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 )י, כא( שביו ושבית בידך אלקיך' ה ונתנו אויביך על למלחמה תצא כי

 בנחל"? ונתנו" יחיד בלשון והמשיך", אויביך" על רבים בלשון התחיל למה
 שאנשי) ב, סט( יומא במסכת הגמרא י"עפ, רמז בדרך מבאר, א"לחיד קדומים

 ונתקבלה, זרה עבודה של הרע היצר שיתבטל רחמים בקשו הגדולהכנסת
, עריות של הרע היצר גם לבטל בקשו כ"לאחמ. והרגוהו בידם ונמסר, תפילתם

 ראו אבל, ימים שלשה למשך סגור סיר לתוך אותו והכניסו, בידם נמסר ואכן
 באותם תרנגולת שום הטילה לא אחת ביצה' ואפי, להתקיים יכול העולם שאין

 לא שאדם הועילה ניועי וסיממת, והחזירוהו עיניו את סיממו אז, הימים
 . בקרובותיו יהרהר

 שכשיבקשו דהיינו"' אויביך" על למלחמה תצא כי' א"החיד הרב כתב ז"לפי
 ונתנו" הראשון על אז, עריות ושל ז"ע של הרע יצרי שתי עם מלחמה לעשות

 שיוכלו לגמרי בידם ניתן, ז"ע של, מהם אחד שרק יחיד לשון – בידך אלוקיך' ד
             .להורגו לא אבל", שביו ושבית" רק זה על, עריות של – השניאבל, להרגו

 (החיד"א)
 (כא, י) כי תצא למלחמה על אויביך

 זהו מלחמת היצר.
הגמרא במסכת סוכה אומרת "לעתיד לבא מביאו הקב"ה ליצר הרע, ושוחטו 
בפני הצדיקים ובפני הרשעים. צדיקים נדמה להם כהר גבוה, ורשעים נדמה 

 שערה, הללו בוכים והללו בוכים וכו'.להם כחוט ה
נשאלת השאלה איך תיתכן "מחלוקת" כל כך גדולה בין הצדיקים לבין 
הרשעים, לצדיקים נדמה להם כ"הר גבוה", ולרשעים נדמה להם כ"חוט 
השערה"? האם תיתכן מחלוקת על דבר אם גובהו מטר אחד או קילומטר 

 אחד?
ת, היצר הרע? הוא הר? איך יתכן וואס זאגט איהר רבותי? מהו, אליבא דאמ

 שהרשעים יראו אותו כחוט? הוא חוט? איך יתכן שהצדיקים יראו אותו כהר?
 שמעתי ביאור נפלא מרבי שבתי יודלביץ זצ"ל, ממש אגעשמאקער ביאור:

יצר הרע נראה כמו הר גבוה. התאווה עצומה, בלתי ניתנת  –לפני העבירה 
וטע לשון הרע... א גוטע פיצה, למרות לשליטה. עס איז אזוי געשמאק... א ג

ההכשר המפוקפק... אבל אחרי העבירה נוכחים לראות שהכל היה כלום, 
דמיונות פורחים באויר. לא שווה שום דבר. צדיקים הם "לפני עבירה", לכן 
נדמה להם יצר הרע כהר גבוה. לעומתם הרשעים, הם "לאחר עבירה", הם 

 חוט השערה. נוכחו כבר לדעת שהכל עורבא פרח, 
 (יחי ראובן)

 )יז, כא( שנים פי לו לתת יכיר השנואה בן הבכראת כי
 מובא וכן) קדישין פתגמין( ל"האריז בשם כתבו'? ו חסר" בכר" כתוב למה

 אותיות שלוש ישנם' ב' הא אותיות שבכל) ל"המהר לאחי( הטיול בספר
', מק כפול' רו', מי כפול' כ', מא כפול הוא' ב: הקודמת מהאות כפול שערכן
 פי מקבל שהבכור אלו אותיות י"ע לרמז כדי' ו כתוב לא ולכן. בכר אותיות
  .בזה נרמז היה לא' ו כתובהיהואם, שניים

 (פתגמין קדישין)              
 )כ, כא( וסבא זולל בקלנו שמע איננו ומרה סורר זה בננו עירו זקני אל ואמרו
, ע( סנהדרין במסכת המשנה. ביותר אייםפל דברים מצינו ומורה סורר בן בדין

 שני מעשר אכל, החודש בעיבור אכל, מצוה בחבורת אכל: "אומרת) א
 סורר בן נעשה אינו' וכו, ורמשים שקצים, וטריפות נבילות אכל, בירושלים

 אינו מצוה מסעודת יין ושתה בשר שאכל ומורה סורר שבן דהיינו. ומורה
 נעשה אינו כ"ג וטריפות נבילות בשר אכל אם, כן וכמו, ומורה סורר כבן נחשב

 שאם הדין את להבין צריך ובפרט? בזה ההסבר מה להבין ויש. ומורה סורר בן
, מסתברא איפכא ממש שהוא, סורר לבן נחשב אינו וטריפות מנבילות אכל
 דבר עכשיו כבר כשאוכל אז, סופו שם על הורגו אתה היתר דבר כשאכל שאם
 ?!להורגו צריךש וודאיבזלילה איסור

 מסעודת אכל אם ומורה סורר בן נעשה שאינו מה לגבי, מביאה עצמה הגמרא
 סורר בבן הטעם שהנה, לבאר ויש", ממשיך לא עסיק קא דבמצוה כיון, "מצוה
 שם על נהרג ומורה סורר ובן" )יח, כא( י"ברש, בפרשתינו כדכתיב הוא ומורה
 ואינו לימודו ומבקש, אביו ןממו שמכלה סוף, דעתו לסוף תורה הגיעה, סופו
 ואל זכאי ימות תורה אמרה, הבריות ומלסטם דרכים בפרשת ועומד, מוצא
' הגמ מבואר ובזה, סופו שם על ורק אך הוא שנהרג מה שכל הרי", חייבימות

 לצאת יכול לא מצווה מסעודת כי", ממשיך לא" קעסיק שבמצוה שכיון
 שמאכילה להלכה כן ופוסקת המעיד הגמרא, ונכבד עצום יסוד וזה, מכשול

 .עבירות לידי ימשך ולא יבוא לא מצווה מסעודת
 אומרת ומורה סורר בן נקרא שאינו, וטריפות מנבילות אכל שאם הדין ולגבי
 של בקולו ולא בקולנו' בקולנו שומע איננו' קרא אמר? מאי וטעמא" שם' הגמ

 .המקום בכל שומע זו באכילה אם שרק הכתוב גזירת כעין שזה דהיינו", מקום
 הרהורי) "א, כט יומא( ל"חז מאמר בהקדם, זה לדין לשבח טעם ליתן ואפשר
 עובר שכשאדם כיוון, הוא שהטעם המפרשים וכתבו", מעבירה קשים עבירה
 אינו בעבירה הרהר' רק'כש אבל, בתשובה זה על לחזור שצריך יודע, עבירה
 שיותר כיוון קשה יותר ההרהור לכן, עליה לשוב לו שיש חושב ואינו מרגיש
 .בתשובה זה על לשוב לאדם קשה
 הוא אוכל ואם, כאמור סופו ש"ע הוא סורר בן שהורגים הטעם עיקר והנה
 הוא יודע שהרי בתשובה להחזירו אפשר הרי, נבילות בשר או טריפות בשר

 גם מובן ולכן, בתשובה לחזור סיכוי לו ויש, מפורשים תורה איסורי על שעבר
 אולי כי להרגו שנצטרך מפורשת עבירה על עובר קטן שאם יןד שאין מה

 ממעשיו ויפסיק בתשובה שיחזור ודאי כי, עבירות יותר עוד יעשה כשיגדל
 . הרעים

 הבעיה מה מבין ואינו", הכשר" עם מאכל אוכל כשהקטן מתחילה הבעיה כל
, היתר מאכלי שזולל כזה שקטן התורה חוששת זה על, במעשיו הפסול ומה
 לא שמשהו דעתו על מעלה אינו אפילו שכן, הרעים ממעשיו יפרוש לא הרי

 סורר לבן נחשב אינו, וטריפות נבילות אכל שאם המשנה אומרת לכן. בסדר
 יתדרדר אז, היתר מאכלי אכל אם ורק, בתשובה לחזור הוא עתיד שכן, ומורה
 .הבריות את וילסטם ויעמוד
 בתחילת כ"ג וזהו. לעצמו היתר שמורה" מורה"ו סורר בשם נקרא לזה ואולי

, מדבר הכתוב הרשות במלחמת י"וברש אויביך על למלחמה תצא כי הפרשה
           .לעצמו היתר מורה אדם ששם, הרשות בדברי הוא היצר מלחמת שעיקר

 )תורה ציוני(
 )י, כב( יחדו ובחמור בשור תחרוש לא

 עיניו עם הולך ההי ם"שרשב מביא) דעירובין קמא פרק סוף( מרדכי בהגהות
 ופרד סוס בו קשורים שהיו בקרון לעלות רצה אחת ופעם, בקרקע מושפלות

, תם רבינו אחיו בדיוק לשם והגיע ניסא ליה ואיתרחיש, בכך הבחין ולא, יחדיו
 ".לקראתך ופרד סוס והנה עיניך מרום שא" לו ואמר

 אין"ש שאמרו שמה ל"ס ת"שר מה מקומותבכ' התוס י"עפ, המבארים יש
 שמאוס כיוון, דאכילה מידי לגבי רק זהו" צדיקים על תקלה מביא ה"הקב

 עליו חולק ם"רשב ואילו. עבירות שאר לעניין ולא, כזה בדבר יכשל שצדיק
, דברים בשאר לא אף לצדיקים תקלה מביא ה"הקב שאין ל"וס) פסחים' במס(

 היה יהר לשם שהגיע שלולא סובר ת"שר, כשיטתו אחד כל מוכיח זו ומעובדא
 ואילו, עבירות שאר לגבי שמירה לצדיקים שאין כיון, הקרון על עולה ם"רשב
, זה ברגע בדיוק לשם יגיע ת"שר סיבב ה"הקב הרי סוף כל שסוף סובר ם"רשב

                                                 .עבירה מכל שמירה להם שיש, לשיטתו הוכחה דוקא זה כ"א
 )תורה ציוני(

 )כא, כב( עץ על אתו ותלית והומת מות משפט חטא באיש יהיה וכי
' הק י"האר דרש, ק"הרמ שכשנסתלק, קדומים נחל בספרו מביא א"החיד הרב

 דהיינו, חסרון מלשון" חטא" "מות משפט חטא באיש יהיה וכי, "בהספדו
 לומר חסרון שום נמצא ולא. גמור צדיק הוא שהרי' מות משפט' ואין שחסר

, מת זה כל ועם" והומת, "חטא בו נמצא לא כי, זה חטא בעבור מיתה שנתחייב
 סיבת שתתלה" עץ על אותו ותלית" אמר לזה, נפטר באמת למה בעניך ויקשה
                . נחש של בעטיו האדם על מיתה שנגזרה, הדעת עץ דהיינו" עץ"ב פטירתו

 (נחל קדומים)
 )ד, כג( 'ה בקהל ומואבי עמוני יבא לא

 שיצא כיוון המלך דוד את לפסול האדומי דואג שרצה) ב, עו( יבמות בגמרא
 בספר מביא, מואבית ולא מואבי שדורשים אבנר לו ואמר, המואביה מרות
) קיט( הפסוק את בזה לפרש טעם ברוך בעל הגאון בשם לקוטי בתר לקוטי

", רב שלל כמוצא אמרתך על אנכי שש, ליבי פחד ומדברך חנם רדפוני שרים"
', ה וידבר' שכתוב כמו" דיבור" נקראת שבכתב שתורה בחיי הרבינו דברי י"עפ

 '. וידבר' כתוב ולא' אמר' כתוב שבגמרא כמו' אמירה' נקראת פ"שבע ותורה

 g.agedank@gmail.com בכל ענייני ‰‚יליון ני˙ן לפנו˙ ל„ו‡"ל:בס"„, 
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 התורה שר שהיה האדומי דואג דהיינו" רדפוני שרים" המלך דוד שאמר וזה
 יבא לא שכתיב שבכתב מתורה" ומדברך, "חדתיפ לא ומזה" חינם, "רדפוני
" אמרתך על אנכי שש" אמנם, פחדתי מזה –" ליבי פחד"  - ומואבי עמוני

         ".רב שלל כמוצא, "עמונית ולא עמוני בזה שדרשו פ"שבע תורה על שמחתי
 (לקוטי בתר לקוטי)

 )טז, כד( יומתו בחטאו איש אבות על יומתו לא ובנים בנים על אבות יומתו לא
, בנים על אבות יומתו שלא זה פסוק בין סתירה מביאה ברכות במסכת הגמרא
 ומתרצת, רבעים ועל שלשים ועל בנים על אבות עון פוקד) ט, ה דברים( לפסוק

 מעשי אוחזים הבנים כשאין זהו" בנים על אבות יומתו לא"ש שהפסוק
 כשאוחזים ברמדו" בנים על אבות עון פוקד" של והפסוק, בידיהם אבותיהם

 .בידיהם אבותיהםמעשי
 שעבר וחזק גדול באריה היה מעשה: זה בעניין בראשונים המובא משל ישנו

 ברעבונו האריה ביקש, ימים ושבע זקן בשועל ויפגוש טרף לבקשבשדה
 מה" לו ויאמר האריה אל ויפן, קרב שקיצו השועל וכראות, השועל את לטרוף

 שהרי מבשרי כרסך תימלא לא בודאי לאה כמוני זקן שועל לטרוף אריה לך
 אשיאך זאת תחת אבל, אין ובשר לעורי מתחת עצמות אם כי בי ואין אני זקן

 ובודאי, בשר ומלא שמן והוא, ומתפלל עומד אדם ממולנו לך הרי, עצה
 לא זאת" לשועל ויאמר האריה ויען", כרסך את ולמלא לשבוע תוכל מבשרו

", זה בעון הרעה תדבקני פן המתפלל אדם לטרוף אני מפחד כי, לעשות אוכל
 לך ואל האריה ידידי לפחד לך אל" לו ויאמר בערמה לאריה השועל ויען

 בנים על נפקד אבות עון כי תדע הלא כי וכלל כלל זה מדבר ולדאוג לחשוש
 על ויכפרו אחריך בניך ובני בניך יבואו, רבעים ועל שלשים על בנים בני ועל

, טרפך בשמחה אכול לך ועתה, וכלל כלל הרעה יגתש לא ואותך, עונותיך
 הנאות את ותפסיד תמות שמא, כן עושה אתה אין ואם, ותהנה ושבע אכול

 ", הזה העולם
 את לטרוף וילך ויקום, בקולו וישמע, האריה בעיני השועל דברי חן וימצאו
 ונסתר עמוק לבור לבו שת לא, ופזיזותו רעבונו מרוב, לעברו ובדלגו, האיש

 ונפל האריה מעד בטרפו ציפורניו שנעץ וקודם, האיש בקרבת פעור יהשה
 .לתוכו
, מאוד עד ומרה גדולה צעקה ויצעק קולו את הרים, צרה צרתו כי האריה וירא

 אל רץ, האריה של צעקותיו את השועל כשמוע", איכה שועל שועל" ויאמר
 כי אריה לך היה מה" אותו וישאל הבור מפתח האריה לעבר ציץ ויצץ, הבור
 אמור הלא" ויאמר האריה ויען?" זה וחשוך עמוק בבור למטה נמצא הנך

 ולמה, בנים בני ועל בנים על נפקד אבות עון שכן לדאוג ממה לי שאין לי אמרת
 האיש את לטרוף זממי את ביצעתי טרם הזה הבור לתוך נפלתי עתה

 ידעתי לא יכ, האריה ידידי לי נא סלח" לאריה ויאמר השועל ויען?" המתפלל
 בניך ואין עוונותיהם מחמת אתה נפלת ועתה לאבותיך רביעי דורכבר שהנך
 מעשי שהחזיק שכיוון דהיינו. לדרכו וילך ויפן" עונותיך על לכפר יכולים
      .נענשלכן בידיו אבותיו

 )תורה ציוני(
 תמחה זכר עמלק

(מובא  רקשח הגה"צ רבי יצחק שלמה אונגער גאב"ד "חוג חתם סופר" בבני ב
 ב'רשומים בשמך'):

והוא  -"רבינו החת"ס היה אך כבן ט"ז שנים כשסיים ללמוד את הש"ס כולו 
ביקש לעשות   תלמיד בישיבתו של רבו הגה"ק הנשר הגדול רבי נתן אדלער.

יומא טבא לרבנן ולשמוח בשמחת התורה, בא לפני רבו ושאל, במה וכיצד 
לכבוד סיום הש"ס, יקבל על עצמו יחגוג את החג הגדול הזה. השיבו רבו, ש

להתענות שלשה ימים רצופים, לילה ויום ללא הפסק. ואין צריך לומר 
ככל היוצא  -שהתלמיד המובהק, הדבוק ברבו הגדול ונפשו קשורה בנפשו 

 מפי רבו קיים כפשוטו.
"ויהי ביום השלישי, בהיותו כואב וחלש מן התענית הארוכה, יצא אל מחוץ 

ם ולשאוף אויר צח. נתאחרה לה השעה והגיעה עת המנחה. לעיר לרעות בגני
נעמד רבינו שם לתפילה, הוא עם חבריו הנלוים אליו. בעודם עומדים בתפילה, 
הופיע למולם ערל אחד שביקש להרע להם. נמלטו כל בני החבורה על נפשם, 
אך רבינו המשיך בתפילתו, לא נע ולא זע. כשסיים את תפילתו, קרב אליו אותו 

ל וביקש להכותו. מיד הרים רבינו את ידיו הקדושות, והיו ידיו של משה ער
 עושות מלחמה, ויך את הערל וימיתהו.

"ומקובלני", סיים הרב אונגער את סיפורו, "שכשחזר רבינו לרבו הנשר הגדול 
  רבי נתן, קידם פניו בברכת 'ברוך הבא', ואמר לו: 'קיימת מצוות מחיית עמלק!'

את מהרש"צ גנץ, אוצר אמרות החת"ס בהוצאת 'עוז ("ספרא דמלכא" מ
 והדר')

 

 

מאוצרות המגידים 
 (כא, כג) ואכי קבור תקברנו ביום הה

בתשכ"ב, נודע ברבים  ,שמונה שנים אחרי הסתלקותו של החזון איש
הסיפור המזעזע דלהלן, מעשה שאירע במציאות שנה אחת לפני שעלה 

המעשה בכבודו ובעצמו יהודי בשם ר' למתיבתא דרקיעא. המספר הוא בעל 
בארץ  יעקב פלדמן, מיוצאי כפר דנילאב במחוז מרמרוש המתגורר כיום

ישראל. יום אחד קם האיש וסיפר לפי תומו קורות חייו באזני רבי אלעזר קליין, 
 רבו של קהל יראים בעיר באר שבע כדלהלן: 

ד בעיירה כאשר הייתי בן י"ז שנה עזבתי את בית הורי ויצאתי לעבו
הונגרית קטנה אלמשפיזטי, שם התחלתי במהירות לשכוח את החינוך 
שקיבלתי אצלם. השתדלתי להסתיר את יהדותי גם מאימת הצוררים 
שהתחילו להשתלט אצלנו משנת תש"ב ואשר הציקו ורדפו כל יהודי אבל 
יכולתי להמשיך בזה רק עד שנת תש"ד, ואז העבירו אותי הנאצים ימח שמם 

אשר בפולניה ביחד עם אחי, אך ניצלתי בנס ואח"כ עברתי  לאושביץ
לטרזינשטט, ושוחררתי משם בשנת תש"ה. נשארתי לגור בצ'כיה עד שנת 
תש"ח ואז עליתי לארץ ישראל. כאמור ניתקתי את כל הקשר עם היהדות ועם 
החינוך שקיבלתי אצל הורי. עבדתי לא רק בשבת קודש אלא גם בראש השנה 

 ר"ל. וביום הכיפורים

בליל יום כיפור תשי"ג עבדתי כהרגלי. באותו לילה נראה אלי אבא ר' חיים 
מרדכי ז"ל בחלום, עטוף בטלית מצוייצת, עם קיטל לבן מצוחצח, כמו בחיים 
חיותו, ויאמר אלי: "חזור בתשובה, חזור לדרך שחנכתי אותך, אחרת שנותיך 

שבוע שלם... מקוטעות!" וכך חזר החלום ונשנה מדי לילה בלילה במשך
והנה הגיע ליל שבת. בשעה מאוחרת בלילה נכנסתי לבית קפה בראשון 
לציון (בעיר זו הייתי עובד במוסך). אכלתי ושתיתי, חזרתי הביתה. ניגשתי 
להפעיל את הרדיו, באותו רגע שמעתי קול קורא מאחורי: "אוי ואבוי אתה 

 לאחור  שוב חוטא?" ("געוואלד, דו זינדיגסט ווייטער?") פניתי

והנה רואה אני כמו בהקיץ את אבי שניספה באושוויץ, ושוב עומד הוא 
לפני עטוף בקיטל ובטלית, ואני שומע אותו אומר אלי: "אל תחשוב שזה סתם 

 חלום, באתי להזהירך שתחזור בתשובה, כי בשמים כבר נחרץ עליך 
ד... גזר דין שייכרתו ימיך". נבהלתי מהמראה... דמות אבי ז"ל נעלמה מי

אותו שבת, כמובן לא עישנתי סיגריות, לא פתחתי את הרדיו... אולם, במוצאי 
שבת הלכתי לקולנוע... כיון שחזרתי הביתה, כאשר אך הספקתי לפתוח 
הדלת, מיד ראיתי שוב דמותו של אבי כמו בהקיץ, עטוף בטלית וקיטל, והוא 

 חרונה...מתחנן ומבקש לפני שאיטיב מעשי, ואומר לי שזוהי אזהרתו הא

באותה תקופה שימשתי במנהל המסגריה במוסך "טיטניק" בראשון 
לציון. קמתי, איפוא, ביום ראשון בבוקר וחילקתי וסידרתי את העבודה בין 
הפועלים. אחר כך שמתי פעמי לבני ברק אל החזון איש, אשר שמעתי אודותיו 

ך עברתי מפי הרבה אנשים, בכדי לספר לו את ה"חלומות". לפליאתי, כאשר א
על מפתן ביתו, התחיל החזון איש לדבר אלי בחומרה: "אוי ואבוי, אתה עובד 
בשבת, אתה עובד בראש השנה, וגם ביום הכיפורים, ואבא שלך אין לו מנוחה 

 בעולם העליון, נגזר עליך כרת!" 
הוא השלים דבריו והמשיך לישב על כסאו כאילו מנמנם, השעין את ראשו 

 עמדתי לפניו נבוך ונסער: מהיכן הוא יודע?! בין שתי ידיו, ואני 
לבסוף, אחרי כמה רגעים של ציפיה, פקח החזון איש את עיניו ואמר לי: 
"בשביל איזו מצוה גדולה, שעשית אי פעם בנעוריך, יוסיפו לך במרום ימים 
ושנים... מעכשיו תחזור למוטב ותלך בדרך הישרה כפי שחינך אביך... ושמא 

  גדולה עשית בנעוריך?"תזכור איזו מצוה 

השבתי לו: "למרות שהייתי מחלל שבת, לא עשיתי רע לאף אחד מעולם, 
וגם צדקה נתתי... השיבני החזון איש: "זה לא מספיק, לא בשביל זה אתה זוכה 
שיקרעו מעליך את גזר הדין..." ואז נזכרתי, שכאשר הייתי בן י"ד שנה בערך, 

וני מוטל ילד יהודי מת ואין מי באה אלינו אשה ומסרה לאבא שבכפר פל
שיטפל בו להביאו לקבר ישראל. אבי שלח אותי אל הכפר לסדר את הדבר, 
ולמרות שהפעולה היתה קשורה בסכנת נפשות, כי הקוזיסטים השתוללו אז 
בדרכים, והיה עלי לעבור יער שלם בפחד מוות, עשיתי את המצוה בתכלית 

 השלימות... 
איש בראשו ולא הוסיף לדבר. כאשר יצאתי ן לשמע הסיפור נענע לי החזו

ומני אז אני רואה  -מביתו, קיבלתי עלי לשמור תורה ומצוות כיהודי שלם 
 במעשי ידי ברכה והצלחה

 (פאר הדור חלק ד)
 שכר ואשר ממצרים בצאתכם בדרך ובמים בלחם אתכם קדמו לא אשר דבר על

 אחר לתמוה יש. )ה כג( "לקללך כהרים ארם מפתור בעור בן בלעם את עליך
 ולהשמידם י"בנ את לקלל בלעם את ושכרו חמור כה דבר ומואב עמון שעשו

 הקדימה כ"א מדוע בקהל מלבוא לרחקם גדולה יותר סיבה לך אין העולם מן
? אליו טפל דבר שהוא" ובמים בלחם אתכם קדמו לא אשר דבר על" התורה
 : דלהלן הנפלא במעשה יש לדבר תשובה
 לעיירה שהוזמן ל"זצ קראנץ יעקב רבי מדובנא גידהמ עם היה מעשה

, ההיאלעיירהשבתבערבכשבאוהנה, קודששבתביוםלדרושמסויימת
 לפנות אתמול: מספרים הבריות את ושמע לאכסניה סר, הכירוהו שלא מקום
 הבין, הנפלאות מדרשותיו ידרוש בשבת ומחר מדובנא המגיד לכאן בא ערב
 אמר ולא שתק, מדובנא המגיד בתור והתחזה אחד ידמג לכאן בא כי יעקב רבי

 בין הוא גם בא, דרשתו לשמוע רב קהל התאסף השבת ביום למחרת, כלום
 . הרב הקהל בין ונדחק, הבאים
 מפיק בפה לדרוש והחל בטלית התעטף, לבימה המחופש המגיד עלה והנה

 מדובנא המגיד של היתה כולה הדרשה. נאים ומעשים משלים, מרגליות
 שהיתה עד לעצמו אותה שינן, אומרה מפי פעם שמעה והדרשן, האמיתי



 

 ג 

 לפתע אך, ושתק האזין יעקב רבי ישב ברבים ודרשה הופיע ועתה, בפיו שגורה
 לאומרם ראויים שלא, כוזבות ודעות זרים רעיונות, משלו נופך להוסיף החל

: קולב והכרין לבימה עלה להתאפק יעקב רבי יכל לא... ברביםש"וכ ביחיד
 המגיד אינו זה דרשן כי ברבים להודיע מחוייב עצמי את מוצא הריני! רבותי

 !מדובנא
 הוא אני, בפיו רמיה לשון הזה האורח: וצווח עזות ענה המחופש המגיד כמובן
 שרגילים מה שמעתם בודאי: הקהל לפני ואמר יעקב רבי ענה! מדובנא המגיד
 יודע ולא מהלל אדם כאשר -" ךפי ולא זר יהללך) "כז משלי( הכתוב את לבאר
 בדרשותיו המגיד של כוחו - ידעתם הלא, הוא זר כי נבחן פיו בזה, להלל

 ובאיזה, שיהיו איזה, ספרים שני שנינו לפני יפתחו: ואיעצכם לכו, ומשליו
, תחילה מחשבה ובלי דיבור כדי תוך, שיצליח מאתנו ומי, שהוא מקום

, השני מאמר על שניה וקושיא' א מאמר על קושיא, משל בדרך להקשות
 .האמיתי המגיד הוא, הקושיות' ב את לתרץ ובהמשכו, המשל את ולהמשיך
 על מונחים שהיו ספרים שני פתחו ומיד תיכף, כולם בעיני חן מצאה ההצעה
 אבינו לאברהם שענה מי" בסליחות נפתח הסידור. וחומש סידור - הבימה

 בקהל ומואבי עמוני יבוא לא" קבפסו נפתח והחומש" יעננו הוא המוריה בהר
 פנו הכנסת בית גבאי', וגו" ובמים בלחם אתכם קדמו לא אשר דבר על' ה

 והוא, יעקב לרבי איפוא פנו הם. פיו יפתח לא כאילם והלה, המחופש למגיד
 :ואמר פתחדיבור כדי תוך

 לה מצא להנשא זמנה כשהגיע, יחידה בת ולו, אחד עשיר, פי במשל אפתח
 לחתן כבוד מלבושי בשביל וקטיפה משי בדי הכין החתונה לפני, יןמצוי בחור

 עבור הבגדים את שיתפרו, לביתו הזמין לתפירה מומחים חייטים גם, ולכלה
 של אחד מטר עוד בדחיפות צריך כי לו ואמר החייטים ראש נכנס. ובתוחתנו
, החסר את לקנות עבדו את מיד שלח הכלה אבי, הכלה לשמלת טהור משי
 קנה, בשנים רבות שם לקנות רגיל העשיר אשר הגדולה החנות אל העבד ךויל

 המוכר אליו פנה החנות מן צאתו לפני, והלך, מחירו את שילם, משי מטר
 בשמי למסור בטובך תואיל, בחתונה להשתתף אוכל לא לדאבוני: לו ואמר
 .זהובים מאה בן שטר לו מסר דברו ומדי, ותשורה טוב מזל ברכת
 גם נכנס, בחנות הנעשה כל את וראה, הפתחים על המחזר אחד יענ לו עמד
. זהובים מאה של שטר לקבל וחיכה, מחירה את שילם, משי מטר וביקש, הוא
 מדוע! בתמיהה העני השיב? ומחכה אתה עומד למה: ושאלהו המוכר תמה
 ושלמתי כמוהו קניתי אני גם הלא, שקדמני לקונה שנתת כפי לי נותן אדוני אין

 שבעד, חשבתני דעת לחסר וכי שבעולם שוטה: לו ואמר המוכרצחק! וכמוה
 אחד של עבדו הקודם הקונה אלא. זהובים מאה של שטר אתן זהובים עשרה

 דודים עת כשהגיע עתה, זהובים ואלפי בעשרות ממני הקונה, העיר מעשירי
, עליך שמעתי ולא ידעתי לא, אתה אבל, תשורה לו לתת חובה הרגשתי לבתו
 ? תשורה לך שאתן למה

 אבינו לאברהם שענה מי" מבקשים אנו הנה, מדובנא המגיד סיים, הנמשל
 על שיבוא בדין אבינו אברהם הלא, פלא לכאורה" יעננו הוא המוריה בהר

 הכניס, לעקידה בנו ומסר' ה למען עשה כי, וצוקה צרה בעת' ה ויענהו שכרו
 כמו ולבקש להעיז רשיםוה הדלים לנו מה אבל', וכו לאמונתו רבות נפשות
 ! אתמהה? יעננו אברהם את שענה

, חורפיים היו הימים, החתונה יום הגיע - המגיד אמר - המשל את נמשיך אך
, החתונה נקבעה ששם, החתן הורי מגורי לעיר להגיע וכדי, קפאו הנהרות כל
 נסעו קרוביו עם יחד הכלה אבי. ועמוק גדול אחד נהר לעבור מוכרחים היו

 עם, ואמה הכלה אולם, מכשול בלי הדרך את לעבור והצליחו, הבראשונ
 מעשה, המשובחים היינות וכל המתנות, והכלה החתן בגדי, המשרתים

 הכבודה וכל נשבר הקרח, אסון קרא והנה. לאחרונה נסעו ומרקחות המאפה
 איכרי מצד מרובה מאמץ לאחר ורק הנהר במצולות ירדה לרגליהם אשר
 אל ולהביאם המשרתים עם יחד ואמה הכלה את להציל הצליחו הסמוך הכפר
 ...עלפון של במצב הנהר שפת
 את ולהודיע לרוץ מיהר, בראשונה רוחו אליו ששבה, המשרתים אחד

 אשתו על דאגה מלא היה שלבו הכלה אבי את פגש בדרכו, המרה הבשורה
, אהה וכאב צער מתוך המשרת ענה? בפיך מה וישאלהו, לבוא שאחרו ובתו
 הוסיף עוד קרא ומה... הנהר במצולות טבעו הממתקים מיני וכל היינות, ניאדו

 רועדות ושפתותיו העשיר צווח... טבעו הם גם והכלה החתן מלבושי, לשאלו
 - המשרת השיב - הנהר מן אותן שמשו לאחר?? ובתי אשתי עם מה אבל

 ...הנהר שפת על שוכבות והן, התעלפו
 ומהטפל טפל מהעיקר עושה אשר, הוא פתי זה משרת אמנם: המגיד המשיך

 כ"ואח, לאיבוד שהלכו והממתקים היינות על צערו את בראשונה הביע, עיקר
 .בסכנה שנתונים והכלה האמה חיי על לספר נזכר לבסוף ורק, המלבושים על

 על מדברת כשהיא יפלא, פתי מחכימת שהיא הקדושה תורתנו על ברם
 לא אשר דבר על" תחילה מזכירה היא, ומואב עמון של ופשעיהם חטאתם

 מכן לאחר ורק, כלפיכם ארץ בדרך התנהגו לא -" ובמים בלחם אתכם קדמו
פישרםמה", לקללךבלעםאתעליךשכרואשר"-העיקריהחטאאתמזכירה

 ?דברים של
 שהבטיח אביה לבית חזרו חתונתם לאחר הזוג בני, המשל את המשיך, אלא
 שהתרגלה האשה אולם. בתורה חתנו קשיעסו בתנאי, חייהם כל לזונם

, וכדומה עונג בטיולי עמה שיבלה מבעלה דרשה, העשיר אביה מבית לפנוקים
לוהציקהכיויהי. כימיםלילותבלימודווהתמיד, בקולהלשמועמיאןוהוא

 חדר לו שכר, חותנו בית את ועזב קם, נפשו קצה, להקניטו והתחילה מאד
, ביומו יום מדי ארוחתו חותנו לו שלח וניםהראש בימים. לימודו על ושקד
, וגדל הלך והפירוד וירחים שבועות כעבור אולם, ביניהם שלום לעשות וקיווה
 הגטבעד רב כסף ידרוש שמא ומחשש, גט ממנו לתבוע לחשוב התחיל
 כעבור, ללחם רעב כמעט שהיה עד, ארוחתו את לפעם מפעם לצמצם התחיל

 לכפר הלך, אחרות עצות לחפש החל, וז עצתו הועילה שלא מספר ימים
 כסף סכום לו נתן, חי כל נפש ממית פיו שברוח ומכשף קוסם אצל הסמוך
 .חתנו את להמית דרך שימצא נכבד

 למד בה הישיבה אל חזר, העיר את עזב ומיד תכף, לחתן הדבר כשנודע
 אתעזב חתנו כי לעשיר בהיוודע. קרהו אשר כל את לרבו ויספר, בבחרותו

 בו לישיבה אחריו ובא, הלך להיכן חקר, עגונה בתו תשאר שמא חשש, העיר
 חתני את לקחתי, שגידלתם גידולים ראו: לו ויאמר לרבו ניגש, נמצא הוא

 אתועזב ברח והוא, שולחני על מזונות לו הבטחתי, בתי את לו נתתי, לביתי
 התחלת האחרונים בחודשים זה מדוע הרב וישאל... ואומללה גלמודה בתי

 ומוכרח, אנכי ואביון עני, מנכסי ירדתי: החותן ויען? לחם, פת כדי עד להרעיבו
 עיננו ולעתים, מטובה נפשנו חיסרנו וביתי אני גם, הבית בצרכי לקמץ אני

 מצאת מהיכן ירוד כ"כ מצבך אם: שפתיו על קל וחיוך הרב החזיר, נפשנו בצום
 ?... חתנך את שיקלל הכפרי לקוסם לתת רב כסף
 קדמו לא אשר דבר על עמוני יבוא לא" הכתוב מובן - המגיד סיים - עתה

 ויאמר כשרות פנית להעמיד ומואב עמון ינסו שמא אבל", ובמים בלחם אתכם
 לפורטה פרוטה בידם היה ולא, היתה בצורת ושנת ומים לחם חסר להם גם וכי

" ללךלק... בלעם את עליך שכר ואשר" הכתוב הוסיף לכן, הטף לפי לחם לקנות
 ?...הכסף תם פניכם את לקדם ורק, רב כסף להם היה הקוסם בלעם בשביל
 העשיר בת: משלי חוט את מעט עוד אמשיך ואמר מדובנא המגיד הוסיף

 שנים מספר במשך, תורה של באהלה יושב נשאר והוא, מבעלה נתגרשה
 שמו, וההוראה התורה מגדולי כאחד ונתפרסם ופוסקים בתלמוד כרסו מילא
 לו וגם וסופרים חכמים של גדולה בעיר שישב הגבירים אחד לאוזני גם הגיע
 פי ועל, הישיבה ראש עם בדברים בא הוא', ה ויראת חכמנית, יחידה בת היתה
 וכל, חותנו בבית לדור עבר הוא. לאשה הגביר בת את לו לקחת הסכים עצתו
. רבה אהבה מתוך כיבדוהו ועסקניה חכמיה הזאת הגדולה העיר נכבדי

 לרב אותו למנות אחד פה החליטו הקהילה ופרנסי, העיר רב נפטר בינתיים
 מנתעל שלא אבל, הרבנות משרת את עליו לקבל הסכים הוא, דין בית ואב

  שנים עברו, פרס לקבל
 ברצותם העיר אנשי, שלימה היתה הרב בבית השמחה, זכר בן נולד ולרב

 המילה ברית ביום המנח לו הגישו, האהוב לרבם שמחתם רגשי את להביע
 :האלה כדברים כתוב היה ובו, הנימול הרך לילד" רבנות כתב"

 האב מקום למלא ראוי יהיה זה בנו אם, הרב של ושנותיו ימיו אריכות לאחר
 כסא על להושיבו מעכשיו מבטיחים הם הרי, חטא ויראת וחכמה בתורה
 הקהילה נסילפר פנה הרבנות כתב שקרא אחר הילד אבי הרב. זו בעיר הרבנות

 מן הלא אביו מקום למלא ראוי יהיה זה בני אם: פניו על כשחיוך להם ואמר
 עדתו את ששירת אביו במקום הרבנות כסא על להושיבו מחוייבים תהיו הדין
 עליכם בשמחתי השתתפותכם את להראותני אם' ופרס שכר כל קבלת בלי

, כמוני וחכמה תורהב כך כל גדול יהיה לא אם גם כי ולכתוב, הנוסח את לשנות
 ... בעירכם רב בתור אותו תמנו אז גם

 אם, דבריו את מדובנא המגיד סיים, הראשונה קושייתי גם תתורץ הלא ועתה
 עושים, כמותו' ה קדושת על עצמנו את מוסרים אבינו כאברהם אנחנו היינו

 כמו שיעננו היה ובדין, רחמים מבקשים היינו לא הן אז כי, כמוהו וחסד צדקה
 אבותינו מעשי אוחזים אנו שאין משום דווקא אבל, אבינו לאברהם ענהש

 את שעבד אבינו אברהם של זכותו את, לנו לזכור רחמים מבקשים אנו, בידינו
 .                  לו שענה כמו לנו גם ולענות, פרס לקבל מנת על ושלא נפש במסירות' ה

 )התורה אוצרות(

 
 צר הרע""לא דברה תורה אלא כנגד י

ל סיפר לי, שכאשר נתמנה לאב בית דין בלונדון, החל הרב אברמסקי זצ"
לפעול לקרוב הצעירים לחיי תורה. החל למסור שיעור בגמרא לסטודנטים 

ומי ששמע את ההסברה הבהירה שלו, ומי שמכיר את האבחנות  –יהודיים 
, מבין המדויקות שלו, איך הגדיר וחילק, איך האיר את הדברים באור יקרות

 –ששבה את לב השומעים וקרבם בנעמו לתורה ולמצוות 
עד שהגיעו לסוגית אשת יפת תואר במסכת קידושין. עד שהגיעו לדברי 

. כשם שמוטב לשחוט בהמה הגמרא, שלא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע
גוססת מאשר לאכול מבשרה כשתמות ללא שחיטה, כך אמרה התורה 

לבלום התגרות היצרים והתירה בדוחק שבהתלהטות הקרבות לא יוכלו 
 ובקושי דבר שראוי להימנע ממנו.

איזו סערה וריגוש עוררו הדברים! אם התורה מתירה איסורים מפני 
התגעשות היצרים, אוהו, הותרה הרצועה. אצל האחד אלו מאכלות אסורות, 

 –רחמנא לצלן, אצל האחר איסורי שבת, השם ישמור 
ואמר: זו שאלה שהייתי מוכן לשמעה מפי נענה הרב אברמסקי בפקחותו 

הרי אקדמאים, אינטלקטואלים, אנשים הוגים פשוטי עם. לא מפיכם. אתם 
  –וחושבים 



 

ד 

נתן לנו הבורא יתברך תרי"ג מצוות, ובאחת מהן, אחת בלבד, הלא תבינו, שאם 
קבע שבסיטואציה מסויימת, כיוצר האדם ומכיר את טבעיו, יתקשה לעמוד 

ולכן מראש הוא מתיר אותו באותו הקשר, אם כן מוכח שבכל  כנגד יצרו הרע,
שאר הציוויים והאיסורים ידע יוצר האדם וכוחותיו ונותן התורה, "קורא 
 הדורות מראש", שביד האדם לעמוד מול יצרו, להתמודד עם הקשיים ולנצח!

 –ואספר בעניין זה 
 פעם שאלני אדם: מדוע אינכם מתאימים את התורה לזמן.

 ובה.שאלה ט
, יש שתי אמרתי לו: בוא ונסכים על דבר אחד. כשהילד גדל והנעל לוחצת

ברירות. או להרחיב את הנעל, בזמני היו פותחים פתח קדימה, להוציא את 
 הבוהן, או שקונים נעליים חדשות.

 יש עוד שתי ברירות, או שהולכים יחפים, או שזה לוחץ וקשה ומכאיב.
 ת, לקצוץ את אצבעות הרגליים?למה לא חושבים על אפשרות חמישי

 התשובה פשוטה, משום שהרגל היא העיקר, והנעל באה לשרתה.
 מוסכם? הן. עליך ועלי.

 –כעת, תבין, שאנו חלוקים ביננו מה הנעל ומה הרגל 
אנו יודעים שהתורה קדמה לעולם, והקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא 

התורה לא תהא מוחלפת, ביהדות שזאת  את העולם על פיה, ואחד היסודות
ולכן אין מחשבה לפגוע חלילה בתורה. יש להתאים עצמנו אליה. ואנו 

 מותאמים לה, כי נבראנו על פיה.
 אצלך, האדם עיקר והתורה כנעל. ואם היא לוחצת, מחליפים אותה...

 לא ולא, מחה האיש. אבל להקל פה ושם...
ם לא אתה. אם תמסור לי אמרתי לו: יתכן ואפשר, אבל לא אני נותן התורה, וג

 –את שמך ושם אמך, אומר להקב"ה שאתה רוצה לעלות אליו ולהציע הצעה 
  (והגדת)    החליט שלא למסור, והמצב נותר בעינו...

