה יצאה כבר בשנת התק... וראיתי דבר מדהים?? ...התחיל
כבר אז באופן עקרוני היה אפשר להתחיל לנסוע ... תקופה של הגאון ובעל התניאכבר ב: זאת אומרת

למה זה התעכב ?? איפה זה נתקע?? רק מה... ההמצאה האדירה הזו כבר אז ירדה לעולם... במכונית
  ??? קרוב למאה שנה עד שזה יצא

לא היה לו מספיק  :הבעיה הראשונה!!!  היו לו שתי בעיות... כי מי שהמציא את המכונית הראשונה
  !!!! הוא שכח לעשות בלמים במכונית: דבר שני!!! בטחון עצמי

המכונית הייתה ... ובנה במו ידיו את המכונית הראשונה בהסטוריה... והוא באמת המציא את המכונית
הגיע היום להשיק את זה ... והנה... מעצמה... רק נוסעת לבד... נראית כמו מרכבה של סוסים

כל ... והנה... המיוחדת שלו" מרכבה"והממציא יצא בהתרגשות לשבילי העיירה עם ה... לראשונה
ומשום מה אנשי העיירה לא היו בקטע ...  העיירה רואים מרכבה מוזרה שנוסעת מעצמה בלי סוסים

מה זה מרכבה שנוסעת ... ובמקום להתפעל מההמצאה האדירה הם התחילו לצחוק עליו... להתלהב
במקום להיות המומים מההמצאה האדירה  :תבין... ה מין דבר מוזר ומשונה זהאיז... בלי סוסים

איך יכול  אתה שואל... (הם משום בחרו לזלזל בזה... ולנסות להבין איך זה יכול להיות ואיך עשית את זה
... חורים בני עליהאני מכיר המון ב... אני מכיר הרבה מקרים כאלו!!!! זה ממש לא שאלה?? להיות שככה הייתה התגובה שלהם

... בשטח... ס'ותכל... שלהם זה פשוט מעורר השתאות הנאצלת ואת עבודת המידות' שלראות את ההשקעה שלהם בעבודת ה
כך שאני ממש לא מתפלא איך יכול . רק צוחקים עליהם ומזלזלים בהם ..במקום להעריך אותם. הקרובה שלהם בסביבה

  ...) קבלה בהתחלה בזלזוללהיות שההמצאה מספר אחד בהיסטוריה הת

... וכולם צוחקים עליו ורצים אחריו... ואותו אחד ישב לו כמו איזה מסכן בתוך הכרכרה שנוסעת לבד
אבל הוא נשאר יושב ... והוא ממש נעלב שככה צוחקים עליו...) ואולי אפילו זרקו עליו קצת בובקעס(

... הכרכרה נתקעה באיזה עץ ונעצרה!!! בום פתאום!!!! קרה עוד דבר!!!! ואז... על הכרכרה האוטומטית
אז ... אבל בלמים הוא משום מה שכח לעשות... כי מנוע הוא ידע לעשות?? ולמה היא נתקעה

כאן זה כבר היה הכר ששבר את גב !!! המכונית כבר בנסיעה הראשונה נתקעה והתקלקלה וזהו
  ... וגנז אותה לנצח... שת פנים מהכרכרה הזוהוא ירד בבו... זהו... וגם זה נתקע... גם צחקו עלי!!! הגמל

---  
  : אני חושב שיש בסיפור הזה מוסר השכל אדיר

מה אתה מתייחס לאנשי ? מה אתה נעלב... ממציא יקר: תאר לעצמך שהייתי פונה אליו ואומר
אתה יודע ?? יש לך מושג איזה המצאה אדירה אתה מחזיק בידיים?? העיירה הפרמיטיביים האלו

... אז מה אכפת לך שצוחקים עליך?? אתיים שנה זה יהיה הכלי תחבורה מספר אחד בעולםשבעוד מ
... בלמים זה לא החכמה הגדולה... בינינו... אז שכחת לעשות... נו... וגם הבלמים ששכחת לעשות

תבין שיש לך עסק עם ??? זה הנושא... נו... אז שכחת לעשות אותם... בלמים יש גם לסוס ועגלה
ואל תתרגש מפשלות נקודתיות וטכניות ... אל תתייחס למי שצוחק עליך... הראשונה בעולם המכונית

  ... כמו בלמים ששכחת לעשות
גרמו לבן אדם ... הצחוק והלגלוג של הסביבה הפרמיטיבית והבלמים שהוא שכח לעשות!!! אבל לא

  !!! לגנוז ולקבור את ההמצאה הגדולה ביותר בעולם לעוד מאה שנים
---  

  ???אתה יודע איזה כח אתה?? אתה יודע מי אתה... שב לו בחור בן עליהיו
זו המצאה !!! המוח היחודי שיש רק לך בלימוד התורה זה המצאה... העמל שלך... העקשנות שלך

מגיעים ?? רק מה!!! זה כח יחיד שאין אותו בכל העולם כולו... יחודית שרק אתה משיק אותה לעולם
והם כבר ... צוחקים... והם מזלזלים... רים שההיגיון זה לא החלק החזק שלהםכמה בחו... כמה ליצנים

  !!הם כמעט מצליחים לשבור אותך!!! כמעט משפיעים עליך
גנז ... שיהיה בריא.. הוא ...אל תחזור על הטעות של הממציא הראשון של הרכב!! אל תתן להם את זה

אבל אתה לא תהיה ... יבים שצחקו עליואת הרכב הראשון בהיסטוריה בגלל כמה איכריים פרמיט
תמשיכו לחשוב .." להבין"תמשיכו ... תמשיכו לצחוק... אתה תחייך עליהם בחזרה ותגיד להם !!!כזה

בונה את !! אני כעת בונה את המכונית שלי.. שאתם החכמים הגדולים שיכולים לצחוק על כולם
  ...!!! ויום יבא ותחפשו אותי... האישיות שלי

כל אלו .. לאט לאט מיום ליום החיוכים המזופתים לאט לאט נמחקים!!!! ר לך שככה זהואני אומ
אתה ... ואתה מתחיל לפרוח... שזלזלו בך מתחילים לאט לאט לבוסס בבוץ שהם בחרו לבוסס בו

הם רק ... ממשיכים להיות איכרים... והם נשארים שם בכפר... 160מתחיל לנסוע על רכב במהירות 
עד שאתה הפלגת לדרכך והמשכת ... בגאווה לנכדים שלהם שפעם הם היו חברים שלךיכולים לספר 

  !!!! ככה זה... ואילו הם נשארו באותו מקום... הלאה
---  

?? איפה הייתה הפשלה שלו... זה שהמציא את המכונית הראשונה :והמוסר השכל השני שטמון כאן
גם ... כן... ושם זה נתקע... מאוד לא דומיננטיבחלק ... הטעות שלו הייתה בפרט מאוד שולי!!! בבלמים

... על פרטים קטנים!!! הרבה פעמים ההצלחות הגדולות שלנו נתקעות על שטויות :אצלנו זה ככה
... או איזה דף קשה... ואז מגיע פה איזה קושי... מתחיל לעשות שטייגן... בחור מתחיל ללמוד טוב

וגם יש לך איזה דמיונות של ... ביחד נהיה כזה מעורבב והכל... ובדיוק היית מצונן.. ונאלצת לדלג
ואז נהיה לך תחושה כללית של הרגשה דפוקה ' וכו' קנאה ותחרות ונדמה לך שהוא יותר ממך וכו

אם היית יושב עם דף ועט ומנסה ... ס'ותכל... מרימים ידיים...  זהו... ויאלה... וחוסר שביעות רצון
כ היה "ואח... ביום השני לא הלך עם החברותא... ם אחד לא הרגשתי טוביו... מה קרה... רגע... לחשוב

אותו אחד שהמציא את ... כן... לכן מרימים דגל לבן?? לכן מה... נו... לי דימיונות שאני לא שווה כלום
... ופה היה לו איזה מישהו שצחק עליו... פה היה לו איזה בעיה שולית עם הבלמים... הרכב הראשון

!!! גונזים את הרכב הראשון בהיסטוריה... ויאלה... גשות הדפוקות האלו התערבבו לו ביחדושתי ההר
ובדיוק אתמול לא ... גם אם בדיוק היום מישהו זרק לך מילה לא במקום !!!לך גם אסור שהטעות הזו תקרה

זה לא אומר ... קהוהכל ביחד יצר כזה הרגשה דפו... ובדיוק השבוע החברותא לא הרגיש טוב... הבנת את השיעור
ועיני כולם ... ה"אתה עדיין הבשורה של הקב!!! אתה עדיין המצאה אדירה... שאתה צריך לעבור לאספנות

אל תתרגש משום ... 'אל תבוש מפני המלעיגים עליך בעבודת ה... תפוס את עצמך בידיים... נשואות אליך
אתה עדיין ההפתעה ... ע יפול צדיק וקםשב... וגם לא מעשר נפילות נקודתיות ביחד... נפילה נקודתית
  !!!!   של כלל ישראל

---  

  ...תענוגים או תורה: אודות האולטימטום

שאין דברי תורה : ם אומר בהלכות תלמוד תורה"הרמב
... מתקיימים באלו שלומדין מתוך עידון ומתוך אכילה ושתיה

החמצה מרגיש  הייתי ם הזה"את הרמב תמיד כשהייתי קורא
היות אם אתה רוצה ל ...אין ברירה: ם אומר לי"הרמב... בלב

אי אפשר להנות  ...אתה חייב להיפרד מהתענוגים תלמיד חכם
  ...מהחיים וללמוד תורה

אני כן רוצה ליהנות ... קשה לי להיפרד מהתענוגים... אאאוף
ם מציב לי "הרמב... אבל מה אפשר לעשות... מהחיים

  ...אולטימטום או תענוגים או תורה

טתי שאני החל... עד שהשנה בערב פסח... ככה תמיד הרגשתי
לא ... בשקט בשקט: עכשיו... הולך לקנות יין ככה משובח לפסח

אבל הגעתי לחנות ... אני לא מבין מהחיים שלי ביין... לפרסום
... ובקשתי מהיינן... כאילו אני מבין... היינות עם פרצוף קשוח
הוא נותן לי ... משהו בשמונים שקל... תביא משהו טוב לפסח

... זה בכלל לא מתוק... איכ... ה ברצינותואני שותה ככ... לטעום
אז הוא התחיל להסביר ... אז הוא ראה עם מי יש לו עסק... אה
... אבל יש לו סיומת כזו מעניינת!!  כ טעים"זה יין לא כ... נכון: לי

ו לא "זה ח... מה שבטוח.. אין לי מושג? מה זה עגולה(... סיומת עגולה

זה יותר ? אתה רואה... לטעוםתביא עוד משהו ... טוב )...משולש
זה ... ותשתה גם את זה... אבל פחות חזק... יותר מתוק... טעים

