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 )יט, ב( כי קדוש אני וגו' תהיוקדושים 

נזכיר מילתא דבדיחותא מספר עטרת יהושע להרה"ק מדז'קוב 
'קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלקיכם', ופירש"י 'פרשה זו נאמרה 

ו' ובהמשך 'אל תפנו בהקהל', והמשך הפסוק הוא 'איש אמו ואביו תירא
. ונודע שיש הרבה מצוות בפרשת קדושים, ויש להבין מפני אל האלילים'
קא אלו המצוות זה לזה, קדושים תהיו, יראת אב ואם, ואל מה נסמכו דוו

 תפנו אל האלילים.

ופי' רבי יהושע'לע שיש שני מיני צדיקים, יש צדיק שהוא צדיק בעצמו, 
מתייגע לפני ה' כל ימי חייו. ויש צדיקים שקדושתו אינו מצד עצמו, אלא 
ה מפני שמתאספים ובאים אליו חסידים ואנשי מעשה, ממילא הוא נהי

קדוש, כיון שנתמנה על הציבור ממילא אינו עושה מלאכה בפרהסיא, 
ואינו יכול ללכת למקומות לא טובים, וכן צריך להכין דברי תורה לשולחנו 
הטהור, ולבא לתפילה ולהתפלל בכח ובקול וכו' וכו', אדהכי והכי נהיה 

 קדוש באמת.

ראשון הצדיק הראשון הוא בחינת שבת והשני הוא בחינת יו"ט, כי ה
קדוש בעצמו כמו שבת שקדושתה קבוע, משא"כ השני הוא כמו יום הוא 

טוב שמברכים 'מקדש ישראל והזמנים', שבני ישראל קדשו אותו להיות 
רבי קדוש. כמו שיש זמן שמתקדש ע"י ישראל, כך יש נפש שנתקדש ע"י 

 ישראל.

והקשה רבי יהושע'לא אם כך הם הדברים, מה לנו לבחור צדיק מיוחד, 
נקח כל איש מהשוק ונתחיל להסתופף בצילו וכו' וכו' עד שיתקדש 
ויתעלה מדרגא לדרגא, ויהיה לנו צדיק אמת, מה לנו ליסוע דווקא לאדם 
 ששמו האגער, אלתר, רוקח הורוביץ, פרלוב, טייטלבוים, הלברשטאם וכו'

חוס של כמה דורות בעלי רוח הקודש, הרי בכל אופן האיש שיש להם י
 מתקדש ע"י שמתאספים אצלו?

ותירץ רבי יהושע'לע שאם נגדיל איש פשוט שלא היה לו זכות אבות, 
הרי כשיתעלה במעלות עליונות, יהפוך לבעל גאווה, וכשיתגאה אין לנו 
ק שום תועלת מקדושתו ופרישותו ועבודתו,נמצא שכשנוסעים אל הצדי

שהוא בחינת יום טוב, מוכרח לנסוע דווקא ליחסן, כמ"ש בעטרת יהושע 
כי היחסן אינו יכול להתגאות,  )שמות עה"פ ויאנחו בנ"י מן העבודה(פ' 

שהוא זוכר את עבודתו בקודש של הסבא זכרונו לברכה, כל ייחסן שהוא 
בעל גאה מקומו בבית חולים לבריאות הנפש, כי כשהוא בר דעת ועושה 

 ן מי אני כלפי עבודת זקני, ותמיד הוא בשפלות הנפש.חשבו

נמצא שאם נוסעים לצדיק שהוא עצמו כאברהם אבינו, לא איכפת לו 
אם אביו היה תרח, אך אם נוסעים לצדיק שאנו מרוממים אותו, מוכרח 

 שיהיה יחסן גדול, שאם לאו, יכשל בגאוה והוא נזק לנו ולו.

'פרשה זו בהקהל נאמרה' ש"י וזה שאמר הפסוק 'קדושים תהיו' ופיר
שנאמרו בהקהל, ע"י שבאים איליו הקהל הם לרמוז על הקדושים 

מוכרחים להתקדש, וממילא 'אל תפנו אל האלילים' אל אנשים פשוטים 
שאין להם ייחוס מאביהם, בחי' אלילים לשון לא וכלום, אל תלך לאחד 
שהוא בעצמו אינו כלום וגם אבה"ק לא היו לו, תלך רק לאיש כזה ש'אמו 

ו הק' ומתבושש מפניהם, איליו תלכו ואביו תיראו', שהוא מתיירא מאבותי
 ותסעו.

כך אמר היחסן הגדול רבי יהושוע'לע דז'יקובער בן רבי אליעזר 
מראפשיץ בנו של רבי מענדל'ע ליסקער חתנו דז'יקובער בנו של הרה"ק 

של רבי יצחק לאנדיז'ער. דורי דורות של בעלי רוח הקודש, והוא יושב 
 וה, שהרי הוא אמר זה הפירוש...ואומר שהיחוס מביא את האדם לידי ענו

רבי יצחק לנדיז'ער הנ"ל היה שם משפחתו הורוביץ, ממשפחת הלויים 
המיוחסת. חתנו הרה"ק רבי מנדל'ע לינסקער היה שמו במקורו רובין ולא 
הורוביץ, אלא שבנו הרה"ק מראפשיץ קרא שם משפחתו הורוביץ על שם 

ינית את שמך מרובין זקינו רבי יצחק. ושאל אותו אחד מבניו מדוע ש
להורוביץ, ענה הרה"ק מראפשיץ החכם בחכמה אלוקית, רובין הוא אבן 

שתחשבו שאדם שנולד הוא חן, אבן האודם מאבני החושן, אני לא רוצה 

כבר אבן חן, אני רוצה שתבינו שצריכים להתייגע הרבה בעבודת השם, 
ד, אע"פ שכולם הורוביץ. ואכן זכה שבניו נתייגעו מאו בחי' –האראוועט'ס 

נולדו רובינ'ס עכ"ז התייגעו. כמו שפרשו צדיקים 'אל תפנו אל האובות', 
 לא לסמוך על מה שיש להם אבות קדושים, אלא להתייגע כל אחד לבדו.

ורות הראשונים, ונקרא 'איש הורביץ' על י יצחק היה מיוחס לדדרב
שהגיע מעיירה ששמה הורוביץ, והעיד הבעש"ט הק' על כמה משפחות 
שהם מיוחסות דורי דורות כשרים וטהורים, ואחד מהם הוא משפחת 

 הורוביץ.

 )הגרמ"י רייזמן ד' קדושים תשע"ו(

  יז)(יט,  עמיתך את תוכיח הוכח

נביא כאן שתי עובדות המאלפות בינה באיזה צורה יש לקיים את 
"אגן הסהר" (עובדות והנהגות  מצוות התוכחה, מתוך הספר הנפלא
  מהגאון הגדול ר"א גנחובסקי זצוק"ל):

רבנו זצ"ל סיפר על חכמתו של החזו"א דכאשר רצה להוכיח מאן דהוא 
ספר מעשה איש: יהודי היה עושה זאת בחכמה יתירה. ומובאים הדברים ב

מנהל ישיבה היה הולך לבוש בכובע קש. הדבר לא מצא חן בעיני החזו"א 
שמנהל ישיבה ילך כך, ולא רצה להעיר לו ישירות על צורת לבושו, אך 
העיר לו בדרך כבוד ברמיזה בדברים הבאים: יש לי חקירה. הדין הוא ששן 

"ר משלמת חצי נזק. ברשות הרבים פטורה מתשלומי נזיקין ואילו קרן ברה
מה יהיה הדין באחד ההולך ברה"ר עם כובע קש כמו זו שלך ועז תאכל את 
הכובע. מצד אחד זה אורחיה שדרכו של עז לאכול קש, אך מאידך גיסא 

שאדם כמוך ילך לבוש בכובע קש האם יהיה חייב ברשות  משונהזה 
 הרבים חצי נזק. בכך רמז לו שמשונה ללכת כך! 

עה אל רבינו (הגר"א גנחובסקי) על רב אחד בארה"ב הגיעה פעם שמו
בהלכה מסויימת ביו"ט שני, והיה בטוח  להיתרשפסק לבני קהילתו 

והסכים עמו שבוודאי  שאותו רב טועה בזה, והלך רבינו אל הסטייפעלער
א"א להקל בזה ושיש לו להודיע לאותו רב שטעה בהוראתו. והנה היו 
בטוחים שרבינו יעיר לו בדרך כבוד וכו'. אך לא כך היו הדברים, וזהו לשון 
המכתב: לכבוד מרן הגאון הגדול מדברנא דאומתיה רבי... אחר דרישת 

"ג לפני כשנה בהיותי שלום גאונו הגדול, וכו' כשהייתי תחת צל קורת הדר
בעירכם וזה עתה נזכרתי בדברי התורה אשר נתבשמתי מהם וכו' ונטה 

להשתמש וכו'. כמה נפלא פסק זה שכן מבואר בשו"ת פלוני  לאסורהדר"ג 
 ויש לזה הוכחה מכאן וכו'...

בצורה זו לא ידע כלל אותו רב  שהגר"א מתכוון להשפיע עליו, וממילא 
 קיבל את דבריו.

 )ח, יטי( ד' אני כמוך עךלר ואהבת

 לאהבת הריע אהבת לגמרי להשוות במאזנים ישקל איך לדקדק יש
 אדם בני יש) ב סא, ברכות( ל"שאמרו חז ועוד. יותר ולא פחות לא עצמו

 רעו אהבת שתהיה להזהיר ראוי היה ובאלו מגופם, עליהם חביב שממונם
 . ממונו כאהבת

 האהבה שגדר אמר "אפלטון" שהפילוסוף המחברים, כתבו כי ונראה,
 שהיא לדוגמא, שהאדמה כמו, מהאוהב הפוך הנאהב דוקא בהיות הוא

 משתוקק המוכר וכן, המרטיבה ומטר למים משתוקקת היא בטבעה יבשה
אחד לשני  הדומים אבל, וחפצו ענינו המשלים לו הפכי שהוא הקונה אל

 בני שונא ןאומ "כל ב)', לב רבה (בראשית שמצינו כמו זה את זה ישנאו
 אומנתו".

 יוליד הדמיון כי דוקא, וטען ההיפך לו לעג אבל הפילוסוף "אריסטו"
 הדמיון בעבור זה את זה אוהבים אחת דת בעליש כמו שרואים האהבה,
ראיה אפלטוןומה שהביא, הרבהלזהוכדומהלזולתםושונאיםשביניהם
אדם כמו שיאמר , אהבה ענין בביאור טעה ושגה ההפכיים מאהבת

 אוכלם היה לא באמת אוהבם היה שאוהב הוא מאכל פלוני, הרי, אילו
כמו"כ  את עצמו, לא שאוהב את האוכל, וודאי אוהב אלא, ומפסידם

g.agedank@gmail.com בכל ענייני ‰‚יליון ני˙ן לפנו˙ ל„ו‡"ל:בס"„, 
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שם מספק לה את רצונה, גבדוגמאות הנ"ל, האדמה אוהבת את עצמה וה
ולא שאוהבת את הגשם. כן הדבר אצל המוכר, שאין לו שום אהבה ללוקח 

 מחמת שהלוקח משלים את רצון המוכר לכן מצפה ללוקח.אישית, רק 

בזה יתבאר הפסוק כך: התורה באה לומר, שבזה שמוכר אוהב את 
הלוקח, אין בזה גדולה כנ"ל, אבל שמוכר אחד יאהב את המוכר השני, בזה 

כמוך,  –לאיזה ריע?  –יש גדולה, ועל זה אומרת התורה, ואהבת לרעך 
גם את המוכר השני ולוקח אחד את  שהוא באותו מצב כמוך, שתאהב

הלוקח השני, שבזה תהיה אהבה אמיתית, לא מחמת שמספק ומשלים 
                                                               את אהבת עצמך.

 (ערבי נחל)

 .בתורה גדול כלל זה ע"אר ,כמוך לרעך ואהבת

 חייך - עמך אחיך וחי' 'נשך והאיז' פ"ר דדרש' לטעמי ע"רש לפרש יש
 ואהבת לקיים אפשר איך קודמין שחייך כיון כ"וא ,'חבירך לחיי קודמין
 הנצחיי בחיי אבל ז,"עוה בעניני היינו קודמין דחייך הא מיהו כמוך? לרעך
 מלימודו עצמו מבטל הוא' אפי לאחרים ללמד חייב התורה בלימוד דהיינו

 דבענין בתורה" גדול כלל "זה ע"ר אמר כ"וע אחרים. עם ללמד חייב מ"מ
 כי כמוך רק אמר לא מ"מ( כמוך חבירו לאהוב גדול כלל הוא התורה לימוד

 .)שוים ושניהם עצמו ומזכה מצוה עושה הוא גם לאחרים שמלמד ז"עי

 (תורת משה לחת"ס)

 אל תפנו אל :אלקיכם ד' אני תשמרו שבתתי ואת תיראו ואביואמו איש
 ד)-(יט, ג .וגו' לכם תעשו לא מסכה ואלהי האלילם

בביאור הסמיכויות בפסוקים אלו ישנם כמה ביאורים במפרשים, 
 בנוסף לדרשת חז"ל הידוע:

ב"חתם סופר" כתב, אני ה' מרמז על "נאמן לשלם שכר", על מצוות 
כיבוד אב ואם כתבה התורה אריכות ימים וגם על שמירת שבת יש שכר 

' בסוף חולין מספרת על אותו אחד שהלך והגמשל "נחלה בלי מצרים", 
להביא גוזלות במצוות אביו ונפל מן הסולם ומת, והגמ' אומרת שיתכן 
שלא הועילו לו זכות המצוות שעסק בהן כי היתה לו מחשבת עבודה זרה. 
בזה מתבאר הפסוק: איש אמו ואביו תראו ואת שבתותי תשמורו אני ה' 

התורה שאת השכר תקבל רק  דהיינו נאמן לקבל שכר, אבל מזהירה –
בתנאי ש"אל תפנו אל האלילים" שכן אם יש מחשבת ע"ז לא תועיל זכות 

 המצווה.

על פי דברי חת"ס, ב ים המפרשים, וכעין זה איתאמבאר בעוד דרך
הרמב"ן שהסיבה שלכן חייבים בכיבוד או"א הוא מחמת שהם שותפים 

שיש להבין, הרי ביצירתו יחד עם הקב"ה והושווה כבודם לכבודו. אלא 
הגמ' אומרת במסכת שבת ש"נמנו וגמרו שנח לו לאדם שלא נברא 

למה מחוייב האדם לכבד את הוריו על שהביאוהו משנברא" אם כן 
לעולם? אלא, שהטעם שלכן נח לו שלא נברא הוא מחמת שקרוב להפסד 
יותר מאשר לשכר, וחז"ל אמרו שמי שמשמר את השבת אפי' עבד ע"ז 

לים לו על עוונותיו, יוצא שע"י שמירת שבת קרוב יותר כדור אנוש מוח
לשכר, ובזה מתבאר הסמיכות: איש אמו ואביו תיראו, ואם תשאל שהרי 

 נח לו שלא נברא? ע"ז ממשיך ואומר "את שבתותי תשמורו".

שהתורה מזהירה, "את שבתותי מצאנו במפרשים:  ביאור שלישי
לו אף על עוון ע"ז, בכל תשמורו וגו'" שהן אמנם שהשומר שבת מוחלים 

 זאת "אל תפנו אל האלילים שלא להסתמך על מחילה זו...

 (יט, ט"ו) בצדק תשפוט עמיתך

בהיותו במקוה הבחין כי מסופר על רבי זלמל'ה מוולוז'ין, שפעם אחת 
 חולצתו נעלמה. לבש את חליפתו ללא החולצה ושב לביתו.

אחד החליף אותה ענה: "כנראה עני  שאלה אשתו: "היכן החולצה?"
"כי הוא שכח להשאיר  - "ולמה לא לקחת את החולצה שלו?" - בטעות..."

                                                                                   את שלו"...

 (ומתוק האור)

 מאוצרות המגידים  
 (יט, טו) בצדק תשפוט עמיתך

כמשמעו, דבר אחר: הוי דן את חברך לכף  -עמיתך באר רש"י: "בצדק תשפוט 
 זכות".

רבי דב יפה  –בילקוט "לקח טוב" כותב בשם רבו המשגיח של כפר חסידים 
 רעיון נאה: זצ"ל

אפ אדם אינו דן לכף זכות, בוודאי אינו אוהב את עמיתו. והוא ממשיל ונותן 
ל דוגמא. לאדם נאבד חפץ, חפץ החביב לו. ראשית כל הוא מחפש בכ

המקומות שעולה בדעתו שאפשר שימצא שם. כאשר החפץ לא נמצא, אינו 
 –אומר נואש, הולך לחפש במקומות שהדעת רחוקה שהחפץ שם. אך חושב 

אולי בכל זאת. אחר כך חוזר שנית למקומות הראשונים בהם חיפש, אולי לא 
 חיפש היטב, שמא לא ראה, שמא ושמא ימצא בסוף את היקר לו.

 וב? כבר חיפשת ולא מצאת?!מה אתה הולך ש

מדוע באמת הוא מחפש כל כך, וכי הוא כפייתי, וכי יש לו נערווען? לא. הוא 
 פשוט מייקר את הדבר שנאבד ממנו.

כמו כן, אם אכן היית אוהב את רעל כמוך, היית מחפש בחורים ובסדקים 
פן [שבמוחך] זכות עליו, והיית מצליח להעלות ברעיונך זכויות, ואפילו אם באו

שטחי זה לא גלאט, היית מחפש בנרות את צד הזכות שבענין, ואם אינך 
 זה משום שאינך אוהב את עמיתך! –מחפש 

יש המוציאים לאור ספרים של חיזוק ליראת שמים ומצוות, מדוע לא 
מוציאים לאור ספרי מעשיות אודות לימוד זכות? כל כך הרבה מעשיות יש על 

 כך גילו שאכן כך באמת.כך שאנשים זכו ללמד זכות ואחר 

אספר לכם מעשה שהיה לפני כמה שנים. בלדרמן היו באותו בוקר שני מניינים 
בהנץ החמה, אחד בבית המדרש, ושני בחדר הסמוך, ב"בית שני" [לפלוני היה 

 'חיוב' ועשו למענו מניין נוסף].

ב"בית שני" היה מנין מצומצם. סיימו שמונה עשרה של לחש, ובקשו להתחיל 
 רת הש"ץ, אין מנין, כי אחד נעלם.חז

לחצר בית הכנסת  –הסתכלו בחוץ, וראו כי אחד המתפללים יצא החוצה 
 לדרמן.

 אמרו לו: "היכנס, אתה עשירי".

 "לא." -

 "מדוע אינך נכנס?" -

 "אני צריך אוויר." -

 "בפנים יש וינטלטור..." -

 "לא, לא, אני צריך את האויר של החוץ". -

 "מחכים לך..." -

 "אני לא נכנס." -

 מה לעשות, הביאו מישהו אחר תחתיו.

תבינו, האדם הזה היה בריא לחלוטין. בריא אולם. ג'לוב, גיבור ממש. ופתאום 
אין לו אויר... "הסתכלתי עליו בתמיהה" אמר אחד המתפללים, אבל מה 

 אפשר לעשות, לא היתה ברירה וקראו ליהודי אחר במקומו.

יקראו לאשתו, כי אינו חש בטוב, אין לו אויר ויש אחרי התפילה הוא ביקש ש
 לו לחצים.

 בקיצער, מה היה סוף המעשה?

בצהריים הוא כבר לא היה בין החיים. הובל לבית החולים עם התקף לב קשה. 
ומתברר שלקה  –היעלה על הדעת? אדם הנראה בריא אומר שאין לו אויר 

 בליבו?!

 לדונו לכף זכות! חייבים –כן! אם הוא אומר שאין לו אויר 
 כאלו יש עובדות לעשרות ולמאות.

נספר לכם מעשה שבדידי הווה עובדה. לפני כמה שנים, ה' ירחם, לקיתי בעיני. 
בעין אחת הייתי לגמרי עיוור ובעין השניה ראיתי בקושי דמויות. לא יכלתי 

עשו ניתוח קטרקט, ו"ברוך להכריע האם לפני עמוד או אדם. הקב"ה עזר, 
 רים", הודו לה'.פוקח עו

בתקופה שלפני הניתוח, חזרתי פעם מבית המדרש בשבת קודש, ומולי הלך 
יהודי יקר ונכבד. אמר לי 'גוט שבת', לא שמעתי טוב באזני [בשבת הנני הולך 

ולא הבחנתי בכלל שאומרים לי 'גוט שבת'. לא הגבתי  ללא מכשיר שמיעה]
  נני רואה כלום.יוהמשכתי ללכת באפילה, כי א

אנו הביתה. אומרים לי בני הבית: "מה עשית? הלא חבר שלך פלוני אלמוני, ב
הגיע לבני ברק והיה גם בתפילה בבית המדרש, והוא אמר לנו שאמר לך 'גוט 
שבת' ולא ענית לו, מה יהיה הסוף, אבא, אתה לא רואה, ואנשים כועסים 

 עליך!"

אותו: ה. שאלתי כמובן, במוצאי שבת התקשרתי ואמרתי לו: כך וכך הוה מעש
 "מה חשבת כאשר לא עניתי לך?"

"חשבתי, שאתה לא שומע טוב, זה אני יודע, אבל כאב לי, שאם אני בא והולך 
מה קרה לר' ראובן ידידי? אבל ממש מולך, מדוע אינך משיב לי 'גוט שבת'? 

אחר כך חשבתי: כנראה אתה שקוע באיזה ענין ולא הבחנת, וודאי איזו סוגיא 
 .קשה בראשך"

 סיפרתי את הבעיה שלי, שאני פשוט לא רואה.

המקרה כאב לי, כי נכון שהוא דן אותי לכף זכות, אבל מה עם רבים אחרים, 
 ומסתמא דבר יום ביומו שנפגעים ממני, והם אינם מעירים לי, מה יהיה הסוף?

שבת'. מה כבר  ו'גוט אפטיר לעברו 'שבת שלום' –החלטתי: מי שלא יהיה 
 יכול להיות, העיקר שאדם לא יפגע בגיני, כך עשיתי.

בליל שבת אחד מגיעים האורחים מבית המדרש אחרי מעריב, והנה ליד הבית 
שלנו עומדים אנשים בקבוצה, מסתמא של חסידי נדבורנא, שבית מדרשם 
לידי, אני מכיר הרבה מהם. חלפתי לידם, וללא ראות אמרתי בקול וידידות א 

 גרויסע גוט שבת.



 

 ג 

אחרי זה שאלתי, סתם מחמת מדת הסקרנות: מי היו היהודים שאמרתי להם 
אמר לי פלוני. געוואלד. נהיה לי חושך בעיניים.  –'גוט שבת'? "זו קבוצת נשים" 

מה יאמרו הללו? אתם יודעים, זה קרלנשטיין מהבניין הסמוך, או שהשתגע 
רחוב ואומר לכולם 'גוט שבת', או שהתפקר, אחד משניהם... מה הוא הולך ב

 עד כדי כך... 

וכי יעלו על הדעת שהוא לא רואה, הוא עיור, מדוע לומר שהוא עיור? כנראה 
 השתגע.

נזכיר דוגמא נוספת שרבי שלום שבדרון זצ"ל היה מספר, מעשה שהיה, א 
 מוראדיגע מעשה.

ב. בירושלים של הימים ההם, ימי מלחמת העולם הראשונה, אנשים מתו מרע
 ימים התרחש סיפור שכל ירושלים רעשה סביבו.באותם 

'נפוליאון'. בכזה סכום יכלו לעשות  –ליהודי פלוני היה בביתו מטבע זהב 
 הרבה מאוד בימים ההם.

הוא הניח את המטבע מעל הארון בבית, וידע תמיד, שברוך ה' יש לו מטבע 
 לעת צרה, שמחה וששון.

על הארון. ענין אותו לדעת מה יש  הילד הקטן ראה מידי פעם שאבא מטפס
שם למעלה. פעם, כאשר אבא לא היה בבית, הוא טיפס וראה שם מטבע. 

הרי לקנות בו א שטיקל מזונות, חתיכת עוגה להחיות את מטבע! אפשר 
 הנפש.

טיפס ולקח את מטבע הזהב, ורץ לקיוסק לקנות. בדרך פגש אותו יהודי וראה 
 שיש לו בידו מטבע זהב.

 התעניין היהודי. –לאן אתה הולך?"  "יינגלע,

 "אני הולך לקיוסק לקנות עוגה", סיפר הילד.

כאן בירושלים משתולל הרעב, והנה ילד מסתובב  –אמר היהודי לעצמו 
ברחוב עם מטבע זהב?! החליף עם הילד את המטבע, נתן לו מטבע פשוט של 

 נחושת, ואת מטבע הזהב שלשל לכיסו.

עוגה במטבע. יום יומיים אחר כך טיפס אביו לראות הילד נכנס לקיוסק וקנה 
והנה האוצר איננו! עשה סקנדל גדול, מי גנב. הילד אמר: "אני  – את האוצר

 לקחתי".

 "מה עשית עם הכסף?"

 "קניתי עוגה".

רץ לקיוסק והתחנן לפני המוכר: "תרחם עלי, תחזיר את המטבע שהילד נתן 
 לך".

 מדבר".אמר לו: "אני לא יודע על מה אתה 

 "מה זאת אומרת אתה לא יודע? הרי הילד אומר שהוא נתן לך את המטבע!"

"באמת הילד היה אצלי, נתן מטבע וקנה עוגה, אבל זו היתה מטבע של 
 נחושת".

האאבא מתחיל לצעוק: "רמית את הילד, תרחם עלי תחזיר את 
 הגניבה",הוהמוכר בשלו: הוא נתן לי מטבע נחושת.

 י על הארון היה מטבע זהב", טען האב."איך יכול להיות, הר

 "אני לא יודע מה היה על הארון, הילד נתן לי מטבע נחושת!"

 הלכו לרב.

הרב שמע את הסיפור, והכריע: "המוכר מחויב להישבע שלא לקח את מטבע 
 הזהב, ויפטר".

המוכר, שהיה ערלעכער איד, אמר: "רבה, אנני נשבע אפילו שבועת אמת. 
 אשלם, אבל מאיפה יהיה לי מטבע זהב?" –ך לשלם ואם משום כך אצטר

בכל מקרה נהיה רעש גדול, הכל דברו כי בעל הקיוסק גנב, אין בכך ספיקות, 
הרי הילד מודה שלקח מטבע. כיצד יש לו בכלל חוצפה לומר שהוא הביא לו 

 מטבע נחושת!

כסף הקונים נמנעו מלדרוך בחנותו. היו לו בזיונות, וכמובן שהיה עליו להשיג 
 לשלם על המטבע, מכר את הבית.

המלחמה הסתיימה, חלפו הימים, נהיתה רווחה. היהודי שנטל את המטבע 
מהילד הרגיש כי עליו לחזור בתשובה. הלך לאבא וסיפר את הסיפור: "ראיתי 
שהילד שלך מסתובב בשנות רעב עם מטבע זהב, החלפתי איתו. כעת אני 

 ..מחזיר לך, לקיים "והשיב את הגזילה".

האב נבהל: "אתה מחזיר לי, יפה מאוד, אבל ההוא הפסיד את פרנסתו, ונקרא 
 ."ברחוב 'גנב'

 –אמר אז אחד מגדולי הדור: הבה נחשוב ונראה געוואלדיגער מוסר השכל 
כאשר שלשתם באים לעולם האמת, ודנים אותם: אבי הבן, המוכר שחשדו 

 בו, והגנב האמיתי, מה דינם?

כולו בזיונות. "אשרי מי שחושדים בו ואין  –עדן, איזו שאלה מיד לגן –המוכר 
 –בו". ולא עוד אלא שלא רצה להישבע אפילו שבועת אמת. כאלו בזיונות 

 כפרת עוונות.

מה כבר אפשר להאשים אותו? הבן מספר לו שלקח את המטבע וקנה  –האבא 
 עוגה, מה פתאום יעלה על דעתו שהמטבע הוחלפה בדרך?!

הוא ומשפחתו היו רעבים מאוד, והוא חשב לעצמו שיקח  – הגנב האמיתי
עתא ואחר כך יחזיר. הוא כמעט מת מרעב ופה מסתובב ילד עם מטבע זהב. 
עוגה אפשר לקנות גם במטבע פשוטה. יענישו אותו, אבל לא בעונש חמור 

 מאוד.

אותם ידונו בחומרה את מי כן ידונו? אתם יודעים את מי? את כל אלו שריכלו... 
רבה! מה אתם מתערבים? יש כאן מבוי סתום, ויש מצוה לדון לכף זכות, הייתם 

 חוסכים את כל הצער לכל הצדדים!

שהוא לא גנב? ושכולם בסדר, רק  –וכי תשאלו: מה הם היו צריכים לחשוב 
כן, "בצדק תשפוט עמיתך" "הוי דן את כל האדם  –שמישהו שלישי התערב?! 

 לכף זכות".

מעשיות למאות ואולי לאלפים, שאחרי כן מגלים את הכף  נו, רבותי, כך יש
 זכות.

משמים ידונו אותו לזכות. ה' יעזרנו  –אמרו חז"ל  –מי שדן את חבירו לזכות 
                        ויושיענו וידון אותנו לכף זכות. 

 (יחי ראובן)

*** 

 (י"ט, י"ג) לא תעשוק את רעך ולא תגזול לא תלין פעולת שכיר אתך עד בוקר

ב"לא תעשוק את רעך" מחד, וב"לא תלין  -הפסוק עוטף את ה"לא תגזול" 
פעולת שכיר אתך עד בוקר" מצד שני, כדי שאם נשמע שחז"ל אומרים לנו 

 "רובם בגזל" שלא נבהל... מה? וכי רובינו שייכים ללאו של לא תגזול?!

בטל ברחובות בהשקפה ראשונה נדמה לנו ש"לא תגזול" שייך לאלו שהולכים 
עם חצי כיפה קטנה של צד השמאלי של הראש... ועם עין גדולה מצד ימין על 
כל מי שעובר ברחוב... ועם יד אחת בכיס של עצמו, ויד שניה ממתינה 
להיתחב בכיס הפנוי של חברו... מהם אנחנו מתרחקים, ועל ראשם אנחנו 

ושק ידינו". אבל ממטירים את התפילה על גזל בסוף נעילה... "למען נחדל מע
 אין הכוונה בגזל כלל עלינו.

אבל כאשר אנו רואים, שני אנשים, עם פאות רחבות וזקן עבות, וגרטל ארוך, 
וביניהם וויכוח על עניני ממון, בבית או בעבודה, בבית המסחר, או בעסקי 
שכנים, והאחד קורא את רעהו לדין תורה, והשני שכועס ונעלב על עצם 

טוב טוב... אני עוד אלמד אותו לקח... לא  -ן, אומר לעצמו ההעזה לתובעו לדי
איכפת לי לשלם, אם כך יהיה הדין, אבל בינתיים אני יוציא לו את הנשמה... 
אני אחמוק מלבוא לדין עם כל תירוץ שבעולם, ואסחוב את הזמן כמה 

 שאוכל, למה? 'שיתפוצץ'... וכי אין זה גזל.

אומר "לא תעשוק את רעך ולא תגזול". ונוסף עוד להתבונן על מה שהפסוק 
 מפרש רש"י "זה הכובש שכר שכיר"!

כן... בודאי... בסוף הוא ישלם, הוא יתן בסוף את המשכורת הוא אינו גזלן עם 
חצי כיפה על ראשו, אבל המשכורת הזו או החוב שחויב בב"ד, כבר תהיה 

עניין, משועבדת כולה לקדיולוג שטיפל בלב שנהיה חולה מהסחבת של כל ה
 או אולי ליורשים שישלמו מזה לחברא קדישא רח"ל.

ו'הצדיק' שלנו עוד יאמר, זה עונש משמים על כך שהוא רושש אותי... לפחות 
שלא יהיה מהכסף... וחוץ מזה, עצם העובדא שקיימתי בכפיפת ראש את 

 פסק הדין מגיע לו שישי...

שי ידרש האומנם? את ה"מפטיר" האכיל בחינם את חברו... ואת השי
 לעצמו...?!...

והכתוב צווח "לא תעשוק את רעך"! גם אם בסוף תשלם, אבל ה"כובש שכר 
שכיר" ההמתנה, ההתכחשות, הכבישה בכוח של הכסף, 'רק לבינתיים', אינה 

 גזל! אלא

 כבוש כעסך

ולכן אל "תראה לו", ואל "תלמד אותו לקח", תסדר לרגע את המחשבות, 
תשיב למקומם את הכובע והפאות שהתבדרו להם ברוח הסערה... ובסך הכל 
"לא תגזול"!! מה של שלך, אינו שלך!! ואם נפסק שאתה לא צודק, מהר נא 

 לשלם, כשם שתמהר לצאת מהבית של השכן אם נקלעת לשם בטעות...!

כדאי שתמהר לבא לדין, שמלבד עצם חובתך להתייצב לקריאת הדין, ולכן גם 
רק  -הרי אם בסוף יתברר שטעית הרי נמצא למפרע, שהיית גזלן קטן 

 לבינתיים...!

 רובם בגזל... הבנו??!... - -

אח"כ מסיים הפסוק, "לא תלין פעולת שכיר אתך עד בוקר", מפרש רש"י 
ו עד הבוקר, ושכיר לילה שנגמרת ששכיר יום שנגמרת עבודתו בשקיעה, זמנ

עבודתו בעלות השחר, זמנו עד שקיעת החמה. שנתנה התורה זמן עונה אחת 
 לבעל הבית לחפש מעות.

כעת נתבונן, אם נשמע סיפור על גדול אחד שקפץ מהעגלה הרתומה לבעלי 
מחשש של איסור כלאים, הרי נישא את עיננו לשמים  -חיים בשלג ובגשם 

 אל הגרטל הרחב, ונאמר: ההא! מוירא'דיג. מי כעמך ישראל!נתחוב את ידינו 

אבל כאשר נשמע שמאן דהוא קפץ מהעגלה באמצע הגשם לפני השקיעה, 
כדי לרוץ ולשלם לפועל שרק סידר לו משהו בחשמל בבית, או ניקז לו את 



 

ד 

נו  -הסתימה שנתקע ביום שישי... כדי לא לעבור על "בל תלין", נפטיר ונאמר 
 דיק א איד'... ונמשיך לדרכינו...נו... 'א צ

 ומה ההבדל?

אבל רק געגועים,  -הסיפור הראשון מעורר בנו געגועים לדביקות ורוחניות 
רגש, ואילו הסיפור השני עושה לנו קצת כאב ראש...!! כי כך תלכן נתפעל ונ

דיני התורה וגם אני מחויב בפועל לפעול כך, לא לשכוח את הפועל. לחיות עם 
 כה כל הזמן וזה קשה מאוד. וכי לא כך הם פני הדברים!?!חשבון ההל

ועוד נתבונן שבמקרה של בעל מלאכה התובע את מה שמגיע לו, איננו רוטנים 
וכועסים כמו בריב ממוני עם השכן. כי ברור לנו שאנחנו חייבים לשלם, שהרי 

 קראנו ל'בעל מלאכה' והלה עשה את מלאכתו נאמנה.

אזי הוא מופיע הפעם אצל אותו בעל מלאכה ואם במקרים אלו יש כעס, 
על כך שכולם רק מנצלים אותו, ושוכחים לשלם  -והמסכן, שיתמרמר לו בבית 

בגלל שהולך עם בגדי עבודה מטונפים, ובקושי מקבל הגבהה בביהכנ"ס 
במניין החמישי... ואילו אנחנו לא נכעס כלל, מה יש?! נאמר לעצמנו ברוך 

עוד יומיים שלוש נשלם לו, הרי הוא כזה בעל חסד ונועם... מה כבר קרה... 
נפלא, הרי הוא בא לנקז את הסתימה בערב שבת בזמן כה קשה, בטח הוא לא 

 יקפיד אם נאחר עוד כמה ימים...

או שאנו אומרים, כ"כ הרבה כסף הוא הרוויח פה 'מותר לו' להמתין קצת עם 
רנו איסור חמור, סוף התשלום... כלאחר פה, הוצאנו עבורו "היתר", ועבו

 המכליל אותנו ברשימה של "רובם בגזל"!

אגב מילתא זהו מקום נכון לעורר ולשאול, מהו באמת הסוד בהתנהגות שלנו, 
פעם אחת אנחנו כועסים וצועקים, קומצים אגרופים כאחוזי חרב, ובפעם 
אחרת כשיש בעיה של ממונות, אנחנו לפתע נעשים שלווים ורגועים, 

נו עושים את יריבנו לצדיק חסיד ועניו, וממילא שיסתפק ובנדיבות לב אנח
 במועט... וכו', מהו הסוד, והיכן טמון הקסם??

 [מאירקה שלי] - -'מאיין מאירקה' 

בהיותי אברך צעיר, ואני יושב בביתי ולומד, ואשתי ע"ה, נכנסת הביתה 
בהולה, ומאיצה בי, בוא מהר החוצה, ובמקום לשמוע מה קרה, אני ממהר 

צה לראות בעיני, ואח"כ גם ספרו לי, שזה היה משחק של שני ילדים החו
שאחד רכב על גבו של הילד השני, אחד היה הסוס של המשחק, והשני 
העגלון, והמשחק הסתיים בתוך הגדר של החצר סביב הבית שלי, כאשר אחד 

 תקע את מצחו בגדר, ומעל העין נפתח לו המצח, והדם זרם.

בשלולית דם ממש, תיכף ומיד הרמתי אותו על שני  וכך אני פוגש ילד שרוע
ידי, בינתיים אשתי ע"ה כבר הביאה מגבת ספוגה במים והניחה את המגבת 

 על מקום הפצע, ושנינו ממהרים לעבר הרופא שהיה גר באיזור.

באה  במורד הכביש, עולה לה לאיטה מרחוק, הסבתא של הילד הפצוע, אשה
בימים מלאה טוב לב ומפורסמת ביראת שמים ובמידות, ועל כן כבר מרחוק 

ר' שלום ר'  - -שהבחינה במחזה, והייתה כמובן סבורה שזה ילד שלנו, אמרה 
 שלום, זה לא נורא, זה לא נורא, ה' יעזור, ה' יעזור... ...

ברוך וכך גם כעבור עוד כמה צעדים, ועדיין הייתה מרחוק שוב ניחמה אותנו 
 ובנעימות, זה לא נורא זה לא נורא, ה' יעזור...

אבל כשהתקרבנו אליה יותר וכבר החלה לחשוש שאולי הילד הפצוע הוא 
 ,נכדה... עדיין ניחמה זה לא נורא ה' יעזור. אבל כבר ניחמה בקול רפה

כשחלפנו ממש על פניה והבחינה שזה הנכד שלה, תיכף ומיד, נתקפה בבהלה, 
 - -מאירקה, מאירקה, מאין מאיירקה גיוואלד, גיוואלד!  וצעקה בקול רם,

שנשמעו  , כאשר שמעו השכנים את זעקות השבראלא שאז קרה דבר והיפוכו
מפיה יצאו כולם מהחלונות וכל הנעימות והרכות ניחמו אותה, זה לא נורא זה 

 !!!- - -לא נורא ה' יעזור 

צועקים גיוואלד,  שליאז הבנתי את מה שתמיד הרגשתי. כשזה מאיר'קה 
 , זה לא נורא, ה' יעזור...שלךוכשזה מאירקה 

כשאנחנו נדרשים לשלם כועסים ורוטנים, אבל כשהעובד צריך לקבל, וזה 
"לא נורא",  - -נהיה מאיר'קה שלו, אנחנו נהיים מתוקים מדבש ונופת צופים, 

 'מותר' לו קצת להמתין...

 בעת נעילת שער -הלחישה 

 -לצערנו  -ול" ששייך גם שייך לנו, ויתרה מכך מכיון שזה זהו איפה ה"לא תגז
כל כך שייך לנו, לכן אנחנו כ"כ בורחים מפני הרגשת אשם, עד שאדם לא מוכן 
בשום אופן לעלות על דעתו שהוא ממש שייך ל"רוב", שעליהם אמרו רובם 

 בגזל, ושפירושו גזל גמור ולא אבק גזל (כמו באבק לשה"ר).

לה לאחר כל ה"רייבן" וכל הגירוד שעושה האדם בלבו מר"ח ולכן רק בסוף נעי
אלול ועשי"ת, וכל היום הקדוש, שם בסוף היום ממש יש סיכוי שנשמע את 
הכאב הגדול, ושם לוקחים אותנו חז"ל לפינה, כביכול, וכאילו אומרים לנו בא 

 -למען נחדל מעושק ידינו  תפסיק להיות גנב!רגע הצידה ולוחשים באזננו, 
נו לקיים את ה"לא תעשוק את רעך ולא תגזול"! ובסוף היום הקדוש, אולי היי

להפסיק לגנוב!!-יש תקווה שנשמע את אשר פינו דובר 

פעם אמר גדול אחד, שהנה חז"ל אומרים לנו רובם בגזל מיעוטם בעריות 
וכולם באבק לשה"ר, וזה הולך על כלל הציבור, אבל אמר החכם, האדם עולם 

תוך העולם הזה שהוא אדם אחד, גם כן יש את הכלל של רובו קטן, ועל כן ב

בגזל וכו', וכלומר: קצת ראיות ומחשבות אסורות, הרבה התנהגות בממון 
 שלא כדין, וכולו במחשבת רע על השני, ה' ישמרנו.

ולאחר שלמדנו והתבוננו כמה קשה הוא עוון הגזל, נבין לעומקו את המעשה 
 הבא:

שהיה אדם אחד שהידר וקנה אתרוג משובח ויפה  מעשה בחפץ חיים זצוק"ל,
בארבעים רובל שזה היה מובן סכום עתק בשביל אתרוג, והרבה כסף 
כשלעצמו, ובא לפני החפץ חיים להראות לו את האתרוג שיאמר לו מבינות 

 עליו.

והח"ח התחיל ב"מבינות" ראשונה על האתרוג, סובב אותו בידו ושיבח אותו 
ואמר הא הא יפה מאוד, אבל תיכף המשיך ודיבר  כמש"כ ישבחנו בעיניו,

לעצמו ואמר "עוד מבינות"... כשהוא לוחש ואומר, אבל מנין יכולים להשיג 
 ארבעים רובל כשרים?!...

 (לב שלום)

 (י"ט, י"ח)ואהבת לרעך כמוך אני ה' 

מסמיכות הדברים והדגשת התורה של "ואהבת לרעך כמוך", לצד "אני ה'" 
 ברים.למדנו כמה וכמה ד

ראשית למדנו, שגם בשעה שמתעסקים ב"ואהבת לרעך כמוך", צריך לזכור 
 ש"אני ה'"! ושיש דברים שה"אני ה'" אוסר לאהוב ומצווה להתרחק.

ויש דברים ההיפך. שהאדם חושב שאת איש פלוני צריך לשנוא, והתורה 
מצווה לקרבו. כך נמצא, שאת כל ה"ואהבת לרעך" צריך לשקול בפלס ולמדוד 

 שקל התורה, כמו בכל איסור והיתר.במ

דבר נוסף למדנו, שכאשר חוצץ האדם בינו לבין חברו החוצץ גם בינו לבין 
ה"אני ה'", ויסוד זה שמעתי מגיסי ר' דוד אויערבאך זצ"ל בשם החזו"א 
שאמר, כי החלוקה של מצוות התורה לשניים, אחד בנ"א למקום, והשני בנ"א 

 ל.לחברו, איננה חלוקה אמיתית כל

כי אין זה אלא סימן להבדיל בין סוגי המצוות, כל אחד להלכותיו שלו (כעין 
הציבי לך ציונים) אבל האמת היא שגם בנ"א לחברו בכלל בנ"א למקום, ומי 

 שחוצץ בינו לבין חברו חוצץ ממילא בינו לבין הקב"ה!

[ובאר בזה את המשנה שדורש ראב"ע את הפסוק "מכל חטאתכם לפני ה' 
ומא פ"ח, מ"ט) שעבירות בנ"א לחברו אין יוה"כ מכפר, והרי הפסוק תטהרו" (י

 כולל את הכל ב"לפני ה'", והנה לנו שהכל מעכב ב"לפני ה'"!]

ודבר שלישי למדנו, שהדרך להגיע לואהבת לרעך כמוך, עוברת דרך המעלות 
בהשגת "אני ה'", וכלל שאדם גדול יותר ברוחניות, קרי, ב"אני ה'", כך ממילא 

 יותר בואהבת לרעך כמוך! גודל

היינו מתוך  -לא מאימרותיו, אלא מפועליו  -וגם יסוד זה למדנו מן החזו"א, 
את המעשה העמוק והנורא, שהוא בבחינת  מעשה נורא ששמענו על החזו"א.

ספר חזו"א על סדר בנ"א לחברו, שמעתי מהגר"י קמינצקי זצ"ל, ששמע 
הגאון ר' משה זצ"ל בעל "נזר  בעצמו את כל המעשה מפי בעל העובדא

 וכה סיפר ר' משה: הקודש" על סדר קדשים.

 חסד נעוריך

בהיותי רב ומרא דאתרא של העיר קיידאן, קבע החזו"א שם את מקום מגוריו, 
כאברך צעיר לאחר חתונתו בהיותו אוכל על שולחן חותנו, הוא עדיין לא 

בתורה והן במידות, התפרסם כבעל החזו"א, אבל אני הכרתי את גדולתו, הן 
 וכל זה מהמעשה הבא:

ככלל, מקדים בעל נזר הקודש ומתאר, איך שהאברך הרב אברהם ישעיהו 
קרליץ, התנהג באותה תקופה כאיש שתקן מתבודד ואינו משוחח עם אנשים, 
עד ששיווה לעצמו תדמית של איש מוזר ומופנם, ובפרט אצל הבעלי בתים 

 מש.של האיזור שהיה נקרא איש משונה מ

כך שמרחוק היה קשה לתהות על קנקנו, שכן התרחק מכל קשר או שיג ושיח 
 עם הבריות.

אולם כבר בראשית התקופה, כאשר נכנס אלי הביתה, ורצה ליצור קשר עמי 
בלימוד כרב העיירה, נכנסנו לשיחה ארוכה בדברי תורה, וככל שהתארכה 
השיחה הבנתי עוד ועוד שמי שצריך לדבר עם רעהו בלימוד, זה אני איתו ולא 

 הוא אתי.

י לו את כתבי והבנתי שלפני ניצב גדול וענק בתורה, ובתוך הדברים הצעת
בלימוד, ולאחר דיון מעמיק על הדברים, הבנתי כי מוטב לגונזם... ועד מהרה 

 כך עשיתי!

יר את עיני בכמה וכמה סוגיות, עוד הציע לי בענוותנותו אלא די בכל זה שה
 ללמוד בחברותא, אך בתנאי מפורש שלא אספר זאת לאיש.