 
 "עמו תקים הקם מהם והתעלמת בדרך נופלים שורו או אחיך חמור את תראה לא"

 .טעינה מצוות בפרשה ונלמד הנה
 רובץ שונאך חמור תראה כי" שנאמר פריקה מצוות ולמדנ כבר משפטים בפרשת

 משבק" מפרש שם והתרגום". עמו תעזוב עזוב, לו מעזוב וחדלת משאו תחת
 לך שיש השנאה את מליבך תפרוק" = עימיה ותפרק עלוהי דבליבך מה תשבוק

 .לו ותעזור עליו
, וטעינה פריקה: מצוות שתי לפני כאשר כי פוסקת לב דף מציעא בבא הגמרא
, לטעון ושונאו לפרוק זקוק אוהבו אם אבל. חיים בעלי צער משום קודמת פריקה
, קודמת השונא החמור על הטעינה, קודמת פריקה שתמיד פ"אע" קודמת טעינה
, דאורייתא חיים בעלי שצער אפילו כי הגמרא ומבארת, (יצרו את לכוף כדי? מדוע
 דברי כ"ע) נאריך לא. כידוע, פלאות מפליאים' התוס ושם. עדיף יצרו את לכוף כדי

 .הגמרא
 – וישרים טובים חיים, ישרות יש בתורה "מישרים כוננת אתה" הילקוט אומר

 .עליה מושתת העולם ישרות
 אחד חמור ורבץ בדרך מהלכים שהיו חמרים לשני משל. מישרים כוננת אתה"

 משל" מדגימים ל"שחז מה מבינים לא בדורנו כי שלנו הבעיה!. חמרים שני", מהם
 סוס עם עגלה בעל לאחרונה ראיתם וכי... עסקינן במאי יודע מי כי" חמרים לשני

 יהודי אותי עצר, שנה כעשרים לפני כבר זכורני?. (ומשאו חמורו עם פועל או
 היא האם, הזו לחיה קוראים איך, לי תאמר: ושאל, ברק לבני שבא אמריקאי

 רואים ישראל בארץ, יוםכ...) כזו חיה ראה לא שמעולם, פשוט?" סוס נקראת
 חמור אבל, ועוד רכבות, אווירונים, ניחא מכונית נאמר אם, חיות בגן רק חמור

 נהגי בשני להדגים נאלץ אנו" חמורים שני" כותב המדרש אם לכן?!. ומשאו
 ...שיבינו כדי... מוניות
 אומן" אומרת שהגמרא וכפי זה את זה שונאים מוניות נהגי שני כי, אומר השכל

 כל כי להשכיל שזכו יחידים מלבד. עולם של טבעו כך" אומנותו בני אשונ
 ממילא, נימה כמלוא לחבירו במוכן נוגע אדם ואין. משמים – בעולםהמתרחש

 !.יהודים כאלו ויש. אומנותם בני שונאים לא
 .ל"זצ כהן שלמה רבי עם הסיפור ידוע
 .ההר מתחת, ברק בבני טרפון רבי רחוב במעלה דפוס בית היה כהן שלמה' לר

 כמו הייתה ברק בני כל, ההם בימים. דפוס בית לידו ופתח יהודי בא הימים מן ביום
 הסיפור את זוכר אינני... (מהפה הלחם את לקחת פשוט זה?!, דפוסים ושני, כפר

 ...).הנוסף הדפוס את וגם כהן שלמה' ר של הדפוס בית את הכרתי אבל, עצמו
 של דין שלידו הדפוס לבעל שאין שבירר עד ,ההלכות את למד ל"זצ שלמה' ר

 בירכו, הדפוס בית לפתח איליו ניגש, פשוט ואז. חבירו לאומנות היורד רשע
 אתה, יהודי' ר נר שמע: אמר כ"אח, המקום פתיחת של במאמצים התעניין לשלום

, בכלל פשוט לא זה, השקעתך ולאבד ליפול חלילה יכול כמוך מי, בענף חדש הרי
 אומר שאני תחשוב ואל. תסתבך אחר במקום כי, שם דווקא תקנה יירהנ את, לכן
 על, הדיו אודות אותו הדריך וכך, הנייר בתחום יש רמאויות הרבה כי סתם לך

 .שהיה מעשה'. וכו הדפוסמכונות
 את התואם מעניין בקטע יבחין איש להחזון" ובטחון אמונה" בספר שיעיין מי

, חנות פותח רעהו אם יחת לא: "האמיתי בוטחה אודות, לשונו זה. ל"הנ העובדא
, תקנתו על ולשקוד, עבורו לעשות, טובה בעצה לתקנו, לרעהו לעזור עוד ישתדל
 להתחרות המתעתד עם חסד עושה איש לראות בעולם מוסיף הקדושה מן וכמה
 .ל"עכ" דורו ואשרי אשריו' ית ליריאיו תהילה ומוסיף, עמו
 ."..חמרים לשני משל למדרש נשוב

 בני כאשר עוד זכורני!". להובלה פנוי! להובלה פנוי: "וצעקו עמדו עגלה בעלי שני
, להובלות פנויים דובק חרושת בית ליד עמדו והעגלה הסוס, קטנה עיר הייתה ברק

!" שלי התור עכשיו: "לריב ידעו וגם, בקול וקראו עמדו הם. לנוסעים וממתינים
כברמהםאחד. ובכן. השמיםלבעדותקולנשמעיםוכך!" שליהתור, פתאוםמה"

 בעל' מגיע ולפתע, עגלתו על סחורה שיעלה ליהודי וממתין בבוקר מחמש עומד
 ".בתור אני" בפיו וטענתו שמעון בשם אחר' עגלה
 ?!"שלך התור כאילו כאן נדחק ואתה, ממתין שעתיים כבר אני: "ראובן
 ...עכשיו שלי התור, לפניך עמדתי, אותי ראית לא וכי: "שמעון
 המאוכזב, לראובן הקונה את תפס, פנים החציף ושמעון, קונה הגיע בנתיים
 לו חטף שמעון כי, ברור היה שלראובן, כאלו ופעמים פעם עוד קרה. והכועס
 .נוסעים

 שונא נעשה פשוט ראובן כי עד, שטיקלאך מיני כל לו עושה ושמעון, ועוד יום עוד
 ושניהם התפשט הריב הזמן במשך. שמו תא אפילו יכול אינו. שמעון של מושבע

 .השמים לב עד שעלתה תהומית שנאה ונוצרה, עוולות מיני כל לזה זה עשו
 תחת עומד נשאר ראובן. לדרך ויצא התור את שוב לו חטף שמעון, היום ויהי

 הלב!" להובלה פנוי" לצעוק להמשיך נאלץ אך שמעון על רתח, הקופחת השמש
 לצעוק לביני וביני, שמעון את ולגדף לחרף הפסיק לא הוא. נוסעים אין – נקרע שלו

 .נוסע הגיע' ה וברוך שעה עוד לה חלפה". להובלה פנוי" נוסף בנסיון
 .לדרך יוצא ראובן
 רובצים ועגלה סוס באיזה, כך ממרחק מבחינות עיניו,  נסיעה שעה כחצי לאחר

 ולא פחות לא ואה העגלה בעל כי לו נראה האדום הכובע לפי", משאו תחת רובץ"
 ברוך הנה" לריאות אויר נכנס וכבר. נראה כך אבל, ברור לא עדיין... שמעון – יותר
 יותר גדולה שמחה אין כי אומר ם"שהרמב וכמו" שלו את קיבל שמעון השם

! דיוי( בדהרה לשמעון להתקרב וממשיך הצוהל לסוסו בקול קורא הוא... מהנקמה
 ורואה יותר ומתקרב לעצמו חושב" הוא או יאנ המסכן מי נראה  עכשיו!) "דיוי
 יהא מאוד טוב, מצוין: "כך כל גדולה השמחה - - -. נפול שמעון שאכן ברור כבר

 לימד' ה" וממשיך פניו על חולף. באושר מהרהר" הלילה עד כאן לו שישב...! מונח
 ".לקח אותו
 חתיהנ תפילין: לעצמו לחשוב מתחיל, מטרים עשרות כמה עוד שממשיך לאחר
 דאורייתא עשה מצוות לפני היתה כאן גם והנה, עשה מצוות זו וודאי, כן? היום

 "עמו תעזוב עזוב לו מעזוב וחדלת משאו תחת רובץ שונאך חמור תראה כי"
 כאלו מזדמנות יום כל ולא... שבלב לשנאה פריקה תעשה דבליבך מאי תשבוק
 ?.מצוה כזו של נדירה הזדמנות הפסדתי איך... מצוות

 כמה עלי לזרוק בא הוא הנה חשב ושמעון. שמעון לעבר הסוס עם חזר הוא. בטו
 ?".לעזור משהו אפשר אולי: "ושאל איליו ניגש מהסוס ירד ראובן. לא אך, אבנים

 ומחר הלילה אמצע עד גם כך להישאר יכול ואני, כאן עובר לא אחד אף! וודאי"
 .שמעון משיב". בבוקר

, מהחמור המשא את לפרוק החלו, מתח מרוב השני עם אחד לשוחח בלי, טוב
. יחד. נסעו... ו הסחורה את עליו הטעינו שוב, מרבצו החמור את יחד הגביהו כ"אח

 .לדרכם
 תעזוב עזוב" של דאורייתא עשה מצוות קיימו כי. לחיים לשתות? נסעו להיכן
 של העגלה לעבר צועק שמעון, בשוק עומדים השניים? למחרת קורה מה". עמו

 .- - - ביותר הטובים ידידים נהיו והנה. להובלה פנויה עגלה כאן יש הנה: ןשמעו
 בר הלילה לי יש: "לרעייתו ומספר, הביתה שב ראובן אחד ערב. כ"אח חודש
 ".מצוה

 ?".מצוה בר עושה מי"
 ".שמעון"
 ?!"....שלך ילבה'הצ שמעון, "בבהלה קוראת היא?! שמעון"
 והמגבעת המעיל את לובש והוא". המריבה ההסתיימ, די, שונאים לא כבר אנחנו"

 .שמעון עם לשמוח ויוצא
 לעשות היה יכול לא בעולם אחד אף, ביניהם שלום עשה מי, השאלה נשאלת
 אתה הוי: "המדרש מסיים!! בחומש פסוק? שלום עשה כן באמת מי! ביניהם שלום
 !".מישרים כוננת
 !הויתור כבוד
 ליד לחלוף לי הזדמן. לכם אספר, רעהול איש בין ואחווה שלום על מדברים אם

 רבים וחמישי שני כל ילדים, יודעים ואתם, ילדים של' תורה תלמוד – חיידר'
 עד ככה רבו ילדים שלשה, והנה... ילדים של כדרכם – חלילה וחוזר ידידים כ"ואח
 מדוע. משהו לשאול רצוני" להם אמרתי כ"ואח. עומדי על נעמדתי. השמים לב

 מדוע הסיבה את מכם לשמוע רוצה אני? לוותר קשה מאוד סוךוסכ ריב כשיש
 אתם" אמרתי. שתקו, לומר התביישו הם?" לוותר לך איכפת באמת מדוע, קשה

 ".לא או צודק אני האם רק לי תאמרו ואתם, אענה אני, לי לענות חייבים לא
 ורהגיב הוא יאמרו מה כי, יפה לא זה אבל, לוותר מוכן כבר היה מצידו אחד כל"

 כי", התשובה זו, נכון" ענו הם, שאלתי?" נכון. ממש של בושה זו... החלשלוש ואני
, בושה אבל, אודותם ולהתנצח להמשיך חשוב כך כל שלא דברים על היה הריב
 ".כלום בלי לוותר ככה

 שלמה" השיבו הכל?" בעולם הגדול החכם היה מי אתכם אשאל. "המשכתי
 ".המלך

'... מריב שבת לאיש כבוד' להיפך בדיוק במשלי אומר המלך שלמה כי, תדעו אז"
מאודבקשושבהםהמבוגריםכיעדליבםאתשבתהכךכלהפסוקלשון!" כבודזה

 ?".כתוב היכן" לדעת
 כבוד" האמיתי והמכובד הגיבור זה אדרבה, לוותר בושה זו כי לחשוב טועה אדם
 ".מריב שבת לאיש



 

ה 

 התייעצה כאשר פעם. ל"זצ פינקל בייניש רבי הגאון עם מתייעצת הייתה ,אחותי
 שאל למנות סיימה כאשר, הטובות מידותיה מנתה והיא, אחת בת שידוך בעניין

  ---?" ומסוגלת יכולה היא ולוותר?" = זי קען זיין מוותר און"
 !".ישק שפתיים?. שומעים אתם

 חיים החפץ של הצעתו
 תלמידים שהעמיד ירוחם מרבי גדול לנו מי, ל"זצ ממיר ירוחם ברבי היה מעשה
 ל"זצ הוא במיר כהונתו לפני. מיר בישיבת, ביראה עולם וגיבורי בתורה אריות
 בין ודברים דין המקום כותלי בין התנהל. גדולה בעיר מסוים בתפקיד שימש
 החפץ עם להתייעץ נסע והוא משרתו אודות השלכות לכך והיו הצוות הנהלת

 ...".ומפסיד שמוותר רדףנ מימי ראיתי לא: "לו שהשיב, חיים
 היקר מהמקום רגליו את ועקר, וויתר חיים החפץ של הצעתו את קיבל ירוחם' ר

 ידעו וכולם, ימיו סוף עד מיר בישיבת כמשגיח לשמש החל רחוק לא וביום. לליבו
 .תורתו את הזכירו כאשר גופם רתת במיר ביותר שהגדולים עד, להגיע להיכן
 וויתור על משלם אבא

 :וויתור על חזק משל מספר ייםח החפץ
 לא הילדים אחד. מחסורו די אחד לכל ונתן למרחקים בניו את שלח אמיד יהודי

: לעצמו וחשב חכם היה האח. מחלקו שנטל עד באחיו והתגרהכראוי התנהג
, ממני לקח הוא כי יידע אבא בוודאי, כסף חסר לא לאבי הרי איתו שאריב מדוע

 .ולמריבות לי מה, סרהח את לי ישלים גם ובוודאי
 שלא מבזיונות אותי הצלת: וחבקו נשקו מאוד שמח, הפרטים את שמע אבא

 קורה ומה. כפליים לך אתן כך בעקבות. זה עם זה רבים שלי הילדים: ברחוב יאמרו
 כאוב האב, גדולים והבזיונות מתלקחת אש, ומתאבקים רבים הם כאשר, להיפך

 !".בלותק לא שניכם" שניהם את מעניש כ"ואח
 והוא, רבים אינם שלו שהילדים' ה חילול שאין שמח, עולם של ריבונו ה"הקב כך

 .חיים החפץ דברי"... כפליים תקבל ויתרת כאשרעכשיו" – משלם
 בין לשלום צריכים אנו אין וכי, החמרים שני בין השלום על דיברנו, רבותי, אי

 :פלאים פלאי מעשה נשמע. וקרובים שכנים
 "שכניו את אוהב"

 העולמית המלחמה מאורעות את עבר אביו, שמים ירא גור חסיד חבר לי יש
 .ברק לבני מגוריו את עקר בזקנותו, בהרצליה התגורר ישראל לארץ עלה וכאשר

 :בדלת יהודי אצלו דפק. ברק בבני מרכזי ברחוב החדשה לדירה לבואו השני ביום
 !".שלום עליכם!" "עליכם שלום"
 ".בבניין ןכ וותיק שכן אני"

 .בשמחה התיישבו פנימה אותו הכניס הזקן
 ממש לא, סכסוך קיים בבניין כאן כי לדעת צריך אתה: "בדבריםפתח השכן

 כי, מסכימים לא כמובן ונו, לבנות מעוניין השכנים אחד. בעיה אבל, ריב-סכסוך
 אין שלנו, רק', וכו לשכנים וצער לכלוך ללא בניה אין כי, ולרעש ללכלוך גורם זה
, חדש דייר להתגורר הגעת שאתה וכיוון, הדבר את ממנו למנוע הכח את כך כל

 תקשה הבניה כי ולתבוע לטעון אמיתית אפשרות תהיה לך, מבוגריהודי והנך
 למנוע נוכל כך, ורפש טיט רעש לסבול בשביל ברק לבני באת לא וכי, מאוד עליך
 .הבניה את ממנו

 .הזקן שאל?" שמו מה השכן מי"
, טוב: "נפרדו והשניים. שמע הזקן". מלמעלה השכן" והקומה השם את לו נתן הוא
 .הישיש הפטיר" רבה תודה, לעשות מה אדע כבר אני

, חייו שנות וחמש שבעים את נטל מכסאו התרומם והישיש. המקום את עזב השכן
 .לבנות המעוניין – מלמעלה השכן אל המדרגות בגרם עלה

 ".שלום"
 ".מטהמל החדש השכן אני"
 ".מהרצליה לגור באתם השבוע כן, עליכם שלום! או"
 כי שהבנתי כיון אבל, בביתי פנים וקבלת לביקור לבוא צריך הייתאתה למעשה"

 ?"...להיכנס אפשר האם. אליך לעלות נאלצתי, לכך זמןלך אין
 ".לשבת אפשר הכנסו, בבקשה"

 ..."אפשר אם תה כוס אולי" התיישב הזקן
, לעצמו הבית בעל חשב?!..." כאן קורה מה, בביתי ללון קשיב הוא מעט עוד"

 .חם תה כוס לו להכין ומיהר
 החל והזקן" היכרות פגישת עתה לקיים מאוד שמח אני, חדשים שכנים ואנו היות"

". בדירה מגדלים אתם ילדים כמה? בבניין כאן מתגורר אתה שנים כמה: "להתעניין
 .והתעניינות שאלות סדרת –' וכו

 עדיין, ילדים עשרה לך יש כי, מבין שאני מה" הזקן אמר תשובות שקיבל לאחר
 ".נפשות עשרה שתים – אומרת זאת, ילד חיתנת לא

 ?".שלך לדירה חדרים וכמה'", "ה ברוך כן"
 במטבח גם סוד לכם אגלה, שהוא איך ומסתדרים, קטנים לא, גדולים וחצי שניים"

 '".ה ברוך שם גם םישני, הנקיון אחרי בערב מזרון מניח אני
 ?".קצת תרחיבו שלאומדוע"
".ונדחקיםמצטמקיםנוראלא"
 ?.הדחק על קצת להקל כדאי לא וכי, יש מה"
 ומיד, השכנים מאחד חריפה התנגדות יש כי הבחנתי אבל, רציתי כי האמת"

".מהרעיוןלסגתנאלצתי
 ?".תבנה שלא מדוע אבל"
 ".לבניה תנגדותה ישנה כאשר, לעשות אוכל מה, לך הסברתי"
 ?".לבניה כסף תקח כיצד, לבנות תרצה זאת בכל ואם: לשאול רצוני"
 ".לי יתנו לא, כאמור אבל, אסתדר כבר אני ם"גמחי של בעיה אין ברק בבני"

 לרדת עכשיו לך כדאי, גדול ח"גמ לי היה בהרצליה עוד, ח"גמ לי יש. לך אספר אז"
 ".בניה לצורך דולרים לפיא שלושת לך ואלווה, אותו תמלא טופס ולקחת

 .חרשים שיח
 ".שלי לבניה מתנגדים יש כי, היא הבעיה, לך הסברתי כבר, ח"גמ צריך לא אני"
 ערבים שלשה תחתים. התחלה בשביל לך שיהיה, הכסף את קח כל ראשית, עזוב"

 ".לך איכפת מה גדול ח"גמ לי יש. דולר אלפי לשלושת
 ". - - - הבעיה זו לא: "בשלישית לו מסביר הוא

 לבקש לעירייה תלך, הכסף את תקבל, טופס ותיקח תרד, לך אומר שאני מה שמע"
 ".לבנות ותוכל אישורים

 ?!".שלי מהחיים רוצה אתה מה"
 ".שלי ח"מהגמ כסף וקח, בבניה לטפל תתחיל: שאמרתי כמו רוצה אני"
 " - - - עם בעיה יש אבל"
 ".בנושא אטפל כבר אני לי תשאיר זה"

 .תייםהס הביקור
 אצלו שביקר, מלמטה השכן – מתנגד ר'הגרויסע אצל ודפק ירד הישיש. בינתיים

 .כשעתיים לפני
 להתעניין והחל" כאן לבקר גם אשמח אני. אצלי ביקרת: "לביקור אצלו גם נכנס

 ?".לך יש ילדים כמה"
 ".ילדים חמשה"
 ?".התחתנו כולם" 
 ".התחתנו' ה ברוך"
 .?"כאן בדירה לך יש חדרים כמה"
 '".ה חסדי, שלוש מזה ועשיתי וחצי שניים"

 .ביניהם שרר שקט
, בבית ילדים לך אין. לשאול משהו רוצה אני" נרגשת בנימה פיו את פתח הזקן ואז

, בדירה נפשות עשרה שתיים עם שכן יש, ולמעלה, שלוש – וחצי משניים ועשית
 אלא, בלבד וז ולא, רחמנות לך אין וכי. הקרקע על מזרון על במטבח שם ישנים
 ודמעות המשיך?!" ומחטיא חוטא להיות, אותי גם להחטיא אלי בא עוד שאתה
 :הישישות בעיניו נצנצו

 חייב, בחייו אחד כל, לך דע אבל. צעיר ננייא. היקר שכני, משהו לך לומר רוצה אני"
 שאמרו כמו אך. לרחמים זקוקים אנו. מאוד מר – זה ללא, שמים לרחמי להגיע

 ממש, לא ואם עליו מרחם' ה – שכניו על ובפרט, הבריות על מרחם אדם אם ל"חז
 .עליו רחמנות ע'ביטר

, מילה אומר אינני מהיום=  גארנישט זאג איך, טוב: "הזקן מדברי הזדעזע היהודי
 ".שמים לרחמי זקוקים הכל, נכון אכן כי. מתערב ואינני

 אין לשכן הרי, ישראל על ושלום' מילה אומר לא אני' להחליט חכמה זו אין, רגע"
, דולר אלפי כמה של ח"גמ איזה לו תשיג בבקשה, ם"לגמחי זקוק הוא, לבנות כסף
 ?".מסכים אתה. אמיתית ברחמנות לו לעזור מוכרח אתה

 "...ח"גמ לו אשיג כבקשתך אעשה, טוב, ברירה לי אין, איתך לעשות מה"
 - - -" נעלה בא ככה אם"

 לשתות באנו: "לשכן עלו הם יחד, יין בקבוק םע יצא, החדשה לדירתו נכנס הישיש
 ".השכנים של בניה חתימת על לחיים
 הרבה כך כל כי קאמינא וביודעים רבותי!!. נכונה לא אחת מילה אין אמיתי הסיפור
 .עין צרות שרובם שכנים עם ומריבות צרות
 אההו מהבניין ושכן. מטר מישיםחכ, סמוך מבניין במרחק שבנה יהודי על לי ידוע
 מהמידות האוויר את לו לוקחת, וי וי, האוויר את לו לוקחת הבניה כי להתלונן הגיע

 .ואיום נורא. - - - שלו" טובות"ה
 השחורים הכלבים את ממני תקחו
 שזו", כמוך לרעך ואהבת" של דאורייתא עשה מצוות ביטול הן המריבות, רבותי
 מהמשגיח, פעם מעתיש. בגופו ואחד אחד כל לאהוב, הפסקה ללא תדירה מצווה

 אחד על קוממיות ד"אב ל"זצ מנדלסון בנימין מרבי ששמע ל"זצ דסלבודקא
, ראהו לא פעם שאף יהודי להכיר לו שמזדמן ביום כי שאמר, ע"זי גור י"מאדמור

 ואהבת של מהתורה עשה מצוות עוד לו שנוספה כיון, גדולה שמחה שמח הוא
 אומרים, יעשה מה אבל, ישראל עם לכ את לאהוב רוצה היה באמת כי, כמוך לרעך

? אותו לאהוב תנסה, נו – שוורץ חיים בן יעקב ושמו בברזיל אחד יהודי יש כי לו
, חדש יהודי מכיר שאני ביום אבל, כלל מכירו איני כאשר אותו לאהוב אוכל איך
 !.גדולה שמחה וזו, העשה מצוות את לקיים יכול אני מיד
 היום', וגו תשנא לא של תעשה הלא על לעבור אפשר לצלן רחמנא, השני לצד וכן

 זו?!, הזה הביטוי זה מה" אותו מסמפט לא אני: "ז"בלע מודרנית בלשון אומרים
 בזה נצטווינו" כותב יונה ינובשר וכפי. !דאורייתא ולאו המילה מובן במלוא שנאה
 ".שבלב השנאה להסיר
 וסיפר, ל"זצ ליפקוביץ יהודה מיכל רבי צ"הגה אצל קטנה בישיבה שלמדתי זוכרני

 ממדרגה מחלוקת בעל יהודי במקום התגורר) בולואזין כנראה( בילדותו כי
 וככל, לבו שמחת היו המחלוקות, מחלוקת מכל היתה שלו החיות, ממש ראשונה

 .מחלוקת עשה, היה יכול שרק
 שכנים מיטתו ליד עמדו, מהעולם להיפטר, המחלוקת בעל של זמנו הגיע כאשר

הכלביםאתמכאןתוציאו"נפשובמרבחולהצעקולפתע, משפחתוימבנואנשים
?!, צועק אתה מה כלב שום כאן אין, שקט: לו אמרו" לטורפני שרוצים השחורים

 תוציאו, כאן הנמצאים הכלבים את רואים אינכם וכי, עלי תרחמו: "שוב ואמר בכה
" זוכה" הוא שרק רוחניים דברים הם האלה הכלבים כי הבינו אז!, מכאן אותם

 .ל"רח לראותם



 

 ו 

 הגאון רבו אודות, גיסא מאידך, השמועה מפי, לנו לספר המשיך יהודה מיכל רבי(
 בההוא כי. פטירתו בשעת בווילנא רמעלעס ישיבת ראש ל"זצ היימן שלמה רבי

 דקות כמה חלפו!" אלי בא א"הגרעק! כסא תכניסו: "קרא הסתלקותו לפני יומא
יהודהמיכלרביוהמשיך", אליבאל"זצע"חהגר! כסאתכניסו"אמרושוב

, יודע אני זה? נשמתו לקבל באו הללו הגדולים שני דווקא ומדוע: בהתרגשות
 בדבריו עסק ולא א"רעק בה שהיה הישיבה בלימוד אחת סוגיא היתה לא, א"רעק

 דוד אהבת ביניהם היתה כי? עוזר חיים ורבי, בתורה ודבקות עצומה בשמחה
 בישיבת היימן ש"הגר מפי תורה שלמד שיף יהושע רבי את פגשתי לימים. ויהונתן

 ומשהשיב, היימן ש"הגר של הסתלקותו בשעת היה אולי התעניינתי" ודעת תורה"
 אוזניים: "ואמר באזניו החזיק מיד, ל"מהגרמי ששמעתי מה את לו סיפרתי בחיוב

 האם, וללשא הוספתי!". פטירתו בשעת שלמה מרבי הללו הדברים את שמעו אלו
 שאכן המציאות שזו הבינו כי, כך עשו בוודאי, והשיב? כסאות הכניסו אכן

 ).פניו לקבל כעת באו ע"ורח א"הגרעק
 במצוות ה"הקב את להמליך.  השנה ראש הדין יום לקראת להתחזק יעזרנו' וה

 ר.        "אכי. מתורתך נפלאות ואביטה עיני גל, לחבירו אדם ובין למקום אדם שבין
 יד)(להג

יך בידך ושבית קכי תצא למלחמה על איביך ונתנו ה' אל -הפרשה פותחת בפסוק 
 .שביו

הפסוק פותח ביחיד  -בא כאן הכלי יקר, וכך גם שואל החיד"א (נחל קדומים)  
 כי תצא למלחמה על איביך .  -וממשיך ברבים  

ך , אם כתוב איביך, זה לא אויב יחיד , אלא רבים , וההמשך ונתנו ה' אלקיך ביד
 יש אויבים רבים, היה לכתוב לומר ונתנם ה' אלקיך בידך, הם הרי אויבים רבים...

 כך שואל החיד"א, ואותה שאלה נמצאת גם כאן, בכלי יקר. 
 התשובה של שניהם אחת היא, כל אחד וסגנונו, כל אחד ורעיונו. 

 כותבים לנו רבותינו, שהפסוק הזה בא לרמוז על מלחמת היצר הרע. 
 'אויבו מספר אחד של האדם'.  –הרע נקרא היצר 

כך כותב לנו, בעל חובת הלבבות, בשער ייחוד המעשה, והנושא הזה, של האויב, 
אם תחליט  –צריך לדעת כי הקב"ה מבטיח לנו כי תצא למלחמה על איביך 

 לצאת למלחמה , ונתנו ה' אלקיך בידך.
אר בתורה כי יעזור והתב -כך כותב רבינו יונה בתחילת ספרו (שערי תשובה) 

השם לשבים כאשר אין יד טבעם משגת. ויחדש בקרבם רוח טהור להשיג 
כאשר אדם רוצה לשוב בתשובה, כאשר אדם רוצה לצאת  –מעלות אהבתו 

אדם רגיל, -לקרב, הקב"ה ייתן לו סיעתא דישמייא , שאין יד האדם משגת. יד בן
 זה. לא יכולה להגיע לזה, צריך סיעתא דישמייא מיוחדת ל

ואמר ר''ש בן לוי  יצרו של  -זוהי גמרא (מסכת קידושין ל, ב | סוכה נב) שאומרת 
לב} צופה רשע -אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש המיתו שנאמר {תהילים לז

לצדיק ומבקש להמיתו ואלמלא הקב''ה עוזרו אין יכול לו שנאמר אלקים לא 
 יעזבנו בידו.

אדם, והקב"ה דורש מאיתנו, -נחנו בניצריך לדעת, שיצר הרע הוא מלאך, וא
 להתמודד מול מלאך.

הוא שטן הוא מלאך המוות ... זה אותו  –בתרא) -אומרת הגמרא (מסכת בבא
 אחד. יורד ומחטיא, עולה ומקטרג , יורד ונוטל נשמה...

 שנדע, שהקב"ה נתן לנו כוחות להתמודד מול מלאכים .
חסיד אחד פגש באנשים  –ב חובת הלבבות (שער ייחוד המעשה, פרק ה) כות

כך -שחזרו מן המלחמה, עטורי תהילה וניצחון , והם היו זכוכי דעת , כל
 מבסוטים מהניצחון. 

 חזרתם מן המלחמה הקטנה, צפו למלחמה גדולה. –אמר להם 
 המלחמה הזאת, מול יצר הרע, זו המלחמה הגדולה.

כמותו . כל אויב היצר הרע , הוא אכזר מאין  -כותב לנו בעל חובת הלבבות  
אחר, ברגע שתנחיל לו מפלה פעם אחת , הוא יעזוב אותך לכמה ימים . היצר 

 12:15-בצהריים , ב  12 –הרע, אין לו שום סנטימנטים לביזיונות . ניצחת אותו ב 
הוא חוזר. הוא לא מניח לך לרגע.  12:30 –,  ב  12:15 –הוא חוזר. ניצחת אותו ב 
זר, הוא לא משאיר שום אדם, לא צעיר ולא זקן, לא זה אויב קשה, זה אויב אכ

עברין ולא צדיק. הוא נטפל לכל אחד , ומנסה עד הרגע שהאדם עוצם את עיניו 
 הוא מנסה לתפוס אותו. 

לכן, יש אנשים שנוהגים לומר, בסדר הווידויים שלפני יום הכיפורים, שא חס 
, שאם חס וחלילה וחלילה תיטרף עלי השעה, 'הריני כבר עכשיו מוסר מודעה

יצר הרע יפתה אותי להגיד דברים , שלא צריכים להיאמר בשעת פטירתי, לא 
 תהיה להם שום משמעות...' למה ??

 כי עד הרגע האחרון של האדם, הוא גוסס, תעזוב אותו ! 
 לא ... הוא לא עוזב אותו .

  יש בספר לב אליהו (הקדמה, שבילי לב) סיפורים שר' אליהו לופיאן סיפר .
 שנה. 30הוא מספר שם , שבעיר שלו היו שתי אחיות מסוכסכות , ולא דיברו 

אחות אחת עמדה למות רח"ל, וביקשה מבני המשפחה לקרוא לאחותה, אותה 
 שנה.  30אחות שהיא לא דיברה איתה 

לפני שהיא הולכת למות, הולכים לעשות סולחה , מה יכל להיות יותר טוב מזה 
... 

מתלבשת יפה , הולכת להיפרד מאחותה, היא שמעה קוראים לאחות, היא 
 שאחותה גוססת....

היא באה לאחותה... היא שוכבת בטיפול נמרץ ... אחותה מבקשת מכולם לצאת 
החוצה... רק שתי האחיות בחדר... ואז היא רומזת לה "תתקרבי אלי לאוזן, כי 

 קשה לי לדבר, אני רוצה להגיד לך משהו"...
 ."יותר נמוך"...התקרבה אליה לאוזן..

היא פשוט שמה את האוזן על פתח הפה של אחותה, ואז היא מתרוממת, נותנת 
 לה נשיכה באוזן.. ונופלת...

 "להשאיר לך מזכרת, לפני שאני הולכת מפה"....
היא הולכת למות , היא כבר בנשימות האחרונות, מה  –אומר ר' אליהו לופיאן 

 מעיק לה ?!
 כרי שהייתי פה פעם"...לתת תזכורת לאחותה... "תז

 היא כבר מריחה תולעים... מה מענין אותה ??? 
 היא מסוכסכת עם אחותה ! 

כשאנחנו מסתכלים בדברי חז"ל , אין לך אדם שקיבל חותמת בכל שנה שהוא 
 בסדר, מלבד הכהן גדול. 

הכהן הגדול, היה מקבל מידי שנה, במוצאי יום הכיפורים, אם הוא יצא בשלום 
 תה לו "חותמת", שהוא בסדר.בל פגע, הי

בזמן שעם ישראל היה להם מן במדבר, אז הם היו יודעים כל לילה מה מצבם, 
מהבחינה הרוחנית, אבל הכהן הגדול, בכל שנה ביום הכיפורים, אם הוא ניכנס 

 בשלום ויצא בשלום , הוא ידע שהקב"ה נתן לו "חותמת" שהוא בסדר.
שנה קיבל "חותמת" שהוא בסדר, ובסוף  80אדם אחד, שנקרא יוחנן כהן גדול, 

ימיו, לאחר שמונים שנה כניסה לקדש הקדשים הלוך ויצא , בסוף נעשה צדוקי 
 אומרת הגמרא.

 הייתכן אדם למעלה מגיל מאה, הוא נעשה צדוקי ?!
 50יצר הרע לא מזניח, לא כהן גדול, ולא כהן הדיוט, לא לאחר  –התשובה היא 

 לא מניח לאף אדם איזה שיהיה.שנה. הוא  80שנה, ולא לאחר 
 היצר הרע נותן כוחות לאדם לעבור עבירה, כוחות של מלאך !

 (ברוך שאמר) 

"כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך, ולא תשים דמים בביתך כי יפול הנופל 
 ממנו" (כב, ח) 

ראוי זה ליפול מששת ימי  -"תנא דבי רבי ישמעאל: 'כי יפול הנופל ממנו' 
י לא נפל והכתוב קראו נופל, אלא שמגלגלין זכות על ידי זכאי בראשית, שהר

וחובה על ידי חייב" (שבת לב ע"א) "אמר רבי חנינא: אין אדם נוקף אצבעו מלמטה 
אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה, שנאמר (תהלים לז): 'מה' מצעדי גבר כוננו'" 

 (חולין ז ע"ב) 
סמים ונשאו ונתנו בענייני ישבו נבחרי תלמידיו של אחד הצדיקים המפור

אמונה. בהתבוננות דקה מן הדקה על מציאות ה' יתברך בכל פרט שבבריאה, 
 דיברו על ההשגחה הפרטית. 

אמר תלמיד אחד: "עלה אשר נושר מן העץ עם משב הרוח בוודאי השגחה 
פרטית היא זו. וכל הטלטלות שעובר עד שנוחת על הארץ וגם מקום חנייתו על 

 ו בהשגחה פרטית הם". כל אל -הארץ 

הוסיף תלמיד אחר: "מקל הליכה אשר תוחבים אותו באדמה, בוודאי מזיז את 
גרגרי החול המצויים שם באותו מקום. ואחר כשמרימים את המקל, שוב חוזרים 
הם למקום הבור הקטן שנוצר. כל גרגר וגרגר, כך אמר, יש לו השגחה פרטית היכן 

דוחקו החוצה, ובהמשך כשהגומה מתרוקנת ישכון בכל רגע. בתחילה כשהמקל 
 והוא נושר שוב פנימה".

המשיכו ודייקו במראות העולם הזה עד כמה שהם בהשגחה פרטית. תוך כדי 
ניגש אחד ממצויני החבריא קדישא וטפח לזה היושב לידו על כתפו. נבהל הלה, 

 ושאלו: "מה זה?"

 השיב: "השגחה פרטית!" דממה השתררה. 

תה מפתיעה. עכשיו נראתה האמונה בהשגחה פרטית חדות התשובה הי
 מציאותית פי כמה.

 באותו רגע, בהשגחה פרטית ממש, יצא הצדיק מחדרו.

ראה את התלמידים הגדולים. שאלם במה הם עוסקים עתה. סיפרו לו כל אותו 
 עניין. 

וכל הבירורים הנפלאים שהיו להם בהשגחת ה' ובמציאותו בכל פרט ופרט. 
סיפרו על טפיחת השכם, אשר אמר עליה האומר כי בהשגחה פרטית וגם הוסיפו ו

 היא. 

 וודאי -התבונן הרבי באותו חסיד, במבט חודר וביאר: זה שקיבל את הטפיחה 
 קיבלה בהשגחה פרטית! רצון ה' מובהק היה בכך. 

כי מגלגלין זכות צריך לפשפש במעשיו.  -אבל אותו חסיד שהמכה עברה דרכו 
  ובה על ידי חייב!על ידי זכאי, וח

יסוד זה שהקב"ה משתמש בבחירתו הרעה או הטובה של אדם, כדי להוציא 
לפועל גזר דין על הזולת, שנוי בפרשתינו במצוה המוסרית, החשובה והיקרה, 
מצות עשיית מעקה: "כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך, ולא תשים דמים 

ל (שבת לב ע"א) "תנא דבי רבי בביתך כי יפול הנופל ממנו" (כב, ח) ודרשו חז"
ראוי זה ליפול מששת ימי בראשית, שהרי לא  -אל: 'כי יפול הנופל ממנו' עישמ

נפל והכתוב קראו נופל, אלא שמגלגלין זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב". 
כלומר, על הנופל נגזרה הגזרה שיפול, ולכן קראו הכתוב  -"ראוי זה שיפול" 

דיעה) כיון שכך נגזר עליו מראש מלמעלה. אבל עם זאת אין זה "הנופל" (בה"א הי
פוטר את האדם מהאחריות על שגרם לנפילה, כי על אף שכבר נגזר מן השמים על 

 הנופל שיפול וימות, מ"מ האדם שגרם לכך הוא האחראי לנפילתו, 

"מגלגלין זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב" הקב"ה משתמש בחייב כדי 
באמצעותו ולגלגל על ידו את גזר הדין על הנופל אשר התחייב מן השמים להוציא

 בעונש מיתה. 



 

 ז 

על האדם מוטלת החובה להשתדל לא להיות חייב,  -"לא תשים דמים בביתך" 
שבגינו לא יצא שום גרמא של פשיעה, אשר הקב"ה יכול להשתמש בה כדי 

 להוציא לפועל על ידי גזר דין על החייב. 

מצות מעקה למדנו את שני הקטבים: א. בעל הבית חייב על  באזהרה זו על
מת, כי ראוי היה  -בחירתו הרעה, על שלא מנע את אפשרות הנפילה. ב. זה שנפל 

ליפול, לפי שכך נגזר עליו מלמעלה. ואין זו כלל סתירה לחיובו של בעל הבית על 
גזר בחירתו הרעה, וכפי האמור שהקב"ה משתמש בבחירתו הרעה להוציא את 

 דינו של הזולת. 

באחד ממחנות המוות באירופה, בתקופת השואה, הוטל על המפקד הנאצי 
המקומי לערוך סלקציה בין הילדים החלשים שישלחו למחרת למשרפות הגזים 
ובין אלה שכשירים לעבודה. בלילה, כאשר כל ילדי ישראל הטהורים נמו את 

וערך את הסלקציה. כדי שנתם, הגיע הנאצי יחד עם רופא שבדק את הילדים 
שיהא באפשרותו לזכור למחר את הדיאגנוזה של הרופא, הגה האשמדאי הארור 

 הזה רעיון שטני במיוחד. 

הוא הבחין שכל הילדים, ללא יוצא מן הכלל, כדרכם של בניו של מקום, היו 
חבושי כיפה גם בשנתם. הוא עבר על פני הילדים עם הרופא וכל מי שנקבע שאינו 

ראש. למחרת -בודה, ודינו להשמדה, הסיר את כיפתו ממנו והתירו גלויכשיר לע
בבוקר, בעת המסדר, לא תהיה כל בעיה להבחין מי לחיים ומי... כך חשב המפקד 

 הגרמני. 

אולם, ילדי ישראל קדושים הם, וראויים להיות עם סגולה לבוראם, מפני שגם 
כל חרב ומחדרים בימים שכאלה, כאשר הצרות גברו למעלה ראש ומחוץ תש

אימה, לא יוותרו על הכיפה שלראשם, וכך מספר בעל מעשה: "אני הייתי בתוך 
קבוצת ילדים ההיא, באותו לילה מבעית, התעוררתי משנתי, הבחנתי שראשי אינו 
מכוסה בכיפה. כיוון שמיום עומדי על דעתי הקפדתי לא לעלות על יצועי בראש 

ומשמאל, וכשלא מצאתיה ונצרכתי לברך מגולה, ניסיתי לחפש את הכיפה מימין 
'אשר יצר' החלטתי להסירה מעל ראשו של חברי שישן לצידי, והיה מכוסה 
בשמיכתו. לאחר הברכה נרדמתי שוב עם הכיפה לראשי... "כל אחד כבר מבין מה 
קרה מאוחר יותר. אני, שכיפתי נלקחה ממני בלילה, הייתי מיועד להשמדה, 

י חבוש בכיפה, ואילו חברי נלקח לתאי הגזים, ומת על ניצלתי, שהרי בבוקר היית
קידוש השם. יקום השם דמו. במשך כל ימי, אני מהלך בתחושה שנטלתי את נפשו 

 בפתח ספר בטובך יביעו ח"ב) מובא של חברי, ובמו ידי גרמתי לו שימות (

כאן רואים אנו את מעורבותה של יד ההשגחה בתוך מערכת שיקולי הבחירה 
בורא עולם  -ומי הוא הקובע מי יחיה ומי ימות, מי בקיצור ומי לא בקיצו של האדם 

 שבידו נשמת כל חי.

הנה פלוני הוא עשיר והכל יודעים כי עושרו  - ההשתדלות במבחן ההשגחה
בא לו מחמת חריצותו. כשהוא שומע על הזדמנות עסקית הוא כבר נמצא במקום 

בטלן ואולי גם עצל. כשהוא שומע  וכבר פועל ועושה, וגם מתעשר אחר, עני, הוא
 על הזדמנות לעשות רווחים הוא מבזבז זמן ומשתהה ובינתיים חולפת ההזדמנות. 

החפץ חיים דוחה את ראיית החריצות והעצלות כסיבה לעושר ולעוני. ההסבר 
האמיתי הוא כי על פלוני נגזר להיות עשיר, ועל כן העניק לו ה' לא רק הזדמנויות 

זריזות וקלות תנועה, כדי שיהיה עשיר. האחר שנגזר עליו  להתעשר אלא גם
כל ההזדמנויות בנות המזל  -להיות עני, ה' יצק עופרת בעצמותיו, ועד שהוא זז 

 חולפות ונעלמות. 

הסיבה והתוצאה מתחלפות במקומותיהם. לא העצלות והבטלנות הן הסיבות 
היא הסיבה  -עני  לעוניו של זה, אלא ההחלטה של יושב מרומים שעליו להיות

 לתכונות נפשו. 

דוגמא נוספת: פלוני מת מפני שהאמבולנס איחר להגיע, אלא שה' סיבב את 
איחור האמבולנס כדי שסיום חייו של זה יתרחש בדיוק ברגע המסוים שנקבע 
מלמעלה. כל עוד לא עשו הסובבים אותו מעשה ברשלנות ברור בניגוד לשיקול 

י שכל הכאה על חטא כזה לא רק שהיא מיותרת, דעת סביר של אדם הגיוני, הר
אלא שיש בה מעין כפירה בהשגחה עליונה. שכביכול אנשים מתים מפני שלא 

 הזעיקו רופא או שהעזרה התמהמהה לבוא. 

אבל אסור לשכוח כי כאשר הסבירות מחייבת, באמת מוטלת החובה להזעיק 
זנחה ורשלנות במקרה רופא וחובה על מגישי העזרה להזדרז ככל יכולתם, וכל ה

 כזה הריהי עבירה. 

אומר הרה"ג רבי י'  -כשפורצת דליקה, ואני מנסה לכבות אותה, מצד אחד 
אני מצווה לנקוט בכל האמצעים של דרכי הטבע לכבות את השריפה  - סלמון

כאילו זה תלוי בי וזה בידי. ומן הצד האחר, כשאני בא לאחר מעשה לסכם את 
ה שלימה כי לא נשרף אפילו כפית עץ אחד יותר ממה הנזק, אני מאמין באמונ

 שנגזר, ואפילו שרוך אחד לא ניצל מן הדליקה כתוצאה מפעלותי. 

השניה הזאת, הנראית כסותרת את עצמה, קשה לעיכול למוחם הפשטני של 
הרבה אנשים, והסבר זה אכן מיישב את הטענה הנפוצה, שמקורה בטעות: אם 

אם כן אין יותר צורך באמבולנס? אין צורך  אתה אומר שהכל נגזר מלמעלה
להזעיק רופא? הרי זה בין כך ובין כך לא יעזור! שכן אנו כמאמינים צריכים לעשות 
את מלוא ההשתדלות מצדנו ובד בבד להאמין כי כל תוצאה היא תוצאה של גזירת 

 ההשגחה ורצונה. 

בשני  אין זה פשוט להיות יהודי. עלינו ל"החזיק ראש" לחיות ולחשוב
המישורים בעת ובעונה אחת ולא להתבלבל אף לרגע, ולהחליף, חלילה, את 
חישוביהם זה בזה. הארכת חיים אמיתית היא רק בפניה ובתפילה למי שבידו נפש 

 כל חי ורוח כל בשר, כי בידו הכל ומאתו כל דבר. 

לסיכומם של דברים, מן הראוי לציין את דבריו הנפלאים של בעל ספר 
הכיצד  -במצות מעקה (מצוה תקלח) השופכים אור גדול לאלפנו בינה "החינוך" 

מול  -מתמזגים ההשתדלות והבחירה של האדם יחד עם הכוחות הגנוזים בטבע 
גזירת ההשגחה. ואלו דברים המאלפים כלשונם: "משורשי המצוה לפי עת היות 

הם השם ברוך הוא משגיח בפרטי בני אדם ויודע כל מעשיהם וכל אשר יקרה ל
טוב או רע בגזירתו ובמצותו לפי זכותן או חיובן, וכענין שאמרו זכרונם לברכה אין 
אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה, אף על פי כן צריך 
האדם לשמור עצמו מן המקרים הנהוגים בעולם, כי הקל ברא עולמו ובנאו על 

המים מכבין הלהבה. וכמו כן יסודות עמודי הטבע, וגזר שיהיה האש שורפת ו
יחייב הטבע שאם תפול אבן גדולה על ראש איש, תרוצץ את מוחו. או אם יפול 

שימות. והוא ברוך הוא חנן גופות בני אדם ויפח  -האדם מראש הגג הגבוה לארץ 
באפיו נשמת חיים בעלת דעת לשמור הגוף מכל פגע, ונתן שניהם הנפש והגופה 

ינהגום ויפעלו בם פעולות. כי כן חייבה חכמתו מצד בתוך גלגל היסודות והמה 
שהוא בעל חומר ציוהו לשמור מן המקרה, כי הטבע שהוא מסור בידו יעשה 

 פעולתו עליו אם לא ישמר ממנו". וכו'.. 

"ועל דרך הזה תראה רוב עניני הכתובים בכל מקום, כי גם בהלחם ישראל 
יינין עצמן ועושין כל עניינם כאילו על פי ה' היו עורכין מלחמתן ומז -מלחמת מצוה 

יסמכו בדרכי הטבע לגמרי, וכן ראוי לעשות לפי העניין שזכרנו. ואשר לא יחלוק 
 יודה בזה"!  -על האמת מרוע לב 

 והדברים מאירים. 

 (בנועם שיח)

 שורש בן סורר ומורה שאין לו ישוב הדעת באכילתו 

ן לו ישוב הדעת ונמצא שעיקר הנקודה של בן סורר מורה הוא מה שאי
באכילה, אלא זולל במהרה וחפזון, עד כדי כך שאין לו סבלנות להמתין עד 
שיתבשל הבשר בשלימות. וכן הוא עיקר הגדרת הרדיפה אחר המותרות שאין לו 

סעודה שהנאתך ממנו משוך ידך ‘גיטין דף יג ’ בגמ’ ישוב הדעת באכילתו. וכן אי
וביאורו שיאכלנו בישוב הדעת, ’, דךמשוך י‘אלא ’ אל תאכל‘לא כתוב ’, ממנו

עירובין דף נד ’ בגמ’ להמתין כמה דקות ולהראות שיש לו שליטה על המאכל. ואי
י ”ופרש’, אם אדם משים עצמו כחיה זו שדורסת ואוכלת, לימודו מתקיים בידו‘
היינו שלא ’. שלא יקפיד על תענוגים אלא יאכל בשר בלא תבלין, וכן שאר עינוגים‘
אדם מדי הרבה מחשבות בתבליני מאכל ומשתה, זהו סימן שאינו ה’ ישקיע‘

 מחובר לגשמיות. 

א שהיה בסלוניקי איש אחד שהתחיל לגלות עתידות, ואחד ”וכתב החיד
מהצדיקים צוה לבדוק איך שהוא אוכל, ומצאו שהוא אוכל מתוך תאוה גדולה, 

בעבירה גדולה  שלו מצד אחר. ולאחר זמן קצר נתפס’ גילויים’ובסוף נתגלה שכל ה
י שיקועו בגשמיות, ”ש בספורנו, וישמן ישורון ויבעט שמנת עבית, ע”ל. וכמ”רח

 מתעבה ומתגשם נפשו. 