  ... עם סיומת יבישה... אמנם פחות טעים אבל יותר חזק

... דבר אחד כן קלטתי... כ הבנתי מה הוא אמר"אני אמנם לא כ: בקיצור
מו ילד אז אני מגיע כ... קלטתי שהיות ואני לא מבין מהחיים שלי ביין

ככה אני מגיע ... הכי מתוק שיש... שיהיה מתוק... שרוצה ממתק
מי  ...ס'ותכל... שיהיה בו המון סוכר... שיהיה מתוק.. ומבקש יין טעים
כי חוץ !!! שטעים זה סוג מאוד מסוים של טעם... שמבין ביין יודע
יש כל מיני דברים אחרים ביין שהם ... יש סיומת... מטעים יש חוזק

... יותר דומיננטיים מהעוד כמה כפות סוכר שהם דחפו שםהרבה 
הוא יותר ... שוקולד אפיהאפשר גם לקנות ... שבשביל זה לא צריך יין

  ...מתוק

אנחנו נמצאים בדור שאנחנו מאוד מאוד !!! והוא הדין כאן
כל מילה שניה שלנו ... מאוד אוהבים להנות... אוהבים תענוגים

וצריך לדעת שההנאות ? א נהנהאתה נהנה או ל... זה להנות
כי מי !!! זה סוג מאוד מסוים של הנאה... האלו המוכרות לנו

יש גם ... יש גם חוזק... שמבין באמת בהנאה יודע שחוץ מטעים
אות קצת יותר ברמה מאשר יש הנ... יש גם סיפוק... סיומת

שאין דברי תורה : ם אומר לך"כשהרמב... ממילא...  סוכר
ם "הרמב ...אל דאגה... לומדים מתוך עידוןמתקיימים באלו ש

הוא ... וכל דבר שהוא ערב וטוב ונעים... לא עומד עליך עם מקל
הוא מדבר על סוג מאוד מסוים של הנאות !!! לא!! נהיה פסול

אז זה הדבר היחיד ... שבגלל שאנחנו מצומצמים... שיש לנו
תפסיק להכיר רק את : ם"אומר לך הרמב ..שאנחנו יודעים

תתחיל להבין ביינה של ... תפקח את העיניים... נאה של עידוןהה
מהנאה של  ..ם יצא לך ליהנות מהנאה של חוזקהאם פע... תורה

אל תהיה לי כמו אדון אז נדברו שמגיע ?? "ממית עצמו עליהם"
זה לא נובע ... לחנות יינות ומבקש יין מתוק עם הכי הרבה סוכר

פרמיטיביות וחוסר הבנה מאלא  .הכי משובח אצלו מרצון ליין
להבין  תתחיל... תתחיל להבין ביינות... תפתח ראש ..בהנאות

ריך בזה נא .ונג של חוזקע ..במתיקות אמיתית של תורה
  ...בהזדמנות
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בקרוב ממש

מצוה זו מבוארת בפרשת השבוע ועל פניו היא נראית כאילו 
אבל אם תעיין .. היא בכלל לא נוגעת אלינו אלא לעבד עברי

  ... איך בשערי תשובה לרבינו יונה תגלה שזה נוגע אלינו ועוד
: זה לשונו

לעשות מה  מישהושכל ניצול שאתה מכריח : כתוב כאן
ובצורה אלגנטית אתה דואג שהוא יהיה ... שהוא לא רוצה

זה בכלל לא תרדה . מוכרח לעשות זאת והוא לא יוכל לסרב
פוגשים את זה באינספור  אנחנו: כך ןכאאם . בו בפרך

  .דוגמאות בחיים

 ישנם אנשים שיש להם חולשה 
וג אופי שהוא לא מספיק אם זה בגלל שזה ס... ולא משנה לא

 אחד כזה ...או שיש לך עסק עם טיפוס מרצה ..חזק לסרב
ה כלום ז ...בטח ...בשמחה... אה... צריך להגיד שתמיד
?? מכיר את הסוג הזה... בכיף... אין שום בעיה... בשבילי

?? ...מכיר את האנשים שתמיד אצלם הכל בשמחה ובכיף
יש לך  אז אמנם?? אנשים שהיצר הרע כביכול דילג עליהם

והוא ... אינטרס אישי להאמין לו שתמיד הכל אצלו בכיף
ת צאבל עם ק... הוא פה רק בשבילך... לגמרי סובייקטיבי

רגישות ניתן לזהות שיש כאן בן אדם שאני תמיד יכול לבקש 
כ לבקש ממנו "וא... ממנו והוא תמיד יסכים ויתכן שזו חולשה

 זו, כ לנצל את החולשה לצרכים שלי"וא...  תמיד זה ניצול
   ..."לא תרדה בו בפרך"של  שאלה

 ---  

יש את הבחור ... עוד דוגמא מוכרת בעיקר אצל בחורים
ל זה כינוי בדרך כלל לבחור ירא שמים שלא "צו ...ל"הצו

וזה מגיע לידי ביטוי ... מספיק יודע את הגבולות הנכונים
אני (.. ואחד מהם זה בתחום הגמילות חסדים.. בשלל תחומים

ואם אתה עצלן ואין לך  ...)ל"ם כי פעם הייתי צו"מומחה לענייני צולי
ל "וכ לגשת לצ"מה שנדרש ממך זה בסה... כח ללכת לחנות

אני מרגיש עכשיו : תבין... ולהסביר לו שזה פשוט חסד אדיר
הגעתי עכשיו מסידורים .. עייף ממש כמו אליעזר בשעתו

אני לא מבקש ממך שתשקה גם את ... ואני ממש עייף... בעיר
... לך תקנה לי בקבוק קולה קר בקיוסק... רק אותי... הגמלים

כמו פראייער  והוא הולך... ואתה תהיה ממש כמו רבקה אמנו
אתה צוחק עליו ... ואתה הרי יודע שהוא פראייער... לקנות לך

אלא ... אתה בחיים לא היית עושה את זה!!! מאחורי הגב
ל והוא "אתה מנצל את החולשה שלו שהוא כעת צו?? מאי

ואתה משתמש בו ' עדיין לא למד את הגבולות של החסד וכו
" דה בו בפרךלא תר"הרי לך .. כמו עבד ועוד בשם התורה

   ... דאורייתא
הייחסים בין בחור מקיבוץ לצעיר משיעור : עוד דוגמא מוכרת

' ישנם ישיבות שהיראת כבוד של בחורים משיעורים א.. 'א
שאם הבחור מקיבוץ יפנה מרום ... כ גדול"למבוגרים הוא כ

... והוא עוד ינקוב בשמו הפרטי' מדרגתו לצעיר משיעור א
אז ... ה שתבקש ממנו הוא יעשהכ מרוגש שמ"הוא יהיה כ

  ?? למה לא לנצל אותו
יש לדון שלא בטוח שזה לא תרדה בו ... דווקא במקרה הזה: אגב

עדיין יש  אבל... הוא עושה את זה מרצונו הצעיר ס"סו... בפרך
  ...מידות טובות זה לא... מה שכן.. .יש פה רגישויות דקות ...לעיין

 ---  

  ... חכם בנוגע לאברכיםיש עוד דוגמא ששמעתי מתלמיד ו
או (לאשה יש טבע להמתין לבעלה שיחזור מהכולל 

... ואת כל הסדר יום שלה היא מסדרת סביב זה...) מהעבודה
... היות והיא יודעת שאתה הולך לחזור בשעה שמונה בערב
... אז היא כבר מתכננת שאת הכביסות היא תעשה בשעה זו

וכל היא תתחיל ואת הא... ואת הטלפון היא תעשה בשעה זו
כל אחד ... ('וכו' לעשות עשרים דקות לפני שאתה מגיע וכו

בדיוק היום אתה צריך להתעכב : והנה...) והדוגמא שלו
וברגע האחרון אתה !!! ולהגיע שעה אחת יותר מאוחר

לא תרדה בו "זה ממש ... אני מגיע מאוחר: מתקשר ומודיע
אס שלו פי ' יש כאן בן אדם שסידר את כל הגי..." בפרך

ופתאום אתה מגיע ובבת אחת משבש ... מותאם לשעה הזו
... אם הייתי יודעת שאתה מגיע יותר מאוחר... (את הכל

 4לכן אם אתה יודע בשעה ...) הייתי עושה ככה וככה וככה
אל תחכה להתקשר בשעה ... 8שאתה הולך לאחר בשעה 

אם אתה יודע ... שהיא תדע... 4אלא תתקשר כבר בשעה ... 8
... בצהרים 1.00בבוקר שיש לך ברית בשעה  10.00שעה ב

תתקשר מוקדם להגיד שהיום אתה לא אוכל ארוחת 
אל תתקשר אחרי שהיא כבר הכינה ארוחת ... צהרים
... כי זה ממש לא תרדה בו בפרך... צהרים

...ספירת העומר... לחבירו א"ס ב"סו 



”  

 

  ..."שתהיו מכבדים זה את זה"בסידרה ' פרק בב

שכל אחד צריך להכיל שיש ... שבוע שעבר פתחנו את הנושא של להיות מכבדים זה את זה
תרומה  שגם אם זה אחרת ממנו עדיין לא צריך לשרוף על זה... אצל השני ערכים שונים

  ..."מכבדים זה את זה"נוספת בסוגיה זו של  נישה... בסידרה' כעת נעבור לפרק ב... וקדשים

... שואל שאלה... אומר וורטו נעמד מישהו ..."על דרך החסידות"כזה שקוראים לו  מושגיש 
ואני אף פעם לא זכיתי " ...על דרך החסידות" ואומר שהתשובה היא ואז הוא עונה תשובה

ל שאיזה סוג של וורט נכנס תחת קטגוריה  ?ומה לא ..."על דרך החסידות" להבין מה נקרא
ר מוזכר בו 'שהאייבישטע כל וורט אולי?? מה התנאים? מה הגדר ...מה..." דרך החסידות"

 ...שייך למשבצת שקוראים לה חסידותונשמע  כבר מצלצל זה או שלוש יותר מפעמיים
... שאלתי הרבה חסידים ולא ידעו לענות לי ?מה הגדר של וורט על דרך החסידות??? מה

 הרבה פעמים ניגשים אלי חסידים ואומרים לי שזה נראה :כהבא נשאל כ ...אתה יודע מה
אני לא !!! אני בעד !!אין בעיה ...שאני לוקח את הדברים שלי מספרי חסידות מהעלון שלי

מה  אני לא מצליח להבין... אבל תסלחו לי... מתבייש לומר שאני לומד ספרי חסידות
ל להיות האם יכו ??ואיזה לא איזה סוג ספר נקרא חסידות ??ההגדרה של ספרי חסידות

אז אני אגלה לך  ???מה זה ..שליטאי כתב ספר ובטעות התברר שזה יצא לו ספר חסידות
אין כמעט משפט אחד שכתוב בספרי  :תקשיב טוב טוב למה שאני אומר לך !!!!סוד כמוס