בתוך סיפור, כיצד היו נעצור רגע בסיפור, ונתבונן איך שיש לפנינו סיפור 
נראים רבני הקהילות מפעם, שבמקום להיפגע, או לכה"פ להתווכח כרב 
העיירה על מעמדו ועל גודלו בלימוד, הנה לא לקח לו יותר מכמה שעות 
בשביל לכופף את כל נכבדותו, כרב הבא בימים, ולקפלם תחת אברך צעיר 

בשנות העשרים לחייו! והרי"ז עצמו מתוק ונפלא ממש!

 נשוב ונמשיך בסיפורו של בעל נזר הקודש:



 

ה 

כאמור, הרב קרליץ הציע לי ללמוד בחברותא, ואני על אתר הסכמתי, ומאז 
 אט אט הפכתי אני רב העיירה, לתלמידו של האברך אברהם ישעיהו קרליץ!!

ולא הבינו  -ממשיך לגולל ר' משה את הסיפור  -והנה כל העם ראו כן תמהו 
הלוך ילך הלזה... כי ראו אותו נכנס ויוצא מביתי, אך מה לו לרב העיירה עם ה

 על דבר הלימוד בינינו לא ידעו דבר כאשר התנה עמי מראש, כמדובר.

והפך הדבר לפלא ולחידה, מה כבר יכול הרב לעשות עם האיש הזה? אולי יש 
 להם עסקים משותפים, או שמא מקרב הרב ומטפל באיש הבודד הזה...

 המשפילי לראות

אחד הפעמים כאשר נכנס אלי ללמוד אמר לי כך: יענקל דער בלעכער והנה ב
(יענקל הפחח) חולה ואינו חש בטוב, ואני מבקש ללכת ביחד לביקור חולם 

 אצלו בבית!

לתדהמתי הרבה, מהיכן יודע השתקן הזה על שלומו של אדם נידח בעיירה, 
מקובל  נוספה תדהמה בכפל כפליים, שכאשר ניסיתי להניא אותו, שאין זה

מפני כבוד הרבנות ללכת לבתי האנשים רק לבית הכלה קודם החופה. ולעוד 
דבר אחד (הוא סיפר מה, רק המספר שסיפר לי שכח פרט זה) הפריך ודחה 

 - -את דברי כאשר הצביע על נחיצות הביקור וגודל חשיבותו ואמר כך: 
 [נשמע היטב עמוק עמוק!]

לה דרך ארץ ממנו, שהרי בעלה  יראה כבוד הרב, אשתו של הבלעכער, אין
אינו אלא הבלעכער של העיירה, בעל מלאכה פשוט מאוד, מתוך כך נוצר מצב 
שהשלום בית שם החל להיות רופף, וככל שהזמן חולף, שלום הבית רק הולך 

 ומסתבך יותר ויותר.

על כן, בהזדמנות זו כאשר נהיה חולה (ומי יודע אם אין זה בגין שברון לבו ג"כ) 
עת נלך שנינו לבקרו, יהיה מזה כמובן רעש שהרב חרג ממנהג הרבנות אם כ

ויהיה לאשתו כבוד גדול שבא הרב לכבוד בעלה, ואו אז יהיה לה -ובא לבקרו 
 דרך ארץ ממנו וה"שלום בית" שם יושב על כנו!!

בעל נזר הקודש את סיפורו, מול התדהמה על עמקותו באהבת  -ואני, סיים 
לסרב? כשם שכופפתי קומתי לפניו בלימוד, כך כמובן הבריות וכי יכולתי 

והלכנו לבקר  - -מאיליו שנשברה קומתי ונמסה תחתיו בבנ"א לחברו 
 כדרישתו.

וכשם שראה נכוחה בכל סוגיא, כך גם כאן ראייתו הוכחה... למחרת הביקור, 
רעשה וגעשה כל העיר ויהיה הדבר לפלא, וכמובן שאשתו לא גמרה לשוחח 

 הביקור היוצא דופן.ולפטפט על 

ומני אז השתנה שם כל ה"שלום בית" והיה ניתן להבחין איך שהשלום בית 
 הושב על כנו! סיים בעל נזר הקודש את סיפורו הנורא והנפלא.

ואנחנו למדים מכך, ומתבוננים מכך, שכזו הבחנה והתעניינות בשלום הזולת 
ך להיות חזו"א, אין ולא נמצא אצל אף אדם פשוט! ולמה? כי קודם כל צרי

בבבא קמא, וביבמות, ואח"כ ממילא ככל שאדם גדול בתורה כך גודל ממולו 
 במידות! -חזו"א  -ונהיה 

ורק אצל גדולי ישראל בתורה, יכולים לשמוע גדולה שכזו במידות ג"כ, וכל 
אלו שמדברים גבוהה גבוהה על אהבת הבריות ומטיפים מוסר לגדולי התורה, 

 עצמם לאהוב את סביבתם.אינם אלא אוהבים את 

כמו שאמרו בעלי המוסר על האומרים 'אני אוהב דגים', שהיינו, אוהב את 
עצמי לאכול את הדגים... כך בלי תורה, לא משיג האדם ואפי' לא יודע מהו 

 אהבת הבריות!

הוא אשר אמרנו שאת ה"ואהבת לרעך כמוך, לא קונים בשוק... מחיוכים 
ים יהודי טוב בשום דבר וגם לא באהבת ופרישות שלום לכל צד, לא נעש

דלים בזה כך ולים ל"ואהבת לרעך כמוך", ככל שגהזולת, ורק דרך ה"אני ה'" ע
וככל שמתרחקים מ"אני ה'" כך ממילא מתרחקים מאהבת  גדלים בזה.

                                הבריות, ומתקרבים רק לאהבת עצמו ולשנאת הבריות...!

 (לב שלום)

 
 (יט, יח) אני ה'ואהבת לרעך כמוך 

 אני ה'! כפי שעולה מן הסיפור הבא: -המצוה לאהוב את חבירו קשורה לכך ש

לרבנו בחיי היה ויכוח עם מלך ספרד. מלך ספרד טען: אתם היהודים מדברים 
תמיד על הגזע היהודי ומשתבחים בכך שאתם שונים מכל העמים, אבל 

לגוי. שניהם בני אדם. כל השוני מקורו רק באמת אין הבדל מהותי בין יהודי 
 כמוני כמוך. –בתורה שאתם מלמדים. באופי של האדם, בתורשה ובנטיות 

אולם רבנו בחיי השיב לו שהוא טועה. היהודי שונה לגמרי באופיו ובאישיותו 
 מן הגוי, ואין בינהם שום דמיון.

רבנו בחיי את מלך ספרד עמד על דעתו והבטיח שביום מן הימים הוא יוכיח ל
 צדקת דבריו.

הלך ללא ידיעת רבנו בחיי למקום שבו היו נשים יולדות, ולקח  –מה עשה? 
בכח תינוק יהודי מיד לאחר לידתו. היולדת האומללה ניסתה להתנגד, אולם 
איש לא שמע לה. המלך שילם לה פיצויים והודיע לה שאין לה שום ברירה 

תו ולקח משם תינוק גוי בן יומו. אחרת. לאחר מכן הלך לקצה אחר של ממלכ
לשתי האמהות הוא הודיע שהבנים יגדלו בבית המלך עד הגיעם לגיל עשרים, 

ובגיל עשרים יורשו לשוב להוריהם. במשך כל התקופה אין להורים שום רשות 
 לראות את הילדים, לטפל בהם או להתקרב אליהם.

דו יחד, למדו לדבר הילדים גדלו בבית המלך כתאומים. שניהם אכלו יחד, למ
ביחד, ולא היה ניכר בינהם שום הבדל. איש לא ידע מי מהם הוא יהודי ומיהו 

 הגוי מלבד המלך עצמו, שהכין ברצינות את ההוכחה שהבטיח לרבנו בחיי.
בהגיע הבחורים לגיל שמונה עשרה קרא המלך לרבנו בחיי ואמר לו: "האם 

עשרה שנה בענין יהודי וגוי? אתה זוכר את הויכוח שהיה ביננו לפני שמונה 
כעת הגיע יום פקודה. מחר אערוך אסיפה של כל שרי ויועצי, וכל המדענים 
וחכמי המדינה, אביא לך לשם שני בחורים ועליך יהיה להכריע מי מהם יהודי 
ומי מהם גוי. יכול אתה לבחון אותם בכל צורה שתמצא לנכון ולעשות להם 

 כל תרגיל שתרצה".
לך את שני הבחורים בתספורת זהה, הלביש אותם באותה למחרת סיפר המ

תלבושת, כך שהיו נראים כתאומים, והביא אותם לאסיפה. ישבו השנים 
כחתנים בלי לדעת דבר, וסביבם עמדו כל השרים שגם הם לא ידעו על מה 

 ולמה הוזמנו לכאן.
פתח המלך וסיפר את כל השתלשלות הדברים ואת הויכוח שהיה בינו לבין 

 ם היהודי, והזמין אותו בחגיגיות לגלות מי הוא הבחור היהודי ומיהו הגוי.החכ
עמד רבנו בחיי במקומו, קיבל עצמו את האתגר שהוטל עליו, ושאל: "אדוני 

 המלך, האם יש בבית המלך ענבים?"
 "דבר לא חסר בבית המלך!" –השיב לו המלך  –ודאי" "

כל. אחד הבחורים הגיש עד מהרה הובא בציווי המלך מגש מלא ענבים למא
ידו ולקח את אשכול הענבים, והשני הושיט יד ולקח מן הענבים המופרדים. 

 מיד אמר רבנו בחיי: "היהודי הוא מי שלקח את האשכול , והשני הוא הגוי".
 השתומם המלך ושאל: "איך ידעת?"

נענה ואמר לו: "אדוני המלך, היהודי בוחר תמיד במה שיש לו חיבור. יהודי 
ך תמיד אל המקור שבו. כולנו מעולם הנשמות באנו מאותו מקור, וכולנו נמש

לגוי אין מקור. הזוהר הקדוש  –נמשכים תמיד למקור הזה. לעומת זאת לגוי 
כותב (בראשית ט') שנשמות הגויים באות מהסטרא אחרא, מהמקום שממנו 
באות הנפשות של הדובים והאריות, הברדלסים, הנחשים, העקרבים 

ה ממעל, ושם יש אחדות -ים. אנחנו באנו ממקור קדוש, מחלק אלווהיתוש
 וחיבור".

 (עפ"י דורש לציון)

 (יט, יח).  "לא תקום ולא תיטור את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני ה'"

למה? מה השאלה! "רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל", לזכך 
ע"ב). אף בכך ביקש  מידותיהם, "לפיכך הרבה להם תורה ומצוות" (מכות כג

להחליש כח הכעס והרוגז, כמו שכתב הרמב"ם (ח' פרקים פרק ד) ולא זו בלבד 
שאסר עלינו להזכיר לרענו העוול שעשה לנו (כפירוש רש"י), "אלא ימחה הדר 
מליבו ולא יטרנו. שכל זמן שהוא נוטר את הדבר וזוכרהו שמא יבוא לנקום. 

מחה הענין מליבו ולא יזכרנו כלל" לפיכך הקפידה התורה על הנטירה עד שי
(רמב"ם הלכות דעות פ"ז ה"ח)! וכן העתיק ה"מגן אברהם" (סימן קנו, והובאו 
דבריו ב"משנה ברורה" שם ובספר המצוות הקצר) שחובה עלינו למחות הענין 

 מלבנו! 

כך, כשיהודי מרע לחברו הגוף כולו מזדעזע, וכמו ששנינו (ויקרא רבה ד, ו): 
שראל" (ירמיהו נ, יז) מה שה הזה לוקה בראשו או באחד מאיבריו "שה פזורה י

וכל איבריו מרגישין כך ישראל, אחד חוטא וכולם נענשים. והוסיפו (מכילתא 
בחודש ב): ואם נהרג אחד מהם כולם מרגישים ומצטערים. אבל אומות 

 העולם אינם כן, אלא אם נהרג אחד מהם כולם שמחים במפלתו. 

מדויקים כל כך בפסוק: "לא תיקום ולא תטור, את בני עמך" ודברי הירושלמי 
שהרי עם אחד אתם, כגוף אחד, "ואהבת לרעך כמוך, אני ה'", ורצונכם לעשות 
לי נחת רוח. וכשאדם מישראל מצטער שכינה מה אומרת כביכול, קלני 
]נוטריקון: קל איני. כלומר כובד איברים וכאב[ מראשי קלני מזרועי"(סנהדרין 

מ"ה), וכעין שאמרה רבקה אם יעקב ועשו "למה אשכל גם שניכם יום פ"ו 
 אחד" (בראשית כז, מה). 

כזו צריכה להיות ההרגשה. אמת, נעשתה לי עוולה, וחברי ציערני וציער את 
השכינה. את הורינו, כביכול: "אביו זה הקדוש ברוך הוא, ואמו זו כנסת 

איב בכפליים. נסיח דעת, ישראל" (ברכות לה ע"ב). ואם אנקום ואטור, אכ
 שלא לצערם! 

  –באספקלריה זו, נתבונן בסיפור הידוע 

הגאון רבי שמשון ורטהיימר מוינה, מקורב למלכות היה. יום אחד אמר לו 
המלך: "נלאיתי שאת את הסתת הכמרים על שאתם מתגאים ואומרים: "אתה 

מופלג בחרתנו מכל העמים". במה נעלים אתם מאתנו. יודע אני בך שחכם 
 אתה, סכור את פיהם!" 

 "כדברך, אדוני המלך. קבע להם מועד מחר, בעשר בבוקר. כאן, בארמון". 

למחרת התיצבו כל הכמרים המסיתים, להוטים לדעת מה תהיה ההוכחה 
הניצחת. רבי שמשון ביקש שכולם יבואו עמו לטרקלין האוכל. שולחן ארוך 

המלך, וביקש שיביא  ערוך היה לסעודה. פנה רבי שמשון לשלישו של



 

 ו 

מהרחוב שלושים נכרים מהעוברים ושבים. הובאו, ונצטוו לתפוס את מקומם. 
 חמישה עשר מכל עבר של השלחן. והכמרים רואים ותמהים. 

להוראת רבי שמשון הופיעו המלצרים, ובידם כלים מוזרים שיוצרו לפי הוראת 
תה. בסופם, רבי שמשון: מזלגות ארוכים כשתי אמות. בראשם, מקום הלפי

 קלשון השנים. ובאמצע מריחת זפת. הניחו מזלג ליד כל סועד. 

אמר רבי שמשון: "חמש דקות לרשותכם. אין לאכול אלא במזלגות, ואין 
 להחזיק אלא בראשם. לתאבון!" 

תמהו האנשים, תמהו הכמרים, ותמה גם המלך. נטלו הסועדים את המזלגות 
להגיעם לפיהם. אך ארוכים היו, וככל בראשם, תחבו בהם מן המאכלים, וניסו 

שהתפתלו, הורידו ידיהם והגביהו צוארם ועיקמו פיותיהם, לא הצליחו. נראו 
 כה מגוחכים, ונואשו. זמנם עבר, ויצאו מדוכדכים. 

מיד באו המלצרים, והביאו מנות כשרות למהדרין. השליש נשלח להביא 
ת ברכת המלך: "שנתן שלושים איש מרחוב היהודים. הגיעו נפעמים וברכו א

מכבודו לבשר ודם". הוצבו זה לעומת זה, ורבי שמשון חזר על ההוראות. מיד 
אחז כל אחד מהם בראש מזלגו, נעצו במנתו והאכיל בו את היהודי העומד 

  –מולו 

 "רואים אתם" אמר רבי שמשון, "מי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ!" 

 דיות עם ישראל, אתמהה! סיפור יפה, ולא מובן. וכי בכך הוכיח יחו

הוא היה מובן, אילו היו כולם מקבלים מזלגות רגילים, והגויים היו מתנפלים 
 ובולסים, והיהודים היו גוחנים ומאכילים איש את רעהו, ניחא 

אבל הלא כולנו יודעים, שאילו היו המזלגות רגילים היה כל אחד משביע 
בהם, היו הגויים נבוכים ולא רעבונו. וכאן, שהיו ארוכים ונבצר מהם לאכול 

מצאו עצה, והיהודים מצאו תחבולה. האכילו איש את שכנגדו. מה זה מוכיח? 
שהם מתוחכמים יותר, מאלתרים פתרון. אכן, "רק עם חכם ונבון הגוי הגדול 

 הזה" (דברים ד, ו). אבל מה לזה ול"אתה בחרתנו"?!

  –והתשובה, נפלאה 

ק כל יהודי בעצמו, חש ברעבונו ואוכל כשיש מזלגות קטנים, רגילים, עסו
להשקיטו. כשיש מזלגות ארוכים והוא חסר אונים, נושא הוא עיניים ורואה 
את חברו מולו, עומד גם הוא נבוך. ואז מתעוררת בו ההכרה ששניהם יהודים, 
אב אחד לכולנו, ושנינו באותה צרה, ואז פועלים הם בשיתוף פעולה, כשתי 

 כילים איש את רעהו אהדדי, "כאיש אחד בלב אחד". ידיים של גוף אחד, ומא

ואכן, חבל שהכרה זו מתעוררת רק בחוסר אונים, רק כשיש מזלגות ארוכים. 
 האכל אותי ואאכילך.

הכרה זו חייבת להתעורר גם כשיש סכינים ארוכות: דקרת אותי, ולא אדקור  
 אותך!

 (והגדת)

 ואהבת לרעך כמוך

  :ב} מספרת הגמרא {מסכת שבת קכ"ז, 

אדם אחד היה גר בגליל, הוא חיפש עבודה ומצא עבודה בדרום, אצל חקלאי, 
 בחודש נטו .   ₪  6000 –שהיתה לו חווה בדרום. הוא קבע איתו מחיר 

 אני יעבוד אצלך כמה חודשים ואז אני אלך הביתה .   –אמר 

אדם התחיל לעבוד, הגיע חודש ראשון , בעל הבית בא לשלם לו -אותו בן 
אין לי איפה לשים את זה. מה אני ישים את זה  –משכורת, אומר לו העובד 

תשים את זה באיזה תוכנית חיסכון  –בצריף ?! תעשה טובה, תשמור לי את זה 
 יקח הכסף.  'הכוח לחוסך , ''הכוח לישיש '  ובתום תקופת החיסכון, אני י –

הוא לא מוציא גרוש, הוא ₪ .  72,000עבד שנה, יש לו כבר בחשבון יתרת זכות 
 אוכל על חשבון בעל הבית, ישן על חשבון בעל הבית...  

 ₪ .   144,000עובד עוד שנה, יש לו כבר בחשבון 

 ב"ה.  ₪ ,  216,000עובד עוד שנה, יש לו כבר בחשבון 

אדוני היקר, אני  –ל הבית שלו , ואומר לו אחרי שלוש שנים, הוא פונה לבע
רוצה לחזור הביתה . שלוש שנים לא ראיתי את אשתי והילדים, אני רוצה 

 לחזור הביתה. תוציא לי בבקשה את הכסף , ואלך עם זה הביתה .  

. אין כסף 0אני מצטער מאוד, אבל יתרתך בחשבון ,היא  –אומר לו בעל הבית 
 בחשבון.  

 ן כסף בחשבון??!   מה זאת אומרת אי

 אין כסף .  

 טוב. הוא לא שואל שאלות איפה הכסף .  

אין כסף, אז אין. ב"ה יש חליפי כסף , אני עובד כאן כבר שלוש שנים, יש לך 
ראשי בקר , תן לי בבקשה עשרה ראשי בקר, אני אמכור אותם  10,000כאן ב"ה 

יבוא וייקח עוד עשרה לפני יום כיפור,  ואחרי זה אני ₪,   10,000-כל ראש ב
 פרות , אבל כרגע ,שיהיה לי קצת כסף לחגים.  

 אבל אין לי פרות...  

דונם שאתה  מגדל בו  5000טוב, אין לך פרות, לפחות תן לי קרקע. יש לך 
 , שיהיה לי קצת כסף.   25,000$ -תבואה, תן לי שתי דונם, אני אמכור כל דונם ב

 אין לי קרקע...  

טון  2אתה יודע מה, אם אין לך קרקע, תן פירות לפחות . ב"ה היום קטפו 
 קל קילו.   ש 10-ק"ג , אני אמכור את זה ב 200אפרסק , תן לי 

 אין לי אפרסקים..  

אתה יודע מה, אין לך אפרסקים, תן לי לפחות את הכרים והכסתות שישנתי 
 ם מה לחזור לגליל.    עליהם , אני אמכור את זה בחוץ באלף שקל, יהיה לי ע

 אין לי כרים וכסתות...  

 הלך לביתו בפחי נפש.  

 אדם הזה היה עובד , לא מוציא שום מילה.  -רבותי, הבן  

תדמיינו לעצמכם, כל אחד מעצמו , מה הוא היה עושה אחרי שלוש שנות 
אדוני, אין  –עבודה , הוא בא לבעל הבית ומבקש הכסף , אומר לו בעל  הבית 

!  מה הוא היה עושה...  אני לא רוצה לבקש ממכם תשובות, כי אני לא כסף
 רוצה לסחוט ממכם תשובות שליליות   

 (מישהו מהקהל)    "הייתי חונק אותו"

 '...'ומי בחניקה –זה מה שאומרים בראש השנה 

 זהו זה, הוא חרץ את דינו, אין לו שום צ'אנס לצאת משם.  

ר הביתה, אחרי שלוש שנים ,הילדים יודעים אדם כזה חוז-תארו לעצמכם, בן 
שהוא עומד להגיע, כי הוא שלח מכתב הביתה ,שהוא יגיע לסוכות בע"ה.  

 הילדים שמים לו שלטים 'ברוך הבא אבא'.   

איך שהוא מגיע, כולם קופצים עליו, מתחילים למשש לו את הכיסים , וחוץ   
 ?   מקיסמי שיניים אין לו שום דבר   אבא מה הבאת??

 לא הבאתי, אבל זה יבוא עוד כמה ימים , זה תקוע בדרך, יהיה בסדר .  

₪  216,000לאחר הרגל, בעל הבית הלך לבנק, הוציא הכסף  –אומרת הגמרא 
, שם את זה בשקית , ולקח משוי ג 'חמורים אחד של מאכל ואחד של משתה 

 . .  ואחד של מיני מגדים והלך לו לביתו. דופק בדלת, ניכנס פנימה.

 שלום עליכם .  

 ברוך הבא.  

יושבים, ואוכלים ושותים..."דבר ראשון, קח מה שמגיע לך , יש לך כאן 
אחד של מאכל, אחד של  –ות שאוחוץ מזה, הבאתי לך שלושה מ₪  216,000

 '"  ...משתה , אחד של מיני מגדים , זה מה שנקרא 'מענקים

שביקשת את הכסף כתגיד,  –יושבים בחוץ , שואל אותו בעל הבית שלו 
 ואמרתי לך 'אין לי', מה עבר לך בראש?   

חשבתי אולי בא אליך  –אמרתי שמא פרקמטיא בזול נזדמנה לך ולקחת בהן 
 1000תשמע, יש עכשיו למכירה מטעם המכס , מוכרים  –מישהו, ואמר לך 

אז קנית בכסף ₪ .  1000מצלמה , ₪  2000מצלמות שהבריחו אותם, במקום 
 הזה .  

 תגיד לי, בשעה שביקשת ממני בהמות, ואמרתי לך 'אין לי ,'במה חשדתני ?   

 אולי השכרת את הבהמות...   –אמרתי שמא מושכרת ביד אחרים 

 בשעה שביקשת קרקע , ואמרתי לך 'אין לי קרקע' , במה חשדתני?   

יקשת פירות, ואמרתי לך 'אין לי' , במה אמרתי שמא מוחכרת ביד אחרים  ב
 חשדתני?   

אמרתי אולי זה לא מעושר ,ואתה לא רוצה  -אמרתי שמא אינן מעושרות 
 להוציא מתחת היד שלך, דבר שאינו מעושר.  

 ובשעה שביקשת כרים וכסתות, ואמרתי לך 'אין לי', במה חשדתני?   

אמרתי, אם אתה לא נותן כרים  –אמרתי שמא הקדיש כל נכסיו לשמים 
יכל להיות שבראש השנה צעקת ואמרת  –וכסתות, יכל להיות רק דבר אחד 

ריבונו של עולם, אם  –''ותשובה וצדקה וצעקה מעבירים את רוע הגזירה 
 צדקה מעבירה את רוע הגזירה, כל הכסף שלי לקופת העיר !   

 ת כל הכסף שלך, לקופת העיר, לכן אין לך כאן, כרים וכסתות.   אז היות ונתת א

העבודה כך היה הדרתי כל נכסי בשביל הורקנוס  -אומר לו בעל הבית שלו  
בני שלא עסק בתורה וכשבאתי אצל חבירי בדרום התירו לי כל נדרי, ואתה 

 כשם שדנתני לזכות המקום ידין אותך לזכות.  

 מי אלה היו האנשים ?   

 גמרא לא מספרת , אבל בשאילתות, כתוב מיהו היה:  ה

האדם שגר בגליל וירד לדרום, הוא ר' עקיבא, והאדם שגר בדרום והעסיק אותו, 
 כך כתוב בשאילתות .   היה ר' אליעזר בן הורקנוס.

זה ר' עקיבא בתור עם הארץ !!! עבר את הניסיון, של אהבת  –אומרים חז"ל 
 , זה ר 'עקיבא!   הבריות, לראות את הכל בטוב

 רבותי, רחל לוקחת את ר' עקיבא ... מתחתנת איתו, זה כבר נישואין שניים.   

ב ... כלבא ׂשבַוַע זורק את רחל -ר' עקיבא מתחתן עם רחל ... הוא לא יודע א 
 מהבית ... איפה הם הולכים לגור?   

 לא בחריש ולא בקציר ... בתוך דיר של בהמות ! וישנים על קש  ...

"ערב טוב ,אולי יש לכם  –אדם בדלת -מספרת הגמרא, שיום אחד דופק בן 
 ש לתת לי"?   ק



 

 ז 

 "למה אתה צריך קש" ?   

"נולד לי בן במזל טוב, ואין לי איפה להשכיב אותו"  הולך ר' עקיבא, ונותן לו 
 את הקש...   

עד כאן דברי הגמרא.  

אדם, -איזה בן – רבותי, כל אחד שקורא את הגמרא הזאת, שואל את עצמו
 הולך לדפוק בדלת של דיר?   

 אתה מגיע לדיר, אתה בכלל לא דופק ... מי גר שם בכלל!?   

 ר' עקיבא לא שואל אותו בכלל "איך ידעת שגרים פה."  

 אותו האיש היה אליהו הנביא .   –כותב התוספות במקום 

 ה?   רבותי, אליהו הנביא בא, ודופק בדלת ... מבקש מר' עקיבא את מ

 את טיפת הקש האחרונה שיש לו בבית!   

אליהו הנביא , הוא המלאך שגואל, הוא המלאך שנותן ! הוא לא המלאך 
 שלוקח!   

 הוא נותן חיים, והוא נותן ישועה ... הוא אף פעם לא לוקח שום דבר!   

 יש לו טיפת קש ... גם את זה אתה לוקח לו???   

 ו הנביא לא בא לקחת .אליה –שמעתי מרבותי תשובה נפלאה 

-הוא בא לתת לר' עקיבא להיות, אבי התורה שבעל -אליהו הנביא בא לתת 
 פה!   

 אם תיתן לי את טיפת הקש האחרון שלך, אני אתן לך להיות ר 'עקיבא!   

זה ר' עקיבא ... ר' עקיבא היה סמל, לפני שהוא נבחן ... זה היה במבחן שלו, 
 לאהבת הבריות .  

פה ... הוא כבר אמר למשה -רבותי, בחר בו הקב"ה, להיות אבי התורה שבעל 
רבינו אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות ועקיבא בן יוסף שמו 

 שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות.   

אמר  להם,  -אומר ר' עקיבא במדרש {קהלת רבה פרשה יא, אות ו}  
הראשונים לא מתו אלא מפני שהיתה עיניהם צרה בתורה זה לזה, אתם לא 

 תהיו כן, מיד עמדו ומלאו כל ארץ ישראל תורה.

 זוהי מידתו של ר' עקיבא, לתת את כל מה שיש לך לזולת!   

תלמידי ר' עקיבא, נפטרו במשך שלושים ושתים יום,  –אומרים רבותינו 
 ב... למה שלושים ושתים יום?   השאלה מאיפה מתחילים לחש

 .   23כי כבוד בגימטריה  –אומר המהר"ל 

 הם לא נהגו כבוד זה בזה , לכן במשך שלושים ושתים ימים ,הם מתו.  

העבודה שלנו בימים האלה, שבין פסח  –אומרים תלמידי ר' ישראל סלנטר 
לעצרת, זו ההכנה לקראת קבלת התורה איך מתכוננים לקראת קבלת 

 ה???   התור

שמביאה המשנה  לקבלת התורה מתכוננים, ע"י קניין של מ"ח קנייני תורה,
 ל"ב, זה אהבת הבריות  -באבות. היום ה 

ביום הל"ט, עושים חזרה על כל הקניינים שהתורה נקנית בהם, לקראת קבלת 
התורה.  

רבותי, עכשיו נוכל להבין את ההתעניינות של ר' יהודה ב"ר אילעאי , במעשה 
 ר' יהודה בן נחמיה  :   של

ל} שקר החן -מאי דכתיב {משלי לא -אומרת הגמרא {מסכת סנהדרין כ, א} 
והבל היופי ... שקר החן זה דורו של משה ויהושע והבל היופי זה דורו של 
חזקיה יראת ה 'היא תתהלל זה דורו של ר 'יהודה ברבי אילעאי אמרו עליו על 

למידים מתכסין בטלית אחת ועוסקין רבי יהודה ברבי אילעאי שהיו ששה ת
 בתורה.  

אם זו שמיכה של עשר מטר, אז יכולים עכשיו  –שואל ר' חיים שמולביץ' 
 להתכסות עשרה... אז מה החידוש?   

לא, זו היתה שמיכה של אדם אחד, ורק אחד היה יכל להתכסות . אז  –ואומר 
 איך יכלו להתכסות שישה?   

צריך שמיכה, אני  נק'ל הגיע לחדר ואמר "אני לאי –אומר ר' חיים שמולביץ' 
 ...  ברוך ה', יש לי מה שיחמם אותי מבפנים

מויש'ה מגיע אח"כ, הוא כזה רזה, שתהיה לו השמיכה"  מויש'ה הרזה מגיע 
... "אני לא צריך שמיכה...  שיצחק יתכסה..."  כל אחד דאג, שהשני יהיה 

 מכוסה !   

 אהבת הבריות!    –לעאי זה דורו של ר 'יהודה ברבי אי

תגיד, מה קורה עם אותו אחד, שחייך  –ר 'יהודה ברבי אילעאי הלך להתעניין 
 על ר' טרפון ?   

 למה הוא הלך להתעניין???   

 כי בדורו של ר 'יהודה ברבי אילעאי, היו מתכסים ששה בטלית אחת!   

 נפטר והלך לו ... מתי???    -אמרו לו  

לו הימים של קניין תורה, שכל אחד צריך לעבוד על קניין בין פסח לעצרת ... א
 תורה!   

 רבותי, שלא תחשבו שזה קל ... להסתכל על השני בעין טובה ,זה לא קל.   

 אדם בטבעו, אוהב לראות הכל שחור ... אבל חז"ל מלמדים 

 .   והוי דן את כל האדם לכף זכות –אותנו 

? למה הכל עם לכף זכותלנו   למה חז"ל אומרים –אמר הפני מנחם מגור 
 כפיות?

אל תחשוב שהכוונה היא לכלי אוכל, אלא הכוונה היא לכף נעליים  – ומתרץ
  . 

 מה קורה לנעל, שלא נכנסת לרגל? !  

 לוקחים כף נעליים, ודוחפים בכוח...   

לדון את השני לכף זכות, לא תמיד הולך ... צריכים לפעמים  –אמר הפני מנחם
 לדחוף בכוח!   

   

לראות בן אדם על מרזב בשתים בלילה, עם לום ומברג וכובע גרב, וגם עם 
 אקדח שלוף ... מה זה???   

 הוא בטח עושה שילוח הקן !   

 '   לדון לכף זכות, אתה צריך להיות עם הרבה 'כפי נעליים!

אני לא אומר שאדם על המרזב, במצב הזה, צריך לדון לכף זכות  אני רק מביא 
 דוגמא קיצונית...   

 אלא מה, לדון לכף זכות, אתה צריך כוחות מיוחדים ! מי עושה את זה???   

 לר' עקיבא יש עיניים כאלה ! עוד בתור עם הארץ ! הכל הוא למד לכף זכות!   

 רבותי, אתם יודעים מה הגדולה של ר' עקיבא ? שימו לב...  

אדם היה מגיע אליכם הביתה ,לאחר שלוש -מה אתם הייתם עושים, אם בן 
 שנים, ולא שילם לכם   משכורת?   

 הם אכלו, ושתו ורק אחרי זה הוא שאל אותו  –אומרת הגמרא 

 "תגיד, ומה היה"?  

מסתכל בעינית של הדלת ואומר "זה הוא בן אדם כזה, סופק לך בדלת ... אתה 
 ?! שידפוק עד מחר "  

ר 'עקיבא פותח את הדלת ... אוכלים ושותים ומדברים בחיוך ובשמחה, ורק 
אחרי זה הוא שואל אותו "תגיד, מה חשבת"  ר' עקיבא לא שומר טינה ... העין 

 שלו היא עין טובה ! הכל הוא רואה בטוב ! המהות שלו היא טובה!   

 לב טוב, זו המידה של מ"ח קנייני תורה .    –מרים חז"ל או

 הקניינים האלה, של מידות טובות, הם ההכנה של בין פסח לעצרת!   

לפני  –אם ככה, למדנו מכאן יסוד נפלא ביותר שמלמדים אותנו רבותינו 
שהקב"ה נותן תורה, הוא בודק את האדם בבדיקות, שהקב"ה מחליט לבדוק 

  . 

ק אותו, ב'נושא בעול עם חברו' ... את השני הוא בודק ב'האומר אחד הוא בוד
דבר בשם אומרו' ... השלישי בענין של 'אהבת הבריות' ... את ר' עקיבא ב'לדון 

 לכף זכות... '  

דע לך, שתלמידי ר 'עקיבא, היו  –כותב ר' אהרון קוטלר בשני מקומות בספרו 
 קיבא לדורות הבאים .  אמורים להיות אלה, שיעבירו את התורה, מר 'ע

עשרים וארבע אלף תנאים, שנסתלקו מן העולם, היו אמורים להיות נותני 
 התורה לדור הבא .  

 לקח אותם הקב"ה, למה?   

מפני שהיתה עיניהם צרה  –משום שלא נהגו כבוד זה בזה... אומר ר' עקיבא 
 בתורה זה לזה.

אומר  –אהרון קוטלר תלמידים שחסר בהם את הקניינים של תורה, אומר ר' 
 הם לא יכולים להיות נותני התורה לדור הבא.   –הקב"ה 

ר' עקיבא קיבל תורה מפי הקב"ה, והיה צריך להעביר את זה לתלמידים 
התלמידים האלה לא יכולים להיות נותני התורה  –הבאים, אבל אמר הקב"ה 

 לדור הבא...   

סתם מתני' ר  -ורה אם ככה, העמיד חמישה תלמידים, שמהם יצאה כל הת
'מאיר סתם תוספתא ר 'נחמיה סתם ספרא רבי יהודה סתם ספרי ר''ש וכולהו 

 אליבא דר' עקיבא !   

 מה קשורה פרשת קדושים , –אם ככה, נוכל להבין טוב מאוד 

 ?  דבר אל כל עדת ישראל –ְל  

מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי  -מספרת הגמרא {מסכת שבת לא, א} 
ני ע''מ שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת דחפו א''ל גייר

באמת הבנין שבידו בא לפני הלל גייריה אמר לו דעלך סני לחברך לא תעביד 
ואהבת לרעך כמוך  –בשפת התורה, בפרשת השבוע  –זו היא כל התורה כולה 

 , אמר ר' עקיבא, זה כלל גדול בתורה !  

?! לאותו גוי ... אתה רוצה להתגייר הלל הזקן רוב גופי תורה נמצאים כאן, אמר
 דע לך, ואהבת לרעך כמוך!  

ל לקיים וזו המידה המרכזית, שבאותו רגע שיש לך את המידה הזאת, אתה יכ
את כל התורה כולה !  



 

ח 

 –אם ככה, למדנו כאן את הענין של עין טובה ... אמר ר' עקיבא לתלמידיו 
... הם ,עיניהם היתה צרה זו לזו  אתם, אל תנהגו כמו התלמידים הקודמים

 .בתורה, אתם תבחרו בעין הטובה

 (הרב ברוך רוזנבלום)
 (יט, ל)  "ומקדשי תיראו אני ה'"

מכאן נלמד דין מורא מקדש, כמו שכתב הרמב"ם (הל' בית הבחירה פ"ז ה"א): 
אה מן המקדש, שנאמר: 'ומקדשי תיראו', ולא מן המקדש "מצות עשה ליר

 אתה ירא אלא ממי שציוה על יראתו". 

עשין): "ובית המדרש שלנו גם כן בכלל מקדש  -וכתב ה'חפץ חיים' (פתיחה 
הוא, כמו שמבואר בפוסקים, ונצטוינו בזה הפסוק לירא ממי ששוכן בו, ולכן 

גון קופה של צדקה וכדומה, וכל אין מחשבין בו חשבונות, כי אם של מצוה, כ
שכן דאסור בהם שחוק והתול ושיחה בטלה, ולא מועיל בזה שום תנאי, 

 כמבואר בשלחן ערוך. 

"וזה לשון הזוהר הקדוש פרשת תרומה: 'מאן דאשתעי בבי כנישתא מלין 
דחול, וי ליה דאחזי פירודא, וי ליה דגרע מהימנותא, וי ליה וכו' דאחזי דהא 

אשתכח תמן, ולית ליה חלקא בה ולא דחל מניה, ואנהיג קלנא לית אלהא ולא 
מי שמדבר בבית הכנסת דברי חול אוי לו  -בתקונא עלאה דלעילא'. תרגום 

שמראה פרוד, אוי לו שגורע האמונה, אוי לו וכו', כי מראה בזה, שאין אלוקים 
העליון  ואינו נמצא שם, ואין לו חלק בו, ואינו מפחד ממנו, ונוהג בזיון בתיקון

של מעלה, כי בית הכנסת מתוקן כנגד המלכות העליונה", עד כאן דברי 
 ה"חפץ חיים".

למדנו עד כמה חמור הוא עוון זלזול בקדושת בית הכנסת. אחד מסוגי היצר 
הרע הקשים ביותר שיש לנו, הוא ענין הדיבורים בבית הכנסת בכלל ובשעת 

 התפילה בפרט.

 אספר לכם מעשה מזעזע:

ו זוג לרב העוסק בהשכנת "שלום בית". שאלה הרב את הבעל: "היכן פעם הגיע
 נעוצה הבעיה?" והלה השיב: "כבוד הרב, הרי היא ניצבת כאן לפניך...".

 "מתי התחילו הבעיות?"  -

"כבוד הרב, לא נעים לי לספר, אני אפילו מתבייש להעלות זאת על דל שפתי,  -
 , ביום חתונתנו!".אך הבעיה התחילה עוד כשהיינו בחדר היחוד

 "בעיות של שלום בית בחדר יחוד?!"  -

אכן כן! אחרי החופה נכנסנו יחד לחדר יחוד, אחרי יום שלם של התעלות,  -
תפילות וצום, מותשים ורעבים, על השלחן היה מונח מעט אוכל. טעמנו 
משהו, ולפתע הטלפון הסלולארי שלה מצלצל. היא נכנסה עם הסלולארי 

והיא ענתה! ואני ישבתי בצד  -דר יחוד!!! הוא צלצל כשהוא פתוח לח
 והמתנתי בסבלנות שהיא תסיים את השיחה!!!". 

 פנה הרב אל האשה ושאל: "האם זה נכון מה שהוא מספר?" 

 והאישה ענתה: "זה נכון, אך הוא לא הציג את התמונה בשלמותה!"

 "מה היה?"  -

החתונה, ונאלצה לעבור  "החברה הכי טובה שלי, שברה את הרגל יום לפני -
ניתוח. כך יצא שביום החתונה היא היתה מאושפזת בבית החולים, מחלימה 
מהניתוח. כל החברות שלי הגיעו לחתונה חוץ ממנה. לפני החופה שוחחתי 
עימה בטלפון והרגעתי אותה, ואחרי החופה היא התקשרה לאחל לנו מזל 

בודדה בבית החולים?  טוב. האם לא חסד גדול הוא לדבר איתה, כשהיא כה
 מה בכלל הבעיה?" 

"היא אפילו לא מבינה את הבעיה, וזו הבעיה  -אמר הבעל  -"הרב מבין?"  -
הגדולה מכל! היא הרי דיברה עם החברה הזו ביום שלפני החתונה ארבע 
שעות, בבוקר יום החתונה שעתיים, ולפני החופה עוד חצי שעה. בדיוק 

 היא היתה מוכרחה שוב לדבר איתה?!"  באמצע השהות הקצרה בחדר היחוד

המשיך הבעל לתאר את סבלו.  -"ואל יחשוב כבוד הרב שהענין הסתיים אז" 
"כיום, כמה שנים אחרי החתונה, יש לנו, ב"ה, כמה ילדים ובקושי מוצאים אנו 
זמן לעצמנו. והנה סוף סוף, נסענו פעם אחת לחתונה רק אני והיא, כאשר 

בייביסיטר, ואת הדקות הספורות הללו של הנסיעה הילדים נשארו בבית עם 
בפלאפון כמובן... ברגעים  -המשותפת, היא מנצלת לפטפוט עם חברותיה 

אלו, כבוד הרב, מרגיש אני את עצמי כמו אחת מחברותיה, ולא החשובה 
 שבהן"... 

ובכן לאמיתו של דבר את המעשה הנ"ל לא שמעתי מרב העוסק בהשכנת 
"חדר היחוד" שלנו עם  -תיו במו עיני בבית הכנסת "שלום בית" אלא ראי

 הקב"ה: 

חדר היחוד, להתיחד עם בורא עולם. במשך כל  -יהודי מגיע לבית הכנסת 
היום אדם נמצא בחוץ, עסוק בעיסוקים שונים, ולמשך זמן לא ארוך הוא 
מתיחד עם הבורא, בבית הכנסת. ובכן, יהודי מגיע לבית הכנסת כשמכשיר 

לא יאמן כי -ד שלו פתוח, באמצע חזרת הש"ץ המכשיר מצלצל, והטלפון הניי
 הה...". -יסופר, הוא עונה: "אמן... אה

עכשיו הזמן לדבר עם חבר? הרי דברת איתו קודם חצי שעה, אתמול שעתיים, 
בדיוק בחדר יחוד הנך מוכרח לדבר איתו?! ומיודעינו אפילו לא מבין מה 

 הבעיה... 

יט"א שראה פעם מישהו משוחח בפלאפון באמצע סיפר הרב יהודה יוספי של
 חזרת הש"ץ.

 ניגש אליו ושאל: "תסלח לי, זה היה ראש הממשלה?" 

 "לא".  -

 "שר הבטחון?" 

 גם לא. -

 אז מי זה היה -

 לא חשוב...  -

אמר לו הרב: "זה לא חשוב, אבל הקב"ה עוד פחות חשוב?! וכי אינך מתבייש 
 כך לשוחח עם אדם אחר בהיותך בחדר יחוד עם בורא העולם?!" 

ומילתא דבדיחותא חדה להמחשת הענין: אם רבי לוי יצחק מברדיטשוב, 
סנגורם של ישראל, היה נכנס לבית כנסת והיה רואה שבאמצע התפילה 

פלאפונים ויהודים עונים ומשוחחים להנאתם, מה היה אומר  נשמעים צלצולי
 על כך? איזה לימוד זכות היה מוצא על ישראל? 

הוא ודאי היה אומר: "רבונו של עולם! אפילו בתוך משרד של תחנת מוניות 
 עשו בית כנסת!"... 

חומר עוון הדיבור בשעת התפילה מבואר בדברי ה"משנה ברורה" (סימן נו, 
 בזו הלשון:  סק"א) שכתב

"וכל שכן שצריך להזהר מאד ומאד שלא להשיח באמצע קדיש או קדושה, 
וכדאיתא במסכת דרך ארץ דרבי חמא אשכחיה לאליהו בכמה אלפי גמלים 

המדברים בשעת התפילה], וכל המדבר באלו -טעונים אף וחמה לשלם לאלו [
 המקומות עליו הכתוב אומר: "לא אותי קראת יעקב". 

פר חסידים': מעשה בחסיד אחד שראה לחסיד אחר במותו, ופניו "וכתוב ב'ס
מוריקות. אמר לו: למה פניך מוריקות? אמר לו: מפני שהייתי מדבר בשעה 

 שהש"ץ היה אומר 'ויכולו' וברכת 'מגן אבות' וב'יתגדל'". 

"ובספר 'מטה משה' (סימן תיא) הביא בשם מדרש, שחכם אחד נתראה 
יד שהיה לו כתם במצחו, ואמר לו מפני מה ארע לתלמידו בחלום, וראה התלמ

לך כך? אמר לו: מפני שלא הייתי נזהר מלדבר כשהחזן היה אומר קדיש". 
"ואפילו להרהר בדברי תורה אסור בשעה שהחזן אומר קדיש, מפני שצריך 
 לכוין הרבה ענית הקדיש. ואין חילוק בין קדיש על תנ"ך או אגדה או משניות". 

'יצר הרע' ללמוד תוך כדי תפילה, אבל אז, כששומע את לפעמים יש לאדם 
 חזרת הש"ץ הוא עונה "אמן" כלאחר יד, ואינו יודע אפילו על איזה ברכה ענה. 