כשם שיש בטומאת הגוף אבי אבות הטומאה, ‘א באגרותיו ”ונודע לשון החזו
אב הטומאה וראשון לטומאה, כן יש בטומאת הנפש, ואבי אבות טומאת הנפש 

 ’. הוא תאות אכילה

ואמרת אוכלה בשר כי ‘ע] ”ג [רבינו סעדיה גאון זי”דך גיסא הרי כתב הרסמאי
היינו שכשתתאוה נפשו לאכול בשר, הרי הוא מצווה ’’ תאוה נפשך לאכול בשר וגו 

’, במיעוט תענוג‘לאכול בשר. ובמשנה אבות למדנו שאחד מקנייני התורה הוא 
ם לפעמים. ובירור הרי שמעט התענוג כן נצרך לנפש האד’. אפס תענוג’ולא ב

בהעלתך, שיבחון עצמו כשיש לפניו איזה ’ פ דברי הקדושת לוי בפ”הדברים הוא ע
דבר תאוה, האם הוא מצפה לסלק עצמו מהתאוה, או שמתגעגע מתי תבא 
התאוה לידו. למשל כשמונח לפניו פיצה, ואין לו מצב רוח ותאבון, יש שאומר, 

כ ”וזש’. חבל שאין לי תאבון עכשיו‘ר כיון שאין צריך, מה טוב. ויש שנופל ואומ
שהתאוו שיהיה להם תאוה. הגם שבדרך כלל אמרו שיתנהג אדם ’ התאוו תאוה‘

’ התוס’ ש שהנזיר מביא קרבן על שציער עצמו מן היין, וכן פי”בדרכו של עולם, וכמ
נפשות ‘ת גם על מה שאינו מוכרח לאדם, ”שמברכים להשי’ בורא נפשות‘בברכת 

ת ”שמשבחים להשי’, , על כל מה שבראת להחיות בהם נפש כל חירבות וחסרונן
על דבר שאינו מוכרח לאדם, כמו תפוחים שיכולים לחיות בלעדיהם. [מלבד 
מדרגת הפרוש שזוכה לאכול רק פת במלח] אך עיקר פגם הזלילה הוא כשעושה 
מציאות מעצם התאוה, וחושב מחשבות מה יאכל היום ומה יאכל מחר, באיזה 

 רחמנא לשזבן. ’. ובאיזה רוטב ובאיזה תוספת וכדו תבלין

א [עבודת הקודש ג, מה] שיש אנשים שיושבים ועושים שיקול ”וכתב החיד
הדעת ומעיינים בסדר אכילתן, ויושבים עם בני ביתם ועושים שקלא וטריא 
ומסקנא מה יאכלו. הרי האכילה הוא ענין שדומה לבהמה, האם שייך לעשות מזה 

ואילו בדבר הדומה למלאך לא עלה על דעתו ליישב דעתו במסילות שקלא וטריא, 
מה נאכל ומה ’ נושא‘זוהי רדיפה אחר המותרות. שעושים ’. בלבבו בסדר עבודת ה

נבשל. זהו מציאות של רדיפה אחר המותרות. ופעם אחת כבר הגיעה כרטיס 
הוא  הזמנה באמריקה לארוע שיתקיים עוד חודש, וצריך להשיב בדואר איזה טעם

רוצה לאכול, בתוספת שום ואבוקדו או בנגיעת תאנים משולב באננס, עם ניחוח 
בזה הוא נעשה כמו ’. וכו’ צילי ורוטב פיקנטי מתובל באורגנו מקסיקני וכו

’ עסק‘אפיקורס שרודף אחר המותרות. כשיש לאדם מטרה לשבוע, אין אצלו 
 תורה.  לעסוק בדברי‘הוא רק ’ עסקינו‘מפרטי אכילתו, כי עיקר 

מ פיינשטיין ”מכתבים מגדולי דורינו זכרונם לברכה. מהר’ ונזכיר בענין זה ג
ל. במכתבי שבט הלוי כתב ”מ קליין זצוק”ל, מהר”ש וואזנער זצוק”ל, ומהר”זצוק

ל, להשיב ”ו כשהיתה שערוריית הטרפות במאנסי רח”לבנו רבי בן ציון בשנת תשס
ככה לעיר ואם בישראל שיכשלו ’ על מה ששאלו רבים ושלמים על מה עשה ה

י איש בלייעל שהחטיא את ישראל זמן ארוך, ואיש בוכה על ”באכילת טריפות, ע
אבל בוודאי ’ ואומר בטח, כי אמנם מי בא בסוד ה‘פתח אהלו על מכשול נורא זה. 

י שנכשלו הרבים ”קרוב לשמוע וכן הדעת תורה מחייב שזה בא ע’, צדיק הוא ה
כתוב בתורתינו והתקדשתם והייתם קדושים בענין  י פגם קדושת המאכל,”ע



 

ח 

אנשי קודש ‘עריות, ובענין מאכלות, ובענין עבודה זרה, וכתבו הקדמונים שאם 
כשחסר ’, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו‘מובטחים שיתקיים בהם ’ תהיון לי

אין נשמרים בזה. ושלושה דרכים יש במכשול זה, א. ריבוי ’ אנשי קודש’ב
א ליד, שיש להם איזה גושפנקא של הכשר. ב. החסרון הגדול המאכלים מכל הב

שחדלו בנות ישראל לבשל בעצמן במטבח הבית היהודי. וסומכים על דברים 
ג. ריבוי מיני ’. עד אחד נאמן באיסורין‘הנקנים בחנות, וכל מאכל ישראל נסמך על 

 מותרות ומיני מתיקה לאלפים שמשחיתים את הגוף ואת הנשמה. 

ל ומוסיף שהוא בטוח בכך, שגם ”עת תורה של הרב וואזנער זצוקהרי לנו ד
’ כשאכלו מאכלים כשרים, מיני המותרות והמתיקה לאלפים, והנקנים בחנות, אפי

אם יהיו כשרים, כיון שיש בזה רדיפה אחר המותרות, אבדנו קדושת ישראל ולכן 
ז ”לה, ועידברים א’ ל, וכתב בסוף מכתבו שישובו בתשובה על ג”קרה המכשול הנ

 יכופר להם. 
א] שאל מלמד בחידר מה עליו לחנך את ”ע’ ג סי”ד ח”כ באגרות משה [יו”וכ

והנה במדינתנו מרוב הברכה ‘ל: ”התלמידים. ובתוך דבריו כתב רבי משה זצוק
ז לכל התענוגים שקוראים לזה ”ת, יש רצון ותאוה גדולה להנאות עוה”שנתן השי

קה, כבר הגיע כל זה גם לארץ ישראל בימינו, גוטיים [הגם שהוא כותב כך באמרי
הגם שעדיין לא הגענו למה שנעשה היום באמריקה, ששולחים את הילד לחידר 

י כשנוסע לטיול ”כ הרבה חטיפים מדי יום ביומו, כמו שאורזים לילד בא”עם כ
ארוך, עיני ראו ולא זר] וזה מקלקל נפש האדם שמרגיש את גופו להתאוות 

ך להם, ומזה הוא נעשה חיה רעה, כי מתחילה מבקש תאוותיו בדברים שאין צור
מן האיסור, ועד שלהצדיק ’ בדבר היתר מדומה, וכשאי אפשר לא יוכל לעצור אפי

ז אלא להתיר להם ”לא עבדו ישראל ע‘את תאוותיו נעשה לגמרי כופר. כמאמרם 
ת בן ובפרט בחינוך הילדים, הרי זה עיקר החינוך, כמו שלומדים בפרש’, עריות

 י מאתיים וארבעים גרם שאכל בחנות בעמידה הוא נהרג. ”סורר ומורה שע

ולכן יחנכו המלמדים את התלמידים שלא לשבח מאכלים, ולא להאריך 
בדברים כלל איפה יש מאכל יותר טוב, איזה פיצה ממולאת יותר בקטשופ וכל 

שפת יהודי  מיני גבינות, לדברי האבן עזרא הם נופלים מזה לאפיקורוס, שאין זה
אלא שפת אומות העולם. כשהתלמידים שומעים מהמלמדים שמשבחים איזה 

 מאכל טעים, הרי הם נתרגלים שזהו עיקר החיים. 

אוכל קמעא  –ואכלתם לחכמם לשובע ‘בחקותי בברכת ’ י בפ”כ רש”וזש
הרי במדינתנו הוא כמו קללה ולא ברכה, שכאן באמריקה אם ’, ומתברך במעיו
אדרבה הוא רוצה לאכול ’.. ל”לא ניחא לי בתיקון חז‘אדם, יאמר יברכו כך את ה

 הרבה ויתחסר במעיו... שהרי אינו אוכל רק לחזק הגוף, אלא לתאוה יבקש נפרד. 
תמוה מה מקום יש לברכה זו, שאם יש ריבוי תבואה באוצרות, ’ כי לכאו

 כ מה מקום לברכה זאת שיאכל קמעא”א’, וישן מפני חדש תוציאו‘כדכתיב 
ויתברך במעיו? מה יהיה עם כל התבואה שבאוצר? אלא קא משמע לן שגם 
כשהחנות מלאה באוצרות אין זו סיבה שהכל יכנס בכרסו. אלא יקח כל מה שיש 

ה שפע רב כזה, כי צריך לאדם אפשרות להנות ”לו צורך בלבד. ומה שנתן הקב
טוב, כי יודע ש החינוך שזהו טעם למצות שמחת יום ”ז בשבת ויום טוב, כמ”בעוה
ה שכל נפש צריך שיהיה לו זמן של שמחה. אך בימות החול יתייגע לקדש ”הקב

ה במדינתנו ברכה ועשירות גדולה, אל תדון מזה ”עצמו במותר לו. ומה שנתן הקב
אלא ’, אוכל קמעא ומתברך במעיו‘כ מהו ברכת ”שתאכל כל המינים, דא’ שרצון ה

 ז. ”יפריש עצמו מהנאות עוה

ע במשנה הלכות [חלק ”י ראינו שכתב הגאון רבי מנשה קליין זימכתב שליש
עח] להשיב לשואל שתמה על פרסומות מגושמות בתאוות אכילה ’ יג, סי

בעיתונים החרדיים, ומשכנעים את הציבור שיקנו ויאכלו וישבעו, ויש להם הכשר 
ועוד לשונות של ארגמן. וכתב רבי מנשה ’ טעם גן עדן‘מהודר, וקוראים לזה 

ש בספר פאר הדור על ”פ שהמאכל הוא כשר, אך התאוה הוא טרף. וכמ”שאע
הנודע ביהודה, מכתב שתיקן על הציבור בפראג, היות והנחתומים בפראג החלו 
לאפות עוגות טעימות ומעמידים העוגות בחוץ למשוך את עיני וחוטמי העוברים 

, שהוא דבר ושבים שיבואו לקנותם, הרי הוא אוסר עליהם לאפות אלו העוגות
המביא לידי רעבתנות ונטיה למותרות. והנה בימינו נתהפך הדבר מהיפך להיפך, 
שגם העיתונים החשובים מהקהילות, שאינם לוקחים אחריות על תוכן 
הפרסומות, ומפרסמים שם על מאכלים שהם רק בגדר רעבתנות והם כשרים 

כבמוצאי למהדרין, ומשכנעים את הקורא שיבא לאכול בשמחה לחמו, ממש 
 כ, ויתענג בתענוגים ברבורים ושלו ודגים שבעת ימי השבוע... ”יוה

ש שהאריך וכתב בסוף המכתב שהוא אמר לאחד מבעלי העיתונים ”עי
החרדים, מה לכם לטעון על העיתונים החילוניים שמפרסמים תמונות תועבה 
לרבים, ואינכם מרגישים שגם אתם מפרסמים תמונות תועבה, ארטיק בציפוי 
שוקולד מבצבץ עם פצפוצי קשיו וקליפת נוגט, ואדרבה, תמונות מאכלות האלה, 

 הם שורש לתמונות התועבות שלהם. 

היום בבוקר הוצאתי כמה דפים מעיתון שמגיע להרבה בתים החרדים. הנה 
אצלינו בבית, הארוחות מגוונות, כל ‘פרסומת של תנובה שמוכרים חלב וגבינות, 

חר, ויש דבר אחד שכולנו מסכימים לזה, והם מה אחד מעדיף לאכול משהו א
שתנובה מייצרת, שזה מלוה אותנו מילדות ועד זקנה, מאז ולתמיד מלה אחת, 

כ נמשך אדם ”הרי דברים כאלה נכנסים לתת המודע גם מבלי הרגש, ואח’. תנובה
לתאוותיו. וכן מפרסמים על איזה תענוג דמיוני שאם יאכלנו בבוקר, יזכור כל היום 

 כה לזלול את זה בבוקר. והם ממש תמונות תועבות. שז

בערב שבת היה פרסומת בעיתון, בשורה מדאיגה שעד כמה שנים יהיה 
מחסור בשוקולד, לדאבון לב, ומאריך בזה, כמה השוקולד עושה לנו טוב, ויש כמה 

רחמנא לצלן. עוד ’. כותרות ממומחי שוקולד כמה שהוא מטיב עם האדם וכו
מוכר והאהוב, בגלגול חדש... ברוך השם שגם הם מבינים כבר פרסומת: הטעם ה

בסוד גלגולי הנשמות שבתוך המאכלים. גם הפרסומות שיש על המשאיות 
שמביא את החטיפים למכולת, יש תמונה של ילד, עם יד ארוכה מאד כמו של 

יפס. ולמעלה כתוב ’בתיה בת פרעה, לכל אורך המשאית הארוכה, ובסופו חטיף צ
פס, יהיה נעשה ’ממילא תשלח ידך, ואם לא תגע בצי’, שלא תשלוט בעצמךטבעי, ‘

לך נס של בתיה בת פרעה. וזה ממש תמונות תועבה, פלא על טוהר המחנה 
ה שמירת עיניים, אך כאן ”שהולכים למחוק תמונות תועבות אחרות ששם יש ב

צריך למחוק תמונות תועבה שאין עולה על הדעת כמה שזה משפיע על המח 
ל פסק שכל אלו הם תמונות תועבות ממש, כי ”לנו ושל בנינו. רבי מנשה זצוקש

גם בן סורר ומורה, לא אכל משהו שאינו כשר. אלא שהיה טבעי שלא שלט 
פ לזכור ”ו על ישראל, אלא שיש לנו להזהר ולהשמר, עכ”בעצמו. אסור לקטרג ח

 האמת. 

ותיו של הטיפש ק רבי יצחק אבוהב, שאחד משמ”כתוב במנורת המאור להרה
אין הכונה ’. אכול ושתה יאמר לך‘[משלי כג,ז] והוא ראשי תיבות ’, אויל‘הוא 

פ להעמיד גדרים מה צריך ומה לא צריך, ואם קשה ”להסתגף ולהתענות, אלא עכ
ד, למשוך ידו לכמה רגעים [חצי דקה, ”לאדם לפרוש ממש, יתחיל בתענית הראב

 . כ לאכול בישוב הדעת”זה הרבה זמן] ואח

הצדיק רבי אליהו לופיאן ראה פעם אחת את בחורי הישיבה שאכלו מרק 
רותח ונכוו בלשונם, והוכיח אותם להמתין מעט עד שהמרק יתקרר קצת. והגדיר 

כי דרך האדם שהוא נהנה מאכילתו, ’ פסיק רישא‘לזה שהנאת האכילה הוא בגדר 
פ שעדיין לא ”עא’ לא אכפת ליה‘ת, אך עבודת האדם שיהיה בגדר ”כך עשה השי

אמנם האוכל טעים, אך אל תעשה מזה עסק שלם, ’. לא ניחא ליה‘הגיע למדרגת 
 התענוגים יש בהם מטרה, אך עסק יש לנו רק בדברי תורה. 

ק לפרוש מתאוות של היתר. הראשון כמו בן ”טעמים מצאנו בדברי רבוה’ ג
יוכל לפרוש סורר ומורה שאם יתרגל בדבר המותר, סופו שיכשל באיסור. כי לא 

מהרגלו, שנעשה כעבד להתאוות והמותרות. השני כתב המשנה ברורה 
שהמותרות גונבים מהאדם הרבה מאד זמן וכסף, כשאדם מתרגל במותרות, הוא 

ח שלקנות ספרים ”צריך מדי תקופה להחליף ריצוף וריהוט, עד כדי כך כתב הח
ח ”אצל הח’ מפוניבזמיותרים, הם גם בגדר מותרות. [כידוע שפעם אחת בא הגאון 

לשאול ממנו איזה ספר שהעתיק ממנו רבות בספריו, והיה בטוח שהוא נמצא 
ח אמר לו, שאין לו זה הספר, רק הוא עצמו שאלו מאחר. שאילו ”בביתו. אך הח

הייתי הולך לקנותו בחנות, הייתי מפסיד עוד שעה של חיפוש והשגת המעות 
ני והגשמי הם תרתי דסתרי, ל שהרוח”לקנות זה הספר] השלישי כתב המהר

ז כאש ומים, אי אפשר לשניהם כאחד. כמה ”ב ועוה”ל שעוה”ש החוה”כמ
 שממזער רצונות הגשמיים, יזכה לרצונות רוחניים ותענוגים אמיתיים אין סופיים. 

ל אמר להתלמידים ”ל היה מספר שרבי שלמה היימן זצ”רבי מיכל יהודה זצ
שתות הקפה, מה לכם סוכר, תשתו קפה בישיבת וילנא כשבקשו שיתנו סוכר ל

 עם תשובת רבי עקיבא אייגר... 

ל היה בן בית אצל החזון איש, וראה אותו שותה כוס קפה, ”רבי חיים ברים זצ
א את הכוס בתנועה פתאומית על השלחן, רבי חיים נבהל ושאל ”לפתע הניח החזו

ו החזון איש: אם ילך לקרוא לרופא, שהיה נראה כמי שהמצב אינו בסדר. אמר ל
אני התרגלתי שאינני אוכל ושותה עד שאני מרגיש שהראש שלי מסביר לגוף ‘

סיבה לאכול זה ולשתות זה, ברגע שהראש הפסיק להסביר, אני מפסיק לאכול 
ולשתות, התחלתי לשתות הקפה, והנה לפתע נפסקה הסיבה שהסביר הראש, לכן 

 ’ הפסקתי תיכף משתיית הקפה...

ל סיפר שהוא למד בחברותא עם רבי עובדיה יוסף ”שאול זצרבי בן ציון אבא 
ל בשנות הבחרות, מה היה מאכלם, חתיכת לחם שנשאר מאתמול, מרוח ”זצ

פ רוב לא היה בהם שיעור כביצה ”בשיירי השמן שבנר התמיד שבבית המדרש. וע
 אלא כזית, זה היה מאכלם בוקר וערב... 

לא לעשות שקלא וטריא  כל אחד לפי מדרגתו. אך מה ששוה לכל נפש,
ז, לא להמשך אחר לשונות העמים שמאריכים לתאר מה ”ומסקנא מתאוות העוה

ל. ובאמת שיש לכל אדם זמנים ”יקרא ללשון כשיגע בו הבשר הטעים הזה, רח
ועתים רבים, הכלל והעיקר לעשות תנועה אחת ומחשבה אחת פחות ממה שהיצר 

  ת ממני ברגע זה.”יש להשיהרע הציע, ולזכור כמה שעשועים ונחת רוח 

 (הגרמ"י רייזמן)

 בדרך הדרוש  

 (כא, יא) תאר יפת אשת בשביה וראית
 מקשים. הרע היצר כנגד אלא תורה דברה לא י"ברש

 מה פי על לפרש ויש. מיותר אלא ותיבת לא דתיבת העולם
 לו אמרו' וכו דביתהו ליה קמצערא הוהרב בגמרא דאיתא
 בנינו את שמגדלת די לא להו אמר טובא קמצערא והא תלמידיו

 לנו מועלת האשה נמצא. שם עיין החטא מן לנו מצלת גם אלא
 תואר ביפת והנה. החטא מן להציל וגם הבנים לגדל דברים לשני

 רק מועלת אינה תואר יפת כן אם ומורה סורר בן שתלד דסופה

 דברה לא י"רש שפירש וזה. החטא מן להציל דהיינו אחד לדבר
 יצר כנגד רק מועלת אינה תואר דיפת. הרע היצר כנגד אלא תורה
           :לחוד הרע

 (חנוכת התורה)  
 (כב, ח) לגגך מעקה ועשית חדש בית תבנה כי

 כיצד חדש בית הבונה] ג[ בראשית' פ תנחומא במדרש
 שהחיינו לברך צריך חדש בית הבונה רבותינו שנו כך, לברך צריך
 כדי שמברך פשיטא להבין וצריך. וליוצר רוח נחת לעשות כדי

 ר"נ לעשות מקיימים אנו המצות כל הלא, רוח נחת לעשות
 בית בנין על שהחיינו לברך אין דלכאורה ל"וי. ש"ית ליוצרינו

 ועשית לקיים ביתו שבונה מי אלא, וריק הבל דבר שהוא חדש
 לברך לו יפה וכדומה ח"לת וועד בית ביתו ושיהיה, ומזוזה מעקה
 לעשות כדי שהחיינו מברך, המדרש כ"וז. והחיהו לכך' ה שזיכהו

 אז בבית שתלויות מצות לקיים כונתו שאם, ליוצרו בביתו ר"נ
  מברך.

 (כתב סופר)                  



 

  

 

ָך  ˙ ּב¿ ב∆ ∆ ּׁ̆ ַח ¿̇ ƒָר‰ מ ו… ּ̇ ‰ַ 
י„ֹו ַוֲע  ƒ̃ פ¿ ַּ̇ ˙ ם ‡∆ ּי≈ ַ̃ י‡ ל¿ ƒה ה עֹוָלם ַהּז∆ י ּבָ ƒ„הּו ל י¿ ∆ ׁ̆ בֹוָ„˙ֹו 

ֹוָרה ּ̇ ֹו˙, ַה ׂ̆ יך¿ ַלֲע ƒר ָּ̂ ∆ ׁ̆ ֹו˙ ַמה  ׂ̆ ה  , ַלֲע ּמַ ƒר מ מ≈ ָ ּׁ̆ ƒה ּול¿
ֹו˙ ׂ̆ ָ‡סּור ַלֲע ∆ ˙ ָהֲעבֹוָ„ה  . ׁ̆ ָכל ָ‡ָ„ם ‡∆ ׁ̆ ל¿ זֹ‡˙ י≈ ָרט ל¿ ַ‡ך¿ ּפ¿

ּלוֹ  ∆ ׁ̆ י˙  ƒ ׁ̆ י ƒ‡ּבָ , ָה ָּ̃ ַה ∆ ׁ̆ ּנוּ ה ״ּוַמה  ּמ∆ ƒה מ ּפ∆ ַ̂ ‡מ¿ ָ̃ ו¿ ן  .  ּ„ַ ה≈ ו¿
י  ≈̃ לֹ ר ‡¡ ∆ ׁ̆ ים ֲ‡ ƒּי ƒ ׁ̆ י ƒ‡ ˙יֹונֹו ס¿ ƒמּו˙ נ ¿„ ƒל ָהָ‡ָ„ם ּב יעֹו˙ ‡∆ ƒ‚ַּמ

ר ָׂ̆ ָכל ּבָ ל  , ָהרּוחֹו˙ ל¿ ∆ ׁ̆ יו  ָ̇ כּונֹו ¿̇ יו ּו ָ̇ בֹו ¿ ׁ̆ יר ַמח¿ ƒַע ּוַמּכ ַהּיֹו„≈
ל ָהָ‡ָ„ם,  ָהָ‡ָ„ם ∆ ׁ̆ יו  ָ̇ כֹולֹו י י¿ ƒפ יֹונֹו˙ ל¿ ס¿ ƒַהּנ ˙ ים ‡∆ ƒ‡ ¿̇ י  ,  ּוַמ ≈„ ּכ¿

ַהֲע  ָ‚˙וֹ ל¿ ר≈ ַמ„¿ ר ּב¿ ≈̇ ָכרוֹ ,  לֹו˙ֹו יֹו ¿ׂ̆ ּבֹו˙  ַהר¿ י ל¿ ≈„  . ּוכ¿
ים ָעָליו   ƒ‡ יֹונֹו˙ ַהּבָ ס¿ ƒי ַהּנ ƒם ּכ„ָ‡ָ ה ל¿ מ∆ ¿„ ƒּנ ∆ ׁ̆ ה  ָנם ˜ֹור∆ ָ‡מ¿

יו  ָ̇ יכֹולֹו ƒר ל ב∆ ע≈ ַעל ּומ≈ ם מ≈ יו, ה≈ ָ̇ ּכֹחֹו ƒר מ ≈̇ ם יֹו ים ה≈ ƒ ׁ̆ ֲ‡ָבל  , ָ̃
ּכֹר ז¿ ƒר י ∆ ׁ̆ ‡ֲ יֹונֹו˙ ּכַ ס¿ ƒי ַהּנ ֲ‡חֹור≈ „ מ≈ ה ָהעֹומ≈ י הּו‡ ז∆ ƒי  , מ ƒע ּכ„ַ י≈

ּה  „ ּבָ ין ָהָ‡ָ„ם ָיכֹול ַלֲעמֹ ≈‡ ∆ ׁ̆ יֹון  ּסָ ƒל נ ∆ ׁ̆ ה  ז∆ ָבר ּכָ ין ּ„ָ ּלּו  , ‡≈ ƒ‡ י ƒּכ
‡ ָעָליו יֹון ּבָ ּסָ ƒּה לֹ‡ ָהָיה ַהּנ „ ּבָ  . לֹ‡ ָהָיה ָיכֹול ַלֲעמֹ

ָכך¿ ַה  י‡ ל¿ ƒב ה מ≈ ָ̃ ָ‡ָיה ֲחָז ך¿ ָחכ¿ ׳ ר¿ ∆ ׁ̆ נוּ  ׳ ָמהמ∆ ≈̇ ָ ׁ̆ ָר ּפָ ƒמ  ,
ֹוָרה ּ̇ ָרה ַה ָ‡מ¿ ∆ ָ̇ ּבַ :  ׁ̆ י ƒ‡ָר ƒ ו¿ ָּ̇ ָבּה ּׁ̆ ¿̃ ַ ׁ̆ ָח ַֹ‡ר ו¿ ּ̇ ַפ˙  ˙ י¿ ∆ ׁ̆ ָיה ‡≈ ב¿

ָך  ָּ̇ ל¿ ח¿ ַ̃ ָל הו¿ ָ ּׁ̆ ƒ‡ ƒ  ,ל¿ ׁ̆ ב ַר ַ̇ ָכ „  ״י ׳ו¿ ∆‚ נ∆ ‡ ּכ¿ ּלָ ֹוָרה ‡∆ ּ̇ ָרה  ּב¿ ƒ„ּ ‡ֹל
ר ָהַרע ∆̂ ּבָ , י≈ ָּ̃ ין ַה ם ‡≈ ƒ‡ ∆ יָרּה ה ״ׁ̆ ƒּ̇ ּסּורַמ ƒ‡ ה ּב¿ ּנָ ∆‡ ָ ּׂ̆ ƒה ׳. י ּנ≈ ƒה

ה ז∆ ר ּכָ ≈ּ̇ ‡נּו ה∆ ָ̂ ּה לֹ‡ ָמ ּלָ ֹוָרה ּכֻ ּ̇ ָכל ַה יר לֹו , ּב¿ ƒּ̇ ם לֹ‡ ַנ ƒ‡ ∆ ׁ̆
ּסּור ƒ‡ ה ּב¿ ∆ׂ̆ ל  . ַיֲע ∆ ׁ̆ ֹו  ּ̇ ע¿ סֹוף ּ„ַ ָ„ה ל¿ ֹוָרה ָיר¿ ּ̇ ַה ∆ ׁ̆ ‡ן  ּכָ ƒי מ ֲהר≈

ינֹו ָיכֹול ַלֲע  ≈‡ ∆ ׁ̆ ָבר  ֹוָרה ּ„ָ ּ̇ ָכל ַה ין ּב¿ ≈‡ ∆ ׁ̆ ָעה  ָי„¿ הָ‡ָ„ם ו¿ ז∆ ,  מֹ„ ּבָ
ּלֹ‡ יּוַכל ַלֲעמֹ„   ∆ ׁ̆ ן  כ≈ ָּ̇ ƒי ˙ מ∆ ¡‡ ּב∆ ∆ ׁ̆ ֹוָרה  ּ̇ ָעה ַה ה ָי„¿ ָ„ָבר ז∆ ַר˜ ּב¿

ּה  ּסּור, ּבָ ƒ‡ לֹ‡ ּב¿ ר ו¿ ≈ּ̇ ה∆ ה ּב¿ ּנָ ∆‡ ָ ּׂ̆ ƒֹוָרה מּוָטב י ּ̇ ָרה  ן ָ‡מ¿ . ָלכ≈
יך¿ הּו‡   ƒר ָ̂ ‡ן  ם ּכָ ָנם ּ‚ַ ּ„ֹ˜  ָ‡מ¿ ב¿ ƒינֹו ָיכֹול ל ≈‡ ˙ מ∆ ¡‡ ם ּב∆ ƒ‡מֹו ַה ¿̂ ַע ּב¿

ּה ַלֲעמֹ יָניו  , „ ּבָ ע≈ ל ּב¿ ַנּו≈ ¿̇ ƒּ̇ ∆ ׁ̆ י  ≈„ ֹו˙ ַהּכֹל ּכ¿ ׂ̆ יך¿ ַלֲע ƒר ָ̂ ן  ָלכ≈ ו¿
ים ƒַרח ָימ ין י∆ ƒּ̇ ַהמ¿ רֹו , ּול¿ ¿̂ ƒן לֹ‡ ָנָחה י ƒל זֹ‡˙ ֲעַ„י ַ‡ַחר ּכָ ם ל¿ ƒ‡ ו¿
ה ָ ּׁ̆ ƒ‡ ּה ל¿ ָּ̇ ח¿ ַ̃ ר ל¿ ָּ̇  .ֻמ

ָח„   ָבר ‡∆ ׁ̆ ַר˜ ּ„ָ ֹוָרה י≈ ּ̇ ָכל ַה ּב¿ ∆ ׁ̆ ים  ƒָבר ַנ˙ ַהּ„¿ ָ̃ ן  ַמס¿ כ≈ ָּ̇ ƒּי ∆ ׁ̆
ֹוָרה ּ̇ יָרה לֹו  ƒּ̇ ƒה ּסּור ו¿ ƒ‡ „ ּבָ ָ‡ָ„ם לֹ‡ יּוַכל ַלֲעמֹ ∆ ָכל  , ׁ̆ ֲ‡ָבל ּב¿

 „ ָח„ ַלֲעמֹ ל ‡∆ ים ָיכֹול ּכָ ƒָבר ָ‡ר ַהּ„¿ ¿ ׁ̆. 

ן  ≈ּ̃ ּלּוַח ַה ƒׁ̆ 
ח ָלך¿  ַּ̃ ƒּ̇ ים  ƒנ ˙ ַהּבָ ∆‡ ם ו¿ ˙ ָה‡≈ ח ‡∆ ּלַ ַ ׁ̆ ¿ּ̇ ח  ּלַ ַ ׁ̆ . 

מˆינו כמה „עו˙  ˘לוח ה˜ןבטעם מˆוה 
 במפר˘ים.

 ˘ל‡ ˙ˆטער ה‡ם
כ˙ב ˘י˘   (ספר ה'מורה' ח"‚ פמ"ח)  הרמב"ם

ל˘לח ‡˙ ה‡ם כ„י ˘ל‡ ˙ˆטער ה‡ם 
 . )1בר‡ו˙ה ˘לו˜חים ממנה ‡˙ הבנים

 להר‚יל ה‡„ם לרחמנו˙
ל‡ נˆטווינו הרמב"ן חול˜ ו‡ומר כי 

מחמ˙ רחמיו ר ˘‡מˆוו˙ ל˙ועל˙ ה˜ב"ה ב
 ˘ל‡ לי˜ח ‡ם על בנים.על הבריו˙ ˆוה לנו 

לזכך ‡ו˙נו ‡ל‡ הטעם ˘רˆה ה˜ב"ה 
  , ללמ„ ‡ו˙נו מ„˙ הרחמנו˙ ו˘ל‡ נ˙‡כזרו
‡כזריו˙ כ˘‡„ם עו˘ה מע˘ה ˘י˘ בו  כי

  .ובנפ˘הי‡ מ˙פ˘ט˙ 
 רחמנו˙ מחמ˙ ˆיווי ה'

מב‡ר כמו  (מˆוה ˙˜מה) בספר החינוך
הרמב"ן ˘הו‡ כ„י ˘נר‚יל עˆמנו במ„˙ 

מחמ˙ הרחמנו˙    ˙היהל‡  ˘הרחמנו˙, ‡בל  
, ‡ל‡ ˆריך טבע ה‡„ם ˘י˘ בו רחמנו˙
 .)2לרחם כי כך רˆה וˆיוה ה˜ב"ה

 ˘ל‡ לה˘חי˙
הספורנו כ˙ב, כי י˘ בזה מעט ‚מילו˙ 
חס„, ˘ל‡ י˘חי˙ו ‡˙ זרע העופו˙, ˘‡ף 

 . )3˘הם הפ˜ר י˘ בהם ˙ועל˙ ל‡נ˘ים
 

ומה ˘‡מרו חז"ל (ברכו˙ ל‚, ב) 'ה‡ומר על ˜ן ˆפור  )1
י‚יעו רחמיך, מ˘˙˜ין ‡ו˙ו' כ„י ˘ל‡ יע˘ה מי„ו˙יו  
˘ל ה˜ב"ה רחמים ו‡ינן ‡ל‡ ‚זרו˙, ‡ומר הרמב"ם כי  
זה ל„עה ‡ח˙ ˘סובר ˘‡ין טעם במˆוו˙, ‡ך י˘ „עה  

ובזה הו‡ מב‡ר מה  ) 2‡חר˙ ˘י˘ טעם במˆוו˙. 
ה הם ‚זרו˙, כלומר  ב‚מר‡ כי מ„ו˙יו ˘ל ה˜ב"  ˘‡מרו

ועל זה    )3מ˙ו ‚זרה עלינו לה˙נה‚ במי„ו˙ טובו˙.  כ ˘ח
יםהבטיחה ˙ורה " ƒָימ ָּ̇ ַהֲ‡ַרכ¿ " ˘‡פילו על ˜ˆ˙  ו¿

  ל ˘כן ‡וכל פירו˙יהם בעולם הזה, וכ ילו˙ חס„ים‚מ
   . ילו˙ חס„בריבוי ‚מ 

ת  ָרׁשַ י ֵתֵצא ּפָ   324גליון   ט"תשע •ּכִ



 

 

ְלָחָמה ַעל אְֹיֶביךָ  י ֵתֵצא ַלּמִ ְביֹו.…    ּכִ ִביָת ׁשִ כ˘˙ˆ‡    ְוׁשָ
למלחמ˙ ‰יˆר ויעזור לך ‰' ˘˙כניע ‡ו˙ו, ‡ל  

‰ו‡ ל‡ מרחם עליך כ˘‡˙‰ נופל    ˙רחם עליו, כמו̆ 
ָ̇  - בי„ו  י ƒב ָ ׁ̆ יו… , כ˘˙ˆליח ל˘בו˙ו ו¿ ב¿ ƒ ˙˙נ‰‚ עמו   ׁ̆

 ) הצמח צדק( .כמו ˘‰ו‡ ‰י‰ עו˘‰ כ˘˘וב‰ ‡ו˙ך
  

י ֵתֵצא   . 'במלחמ˙ ‰ר˘ו˙ ‰כ˙וב מ„בר' בר˘"י:  .ּכִ
, ל‡ ר˜ לפרו˘ מן  ‰‡„ם ˆריך ל˜„˘ עˆמו במו˙ר

למעט ב˙ענו‚ים ומ‰ ˘ˆריך ל‚ופו   ‰‡יסור ‡ל‡ ‡ף  
  ' במלחמ˙ ‰ר˘ו˙ ‰כ˙וב מ„בר'י‰י‰ ל˘ם ˘מים. 

  (מהר"ש מבעלזא) ‚ם ב„ברי ‰ר˘ו˙ ˆריך ללחום ביˆר.
 

ּה ֶיַרח ָיִמים.ּוָבְכָתה ֶאת ָאִביָה ְוֶאת  ‰נפ˘ ‡˘ר  ִאּמָ
על ‡˘ר ָמעל‰ בוכ‰ ‰לכ‰ ‡חר עˆ˙ יˆר‰, 

יָ‰  -ו‰˙רח˜‰  ƒב‡ָ ˙ ּ‰ מ‰˜ב''‰,  - ‡∆ ּמָ ƒ‡ ˙ ∆‡ מכנס˙   ו¿
ים  - מ˙י זמן ‰בכי  י˘ר‡ל, ƒַרח ָימ בחו„˘ ‰מיוח„   י∆

   (אור החיים הק') חו„˘ ‡לול.  -ל˙˘וב‰ 
  

ָבר ָרע ַמְרּתָ ִמּכֹל ּדָ ה  ְוָיָצאָת  …  ְוִנׁשְ ּמָ ְהֶיה  ׁשָ חּוץ ְוָיֵתד ּתִ
ּבּור ָרע' בחז"ל: ' ְלָך ַעל ֲאֵזֶנָך. ƒ„ּ ּכ…ל ƒל‡ ינבל פיו.   -מ˘

ָ̇  ו‡ם נז„מן למ˜ום ניבול פ‰, ‰עˆ‰ ‰י‡ ‡ו  ‡ ָ̂ ָי ו¿
ıחּו ‰ ּמָ ָ „ ˘˙ˆ‡ מ˘ם, ‡ו  - ׁ̆ ≈̇ ָי ‰‡ˆבעו˙   ו¿

ךָ ‰ע˘ויים כי˙„ו˙  נ∆ ‰ ַעל ֲ‡ז≈ י∆ ¿‰ ƒּ̇  -  .ל‡טום ‡זניו
 (בעל הטורים) 

  
ה ְלָך ֲעָמ  ר ָעׂשָ נ˜ר‡˙ ˙מי„    ‰ זופר˘  ֵלק.ָזכֹור ֵאת ֲאׁשֶ

רל‰ז‰יר ‡˙ ‰‡„ם  , ˜ו„ם ר‡˘ ‰˘נ‰ ˙  ‰יטב  ָזכו… ≈‡
˜ ָך ֲעָמל≈ ‰ ל¿ ָׂ̆ ר ָע ∆ ׁ̆ ,  ‰יˆר ‰רע במ˘ך ‰˘נ‰ כול‰  -  ֲ‡

 (עבודת ישראל) . ו˜בל על עˆמך ל‰י˘מר ממנו
  

ה ָעֵיף ְוָיֵגַע ְולֹא ָיֵרא ֱאלִֹקים. מי ˘עבו„˙ ‰'   ְוַאּתָ
 ̆ ל…‡ יָ מעיפ˙ ומי‚ע˙ ‡ו˙ו, סימן ‰ו‡  יםו¿ ƒ̃ ל… ¡‡ ‡ ,  ר≈

 כי עבו„˙ ‰' מבי‡‰ ל‡„ם ˘מח‰ ו˙ענו‚.
 )הרבי ר' זושא( 

  

ה  ∆ׂ̆ ּ„ֹו˙ טֹובֹו˙ ַיֲע ƒֹוָרה ּומ ּ̇ י  ≈„ ַעל י¿
טֹוָבה ה ל¿ י∆ ה¿ ƒָליו י יַע ‡≈ ƒ‚ּ ַפע ַהּמַ ∆ ּ ׁ̆ ַה ∆ ׁ̆ 

ְלָמתֹו.וְ  ׂשַ ַכב ּבְ ַמִים  ׁשָ ָ ַפע ַהּיֹוֵרד ִמן ַהׁשּ ֶ ל ַהׁשּ ה ּכָ ִהּנֵ
ל ֶאת  ּיּוַכל ָהָאָדם ְלַקּבֵ ַפע רּוָחִני ְמֹאד, ּוְכֵדי ׁשֶ הּוא ׁשֶ

ה עֹוָלם ַהּזֶ אן ּבָ ַפע ּכָ ֶ ֵדי , ַהׁשּ ַפע ָצִריְך ְלִהְצַטְמֵצם ּכְ ֶ ַהׁשּ
ים  ֲאָנׁשִ ֹאֶפן ׁשֶ ִמי ּבְ ׁשְ עֹוָלם ַהּגַ ְהֶיה ָראּוי ִלְהיֹות ּבָ ּיִ ׁשֶ

ל ָהָאָדם  ַקּבֵ ּיְ ֵדי ׁשֶ ה ּכְ לֹו ְוִלְסּבֹל אֹותֹו. ְוִהּנֵ יּוְכלּו ְלַקּבְ
ל טֹוָבה ּוְבָרָכה ְולֹא  ֹאֶפן ׁשֶ ַפע ּבְ ֶ ל ח"ו ֶאת ַהׁשּ ֹאֶפן ׁשֶ ּבְ

יִנים ן ִמּדֹוָתיו, ּדִ ּתֹוָרה ּוְלַתּקֵ ְוֶזהּו . ָצִריְך ַלֲעסֹק ּבַ
ְלָמתוֹ " ׂשַ ְלָמה  "ּבְ ַ מֹו ַהׂשּ ּכְ ְמצּום ז ַעל ַהּצִ ְמַרּמֵ

יַצד  ֵדנּו ּכֵ ְלַלּמְ ת ָהָאָדם, ּוָבָאה ַהּתֹוָרה ִמּדַ ַהְמֻצְמֶצֶמת ּכְ
ַפע ַהּיֹוֵרד ֵמֵאת ַהּבֹוֵר  ֶ ַרְך ְיַצְמֵצם ָהָאָדם ֶאת ַהׁשּ ִיְתּבָ א

ַכב"ִמְלַמְעָלה,  ים  'ש'ָהאֹות  -  "ְוׁשָ לָֹשה ָראׁשִ ֵיׁש לֹו ׁשְ
לָֹשה ָאבֹות,  ז ִלׁשְ ז ְלכ"ב אֹוִתּיֹות ' כב'וְ ַהְמַרּמֵ ְמַרּמֵ

ַעל ְיֵדי ִמּדֹות טֹובֹות ְוֵעֶסק ַהּתֹוָרה ִיְצַטְמֵצם  ,ַהּתֹוָרה
ַפע ְלטֹוב. ֶ  ַהׁשּ

  )לוי יˆח˜ מב‡ר„יט˘ובהרה"˜ רבי  (˜„ו˘˙ לוי 

 „ַ ּיוּ ˙ ‰' ֲעבו… ƒמ ¿ ׁ̆ ‚ַ ּוָב ˙ ּב¿ ׁ̆ ̇≈ ‰ ֲח  ריו…
י  ƒיָן ּכ י∆ ¿‰ ƒ̇ ˙ים ָ‰ַ‡ַח ƒ ׁ̆ י ָנ ≈ ּ̇ ¿ ׁ̆  ׁ̆ י ƒ‡ ָ‰ַ‡ַח˙ ל¿ ֲ‡‰ּוָב‰ ו¿

נּוָ‡  ¿ׂ̆ ֈ ‰ ‡ָי ƒנ ¿ ּׂ̆ ר ַל כ… ן ַ‰ּב¿ ָ‰ָי‰ ַ‰ּב≈ ַ„  ‰.ו¿ ם  ָ‰ָ‡ָ„ ˙ ֲעבו…
‡ו…  ר¿ בו… ָנּ‰   ל¿ ¿ ׁ̆ ּ̇≈   י∆ ¿ ׁ̆ ƒיי  ּב ƒַפּנ ׁ̆ ם,  ‡ו… ַ„   י≈ ָר ˙ ‰'  ֲעבו… ˙ו… ‰  ּב¿

ּלָ  ƒפ ¿̇ וו… ‰ ּו ¿̂ ƒמ י˙ ּב¿ ƒׂ̆ ים ּוַמֲע ƒב ׁ̆ ם, טו… י≈ ָ„ ם ‚ַּ  ו¿ ‰  ֲעבו…
י ƒָינ נ¿ ƒע ּיƒ ם ּב¿ ƒמ ¿ ׁ̆ ‡ים ּ‚ַ ∆ כ≈ ׁ̆ ̇∆ ל ו… ו… ׁ̆ ׂ̆∆ ‰ ו¿ עו… ל  כָּ ‰ ו¿
י ָׂ̆ ≈ ו ַמֲע ׁ̆ ַמיƒ ם ל¿ ָ ׁ̆ ם ׁ̆ י ƒר נו…  ּוַמפ¿ מו… ּמָ ƒמ  ָ̃ „ָ ¿̂ ƒל  .‰

ּנ≈  ƒ‰ ּלָ ‰ ו¿ ƒח ¿̇ ƒיך¿ ‰ ּב ƒר ַ„ ˜ ַלֲעס… ם ָ‰ָ‡ָ„  ָ̂ ֲעבו… ˙ ‰'  ּבַ
ָר  ˙ו… ּלָ ‰ ּב¿ ƒפ ¿̇ ַע ‰, ּו „≈ ל ו¿ ‚ַּ ‡ ָלב… ל יּוכַ ‰ ז∆ י י¿ ∆ ם  ׁ̆

י ƒָינ נ¿ ƒע ים ּבָ ƒּי ƒמ ¿ ׁ̆ ָ‡ ˙ ‰'. ‡∆ „ ַיֲעב… ם ַ‰ּ‚ַ יַע ז ו¿ ƒ‚ּ ּיַ ∆ ׁ̆   ּכ¿
 ָ‚ ר≈ ַמ„¿ ַ„ , זו… ‰ ל¿ ּיוּ ˙ ‰' ֲעבו… ƒמ ¿ ׁ̆ ‚ַ ֻעּל∆ ˙ ּב¿ ̇≈ ‰ מ¿ ר,  יו…
ֲעל∆  ּמַ ∆ ּיוּ ˙ ‡∆ ‰ ׁ̆ ƒמ ¿ ׁ̆ ַ‚ּ‰ַ ˙ ָ ׁ̆ ר¿ ָ ׁ̆ יו… ם ל¿ ל¿ י ן ָ‰ע∆ ƒר ם  ָ„ ּוַמפ¿

ּפו…  ƒל ¿ּ̃ ‰ַ ז∆ ˙. מ≈ מ∆ ‰ ו¿ ̃ ז ָ‰ר∆ סּו ּפָ יָן  ּבַ י∆ ¿‰ ƒ̇ י  ƒּכ 
י  ƒ ׁ̆ י ָנ ≈ ּ̇ ¿ ׁ̆  ׁ̆ י ƒ‡ נוּ ם ל¿ ַ‰י¿ ס≈  ּ„¿ עו… ∆ ׁ̆ ˜ ≈ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒיי ּב ƒָבר ם  ַ‰ּ„¿

ּיוּ  ƒמ ¿ ׁ̆ ּיוּ ˙ ּ‚ַ ƒרּוָחנ י˙, ו¿ ƒ ׁ̆ ‡ יך¿ ל כָּ ˙ ר≈ ƒר יו…  ָ̂ ¿‰ ƒַח ˙ ל‡ַ‰ָ ˙
ָ„ ‰ ז∆  - ‰ֲ‡‰ּוָב  י ‰ ָ‰ֲעבו… ƒָר ˙ ָ‰רּוָחנ ˙ו… וו… ‰ ּב¿ ¿̂ ƒּומ  ,˙
ַ‡ַח  ך¿ ר ו¿ נּוָ‡ ˙ ָ‰ַ‡ַח  ּכָ י - ‰ׂ̆¿ ƒָבר ים ַ‰ּ„¿ ƒּי ƒמ ¿ ׁ̆ ל  ֲ‡ָב ם. ַ‰ּ‚ַ

ּ‚ƒ ז ָ‡  ּיַ ∆ ׁ̆ ב≈ ‰ ָלז∆  יַע ּכ¿ עו… ∆ ים ‚ַּ ˙ ‰' ‡∆ „ ׁ̆ ƒָינ נ¿ ƒע ם  ּב¿
י ƒּי ƒמ ¿ ׁ̆ ָ‰יָ ם ַ‰ּ‚ַ כ… ן ַ‰ּב≈ ‰ ו¿ יָ‡‰ר ַ‰ּב¿ ƒנ ¿ ּׂ̆ ָ„ , ַל ֲעבו… ∆   זו… ‰ ׁ̆

ּוָב  ׁ̆ ̇≈ ‰ ֲח נ≈ ר יו… פ¿ ƒי  ל‰" ּבָ ָּ̃ ‰ַ . 