אני ?? שמעת ...ותלמידיו א"בכתבי הגר גם יסוד של החסידות שהוא בעצמו לא מוזכרה
שכתוב בספרי  כמעט כל משפט... א על דרך הפנימיות"מי שיצא לו לעיין בכתבי הגר :רחוז

כי התכנים של  :פשוטה מאוד מאוד מסיבה?? ולמה... א"חסידות מוזכר גם בכתבי הגר
כ "הם בסה... של משהו כזה שקוראים לזה חסידות המצאה איזה ספרי החסידות הם לא

ושאר ספרי הקבלה היסודיים שאנחנו אמונים י "לקוחים ישירות מהזוהר וכתבי האר
שניהם ינקו מאותם מקורות ... התניא א ובעל"ממילא הגר... 'וכו מדורי דורות עליהם

א וגם "גם הגר... לא יתנבאו בסגנון דומה הםש אין שום סיבה ממילא... בעצמם קדושים
   ...בעל התניא

 יש ...חסידותמושג שקוראים על ספרי  ס יש כזה"סו... ס'תכל אז... נו !!!כמוסהסוד העד כאן 
אז מה זה באמת המושג הזה  ?וכי אני מתנער מהמושג הזה ..על דרך החסידותוורטים 
  ???"על דרך החסידות"ששמו 
  !!!! החסידות  ך ר ד יש !!!! החסידות תורתאין כזה דבר  :אם שמת לב: אז ככה
 דרךהחסידות אלא על  תורתמר בהוא לא או... תמיד כשמישהו אומר וורט חסידי: שים לב

 תורתהחסידות ל תורתאין הבדל בין ... התורה היא אותה תורה?? מה הכוונה... החסידות
גים גבוהים לקחת מוש זה והשיטה של החסידות דרךה !!דרךהבדל ב רק יש... הליטאיות
... תזו דרך החסידו... החסידית זו השיטה... ולתרגם אותם להמון העם ולהוריד ומרוממים

 שום אין ??אבל על עצם התוכן של הדברים... הזו המתנגדים חלקו דרךעל ה !!!ועל זה
אתה יודע ... ו"י והמהרח"שניהם נמסרו לנו מאותו זוהר הקדוש ומאותם כתבי האר... חולק

  ??למאי נפקא מינה
ך ונעמד רב חסידי ואמר וורט על דר ..כזה פעם ישבתי באיזה אירוע שהוא היה חצי פוליטי

זה על  כי?? למה ...אני לא מסכים עם מה שהוא אומר... ב שם ליטאי וגיחךיש... החסידות
מה שהוא אומר . אני לא מחויב למה שהוא אומראז ... ואני הרי לא חסיד... דרך החסידות

מה שהוא אומר זה זוהר הקדוש  !!!אדוני: נזעקתי כולי ואמרתי לו. זה סתם המצאה
אתה מחויב לתכנים האלו בדיוק  ...א"ל והגר"ק והרמח"ש של הרמפירו זה יש על... מפורש
קורא  הרב הזה אז למה י וזוהר מפורש"אם זה האר... נו !!!זה דברי אלוקים חיים !!!כמוהו

הגישה הזו שעומד כאן רב באירוע : מסיבה פשוטה??? ...החסידות על דרך לוורט הזה
!!! לא התוכן !!!גישה ודרך חסידית זו. ..כמוך מאמר זוהר פוליטי ומנגיש לבן אדם פשוט

 ...הגישה והדרך והשיטה הזורק !!! התוכן הוא תורה מסיני!! חסידי התוכן עצמו הוא לא
האם ... על זה אתה יכול להתווכח!!! פה המשבצת החסידית זה ...שאפשר להגיד לך את זה

   !!!!יניזה תורה מס... אבל על עצם התוכן... זה נכון להגיד לך את זה או לא

זה ... כי יש ליטאים שחושבים שברגע שהם רואים ספר חסידי... ומאוד חשוב לדעת את זה
אומר שבספר הזה כתוב כל מיני תכנים שאנחנו בכלל לא מסכימים איתם ולא מחויבים 

ם "החסידים עושים עסק משובבי: כידוע... ם"אותו סיפור בשובבי !!חס ושלום... אליהם
אבל מבחינתי זה לא ... ם זה המצאה חסידית"ישובב: ע ליטאי ואומר לימגי... והליטאים לא

ידות המציאה ואתה לא אין משהו שהחס !!!שום המצאות לחסידות אין: אדוני היקר ...קיים
דרך החסידות היא ??? רק מה... י"ק ובכתבי האר"ם מוזכר בזוה"המושג שובבי ..מחויב לזה

ולכן כל ... אנשים פשוטים כמוך עם וק אותם גםלקחת את המושגים שכתובים בזוהר ולחל
והם סוברים שאם זה ... ואילו הליטאים לא אוחזים מהדרך הזו... ם"חסיד יודע שיש שובבי

   ...למי שלא אוחז שם שייך לא י אז זה"כתוב בכתבי האר

מי שמזלזל בזה הוא לא מזלזל ?? לזלזל במושגים חסידיים?? ם"אבל לזלזל בשובבי
 כעת ???עד כאן ברור  .י הקדוש"י הקדוש וברשב"א ובאר"הוא מזלזל בגר ...בחסידות

  ...סיימנו מהזוית החסידית
 -----  

  ...נעבור לזוית הליטאית... כעת על אותו משקל
  

 ..."על דרך המוסר"יש מושג ששמו  ככה "על דרך החסידות"בדיוק כמו שיש מושג ששמו 
 איזה שכמובן שברגע שחסיד שומע. ..שהם על דרך המוסר ומהלכים וורטים כל מיני יש

הוא ... ואם זה לא מתאים לו לא מחייב אותוהוא מיד יודע שזה ... ל דרך המוסרמהלך ע
   ...מזה צחוק ולהגיד הליטאים האלו עם הוורטים שלהםיכול לעשות 

... אין תורה שקוראים לה מוסר.." המוסר תורת"אין כזה מושג ... להוי ידוע לך!!! אז זהו
לקוחה ישירות ממאמרי מוסר שהיא לא ספרי כי אין מילה אחת שכתובה ב: פשוטה מסיבה

 אין וורט ומהלך מוסרי שהומצא... כל מילה שיוצאת מפיהםשכל כלל ישראל מחויב ל ל"חז
  ...כך שאין כזה מושג תורת המוסר... מאיזה מוח קודח שככה נראה לו או נדמה לו

 דרך וגישה ושיטת המוסר שצריך לקחת יש !!!המוסר ושיטת דרךיש ?? מה כן יש
שהצורה הזו היא  ולהחדיר אותם למעמקי הנפש ל ולהנגיש אותם"מאמרי חז

שהחסיד מחויב אליהם  ל"אבל התכנים עצמם הם מאמרי חז... הנקראת דרך המוסר
' ט הק"שמרן הבעש... אין שום וורט שכתוב בספרי מוסר ...לא פחות מהליטאי

ממילא אין כזה דבר שחסיד ישמע וורט  ...שולחן הטהורב והמגיד לא אמרו אותו
   !!!אין כזה דבר... זה המצאה ליטאית... מוסרי ויזלזל בו ויאמר שזה לא נוגע אלי

... להתווכח נקודתית על דרך המוסר או על דרך החסידות אתה יכול אולי להתעקש
כך  ???ברור!!! םלא על התכני !!אבל רק על הדרך... האם זה דרך נכונה או לא נכונה

שתהיו מכבדים " ציווי והמשימה המוטלת עלינו בימי הספירהשחלק בלתי נפרד מה
פשוט הזה ולהבין שאין תורת חסידות ואין כ "הכ לקלוט את הנתון זה "זה את זה

וממילא ליטאי שמזלזל בספרי  .יש רק דרך החסידות ודרך המוסר ...תורת המוסר
  ... וחסיד שמזלזל בספרי מוסר מזלזל ברבה שלו... וןהוא מזלזל בוילנא גא... חסידות

 ---  

אם פעם היה איזה פולמוס סביב דרך ... ס'תכל... כעת לגופו של עניין
ואם פעם היה פולמוס סביב דרך המוסר האם ... האם זה נכון או לא נכון...החסידות

  !!!היום הכל הוכרע... זו גישה נכונה או לא נכונה

 ...נו ולא התייעצה איתנו האם זה מקובל עלינו או לאהמציאות לא שאלה אות
 והמציאות... המציאות לא התחשבה לא בדעתו של הליטאי ולא בדעתו של החסיד

.. ליטאים וחסידים כאחד... ללא יוצא מן הכלל... שכיום כולנו... טופחת על פנינו כיום
כך שאין   !!!וגם לדרך המוסר!!! צורכים ונמשכים כמו וואקום גם לדרך החסידות

והפכה אותו  כי המציאות כבר הכריעה את הויכוח... טעם להמשיך לדון בנושא הזה
יום לבן ישיבה להתמודד מול שאין אפשרות כ: המציאות היא... ללא רלוונטי

פנימיות ל וחשיפה חלקית הרוממות רק עם... הרדידות והשפלות של הרחוב
 מעט לשאול תחתית והדבר היחידבחורים שהגיעו כזכיתי ללוות כמה ... התורה

 רק בגלל זה... ולהגיע לפסגות רוחניות שרומם אותם ונתן להם כח להתרומם משם
עד כמה ו... כמה אתה גדול... 'בוארים בנפש החיים חלק אלתכנים המ שהם נחשפו

 !!!אין!!! בעצמך מכוון כנגד פרקי המרכבה ספירות ואתה' אתה בעצמך מכוון כנגד י
א תשחרר את כל העשר ספירות "שהסט לא יתכן !!!עובד אחרתהיום זה לא 
ואילו העשר ... לנו בין הרגלים וישרפו לנו את העיניים והם יסתובבו דקליפה שלה

אני ... כן... מבוגרים יקרים... מדף העליון בארון הספריםבישארו  ספירות דקדושה
מאבקים  לכם היו. ..מצטערים מאוד אבל... יודע שבדור שלכם זה היה מחוץ לתחום

אבל  ...וזה מילא את הנפש שלכם 'והקיבוצים וכו אידיאולוגים מול הציונות והצבא
 ...מילוי סיפוקים דור נהנתן שרק תביא לי ...אנחנו נמצאים בדור של המילק שייק

וכשצעיר כזה הולך ברחוב  .רק תביא לי פלאפון שיש בו גם מצלמה וגם נגן
יותר  קצת זה אחיזה קצת בר היחיד שיכול לרומם אותוהד... ומתמודד עם ניסיונות

 ...דרך החסידות: ישנההשלזה קוראים בהגדרה ... שלו מרוממת במשמעות החיים
מותר ... שכבשה את כל כלל ישראל זה דרך... זה כבר לא דרך החסידות ממזמןאבל 