בל נשכח אפוא, את ציווי התורה "ומקדשי תיראו", לירא ממי ששוכן במקדש 
מעט שבו אנו מתפללים, נזהר מדיבור בדברים בטלים בבית ה', נשתדל בכח 

 לענות "אמן", ובזה נזכה לכל הטוב הנצחי הצפון לצדיקים בגן עדן. כוחנו

 (ומתוק האור)

 בדרך הדרוש  
 

  )יט, ב(  והייתם קדושים כי קדוש אני
במדרש מכאן שמקבלין גרים ותמוה, ולתרץ נקדים מה 

שהקשה האר"י הקדוש ז"ל למה מקבלין גרים אי ניחא לי' 
להקב"ה שיהיו ישראלים הוי לי' לבוראם ישראלים ותירץ 

משום דישראל נקראו קדושים ואו"ה חול ומצוה להוסיף מחול 
ם והייתם קדושים ממילא נקראו על הקודש והא"ש והתקדשת

ישראל קדושים ואו"ה חול ומצוה להוסיף מחול על הקודש לזה 
 אמר שפיר המדרש מכאן שמקבלין גרים ודו"ק:

במדרש קדושים קרית לנו לפיכך הסר מעלינו את המות 
הזה וזה תמוה, ולתרץ נקדים דאיתא בבבא קמא (דף ס"ב) 
דהגוזל ועשה שינוי השם דקנה, איתא למה גזר הקב"ה מיתה 
בעולם משום שאמר הקב"ה בראתי אתכם מעפר ותזקקו לשוב 
 לעפר ואיתא בגמ' הגוזל חולין ועשאה קודש קנה והא"ש

קדושים קרית לנו וא"כ קנה אותנו בשינוי השם ולא צריך לשוב 
 (מדרש יונתן)        לעפר לפיכך הסר מעלינו את המות ודו"ק:

איתא בירושלמי במסכת ביכורים וזה לשונו מפני שיבה 
תקום והדרת פני זקן ויראת מאלהיך אני ה'. אני ה' שקיימתי 
מצות זקן תחלה, עד כאן, ותמוה. ויש לפרש על פי מה שכתבו 
המפרשים על הקושיא למה הקב"ה מדקדק שלא להשתחוות 

. מה שאין מלך בשר ודם מדקדק לבלי לצבא השמים
להשתחוות לשריו ועבדיו ואדרבה כבודם הוא כבודו. וכתבו לפי 
שישראל עמו ונחלתו והם חלק אלקי ממעל, וממילא אם הוא 
משתחוה לאחד משריו ועבדיו הרי החלק אלקי המעורב בו 
משתחוה גם כן לאותו שר והעבד. וזה אין דרך שום מלך שיהא 

לעבדיו. לפיכך הזהיר הקב"ה שלא להשתחוות שוחה ומשתחוה 
אפילו לעבדיו. ועל פי זה יש לפרש גם כן הפסוק אני ה' וכבודי 
לאחר לא אתן ותהלתי לפסילים. שאמר הקב"ה אני לא אתן 

לשום אחר את כבודי ואפילו לעבדי ומשרתי ואם תקשי לך 
ולמה מלך בשר ודם נותן כבודו לעבדיו המשרתים אותו. על זה 

ם הפסוק ותהלתי לפסילים. רצה לומר שאם אני אתן את מסיי
כבודי דהיינו רשות להשתחוות לאחד ממשרתי המשמשים לפני 
דומה כאלו תהלתי לפסילים דהיינו כאלו אני בעצמי משתחוה 
להם שהרי באותה השתחויה משתחוה גם כן אותו חלק האלקי 
אם כן אני נותן אותה התהלה של השתחויה לפסילים לפיכך 

כבודי לאחר לא אתן. ועל פי זה יבואר דברי הירושלמי הנזכר ו
לעיל דהיה קשה לו איך צותה התורה לחלוק כבוד ולקום מפני 
זקן הא החלק אלקי משתחוה לו גם כן כנזכר לעיל. ועל זה אמר 
ויראת מאלהיך אני ה' אני הוא שקיימתי מצות זקן תחלה אם כן 

 מצוה זו: מותר לך לכבד לזקן דהרי גם אני מקיים

 )חנוכת התורה(



 

 

- 

ְוָאַהְבָּת ֶאת ַעְצְמ 
ת ִמְצוַ ר ְּבִהּדּו ִקַּיְמנּוה, ָהֱאמּונָ ג ֵמַח ה ַעָּת ה זֶ  ָיָצאנּו

ה ָהֱאמּונָ ת ֶא  ְּבִלֵּבנּו נּוְר ַד ֶהֱח ם, וְ ִמְצַריִ ת ְיִציַא ר ִסּפּו
א ְוהּוע, ַהֶּטבַ ל ַע ְוַׁשִּליט  אהּו לָיכֹול ֹּכי ּכִ ם עֹולָ א ְּבבֹוֵר 

 ָאנּום ְצִריִכי זֹוה ֶוֱאמּונָ . ִּכְרצֹונֹוע ַהֶּטבַ ת ֶא ת ְלַׁשּנֹול ָיכֹו
 . ֻּכָּלּהה נָ ָּׁש ַה ל ְלכָ  ַלֶּדֶר ְלֵצָדהת ָלַקַח 

א הּום ֵמֶה ד ֶאָח , ׳הּבַ ה ֶּבֱאמּונָ  ֵיׁשם ַרִּבים ֲחָלִקי
 ְּכמֹוה, ַהּזֶ ם ָּבעֹולָ  ְׁשִכיָנתֹות ְלַהְׁשרֹוה ָרצָ ״ה ֶׁשַהָּקּבָ 
ה ֶאת ָהעֹוָלם ״ְּבָׁשָעה ֶׁשָּבָרא ַהָּקּבָ ׳״ל: ֲחזַ  ֶׁשָאְמרּו

?! ִּדיָרתֹון ְוֵהיכָ , ׳םִנְתַאּוָה ֶׁשְּיֵהא לֹו ִּדיָרה ַּבַּתְחּתֹוִני
ת ׁשֹוֶכנֶ  ְּבִקְרּבֹור ֲאֶׁש ל, ִמִּיְׂשָרֵא ד ְוֶאָח ד ֶאָח ל ּכָ  ְּבתֹו
 ל.ִמַּמַע  ֱאלֹוַק ק ֵחלֶ ה ְטהֹוָר ה ְנָׁשָמ 

ל ַע ר ְוָאַמ  ,ָּכמֹו ְלֵרֲע ְוָאַהְבָּת  ִנְצַטּוֵינּו ְּבָפָרָׁשֵתנּו
ר ֶׁשָאַמ  ּוְכמֹו, ׳הַּבּתֹוָר ל ָּגדֹול ְּכלָ ה זֶ ׳א ֲעִקיבָ י ַרּבִ ה זֶ 

ל ֶרגֶ ל ַע ה ַהּתֹוָר ל ּכָ ד ִלְלֹמה ֶׁשָרצָ י ּגֹו ְלאֹותֹון ַהָּזֵק ל ִהּלֵ 
ל ּכָ ה זֶ  -ה ַתֲעֶׂש א  ַלֲחֶבְרי ָׂשְנאּו ֶׁשָעֶליה ַמ ׳ת, ַאַח 

ל ּכָ ה ָּבזֶ ה ְּכלּולָ ד ֵּכיַצ ם ַהְּמָפְרִׁשי ּוּׁשְוִנְתַק , ׳הַהּתֹוָר 
 ה. ַהּתֹוָר 

א הּוי, ְיהּוִד ל ֶׁש  ֶעְרּכֹול ּגֶֹד  ְלַהֲעִרי יֹוֵדַע ר ַּכֲאֶׁש א ֶאּלָ 
ה ִׂשְמָח א ּוָמלֵ א, הּוי ְיהּוִד י ּכִ  ַעְצמֹות ֶא ב ְואֹוֵה  ַמֲעִרי

י ֲהֵר ה ִיְהיֶ ק ֶׁשַר ה ַמ י ּכִ ן, ְלִעָּצבֹול נֹוֵפ  ְוֵאינֹוִמָּכ ת ְוַחּיּו
י ְיהּוִד ם ּגַ ד ּוְלַכּבֵ  ְלַהֲעִרי יֹוֵדַע א הּוא ּוִמֵּמילָ א. הּוי ְיהּוִד 
ֶאת ָהַאֵחר ' ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲע'ְוֶזהּו  י.ְיהּוִד א הּום ּגַ י ּכִ , ַאֵחר

 ּכָ ' -ֶּתֱאַהב ְּכמֹו ֶׁשַאָּתה ַחָּיב ֶלֱאהֹב ַעְצְממֹו' 
 יֹוֵדַע א הּול ּכָ ם קֶֹד י ּכִ , 'הַּבּתֹוָר ל ָּגדֹול ְּכלָ 'א הּון ְוָלכֵ 

 ְלֵרעֹום ּגַ ב אֹוֵה א ּוִמֵּמילָ א הּוי ְיהּוִד י ּכִ  ַעְצמֹות ֶא ב ֶלֱאהֹ
ל ּגֶֹד יֹוֵדַע ר ְוַכֲאֶׁשם. ִּבְׁשֵניֶכן ׁשֹוכֵ ׳י הֲאנִ י ּכִ , ָּכמֹוהּו
ל ּכָ  ְוֶזהּוי, ִּכיהּוִד  ַעְצמֹו ְּבֵעֶרם ּגַ ר ַמִּכיי, ְיהּוִד ל ֶׁש  ֶעְרּכֹו
ל ּכָ ם ְלַקּיֵ ל ְותּוכַ י ִּכיהּוִד  ְּבַעְצְמן ַּתֲאִמי, ֻּכָּלּהה ַהּתֹוָר 
ה.ַהּתֹוָר 

 לא תשנא
פרשתינו עשירה במצוות וחלקם הגדול הם מצוות 

א ִתְׂשָנא ֶאת ֹל״שבין אדם לחברו. אחת מן המצוות היא 
, שהיא שורש ויסוד להרבה מלאוי בין אדם ״ָאִחיָך ִּבְלָבֶבךָ 

 לחבירו.
 החינוךכתב התוכן הפנימי של מצוה זו היא כמו ש

שרש המצוה ידוע. כי שנאת הלב גורמת : "(מצוה רלח)
רעות גדולות בין בני אדם להיות תמיד חרב איש באחיו 
ואיש ברעהו, והיא סבה לכל המסירות הנעשות בין 

והיא המדה הפחותה והנמאסת תכלית המאוס , אנשים
 ".בעיני כל בעל שכל

הגדרות  צריך לדעת מה הםאבל כבכל מצוה 
 .לאו זהבהלכה ה

 שנאה בלב
לא מביא לשון הספרא: " )שב יןמ לאו"(ספה הרמב"ם

אמרתי אלא שנאה שהיא בלב, אבל אם גילה לו את 
 ".אינו עובר על לאו זה ,וידע זה שהוא שונאוה השנא

 שלשה ימים
כתב ששיעור השנאה  )1)(פרק כא סי"ט בספר חרדים

כדי לעבור על הלאו הוא שלא דבר עמו שלשה ימים 
 . גדר זה לומדים מהפסוק  ברוצח בשוגג)2מחמת איבה
הרי  - "םול שלשונא לו מתמווהוא לא ש" )(דברים ד, מב
 .שלשה ימים

 חפץ ברעתו
 הגדרה נוספת אנו מוצאים בפסוק של רוצח בשוגג

", הרי ולא מבקש רעתווהוא לא אויב לו " )במדבר לה, כג(
 .)3שאם מבקש וחפץ ברעתו הוא נקרא 'אויב'

 
; וכך פסק )ת פ"ל(וכן כתב המהרש"ל בביאורו על הסמ"ג  )1

שיעור זה מובא במשנה  )2הח"ח בספרו אהבת ישראל פ"ב. 
לכאורה ברור  )3. שהרג אם גולהלענין שונא (מכות פ"ב מ"ג) 

שאין צריך שיהיו שתי התנאים יחד, גם שלא דבר עמו ג' 
יש לעיין ועל הלאו.  עוברימים וגם חפץ ברעתו, ובאחת מהם 

אם בגדר הרמב"ם של שנאה מוסתרת, האם די שמסתיר 
שנאתו כדי לעבור על הלאו, או שצריך בנוסף גם אחת משתי 

דם לחברו שע"י בספר לימוד הלכות בין א 'עי[ההגדרות האחרות. 
 .]מכון 'תורת האדם לאדם' פעיה"ק צפת, ח"א סוגיות א' וב'



 

 

שיקדש אדם עצמו אף בדברים המותרים . ְהיּוְקֹדִׁשים ִּת 
כאכילה ושתיה וכדומה, כי אם ילך אחר תאוות לבו 
בדברים המותרים נמצא שהוא נבל ברשות התורה.

 )ן"רמב( 
 

במדרש: 'קדושתי למעלה  .ְקֹדִׁשים ִּתְהיּו ִּכי ָקדֹוׁש ֲאִני
מקדושתכם'. כיון שקדושתי חופפת עליכם ונמצאת 
תמיד למעלה מקדושתכם, יכול כל אחד להגיע 

 )דגל מחנה אפרים( לקדושה בניקל.
 

על ידי שמירת . יֶכםֵק ְוֶאת ַׁשְּבתַֹתי ִּתְׁשֹמרּו ֲאִני ה' ֱא
ר , שאפלו עובד עבודה זרה כדושבת 

 )אור המאיר( אנוש מוחלים לו.
 

אם תרצו  .ִלְרצְֹנֶכם ִּתְזָּבֻחהּוַלה' ְוִכי ִתְזְּבחּו ֶזַבח ְׁשָלִמים 
, העצה לכך היא לזבוח את היצר הרע 

לו תזבחו את הרצון שלכם שלא תאכ
שיהיה לכם כח  -לשם רצונכם אלא לשם רצון ה' 

 )נועם אלימלך( לעבודתו.
 

אל תגנבו  .ֲאִני ה' ...א ִּתְגנֹבּו ְוא ְתַכֲחׁשּו ְוא ְתַׁשְּקרּו 
ואל תרמו וכו' בטענה כי את הכסף אתם צריכים 

נאמן  - לעשות בהם מצוה ומעשים טובים, אלא 
שאם תתנהגו ביושר יהיה לכם די ממון  לשלם שכר,

 )תפארת שלמה( .כדי לקיים בהם מצוות
 

ואהבת לרעך כמו שתאהב  '.ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲע ָּכמֹו ֲאִני ה
 (בעש"ט) את חברך, כמוך אני ה' כך יתנהג הקב"ה עמך. 

 
 על ידי אחדות כל אחד יכול לזכות לקדושה

י  ְהיּו ּכִ ים ּתִ ָרֵאל ְקֹדׁשִ ֵני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ ר ֶאל ּכָ ּבֵ ּדַ
ר  .ָקדֹוׁש ָאִני ים ֲאׁשֶ ָרֵאל ֵיׁש ֲאָנׁשִ ָלל ִיׂשְ ֵאֶצל ּכְ

ה ָ ֻדׁשּ ת ַהּקְ יַע ְלַדְרּגַ ַקּלּות ְיכֹוִלים ְלַהּגִ ֲאָבל ֵיׁש , ּבְ
ה  יַע ְלַדְרּגָ ה ָלֶהם ְמֹאד ְלַהּגִ ר ָקׁשֶ ׁשּוִטים ֲאׁשֶ ים ּפְ ֲאָנׁשִ

ָרֵאל. זוֹ  ל ִיׂשְ ְכלֹל ַעְצמֹו ִעם ּכָ יִּ ְוָאז , ָהֵעָצה ָלֶזה הּוא ׁשֶ
יִקים ְוִיְרֵאי  ּדִ ם עָ ה' ַהּצַ יעּו ּגַ ּפִ ר ָלֶזה. ָליוַיׁשְ י , ְוַהֶהְסּבֵ ּכִ

אוּ  ֶֹרׁש ֶאָחד ּבָ ם ִמׁשּ ּלָ ָרֵאל ּכֻ מֹות ִיׂשְ ל ִנׁשְ ה , ּכָ ֵהּמָ ׁשֶ
ם הּוא ֵחֶלק  ּלָ ַמת ּכֻ בֹוד ְוִנׁשְ א ַהּכָ ּסֵ ַחת ּכִ ֲחצּוִבים ִמּתַ

ַעל ּכֹוֵלל ַעְצמֹו ִעם ֲאֵחִרים ֶזה , ֱאלֹּקַ ִמּמַ ׁשֶ ָלֵכן ּכְ
ם ָעָליו יַע ּגַ ּפִ ָאַמר וְ . ַמׁשְ ר ֶאל "ֶזהוּ ׁשֶ ּבֵ ל'ּדַ ֵני ' ּכָ ֲעַדת ּבְ

ָרֵאל ם ִיְהיּו ִנְכָלִלים ַיַחד", ִיׂשְ ּלָ ּכֻ ים "ָאז , ׁשֶ ְקֹדׁשִ
ְהיוּ  ה" ּתִ ָ יַע ִלְקֻדׁשּ ל ֶאָחד יּוַכל ְלַהּגִ ַעם , ּכָ י "ְוַהּטַ ּכִ

ה ָלֵכן " ָקדֹוׁש ֲאִני ָ ֵמאֹותֹו ׁשֶֹרׁש ְקֻדׁשּ אֶתם ֶכם ּבָ ְוֻכּלְ
יַע ְלַמְדֵרָגה זוֹ ֹאָתם   .ְיכֹוִלים ְלַהּגִ

 )להרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא(אוהב ישראל  

 
ַ‚ם  ּיּו˙ ו¿ ƒרּוָחנ ם ּב¿ מו… ּ‚ַ ¿̂ ׁ̆ ַע ≈„ּ ַ̃ י¿

ּיּו˙ ƒמ ¿ ׁ̆ ‚ַ  ּב¿
י ָקדֹוׁש  ְהיּו ּכִ ים ּתִ ִהֵּנה ִעַּקר  .ֱאלֵֹקיֶכםה' ֲאִני ְקדֹׁשִ

ָהֲעבֹוָדה ִהיא ֶׁשָּצִרי ִלְראֹות ָּתִמיד ְלַהְגִּביר ֹּכַח 
ֵהן ְּבתֹוָרה ּוִמְצוֹות ּוַמֲעִׂשים , ַהְּנָׁשָמה ַעל ַהּגּוף

א ְלַכֵּון ַלֲהָנַאת ַעְצמֹו ְּכָלל ְּבֵעת ָעְסקֹו  טֹוִבים ֶׁש
 ְלבֹוֵרא עֹוָלם ָּברּו ָּבֶהם ַרק ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוחַ 

א ְלַכֵּון  הּוא, ְוֵהן ְּבָצְרֵכי ַּגְׁשִמּיּות ַהֶהְכֵרִחִּיים ֶׁש
ַרק ִּבְכֵדי ֶׁשּיּוַכל ְּבֹכַח  ,ְלַמְּלאֹות ַּתֲאָותוֹ  ו"ח

ְוִהֵּנה ְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות  '.הָהֲאִכיָלה ַההּוא ַלֲעֹבד ֶאת 
מֹוֶרה ַעל ְּבִחיַנת ְקֻדָּׁשה "ה ִראׁשֹונֹות ְּבֵׁשם ַהָּוי

ּוְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות ַאֲחרֹונֹות , ִּבְׁשַעת ּתֹוָרה ּוְתִפָּלה
מֹוֶרה ַעל ְּבִחיַנת ְקֻדָּׁשה ְּבֵעת ָעְסקֹו ְּבִעְנָיִנים 

ְּבִגיַמְטִרָּיא  'ְהיּוּתִ 'ְוֶזהּו ְקֹדִׁשים ִּתְהיּו . ַּגְׁשִמִּיים
ֶׁשָהָאָדם ָצִרי ְלִהְתַקֵּדׁש "ה', ְנָׁשָמה ַהָּוי'

ּוְלַהְגִּביר ֹּכַח ַהְּנָׁשָמה ִּבְׁשֵּתי ָהִעְנָיִנים ַהְּמֻרָּמִזים 
א ִיְהֶיה ֵמֵאּלּו ָהעֹוְבִדים ֶאת "ה, ְּבֵׁשם ַהָּוי ה' ְו

ְסָקם ְּבָצְרֵכי ּוִבְׁשַעת עָ , ַרק ִּבְׁשַעת ּתֹוָרה ּוְתִפָּלה
ִמִּלָּבם ּוְמַמְּלִאים ה' ָהעֹוָלם ַהֶּזה ִנְׁשַּכח ִיְרַאת 

ב ֶׁשָּכתּו ְוֶזהּו. ַּתֲאָוָתם ַרק ִּבְׁשִביל ֲהָנַאת ַעְצָמם
י: 'ַּבִּמְדָרׁש ְהיוּ ם ְקדֹׁשִ ר לֹומַ ד ַּתְלמּוי ָּכמֹונִ ל ָיכוֹ  ּתִ

ם'. ֻדַּׁשְתכֶ ִמְּק ה ְלַמְעלָ י ְקֻדָּׁשתִ  י ה'ֲאנִ  ָקדֹושׁ י כִּ 
י, רּוָחנִ  ֶׁשֻּכּלוֹ ה' ּכַ  ָקדֹוׁשה ֶאְהיֶ ם ָהָאָד ר ֹיאמַ א ֶׁש

י ּכִ , ַעְצמוֹ  ְיַקֵּדׁשם ָהרּוָחִנִּיים ָּבִעְנָיִניק ֶׁשַר  ְּדַהְינּו
ת ּוִמְתַנֵּׂשאה ִמְתַעּלָ ה' ְלַמְעלָ י ְקֻדָּׁשתִ '
ם ַעְצְמכֶ ם ְמַקְּדִׁשים ֶׁשַאּתֶ י ְידֵ ל עַ ם' ִמְּקֻדַּׁשְתכֶ '

 .םָּבכֶ ק ַר ם ַהַּׁשָּיִכים ַהַּגְׁשִמִּיים ָּבִעְנָיִני

צריך  .ַׁשְּבתַֹתי ִּתְׁשֹמרּוִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ִּתיָראּו ְוֶאת 
להבין מה הקשר בין שתי מצוות אלו. ויש לומר 
דהנה אמרו חז"ל שבנים לאו בזכותא תליא אלא 
במזלא, ולפי זה צריך לדקדק למה צריך לכבד 



 

 

ולירא מאביו, הרי אין כאן שום זכות לאביו אלא 
הוא נולד בגלל המזל של אביו, אך יש לומר שזה 

ומד במזל, אבל בישראל אמרו רק בגוי התלוי וע
חז"ל 'אין מזל לישראל', אם כן נולד בזכות אביו. 
והנה על פי חכמת המזלות, יום השבת הוא יום 
של עצבות, וגם יום שצריך לעבוד בו, ובכל זאת 
ישראל שובתים בשבת ממלאכה והם שמחים בו, 
מכאן ראיה שאין מזל לישראל. לכן אמר "איש 

תאמר שלא בזכות אביו אמו ואביו תיראו" ואם 
נולד אלא בגלל המזל, לכן אמר "ואת שבתותי 
תשמורו", ומזה ראיה שאין מזל לישראל, אם כן 
הוא נולד בזכות אביו וצריך לכבדו ולירא ממנו.

 )להגה"ק ר' יונתן אייבשיץ (תפארת יהונתן 

 מֹאְזֵני ֶצֶדק ַאְבֵני ֶצֶדק ֵאיַפת ֶצֶדק ְוִהין ֶצֶדק ִיְהֶיה ָלֶכם
כתב רש"י  ִני ה' ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים.ֲא 

'על מנת כן'. לכאורה איך תלה הקב"ה יציאת 
מצרים בתנאי, הרי אם לא יקיימו התנאי נמצא 

[ולכאורה הרי הקב"ה הבטיח שאין כאן יציאת מצרים, 
. אלא שכל תנאי אנו שיצאו ממצרים בכל אופן]

ובן, שהתנה עמהם לומדים מתנאי בני גד ובני רא
משה רבינו שאם יעברו חלוצים יקבלו חלקם 
בעבר הירדן, ומשם לומדים את דיני התנאים. אם 
כן נמצא כמו ששם היה המעשה אפשר להתקיים 
על ידי שליח, שהרי יהושע הוא שחלק את הארץ, 
כך בכל תנאי צריך שיהיה המעשה יכול להתקיים 

"אני ה'" על ידי שליח. והנה ביציאת מצרים כתיב 
ודרשו חז"ל אני ולא השליח, אם כן אין תנאי זה 
דומה לתנאי בני גד ובני ראובן, והכלל הוא שאם 
אין התנאי כדין, התנאי בטל והמעשה קיים, לכן 
אף כאן אפילו אם לא יתקיים התנאי המעשה 

 )הגה"ק ר' יצחק מאיר מגורם (החדושי הרי״ קיים. 

ת ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְנַאף ֶאת ֵאֶׁשת ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְנַאף ֶאת ֵאֶׁש 
והדקדוק מבואר דלשון כפול  .ֵרֵעהּו מֹות יּוַמת

הוא, והוה ליה למימר 'ואיש אשר ינאף את אשת 
איש' או 'אשר ינאף את אשת רעהו'. ויש לומר על 
פי מה דאיתא בילקוט תורתו של דואג תורה של 
דופי היה, שהיה אומר דאשת חייבי מיתות בית 

חייבים עליהן משום אשת איש, שכיון דין אין 
שנתחייב מיתה אף על פי שלא נהרג עדיין הרי 
הוא כהרוג ואשתו מותרת. ובזה יש לפרש הפסוק 
שבא לשלול סברא של דופי זו, לכן אמר "ואיש 
אשר ינאף את אשת איש" ואיזה אשת איש "אשר 

ינאף את אשת רעהו", דהיינו שבעלה כבר 
ן שנאף את אשת רעהו, נתחייב מיתת בית דין כיו

אפילו הכי גם הנואף השני "מות יומת", כי כל 
 זמן שלא נהרג בעלה דינה כאשת איש.

 בשם הגה"ק ר' דוב  (לקוטי בשמים
  )בעריש ראפאפורט אב"ד מעזיבוז

בעיר אחת נשא הרב דרשה בחומר עוון גזל וגניבה, 
הציבור התעורר וקבלו על עצמם להתנהג בצדק 

הרב כי אחד  ובישרות, אך השמועה באה אל
מנכבדי הקהל לא הושפע מדבריו וממשיך 

הזמינו הרב ושאל אותו:  .ברמאותו כמימים ימימה
בעשרת הרי כבר נכתב 'לא תגנוב' , יש לי קושיא

מדוע חזר על זה שוב בפרשת קדושים הדברות 
? וגם יש לדקדק למה שם כתוב א ִּתְגנֹבּוואמר: 

לשון יחיד וכאן בלשון רבים? לא ידע אותו נכבד מה 
לענות. אמר לו הרב, הביאור הוא כך: במעמד הר 
סיני אמר הקב"ה דרשה ברבים, ואמר להם 'לא 

ם חשבו שדיבר רק אל תגנוב' אך האנשים הנכבדי
המון העם שהדרך לדבר אליהם בלשון יחיד 'דו 

, לכן היה צורך ]![אתה לא תגנובזאלסט נישט גנב'נען' 
'איר זאלט  -ולומר להם בדרך כבוד 'לא תגנובו' 

 ...[אתם לא תגנובו!]נישט גנב'נען' 

 מ

הרה"ק רבי משה לייב מסאסוב זצוק"ל היה 
מר שלמד מפורסם במדת אהבת ישראל. פעם א

מדה זו מגוי שיכור. וכה סיפר: פעם ראיתי שני גויים 
יושבים על כוסות יי"ש, לאחר שהשתכרו היטיב 
שאל אחד את חבירו: איוואן אתה אוהב אותי? 
בודאי! ענה חבירו, אמר לו: אם כן אמור נא לי מה 
כואב לי! ענה לו הלה: וכי מהיכן אדע מה כואב לך?! 

מה כואב אין זה נקרא אמר לו: אם אין אתה יודע 
אמר רבי משה  -שאתה אוהב אותי. מכך למדתי 

 מה זה אהבת ישראל. -לייב 
ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲע ובזה ביארו צדיקים את הפסוק 

שתאהב את חברך עד שתרגיש בצערו  ָּכמֹו
 ו שאתה מרגיש בצער עצמך.וכאבו כמ

וידוע שהרבנית של החפץ חיים זצוק"ל סבלה פעם 
על רגלה, הלך אתה החפץ חיים אל הרופא, ואמר 

 הרגל של זוגתי כואבת לי... :לו



 

 

 }ג{ְמַנֵחם ְלִצּיֹון 
"ק ָהַעִלָּיה ַהֲחִסיִדית ַהְּגדֹוָלה ְּבָראׁשּות ָהַרַה ת ְלתֹוְלדֹו

 "לַרִּבי ְמַנֵחם ֶמעְנְדל ִמִּוויֶטעְּבְסק ְזצּוַק 

 ֶמעְנֶדעֶלער' ֶׁשל  ‘ִּיּסּוִרים'הַ 
 ַּכֲאֶׁשר ,ַּבֶּדֶר ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאלַהַהְפָלגֹות ֵמ ְּבַאַחת 

ְוָכל , םַנְחׁשֹול ָּגדֹול ְלָטְבָע  ֲעֵליֶהםָעַמד ְּבֵלב ָים ָהיּו 
ִּתְׁשַקע ִּבְמצּולֹות ַהְּסִפיָנה ָהְיָתה ְּבַסָּכָנה ֶׁשֹּלא 

ִּבְתִפָּלה  ַרִּבי ֶמעְנֶדעֶלעָעַמד , ָחִליָלה ַעל נֹוְסֶעיָה 
ַהִּיּסּוִרים ָּגלּוי ְוָידּוַע ְלָפֶני , ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם': ְוָאַמר

, ְּכֵדי ַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאלֶׁשָּסַבְלִּתי 
ֲהא ְּבֵעיַני ָרִאיִתי ֶאת ַרִּבי ָנחּום 
ִמְּטֶׁשעְרנֹוִּביל ְמַנֶּקה ֶאת ֶהָחֵצר 

ֶאת ַהָּכבֹוד ַהֶּזה ‘ ָסַבְלִּתי'וְ , 1ִלְכבֹוִדי
ַהּכֹל ְּכֵדי  2ֲעדֹוִמָּיה ְוא ִעַּכְבִּתי ַּב ְּבדּו

 ַעל ֵּכן ֲאִני ְמַבֵּקׁש, ְלַהִּגיַע ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל
ֶׁשִּבְזכּות ִיּסּוִרים ֵאּלּו אּוַכל ֶּבֱאֶמת 

ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ָנח  .‘ְלַהִּגיַע ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל
 .ַהָּים ִמַּזְעּפֹו

 תקל"זִלְקַראת סֹוף ַהַּקִיץ ֶׁשל ְׁשַנת 
ָּיָרה ִהִּגיָעה ֶאל ַּׁש ְוַה , ִהְסַּתְּיָמה ָלּה ַהַּמָּסע

 .חֹוֵפי ַעּכֹו ְּבָׁשָעה טֹוָבה ּוֻמְצַלַחת
 ִאּוָּה ְלמֹוָׁשב

ֶאת ָהִעיר  ִיְׂשָרֵאל ִאּוּוְּבַהִּגיָעם ְלֶאֶרץ 
ְוַעל ַאף ַהְפָצרֹות . ְצַפת ְלִהְתַיֵּׁשב ָּבּה

ִים ּוְטֶבְרָיא ֶׁשָּיבֹואּו ָלדּור ֵמַאְנֵׁשי ְירּוָׁשלַ 
ְוַאְּדַרָּבה ֵהם  .ֶהֱעִדיפּו ֶאת ְצַפת, ָׁשם

ִיְרצּו , ָסְברּו ֶׁשַּכֲאֶׁשר ִּתְתַיֵּׁשב ַהִּיּׁשּוב ִּבְצַפת ַעל ְמכֹונֹו
 .3ַרִּבים ַלֲעקֹור ִמְּטֶבְרָיא ִלְצָפת

ֶׁשל ַהָּקָׁשה ּוָמה ּׁשְצַפת ָעְמָדה ָאז ֲעַדִין ַּתַחת ִר 
ע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ְׁשַב אֹוָתּה ֶׁשָּפְקָדה ְרִעיַדת ָהֲאָדָמה 

 ,ְוַגם ַמֵּגפֹות ֶׁשָהיּו ַאֲחֶריָה , תק"ך)ִּבְׁשַנת (קֶֹדם ָלֵכן 
  .ְּבֶחְלָקּהְוָהִעיר ָהְיָתה ֲעזּוָבה 

ָּיָרה ָמְצאּו ַּׁש ַהִּגיַע ַה ִּכי ְּבֵעת , ָּדָבר ֶזה ָהָיה ּבֹו טֹוָבה
ֵמֵאין ֶׁשָהיּו ֵרִקים ּבֹו ָּבִּתים ַרִּבים ְּגדֹוִלים ְוטֹוִבים 

 .4יֹוֵׁשב

                                                      
ִּפְנָחס  ַרִּבי"ק ַרִּבי ָמְרְּדַכי ַחִּיים ְסָלאִנים ִסֵּפר ֹזאת ִעם ָהַרהַ  1

יא).-(מאמר מרדכי יִמָּקאִריץ 
ְוָהָיה , ַעְנְוָתנּותֹו ְוִׁשְפלּותֹוְּבגֶֹדל ַרִּבי ֶמעְנֶדעֶלע ָהָיה ְמֻפְרָסם  2

ְׁשמֹו ‘.ַהָּׁשֵפל ֶּבֱאֶמת'חֹוֵתם

, ָחָדׁשֵהם ַּגם ִהְתִחילּו ִלְבנֹות ָלֶהם ַּבִית ְּכֶנֶסת 
יֹוֵסף  ּוֵביְנַתִים ִהְתַּפְּללּו ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ֶׁשל ָמָרן ַרִּבי

 .ָקארֹו
ַא ִעם ַהְּזַמן ָּגְברּו ֲעֵליֶהם ְרִדיפֹות ֵמָראֵׁשי ְקִהּלֹות 

ְוַכֲעבֹר ְּכַאְרַּבע ָׁשִנים , יֹוְׁשֵבי ָהִעיר ֲאֶׁשר ִמְּלָפִנים
ְיכֹוִלים ִלְסּבֹל ֶאת ִמִּביָאָתם  ְּכֶׁשְּכָבר א ָהיּו

ֵמֲעַדת ָּגדֹול עְנֶדעֶלע ִעם ֵחֶלק ַרִּבי ֶמ ם ָק , ָהְרִדיפֹות
ָּגדֹול , ִלְטֶבְרָיאַהֲחִסיִדים ְוָעַזב  ָׁשם ִנְתַקְּבלּו ְּבָכבֹוד

 .ַהְּסָפַרִּדיםְקִהּלֹות ַעל ְיֵדי 
 ַּבת קֹול יֹוֵצאת

ֵּבֵאר ֶאת ֶמעְנֶדעֶלע ְּבֶהְקֵׁשר ְלָכ אֹוְמִרים ִּכי ַרִּבי 
ִּכי ֵמֲחַמת זֹ , ַטְעמֹו ַמה ֶׁשֵהִביא אֹותֹו ַלֲעזֹב ֶאת ְצַפת

ִנְׁשָמִעים ָּבּה ַהְּקִריאֹות ַהּיֹוְצאֹות ִמן  5ֲאִויָרּה ֶׁשל ְצַפת
א ָעָליו ּוֵמֲחַמת ָהְרִדיפֹות ְוַהָּצרֹות ֶׁשָעְברּו , ַמִיםָּׁש ַה 

 .לֹו ּכֹחֹוָתיו ִלְסּבֹל ֶאת ַהְּקִריאֹות ָהֵאּלּוָעְמדּו 
 ְקבּוָצה ֵמַהֲחִסיִדים ִנְׁשֲארּו ֲעַדִין ִּבְצַפת ַא

ַא ְלַאַחר ַּכָּמה , ִמַּקאִליְסקַרִּבי ַאְבָרָהם ְּבָראׁשּות 
ֶנֱאַלץ ַּגם הּוא ַלֲעזֹב ֵמֲחַמת  ,תקמ"דִּבְׁשַנת  -ָׁשִנים 

ִנְׁשֲארּו ִמְּקַהל ַהֲחִסיִדים ְמֵתי ִמְסָּפר ְוַרק , ְרִדיפֹות
 .ִּבְצַפת
ּוב ַהֲחִסיִדי ּׁשָיֵתד ּוִפָּנה ַלּיִ ּו ַהִּנְׁשָאִרים ָהיּו ֵאּל

 .ִנים ַהָּבאֹותָּׁש ֶׁשִהְתַּפֵּתַח ַּב 

 מאגרת הרה"ק רבי אברהם מקאליסק. 3
מאגרת הרה"ק רבי ישראל מפאליצק.4
יר ָזך¿ ": ַהְּמֻקָּבל ַרִּבי ַאְבָרָהם ֲאזּוַלאיְּכמֹו ֶׁשָּכַתב  5 ƒין ֲ‡ו ≈‡ י ƒּכ

ַפ˙ ¿̂ ל ∆ ׁ̆ יָרּ‰ ƒו‡ֲ ּכַ ל ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ı ר∆ ∆‡ ָכל ."ּב¿

 il.comalyayin.tsfas@gma  לתגובות והערות ולקבלת הגליון בדוא"ל אפשר לפנות לכתובת

 מנחם מענדיל ב"ר משה מוויטעבסק בבית החיים בטבריההרה"ק רבי ציון 
 נפטר ביום ב' דראש חודש אייר
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"וידבר ה' אל משה לאמור דבר אל בני ישראל 
ואמרת אליהם קדושים תהיו כי קדוש אני ה' 

 ב) -אלהיכם" (יט, א
קדושתי למעלה  –"יכול כמוני? תלמוד לומר 'כי קדוש אני' 

 מקדושתכם" (ויקרא רבה כד). 
הרה"ק רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב זי"ע וכי מה זה בא שאל 

ללמדנו? הרי כל ילד יודע, שקדושת ה' גדולה מקדושת ילוד 
אשה, אשר מעפר יסודו? אלא כוונת הכתוב היא כך: תדעו לכם! 

כל הקדושה שלי למעלה, היא רק  –"שקדושתי למעלה" 
מכוח קדושתכם למטה כאן בעולם השפל!  –"מקדושתכם" 

דם מרבה לשמור עליו כאן למטה, כך שמו של הקב"ה וככל שא
 מתגדל ומתקדש למעלה!...

 
 "קדושים תהיו כי קדוש אני" (יט, ב) 

 וברש"י: יכול כמוני? תלמוד לומר כי קדוש אני, ע"כ. 
תלמוד לומר, פירוש למוד עצמך לומר תמיד כי קדוש אני, 

 וממילא כשתבוא דבר עבירה לידך תישמר ממנה. 
 וז'ין זי"ע)(הרה"ק מר

 
 "קדושים תהיו" (יט, ב)

מן הדברים אשר רבותינו תלמידי מרן אור שבעת הימים 
הבעש"ט זי"ע יעצו לנו לקבל אור שפע הקדושה הוא, טהרת 

 הטבילה לפני תפילה, והכנה למצוה, ובכך קונים את הקדושה. 
מעשה באברך שהגיע לשבות שבתו אצל כ"ק מרן המהר"א 

עם חשיכה, ולא עלתה לו לטבול  מבעלזא זי"ע, ערב שבת
 במקוה לכבוד שבת, מחמת הזמן הקצר והשעה דוחקת. 

בליל שב"ק בעת עריכת השולחן הטהור, ניגש באמירת 
ה"לחיים" להושיט ידו למרן ז"ל ומרן השיב לו יד כרוכה 

 במטפחת. 
למחרת, בצפרא דשבתא, לאחר שטבל במקוה, הושיט ידו למרן 

והפעם השיב לו מרן ידו ללא  ז"ל בעת אמירת ה"לחיים",
  המטפחת.

 
"איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו" 

 וגו' (יט, ג)
סמך שמירת שבת למורא  -פירש רש"י, ואת שבתותי תשמורו 

לך חלל  אב, לומר אע"פ שהזהרתיך על מורא אב ואם, אם יאמר
 אל תשמע לו, וכן בשאר כל המצוות. עד כאן. -את השבת 

מעשה שאירע בעיראק, 
בהורים אמידים ועשירים 
ביותר שהיה להם בן יחיד. 
לימדוהו כל מיני חכמות, 
ורשמו אותו לאוניברסיטה 

במטרה שילמד כלכלה, כך 

 . שיוכל לנהל את כל עסקיהם
לערך עבר אותו בן ליד בית המדרש הנקרא 'בית זליכא',  17בגיל 

וראה בחורים וזקנים יחדיו, יושבים, לומדים ומתנדנדים. נכנס 
פנימה ושאל לפשר המקום והלימוד. הסבירו לו על התורה ועל 
הקב"ה, וקירבוהו מאוד. בלא שימת לב ישב שם עד עשר בלילה 

הרבה עוגות ומיני מאכל,  בערך וחזר לביתו. למחרת לקח איתו
בלילה. וכך היה כמה  רחביא לבית המדרש ושוב למד עד מאוה

 שבועות.
בינתיים הזכירו לו הוריו שבעוד כמה ימים הוא צריך לחזור 
לאוניברסיטה, אבל הבן אמר להם שהוא החליט ללמוד תורה 
ולא כלכלה. ההורים כעסו מאוד ואמרו לו 'תלמד כלכלה ואחר 

', אבל הוא התעקש וניצח. בסופו של דבר הבן כך תלמד תורה
הצדיק עלה לארץ, ויצא תלמיד חכם עצום בתורה הקבלה 

אביו של הראשון לציון,  -והנגלה, ושמו רבי סלמן אליהו זי"ע 
 הרב מרדכי אליהו זצ"ל.

 

 "איש אמו ואביו תיראו" (יט, ג)
הקדים ביראה את אמו,  היות והאדם ירא מאביו יותר מאמו לכך

 )י"רש( לומר שעל האדם להתאמץ להיות ירא גם מאמו.
שו שאינו לשון קללה אלא ורינאמר ארור המקלל אביו ואמו, פ

 לשון בזיון. (ספר חרדים).
היה מפרנס את אמו האלמנה בכבוד רב. מידי יום ביומו  בן אחד

היה דורש בשלומה ומביא אל ביתה דברי מאכל ומשתה, 
מתעניין בשלומה, דואג לכל מחסורה ומשתדל למלא את 
רצונותיה. כך עברו הימים בנחת, והאם רוותה נחת מבנה. היא 

 ראתה כמה משתדל הוא לקיים את מצוות כיבוד אם.
מה החליטה האם האלמנה להינשא בשנית. לא מצא  לאחר זמן

הדבר חן בעיני הבן. הוא אמנם, המשיך לבוא ולבקר את אמו, אך 
החל לזלזל בכבודה, אמו היתה בזויה בעיניו לאחר נשואיה והדבר 

 ניכר היה בהתנהגותו.
לימים, נסע הבן לסחור, הוא הפליג באניה להגיע לארץ רחוקה. 

פון האניה, החליק, יהאיש על ס והנה באחד הימים התנודד
נו, אך יומעצמת המכה נהרג האיש במקום. רב החובל הצטער בג

יתו של היהודי וזרקה לתוך יולהושיע לא יכול, לפיכך נטל את ג
 הגלים הזועפים.

בתום המסע הגיעה האניה חזרה למקום מוצאה ושם נודע 
לתושבי המקום כי הבן שנסע לרגל מסחרו מת וגופתו הושלכה 

. ערכו היהודים בדיקות וסריקות מקיפות בכל אזור החוף לים
יתו ולהביאה לקבר ישראל. ידעו הם שגלי הים יכדי למצוא את גו

פולטים החוצה אל החוף חפצים שונים, לפיכך חפשו שמא פלט 
גם את גופת היהודי. ואכן, לאחר מאמצים גילו את גופת הבן על 

יהודי מנוקרת, שפת הים ומה נדהמו כאשר ראו עין אחת של ה
 העורבים נקרוה.

ומדוע נקרוה העורבים? כיון 
שבזה וזלזל במצות כבוד 
הורים. ועל זה אמר שלמה 

י"ז) עין ’, המלך (משלי ל

 לעי"נ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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 תלעג לאב ותבז ליקהת אם יקרוה ערבי נחל ויאכלוה בני נשר". 

 סיפורים על תרי"ג). 613(
 

   ואת שבתותי תשמורו"  ..."קדושים תהיו
 ג)  -(יט, ב

טיפות זיעה נטפו מעל פניו המיוגעות של הכפרי כאשר עבד 
בתוך שדהו בחריש וכשבהמתו עוזרת לו בעבודתו הקשה 
בחרישת הקרקע וכך זכה לבסוף לראות ברכה בעמלו ולכלכל 
את ביתו על מי מנוחות. ביום בהיר אחד נאבדה בהמתו ממנו וכל 

גון החיפושים אחריה עלו בתוהו, הכפרי הסתובב לו עטוף בי
קודר ואובד עצות כי נשבר מטה לחמו ומי יעזור לו בכל עבודתו 
בשדה, להביא טרף לביתו. כעבור זמן מה גילה הכפרי לתדהמתו 

, תיכף ומיד קפץ לשם הסמוך שבהמתו נמצאת בחצר הבית
בכדי לקחת את שלו ולהביאה לתוך שדהו, כראות השכן את 

ר חברך מעשהו צעק עליו: גנב, היאך אתה מעז להיכנס לתוך חצ
שלא ברשות ולגנוב משם את בהמתו... הלה השיב לו כי בהמה 
זו שלו הייתה ונאבדה ממנה ורק עכשיו הבחין שהיא נמצאת 
בתוך שדה זו, על כן רוצה הוא להחזיר את אבדתו, השכן התכחש 
ואמר: לא דובים ולא יער, בהמה זו שלי הייתה מימים ימימה. 

ו לערוך ניסיון מי הכפרי שהיה בטוח בטענתו, הציע לשכנ
הצודק, ופנה ואמר לו: הבה נפתח את שער החצר, והיה אם 
הבהמה היא אמנם של בעל החצר שבה היא נמצאת עתה, הרי 
בוודאי שהיא תישאר במקומה, אך אם אכן היא תמהר לצאת 
ותלך לחצרי שאליו היא הורגלה זה זמן רב, אזי סימן וראיה 

ת ברירה הסכים השכן שהצדק עמדי ואקח אותה מן הדין. בלי
להצעה, ואמנם עד מהרה הוברר שמקומו של הבהמה היה בחצר 
הקודמת והיא מיהרה אל מקומה הראשון שאליו הייתה רגילה 

 מימי קדם. 
והנמשל מובן, ישראל עם קדושים אוהבים את התורה ומצוותיה, 
אלא שהם דחופים וסחופים מעמל הפרנסה הרובצת עליהם 

במשך ימות השבוע כמעט ואין זמנם  בכל ימות השבוע, לכן
בידם לעסוק בלימוד התורה הקדושה, אולם מקומם האמיתי 
אינו בתוככי החומריות, נפשם עורגת ומבקשת להגיע אל ה' 

 ולטעום מתענוג הרוחני של התוה״ק. 
כאשר בא שבת בא מנוחה נפתחה הדלת בפניהם וישראל עם 

די ללמוד תורה קדושים ממהרים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות כ
ולמלא את נפשם השתוקקה בתורת ה׳, אזי הוברר הדבר 

 למפרע שהם אינם שייכים לעולם התוהו של החומריות. 
והוא הדבר אשר אמר הכתוב ״קדושים תהיו כי קדוש אני ה׳ 
אלוקיכם״ והנכם חלק אלוקי ממעל, והראיה הוא ״את שבתותי 

דושה, מ״מ תשמורו״ שאע״פ שבימות החול לא ניכר עליכם הק
בשבת קודש כשאין דאגת הפרנסה מכרסמת בליבו יוכל כל 

 אחד להיטהר ולהתקדש בקדושה של מעלה.
 

"אל תפנו אל האלילים ואלהי מסכה לא תעשו 
 לכם" (יט, ד) 

תחילתן -״אלילים לשון אל כלא הוא חשוב״ ״ואלהי מסכה
אלילים הם, ואם אתה פונה אחריהם סופך לעשותן אלהות״ 

 (רש״י) 
ריך להבין, הרי אם תחילתם אלילים הם, ולא חשובים בעיניו, צ

היינו שהוא פונה אליהם רק כדי לראות שהם אינם כלום, א״כ 
 איך קורה שסופו לעשותן אלהות?