ָ̇ ּבַ  י ƒ‡ָר ƒ ו¿ ּׁ̆ ַ ׁ̆ ָח ַ‡ר ו¿ … ּ̇ ַפ˙  ˙ י¿ ∆ ׁ̆ ָי‰ ‡≈ ָּ̇ ָבּ‰  ב¿ ¿̃
 ƒ‡ ָך ל¿ ָּ̇ ל¿ ח¿ ַ̃ ָל ָ ו¿ וכ˙ב ר˘"י 'ל‡ „בר‰ ˙ור‰  ‰. ּׁ̆

‡ל‡ כנ‚„ יˆר ‰רע'.  י˘ לב‡ר על פי מ‰ 
˘מסופר ב‚מר‡ ˘‡˘˙ רבי חיי‡ ‰י˙‰ מˆער˙ 



 

 

‡ו˙ו ˙מי„, וכ˘‡ר ‰י‰ רבי חיי‡ מוˆ‡ ‡יז‰  
„בר נ‡‰, ‰י‰ ˆוררו בב‚„ו ומבי‡ ל‡˘˙ו, ‡מר 

„יינו  לו רב ו‰רי ‰י‡ מˆער˙ ‡ו˙ך, ‡מר לו 
(˘על   ˘מ‚„לו˙ בנינו ומˆילו˙ ‡ו˙נו מן ‰חט‡

. נמˆ‡ ˘‰נו˘‡ ‡˘‰ י„‰ ניˆול מ‰ר‰ור עביר‰, ר˘"י)
י˘ לו ˘˙י ˙ועלו˙ ממנ‰, ˘˙ˆיל ‡ו˙ו מן 
‰חט‡ ו˙‚„ל ‡˙ בניו ל˙ור‰. ‡ך ב‡˘˙ יפ˙ 
˙ו‡ר ‰רי כ˙ב ר˘"י ˘בסוף י‰י‰ לו ממנ‰ בן 
סורר ומור‰, ‡ם כן ‡ין כ‡ן ‰˙ועל˙ ˘ל 

נו' ‡ינו. וז‰ מ‰ ˘‡מר ר˘"י 'ל‡ 'מ‚„לו˙ בני
„בר‰ ˙ור‰' כ˘‰˙יר‰ לו ל˜ח˙ ‡˙ ‰‡˘˙ 
יפ˙ ˙ו‡ר '‡ל‡ כנ‚„ יˆר ‰רע' ˘ר˜ ‰˙ועל˙ 

 ˘ל 'מˆילו˙ ‡ו˙נו מן ‰חט‡' נ˘‡ר.
 ) ‰‚‰"˜ רבי מ˘‰ מפרע˘בור‚(ח˙ם סופר   

 ׁ̆ ˙ ָחָ„ ƒי ‰ ּבַ נ∆ ב¿ ƒ̇ י  ƒבמ„ר˘: ‰בונ‰ בי˙ ח„˘ . ּכ
נ‰ בי˙ כיˆ„ ˆריך לברך, כך ˘נו רבו˙ינו ‰בו

ח„˘ ˆריך לברך ˘‰חיינו כ„י לע˘ו˙ נח˙ רוח 
ליוˆרו. וˆריך ל‰בין מ‰ ‰חי„ו˘ בז‰, ‰ל‡ כל 
‰מˆוו˙ ˆריך לע˘ו˙ כ„י לע˘ו˙ נח˙ רוח 
ליוˆרנו. ‡ל‡ י˘ לפר˘, „לכ‡ור‰ כיˆ„ מברך 
˘‰חיינו על בי˙ ח„˘, ‰ל‡ „בר חולף ‰ו‡ ול‡ 
„בר ˘י˘ בו ˙כלי˙, ‡ל‡ ‡ם בונ‰ בי˙ כ„י 

ו˙ מע˜‰ ומזוז‰, ו˘י‰י‰ בי˙ וע„ ל˜יים בו מˆו
לחכמים ול‰כנס˙ ‡ורחים, ‡ז ר‡וי לברך 
˘‰חיינו. וז‰ מ‰ ˘˘ו‡ל ‰מ„ר˘ '‰בונ‰ בי˙ 
ריך לברך', ‰ל‡ ‡ין ר‡וי לברך עליו  ח„˘ כיˆ„̂ 
כיון ˘ז‰ ל‡ ‰˙כלי˙ ˘ל ‰‡„ם בעולם, ועל ז‰ 
מ˘יב 'ˆריך לברך ˘‰חיינו כ„י לע˘ו˙ נח˙ רוח 

ו‡ ‡כן כ„י לע˘ו˙ ליוˆרו' ˘‡ם ‰מטר‰ ˘לו ‰
נח˙ רוח ליוˆרו ול˜יים בו מˆוו˙ ר‡וי לברך 

 עליו.
 ) מפרע˘בור‚ בנימין  ‰‚‰"˜ רבי ‡בר‰ם ˘מו‡ל   (כ˙ב סופר

י ל…‡ ָיב…‡.  ƒיר ƒׂ̆ ר ֲע ם ּ„ו… ַ‰ל ‰', ּ‚ַ ¿̃ ƒר ּב ז≈ ל…‡ ָיב…‡ ַממ¿
לכ‡ור‰ ‡חר ˘‡מר‰ ‰˙ור‰ ˘ממזר ‡סור 

לומר '‚ם „ור לפרט ולבו‡ ב˜‰ל, למ‰ ˆריך 
  ‰ ּיָ ƒר („בר  ע˘ירי ל‡ יב‡'. י˘ לומר „‰נ‰ י„וע ˘ּב¿

˘ל ‡יסור בעל חי ‡ו מן ‰ˆומח)  - ˘לם כבריי˙ו 
˘‰˙ערב‰ ב‡חרו˙ ‡ינ‰ בטל‰. ‡ך י˘ „ע‰ 

‚ם ברי‰   )960(בירו˘למי ˘‡ם נ˙ערב‰ ב˙˙˜"ס  
ר ˘נ˘‡ י˘ר‡לי˙ ‰בן חˆי בטל‰. ו‰נ‰ ממז

ר˜ מˆ„ ‡ביו, וכ˘בן ז‰ י˘‡ י˘ר‡לי˙  -ממזר 

‰בן י‰י‰ רבע ממזר, וכן ‰ל‡‰, וב˙˘ע‰ „ורו˙ 
  ) 1/512(ע„יין י˘ בו לפי ‰ח˘בון חל˜ ˙˜י"ב 

ממזרו˙. ‡בל ב„ור ע˘ירי י˘ בו כבר ר˜ חל˜ 
ממזרו˙ ˘‰ו‡ פחו˙ מ˙˙˜"ס  )1/1024(˙˙רכ"„ 

ן ‡מר‰ ‡ם כן ‰ממזרו˙ ˆריכ‰ ל‰בטל, לכ
 ‰˙ור‰ ˘‚ם „ור ע˘ירי ל‡ יב‡.

 מ‡וסטרובˆ‡)   רבי מ‡יר יחי‡ל(‰‚‰"˜  

ר ‡מר ‰ר‰"˜ רבי מנחם מנ„ל מ˜‡ˆ˜, כי ‰ ר≈ ן סו… ּב≈
  ‰ ר∆ רי˘ בו ˘˙י עוולו˙, ‰‡ח˙ ˘‰ו‡ עˆמו  ּומו… ר≈   -   סו…

‰ רך. ו‰˘ני‰ ˘‰ו‡ סר מן ‰„ ר∆ ומלמ„ ‡חרים  מו…
כיˆ„ ללכ˙ ב„רכו ‰רע‰. ו‡ם ˙˘‡ל על ‡יז‰ מ‰ם  
נ‰ר‚, על ז‰ ‡ומר ר˘"י ˘נ‰ר‚ על ˘ם 'סופו', כלומר  

ֈעל ˘ם סוף ˘מו ˘‰ו‡ 'מור‰' ל‡חרים 
  מ

בחור ‡ח„ בעל ממון ל˜ח ‡˘‰ ˘‰י˙‰ ˜ˆ˙ יו˙ר 
מו„רני˙, ‡˘ר ˜ˆ˙‰ בלבו˘ ‰'י˘ן' וב„רכים 

בלנו מ‡בו˙ינו וב‰ם ˆע„נו „ור „ור. ‰'י˘נים' ˘˜
ל‡חר ני˘ו‡י‰ „ר˘‰ ממנו ממון רב עבור ב‚„ים 
ו˙כ˘יטים וכל מיני ˜י˘וטים ‰מ˙‡ימים לבי˙ 
מו„רני ומ˙˜„ם. ל‡ עבר‰ ˘נ‰ ע„ ˘‰י‡ כיל˙‰ 
כמעט ‡˙ כל נכסיו. ב‡ ‰בעל ל‰˙לונן על כך לפני 
‰ר‰"˜ רבי נפ˙לי מר‡פ˘יı זˆו˜"ל, ‡מר לו 

מ‰ ‡˙‰ רוˆ‰, ‰ל‡ ‰˙ור‰ ‰ר‡פ˘יˆער: וכי 
ָ ‰ז‰ירנו על כך  ׁ̆ ׁ‰ ֲחָ„ ָ ּ̆ ƒ‡ ׁ̆ י ƒ‡ ח ַּ̃ ƒי י ƒי‡   - ‰ּכ‰˘ ‰˘‡

ƒ̃ מ‰„ור ‰ח„˘ ול‡ מ‰'מיו˘נים',  ‰ מנכסיו  יָנ י∆ ¿‰ ƒי
י˙ו…  ב≈ ָח כעבור ל‡ יו˙ר מ ל¿ ָנ‰ ‡∆ ָׁ̆˙ֈ 

  מ
 ̇ ‰‚„ולו˙ ˘‰˘˙˙פו ‚„ולי י˘ר‡ל   ב‡ח˙ ‰‡סיפו

‰כינו ‚ם מ˜ום לנ˘ים. ‰מ˜ום ‰י‰ מכוס‰ בוילון „˜, 
מרו כי „י במחיˆ‰ זו, ˘‰רי ממיל‡ ‰נ˘ים ‡ ו‰יו ˘

 ıרים ל‰נמˆ‡ו˙ ‚בו‰ למעל‰ ו‡ף ‡ח„ ל‡ י˙‡מ
˘י˘ ל‰וסיף עו„   ו„ו˜‡ למעל‰, ‡ך ‰יו ˘‡מר  ועיני

פı  וילון. נמנו ו‚מרו ‰ל‡ בינינו נמˆ‡ ‰כ‰ן ‰‚„ול ‰ח
חיים זˆו˜"ל נ˘‡ל ‡˙ פיו. ‡מר ‰חפı חיים כי ‰„בר 
‰‚רוע ˘‡נו חו˘˘ים מ‡˙ו ז‰ ˘חליל‰ ˙ס˙ל˜ 

ב ‰˘כינ‰, וכ˙וב  ָׁ̆ ָבר ו¿ ַו˙ ּ„ָ ר¿ ָך ע∆ ‰ ּב¿ ∆‡ ר¿ ƒל…‡ י ו¿
יָך  ַ‡ֲחר∆ ˘חוסר ˆניעו˙ עלול‰ ל‚רום חליל‰   ,מ≈

לסילו˜ ˘כינ‰, ‡ם כן מ‰ לנו ל‰כנס ל˘‡לו˙, בו„‡י  
 ול‰חמיר ככל ˘ני˙ן.˘במˆו‰ זו ר‡וי ל‰„ר 



 

 

˜‡ ַ ׁ̆ ל ט¿ י‡≈ ƒר ב¿ י ּ‚ַ ƒב{ זˆו˜"ל ַרּב{ 
י ƒ̃ ָר בם ּפ¿ ¿ ּׁ̆ ַי ¿̇ ƒֹו˙ ה„ ֹול¿ ּ̇ ƒַפ˙˙ וּ מ ¿̂ ƒים ּב ƒ„י ƒַהֲחס 

ם ֹו„≈ ּ̃ ˜ ַה ר∆ ּפ∆ ˜ ַעל  :ּבַ ַ ׁ̆ ע¡ ל נ∆ י‡≈ ƒר ב¿ י ּ‚ַ ƒל ַרּב ַעל ֲעָ‚ָלה נֹוכ≈ י ּבַ ≈„ י¿
ָכָסיו ּנ¿ ƒי מ ƒ̃ ַ‡ר ָנ ¿ ׁ̆ ƒנ בּו˙ , ו¿ ַחּי¿ ¿̇ ƒי ה ƒל ּב¿ ƒיָנה מ ƒפ ָעָלה ַעל ס¿ ל  ו¿ ּב≈ ַ̃ ּי¿ ∆ ׁ̆

כֹול ¡‡  . ל∆
זּוָ‚˙ֹו ַעל   ל ו¿ י‡≈ ƒר ב¿ י ּ‚ַ ƒהּו ַרּב ָ ׁ̆ ָח„  ּיֹום ‡∆ ƒר מ ≈̇ לֹ‡ יֹו

יָנה  ƒפ ַרע רּוַח  ַהּס¿ ֲעבֹור יֹום ‡≈ ֹו˙. ּכַ ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒל כֹול ו¿ ¡‡ י ל∆ ƒל ּב¿
 „ ַ̂ „ ל¿ ַּ̂ ƒָלה מ ט¿ ל¿ ּטַ ƒיָנה ה ƒפ יו, ַהּס¿ ּלָ ם ּ‚ַ רֹומ≈ ¿ּ̇ ם ַו ּיָ ָעָרה ּבַ ס¿

ָעָ„ה ָ‡ֲחָזה  - יל ּור¿ ƒהֹומֹו˙. ח ¿ּ̇ „ּו  ר¿ ם י≈ ƒַמי ָ ׁ̆ ַיֲעלּו 
ינָ  ƒפ ר ַהּס¿ ב≈ ָ ּ ׁ̆ ƒּ̇ ַעט  עֹו„ מ¿ ∆ ׁ̆ ּו  ׁ̆ ¿ ׁ̆ ָח ∆ ׁ̆ ים  ƒע ּנֹוס¿ ם  ּבַ ֻכּלָ ה ו¿

ב   ַ ׁ̆ ‡ֹו˙ֹו זֹ‡˙ ָח ר¿ ƒל ּב ן. ַרב ַהחֹוב≈ מֹו ָ‡ב∆ ˆֹולֹו˙ ּכ¿ מ¿ ƒּו ב„ ר¿ י≈
י˜  ƒ„ּ ַּ̂ י ַה ƒ„הּו ל ַרֲעבֹון ַהּי¿ ∆ ׁ̆ ם לֹ‡ ּב¿ ƒ‡ ַע י יֹו„≈ ƒֹו: מ ּ̇ ַ„ע¿ ּב¿
יך¿   ָרָעב, ‡≈ ם ּב¿ ים ה≈ ƒע ה, ֲהלֹ‡ ּ‚ֹוו¿ ַער ַהזּ∆ ם ַהּסַ יה∆ ‡ ֲעל≈ ּבָ

ם?! יה∆  לֹ‡ ָיחּוס ֲעל≈
ר ַרב  ה≈ ƒם,  מ ָ ׁ̆ ַהֲחיֹו˙ ַנפ¿ ל ל¿ ם ‡ֹכ∆ י‡ ָלה∆ ƒָהב ל ל¿ ַהחֹוב≈

ּפֹו,   ע¿ זַּ ƒם מ „ ָנח ַהּיָ ּיָ ƒל מ ˙ ָה‡ֹכ∆ ם ‡∆ ׁ̆ ָלה∆ י ƒ‚ּ ƒך¿ ה‡ַ ∆ ׁ̆ ּכ¿
לֹום  ָ ׁ̆ יעּו ּב¿ ƒ‚ּ ƒה ∆ ׁ̆ ַטח ַע„  ט ָוב∆ ≈̃ ¿ ׁ̆ ַה ָטה ּב¿ ָ ׁ̆ יָנה  ƒפ ַהּס¿ ו¿

ı  .1ָלָ‡ר∆
ל ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ı ר∆ י ‡∆ ּסּור≈ ƒי 

נַ  ¿ ׁ̆ ƒך¿ ּב ר∆ ע≈ ı ּב¿ ר∆ ∆‡ ל ל¿ י‡≈ ƒר ב¿ י ּ‚ַ ƒיַע ַרּב ƒ‚ּ ƒה „"ˆ˜˙ ˙
ַפ˙.  ¿̂ ƒב ּב ≈ ּ ׁ̆ ַי ¿̇ ƒה ל, ו¿ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי 

˜ּוָפה   ¿ּ̇ ֲעבֹור  ָוה, ּכַ ל¿ ַ ׁ̆ ם לֹ‡ ָהיּו ּב¿ ָ ׁ̆ יָב˙ֹו  ƒ ׁ̆ י י¿ מ≈ י¿
י˙   ב≈ ּוהּו ּב¿ ׁ̆ יָלה, ַוֲחָב ƒה ֲעל יז∆ ילּו ָעָליו ‡≈ ƒל ע¡ ָרה ה∆ ָ̂ ¿̃

  ‡ ָ̂ מ¿ ƒלֹ‡ נ ֲערֹו ָהָיה ַרב ו¿ ַ̂ ים.  ƒבֹו.  ָהֲ‡סּור ָּ̂ ַמ ‡ ל¿ ָ̂  מֹו
ֹו   ּ̇ ַ„ע¿ ר ּב¿ ה≈ ר¿ ƒָח„ ה יֹום ‡∆
ר   ≈ּ̇ ַו ּי¿ ∆ ׁ̆ י ‡ּוַלי ָהָיה טֹוב  ƒּכ

ָרָכה  כֹו  ַעל ַהּב¿ ר¿ ּב≈ ∆ ׁ̆
 ˜ יס¿ ƒעל ר∆ ט¿ ּס¿ ƒָהַרַה"˜ מ
יַח   ƒ ׁ̆ י מ¿ נ≈ ‡ֹו˙ ּפ¿ ר¿ ƒה ל ּכ∆ ז¿ ƒּי ∆ ׁ̆
  ˙‡ ≈̂ ָכך¿ יּוַכל ָל נּו, ו¿ ≈̃ ¿„ ƒ̂
ַלֲעבֹ„   ים ו¿ ƒי˙ ָהֲ‡סּור ּב≈ ƒמ

ָח  מ¿ ƒׂ̆ ˙ ה' ּב¿ י  ‡∆ ƒל ה ּוב¿
ך¿  ר ּכָ ה≈ ר¿ ƒה ∆ ּ ׁ̆ ƒיעֹו˙. מ ƒנ מ¿
יָעה  ƒּ̇ פ¿ ָ‡ה ַההֹוָ„ָעה ַהּמַ ּבָ
רֹו   ר¿ ח¿ ַ ׁ̆ ים ל¿ ƒ„ י עֹומ¿ ƒּכ
ין  ƒב ך¿ ה≈ ֹוך¿ ּכָ ּ̇ ƒָסר, מ‡ֲ ַהּמַ מ≈
ל  ∆ ׁ̆ יס  ƒס כ¿ ַּ̇ ה  י ָהָיה ז∆ ƒּכ

 
י  1 ƒך¿ ָהַרּב ר∆ ַכי ע≈ ¿„ּ ˜ ‡ֹו˙ ר' ַמֲ‡ַמר ָמר¿ ס¿ ענ¿ יז∆ ƒּל ƒך¿ מ ל∆ ימ∆ ƒל טז;  ‡¡

הּו  ּיָ ƒל ≈‡ ı ס ˜ֹוב≈ ר≈ ט¿ יָּ [˜ּונ¿ ƒל ים ‡≈ ƒי ַחּי ƒַרּב ‚ הּו ל¿ ער¿ ּב∆ נ¿ ער¿ ט∆ ¿ ׁ̆
ַפ˙ ¿ּ̂ ƒָהַרַה ,  מ „ כ∆ ַפ˙  "˜  נ∆ ¿ּ̂ ƒמ ‚ ער¿ ּב∆ נ¿ ער¿ ט∆ ¿ ׁ̆ ל  ¿„ ענ¿ ם מ∆ ַנח≈ י מ¿ ƒַרּב

ָרָכה.  ˙ ַהּב¿ ּנּו ‡∆ ּמ∆ ƒּטֹול מ ƒי ל ≈„ ָטן ּכ¿ ָ ּׂ̆  ַה
 ׁ̆ ּפ≈ ¿ ׁ̆ ƒינֹו ּפ ר ַמּ„ּוַע ‡≈ ה≈ ר¿ ƒה יו ו¿ ָׂ̆ ַמֲע ל ּב¿ י‡≈ ƒר ב¿ י ּ‚ַ ƒַרּב

ָרָכה  י ּב¿ ƒָנ‡ ּכ ָ̃ ַמּס¿ יַע ל¿ ƒ‚ּ ƒה ָרָכה, ו¿ ּה ּב¿ ָ̇ ‡ֹו י˜ ּב¿ ƒַהֲחז ָר‡ּוי ל¿
יָרה  ƒ„ יָון  נ¿ כ≈ סֹו„, ו¿ ּה ּב¿ ָ̃ י ƒז ַהח¿ יר ּול¿ ƒּ̇ ַהס¿ זֹו ָהָיה ָעָליו ל¿ ּכָ

ם  ס≈ ר¿ ƒּפ ∆ ה ׁ̆ ּלָ ƒ‚ ָטר≈ ו¿ ¿̂ ƒּי ∆ ׁ̆ ַרם לֹו  ¿‚ ƒיָ„יו נ ƒ„י ƒּה ל ָ̇ ר  ‡ֹו ≈ּ̇ ַו ך¿ ל¿
יָה.  ָעל∆

ָלט מ¿ ƒי˜ ַ‰ּנ ƒ„ּ ַּ̂ ‰ַ 
ּפּור  ƒיֹו˙ֹו  ס ה¿ ƒל ּב י‡≈ ƒר ב¿ י ּ‚ַ ƒַרּב ר ל¿ ≈ ּ ׁ̆ ַ̃ ¿̇ ƒן נֹוָסף ַהּמ י≈ ַענ¿ מ¿

ַפ˙. ¿̂ ƒּב 
י„ֹו   ƒמ ל¿ ַ̇ ‡ ל¿ ז¿ על¿ ּב∆ ƒלֹום מ ָ ׁ̆ ר  ַ ּׂ̆ ַעם ָ‡ַמר ָהַרַה"˜ ַה ּפַ
ה  ָ ׁ̆ „ֹו ¿̃ ָמה ַ‡ַח˙  ָ ׁ̆ ָנּה נ¿ ¿ ׁ̆ י י∆ ƒּכ ,‡ ָ̃ ינ¿ ƒמ‡ ַּ̃ ƒלֹום מ ָ ׁ̆ י  ƒַרּב

מוֹ  ָ„ה ּכָ ר לֹ‡ ָיר¿ ∆ ׁ̆ ָ„ה ָלעֹוָלם, ֲ‡ ר¿ ּיָ ∆ ‡ֹו˙ ׁ̆ ׁ̆ מ≈ לֹ ¿ ׁ̆ ה  ָה ז∆
ע   ּבַ יבֹו˙ ַ‡ר¿ ƒב ס¿ ƒזֹ‡˙ ּב ָמה ּכָ ָ ׁ̆ ‡ עֹו„ נ¿ ָ̂ מ¿ ƒּנ ין ּבַ ≈‡ ָנה, ו¿ ָ ׁ̆

ים.  ƒין ַהַחּי ן ּב≈ ƒָמה זֹו ֲעַ„י ָ ׁ̆ ַעל נ¿ י ּבַ ƒכ ָס‡ֹו˙, ו¿ ר¿ ‡ֹו˙ ּפַ  מ≈
 ‡ ָ̃ ינ¿ ƒמ‡ ַּ̃ ƒלֹום מ ָ ׁ̆ י  ƒיר ַרּב ƒ̂ פ¿ ƒֻרּבֹו˙ ה רֹו˙ מ¿ ָ̂ ַהפ¿

יכָ  ה לֹו ה≈ ַ‚ּל∆ ּי¿ ∆ ׁ̆ ַרּבֹו  יַח ּב¿ ƒל ¿̂ ƒה ∆ ּ ׁ̆ ָמה זֹו, ַע„  ָ ׁ̆ ‡˙ נ¿ ≈̂ מ¿ ƒן נ
ב   ר≈ ‚, ַ‡ך¿ ס≈ ער¿ ּב∆ עמ¿ יר ל∆ ƒע ‡ ּב¿ ָ̂ מ¿ ƒי הּו‡ נ ƒיו ּכ ƒּפ ƒי‡ מ ƒ̂ הֹו ל¿
ל   כ∆ ≈ׂ̆ י  ינ≈ ע≈ ה ו¿ ּכ∆ ז¿ ƒּ̇ ם  ƒ‡ ‚ ו¿ ער¿ ּב∆ עמ¿ ל∆ מֹו. 'ַסע ל¿ ¿ ׁ̆ ַ‚ּלֹו˙ לֹו  ל¿

‡ֹו˙ֹו' ָ‡ַמר לֹו.  ר¿ ƒּוַכל ל ּ̇ ָך   ל¿
לֹום ו¿  ָ ׁ̆ י  ƒַה ַרּב מ≈ ַמה¿ ¿̇ ƒלֹ‡ ה  ,‚ ער¿ ּב∆ עמ¿ ל∆ ָעָמיו ל¿ ם ּפ¿ ָׂ̆

ים'   ƒ„ּו ׁ̆ י ַה'ֲח נ≈ ˙ ּפ¿ ּיֹו˙ ּוָבַחן ‡∆ ƒס נ≈ י ַהּכ¿ ≈ּ̇ ין ּבָ ב ּב≈ ֹוב≈ ּ̇ ס¿ ƒה ו¿
ם ָיכֹול   יה∆ ֲ‡חֹור≈ ם ֲ‡ָבל מ≈ ים ָלה∆ ƒמ ָּ̇ ה  ∆‡ ר ַמר¿ ∆ ׁ̆ יָניו, ֲ‡ ע≈ ּב¿
י   ƒר ‡ּו ּפ¿ ¿ׂ̆ יו לֹ‡ ָנ ָ̂ ‡, ַ‡ך¿ ַמֲ‡ָמ ל∆ ׁ̆ ּפ∆ י ƒ‡ ר ‡ֹו˙ֹו ≈ּ̇ ַּ̇ ס¿ ƒה ל¿

 ָ̂ לֹ‡ ָמ ּום ָ‡ָ„ם ו¿ ׁ̆ ֹו˙ ‡  ׁ̆ י ƒר ה ַעל ַהּ„¿ ֲענ∆ ּיַ ∆ ים  ׁ̆ ƒ‡ ¿̇ ַי ו¿
. ׂ̆ ַחּפ≈ הּו‡ מ¿ ∆ ׁ̆ ַמה   ל¿

ּלּו   ≈‡ ים, מ≈ ƒָפר ר ס¿ ׁ̆ מֹוכ≈ ָר ¿„ ƒי˙ ַהּמ ב≈ ַנס ל¿ כ¿ ƒָח„ נ יֹום ‡∆
י   ƒַרּב ׁ̆ ַ‚ּ ƒם, נ ָ̇ ּכֹל¿ ּכֹר ַמר¿ מ¿ ƒל ים ו¿ ƒָער ב ּב∆ ַסּב≈ ם ל¿ ּכָ ר¿ ָהָיה ּ„ַ ∆ ׁ̆
חֹוָר˙ֹו   ˙ ס¿ לֹום ּוָבַ„˜ ‡∆ ָ ׁ̆
ָלה   ּבָ ַ̃ ר  פ∆ ם ס≈ ָ ׁ̆  ‡ ָ̂ ּוָמ

 ‡ֲ ˜ ַ ׁ̆ ָבר ָח ּכ¿ ƒה מ ר ז∆ ∆ ׁ̆
יר  ƒח ַלֲעסֹ˜ ּבֹו, ַ‡ך¿ ַהּמ¿
ר  ָ̃ ר ָהָיה ָי ַהּמֹוכ≈ ׁ̆ ַר ָ„ּ ∆ ׁ̆
ה   ּמָ ַ‡ַחר ּכַ ילֹו. ל¿ ƒב ¿ ׁ̆ ƒי ּב ≈„ּ ƒמ
ר   ˙ מֹוכ≈ ּוב ‡∆ ׁ̆  ׁ̆ ‚ַ ים ּפָ ƒָימ
לֹום   ָ ׁ̆ י  ƒַרּב ׁ̆ ַ‚ּ ƒים, נ ƒָפר ַהּס¿
ה  ַהּלָ ∆ ׁ̆ ָוה  ¿̃ ƒ̇ ָליו ּב¿ ≈‡
ר,   פ∆ יר ַהּס≈ ƒח ˙ מ¿ יל ‡∆ ƒּהֹוז

י  ַ‡ך¿ ה  ƒמֹוַע ּכ ¿ ׁ̆ ƒָהם ל ¿„ ƒּו‡ נ
 ˙ ∆‡ ׁ̆ ָבר ָרַכ הּו ּכ¿ ַמ‡ן „¿

 .‡ יר ָמל≈ ƒח מ¿ ƒר ּב פ∆  ַהּס≈

י  ƒָר‡ ַרּב ¿̃ ƒּנ ∆ ע ׁ̆ על∆ ∆„ ענ¿ ע מ∆ ער „∆ „ ָעָליו ַמֲ‡ָמר  (ׁ̆∆ ַיח≈ ָהָר‡ּוי ל¿
ֻיָח„ ים ‡ֹו˙  )] מ¿ ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ ƒים מ ƒּפּור ƒס יחֹו˙ ו¿ ƒׂ̆ .יב 
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 ליקוטים נפלאים 
 כי תצאפרשת 

 
 "כי תצא למלחמה" (כא, י)

 (רש"י) במלחמת הרשות הכתוב מדבר
האדם צריך לקדש עצמו במותר, לא רק לפרוש מן האיסור אלא  
אף למעט בתענוגים ומה שצריך לגופו יהיה לשם שמים. 
'במלחמת הרשות הכתוב מדבר' גם בדברי הרשות צריך ללחום 

  ביצר. 
 (מהר"ש מבעלזא)

 

 "כי תצא למלחמה על אויבך" (כא, י)  
רבי הרה"ק לא בכדי נכתב "כי תצא למלחמה על אויבך", מפרש 

ההצלחה במלחמה תלויה ביוזמה שתגלה   ,מנחם מנדל מקוצק
בה וביכולתך לצאת אל האויב ולהכותו על אדמתו שלו. ככל 
שתנקוט יותר יוזמות, ולא תשב בחיבוק ידיים ממתין לאויב  

לוקיך בידך". יבוא, כך גוברים הסיכויים שיקוים בך "ונתנם ה' אש
מקוצק, גם הרה"ק כך מוסיף וכך במלחמה מול אויב חיצוני, 

במלחמה הפנימית, במלחמת היצר, שאדם מנהל מידי יום. כל 
טובים סיכוייך לנצחו. אך    ,עוד לא נתת ליצר הרע לחדור בגבולך

ברגע שאפשרת לו 
קשה  ,להתיישב אצלך

מאוד יהיה לך לגרשו 
 מאיתך. 

 

"כי תצא  
 י)  למלחמה" (כא,

מובא ב"לב שלום" 
מי האיש 'במלחמה כתיב 

אשר בנה בית חדש ולא  
חנכו ילך וישוב לביתו פן 
ימות במלחמה ואיש אחר  

(כ, ה). יש לנו להתבונן בפיקוד המלחמה, לכאורה מה  'יחנכנו
פשר התוספת של 'ואיש אחר יחנכנו', וכי עצם זה שהוא ימות  
במלחמה ולא יוכל לחנך את ביתו אין זו סיבה מספקת שישוב 

 לביתו. 
אלא שהתורה מלמדת כאן את עומק כוחות הנפש, שאף שעיקר 

יף אדם הסיבה באמת הוא שמא ימות במלחמה, אבל כשמוס
 לשמוע ש'איש אחר יחנכנו' יכאב לו יותר, ויזדרז לשוב לביתו. 

הרי לנו דבר נורא, אדם יוצא למלחמה, יודע שאפשר שימות  
במלחמה ולא יוכל לחנוך את ביתו, אבל זה עוד אינו מפריע לו  

 כל כך, כמו החשש שאיש 'אחר' יחנכנו. זה כבר לא.  
א לרב העיירה לדון  וכמו שידוע מה שמספרים על נגיד אחד שב

על כמה רובלים, כולו    חברועם  
אומר זעם וכעס, ובמשך כל 
ה'דין תורה', צעק ורטן על 

 הצד שכנגד. 
לאחר זמן, בערב פסח, 

נתעוררה אצל הנגיד שאלה  

על חבית יין בחשש תערובת חמץ, וכשבא לפני אותו רב של 
 דינה להישפך. כאן לא כעס הנגיד, אף לא רטןשהעיירה פסק לו  

 וצעק, בלא אומר ודברים שפך את תכולת החבית לנהר, וחסל.  
הרב, שאותו 'דין תורה' לא נשכח ממנו, פנה אל הנגיד ושאלו, 
אמור לי, איך בגלל חשש תערובת הינך מוותר במחי יד על סכום  
כה נכבד, בעוד שעל כמה רובלים עשית זה לא מכבר עסק כה  

א איכפת לי, אבל גדול. ענה הנגיד ואמר לרב, 'על כספי, ל
 . שההוא, הבעל דין שכנגדי, שהוא יקבל את כספי זה לא ולא

 ישפכו אלף חביות לנהר, ולא פרוטה אחת מכיסי לחברי. 
 

"כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו ה' אלוקיך 
בידו ושבית שביו וראית בשביה אשת יפת 

 יא)-י תואר" (כא,
מדויק מדברי הכתוב דרק אם ישראל ניצחו במלחמה והאויב 

אז הותרה יפת תואר, אבל אם ישראל לא ניצחו    אדווקניתן בידם  
יפת תואר, ועלינו  של  תרימוחלט את האויב אין את הה ןניצחו

 במלחמה.  ןבניצחותר יפת תואר ימדוע תלוי ה אפואלהבין 
ונראה לומר בטעם הדבר, 
דהרי במלחמה 

באופן שיש  שנסתיימה
שבויים לשני הצדדים, 
הדרך הוא שלאחר  
המלחמה מחליפים 

 שבויים מזה לזה.
ולפיכך במלחמה כזאת 

לא   ןניצחושנסתיימה 
מוחלט של ישראל אלא 
נפלו משבויי ישראל 
לגוים, אם נתיר בזה יפת 
תואר, הרי לאחר  
שתתגייר ותינשא לישראל לא יהיה שייך להחזירה לעמה 

עבור יפת תואר זו ימנע שחרור מאחד  ולמולדתה, ויתכן שב
 משבויי ישראל שנשבה במלחמה לגוים. 

לכן הקפידה התורה, דההיתר של יפת תואר אינו אלא במלחמה  
 מוחלט והאויב מסור בידם. ןניצחושישראל ניצחו 

 

 ד) י(כא,  "והיה אם לא חפצת בה"
הלא צריך היה הכתוב לומר: 'אם לא תחפוץ בה' בלשון עתיד, 

 ר בתחילה: 'וחשקת בה'?  כשם שנאמ
פירושו   "חשק"הוא זה, ש  "חפץ"ובין    "חשק", החילוק שבין  אלא

התלקחות רגעית של  
התאווה, של הרגש, ואילו  

רושו רצון המבוסס  יפ  "חפץ"
הדעת. -על השכל ושיקול

אמרה תורה, שלאחר שתקח 
אותה ותשקיט את חשקך 

 לעי"נ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 

 זצוק"ל (במכתב עט) אשר פריינדהרה"צ ר' 
אנא בוראי, כשם שהרופא הפרופ' אינו מתבייש ולא נגעל 
מלטנף ידיו ברפואתו את אברי האדם המלוכלכים בתוקף 
תפקידו הרפואי, כך גם אתה קוני וצורי רופא חולי עמו 

רפאני ה' וארפא ממשובתי ישראל ורופא נפשות ישראל, 
 .אף שאתה מתלכלך מפגמי

 ספינקא) -(נקודות של אור 
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 ליקוטים נפלאים 
 כי תצאפרשת 

 
 "פץח"הרגעי, או אז יתברר לך כי מלכתחילה לא היה לך כל 

 בלבד. "חשק"אליה, כי אם רק 
 

 "איננו שומע בקולנו" (כא, כ) 
איננו  'היה אחד מהם חרש אינו נעשה בן סורה ומורה שנאמר 

 ולא חרשין (סנהדרין ע"א). 'שומע בקולנו
מה ראיה היא זו, שאם אחד ההורים חרש הוא אינו נעשה בן 

מוסב על הבן?  'אינו שומע בקולנו'סורר ומורה, והלא הכתוב 
ברם, כשאדם מטיף מוסר לזולת אין הוא עשוי להשפיע עליו 
אלא אם כן הוא עצמו שומע את אשר פיו אומר והוא עצמו  
ם מקיים את אשר הוא דורש מחברו, כי אז הרי אלו דברי

 היוצאים מן הלב והם נכנסים אל הלב.
אם אחד ההורים "חרש" הוא ואיננו שומע בעצמו את אשר הוא  
דורש מבנו, מן ההכרח שיהיה הבן "איננו שומע" ואין האשמה  

אפשר לדון אותו בתור סורר ומורה, שכן -תלויה בו, וממילא אי
איננו שומע ' שאמרה תורה:  ןמכיווהאשמה תלויה בהוריו. ובכן, 

מחמת שחיתותו ורשעותו, הרי משמע מזה שההורים   – 'בקולנו
עצמם אינם "חרשין" ושומעים הם מה שיוצא מפיהם, שכן  
אלמלי היו "חרדין" ובעצמם לא היו מתנהגים ביושר ובהגינות,  
הרי לא היה ה"איננו שומע" של הבן מחמת שחיתות ורשעות, 

 .ההורים אינם עשויים להשפיע עליו-אלא משום שדברי
 (מפי השמועה)

 

"ובערת הרע מקרבך וכל ישראל ישמעו ויראו"  
 כא)  (כא,

העונש שניתן לבן סורר ומורה בפרהסיה, אמור לזעזע את אמות 
פים ולהחריד את העם, למען לא יעלו בדעתם לעשות יהס

כמעשהו, אולם מלבד זאת, כותב "ילקוט האורים" בשם "פרח 
ותר לאדם הרוצה  לבנון" שבפסוק זה טמונה הדרכה נחוצה בי 

להשפיע ולחנך אחרים בדרך ה', ותוהה מהי הדרך הנכונה ביותר  
 לעשות זאת:

כלל עתיק יומין הוא (סנהדרין יח ע"א): "קשוט עצמך תחילה 
ואחר כך קשוט אחרים", קדם כל עליך לתקן בעצמך את הדרוש  
תיקון, ורק לאחר מכן תוכל לחנך ולבקר אחרים, וכל זאת כדי  

ל קורה וים, ולא תתקבל התגובה הצוננת של "טשיתקבלו הדבר
 מבין עיניך". 

לאחר שתשכיל רק זהו שאומר הפסוק: "ובערת הרע מקרבך", 
ותצליח לבער את הרע ולתקן את עצמך תחילה, דע לך, ש"כל 

ישמעו דבריך, ויתקבלו על לבם  יבוודא ישראל ישמעו ויראו", 
 של האחרים. 

 

 "השב תשיבם לאחיך (כב, א) 
רבי יששכר דב מבעלזא, שבת פעם בעיר אחת, וכדי  רה"קה

 להכיל את האורחים הרבים, הקימו במקום אהל גדול. 
במהלך השבת, אבד אחד 
המתפללים את האבנט 

שלו, וחסיד אחר מצאו בצדו השני של ההיכל והכריז עליו בקול, 
 כדי להשיבו לבעליו. 

ט ואף שמע המאבד את הכרזתו, וצעק לו כי הוא בעליו של האבנ
נתן לו את סימניו, והלה התכון להשליכו אליו מרחוק, אך באותו  

 רגע נכנס הרבי וראה את הנעשה. 
"שמע נא", פנה אל המוצא בחביבות, "הרי הזדמנה לך מצוה 
יקרה של השבת אבדה, מצוה חשובה שלעתים יכול האדם 
לחיות מאה ועשרים שנה ולא לזכות לקיים אותה, ומצוה כזו  

לזרוק? טוב יותר שתתכונן לקראת המצווה   אתה מתכוון
באמירת 'לשם ייחוד... לשם כל ישראל', ותכוון בכך לזכות גם 

 את אלו שלא זכו לקיים מצוה זו".
  

"ועשית מעקה לגגך ולא תשים דמים בביתך כי  
 יפול הנפל ממנו" (כב, ח)

והתורה הבטיחה לך   ,הקן-פי שקיימת מצות שלוח-על-אף 
זאת אל תהא סבור כי מעתה אינך צריך  -ימים, בכל-אריכות

לעשות מעקה כדי לשמור על עצמך, שכן אף אם אתה עצמך 
שמא יפול מי שראוי    –הובטחת הרי ייתכן "כי יפול הנופל ממנו"  

לו ליפול, אל תהיה אפוא אתה הגורם לכך, כפי שאומר רש"י: 
 .ידך"-ן לא תתגלגל מיתתו על"ראוי זה ליפול ואף על פי כ

 (בנין אריאל) 
 

 "לא תחרוש בשור וחמור יחדיו" (כב, י)  
' ב׳דעת זקנים', כי טבע השור שהוא מעלה  סביארו בעלי התו

רה,  גגרה ולועס את מאכלו זמן רב יותר מהחמור שאינו מעלה 
וכאשר יחרשו שניהם יחדיו ישמע החמור שהשור עדיין לועס  

י צער ומכאוב, בחשבו שהבעלים נתן לשור מאכל בפיו ויבוא ליד
 כן אסרה תורה 'לא תחרוש בשור וחמור יחדיו'. ליותר תבן ממנו,  

עתה בין והתבונן, אם ב׳חמור׳ שמקנא עבור דמיונותיו הדברים 
שלא לצער אדם מישראל אף  רלהיזהאמורים, כמה יש לנו 

 במקום שאין הצדק עם זה המצטער.
 

פות כסותך "גדלים תעשה לך על ארבע כנ
 אשר תכסה בה" (כב, יב) 

 בזמן שמתעטפים בטלית, מברכים ברכת "להתעטף בציצית".
נשאלת השאלה, הרי הציצית נמצאת על "כנפי כסותך אשר 
תכסה בה", כלומר על הטלית, ונמצא שמתעטפים בטלית, לא 

 סח הוא "להתעטף בציצית" ולא "בטלית"?ו בציצית, ומדוע הנ
ר, שהרי הציציות דרכן להיות תלויות  באר רבי יחזקאל מקוזמי

 עליהן מברכים, כי הן יותר שפלות. אדווקסמוך לקרקע, ולכן 
 עליו לא מברכים... -מי שנמצא למעלה 

  (לאור הנר)
 

ט
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 ם נפלאים סיפורי
 כי תצאפרשת 

 
 י) , " (כא... ושבית שביוה"כי תצא למלחמ

תייאש  האסור ל, לפעמים ישנן נפילות הכמו במלחמ הבמלחמ
גאון  הוכבר אמר , יצרהכי אז נופלים כפרי בשל בידי  ,בגללם
אותו   הרע ברפאנו תנצח אתהיצר האם ניצח אותך  מווילנה

 ת בניצחונואמנם גם בשברים וגם , וכך בכל תחום, בברך עלינו
  ה אך צריכים אנו משנ, ם זוכים לנצחהוגם מ, חלקיים יש ממש

כי גם שם עלול  , זו כדי לא ליפול ולטעות הירות בשימוש בעצהז
 .  כשילנוהיצר לה

, פריץהמ המזיגהודי שחכר את בית ה יהשמו של  היה המושק'
מערכת יחסים ון רב וכדי ליצור הסבור שירוויח  היה הבתחיל

, יקרת ערך הולדתו מתנהעניק לפריץ ביום ה, פריץהעם  הטוב
 השגם בשנ, הורמז למושק' הבשמח המתנהפריץ את הקיבל 

עדיין שיצליח   ה שקיוו המושק', ולדתוהיזכור את יום  הבאה
יקרת  העניק לפריץ מתנה השנייה הואף בשנ, נרמז, הבעסק ז

 .  ולדתוהערך ביום 
משיכורים אך   המהמרזח הבית , ות לחודמחשבות לחוד ומציא

פריץ ה,  יו זעומותהכנסות  הה
 ה חכירהדרש את תשלום 

תחשב הבלא ל הגבוה
ואילו  , זעומותהכנסות הב
שיכורים לא פעם האיכרים ה
 השאין ל הקפ היו קונים בה

זיקו לבית הלפעמים אף  ,  סוף 
מרזח וגם בעליו סבל לא ה

פליאו בו את הכאשר , פעם
 , שכרותםם בעת המכותי

יו  הכנסות ההאך למרות ש
פסיק הל  היהזעומות מסוכן 

 המתנהעניק את הל
לו חייו  התנהוכך , שנתיתה
, מסכןהחוכר העלובים של ה
איכרים המשרת את    היהוא  ה

, הלילהמבוקר עד אמצע 
גרוע מכל מבחינתו  הו, משתוללים ומזיקים, ם מקיאיםהכאשר 

דמי , ינוימענ הז פריץ איןהואילו , שלפעמים גם אינם משלמים
 ,  הי מהערך תינתן לו ויהולדת יקרת הה ומתנת יום   החכירה

 המתנהלו  התעל השנהחליט שהחכם לא קטן  היהש המושק'
מחוז ונכנס לחנות כלים הוא נסע לעיר ה, רובל או שניים

יש לך סט כלים ה, הוא ענהמוכר שאלו למבוקשו וה, יוקרתית
שיחפוץ   המי ז, ותהעיניים תממוכר הגוי הנעץ בו , מפואר שבור

 ה תרגש מושק'הלא , הלקנות מערכת כלים מפוארת ושבור
גוי וביקש שיארוז לו סט מפואר שבור ויעטוף הממבע עיניו של 

  ה אך מ ,  עליו דעתו  הבטוח שנטרפ   היה גוי  ה,  האותו באריזת מתנ
וא  היכול  ה מ -לוך המנו י

עומד כאבן   הרי סט זה,  פסידהל
ופכין וגם אם ירוויח  ה  השאין ל

שווה  עדיין עליו רובל או שניים 
 מאמץ העטיפה.את 

 . ודי המפואר ונתנו ליהסט  הגוי את העטף 
, מחלצותיוולדת לבש את מיטב  ההגיע יום  הודי לביתו ובהיה  רזח

תקוותו , מפוארהסט הגיש לו את הות חן ו פריץ ובענהל ניגש א
רו את שלל עביהסט נשבר בעת שה פריץ יבין שהש ההיית

לפתע , שמח על יצועו וישן שנת ישרים המושק' העל, מתנותה
וותו  ה ול, דלתהל ופתח את הנב המושק', נשמעו דפיקות בדלת

, ם זועמותהפריץ ועיניהעומדים שם שני משרתים גברתנים של  
בדרכו    התנחם מושק' ה,  פריץהו אל  הו בדש בגדו וגררו הם אחזוה

,  מפוארתהארע למתנתו    הכנראסביר לפריץ את אשר  השיוכל ל
 .גוי עטף כל שבר בנפרד וכדי בזיון וקצף ה וא שה  הוותו ראהאך ל

 , ואהכי אך משל  ,לא לספרעדיף  המר של מושק'העל סופו 
עם , לימודהאו של  התפילהשברים של האם אנו שלמים עם 

אם אנו    ,לשוןהבשמירת  ,  כעסהצלחות בכבישת  ההשברים של  ה
יצר השוב נפלנו בידי , יר מתנות עם סרטיעוטפים זאת בנ

אבל לא ,  שבריםהאכן לא נוותר גם על  .  פילנוהמתחכם עלינו לה
 . נשאף לשלימות, םהנסתפק ב

גם אותם שברים יוכלו 
תאחות אם נצליח הל

כאשר , יצרהעם  הבמלחמ
כאשר  -יצר בידינו היינתן 

נכבוש את אותו תחום בו 
כי אם אמנם , נלחמנו

וא  היצר התפקידו של 
אבל "אליך , חטיאהל

, י תשוקתוהתשוקתו" ומ
 ה שתעמוד בניסיון ואז "את

 . תמשול בו"
תוכל לשבות , "ושבית שביו"

יצר את אותם המ החזר
מצוות שבורות ולאחותם 

עוד חסד  הוז, לשלימות
 . הקב"המיוחד מחסדי  

   ו)המים משיתיה(מן 
 

 ) כ, כא(   "וסובא "זולל
, ושל האביסהו הלילזה על, רשאה יןב, שנענ הרמוו סורר ןב
  ורק  ךא נהיה כלואה לש כליתות ןשכ. חטא לידי אותו ביאותמה
 ג נלע רק הועדשנ האכיל וכל, חיותוהלו םדאה שנפ  את יעשבהל

 .  הר ואס הותאו  לש גדרב יאה  ריה, ף גוה את
  ד חא ב א:בה השעמה "היהש הש"מע פרבס אבומך לכ רשקהב
 ה בוח גריה תישס רשיע, איגר עקיבא יבר לפני ןדמזה יםמיה
 .  הנשויע על גנתעה אוהו, פיוב
 ים בר  יםנמעד  אוכל  נניה".  רבה  תעניןה,  זו?"  הסיגריך  ל  המ  םש"ל

, מניםש רבש ליכאמו
  לו  ה יבמס מאד בעש םדאהשכו
 יבשה, רב" ענג היגריסה
 . ירשעה

 לעי"נ 
 בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 

 זצוק"ל: אשר פריינדהרה"צ ר' 
לו אבן בליבו והייתה מעיקה  השהייתמעשה באחד 

 ביקש לזרקה ולא ידע איך. עליו מאוד. 
 ניסה תחבולות שונות ולא הצליח והיה מתמרמר. 