ישר  פ"לדעת בע מתחיל בישיבה גדולה ומומלץ ואפילו חובה לכל בחור ישיבה
  .מנפש החיים' חלק א את והפוך

ה שלח לעולם שלושה פסיכולוגים "לפני כך וכך שנים הקב ...ונעבור לדרך המוסר
והשנים ... כופר גמור היה לאחד קראו פרוייד שהוא... שהיו אמנים לתורת הנפש

' קראו ר נחמן מברסלב ולשני 'ר לאחד קראו: האחרים להבדיל אלף אלפי הבדלות
ועל דרך ... נחמן שרפו באש' את הספרים של ר... פעם זלזלו בהםו... ישראל סלנטר

שזה  ישראל סלנטר יצאו מתנגדים שלא הבינו מה הוא רוצה וטענו' המוסר של ר
אבל היום המציאות הכריע את ... פעם לא ראו צורך לטפל בנפש... ביטול תורה

המציאות . ..או לא אותנו אם אנחנו אוחזים מזה המציאות לא שאלה ... הויכוח
וכולנו רצים על ... והיום אין אחד שלא מסובך עם הנפש שלו... טופחת על פנינו

היום אנשים מגיעים ... ארבע לכל מיני טיפולים רגשיים שיסבירו לנו מה עובר עלינו
ע "איך לפגוש את הרבש נחמן מברסלב שיסביר להם' על ארבע לאמן הנפש ר

יום כל אחד צריך כמו אויר לנשימה את וה... התסבוכים והדכאונות שלהםמתוך 
זה כבר  כבר ממזמן.. .מה מתחולל בנפשו... דרך המוסר שתסביר לו מה עובר עליו

אלא זו הדרך היחידה להתחיל להשקיע בעבודה הפנימית !!!! דרך המוסר נקרא לא
ישראל סלנטר ' היה צריך להתאמץ להבין מה רצה ר בדורות הקודמים.. פעם... שלנו

ממילא היה ... חלקים וברורים עם עצמם האנשים היו אה שבדורות הקודמיםכנרכי 
אבל ... יותר מורכבים ממה שהם חושבים לזהות שהנפש שלהם קצת להם קשה

  ... שלא מזהה גן חיות מבפניםהיום אין אחד 

כי מי שלא מבין שהוא צריך ... היום אין מה להסכים או לא להסכים עם דרך המוסר
אז שישאר ... אז... לו ולזהות איפה החולשות שלו ומי מדבר מתוכולהקשיב לנפש ש

  : בקיצור  ...שימשיך לחיות בגונגל הנפשי שלו... שימשיך לסבול.. מאחור

  ההפסד כולו שלו... כיום הליטאי שמתעקש לזלזל בדרך החסידות

  ...ההפסד כולו שלו... והחסיד שמתעקש לזלזל בדרך המוסר

ומבין טוב מאוד שיש לנו הרבה מאוד מה לקבל אחד כלל ישראל היום מפנים 
  ... שישאר אחרון בתחנה... שישאר מאחור... ומי שלא רוצה... מהשני



                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

נותן מכספך לעני,  כשאתה
-אם לשם צדקה או לשם גמילות

בסבר פנים יפות  , חסדים,
  ובדברים מעודדים.

 

אל תהא "נושך" או אגב נתינה 
בדברים החותכים כסכין בלבבו, 

ו אלא תן לו

 שוורים חרשה בשדה. והנה עלתה מהביצה קבוצת
עמדה הצפרדע ואמרה:" בוקר טוב, . 

 אם רוצים אתם עצה טובה, דעו לכם, כי אין חכמה
הו מכם חולה או חלש, תרופה בביצה. אם מיש 

 יש בידי לכל המחלות. 
 

כל פצע או מכה ארפא ברגע אחד" שמע השור ואמר:" 
... כהת אם כן רבה חכמתך, אולי תרפאי קודם את

רזה וחלושה את..." שמעה הצפרדע ושבה אל הביצה 
 בבושה ובכלימה...

 

לעיתים קרובות, הגאווה היא בלי סיבה. ואם לכבוד אי 
 ה, תמצא אותו אך בושה וחרפה...מי צפ

 אף אחד לא הצליח לתת  .!'.. המלך היה איש עצוב. אבל בלילות מילאה הדאגה את לבו                      
פעים. הסבא, המלך הזקן, התגלה אליו בחלום, עודד את בלילה חלם המלך חלום מ למלך עצה שתניח את דעתו.                                                

כולם כבר ידעו שהמלך עומד לבחור את  רוחו ונתן לו את עצתו. המלך קם כאיש חדש, הוא חייך גם בלבו ומיהר להוציא הודעה לכל תושבי המדינה.
הכריז הכרוז. 'על כל ילד לזרוע את הזרעים שיקבל מהמלך    יורש העצר שלו. הם רק רצו לדעת איך.

  להשקות את העציץ, לדשן את האדמה ולטפח את הפרחים שיצמחו. חזרו בעוד חצי שנה, והמלך יבחר את יורש העצר לפי העציץ שבידו.'
להיות מלך. ילדי הממלכה עסוקים  נרגשים, עברו הילדים אחד אחד לפני המלך, קיבלו את העציץ, תשוקה מילאה את לבו של כל אחד מהם

 בעציצים, הם דישנו והשקו, הוסיפו מינרלים, והחליפו אדמה, טיפחו ועשו כל מה שרק יכלו כדי לגרום לעציץ שלהם לפרוח. 
 

ממינים שונים,  לא היה דבר חשוב מזה. חצי שנה חלפה. ושוב מילאו ההמונים את הכיכר. הילדים החזיקו בידיהם עציצים מרהיבים, היו בהם פרחים
פניו של המלך הביעו השתוממות אל מול שלל הצבעים.  סוגלים אדומים וצהובים, ריחניים גבוהים ויפים, המלך עלה לבמה שהוצבה במרכז הכיכר.
והציגו את  אחד אחד עברו הילדים לפני המלך, קדו קידה 'לא יאומן! לא יאומן!' שמע אחד היועצים את המלך לוחש לעצמו. וחשב שהמלך מתרגש.

העציץ הפורח שבידם. המלך בחן את הפרחים ושילח אותם לדרכם אחד אחרי השני. הוא לא התרגש גם כשאחד העציצים גידל פרחים בצורה של 
'מה  לחה אך ריק מפרחים.  . ה. האחרון שבילדים הוזמן לעלות אל הבמה כתר. הוא נשאר אדיש.

'האמן לי, השקתי במים, הוספתי חומרי דשן  'עשיתי כל מה שאמרת אדוני המלך!', שאל המלך בהתעניינות, 'מדוע לא גידלת פרחים?' קרה? בני',
הקהל היה מופתע, והמלך הסביר:  'אתה תהיה יורש העצר!' הכריז המלך וחיבק אותו בחום. ומינרלים. אבל לא גדל כלום! סליחה אדוני המלך!'.

ה חילקתי לכולם זרעים מבושלים. זרעים שאינם יכולים להצמיח דבר. והנה הפלא ופלא העציצים של כולכם פורחים. אלו אינם 'לפני כחצי שנ
הפרחים שלי. כולם לקחו זרעים אחרים ושתלו בעציצים. אבל העציץ של הילד הזה, הוא העציץ האמיתי היחיד. איש האמת הוא יהיה מלככם 

  צר!''יחי המלך ויורש הע לעתיד'.
 . כשאתה מדבר אמת אתה מעיד שאינך מוכן לחיות בשקר, שאינך מוכן לתת לו מקום בעולם או בלבך. תכשאתה מדבר אמת 

וחוץ מזה, לעולם אל תנסה להתהדר במשהו רק בשביל השני.  .והאמת היא נצחית
 יא ממנו את המיטב שאתה יכול. . טפח את העציץ שלך, השקה אותו, נסה להוצ

 (העורך)  כי אם תכניס בו פרחים של מישהו אחר זה יהיה חסר ערך.

 האבאשעה אחת  אשר 
מועילה  -מקדיש לבנו

יותר מאשר עשר שעות 
 של אחרים.

 "בדרכך למעלה, 
 זכור את אלה 

 שהיו איתך למטה, 
  כי בדרכך למטה

 תצטרך אותם שוב..."

בונם מפשיסחה    הרבי
 היה אומר:

התורה הזהירה שלא להונות את 
ג הזולת, ואילו חסיד נוהג

ואסור לו להונות  
 גם את עצמו....  

 אסור לו להשלות את עצמו 
 במדרגות יותר גבוהות 

 לו באמת.... 
 

עוד לא  אדםשום 
 חיסר במעלתו

המלים סליחה  ללבג
 בבקשה ותודה

תרכ"ה לאחר שנפטר רבה של חברון, הגאון רבי  בקיץ
 זצ"ל, הפצירו בני הקהילה בגאון רבי משה פירירה

זצ"ל שיקבל עליו את הרבנות. רבי אליהו  אליהו מני
ץ ששנא את הכבוד, השתמט מהם. בסוף אותו קיץ 

 ון. בחבר 
הבריאים נמלטו, והרב מני טיפל במתים ובחולים. את המתים 

 ההביא לקבורה ואת החולים בעד בלי כל חשש. כשנסתיימ
המגיפה, הפצירו בו כולם להנהיגם, והסכים לעשות זאת 

וקיבל עליו את עול  ך . אך 
הרבנות, אך התנה שלא יקבל כל טובת הנאה, והיה 

עיר הקודש חברון לשם יחוד קודשא בריך חותם:"משרת 
הוא"

השנאה 
מצד 

  החילוניים
 

כלפי 
שוחרי 
 התורה,

בתקופה 
  ,האחרונה

 

מקורה 
בתנועת 
התשובה 
שמטילה 

אימה 
עליהם 
 מחשש 

 

שמא גם 
הם יתפסו 

 בה...

 זצ״ל        זכותם תגן עלינו י רביזצ״ל                    י העלון לעילוי נשמת:          רבי 

ושר והסיפוקסוד הא

  האדם של

 עובדיה  זכריהבעת אשר הוצרך מארי 
זצ"ל להשיא את אחד מילדיו. והחתונה היתה 
אמורה להתקיים בחו"ל סידרו לו כרטיסים 
לנסיעה, אולם לפני הנסיעה סיפר זאת לרב 

המושב, והלה לא הסכים בשום אופן כי 
ולו ליום אחד. המארי  אשר היה 

תחי'  מבוטל לרב הודיע מיד לזוגתו הצדקנית 
. ורק לאחר שזןגתו   י כי 

התחננה בפני הרב כי ילכו לרק לימים ספורים 
 ויחזרו הסכים מתוך צער...