היה הגאון רבי דוד פוברסקי זצ״ל ראש ישיבת פוניבז׳ מבאר 
בשם רבו הגה״צ רבי ירוחם ליבוביץ' זצ״ל משגיח ישיבת מיר 

ירו ואומר לו שבמקום מסוים יש אש חבאחד ניגש לבדרך משל: 
ומים מעורבים והם מסתדרים ביחד, הרי חברו יגיד לו מיד שזה 
שקר, ואם יפציר בו שילך לשם ויראה בעצמו, ישיב לו חברו שזה 
וודאי שקר ואין לו מה ללכת לשם, אבל ישמע לו וילך לראות, 

ך לראות. זאת הרי זה סימן שהוא כן חושש לדבריו ולכן הוא הול
״קער זעך ניט״,  -הזהירה אותנו התורה: ״אל תפנו אל האלילים״ 

״אל תסתובב להביט״, זה כלום! ואל תפנה לשם! אם אתה פונה 
לשם, סימן שאתה מאמין שיש איזו שהיא ממשות באלילים, 
ע״ז ממשיך הפסוק ״ואלהי מסיכה לא תעשו לכם״, כי אחרי 

 (לתתך עליון) ת! שאתה פונה לשם סופך לעשותן אלהו
 

"ובקצרכם את קציר ארצכם לא תכלה פאת 
 שדך לקצר" (יט, ט)

צריך להבין, מדוע מצווה התורה להשאיר פאה מן הקמה, עדיף 
היה שבעל הבית יקצור קמה זו בעצמו ויחסוך מהעני את 

 הטרחה לקוצרה?
ביאר הגאון רבי אהרן בקשט זצ״ל הי״ד גאב״ד שאוויל ותלמיד 

ל למה הדבר דומה, אדם שאמו כועסת עליו הסבא מקלם: מש
ומשום כך היא שולחת לו את ארוחתו על ידי אחיו, הלא בוודאי 
יהיה לו צער מחמת שהוא לא מקבל את האוכל מיד אמו באופן 
ישיר. כך אם היה העני, שלא זכה שיהיה לו בעצמו חלק בארץ, 
אם עוד יצטרך לקבל מאכלו מאחיו יצטער על כך צער רב, לכן 

מרה התורה שיקצור בעצמו כדי שיקבל את האוכל ישר א
 (לתתך עליון) מהקב״ה. 

 

 "ולא תכחשו" (יט, יא) 
מסופר בספר 'הצדיק רבי שלמה' שהיה תלמידו של החפץ חיים 
זצ"ל, על יתומה שרצו לחתנה. הבחור המיועד העיד שהיא 
מתאימה לו, אך בכל זאת דחה את ההצעה באומרו שהיא יתומה 

חוס. הפליג השדכן ביחוסה ואמר שיש לה קרוב ואין לה י
הלא הוא ה'חפץ חיים' החליט החתן  –משפחה מפורסם מאד 

לברר זאת באופן אישי, הוא הגיע אל ה'חפץ חיים' ושאלו על כך. 
ענה ה'חפץ חיים', כן. לאחר שיצא החתן, שאלו התלמידים את 

רה ה'חפץ חיים', הלא כתוב "ולא תשקרו", ענה להם: למכור סחו
אסור. אילו ח"ו הייתה חולה, או שהייתה לה בעיה  –לא טובה 

אחרת, לא הייתי עונה כן לחתן. אלא שהכלה מוצאת חן בעיניו 
וכל הבעיה היא שחסר לה יחוס, ועל כן במקרה כזה, כדי להשיא 
יתומה, מותר לסמוך על 'כל ישראל אחים' והריני קרוב 

 משפחתה.
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 "לא תגנובו" (יט, יא)

לגונב ממון. אבל "לא תגנוב" שבעשרת הדברות אזהרה אזהרה 
 לגונב נפשות (רש"י).

ין להתפלל ’כפרי אחד נכנס אל בית המדרש הגדול שבוולוז
בציבור. בתום התפילה נעלם סידורו של האיש ואיננו! חיפש 

 הכפרי בכל פינות בית המדרש אך לסידור אין זכר.
בקרבת מקום, לפתע נפל מבטו של האיש על ילד קט שישב 

ה שלימים נודע כרבי שלמה זלמן ’ולמד מתוך חומש. הילד, זלמל
ישב שקט  אין, מתלמידיו המובהקים של הגאון מוילנ’מוולוז

 ודומם, ושלוה הזו עוררה חשד בלב הכפרי.
"אתה רואה את הילד הזה?" לחש הכפרי באזני אחד הזקנים 

א שגנב את מבאי בית המדרש. "הוא נראה חשוד בעיני. בודאי הו
 סידורי".

ה הקטן כילד שנועד לגדולות, קימט ’הזקן, שהכיר את זלמל
מצחו בזעף ונזף בכפרי: "ש...ש...הילד הזה הנו ילד פלאים, 

לא ’שעליו גאוותנו וממנו תקוותנו, ואתה חושד בו שעבר על 
 חלילה לך לחשוד בו!"’?! תגנוב

ל בטרם הספיק הכפרי להגיב, פלח את חלל בית המדרש קו
ילדותי צלול: "אילו אמנם גנבתי את סידורו של האיש, גם אז לא 

 ’!"לא תגנוב’הייתי עובר על 
בינתיים נקבצו ובאו למקום כל המתפללים, והם זקפו גבותיהם 

ה הקטן? כיצד ייתכן לקחת ’בפליאה. למה כוונתו של זלמל
 סידור של הזולת בלי לעבור על איסור גניבה?

קולו של הילד: "איסור גניבה נזכר  עודם משתאים, ושוב נשמע
ובפרשת ’, לא תגנוב’בתורה: בעשרת הדברות שם נאמר 

ומפרש רש"י, ’. לא תגנובו’קדושים שבחומש ויקרא, שם כתוב 
שבפעם הראשונה כוונת הפסוק לגונב נפשות, ואילו בפעם 
השניה הכוונה היא לגונב ממון. ואם כך, בגניבת ספר או כל חפץ 

’"... לא תגנוב’ולא על ’ לא תגנובו’ד, "עוברים על אחר", סיים היל
 (מעשיהם של צדיקים)

 
 

"ולא תשבעו בשמי לשקר וחללת את שם 
 אלוקיך אני ד'" (יט, יב) 

ינה, על יהודי אחד הלשינו כי חטא אמעשה נורא: שקרה באוקר
נגד חוקי המדינה, האשמה הייתה חמורה מאוד, צפוי היה לעונש 

ינה השפיעו על השופט אם שבאוקרמוות. טובי הפרקליטי
להטות חסד עם הנאשם היהודי, בתנאי ששני צדיקי הדור 
שבימים ההם: רבי משה צבי מסווראן ורב רפאל מברשיד, 
ישבעו כי זוהי רק עלילת שווא, וכי הנאשם הוא חף מפשע. רבי 
משה צבי הסכים אחרי היסוסים רבים ואמר: מוכן ומזומן אני 

ד שאציל אדם מישראל ממיתה. וכן רבי לרדת לגיהינום ובלב
רפאל הרהר, פיקוח נפש דוחה הכל "וכל המקיים נפש אחת 
מישראל כאילו קיים עולם מלא" (בבא בתרא יא.) והחליט 
כמעט לעמוד ולהשבע, אך הוא שהיה נזהר כל ימיו למלא אחרי 
דברי חכמינו במסכת ברכות (ד.) "למד לשונך לומר איני יודע 

פק בדבר ומחשבות שונות הרגיזו את נפשו, שמא תתבדה" פק

עצביו נתרגשו, מצפונו הזדעזע, וקשה היה לו לבוא לידי מסקנה, 
הוא התפרץ בבכיה וקרא מתוך כאב וצער: ריבונו של עולם 
בתורתך הקדושה שנתת לנו מהר סיני כתוב לאמור: "לא תכחשו 

מי ולא תשקרו ולא תשבעו בשמי לשקר" לפניך גלוי וידוע כי כל י
חיי התרחקתי משמץ של שקר, ועתה כאשר זקנתי, הבאתני 
לידי ניסיון, אנא ה' קח נא את נפשי ממני, כי טוב מותי מחיי, וכך 
הניח ראשו בין ברכיו וגעה בבכיה, לבו התכווץ בקרבו, עד כי 
אחזהו השבץ ויצאה נשמתו בטהרה. למחרת ביום המשפט, 

רבי רפאל נזדעזע כשהודיעו הפרקליטים לשופטים על מותו של 
הנאשם וקם והודה באשמתו. כשסיפרו הדברים לרבי ישראל 

יו על רבי רפאל ועל רבי משה צבי מרוז'ין, אמר: על שניהם יחד
יבדל לחיים, אני קורא את הפסוק: "לא יאונה לצדיק כל און" ש

 (בין אדם לחבירו) (משלי יב, כא). 
 

 טו)  ,(יט "בצדק תשפוט עמיתך"
 ר הוי דן את כל האדם לכף זכות (רש"י). כמשמעו, דבר אח

ידועים הם דברי הרה"ק בעל השפת אמת זי"ע על המשנה 
שלפני שאתה  –(אבות. א. ו) "הוי דן את כל האדם לכף זכות" 

הולך לדון את האדם עליך להתבונן ב"כל האדם", לרדת אל 
שרשיו מילדות, להעמיק אל צפונות נפשו, לחקור ועוד פעם 

יו האישיות, בכישוריו, במצבו הכלכלי, האם 'הולך לחקור בבעיות
יש לך את  –לו' בחיים או לא, ורק אחרי שהתבוננת ב"כל האדם" 

הזכות להכריע לכאן או לכאן. כי מה אתה יודע מה עבר עליו 
היום? ואולי עדיף לך לאמן ולתרגל את מוחך בלימוד זכות, 

ן כל ואפילו "מתחת לאדמה", גם בדברים כאלה שלכאורה אי
"לעקם את שכלך" לכוון את  -הגיון להצדיקו, ואפילו עד כדי כך 

המחשבות אל הנתיב הבלתי מסתבר, זה שאינו עולה כלל על 
אפילו שאינה  –דעתך, ולחשוב: אולי בכל זאת סיבה זו וזו 

 הגיונית, הביאה אותו להתנהגות שכזו...
 

 "בצדק תשפוט עמיתך" (יט, טו)
מעשה במרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל, שבא אדם מסוים לבקרו 
בשעה שבע וחצי בבוקר, והרבנית אמרה למבקר שהרב ישן. 
תמה האיש 'מה, הרב ישן עד שבע וחצי בבוקר?'. הרב, ששמע 
את הדברים, קרא לו אל הקודש פנימה ואמר לו 'אל תמהר לדון 

ילה מארבעה בל 12אותי לכף חובה, כיוון שאתמול חזרתי בשעה 
שיעורים בארבעה מקומות. ושלחו לי פקס מארגנטינה לגבי 
אשה עגונה, וכתבתי תשובה ארוכה עד לשעה חמש בבוקר 

והלכתי להתפלל בנץ וחזרתי לנוח קצת, ולכן הוי  ,והתרתי אותה
 דן את כל האדם לכף זכות'.

 

 "בצדק תשפט עמיתך" (יט, טו)
רבי שלום שבדרון זצ"ל היה מספר, מעשה שהיה, א מוראדיגע 
מעשה. בירושלים של הימים ההם, ימי מלחמת העולם 
הראשונה, אנשים מתו מרעב. באותם ימים התרחש סיפור שכל 

 –ירושלים רעשה סביבו. ליהודי פלוני היה בביתו מטבע זהב 
 . 'נפוליאון'. בכזה סכום יכלו לעשות הרבה מאוד בימים ההם
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הוא הניח את המטבע מעל הארון בבית, וידע תמיד, שברוך ה', 
יש לו מטבע לעת צרה, שמחה וששון. הילד הקטן ראה מדי פעם 
שאבא מטפס על הארון, ענין גם אותו לדעת מה יש שם למעלה. 
פעם, כאשר אבא לא היה בבית, הוא טפס וראה שם מטבע. 

יכת עוגה מטבע! אפשר הרי לקנות בו א שטיקל מזונות, חת
להחיות את הנפש. טפס ולקח את מטבע הזהב, ורץ לקיוסק 
לקנות. בדרך פגש אותו יהודי וראה שיש לו בידו מטבע זהב. 
"יונגאלע, לאן אתה הולך?" התעניין היהודי. "אני הולך לקיוסק 

כאן בירושלים  –לקנות עוגה", סיפר הילד. אמר היהודי לעצמו 
ברחוב עם מטבע זהב?! משתולל הרעב, והנה ילד מסתובב 

החליף עם הילד את המטבע, נתן לו מטבע פשוט של נחושת, 
ואת מטבע הזהב שלשל לכיסו. הילד נכנס לקיוסק וקנה עוגה 

והנה  –במטבע. יום יומיים אחר כך טפס אביו לראות את האוצר 
האוצר איננו! עשה סקנדל גדול, מי גנב. הילד אמר: "אני 

?" "קניתי עוגה". רץ לקיוסק לקחתי". "מה עשית עם הכסף
והתחנן לפני המוכר: "תרחם עלי, תחזיר את המטבע שהילד נתן 
לך". אמר לו: "אני לא יודע על מה אתה מדבר". "מה זאת אומרת 
אתה לא יודע? הרי הילד אומר שהוא נתן לך את המטבע!" 
"באמת הילד היה אצלי, נתן מטבע וקנה עוגה, אבל זו הייתה 

ת את הילד, י". האבא התחיל לצעוק: "ריממטבע של נחושת
תרחם עלי תחזיר את הגניבה", והמוכר בשלו: הוא נתן לי מטבע 
נחושת. "איך יכול להיות, הרי על הארון הייתה מטבע זהב", טען 
האב. "אני לא יודע מה היה על הארון, הילד נתן לי מטבע 
נחושת!" הלכו לרב. הרב שמע את הסיפור, והכריע: "המוכר 

ויב להישבע שלא לקח את מטבע הזהב ויפטר". המוכר, מח
כער איד, אמר: "רבי, אינני נשבע אפילו שבועת ישהיה ערל

אשלם, אבל מאיפה יהיה  –אמת. ואם משום כך אצטרך לשלם 
לי מטבע זהב?" בכל מקרה נהיה רעש גדול, הכל דברו כי בעל 
 הקיוסק גנב, אין בכך ספיקות. הרי הילד מודה שלקח מטבע.

כיצד יש לו בכלל חוצפה לומר שהביא לו מטבע נחושת!. הקונים 
נמנעו מלדרוך בחנותו. היו לו ביזיונות, וכמובן שהיה עליו להשיג 

, ילדיו מכר את הביתולצורך כך כסף לשלם על המטבע, 
 . התביישו בו ועזבו את הבית, ומרוב עגמת נפש נפטר

היהודי שנטל  ,יתה רוחהיימה, חלפו הימים, נהיהמלחמה הסת
את המטבע מהילד הרגיש כי עליו לחזור בתשובה. הלך לאבא 

פר את הסיפור: "ראיתי שהילד שלך מסתובב בשנות רעב וסי
עם מטבע זהב, החלפתי אתו. כעת אני מחזיר לך, לקים 'והשיב 
את הגזלה'"... האב נבהל: "אתה מחזיר לי, יפה מאוד, אבל ההוא 

 ". וכו' וכו' הפסיד את פרנסתו, ונקרא ברחוב 'גנב'
אמר אז אחד מגדולי הדור: הבה נחשוב ונראה געוואלדיגער 

כאשר שלשתם באים לעולם האמת, ודנים  –שכל מוסר ה
אותם: אבי הבן, המוכר שחשדו בו, והגנב האמיתי, מה דינם? 

כולו ביזיונות. "אשרי מי  -מיד לגן עדן, איזו שאלה  –המוכר 
שחושדים בו ואין בו". לא עוד אלא שלא רצה להישבע אפילו 

ר מה כב –כפרת עוונות. האבא  –שבועת אמת. כאלו ביזיונות 
אפשר להאשים אותו? הבן מספר לו שלקח את המטבע וקנה 
עוגה, מה פתאום יעלה על דעתו שהמטבע הוחלפה בדרך?! 

הוא  –הגנב האמיתי 
ומשפחתו היו רעבים 

מאוד, והוא חשב לעצמו שייקח עתה ואחר כך יחזיר. הוא כמעט 
מת מרעב ופה מסתובב ילד עם מטבע זהב. עוגה אפשר לקנות 

ה. יענישו אותו, אבל לא בעונש מאוד חמור. גם במטבע פשוט
את מי כן ידונו? אתם יודעים את מי? את כל אלו שריכלו... אותם 
ידונו בחומרה רבה! מה אתם מתערבים? יש כאן מבוי סתום, ויש 
מצוה לדון לכף זכות, הייתם חוסכים את כל הצער לכל הצדדים! 

נב? ושכולם שהוא לא ג –וכי תשאלו: מה הם היו צריכים לחשוב 
"בצדק תשפוט  !ןכ –ר, רק שמישהו שלישי התערב?! בסד

 (יחי ראובן) .עמיתך" "הוי דן את כל האדם לכף זכות"
 

 טז)ט, "לא תעמוד על דם רעך אני ה'" (י
מעשה במגיד מדובנא שיום אחד ראה ילד צעיר שמוליך את 
אביו העיוור לבית התמחוי שבעיר, לאכול כדרך העניים. שאל 
אותו המגיד 'למה אתה לא הולך לתלמוד תורה?'. 'אני צריך 

. אמר לו לדאוג לאבי לקחתו לבית התמחוי ולהחזירו', ענה הילד
 -המגיד 'ואם אני אדאג לכל מחסורכם ואביך יחיה על חשבוני 

אתה מוכן ללמוד תורה?'. 'בוודאי', ענה הילד. שאל המגיד את 
 האבא אם הוא מוכן לכך, והאב הסכים בחפץ לב.

מאותו יום החל הילד ללמוד בשקידה רבה ועצומה. ולימים נודע 
 רבי שלמה קלוגר. -שמו בישראל 

 

 תוכיח את עמיתך" (יט, יז)"הוכח 
"המגיד מדובנא" בא יום אחד לעיר שבה דר בעל "אפיקי יהודה" 

ן ואתה עוד תקפח אמר לו הרב: למה באת הנה, לי אין פרנסה כא
 .יותר את פרנסתי

היה תרנגולת ולא נתן לה מזונותיה  דםמשל: לאבלו המגיד נה ע
ת כדי הצורך, פעם קנה בעל הבית תרנגול, אמרה התרנגול

לתרנגול: כשהייתי יחידה לא סיפק לי בעל הבית את מזונותיי, 
עכשיו על אחת כמה וכמה. אמר לה התרנגול: אנכי אצרח בקולי 
 ,ויתנו גם לי וגם לך. כך סיים "המגיד מדובנא": אני אוכיח אותם

אקרא בקול, ויתנו לכל הנצרכים וגם לכבוד תורתו יתנו כדי 
 (משלי יעקב)מחסורו. 

 

 כיח את עמיתך" (יט, יז) "הוכח תו
פעם בא אחד ממקורביו של ה'חפץ חיים', והתאונן בפניו כי דרש 
לפני קהל גדול במשך שעתיים אך לא עלה בידו להשפיע על 
איש מקהל שומעיו, ואם כן מה תועלת יש בדרשתו. השיב 
ה'חפץ חיים', ידועים דברי הגר"א שבעד כל רגע ורגע שהאדם 

ור הגנוז שאין לבן תמותה שום מושג שם מחסום לפיו זוכה לא
מנעימותו. הגע בעצמך, אם זהו השכר עבור רגע אחד, הלא אין 
שיעור לשכר שתקבל על כך שעלה בידך לשים מחסום לפיהם 
של ציבור גדול במשך שעתיים, ובכל אותו זמן נמנעו מלשון הרע 

 (מעשי למלך) ורכילות ושאר דיבורים אסורים. 
 

א
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 בברכת שבת שלום 
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 ה'תשע"ט ניסן טכ"

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

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

 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

ב   רינה בת סימי וב"    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      בת ימנה נינט תרצה בתיה
 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
שירי ימנה בת שולמית       שמעון בן שולמית

 ל חביבה בת שולמית          אורן בן נעמיאנא
 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      

     בן אסתר זרישמואל אימן   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
 יצחק בן חנון               רפאל אבידן בן תקווה

 אליהו בן רחל        זהבה בת שושנה רייזל    
     נעימה בת שרה

בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה
 ימים

 

740 

18:45 

19:03 

19:05 

ֹד ֵּכיצַ  - םְקדוִֹׁשיָּפָרַׁשת   םִלְקדֹוִׁשי נֲַהפ

19:03 

19:58 

תמידי להקדיש את כוחותינו הגופניים 
 ". והרוחניים לטובת הרבים, כפי ערכנו

 

מכאן, שכאשר האדם מיטיב עם זולתו 
נהיה קדוש,  ועוזר ועושה עבור זולתו, הוא

כביכול כמו הבורא יתברך לעד ולעולמי 
 עולמים.

 

אולם רש"י הקדוש ביאר זאת באופן אחר. 
 -ְקדִֹׁשים ִּתְהיּוהוא פירש את צמד המילים: "

 היו פרושים מן העריות ומן העבירה". 
 

ומה עניינה של הסמיכות בין "ְקדִֹׁשים ִּתְהיּו 
ֵקיֶכם"   קרא יט, ב) (ויִּכי ָקדֹוׁש ֲאנִי ה' ֱא

? (ויקרא יט, ג) לפסוק "ִאיׁש ִאּמֹו וְָאִביו ִּתיָראּו"
 

ביאר 'הילקוט הגרשוני' על פי דברי הגמרא 
"שלושה שותפין יש  באדם:  (נידה לא ע"א):

נותן עצמות  -הקב"ה ואביו ואימו, אביו
וגידים וציפורניים ומוח שבראשו ולובן 

עור ובשר ושערות ושחור  -שבעין. ואימו
 (דהיינו הוריו נותנים לו את הגוף)בעין. ש

נותן בו רוח ונשמה... ובינה  -והקב"ה
 והשכל". 

 

"וכיוון שאני קדוש, גם החלק הבא ממני, 
דהיינו הנשמה, קדושה היא, ואין לכם לירא 
מחלק של הנשמה. אולם יש לירא מחלק 
הגופני של אביו ואמו שאותו יש לשמור 

 בקדושה".

19:56 

הקב"ה מצווה עלינו: "ַּדֵּבר ֶאל ָּכל ֲעַדת ְּבנֵי 
(ויקרא יט, " ְקדִֹׁשים ִּתְהיּויְִׂשָרֵאל וְָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם: 

ועלינו להבין מהי כוונת הדברים? כיצד  -ב)
  הופך אדם להיות קדוש?

 

ְקדִֹׁשים  (ויקרא רבה כ"ד):חז"ל אומרים לנו 
פרושים תהיו. ומבאר הרמב"ן, שאדם  -ִּתְהיּו

צריך להוסיף פרישות גם במה שמותר לו על 
ָנָבל פי התורה, שכן ישנה מציאות של "

, ולכן התורה דורשת מן "ִּבְרׁשּות ַהּתֹוָרה
 האדם להיות פרוש. 

 

אך אין זה  התורה התירה לאכול,לדוגמא: 
אומר שעליו לאכול כל הזמן ללא כל 

 הפסקה...
 

בהקדמה לספר 'שערי יושר' מבאר הגאון הרב 
(ראש ישיבת שמעון יהודה הכהן שקופ זצ"ל 

ורבם של הגאונים הרב אלחנן  'שער התורה' בגרודנה
וסרמן הי"ד, הרב חיים שמואלביץ, ר' שמואל 

האדם צריך לעשות באופן שונה:  רוזובסקי ועוד)
הכול עבור זולתו, ולשם כך הוא נברא, ואף 

 התורה כולה ניתנה למען מטרה זו.
 

וזה לשונו: "יתברך הבורא ויתעלה היוצר 
נטע שבראנו בצלמו ובדמות תבניתו, וחיי עולם 

בתוכנו שיהיה אדיר חפצנו, להיטיב עם זולתנו, 
ליחיד ולרבים בהווה ובעתיד בדמות הבורא, 

 כביכול". 
 

רק "שכל מה שברא ויצר היה רצונו יתברך 
, כן רצונו יתברך שנהלך להיטיב עם הנבראים

בדרכיו, כאמור: "יְִקיְמ ה' לֹו ְלַעם ָקדֹוׁש ַּכֲאֶׁשר 
ֶקי נְִׁשַּבע ָל ִּכי ִתׁשְ  וְָהַלְכָּת מֹר ֶאת ִמְצֹות ה' ֱא

היינו שנהיה אנחנו  (דברים כח, ט), "ִּבְדָרָכיו
מגמתנו צריכה להיות באופן בחירי יצוריו, 

19:58 

19:56 

ֵקיכֶ וְָאַמְרָּת "  (ויקרא יט, ב) ם"ֲאֵלֶהם ְקדִֹׁשים ִּתְהיּו ִּכי ָקדֹוׁש ֲאִני ה' ֱא

20:49 

20:46 

20:49 

20:46 

 קדושיםפרשת  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

 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



 

 

 
מה הדין כאשר אדם הסתפק אם הנטיעה שנטע הייתה קודם ט"ז באב או לאחר מכן? וכן מה דינם   

 של פירות שיש בהם ספק עורלה?
 

 :'הכשרות למעשה' ספרומתוך  אליהו חיים פנחסי, הרבלהלן סיכום ההלכה מפי 
מי שהסתפק, אם הנטיעה שנטע הייתה קודם ט"ז באב או לאחר מכן, יש להקל ולהחשיבו, כאילו נטעו קודם ט"ז באב, 

ברכות (עמוד טז). וצירף עוד ספק ספיקא להקל,  -כן העלה הראש"ל בספרו חזון עובדיה  מקורות:ובראש השנה עלתה לו שנה. 
לאחר מכן שמא הלכה כמאן דאמר, שבטלה קדושת הארץ ואין בזמן הזה דין  שמא אכן נטע קודם ט"ז באב, ואם תרצה לומר, שנטע

 עורלה בארץ ישראל אלא הלכה למשה מסיני, וספקו מותר.
 

גמרא קידושין (לט.) אף על פי שספק הלכה למשה מסיני  מקורות:כאשר יש ספק, האם הפירות עורלה, בארץ ישראל אסור. 
תורה, מכל מקום שנינו (עורלה פ"ג מ"ט) "ספק עורלה בחוץ לארץ יורד ולוקח", לפי שהלכה זו הולכים בו לחומרא כמו בספק של איסור 

כך נאמרה, שיהא ספקה מותר בחוץ לארץ. וכ"פ השו"ע (שם ס"ט). אולם דעת המשנה למלך (פ"י ממאכ"א הי"א), ובצל"ח ברכות (לו.) 
"ז בתשו' (סימן תקפ) שדין זה נאמר, כאשר הוא נמצא בשדה שיש שיש להקל בספק עורלה בזה"ז. ולעניין הגדר של "ספק" כתב הרדב

שם גם פירות עורלה, בכהאי גוונא מחמירים בארץ ישראל שמא הפרי מן העורלה. אך כאשר הביאו לפניו אזלינן בתר רוב. וסיים בזה"ל: 
ההוא ז"ל ולא היו נזהרים בזה עם רוב  "וכן עשיתי אני כשישבתי בירושלים, לא נמנעתי לאכול את פירותיה, וכן ראיתי זקני הדור

 חסידותם ודקדוקם במצוות". ע"כ.

 אולם, אם הפירות מיובאים מחוץ לארץ, מותר.
 

 שו"ע (שם).מקורות:פירות, שיש בהם ספק לעניין עורלה, בחוץ לארץ מותר. 
 

תורת הארץ (פ"ט אות ו) שכן משמע מדברי  מקורות:ואף מותר לקנות, כאשר ידוע, שרוב הפירות מאותו המין הם עורלה. 
 הראשונים.

 

המלמד  'אוצרות התורה'עד כמה עלינו ללמוד ממידותיהם המופלאות של רבותינו. להלן סיפור מופלא, המעובד מתוך 
(שימש כרבה של מסופר על הגאון ר' איסר זלמן מלצר זצ''ל אותנו עד כמה נזהרו רבותינו שלא לצער ואפילו בעל חיים. 

 . סלוצק ולאחר מכן היה ראש ישיבת 'עץ חיים' בירושלים, וכן כיהן כיושב ראש מועצת גדולי התורה)
 

זקן ותשוש כוח, והדרך לא הייתה קלה עליו, בכל זאת  כשהיה הולך לישיבה לעת זקנותו למסור שיעור, למרות שהיה
היה מקיף מסביב ולא היה הולך בדרך הישרה והקצרה, אלא היה הולך בין הסמטאות השונות, עד שהגיע למקום חפצו 

 וכך היה מאריך את דרכו. 
 

מים נודעה כאשר נשאל הצדיק לפשר מעשיו, הוא התחמק מלענות וביטל את השאלה בתנועת יד, עד שבאחד הי
ישנן תרנגולות המסתובבות לחפש אוכל, והיות שהוא מבוגר הסיבה למעשה זה. הוא הסביר, שבדרך הראשית 

לימים והוא נצרך למקל הליכה, נקישות המטה נשמעות היטב על הרצפה, כשהוא הולך ברחוב, וכתוצאה מכך 
  ממנוחתן... התרנגולות נבהלות וממהרות לברוח, ואין הוא רוצה להבהילן ולהטרידן

 
 
 
 

 

(ששימש כאדמו"ר הרביעי לשושלת חסידות ויז'ניץ וכן שימש כחבר מסופר על האדמו"ר הצדיק הרב חיים מאיר הגר מויז'ניץ 
כי באחד הימים התקלקל המאוורר שהיה מונח מולו  מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל והיה ממנהיגי היהדות החרדית)

 בבית המדרש במקום שהיה לומד ומתפלל. 
 

המדרש שישאיל מאוורר אחר לטובת הרבי עד שיתקנו -בינתיים, ניגש מישהו וביקש מאחד השכנים שהתגורר ליד בית
רבינו לא הפסיק את המאוורר המקולקל. עברו מספר שבועות ורבינו פגש באותו היהודי שהשאיל את המאוורר. 

  החיה את נפשו. -להודות לו על טוב ליבו והוסיף, כי במעשה זה
 

הלה תמה מאוד על דברי האדמו"ר ולא הבין על מה רבינו מדבר. כיצד ייתכן שהוא 'החיה את נפש רבינו'. מתי זה 
היה? כיצד זה קרה? כשראה רבינו כי הלה לא יורד לסוף דעתו, הזכיר לו כי הוא עשה לו טובה בהשאלת המאוורר 

 (מעובד מתוך 'מאיר החיים' ח"ד)שלו. 
 
 
 

 'זק ֵחֶל -ה עֹוְרלָ  -ׁשֹוֵאל ּוֵמִׁשיב ַּבֲהָלָכה

 לשאלות בהלכה
לרב אליהו פנחסי נא לפנות 
 052-6329144בטל' 

 (הנייד באישור ועדה רוחנית)

 הקדשת העלון
ניתן להקדיש את העלון לעילוי נשמה, רפואה שלמה, הצלחה, זיווג הגון, חזרה בתשובה וכו'  

 052-7652084נא לפנות לליאור בטל' 
 9076926ציון. מיקוד  . מבשרת83375א ת.ד. 26כתובת המערכת: עבור ליאור עצמון, רח' הבושם 

 מינויים
לקבלת העלון חינם במייל מדי  
 שבוע, יש לשלוח בקשה למייל  

 
PnineEH@gmail.com 

 וְַרֲחָמיו עַ ל ּכָ ל ַמֲעָׂשיו

 ַהָּכרַ ת הֲ טֹוב

גלאט?"-לם שמחות וברצונך להפוך אותו לכשרות "מהדריןעושה אירוע שמחה באו
 צוות משגיחים תלמידי חכמים ידאגו לכך בכל איזור בארץ. ההשגחה החל מזמן אספקת הבשר ועד למנה האחרונה.

 (הנייד באישור ועדה רוחנית) 052-6329144 בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א 



 

 

יענוך מן השמיים כאשר יעלה על ליבך לשאול". וביקש לדבר כאחד האדם ועלתה בידו, ומאותו הזמן סר ממנו  -כתוב: "ובכל יום שתקראנה
 הגמגום. ויהי לפלא!

כשהיו בשולחן שבת גולשים לדבר על אנשים, תיכף היה רבינו מעביר נושא, לחידושים ודברי  אזכרת השבעה סיפר בנו ר' שלמה, שתמידב
תורה. שבת אחת בחודשיו האחרונים כשהיה חלש ולא היה בכוחו לבוא לשולחן שבת, שכב הרב בחדרו במהלך סעודת השבת. אולם 

שה מבניו. תוך כדי התגלגלו הדברים לדיבורים שיש בהם לקראת סוף הסעודה, התאמץ לבוא לשולחן על מנת לשמוע דברי תורה על הפר
שמץ של לשון הרע. לפתע הבחינו בניו בדמעות הזולגות מעיניו של אביהם. מיד הם נחרדו, שכן החיוך הנצחי לא מש מפי אביהם ועתה הוא 

 ".להכשילני בו דבר שנזהרתי בו כל חיי, כעת לפני הסוף, רוציםבוכה. הם שאלו את רבינו למעשיו והוא השיב: "

דיעותיו בתורה היו עצומות. סיפר הרב צבי כהן: "יום אחד השתתפנו בשיעורו של ראש הישיבה. לפתע שאל הרב: 'היכן מוזכר במשנה י
שמשענת הסוס על רגליו ומשענת החמור על ידיו?'. באותו הרגע ענה רבינו: 'במסכת זבים פרק ד' משנה ז'. ראש הישיבה נהנה ואמר 

 אשרי הישיבה שזכתה בעילוי כזה, שיודע ובקי בש"ס בצורה נפלאה".לכולם: "

ה רבה שמחתו של רבינו כשהגיע יום אחד אל בית הגאון הצדיק מרן ר' חיים קניבסקי שליט"א, ואמר לו כי השתמש בספרו כדי למצוא מ
 שמות עמ' צ' בהערה) -יניכלל מסוים בתוספות, והוסיף ואמר: "הספר יפה מאוד וערוך בצורה טובה מאוד". (תורה מס

בינו התגלה בחלום הלילה אל בתו ואמר לה: "בתי, תדעי לך שדין שמים קשה מאוד, וב"ה יצאתי ממנו זכאי, ותפשו אותי על דבר אחד, ר
 שקראתי פעם אחת תהילים ללא ברכות התורה. אך הסכימו להעביר לי על זה, היות שהייתי מעביר על מידותיי".

יה חדוק סיפור שהתרחש בחוה"מ סוכות ה'תשע"ו. רבינו דרש בשכונת רוממה בירושלים, וכולם התפעלו מבקיאותו יפר הרה"ג ר' אבס
העצומה. לאחר הדרשה בא אליו יהודי אחד וביקש ברכה עבור בנו, שכבר נשוי שבע שנים ללא ילדים. בירכו רבינו באריכות, ועוד בחודש 

 תשרי ה'תשע"ז נולדה לבנו בת.
סופר על ישועות שנושעו אנשים שתרמו להפצת ספרי 'אור החמה'. עקרות שנפקדו, עסקים שהתאוששו וזיווגים לרווקים.  עמים רבותפ

התורם היה משלם עבור כמות של סטים אותם היה מחלק בעצמו או שרבינו בעצמו היה דואג להפיץ אותם בבתי מדרשות ובתי כנסת. רבינו 
ה משולבת בעשרות פסוקים, ומחזקו באמונה שלימה שזכות חכמי תוניס וג'רבה, שחידושיהם שם את ידיו עליו ומברכו בברכה ארוכ

יתפרסמו על ידו, תעמוד לו לישועה קרובה. (בהרבה מהחידושים הוסיף נופך משלו וקראם בשם 'אור משה'). במהלך ימי השבעה, בין 
ק הוא מברכת הרב, לאחר שתרמו להוצאת כמה סטים של ספריו המנחמים הגיע זוג עם עגלת תינוק, ואמרו לבני ביתו של הרב, שהתינו

 'אור החמה'.

מזרע קודש משפחת  ).1962(נולד בחודש אדר ב' ה'תשכ"ב  -הגאון הרב משה חורב זצ"ל
חורי מהאי ג'רבא. שושלת יוחסין המגיעה עד הרב הגדול והקדוש חסידא קדישא ופרישא רבי 

(שעל פי המסורת נגלו לו מלאכים בהקיץ, ופעל לבטל גזירה קשה שהייתה באי רחמים חורי זצ"ל 
אונותו כבר משחר נעוריו עמדו רבותיו על כישרונותיו הברוכים, זיכרונו הבהיר וג ג'רבא).

המפליאה. למד בישיבה התיכונית בכפר מימון. לאחר מכן למד בישיבת 'כסא רחמים' 
ובהמשך אף כיהן כר"מ בישיבת 'כסא רחמים' בבני ברק שנים רבות. זכה להערכתם של 

 רבים מגדולי ישראל, בהם מרן שר התורה הגאון ר' חיים קניבסקי. 
 

ך, בשעת האוכל, במדרגות, במעלית וכו'. שקידתו בתורה הייתה יומם ולילה מופלאה. בדר
ש"ס בבלי, ירושלמי,  -שלט ממש בכל התורה כולה בלא גוזמא גאון אדיר. ענוותן מופלא. 

מי שזכה  ספרא, ספרי, מכילתא, מדרשים, זוהר וכו', בבקיאות אדירה ובלתי נתפשת.
התורה.  לשמוע ממנו שיעור או שיחה, היה נפעם ומשתומם מול בקיאותו המדהימה בכל

העיד מרן הגאון ראש הישיבה, ר' מאיר מאזוז: "הרב היה זוכר את כל התלמוד, התנ"ך 
לאחר מחלה  )2017(והמדרשים מילה במילה!". נפטר ביום שבת קודש ג' אייר ה'תשע"ז 

קשה. ציונו בבית החיים פונביז' בבני ברק. נטמן ליד קברו של רבו הגאון רבי משה הלוי זצ"ל. 
 ם בלבד.שני 55-חי כ

 

המקובל ר' מרדכי שרעבי העיד כי  -(כונה 'המקובל משרשרת'המקובל הגאון ר' ברוך חורי  אביו:
(בת הרב החסיד רבי מרת שושנה  אימו: מדובר בנשמה גבוהה ונקיה, שפעם ראשונה באה לעולם).

. הגאון ר' משה הלוי, הגאון ר' מאיר מאזוז, הגאון ר' יצחק ברדא מרבותיו:מגוץ סופר). 
 (עורך העלון 'בית נאמן'),ר' אליהו מאדאר, ר' אביה חדוק, ר' אביחי סעדון  מתלמידיו:

לקט מספרי חכמי  -אור החמה•משה ידבר • מספריו:חמישה ילדים.  ילדיו:ר' תומר בוכריץ. 
(התוספות יום טוב,  כללים משלושה גאוני אשכנז -שלושה גביעים•תונס וג'רבא על התורה 

חידושים  -תורה מסיני•כללים מבעלי התוספות בכל הש"ס  -כתר תורה• יות)הרש"ש ומהר"ץ ח
דברים הצפונים המובאים בש"ס, חידושים על הש"ס וההפטרות  -צפנת פענח•על התורה 

ועל התהלים. כמו כן השאיר בכתובים עוד הרבה מאוד חידושים, על הש"ס, התורה, 
 ותשובות בהלכה.

בצעירותו רבינו היה  -מאמר שכתב לזכרו הרב תומר בוכריץ שליט"אהלן סיפורים המעובדים מתוך ל
מגמגם. אבל מי שהשתתף בשיעורי רבינו ראה כי דבריו קולחים מפיו. אם כן, כיצד אירע הנס? רבינו עצמו 
סיפר לתלמידו ר' אביה חדוק, כי פעם אחת קרא בתמימות את איגרת הרמב"ן וראה שבסופה

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 "לזצב חֹורֵ ה מֹׁשֶ ב ָהרַ ן ַהָּגאֹו -ְלָאִכיםִאם ִראׁשֹוִנים ְּכמַ 



 

 

  
 

 
 פעמים עם ילדי, שבחלקם כבר נשואים.

 

כשהגשתי את הטופס הפקידה העלתה על הצג את מועד 
"מעניין", העירה,  שהיה לפני כשבע שנים!ביקורי האחרון 

"עד לפני כשבע שנים היו ביקוריכם תכופים מאוד, הבן עשה 
עברה כמה טיפולי שורש, זוגתך פלטה ליישור שיניים, הבת 

במהלך שבע עברה עקירת שן, כתר, עוד ילד עבר בדיקות. 
 "...השנים האחרונות אינני רואה כאן אף ביקור

 

שמתי לב שבעצם כשאבא היה בחיים, בכלל לא היה לי פנאי 
לכל טרדות הפרנסה המעסיקים אותי כיום מבוקר עד ערב, 

ו כמשמעו, עול נישואי אינני מוצא את עצמי מרוב טרדה פשוט
הילדים והמימון הדרוש לכך, משעבד את כולי מבלי לתת לי 

המשרד אותו אני מנהל, היה מכניס אז יותר כסף הפוגה, 
באופן משמעותי, ובפחות עבודה. הקב"ה חסך ממנו 

 עבודה, ונתן לי את הכסף, שאני זקוק לו, ברבע מהזמן.
 

המעסיקים  מרגע זה ואילך שמתי לב לכך, שהרבה דברים
אותי כיום, החל מענייני הבית וחינוך הילדים, המשך באין 
ספור סידורי עסקים הקשורים לעבודתי, וכלה בכל הטרחות 

 הקשורות לנישואי הילדים, פשוט לא היו קיימים כלל.
 

מסיים האיש את סיפורו: אני מספר זאת עבור כל אותם 
ם או אנשים ומשפחות המתמודדים עם טיפול בהורים קשישי

שיש להם ספיקות, האם להיכנס למצווה הגדולה הזו שאני 
זכיתי לה במשך שבע שנים. כדאי שידעו, שכל טרחה שהם 
טורחים עבור ההורים, זה תמורת טרחה אחרת שנחסכת 

 מהם וזאת מלבד השכר הגדול הצפון להם.
 

ברצוני לציין פרט מעניין, שאחד הקשיים שעברתי, זו הבושה. 
י, הייתי צריך לארגן ווארט בביתי. חשבתי כשאירסתי את בת

לעשות במקום אחר, כי אבי הרבה לדבר, ולא תמיד לעניין, 
וגם כשהיה מחזיק כוסית לחיים, רובו היה נשפך. למרות זאת 
החלטתי לעשות את הווארט בבית, כי אבי עלול היה להבין, 
שאני נמנע מלערוך את הווארט בביתו בגללו, ויכל להיגרם לו 

 ועוגמת נפש. צער 
 

בשעת הווארט אכן אבי התחיל לדבר עם המחותנים, ואני 
ברחתי למטבח, ודמעות שטפו את עיניי, והתפללתי, שכל זה 
יגמר. אבל אז התחזקתי, ואמרתי: "הקב"ה שלח לי מצווה 

 גדולה כזו, אקבל זאת בשמחה".
 

יש לנו בבית זכות גדולה נכנסתי לסלון, ואמרתי למחותנים: "
", ואבי זרח מאושר. מזגתי לו כוסית קר נמצא בביתישאבי הי

לחיים, וכמובן שרובו נשפך על המפה. ניגבתי את המפה 
 ובליבי קיוויתי, שהמחותנים לא יסתכלו עלינו בעין עקומה. 

 

כמה ימים לאחר מכן, סיפר החתן לבתי הכלה, שאבי לא 
מפסיק להתפעל מאביך, איך שהוא מחזיק את אביו בביתו, 

 קורן מאושר, על שזכה להשתדך עם מחותנים כאלו.וכולו 
 

ויש בו כדי  'ווי העמודים'להלן סיפור מופלא, המעובד מתוך 
ללמדנו על השכר העצום בעבור מצוות כיבוד הורים. ולהלן 

 הסיפור מפי בעל המעשה: 
 

כשאימי נפטרה ואבי התבגר, הכנסתי את אבי לביתי, 
והחזקתי את אבי בביתי שבע שנים, הקשיים היו עצומים 
שכן במהלך השנים אבי הידרדר גופנית ושכלית, ורק מי 

להבין את הקשיים, שהיו מנת שעבר את התהליך הזה יכול 
חלקנו, אבל ב"ה החזקנו מעמד, ותמיד החדרנו לילדים את 

 הזכות הגדולה בחלקנו לקיים מצוות כיבוד אב.
 

בנוסף לכל הקשיים, המשרד שאותו אני מנהל לא לקח על 
עצמו פרויקטים מיוחדים, כי הטיפול באבי העסיק אותי 

ייך שאגיע לא היה ש 11:00שעות רבות, כאשר עד השעה 
למשרד כי טפלתי באבי, והייתי צריך להלביש אותו להתפלל 
איתו ולהאכילו, ומטבע הדברים גם כשהייתי במשרד לא 

 היה לי זמן לטפל בפרויקטים גדולים ומסובכים.
 

לאחר פטירתו של אבי, היינו בטוחים, שהקשיים מאחורינו, 
ושברוך השם השנים הנפלאות שזכינו לקיים בהם מצוות 
כיבוד אב ואם עם הקשיים הגדולים, מאחורינו, וכעת נזכה 

 לקיים מצוות קלות יותר. אבל אז באו ההפתעות.
 

לאחר פטירת אבי ז"ל מצאתי את עצמי יושב באסיפת 
הורים מול המחנך של בני, מלמד ותיק מסור ומומחה, 
המספר לי על התקדמותו בלימודים, ותוך כדי כך מספר לי 

בית מסוימת הפוקדת את בני, על תופעה היפראקטי
 ומפריעה לו, וכי יש פלוני המומחה לייעץ בנושא זה.

 

אינני מבין גדול בנושאים אלו, ואכן מצאתי את הזמן הפנוי 
והגעתי לקבלת הייעוץ. תוך כדי שאני חושב, מה הייתי 
עושה אם אבי היה בחיים, מניין הייתי לוקח את הזמן להגיע 

הוא שאל: "האם יש לך עוד בן לטיפול. כשנכנסנו ליועץ, 
שיש לו את הבעיות הללו?", עניתי לו: "מעולם לא שמעתי 
על תלונות כאלו". אולם היועץ התעקש שבכל זאת אברר 

 על כך.
 

לאחר בירור נודע לי, שגם אחד מבני היותר גדולים סבל 
מבעיה דומה של קשיי למידה וחוסר קשב, ואף שהייתי 
משתתף בקביעות באסיפות הורים, מעולם לא שמעתי על 
כך, וב"ה הבעיה הסתדרה מאליה, מבלי שאטרח ואשלם 
עליה, עקב תשומת ליבו של מלמד אשר התאים את עצמו 

לך השנים שטיפלתי באבי, לא במהלתסיסות של בני. 
 ידעתי מאומה על כך, הקב"ה טיפל בקשיים של בני!.