עצות שונות שאל על זה, ושאל אצל זה, ואמרו לו 
 כדרך העולם, ולא הועיל כלום. 

הייתה מעיקה עליו יותר ויותר, וחשב מה עלה בגורלו 
 שעליו לסחוב אבן כזאת בליבו, ואיך יוכל לזרקה. 

 הלך אצל החכם ושאל איך יוכל לזרוק האבן שבליבו. 
 . ''אל תזרוק את האבן, תישא אותהענה לו החכם 

 ספינקא) -(נקודות של אור 



 

 ~2 ~ 
  

 ם נפלאים סיפורי
 כי תצאפרשת 

 
  א וה םשג, דומר עני, אחד צןבקב  רבה בחיןה רתחא תונדמזהב

 .  הסיגרי ןשמע
 על  ירשעה מוכ גנמתע אינו  אי דווב", רבה רהרה, "הז םדא"
  ל שא  אוה ו ?"הסיגרי, אפוא, לו המ םשל, ןשמ מלא רבש ליכאמ
 .  ןשויעה תבילס עניה את ף א

 ןשוי"וע, עניה ירבסה, רעב"ה תושחת יב רתובג יםת"לע
 . רעב" אניש שיגמר ינאינ  ברכו, בוןבתא וגםפ  היגריסה

 ניפ מ,  הלסיגרי  קוזק  ירשעה,  מבין  ינ"אינ  ר:מאו  עקיבא  יבר  הנענ
. רעב  אוהש  םשומ,  הל  קוזק  עניה,  זאת  תמלע,  וזולל  אוכל  אוהש
, לעני  ושל  כלואה  מותר  את  ןתי  יר שעהש  היהי  יותר  טפשו  אל  וכי
 " ...?!הז  אלו הז אל ןשלע ויצטרכ אלך וכ
 

לאחיך נשך כסף נשך אוכל נשך כל    "לא תשיך
דבר אשר ישך לנכרי תשיך ולאחיך לא תשיך  

’ אלוקיך בכל משלח ידך על הלמען יברכך 
 כא) -כ,  (כג  הלרשת  הבא שמ  הארץ אשר אתה

 הבריבית וכששאל אותו למ המלוו היהודי רשע שהבי המעש
אני מצאצאיו של רבי עקיבא   העונ  הי הוא  הזו    הוא חוטא בעבירה

 .  דיןהתעמוד עימי ביום  וזכותו
מדובר ש  הודי ראהאותו י .  ה לוואה פעם אחת בא אליו עני וביקש  

בריבית של  הלוואהאמר לו בגלל מצבך אני אתן לך  ,עניב
. עני לבכות ולדחוק בו שיוריד בריביתהתחיל ה. אחוזים השלוש

אך  .  תעצבןהזיע ואסור לו להל  הרבה,  לב  ה חול  ה יהרשע  הודי  היה
ובסוף ,  ריביתהפסיק לנדנד לו שיוריד את  העני לא  הככל שסירב  

 הרבהעני ממש מסכן חייב כסף להסכים לשני אחוזים הוא ה
ודי  ה יהתחיל לבכות שוב וביקש אחוז אחד ומנגד ה, אנשים

סופית אחוז   הפעם זהתעצבן ואמר הילחץ להתחיל להרשע ה
 .  ה ו זהוחצי וז 

רשע ה, ו אומר אחוז אחד הזתווכחו המשיך ללחוץ וכך העני ה
.  רשע ומתהודי היהנשמתו של  האומר אחוז וחצי ופתאום פרח

לעשות אף אחד לא  המ הולא ידע המקרהעל  העיר שמעהכל 
בריבית ועושק את  המלוו  היהודי רשע שה לגעת באותו י הרצ
משום כבוד שחליט הרב ה. עירהבריות וכולם קראו לרב ה
 . הלקבורביאו הבריות צריכים לה

באו  ,רשעהשל  הרב יספיד בלוויה הציבור על מהמרוב סקרנות 
כדי   העיר באו ללוויהכל  .הגדול הללווי הרשע זכה, םהמוניהב

 . רב לומר על אותו רשעהכבר יכול  הלשמוע מ
בן , בן יצחק, ם אבינוהבן אבר ה ודי זה ספיד כך: יהחל להרב ה

בן לכנסת ,  בן לנביאים,  לזקניםבן  ,  ושע בן נוןהבן י,  הבן מש,  יעקב
גדול שמסר את ה תנא הויחוסו מתחיל מרבי עקיבא , הגדולה

 ה גזירהבמחתרת למרות    השם שמים שלמד תורהנפשו לקידוש  
ואשריו שנתפס בדברי  , השל מלכות רשעית שלא ילמדו תור

אותו רבי עקיבא מסר את נפשו בזמן שקרא קריאת שמע   ,התור
באחד   יצאה נשמתו מצאצאיו  ה די זוה ונפטר "באחד" ואילו י

 ... וחצי (אחוז)
 

 כד) , "מוצא שפתיך תשמור ועשית" (כג
ג שכאשר הרבי דב בעריש וויידנפעלד זצ״ל נ -גאון מטשיבין ה
  ה י ה, חדש הבסיום ספר תוריו מכבדים אותו לכתוב אות ה

סופר לשליח עבורו המבקש לעשות את  היה הובמקום ז, מסרב
סיפר רבי דב  , הגו זהכשנשאל פעם לפשר מנ. אותהבכתיבת 

 הכנסת ספר תורהשתתף בהפעם בחו״ל ש בעריש כי אירע
שחשש שמא גם  ןומכיוו, מחלל שבת הי הודי שחתנו השתרם י

וא  ה ו, לכן אמר שאינו כותב אות, התורהיכתוב אות בספר  הלה
נאספים הבעקבות זאת עשו כל . שלוחו היהסופר יהמבקש ש

 . לא כתב הלהוממילא גם , והכמו
רק  ההייתשבשעתו אמר ש״אינו כותב״ למרות שכוונתו  ןומכיוו

וציא  ה דיבור שהלשנות מ המכל מקום אינו רוצ, לאותו מעמד
 )התור ה(שר . מפיו

 

 טו) , הלך" (כ היהוצדק י השלמ ה"איפ
  ה שמסרו בגדים לכביס  ורשה שגרו בעיר בשתי נשים  המעש
בית מכבסות את  היו עקרות הבימים עברו לא . כובסתהאצל 

יו נוטלות  האלא נשים שנקראו "כובסות" , ןהבבתי הכביסה
צות אותם  המכבסות ומג, מלוכלכיםהכבסים הן את הלבתי

 . העיר לקבל את כביסתן בחזרהואחר כך באו נשות 
 הנפטר, לנשים הכביסה הוחזרהשטרם לפנינו, ה שבמעש

:  האמר ההשנייואילו  ך לי!"כל שייה: ". האחת טענהכובסתה
ורק   הערמהאבחר אותם מתוך , כבסים שליהאני את  ה"מכיר

 .  אותם אקח"
 ן הענייביא את החליטו להו, לעשות הכובסת מהלא ידעו יורשי 

 . כבסיםה םשייכירב למי היפסוק ש, לפני רבי דב בר מיזליש
שלח , רבהכבסים בסל גדול ובאו אל בית דינו של הארזו את כל 

  , באו וטענותיהן בפיהן.נשיםהרב לקרוא לשתי ה
 . למחרתדין הן ולחזור לבית הרב לשוב לבתיהן העלי הציוו 

ניח בתוך  הרב מבני ביתו להביקש , דינונשים את בית הכשעזבו 
 .הנעש ךכו ,ם יחדולערבב מביתופים כבסים נוסכבסים הסל 

כל שייך הכי  השטענ האישהאל  הרב פנהנשים והלמחרת חזרו 
דבר שאינו שייך   הערמהואמר: "שמא תכירי בכל זאת בתוך  הל

  ה ביטה, דפריט אח הרימה, הערמהלעבר  האשה  הביטה לך?"
: "לא ולא!  הוציא פריט נוסף ואחר אמרה, הכביסהלסל  הפנימ

כי רק חלק   הזו שטענ,  ההשניי  האשהרב אל  ה  הפנ  כל שייך לי!"ה
זו את  התוכלי למצוא בערמה: "הואמר ל הכבסים שלהמ
  ה חלה סל והלעבר  האישה התכופפ ה שייכים לך?"הכבסים ה

בצד  הניח ה השייכים להפריטים האת , כבסיםהממיינת את 
  ה מיטהם כלי הלא הקודם לכן  ה פריטים שלא ראתהואת , אחד
 ה סבירהב, נפרדת הבערמ, בצד הניחהרב הובאו מבית הש

 . כבסיםהאותם בין כל  הולא ראת המכיר השאותם כלל אינ
אחרת: "כלום כל ה  האשהאל  הופנ הרב במעשיהתבונן ה
ן רצית לגזול  ה ...?עם עוון גזל הומ ...?כבסים שייכים לךה

שיש לך   הסתפק במהל  אפואואילי נא  ה  ,השייך להמחברתך את  
  שייך לזולתך!"הולא לגזול את 
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. "ְוָהָיה ִאם ֹלא ָחַפְצָּת ָּבּה ְוִׁשַּלְחָּתּה ְלַנְפָׁשּה" 

.

�ַׁשֵּלַח ְּתַׁשַּלח ֶאת ָהֵאם ְוֶאת ַהָּבִנים ִּתַּקח ָלְך ְלַמַען ִייַטב ָלְך ְוַהֲאַרְכָּת ָיִמים� 
.

:  

�ִּכי ִיַּקח ִאיׁש ִאָּׁשה ּוְבָעָלּה ְוָהָיה ִאם ֹלא ִתְמָצא ֵחן ְּבֵעיָניו ִּכי ָמָצא ָבּה ֶעְרַות 
. ת ְוָנַתן ְּבָיָדּה�  ָּדָבר  ְוָכַתב ָלּה ֵסֶפר ְּכִרית*

  

. "ְוֹלא ִיְקָרא ָעֶליָך ֶאל ה. ְוָהָיה ְבָך ֵחְטא� 
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האם ראוי לאדם לקרוא לאשתו בשמה?
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 יּגֹוָרלִ  חֶֹדׁש - ִּכי ֵּתֵצאָּפָרַׁשת 

 בברכת שבת שלום 
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 ה'תשע"ט לולא י"ד

 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

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

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

  שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב
 

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

 יוסף בן רוחמה      תרצה בתיה בת ימנה נינט
 נתנאל בן ג'ינה                     אילן בן ג'וליאט
 אסף בן סופיה             דוד עומרי בן יהודית
 מיטל בת מלכה          מאיר בן שרית ואליהו
 טליה עדן אסתר בת שולמית   יפית בת ג'ינה
 שירי ימנה בת שולמית       שמעון בן שולמית
 אנאל חביבה בת שולמית          אורן בן נעמי
 שושנה שירה בת סילביה    מיטל בת שושנה

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

 
 

 זרע קודש בר קיימא
גלית בת מסודי              אליהו נזרי בן ימנה      

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

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

 דגנית בת שושנה            נעמה בת יפה       
 

 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
     ישראל בן חווה      יהודה אריה בן רחל ברכה

  רחל בת זוהרה    הצלחה ורפואה-יפה בת שרה
     משה בן נזימה               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                       נעימה בת שרה

 בנימין בן ברכה                    
בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה

 ימים
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18:13 

18:31 

18:32 

18:32 

19:24 

 -"פשטתי את כותנתי וכו' רחצתי את רגלי"
היהודי טוען לפני ריבונו של עולם: 'פשטתי את 
כותנתי אחרי יום עבודה, קשה לי לקום ולעסוק 
בתורה ולקבוע עיתים, רחצתי את רגלי, איך אני 

 אכתת את רגלי עד מקום תורה'.
 

הקב"ה ממתין ומחכה,  -"דודי שלח ידו מן החור"
רואה שהאדם רדום בשגרת החיים הרגילים, אצלו 

ל ללא שום שינוי, ואז שולח את נחת גם בחודש אלו
זרועו עושה חור קטן אצל האדם, הפרנסה 

 מתקשה, הילדים חולים רחמנא ליצלן.
 

" ואז מיד קמתי לפתוח לדודי, ודודי חמק עבר"
מתחיל היהודי לפתוח את הפתח לקב"ה, אולם 

" צועק דודי חמק ועברכבר אז הקב"ה רחוק ממנו "
רץ האדם  -"ריםמצאוני השומ" האדם ולא נענה.

לתלמידי חכמים הנקראים שומרי העיר ומבקש 
 ומתחנן שיעזרו לו בסגולות ותפילות.

 

אם תמצאו את דודי מה תגידו לו שחולת אהבה "
מבקשים אנו מבורא עולם שלא יכעס עלינו,  -"אני

בזה שלא פתחנו לו את הדלת מיד משום שיש לנו 
 " דהיינו שאהבתנוחולת אהבה אניבעיה, והיא "

לקב"ה היא חולה, אילו היינו אוהבים כמו שצריך 
היינו ברגע הראשון ששומעים את הדפיקה 
הראשונה "חודש אלול" היינו מיד פותחים את 

 הדלת ומתעוררים מתוך התרדמה.
 

אם כן עלינו להיות מודעים שהקב"ה נתן לנו את 
חודש אלול כדי לשנות את מעשינו, ואסור להחמיץ 

ו, כי כל זמן שהקב"ה נמצא את הימים היקרים האל
בתוכנו ורוצה בתשובתנו, אנו צריכים לנצל זאת 

 ולא לחכות פן יהיה מאוחר.
 

19:21 

19:23 

19:23 

20:08 

20:05 

20:07 

20:07 

 כי תצאפרשת  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

בימים אלו אנו עומדים בחודש הרחמים והסליחות, 
חודש גורלי לכל השנה כולה, שהרי לפי גודל 
ההכנה, וכפי גודל משקל המצוות והמעשים טובים 
שעושה האדם, כך ידונו את האדם, ובזה יקבע 

 גורלו למשך השנה הבאה עלינו לטובה.
 

יער. אם מצב זה דומה לאדם שיוצא לטיול במעבה ה
בדעתו לשהות שם במשך יום אחד, מספיקה לו 
פרוסת לחם עם בקבוק מים. אך אם שוהה שם 
חודש שלם, עליו לקחת מזוודה מלאה באוכל 
וחביות מים. ואם השהיה היא לשנה שלימה, בוודאי 
עליו לקחת ציוד למשך שנה שלימה, אחרת ימות 

 מרעב. 
 

רגיש כך והרבה יותר מכך חייב האדם בחודש זה לה
שעליו להרבות במזון רוחני, וככל שירבה בתורה 
ובמצוות בחודש זה, הוא יכול להיות בטוח יותר 
במשך השנה. וההזדמנות האחרונה לקחת את 

 המזון הרוחני לכל השנה היא בחודש זה.
 

רבי ישראל מסלנט זצ"ל כותב: "ראשיתה של 
עבודת האלול חייבת להיות בעשיית מעשים טובים 

ן החטא, כגון ההקפדה היתרה בעבודת ובזהירות מ
התפילה, ובשמירת הלשון וכדומה, אבל עדיין אין 
זה עיקר עבודת אלול, אלא מחובתנו להתקדם 
ולהתעלות כל יום בהתקרבות לה' יתברך. ניתנו לנו 

ימי רצון, וכל יום הכרחי לעליה ולהתקרבות  40
יום כי כל יום יוסיף מעלה עד שיגיע  40והוצרכו לנו 

 ום הכיפורים לשלימות".לי
 

וכתב מר דודי זצ"ל בספרו 'דברות אליהו' ח"א. 
 -"אני ישנה וליבי ערשלמה המלך כותב בשיה"ש: "

זה איש ישראל שבמשך השנה רדום וישן בעולמו 
הרוחני ורץ במרוצת חיי החולין, אולם ליבו של כל 

אש תמיד תוקד על המזבח יהודי הוא ער, כנאמר "
 בו של כל יהודי ויהודי.זהו לי -"לא תכבה

 

הקב"ה שנקרא דודי כפי  -"קול דודי דופק פתחי לי"
שנאמר: "אני לדודי ודודי לי", דופק בחודש הרחמים 
על ליבו של היהודי מתחנן ומבקש בלשונות אהבה 
וחיבה: 'פיתחו לי פתח קטן ואני אפתח לכם פתח 

 כפתחו של אולם'.

ֶקי" ֶקי ְּל ֶאת ַהְּקָלָלה ִלְבָרָכה ִּכי ֲאֵהְב ה' ֱא ֹ ה' ֱא  (דברים כג, ו) "וַּיֲַהפ

 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 ורפואת כל עם ישראל 

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



 

 

 
 ?אדם שאין ברשותו את נוסח הפרשת תרומות ומעשרות, מה יעשה 
 
 

 מבשרת ציון:רבנות מקומית  אליהו חיים פנחסי, הרבלהלן סיכום ההלכה מפי 
 

 

אדם, שמבין שצריך להפריש תרומות ומעשרות, והזדמנו לו בדרך פירות טבל, ורוצה להפריש מהם תרומות ומעשרות, אך 
אינו יודע את נוסח ההפרשה בעל פה ללא סידור, יכול להפריש יותר מאחוז אחד של הפירות, ולייחד פרוטה לחילול מעשר 

חזון אי"ש (דמאי סימן טו  מקורות:מו שכתוב בנוסח שברשותי כדין". שני, ולומר: "כל ההפרשות וחילול מעשר שני יחולו כ
סק"ו), וכ"כ בשו"ת אור לציון ח"א (יו"ד סימן כד), ובספר קדושת הארץ (עמוד קלט). בשיעורי הגר"נ קרליץ (פ"ג מתרומות הכ"ד) כתב, 

בספר משפטי ארץ תרו"מ (פ"י ס"ב הערה ב) בשמו. שלכתחילה יש לומר את כל הנוסח הארוך, כיון שדברי החזו"א בזה הם חידוש. וכ"כ 
וע"ע מה שחיזק את הדברים בשו"ת יורו משפטיך ח"א (חיו"ד סימן לט). ומה שכתבנו, שיש מחמירים, כ"כ בשו"ת הר צבי זרעים ח"א (סימן 

תרו"מ והרי זה כתולה בפנקסו,  מח) דיש לפקפק על הוראה זו, דלא סגי להפריש תרו"מ בסגנון זה, דסו"ס אין בדבריו משמעות של הפרשת
 ויש מחמירים, שלא להפריש בנוסח הקצר.שיחול הכול מאליו בלי אומר ודברים. וכן נראה דעת הראש"ל בחזון עובדיה (שם). 

 

שו"ע (יו"ד סימן שלא סמ"ו) שנאמר: "וְנְֶחַׁשב ָלֶכם  מקורות:הפריש תרומה במחשבתו ולא הוציא בשפתיו כלום, הרי זה תרומה. 
 רּוַמְתֶכם ַּכָּדָגן ִמן ַהּגֶֹרן וְַכְמֵלָאה ִמן ַהּיֶָקב" (במדבר יח, כז).ּתְ 

 

מי שאינו בקי כלל בענין תרומות ומעשרות, ואף כשקורא את הנוסח, לא מבין מאומה ממעשהו, רק חושב, שצריך לומר 
הגרש"ז  מקורות: הנמצא בידי.איזה דבר על הפירות, נראה שלא מועילה הפרשתו, גם אם יאמר, הריני מפריש כנוסח 

תרומות ומעשרות (עמוד קצב). ולכן צריך להיזהר  -אוירבך בשו"ת מנחת שלמה (עמוד רא בהערה) וע"ע להראש"ל בספרו חזון עובדיה
תרסז)  שלא ללמד נוסח זה לעמי הארצות שלא ידעו ולא יבינו, דלא מועיל כלום, ונמצא מכשילם. וע"ע בשו"ת תשובות והנהגות ח"א (סימן

  דצריך שידע ביאור הנוסח הארוך או עכ"פ עיקרי הדברים של הפרשת תרומות ומעשרות ונתינתן, וגמר בדעתו כך, כפי הנוסח.
 
 
 
 

שוב אין לו תקנה, וע"כ מאחר שאין   -לעיתים רבות, יצר הרע מנסה לייאש את האדם באומרו, שמכיוון שעבר עבירות רבות
לפחות שיהיה לו עולם הזה, ויוכל לעשות עבירות כרצונו. אולם, אין כן פני הדברים וצריך האדם לדעת, כי  -לו עולם הבא

לחזור בתשובה על מעשיו, גם אם הם חמורים ובורא עולם מחכה לאדם,  אין דבר העומד בפני הרצון, וע"כ יכול האדם
 שיעשה כן. 

 

 לפני כשבע מאות שנה שנה חי בספרד גאון גדול ומפורסם בתורת הקבלה, ושמו הגאון רבי משה בן שם טוב ליאון. בעירו
כבר לא תועיל לו כל תשובה. של רבי משה גר יהודי אחד, אדם, שעבר עבירות רבות וחטא חטאים גדולים, בחושבו, כי 

באחד מימי עשרת ימי תשובה פגש אותו אדם את רבי משה די ליאון ברחוב, ובנימה של לעג פנה אליו: "היכולה תשובה 
 להועיל גם לפושע וחוטא כמוני?"

 

אליך, רק ענה הרב, והוסיף: "אולם בקשר  –"אין דבר המונע ומעכב בפני התשובה, כשחושבים ומחליטים עליה ברצינות" 
המוות יוכל לפדותך מהעבירות. אם תקבל על עצמך למות בתור כפרה על עוונותיך, אזי תתקבל תשובתך במרום". "והאם 

 אזכה גם להיכנס לגן עדן?" שאל היהודי. "כן, יהיה לך 'עולם הבא' כמו לכל יהודי כשר", הבטיחו הרב. 
 

"יבטיח לי כבוד הרב, כי אהיה עימו במחיצתו בגן עדן, אם אחזור בתשובה", ביקש. הרב הבטיח לו והלך לדרכו לבית 
המדרש. נכנסו הדברים בליבו של אותו יהודי והלך אחריו. בארשת רצינות גמורה, בחרטה מלאה על חייו המלאים חטא, 

 ובלבד שיתכפרו עוונותיי".  -. הנני מוכן ומזומן לכול, אפילו למות התחנן היהודי לפני הרב: "רבי, תעזור לי לחזור בתשובה
 

הושיב הרב את בעל התשובה על ספסל בבית המדרש, וציווה להביא לו גליל עופרת ולהרתיחו בכלי על האש, עד שייהפך 
לנוזל רותח. אז קשר הרב ליהודי את עיניו במטפחת ואמר לו: "אמור וידוי על עוונותיך". היהודי פרץ בבכי, אמר את הוידוי 

שאל הרב. "כן, רבי,  –ם. "האם אתה מקבל עליך מיתה משונה זו?" בלב נשבר, והתחרט מקרב לב על עוונותיו הרבי
 ובלבד שיתכפרו עוונותי" ענה בעל התשובה. 

 

ציווה הרב. היהודי פתח את פיו ובלע. אולם לא את העופרת הרותחת, אלא כפית דבש, אשר  -"אם כן פתח פיך ובלע"
ה עוללת לי? האם חמדת לך לצון? מואס הנני בחיים בגוף הרב הכניס לתוך פיו. שוב פרץ היהודי בדמעות שליש: "רבי, מ

מסואב כשלי, ברצוני להציל את נשמתי, את חיי קח, אך את נשמתי הצל". "בני", ענה הרב, "אל תירא. היושב בשמיים 
קיבל את תשובתך". מאז לא נפקד מקומו של יהודי זה מביה"מ, מקום אשר למד, התפלל וצם ימים שלמים, וחי את 

ת שנותיו בתשובה. זמן קצר לאחר פטירתו של רבי משה די ליאון נפטר גם יהודי זה, וברגעי חייו האחרונים בשוכבו שארי
על ערש דוי, קרא: "פנו מקום לרבי משה די ליאון! שבא להוליכני לגן עדן". ובעוד מילים אלו על שפתיו החזיר את נשמתו 

 הטהורה לבוראה.
 

 
 

הַהְּתׁשּובָ י ִּבְפנֵ ד ָהעֹומֵ ר ָּדבָ ן ֵאי  

 לשאלות בהלכה
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 ו'ֵחֶלק  -ְּתרּומֹות ּוַמַעְׂשרֹות  -ׁשֹוֵאל ּוֵמִׁשיב ַּבֲהָלָכה



 

 

רבינוה בצל לשבות פעם נסע זיע"א) שינאווא חסידות ומייסד משינאווא יחזקאל' (ה'דברי זצ"ל הלברשטאם שרגא יחזקאל ר' רה"ק

נולד בעיר קוהל בליטא בשנת  -הרב מפוניבז', ידוע גם בכינויו יוסף שלמה כהנמןרבי 
 3-. בצעירותו למד בישיבת טלז. לאחר מכן למד שנה בנובהרדוק ו)1886(ה'תרמ"ב 

עמד כראש ישיבה בגרודנו. בשנת  )1916(שנים בישיבת ראדין. בשנת ה'תרע"ב 
לאחר פטירת הרב יצחק רבינוביץ מונה לרבה של פוניבז' ומיד הקים  )1919(ה'תרע"ט 

 )1940(ה'ת"ש  שם ישיבה בשם "אוהל יצחק" על שם הרב הקודם. עלה לארץ בשנת
ברק על שם קהילתו -הקים בעזרתו של החזון אי"ש ישיבה בבני )1944(ובשנת ה'תש"ד 

 פוניבז' באשדוד. -אבות וייסד את קריית-שנכחדה. בנוסף, הקים גם בית
 

הרב עצמו גייס כספים רבים עבור הישיבות ולצורך עניין זה כיתת את רגליו. בפרשת 
רש שחלק מהילדים, בהתאם לרצון הוריהם שנרצחו ילדי טהרן נלחם נגד הממסד, וד

בשואה, יעברו לידיים של יהודים דתיים. הוא עצמו אימץ את הבן של האדמו"ר מביאלא, 
בית הספר היסודי לבנות . על שמו הוקם ידוע כבעל מידת האמת שהיה בקבוצה זו.

 ברק.-יונו בבניצ שנים. 83-. חי כ)1969( כ' באלול ה'תשכ"ט-נפטר ב"בית יעקב כהנמן". 
 

, הרב אליעזר גורדון והרב שמעון (ה'חפץ חיים')הרב ישראל מאיר הכהן מראדין  מרבותיו:
(ר"י  ברוך דב פוברסקי הרב(ראש ישיבת פוניבז'), גרשון אדלשטיין  הרב מתלמידיו:שקופ. 
הרב אלחנן וסרמן  חברותא: . הרב הראשי לישראל לשעבר)(והרב ישראל מאיר לאו  פוניבז')
מאמריו של הרב  מספריו:יהודה ליב.  הרב אביו: בתו של הרב מוידז'. אשתו:הי"ד. 

, שנערכו על ידי הרב בצלאל דבליצקי.'דברי הרב'נאספו בחלקם בשלשה קבצי 
בינו היה ידוע בכוח השכנוע שלו. את כשרונו הברוך ניצל לטובת ישיבת פוניבז', אותה הקים ר

ובראשה עמד. מדי תקופה היה יוצא לחוץ לארץ, לחלות פני נדיבי עם, ושם היה מכנס אותם ומספר 
על עולם התורה שפרח ושגשג באירופה שקודם החורבן וכן על תלאות המלחמה, על האחיזה 

 דות, בכל מחיר, ועל איסוף השברים בשנים שלאחר השואה. האיתנה ביה
 

בשלב זה, כאשר עיני הנוכחים היו רטובות לגמרי מדמעות, היה הרב עובר לדבר על ישיבת פוניבז', 
מעוז התורה, שהיא התשובה הניצחת לצוררי ישראל, המבקשים להשמידנו ולכלותנו. "כי לא תשכח 

"התורה לא תישכח לעולם ועד!" הדברים היוצאים מן הלב היו מפי זרעו" היה זועק מנהמת ליבו, 
 נכנסים אל הלב, והנדיבים היו פותחים את כיסיהם ותורמים סכומים נכבדים לטובת ישיבת פוניבז'.

 

המעשה הבא אירע באחד מביקוריו של הרב מפוניבז' באחת מקהילות אמריקה. בשבתו בבית 
י ישיבת סלבודקא שבבני ", ופניו נפלו. אותו רב נשלח עהכנסת, הבחין בו אחד המשולחים ששהו שם

ברק, כדי לאסוף כספים עבור הישיבה הנתונה במצוקה. אולם בראות המשולח, שהרב מפוניבז' 
 נמצא במקום, הבין, כי אפסה תקוותו להתרים אפילו סנט אחד. 

 

המתפללים וימצה את כל אין כל ספק, שהרב כהנמן, בדיבורו הסוחף והכריזמטי, ישבה את ליבם של 
יכולת תרומתם. עבור סלבודקא, לא ייוותר דבר. אולם לאחר שהסתיימה התפילה, לא מיהר 
המשולח לעזוב את בית הכנסת "אם לא אצליח לאסוף כאן כסף, לפחות אשמע דרשה טובה מפי 

דרשה  הרב", הרהר בעגמימות והתיישב בקצה בית הכנסת ואכן, הרב מפוניבז' לא אכזב. הוא נשא
בה סיפר על אימי השואה והרצה אודות חשיבות התפקיד של בני העם היהודי  סוחפת ומרתקת,

 לשמר את הגחלת ולתמוך בלומדי התורה. 
 

ואז, כאשר לא נותרה עין יבשה בביה"כ הרים לפתע הרב את קולו וזעק: "יושב עמנו כאן באולם 
אתם אלו גדולי עולם חבשו את ספסלי  שלוחא דרבנן, מישיבת סלבודקא שבבני ברק. האם יודעים

ישיבת סלבודקא באירופה?" ובטרם התאושש המשולח מן התדהמה, עבר הרב לדבר על מצוקתה 
הקשה של ישיבת סלבודקא, ועל החובה הקדושה לתמוך ולהחזיק אותה, כדי שלא תיסגר, חלילה 

ח, מניח ידו על כתפו ואומר וחס. וכאילו בכל זאת לא די, ירד הרב מפוניבז' מן הבמה וניגש למשול
 סלבודקא! רק עבורה!". בקול רם: ״שנינו יחד נעבור כאן ונאסוף כספים עבור ישיבת

 

ואכן, במשך דקות ארוכות צעדו השניים בין המתפללים, והללו הרימו את תרומתם הנדיבה במיוחד. 
בכל ביקורו  הסכום שנאסף עלה על כל הציפיות. המשולח של ישיבת סלבודקא לא תכנן לאסוף

בחו״ל, אפילו את מחציתו של הסכום הגדול, וגם עיניו של הרב מפוניבז' זהרו נוכח ההצלחה. לאחר 
 שיצאו מבית הכנסת מצא המשולח מקום להציג את תמיהתו.

 

"ילמדני כבודו, מדוע החליט להתרים את המתפללים עבור ישיבת סלבודקא ולא עבור ישיבת פוניבז', 
ומנים?". הרב הסביר: "מתפללי ביה"כ יודעים, כי גם אני מחזיק ישיבה. הנחתי הזקוקה גם היא למז

 שכאשר יראו, שאיני אוסף כספים עבור עצמי, אלא עבור ישיבה אחרת הם ישערו כי מצבה של אותה
ישיבה קשה עד אנוש, שאם לא כן, מדוע אני מזניח את ישיבתי עבור ישיבה אחרת? מתוך כך, יגדילו את סכום התרומה, ויתרמו סכומים 

ולהאדירה, מה זה משנה גדולים יותר, מאשר אילו הייתי מתרים אותם עבור ישיבת פוניבז' ומכיוון ששנינו באנו לאותה מטרה, להגדיל תורה 
לאיזו ישיבה מגיע הכסף? מיניה ומיניה יתקלס עילאה, ואם אפשר להשיג סכום מסויים עבור ישיבת פוניבז' או סכום כפול עבור ישיבה 

 דומני, כי הבחירה אינה קשה". (מעובד מתוך 'דרך עץ החיים') -אחרת

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

מֹה ַּכְהְנָמן  -ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים  זצ"ל 'ָהַרב ִמּפֹוִניֶבז -ָהַרב יֹוֵסף ְׁש

 גלאט?"-ות "מהדריןעושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך אותו לכשר
 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 



 

 

  
 

 
וכשהגיע לנמל, פגש רבי חיים יעקב הזמין כרטיס לאוניה, 

בעסקן נכבד, שחזר זה עתה מחו"ל, הלה התפלא לראותו 
 כאן בנמל, ושאל למעשהו. 

 

השיב לו שהוא נוסע לחו"ל כדי לאסוף כסף עבור נישואי בתו, 
אתן לך עצה טובה וכדאי לך אותו עסקן שהכירו, אמר לו: "

לשמוע בקולי, שכן במסגרת עיסוקיי אני, כידוע, מפליג 
קום כדי להתרים את עמך ישראל. סע לביתך ממקום למ

בחזרה, כך גם את מחיר הכרטיס לא תוציא, וכן לא תבזבז 
 ".היקר את זמנך

 

כמובן שהלה סירב בנימוס וכשנשאל מדוע, השיבו שיש לו 
ברכה משני גדולי ישראל, ממרן החזון אי"ש וממרן בעל 
ה'דובב מישרים'. "אם כך התמונה שונה בתכלית", אמר 

 ן, "בוודאי תצליח". העסק
 

רבי חיים יעקב הגיע לארה"ב, וכשם שהינחה אותו הגאון 
נכנס לבית המדרש סאטמר וישב שם במשך  מטשעבין

שבועיים ימים, הוא אכל מפת שחרית, שהכינו שם עבור 
 המתפללים, וזה היה כל מאכלו. 

 

לאחר שבוע שישב שם בבית המדרש, הבחין בו האדמו"ר 
שיב לו, שבא מארץ ישראל, הם התחילו ושאלו מאין בא, וה

לדבר בלימוד, והאדמו"ר נהנה מאוד לדבר עימו, שכן ר' חיים 
 יעקב היה חריף בלימודו.

 

עבר שבוע, כאשר כל יום לאחר התפילה, היה משוחח עם 
איני מבין, האדמו"ר בלימוד, בסוף השבוע שאלו האדמו"ר: "

דה, יהודי מארץ ישראל שישב שם על התורה ועל העבו
העתיק את מקומו לחו"ל כדי לשבת כאן על התורה ועל 

 ".העבודה, מה הטעם במהלך שכזה?!
 

השיב לו רבי חיים יעקב: "באתי לכאן, כי אני התחייבתי 
לנדוניה גדולה עבור בתי, שזכיתי לארסה". השיב לו 

 האדמו"ר: "אם כן, נשתדל לעשות משהו". 
 

, ואמר לו: "אתמול למחרת הביא הגבאי סכום כסף נכבד
היו לך שני נסים! בדרך כלל כשהאדמו"ר רוצה לעשות מגבית 

 .הוא מזמין לביתו כמה גבירים, ומדבר על ליבם"מיוחדת, 
 

"אבל כדרכם של עשירים, כשהם מקבלים הזמנה 
מהאדמו"ר, הם כבר משערים מהי מטרת ההזמנה, 

אבל אתמול גם כל המוזמנים ומתחמקים בדרכים שונות, 
עו ללא יוצא מן הכלל, וגם כולם נענו לקריאת הגי

 .האדמו"ר, וכולם תרמו בעין יפה עבורך!"
 

ואכן, הכסף שנאסף שם באותו לילה, הספיק לא רק לכסות 
את הנדוניה הגדולה, שעליה התחייב רבי יעקב חיים אלא 
הספיקה בעבורו גם לנישואי שניים מילדיו, והוא לא היה צריך 

 .לכתת את רגליו עבורם
 

', ויש בו כדי ווי העמודיםלהלן סיפור נפלא, המעובד מתוך '
ללמדנו עד כמה גדולה הייתה אמונתם של רבותינו בכל 
אשר הרבנים יאמרו להם ולא סרו מדבריהם ימין ושמאל, 

מו הם אותם עד קיי -ואף כאשר דברים אלו נשמעו תמוהים 
 כך היה: -לפרט האחרון. ומעשה שהיה

 

הגאון רבי חיים יעקב קלפהולץ זצ"ל היה יושב יומם ולילה 
על התורה ועל העבודה, ואף מעצם שקידתו בתורה 

 . לא היה מכיר בצורת מטבעהקדושה 
 

באחד הימים לאחר שאירס את בתו בשעה טובה, התחייב 
לנדוניה גדולה, ובביתו לא היה פרוטה לפורטה. מאחר 
וביקש לקיים את הבטחתו, חכך בדעתו והחליט לנסוע 

כדי לזכות את נדיבי העם בזכות הגדולה של לחו"ל 
 .הכנסת כלה

 

בזמנים ההם לפני כשישים וחמש שנה, אדם שביקש להגיע 
ו לא הייתה קלה, היו צריכים להפליג שבועות לחו"ל דרכ

רבים באוניה, ומחיר ההפלגה עלה כסף רב, ובנוסף עלול 
 היה לחלות ממחלות ים למיניהם. 

 

לכן קודם שעשה את הצעד הזה, החליט לנסוע אל מרן 
החזו"א לשאול בעצתו. הוא ביקש מהגאון רבי חיים ברים, 

לשטוח בפניו שהיה מקורב אצל החזו"א, שיסע עימו כדי 
 את הרעיון ולשאול האם כדאי לעשות כן.

 

הרבנים הגיעו אל מרן הגאון הרב אברהם ישעיהו קרליץ 
להימלך בדעת תורה ולבקש ממנו עצה  (החזון אי"ש זצ"ל)

ותושיה. היה זה לפני תפילת מנחה, כשהצדיק הלך ליטול 
את ידיו לתפילה, הגבאי ניגש לחזון אי"ש, ואמר לו, שיש 

ודי מנקיי הדעת שבירושלים שרוצה לשטוח את כאן יה
 בקשתו.

 

הצדיק קרא לו, ואז סיפר לו ר' חיים יעקב שהוא אירס 
לאחרונה את בתו והתחייב על נדוניה גדולה. "נו", שאל 
החזון אי"ש, "אז מה השאלה?". השיב הלה, שהוא חושב 
להפליג לחו"ל כדי לזכות את ישראל. שאלו הצדיק: "של מי 

כשהשיב שהצעה שלו, אמר לו רבינו: "סע לחיים ההצעה?", 
 ולשלום!". 

 

קודם שעלה על האוניה, נכנס להיפרד מהגאון הרב דב 
. הגאון (הרב מטשעבין זצ"ל, בעל 'דובב מישרים')בעריש וינפלד 

שהכירו, וידע שאין לו שיג ושיח עם דיני ממונות, התפלא 
 לשמוע, שהוא מפליג לחו"ל לאסוף כסף. 