 
 

 ע״טתשה אייר יג׳שבת 

הדלקת 
 נרות

צאת 
השבת

 
 ר״ת

 21:01 20:07 19:15 ם-י

 20:58 20:05 19:13ת״א

 21:02 20:07 19:16חיפה

 20:58 20:05 19:13ב״ש

 
 

 

 

  הפטרה
 " ויאמר ירמיהו"



 

חברה גדולה התקשר לעובד הביתה, וזכה ללחישתו של  מנכ"לל
שאל. "כן", ענה הקול הקטן. "אני  ילד: "הלו?" "אבא בבית?" הוא

יכול לדבר איתו?" הילד לחש לו "לא". שאל המנכ"ל "אמא שלך 
ול הקטן, שוב ענה לו הק "?נמצאת?" "כן". "אני יכול לדבר איתה

 "לא". בתקווה שיש מישהו שם שאצלו יוכל להשאיר הודעה, שאל
 המנכ"ל, "יש אולי עוד מישהו שם?" 

בבית  "כן", ענה הילד, "שוטר". בעודו תוהה מה שוטר עושה
העובד שלו, שאל המנכ"ל, "אני יכול לדבר עם השוטר?" "לא, הוא 

ומכבי עסוק במה?" "בלדבר עם אבא, אמא " .עסוק", לחש הילד
 האש", המנכ"ל שמע רעש שנשמע לו כרעש של מסוק. 

 

הליקופטר" ענה הילד בלחש. " "?שאל המנכ"ל: "מה זה הרעש הזה
 ."מה קורה שם?" שאל המנכ"ל, ועתה כבר היה מודאג מאד

בלחישה מלאה ביראת כבוד, ענה הילד: "צוות החילוץ עכשיו נחת 
סכל, שאל המנכ"ל, ומודאג, ויותר ממעט מתו עם הליקופטר". לחוץ

הקול הצעיר,  "אבל מה הם מחפשים?" עדיין בלחישה, ענה לו
 .": : המצחקק לו בשקט

שותה קפה שחור?  קמצן איךך
 לוקח מים חמים 

 ...ם ושם
 

**** 
אחד יושב במסעדה,  ורשיככ

מפעם לפעם הוא נרדם ונוחר 
  .בקולי קולות

מלצר צעיר שואל את רב 
מדוע אתה לא מעיף " :המלצרים

  "?אותו החוצה
רב המלצרים משיב: "להעיף 
אותו? תגיד לי, אתה נורמלי? 

 כשאני מעיר אותו בכל פעם

..." 

בשלהי שנת , הגרי"ז מבריסק יפה מהנהגת סיפורר הדאגה למחר
תרצ"ט נקלע לעיר ווארשה, והתחילו להפציץ מן האויר, והלחם היה מצרך יקר מכל 

י הקהילה כשנודע לו שמרן הרב מבריסק שוהה בווארשה, שלח לו הון, אחד מחשוב
םמדי יום מנת לחם, ומרן הרב מבריסק היה נזהר לגמור האוכל באותו יום 

למחר לבל יכשל בחשש של "מה אוכל מחר", ויהיה בכלל קטני אמנה  
ם המבואר בגמרא. רק ביום ח' תשרי ת"ש הסכימה דעתו להשאיר מן הלחם

למחרת בבוקר שלח לו אותו אחד מנת  , בכדי לקיים מצוות אכילה בתשיעי. 
הלחם, בהוסיפו של מעשה הכין עוד תבשיל של דגים, אבל איתרע מזלו ונפלו לתוכו 

להביא רק מעט לחם שאפתה אשתו  , רסיסי פצצה ואינם ראויים לאכילה,
מכאן שהיה עלינו  –ב ואמר לו ברגע האחרון. פנה מרן הגרי"ז לבנו רבי יוסף דו

לבטוח בה' גם בנוגע לאכילה בתשיעי, ולא להותיר מן הלחם מאומה, שהרי יתכן אילו 
 מרסיסי ההפגזה למאכל. ו לא הותרנו

עולם של  זצוק"ל תורת חסד יוסף עדס רבי הגאוןן
 זצוק"ל.  גמילות חסדים היה הגאון רבי יוסף עדס

היה נחטף על ידו כעסק  -כל רגע שהיה אפשר בו לגמול חסד
פר אחד מתלמידי ישיבת "פורת יוסף" הירושלמית, יס רווחי.

. לשם כך ךשידולגמור  , רבי יוסף עדס, -כי רבו
הוא נסע מחוץ לעיר, שוחח עם הצד של הכלה והביא את 

כשהגיע  לסיומו המבורך, ובזה לא הסתים תפקידו: ךהשידו
 אתו את ו. ניצב הרב עדס לימינו. -הזמן לקנות דירה

את מספר המדרגות, את  ,ת בחן את, 
  כאילו עבורו היא, הדירה. -איכות הבניה

ימים שבין פסח לעצרת! הימים הגדולים, בהם  -והימים
 מתכונן כל יהודי לקבלת התורה! 

  הרב עדס זצוק"ל היה תלמיד חכם גדול,
לפנות בוקר התחיל  2:00סדר יומו היה עמוס לעיפה: ב

קון חצות", התפלל "ותיקין" בכותל המערבי, אחר כך יב"ת
ם עסק במסירת שיעורים, בקבלת קהל, בלמוד עם

 .מוד עצמייובל 

גונב בלילה, ואינו גונב -הגנבב
 ביום הוא מפחד -ביום
גוזל בלילה, אבל רק  -הגזלןן

ם, מפני מן היחיד, ולא מין הרבי
 שמהרבים הוא מפחד.

משקר ביום  -השקרן ואילו
 ומשקר בלילה, 

 הן ליחיד והן לרבים.

 בא למרן הרב פעםם  פי כמהה
 שליט"א  ובדיה יוסףע

נדיב מחו"ל וביקש להזמינו 
להכנסת ס"ת בחו"ל. ענהו מרן 

 שליט"א, האמן לי
(עד , 
  מאה וחמישים שנה).

אנא הניחני להמשיך בכתיבת 
חיבורי ולהדפיס את כל אשר עימי 

בכתובים, שהוא פי כמה ממה 
 שנדפס כבר. 

  

 על ימי מלך תוסיף". "ימים

  מה נואלוו
אותם אנשים שאינם לומדים 
  דרכי הנהגה מהאדם הראשון

 

 שאף ע"פ שאישתו
את המוות  

ל לה, ואז הראה לו סלח ומח
ת'ה' ית'

.והלבישו בבגדי ישע

ר,,,,,

 -ןבכח הביטחו
 

להמשיך שפע 
 לכל העולם

כתב ממצוות    רבנו יונה
השבת אבדה  נלמד, שאם אנו 
חייבים להחזיר שור או שה 

 שנאבד, 
 ודאי שאנו חייבים 

 . 
 

ויש שני מיני אבדות באדם, 
שהוא עלול  –אבדת גופו 

 או לטעות בדרך, קלהינז
שהוא  –ויש אבדת נפשו 

 ועה ואינו יודע דרך ה'. ט
 

 ועל שני הדברים הללו 
  ו אנו

 מוכנים להציל.

 זצ"ל  נתן צבי פינקל בביתו של הגאון רבי קררייפעם בב
ת תה נסוכה כל העת ארשתיבחור מישיבה אחרת. על פניו של הבחור הי

בי נתן צבי העיר לו על כך פעמים אחדות, אך הלה לא יכול היה מאוד. ר 
 הבחור עשה את דרכו מליטא לפולניה, ותחלה, מדובר היה,  לשנות את הרגלו.

 

 שנכדו של רבי נתן צבי יסע עם הבחור ויחד ינסו לעבור את הגבול. אך לבסוף
בטוח  רבי נתן צבי את התוכנית. חשש שנכדו יתלוה לבחור שהוא איננו

 …בבזכויותיו בגלל מצב

גדול אחד 
התבטא: 
להחזיק 
"עיתון 

  –ערב" 
 

כמו 
החזקת 

 צלם, 
 

לקרוא 
כמו  -בו

 נשיקה 
 לצלם!   

 זכור! 
שולחנות 

השבת שלך 
נחרטים 

בלב עמוק 
, השכלילדיך

 ונצל זאת.

 ישראל רבים העידו: כי היכן ששאלו את  גדולי
זצ"ל, היה משיב, בתלמוד והלכה,  יהודה צדקהרבנו 

ל עניני בית המקדש, עניני קידוש הלבנה, ומי מדבר על
מונח אצלו, כך תדיר היה עושק בתורה  היה להכו. 

בביתו  ו ללא הרף, עד כי לעיתים רבות היו
 אורחים וכדו' ולא היה שם לב כלל. כשהוא שקוע בתלמודו

ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן אילנה, ששון בן טיפחה,  נשמת:לעילוי 
סעידה מזל בת יעקב, מלכה  בן חנינה, נעימה בת עזיזה, שולמית חיה בת אסתר,  חיא בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנהישמחה בת לולו, 

יחזקאל בן שמחה, דדה בת אסתר   אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב בת שרה. פנחס בן פנחס, יגאל בן מלכה, דוד ומרים אלבז, 
זוהרה  אליעזר בן רגינה, אפרים אליהו בן מרים, שלום  , אלברט בןיעקב יוסף בן מרגליתהרב בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה, 

שמעון בן רינה, ישראל בן שמחה סבג, אואסינה בת גור'ה חלפון, שמואל בן רבקה  בן אורה מורי  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,
 ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב זכאי רחל רשל בת קלרה, חכם יהודה בן חנה פתייא       

 

ַפְרתָּ  ַבע ְלךָ  ְוָסֽ ֹתת ׁשֶ ּבְ ִנים ׁשַ ַבע ׁשָ ִנים ׁשֶ ַבע ׁשָ ָעִמים ׁשֶ  ְלךָ  ְוָהיוּ  ּפְ
ַבע ְיֵמי ֹתת ׁשֶ ּבְ ִנים ׁשַ ָ ע ַהׁשּ ׁשַ ִעים ּתֵ ה ְוַאְרּבָ ָנֽ  ).ח, כה ויקרא( ׁשָ

 

  חשבוןללמדנו באה הקדושה התורה יוכ, מובן לא לכאורה
 הוצרכה מדוע כן ואם? שנים ותשע ארבעים זה שנים שבע כפול שנים ששבע

 .זאת לכתוב התורה

 לנו ולהראות להורות באה הקדושה שהתורה לומר אפשר רמז בדרך 
 הזמן! שנים ותשע ארבעים, פעמים שבע, שנים שבע, מהר עובר הזמן כמה עד

 ַלֶהֶבל ָאָדם), ה, כג משלי( ְוֵאיֶנּנוּ  ּבוֹ  ֵעיֶניךָ  ֲהָתִעיף, מאוד מהר ועובר חולף
ָמה ֵצל ָיָמיו ּדָ  ).ד, קמד תהילים( עֹוֵבר ּכְ

, טוביםומעשים מצוות תורה לימוד בריבוי והשנים הימים את לנצל צריך 
 .חוזרים ואינם מהר חולפים שהימים כיון

 ,הפרשה בהמשך וקהפס את בזה המפרשים הסבירו רמז 
ת ךָ  ֶאֽ ְסּפְ אּכַ ן לֹֽ ךְ  לוֹ  ִתּתֵ ֶנׁשֶ ית ּבְ א ּוְבַמְרּבִ ן לֹֽ ךָ  ִתּתֵ  ), לז, כה ויקרא( ָאְכֶלֽ
ְלָתה ְוַגם ִנְכְסָפה, וכיסופים כמיהה מלשון כספך י ּכָ  ), ג, פד תהילים( ַנְפׁשִ
 בנשך יהיו לא שלנו והרצונות החשקים שהכיסופים בזה לנו התורה והוראת

 נכסים מרבה, וממון נכסים ועוד עוד לאסוףכיצד, וזהב בכסף – תרביתו
 ).ז"מ ב"פ אבות( דאגה מרבה

 

ית ומצווה התורה ממשיכה וכן א ּוְבַמְרּבִ ן לֹֽ ךָ  ִתּתֵ  האדם ירבה שלא, ָאְכֶלֽ
 התורה בלימוד, ברוחניות יהיה עסקו עיקר אלא, ובמעדנים שתיה באכילה

 .טובים ומעשים מצוות בקיום, הקדושה
 

 , טהורה שמים ויראת בתורה ולהתעלות לעלות שנזכה 
 צדקנו משיח בביאת בקרוב נראה כך ובזכות שמים לשם יהיו מעשינו וכל

 .אמן, השלימה ישראל ובגאולת
 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך

רשימת תפוצה 
hamaor.net@gmail.com

hamaor.net 
 אבות ובניםו -המאור שבתורה 
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 הגיע לחתונ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  :ָעִין ֲעֵלי
 הדרך לזכות בעין טובה.