 

לאחר תקופה קצרה, נסעתי עם בתי לטיפול שיניים סבוך, 
כשחיכיתי בחוץ במהלך הטיפול, התבקשתי למלא טופס 
מטעם המרפאה ולציין בו מתי הפעם הקודמת שטופל 
מישהו מהמשפחה במרפאה. לא הצלחתי להיזכר, 

ורפל זכרתי, כי הייתי במרפאה לפני שנים רבות כמה במע

 ִּכּבּוד הֹוִרים ּוְׂשָכרֹו

     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     מאיר מורד בן שושנה ז"ל       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      בן יונה ז"ל                          אברהם                                                           משה בן רוזה ז"ל                         נעמי בת כתון ע"ה  ע"ה 

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

ז"ל  יוסף בן מרים נוסרתחי 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 ם בן פרחהסליאסתר בת נעמי ע"ה                                 יונה בן סעדה ז"ל                                  שמעון בן שמחה ז"ל  
ל    ז"ל                       מאיר בן נעמי ז" 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 סעידה"ה                 ע"ה                     שמעון בן חנה ז"ל                                                                  מישא אסתר בת זהרה ע שרה בת מורברי רחל

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

 לע"נ

 תנצב"ה
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  ""קדושיםקדושים""פרשת פרשת  
                    ים תהיו כי קדוש דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם קדוש, אל משה לאמור' וידבר ה"

  ]. ב-א, יט ["אלוהיכם' אני ה
וכאן שינה ', דבר אל בני ישראל'לשון הכתוב ברוב המצוות הוא : י" כותב רש–" דבר אל כל עדת בני ישראל"

שנצטוו ישראל להתאסף כולם ולשמוע את ,  כלומר–' בהקהל'מלמד שנאמרה פרשה זו ',  כל עדתאל'הכתוב ואומר 
דברים עיקריים ,  כלומר–יין בה ומפני שפרשה זו מיוחדת היא שרוב גופי התורה תל, הדברים מפי משה עצמו

  .ולכך ראוי שכולם ישמעו אותם מפי משה. ויסודיים נאמרו כאן
             , והן כפתיחה לפרשה הבאה, ה בא הן כסיום לפרשת העריות האמורה למעלה המקרא הז–" קדושים תהיו"

 משאר עבירות –וגם מן העבירה ,  הוו פרושים מן העריות שכבר הוזהרתם עליהם–' קדושים תהיו': וכך הוא אומר
י אמור לגב' קדושה'ואולם עיקר  .בשלמות' קדושים'י זה תהיו "וע, אשר אני בא עתה לצוות ולהוסיף עליהם

                   . שכל מקום במקרא שאתה מוצא גדר ערווה אתה מוצא לשון קדושה, שמירה והתרחקות מן העריות
  .'מקדישכם' אני ה': נאמר לאחריו', אשה זונה וחללה לא יקחו': כגון כשהכתוב מזהיר את הכהנים

 ישמור על –קק פרי בטן ולכל ישועה שרק נז, זיווג, הצלחה בחיים, אם רוצה האדם פרנסה: 'הזוהר הקדוש'כותב 
  .ואז תרדוף אחריו ההצלחה והברכה, בריתו ועיניו

להיות המולך בכל , זכה ועלה לגדולה, שלאחר שעמד בניסיון הקשה של אשת פוטיפר, וההוכחה לכך מיוסף הצדיק
  .והכל בזכות שעמד בניסיון, ארץ מצרים והמכלכל לכל העולם כולו

. 'העטרת ישועה'כותב !  שולחים לו ניסיון ברוחניות– בגשמיות  טרם מביאים לאדם שפע– כותב –' ספר חסידים'
  . אז נתכפרו לו כל עוונותיו–אם עוצם עיניו מראות ברע 

אין לנו טעם והנאה , כבוד הרב, בחורים שטענו לרב, א"נכנסו אל ביתו של הרב חיים קנייבסקי שליט, באחד הימים
.  תצליחו– אם תשמרו על קדושת העיניים –מר להם הרב מיד א. אין לנו שמחה, אין לנו זיכרון, בלימוד התורה

 כי כדאי ושווה לבוא לעולם הזה ולעבור את כל השבעים שנה עם כל הניסיונות –נתן מברסלב כתב ' הצדיק ר
  . בשביל התגברות אחת בשמירת העיניים ששכרה כה רב–והירידות 

          ' שבעה'ל "כאשר ישב מרן עובדיה יוסף זצ, פר שניםהיה זה לפני מס: א"מספר הרב יצחק לוי שליטמעשה נפלא 
          , רבנים גדולים, את מרן הרב עובדיהמכל רחבי הארץ והעולם הגיעו לנחם , על פטירתה של רעייתו הצדקנית

                   , בין המנחמים הגיע המקובל הקדוש. חברי כנסת ואישי ציבור רבים, ראש הממשלה, ראשי ישיבות
  .מבאר שבע' הבבא אלעזר'המכונה , ל"אלעזר אבוחצירא זצ' ר ר"האדמו

אלעזר הקדוש ' התפרץ ר, ואז. ה"אלעזר הקדוש ישב מול רבינו עובדיה ושמע ממנו על מעלתה של הרבנית ע' ר
, ה שכל בניכם תלמידי חכמים"בזכות מה זכיתם אתה ואשתך ע, ושאל את מרן הרב עובדיה יאמר לי כבוד הרב

הרי לא סתם ? מה הסיבה שזכיתם לכך? ני ערים ומורי הוראה מפורסמיםרב, כולם ראשי ישיבות ?גדולים וצדיקים
י ונתן לי יה ישתבח שמו הוא זה שריחם על"הקב: "רבינו עובדיה ניסה להתחמק ואמר? שאדם זוכה לכל זאת

  ".הכל זה ממנו. ילדים כאלה
, אך הוא לא נתן זאת סתם,  שכאלהנתן ילדים' בוודאי שה: "הוא השיב לרבינו עובדיה ואמר, לא קיבל זאת' הבבא אלעזר'

אם תאמר לי שזה בזכות ": ואמר' הבבא אלעזר'ואז המשיך " ברור שעשיתם משהו מיוחד שזכיתם לילדים וחתנים שכאלה
ואם  ... הרי שישנם אלפי תלמידי חכמים היושבים ועמלים בתורה אשר לא זכו לילדים גדולי תורה כמוך–לימוד התורה שלך 
 הרי כבר זכו רבנים גדולים –זיכוי הרבים שאתה מזכה את עם ישראל בשיעורי תורה ובכתיבת ספרים תאמר שזה בזכות 

  "?גדולי הדור, במה זכיתם לבנים גדולי תורה, אם כן... ?ולא זכו הם לילדים קדושים כמוך, לזכות את הרבים ללא הפסקה
                 ', ברכת הוניסה שוב להתחמק ולומר שזו רק ' הבבא אלעזר'מרן הרב עובדיה ראה את הפצרותיו השבות ונשנות של 

                    . לא אזוז מפה עד שתגלה לי איך זכיתם בבנים גדולי הדור, כבוד הרב: "אלעזר ממקומו ואמר' אך אז קפץ ר
  .ולא היה לו לאן לברוח ולהתחמק, היה זה בזמן שישב מרן הרב עובדיה שבעה". תורה היא וללמוד אני צריך

, מרן הרב עובדיה ואז שתק מעט". טוב אגלה לך את האמת: "ואמר לו' הבבא אלעזר'ול עמד הוא מ, לאחר הפצרות רבות
         .ולפני היו מגיעים זוגות שרצו להתגרש ,לפני שנים רבות שימשתי כדיין בבית הדין: "ולאחר מחשבה עמוקה החל לספר

             . ת בלבוש שאינו צנוע כלל וכללועל כן נשים רבות היו מגיעו, רוב ככל הזוגות היו מהמגזר שאינו שומר תורה ומצוות
          , ומנסה לחפש עצות ופתרונות כדי שישובו לחיות יחד, הייתי מנסה רבות לגשר בין בני הזוג בשעת הדין, אני בתפקידי

מפני שהן היו , וזה לא היה פשוט כלל. הייתי צריך לדבר עמהם ולשוחח איתם פנים בפנים, לצורך כך .טרם כתיבת מתן הגט
, כי מעולם, הרים מרן קולו ואמר, ודע לך. י לדבר איתם ולנסות לחבר ביניהםוהייתי חייב מצד שנ,  נוראהלבושות בפריצות

  .בכל שנות כהונתי בבית הדין לא הרמתי את עיניי לראות מי האשה עמה אני מדבר
:  אלעזר הקדוש ואמר'סיים מרן את דבריו לר" תמיד דיברתי עמהם וניסיתי להשכין שלום כשהעיניים שלי טמונות בקרקע

ובזכות אותו קושי . ה משלם לו כהוגן" הקב–אשר הוא ניסיון גדול וקשה עד מאוד , כשהאדם משתדל לשמור על העיניים"
                      –הסוד לזכות לבנים קדושים וגדולי תורה ". בבנים גדולי תורה"' ברור הוא לי שזיכני ה, בבית הדין במשך שנים

  .הוא זכות שמירת קדושת העיניים

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 



                     , אנשים חושבים שיש לי זכרון מיוחד לכן אני זוכר הרבה תורה: "פעם אחת התבטא מרן הרב עובדיה למקורביו
ולא תתורו אחרי  ":כמו שכתוב בפסוק, אלא הוא אך ורק בזכות שמירת העיניים, היא שהזיכרון שיש לי הוא לא טבעי ומולד

  "! הכל בזכות שמירת העיניים–יקים ובנים צד, פרנסה, הצלחה, זיכרון". למען תזכרו... לבבכם
                     , א"ג ליאור גלזר שליט"סיפר הרה כול להגיע אם לא ישמור את עיניוכמה ולאן אדם ימעשה נפלא ומצמרר עד 

  : סיפור אישי שהינו עד לו
טיול הודיעה לי אשתי כי היא מתכוונת לצאת ל, יום אחד. בעודי אברך צעיר הלומד בכולל, היה זה כשנתיים אחר נישואי

על כן ביקשה היא ממני , אל הטיול מצטרפת גם חברתה מהבניין. בקברות צדיקים שיחל מהערב ועד שעות הבוקר המוקדמות
  .כך הן תרגשנה בנוח שבעליהן לא נותרו לבדם בבית, שאשהה באותו לילה עם השכן בביתו

אשר שקידתו והתמדתו היתה , עצום בתורה כי הוא תלמיד חכם גדול ודעתיימפני שהכרתי את שכני ו, הסכמתי לכך בשמחה
, בינתיים.  בערב ולמדתי באחת מפינות הבית20:00הגעתי לביתו בשעה : לא התאכזבתי כלל, ומה אומר לכם. לאות ומופת

ואף זכה ברבות השנים , היה הוא גאון עצום שחיבר שני ספרים חשובים מאוד. ראיתי אותו לומד בחיות ובהתלהבות בתורה
סגרתי את ,  בלילה3:00לקראת השעה  .אשר ענה על שאלות קשות וסבוכות בהלכה, חשוב ביותר) מורה צדק(צ "לשמש כמו

.  הלה המשיך ללמוד ברצף ובהתמדה שלא ראיתי כמותה עד אור הבוקר–לא כן עשה שכני היקר . ספר הלימוד ועליתי לישון
  .וחזר לביתו' נץ'עלה הוא להתפלל ב, עם עלות השחר
. אשר עדיו לגדולות להיות אחד מגדולי הדור הבאים,  זהו תלמיד חכם הראוי לחיקוי–ו בהתפעלות ובהערצה הסתכלתי ב

  ...והחיים המשיכו עברו להן שנים, מאז. מוקדם בבוקר נפרדתי ממנו כשאני רווי בחוויות של התעלות הקדושה
ניגש אליי מישהו מאחור , בעודי ברחבת הקבר, ולפתע, מאיר בעל הנס בטבריה' נסעתי להתפלל בקברו של ר, ד"בשנת התשע

אתה זוכר , נו: "ואז הוא הסתובב אלי ושאל שוב, לא הצלחתי לדעת במי מדובר" ?מי אני, נחש: "בשאלה, וכיסה את עיניי
הוא היה , חולצה קצרה פשוטה, הוא היה לבוש בברמודה קצרה. אך לא היה לי שמץ של מושג מי הבנאדם, הבטתי בו "?אותי
". שבאת ללמוד אצלי באותו הלילה, נו זה אני השכן שלך בעבר. "נעל כפכפי אצבע לרגליו וכובע אופנתי בראשו, לח בפניומגו

  .לא האמנתי כלל וכלל למראה עיני, הרגשתי כי אני עומד להתעלף למשמע הבשורה. הזדעזעתי כולי" ?מהההההה"
אמרתי כשאני בשוק " ?צ גדול וחשוב" בהלכה וזכה להיות מואתה הוא זה התלמיד חכם העצום שחיבר שני ספרים חשובים"

. התגרשתי ועזבתי את הבית.  השתניתי מאזלצערי הרב. כן זה אני: "היהודי עם הכובע המצחיה והברמודה ענה לי. של חיי
". תי שאגיעהגעתי למצב בחיי שמעולם לא חשב ,לצערי, איני יותר אותו תלמיד חכם מתמיד .וכל מה שהיה לי ירד לטמיון

היא התקשרה מיד לאשתו . רצתי וסיפרתי זאת לאשתי שהיתה המומה לא פחות ממני. הייתי המום ולא ידעתי מה לומר לו
  .לשאול אותה פשר הדבר

         , צ גדול"והיה מו ,הוא חיבר שני ספרים בהלכה. בעלי היה תלמיד חכם עצום ומתמיד", כאבבענתה אשתו " אל תשאלי"
, סיפרה בבכי, "היה זה לפני כמה שנים. "שאלה אשתי בבהלה" ?מה קרה". "ו של היצר הרע והתרסקעד ליום בו נפל ברשת

  . שאלתי אותו"'?למה אתה צריך מחשב נייד'. נכנס יום אחד לבית עם מחשב נייד, בעלי שהיה לומד שעות על גבי שעות"
           ,אך תאמיני לי או לא. הסכמתי לכך בשמחהואני , והוא הסביר כי הדבר יעזור לו בכתיבת חידושי תורה והדפסת ספריו
והכל כמובן לצורך הלימוד ולחפש דברים שיעזור לו , יום אחד הוא למד שאפשר להתחבר דרך המחשב לאינטרנט והחל לגלוש

עד שעזב את כל , ולאט לאט הפסיק ללמוד והתמכר לאינטרנט, אך משם הוא התדרדר וגלש למחוזות התהום. בכתיבה
  ". הביתיהדותו ופירק את

                     , אינטרנטהאבל . שתאמרי לכל אדם שאת מכירה כי כמו בעלי לא היה, אמרה לאשתי בבכי, "אני מבקשת ממך"
כשהוא מזניח את כל דתו , הוא התנתק מהתורה ומהחיים האמיתיים והתמכר למסך, האייפון וכל התועבות לקחו אותו שלל

  ! תצילו את חייכם–אם מישהו שומע אותי . ואת כל משפחתו
גדולי להקשיבו  ,אנא. הבית שלי כבר נהרס ואת בעלי הצדיק איבדתי. המכשירים הללו מפרקים משפחות והורסים אנשים

  . חתמה בבכי". למען הצלת חייכם וחיי משפחותיכם, ישראל ועברו למכשיר כשר
                  , מקדש עצמו מעט מקדשין אותו הרבה, אדם מקדש עצמו מלמטה מקדשין אותו מלמעלה ).יומא לט(אומרת הגמרא 

.)ויוציא עמו בששון( דש עצמו בעולם הזה מקדשין אותו לעולם הבאמק
  ].טו, יט[ "בצדק תשפוט עמיתךך"

 התורה ציווי קיים כאן שגם לזכור עלינו אך. וודאית חובה על מורים הכיוונים כל, זכות לכף לדון מה שאין לנו נראה לפעמים
 ולשפוט להתרשם לאדם אסור כמה עד, במוחש ללמוד נוכל ממנו, שהיה מעשה, נפלא סיפור לפנינו. 'עמיתך תשפוט בצדק'

                     , הכנסת מבתי באחד שחרית תפילת התקיימה, הזמנים בין בימי :אוזניו ומשמע עיניו מראה פי על הזולת את
. 'קורא בעל 'אחר המניין גבאי חיפש, התורה לקריאת כשהגיעו. 'שטיבלאך'ה בסגנון, מזדמנים במניינים תפילות נערכות בו

               . לתפקיד מתאים מה משום שנראה, צעיר בבחור הבחין לפתע. בשלילה ונענה, לקרוא יוכלו האם מתפללים כמה שאל
  "... מוכן אני – כסף עם: "משיב, להתבלבל בלא, והבחור, הגבאי שאלו, "?לקרוא יודע אתה האם"

 מבקש עוד והוא, מיוחדת טרחה דורשת שלא, דקות כמה של קריאה! ?בדעתו עולה מה... שכזה צעיר סוחר. נדהם הגבאי
  .כמובן בהתנדבות. המשימה את למלא שהסכים אחר אדם אל ופנה, הגבאי עזבו זועפות בפנים! כסף

 קריאה על לדרוש שיוכל לו נראה כמה. להירגע יכולתי לא", הגבאי סיפר, "התפילה כל משך בראשי ניקרה הצעיר תגובת"
 עליו למצוא בדעתי הפכתי ושוב שוב. זאת תמורת כסף שיבקש אדם על שמענו לא, מעולם אבל, מעולם והלוא? שכזו קצרה
                     . הרצינות במלוא זאת אמר אלא, בהלצה דיבר ולא, לצון חמד לא הוא... נמצאה לא זו אך, זכות נקודת
  ". כאן התנגן לא שממש מה, מסוים מאוד בניגון מתנגנות כהלצה שנאמרות מילים
 העצומה התמיהה את והבעתי, סליחתו את ביקשתי. התעלומה את לברר ולנסות אליו לגשת פשוט החלטתי, התפילה בתום
  . מדבריו שלי

                    , המועד בחול הקריאות אחת לך וכידוע, פסח המועד חול היום, היקר ידידי: "דבריו את הסביר, שנייה של בהבזק
 עניתי ולכן, לאו אם' כסף אם 'את קוראים היום אם ידעתי לא, לקרוא ממני כשביקשת, ובכן... 'עמי את תלוה כסף אם 'היא
  "... אותה יודע אינני אז, אחרת קריאה זו אם אך', כסף אם 'קריאת בטעמי בקי אני כלומר', מוכן אני – כסף אם': לך

 להעלות קשה כאשר גם, שליליות למסקנות להגיע שלא להיזהר ועלינו, מפתיע כה הוא הזכות לימוד שפעמים, למדים נמצאנו
 העניינים ואז, עשה או שאמר מה על הסבר ממנו שולבק 'החשוד 'אל לפנות ראוי, אופן ובכל. זכות של צד כל הדעת על

  .) מתוקופריו( במקום-בו מתבהרים
  ,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 עזיזולה בן שרה' ר נ"לע
  ,ל"נ אלון בן דינה ז" לע,ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל"בן מרים ז דודנ "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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 7 

          



 

"

     
(  ) “      ”

 :  ‘  ‘  
   ” :(   )     
         
     :    ,“  
      “  ”  ,
   “  ” :  ,(  “  “    ) “ ”

.  
  ,    ‘ ’    

:  
    ,       
    ,    
    .    
       ,   

.       ,   
 ‘  ’ ;‘  ’

   ‘  ’
(  ) “    ”

        
   ‘ ’     ,
 ’          ,
        ‘
        ,  

.     
:‘  ’   

        ”
      :    ,
 ’   ,      
 ,‘  ‘     ]  ‘...
  ] ‘  ’ [‘...   ’ :

.[‘ ’  
     ,      
 ‘ ’       ,   
        ,‘ ’ 
 –     ,‘ ’     
    .   –    
     ,    ,  
     ,      .
     .   ...   
  ,      ,   
          .  

.“
“   ‘    ’

  ...  
(  ) “        ”

 :    
         
 :    ,(    )   
 ]    ”  :  ,“    ”  

 .“  [ ]  [
    ‘  ‘      
   ”  :‘  ’   
      ...   
    ‘     ;“
    ,     
 ,  ‘ ’       
  ”   ,     

.(   ) “   
   – ‘  ’ ;   ‘  ’

  ‘  ’
(  ) “   ”

      “    
 “ ) “   ”     

.(  ‘  

          
:

 ,      ( “ ) ‘  ’ 

 .          
        
   ,     
      ” :   
        

.“    –  
          
 .         
 ,         
         
    .      ,
   ,      
     ” :  ,  

.“     ,  
 ,        :
         
   ,      
   ,       

 .   ‘  ’

?  – ‘ ’  ‘ ’
 “...    ...     ”

(  )

 , “ ) “     – ‘...   ‘”
.(    “

  ‘      
?    ‘

: “   ,     
 :        
          ”
     ,“     
  ( “   , “ )  ‘  ’   
      ,   
  ,‘ ’   [ ]  ‘ ’    
  [ ] ‘ ’  ,‘ ’  [ ] ‘ ’

.‘ ’
         
 ,[“ ”] ‘ ‘    [“ ”] ‘ ’  
        

.  ‘ ‘  ,‘  ’

    
 

   
 “  ‘      ”

(  )
  (  “  “   ,  )   
   .      
  ”  :‘  ’    
 ,        

.(  ) ‘“     ’ 
 ‘  ’

   : “     
  ,‘ ’      
       

.       
 ‘  “  ‘  ’

 277 "

  
 

 ,          ”
     .       

          
    ...         

“...     
 ‘   “  “



 sh
ay

        | 9139191@gmail.com  .   |  08-9746102 .   |    102 . .  "  "

 .       
 ’        
 “      ‘
    ,   

.     
      
   .   
   ,    
    .    
       
   ,   ,   
       
        

.
 ’       
        ,‘
   .    
   ,    
     

.
    ,  
     ,  
 .       
  ,         
    ,‘  ’   
   .      

.    –  ,
       
     .    
      
       ,‘  ’
      ,‘  ’ 

.   
:   

     ”
    .     
        
       

.
        
      
     .   
     .   
    ,   

.   
     ,     
  ,      

.     
      
     ,   
   .     
      

.   
 ,‘ ’       
 .     ‘ ’    
  ,     
      .  

.“   !  , ” :  ,  
      
        
        ,
   ,      
      ,  

.
        
      
     .   

.     
  .    

       
   ,      
   .      .  
 ,      
      

.
   ?     
 !      ,  
  :      ,  
   ,       
   ,  ,  !?  
 –       ,
    ,     
   .  –     
   .    

.     ,   
   .      
    ,    
        
  .      ,
       

.       
       
    .    
  .     
   ,     
 .       ,
       
       
.        

   ,      
   ,  ‘  ’  
         
 ,      

.     
 .        
       
       .

.    
 .       
      
  ,      
      ,   

!      
        
 ,       ;
 .     ‘ ‘  
   ,     
       

.
         
       ,

.     
       
       
       ,   
     .     

!?   ...   
       
 ,       
 .        
       
   .     
      

.
 

.  .
 

‘   ’
  ‘  ’   
  ,   
  ,      

 .    
      
    
  ”  :   
  (   “ )  .(   ) “
 ” :(  )    
 ,     “  
      
 :     ,  
    “   ”

.(   ‘  ’) 
 ‘    )   
       (
    ,   
    .   
 ,‘ ’     
 )  “    ”  :
     .(  
      
   ’  :  ,“...  ”
     ,‘  –
    ‘ ’   
  .      
     
     (  )  

.(  ‘  “  ‘  ’) 

‘ ’   
      ,
 .    –   
      
     
      ,  

?  
 :       
     
      ,
   –    ;  
    ,   
       

.
    ,  ,
 –    ,   
 :     .  
 ;“   ...   –  ”
    ,    
      
     ,‘ ’ – 
 [161  ‘ ]  ‘  ’  “ )  

.(  “  

  
      
  ‘  ’  ‘  ‘

:
 (    )    
     
   .     
  ‘    
 ,     
 ,       
 ,      

   .    ‘  
  ...   ” :  
  ” :   “   
     – “
 ,     
   – “    ”
   ,‘  ’  
 ’  “ )     

.(‘
   :    
     
      ,
    ,  
 :      .  
    ...   ”
     – “  
  – “   ”  ,
   ”  ,   

.(‘  ’  ) “...

   
    
     
   .  
  ,    
   ,   
      
    .    

:
 ’ :    ,  ”
   ‘    
 ‘   ’ :   ,
    ?   
    ,   
     –  
    ,   
   .     
    ’  :
    ,   ‘  
 ,    
  –  ‘  ’   
      ,
 ‘  ’)    

.(  ‘  “  [  “ ]

‘   ‘  ’
  ” :    
  –      
    ,“  
   ,    
  ,     ‘ ’
     .  
     ‘ ’  
  ‘     ,
 ‘ ’    ,   

.   ‘ ‘  
     ‘  ‘  
  ;   ‘    
      ,  
  ,     
 ,      
   ,    
 ,  ‘‘   ’)     

.(   “  

‘  ’     
   ‘ ’

       
‘ (‘ ) ‘  ’  –  

( "  ) .           ,    



    
"   "     "   "     

"  "     "  "       

(   ) 4        

    
 ?     ?    
    ,   ,  
   .   ,   
 ,    .   –   
    ,    ,   
   ,    ,    ,
 .       ,

   .    ?  
    .     ,
   ,    
   ,     
    ,   ,  
 .    ,    
    ,    
   ,    
  ,    ,  

 .

    ,   
  ,     ,  
    ,   
 .   ,    
   ,     
  .      .  
     ,   
       
      .  
  ,     ,
      
   ,     

 .  

 ,     ,   
     , "  
    .   
   ,     
 ,      .  
      
  .       ,
    :     
 .        

  .     
   .    
 .      ,  
        

     .  
 ,       ,
      ,  
   :    .
 .       
   ,    "

.     

   :  ( "  ,  ) 
   "  .    –  
    ,    
 .      
   ,    
 ,    " "    .
  " "  ,     
  ,    " "   ,
        
     ,   

 .  

        
     "    ,
 .       
  .      
      ,  

.

       "
     .  
 .       ,
       
  "  .     
      ,  

 .     ,   

 (  )     
     .   ,"  ' "
        ,
 ,     ,   ,
    .   "  
   .     ,
  ,       
   ,  ,    
      ,  

 .

 !   ,  
(76  )

?     
         ,  '  - 
      ,  

?    ,   ,  
?   -      -

?         -
 ,      .    -
  ,      
    .    

.     
  .    .     
      , "  
    ,     
     ,   .  
  ,      ,  
   –      .
   !   !   .   
    .    
  ,  ,  ,   

 .
        
       ,  
    :  ' '   .
  ,     ,  
  ...     -    
  ,        
  ,       
        
  ,      .

.    
    ,    
    ,     
   ,     "  .  

.
    .      !
    ,    " "

.

  
 

   

17 :'    "   - 



  
 ,     .   

 .     
      
   ,    ,
    .    

 .   
   ,'     
  "  "    
    ,"  
  .    
      
 ,      
      
     ,  

 .
 ,      
 "    -  
      "
 ,     
  ,   
 ,    .  

 .   
 55        

 .   
    ,   
 ,      ,   
       
    .   ,
    ,
  ,     ,

.   
 .         
  .     
    ,   
   ,   .   

 .  
 ,    ,  ,   

.   ,   
 ,      
   .  ,     
     .    
  ,      

 .    
  -   .   
    ,  55-   
    ,   .   

   
   ,    ,   .        
   ,      ,   –    .  
      ,          
 ,       ,        .  

 .          ,
    .        ,     
   ,   ,   .    ,"  "  
     ,     ,"?   , "   
  .        ,     
         ,     ,   

 .    ,  ,
      ,    ,      
    .      ,    
   .           ,
 ,       .      ,  

 .       ,    
 .   –  .    ,     ,   
    .      ,   ,  
    .       ,     
   '   "   .       ,  
  : "   ."    "    ,"  " –  

.     ,    
 ?        ,       "   ,
 –          ,     

  .        .   ,  
       .     ,      ,
      .    .    ,   
   ,    "      ,     
 "     ,        

 .       
:        ,     

 ,       .      ,   
 ,  ,      .         
   .        .    ,   ,
    .       ,   ,   ,  
  ,      ,     ,  ,  

 .    
   .     .        

 .      ,   ,     .  
.      ,        ,      
  ,   .       ,     ,  
       .         

 .      ,  
 ,    .        ,    
  –     ,        ,  

 .   
 .1   ,     :  )
(  ,   ,     :  

   
   ,      
        ,



(   ) 1    

   ,     52
 ,     . "  
    ,   ,   
    !   .  55
 ,   .    .
   ,  55    ,  

 .    
 .      
       
     .
 .    ,  
  ,     
 .     .   
  .   ,    
      ,
    .    .
 .    ,  
 ,       
    ,   
      .

 .   
 ,      
   .    
    ,    
  .     
 ,     
      

 .55 
       
  .     
  .     
      
 ,    .    ,
       
   .    

 .   
    .    

...
       
       ,
     ,
.      
 ,   "  ,   
   .    
   ,   
     ,    
    ,   
      
 ,     .  
.     
  -   ,    55  
    ,   

.  
(3   ,   ,    ) 

 ,        .
 .     ,     

         
         .   .

 .   
     ,      ,  

        ,"    "
 .         ,      .

   –            ,   
."    "  ,   

       ,         , "   
   ,  ,    .        .  
           ?    

!    ,    ,   
 .      ,    .    

    "       ,      
      ,   ,        

 .     ,    ,    
  ,    .     ,     
 "    ,           

 .             
       ,    ,      

 .          ,  ,  ,
(2   ,    )

   
     .         .   
       ,    .    
    ,     ,      .

 .   
      ,       

 .       
 ,   ,      .       .    
  .   –     .    ,   ,   
    ,     .       

 .    –   ,
      .        ,
 .       ,         .
  " .     .    ,      

 .      .    ,"      
 ,"      ?      ?  " ,  

 .  
 ,  .     ?   , " ,   ,   

 ."      .     ,  
 " ,   "!   " .        
 ?               .   ,

 ."     ,     .   
 .         ,    ,  

  ,     .  ,  ,    ,    
 ,    ,     ,    .    
        .        
       ,       ,  

 .    ,   
 "   ,   .             
    "         .   

 .   
(  ,   ,    )



      
"   '"      "   '"      

.  ' '    ,    ,       
(2 '  ) .     ,      ,    

!!   ??    ,   
     :    
       ,  
  .     ...  
  ,   .    
  ?       
  .        
         

 ?   
       
  "     ,  
        ."
        ,
         .  

 .     ,  
     :   
    ,   
 .'     '  
 "   .     
 ?     ?    ?"  

 .      
  ,    :   
 ." "       ,  
      ,    
   "  ,     
    ,      ,
 .      .    ,
  ,      ," "   
  "    ,  

 ."
     .  :  
        ,  
    ,   ,  
   ."   " ,  
  .     ,
  .      
 .     

   
   
   .
 ,  
  
 .

       ?  
   ,     .
 ,   ,  .   
     .    
        ?  

 .  
   ,   ,     

 .   
      :   
  "   .    
   ,  . "    ,"  

 .   ,
      :    
  ,       .  
 !       ,   
     ,     
        "

 .    
    ,   
    ,     
  ,      ,  
      .    

 . "      ,
      :   
     ,  ,     
 ,       
  ,       
  "  ,      .
   !     
   .     "   ,

 .     ,    
    :   
 ,        !
   .      
 .       
  "  ?      
  ,        

  (:  )  .    
  ,      

     .  
  ,    

 .     
   :  

.   ,

   
'   '
-    -

"    '  "
 "  '   "  "
  "    

 10000
    

    
'   '  
 "     

 -   "       "  
"   "   

    "   

 5000
"   

  "  "     

 "   "  '   "  

    
 "     '

 "     "
"    "  

"   "     "  

    

 4000
 "   '  "    

"   '  "  

 1000
       

         
 

 800
   

 "    "   "    
"    "  

"  '   "    "  '    

   
         ,

   
.       
6    02-30-11-300  
'   '        

0527-199-866     

   
  ,  
   

 02-372-1801 
13:15-  11:00    
"         

P023011300@GMAIL.COM     

 02-30-11-300 / 400 –   :
 646-58-52-979 - "  

 44-330-3900-489 – 
 3233-696-766 - 

______________________________________________________________________

 
  

   
   

    
?   

  
 "    

   
   

  

   
.  .  .  











  278 

 !וקריה"ת ת התפילהנא לא לעיין בשע                                                                                                                                   בסייעתא דשמיא    
 
  

                                                                                                                                                          

       ליוןג                                                                                                                                                                                                  
           

            
                       

                            תשע''ט קדושים פרשת
*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************  

  

ְהיוּ  ים ּתִ   )יט, ב( ְוָאַמְרּתָ ֲאֵלֶהם ְקדֹׁשִ

ברוך בער ליבוביץ' על עוצם קדושתו של מרן הגאון רבי 
אש ישיבת קמניץ רסיפר נכדו  ,זצ"ל'ברכת שמואל' הבעל 

זקני היה " זצ"ל: חיים שלמה ליבוביץ ביראון הג ,ופוניבז'
מנותק כליל מכל דבר שהיה לו שייכות לעניני העוה"ז. 
לדוגמא, היתה לו זהירות עצומה שלא להביט בעיתון ואפילו 

כשר. בני הבית ידעו שאסור בשום אופן להכניס בעיתון 
עיתון לביתו. פעם קרה ומאן דהוא הכניס עיתון לחדרו, זקני 

 ,ממש הזדעזע מכך, ובכדי שלא תהא לו שייכות לעיתון
ולא  ,הוריד את העיתון מהשולחן על הרצפה בשרוול מעילו

   .."שלא להיטמא. ,רצה בשום אופן לנגוע ולהורידו בידו

א בעיתון ושפעם שאלֹו מה החשש לקראאמו"ר סיפר לי, "
של אגו"י שנכתב ע"י יראי ה'? זקני ענה לו: "אמנם כותבים 
זאת אנשים חרדים, אך הם הרי צריכים להגיב על דברי 

וזה גופא מהווה החילונים ולשם כך מצטטים מהם דברים, 
 י".בעיה רוחנית עבור

ו המשגיח הגר"ש וולבה סיפר שזכור לו שבימי בחרות"
של זקני ונסע  דושהפשו לראות בזיו דמותו הקכלתה נ

גוט 'ל שבת כשעברו כל התלמידים לומר לקמניץ לשבת, בלי
ניגשו אליו בחורי הישיבה ואמרו לו שידע שזקני נותן  'שבת

יד לגוט שבת רק לטהור ואם אינו טהור שיזהר שזקני לא 
יתן לו את ידו ושלא יפגע מכך, והתבטא אז הגר"ש שחיל 
ורעדה אחזה בנפשו כשעמד מול דמות שמרגיש טומאה 

 ...".אצל הזולת

הגר"ש וולבה, שכאשר נסע עם חבריו ממיר כן היה מספר "
לקמניץ, כשבדעתם היה להיכנס לזקני. וכשהגיעו לקמניץ, 

ומיד ברח החוצה!  של זקני נכנס אחד הבחורים לביתו
הגר"ש וולבה שאל אותו לפשר הדבר, עד שהתברר 

לו את שהבחור דפק על דלתו של זקני, וזקני בעצמו פתח 
ו הק' ברח כבוד מצורת תוהבחור מרוב פחד וירא .הדלת

של ר' [ כל התמונות ,צה. וסיים הגר"ש וולבה: "דעו לכםהחו

ת בשום הם אפילו לא בבואה דבבואה ולא מתארו ]ברוך בער
  .קדוש..."את מראהו ה מידה

יש עובדות נוראות למכביר איך היתה אימתו מוטלת על "
 .העיר קמניץ ואפי' גדולי הרשעים שבעיר היו פוחדים ממנו

] הגרמנים ימ"ש[שהרשעים הפלא הגדול כן, כבר נודע כמו 

אדרבה ו, לנכנסו לקמניץ, אך הם לא נגעו ביהודי העיר כל
שנים רני, שהם היו יוזכ .הם התנהגו עמנו בידידות ממש

בבית זקני ואף היו נזהרים לא להעיר את ה'ראבינר' 
משינתו. אמי סיפרה שפעם אף שאלוהו איזה סוג קפה הוא 

 .ר"ל ,ורק לאחר פטירתו החלו המהומות בעיר…. אוהב

תי מת"ח אחד שלמד בבחרותו בקמניץ, שסיפר שהיה שמע"
נים, בזמנו אחד מאנשי הקהילה שהיה נמנה על חוגי הפשר

בקמניץ. שלח אחריו זקני,  'תרבותי'ועמד לפתוח בית ספר 
שכל כולו היה להבה בוערת של תורה, והתחנן לפניו שיחזור 

זניים ובו מכוונתו ולא יעשה זאת, אך דבריו נפלו על א
א הועילו מאומה, עד שאותו אדם סיים את השיחה ערלות ול

 יעזור לכם כלום! אני אפתח אתעם זקני באומרו: "רבי, לא 
  .בית הספר!"

פשט את מעילו העליון, וישב על  –כיון ששמע זקני כך "
ויותר לא דיבר מאומה. והרשע גם  –הארץ, ובכה בכי גדול 

ל הוא יצא מן הבית, ולמחרת היום לא קם ממיטתו!! ותהי כ
 ."..העיר כמרקחה

עובדה נוספת: ליד הישיבה התגורר גוי שהציק לזקני "
ולבחורים. יום אחד עבר זקני ובני פמלייתו ברחוב, הגוי 
התנפל עליהם והכה אותם ואף משך בזקנו. כעבור כמה 
ימים מת אותו גוי מיתה משונה. הרבנית היתה מספרת 
שתקופה מסוימת אחרי אותו סיפור כשהיתה בשוק שמעה 
ב' נשים גויות מתקוטטות ביניהם ואחת קיללה את השניה 

 ...שסופך יהיה כמו זה שהרביץ לראבינר

זי"ע,  הסטייפלרני, כאשר פעם ביקרתי אצל מרן ורזכ"
במהלך דבריו הוא סיפר לי בערגה אודות תקופה מסוימת 
שזכה לשמוע שיעורים מזקני, בתוך דבריו שוחח עמי על 

לי: "בדורנו, כבר אין בעלי  עוצם קדושתו ואף התבטא ואמר
מדרגה גבוהה של רוח הקודש, אמנם בדור הקודם אולי רבי 

 ...".ברך בער ידע מה קורה בשמים

זקני היה מובדל ומופרש מכל עניני כבוד וכדו'. כשחזר "
מארה"ב שם פעל לטובת הישיבה, דיבר לפני תלמידיו דברי 

תבוע מכם, היו חיזוק ובין השאר אמר: "יש לי את הזכות ל
רא, בכל מקום שהגעתי לי שם ביזיונות וסבלתי עבורכם נו

אחד מתלמידיו  גופא דעובדה הכי הווה: ד...".נתנו לי כבו
, ובמעמד הנדיבים שהתאספו התחיל 'דינר'ארגן לכבודו 



  
אותו תלמיד להציג בפני הקהל את תאריו של זקני, את 

  גדלותו בתורה וצדקותו. 

ת סימנים של חוסר התחיל להראוזקני זצ"ל כששמע זאת 
סבלנות, כי בענוותנותו לא מסוגל היה לשמוע כל דברי 
השבח שהרעיפו עליו, ועם כל רגע שעבר נטרדה מנוחתו 

"שקר הוא, אינו  :יותר ויותר, עד שפנה בקול לנואם ואמר
 .!"אמת, אין הנואם דובר נכונה

"רבי, הלא  :התלמיד כופף עצמו מיד, ולחש לאוזן רבו
י לאסוף כספים ולהתרים את הקהל הגעתם לאמריקה כד

לטובת הישיבה, וכאן באמריקה מוכרחים לדבר בשפה 
כזאת, אחרת אין שום סיכויים להצליח בדינר, וככל שירבו 

  התהילות והשבחים כך יתרבו הסכומים שיתרמו". 

, אך !שמע זאת זקני, והניע בידו בתנועת ביטול באומרו ַדֵּבר
על שתי אוזניו כדי  מיד תפס בקצות שרווליו וחיפה בהם

ששוב לא ישמע את דברי השבח והתהילה, וכך המשיך 
  לשבת עד לסיום נאומו של התלמיד. 

מחזה זה חזר ונשנה בערב נוסף שערכו לכבודו, ולאחר 
גמר המסיבה כשהלך עם מלוויו לאכסנייתו דיבר 
בהתמרמרות רבה על הגורל המר שנפל בחלקו שכך 

 .מרעיפים עליו שבחים בלי גבול

כשהגיעו לאכסניה דאג בעל הבית להזהירו מראש לבל יאכל 
מהדגים שהוגשו לשולחן, שכן הוא חושש שאינם טריים כ"כ, 
והם עלולים לגרום לו להרעלה. אך זקני לא שם לבו לדבריו 
ואכל מהדגים. בתום הסעודה הלך זקני לחדר שהכינו עבורו 

  ועלה על יצועו למנוחת הלילה. 

שכל בני הבית כבר נמו את שנתם כעבור זמן מסוים כ והנה
של הקאה, הוא  ותהתעורר לפתע בעל הבית בשומעו קול

תקרב לדלת חדרו של זקני, ומיד התחוור לו כי האורח מ
הוא המקיא. בראותו כך נכנס אליו בחרדה באומרו לו: "הלא 
הזהרתי את הרב לבל יאכל מדגים אלה". זקני ענה ואמר 

בגלל הדגים, לא מיניה לו: "כלום אתם חושבים שאני מקיא 
ולא מקצתיה, אני מקיא מכיון ששמעתי שבחים עלי, ומאז 
התחילו מעי להתהפך בקרבי מחמת בחילה וגועל מרוב 

ם, עד כי חשתי צורך השבחים שהמטירו עלי בימים האחרוני
  ]'רניבשר תוהמ'[                                ."ה...להקיא בגלל ז

ּפֹט ֲעִמיֶתךָ  ׁשְ ֶצֶדק ּתִ   )יט, טו( ּבְ

" הוי דן את כל האדם לכף זכות" ...יהושע בן פרחיה אומר
  )אבות פ"א מ"ו(

הילה של קדושה עוטפת את צפת בלילות שבת, ואווירה 
חגיגית שוררת בבית הכנסת. עם סיום התפילה וברכות 
ה'גוט שבת' הלבביות הנשמעות בבית הכנסת, הכריז 

ו מדי פעם: "הרב משה א. מזמין את הציבור הגבאי כמנהג
ל'שלום זכר' בביתו לרגל הולדת בנו. מזל טוב והרבה 

ואכן, בליל שבת מיהרו רבים מבני הקהילה להגיע  .נחת!"
לביתו של ר' משה, להתכבד מהמטעמים, ולברך בחביבות 

  וידידות אהבה את אבי הבן. 

חר כך גם ר' יצחק תכנן להגיע, אלא שהסעודה התארכה, וא
התעכב, ולבסוף לא יכול היה לעזוב את הבית בשעה כה 

  מאוחרת... 

ביום המחר, מגיע ר' יצחק לבית הכנסת, וכבר מתכנן לברך 
את ידידו ר' משה, כי לא עלה בידו הדבר אמש. אך 
משהבחין בו ר' משה, פנה אליו בפנים זעופות: "או, הנה 

ום זכר האיש החשוב, ר' יצחק, זה שלא נאה לו לבוא לשל
של ידידיו... אתה בוודאי חושב שאינני זוכר שפספסת כבר 
בשלום זכר של בני הקודם, ואתה לבטח בטוח ששכחתי 

י חצי שלא היית בבר המצוה של יענק'לה שלי אך לפנ
   ."...שנה... אה, עשית עליי חרם?

ר' יצחק החוויר והסמיק חליפות, לעיני כל הקהל 'שפכטל' 
באמת לא זוכר מה היה ב'שלום  שכזה, על הבוקר... והוא

  זכר' הקודם ובבר המצוה של יענק'לה... 

מה שבטוח, שמאוד לא נעים לעמוד במרכז בית הכנסת 
באמצע תפילת השבת, ולהישטף במקלחת של צוננין מול 
כל הציבור המביט מופתע והמום: 'נו, ואם לא הגיע לשמחה 

עקות שלו, לכן מגיעה לו כזו 'מקלחת'? לכן מגיעות לו צ
  כאלה במרכז בית הכנסת?'. 

אם הקהל חש בכך, נקל לתאר את תחושתו של ר' יצחק 
עצמו. מושפל וחיוור, מיהר לעשות את דרכו למקומו ונבלע 
בתוככי טליתו, רגע לפני שדמעות בושה וביזיון יציפו אותו 
לעיני כל. הוא רק ביקש שהאדמה תפתח את פיה ותבלע 

  של התפילה...  אותו ככה, כמו שהוא, בעיצומה

לקראת סיום התפילה, מיהר לחמוק מבית הכנסת מיציאה 
צדדית, פגוע וחפוי ראש. השעות הבאות אמנם הקהו במעט 
את הבושה והעלבון שצרבו את נשמתו, אך עדיין היו בו 
רגשי זעם קשים על ידידו לשעבר ר' משה, שבחר להשפילו 

ערת באופן כה בוטה. גם ליל מוצאי השבת עבר עליו בס
  רגשות עזה, תוך שרגשות הכעס מציפים אותו... 

ביום ראשון בבוקר, הצליח לסדר איכשהו את מחשבותיו על 
החוויה הקשה שחווה, והרהר: 'והלא מה אתה מבקש ממנו 

ידונך לכף זכות מדוע לא השתתפת בשמחתו. אולי ש –
תאמץ אתה את צורת החשיבה הזו, ותדון אותו לכף זכות? 

מצבים אלה ראוי למחול ולא להקפיד? אולי  אולי בדיוק על
הוא עדיין בלחץ מהלידה, והילדים תלויים בו, ויש עליו עול 

וזה  –גדול של סידורים, והוא בקושי ישן, ומי יודע מה עוד 
  גרם לו להתפרצות?'... 

עודו מהרהר, ורגליו מוליכות אותו אל היער הסמוך, שם 
תב הגנה', מה הקדיש חצי שעה תמימה לסדר לר' משה 'כ

גרם לו להתפרץ עליו בצורה כזו... בסופו של דבר, הצליח 



  
למצוא סיבות מקלות שהובילו להתנהגותו של ר' משה, 
והצליח לנקות את לבו מרגשי הזעם והכעס כלפיו, ולמחול 

  ולסלוח לו בלב שלם... 

תחושת אושר לא מוכרת פשטה בנשמתו. דמעות אושר 
ת נפשו. הוא חש כמתעלה זכות הציפו את עיניו, טיהרו א

טפח וטפחיים מעל הקרקע. רגשות הקירבה לבורא עולם, 
הביאו אותו לנצל את עת הרצון, לשפוך שיח ולהתפלל 
במילים פשוטות על בתו המבוגרת, הממתינה כבר כמה 

  שנים לזיווגה ההגון... 