 

כשראה רבי חיים יעקב את פליאתו, השיב שיש לו ברכה 
מהחזון אי"ש. "אם כן, סע לחיים ולשלום, אבל אתן לך עצה, 

אל תעשה שם השתדלות, אלא תעשה  -כשתגיע לחו"ל
לאחד מבתי  שם מה שאתה עושה כאן. תיכנס

 .המדרשות, ותשב שם על התורה ועל העבודה!"
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ז"ל  יוסף בן מרים נוסרת  חי זיזי בן קלרה ז"ל                            דב בן יצחק ז"ל                                                                               דוד בר חסיבה ז"ל                     שני בת אסתר ע"ה   
 ע"ה רחל רפאת בת השמת ע"ה     ז"ל             סוליקה בת עישהר' יצחק בן מסעודה קדוש                                                             חווה בת יעקב צבי ע"המסודי בת חביבה ע"ה                          

ז"ל  יעקב בן אסתר                     ז"ל סלים בן פרחה                         אסתר בת נעמי ע"ה  אסתר בת גולה גאולה ע"ה                   רפאל בן אסתר ז"ל                                                                 
ז"ל    שלום בן אסתר ז"ל                      לטיף בן פרחה     יעקב בן סלימה ז"ל        ר' דב בן בנימין אלתר ז"ל                                                                                   יוסף בר סעדה ז"ל

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

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

  ,)א"לפי אפיק ת( 20:02 :רבינו תם 19:26: צאת השבת 18:28: הדלקת הנר
  ).ישעיה נד(רוני עקרה : הפטרת השבוע

  
  
  
  
  
  

  ""כי תצאכי תצא""פרשת פרשת  
  ].טו, כג ["ולא יראה בך ערות דבר"

 לבניית תקציב חוסר מחמת, נוחים לא מאוד ובתנאים בצפיפות, בקרוואן רב זמן שהתפללו, קהילה בבני מעשה
 הראשי והגבאי, אביו של) אזכרה- (היארצייט ביום, ל"מחו עשיר למקום נקלע הימים באחד, והנה. כנסת בית

 כי לספר התחיל הגבאי... 'אביו נשמת לעילוי 'הכנסת בית לבניית בתרומה אותו לעניין כדי, אליו לפנות החליט
 לקבל תוכל אבל, יכול איני לתרום: ואמר קטעו והעשיר, הכנסת בית בניית להשלמת שקלים מיליון להם חסרים
                   . שנים הרבה בעוד אפילו, שתרצה אימת כל הסכום את לי ותשיב, בהלוואה הסכום מלא את ממני
', מועד אהל 'מעתה ייקרא לא הכנסת שבית - מבקש אני אחד דבר רק אך, הלוואתי עבור ריבית חלילה דורש איני
  ... שלום היה ששמו המנוח לאבי נשמה עילוי בגרימת אב כיבוד אקיים ובזה', שלום סוכת 'אלא

 את קיבלה הכנסת בית קופת שלא, יצויין(, הרב הסכום את ממנו וקיבל, העשיר של לתנאו הסכים הגבאי
, שנים מספר חלפו). הכנסת בית מהכנסות להשיבה והתחייב, ההלוואה את קיבל בעצמו הגבאי אלא, ההלוואה
 היה לא שעדיין, העשיר. הסכום מלא את לעשיר להחזיר הצליח והגבאי, הושלמה המפואר הכנסת בית ובניית
 סיפוק ברגשות מתמלא והיה, אביו של היארצייט ביום הכסת לבית שנה מידי מגיע היה, ומצוות תורה שומר

  .אביו שם על שמונצח יפה כה כנסת בית רואה היה כאשר ושמחה
                  השם של טיבו אודות התעניין וכאשר, הכנסת בית לרב אחד חכם תלמיד נתמנה, הימים מן ביום, והנה

 לאב נשמה עליית לא זו!... ריבית: "חכם התלמיד הזדעק ולפתע, ההוא העשיר אודות לו סיפרו', שלום סוכת'
                עצומה הנאה טובת מהלווה המלווה שקיבל מפני, ריבית כולו כל הוא זה שם! נשמה ירידת אלא', שלום'
  ..."מועד אהל -  הקודם השם את להשיב יש ולכן, )רב הון כלל- בדרך עליה לשלם שנוהגים(

 של שמו תחת הקודם השם הושב הכנסת שלבית ויראה יבוא כאשר, העשיר של מתגובתו מאוד חששו המתפללים
 לרב פנה הוא. מעניינת הצעה העלה המתפללים אחד, והנה. 'וכו לו שעשינו תרמית היתה זו כי יאמר ואולי, אביו
                  ,כן ואם! שלום... היה שמו, ל"רח מהפיגועים באחד לאחרונה שנרצח יקר מתפלל כאן היה, הרב כבוד: "ואמר
  ..."ד"הי שלום של שמו על' שלום סוכת 'ייקרא הכנסת בית ומעתה, כנו על השם את להשאיר נוכל אולי
  ?הריבית של החשש את תוריד הזו ההצעה אכן האם: ושאל חכם התלמיד פנה

 מסופר שם, 'דעה שערי 'ת"בשו לנידוננו דומה נידון כבר מצינו :א"ר הגאון יצחק זילברשטיין שליט"מוהשיב 
 יקר' ה דבר אשר יחידים נתרצו, ידם אזלת כי ומאשר, כנסת בית לבנות, טוב דבר ליבם שרחש קהל אנשי אודות

 מהכנסות מעט מעט כך אחר הכסף את וישיבו, הכנסת בית בניית לצורך, 'עיסקא היתר 'פי על כסף ללוות, בעיניהם
           , ומתן משא לצורך אינה הממון הלוואת שהרי', עיסקא היתר 'בזה שייך האם, דעה השערי ונשאל, הקהילה

 מזון לרכישת או חובותיו החזרת לצורך המעות עם משתמש ההלוואה מקבל שאם פוסקים כמה כתבו וכבר
  .ריבית איסור כאן יש וממילא', עיסקא היתר 'בזה שייך לא, וכדומה
 שונים מסחר בענפי עוסקים הרי שהלווים משום', עיסקא היתר 'כזו בהלוואה לעשות שניתן, דעה השערי וכתב

                   , הכנסת בית בניית לצורך להוציא מוכרחים היו, בהלוואה שקיבלו הללו המעות ואילולא, לפרנסתם
, הלווים של לעסקיהם חיונית שההלוואה ומשום, פרנסתם לצורך יום-יום בו משתמשים אשר האישי כספם את
  ).ש"יעו, ריבית בדיני נוספות קולות בצירוף עיסקא בהיתר ללוות והיקל. (עיסקא היתר של ההיתר את בזה יש שוב
 שנתינת ונמצא, עיסקא היתר כלל נעשה לא הזו ההלוואה על שכן, דעה השערי של ההיתר שייך לא בענייננו, אולם
  .ריבית של חמור באיסור כרוכה, העשיר אבי שם על הכנסת בית שם

 משום בכך שיש משום) א: טעמים משני, זאת לעשות שאין נראה, ראח' שלום'ל השם את להסב להצעה ובנוגע
                   , תועיל לא זו שעצה יתכן) ב. אביו שם על נקרא הכנסת שבית לחשוב שימשיך, העשיר של דעתו גניבת
 השאירו הכנסת בית ואנשי, הלוואה מחמת הגדולה ההנאה טובת את מקבל שהוא לסבור ממשיך שהעשיר משום
                   , ריבית איסור חשש בכך יש וממילא, כך לחשוב העשיר שימשיך שרצו מפני רק, לו לגלות מבלי השם את
  .זה שם בנתינת שנעשה הריבית לעוון', עוון מזכרת 'בזה יש כן וכמו
 הכנסת בית כעת ולכן, לו מזיק רק אדרבה אלא, אביו לנשמת כלל מועיל אינו זה ששם לעשיר להודיע יש, ולכן

 על להופיע ימשיך אביו של שמו זאת שבכל ויבקש, העשיר יתעקש זאת בכל ואם. שנהרג שלום אותו שם על ייקרא
  .)והערב נא( לו לשמוע אין - ' וכו הקבלות ועל השלט

  ].כ, כג ["לא תשיך לאחיך נשך כסף נשך אוכל נשך כל דבר אשר ישך"
הוא מרגיש שההצלחה או ,  עוסק בהן בעולם הזהבכל המלאכות שהאדם, והוא, מסביר טעם חדש באיסור ריבית' כלי יקר'ה
לוקח בחשבון , מי שמתפרנס למשל ממקצוע הסבלות. ועליו לבטוח באלוקיו,  בוהההצלחה במלאכה זו שאיננה תלוי-אי

ובמהלך ההובלה הוא , טוב-אולי יארע לו מקרה לא, וגם אם מאן דהוא יזדקק לשירותיו; שייתכן שלא תהיה לו עבודה כלל
          , ולא די שלא ירוויח מאומה אלא עוד יצטרך להוציא כסף מכיסו, וישבור כמה מן הכלים, יפול ארצה, פץ פלוניייתקל בח

  ...כדי לפצות את בעל הבית

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" הינט'איתן בן ז, ו"הי יצחק בן טובה, ו"הי יקוט רבקה בת רחמה ,ו"היה מיכל אפרת חיה בת דיאנ,  ו"הי שלמה אחיה בן הלן, ו"הי מהרנגיז בת טאוסלרפואת 



           , ה שיזון ויכלכל אותו"וממילא הוא צריך להתפלל להקב, אף אחד אינו בטוח בפרנסתו בהן, כך בכל יתר המלאכותו
, בה מבחינה כלכלית' מסודר'המלאכה היחידה שבעליה מרגיש עצמו .  לידי הלוואתםואל יצריכנו לידי מתנת בשר ודם ולא

                עלי אדמות לאבד , וזה הדבר המסוכן ביותר, ה"ומכיוון שכך הוא בוטח בעצמו ומאבד את הקשר עם הקב, היא הריבית
ה זו תבוא לו גם לאחר ותקוו. יש לו תקווה בכל עת ובכל מצב שהוא', יתירה מזאת כי רק מי שמחובר לה .'קשר עם ה

ולא יירא ולא , ילך בטח בעולמו, ולהשים בו את מבטחו, יהודי היודע להיישיר מבטו כלפי אלוקיו. שלכאורה כלו כל הקיצין
  .על כך יוכיח לנו הסיפור הבא שהתרחש בטבריה, יפחד משום דבר

               .  הסלונימאי הזה שהיה מוותיקי העירכך קראו לו ליהודי, ס'ס שמוענצכ'זקניה של טבריה יזכרו עדיין את מט-זקני
  .ביותר' כשר'לא היה זה העיסוק ה, ובימי השלטון התורכי בארץ ישראל, ש"ס הזה התעסק בייצור יי'מט' ר

. ליגאלי-ס ועל עיסוקו הבלתי'מט' התקבלה הלשנה על ר, ל"זצ' ברכת אברהם'ר מסלונים בעל ה"כך סיפר האדמו, ויהי היום
שגם עורך הדין המוכשר ביותר לא היה מצליח לשחרר את האיש , ם היה נחשב כהסתבכות של ממשסיפור שכזה באותם ימי

אבל גם הוא , ניסה מיודענו להפעיל כמה גורמים שיפעילו השפעתם בקרב השלטון, למרות הכל .מהעונש הקשה שהיה צפוי לו
ס שאין לו מה לעשות 'מט' ידע ר. לכאורה, יוועד מהרה הבחין שכל הדלתות נעולות בפנ, לא הצליח במקרה זה יותר מאחרים

  .לבד מאשר לשטוח תפילה ובקשה לפני קונו
                     , פעמים עשה זאת בהשתפכות הנפש, ס'מט' ידעה כל טבריה את כח תפילתו של ר-ידוע, עוד לפני האירוע הנוכחי

שהיה מצטלצל והולך בבית , בוההג, ופעמים שהקירות היו רועדים מקולו האימתני, וקולו כמעט ולא יישמע, רק שפתיו נעות
ס ינצל את כוח התפילה שלו עד 'מט' ידעו הכל שר, משהתרגשה עליו צרה שכזו, עכשיו .שבו התפלל, העתיק, הכנסת הטברייני

במשך שעות ישב ואמר . נכנס חסיד זה לבית הכנסת ופתח בתפילה נרגשת לבוראו שיצילהו מכל צרה ומצוקה. וכך הווה .תום
צמאה לך נפשי ' כאשר הגיע לפסוק –ל " כך סיפר הרבי מסלונים זצ–ובשלב מסויים , ותפילות אישיות משלופרקי תהילים 
עד שגם החסידים האחרים שהיו באותה , ללא הפוגה, ילים אלו פעמים רבותהתלהב לבו לאל חי וחזר על מ', כמה לך בשרי

  .ס'מט' שנבע ממעמקי לבו הטהור של ר' ך בשריצמאה לך נפשי כמה ל'על ה. זילו דמעות כמיםשעה בבית הכנסת הו
, ה גידיו"ח איבריו ושס"על רמ, ניכר היה עליו. שלו על ריבונו של עולם' שק'והטיל את כל ה, ס והתפלל והתפלל'מט'  ר ישבךכ

להצילו מהעונש , ורק בכוחו, שבכוחו, אחד יחיד ומיוחד, שאין לו עתה בעולמו מאומה אלא בטחונו המלא באלוקים חיים
  .הכבד הצפוי לו

להמחשת דברי הגמרא במסכת מגילה המספרת שרבנן לא ידעו את , דים שעמדו מן הצדלחסי, הלא היתה דוגמא יותר טוב
שכאשר הלך פעם אחרי סוחר , עד שבא רבה בר בר חנה וסיפר להם. 'וכו' יהבך' השלך על ה'בפסוק ' יהבך'פירושה של המילה 

דהיינו קח את המשא שלך ', די אגמלאישקול יהביך וש'אמר לו הסוחר , משא כבד) של רבה בר בר חנה(ישמעאלי והיה על גבו 
לכל אחד יש 'ממש כמו שמקובל לומר היום  .'הוא המשא שלך' יהבך'הרי שפירושה של המילה . והשלך אותו על הגמל שלי

  .'יהבך והוא יכלכלך' השלך על ה'כך פירש רבה בר בר חנה את הפסוק ; את המשא שלו, את השק שלו', שלוך 'פקלעהאת 
גם אם לא , דהיינו, ה"כיצד משליכים את המשא על הקב, ס רק את הנקודה הזו'מט' אלמלא למדנו מר, ניםואמר הרבי מסלו

אבל מתוך הסיום נוכל ללמוד שאכן מי שזוכה להגיע למצב שבו הוא משליך את הבעיות שלו על . נדע כיצד הסתיים הסיפור
  .זוכה גם להיוושע בישועה גדולה, ה"הקב

התקבלה החלטה בלשכת השליט הטברייני לשלוח שוטרים לביתו של , נרגשת שלו בבית הכנסתבמהלך אמירת התהילים ה
שכן השלטונות התורכיים נהגו בדרך , לא היה בכך כל הגיון טבעי .היהודי כדי לבדוק באופן נמרץ ביותר את דברי ההלשנה

אינם רחוקים מן 'שאכן הדברים וכששמעו , הם ערכו בירור מינימלי, כלל שכאשר הגיעה אליהם הלשנה על יהודים
  .הפעם שיגרו שוטרים מיוחדים שיבדקו את הנושא לעומק, אבל. מיהרו להטיל את הנחשד לכלא', המציאות

. ש"התגלגלו כמה חבילות של תבן אל פתחו של המרתף שבו נמצא היי, דקות ספורות לפני שהגיעו השוטרים אל הבית, והנה
                     . לא היה בשטח כדי לעזור להס הרי 'מט' ור, אבל לא הצליחה, מקומןס ביקשה להחזירן ל'מט' אשתו של ר

  .כך שהחבילות נותרו על פתח המרתף
' לקצר את הדרך'הם עודכנו בכך על ידי המלשינים שביקשו . ידעו מראש היכן נמצא המרתף, השוטרים שהגיעו לבית

  .י שאיש לא יוכל להכחיש זאתכד, וגילו לשלטון היכן בדיוק ממוקם המרתף בדירה, למאסרו של היהודי
ופנה אל חבריו השוטרים , וראה לפניו את החבילות התבן, מפקד החוליה הגיע אל המקום המיועד. עכשיו התרחש הנס הגדול

לא יתכן שהיהודי מחזיק '... אינו יודע פרק בהלכות אחסון יין שרף, ש"מי שאומר שבמקום זה יש מרתף של יי': ואמר להם
שאין כל אפשרות שבעולם שבמקום זה , ש"התבן מטבעו כל כך מזיק ליי... אין לי אפילו מה לבדוק... ש"יכאן חביות של י

  ...'נמצא המרתף שבעטיו הגענו לכאן
ולבסוף הענישו , הסכימו גם אלה איתו, וכשדיווח על כך לממונים עליו, ס'מט' המפקד הורה לשוטריו לעזוב את ביתו של ר

.)נצוצות( ז לדבר סרה ולהלשין על יהודי חף מפשעאת המלשין בעצמו על שהע
  ].א, כב[ "השב תשיבם לאחיךך"

מלא מ ובכל פעם הוא, לקוח וותיקמגיע מידי שבוע  הפיס שלילדוכן : מאת בעל דוכן פיס שכה סיפרהשאלה שלפנינו הגיעה 
  ... אפילו לא באגורה שחוקה, אך מעולם לא זכה בשום פרס, נסה את מזלוכבר שנים שהאיש מ. מספר כרטיסי הגרלה

הגיב ברוגז , סיים לגרד את האחרון שבהם לאחר ש.ביקש לרכוש חמישה כרטיסי גירוד, כהרגלוו, אתמול הוא הגיע לדוכן
,  השליך בזעם את הכרטיסים על הדלפקהוא. ..." שוב פעם בזבזתי את כספי לריק- אמר באכזבה - איזה ביש מזל. "ובתסכול

וכי אני צריך , ולהעיר לו על כך שהשליך בחוצפה את הכרטיסים ולא הניחם בפחאחריו  לרוץ עמדתי ...ויצא כשכולו זועף
  . וניגשתי להשליך את הכרטיסים לאשפה, להוכיחו בשעת כעסו וצערועדיף להימנע מאך החלטתי ש!... ?ת אחריולנקו

, הוא למעשה המספר הזוכה, שהמספר שנקוב על גביו, ונדהמתי לגלות, נפלו עיניי על אחד הכרטיסים, רגע לפני זריקתם
  ! שקלים50,000בסכום של 

   ...?או שמא עלי להשיבו ללקוח, כי בעליו התייאש ממנו והשליכו, בכרטיס לעצמיהאם מותר לי לזכות : נשאלת השאלה
                     , כי נבע מחמת טעות גמורה, היאוש של הלקוח מהכרטיס לא חל :א"ר הגאון יצחק זילברשטיין שליט"מוהשיב 

, שכן ברור לכל שהשליך את הכרטיס אך ורק משום שסבר מתוך טעות שלא זכה! וצריך בעל הדוכן להשיב לו את אבידתו
             בעל הדוכן ישיב את הכרטיס ללקוח ,לפיכך .בוודאי לא היה זורקו, יס זה מזכה אותו בפרסואם היה מודע לכך שכרט

  . )אחת שאלתי(
  ,ל"ז פארי בת מונירה מרת נ"לע ,ל"זבת כורשיד חזני  מרת מונירה נ"לע ,ל"ז נוריאל חזני בן מרים ויעקב' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות

  ,ל"ז ניסן בן ננה נ"לע ,ל"ז שמואל בן חתון נ"לע ,ל"ז בן שלוםאליהו  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 זדודנ "לע, ל" זמנשה בן שמחהנ "לע, ל" זאליהו בן בתיהנ "לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל" זציפורה בת רחלנ "לע

  .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל" זאברהם דוד בן תמרנ "לע, ל"נ תמר בת רחל ז"לע, ל" זאסתר בת פרינ "לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל" זם בן סולטנהאברהנ "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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ן סֹוֵרר ּומֹוֶרה י ִיְהֶיה ְלִאיׁש ּבֵ   )יח כא,( ּכִ

סיפור מדהים על זצ"ל סיפר  יחזקאל אברמסקיהגאון רבי 
ס לבקרו היה זה כאשר נכנ .ותפילתה של אם תמימהאמונה 

ובמהלך  ,בלימודהם שוחחו  .תלמיד חכם צעיר ממקורביו
ה עתה עוסק הוא בלימוד השיחה, סיפר לו האברך כי ז

שבמסכת סנהדרין. כאשר שמע זאת  'ומורהבן סורר 'בפרק 
ואספר לך מעשה מופלא הבה " אמר לו: 'יחזקאל 'חזוןהבעל 

ב בעיירה סמאליאן שבמדינת שאירע עמי בעת שכיהנתי כר
רק כדי באותם ימים רחוקים, לא היו באים לרב . רוסיה

אל , ת בדבר הלכה או לשוחח בדברי תורהלשאול שאלו
יהם בכל יום ויום זקנים עם פתחו של הרב היו משרכים רגל

 .פעם גם גויים מהסביבה, עקרות בית וישישות ולא נערים
אולם רבים מהם הגיעו כדי  ,חלקם כדי לשמוע דבר הלכה

ם לרפואתו א -שועתם לבקש מהרב שיברכם ושיתפלל לי
אם לאישה עקרה או מקשה ללדת ואם למי  ,לה אנוששל חו

כהנה  .כנה או שגזרת המלכות מאיימת עליושנכסיו בס
 ,ל הרבוכהנה היו הבקשות שנערמו בכל יום על שולחנו ש

בקשות שיצאו מפיהם של יהודים, שתלו את יהבם ברבם 
  והמתינו בדריכות למוצא פיו. 

 כשעל" ,סיפר הרב", הבקרים "היה זה בוקר שגרתי ככל
ה אישה שסבר פניה הסגיר את סערת נפשה. דלתי התדפק

התפלל על בני  ,אנא' ,פנתה אליי ישירות בקול בוכים !נו'י'רב
   !!שימות'!

מעולם לא שמעתי בקשה  ,ד עמקי נשמתיהזדעזעתי ע
להתפלל על בנה  .ועוד מפי אם בישראל ,מוזרה שכזו

על מה ולמה? הייתי המום עוד יותר כאשר  !?שימות
ונולד  ,שה וסיפרה, כי בן זה יחיד הוא לההמשיכה האי

בע לא יהיו לה בדרך הט .לאחר שנים רבות של ציפייה
  אולם היא מבקשת שימות!  ,ילדים אחרים מלבדו

 ,שאלתי' ?שכזו 'מה מביאך לבקש ממני בקשה קשה
צו גיוס לצבא  יקירי זה קיבל עתה בני' :והאישה הסבירה

ולילות ניסיתי לפעול אצל כל ימים  .האדום הנודע לשמצה
אולם לא עלה  ,דלנים והעסקנים לביטול הצו הנוראהשת

ומתוך שיודעת  ,רהיבידי. כעת לא נותרה בידי כל ברהדבר 
חניים הקשים ומכירה אני היטב את המכשולים הרו

ניסיונות שכמעט אין בכוח בן  ,העתידים לעמוד בפניו
ומפונק שעד קל וחומר לא נער צעיר  -תמותה לעמוד בהם 

חוששת אני מאוד פן  ,עתה דאגה אמו במסירות לכל מחסורו
יאבד את אמונתו בכור ההיתוך הנורא של הצבא. לפיכך 
חשבתי והחלטתי, שהעצה היחידה היא לבקש מהרב 

בעודו  ,בורא העולם ייטול את נפש בני כעתלהתפלל ש
בטרם תיטמא נפשו בעברות  ,כיהודי כשר וטהור ,בתומו

   .'הבא! יאבד חלילה את חלקו לעולםטאים וובח

אך היא הייתה  ,פייסהתי להרגיע את רוחה ולנסות לביקש
, אוהבת היא את בנה יחידה אהבת נפש, נחושה בהחלטתה

ת לא ייוותרו לה שם ושארית בעולם. מודעת היא שאם ימו
החשש הנורא פן יצא הבן לתרבות רעה,  ,אולם למרות הכול

הביא אותה להחלטה כי העצה היחידה לכך היא לבקש 
  ,ורא העולם שייטול את נפשו של בנהל לפני במהרב להתפל
ובלבד שלא יעמוד הבן בניסיונות הקשים, , מחמל נפשה

  שעלולים להפילו לבאר שחת. 

לא יכולתי ואף אני  ,האם עמדה מולי והזילה דמעות כמים
כיצד ניתן שלא להתפלץ מול  .לעצור בעד שטף דמעותיי

  ?  צער נורא שכזה!

הלא מאמינה את  ,יקרהאמא ' :בסופו של דבר אמרתי לה
 ,במקום להתפלל על בנך שימות ,אם כן, בכוח התפילה

לעמוד בניסיונות  הבה נתפלל יחדיו שיחיה ושיצליח
   '.באמונתו! ולהישאר תמים

ייתה זו תפילה רוויית , ההתחלנו אפוא להתפלל מעומק הלב
הגיעה היישר אל ובסיומה הרגשתי, שהיא  ,רגש ודמעות
   ..כיסא הכבוד.

כאשר  ,רק לאחר שנים מספר ל המעשה שמעתיאת סופו ש
ת אחר שנים של טלטלו ,השתחרר אותו צעיר מן הצבא

בצוותא עם ושל חיים  ,ונדודים בין ארצות ועמים שונים
כשהוא שלם באמונתו ותמים  ,כרים וגסי לבחיילים נ

, צבא האדוםביהדותו. צעיר זה, היה מהיהודים היחידים ב
שירת כלוחם ואף  ,שגם לאחר שעבר את כל מסלול הגיוס

נותר יהודי כשר ונאמן לאביו שבשמים.  ,עלה לדרגת קצין
אין ספק כי אותן דמעות ששפכה אמו בתפילתה הנרגשת, 

   ".עמדו לזכותו וסייעו לו לדבוק באלוקיו וביהדותו!

סיים רבי יחזקאל את סיפורו  ,"מאז "שנים רבות עברו
סורר  בן'כל פעם שאני קורא בפרשת באולם " ,רטיטהמ

כיצד מתגברים אביו ואמו על רגשי אהבתם  ,ומורה'



  
ומובילים אותו בידיהם לבית הדין כדי  ,בנםכלפי הטבעית 

כגזלן ושופך דמים  רק כדי שלא יגדל וימות -שיסקלוהו 
נזכר אני באותה אם צדקנית שהתגברה אף  ,ויאבד חיי נצח

 ימותדי שימות זכאי ולא תה לבנה כהיא בלב שלם על אהב
  ]שמש'למעלה מן ה'קובץ מתוך [                           "....חייב

י                            ְך יָך ִמְתַהלֵּ ֶק ֱאלֹ  ה'ּכִ
ֶקֶרב ַמֲחֶנָך    )כג, טו(ּבְ

במשך כל השנה, מסתובב היהודי בעולם, ומחפש. מחפש 
את ה', מחפש להתקרב, משתוקק לפתוח את הלב, כוסף 

עמו. זה לא קל, הנסיונות גדולים, היצר לחוש שבורא עולם 
מתעתע, הדאגות מטרידות, המוח מבולבל. בשערי שמים 
עומדים כוחות אימתניים, להפריע, להרעיש, לא לתת 
לרגשותיו של היהודי להגיע עד כסא הכבוד. לבסוף, לא 
מעט פעמים מרים היהודי ידיים, מפסיק לחפש, מאבד את 

ועוד יום חולף, לב יודע מרת השאיפה, נכנע למציאות... יום 
ך המרחק א -נפשו, כולנו באותו סטטוס. רוצים ושואפים 

  גדול. 

ואז מגיע חודש אלול. ובחודש הזה קורה מהפך, משהו שלא 
שחלפו. הרה"ק בעל ה'פנים יפות' החודשים  11 -בקרה 

 יוחד בכך שבו' מגלה, כי חודש אלול ממות בפרשת 'אחרי
כבודו, ומושיט לנו יד. הוא  . הוא יורד מכסאאבא בא אלינו

עומד בכבודו ובעצמו בשערי שמים, מחזיק את השערים 
פתוחים ומזמין אותנו להיכנס. חודש אלול הוא חודש של 

. חודש בו אהבתו של 'אהבה'בארמית זו  'רחמים'רחמים, 
   ה' משתפכת אלינו, קוראת לנו, חושקת שנבוא ונתקרב...

אם בכל ימות השנה אנו הפותח שער לדופקי בתשובה! 
זה אין צורך בו, ה' ההרי שבחודש  -זקוקים למאמץ מיוחד 

הבה נכיר בכך . השער לקראתנופותח את יתברך בעצמו 
שאבא בא אלינו, ונפתח לו את הדלת, נקבל אותו בליבנו. 

עכשיו  נחפש את הצעד הקטן, הקפיצה שלנו לקראת אבא.
  הזמן!

בממפיס שנה, בשעת ערב אביבית ונאה,  25-היה זה לפני כ
פועל שבטנסי, דרום ארצות הברית. הרחוב התוסס 

כשיגרה, אנשים ממהרים, נהגים מצפצפים. על אם הדרך, 
אש שכיהן אז כר -שליט"א  סיני מושקוביץעומד הרה"ג רבי 

ישיבת 'פני משה' בבית מאיר, והוא ששיתף אותנו בסיפורו 
האישי לפרטיו. לפתע, יד חמה טופחת על כתפו של הרב 

  מושקוביץ. 

 אפרים גרינבלטורא לעברו הגאון רבי ק - 'שלום עליכם!'''
ד טנסי, ותלמי -הרבנים בממפיס  שהיה מגדולי -זצ"ל 

  זצ"ל.  משה פיינשטייןגאון רבי ה -מובהק של פוסק הדור 

משיב הרב מושקוביץ בחיוך רחב,  – 'אוהה, שלום עליכם!'''
מופתע מהמפגש המרגש עם אחד מחשובי הרבנים בעיר, 

תפקידו  עמו היה לו קשר בעבר. השניים באו בשיחה, סביב

של הרב מושקוביץ כראש ישיבה, והגעתו לחו"ל לגיוס 
לצורך בניית בניין חדש לישיבה. הרב מושקוביץ  -כספים 

תינה את צערו על הקושי הגדול במלאכת גיוס הכספים, 
ונאנח באכזבה כשסיפר שבקושי הצליח לגייס את דמי 

  כרטיס הטיסה. 

ורבי  מר הרב מושקוביץ,א - 'הולך קשה, קשה מאוד'''
אמר לפתע  ,"יש לי רעיון בשבילך'אפרים נזעק לעזרתו. '

תשמע, ישנו יהודי יקר 'כשבעיניו ניצת זיק של התלהבות. '
ובעל לב חם ופתוח לצדקה, בשם מיסטר בלז. מיסטר בלז 
זכה בצעירותו לקבל ברכה לעשירות מופלגת מהרה"ק רבי 

זי"ע, אשר הבטיחו כי אם ישמור תורה  אהרן מבעלזא
ומצות יהפוך לעשיר גדול. ואכן, מיסטר בלז עמד בתנאי, 
והפך לאחד המיליארדרים הגדולים כאן, בבעלותו מרכזי 

   ".עסקים, דירות להשכרה, מלונות ובתי אבות, ומה לא...

כנראה הרב נשלח משמים 'התלהב הרב מושקוביץ, ' ,"'נו'
תרומות... איך אני מגיע למיסטר לסייע במלאכת גיוס ה

   '.בלז?'

זה לא כל כך פשוט. מיסטר 'אפרים, ' נאנח רבי - ,"בעיה'זו '
בלז זה, סיגל לעצמו מנהג יפה, לעזור לכל פניה ובקשה, 

זאת, ר להיענות בחיוב וברוחב לב לכל מבקש עזרתו. לאו
חתו והוא היה כתובת לאלפי פניות, שממש הטרידו את מנ

לק לצדקה בלי שהוא נהג לח -לעבוד, מה עוד ולא נתנו לו 
לחשוב, עד שמקורביו חששו שהוא פזרן מדי. לכן, היום 
מיסטר בלז מתגורר בטירה שמורה, מוקפת גדרות, לא ניתן 
להגיע אליו. כדי לשלוח אליו בקשה, צריך לעבור מערכת 
מזכירות מסועפת, המטפלת בכל הבקשות המופנות אליו. 

ה גם שלא תצליח להיכנס אליו, אלא זה יקח הרבה זמן, מ
תקבל משהו לפי קריטריון קבוע. ובכל זאת, אנסה למצוא 

אמר רבי  - 'דרך להגיע לפגישה עם מיסטר בלז בעצמו'
אפרים, והשקיע שעות ארוכות בנסיון להצליח במשימה... 
אך המאמץ לא נשא פרי, ורבי אפרים נאלץ להודיע לרב 

אנסה  -מקום פגישה אתו 'ב'מושקוביץ שזה בלתי אפשרי. 
 -  'לסדר לך פגישה עם מזכירו האישי. אולי זה יצליח...'

אמר, והתקשר למזכירו האישי... למרבה ההפתעה, המזכיר 
של מיסטר בלז התרצה מיד, וניאות לקבוע פגישה ליום 

אבל בתשע אפס אפס, נדבר 'המחר, בשעה תשע בבוקר. '
גיע לידי חמש דקות, ונראה מה מתוך השיחה יוכל לה

  בע המזכיר. ק - .''מיסטר בלז, ומתי זה יקרה...

רבי אפרים התרגש, והודיע מיד לרב מושקוביץ על 
הסייעתא דשמיא המופלאה. 'תהיה  מחר, בתשע בבוקר 

 רבניין המשרדים המפואב -סטר בלז בדיוק, במשרדו של מי
Belz Towers'' – 'תתארגן מראש עם נהג 'מגדלי בלז .

אותך, כדי שלא תאחר ותחמיץ את הפגישה  מקומי שיקח
  בי אפרים... אמר ר -חלילה!' 

כל אותו לילה לא הצליח הרב מושקוביץ להירדם, הן מי 
מילל ומי פילל כי יצליח להגיע לפגישה עם מזכירו האישי 



  
של מיסטר בלז. והנה, הרגע הגדול קורה! הרב מושקוביץ 

כי הוא יסיע המתגורר במקום,  -ר' יעקב  -סיכם עם אחיו 
  אותו אל היעד, כך יוכל לוודא שלא יחמיץ את השעה... 

הרב מושקוביץ,  כבר המתין בבוקר 7:28למחרת, בשעה 
מעומק הלב להצלחת הפגישה  לאחר תפילת שחרית

יצאה  7:30שעה המיועדת עם מזכירו של מיסטר בלז. ב
המכונית לדרכה, אך נתקלה בפקקי תנועה, שהעלו את 

ב לנוכח העיכוב הלא צפוי... בסופו של מפלס המתח ברכ
דבר, לאחר מאמץ לא פשוט על הכביש, בעשרה לתשע היה 

  הרכב בשער החניה של מגדל המשרדים המפואר. 

'תרד כאן, ליד המעליות. תזמין מעלית לקומה ארבעים '
אמר האח,  '.ושתיים. אני מחנה את הרכב ומצטרף אליך...'

רכב שרוצה להתקדם, אני 'אבל תנסה להזדרז, מאחוריי יש '
   '.לא יכול לעצור את התנועה...'

הרב מושקוביץ חבש את כובעו, ובזריזות יצא מהרכב. 
בינתיים, גם מהרכב שמאחוריו כבר יצא הנוסע, אדם מבוגר 
ולא מוכר, שהתקדם אף הוא לכיוון המעליות, מושיט לרב 

שאל הזר  ''א היימישע ייד? כאן?''מושקוביץ יד לשלום. 
ה על הימצאות יהודי דיש רצוצה מתובלת באנגלית, תמבאי

  של צורה בטבורה של ממפיס החומרית... 

השיחה, הן  , השיב הרב מושקוביץ, מנסה לקצר את''כן כן''
אני מארץ 'לפגישה הנכספת. ' נותרו דקות בודדות עד

שאל  ?"היכן המעליות, 42 קומהבריך כאן מישהו ישראל, וצ
  בענייניות. 

    '.'גם אני הולך לכיוונן...''הצביע האיש,  'שם' 'המעליות'

בינתיים, שומע הרב מושקוביץ כי אחיו צופר בחוזקה 
מאחוריו. הוא בטוח כי הצפירות נועדו לסמן לו את הכיוון 

הסתדרתי, אני יודע 'למעליות, והוא מגיב בתנועה כאומר '
'. אך אחיו ממשיך לצפור, ומסמן באצבעו על 'היכן המעליות

  ש הזר המהלך לצידו של הרב מושקוביץ. האי

הוא צועק  ,'''כן'הרב מושקוביץ שוב מסתובב, ומשיב לאחיו: 
'הבנתי שכדאי לשאול אותו, שאלתי אותו, ואני הולך 'לעברו, 

   '.אחריו לכיוון המעליות...'

אך האח ממשיך לצפור, עד שגם האיש הזר מסתובב 
כב מלהורות אחורנית. הרב מושקוביץ לא רוצה שהאיש יתע

הוא רוצה שתסביר לי היכן 'לו היכן המעליות, ומרגיע אותו: '
המעליות. סימנתי לו שהסברת לי אך הוא כנראה לא הבין. 

אומר הרב  - '.עזוב, בוא תראה לי היכן המעליות...'
מושקוביץ, ומוסיף ללכת יחד עם האיש הזר לכיוונן... 

  כו בדרכם. בינתיים, התרחקו השניים ממקום החניה, והמשי

שאל הזר בנחמדות.  '''ומה מעשיך כאן, יהודי מישראל?'
הרב מושקוביץ כבר היה חסר סבלנות, והביט בשעון 
ברציפות. חמישה לתשע. תוך חמש דקות הוא חייב להיות 
בתוככי המשרד של מיסטר בלז, אצל מזכירו הראשי. 

אני "שואל את היהודי שלצידו בנימוס:  במקום לענות, הוא
   'ממהר. תגיד, כל כמה זמן מגיעה המעלית?'קצת 

, השיב האיש בקצרה, וממשיך לנסות ''אה, שניות ספורות''
'יהודי כמוך כאן, 'לתהות על קנקנו של  הרב מושקוביץ. 

   'בוודאי מחזיק איזה מוסד תורני או ארגון צדקה. הלא כן?'

, עונה הרב מושקוביץ את התשובה הכי קצרה 'אכן'''
'אבל למה 'שאפשר, ושב לנושא המטריד  אותו באמת: 

המעלית לא מגיעה? אני חייב להיות בתשע בקומה 
   'הארבעים ושתיים!'

, מרגיעו היהודי המבוגר. ואכן ''היא עוד תבוא, יהיה בסיידר''
'מה 'יעה המעלית והשניים נבלעו בקרבה. באותה רגע הג –

אתה מחזיק בארץ? האם המצב הכספי של מוסדות התורה 
  ' 'בארץ בכי רע? האם אתה מרגיש בכך?

', משיב הרב מושקוביץ בחיוך ''אני יכול לענות לך באריכות'
'אבל באמת שאין לי זמן. יש לי פגישה בתשע, וכבר 'מאולץ, 

 ,"שלוש דקות לתשע. הנה הגענו לקומה הארבעים ושתיים
  אנחת רווחה...הוא אומר ומשחרר 

היהודי שעמו יוצא מהמעלית, ונעלם במסדרונות הארוכים. 
הרב מושקוביץ מתחיל לחפש את דרכו למשרדו של מיסטר 
בלז, ובאותו רגע מגיעה מעלית נוספת. מתוכה, מתנשם 
ומתנשף, נרגש ונסער, יוצא אחיו, שכבר הספיק להחנות 

  ואל האח במתח. ש – ''מה דיברת אתו?''את רכבו. 

  רב מושקוביץ. שואל ה - "'עם מי?'

ם מיסטר בלז! מה דיברת ע -'מה זאת אומרת עם מי? '
   'אתו?'

לדבר 'לא דיברתי אתו, ואני גם לא אדבר אתו. אני אמור '
 כי עכשיו רק עוד שתי דקותב רק –עם המזכיר שלו, וגם זה 

  ב הרב מושקוביץ ושואל. ש - '. היכן המשרד שלו?'8:58

הרי 'חיו המום. 'א - 'לא דיברת אתו?''מה זאת אומרת '
מהרכב שמאחורינו יצא מיסטר בלז. הלכת את הדרך 

ר בלז. מי שהראה לך היכן יחד עם מיסט -למעלית 
לז. מי שבילה איתך את זמן הוא מיסטר ב -המעליות 

לז, יצאת מהמעלית יד ביד הוא מיסטר ב -הנסיעה במעלית 
' הרב מושקוביץ 'עם מיסטר בלז! מה הוא שאל אותך?

  מושך בכתפיו, שותק, שתיקת אכזבה צורבת. 

 –שיב לאחר התאוששות מההלם הראשוני ה -  ''אוי ואבוי''
'ביקשתי ממנו להראות לי איך מגיעים לקומה ארבעים '

ושתיים, והוא התחיל לנדנד לי בשאלות על מוסדות התורה, 
י מי המצב הכספי וכולי וכולי... הייתי חסר סבלנות, לא ידעת
   '.הוא, ופטרתי אותו ממני. באמת?! זה היה מיסטר בלז?!'

אחיו התקשה להגיב. מבטו אמר הכל, העיד על ההחמצה 
אתה לא מכיר את מיסטר בלז, אבל אני כן. אם 'הנוראית. '

היה לך בנין חדש ביד, וגם אחזקת הישיבה  -היית עונה לו 



  
י לכמה שנים קדימה. מיסטר בלז מנחית צ'קים במיליונ

דולרים בלי למצמץ. אני לא מאמין שהפסדת, לא מאמין 
  קרא האח בצער רב...  - 'שלא דיברת אתו!'

'אוי, איזו החמצה 'רק עתה החל הרב מושקוביץ לעכל: 
נוראה! הרי מיסטר בלז דיבר אתי, כמעט התחנן שאספר לו 

בפגישת  -מה קורה אתי, מה מעשיי ולמה אני כאן. יכולתי 
צאת עם צ'ק נדיב במיוחד, ובמו ידיי ל -מעלית פשוטה אחת 

איבדתי את ההזדמנות הזו! מיסטר בלז היה איתי, לצידי, 
ולא התייחסתי אליו? איך  –בלובי, במעלית, ביציאה 

   '.החמצתי כזו הזדמנות היסטורית?!?!?!'

הרב מושקוביץ אסף את שברי לבו, ופנה לחדרו של 
והבטיח לבסוף המזכיר, שקיבל אותו לשיחה עניינית קצרה, 

לשלוח שיק על סכום כלשהו... מאוכזב וכאוב שב הרב 
'צ'ק גדול לא קיבלתי, 'מושקוביץ ארצה, ואמר לתלמידיו: 

אבל קיבלתי משהו הרבה יותר גדול. פתאום הבנתי מה זה 
. בימים אלה, בחודש אלול, העולם כולו נע וזע - - - '!''אלול'

הכל  בעוד זמן קצר, שנה חדשה תעמוד על כף המאזניים,
יידון, ייחתך ויקבע לשנה שלימה. החיים, הבריאות, הילדים, 

שנה! זה באמת הכל ייקבע ל -הפרנסה, האושר, השמחה 
מטריד, לא פחות מפגישה חשובה לשעה תשע בבוקר 
כשהשעה כבר חמישה לתשע... זה תופס את הראש, אנחנו 
נעשים סהרוריים, כמעט אובדי עצות... הראש תפוס, אולי 

בוודאי לחוץ. מה יהיה? איך תיראה אבל עצבני, אפילו 
השנה הבאה? מה יהיה עם הילדים ואיך יצליחו בלימודים, 
האם יגיעו תשובות משמחות מהמרפאה או חלילה אחרות, 

  וכו' וכו'.ואיך תיראה הפרנסה? 

ה השופר שאנו שומעים עתתקיעות אבל אסור לנו לשכוח ש
'אבא -ש לבשר לנו באותגם הן הצפירות ש ומדי יום, אל

באות לעורר בנו את הנימים החבויים, להשמיע  כאן!' הן
אבא  ומתגעגעת לאבא.רגת מבפנים את צלילי הנשמה העו

י ם חודש שלם, אנהנה לכ'' :אומר לנו -ולם עבורא  -שלנו 
רוצה את קרבתכם,  להקשיב,ו בא עד אליכם, רוצה לשמוע

   .'תדברו אתי, אני כאן כדי לעזור לכם!'

הקדוש ברוך הוא מתקרב אלינו, חודש אלול הוא זמן ש
וכנים ליום הדין, ש שנתקרב אליו בחזרה, כדי שנגיע מומבק

קבל שנה טובה, מתוקה, מצליחה כדי שאכן נזכה ל
בורא עולם  ]-להבדיל-[שרת... בחודש אלול, 'מיסטר בלז' ומאו
ינו, מושיט את ידו לכל תנו. מגיע אלודו ובעצמו, נמצא אבכב

ספר לי בני, איך היתה השנה, איפה לא הלך '' :אחד, ומבקש
לך, מה במצבך הרוחני אתה רוצה לשנות, ומה אתה רוצה 

 -אבל היצר עובד  .''שאני אשנה עבורך במצבך הגשמי...
מטריד את הראש, מבלבל את המחשבות, וממלא בדאגות 

'זה לחץ ', הוא אומר לנו, ''עוד מעט ראש השנה'' ..ולחץ.
שצריך לעבור, תקופה מוטרדת שעוד יגיעו טובות ממנה. 

של השופר, שמרמזות לנו למי יש זמן לשים לב לצפירות 
כאן. הרי עוד מעט יום הדין, תיכף הפגישה  'בורא עולם'ש

לא חבל? בורא עולם, אבינו האוהב, נמצא  '.הקריטית...'

לידינו, עומד לצידנו, מחכה לשמוע, מחכה שנתחבר אליו, 
ת החוויות הקשות שלנו. כל אחד שנספר לו, שנחלוק עמו א

 -תנו, בכל מצב, ולא משנה מה עברו, גילו ותחושתו מא
אבא מחכה לו, אבא מחכה לנו. הבה נדבר אתו, הבה 

קות לשוחח עם בורא עולם, לנצל נקדיש כל יום עוד כמה ד
את ההזדמנות הייחודית הזו שהוא עומד לידינו ומקשיב, 

נגלה שתפסנו את  -ומחכה לשמוע אותנו! אם נעשה כך 
... שעוד לפני רגע הפגישה, ]-להבדיל-[לית 'מיסטר בלז' במע

עוד לפני יום הדין, התחברנו לאבא. נערכנו כיאות, הגענו 
 -יראו אחרת לגמרי, וגם הצ'ק מוכנים לימי הדין אשר י

  ]'פניני פרשת השבוע'[                                     בהתאם...

ֶגד ַאְלָמָנה   )כד, יז( ְולֹא ַתֲחבֹל ּבֶ

לפי שדמעתה מצויה ונפשה שפלה והתורה הזהירה 
  )נו בחייירב( עליה בכמה מקומות

שליט"א שפעם  פסח קראהןסיפר המגיד המפורסם הרב 
אחת התארח אצלו לליל הסדר המגיד הירושלמי המפורסם 

זצ"ל, וכמובן שרבי שלום  שלום שבדרוןהגאון הצדיק רבי 
באותו סדר השתתפה גם אמו של רמה.  ניהל את הסדר ביד

וכן  -רח"ל  -רבי פסח, לאחר שאביו כבר לא היה בין החיים 
  . של רבי פסח ובנותיובניו 

ד לאכול את מקפיד מאוהיה כל השנים רבי שלום שבדרון 
ומעולם לא איחר לאכלו לאחר חצות,  האפיקומן קודם חצות,

שרצו ולכן ר' פסח שידע על מנהגו זה האיץ בבניו ובנותיו 
לומר דברי תורה שימהרו מאוד כדי שיוכלו לאכול את 
האפיקומן בזמן. ברם רבי שלום עצר בעדו כל הזמן, ואמר 

ולשיר  ם,את מה שרוצילו "למה אתה ממהר, תן להם לומר 
   "....כמה שרוצים

כשקרב זמן חצות התחילו שולחן עורך, ור' פסח שהבין 
ביתו שיביאו שנשאר רק זמן קצר מאוד לחצות, האיץ בבני 

הכל לסעודה מיד ויזדרזו מאוד כדי שיוכלו להספיק לאכול 
את האפיקומן קודם חצות, אך רבי שלום עצר בעדו שוב 
ושוב, ושאל את הבני בית מי יש לו עוד איזה סיפור או איזה 
שיר, וכך שמע בנועם ובניחותא את כל התורות של הילדים, 

  ת...  ואת האפיקומן כבר אכלו זמן רב לאחר חצו

כשגמרו את הסדר ובני הבית עלו על יצועם, נשארו רק ר' 
פסח ורבי שלום לבדם, אז שאל ר' פסח את רבי שלום 

והלא כל השנים הוא מחמיר מאוד שאינו מבין את הנהגתו, 
חצות, ולמה לא הניח לו  פנילאכול את האפיקומן ל להקדים

קודם  יוכלו לאכול את האפיקומןשאת בני הבית כדי רז זל
  חצות. 

אמך האלמנה השתתפה כאן הלא " לו רבי שלום:השיב 
את נכדיה מספרים  בליל הסדר וכל הנחת שלה הוא לשמוע

 אפיקומן לפני חצות הוא דרבנן,והנה מצות אכילת  .ומזמרים
  ]'נועם שיח'[    ".דאורייתא...מ איסור ולצער אלמנה זהואילו 

   parperet100@gmail.comלקבלת העלון במייל ניתן לשלוח בקשה ל:



לאור תורתו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

ּפְנִינֵי קֶֹדׁש
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  דבר העורך

 אלוקיך ה'ִּכי ֵתֵצא ַלִּמְלָחָמה ַעל ֹאְיֶבי ּוְנָתנֹו "כתוב בפרשה: 
שיש  המלחמהז על רמבא לזה פסוק ". ִׁשְביוֹ ְּבָיֶד ְוָׁשִביָת 

 הוא 'אויב מספר אחד של האדם'.ש - היצר הרעעם לאדם 
היא . האחדות נצח בכל מלחמה נדרש להיות באחדותכדי ל
כנגד היצר הרע,  הבמלחמ ק"וו .מהבמלח חוןניצל שהשור
עם כל רמ"ח אבריו  צאת יחדעל האדם למה ח במלחצכדי לנ

 אברים.אחדות  -לחמה זו יו למושס"ה גיד
, יםן החיילבידות היות אחחמה צבאית צריכה לגם במל

 - נקראיםונות השונות והמגו אשליחידות הצבהמעניין 
 שהיא האחדות. אחידותמלשון  ,יחידה

א י, הנהשה שרא -ין אים ביום הדהיסוד לצאת זכ ,ןנבי אןמכ
 ע"י אחדות!

אצל רבי אושעיא היינו יושבים  למדנוכשאמר רבי יוחנן 
ארבעה ארבעה באמה, פירש רש"י שהיו מתקרבים לשמוע 

 . (עירובין נג)מפיו ודוחקים זה את זה 
שבים "כ היו יוחצי מטר בערך. א -הבה נתבונן, כל אמה 

מטר ולומדים תורה אצל  י חכמים בתוך חציידארבעה תלמ
 רבי אושעיא. 

אימרה זו מוזרה מאד וקשה להבינה, כיצד היתכן הדבר 
במציאות?! הרי אם נעשה חשבון פשוט, נגיע לשטח בין 
שתי מרצפות ותו לא, איך יתכן שארבעה אנשים יצטופפו 

 במרחב צר שכזה?! אתמהה? 
שהתיישבה לו  )יעו"יב"טובך (רשטיין גר"י זילבאלא, סיפר ה

קושיא זו, כאשר שמע את סיפורו של קצין תותחים. בימי 
זרה המזרחית של התעלה, נפגע מלחמת יום הכיפורים, בג

טנק מפגיעה ישירה והחל לעלות בלהבות. במקביל, המשיכו 
המצרים להפגיז את כל האיזור בארטילריה עזה, וצוות 

פשו מקום חנוספים שהיו באותו מקום  הטנק עם חיילים
  .מפלט שיקבע את גורלם לחיים

המקום היחיד שאפשר היה להכנס לתוכו, היה טנק נוסף 
 שלא נפגע, וששהה בקרבת מקום. 