 .3 -עמ'

 

 באפשרותך להקדיש את הלימוד להצלחתך, או להבדיל לע"נ יקירך,
 .052-7100-955חייג עכשיו:             

 ב"ה

- 

 

 

 

 

 

 

 (ע"ר) 

אי"ה
 :יוצא לאור ע"י ארגון תורה וחסד יהדות,ההפרשה ו עלון שבועי בעניני

 ט"תשע'ה.    י"ב באייר פרשת: בהר.    43 גליון מס':

 

 בהר. זמני שבת קודש:        

 כניסה   יציאה    ר"ת                   
 21:01  20:07  19:15    ירושלים: 
 20:58  20:05  19:13    תל אביב: 

21:02  20:07  19:16       חיפה:   
 20:58  22:05  19:13   בית שמש:

 הזמנים עפ"י לוח אור החיים.    

בדרכי נעם:      העלון מוקדש לרפוא"ש
נ תח"י בת ציון אביגיל בת סימה יוכבד בענ :וצא לאור ע ארגון תורה וחסדהדות,ההפרשה ועלון שבוע

 :הפרשהמבט מ
 פרשת השבוע.הסתכלות לחיים מ

) (ע"ר)

 :פניני אוה"ח
שיכות ארץ ישראל לעם 

 ישראל
 .3 -עמ'

 ב"ה
 
 

בנשיאות הרב אייל עמרמי 
 שליט"א

 

 להשאלת:
 גמרות שוטנשטין,

 וספרי טוש"ע.
 

 -רח' נחום פינת מלכי
 ישראל, שכונת גאולה.

 

 לפרטים:
 054-844-86-83פל': 

 או בקו המידע:
079-53-23-549 

ב"ה

בנשיאות הרב אייל עמרמי

 חודה של פרשה:   
 .4 -עמ'. חידה נושאת פרסים 

  גם המבוגרים מוזמנים.

 סיפור לשבת:
ה'בדיחה' שקימה את 

 ברכת הרב.
 .2 -עמ'

1. 

, שלך זה יופי, בית קנית "
, שלך זה יפה, עבד קנית

 "... אבל

 הי"ו להצלחה בכל הענינים .  ר' אביחי עוזרי.מוקדש לידידנו ממנהלי מערך ההפצה 

'בעלות' ו 'ביזנס'     
 .המדריך המקוצר-

 את לנו ומאזנת התורה באה השמיטה בשנת
 תנו, כלום תעשו אל פשוט לנו ואומרת החשיבה

  הפירות כל, רווחים אין... וגם, לבד לזרום נס'לביז
 להנות מותר ולכם לכולם הפקר הם שגדלים

 –בדיוק כפי שהם מותרים לשאר העולם  מהם
 .לאכילה, ולא לצורך עשית רווחים

והעולה ממכלול הדברים, שכל רכושנו בעולם 
 לתפוס' יכול אינו שלנו אלא של הקב"ה ואדם

 שהכל לזכור אך... רוצה שהוא מה על' בעלות
 עולם. של לריבונו שייך

 

 

 

 

ומסר זה מלווה אותנו גם בהמשך הפרשה, 
עבד, יפה זה שלך, קנית קנית בית, יופי זה שלך, 

עד היובל אין מכירה לעולם, למה "כי לי  ...אבל
 . כל הארץ"

אולי גם  ?קנית חפץ בזול, או מכרת ברווח
, אבל שים לב שאין כאן !תרוויח !יפה ?שתיהם

 הונאה ולא מכרת את זה ביותר משתות. 

יפה על היוזמה,  ?רוצה לפתוח בנק להלוואות
 בית.יללא איסורי ר –אבל שים לב 

הקב"ה נותן לנו לעשות שימוש בעולמו, ועלינו 
להשכיל ולעשות שימוש נכון, בהתאם להוראות 
וכך נזכה להמשיך ולהנות מהשימוש בעולמו, 

 ולנחול שכר טוב לעולם הנצח.

מלמדת אותנו התורה את בפרשת השבוע, 
צורת ההתנהגות של האדם עם רכושו וכיצד 

 עליו להסתכל על 'בעלותו' ברכוש.

תחילה מבארת לנו התורה את צורת 
בימים עברו היתה מקור ש(, ההתנהגות בשדה

 תזרע שנים שש"-  הפרנסה הבסיסי של האדם)
 את ואספת, כרמך תזמור שנים ושש, שדך

ך וכו' השדה שלך והכרם של "תבואתה
ותפקידך לעבוד שם, לזרוע ולחרוש ולא לצפות 
שהכל יקרה מאליו, שכפי הידוע לנו על האדם 
לעשות השתדלות לפרנסתו, כל אחד לפי 

 דרגתו.

אך עם כל זה בל לנו לשכוח שזה שהקרקע  
שלנו, ותפקידנו לזרוע, לחרוש, לקצור וכו' לא 
אומר בכלל שאנו אחראים לתוצאות הטובות 

ס היא לא באמת שלנו, אלא של 'ממנה ובתכל
 הקב"ה.  

ולכך באה התורה ומצווה אותנו על שנת 
 ִיְהֶיה ַׁשָּבתֹון ַׁשַּבת ַהְּׁשִביִעת השמיטה, "ּוַבָּׁשָנה

 ֵאת: ִתְזֹמר לֹא ְוַכְרְמ ִתְזָרע לֹא ָׂשְד ... ָלָאֶרץ
 ִיְהֶיה ַׁשָּבתֹון ... ְׁשַנת ִתְקצֹור לֹא ְקִציְר ְסִפיחַ 
 ְל ְלָאְכָלה ָלֶכם ָהָאֶרץ ַׁשַּבת ְוָהְיָתה:  ָלָאֶרץ
 ַהָּגִרים ּוְלתֹוָׁשְב ְוִלְׂשִכיְר ְוַלֲאָמֶת ּוְלַעְבְּד
"  שבת שלום ומבורך, ִעָּמ

 לכל בית ישראל.



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, מצרים כיציאת שונים וציורים תמונות של זלאבפ לשחק מותר
 . שונים וכיתובים אותיות עם זלאפ וכן, ועוד ישראל מועדי
, מרוצפת קרקע גבי על אבנים חמש או בגולות לשחק לילדים מותר
 . שבעפר הגומות את ישוו או יחפרו שמא, עפר על לא אבל

 ועיין). רמא ד ע''ה( מרוצפת קרקע גבי על בחבל לקפוץ לילדים מותר
 בקפיצתם המתענגים בחורים: ''שכתב) ב''ס שא סימן( ערוך בשולחן

 .'' מותר, ומרוצתם
 אבל, עליה להתנדנד אסור, לעץ ישירות קשור שלה שהחבל נדנדה

 ובלבד, עליה להתנדנד מותר, בעץ התקוע במסמר תלויה היא אם
 . יתנדנד ולא חזק שהאילן

 על לנסוע רשאים], 6 מגיל פחות[ חינוך לגיל הגיעו שלא קטנים ילדים
 שהם יודעים שהכל, גלגלים שלושה עם אופניים על או בימבה

 )מ ד שבת. (להתיראין  לגדולים אבל, בלבד הילדים למשחק
 שבת שלום.

 

 :שבת כהלכתה
 הלכות שבת.

, מצריםכיציאתשוניםוציוריםתמונותשלזלאבפלשחקמותר
. שוניםוכיתוביםאותיותעםזלאפוכן, ועודישראלמועדי
, מרוצפתקרקעגביעלאבניםחמשאובגולותלשחקלילדיםמותר
.שבעפרהגומותאתישוואויחפרושמא, עפרעללאאבל

ועיין). רמאדע''ה(מרוצפתקרקעגביעלבחבללקפוץלילדיםמותר
''שכתב)ב''סשאסימן(ערוךבשולחן בקפיצתםהמתענגיםבחורים:

.'' מותר,ומרוצתם
אבל,עליהלהתנדנדאסור, לעץישירותקשורשלהשהחבלנדנדה

ובלבד, עליהלהתנדנדמותר, בעץהתקועבמסמרתלויההיאאם
.יתנדנדולאחזקשהאילן

עללנסוערשאים], 6מגילפחות[חינוךלגילהגיעושלאקטניםילדים
שהםיודעיםשהכל, גלגליםשלושהעםאופנייםעלאובימבה

)מדשבת. (להתיראין לגדוליםאבל,בלבדהילדיםלמשחק
שבת שלום.

::ששששבבתת ככההללככתתהה
הלכות שבת.

בדיחה של שידוך

 לע"נ:
 מורנו ורבנו הגאון הגדול 

 הרב עובדיה יוסף בן גורג'יה.
 יהודה בן אסתר.

 ברוך פרג' בן יצחק ומרים.
 אסתר עזת בת מרים.

 בוריה בוריס בן ספירה.
 

 
 

  .דוד ראובן בן נלי נעכא
 רבקה אפרת בת שרה.

 .אברהם בן דליה
 יוסף אברהם בן טובה.

 יעל בת בתיה.
 הגון לזיווג -, פורטונה מזל בת נועה

 .ק"וזש, ש"לרפוא - .יעל בת אסתר רים,מ בן דניאל

2. 

 לבריאות והצלחה:
 אסתר הדסה בת אילנה.

 הדסה.נועה בת אסתר 
 אליה שאול בן מיטל.
 אייל אליהו בן אילנה.
 סימה יוכבד בת רות סולטנה יהודית.