היתה זו תפילה מלב נקי, בהתרגשות יתירה כפי שלא חווה 
ערי שמים פתוחים בפניו, איך מעולם. הוא חש איך ש

העובדה שדן את ידידו לכף זכות, פתחה בפניו את כל 
המנעולים. הוא מיהר לנצל את שעת הכושר, לשפוך את לבו 

  בדמעות שליש... 

ההמשך, כמו לקוח מסיפור דמיוני, אך הוא אמת לאמיתה, 
והופיע במכתב בכתב ידו של ר' יצחק, שנשלח אל הגאון 

שליט"א, ופורסם בספר 'ברכי נפשי'.  ייןיצחק זילברשטרבי 
הגיע הטלפון לו אנו מחכים  ,וא כותב: "באותו ערבוכך ה

מזה שנים. לא אלאה בפרטים, אך בתוך שבוע ימים הפכה 
  בתי לכלה מאושרת!" 

זהו כוחו של לימוד לכף זכות, הפותח שער לישועות נכספות 
ות לנו, רק יש משהו שמעכב, רבות. הן כל הישועות ממתינ

איזו התנהגות לא רצויה שטעינו בה, איזו נפילה שחווינו... 
אך חז"ל מגלים במסכת שבת דף קכ"ז, שכאשר יהודי דן 

שמים שידונו אותו לכף הוא מעורר ב -את זולתו לכף זכות 
זכות, וממילא כל הסיבות המונעות אותו מאושרו מתפוגגות 

  ונעלמות... 

כשניתקל במקרה לא מובן,  –דמנויות כאלה כשיש לנו הז
הבה נאמץ את המצוה הזו  –בהתנהגות מוזרה של הזולת 

אל ליבנו, הבה נדון לכף זכות! נהפוך בזכותו של הזולת, 
ונרוויח, כי גם  –נהרהר על סיבות אפשריות שהובילו לכך 

בשמים יפתחו את הפנקסים שלנו, וינהגו בנו באותה 
ע מהשפע שייפול עלינו משמים... הרי צורה... ואז, לא נופת

נעלמו ואינן, כי אנו דנים לכף  –כל הסיבות המונעות אותו 
  ]וע'ת השבפרש 'פניני[                                           זכות!

מֹוךָ    )יט, יח( ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ

'אדרבה' ויש בו הספר סיפור מופלא המעובד מתוך להלן 
זצ"ל  חיים שמואלביץאת מה שהגאון רבי כדי ללמדנו 

הוא  עונש על עניינים שבין אדם לחברולפעמים הכותב, ש
   לא רק כלפי הפוגע אלא גם כלפי בניו וזרעו.

עדותו מ את המעשה הבאהביא  שליט"א יעקב שישהרב 
: "נכנסתי לסניף הבנק , וכך הוא מספרשל תלמיד חכם גדול

י מתח באוויר. אנשים שלי ברחוב רבי עקיבא, ומיד הרגשת

מסביבי התלחשו ודיברו בסערת רוחות, ומיד הבנתי, 
  שהתרחשה כאן איזו דרמה.  

לפתע הבחין בי מנהל הבנק וסימן לי להיכנס למשרדו, 
משום שהוא רוצה לשתף אותי בהתרחשות, שקרתה זה 
עתה. וכך הוא סיפר לי: "לפני זמן קצר נכנסה אישה לבנק, 

ביקשה מהפקיד למשוך שלוש מאות היא המתינה לתורה  ו
יתרה בחשבון וסירב שקלים מחשבונה. הפקיד בדק את ה

 תאברת עזה לא יתכן, מזמן כבר "גברת, : בכל תוקף ואמר
הגיע הזמן שתסדרי את זה.  האשראי שלך, ובאמת מסגרת

ואופן אין אפשרות שתמשכי עוד כסף. על  בשום פנים
   .משוך עוד?!"הראשונים אנו בוכים, ועתה את מבקשת ל

האשה לא ויתרה והתווכחה: "מה כבר ביקשתי? בסך הכל 
אני מוכרחה אותם בשביל מוצרי יסוד  שלוש מאות שקל!

במכולת! אין לי ברירה! אני יודעת שהמצב שלי קשה מאד, 
בעזרת ה' זה יסתדר, אבל עכשיו אין לי כלום, ואני מוכרחה 

  את שלוש מאות שקלים הללו!"

 ול: "הסיפורים הללו אינם מענייניבה בק הפקיד התרגז וגער
כלל. את נדרשת לסדר את הענין ולהביא את  הכסף. כבר 

 מתייחסת ואת כלל לא  -שלחנו לך כמה וכמה התראות 
למכתבים! את שלוש מאות השקלים הללו את בוודאי לא 

  תקבלי!"

 הגערה, שנאמרה בקול רם הגיעה לאוזני האנשים, שעמדו
את הפקיד, נכנסה  ה נשברה. היא עזבההאיש .וחיכו לתורם

"איני מבינה את  דרו של המנהל, פרצה בבכי ואמרה:לח
 את פוךלש לו  מותר מה כבר ביקשתי? איך הפקיד שלכם!

סך הכל שלוש מאות כאן? ביקשתי ב האנשים כלי לפנ דמי
ולא למותרות אלא בשביל לשלם במכולת! למה הוא שקל, 

  צועק עלי לפני כולם?!"

רחמיו של המנהל על אותה אישה, והוא אמר: "את נכמרו 
צודקת". אבל האישה לא התרצתה. היא קמה ממקומה 

המנהל שלף שלוש ה בהפגנתיות מן הבנק אל הרחוב. ויצא
אבל האישה לא  יצא אחריה,מאות שקלים מארנקו האישי ו

שקל!".  מאותקחי בבקשה שלוש הסכימה לקבל. "גברת, 
מסתובבת וממשיכה היא שומעת את דבריו, אולם היא אינה 

רירה לאחר שרדף אחריה מספר בלית בדרכה במהירות. ב
נאלץ לחזור לבנק. כאשר  ,והיא המשיכה בסירובה דקות

  הוא נכנס למשרדו, הוא מצא את הסגן שלו יושב ובוכה.  

מה כולם בוכים? שאל בפליאה, "ל ,כאן היום?""מה קורה  
  ."...זו מחלה מדבקת?

ענה לו הסגן: "תשמע, אני קרוב לגיל חמישים, אבל יש איזו 
. עומדת מול עיניי כבר ארבעים שנהתמונת ילדות ש

 תי ילדהיי .אותי! תעוזבה ואינ אחרית רודפ זוה ההתמונ
קרוב לגיל עשר, כשהלכתי עם אמא שלי למכולת. אמא קטן, 

חלב וגבינה,  הכניסה לסל כמה מוצרים בסיסיים: לחם,
  וביקשה מהמוכר, שירשום לה". 



  
"המוכר התרגז על אימי ואמר בקול רם: 'מה פתאום 
לרשום? את חייבת כאן כל כך הרבה כסף! את לא משלמת 
כבר כל כך הרבה זמן! אני לא מסכים לרשום בשום אופן. 

  . ו! אני לא בנק!'תחזירי את המוצרים הלל

אני  עכשיוה, אבל בעדינות: 'אני אסדר את זאמא דיברה 
במצב קשה! המצב הכלכלי שלנו לא מזהיר! תראה לא 

   לקחתי שום מותרות, רק לחם ומוצרי חלב".

הוא חטף לאמא את סל המצרכים . המוכר אפילו לא דיבר"
אמא יצאה מהמכולת ופרצה בבכי . ..והניח אותו על הדלפק

. כל הדרך שמעתי מר. היא נתנה לי יד ומשכה אותי הביתה
ה בוכה... הסיטואציה הזו עומדת לי חיה מול העינים כל אות

  חיי! איני מסוגל לשכוח את התמונה הזו!"

מכולת היה אותו בעל ש , נזכרתיהיום כשבאה האישה"
איך הקב"ה מגלגל את  מבין אבא שלה... אתהבעצם... 

אותו אדם  איך הכל נמדד ב'מידה כנגד מידה'... עולמו...
, כיום של חוסר במוצרי יסוד השאימץ את לבבו מול מצוק

מוצרי אין כסף, והיא מתבזה לעין כל בגלל חוסר ב לבת שלו
  ]                 'פניני עין חמד'[                                               ...".יסוד

ְלָבֶבךָ  ָנא ֶאת ָאִחיָך ּבִ   )יט, יז( לֹא ִתׂשְ

צמו בעל מעיד על ע, "י"מטבעי אני טיפוס מאוד רגש
אבל עם אופי כזה אני  ,"אני יודע שזה דבר בעייתי ,המעשה
 ,עת שבחיים חייבים לחיות עם אמונה. למדתי לדמתמודד

   ."לכל מה שעובר עלינו בקלות ובשמחהולהתייחס 

מה  משוםשבדרך כלל ישנם עובדים  ."עבדתי במקום מסוים
 ההמילה שלהם קובעת ורצונם נעש .'על פיהם ישק כל דבר'
אני גם מודע לכך מאידך,  !למרות שהם בכלל לא מנהלים -

ם העובדים מסייעים הרבה אחד שישנם מקומות עבודה בה
העבודה ני הייתי די חדש במקום א -אבל כך או כך  .לשני

שום תחום כפי שהיה לעובדים ב' וותק'ולא היו לי זכויות 
לא מתכוון לזכויות  ' אניזכויות וותק' בהגדרה .אחרים

אלא להעדפה  ,עות לעובד ותיק מכוח חוקי העבודהגישמ
ם לפעמי .וותיקים מרשים לעצמם לעיתים לקחתשעובדים 

 'הקש ששבר את גב הגמל'   נעשה הדבר ביושר ולפעמים...
 'סידור' תיהייתה העובדה כי באחד הימים ביקש ,ימבחינת

 ילא זכתה בקשת יאך למורת רוח ,מסוים במקום העבודה
לראות כיצד עובד  מתיכעבור כמה ימים נדהוהנה  .להיענות

 ואין פוצה פה -בדיוק  'סידור'אחר מסדר לעצמו את אותו 
   .!"'מבפנים יותאכלה א' המציאות המתסכלת הזו.. ומצפצף.

הוא  ",הלב שלי ממש רתח ."היה זה ביום רביעי בשבוע
ואני הרי ידוע כבעל אופי " ,מתאר את הרגשתו הכואבת

'. עז למתוק'להפוך  תיטא ברגעים אלו החלאבל דווק, קשה
: בדברי אמונה ובטחון יאת נפש תיעוהרג יעם עצמ תיישב

ולא אף את הצער הזה עשה לי הקב"ה הלא פשוט  הוא ש"
. אין בכוח שום אדם לגרום לי צער שהרי למען האמת .םאד

 ,מין שהצער הזה אינו מעשה ידי אדםואם אני באמת מא
   !א להגיב כלוםאזי אני חייב לשתוק ול

לבלום ' ילא פשוט היה עבור ,להפנים זאת ילא קל היה ל"
אני בוחר לשתוק י', אבל אמרתי לעצמי: את פי בשעת כעס

לקתי את המחשב ועד הד .'בעל אמונה'כי אני רוצה להיות 
  ."' לקחתי לעצמי הפסקה קטנה'עלו שהתוכנות

', עבודה היה עובד שהבת שלו לקתה ב'מחלהמקום אותו ב
ניגש מיודעינו לעובד  ,לעצמובהפסקה הקטנה שנטל  ר"ל.

מאוד לא "דע לך,  :מר לו בגילוי לב ובעיניים דומעותהזה וא
 ,היה לי סיפור מאוד מכאיב ומעצבן . היוםקל לי בעבודה

רפואת . את הזכות הזו אני מקדיש לאבל בחרתי לשתוק
   .תך"!ב

"ואני י", ממשיך בעל המעשה ומספר, העובד שמח והודה ל"
 .לגמרי לא רגוע ועם דמעות בעינייםחזרתי למחשב בעודי 

י מתאפק ושותק יהיה לרפואת כל הזמן התפללתי שמה שאנ
אבל  ,אמת היא שלקח לי כמה שעות להירגעה .החולה

ותה שעה הודיתי בא .תי לגמרי מהסיפורבסופו של יום שכח
כי עבורי זו הייתה הפעם הראשונה  ,להקב"ה מעומק הלב

  "!!!תי בניסיון והצלחתי להתאפק כראוישעמדבחיי 

הופתע  "?חזרת הביתה ?"מה ...עייום רביאותו היה זה ב
 אמורהיתה הבתו  למיטב ידיעתו .תוהאב לפגוש את ב

דם בו לקתה ה-בעקבות סרטןשהרי בבית החולים! להיות 
מחלה זו [ .צםע-ה מזה תקופה להשתלת מחהיא ממתינ

כדוריות  :מערכת הדםשל שלל תאים ב 'היצרןו 'פוגעת במח העצם שהינ
נות המגנות כדוריות לב .ות האחראיות על הובלת החמצן בגוףדם אדומ

סיות הדם הגורמות לקרישת ט -תרומבוציטים  .מפני נגיפים וחיידקים
ליארדי (!) תאים בסך הכול מייצר מח העצם מידי יום מי. ועוד ,הדם

בדם הכדוריות  בעקבות המחלה ירדו אצלה מספר .חדשים בגוף האדם
כאשר אלא ש. ]ולפיכך אושפזה בבית החולים ,לרמות נמוכות מאוד

להפתעת הצוות  - ספירת דם שגרתיתבאותו יום ערכו לה 
פשר י, מה שארמת הכדוריות בדמה זינקה לגובה -י הרפוא

 'יפה לערוך 'הפתעההבת העד .ביתהל דייאת שחרורה המי
כך כאשר ו ..רת.להוריה שהיא משתחר ההודיעקטנה ולא 

  תו. הופתע לגלות שם את ב ,חזר האב לביתו בערב

שניות מועטות חלפו בין ההתאוששות מההפתעה ועד שהוא 
נזכר במשהו חריג שאירע באותו יום בעבודה: "היום היה לי 

זכות . את התי לשתוקסיפור מאוד מכאיב ומעצבן אבל בחר
לחש לו מישהו באמצע  -..." תךהזו אני מקדיש לרפואת ב

  היום.

מצטנע בעל , "י לא יכול לקבוע שהנס הוא בזכותי"אנ
רבה צדיקים וצדקניות "מכיוון שבסופו של דבר ה ,המעשה

 -מאחר שסיפורים כאלו  ;ובכל זאת. זו חולהמתפללים על 
שועות על בהם הבולמים פיהם בשעת כעסם ממשיכים י

מותר לנו להאמין ש ני חושבא ,חוזרים על עצמם -זולתם 
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...א"עזריאל טאובר זיע' הגאון הצדיק ר
בליל בדיקת חמץ הגיעה הבשורה המרה והפתאומית אודות הסתלקותו של אדם השלם בקדושת יוצרו הרב עזריאל טאובר 

על  !!!!אבל יחידפ אצלי באופן אישי יש כאן "אבל עכ... כ שמעו עליו"יתכן שחלק מהקוראים לא כ... אני מתנצל מראש... א"זיע
הייתי צמוד אליו ימים שלימים ... וזכיתי בשנתים האחרונות לחייו להתקרב אליו מאוד מאוד' אדם גדול מאוד שריחם עלי ה

תפיסת  והן פשוט שינו לי את כל!!! שנתים אלו האחרונות היו גורליות מאוד בעבורי... ושעות ארוכות והוא קירבני קירבה עזה
  !!! החיים

והיות ... פ לי הוא עצום"החלל שנפער עכ... כי הכאב הוא גדול... תרשו לי לשתף אתכם בנימה אישית... אנא קוראים יקרים
אז תרשו לי לשתף אתכם קוראים יקרים ... לספר על עצמי מותר - אבל להבדיל... ולהספיד את הנפטר בחודש ניסן אסור

שלא הייתי חושף : וזאת למודעי... בות זכיתי אני להתקרב לאותו יהודי קדוש ומה קבלתי ממנובסיפור האישי שלי באיזה נסי
היות ולהספיד על : ושוב... את הסיפור הזה אם לא הייתי חושב שיש בזה מסר חשוב מאוד שיכול להביא תועלת לכל אחד

  ... עצמם מספרים על) יתומים(ילדים : ובכן... אבל לספר על עצמי מותר... נפטר אסור
---  

בספר הזה אני מתמקד ... מי שמכיר את הספר הזה... בשעה טובה עמדתי להוציא את ספר אהבתי... היה זה לפני שנתים בדיוק
תתפלל ... בספר הזה אני מאריך לעודד ולהעצים את עניין התפילה על כל דבר!!! תפילה תפילה תפילה: בנושא אחד ויחיד

: בקיצור... ה יקבל את התפילה שלך"והקב... תקרע את השמים... תתחנן... תצעק... ד תראה ישועותאתה עו...  אל תוותר. ותתפלל
ונסעתי ... ו... ס את הספר להדפסה"ג בעומר שלחתי סו"בערב ל... ה זכיתי לברך על המוגמר"והנה ב !!!זה הנושא של הספר

סיימתי בתפילתי ... ת הלב להעביר את המסר הזה הלאהעל שזיכה אותי להגשים את משאל' עמדתי שם והודיתי לה... למירון
  .במה אני יכול להתחזק ולחזק את עם ישראל הלאה...  'מה השליחות הבאה שלי בעבודת ה... מה הלאה!!! 'אנא ה: ואמרתי

!! לא פחות ולא יותר... מדבר הרב עזריאל טאובר... הלו...  אני חוזר לטלפון... שלוש שיחות שלא נענו!!!!! והנה... חזרתי ממירון
והיות וכבר ... ואני עושה סמינרים לחרדים בנושא  מהותו של יהודי ואמונה ובטחון... יש לי ארגון שקוראים לו שלהבת: ובכן

אז כעת החלטתי ללכת על פרוייקט מיוחד ... ארבעים שנה שאני מנסה בכל דרך להחדיר את המסרים האלו בכלל ישראל
... נוך וכל מי שיש לו שופר והשפעה על ציבור שישמעו את המסרים האלו ויקחו את זה איתם הלאהולהזמין כל מיני אנשי חי

כ רוצה שתבא "אני בסה... על חשבוני... אז אני מזמין גם אותך לסמינר הקרוב בניר עציון... והיות ושמעתי שיש לך שופר בידיים
... אדם גדול מתקשר ומזמין אותי... למה לא... נו נו...  אז לא... אואם ל... אם תקבל את הדברים ותעביר את זה הלאה... ותקשיב

  ...  מי האמין שאני אי פעם אדרוך במלון... למה לא... ועוד בחינם... ועוד למלון
---  

מי ... אני בכבודי ובעצמי מסתובב במלון... הרגשתי מיליון דולר.. אבל דווקא בגלל המלון... כשהגעתי לשם דווקא הייתי מרוגש
  ... לא חלמתי מה מחכה לי שם!!!! אבל אל תשאל מה קרה... האמין

הנושא שהכי !! על הנושא הכי שנאוי עלי??? ובמשך יומיים תמימים על מה הוא דיבר... שריד לדור דעה... ישב שם אדם גדול
... יהודי מתפלל ומתפלל: אמר הוא...  משום מה רוב הסמינר נסב סביב הנושא הזה !!!! על קבלת יסורים באהבה!! מפחיד אותי
העיקר לשנות את ... למקומות הקדושים ועושה את כל הסגולות ץר... תתן לי... תתן לי... תעזור לי: ע"רבש... צועק וצועק

ה ממליך "אז הקב... ה נתן לך"אם התפללת והקב?? באהבה' האם חשבת אולי פעם לקבל את רצון ה... ה"התכניות של הקב
ה "שם כביכול הקב... דווקא במקום של הסתרת פנים!!! אז יש לך את הזכות להמליך אותו... ה לא נתן לך"הקב אבל אם... אותך

זה כל !!! ע"אני מקבל אותך רבש: ולך יש את ההזדמנות במקום הזה להמליך אותו ולהגיד... ה כביכול לא מלך"הקב... לא נמצא
!!! סמינר שלם!!! שבת שלימה: בקיצור... ולא שהוא ימליך אותנו... ה"הקב באנו לכאן בשביל להמליך את... התכלית שלנו בעולם
  ... כמעט רק זה הנושא

אל ... תצעק... רק עכשיו גמרתי לכתוב את הספר הזה שכל כולו תתפלל!! חצי שנה אני עובד על ספר אהבתי !!!!ואני מתפוצץ
כל החיים שלי מבוססים על ... זה כל המשענת של חיי ואתה מבין לבד שזה לא רק ספר אלא... אם תתעקש תקבל... תוותר

אוסף של משקעים ותסבוכות וכל מה שהחזיק אותי ורומם אותי בחיים זה רק ... אני בטבעי טיפוס שברירי... ההולך ילך הזה
מגיע פה ... הנהו... מלטה נפשי' אקרא אנא ה' ומתי שאני רק רוצה הרי בשם ה..." הטה אזנו לי ובימי אקרא"התפילה והידיעה ש

: והוא אומר לי.. את הספר הטרי שרק כעת ירד לדפוס... יהודי מורם מעם ולוקח פטיש גדול ופשוט מנפץ לי את כל משענת חיי
... ה מצפה ממך שתמליך אותו"לפעמים הקב... לא תמיד מתקבלות התפילות... לא תמיד הבעיות נפתרות!! תקבל באהבה!!! לא

התחשק לי באמצע הדרשה לברוח .. מה שתעשה לי.. אני אוהב אותך בכל מצב: שתאמר לו.. תושתתאחד אי.. שתקבל אותו
לא ... די.. .די ...)בעיקר לטמון את הראש... קפיצת ראש תרתי משמע(... ולעשות קפיצת ראש בבריכה של המלון... ו... משם כל עוד נשמתי בי

ואל ...  רק ישועות אני רוצה!!! ישועות!! ישועות!!! ישועות.. אבאלע... עותאני רוצה ישו...  לא יסורים ולא אהבה... רוצה לשמוע
... בדיוק באותם ימים הייתי גם מוטרד מאיזה קרוב משפחה שבדיוק עבר איזה בדיקת ביופסיה וחששתי מהגרוע מכל... תשאל

באותם ימים קרעתי את  )-פ"עכ.. שאמרתי שירים את הידמי שמבין מה ... אבל אם אפשר להיות לחוץ אז למה לא... בסוף התברר שהכל היה בסדר(
פניו מאדימות ... ממש להכעיס יושב הרב טאובר !!!ובדיוק עכשיו... השמים בתפילות שיתברר שהכל בסדר ושהכל יסתדר

א יודעים וכעת ל... וכעת הוא עבר בדיקה... בן אדם לא עליכם גילו אצלו משהו!!!! רבותי: בהתלהבות והוא מדבר בנהמת ליבו
להתפלל ולצעוק ולבכות ולקרוע את השמים לשנות את : אופציה אחת:  יש לו כעת שתי אופציות... והכל פתוח... עדיין תוצאות

ותצפה לו   תהלך עמו בתמימות: י"אומר רש... אלוקיך' תמים תהיה עם ה: אבל האופציה השניה היא... והוא גם יצליח... 'רצון ה
  ...4-3המשך בעמוד !! בתמימות ואז תהיה עמו לחלקווכל מה שיבא עליך קבל 
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...מאמר מיוחד לאם בישראל

... כי הוא לא מבין כלום... כי... מסוכן להשאיר תינוק קטן אפילו חמש דקות לבד... כידוע
ויכול לקפוץ לכביש ולעשות ... והוא יכול להכניס לתוך הפה שלו דברים מסוכנים... ו

... כי... צריך כל הזמן לשים עליו עין... אני לא צריך לספר לך: ובקיצור... ו...  נזקים לעצמו
יש לי על זה ... כי אין לו את המינימום דעת כדי לשמור על עצמו ממה שמסכן אותו

 24תוך ... חתול שנולד... אצל בעלי חיים זה נראה אחרת... הרי כידוע :תמיהה עצומה
הוא כבר מבין שאסור לקפוץ ... ולדאוג לעצמושעות הוא כבר יודע לשמור על עצמו 

אז למה אצל ילד קטן זה לא ... לכביש והוא כבר יודע שאסור להכניס דברים לתוך הפה
לברא אינסטינקט טבעי במוח !!!! ה מראה לנו שהוא יכול"אם הקב ??למה?? ככה

ל זה הרי לכאורה סוג ש?? אז למה הוא מנע את זה מהילדים שלנו... שיודע לזהות
ה הצמיד מין "סימן שהקב... אם החתולה מסוגלת להבין את זה ותינוק לא!!! דפקט

למה האמא החתולה יכולה  ??למה: השאלה היא... דפקט מסוים במוח של תינוק
לרוץ כל היום אחרי הגור שלא יקפוץ לשבת לה בנחת בפח הזבל השכונתי ולא צריכה 

ואילו אם בישראל צריכה בגינה לרוץ כל היום אחרי יענקי ולראות שהוא לא ... לכביש
  ... עושה דברים מסוכנים

ואנחנו אמורים ' ס אנחנו עבדי ה"סו :בא נשאל את השאלה ככה... אתה יודע מה 
... דלת ילדים צפופיםשמג!! אם בישראל... 'להסתכל על כל דבר מזוית של עבודת ה

נתח משמעותי ביותר בשליחות שלה ) פ"לכה(שבעשר שנים הקרובות : המשמעות היא
זה כל היום לרוץ אחרי הילדים ולהרחיק מהם סכינים ולנקות את הסקנדל ' בעבודת ה

אם  -ה יכל לחסוך ממנה את כל המשימה הזו"בו בזמן שהקב... והלכלוך שהם עושים
ה לא "ואם הקב... וק את החיישנים הטבעיים שיש לחתול בן יומוהוא רק היה נותן לתינ

כנראה שיש פה משהו עמוק ויש כאן ... כנראה שיש בזה סיבה עליונה... עשה את זה
?? מה כבר יכול להיות שעומד מאחורי זה: השאלה היא... 'שליחות מיוחדת בעבודת ה

  !!!זה שאלה בעבויידה: בקיצור

עד כמה שאפשר לסמוך עליהם שישמרו על (... גם קצת לגבריםו... בעיקר לאמהות בישראל
  )הילדים

זו שאלה של הזוהר ... השאלה הזו היא לא שאלה שלי!!!!. תתפלאו לשמוע: עכשיו
  ...ולצורך העניין אקדים במשל: והוא  עונה תשובה מדהימה... הקדוש

  

פעם היה לי בבית ... לגז יש ריח... אם שמת לב!!!! גז :ואני אבאר את זה בדרך משל
תעשה : אמרתי לו... קראתי לאיש של הגז!!! לא יכולתי לסבול את הריח... דליפה של גז

הריח ... שתהיה לי בריא: הוא צחק עלי...תטפל בריח הזה... יש פה ריח של גז... לי טובה
 - אמר איש הגז -ני אגלה לך סודא?? אתה קורא לי בשביל הריח?? ...של הגז מפריע לך

הוא בכלל לא ... הריח הזה שאתה מריח בגז!!!! לגז הטבעי כמות שהוא אין שום ריח
שיתלווה בתוך  בכוונהזה ריח מיוחד שחברת הגז מכניסה אותו ... הריח הטבעי של הגז

  :התשובה היא?? מה העניין בכוונה להכניס לי ריחות רעים לבית??? ולמה!!! הגז

אז חייבים ... והיות ולגז הטבעי אין ריח!! ואסור שתהיה דליפת גז!!! דבר מסוכן גז זה
כדי שכשתהיה דליפת גז אתה מיד תריח את הריח הזה ותבין ... להצמיד לו ריח מסוים

שאנחנו בכוונה  מתוזמןהריח הזה הוא דפקט ... שיש פה דליפה וזה סכנת חיים
  :כעת ניגש לנמשל?? של מובןהמ?? עד כאן ברור...  מצמידים אותו לגז

---  

זה ?? למה... (גזרה חכמתו העליונה שילד קטן נולד רק עם יצר הרע: אומר הזוהר הקדוש
ותפס שליטה  התמקםאחרי שלוש עשרה שנים שהיצר הרע כבר ... כ"ואח...) עוד סיפור

 או אז מגיע דייר חדש שקוראים לו היצר הטוב והוא מנסה... מוחלטת בנפשו של הנער
הסיכוים של היצר הטוב ... תחשוב כמה שזה מסובך... נו... לדחוף את עצמו פנימה

כבר שתים עשרה שנים ... כי תחשוב... לדחוף את עצמו פנימה הם קלושים מאוד
... רק אותו היכרתי... איתו גדלתי... הוא המאמע לשון שלי... התרגלתי ליצר הרע

והוא עוד מתחיל לתת לי ... ו יצר הטובופתאום מגיע פה אורח בלתי קרוא שקוראים ל
איך זה באמת ? איך אתה רוצה שנפשו של הילד בר מצוה תקבל את היצר הטוב... מוסר
זה לא ?? איך היצר הטוב מצליח ככה להשתלב באלגנטיות ולתפוס מקום?? קורה
  !!!זו שאלה מאוד רצינית!!! צחוק

עשרה שנים שאתה גדל על  כבר שתים... תאר לעצמך אתה החסיד: אני רוצה שתבין
ויום ... אתה חסיד על כל הראש... גישה חסידית... קבלת חינוך חסידי... ברכי החסידות

האם יש סיכוי ??? אני מציע לך להיות ליטאי... הלו... אחד אני דופק בדלת כמו מסיונר
... או שהשיחה תדחה על הסף והדלת תטרק... או... שיתפתח בינינו איזה משא ומתן

כי יש כאן מה שנקרא !!! פשוט וברור שזה אפילו לא מתחיל )ני מתכוין במובן הנפשי שבדברא(
וממילא בדיוק אותו דבר היה אמור לקרות אצל ילד שכבר שתים "!!! חזקת מרא קמא"

עשרה שנים היצר הרע קנה שביתה בלבו ופתאום אתה רוצה שהוא יכיל 
זה תרגיל ?? שזה יקרהלמה ... ויקבל מושג חדש שקוראים לו יצר הטוב

  ...אבוד מראש

ה נותן "הקב!!!! בדיוק בשביל זה!!!! בשביל זה: אומר הזוהר הקדוש
בדיוק כמו שלגז ... כן !!!!דפקטוהוא מצמיד ליצר הרע ... מתנה לילד

כדי שתזהה שיש כאן גז וזה לא ... אנחנו מצמידים ריח רע בתור דפקט
קרא בלשונו של שלמה ה מצמיד דפקט מיוחד שנ"ככה הקב... בריא

כדי שהוא בעצמו יזהה בבא היום  ..."איוולת קשורה בלב נער": המלך
גם לחתול יש  :כלומר ככה... שהיצר הרע הזה הוא לא החבר הטוב שלו

ההבדל בין היצר של החתול לשל ... יצר בהמי וגם לילד קטן יש יצר בהמי
הוא עושה ... בהוא  טו... שהיצר הבהמי של החתול הוא מושלם.. התינוק

הוא מלמד את החתול לדאוג לעצמו בצורה הכי ... רק טוב עם החתול
... ממילא הוא קונה שביתה מוחלטת בנפשו של החתול... מושלמת

שאחרי שתים עשרה שנים פתאום החתול יקבל  !!!!וממילא לו יצוייר
והיצר הטוב ינקוש על נפשו ויבקש להיכנס החתול יזרוק אותו ... דעת

דרגות בדיוק כמו שאני ואתה נזרוק כל אחד שמנסה להזיז מכל המ
אותנו מהבלטה שאנחנו התקבענו בתוכה שתים עשרה שנים 

שפעם !!! אפילו ילד בגיל שלוש מבין ??...ילד קטן!!!! אבל...   האחרונות
הייתי מתנהג כמו  )בדיוק לפני שנה... כן(כשהייתי ילד קטן קטן ... פעם

שזה אוי  אני כבר יודעוהיום ... אבנים לתוך הפהוהייתי מכניס ... תינוק
אפילו הילד שלי בגיל ... כן... וכן'זה מסוכן או יותר נכון מצ... ואבוי

והוא מזהה ... השנתים וחצי יודע להסתכל על תינוק בן חצי שנה
והוא רק יודע ... הוא לא יודע להחזיק בקבוק... שהתינוק הזה הוא מסכן

  ...מבין הוא לא... אוי... לבכות

שהיא צמודה ליצר הרע  דפקטה ברחמיו מצמיד תוית מיוחדת של "הקב
וזו ... כדי שאף פעם היצר הרע לא יקנה שביתה בנפש שלו... של הילד

הסיבה שילד בגיל שלוש עשרה מסוגל בקלי קלות לפתוח את הדלת 
!! דפוק... כן !!דפוקכי הוא מבין מממצוין שהיצר הרע הוא ... ליצר הטוב

... הם טפשים' שהילדים בכיתה ז' שום צורך להסביר לילד בכיתה ח אין
והוא גם דואג להסביר להם את זה בכל ... הוא יודע את זה מצוין... אוהו

האיוולת הזו שקשורה בלב נער  !!!!זו מתנה משמים... דרך אפשרית
היא המנגנון היחיד שיכול להבטיח לנו שהיצר הרע אף פעם לא יקנה 

  ...של בננושביתה בנפש 

  ... לכן אמא יקרה

שוב ... את שעומדת שוב ושוב מול ילדך הקט ששוב עושה שטויות
ואת כל הזמן צריכה ... עלול להכניס דברים מסוכנים לתוך הפה

אל ... אל תצטערי אמא יקרה... לרוץ אחריו שלא יברח לכביש
אל תקנאי באמא של החתולה שלא ... תראי בזה מאמץ מיותר

יענקי !!! תביני שיום אחד זה הקטן גדול יהיה... לכךצריכה לדאוג 
הילד הזה יום ... הזה שכעת שופך דברים על הריצפה ומתלכלך

ויום אחד היצר הטוב אמור לנקוש על הלב ... אחד צריך לגדול
והיצר ... אני באמת אוהב אותך... יענקי שלי: הטהור שלו ולומר לו

ובשביל זה ! מין לוויענקי שלך אמור להא... הרע הוא לא טוב
... ה הצמיד דפקט אלוקי ליצר הרע שלו שדופק את עצמו"הקב

... ו... הוא יבין שפעם הייתי ילד קטן ו... כדי שכבר בגיל שמונה
הסיבה שהדלקתי את האור בשבת זה בגלל שהייתי !!! וטיפש

היום אני כבר מבין !! והיום אני גדול... תינוק שקופץ לכביש
... ולכן אני גם לא מדליק אור בשבת...  שאסור לקפוץ לכביש

... כשהייתי קטן!! כשהוא יהיה בגיל שש הוא יבין שנכון שפעם
... כי הייתי תינוק? למה... לאמא" אדא"כשהייתי כועס הייתי נותן 

ולכן אני כבר לא ... אבל היום אני כבר יודע לבד... והיה לי טיטול
אל תזלזלי : מא יקרהא... וכן הלאה וכן הלאה... נותן אדא לאמא

זו הערובה היחידה שמבטיח  !!באיוולת הזו שקשורה בלב בנך
ותחילת כהונתו של היצר ... לנו את פקיעת החוזה של היצר הרע

... לאו דווקא בבר מצווה... (הטוב בכל שלב של התפתחות בנפשו
ותביני שזו כעת ... תמשיכי לרוץ אחריו...) גם הרבה לפני כן

זה חותר למטרה מאוד חשובה ... זה לא סתם... השליחות שלך
  !!!זה הקטן גדול יהיה... ומהותית
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בקרוב ממש



”  

 

  ???ברור... גם אתה!!! כולם חייבים לי!!! כככולםם
הוי דן את כל : מההנהגות שמובאות שם ואחת... בשבת האחרונה התחלנו פרקי אבות

... באופן חד פעמי אני מעתיק לך מאמר שכתבתי לפני שבע שניםאז  !!!האדם לכף זכות
ובמאמר הזה פשוט הסברתי  ...)יותר נכון אברך טרי שבועיים אחרי החתונה(... הייתי אז בחור ישיבה

 מאמרה את אני משחזר למה: עכשיו ..ים לא תמיד עוזרים בביתלמה הישיבוחר... להורים
מהסיבה ( ...לכתובהשבוע לא היה לי ישוב הדעת : דבר ראשון: משתי סיבות ?הזה

  :ודבר שני )המבוארת בעלון
   !!!!מאמר סוג כי היום אני כבר לא מסוגל לכתוב כזה

  !!! ריך להיות קצת ישיבוחר בשביל להבין ישיבוחרס צ"סו
  ... רק אז... לא הייתי מסוגל לכתוב כזה מאמרש אני מודה היום

ט את עצמי לכן אני מצט... היום אני רחוק מידי מהגיל הזה בשביל להבין את הראש הזה
אז ... הגענו לזה כבר אם: אגב  ...תחשוב שאתה קורא מאמר מבחור ישיבה... ככתבי וכלשוני

  ...מישהו אמר לי חידוש עצום
למקומו  שלא הגעתשכל זמן : כתוב כאן  !!!אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו :ל"קיי 

עברתי את  !!!אבל עברתי. ומה הדין אם הגעתי למקומו.. רגע... אסור לך לדון אותו
שלא הגעתי  לך להגיד... עם הייתי בחור ישיבהפ... בחור ישיבה... לדוגמא הנה??? מקומו

 עברתיש כבר שבע שנים עברו מאז ... עברתי את מקומו !!אבל עברתי... הגעתי... למקומו
אל תדין את חברך : בכלל האם הוא.. ם גם מי שעבר את חבירוהא... בחיים הזה את השלב

זו שאלה ממש : תשמע  ???מה אתה אומר על השאלה הזו ???עד שתגיע למקומו
 ויום אחד כולנו... פעם כולנו היינו ילדים קטניםעובדה היא שה... מה שבטוח... שאלתית

 שהם מבינים את הילדים  על עצמם ומאז כמה מאיתנו יכולים להעיד... נו... נוהתבגר
הרי ?? למה... תסכים איתי שהרבה פעמים אנחנו מתקשים להבין לליבם ?? אה??? שלהם

  ??אלא מאי?? היינו פעם ילדים
  ... צריך גם להיות ולשהות במקומו... ע למקומוכנראה שלא מספיק להגי

עשיתי דוקטורט של למעלה מעשר ... ה"ח והשס"פעם הייתי ישיבוחר בכל הרמ... פ"עכ
  .. ואת המאמר הזה כתבתי אז... שנים בתור בחור ישיבה

  ...מה טוב... אם זה יהיה לתועלת להורים ובעיקר לבחורים
---  

  :זה לשוני: יותר נכון... זה לשונו
הם לא מבינים שגם הם !!! חושבים שככככולם חייבים להם... הבחורים האלו שיהיו בריאים

  ... הם רק חושבים שאחרים חייבים להם... חייבים
... חייבים להם דירה...  חייבים להעמיד לרשותם חדר נקי בפנימיה... חייבים להם אוכל

זו תלונה מוכרת !!!   שום דבר??? והם... חייבים להם הכל... חייבים להם ארוחת צהרים
   ...בין הזמניםימי בעיקר ב לנו טענה שמוכרת...  מאוד של הורים מודאגים

לדאבוננו אנחנו באמת חושבים שכולם !! מאה אחוז צודקים!!! אתם צודקים: הורים יקרים
נעשה מאמץ עליון לשנות ... אנחנו נשתדל להשתנות... וזה באמת איום ונורא... חייבים לנו

  ??? ...אבל גם אתם ... לפני שיהיה מאוחר... את הגישה לפני
  ...תנסו להבין אותנו ...תנסו להכנס לראש שלנו

... עשר דקות... 402אתה מחכה לקו ... אתה עומד כעת בתחנה בשרי ישראל: אברך יקר
עוד שלושים אנשים עומדים ... אבל לא רק אתה עומד!!! חחחצי שעה.. עשרים דקות

למחרת ביתד נאמן יהיה !! חוצפה של אגד!!! איזו חוצפה?? מה כולכם אומרים... בתחנה
יהודים ... רגע רגע רגע... שזה לא יעבור על סדר היום ר לפניוות הציבור הכריז"כתבה שהיו

אגד מכיר אותך ?? אגד ישב איתך וחתם איתך חוזה?? אגד חייב לכם משהו: יקרים
... נכון אמנם שהוא לא דיבר איתי !!ושוב כן!! כן!!!! כן??? מה התשובה... נו?? מאיזשהו מקום

שרק אגד ישלטו בירושלים ולשם כך הוא ... אבל הוא חתם הסכם עם משרד התחבורה
  !! ועוד איך!!! כן?? אז אגד חוצפן... 'וכו' התחייב לספק שירות וכו

ועד ברחובות עכשיו אתה צ... הזה האוטובוס של האגדסוף סוף ירדת מ... נלך הלאה... חכה
למה לא מטפלים !!! חוצפה של עיריית בני ברק... איזה פקקים... איזה בלגן... בני ברק

אתה נכנס לבית הכנסת ... אתה פוסע מעדנות בערב שבת עם חשיכה ??...בפקקים האלו
?? והמזגן... אין מפות לבנות על השולחן... הריצפה מלוכלכת... תדהמה... והנה... לקבלת שבת

ישמור איזה שבת חמה ' שה... אוה אוה... והמזגן לא עובד... לפני דקה הייתה שקיעה. ..ל"רח
מה ... כולכם כועסים... נו. ..אחרי דקה מגיע עוד מתפלל ועוד אחד ועוד אחד... לפנינו
ככה ... איזה חוצפה... למה הוא לא מדבר...  הגבאי הזה?? מה זה צריך להיות?? הנימה

  !! כן?? רגע הגבאי חייב לך משהו... דיעלהשאיר ציבור בלי להו
  !!!אתה צודק!! כן?? אתה צודק!! וגבאי חייב... הוא גבאי

התחושה הזו  !!!כולם חייבים לנוגם אתה וגם אני וכככולנו מתהלכים בתחושה ש: בקיצור
- כל דור ה. !!!.הנחלה של כולנו לא זוא... היא לא כל הזכויות שמורות לבחור צעיר חסר עול

...  כל המדינה עובדת לשירותו... מסתובב בתחושה שכל משרדי הממשלה חייבים לו 2012
 ...מי שמקבל משכורת עבור השירות בשבילי!! באיזשהו מקום זה גם קצת צודק... ובינינו

  ?? לא כך... חייב לאזרח!!! חייב לי באמת הוא באיזשהו מקום
... ששם לשם שינוי לא חייבים לנו ...מקום אחד ש !!!!אחד קטן בעולם אי רק יש ??רק מה

שבו  מקום אחד! ד שפוי בעולם הגדול שלנו-ח-יש מקום  א!! זה הנס שלנו !!!הבית שלנו
שם אנחנו מתאפסים ונזכרים ו רק אנחנו חייבים ורק אנחנו לוקחים אחריות על מחדלים

אני  ?  ? ? ?  א נ י  ל ב א  !!! הכל טוב ויפה אצלך אברך יקר שלא כולם חייבים לנו
אני חי במסגרת ... גם הוא לא קיים... אצלי גם האי הקטן השפוי הזה ??...הבחור הצעיר

  ...שעות ביממה ע עשרים  וארב ממסדית 
לא  אתה !!!אתהאלא כי .. זה לא בגלל שאשתך לא קנת... מגיע הבייתה ואין חלב כשאתה

!!! כן?? אני צודק!!!! תנובהפה של זה חוצ... מגיע לחדר אוכל ואין חלב כשאניאבל ... קנית
זה באמת ... ואם הם לא הגיעו היום... עם תנובה שהם יגיעו כל יום ההנהלה עשתה חוזה

מגיע הבייתה והצילינדר של הדלת לא  כשאתה ...חוצפה חלבית... מה קרה היום... לא בסדר
המנהל משק  ה בגללז ??אבל אצלי... עדיין לא תקנת אותו אתהזה כי ... מספיק מחובר

על מה הוא : תגיד לי... איזה חוצפה!!! בזמן האחרון הוא לא מתפקד... אוף... הזה
    ??...כמה פעמים בקשתי ממנו ??...בכלל מקבל משכורת

אתה מבין טוב מאוד ... מגיע למטבח בשעות הצהרים ואין שום סיר על הגז כשאתה
ין שום הווה אמינה שבעולם וא... עובדת היום עד מאוחר ...מסכנה... שאשתך היקרה

... בום בום!! איזה חוצפה ???אבל אצלי!!!  ככה זה אצלך... לבא אליה בטענות
בשביל מה הטבח מקבל משכורת אם לא ...  תפתח כבר את החדר אוכל... ההההלו

... פותח את הדלת של הבית ואתה רואה סקנדל כשאתה  ...לפתוח בזמן בשביל
אתה לא מעיז לגלות לה ?? מה קרה... צען מהאתה לא מעיז לשאול את הרבע

?? למה אתה לא מעיז?? ...למה לא...  ותתחיל לעשות סדר!! תקום היאש" 'עצת ה"ש
תזיז את עצמך לשם שינוי  אתהו!!! תקום אתהש -היא' עצת השכי היא תענה לך 
' העצת ה..  ישמור' שה... לא יפה ואם עשית טעות ודברת אליה... ותוריד מהשולחן

אתה עוד תראה שלעולם ... לעולםהיא לא תשכח לך את זה "!! לעולם תעמוד"הזו 
אם בן המיעוטים לא  ???אצליאבל !!! בבית אצלךככה זה ...  שתעמודהוא זה  אתה

?? והם צודקים... הבחורים ירימו עליו צעקות..." חסר לו... "יעשה את מלאכתו נאמנה
?? בשביל מה הוא מקבל כסף.... בן מיעוטים שמקבל כסף!! בטח שהם צודקים

כל !!!! אני מוקף מכף רגלי ועד קדקדי במסגרת שכולה ? ! ? ! ? בשביל לחלום 
 הצורמניים אני לא מסוגל לקרא את המשפטים...  אוי( !!כולם חייבים לי!! בת ליכולה חיי

 אברך ...)אלווכתב שורות  בחור אום האברך שפעם הוא בעצמו היהנ... בלתי נסבל לחלוטין... האלו
 אם... גם אתה??? אתה מגיע אלי בטענות! לאף אחד? .אני מחויב למישהו?? ואני
היית מתנהג  הבית שלך הריגם לך לא היה לך את האי השפוי של  אם... כמוני היית

  ...בדיוק כמוני
---  

שבטוב ליבה ובתמימותה ... חכמה הייתה הטבחית הזקנה אצלנו בישיבה קטנה
והיא ... אני רוצה שהבחורים יורידו מהשולחן: שיבה וביקשה ממנוניגשה למנהל הי

אני מוכנה ... מצידי בכיף... אני לא עצלנית !!לא בשבילי!!! לא... שתבינו: נימקה
... טיפה מחוייבים שירגישו טיפ... בשביל הבחורים?? אבל בשבילם... להוריד לבד

הטבחית שלי  ... להםשיבינו שלא הכל חייבים ... שידעו שצריך לעשות משהו
... אם היא הייתה בישיבה גדולה... חבל שהיא הייתה בישיבה קטנה!!! בישיבה קטנה

כידוע לך ... אל תשאל מה קרה לי השבוע... לא היה קורה לי מה שקרה לי השבוע
מה שקוראים בלשון (לפני כמה ימים הגעתי למטבח של ביתי הקט ... אני אברך טרי