סיפר הקצין: בטנק זה, שבו אפשר להכניס במצב רגיל לכל 
היותר ארבעה אנשי צוות, נדחקו באותה הפגזה עשרה בני 

כח היה זה ב ך מן הסתם! איך זה קרה אינני יודע, אאדם!!
 ם בחיילים ברגעים הללו. ֶׁשַּפעַ  יםלחי הרצון לחיות

כאשר מרגישים שלימוד התורה הוא האמצעי  !זה הסוד
את החיים, ובלי התורה עלולים להגיע היחיד המעניק לאדם 

יכולים גם ששה אנשים  -למצב שהוא ההיפך הגמור מחיים 
  , ע"כ.מרצפות להידחק בשתי

נו אם כל אחד ידע שהחיים שלו יניענך לאף אנו נוסיף על כ
תלויים באחדות שלו עם כל אחד ואחד, רוב הבעיות של בין 

 אדם לחבירו ואהבת הבריות יפטרו... 
על  ה בנוישהי ארמוןל (משל)": )במדבר רבה, טו ( מדרשבכתוב 

שעל ארמון ה גבי ספינות. כל זמן שהספינות מחוברות,
מבוסס למעלה בזמן  ה)ב"(של הק. כך כביכול כסאו גביהן עומד

 .שישראל עושין אגודה אחת"
בזמן שישראל עושין ": )יחתנחומא, שופטים, ( "לד אמרו חזועו

חבורה אחת, אפילו עבודה זרה ביניהם, אין מדת הדין נוגעת 
 .בהם
וכן אתה מוצא שאין ישראל " :)תנחומא, נצבים, א( מרון אוכ
 ".לין עד שיהיו אגודה אחתנגא
 אולה תלויה באחדות:הגילו שאפ )חצב"ר ( ד אמרו חז"לועו

 ". ישראל אגודה אחת, התקינו עצמכם לגאולה נעשו"
ן היא ע"י ביום הדי, שהדרך שלנו לצאת זכאים מכאן נלמד

 .מקוםבכל האחדות, ויהי רצון שהמסר לאחדות יעבור 

 
 
 
 

 
 

    
 .)די-י (כא,מלחמה לאשה  שבויית דין הרוצה לקחת .א
 .כא)-(כא, טוין בן סורר ומורה דיני הירושה והבכורה, ד .ב
 . ביום בובכבוד  הקבורהומצות  ,נתלים -הרוגי בית דין  .ג
 .(כב, ד)מצות השבת אבידה ועזרה במשא לאיש ולבהמתו  .ד
 .), ה(כבאיסור לא ילבש גבר שמלת אשה, ולהיפך  .ה
 (כב, ח). הסרת סכנה - מצות שלוח הקן ומצות מעקה .ו
עבודה בשני מיני  איסור ם,ם וכלאי זרעיהכר כלאי איסור .ז

 .יא)-ט (כב, שעטנז -וכלאי בגדים  ,יחד עלי חייםב
 .(כב, יב)המרובע ציצית בכנפות הבגד  חוטי מצות הטלת .ח
 .)כב-גי ,(כב ודיני המוציא שם רע על כלתו ,מצות קדושין .ט
 זנות באשת איש ופנויה. דיני .י
 .)זכ-כו ,(כב מעשיובס ונלהעניש האלא ציווי  .יא
 .ט)-(כג, באנשים האסורים להתחתן עם קהל ישראל  .יב
  .'בדור ג )הטוב הכרת( ומצרי (קרוב) ר לתעב גר אדומיסואי .יג
 .טו)-(כג, יה שורה בישראל הלכות נקיון וטהרה, בכך השכינ .יד
 , ואיסור אונאתו.לארץ ישראלאיסור הסגרת עבד שברח  .טו
 .יט)-(כג, יחאיסור זנות, ואיסור הקרבת חילופי כלב, ואתנן  .טז
קבלת  (על המלווה)לתת ריבית, ואיסור  (על הלווה)איסור  .יז

 .כא)-(כג, כ מיהודיריבית 
 .כד)-(כג, כב תאחר בל-תשמור שפתיך מוצא נדרים, לקיים החיוב .יח
 .כו)-(כג, כהזכויות ואיסורי הפועל בעבודתו בשדה ובכרם  .יט
מצוה שלא יגרש אשתו אלא בגט. ולא יחזיר גרושתו  .כ

 ראשונה. בשנה אשתו לשמח ומצוה ר,ְלַאחֵ  השנישא לאחר
 משמש להכנת אוכל נפש. חפץ ה -האיסור לקחת כמשכון  .כא
 .(כד, ז)נפש  דין גונב .כב
 .ט)-(כד, חת אזהרה שלא לתלוש סימני צרע .כג
 איסור לשון הרע. -מצוה לזכור מעשה מרים  .כד
 .יג)-(כד, ידיני משכון בהלואה, ומצות השבתו בעת הצורך  .כה
 .טו)-יד (כד,איסור הלנת שכר שכיר  .כו
 איסור הטיית משפט. ו איסור קבלת עדות קרובים בבי"ד, .כז
 , וכן פרט ועוללות.לעניים -דיני שכחה בשדה ובכרם  .כח
 .ג)-(כה, א לא יוסיף -כאת יהודי דיני מלקות, ואיסור ה .כט
 .כב)-(כה, יט איסור חסימת שור בדישו .ל
 .י)-(כה, הדיני יבום וחליצה  .לא
 לומי בושת.מצות הצלת הנרדף, ותש(סכנה במריבה)  .לב
 .טז)-(כה, יגרמאות במשקל ובמידה  -איסור עוול במסחר  .לג
                                .(כה, יז)ות מחייתו עמלק, ומצ זכירת מעשה .לד

 
 

   

של כל יחיד, למטרת  שבאה מפני דרישת טובתו האחדות,
אהבת כל יחיד לעצמו היא אחדות מקרית, שיסודה היא 

ואין סופה להתקיים, כי אין לה מרכז אהבת הפרט העצמית, 
לשלהבת  לת סופהאמיתי, וגם כשהאחדות לכאורה מתגד

. שנאה ומלחמת אחים, בהיות כל יחיד מושך להנאת עצמו
ן אבל האחדות שבאה מצד ההכרה בערך התכלית העליו

שבא רק על ידי שלום הבריות, יסודתה באהבת הכלל באמת 
 ".סיף להתגדל ולהתחזקוסופה להתקיים, וכרבות ימיה כן תו

        ]ז"רנ 'א, עמ"ה קוק, עולת ראיה ח"הראי[

 בס"ד

 "טשעת   ול אל   ט'              זצ"ל הרה"ג יעקב אדלשטייןהעלון מוקדש לע"נ                'טשנה   431עלון מס'  

 בת שלוםםש

שנערך ביום ב'  545ק בתוכן שיעור בעלון נעסו
, 19:00, בשעה 2קוצר ברמת השרון ברחוב ה

 הגאון  מיסודו שלבמדרשת "ברינה יקצורו", 
 זצ"ל. אדלשטיין יעקב רבי

י ֵתֵצא ּכִ



 

 

 
ידועה ומפורסמת זהירותו הגדולה של ראש ישיבת מיר מרן 
הגאון רבי בנימין ביינוש פינקל זצ"ל בכל עניני כספים, אך 

לפתחו ראה הסכנה החמורה ביותר האורבת אמנם את 
ו פי הישיבה עברבית. מיליוני דולרים של כסיבאיסורי ר

חשית תחת ידו, ואיסור ריבית הפך להיות סכנה מו
בק של היתר ומאיימת. אמרו עליו שהיה נזהר מאבק דא

ריבית. מספר על כך חתנו הגאון רבי אהרן שרגא לופיאנסקי 
לא  נגנב פעם כל כספו. לאחד הספקים לישיבה שליט"א:

בה ישילו ממה להתקיים ולחיות. רבי ביינוש הרגיש שה היה
רת הטוב בעד השנים הרבות בהן שירת את חבה לו הכ

חיל בנאמנות, והלווה לו סכום כסף כדי שיוכל להת הישיבה
מחדש את עסקיו. כעבור זמן מה ביקר רבי ביינוש בבית 

ם אחדים. מיד מסחרו של האיש וביקש לקנות ממנו פריטי
אותו האיש במאור פנים: "אה, אתן לך מחיר  עם בואו קידם

  , הצהיר המוכר בתור הכרת הטוב.רבי ביינוש" מצוין,
והתנצל שאינו צריך עכשיו למאומה. החוויר מיד רבי ביינוש 

הוא לא היה מסוגל לחשוב על קבלת הנחה עבור הלואה 
נה אל הסוחר, חנות. "אמור לי", פשנתן! אחרי יומיים חזר ל

"ב"ה בסדר", הוא השיב. "ומי  ?"בימים אלוהעסקים "איך 
הסוחר נקב בשמו של ... ?"אלו ואלו היוםטים פרי קנה

שאל את הסוחר שלא חשד  ?"ה מחיר מכרתהקונה. "ובאיז
במאומה. כשענה, קבע רבי ביינוש והצהיר: "זה המחיר 

 ה גם ממני, לא אגורה אחת פחות".שתגב
יבית היתה הסיבה להנהגתו ת מאיסור רגלזהירותו המופ

הבנק. היה זה  המשונה לכאורה, של הליכה יום יומית אל
כת: ה מתמשבימי האינפלציה המשתוללת, ועמדה בפניו בעי

הישיבה הנפיקה צ'קים לספקים, שלא תמיד היו פודים 
תר מכמה ימים אותם מיד. החזקת צ'קים בבנק ליו

החליפין של  רמשמעותה הפסד, בעקבות ההפרש בשע
מאידך גיסא, לאפשר המטבע, שהשתנה במהירות מסחררת. 

רועה בהרבה. אפשרות ג -פירושו תשלום ריבית מינוס בבנק 
בנק מדי יום בי ביינוש היה: לצעוד אל ההפתרון שמצא ר

 ]'בית מדרש'[    ביומו, כדי להפקיד את הסכום הנדרש במדויק!

  
 

 והימוד עצמו ִמצלה
א ורה לא היה ול: "בן סורר ומ(סנהדרין עא)הגמרא אומרת 

דרוש וקבל שכר". ללמדנו כי  -עתיד להיות. ולמה נכתב? 
חובת לימוד התורה היא לא רק כדי לדעת מה לעשות 

צמו הוא מצווה, אף אם אינו מביא ולקיים, אלא הלימוד ע
 ]רבי ישראל מסלנט[                                                מעשה. לידי

 

 אחדות אצל ההורים
. אחד התנאים יח) כא,("איננו שומע בקול אביו ובקול אימו" 

. כשאין ההורים (סנהדרין עא)בזה הוא "שיהא קולם שווה" 
לא אשמת  -ניהם שלום בית משתווים בדעותיהם ואין בי

 הבן היא שנעשה 'סורר ומורה'. קשה לצפות שמבית כזה
 ]עוללות אפרים[                                  בנים טובים יותר. ייצאו

 

 משיכות מנוגדות
ההורים צריכים להיות שווים בדעתם בדבר דרך חינוך 
הבנים. אם הורה אחד מושך יותר לצד הקודש והשני מושך 
לצד החולין, אין זו אשמת הבן אם בסופו של דבר נעשה "בן 

 ]חיםיר מגד[                                                        סורר ומורה".

פרק שני ובגמרא (, הֲאֵבדָ מצות השבת  מופיעהבפסוקים אלו 
 .), ושמירה על רכוש חבירוהֲאֵבדָ  בתהשני יעניב עוסקבבא מציעא  מסכתב

ויחי תשע"ט מובא מעשה מופלא  בקובץ "באר הפרשה"
שאירע  שסיפר הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א

בארה"ב מה שאירע עם  שמעתי מרב חשוב לאחרונה:
י עתיק מקום מגוריו יחד עם רבים מבנשה ביומקרו דאח

לעיר לייקווד. עד אז היה האברך מתפרנס כ'מנעולן',  קהילתו
 אבל משבא למקומו החדש לא מצא כדי פרנסתו. 

כל השתדלויותיו סביב מקצוע זה עלו בתוהו. גם כל העצות 
ולהיוודע כיצד להודיע  - ששמע בשני החדשים הראשונים

ן'... היו מספיקים למלאות ספר ולנעכי זכתה עירם ב'מלכל 
  אבל עד 'למעשה'... שלם,

שלו  רילוסלבאחד הימים, והנה הוא רואה על מכשיר ה
מספר שאיננו מכיר. בהרימו פנה אליו הלה בשאלה: האם 

אמר לו היהודי, מצאתי ארנק שמך הוא כך וכך? ויען כן. 
רים, אבקשך ועם כמה דולטיסי אשראי בכרשלך מלא 

  'השבת אבידה'.ה לקיים מצות י שאזכר לביתשתסו
ה האברך לעומתו: אינני יודע מה אתה סח, הרי ארנקי נע

אפילו כרטיס אשראי אחד לא חסר לי. אך הלה עמד  -בכיסי 
 על שלו, על כן לאחר יומיים סר אליו האברך. 

וק, ץ מרוב צחל הארוהנה בהגיעו לביתו כמעט שלא נפל ע
קטן המיועד לשעשועי נו השל בה שבידו נמצא הארנק כי רא

כבר פג טיסי האשראי המדוברים הם ישנים שילדים, כל כר
דולרים בודדים. עוד היו בארנק  7תוקפם, ואין בו אלא 

כרטיסי ביקור שלו, שם נתבאר בארוכה מה פעלו של 
 האברך והמנעולים שלו.

האם אכן  -בד ת אבי המאוצא אאחרי ככלות הכל שאל המ
 שלך, מנעולנות? והשיב 'הן'.  )וקהעיס( עס'זהו ה'ביזנ

שאל. השיב האברך בשלילה. שמע נא,  -לך פרנסה?  יש האם
ים, ויש לי עבורך עבודה ניאמר המוצא, אני קבלן הבונה בני

ומאז מהלך  ,ברך פרנסה בשפעואכן מצא הא ...למכביר
מה לך כהרי  חה לביתו.האברך מאושר ושמח בבוא הרוו

צמו בכל מיני כתבי ם עֶּׁשִּפְרסֵ הקב"ה, שכל ה'פרסום'  סיבב
לא הביאו לו אפילו דולר אחד. מה עשה  זהבצא וכיועת 

להרגיש עצמו 'בעל בעמיו'  ְּבנוֹ הקב"ה, הכניס 'דמיונות' בלב 
ולמלא את ארנקו בכרטיסי אשראי ישנים, וכך גרר את אביו 

.פרנסתו ברווחושם 'מצא' את  ה'מאבד' אל ה'מוצא',
 

 
 

נהג לנדוד ממקום  , בהיותו נסתר,וב הקד'טם של הבע
למקום ולשאול יהודים לבריאותם ולמצב פרנסתם, כדי 

 שהללו יענו לו בדברי שבח לה'.
ר מיובל פעם אחת בא לעיירה שבה חי יהודי שכבר יות

תבודד בחדרו והגה בתורה כשהוא שרוי בתענית. שנים ה
צב בריאותו ולפרנסתו. אליו ושאלו למ הבעש"ט נכנס

לעבר הדלת, לאות שייצא.  הפרוש לא ענה, אלא סימן
בעומדו בפתח שאל הבעש"ט את היהודי: "רבי, מדוע אינכם 

הלה השתומם למשמע הדברים, "? נותנים לה' את פרנסתו
ם מהפרנסה שהקב"ה מרעיף סביר: "אנו חייוהבעש"ט ה

ר: ול הקב"ה? על כך נאמעלינו, אך ממה מתפרנס כביכ
, מהי ה'פרנסה' 'ואתה קדוש, יושב תהילות ישראל'. אתה, ה'

'תהילות ישראל'! כשיהודים מהללים  -שאתה 'יושב' עליה? 
ומשבחים את ה' על הבריאות והפרנסה שהוא מעניק להם, 

 סה לקב"ה".מזה יש כביכול פרנ

 למנעולן השבת אבידה



 

 

היות ולפעמים אני דורש דרשות ר' פנחס בונקר: "ש דר
נים, ה שיזמן לידי סיפורים מענייברבים, אני מבקש מהקב"

לספר לציבור דיבורים חדשים ולא אהיה  כדי שיהיה לי
 '...יעצמ כ'חוזר על

לפני כשבועיים בימי 'בין  -התפילה  אחרלן בוקר אחד ואכ"
, תושב חו"ל מהמים יותיק מימיי עם מכר גשתנפ -הזמנים' 
נפוש בארץ הקודש, והלה אומר לי במין סערת שבא ל

 '!חתן שלי, לעולםמה: 'יותר אני לא מדבר עם הרגשות עצו
רה, היות וחתנו מוכר בקהילה כאברך מן השו" !חד וחלק

אד לשמוע כדברים האלה, ושאלתי לידידי מה התפלאתי מ
 ?...ראית לשטות זו

 דש אחרי טיסה ארוכהוהקרץ בבוקר נחתנו כאן באול אתמ"
'לאחר  -החל ידידי לספר  -שבארצות הברית  מניו יורק

ו עיכובים והישעות, היות  20-מתישה ומייגעת של כ טיסה
בעיני רוחי אני  יתה המתנה ארוכה.ל כן הע, במהלך הטיסה

מה רואה כל הזמן רק כר שאני מניח עליו ראשי ושוקע בתנו
 ... וף והנפשוחת הגלמנארוכה 

י לעיר והתקשרתי לחתני שאצלו אני אמור להתארח, עתהג
קת שבה הוא דר. וחתני בת המדויושאלתיו היכן הכתו

 '?פה בעירל: 'אה, אתם כבר שוא
עיר, עכשיו במטותא סוף אנו כבר פה ב-כן, עניתי. ב"ה סוף"

 .ממך תאמר לי רק מה שם הרחוב ומספרו
? 'נילופ ומה מספר הבניין ברחוב'. 'ב פלוניאה, אני ברחו'
 .'אה, בסוף הרחוב למטה'
. מה גם שזכרתי מלפני כל הדו שיח הזה היה נשמע לי מוזר"

שחתני דר באמצע הרחוב  ,שראלירץ קרתי באשנתיים כשבי
ות בבלבול שהייתי בו ובטרדולא בסופו. אך תליתי זאת 

 הדרך...
התקשרתי שם הגעתי לרחוב, וירדתי עם רעייתי עד סופו, ומ

ך הנה זה פלא, א ...ראתי ללוותי לויהא לקלחתני אולי יצ
 .האני מחייג ומצלצל ואין מענ

חולף ועייפים, והזמן  אנו עומדים בשמש הקופחת מותשים
יג שוב, בעצלתיים. עשר דקות, רבע שעה, אני רוצה לחי

ורעייתי מפצירה בי להתאפק עוד חמש דקות. אני מכניס 
 ...יאו שוב ומחזירו שובמוצאת הטלפון לכיסי, 

לבסוף אני כבר מתחיל לדאוג, אולי חלילה קרה מקרה. אני 
ת לבתי, אך ועדיין אין מענה. גם רעייתי מחייגמצלצל שוב 

 .ול ואין עונהאין ק
לקראתנו, עם חיוך אני רואה את חתני בא פתאום,  לפתע

זורח. 'שלום עליכם, ברוכים הבאים לארץ הקודש', לוקח 
יתו נאווה קודש ומוביל אותי בשמחה לב דהואת המזו
 הפלא עומד בדיוק באמצע הרחוב), ושם מחכה לי(שלמרבה 

ץ, לך עם כל טוב הארעין הרע' ארוחת בוקר כיד המ בלי'
 .ריםדגים מעושנים מכל הסוגים וכל מיני סלטים מובח

אני יושב ליד השולחן ואין לי תיאבון להכניס לפי שום דבר 
לם, מה של עובונו יהזמן בלחשוב: ר כל קמאכל. ראשי עסו

קרה פה בשעה האחרונה? תחילה הוא עובד עלי שהוא גר 
הרחוב, בהמשך הוא ורעייתו לא עונים לטלפונים,  בסוף
 ...שיו כזאת מין קבלת פניםועכ

היקר הוביל אותי לחדר שבו אוכל עברו כמה שעות, חתני 
ר וויחז ,ללמוד רשדהמת לנוח והודיע שהוא יורד לבי

 .בצהריים
ותבעתי הסבר. מה  הא מהבית, רצתי לבתי שתחיָיצָ א ָיצֹ אך 

פרת לי בתום לב: 'אה זה? פשוט פשרן של דברים? ובתי מס
פקציוניסט, הוא חייב שהכל יהיה בעלי הוא כזה מין פר

ר מהתפילה וראה שהכנתי ארוחת בוקר מושלם, וכשהוא חז
שובים, ונית לשיטתו, שאינה מכבדת די את האורחים החבינ

היו קצת  -וי וכיאות מבריק כראוצץ והיה נוהבית לא 
אז  -נת חדר הילדים צעצועים על הספה וקצת בגדים בפי
י דגים מעושנים וכיוצא הוא רץ מהר לחנות לקנות כל מינ

הבית, כך שכל דבר על מכונו בהם, ולאחר מכן הבריק את 
ים אמר לי: תגידי להורים שלך שזה י, ולבינתינוח בשלום

'... יותר זמן להגיע ם קצתקח להשי... בסוף הרחוב
י שתיכף אני כששמעתי דברים אלו יוצאים מפי בתי, הרגשת

קופחת ממעל ני עומד מתייבש בשמש הא ...יוצא מדעתי
של נסיעות וטיסות  לראשי, מותש, יגע ועייף אחרי יום שלם

הוא רוצה להרשים אותי עם  -הוא מפרכות גוף ונפש, ו
 ...שןהסלמון המעו
דולר אני קונה בביתי מקרר שלם  בעשריםין שהוא לא מב

? ?א מנסה להרשים אותי?של דגים כאלו? עם מה בדיוק הו
הוא מתאר לעצמו היכן  הוא יודע איפה אכלתי אתמול??

ל מה הוא מעיף את הצעצועים בשבי ...אכלתי לפני יומיים
א לא מבין שזה בדיוק מה שבאתי לראות, את הו -מהספה 

שנתיים לא ראיתים, משחקים  שכברנכדים היקרים שלי ה
 ני נתתי לו?על הספה בצעצועים שחתני קנה להם בכסף שא

נים ואופן אני לא מצליח להבין את הראש שלו בשום פ
 כאב.חותם ידידי את סיפורו ב - שבעולם!

קר שלו, זה שהוא הי שהחתןואני צריך עכשיו להסביר לו, 
 לכבדניו, בסך הכל רצה לא מסוגל עכשיו להסתכל בפ

 ...ואפילו בטוח שעשה זאת על הצד הטוב ביותר... אותו
אנו עומדים סמוך ונראה ליום הדין הגדול  מורי ורבותי!"

ימים אלו . בני מרוןל באי עולם יעברו לפניו כוהנורא, שכ
מלך בשדה' זמן של 'המלך בשדה'! אפשר לפרש גם ש'ההם 

ל ויקבמי יכניסו לביתו  שהוא עומד בשדה ומצפה שאיהיינו 
פניו בלחם ומים. אבל כל אחד חושב לעצמו: איני ראוי 

 -וכן לקבל פני המלך. תן לנו עוד קצת זמן ואז עדיין ואיני מ
 .בל פני המלך כראוי וכיאותאז נק

עומד בשדה, הרי הוא רץ  אבל החכם שרואה שהמלך
לכי היקר, בוא עמי לביתי. ואומר לו: אבי מלקראתו בשמחה 

יש לך אלא רק קצת מים לשתות להג אמנם לצערי אין לי
ת כבוד המלך וקצת תבן וקש להניח את הראש, אבל במחיל

. ואני, זה מה הרי כל השאר אינם מכניסים אותך הביתה -
 .י הצנועה מידישיש לי להציע, אם כן הלא תקח מנחת

י היקר. שימחתני תו: בוודאי, בנוהמלך בחיבה עונה לעומ
 ע"כ. "...ייםכפל שמור לך לעד בכפל מאד, ושכרך

 

שנות ניתן ל בו , חודש אשראלול חודש ימיב אנו נמצאים
 -במהלך השנה החולפת  פעלנו לרעה ן את אשרלחלוטי
 ט."תשע

על פי  והווי ידוע שתחילת השנה ביום ראש השנה נקבעת
חשוב בחודש האחרון החיתום של השנה הקודמת, על כן 

 ילותי תפבזכויות, אם זה ע"בה שנר אלול, -של השנה 
, עשים טוביםמ, לימוד תורה, קריאת תהלים, ותחנונים

 .תחסדים וצדקו
 

שפעם : )יםרושלי -בישיבת לייקווד ( סיפר הגר"ש וולבה זצ"ל
שני נערים גלויי בימי אלול עבר ברחוב העיר במיר. וראה 

ת השני, לפתע עברה במקום אשה ראש רבים ומכים אחד א
ניהם נסו על נפשם אז ש'! ו'אלוללאליהם ' מבוגרת וצעקה

כאילו שצעקו להם שהמשטרה מגיעה, כך היתה פעם 
  .הדיןקודם יום  מושרשתרה של אלול האוי

 ניסו אל ביתו פנימה?מי יזכה להכ -המלך בשדה' '



 

 

רגע קודם שנכנס לאכסניה נתקלה רגלו במכשול והוא מעד. 
בעת הנפילה נפלט כדור מהאקדח שהיה תחוב בחגורתו 

ת אב ואיבד אע צווחת כוחדר לבטנו. הנסיך בנדיקט השמי
לואי, -ומה קמה. חברו הקרוב של הנסיך, פיירמההכרתו.

טובים אליו את הרופאים העשה כל שביכולתו להזעיק 
 .ביותר, ואולם נראה היה כי כל המאמצים עולים בתוהו

באותו רגע הבין ר' ניסן את השליחות המסתורית שהטיל 
עליו הבעש"ט בביקורו האחרון אצלו. בטרם נפרד ממנו 

בתהילים 'יורדי הים באניות, עושי ט: "כתוב אמר לו הבעש"
וף, שהוא דוגמת הים, מלאכה במים רבים'. הנשמה יורדת לג

את יצורי הים. אבל  והוא מכסה אותה כשם שהגלים מכסים
יש 'אניות', שזה חינוך לתורה ומצוות. ויש 'עושי מלאכה 

לו במים', הם מי שנבחרו להציל נשמות ששקעו ב'מים', וגד
 ות".בסביבה מנוכרת ליהד

לואי, חברו -הבעש"ט הטיל על ר' ניסן להעביר מסר לפייר
צבי", אמר והניח -. "הוא יהודי, ושמו המקורי פסחשל הנסיך

מעטפה חתומה. הבעש"ט הורה לו: "ביום השני בידו 
לשהייתם של הנסיך וחברו ביער הסמוך להרקי, לצורך ציד, 

 לואי, וספר לו כי-פיירכך לך אל -פתח את המעטפה. אחר
מציין את שייכותו  יהודי הוא וכי 'פייר' הוא 'פסח', ו'לואי'

 וי".לשבט ל
יך לואי היה יהודי יליד צרפת. שם הכיר את הנס-פייר

בנדיקט, בעת שזה רכש השכלה במדינה. ספק רב אם הנסיך 
ידע שחברו יהודי, שכן עובדה זו הייתה מעומעמת בתודעתו 

 ו.לואי עצמ-של פייר
לואי להתגורר ברוסיה בעקבות -יירבמרוצת השנים עבר פ

עות ציד. גם עכשיו חברו. בילוי אהוב על השניים היו מס
את העיירה הרקי. אך סיימו מרדף מוצלח ביערות הסובבים 

 האווירה הושבתה בעקבות האסון הכבד.
בהתרגשות פתח ר' ניסן את המעטפה. להפתעתו מצא שם 

ל למה בדיוק את פציעתו שמרשם לטיפול בפציעה שה
הנסיך. הבעש"ט הוסיף שעל ר' ניסן להימנע מלקבל שכר 

קש מהנסיך לגמול טובות ליהודי האזור כלשהו, אלא יב
. הבעש"ט אף ציין כי לא יימנע מלגלות ולספק להם פרנסה

 את מקור התרופה הסודית.
פי הוראות הבעש"ט -ר' ניסן מיהר להכין את השיקוי על

נגלתה לעיניו  ניה שבה שכב הנסיך. שםוניגש אל האכס
, מבוכה קשה: רופאים באים ויוצאים, חומו של הפצוע עולה

 ונראה כי אלה שעותיו האחרונות.
בר' ניסן העווה את פניו בבוז. "מה לואי -כשהבחין פייר

שאל. ר' ניסן התעלם מקבלת הפנים. "באתי  - ?"מעשיך כאן
לואי פרץ -ן. פיירלהציע תרופה בעבור הנסיך", אמר בביטחו

 ...?"ק מריר. "לך מכאן", קרא בלעג, "וכי רופא אתהבצחו
יעו לאוזני הרופא שעמד בסמוך. דווקא חילופי הדברים הג

במה שיש ליהודי להציע. ר' ניסן הציג הוא ביקש להתעניין 
פי הוראות הבעש"ט, ושכנע -לפניו את המרקחת שעשה על

ין מה להפסיד", אותו לאפשר לו לגשת אל הנסיך. "כבר א
 ופא בעגמימות, "בבקשה".אמר הר

ה כמעט ר' ניסן מילא את הוראות הבעש"ט. ההטבה היית
 מיידית: חומו של הנסיך ירד והוא פקח את עיניו.

סובבים הביטו בנעֶשה בפיות פעורים. זה היה נס נשגב ה
 קרא הרופא בתדהמה. !!!"מבינתם. "הוא שרד את הפציעה

 הרגע הראשון".ר' ניסן, "ידעתי זאת מ"אינני מופתע", השיב 
שאת  שאלו הסובבים. ר' ניסן חייך ואמר: "מפני ?""מניין לך

טוב, שהוא איש -שם-התרופות נתן לי רבי ישראל בעל

בשלב הזה חש ר' ניסן כי הגיעה השעה למלא את  וש".קד
לואי -חלקה השני של השליחות. הוא ביקש לשוחח עם פייר

יהודית. ברי הבעש"ט על זהותו הבפרטיות, ומסר לו את ד
טובה, -"הבעש"ט ביקשני לומר לך שעד עתה הלכת בדרך לא

 !"ליך לשוב מייד לאלוקיךוכעת ע
של הנסיך, ואז שמע  למחרת נרשמה הטבה נוספת במצבו

מפי מקורביו את אשר אירע. הוא ביקש לזמן אליו את 
המרפא האלמוני, ושאלו איך יוכל לגמול לו על שהציל את 

רי הבעש"ט, וביקשו להיטיב עם אחיו חייו. ר' ניסן דבק בדב
קט החלים לגמרי, ועזב היהודים. בימים הבאים הנסיך בנדי

 לואי.-את העיירה עם חברו פייר
כמה ימים ועל דלת ביתו של ר' ניסן נשמעו דפיקות.  עברו

לואי: גוֹו שח, ודוק של הכנעה נח על פניו. -זה היה פייר
מנוח לעצמי. דברי ח בווידוי, "לא מצאתי "מאז נפגשנו", פת

הבעש"ט זעזעו את נפשי. שיתפתי את הנסיך בנדיקט 
בטיי, והוא עודדני ללכת בעקבות ליבי ולשוב לאמונת בל

 ".אבותיי
-יהודי קהילת הרקי זכו בתושב חדש: בעל התשובה פסח

צבי, שהחל לחבוש את ספסלי בית הכנסת וללמוד תורה 
כך -, אחר'ב-'לה למד את אותיות האבעזרת אברך מסור. תחי

רכש ידע בקריאה, והחל מתפלל ולומד חומש ומשנה. בתוך 
אחת נהפך ליהודי ירא שמים, המקיים קלה כחמורה  שנה

 ורה ועל התפילה יומם ולילה.ושוקד על הת
האירוע המסעיר חשף את התא הנסתר של חסידי הבעש"ט 

    בהרקי, ודבר המעשה הפיץ את אורו בכל האזור.
 ]'ספר הזכרונות'[
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הפרשה מאוצרות

פר"ש חידה           פר"ש  חידה         
 ?לקנית דירה יש בפרשתנו בתקופתינו, שמחירי הדירות כל הזמן עולים, איזו סגולה                           

 (כא,י)  אויביךכי תצא למלחמה על 
מביאו הגמרא במסכת סוכה אומרת "לעתיד לבא ר.הו מלחמת היצז

יםבפני הצדיקים ובפני הרשעים. צדיקו טהקב"ה ליצר הרע, ושוח
ללוהלהם כחוט השערה, ה מנדמה להם כהר גבוה, ורשעים נד

וקת" כלנשאלת השאלה איך תיתכן "מחל'. בוכים והללו בוכים וכו
ם כ"הרהלהרשעים, לצדיקים נדמה ן יהצדיקים לבכך גדולה בין 

השערה"? האם תיתכן מחלוקת גבוה", ולרשעים נדמה להם כ"חוט
 ?אחד על דבר אם גובהו מטר אחד או קילומטר

דאמת, היצר הרע? הוא הר? וואס זאגט איהר רבותי? מהו, אליבא
שהרשעים יראו אותו כחוט? הוא חוט? איך יתכן ?ןכאיך ית

 .יראו אותו כהרשהצדיקים 
שבתי יודלביץ זצ"ל, ממש אגעשמאקער יבשמעתי ביאור נפלא מר

יצר הרע נראה כמו הר גבוה. התאווה – הרלפני העבי: ביאור
לשליטה. עס איז אזוי געשמאק... א גוטע לשון עצומה, בלתי ניתנת

ההכשר המפוקפק... אבל אחרי הרע... א גוטע פיצה, למרות
.דמיונות פורחים באוירום, שהכל היה כלעבירה נוכחים לראות ה

נדמה להם יצר לא שווה שום דבר. צדיקים הם "לפני עבירה", לכן
נוכחום העומתם הרשעים, הם "לאחר עבירה", הרע כהר גבוה. ל

 (יחי ראובן).    כבר לדעת שהכל עורבא פרח, חוט השערה

 (כא,יז) כי את הבכר בן השנואה יכיר לתת לו פי שנים
וכן(פתגמין קדישין) וב "בכר" חסר ו'? כתבו בשם האריז"ל למה כת

שבכל אותיות הא' ב' ישנם שלוש(לאחי המהר"ל) מובא בספר הטיול 
אותיות שערכן כפול מהאות הקודמת: ב' הוא כפול מא', כ' כפול
מי', ור' כפול מק', אותיות בכר. ולכן לא כתוב ו' כדי לרמז ע"י

שניים, ואם היה כתוב ו' לא היהאותיות אלו שהבכור מקבל פי 
 (פתגמין קדישין)   נרמז בזה.

 (כא, יח)כי יהיה לאיש בן סורר ומורה 
יש להתבונן למה פה כתוב: "מורה" מלא ו' ואח"כ כתוב שאמרו
אל זקני עירו: "בננו זה סורר ומרה" כתוב חסר? מבאר רבי חיים

ד חטא, משום שדרך ההורים להקטין תמי(בטעמא דקרא)קניבסקי 
 בניהם ולכן זה חסר.

בספר 'חינוך לישראל' כתב, שפעם ביקש אחד מאת הגה"' שם.
מסאטמאר זי"ע שיברך אותו שהוא יצליח עם חינוך בניו. אמר לו
הרבי "להצליח בחינוך צריכים לקום באשמורת הבוקר ולהוזיל

 דמעות על ספר תהילים בתפילה להקב"ה על כך".
בהדזמנות אחרת אמר הגה"ק מסאטטטמאר זי"ע: "שגור בפי
העולם כי בנים אין יכולים לבחור, רק את מה שהקב"ה הזמין לו;
לעומת זאת, חתנים טובים יכול כל אחד לבחור לעצמו... אך אני

חתנים אי אפשר לבחור, שכן בהכרח ייטול מה –אומר להיפך 
י לפלוני, אבל בניםשהוכרז מ' יום לפני יצירת הוולד בת פלונ

טובים יכולים לבחור על ידי שיוריד דמעות לבקש מהקב"ה בנים
טובים. פעם אמר הגה"ק מסאטמאר זי"ע: אם יהודי אינו מאמין
שפרנסה הוא מן השמים הוא אפיקורס, אך אם אינו מאמין

 (ווי העמודים)   ששידוכים מן השמים הרי הוא שוטה...

 (כב, יט) וענשו אתו מאה כסף
ה'אור החיים' הקדוש דורש פסוק זה על המתרשל בלמוד התורה

] ומסיים, כי תקנתו של איש זה היא:(יבמות סג:)[שנמשלה לאשה 
"רמז למאה ברכות שחיב לברך בכל –"וענשו אתו מאה כסף" 

יום". ויש לתמוה: וכי ניתן לכנות את מאה ברכות כ'עונש'? פירש
ש ישיבת טשעבין: כאשררבי ברוך שמעון שניאורסון זצ"ל רא

מקפיד האדם לברך ולהודות לקדוש ברוך הוא מקרב לבו על כל
הטובות שמרעיף עליו, מיד מיסרות אותו כליותיו והוא מתמלא
בושה ומתענה בחרטה על שמרד במי שהיטיב עמו כל כך ועל כך

 .  (ברכת שמעון)שמאס בתורתו, ויסורים אלו הם ענשו

טו)-(כג,יד'. והיה מחניך קדוש. ויתד תהיה לך על אזנך וגו
איתא בגמרא (כתובות דף ח): אל תקרי אזנך אלא אזניך, שאם

שאינו הגון יניח אצבעו באזניו, שלכך נבראודבר אדם  ישמע
ישמע דבר רע יתחוב אצבעו לאזנו, עיי"ש. האצבעות כיתדות שאם

 ולכאורה, מה ענין זה לכאן.
אליה של האוזן רכה, כדי ונראה, דהרי אמרו עוד (שם): מפני מה

ישמע דבר שאינו הגון יתחוב אליה לתוך אזנו. ונראה שאם
שהרי אסור לגעת בצואת האוזן בשעה שעוסק דתרווייהו צריכי,

ולפי זה אם כן מהאו"ח סי' צב ס"ז בהג"ה),  (שו"עבתפלה או בתורה 
, והאליה לחודה נהי שהיאצריך אליה יועילו לו האצבעות, ולכן

לפיכך צריך לתרוויהו כדי ל אינה מתקיימת ועומדת,רכה אב
לא יגע בצואת האוזן לתחוב את האליה על ידי האצבעות, וממילא

(חת"ם סופר)פה.  ויהיה "מחניך קדוש", ואתי שפיר למה רמזו ענין זה

 (כד,א) אשהכי יקח איש 
איתא בגמ' קידושין ב: רבי שמעון אומר: מפני מה אמרה תורה "כי

תלקח אשה לאיש'?  מפני שדרכו של אשה", ולא כתב 'כייקח איש 
איש לחזר על אשה, ואין דרכה של אשה לחזר על איש, משל,
לאדם שאבדה לו אבידה, מי חוזר על מי, בעל אבידה מחזר על

וב"אמרי אמת" בלקוטי יהודה כתב דלפי זה מיושב אבידתו.
הנ"ל אתיקושיית הראשונים מדוע חתן אינו מברך שהחיינו, ולפי 

שפיר כיון שאשה נמשלה לאבידה, ומי שמחזירין לו אבידתו,
שאינו חדש לו, אינו מברך שהחיינו. יש להקשות: א"כ מדוע
כשבחור מקדש אשה, צריך לעשות קנין, וכי אדם שנאבד לו חפץ
צריך לעשות קנין כשמוצא אותו? וכן הקשה בשו"ת "משנה

ויש לתרץ בדרך צחות ושמחת חתן: או(חלק ט' סימן רצ"ד). הלכות" 
דלא הויא כזו מציאה גדולה, או דהויא אחר יאוש, ואחר יאוש צריך

 (מעדני אשר).לעשות קנין גם באבידה 
 (כד,ה) ושמח את אשתו אשר לקח

היה רגיל לומר לחתנים לפניזצוק"ל רבי שלמה זלמן אויערבאך 
ה לא יצאכניסתם לחופה, התורה אומרת "כי יקח איש אשה חדש

בצבא ולא יעבור עליו לכל דבר נקי יהיה לביתו שנה אחת, ושמח
את אשתו אשר לקח", הגבלת הזמן של "שנה אחת" נאמרה רק על
אי היציאה לצבא ועל שאר עבודות הציבור, אבל "ושמח את

 אשתו" הוא חיוב הנמשך לכל החיים.

,ט)(כה ונגשה יבמתו אליו לעיני הזקנים וחלצה נעלו מעל רגלו

את פשר מצות חליצת הנעל פירש רבי יוסף שאול נתנזון רבה של
לבוב על פי פרושו של המהרש"ל לברכת 'שעשה לי כל צרכי',
שיש בכך שבח מיוחד על שלטון האדם על הבריאה, ואף על החיות
והבהמות, בכך שהוא נותן את עורותיהם תחת רגליו. לדברי

ליטת האדם. לפיכךהמהרש"ל נמצא שהמנעלים משמשים סמל לש
כאשר משתחררת היבמה משעבודה ליבם, חולצת היא את נעלו

 (דברי שאול)  מרגלו, לאמר: איני משועבדת לך יותר.



 אלול         
 והסליחותחודש הרחמים  -חודש אלול 

אנו מצויים כרגע בעיצומו של חודש אלול, חודש הרחמים וסליחות, ימים שבהם אנו זוכים לקרבה מיוחדת מצד הקב"ה. בעוד זמן קצר 
נעמוד לדין לפני אבינו מלכנו, ויחד עם מורא הדין והבקשה להתגלות מלכות ה' בעולם, נבקש על עצמנו ועל כלל ישראל, שנכתב ונחתם 

 ונזכה לבריאות, פרנסה, שידוכים, ילדים וכו'. לחיים טובים,
חסד גדול עשה עמנו הקב"ה, וברחמיו נתן לנו את חודש אלול, אשר בו נוכל להתקרב אליו, ולהכין עצמנו ליום הדין ע"י שיפור מעשינו, הן 

 בהקפדה על קיום מצוות התורה.   -ום בענייני בין אדם לחברו (אשר אף יוה"כ אינו מכפר עד שירצה את חברו), והן במצוות שבין אדם למק
אמר רבי יסא: אמר הקב"ה לישראל, בני, פתחו לי פתח אחד של  -עה"פ "קול דודי דופק פתחי לי" (רבה שה"ש פ"ה פ"ג) אמרו חכמינו במדרש 

 תשובה כחודה של מחט, ואני פותח לכם פתחים שיהיו עגלות וקרוניות נכנסות בו. 
חיפוש קרבת ד' וקיום מצוותיו, ואז נראה סייעתא  -ן, ה"אני לדודי". לפתוח פתח כחודו של מחט, כשהיעד הנדרש מאתנו זה הצעד הראשו

 דשמיא בכל עבודתנו הרוחנית, וייפתח לנו פתח גדול כפתחו של אולם. 
איך מגיעים לקיום מצות  אנו מצווים "ואהבת את ה' אלוקיך". וכי איך אפשר לצוות על דבר רגשי, כמו לאהוב מישהו? והנה כותב הרמב"ם

 אהבת ה': 'תתבונן בחסדיו ית', ומיד תגיע לאהבתו'. הבה נתבונן בחסדי הקב"ה אלינו יום יום; על מתנת החיים, "חיינו המסורים בידך", על
על לבנו שדופק שרמ"ח איברינו ושס"ה גידינו בריאים ומתפקדים יום יום ב"ה. עד כמה אנו צריכים להודות  -מתנת הבריאות שהעניק לנו 

 בכל יום יותר ממאה אלף פעם! וחלילה, לו היה מפסיק לרגע... ... על המח שלנו שמבין וזוכר, קולט וְמַתפעל את כל גופנו. לו, חלילה, לא
ינו להודות הרי זה אסון! וכמה על -היינו זוכרים את מה שדיברנו, עשינו או תכננו לעשות לפני רגע, והיינו חוזרים על מעשינו מספר פעמים 

על כליותינו המתפקדות, ועל שאיננו נזקקים למכונת הדיאליזה שתפנה את הפסולת מדמנו... ועל עוד אלף אלפי אלפים ורבי רבבות 
הטובות והחסדים אשר גמל וגומל אתנו הקב"ה! וברגע שנרגיש איך לבנו מתמלא הכרת הטוב להקב"ה על אין סוף חסדיו, או אז יתמלא 

 ו יתברך, ונזכה לקיים מצוותיו ולעשות רצונו מתוך אהבה וקרבה. לבנו באהבה אלי
לפנינו עוד כשבועיים וחצי של ימי הזדמנות מיוחדים, המסוגלים במיוחד לשיפור המעשים ולתשובה. בואו נחפשה דרכנו, ונשובה אל ה' 

 הרב צ'ולק)(   מתוך אהבת ה' ותורתו, ונזכה להיכתב ולהיחתם לחיים טובים, ארוכים ובריאים ולשלום.

 

 בעל הקייטרינג מכין מנות בשפע כדי שיצא עליו שם טוב, האם מותר להזמין על סמך זה פחות מנות                                      
מזמין מאה מנות הם יעשו עבורו מאה ועשרים  ר אוכל מעבר למה שמזמינים, אם אדםיש בעירנו קייטרינג שתמיד עושה הרבה יות :שאלה

מנות, כי זה עושה להם שם טוב, שכולם יודעים שאם מזמינים קייטרינג זה, המוזמנים יצאו שבעים, ואף פעם אין המלצרים משיבים האוכל 
ן את הקייטרינג הנ"ל, ולהזמין נגמר, ותמיד יש שפע. שאלתי היא, אני עושה שבע ברכות לבתי הכלה, יש לי מאה מוזמנים, אני רוצה להזמי

שמונים מנות, ומכיון שהקייטרינג יעשו את האוכל בשפע, יהיה מספיק אוכל עבור כל המאה מוזמנים, אמנם הפעם לא יהיה שפע כמו בכל 
שמא אסור.  פעם, אבל לכולם יהיה מנה. השאלה האם מותר להזמין שמונים מנות עבור מאה אנשים, ולחסוך את העלות של עשרים מנות, או

צדדי הספק, אילו קייטרינג זה קייטרינג רגיל לכאורה מותר לי להזמין שמונים מנות עבור מאה איש, ואני כבר אסתדר עם המנות, אתן לכמה 
אנשים חצאי מנות, וכי בעל הקייטרינג יכול לחייב אותי איך לחלק את המנות, מצד שני, כאן הרי בעל השמחה סומך על המנות המיותרות 

בעל הקייטרינג מכין בחינם, והוא נותן זאת רק כדי שיהיה שפע, ויצא לו שם טוב, אבל הוא לא מוכן שיתנו זאת למאה איש, כי כל מה ש
 שמכין בשפע, הוא רק שיצא לו שם טוב, אבל אם יחלקו בצמצום, זה יזיק לו לשמו הטוב?

אסור להזמין פחות מנות, כי המנות הנוספות שבעל הקייטרינג נותן הוא מתנה, והמתנה ניתנה רק על דעת שיתן את המנות לפי  :תשובה
 המנות שהזמין, כדי שיצא עליו שם טוב, ואם מזמין יותר אנשים ממנות, הרי ששמו הטוב נפגע, ועל דעת כן לא נתן וזה גזל.