 שירלי בת דינה.   
 .אסתר בן ליאון

 ת.נ.צ.ב.ה

 יהודה אריה בן ר' צבי דוד ומינה.
 שמחה אבלין.אברהם בבר חי בן 

 יוסף בן משה וליאה.

 

ל
 :סיפור לשבת

ל 
:סיפור לשבת

, שלו הרבי בחצר החגים תקופת את בילה ,מאיר בשם צעיר רווק חסיד
 ונתנו לשלום להיפרד השעה כשהגיעה. ממעזריטש המגיד, בער דוב הרב

 מצבו בשל. אישה למצוא קשייו על התלונן הוא, הרב של לחדרו להיכנס לו
 .שידוך לו הציע לא איש העגום הכלכלי

 – אליך שתבוא הראשונה הנישואין הצעת ואת. "הרבי אמר", לשלום לך"
 ".קבל

 מצא הוא שבו כפרי בפונדק הלילה למשך הצעיר האיש לן הביתה בדרכו
 כיוון. טפשיות ובבדיחות בשתייה זמנם את שבזבזו יוצלחים-לא קבוצת
 שלא ניסה הוא. הבוערת האח ליד בפינה מושב מצא הוא קר לו שהיה

 ובמה מגיע הוא מהיכן לדעת וביקשוהו אותו גילו הפוחחים אך, להתבלט
 אצל היה עתה שזה להם ואמר הולדתו עיר מהי להם אמר הוא. עוסק הוא

 .ממעזריטש המגיד
 .חקרוהו הם?" הרבי מן רצית מה"

 את לפגוש לי שיעזור לאלוקים להתפלל הרבי מן ביקשתי: "להם אמר הוא
 הראשון לשידוך להסכים שאצטרך לי אמר הוא ואז, המיועדת רעייתי
 ".לי שיוצע

 מצוין שידוך לי יש! מצוין: "והכריז קפץ הוא, החבורה מן אחד זאת מששמע
 והיא – כסף רובלי מאה של נדוניה לה ויש טרייה גרושה היא אחותי. עבורך
 !"ומיד תיכף השידוך את לסגור נוכל, מסכים אתה אם! כאן נמצאת אפילו

 היא. צעירה אישה לאותה קשר שום היה לא יוצלח-לא לאותו, למעשה
 .שעה באותה מביתו שנעדר, העשיר הפונדק בעל של בתו הייתה
 ".מסכים אני, טוב: "רוח בקור ענה מאיר

 ממנה וביקש הבדיחה את לבחורה הסביר, המטבח לתוך רץ הפוחח
 לעסקי מצוין יהיה שזה באומרו, המיועדת הרעייה תפקיד את לשחק

. המאורע את לחגוג כדי רבים משקאות יוזמנו לבטח שכן, הפונדק
 כולם קידמוה האורחים לחדר שבה וכאשר, לכך הסכימה היא, בתמימותה

 .כפיים ובמחיאות רמות בתרועות
 הזמינה, שגרתיים הלא האירוסין לכבוד הצעיר החסיד את לפנק כדי

 העת וכל הבחור את ובירכו" לחיים" שתו הם. וודקה הפוחחים חבורת
 נארגן שלא למה: "נוספת הצעה הציע מהם אחד ואז. גבו מאחורי צחקקו

 !"אדירה מסיבה לעשות נוכל? מיד הנישואין טקס את
 לכתוב כיצד יודע לא מאיתנו אחד אף אבל: "לכך התנגד מחבריו אחד

 ".הקידושין טקס את ולערוך) נישואין חוזה' (כתובה'
 הכתובה את לכתוב גם יודע שהוא ואמר מיד התנדב, אותם כששמע, מאיר

 לקחו הם. יותר אף לצהול החלו הם, זאת בשומעם. הטקס את לערוך וגם
 ראשם מעל והחזיקוה מטאטא מקלות לארבעה אותה קשרו, לבנה מפה

 כדין קידש מכן ולאחר הכתובה את רשם החסיד. חופה בתור הזוג בני של
 .וישראל משה כדת החוקית כאשתו והמצחקקת הצעירה האישה את

, עבר מכל בכובעו משכו שהם, כך כדי עד שלהם הבדיחה מן כעת נהנו רעיו
 מצב את כשראה. מעט להכותו החלו ואפילו מעצורים כל ללא לו לעגו

 הגויים מן אחד של בצריפו הלילה את והעביר משם נמלט הצעיר, הדברים
 יחטוף פן להיכנס חשש אך, הפונדק לדלת להתקרב העז הוא בבוקר. בכפר

 הנה, "באומרו המשרתים אחד את שמע הוא רגע באותו בדיוק. מכות שוב
 '!".הכלה אבי' מגיע

 ?"חותני, שלומך מה, "לו ואמר הפונדק לבעל ניגש הצעיר
 אותנו שיעשע הזה הצעיר האיש: "הסבירה, פניו את לקדם שיצאה, ביתו
 כשתשמע תשמח אתה! השעשוע לשם רק וקידושין חופה עשינו ואמש, קצת
 ".מכרנו חריפים ומשקאות אוכל כמה

. התרחש מה בדיוק לגלות כדי אותה חקר והוא אביה בעיני חן מצא לא הדבר
 בדעתך עלה מה: "מאיר על בחימה צעק הוא תשובותיה את שמע כאשר

 את מבינים לא האלה האידיוטים אולי? הזאת הצעירה הגברת עם להתחתן
 חסיד באמת אתה אם אבל, עדים בפני קידושין וטקס כתובה של ההשלכות

. משמעותם מה היטב יודע בטח אתה אז, נראה שאתה כמו ישיבה ותלמיד
 ?"צחוק ממך עושים שהם קלטת לא

 הוא במהרה אולם. פניו על התם לצעיר סטר הוא עצמו את להבהיר וכדי
, הזה הנווד עם תקוע כבר שאני מאחר, "לעצמו ואמר בעניין דעתו את שינה

 עוד הוא אחרת. הזה מהבלגן לצאת שאוכל כדי בנימוס איתו לדבר אצטרך
 ".לנצח ביתי את לעגן עלול
 והבטיח גירושין כתב לבתו לתת הצעיר מן ביקש, דיבורו נימת את שינה הוא

 כעני נראה שהיה – הצעיר, להפתעתו. הטרחה עבור כסף רובלי עשרים לו
 אולם, פעמים מספר שלו ההצעה גובה את העלה הפונדק בעל. סירב – מרוד
 .דומה בסירוב נתקל פעם בכל

 מה לך ואסביר בוא. "לבסוף מאיר אמר", אותי לשחד להפסיק יכול אתה"
 וזה, לי שיוצע הראשון לשידוך להסכים לי אמר שלי הרבי. כאן קורה באמת

 אני אבל, כבדיחה העניין כל את ראתה הזאת החבורה אולי. שעשיתי מה
 הרבי של להנחיותיו בהתאם ההצעה את קיבלתי. ברצינות זה את לקחתי

 מסכים אינך אם. הרבי מן מפורשת הוראה ללא מכך אסוג לא ובהחלט
 ".להכריע לו וניתן יחדיו לרבי ונלך בוא, לשידוך

 בהגיעם. למעזריטש לנסוע אלא ברירה לו שאין הבין ההמום הפונדק בעל
 הגיע, מביתי כשנעדרתי, אחד יום. "המגיד בפני תלונתו שטח הוא, לשם

 וקיבל אחותם היא שבתי לו שאמרו הבדחנים לחבורת האמין, הזה הקבצן
 אותה נשא והוא חופה עשו הם מכן לאחר. לאישה לשאתה הצעתם את

 לכך מסכים לא הוא אבל, גט לה שייתן כדי כסף מתנת לו הצעתי! עדים בפני
 עוד כל כסף רובלי מאה לו להציע עכשיו מוכן אני. המפורשת הסכמתך ללא

 ".גט לבתי לתת יסכים
 .המגיד אמר", הצעיר עם בכך אדון אני"

 בענין שוחחתי: "המגיד לו אמר, מספר שעות לאחר הפונדק בעל חזר כאשר
. כסף רובלי אלף לו שתיתן בתנאי – מסכים והוא הצעיר עם הגירושין

 4המשך בעמ' 

 )052-7100-955: חייגו להקדשה. (יקירך נ"לע להבדיל או, להצלחתך זו פינה להקדיש באפשרותך

 משחקים 
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 .מרה שחורהו'עין רעה' 
 ,לנו שייכת' ישראל ארץ'

 ומצוות תורה נשמור אם רק
 

 ִּכי ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרּתָ  ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל ַּדֵּבר, ֵלאֹמר ִסיַני ְּבַהר מֶׁשה ֶאל' ה ַוְיַדֵּבר'
 'ַלה ַׁשָּבת ָהָאֶרץ ְוָׁשְבָתה ָלֶכם ֹנֵתן ֲאִני ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאל ָתֹבאּו
 בפירוש גם המובאת חכמינו שאלת את מביא הקדוש החיים האור רבינו

 במצוות דוקא הוזכר מדוע: כלומר', סיני הר אצל שמיטה ענין מה, 'י"רש
, סיני בהר ניתנה התורה כל והלא, סיני בהר משה אל דיבר' שה שמיטה

 מיוחד קשר לענין שיש שנראה, שמיטה במצוות דוקא הענין הודגש ומדוע
 .הארץ שביתת למצוות
 הארץ מתנת שהזכיר לצד כי ואולי: 'קודשו לשון וזה, הקדוש רבינו ומתרץ
' סיני הר' מחמת כי לומר', סיני בהר' לומר דקדק' נותן אני אשר' דכתיב
 את' ה נתן, תורה מנת שעל, המתנה שנגמרה היא, בו שקיבלו מה פירוש
 .קודשו לשון כאן עד', הארץ
 לעם ישראל ארץ נתינת גם בה שמוזכר, שמיטה במצוות דווקא: כלומר
 נשמור אם שרק, בזה תלוי זה לנו לומר, סיני הר של הענין הוזכר, ישראל

 .ישראל ארץ את לנו יהיה, בסיני שניתנה התורה על
ֵהיֶכם' ה ֲאִני' נאמר הפרשה ובהמשך  ֵמֶאֶרץ ֶאְתֶכם הֹוֵצאִתי ֲאֶׁשר ֱא

קים ָלֶכם ִלְהיֹות ְּכַנַען ֶאֶרץ ֶאת ָלֶכם ָלֵתת ִמְצָרִים  הקדוש רבינו ושואל', ֵלא
 בתחילת נאמר כבר והרי', לאלקים לכם להיות' לומר שחזר הכוונה מהו

 '??? אלקיכם' ה אני' הפסוק
 להיות' ישראל ארץ נתינת שתכלית, לומר שנתכוין הקדוש רבינו ומתרץ

 .גשמיות תאוות בשביל ולא' לאלקים לכם
 אתכם להוציא לכם אומר שאני והגם פירוש', ה אני ואומרו: קודשו לשון וזה

 מפריה ולשבוע מטובה לאכול לא, כנען ארץ את לכם לתת מצרים מארץ
 זכרונם ואמרו, הארץ עיקר הוא' לאלהים לכם להיות' אלא, התכלית הוא

 עול עליו מקבל ישראל בארץ היושב כל לשונם וזה כהנים בתורת לברכה
 .קודשו לשון כאן עד'. שמים מלכות

 ]לח א פסוקים כה פרק בהר החיים אור[

 

 פעם אחת היו שתי אנשים, 

 הראשון היה שמן מאוד, והשני היה רזה מאוד.