דפקתי על הדלת של ... לא היה אוכל" חוצפה"ולרוב ה... ני מגיעא ...)ז חדר אוכל"בלע
הסתובבתי ואת מי .. פתאום אני שומע מישהו מאחורי... הההלו... בום בום... המטבח

... התנצלתי!! לא!! לא??  מה קרה: היא שאלה אותי בעדינות... את אשתי?? אני רואה
חשבתי שאני ... נשוי פשוט שכחתי לרגע שאני... ממש כלום... לא קרה כלום

... מתנצל... עד שיחננו... ובישיבה אני רגיל שכשאין אוכל אז דופקים עד... בישיבה
  ...פעם אחרונה

מה שברור הוא שמאוד קשה ... אם הסיפור הזה קרה או לא קרה זה עוד נושא
מאוד קשה לו להפסיק לחשוב ככה !!! מי שמתרגל שחייבים לו !!!ברגעלהשתנות 
בהיר נדרש מאיתנו  וביום אחד ...בהיר מתחתנים ביום אחדהבעיה היא ש !ביום אחד

לא פוטר אבל זה !!! לא??? אנחנו אשמים !!!ביום אחדוזה !! פתאום להבין את זה
שבמבחן : בחור יקר ושתדע לך... להבין את ההבנה האנושית הזו אותנו לרגע

!!! יות בני אדםחובתנו לה... המציאות את אף אחד לא מעניין התירוצים האלו
גם אם תנובה חייבים !! גם אם באמת כולם חייבים לך: בחור ישיבה יקר   !!נקודה

.. והגבאי חייב... והמנקה חייב... והצוות חייב... וגם אם המנהל משק חייב... לך
אתה יודע טוב מאוד שהאמת היא ... אבל בינינו... וכולם חייבים... ק חייב'והאוצרני

עד שלא יבא ... לפני... תכניס לעצמך את זה מהר לראש לפני!! םלא כולם חייבי: ש
הו או!!! אלא אתה חייב... היום ובו תגלה לתדהמתך שלא רק שאף אחד לא חייב לך

  ... בקרוב אצלך.. שהחייב הרבה לישא בעול א!! חייב
---  

טה יש גבול כמה אפשר להתבזות ולהציג לפניך את הסגנון הבו... די... בא נעצור כאן
   !!!מה שכן... והמרירי שלי בתור בחור ישיבה

בחור שלא באשמתו מתרגל להבין שכולם חייבים ... יש בזה משהו... תחשוב על זה
... גם אתם לא אשמיםאליבא דאמת ו... גם אתם ההורים קצת אשמים בזה... כן... לו

ם מתרפסים אליה... ההורים מדובבים את הילדים!!! ה ברא את העולם"ככה הקב
ונותנים להם תחושה שהם עושים טובה בעצם קיומם ולא נותר להם אלא להתלונן 

ובבת ... שיום אחד האפרוח יוצא מהקופסא !!!דא עקא... שהעסק לא לגמרי דופק
!!!! אחת הבחור או הבת נזרקים לחיים ומגלים שאף אחד לא חייב להם כלום

עצה ... לכן... תלון משוגתך ואיתך!! אתה לוקח אחריות!!! אתה הוא החייב... אדרבה
?? מה יהיה... והבחור או הבת שואלים נו... משהו לא זז בביתאם : טובה קמשמע לן

תתנו להם גם להתמודד מול !!! לא?? מה באמת יהיה... נו: תחזירו להם בשאלה
תפגישו אותם עם הררי ... תנו להם להבין שדברים לא נעשים מעצמם... הבעיה
מותר להם לדעת שלא כל לילה מגיע ... תם עם הררי הכביסותתפגישו או... הכלים

אז ... ואם אתם בוחרים לא להפגיש אותם עם זה... כאן אליהו הנביא ועושה את זה
אל תצפו מהם שיפתחו חשיבה עמוקה של סובב !!! אל תבואו אליהם בטענות

אל . ..ומסובב ויבינו שיש מנהיג לחולצות המגוהצות ויש פטרון למטבח המצוחצח
גם אתם יודעים ... כי גם אתם בעצמכם לא אוחזים שם... תצפו מהם את זה

או על המכולת שהפסיקה עם המבצעים ואתם לא  להתלונן על האוטובוס המתאחר
טורחים להיכנס למוח שעומד מאחורי הדברים ועל מקבלי ההחלטות שנאלצו כך 

  ... הוי דן את כל האדם לכף זכות... אז אנא... להחליט
מאוד קשה להורים להכיל  חוסר ... אתכם אני ודאי דן לכף זכות... בל בינינוא

אתם עוד ... ש הם עוד יגדלו"אבל בעזה... רגישות ושליטה במרחב של הילדים
  ... אצל כולנו בשמחות... גם אני גדלתי... תראו

---
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ר ֶאל ּבֵ ל ּדַ ֵני ּכָ ָרֵאל ֲעַדת ּבְ  (יט,ב) ִיׂשְ

 
עם אדם נוסף, כאשר הוא שמע בת  הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק זיע"א הלך פעם בדרך

 מי שיעזור לרבי שמעלקא מניקלשבורג יקבל שכר רב מן: "קול מן השמיים שהכריזה
שהלך עמו. "לא, לא  "האם שמעת משהו?" שאל רבי אלימלך את האדםמיים". הש

הבין שהבת קול מן השמים כוון לאזניו, ומיהר  שמעתי מאומה" השיב הלה. רבי אלימלך
 דרכו לניקלשבורג.  לעשות את

 
הרה"ק רבי שמעלקא זיע"א, רבי שמעלקא  מיד כשהגיע לעיירה הוא ניגש לביתו של

הם  ושבי המקום נטו מדרך הישר, וכי למרות בקשותיו ותוכחותיות סיפר לו בצער, כי
מעשיהם, הם צוחקים עליי ורודפים  ממשיכים לחטוא. "לא רק שהם לא מתחרטים על

 בעוגמה.  אותי בשל דבריי" אמר
 

רבי אלימלך. בתחילה היסס רבי  "האם אוכל לנאום בבית הכנסת שלך?" ביקש ממנו
 לעשות זאת? אני דורש לפניהם מדי שבת בשבתו אך דבריי שמעלקא. "מדוע תרצה

בשעה המיועדת הגיעו לבית . נופלים על אוזניים אטומות!" לבסוף נעתר הרב לבקשתו
ונשים, בעיקר מתוך סקרנות לשמוע את דרשותיו של  הכנסת מספר גדול של אנשים

 החדש.  הדרשן
 

בפלפולים על גבי פלפולים, כי  עם עלייתו אל הבמה, החל רבי אלימלך להוכיח מיד
היו גרועות כל כך. הוא ציטט קטעי פסוקים ומדרשים  למעשה העבירות שביצעו לא

את דבריו וירד מן  להוכיח, כביכול, כי אין כל פגם במעשיהם. רבי אלימלך סיים כדי
למחרת כדי לשמוע את המשך הדרשה.  ולהתכנס הבימה, לא לפני שביקש מכולם לשוב

 .פשטה בעיירה חיש מהר השמועה
 

נלהבים שביקשו לשמוע  למחרת באותה שעה בית הכנסת היה מלא וגדוש בתושבים
החדש. אך הפעם, במקום להמשיך בפלפולי ההבל,  עוד היתרים וקולות מפיו של הדרשן

 אלימלך להוכיח אותם בעדינות אך בתקיפות. החל רבי
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התלמוד  את הפסוקים בשלמותם, הביא להם את דברי החכמים מן הוא ציטט להם

כל מצווה בשלמותה. בשפתו  ומספרי ההלכות, והוכיח להם עד כמה חשוב לקיים
 ונטו מדרך האלוקים וכי עליהם להתחרט על כל הם טעו המיוחדת הוא שכנע אותם כי

  ובתמים על מעשיהם הרעים. דבריו נכנסו ללב השומעים. הם התחרטו באמתמעשיהם. 
 

הם אמרו  ,רבי שמעלקא, היה אומר לנו מדי שבת", "הרי זה בדיוק מה שרב העיר
רבי  ".שגרמנו לו הבה ניגש ונתנצל בפניו ונבקש את סליחתו על הצרות". לעצמם

והלך לדרכו שמח וטוב לב.  שמעלקא הודה לרבי אלימלך ורבי אלימלך נפרד ממנו
השמיים. "בשכר זה שהגנת על רבי שמעלקא, תזכה  בדרך הוא שמע קול נוסף שיצא מן

 שתברך היום יבורך מן השמיים."  כי כל מי
 

הייתה שוממה ואיש לא אך ראו זה פלא! הדרך  –בדרכו  הוא שמח לשמוע זאת והמשיך
שהחמה תשקע.  רבי אלימלך החל למהר בדרכו. הוא ידע שהוא יכול לברך עד. היה בה

נתקל בפרות ובכבשים, אך לא ביהודי  אך הדרך עברה בין שדות, יערות ופרדסים, הוא
 לפני ששקעה השמש הוא ראה אישה אחת עובדת בשדה. הוא אחד. בדקות האחרונות
יברך אותך מן השמיים,  ר עליה צרור של ברכות. "שאלוקיםרץ לעברה והחל להמטי

האישה נבהלה מהאדם הזר והחלה ", טובה ויתן לך עושר, ובריאות, וילדים, ופרנסה
 לברוח. 

 
בברכות עד  אינני אדם רע" הרגיע אותה רבי אלימלך ובירך אותה שוב, "אל תחששי

. תוך זמן קצר הם הפכו החל לפרוח בלי די. לא חלף זמן רב ומזלם של האישה ובעלה
את ביתם הם פתחו לרווחה לפני עניי העיר, ולכל מטרת . להיות אנשים מאוד עשירים

מקבל נדבה הגונה  היו נותנים בחפץ לב. כל עני שהתדפק על דלתות ביתם היה צדקה
בסכום גדול יותר, בעל הבית בעצמו היה  מהמשרת שעמד בדלת, וכאשר היה מדובר

 .נוספים ומעניק כפי הבנתו מבקש לשמוע פרטים
 

לכלא. לאחר בירור נודע  חלפו שנים, ולרבי אלימלך נודע על משפחה יהודיה שהושלכה
המקומי סכום גדול מאד של חמש מאות מטבעות  לו כי אב המשפחה היה חייב לפריץ

לעיר כדי  פדיון שבויים גדול נקרה לפניו, החל רבי אלימלך לנדוד מעיר זהב. כשמצוות
העיר שם התגוררו האישה  ת הכסף. הוא נדד מעיר לעיר והגיע גם לאותהלהשיג א

לדבר עם בעל הבית, אך כשהאישה ראתה אותו היא  ובעלה. הוא נקש על הדלת וביקש
קראה לבעלה !". והתעלפה, "הנה אליהו הנביא, שבירך אותי לפני שנים רבות נפלה

 ". רכושנו באימה. "הוא בא לקחת את כספנו ואת כל
 
כדי לבקש מכם  דאגי" חייך רבי אלימלך, "אינני אליהו הנביא, ובאתי לכאןאל ת"

זקוק?" שאל בעל הבית. כשרבי אלימלך  שתתרמו למען פדיון שבויים". "לכמה כסף אתה
 מטבעות זהב לא נבהל האיש כלל וכלל, אלא מיהר לגשת אל נקב בסכום חמש מאות

 הכספת ולהוציא את כל הסכום. 
 

להיות אנשים עשירים, אנא קח את צרור המטבעות ולא  "הנה, בזכות ברכתך הפכנו
במצווה  לנדוד עוד". אך רבי אלימלך סירב. "ברצוני לזכות עוד יהודים תצטרך

לקחת את מחצית הסכום, נפרד  החשובה", נימק. לאחר הפצרות רבי אלימלך נעתר
 'סיפורי צדיקים')עלון ( .לדרכומהם בלבביות והמשיך 
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ּפֹט ֲעִמיֶתךָ  ׁשְ ֶצֶדק, ּתִ  (יט,טו) ּבְ

 
לפעמים נראה לנו שאין מה לדון לכף זכות, כל הכיוונים מורים על חובה וודאית. אך עלינו 

נו סיפור נפלא, מעשה שהיה, בצדק תשפוט עמיתך'. לפני' לזכור שגם כאן קיים ציווי התורה
את הזולת על פי מראה  ממנו נוכל ללמוד במוחש, עד כמה אסור לאדם להתרשם ולשפוט

בו  ,עיניו ומשמע אוזניו: בימי בין הזמנים, התקיימה תפילת שחרית באחד מבתי הכנסת
נערכות תפילות במניינים מזדמנים, בסגנון ה'שטיבלאך'. כשהגיעו לקריאת התורה, חיפש 

שאל כמה מתפללים האם יוכלו לקרוא, ונענה בשלילה. לפתע  .'באי המניין אחר 'בעל קוראג
האם אתה יודע לקרוא?", שאלו " .הבחין בבחור צעיר, שנראה משום מה מתאים לתפקיד

 "...אני מוכן –הגבאי, והבחור, בלא להתבלבל, משיב: "עם כסף 
 

קריאה של כמה דקות, שלא דורשת הגבאי נדהם. סוחר צעיר שכזה... מה עולה בדעתו?! 
כסף! בפנים זועפות עזבו הגבאי, ופנה אל אדם אחר  טרחה מיוחדת, והוא עוד מבקש

תגובת הצעיר ניקרה בראשי משך כל ". שהסכים למלא את המשימה. בהתנדבות כמובן
קצרה  התפילה", סיפר הגבאי, "לא יכולתי להירגע. כמה נראה לו שיוכל לדרוש על קריאה

והלוא מעולם, אבל מעולם, לא שמענו על אדם שיבקש כסף תמורת זאת. שוב ושוב  שכזו?
נקודת זכות, אך זו לא נמצאה... הוא לא חמד לצון, ולא דיבר  הפכתי בדעתי למצוא עליו

מילים שנאמרות כהלצה מתנגנות בניגון מאוד . בהלצה, אלא אמר זאת במלוא הרצינות
 ".מסוים, מה שממש לא התנגן כאן

 
ום התפילה, החלטתי פשוט לגשת אליו ולנסות לברר את התעלומה. ביקשתי את סליחתו, בת

בהבזק של שנייה, הסביר את דבריו: "ידידי  .שלי מדבריו והבעתי את התמיהה העצומה
היא 'אם כסף תלוה , היקר, היום חול המועד פסח, וכידוע לך אחת הקריאות בחול המועד

לקרוא, לא ידעתי אם היום קוראים את 'אם כסף' אם לאו,  את עמי'... ובכן, כשביקשת ממני
אני מוכן', כלומר אני בקי בטעמי קריאת 'אם כסף', אך אם זו  –לך: 'אם כסף  ולכן עניתי

 "... קריאה אחרת, אז אינני יודע אותה
 

נמצאנו למדים, שפעמים לימוד הזכות הוא כה מפתיע, ועלינו להיזהר שלא להגיע למסקנות 
על הדעת כל צד של זכות. ובכל אופן, ראוי לפנות אל  גם כאשר קשה להעלותשליליות, 

 במקום-מתבהרים בו 'החשוד' ולבקש ממנו הסבר על מה שאמר או עשה, ואז העניינים
 .(ופריו מתוק)

 
 

יךֵתֵלְך רָ  לֹא ַעּמֶ ם ֵרֶעךָ  לֹא ַתֲעֹמד ַעל ִכיל ּבְ  )(יט,טז ה' ֲאִני ּדַ
 

שנאמר "ויהי בבוקר ויצא יהונתן  מצאנו לגבי יהונתן ודוד שעשו סימן על ידי החיצים
אנוכי מורה  קטן עמו ויאמר לנערו רוץ מצא נא את החיצים אשר השדה למועד דוד ונער

. , כי מבקש להורגולברוח מפני שאול המלך לה). וכך הבין דוד שעליו -' (שמואל א, כא "וגו
רוצה להורגו, מדוע נזקק לסימנים עם  לכאורה, מאחר שרצה יהונתן להודיע לדוד ששאול

למען ידע לברוח , לו על כך, למה שלא יספר לו במפורש כי חייו בסכנה החיצים כדי לרמז
לומד מזה הגאון ". האיסור של "לא תלך רכיל בעמך מבעוד מועד. הרי במקרה כזה אין את

 לדבר לשון הרע ורכילות, ואפילו אם מצוה לספר, חייב שאף במקום שהותר זצ"לוילנא מ
את הידיעה לנזקק לה, רק ברמז  לצמצם ולומר רק כפי ההכרח. לפיכך אם אפשר למסור

 )כרם הצבי( ולעשות, ולא יוציא את הדברים בפיו. בלבד, כך יש לנהוג
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 זכות דברי התורה בעלון יעמדו:
בן פנינה, אפרת בת מזל, נועה בת יעל, קרן בת  עוז בן מרים, לירון בע"ה זיווג הגון:

 רחל, עדן בת גילה.
 .מורן בת רותימוריה בת אורנה, ת אורלי, רווית רבקה בלזרע בר קיימא: 

 מורן בת רותי, לירון בן פנינה., שגיא בן מרים לפרנסה טובה:
ציפורה בת מורוור, ציפורה בת מרים, אורלי בת מלכה, אייל בן שרה,  לרפואה שלמה:

יחזקאל בן אידה, רבקה בת מסעודה, אלכס בן רימה, יצחק יעקב בן  שי בן רחל,
יוסי בן ציפורה, יוסף בן ציפורה, עזיזה בת שוליקה, שולה בת  מסעודה,יפה, אילן בן 

 עזיזה.
 

בנימין בן סולי ז"ל, אביגיל בת מרים ז"ל, אהרון רפאל בן רבקה ז"ל,  לעילוי נשמת:
חביב בן סולי ז"ל, בתיה בת סולי ז"ל, גבריאל בן מורוור ז"ל, מיכאל בן מורוור ז"ל, 

בן יהודית ז"ל, דבורה בת טובה ז"ל, ישראל בן חנה  רחמים בן מורוור ז"ל, יחזקאל
ארז בן חיה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי בן רפאל ז"ל, חנה בת  דבורה בת מרים ז"ל. ,ז"ל

שמחה ז"ל, דוד אמנו בן מזולה ז"ל, משה בן שושנה ז"ל, שרה רוסיקו מנשרוב בת 
ירושה בת רות  תמרה ז"ל, ז'קלין לוי בת מסעודה ז"ל, יוסף בעדאש בן נוארה ז"ל,

זהרה ואסתר ושמחה ומכלוף בר חנינה למשפחת בן שבת ז"ל, אברהם בן חנה  ז"ל, 
 וזבולון הכהן ז"ל, אסתר בת מרים ז"ל, רות בת יוכבד ז"ל.

 
 

א ָעָליו ֵחְטא ָ  (יט,יז) הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח ֶאת ֲעִמיֶתָך ְולֹא ִתׂשּ
 

המפרשים ז"ל.  חשבתי בעזר ה' רעיון נוסף כיצד להוכיח, וברוך ה' מצאתי שכיוונתי לדברי
רבי שרגא גרוסברד ז"ל סיפר לי כדלהלן. הוא היה נוסע מדי פעם עם מרן  ואקדים מעשה.

שרגא  העצמאי" בירושלים. באחת הנסיעות שאל רבי שך זצ"ל לאסיפות של "החינוך הרב
השאלה ונזעק: "יהודי  את נהג המונית: "האם אתה נוסע במונית בשבת?" הרב שך שמע את

לימים סיפר לו הנהג: "אתה זוכר  שואלים כאלו שאלות?! מה אתה שואל כאלה שאלות?!"
שאלה? ובכן, אומר לך את האמת, שואלים אותי כזו  שנסענו פעם ביחד והרב שך צעק, למה

כשראיתי איך הרב שך התרגז, הגערה עשתה עלי רושם עז עד  הייתי מחלל שבת, אבל
: פעם אחרת נסענו שוב במונית המשיך הרב גרוסברד וסיפר בשבת". שהפסקתי לנסוע
כי הנהג הוא אדם מהסוג ששייך לדבר איתו, וחשדתי בו שהוא מחלל  ]אחרת[. הבחנתי

מדבר  אומר לו, שלא ייסע בשבת? שמא הוא יתמה: חשוד אני בעיניך? איך אתהמה  שבת.
שכל  הקב"ה נתן לי שכל ואמרתי לו: "יש לי בקשה ממך, נראה לי כי עליך לדאוג לכך אלי!

חילול שבת,  הנהגים בתחנה ישבתו בשבת ]כמותך[. זכותך לומר להם את המשמעות של
מובן מאליו שהוא בסדר,  י אומר לו שיסביר להם,תסביר להם את חומרת הדבר"... כאשר אנ

ראיתי לאחרונה שאומרים, שזה נכנס בפשט הפסוק: "הוכח", ואיך  רק שעליו להסביר להם...
 אמור לו שיוכיח את אחרים... כמי שאומר לו: אתה - )לשון רבים(עמיתך"  תוכיח? "את

 ('יחי ראובן') בסדר, רק תדאג שגם חבריך יהיו כמותך...
 

קבועה מחדרה עם רכבת ולאחר  שהיה חוזר לביתו בכל יום בשעה – סיפר ר' יעקב גלינסקי
גלינסקי...  נהג האוטובוס כבר הספיק להכיר טוב מאוד את הרב .מכן באוטובוס לבני ברק
"הרב גלינסקי, בוא ותראה את הרבנים  –האוטובוס  ל הנהג את כלפעם אחת החריד קולו ש

הגיע לראות על מה  ?...על איזה רבנים הוא מדבר ועוד בקולי קולות -חשב הרב  "!...שלך
כבן אחת עשרה חובש כיפה שעשה מעשה אשר לא  המהומה והנה הנהג תפס ילד מבוהל

מתשלום! אמר הרב "אני שולח  התחמק –הוא עלה מהדלת האחורית מבלי לשלם  - יעשה
 שבבני ברק!" תמה הנהג "מדוע?" הסביר הרב גלינסקי "למה אליך את כל בחורי הישיבה

אליך ותכתיר אותם כרבנים! אני  להם ללמוד שנים רבות כדי להתעטר בתואר רבנות, יבואו
ו הוא כולם צחקו והמתח התפוגג, אך הלקח עבורנ "...בתואר רב רואה שאפילו ילד זכה מפיך

כרבנים... עד כמה צריכים אנו  שבעיני העולם נחשבים מקיימי המצוות ולומדי התורה נורא
חילול ה'  האחריות ולהתנהג בהתאם שלא נבוא חס ושלום לידי לקחת על עצמינו את מלוא

 .גם כאשר זה על לא עוול בכפינו
 
 
 
 



 



 



 



 



 (יט, ב) אני ה' אלקיכםקדושים תהיו כי קדוש 
קדושים תהיו, כי קדוש פרשתנו פותחת בציווי כללי, מקיף וגורף: "

". מה משמעותו המעשית של ציווי זה, ומדוע קבעואני ה' אלקיכםם
ענה על כך רבינו ה"אור החיים" וקא כאן, בפרשתנו.הקב"ה דו

ודבריו כה נוקבים ומחייבים כל אחד ואחד, בפרט –הקדוש זצ"ל 
שהואיל והפרשה הקודמת – לשלום לקראתנו הקיץ הבאים בימי

מצווה על איסורי העריות ועל ההתנזרות מכל התועבות, "שלא
יאמר אדם שלא אסר הכתוב אלא מעשה העריות, אבל לא בחינות

וכאן –המחשבה וההסתכלות, ושאר דיקדוקי התיעוב אשר רבו 
יק עצמוציוה ה' על הדברים ההמה וכיוצא בהם. שצריך להרח

מהכיעור ומהדומה לדומה... לבל יבוא לידי מחשבה, ותהיה
 נשללת ממנו בחינת הקדושה". 

, לשמור את המבטצות עשה מן התורההרי לנו ציווי מיוחד, מ
והראייה ולקיים בכך מצות לא תעשה של "ולא תתורו אחרי לבבכם

 ואחרי עיניכם", ומצות עשה של "קדושים תהיו"!.
קודש ניגש אדם למצות תקיעת שופר, או נטילתבאיזה חרדת 

יה אסורה, ובוחרלולב! וידע, שבכל פעם שהוא נוצר עיניו מראי
ממעמדים מעורבים ופרוצים, מקיים הוא בדרך עקיפה, ונמנע

  (מעיין השבוע)  מצוה שאינה פחותה בחשיבותה!
 (יט, ג) איש אמו ואביו תראו

קדושים"מך לציווי של ובטעם הדבר שמצוות כיבוד ומורא אב נס
,יבוד אב ואם בתכלית השלמותמבארים שמי שזהיר בכ ",תהיו
להגיע לידי קדושה. שסגולת המצווה של כיבוד אב להביא זוכה
ומי שמשתדל מאוד, גדול אשכח המצווה הזו הו ,קדושה לאדם

ע עצום של מעלותלקיימה זוכה שהקב"ה נותן לו שפ בכל כוחו
 .וזוכה להשיג השגות במעלת הקדושה להמתע, עד שהוא ותעליונ

לי בנווה-מנהל ת"ת רזי –ין שמעתי מהרה"ג ר' בערל רוזנשטי
אחיעזר בבני ברק, שפעם בא אל מרן החזון איש זצ"ל ושאלו איך

החזון איש היה גדול –הוא זכה לכל המעלות הגדולות שזכה בהם 
םשהגיע לדרגות נשגבות שאינ –לא רק בדורו אלא בדורותיו 

מצויות כלל וכלל, ועל זה שאל את החזו"א בזכות מה השיג את כל
"בזכות כיבוד הורים המעלות הללו. השיב לו החזון איש, 

הסולם של העליה בתורה, יראת שמים ומידות טובות, ומורים!"..
סבר החזון איש שזה הזכות של "כיבוד הורים ומורים". זה היסוד

 עליונות.והשורש של כל העליה בכל המעלות ה
והנה לגבי כיבוד הורים של החזון איש, מסופר שכאשר החזון איש
היה ילד הוא סבל מהתקפות של כאבים חזקים במעיים, ובכל פעם
שהרגיש שעומדת להתחיל לו התקפה של כאבים, עזב מיד את
הבית וברח לבית הכנסת, ושם נכנס לעזרת נשים שהיתה ריקה

וגנח מצער על הכאבים שהרגיש, נשכב על אחד הספסלים, מאדם
באותם רגעים, עד שעברו לו הכאבים ואז חזר לביתו. החזון איש
לא רצה לצער את אביו ואמו על הכאבים שסובל, הוא ידע שאם
ישאר בבית לא יצליח לשתוק ובוודאי יוציא איזו הנחה על הכאבים
שסובל, ואביו ואמו יצטערו בצערו, לכן מחמת זהירותו בכיבוד אב
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 מאוצרות הפרשה 

קודש ניגש אדם למצות תקיעת שופר, או נטילתבאיזה חרדת 
יה אסורה, ובוחרלולב! וידע, שבכל פעם שהוא נוצר עיניו מראי

ממעמדים מעורבים ופרוצים, מקיים הואבדרך עקיפה, ונמנע
(מעיין השבוע)  מצוה שאינה פחותה בחשיבותה!

ישאר בבית לא יצליח לשתוק
שסובל, ואביו ואמו יצטערו ב

   חידה                

ואם שלא לצערם, מיד כשהרגיש שעומדים להתחיל לו הכאבים,
 (שלמים מציון) עזב את הבית וחזר רק לאחר שחלפו הכאבים.

(יט,יא) לא תגנבו ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו
כתיב "לא תגנוב", (ה,יז) ובואתחנן (כ,יג)בעשרת הדברות בפ' יתרו 

(שמות שם)בים, ורש"י בלשון יחיד, וכאן כתוב "לא תגנבו" בלשון ר

בגונב נפשות הכתוב מדבר, ולא תגנובו בגונב –כתב "לא תגנוב" 
מביא (לרבי אלימלך גולדשטיין זצ"ל אות רעא)ממון. ובס' אמירה יפה 

מהג"ר ברוך מרדכי זצ"ל משעדלעץ, לבאר החילוק בין ל' יחיד לל'
גסרבים לגבי איסור גניבה. שבמי מצאנו שיגנוב נפשות, רק אדם 

לא תגנוב". –ומושחת מאוד, ולכן אומרים לו בלשון יחיד "אתה 
אבל גניבת ממון מצינו גם באדם מכובד שמתיר לעצמו לגנוב
ממון, ולכן אומרים לו כמו שמדברים לאדם חשוב, בל' רבים "לא

 (קב ונקי)תגנובו". 

 (יט, יח) ואהבת לרעך כמוך אני ה'
א"ר עקיבא ואהבת לרעך , תניא(נדרים פ"ט ה"ד)איתא בירושלמי 

ויש לבאר, דר"ע אזיל לשיטתיה, כמוך זהו כלל גדול בתורה.
דאיתא בב"מ ס"ב. תניא שנים שהיו מהלכין בדרך וביד אחד מהן
קיתון של מים, אם שותין, שניהם מתים, ואם שותה אחד מהן,
מגיע לישוב, דרש בן פטורא מוטב שישתו שניהם וימותו ואל יראה

תו של חבירו, עד שבא רבי עקיבא ולימד וחי אחיךאחד מהם במית
אמך, חייך קודמים לחיי חברך. יוצא אפוא שאליבא דר"ע, כיון
שחייך קודמים אי אפשר לקיים ואהבת לרעך כמוך. אך י"ל, דהא
דחייך קודמים זה רק בעניני העוה"ז, אבל בחיים הנצחיים, דהיינו

עי"ז מתבטלבלימוד התורה, חייב ללמד לאחרים, אפילו ש
מהלימוד שלו, דמ"מ חייב ללמוד עם אחרים, וא"כ י"ל דלהכי אמר
רבי עקיבא דואהבת לרעך כמוך, זהו כלל גדול "בתורה", דהיינו
שרק בלימוד התורה הוא כלל גדול לאהוב את חבירו כמותו. ואף
שלפי האמור, ע"י שמתבטל מתלמודו כדי ללמד את חבירו הוא

שר את עצמו, אך י"ל דגם בהכי שפיר הויאוהב את חבירו יותר מא
"כמוך" כיון שע"י שמלמד לאחרים גם המלמד מקיים מצוה ולומד

 (תורת משה לחת"ס) תורה ולכן שניהם שוים.
ראש ישיבת 'פורת יוסף', הגאון רבי יהודה (יט, ל) ומקדשי תיראו

צדקה זצ"ל, נכנס פעם לבית מדרש בירושלים להתפלל ערבית,
חינו שכאשר הגיע ללוח המודעות הניצב בכניסה, הוציאותלמידיו הב

עט מכיסו, ומחק כמה מילים באחת המודעות. הם התקרבו אל המקום
בו היתה תלויה המודעה, וראו שמדובר בנוסח קבוע הנמצא בכל בתי
המדרשות: 'מבקשים שלא לדבר בעת התפילה ובקריאת התורה'. ראש

ובקריאת התורה'. ניגשוהישיבה מחק את המילים 'בעת התפילה 
התלמידים אל הגר"י צדקה והביעו תמיהתם על פשר המחיקה. הסביר
להם ראש ישיבה פורת יוסף: ממודעה זו משתמע במפורש, שהאיסור
לדבר בבית הכנסת הוא רק בעת התפילה וקריאת התורה, ואני שואל,
מי לקח את ההיתר הזה לדבר בדברים בטלים שלא בעת התפילה

ת קריאת התורה?! אם יש צורך לדבר בדברי חולין, יוצאיםושלא בע
 (עלינו לשבח)  החוצה ומדברים שם, אבל בבית הכנסת?!

ת קריאת התורה?! אם יש צורך לדבר בדברי חולין, יוצאיםושלא בע
(עלינו לשבח) החוצה ומדברים שם, אבל בבית הכנסת?!

 

 אילו שלוש מצוות מאותו סוג מופיעות באותו פסוק בפרשה זו?                   



 סיפור       
 האשה התחננה שיתנו לה לנקות את בית המדרש -"ומקדשי תיראו"                              

שמענו מעשה מופלא שהתרחש בהיכל הכולל בהוד השרון שעמד בזמנו בראשותו של הגאון רבי עזרא ברזל זצ"ל. בבוקר אחד, כאשר 

עשרות האברכים היו שקועים בלימוד, נכנסה להיכל אשה יחד עם בתה, והלומדים כמעט ולא הבחינו בה. רק כאשר נשמע קולה 

רא ושאלו את האשה לרצונה. הרב אליהו קירשברג, שהיה אז אברך בכולל, מספר המתייפח של האשה, הרימו את ראשם מן הגמ

והצביעה על הילדה שעמדה לצידה  –שלתדהמת הנוכחים החלה האשה לתאר את הצרה הגדולה שניחתה על משפחתה, כאשר הבת הזו 

רוצה לבקש מכם, הוא, שתתנו לי  חלתה במחלה קשה, והרופאים חיוו את דעתם שבדרך הטבע אין מזור למחלתה. "כל מה שאני –

רשות לנקות את בית המדרש, לשטוף אותו, לצחצחו ולהבריקו. מקובלת אני מבית אבא במרוקו שזה דבר גדול מאוד, וברצוני להוכיח 

ים, לבורא עולם שאני אוהבת אותו, ומייחלת לישועתו. אם אנקה את הבית שלו, את הדירה בה שוכן הקב"ה, אולי ירחם עלינו האלוק

ואצליח לעזור בכך לילדתי האומללה". כה היו דבריה של האשה שיצאו מלב כואב. האברכים שהתרשמו מאוד מהאמונה העזה המפעמת 

בה, הודיעו בשמחה שבעוד כמחצית השעה מסתיים סדר הלימוד, ואז הם נוסעים לבתיהם, "ובחפץ לב נאפשר לך לנקות את בית 

כאשר חזרנו לכולל, כמעט ולא הכרנו את בית המדרש. המקום היה כל כך נקי ומצוחצח, עד  המדרש". למחרת, מספר הרב קירשברג,

שאפשר היה להרגיש בחוש שהאשה והבת השקיעו בנקיון מאמצים רבים, לא וויתרו גם על הפינות הקטנות ועשו כל שלאל ידן על מנת 

תח בית המדרש, "ופניהן לא היו להן עוד". ארשת של שמחה שהכולל יצוחצח ויוברק. לא עברו ימים אחדים והשתיים ניראות שוב בפ

נראתה על פני האם שבישרה לאברכים שבבדיקה שנעשתה לילדה לפני שעתיים נדהמו הרופאים להיווכח שהמחלה חלפה כלא היתה... 

המדרש, היו הרופאים  "הם שאלו אותי כיצד עשינו את זה, ובאיזה בית חולים ביקרנו, וכשאמרתי להם את האמת, שניקינו את בית

המומים", סיפרה האם, ולא נירגעה עד שהרימה תרומה גדולה לקופת הכולל וביקשה לפרסם את הדברים כדי להוכיח קבל עם ועולם מה 

 (עלינו לשבח) רב ועצום שכרו של המכבד את בית המדרש.

 

 

 ?די שיזהרו בזההאם מותר לכתוב על חבילת מצות "זכוכית" בכ        
 אם אחד רוצה לשלוח חבילה של מצות האם מותר לכתוב עליו "זכוכית" בכדי שיזהרו בזה ביותר ולא ישברו? :שאלה
וכן הוא דעת הגאון הרב ישראל יעקב פישר זצ"ל כי אינו  .שאלתי דבר זה מהגאון הרב יוסף שלום אלישיב זצ"ל והשיב דמותר :תשובה

כי הכוונה שיזהר בזה כמו  ,וכן נוטה דעת כ"ק אדמו"ר מתולדות אהרן זצ"ל שכתב לי במכתב .כותב בפירוש שמה שבתוך החבילה זה זכוכית
ית וכתוב עלי' תרומה הרי אלו חולין כי שאם מצא חב :יבמות קט"ו 'והגאון הרב חיים קניבסקי שליט"א הביא ראי' דמותר מגמ .בזכוכית

לשון שימור כאדם שתולה  ,פנחיא ,לפנחי' שבקי' ופרש"י להצלת פירות שבתוכה הניח בה אות זה ולא גיררה כדי שיבדלו בני אדם מהן
רבי ישראל יעקב פישר זצ"ל העיר עליו דלאו ובהגהות הגאון  :.ממונו באדם חשוב כדי שלא יגזלוהו הימנו ודומה לו בהגוזל עצים ב"ק ק"ג

תשובה לדבריו וז"ל ראיתי  כתב לי הגר"ח קניבסקי שליט"או .ע"כ ,רק הניח הפירות בכלי שכבר הי' כתוב שם ,דהתם לא כתב ,ראי' היא
ואפי' אם כתיבה  ,שקר רק מרמה ומה נ"מ אם הי' כתוב קודםשהרב המסכים משיג על הראי' מפנחי' ולא הבנתי דבריו דכתיבה אינו דבר 

אטו אם א' ימצא כתוב דבר שעל עצמו אינו נכון  ,כדיבור אין האיסור מעשה הכתיבה רק מה שמראה אח"כ א"כ מה נ"מ אם הי' כתוב קודם
דחה הגר"ח קניבסקי שליט"א להעיר והוסיף הגרי"י פישר זצ"ל להעיר וז"ל מה ש .עכ"ל ?אינו משקר ,ויראה לכולם שהכונה על עצמו

דהעדים החותמין על שטר מוקדם עוברים על מדבר  :הרי כתבו תוס' בב"ב צד ,תמוה ,דמעשה כתיבה אינו השקר אלא מה שמראה אח"כ
דהוא דהכא עושה מעשה מרמה משא"כ התם לההיא  וגם הרי הנדון מ"מ אינו דומה ,שקר תרחק ואמאי הם עוברים הרי המלוה מראה ולא הם

 ,ובניב שפתים דף י"ט כתב סברא להתיר כיון שכותב כן כדי שישארו המצות שלמות ויוכל לקיים מצות לחם משנה .עכ"ל .בשב ואל תעשה
דאז הוי האמת  "שביר"וידידי הרה"ג ר' דן מחבר שליט"א העיר לי דעדיף טפי לכתוב  .ומותר לשנות כדי לקיים מצוות אפי' מצוות דרבנן

כדי שיחשבו שזה דם (אגב אציין מה שראיתי בשו"ת משיב שלום סימן ע"ג שנסתפק אם ישים קשקשים של דג אצל דם חגבים ו .ועדיף טפי
ומסיק דלא שייך בזה משום מדבר שקר תרחק כי איננו מדבר שקר כלל ורק  ,אם עובר על מדבר שקר תרחק ),דגים ולא יהי' איסור מראית עין
כן הביא דרכי תשובה בסימן פ"ז ס"ק מ"ט בשם חגורת שמואל דאם מניח שקדים אין איסור מראית עין ו ,מסיר מעליו החשד ע"י תחבולה

 (תתן אמת ליעקב)   .ע"כ ,במבשל בחלב אשה

 

גילו של שנים היה  15עזריאל ועמיאל הם שני אחים. עמיאל צעיר מעזריאל בשנתיים ולפני                                  
 עזריאל כפול מזה של עמיאל. בני כמה הם כיום?

: מי שהתחיל לאכול את תשובה לחידה השבועית   .מותר בפסח שחל בשבת לקרוא את ההגדה לאור הנר ביחידות ולא חוששים שמא יטה (מ"ב סי' תע"ג סק"ב) :מגליון פסחתשובה לחידה 
כזו שניתן במהלכה להזכר במקום הנחת כלי מסוים אם אדם -אך אם רק התנמנם מותר לו להמשיך. הגדרת התנמנמות היא: ערנות למחצההאפיקומן ונרדם אסור לו להמשיך באכילתו לכשיקום. 

יים, נזכר שמעון שאכן שם שיח בינו לבין ראובן, לאחר שראובן הזכיר לו היכן הניח את הנעל-אחר מזכיר מקום זה. במקרה המתואר בשאלה שמעון התנמנם לאחר תחילת אכילת אפיקומן. ובדו
תשובה לחידה מגליון .  ומ"ב סי' תע"ח ס"ב)חלץ אותן. לכן הורה לו ראובן שהוא יכול להמשיך באכילת האפיקומן, מכיוון שבכך הוכיח שמעון שהוא רק  התנמנם ולא יותר מכך (ע"פ שו"ע 

           ₪. 32 :234ן מגליו תשובה לחידה השבועית אות פורענות בניו. איתא במדרש אגדה שהעמיד הקב"ה מקברו את מצרים הזקן, בנו של חם, לר:234
   . לתושבי פ"ת בלבד3. כתובת מלאה. 2. בתשובות על שתי החידות 1תזכורת: הכניסה להגרלה מותנה                            

 רדליך להולדת הבן הנכד –מובסקי משפחות אבר    הולדת הבת הנכדה    הרשברג ל –משפחות גולדריך :  מרכז העיר                                     
 שרון להולדת הבן הנכד -משפחות גייר          הנין להולדת הבן הנכדמאיר  –קצובר  -ברקוביץ להולדת הבן הנכד        משפחות זווין –קובסקי משפחות סול

 סמוכיאן להולדת הבןמשפחת 
 משפחת אבהר לאירוסי הבן               הרב רבינוביץ להולדת הבת הנכדה הנינה –רקובסקי  –משפחות וינטרוב          הנכד    לאירוסי הבןשחר  -נץ מאית ומשפח: גני הדר

 משפחת פאוועס להכנס הבן לעול תורה ומצוות       משפחת צוויבל להכנס הבן לעול תורה ומצוות               ני"ו לעול תורה ומצוות מאירמשפחת נוגריאן להכנס הבן 
 להולדת הבן הנכדייס ו –משפחות גרוסמן              משפחת לוינגר להכנס הבן לעול תורה ומצוות            משפחת הרב רוזנבאום להולדת הבן הנכד
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(ת   .ע"כ,במבשל בחלב אשה
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 תמורת אלף רובל הוא . ל בליק  חוואי אחד  יום אחד             
היה  יכול היה לקנות את כל האדמה שהוא יכול לחצות ביום אחד שלם.                                

מוקדם בבקר  תנאי אחד לעסקה: הוא חייב לחזור לנקודת ההתחלה בסוף היום, עם רדת החמה.
 . ל החל המחרת, עם הנץ החמה, הוא 

מאוחר    בצוהרי היום הוא כבר היה עייף מאד, אך הוא המשיך לצעוד, מקיף יותר ויותר שטח.
אחר הצהריים הוא הבין שחמדנותו לקחה אותו רחוק מידי מקו ההתחלה. הוא החיש את הקצב 

ההזדמנות וכשהשמש החלה לשקוע, הוא החל לרוץ, מבין שהוא לא יצליח לשוב עד השקיעה וכי 
כשהשמש החלה לשקוע מעבר לקו האופק, הוא הגיע כמטווחי  בעל קרקעות רבות, תאבד. להיות

. בלב פועם בחוזקה, בריאות מחפשות אויר בקדחתנות, הוא גייס את ה ראייה 
כוחותיו האחרונים ודידה מעבר לקו הסיום בדיוק לפני שהשמש נעלמה. אז הוא התמוטט, זרזיף 

  .א ר מזוויות פיו ותוך דקות הוא דם דק ניג
 

אורכו, ותשעים  -הקבר לא היה הרבה מעבר למטר ושמונים  משרתו הנאמן חפר אז את קברו.
כל  כשאתה הולך לעולמך, אמר מי שאמר "לכמה שטח אדמה אדם זקוק?" רוחבו. -סנטימטר 

 .בכמה מיליםחייך המתוארים על המצבה מסתכמים 
 

" טוב שם טוב משמן טוב " מה זוכרים מהאדם איזה  מת נישאר מהאדםמה באהשאלה, 
 )העורך(איך יזכרו אותנו ???  ה מעשים מצוות עשה 

 

עובדא ואחד מאלו שאינם  הוהה
שומרי תורה ומצוות, נכדו חזר 

בתשובה באופן מופלא ומופלג עד 
תורה ידוע, ושאלו אז  שהיה לבן

כיצד יתכן זצ"ל  החזו''א למרן
הדבר ואיזו זכות עמדה לו להנ''ל, 

וענה, שזהו מבכיותיה ודמעותיה של 
זקינתו מכמה דורות מלפנים,ששפכה 

 םליבה כמים 
  שתזכה לדורות ישרים.

 

אף תפילה אחת ואף דמעה טהורה, 
אינה חוזרת ריקם, ועתה עמדה לה 

, לאחר כמה דורות, והשפיעה 
 על נכדה.

 משה לוי ביבכולל הישיבה הייתה "בעיה", אותה הפנה למורו ורבו ר לאברךך
ולל, זקוק לסכום כסף נכבד. ב"ה באותה , "נודע לי כי אחד מידידי, אברך בכזצ"ל

ת תקופה הייתה לי היכולת לתת לו סכום זה ורציתי מאד לתת לו את
מבקש אני מכבוד הרב לייעץ לי כיצד לעשות זאת? רבנו, בחכמתו, ענה: . 

יסרב ויתבייש  מן הסתם לקחת. הנכון ביותר  –אם תתן לו את הסכום כמתנה 
ף הסכום לתקופת זמן. וכשיבוא להחזיר, תציע לו שיוסיףשתלווה לו את 

 בלימוד והיה הסכום הזה כתמורה!" 
 הבעיה נפתרה..." –"התפעלתי מתשובתו של רבנו, מהרתי ועשיתי כדבריו, ואמנם 

לכותל המערבי  בדרכוו
אברהם  היה נוסע הרב

זצ"ל מבת ים שם  בביוף
התגורר בימי זקנותו לתחנה 
המרכזית בתל אביב. ובנועם 

את כל  ו דבריו
הנהגים שהיו סועדים 

בהפסקת צהרים, להניח 
תפילין ולקרוא קריאת שמע, 

ך שהוא מעוררם על תו
 שמירת המצוות.

ם גם הנהגים
לא יכלו לסרב לו. , 

רק כאשר נוכח לראות 
שכולם הניחו תפילין, הרשה 

לעצמו להמשיך בדרכו 
 לכותל המערבי.

מספר שנים התארגנו מספר בוגרי  לפניי
, ובכנס מיוחד אספו "שארית יוסף"שיבת י

חודשיות  ל כמות נכבדה של
לטובת הישיבה, ולמען הקל מעל ראש 

זצ"ל את  טולדנו ניסים הישיבה  הרב
העול. משהגיעה הידיעה לרבנו זצ"ל לא 

  ו הגלויה.חהסתיר את מורת רו
 

, אל לו ו "מי שהועידוהו
ת לטול על עצמו את עול החזק

התורה",אמר. בשל כך, גם התעקש לא 
 לקחת שכר לימוד מהורי התלמידים.

אותי  ל,ואוכל, -תן לי דג
 ולא אהיה רעב כל חיי -לדוג

היה לאחד כאבים ברגליים,  פעםם
זצ"ל  אהרון מבעלז ביוהאדמו"ר ר

אמר לו לקחת תרופה מסוימת והכאבים 
גש את חברו עם אותם חלפו. ופעם פ

ולא , ו כאבים ברגליים ואמר לו
הועיל. שב לביתו של האדמו"ר ושאלו 

  למה לחברי אינו מועיל?
 

והשיב לו האדמו"ר: "אתה אומר לחברך 
מה שאני אמרתי לך, איך יועיל הדבר? 

הא כתוב מכאן שניתן רשות לרופא 
ולא , ך לרפאות, צריך

 אני אמרתי לך."שאתה תאמר מה ש

 ים שסיפרו,שבאותם ימים היו מטיילות דרך קבע להקות של יונ יש
וכל אימת שעוברי אורח היו חולפים  העתיקה), רוזיאון רוקפלר (שעל יד חומות העימול מ

זצ"ל ויבדלח"ט  ציון אבא שאולעל פניהן היו פורחות.אולם כשעברו שם רבנו בן 
במסלולם הקבוע מביתם שבשכונת בית ישראל לכיוון  שליט"א, עובדיה יוסףהרב 

לא משו היונים  ים בתלמודם ביראה ובקדושה,כשהן שקוע "פורת יוסף" בין החומות,
 " ועוף לא פרח, ש"כשעת נתינתה של תורה ש" ממקומם,

לדעתי הדרך  בן ציון אבא שאול זצ"ל..:הרב בסוף שיעורו הקבוע בשבת אמר פעם 
הוא על ידי הקמת  הנכונה להציל את עם ישראל מהמצב הרוחני הירוד בו אנו שרויים,

כי הילדים יביאו אור לבית ההורים ויחזירו את עם  ככל האפשר, 
ישראל בתשובה. בשבת אחרת הכריז שהוא עומד לצאת בקרוב לחו"ל כדי לארגן מגבית 
גדולה לפתיחת רשת תלמודי תורה בארץ הקודש,והודיע שכל איש מעשה שיקים תלמוד 

 ונה! מתחייב הוא לממן לו את הוצאות השנה הראש -תורה חדש
 

רבנו התמוטט  זצ"ל, יעקב מוצפיבאותו שבוע שתכנן את הנסיעה נלב"ע הגאון רבי 
כנית לא יצאה אל הפועל. אולם הסערה שעוררה הכרזו של רבנו,ובהלוויתו והת

אשר רשמה לזכותה עשרות  להקמתה של "רשת התתי"ם", 
 בע"ה! יהוטין החינוך התורתי,ועוד היד ני מעאלפי תינוקות של בית רבן הגדלים על מבוע

למדתי אחד אחד הרבנים: כש סיפר
מתלמידי על התפשטות הקו (מושג 

בקבלה), ואמרתי לתלמיד: "בשיעור הבא 
להתפשטות  ד נלמד

ה'קו'". באותו יום הגעתי אל השיעור 
זצ"ל  בן טובמשה הקבוע של  הרב  

הקדמתי להגיע והרב ביקש ממני להוציא 
ספרייה את ספר מן הספרייה. הוצאתי מה

הספר "אלף בינה" של המלומד בנסים 
זיע"א, והרב  יעקב אבוחצירארבי

התחיל לקרוא בו, כאשר תוך כדי 
הקריאה הוא אומר לי: "אנחנו מתחילים 

  מה'קו', לא מעניין אותנו
..." לא רק שהרב ידע מה 
למדתי, הוא גם התייחס אל תוכנם של 

 נושאים עמוקים בקבלה!

יהודי מאמין בה' באמונה  כל
 פשוטה וליבו תמים עם ה', 

אך חובת המוח והשכל להביא 
  ואמונה זו 

 

כפי שנאמר "דע את אלוקי אביך 
 ועבדהו בלב שלם"

 
 

 ע״טתשה ניסן כט׳שבת 

הדלקת 
 נרות

צאת 
השבת

 
 ר״ת

 20:49 19:57 19:05 ם-י

 20:46 19:55 19:03ת״א

 20:49 19:57 19:05חיפה

 20:46 19:55 19:03ב״ש

 
 

 

 

  הפטרה
 " מחר חדש"

 זכותם תגן עלינו     " "בעל " ת קדושת          " "בעל " ד החסיד  העלון לע״נ:      

גם לעשות חסד 
חכמה היא, וצריך 

 לדעת כיצד...



 

 ירוחם אחת ניסה רבי פעםם
לשדך שידוך לבנו ולא זצ"ל 

הדבר גרם לו עגמת  עלה בידו.
 כה רבה עד שהחל לבכות.נפש 

הדבר היה לפלא וכי אדם כמוהו
יבכה על שידוך שלא יצא 

לפועל? כאשר שאלוהו לפשר 
  בכיו

 

ענה לא מחמת עוגמת הנפש אני 
בוכה אלא שעד עכשיו הייתי 

ה סבור כי תלמידי הישיבה
עתה נוכחתי  כבני ממש. 

לדעת כי בכל זאת קיים בלבי 
בני פער כלשהו בין הדאגה ל
 לבין הדאגה לתלמידי...

מגיעה לחדר יולדות עם  אשהה
 רוסיה. הייתהדת המיילו צירים.

אויי האשה כל ציר צועקת "
", והרוסיה לא רבי שמעון..

טוב, נולדו  מבינה מה זה.
המיילדת יוצאת  תאומים.

  החוצה לבעלה ואומרת לו:
"" , 

 יש לך תאומים"....

, הסביר ל"זצ הקדוש האלשיך רבינוו
, הארץ גשמיות נבראה בראשית ימי שבששת

שפעהיינו. נשמההבוראבהנתןכביכולובשבת
 השמים ויכלו"וזהו לקיומה הנחוץ קדושה של

, הגשמית הבריאה נשלמה" צבאם וכל והארץ
", עשה אשר מלאכתו השביעי ביום אלקים ויכל"

 ,ת בהורדת המלאכה את סיים דהיינו
 

, כלומר" וינפש ששבת השביעי וביום" ככתוב
 ,ואדם אדם כל וכך. ורוחניות נפש לבריאה העניק

 והחיות הרוחניות את 
 .כולם השבוע ימות כל למשך לו הנחוצה

הולך ברחוב ורואה גוי  כורדיי
אוטובוס עם שתי קומות אז הוא מתחיל 

 : לצעוק :
 

****** 
אחת קרתה תקלה קריטית  בטיסהה

להכין את הנוסעים  והטייס הורה
כעבור מספר דקות   .לנחיתת חרום

: "נו, מה יהראש שאל הטייס את הדייל
 הנוסעים?מצב 

 "?כולם מוכנים
יושבים  השיב לו הדייל: "בערך. כולם

 במקומותיהם וחגורים לכיסאות חוץ
 מעורך דין אחד שעדיין

."  

 לייבל וקטלר,  , , 'מו, סיביראנגוז
שעבדו יחדיו בעבודה המפרכת של כריתת עצים על 
צוק הר תלול משך שמונה שעות מידי יום, החליטו 
שאת יום שבת קודש לא יחללו. טיכסו עצה: בימים 
חמישי ושישי החביאו חבילות עצים מפרי עמלם 

 "לכבוד שבת קודש"... 
לייבל חומש עם כדי לא לטלטל בשבת, הביא עימו 

הקדוש כבר מיום חמישי " אור החיים" פירוש
 והטמינו במקום סתר. 

בשבת נחבאו בחשאי ולמדו בהתלהבות רבה. אחר 
הצהריים הוציאו את העצים מהמחבוא וסידרום לקראת 

הבדיקה והרישום של המפקח.

לבעל שםהיה ש מסופרר
סוס אחד ונגנב ממנו,  טוב

 זצ"ל  גרשון והיה רבי
 מוכיח אותו. 

: הרב פתאום נזרק דיבור מפי
. ושחק עליו !ליאר והסוס יחז

רבי גרשון הנ"ל, ובכל פעם 
שבא לעיר היה מתגרה בו 

 ואמר: ישראל, 
 ? 
 אחת. ולא היה הסוס ערך שנה 

לסוף בא נכרי אחד רוכב על 
סוס הנ"ל, והכה בחלון 
שיוציאו לו אש 'ללולקי' 

[למקטרת], ויצא והכיר הסוס 
שלו ואמר: הלוא הסוס שלי 
הוא! ותיכף ירד מן הסוס 

 והחזיר לו הסוס. 

אמרה שהיא מתחרטת על  החפץ חיים של אשתוו
  שני דברים שלא שמעה בקול בעלה:

 

, כשבנם הגיע לגיל י"ח אמר הח"ח: "נו,
ואמרה לח"ח שמידי מוקדם, אמר לה: " 

"טוב את לא רוצה, אז לא", ובסוף הבן לא התחתן כלל 
על המעיים, והיה אסור לה כל ימי חייו. היא סבלה 

לאכול קוגל. אמר לה הח"ח בשבת,
ובכל זאת פחדה ולא אכלה, 

 והתחרטה. שאם הח"ח אמר, הדבר לא היה מזיק לה.

הכל, הופיעו ובהקו הגילויים הנבואיים אשר קלחו מפיו הקדוש של רבי מעל
זצ"ל ללא הרף. מזה דורת, למאז נגנזה הנבואה וחשכו  מאיר מפרימשלאן

ץ אותו צדיק הרואות בארבות, לא ידעה תבל הופעה נבואית גלויה כזו, כפי שהפי
וקדוש, רבי מאיר, על כל צעדיו ושעליו. שמים לרום וארץ לעומק, נצפו בעיניו 

דמו אצלו לאחדים; וכל מסתורי  -הרוחניות במידה שווה כמעט; עבר, הווה ועתיד
בנ"א, למן מעשיהם הכמוסים ועד מחשבותיהם שטרם עלו על דל שפתיים פרושים 

כקורא מתוך -ול; בבהירות, בשטף, בוודאותהיו לפניו כפמלה ופיו הקדוש גילה הכ
 הכתב, או יותר נכון, כרואה בעיניו.

בהתוועדות שנערכה באחת השנים ברימינוב, לאחר ההשתתכות על קברו של 
ביום הילולתו, הסבו יחדיו הגאונים , מנחם מנדל הצדיק הקדוש, רבי

אליעזר  ורבי שלום מקאמינקא רבי, חיים מצאנז הקדושים: רבי
ושוחחו על מדרגותיהם של צדיקי הדור. נענה הצדיק מקאמינקא , קובמדז'י

אצל  -רואים 'גבורות', ברימינוב-אצל הצדיק הקדוש רבי שלום -ואמר: "בבעלז
אצל רבנו  -רואים 'עבדות ה' ' בפרימשלאן -הצדיק הקדוש רבי צבי הירש הכהן

 הקדוש רבי מאיר רואים 'נביאות'! "

, בעת שהותו זצ"ל נתן צבי ימיו של רבי בסוף
וסר בעונות הקיץ בתל אביב, היה רגיל לשאת שיחות מ

בבית מלונו בלילי שבתות בין השמשות לפני אנשי 
תורה ותלמידיו לשער. פעם נמשכה השיחה יותר 

 מהרגיל עד שהגיע זמן תפילת מעריב. 
שהיתה ספוגה מרוחו של   -והנה פתחה אשתו הרבנית

 מקצה הדלת ולחשה: -בעלה ובקיאה באורחותיו
 ""  ." 

תוך שיא רבי נתן צבי הפסיק מיד את שיחתו
התלהבותה וציווה להתפלל מעריב. אחד הנוכחים העז 

ואמר: "הנשים שלנו אינן מקפידות." והשיב לו רבי נתן 
 צבי: "ראשית כל, אינני מאמין לכם ואין לכם רשות

שנית, הרי אשתי בוודאי רעבה ; 
ואין לי רשות לעכבה." ולא הועילו כל ההפצרות של 
הנוכחים שהשתוקקו לשמוע את סוף הרעיון, והוא 
האיץ להתפלל בחיפזון, ומיד לאחר התפילה מיהר 
 לברך לכל אחד ברכת שבת שלום ושלחם לביתם.

הוזמן זצ"ל  שלום מבלז רבי
מילה ובתוך הדברים -לסעודת ברית

אמר לאבי הבן: "היום הושלמה 
 המילה שלך".-ברית

שלי?".  המילה-תמה האיש: "ברית
הסביר הצדיק: "כל מצווה צריך 

, ם לקיים 
המילה -בדיבור ובמעשה. את ברית

אנו מקיימים בתינוק במעשה, אבל 
במחשבה אין הוא מקיים את 

דעת. -המצווה, שכן עדיין אינו בר
רק כשהוא מכניס את בנו בבריתו 
של אברהם אבינו, הוא מתקן את 
המחשבה שהייתה חסרה בברית 

עצמו". והוסיף: "זהו שנאמר -שלו
את בריתי תשמור,  םלאברהם 

 וזרעך אחריך'.  
 

 מה נאמר שוב 'אתה'? -לשם
אלא כאשר תקיים את הברית 
ל'זרעך', תגיע 'אתה' לשלמות 

 במצוות המילה".

אם אתה שואף לצמוח תמיד תשמח 
 לשמוע עיצה מאחרים בלי התגוננות

 המים אינם יפים בשום מקום 
 , כי בשום מקום 

 אינם נדירים כל כך

 בדיוק בעוד שנה, 
  ל אתה עלול 

 ם שלא התחלת היו
 לעבוד על עצמך

יִקים ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ  ם ַצּדִ ּלָ ְך ּכֻ כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר "ְוַעּמֵ
ר ֵאֽ ה ָיַדי ְלִהְתּפָ ַעי ַמֲעׂשֵ  " (סנהדרין פ"י, מ"א).ֵנֶצר ַמּטָ

 

מדוע חז"ל לקחו את המשנה בסוף מסכת סנהדרין והכניסוה לתחילת , 
 פרקי אבות, ועוד, הרי יש המשך למשנה "ואלו שאין להם חלק לעולם הבא.." 

 ומדוע לא העתיקו גם את החלק הזה?
 

יש אנשים שכשאומרים להם לבוא ללמוד ולהתחבר לשושלת המופלאה של , 
דרך אבותינו של "משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע  התורה הקדושה, להמשיך את

ויהושע לזקנים.." (אבות א, א), הם אומרים שזה לא שייך אליהם, להם כבר אין חלק 
 בתורה כיון שהם עברו הרבה עבירות ואין להם עוד סיכוי לחזור.

 

ש באו חז"ל והדגישו שזו טעות, "כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא", לכל אחד י 
 עדיין חלק ומקום, עליו רק לבוא ולקחת את חלקו.

 

היה מוסר ביום שבת שיעור בבית הכנסת  , , לערך 
בורוכוב שבירושלים, ובעוונות הרבים ליד בית הכנסת היו הנערים משחקים בכדור 

ר בגיל ומעשנים סיגריות ועושים רעש גדול. פעם אחת בדרכי לשיעור ראיתי נער צעי
חמש עשרה שנה בערך יושב וצופה במשחק, ניגשתי אליו ושאלתי אם הוא מעוניין לבוא 

ולשמוע שיעור תורה, השיב לי הנער שיש לו קשיי הבנה והוא לא יבין כלום, כבר 
השבתי לו שאם הוא יתאמץ  מכיתה ד' סילקו אותו מבית הספר, ואין לו שום סיכוי.

 וילמד את התורה, 
 

ל ויבין הכל, ברוך ה' הוא השתכנע ונכנס לשיעור. לאחר מכן הוא הגיע הוא יקבל שכ
לישיבה ולאט לאט לימדתי אותו להניח תפילין וללמוד גמרא, במשך שלוש שנים הוא 
היה בשיעור א', ופעמים רבות הר"מ שלו פנה אליי בתחינה "הרב אלבז, תפטור אותי 

והוא לא מבין, אני כבר לא יכול".  ממנו, בבקשה, אני חוזר לו על כל דבר שלושים פעם
אמרתי לרב "לא נורא, נתאמץ עוד קצת, יש לו רצון טוב, הוא יצליח בסוף, בסוף הוא 

 יקלוט ויהפוך לתלמיד חכם".
 

אותו תלמיד בקי עצום בהלכה, דיין ומורה הוראה בישראל, כל שו"ת יביע אומר  
רחבי העולם. ללמדך שלכל אחד יש מונח על כף ידו ופונים אליו בשאלות דחופות מכל 

 חלק בתורתנו הקדושה, עלינו רק לפתח ולשבח אותו.
 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך
 

 שמחה,  ליאור בן אילנה, ששון בן טיפחה, שמחה בת לולו, ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן  נשמת:לעילוי 
 סעידה מזל בת יעקב, מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס,  חיא בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, שולמית חיה בת אסתר, י

חה, דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה, יחזקאל בן שמ  אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב יגאל בן מלכה, דוד ומרים אלבז, 
 , אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אורה מורי  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,יעקב יוסף בן מרגליתהרב 

 כאי רחל רשל בת קלרה, חכם יהודה בן חנה פתייא       שמעון בן רינה, ישראל בן שמחה סבג, אואסינה בת גור'ה חלפון, שמואל בן רבקה ז
 ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב 
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  "קדיש על החי"
א� כי יש בו . א� נאמ� למקור, י עיבוד שונה לחלוטי�"ועבר ע,  שנה150ל מילידי פראג שחי לפני "הזה נכתב על ידי הסופר רבי שלמה כה� זצהסיפור 

  . אחדדנה בהמש� להיותשתי עלילות שונות רצות בסיפור בו  זמנית שתתאח". מסיפורי המגיד"הרבה תיאורי רקע דמיוניי� ברוח היצירה הנודעת של  

  "פרולוג"

הקשיש שהסכי� יענקלבי� משה ' הוא הודה לעגלו� ר, "שעיר המשתלח" כהקשישה שכמעט פירקה את כל אבריו ירד מהעגלהסאלא� יצחק 

ול שזרוע היה הלא סלהעפר שביל גבי  הוא הוריד את רגליו העייפות על ,מגוריולכפר עד סמו� לובלי� העיר  מ,פרוטות מועטותלהסיעו תמורת 

אמנ� . תמה היה אי� הצליח הסוס הזק	 לנוע בכביש כזה בלי שיתפרקו עצמותיו לחלוטי	,  מאדשהקשו על ההליכהקשות מהמורות ותלוליות 

רבע שעה או עשרי� דקות לגשש ,  בשל החוש� העבות,דברלראות  בשעת לילה מאוחרת כשכמעט לא נית	עתה  א� ,לא ארוכהשלפניו הדר� 

יפול חלילה וחס לשלא , בשל ענפי העצי� העבי� והגבוהי� שהסתירו את הירח שניסה מעט להאיר את החשכה העבותה בלא הצלחהבאפילה 

  .  אי� לו על מי להלי�,א כמעט חינמיתבר� כשהנסיעה הי, הרי זה משול להל� באר� גזירה, באחת הפחתי�

   .בשל אריכות הדר�" לולה מרינסקה "נו יכול להיכנס לכפרושאי על ,מאדהתנצל בפניו ,  מאדלבשהיה טוב משה העגלו� ' ר

עלי , אבל עלי להגיע אל ביתי שמרוחק מכא	 כשעה נסיעה,  הייתי מנסה במעט לקרב אות� אל יעד�,א� לא הייתה כעת שעת לילה מאוחרת"

 הסוסי� זק� (ושבע הימי�ה סוסי הזק� 'רולצששל  בעזרתו האדיבה, �ה כמה הזמנות שאני חייב לבצע"יש לי ב, מספר שעותכלנוח לקראת מחר 

ניחמו " סבורני שבעוד כעשרי� דקות הליכה תהיה בבית� ,כבר קרוב לבית� אתה "רובו ככולו"  כידועאבל, שנינו חייבי� להחלי� כוחות, )שבדור

  .טופח על שכמו טפיחת עידוד. משה טוב הלב' ר

מלבו הוא הוציא אנחה כבידה , אחוזי� בידו הימניתובשק עלוב מראה שצרורי�  ומיטלטלינשר� ע� מעט  , בחוזקהחשק את שפתיויצחק 

המרירות   למרות,חלילה וחס טענות חלילה כלפי שמיאאי� לו , גנח לעצמו בלחש) דוגמת נעמי ("ריק�ל "רח י ועתה חוזר אניבית מתימלא יצא"

, דע שכ� נגזר עליו ממרומי�ויבאמת יהודי מאמי� וירא שמי� ר� ב,  באחרונה אחרי כל המאורעות הקשי� אות� עבר,הרבה שהצטברה בקרבו

  ". נא לטב עבידמכל מא� דעביד רח"ו

 "ספרדגולי "צא למשפחה אצילית מ רב שלמה סאלא� צא, הצדיקה החינו� היקר אותו קיבל מבית אביוהי ,הרבהמה שהחזיק אותו בשפלותו 

השקיע בו כבנו היחיד שנולד לעת זקנתו את מיטב החינו� הוא  , שהצליח מאד במסחרודסוחר סוסי� אמיהיה אביו , לפולי�ב "בשנת שנשברחה 

'  לנשלו מהירושה הגדולה של דודו הערירי ר, להתמודד מול כל הרשעי� שעשו כל מאמ�, ואכ	 פירות החינו� הטהור עמדו לו.שנית	 רק לתת

 , העשירהסוללת הנוכלי� שזייפו מסמכי� שהוכיחו את בעלות� על הירושה לצערו הרב לא התמודד מול ,אותה עמד לקבלל "זפערלמוטער יעקב 

הוא נותר ע� מספר מטבעות עלובות שלא , יה באמסטרד� כדי להתכלכל בזמ� שיה, ה� הצליחו לקחת ממנו את כל כספו שלקח עמו,ולא עוד

 חלק רגלית וחלק בעגלות עלובות שהואילו , בפולי�יתועד לבמאות פרסאות  הוא נאל� להיטלטל ,בצורה מסודרת  די כדי לשוב לביתוהיה בה�

  . ברוב חסד� לצרפו למסע תמורת פרוטות

החמוד ביתו  קצר רוח לחזור להוא עתה, הוא זוכה להציב את רגליו קרוב לביתו , לא מעטי�חודשי�אחרי הטלטולי� הקשי� בדרכי� הקשות 

תלתלי� שגולשי� שפעת ור עט, ו בעיני רוחותוהוא ניסה לדמיי	 א, ותו לא ראה א�קרוב לשנתיי, ה' לאחר לידת בנו שימעלאותו עזב חודשיי�

   :וכ� הוא מדמיי� את עצמו אומר לו. געגע לחבקו וללחוש לו מילות אהבה אוי כמה הוא מת.מורד צווארולעד 

 כי לא ראית אותי בימי� בו התעצבת ,ליאני יודע שאתה כועס ע, כמה התגעגעתי אלי�עד אתה לא יודע ) חמוד שלי(מיינער שימי טייערער "

' היקרה תחי שאמא אני מלא תקוה,  סו� לגלות שנכפתה עליזה ,היקראבל שימי ,  ליד� ולא ראיתני"אבא"חיפשת לראות , ילדו� חמודהיות ל

 מה !ה קדוש בעיני מאדהציווי שלו הי, שהוא סב�הצדיק רב שלמה עשיתי זאת למע� כבוד אבי , סיפרה ל� שאבא לא עזב את הבית סת� כ�

א� לא שאות� רמאי� עשו לי , עלי רק עוריוכמעט מהמקו�  בניסי ניסי� חמקתי, בידי רמאי� ושפלי� שהציגוני ככלי ריקל "רחאעשה שנפלתי 

מעתה לא  ,ית אני כבר בב,ה זהו"אבל ב,  מי יודע א� לא הייתי צרי� ללכת מאמסטרד� עד לבית רגלית,חסד והשאירו לי את מעט המעות שבידי

  . "אעשה כל מאמ� שיהיה ל� את כל מה שצרי� ילד יהודי מאביו, אעזוב אות�

   . כל החסר עצמו עלבמחשבות אלו התמוגג מנסה לפצות את

הוא  ,הכפרבמילואה הפיצה אור נגוהות שחשפו בפניו את כעת שהייתה החייכנית הלבנה , עמד מעט מופתע" לולה מרינסקה"כשהגיע לפאתי כפרו 

  . עד שכמעט לא דמו למה שהיה בעבר,בתי� רבי� שופצו, א דמה כל כ� לעברל

, כללהרחובות לא השתנו , אבל מבט נוס� הבהיר לו כי זהו כפרו,  מאד התגנבה במוחו מחשבה מפחידה"?הא� טעיתי ונכנסתי לכפר הלא נכו	" 

והנה הוא מגיע לרחוב בו . שהגיע לכפר אחרלחשוב כדי שיטעה אבל לא עד , רק שהיו בה� בתי� לא מעטי� ששופצו עד שנראו שוני� בתכלית

 לגור זכהלמדי אמידי� כב� יחיד להורי� , אביושת  בשל העיצוב המיוחד שנעשה לפי בק,הבית הכי יפה בכפרהוא מבחי� בביתו החמוד שהיה , גר

השקיע את כל אונו והונו הוא  ,ר מעסקי הסוסי� יות שהתמצא בתחו� האדריכלותבנה על פי תוכניות מיוחדות שער� אביובית יפהפה שנב

  .מה שהותיר אותו נדה� לחלוטי	, בחי� כי הדלת פתוחה לרווחההוא התקרב לבית וה, לה בנו יחידו' עבור יצחק"טירה של ממש"לבניית 

בהולה  עוברת מחשבה "!?כבר שעת לילה מאוחרתשעתה בפרט ? את דלת הבית פתוחה לרווחההיקרה טויבע  מאימתי משאירה רויזי ,מוזר"

  . במוחו מאותתת לו להיזהר

,  לאחר פרידה כה ארוכהחשוב לו כעת להיכנס לבית ולהתאחד ע� בני ביתו היקרי�, ומוחהמזהירה לירכתי להסיט את המחשבה הוא ממהר 

, לבו יוצא לחבק את בנו יחידו, שומע את נשימותיו הקצובות ברקע, רואה את מיטתו של ילדו הקט� הוא ,הוא ר� טרו� נשימה לחדר הילדי�

  .  חמימותנשיקותיר עליו מטר מוציא את ילדו המתוק ומעט, הוא ממשמש בחשיכה את העריסה
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כמה חשבתי עלי� לשער  אתה לא יכול, כמה שאני אוהב אות� ומתגעגע אלי�עד אתה לא יודע ) שלי החמוד(מיינער שימעלה אוי טייערער "

  ". עוד פרידות כפויותאל, זהו מעתה נהיה מחוברי�, תתי בביבמש� כל השני� שלא היי

  .ולא חש בכל המהומה שהקי� סביבו אביוהמתוקי� הוא חיבק ונישק את הילד שהיה שקוע עדיי	 בחלומותיו 

  . השיבאבל את הנעשה אי	 ל.  היה מבכר להיבלע באדמה,א� היה יודע מה צופה לו עתה.  הפכו חייו לסיוט עלי אדמות,אלא שרגע אחרי כ�

***  

  "חוכ�� אויבער "� 'פרק א

ביקשה , היא הייתה ג� המיילדת שלי עצמה, אני חשה שהלידה קרובה ואני לא יכולה בלי עזרתה,  כה�אתה חייב למהר כעת להביא את שיינדל"

  . ו תחת ידיה המנוסותילדי פראג עברמ �שאלפי,  שיינדל כה	 הישישה לחוש לבית24אבר� ב� עליה גדול ב�  ,פיי�מרדכי ' מינה מבעלה ר

עתה באמצע סעודת ליל שבת , בנו הבכור לאחר שלוש שנות נישואי	 עומד הוא לפני לידת ,מאדהיה נרגש , בקושי יכול היה לענות להמרדכי ' ר

  .תה כאבי� קשי� תקפו אותה ופחד עצו� שמא תלד את בנה בכורה בלי שהמיילדת הותיקה תהיה בעזר,החלה היולדת הצעירה לחוש ברע

היו הבניי	 מדרגות  , הנוצרי של העירקרוב לחלק, ניצב בקצה הגטו היהודי של בניי	 מגורי� עלוב מראה שפיי	 התגורר בקומה העליונהמרדכי ' ר

רגליו רעדו מרוב ,  וליפול עד למטהלא להיכשל ,בחשוכה העבותה צריכי� היו לרדת את מדרגות הע� במשנה זהירות ,צרות ולא מעט פתלתלות

 שהחור� הקדי� השנה דומה ,קיד� מטר גשמי� זוע�פניו את , התחלחל מאדכשהגיע אל פתח הבניי	 , תרגשות ולח� לרגע הגדול שצופה לוה

   .הוא נת	 טעימה ראשונה למייחלי� לבואו, קדי� את בואו אבל גנרל חור� ה)ז"שנת שמשבת תשובה היה זה  (השנה רק הפציעה, את בואו

 צא לרחובמי שי, ערוכי� לממטרי� עזי� כאלו מצי� את רחובות הגטו הצרי� שלא היו , החל גש� סוער לרדת ארצהתעוד באמצע סעודת השב

מרדכי נראה היה כי עוד ' לר , לדמיו�לא חסר היה הרבה,  הנודעת בתעלות המי� שמקיפות אותה סביבנציהיכול היה לחשוב שהוא נקלע לו

ביתה של מרת  הוא מיהר לרו� אל , לבו לכל המכשולי�מרדכי לא שת' רא� ,  להסתייע ברפסודהלחצות את הרחוב בלילא יהיה נית	 מעט ו

, המי� מנעו ממנו להתקד�, ד לקצה העיר עא� הפע� דומה שצרי� הוא ליל�, ני� גושי בניישיינדל כה	 שהתגוררה במעלה הרחוב מרחק מספר

 אותו מכ� הרטיבו עוז שממטרי כיבודכדי  תו�  בפניו החשופותחות החזקות שהצליפו נגד הרו, דוח� את גופו בכוח קדימה,הוא היל� בה� בקושי

  .רגל ועד ראש

כה� אנשיל רב  ,בפתח עמד בעלה,  הוא נקש בדלת והמתי	 זמ	 רב עד ששמע את הדלת נפתחת,שיינדל כה	לאחר מאמ� עילאי הגיע אל בית 

 ,זה חמישי� שנהמ" אלטניי" כחז	 בית הכנסת הגדול , שיארע בעוד יומיי�המרטיטכבר עתה התכונ	 למעמד " כל נדרי "את ניגו	מפז� לעצמו 

  .מרדכי שינה את הניגו	'  כשראה את ר. הלבבותאמו	 הוא על הניגו	 שובה

  . מוחו החרי� קלט היטב כי אי� צריכי� לו אלא לאשתו היקרה"ונתנה תוק�"בנעימת הניגו	 של שאל " ?ובכ� מה הביא� הלו�"

מרדכי ' השיב ר". לש� ולתהילה שכבר פקע שמהא "תליט הצדקנית היא זקוקה לעזרת נוות הבית, קרה עומדת ממש בכל רגע ללדתי היאשת"

         .ני הימי� נוראי�ו רוצה להראות לו כי ג� לו יש מבינות בניג"כבקרת הרועה"ניגו	 כנגדו ב

 האבר� הצעיר א� אינו רוצה לרפות את ידי" מי יחיה ומי ימות"בסלסול של יל  אנשמקשה רב" ?במי� כבירי� אלורעייתי הצדקנית ואי� תעבור "

   . ללכת במסירות נפש על א� ישישותה המופלגתהוא הל� להודיע לאשתו כי עליה להכי� את עצמה, שנראה נבו� מאד

תופעה זו אצל  מכירה היא "אזעקת השוא"שיינדל לא רטנה על ,  רחוקה מלידה א� עדיי�,מפוחדת מאדבית מצאו את היולדת הגיעו שניה� לכש

הכיל חדר אחד הבית היה קט� מאד ו. יר הקשהו בשל מזג האו,יטה שלא תשוב לביתהלחא� ה, מפחדות מכל כאב שתוק� אות�יולדות טריות ש

שישה שאחזה בידה תו�  כשלצידה שיינדל הי, היולדת ישובה הייתה על גבי הספה חלושה ומפוחדת,די גדול ששימש כחדר שינה וסלו	 ג� יחד

א� בקושי ,  בעיו� פרשת השבועמנסה לעבור על ,חומשהשולח� השבת ע�  מרדכי ישב לבדו ליד 'ר ואילו .שאומרת פרקי תהילי� בכוונהכדי 

כדי הנאמנה שינדל סומ� על השומרת (בקושי יכול לקרוא מהספר  ,ראשו היה סחרחר מרוב עייפות, ראשו בל עמולהתרכז במילי� כש מסוגל

נוספת ובה פתילה  הייתה צלוחית שמ� גדולה א� בצדי המנורה,  לאיט�הנרות כבו ,עשויה מפליזעל השולח	 הייתה מנורת השבת ) שלא יטה

   . והשרה ביטחו	 ונעימות לנוכחי� בולהאיר את החדרהצליח   האור שהפיצה,הלילהשעות כל ב בכוחה לדלוקעבה ש

א� המילי� החלו , ת כוחותיוירבשאאת הפרשה מנסה להתרכז סה ללמוד ינהוא ,  ההליכה הקשהלאחרמרדכי עייפות קשה ' לפתע תקפה את ר

הוא הרכי	 את ראשו בהשלמה מנסה לחטו� תנומה ,  את הכתובלו לראותהיה  עד שקשה , חתני�כביכול במחול מעלה ומטה יוצאות לרקוד

מרדכי נרד� ולא ' א� ר, העמוקה את הדומיה ששבר חרש מכאב אשתו שגנחהברקע נשמעו יבבות , קלה שתזרי� כוחות מחודשי� לגופו הדאוב

אי� קעה� שוי� מעהר , מאמי טאטי" בצרחות אימי� היסטריות לפתע פרצה היולדת, קרוב לחצות לילכ� נמש� הדבר עד , היבבותאת כלל שמע 

   . לחלו�שעוררו אותו מהחלו� המתוק שהספיק )  אמא אבא אני כבר לא יכולה יותר" (נישט

  . השתררה עלטה כבידהעות את הנר הבודד שדלק בחדר ובביתא� תו� כדי כיבה בט ,מכסאומרדכי ק� בבהלה ' ר

זוהי סכנת , אתה יודע שכעת אי אפשר להשאיר את הבית בלי נר, צעקה בכעס שיינדל הישישה? מה עשית שלומיאל שכמו�) אבוי(אוי וועה "

  ".  כדי שנוכל לעבור את הלילה בשלו�,גדול בחדרעלי� להדליק כעת נר , יתנפשות ממש

 של  קסרקטי�נולא הרחק מהבית יש, חש עצמו אש� בכל מה שאירע, מרדכי בעליבות' השיב לה ר" אני כבר יורד לחפש גוי שידליק את הנר"

 לבוא להאיר את ,נו מצוי ביד� כל כ� דבר שאי, אני יכול לבקש את אחד החיילי� תמורת בקבוק יי	 או יי	 שר�, הגטוהצבא שממוק� מול שערי

  ". על הצד היותר טובה שתו� חמש דקות העניי	 יסודרו אני מקו,הבית
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לעשות בידי יהודי ולא לחפש גדולה  בשל עבודתי ויודעת אני שבעניי	 כזה מצוה "הלכות שבת"למדתי ,  יורד כעת אלא מדליק בעצמ�אתה לא"

שכל ' שיחיהלוי הלר רב לייב הגדול  כי הצדיק ,י ידוע ל�ואז להו, הפוסקת שנוטלת את כוח ההלכהא� חושב אתה שאני היחידה ב, קט� או גוי

בעלי היקר , הדליק בעצמו נר בשבת קודש בעת שנזקק לכ�] שמערי� אותו מאד' ל שיחי"המהרהקדוש רבינו כ� אמר עליו  [לש� שמיי�מעשיו 

אבל מה אני בכלל , לילדאשתו כרעה  את הנר כשהדליק בכבודו ובעצמואבר� צעיר ו אי� אותו צדיק בעת היות, מתו� עדות נאמנהסיפר לי 

 עד שאיזה גוי יועיל בטובו לעלות ארבע קומות קשות , אי אפשר להמתי� זמ� רב כל כ�,עלי� להדליק את הנר,  כל רגע מאד חשובכעת, מפטפטת

  .סיימה את דבריה בנזיפה קשה". גמורהאני חושבת שלהחמיר במצב כזה גובל בטיפשות וע� ארצות , לטיפוס

 כי אבי עליו השלו� לא היה פחות ,לומר ל�אני   חייב א�"אל תרבה שיחה ע� אשה"חכמינו זיכרונ� לברכה אמרו , אני מבקש את סליחת�"

מאיד� א� אפשר לצמצ�  ,ה על ידי גדולי ישראל ולמרות שההלכה ידועה לכולנו כי במקו� פיקוח נפש מותר לחלל היקרמרב לייבולמד� צדיק 

על , גויאיזה דבר של מה בכ� להשיג , מאות חיילי�ובבי�  על כ� כשיש לי במרחק חמש דקות הליכה קסרקטי� של� בו מסת,בחילול שבת עדי�

 כל ,ת זמני לא אבזבז א, בא� אראה שאי� אחד שמוכ� לעזור לי,לנסות לצמצ� בחילול שבת, ירא וחרד לשבת קדשנו  כיהודיכ	 חובתי הראשונה

אני מבקש בינתיי� , על כ	 אנסה למצות את האפשרות הזו, ראויה השבת שננסה להקריב קרב	 בשבילה, יקח לא יותר מעשר דקותיהסיפור 

  ".שתרגיעי את אשתי שאני עושה כל מאמ� כדי שהלידה תהיה על טהרת הקודש בלא חילול שבת מיותר

גוי שאוהב את הטיפה המרה לא  ג� ,יו� סוער כזה אפילו חתול חוצות מחפש לעצמו מחסהאתה שוכח שב, לחלוטי�אני בטוחה שאתה טועה "

אי	 בידי כוח להתנגד , את ההפו� מ� ההיגיו�תמיד תעשה ) איפכא מסתברא" (אויבער חוכ� " אבל אני יודעת שאתה ,יתפתה בנקל לצאת החוצה

  ".גע שעובר מהווה סכנה לאשת� כי כל ר,לכ	 אני מבקשת ממ� שתזדרז לחפש גוי ואל תשתהה, ל�

 , גורליתטעותר בעת ירידתו במדרגות חש כי עשה כב. את המדרגות שהיו שרויות באפילה כבידהחורפי כבד וירד מרדכי עטה על עצמו מעיל ' ר

ואולי לא היה , בשבילועל א� היותו צעיר וחזק בגופו מאמ� זה לא היה קל , המדרגות כל כ� צרות וקשות א� לירידה על אחת כמה וכמה בעליה

  . החלה תולעת הספק לכרס� בלבו?עליו להחמיר כל כ�

 הגשמי� לא פסקו , בכל עוזקרה מחרישת אוזניי� שהצליפה בפניו החשופותכשיצא לרחוב קידמה אותו רוח , ופחדיוכדי להצדיק את חששותיו 

עתה ייסר את עצמו , הוא חש את הצינו	 אוחז בגופו, לגופו בחוזקהשנדבקו ההליכה ברחוב בתו� שלוליות המי� הרטיבה את בגדיו , אפילו לרגע

  .  להחמיר במקו� שאי� בו כל צור�,על טיפשותו העזה

הוא דח� את ,  מנעו ממנו לסגת"שוטה העיר"אבל גאוותו ובושתו לעמוד מול המיילדת הקשישה כ,  בראש מושפללרגע חשב לסגת ולשוב לבית

  עטו� כולו במעיל צבאי כבדרק קצי	 גבה קומה ניצב בשער המחנה, המקו� דומה היה לבית קברות, הצבאיעד שהגיע לקסרקטי� בכוח עצמו 

הקצי� . מנעו זאת ממנוהנוקשי� אלא שחוקי הצבא ,  ניכר היה על הקצי	 שהיה מעדי� למצוא את עצמו במיטתו,מנסה להתחמק מהמטר הכבד

נראה היה עליו , הוא שפש� את כפות ידיו כדי לחממ�, הרוחות הקשות שהצליפו בו בעוז מנסה להניס מעצמו את ,פסע אנה ואנה בתו� עמדתו

   . כי סובל הוא מאד ממזג האויר הקשה

רעייתי היקרה עומדת ללדת וביתי חשו� , מאד עזור לי לפתור בעיה סבוכה ,אנא ממ�, הא� תוכל לעשות חסד ע� יהודי) קצי�(אדו� אופיצר "

הא� ,  אי	 ביכולתי להדליק נר וכעת היא בסכנה גדולה א� חלילה וחס יגיע הרגע ולא תהיה כל אפשרות לראות,ת שלנו בשל מצוות הד,לחלוטי�

  ".בעזרת הש� יתבר� נגמול ל� ולחייל על החסד הגדול הזה, שיעלה את האור בביתי תוכל לשלוח את אחד מחיילי�

שוטה  מי ה,במזג אויר קשה כל כ�, ט קשות בעניי	נראה היה שהוא מתלב,  דברכמבקש לומר לו, מרדכי בעיניי� בוחנות' הקצי� הסתכל על ר

 הוא צעד !?להציע כדי לאתגר חייל לצאת החוצהעני מה יכול כבר אותו יהודי  ? לעשות טובה ליהודימוג� יחסיתשיסכי� לצאת מהקסרקטי� ש

  . הא� ההצעה כלל שפויה,סביב עמדתו הלו� וחזור תוהה בקול

 מצבו העלוב והמבי� ריכ� את לב הקצי�,  ע� מטרות דמעותיואינו מתמודדבאשדות עוז זול� ה� בבכי תמרורי� עד שדומה שהגש� מרדכי פר' ר

  ."שיהיה מוכ� לצאת אית�לא שפוי אל� למחנה לבדוק א� יש איזה חייל ".  מתנגנת אמר לו בגרמנית,לנצח לאחר רגע שדומה היה

מאז  כמה רגעי� עברו ,לא היה צל של מושג, ירחי� או שני�עליו מש� ההמתנה נדמה לו כאילו עברו , ר כל עיק פשוטניכר היה שהבקשה אינה

דבריה הקשי� של שיינדל כה	 ,  כהוג�אשלועל אשתו העלובה החמיר על עצמו ל, עשרות פעמי� על טיפשותו הרבההוא התחרט , שיצא מהבית

 רב ניסי� גאו	 המלי�וכי אינ� בבחינה עליה ,  העלובה בחינ�לש� מה סיכנת את אשת�: תכביכול לועגת היא לו כע, ווכחנית עמדו כעת מולוה

   .מינה המסכנה בחינ�רעיית� מסכ� את כנראה שאי	 ב� כל דעת ואתה " את אשר התרת אסרתי ") שנאמר ביו� כיפורי� קט	 (ל בוידויו"ז

ה מסוגל לעמוד מול מבטי הלעג  לא הי,א� מאיד�?  רטוב כהוג� וידיו ריקותו הא� לעקור את רגליו ולשוב לבית,אינו יודע מה לעשותמרדכי ' ר

סכנת את אשת� ולבסו� ) ביש גדא ושוטה(נארישער לעקיש  ":לדמיי	 בעיני רוחו את המשפט שתאמר לוהוא כבר יכול , אותו בעת שובו תחונ	ש

  ."עלובה העיסה שאתה הנחתו� שלה, חזרת בידיי� ריקות

לשמחתי הרבה מצאתי את וונצל דיטרי� שהסכי� לצאת  ": בגרמנית שומע הוא לפתע את קולו של הקצי�,בהרהוריו הכבדי�תו� היותו שקוע 

 כי כל החיילי� נמצאי� עוד פחות משעה יער� סיור של בודקי� מטע� הצבא לוודא ב,זה להיעדר מהקסרקטי�אסור לחייל ,  ל� עמו מהר,אית�

על כ� , ג� בלילות סוערי� כאלו המנהלה לא סומכת על איש, כבר היו סיפורי� כאלו, בחשכת הלילהבבסיס ואיש מה� לא ניסה להיעל� 

  ". בשל היותי אחראי על השער, מאד אני מסכ	 את עצמי,א� לא כ�! לא יותר מעשרה רגעי�, במהירותאת העניי	  תראה לסיי� ,בבקשה ממ�

 המגיע �שכרעמו את  ויביאלקסרקטי�  ביו� ראשו� יבוא היהודי הזה , ביתו והדלק לו נרל� ע� האיש אל וונצל"כית 'בשפה הצ וונצל הוא פנה אל

  . קר� לחייל בחיו� רב משמעות"היהודי� יודעי� לשל� בעי� יפה, ל� על זה שטרחת בשבילו
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דע ל� שבשמי� , ידשעשית עמר היק דמשמי� יגמלו ל� על החס, אי� ל� מושג איזה חסד גדול עשית עמדי, אי	 מילי� בפי אדוני הקצי	 הנעלה"

אתפלל עלי� כי ישמרו עלי� ממרומי� שתחזור אני מצידי , ש שכר גדול לחסידי אומות העול�ילהווי ידוע ל� שושנעשה למטה רואי� כל דבר 

  .חש שמחה עזה להצלה הפתאומית, בהתרגשות רבהמרדכי '  השיב ר". ללא כל פגעלבית� בשלו�

תפקיד . לשמירה מלמעלהנראה שאכ	 זקוק היה לברכה כזו ,  העלו חיו� על פניו הקפואות של הקצי	,מרדכי'  רהמילי� שיצאו מלבו השבור של

  . וביקשו להזדרז כי כל דקה חשובה כעת מאד מרדכי'הוא לח� את ידי ר. קשה הוטל על כתפיו הצעירות ולא פשוט הדבר לחזור בשלו� ללא פגע

קשה הייתה עליו , הוא היה סחוט לחלוטי�, מרדכי הזדרז אל ביתו' ר, טו יחסית והגש� כמעט פסקהרוחות שק, השמי� כאילו האירו לו כעת

החייל עלה את המדרגות , הוא קיווה כי לא איחר את המועד ואשתו לא הסתכנה בפרק הזמ	 ששהה בחו�, ההליכה והעלייה במדרגות התלולות

  . ה זה מאמ� קל מאדבקלות יחסית הוא היה חייל גברת� גבה קומה ובשבילו הי

' ר, בשל צדקות מטופשת, היא לא פסקה לטעו	 שבזמ	 הזה סבלה מינה בחינ�, כשהגיע לבית קידמה את פניה� שיינדל הישישה כולה רטינה

הוא ביקש מהחייל שיחפש בחשיכה את הנרות שבארו	 המטבח וידליק שתי נרות גדולי� , הוא לא חיפש לתר� את עצמו, מרדכי הבליג עתה

הוא כיבד , הנרות הודלקו והפיצו אור נעי� בחדר, לשמחתו הרבה הפע� לא ארכו הענייני�. פמוט כדי שיקל להתמודד ע� החשיכה העבותהב

הוא הודה לו מאד על הטובה הגדולה שעשה והבטיחו כי כבר ביו� ראשו� , כגמול ראשו� על החסד שעשה עמו, את החייל בכוסית שכר הגונה

הוא הציע לו כי , הוא ליווה את החייל רק עד לדלת תו� שהתנצל בפניו כי כעת הוא נדרש להיות בבית, ור השירות שעשהישלח סכו� הגו� עב

החייל שמח מאד על היחס הטוב שהוענק לו וביר� את בני הבית לשלו� ופנה . יוכל להדליק לעצמו עוד נר כדי שיוכל לרדת בחדר המדרגות הצר

  .אל דרכו

  . הבאה רק בפרק"אי נדע ?"אויבער חוכ�" החמורות של אותו מעשה של ידידנו המה תהיינה ההשלכות

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  

  י"חנוך חיים וינשטוק נ com.gmail@9705331941w לקבל מייל זה נא ליצור קשר במייל
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