 מסתכלים עליך חושבים שאין אוכל בעולם"!אז השמן אומר לרזה: "כש

 ענה לו הרזה: "וכשמסתכלים עליך מבינים למה"
 

 

 איש אחד בא לפסיכולוג, ואומר לו:

 שב שאני כלב""דוקטור, אני חו

 שואל אותו הפסיכולוג: ממתי אתה חושב ככה?

 עונה האיש: "מאז שאני גור".

:ָעִין ֲעֵלי ּפֹוָרת ֵּבן
 .בזוית יהודיתעין הרע 

:ָעִיןֲעלֵליּפֹוָרתֵּבן
.בזוית יהודיתעין הרע 

פע

הר

אז

ענ

בפס' זה נרמזת צורת ההנהגה המתבקשת מתלמידי החכמים על 
 כל גווניהם.

מסמל את המושג 'תלמיד חכם' (כדברי הרש"י  'משה'השם 
 במסכת חולין צ"ג א').

' בברכות כדברי הגמ ,ת לימודו' מסמלים שיט'סיניו  'הר'המושגים 
(דף ס"ד) שרב יוסף היה מכונה 'סיני' ע"ש שהיה בקי בבריתות 
(והיה זוכר את הדברים כנתינתם מסיני) ורבה היה מכונה 'עוקר 

 הרים' שהיה מחודד בפילפול.

, לרמז לנו שכל תלמיד חכם ושיטת לאמור''ועל זה ממשיך הפס' 
עצמו, הלימוד שלו, צריך שילמד תורה לאחרים, ולא יאמר שלומד ל

והעיקר שיעלה ויתעלה בתורה, אלא כדברי התנא באבות 
 שיאמר את התורה הלאה לדור הבא. –"והעמידו תלמידים הרבה" 

 (ע"פ אמרי אברהם)

 ֹמֶׁשה ֶאל ה' ַוְיַדֵּבר "
 "ֵלאֹמר ִסיַני ְּבַהר

 ).כ"ה פס' א'(פרק 

:בקיצע'ר
 .רעיון קצר לשולחן השבת

 .  תח"י נועה בת מזל פורטונהמוקדש להצלחת 
 אמן.  וזיווג הגון על הצד הטוב במהרה,להצלחה בכל העינינים, 

 בעופרת, ויעוץ בעיניני החיים, ע"י רבני הארגון,  להוצאת עיה"ר

 .0052-77100-9955חייגו: 

(
3. 

1

פניני אור החיים:
 מתורתו של רבנו הק'
 ר' חיים בן עטר זיע"א

11111

 רבי דברי את רואים אנו אבות בפרקי לפינתנו מהשבת שעברה בהמשך
 הם ושוב. להתרחק מאוד כדאי ממה חכמינו של טובות עצות שמביא יוחנן

 ויצר הרע עין אומר יהושוע רבי) "א"י', ב פרק( העין עניין את לנו מדגישים
 עובדיה' ר ומסביר" העולם מן האדם את מוציאין הבריות ושנאת הרע

 ומזיק בבניו או חבירו בממון הרע עין שמכניס המפרשים בשם מברטנורא
 . ירחם' ה לו

 אדם בן אותו קנאה שמרוב' הבריות שנאת' על ם"הרמב ומסביר וממשיך
 את מביא הוא שפשוט מפרשים ויש. אנשים בחברת לשבת מסוגל לא

 התאווה ורוב לממון חריצות'' ש אמר ם"הרמב זה וכל אותו לשנוא האנשים
 עיניו ראות למאוס האדם שיביא השחורה המרה חולי והוא הנפש ורוע

 לו ויבחר וביערות במדברות והתבודדות החיות חברת לו וייטב וישנאהו
 וקנאתם תאותם לרוע רק פרושות מצד לא אצלם וזה מיושב שאינן מקום

 ."עתו טרם וימות גופו יחלה כי ספק בלא] האדם[ ימיתו אלו בזולתם
' וכו' חומד ולב רואה עין' שנאמר כמו בעין-היצר,  מתחיל במה נתבונן אם 

 לשמחתנו אבל ישמור,' ה מכן ולאחר לקנאות בו בוער הרע יצר כך ואחר
 ואחת החלקלק למדרון ונפול נחטא שלא מהעין להנצל דרכים כמה ישנם
 ָעֶלי ָחִביב ֲחֵבְר ָממֹון ְיִהי, אֹוֵמר יֹוֵסי ַרִּבי: "הבאה במשנה מייד מוזכרת מהן
 ְלֵׁשם ִיְהיּו ַמֲעֶׂשי ְוָכל. ָל ְיֻרָּׁשה ֶׁשֵאיָנּה, ּתֹוָרה ִלְלֹמד ַעְצְמ ְוַהְתֵקן, ְּכֶׁשָּל

 ממון זה אם, שלו ההצלחות ובכל חברך על מסתכל שאתה ברגע" ָׁשָמִים
? עליך יסתכלו שאחרים רוצה היית איך עצמיך על תסתכל אחר דבר כל או

 ישר חבר של הצלחה כשאתה רואה  אתה כך! טובה עין רק? מבט באיזה
 פגע איזה חלילה יהיה שלא בשביל הקדוש הזהר כמאמר ברכה בה תיתן

 . מההסתכלות
 תורה ללמוד עצמו את" מתקין" שאדם ברגע. תורה ללמוד עצמך התקן וכן

 אזי לתורה קדמה ארץ דרך מקיים ,מוסר לומד הלימוד לפני הכנה עושה
 לשם יהיו מעשיו שכל וזוכה חבירו על טובה בעין יסתכל תמיד אדם אותו

 . שמים
.ישראל עם לכל מבורכת שבת

 2 כ"ולאחמ 3 שלוחה הארגון של המידע בקו שאלות להעביר ניתן ב.נ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

"טעם האושר הוא לא להשיג את מה 
 שאתה חפץ, 

אלא לאהוב                 
 את מה שכבר קבלת"

 אורין שליט"א, ומוגשות באדיבותו. החידות נערכו ע"י הרב ישראל בר

 .שלישיפתרונות ניתן לשלוח עד ליום 
 .077-971-1233 או בטלפון:ALONHLH@gmail.com  במייל:

 באמצעות "שלח הודעה". ":נדרים פלוס" עמדותב
 .6,500שלוחה: , 03-763-0585ב"נדרים פון": או 

:חודה של פרשה
 .לפרשה עפ"י רש"י והפסוקים חידה

:חחודה של פרשה
.לפרשה עפ"י רש"י והפסוקיםחחידה  למרות שלשטח לא בנוי השוותני התורה.

 מעלתי משטח לא בנוי יותר גדולה.
 גאולה ימים.הלא בנויה תצטרך להמתין ל
 ימים כפי שביארו לנו חכמים.

 אני ממש סמוך למכירה זוכה לגאולה.

 גם חוזרת לבעלים ביובל ללא תמורה.
 התדע מי אני שבכתב החידה טמונה?

 :לפרשת קדושיםפתרון החידה  בהצלחה!!!
לשון עונות ושעות שאומר יום פלוני יפה  מדובר על לאו 'לא תעוננו' שכ' הרש"י : לא תעוננו

להתחיל מלאכה, שעה פלונית קשה לצאת, והעובר עליה ומשדלה לאחרים עובר על מצוות 
 לא תעשה וחייב מלקות

4. 

 . ירושלים.1(ע"ר). רח' חנה  580646396דדית" הערבות למרכז ה" :העלון יוצא לאור בסיעתא דשמיא ע"י

                        HLA580646396@gmail.com: מייל .1233-971-077./955-7100-052: טלפון

 .155024:ח"מ, 64:סניף 11-דיסקונט בנק: לתרומות

ן

 ב"ה

 :רך הנולדואמור פרק תהילים לרפואת ה הקדש דקה מזמנךיהודי יקר נא 
 הי"ו מזל בתאפרת  ןב הרך הנולד

 תזכו למצוות .

פת
ע מדובר

חיתרופת תרו
לא לעל על

הההחןן ן

   

mediabar99@gmail.com 

ניתן לתרום בכל  הדפסה והפצה:
 .עמדות נדרים פלוס

 

קופסא פלסטיק 
+מברשת לכובע 

 ₪. 140בשווי כ 

 

 הגרלה על: בין הפותרים נכונה תערך 
 

 2המשך סיפור לשבת מעמ' 
? לאיש תינשא שהיא השעה הגיעה לא האם? לבתך ביחס מה אך

 יהודי, צעיר אדם מכיר אני. עבורה מצוין שידוך לך להציע לי הרשה
 והוא וטובה נאה שושלת בעלת ממשפחה המגיע, שמים וירא מלומד
 ...".מצוין אופי בעל איש עצמו

, הפונדק בעל אמר", רבי, עליו שתמליץ אדם כל בשמחה אקבל אני"
 .המפורסם החסידי למנהיג רב כבוד שרחש

 ובשל, קבצן הוא. "המגיד המשיך", אחד חיסרון רק יש המיועד לחתן"
 עניין גם הסתדר עכשיו אך. אטרקטיבי ולא עלוב רושם עושה הוא עוניו

 עמו יביא שהוא כסף רובלי אלף קיבל הוא עתה זה, רואה אתה. זה
 '...".הראשון הבעל' את" תקנה" אם כלום תפסיד לא כך. לנישואין

 ובנישואין בגט צורך אין, "ואמר בער דוב הרבי סיכם", רואה אתה"
 לשניכם מאחל אני. השמיים מן שידוך זה: לך מבטיח אני. נוספים
 ".באושר לחיות הצעיר ולזוג הביתה לנסוע

 עם בשמחה הביתה והלך הרבי עצת את לבו אל לקח הפונדק בעל
 וברוב בהרמוניה המשותפים חייהם את חיו הטרי הזוג ובני, חתנו
 .טובה
 ובעל מסוורן צבי משה הרב הוא הרבי, זה סיפור של אחרת גירסאלפי 

 .בעומר ג"בל המעשה ארע, זו גירסא לפיו. וולבקה צבי מר הוא הפונדק
 )טילס ירחמיאלהרב  –(בית חב"ד 

 

 ם-הי"ו י אליהו רפאליהזוכה: 