להזמין בקייטרינג רגיל שמונים מנות, ולחלקם למאה מנות, כי אולי מותר, כיון שהוא קונה ולא איכפת יש לדון אם מותר  :מקורות ונימוקים
לבעל הקייטרינג, מה בעל השמחה יעשה עם המנות. אך יתכן שיש בזה קצת מדה מגונה כי זה הוצאת שם רע על בעל הקייטרינג, שהוא הכין 

שהזמין פחות מנות, ואולי אם בעל השמחה יכריז שהוא הזמין פחות מנות, והאשמה בו  מנות בצמצום, ואנשים לא ידעו שהסיבה היא, משום
הקייטרינג מכין אוכל בשפע, כי בעל מותר. אבל בעניננו, אסור להזמין שמונים מנות, על דעת לחלקם למאה מנות, ולסמוך על מה שבעל 

ח שהוא נותן לו את העשרים מנות כדי לחלקם לשמונים איש, וכל הקייטרינג נותן לו מתנה של עשרים מנות מיותרות, וזה אומדנא דמוכ
המתנה אינו לטובת בעל השמחה, אלא לטובתו שיצא עליו שם טוב, שהוא מכין אוכל בשפע. ואם בעל השמחה מזמין על חשבון זה מאה 

שרוצה ליהנות מהמתנה שבעל הקייטרינג נתן מנות, הרי לא על דעת כן נתן לו את המתנה, ואם כן המתנה היא בטעות, והיא גזל בידו, ולכן כ
 לו, מותר לו רק אם מזמין אנשים כפי שהמנות שהזמין. ורק אם יספר לבעל הקייטרינג שהוא הזמין יותר אנשים ממנות, והוא יסכים מותר.

 ), ווי העמודים(הגר"י זילברשטיין שליט"א

 

ישון לילה נפרצה חנות יודאיקה ברחוב יוקרתי בירושלים ונלקחו עשרות שופרות בעלי ערך בא                        
רב. לאחר מאמץ מודיעיני שמה המשטרה את ידיה על חמישה חשודים פוטנציאליים: דודו, יוסי, צחי, עוזי וגדי. בחקירתם 

ענו תשובות אמיתיות ורק אחד נשאלו החמישה את אותה שאלה פשוטה: "מי גנב את השופרות?" ארבעה מהחשודים 
דודו: "אין לי (שאינו בהכרח השקרן שבחבורה). שיקר. בהתאם לנתון זה הצליבו את תשובותיהם של הנחקרים וגילו מי הגנב 

מושג מי הגנב כי בכלל לא הייתי באזור. שתיתי קפה עם עוזי מחוץ לעיר". יוסי: "אני לא פרצתי לחנות אבל ראיתי 
 . צחי: "עוזי פרץ לחנות וגנב את הסחורה". עוזי: "דודו לא היה בעיר ויוסי לא מסוגל לפרוץאת גדי מסתובב שם"

 לחנות יודאיקה". גדי: "אין מצב שצחי יודע מי הגנב כי הוא שתה לשוכרה באותו לילה". מיהו הגנב?
  סוסים. 14-בנ"א ו 8 :לחידה השבועית תשובה. בכל פעם ששוחטים בהמה, צריכים לתת לכהנים את הזרוע, הלחי והקיבה :תשובה לחידה

 נ״י יוסי קרון שם הזוכה:.     . לתושבי פ"ת בלבד3. כתובת מלאה. 2. בתשובות על שתי החידות 1תזכורת: הכניסה להגרלה מותנה                                               
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לו, מותר לו רק אם מזמין אנ
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ב                                      
יש בעירנו קייטרינג ש:שאלה
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י ְלָחָמה ֵתֵצא ּכִ ָיֶדךָ  ֱאלֶֹהיךָ ' ה ּוְנָתנוֹ  ֹאְיֶביךָ  ַעל ַלּמִ ִביתָ  ּבְ ְביוֹ  ְוׁשָ   רבי הצדיק:ׁשִ
  מרמזת  זו   שמלחמה,  בספרים  מובא:  חיים  החפץ,  רבו  משם  הביא  בלוך  שלמה

 אויביך  על  למלחמה   תצא  ״כי,  המקרא  לשון  כך  יבואר   זה  לפי.  היצר  למלחמת
  ה׳ ״ונתנו  מיד, למלחמה עליו  תצא אך אם , כלומר, בידך״ אלקיך ה׳  ונתנו  -

 אלא, עוד ולא. בו למלחמה היציאה היא העיקר כל שכן, בידך״ אלקיך
 שכן, בו שנלחמת  קודם ממך הוא ששבה השבי את שתשבה, שביו״ ״ושבית

 גבוה משולחן פנינים(.לזכויות לו נהפכות זדונותיו, באמת בתשובה השב
 

ַער ְמֹקמֹו:ְוָתְפׂשּו בֹו ָאִביו ְוִאּמֹו ְוהֹוִציאּו ֹאתֹו ֶאל  פעם נכנס : ִזְקֵני ִעירֹו ְוֶאל ׁשַ
  , ופתח עמו בדברים , זצ"לעיר לפני רבי יחזקאל אברמסקי צ  תלמיד חכם

  " בן סורר ומורה"פרק ,סיפר לו כי הוא עוסק עתה בלימוד ,במהלך השיחה 
אמר לו הבה ואספר לך מעשה ,רבי יחזקאל  כששמע זאת    " סנהדרין"ת  כ שבמס
אלי אשה  יום אחד באה ,כאשר כיהנתי כרב ברוסיה ,שאירע עמי ,נורא 

נזדעזעתי לשמוע את בקשתה   !  " שבני ימות,תתפלל נא בעדי    ,רבינו"וביקשה  
והסבירה את בקשתה ,ואז פתחה האם  ,סיפר רבי יחזקאל  ,החריגה והמזעזעת  

ביודעה את המכשולות ,ועתה קיבל צו גיוס לצבא הרוסי  ,בן יחיד לה    ,התמוהה
ולכן  ,וייצא לתרבות רעה ,חוששת היא פן יכשל , והנסיונות שיעמדו בפניו

בטרם תיטמא  ,כדי שימות עכשיו כיהודי כשר וטהור ,שהרב יתפלל ,מבקשת
ותוך כדי ,ביקש להרגיע את רוחה רבי יחזקאל אברמסקי  ,נפשו בעבירות

ומודעת לכך  כבר לא צעירה, התברר לו כי האשה  ,שהיא משיחה את ליבה
פן    ,החשש הנורא,אך למרות הכל    ,ולא יהיו לה עוד ילדים,שזהו בנה יחידה  

לבקש ,כי העצה היחידה היא    ,הביא אותה להחלטה,תרבות רעה  ל,ייצא הבן  
אף ,שבורא העולם יטול את נפשו של בנה מחמד נפשה ,שיתפלל ,מהרב 

ובלבד שלא יעמוד הבן בנסיונות שעלולים להפילו לבאר  בודדה,שתישאר 
ובסופו של ,בכה יחד עמה  ,רבי יחזקאל ,האם הזילה דמעות כמים,שחת 

ושיעמוד  ,שיחיה  ,נתפלל כולנו,שימות הבן  ,קום להתפללבמ,אמר  ,רדב
התפילה ממעמקי הלב בקעה  ,ואכן כך הווה ,ויישאר יהודי כשר  ,בנסיונות
 ,שזכו שגם לאחר שהתגייסו לצבא,ואותו צעיר היה מן היחידים  ,רקיעים

שמרו על יהדותם ,ובין חיילים נכרים וגסי לב  ,והיטלטלו בין ארצות ועמים
ואמר  ,סיים רבי יחזקאל אברמסקי את סיפורו  ,וכשרים    ונשארו יהודים נאמנים ,

של מה   ,תמונה חיה ומוחשית,ד עיני נגכאילו עמדה ל ,באותה שעה חשתי 
ותפשו בו אביו ,"שנהרג על שם סופו ,על בן סורר ומורה , שנאמר בתורה 

אשר מי כמוהם חשים ,ההורים בעצמם  "ואמו והוציאו אותו אל זקני עירו
ביודעם כי בנם עתיד  ,האהבה הטבעית מתגברים על  ,לבנם,אהבת אב ואם 

ימות  "ומבקשים לנהוג בו את הדין של    ,ולאבד חיי הנצח  ,לצאת לתרבות רעה
 (טללי אורות)."זכאי ואל ימות חייב

 
ם ּדֹור עֲ  ְקַהל ה' ּגַ ְקַהל ה' ַעד  לֹא ָיֹבא ַעּמֹוִני ּומֹוָאִבי ּבִ יִרי לֹא ָיֹבא ָלֶהם ּבִ ׂשִ

ְצָרִים   עֹוָלם: ֵצאְתֶכם ִמּמִ ֶרְך ּבְ ּדֶ ִים ּבַ ֶחם ּוַבּמַ ּלֶ מּו ֶאְתֶכם ּבַ ר לֹא ִקּדְ ַבר ֲאׁשֶ ַעל ּדְ
: תֹור ֲאַרם ַנֲהַרִים ְלַקְלֶלּךָ עֹור ִמּפְ ן ּבְ ְלָעם ּבֶ ַכר ָעֶליָך ֶאת ּבִ ר ׂשָ שני טעמים   ַוֲאׁשֶ

תנה תורה למצות ״לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה׳״. ומדוע לא היה די  נ
בטעם הראשון ״על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים", שהוצרכה 
להוסיף טעם שני ״ואשר שכר עליך את בלעם לקללך״. ועוד, הלא דבר פשוט 

דות  יהוא שמאנשים שפלים ונתעבים לא דורשים הצטיינות בדרך ארץ ומ
כן היאך נתבעו בני עמון ומואב על ששכרו את בלעם לרצח עם,  טובות. אם־

ובנשימה אחת גם על שלא קידמו אותם בלחם ובמים, שהוא ענין של הליכות 
״על דבר אשר לא  -דרך ארץ גרידא.אלא ששני הטעמים תביעה אחת היא 

קדמו אתכם בלחם ובמים״. וכי תנסו להצטדק בתואנה שלא היה לכם די  
לכל מליוני איש בלחם ובמים, אם־כן כיצד הוצאתם ממון כה ממון, לקדם ולכ 

 )בוהגפנינים משולחן יד מדובנא ,ג(המ.רב על שכירת בלעם לקלל את ישראל

 

ובצהרי יום השבת התכבד ,רק  יובניו    ,פעם שבת רבי חיים קרייסווירטה זצ"ל
השמועה התפשטה  ,בתי המדרש המקומייםמ באחד ,למסור שיעור 

בשעה היעודה   ,הגיעה לכל תושבי השכונה  ,ובתוך פרק זמן קצר  ,במהירות
נשים מהסביבה הקרובה נהרו  מאות א ,התמלא בית המדרש מפה אל פה

לרבות קהל גדול ונכבד אשר כתת את רגליו במשך כשעה ,לבית המדרש 
הכל כדי לשמוע את דבריו המאלפים  ,עד שעתיים בחום הקיצי הלוהט

מתובלים בבקיאות עצומה שנינות והברקות ה ,שיצאו מפה מפיק מרגליות
רבי  דבריו נענה באמצע  , בשילוב דברי אגדה המשמחים את לב מאזיניו

סגולה בדוקה ומנוסה להתמדה  ,הנני עומד לגלות לכם סוד"  :ואמר, חיים
של שעות הליכה  ץ,אשר היה שווה בשבילה כל מאמ דושה,בתורתנו הק

כיד הטובה עליו ,הדגיש חזור והדגש  ,וכך ריתק את הקהל    "להגיע עד הלום
ישבו דוממים  ,כולם חיכו למוצא פיו    ,שהוא עומד לגלות להם  "הסגולה"על  

הסגולה הגדולה ביותר לזכות : "עד שהכריז ,ם נרגשים ודרוכים מוקסמי
 (מי"ם חיים) "להתיישב וללמוד" "  בגינה להתמדה היא

 

בעל "שומר   רבי אהרון ראטה זי"עעובדה שסיפר בעל המעשה עצמו 
נה, פ״ו) "בדידי הוה עובדא בימי נעורי, שנפלו עלי אמונים" (במאמר האמו

נסיונות גדולות וחשכות נורא שלא יכולתי ליקח ספר בידי, כי טעמתי טעם 
כל דיבור, ונפשי היה קשה עלי מרוב מרירות וחשכות ונסיונות במרור מאד  

ד, ונפל עלי שינה וכבידות מאד בתמידות, וזה היה במשך איזה צמכל 
אתי לי שום עזר ותרופה,  צרות לבבי בכיתי הרבה לה׳, ולא מזמן... מרוב מרי

ום ציק ובכיתי שם בכי רב ועצדעד שפעם אחת הלכתי על קבר איזה גאון ו
  על כל פניםמר לבבי, או ח״ו שינטל נפשי או יתהפך לבבי שאוכל לעסוק  ב

כמו איש פשוט ולא אהיה נדחה משני עולמות ח״ו, וברוב בכייתי  בתורה
שאשוב לביתי ואקח לי ללמוד במסירות נפש ויעבור עלי מה !   נפל בלבי

ונפתח לפני הרא״ש על מסכת מקואות,  , פתחתי ספר ,וכשבאתי לביתי
אפילו במסירות נפש, וישבתי  ,ואמרתי מוכרח אני ללמוד זה הלימוד ולגומרו  

וטעמתי ממש טעם מיתה בכל דיבור, ואמרתי,  ,ללמוד במסירות נפש גדול 
ואחר שגמרתי זה א נפשי ח״ו, אגמור זה הלימוד.צר עלי מה, אפילו תיעבו

גדול, הטעים לי ה׳ פתאום אור מתוק וטעם נפלא  במסירות נפש הלימוד 
בעל "שומר אמונים" את  "וכתבתי זאת" מסיים י לאיש אחר, בונהפך לב

בות דורשי ה׳, שבאמת אין שום הסתר בעולם, ולא נבראו בדבריו, "לחזק ל
 ונים)(שומר אמההסתרות רק כדי לשברם". 

 

ל זצ״ל יהודי שהיה שרוי במצב נתן ווכטפויג רבי פעם הגיע אל המשגיח 
רוח קשה מאוד, הוא איבד את כל שמחת החיים שלו וסבל מהרבה דמיונות 

אף על המשגיח לא נכנס לויכוח עמו, ואמר לו .איך שאנשים רודפים אותו
טען אותו אדם שיש לאנשים טענות  אל תתפעל! תמשיך הלאה! פי כן

וקפידות עליו, אמר לו המשגיח "אין מישהוא כמוני שיש עליו טענות 
אם הייתי נעצר  וקפידות שנים ארוכות, ואני לא מתפעל וממשיך הלאה".

ומתפעל ממה שאומרים לי, הייתי כבר מזמן שבור ורצוץ לרסיסים, אסור  
לו הלה: "אני לא מסוגל טען ."תמשיך הלאה"להתפעל ואסור להיעצר, 

ים שאגי לא מסוגל להתפלל,  בלי יש מצ םלהתפלל". ענה לו המשגיח ג
 ואילו הייתי מספר על כל החולשות שלי למישהו, היו מזמן "זורקים" אותי. 
"לא להיבהל ממצבים, לא להתרגש, לא להעצר. לעם ישראל יש כח לעבור  

להפסיק, והעיקר  את כל המצבים, עם גבורה עצומה, בלי להעצר וכלי 
 כל כךיעץ לו לעסוק במשהו לטובת הכלל וכך לא יחשוב  לשמור על הרוח".

הוסיף המשגיח  ,הרבה על עצמו, וזכות הרבים תעמוד לו לזכות לישועות
ואמר: ..."הניסיון הוכיח שההצלחה בלימוד יש לאלו שאין להם ספקות ולא 
בודקים ומשערים כל הזמן "אני כן מצליח" "אני לא מצליח" "יש לי ראש 
טוב" "אין לי ראש טוב" "יש לי דרך נכונה או לא", מי שיושב ולומד  

 לה׳, ולא חושב ומסתפק, הוא זה שמצליח".  ומתפלל
 )("לקט רשימות", אלול והימים הנוראים,

כי תצא    
3023020

ֹלללֶֹהיָך' הּוְנָתנוֹ ֹאְיֶביָךַעללה ִביָתְּבָיֶדָךֱא ובצהרי ,רק  יו בניו   ,יים קרייסווירטה זצ"לְוׁשָ



 

 
 אחת פעם  והנה . בהלכה למדקדק עצמו שהחשיב, שוטה ב"חסיד"  מעשה

 בהלכה החסיד אותו נזכר. ננס אדם ביניהם ראה, רבים אנשים בין בהיותו 
 משנה"  ברכת  שמברכים),  ח  סעיף  רכה  סימן  חיים  אורח(  ערוך  בשלחן  הכתובה
  יום  כל לא בלבו החסיד אמר . וכדומה ננס או כושי שנולד אדם על" הבריות
  בשמחה   אקיימנה  לכן,  תחמיצנה  אל  לידך  הבאה  מצוה,  לידי  כזו  ברכה  מזדמנת

 אותו את ותפס  רץ, הקהל בין  נדחק מיד. מלך הדרת  עם  וברב, ובהתלהבות
 ברוך  עצומה  ובדבקות  רם  בקול  וברך,  כל  לעיני  בידיו  והגביהו,  לולב  כמו  הננס
 מצוה   שהפך,  שוטה  לחסיד  לו  אוי !  הבריות  משנה  העולם   מלך  אלקינו '  ה  אתה

  . הבא בעולם חלקו את במצותו אבד, סכלותו ומרב, לרציחה
 ).ד"ליו בפתיחה ם"למהרש  תורה דעת(
 
 

 בספר,כתב רבי שלמה קלוגר    ,תוקעים בשופר בערב ראש השנה  למה לאטעם  
על   " שהחיינו"לפי שבראש השנה מברכים , )סימן תקפ"א( "חכמת שלמה"

ולא היו מפסיקים בערב ראש ,השופר ואם היו תוקעים בכל יום מימי אלול 
כי אין זה   , ת בראש השנהעל התקיעו "שהחיינו"לא היה שייך לברך  ,השנה

 . שהלא אף אתמול תקעו ,דבר חדש 
 
 

עלינו לדעת ולהאמין, שכפי שיש בגשמיות אוכל סינטטי, שיש לו טעם וריח  
ביהדות יש של תפוח אך הוא לא נותן כח, לא בריאות ולא חיות לאדם ־ כך   

״יהדות סינטטית״! אדם יכול לנהוג כיהודי במשך שבעים שנה, לקיים את כל 
י סינטטית ואין לו מצוות התורה, ובמידה מסויימת ־ היהדות שלו היא לגמר

ובמילים אחרות, לכל דבר בעולם יש גוף ונשמה. זה לאו נשמה שתחיה אותו.
דווקא מושג יהודי ־ כל אחד יודע שכשאדם מת, הגוף נשאר אותו דבר ורק  
הנשמה מסתלקת. וגם אם הנך רואה אדם לפניך, אין פירושו שהוא חי. כי  

י לסינטטי הוא, שתפוח טבעי הגוף צריך נשמה, חיות. ההבדל העמוק בין אמית
גדל על עץ ויש לו נשמה המחיה אותו. ולכן דבר סינטטי לא יצמיח, כי חסרה  

חז״ל אומרים: ״על שלשה דברים העולם לו הנשמה שמחיה ומצמיחה אותו.
״(אבות פ״א מ״ב) ־ שלושת גמילות חסדיםעומד ־ על התורה ועל העבודה ועל  

כל יהודי בפרט. יהודי יכול המצוות הללו הן הנשמה של היהדות בכלל ושל 
לאכול מצה, לשמוע תקיעת שופר ולקיים את כל מצוות התורה,    -לנהוג כיהודי  

יהדות ללא לימוד תורה, היא זו יהדות סינטטית.  - אך אם הוא אינו לומד תורה  
יהדות ללא נשמה. לחיות ללא תפילה, אלה חיים ללא נשמה. לחיות בעולם 

על שלושת דברים אלו העולם עומד  ה., אלה חיים ללא נשמגמילות חסדיםללא  
כי ללא שלושת דברים אלו האדם הוא ״סינטטי״, אין לו נשמה. חסר לו  -

 ) (רבי שמשון פינקוס זצ"לבחיות ובנצחיות. 

 
 

איך יתכן פירות המותרים באכילה ,שעל ידי מחשבה לבדה יאסרו  שאלה:
 הפירות אפילו בהנאה?

תשובה: באילן מאכל שנטעו אדם מתחילה לגדר או לבנין או לעצים, וניכר  
שאינו לצורך אכילה ,שפטור מן העורלה, וכשחושב עליו אחר כך טרם הגיע  

כמו שמובא בתחילת [, ב בעורלהסוף שנה השלישית משעת נטיעה ,לאכילה,חיי
(שערי שלום) ]המשנה בעורלה ובשו״ע יו״ד סי' רצ״ד סעיף כ״ג  

 

ֲאֵלְך ה': יְך ָאַמר ּגֹ ְך ּוְבֶחֶסד עֹוָלם ִרַחְמּתִ י ָפַני ֶרַגע ִמּמֵ ְרּתִ ֶצף ֶקֶצף ִהְסּתַ ׁשֶ סיפר    ּבְ
רבי יצחק  זילברשטיין שליט״א,סיפור שממחיש שכדי לקרב טועים ליהדות, 
אין צורך לנקוט דווקא בפעולות גדולות וכבירות. לפעמים די במעשה קטן 
כדי לגרום לאנשים לשנות את דרכם, עד כדי כך שיחפצו בגין זאת ללכת 

יץ לסייע למשפחה איש חסד ידוע מבני ברק הגיע לשוו . בדרכי התורה
מהארץ ששהתה בשוויץ לרגל ניתוח. במלון נפגש עם זוג הורים חרדים ובת.  
כדרכו האיר להם פנים למרות שלא הכירם, התעניין אם חסר להם דבר מה  
ועלה לחדרו. כאשר החשיך היום, הוא פוגש שוב בלובי את ההורים ובתם,  

על ספות הלובי, אבל הפעם הם היו כבר עם המזוודות. השלישיה נמנמה 
וכפי שהבין הם התכוננו לעשות שם את כל הלילה.ושוב במאור פנים מופגן, 
שואל אותם מדוע הם שוהים בלובי, והללו השיבו שהטיסה שלהם לישראל 
היא לפנות בוקר, וכדי שלא יצטרכו לשלם לילה נוסף, החליטו לעזוב כבר 

ואני אעלה לחדרי  את החדר "אני לא מוכן שאתם תהיו בלובי, בלי אוכל, 
ואשב לאכול לבד", הבהיר האיש, ולא נתן להם הרבה זמן לחשוב, הוא עלה 
לחדרו, ובתוך זמן קצר ירד משם, ובידיו מגש עם עוגיות ושתיה, כמה חפיסות 
שוקולד, ומעדנים נוספים.המשפחה היתה נרגשת מהתייחסותו הנלבבת של 

וא ישב איתם, עודדם  איש זה, והשביעו את נפשם מהמטעמים שהגיש להם.ה
וחיזקם בדברי אמונה, מבלי שידע לאיזו מטרה הגיעו לשוויץ, ולא ידע את 
שמם ומקום מגוריהם בארץ, הוא כבש את לבם, והם ישבו מרותקים 
למקומם.בשלב מסוים עלה האיש לחדרו, והם יצאו לשדה התעופה וחזרו  

יש החסד,  לארץ ישראל. כעבור מספר חודשים מתקבלת הזמנה בביתו של א
ומגלה להפתעתו כיתוב בראש ההזמנה, שבו נאמר שהוא ה... מחותן הראשי 
בחתונה זו... הוא היה בטוח שמדובר בטעות.עובר יום נוסף ומתקבלת שיחת 
טלפון, והאיש שמעבר לקו מזדהה כאביה של הכלה, ומציין, שאיש החסד  

ייתה שלנו, הוא המחותן הראשי בשמחה, ומסביר: "הנסיעה לשוויץ, ה
בנסיבות מאוד לא סימפטיות, הוא אומר. הבת שלנו, שישבה לצדנו, ירדה  
מן הדרך, בחלה בחיי תורה, וכל מאמצינו להחזירה אל המסילה הישרה עלו 
בתוהו, עד שבשלב מסוים היא גם ירדה מן הארץ, הגיעה לשוויץ, והחליטה 

לשכנע את להינשא, לא עלינו, לגוי,הגענו לשוויץ לנסות, בפעם האחרונה, 
בתנו שלא תעשה את הצעד הנורא הזה. שכרנו חדר במלון השוויצרי, ושהינו  
במשך כשבועיים יחד עם הבת, אבל בשום אופן לא הצלחנו להניא אותה 
ממחשבה האווילית. כל פרטי החתונה כבר הושלמו, והתכנית היתה שהיא 

נשא תחזור עמנו ארצה, כדי לקחת איתה את חפציה, ותחזור לשוויץ להי
לגוי ההוא.במשך כל הזמן שהיינו במלון, אף אחד לא התעניין בנו ובגורלנו.  
אתה הייתה הראשון שלא רק שוחחת עמנו, אלא גם עשית עמנו חסד גדול, 
הענקת לנו משלך, והתחלקת עמנו במאכליך. כל זה השפיע מאוד על הילדה.  

ו, ועל בדרכנו לארץ היא דיברה בהתפעלות על רוחב הלב שגילית כלפינ
הרצון האמיתי המפעם בך לסייע ביד כל בן אנוש. בכל משך הטיסה משוויץ 
לארץ היא דיברה ודיברה, וניצני החרטה כבר ניכרו בה באופן בולט. כאשר 
,נחתנו בארץ, בשלה אצלה ההחלטה: "אם כך נראה יהודי חרדי, אני לא 

לנו להאמין  אני ורעייתי לא האמנו למשמע אוזנינו, לא יכו אתחתן עם גוי"!
רה הגדולה הזו, אבל היא חזרה על הודעתה בשנית, ובאותו צשנושענו מה

מעמד היא נטלה את הפלאפון והודיעה ל׳חתן׳ הגוי שהיא חוזרת בה מכל 
העניין,ההורים המשיכו לספר לאיש החסד על תקופת ההסתגלות של הבת 

פלל לחייה החדשים, כיצד החלה מחדש לשמור מצוות בקפדנות רבה, ולהת
ברגש, וכעבור מספר חודשים מאז חזרנו משוויץ היא זכתה להתארס, לשמחת 
כל קרובי המשפחה, עם בחור חרדי ממשפחה טובה. ומי המחותן הראשי 

 ("עלינו לשבח") נחנקו ההורים בבכי. - בשמחה זו אם לא אתה?! 

 

   " " " " 

 "" "" 

 "" " " 

 "" " " 

(כתר חוכמה).אל תהי חכם בדברים, אך היה חכם במעשה 
 (כתר חוכמה)   .לא תשאל עצה רק מהמוחזק בשלשה . אוהב , חומל, ונאמן  

  (עיקרי אמונה) החכם דואג על דבר שהוא יכול לעשות,הכסיל דואג על דבר שאינו יכול לעשות.
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 " נתן ו ה חוכמת י "  
 " קנאות לא במקום " פרק ב'  

 . " ון שבויים י ד נפש עבור פ מסירות  "   ] ח"ב [ 
מאוזן בנפשו, באחד הימים תוך  אך קצת לא    אברך עילוי תוסס מאד ששקוע מאד בלימוד,   תקציר: לר' יהונתן אייבשיץ ישנה חברותא בשם ר' פינחס 

עד חלון בית הכנסת, מאותו רגע לא נחה נפשו, הוא מדמה בנפשו כי כל הלימוד שלו הולך  רך כי שיקוץ ע"ז נורא נשקף מב גילה אותו אב מוד  כדי לי 
' יהונתן מנסה להרגיע אותו ולהמעיט  ז מהעולם, ר כל מוחו נתון בביעור הע"   , להתרכז בלימוד , הוא לא מסוגל  סהרורי מאותו רגע הוא נהפך    , לחיצונים 

שה מעשה נואל לנתץ את הע"ז, הוא מצליח במעט, כלפי חוץ הוא נרגע אך בלבו פנימה רוגש  ע י למנוע אסון כבד אם חלילה וחס  מערך העניין כדי  
לפועל את תוכניתו בלי שאיש  איך להוציא  הטומאה בעולם. הוא מחשב    רבה את כוחות ומ שמכשיל את הרבים  סער, איך אפשר להותיר כזו שיקוץ  

     הדבר.   יתפוס את 
כניתו הנועזת מחברו הטוב כדי  ו ת   הוא הסתיר את   " בריה חדשה " נעשה    , עשה מ מר ר' פינחס אומר בלבו לעשות  מרגע שג 

מאומן ביותר במלאכת המודיעין ישב שעות  שלא יעמוד לו לרועץ. הוא נעשה אדם מסתורי שפועל הכל בחשאי. כקצין  
 . ל הצד הטוב ביותר כנית שלו ע ו טרטגיים כדי להוציא את הת תכנונים אס   על 

לביצוע   לפנות בוקר הוא הזמן הנכון  4כי בשעה  ה ך תקופה ארוכה הגיע למסקנ ש מ לאחר סריקות ממושכות שעשה 
מאחרי שבת במסבאות הרבות  אלו ש ת וריקה, שעה זו העיר שוממ ב כי ומצא במשך תקופה ארוכה בדק היטב זממו. 
מתנודדים מרוב אלכוהול ששתו,  מהלכים ח ז ר בעלי המ ע"י ם מגורשי  , שעתיים קודם לכן  שעה לנום  יר כבר הלכו שבע 

 בסיפוק רב. לעצמו  הסיק    , ה כשרה יותר לביצוע הפעולה החשובה אין שע   . משכימי קום עדיין לא הגיעה שעתם אילו  ו 
חיתתו עליו זה תקופה    קץ שמטיל את שמחה עצומה שמתקרב הרגע בו יושמד הפסל המשו חס מלא  פינ ר'  אותו יום היה  
  ' , לשמחתו הרבה של ר כבימים עברו ואף יותר מיכן ד  מו לי וא היה ערני ב ה   , ומם ביותר מר ום היה הלימוד  ארוכה. אותו י 

מסיר את החיוך הרחב שנסוך היה  היה    , בת השמחה מהי סי   נואש מהלימוד עמו. אם היה נופל בדעתו   לא מעט יהונתן ש 
אם היה יודע זאת    מו, לילה לבצע את זמ   באותו גמר אומר    א שלו חברות ה בדעתו כי  קט לא עלה    על פניו הקדושות. לרגע 

    ממנו את המחשבה המטורפת.   היה מסיר 
אמורה הייתה    ] נחוצה ביותר [ ידיעה קולוסאלית  נראה שלא.    ? עשה מלאכת ביון טובה לשמה האם ר' פינחס אמן הביצוע  

פינחס  ר'  אלא ש   . תו עבוד או משנה את אופן    , ה יוצא למשימה זו ליה לא הי ע   חושב   אם היה   לא לבצע את זממו, לגרום לו  
כל החשש  עם באי חשיבה מספקת סביב המבצע שנטל על עצמו.  כשל הפ   , שבה מעמיקה אברך חכם ובעל מח   אמנם ש 

שעת מעשה נראה היה לו כי מעשהו עבר בהצלחה מרובה.  שלו היה להיתפס בשעת מעשה, אבל אם איש לא יראנו ב 
ילו את  למחרת כי הפסל נותץ, על מי יט היות כאשר יתגלה  יומות שעלולות ל לכות הא ע אחד על ההש לא חשב לרג   הוא 

אם היה   ?! הרי זה לא יתכן  , אדוקים בע"ז שלהם שחיללו את הפסל האם על אחד מתושבי העיר הנוצריים ש  ? האשם 
אדומי זהב, דבר זה    אות מ יו נערך ב ר דחוס ושוו י מכסף טהו ו עש בה היה עליו לחשוב על גניבת הפסל ש משקיע מעט מחש 

חסד של  בכך עשו  [   צי ע"ז פ סחור בח ל מ   ים חל ו לא ב אך    נוצריים לם  כנופיות הגנבים שרובם ככו   ל ע   חשד   ל ול היה להטי יכ 
לכן   עניין) (הם לא חילקו ב   כולל משמשי ע"ז חפצי נוי יקרים ם י י נוצר   ת ו תיפל אירע שגנבו מבתי  אחת לא   ] ם לכיס  ממש 

  ך , א ובכך להעלים ראיות   בריו לנהר שזרם לא הרחק את ש ולהטיל   לאחר שריסקו  הפסל מהמקום לקחת את היה עליו 
ללימוד    עוד   ביטלו מן העולם ומעתה לא יפריע לו   בכך   , סבור היה שדי בניתוץ הפסל   , מחשבה זו לא עלתה במחשבתו כלל 

 התורה. 
ה'   שחפץ  י שיצא נשא תפילה חרישית לפנ  , מלוטש  ינחס מביתו כשבאמתחתו גרזן חצי לפנות בוקר יצא ר' פ ו  3בשעה 

בכל יום "להעביר גילולים מן הארץ  עליו  ים ש מבק תקיים בקרוב מה ש לולים מן הארץ ובעזר ה' י ד גי יאב לה בידו ו ע י 
על חזהו הענק    , ורחב גרם כל כנו גבה קומה    בצעדים מהירים וחרישיים התקרב אל הפסל שעמד   והאלילים כרות יכרתון" 

במחי יד    חזקה חתך את ראשו  הפסל ובמכה  ל ה מע ונפ , ידו ה של שתי וערב ענקיים צלמים כמה  פזורים  היו  ראשו ל וע 
א  ש שני  הראש הכרות נפל מטה והשמיע רעש חזק מדי שהפריע את דממת הלילה  כעגלה)  עריפה וכיון על (  ת אח 

 . קים למרח 
לא יתעורר עתה מהרעש הבלתי צפוי, ברם השקט העמוק  השקט  מי יודע אם הרחוב    , ל ר' פינחס מאד ברגע הראשון נבה 

 ר' פינחס לעצמו בסיפוק.  חשב    " מסייעים לי משמים  "   שי העיר שקועים בשינה עמוקה נראה כי אנ   לא הופרע, 
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צורתו  ש  יאנוש בלוריין  , מהמקום ישב בחצרו שומר העיר לא הרחק  ! א בדיוק ל  ? לא שמע מכל תושבי העיר איש האם 
לפני כמה רגעים קם   , ר במכה אחת יודעי דבר סיפרו שביכולתו להרוג חזיר ב  , מאנשי הנפילים  זעקה כי הוא  החיצונית 
כדי  שעדיין שקועים בתנומה,  ר רחובות העי לסרוק את  , ל את משימתו להתחי  וא עוד שעה אמור ה העמוקה, ב משנתו 
, בידו האחת החזיק את כוסית הוודקה  או לחנויות  לפרוץ לבתים  מנסים  ם ינ א  , אלו  שחותרים בשעות  נבים ג ש לוודא 

 בודתו הקשה.  לפני ע   ות בי אנרגיות חיו שאמורה הייתה למסוך  
דהד למרחקים, כעת היה ער  נפילה ה צלצול ה ארצה ו שר חפץ כבד נפל כא מהרחוב הסמוך  לפתע שמע רעש חזק למדי 

עתה יש משמעות לתפקידו המשעמם, אם ימהר אולי יתפוס את הגנבים  זורם בעורקיו,    ן , הוא חש את האדרנלי לחלוטין 
לעשות נקמה   חזת יד באלה כבידה וסכין ציד ארוכה ומוש נוטר מצו י ה , הוא לבש בחופזה את בגד המשימה  באמצע 

 . פורעים ב 
גרזן מלוטש  אדם בעל זקן עבות מחזיק ב בתדהמה עצומה, הוא ראה לנגד עיניו הנדהמות    ו עיניו ום נפער כשהגיע אל המק 

ועק  יה למראה וז . מהפסל כבר כמעט לא נותר דבר, עלוב ה יסים רס ל  צו ומנת  הוא מכה ללא רחם ב"פסל הקדוש" כש 
 לעזרה. 

על המעשה הנועז   , מוות אתה נו, בן קדוש של ד העזת לחלל את הפסל ה כיצ  , "יהודי ארור זעקה נחרת יצאה מגרונו: 
 . " עיר כיאה לקרימינאל מחוצף שכמוך שעשית, על המוקד יעלו אותך במהרה במרכזה של ה 

שלופה בידו   עיר אוחז בסכין ו את שומר ה וראה לחרדת כששמע ר' פינחס את הקולות נחרד הוא הסתובב לאחוריו 
 . גדי כ סעו  כאומר לש 

, יאנוש מיהר לאזוק את הפושע  ו מחרידה עד שאיבד את עשתונותי הפתעה ה הלום מה תפס את ר' פינחס שהיה הוא 
י נשמתם  עד לעמק  ם מזועזעי " הכמרים היו הפשע " כמרים של הכנסיה בה אירע לרשות ה  העבירו ת יזו ר ובז שתפס 

  קצר  " משפט שדה "  לו  עשו ש  עד לרגע  לא נחו לא שקטו ו הם  הקדוש" הפסל " את לחלל הודית מהחוצפה הי הטמאה 
 . "עוד   ן א יזידו ול למען ישמעו ויראו  " י העיר  הפושע ישרף על המוקד במעמד כל אנש :  פה אחד   החלטה בו    התקבלה 

ם את  מד לסיי ס עו לשמוע כי האברך היקר ר' פינח ו לומדי בית המדרש נחרד  , ש בשדה קוצים כא בעיר פשטה  השמועה  
שכאבו ואבלו של ר' יהונתן  הרי    , אכזרי מוכי הלם וחרדה מהפסק ה כים בכללותם היו  אם האבר חייו בצורה כה אכזרית,  

שלא היה ער דיו    , לעצמו ר וקשה היה לו לסלוח  את גורלו של חברו היק שעות ישב וביכה    , תהומות הנפש היה עד עומק  
 רו היקר. חב שבות המחתרתיות שהתרוצצו בקרב  למח 

שחרר את האברך מהכלא  נפלה לעשות כל מאמץ ל החלטה    , רש בבית המד   יום   ו ת ו בא נוס אברכים שלא מן המניין נערך  כי 
ר  כומ   לבר ו סטיפן פ פת המדינה התייצבו אצל ראש הכנסיה  ש אברכים ששלטו ב   שני   ולהסיעו מהעיר כדי שלא ינקמו בו. 

  תכלית " על    תו , הם דיברו אי לדבר עליהם שאין המקום  עים חשאיים  מבצ ב חמדן גדול שהעשיר את נכסיו  מושחת מאד ו 
ה חמורה שאין לה כפרה רק  להם כי נעשתה עבירה כ  הודיע הוא  , הממון  תאוות אך הפעם התגבר החמדן על  " דה אהו 

 כל כיון להצלה. ה ולפיכך הפעם אין  במיתת שריפ 
לא לפני   , שה זו נעתר הרשע להורג, לבק  אך עתרו לבקר את חברם בטרם הוצאתו  , מביתו  נים ו חפויי פ יצא  אברכים ה 

חברם נפול פנים    ם פגשו את ה ,  נכנסו לכלא הטחוב שהיה מחניק והשהיה בו עינוי מחריד   טבין ותקילין. הם   כך   ששקל על 
אפילו חרב  " אמר חז"ל , האברכים ניסו לנחם אותו במ ל טעותו שהבין את גוד לאחר  , יניהם בע  כל ת ס הוא בוש לה  , מאד 

ין הם מתייאשים מן  לו א ד עתה כש ים ע שכל המאמצ למרות    " יתייאש מן הרחמים   ל אדם אל ו ש חדה מונחת על צוואר 
הם שלא ננעלו  כן מאמינים    על   עות י ג שמו יתברך בלי כל נ ן קדושת  וכיון שעשה זאת למע הרחמים, רחמי ה' גדולים הם  

   רחמים. שערי  
צע לא ידעה  ר ואהבתו לב הבכירים שהיה תאב צבע ביות  ים אחד הסוהר יוהן מורייס  ת או פגשו א כל בעת שיצאו מ 

לכזה מבצע  ש כמובן   , ביותר" המקודש " את הפסל   ץ נית ש איום  ם אסיר פת מצפון לשחרר ג , אצלו לא הייתה נקי ות גבול 
הסיק   , עצר צאת מחדר המ יו  את קבוצת האברכים  הר ו ס , כשראה ה הגבוהה  ת הסיכון כום בהתאם לרמ שחרור יש ס 

  חק וש אותם באישון לילה באיזה מרתף מרו ג וא מוכן לפ הם יעשו כל מאמץ לשחררו, הוא רמז להם שה בשכלו הישר ש 
   כדת וכדין.   הם תאם למחיר שישית עלי חשד עליו, עליהם להיערך לשחרור בה כדי שלא יעלה  

בכמה   ה לחלוטין כדי שאיש לא ידע מי הוא, לאחר שנעל את החדר וו הסוהר הגיע מוס  , ה נפגשו הצדדים באישון ליל 
 חלילה, הגיע אל התכלית.  ן לו  ש אינו מאזי ועשה סיור מקיף במקום שאי עולים  מנ 
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את  כיצד להבריח  נית מסודרת כ ת יש לי  , ירים בבית המעצר ים של האס לכל התאים הנעול  כי יש לי גישה  ם כ דעו ל " 
ן אין אני מוכן  על כ לי ר ובכך להצילו ממות בשריפה, ברם מבצע כזה מסוכן הוא ביותר צ ע חברכם האסור בחדר המ 

חברכם, אבל אם  ת  אוציא לכם א   הנ"ל   הסכום   ת א   הבא   ב ר , אם תתנו לי עד לע בל כסף טהור רו   10000-להסתכן בפחות מ 
ורה של  לאיש את היכולת למנוע את הפסק שיתבצע בעיב דעו לכם כי גזר הדין יהיה למחרת היום, לא יהיה    , תתמהמהו 

 הורג. זמנים לטקס ההוצאה ל עיר כשכל תושבי העיר מו 
אותו  שאל   ? ? זה במחיר למה תסכים למות  , עליו כסוהר אחראי דמך בראשך  יהיה   האם לא מהמאסר  יצא   רנו ב ואם ח " 

 ץ. תרגיל עוק מ   שש ריפים שח הח   אחד האברכים 
ופי,  אם כי לא בש   , ממנו   יוכל לצאת   ו זה כשל באופן שגוף ר   תרת בקיר נס שנה חתירה  י חברכם  נמצא  כן בחדר הזה בו  וב 

ם על זה יעשו  ג אף ש א בו יראה כי האסיר הצליח בכוחות עצמו לחצוב עם כלים שהיו מצויים לו ( ו אני כבר אצור מצג שו 
הכרח  והאשמה לא תיפול ב מה אנשי צוות  פשר להאשים עוד כמה וכ כלי עבודה, אבל בזה א   לו שה מי הגניב  י ר קירה וד ח 

 לפיכך הדרישה בהתאם. גיש כי הוא נוטל סיכון גדול מאד רק שהוא בר סיכוי ו אבל הוא שב והד   . ) עליו 
וב, הם  "ל בפרק הזמן הקצ ס את כל הסכום הנ לגיי יכולתם  שב כל    היסוס שיעשו כששמעו האברכים את הדבר אמרו בלא  

ף אם כל אחד מהם יתן רובל שלם  עבור בבתי כל תושבי העיר וא ל הסיכוי הקלוש, גם אם יצליחו ל אפילו לא חשבו ע 
  מיתה ל יון שבויים  ד , אבל יהודים כשנרתמים לקיים מצוות פ ום סכ ה מ של אז) עדיין יהיו רחוקים    (סכום כסף גדול בימים 

ולי  ד מגד א נטלו על עצמם להוציא את אח ת , וכי מילתא זוטר ריהם אב   את   ת להט מ קודש  אש    , ם מנחה את דרכ   גיון י הה אין  
שכל    לילה. על כן נמנו וגמרו גם את כל המשפחה שתיפול ח בכך הם מצילים    , דנים של העיר ממות בטוח הצדיקים והלמ 

 אחד יתן מעבר ליכולות. 
יג סכום של עשרת אלפי רובל כסף  חוף להש יש צורך ד ומדי הישיבה כי  וסיפרו לכל אברכי ול ית המדרש  ב   הם הגיעו אל 

 רב פינחס מיתה משונה מאד. לילה וחס לא יעמדו במשימה הרי שחלילה וחס נגזרה על  ם ח בא   , למחרת בלילה עד  טהור  
ה מונחת הייתה  נה ב הכספת הקט ת  הוציא א וא  ה   , המסתור מקום  ל הישר  יכף אל ביתו  ת כששמע רב יהונתן את הדבר רץ  

גיע כדי  את הגוי שה למזלו הטוב פגש    , וה בשלימות עתה יוכלו לקיים את המצו   , ום הכילה את מלוא סכ שלו ש כל הנדוניה  
באישון ליל   א יוציא אותו הו , הוא מסר לו את מלוא הסכום והלה הבטיח לו כי לרחרח אולי כבר יש את כל הסכום 

 לילה לארץ אחרת. עוד באותו    כנית בריחה ועליהם לסדר לו ת 
קבץ בידו,  את סכומי הכסף כל אחד הגיע עם צרור כספים שהת  עיר לקבץ יצא לרחבי ה ש  כים האבר , ו עוברות שעות 

פים  לאחר שספרו את הכס , הנכסף  ל הסכום כדי להגיע א בים ר המאמצים המ התברר שכל אחד מהאברכים עשה את 
, ברם רב  תו כדי להשלים את הסכום תח תן מה באמ שאלו את רב יהונ הם  רובל,    8000  עט כמ התברר שבידי כל האברכים  

 . צו ב י שק   ומים צורך בכל הסכ לידי הסוהר את כל הסכום ואין  כבר  מסר  כי    נתן סיפר לאברכים יהו 
צה  ו ד מאתנו ר כל אח הדעת    על צווה תהיה רק שלך? לא יעלה כדבר הזה  וכי המ   , נסערים, מה פשר הדבר ם היו  האברכי 

רץ  רב יהונתן היה נח ברם    פנו ובכך תחשב המצוה של כולנו. כל הכסף שאס שותף במצוה הנכבדה, ועל כן טול את    ת היו ל 
ליטול  לא היה מוכן  ן דעלמא" הוא אף  מכרה בעד כל הו ני מוכן ל מתי מצוה זו ואינ מצוה, כבר קיי ה ני נוטל שכר בעד  "אי 
ל  ע   , מסחר   בזה שבתי לרגע לעשות  מצוותי בשלימות ולא ח   עשיתי את   . שתהיה להם שותפות כל שהיא   ים כדי ם מסו סכו 

 . פסוקו   את פסק    , מצוה לאחרים מוכן למכור חלקים מן ה   ני כן אי 
לחטוף מצוה כללית ולנכס אותה לעצמו, והרי ישבו כל האברכים לאסיפה    הונתן, האם ניתן ם לר' י בינ נהל  הת פלפול סוער  

כולת  ברכים את הי ם יש לאחד מהא צוה, איש לא דיבר על כך שא ים במ בהחלטה אחת כי כל האברכים שותפ  בלו י ק ו 
שיבוא אחד  אים במצוה, וא"כ לא יתכן  י כל בני החבורה הם שותפים מל וגמור היה בידם כ מנוי  לפדות שבכך יגמר העניין,  

 .  ר מהשותפות במצוה, ואם לא בחלקים שווים לכל הפחות שיהיה לכולם חלק מזערי במצוה ינשל את הית מהחבורה ו 
ם את  , הוא לא גילה לה סכום זה בשל החשבון הפשוט שאין לאיש  תפות נולדה  ברם ר' יהונתן אמר להם כי באמת כל השו 

כי רוצה הוא לקחת את כל המצוה, ברם הוא    , תחילה להם לכ   מלוא הסכום, אולי היה לו לומר הרז שיש באמתחתו את  
  דים בתי כל היהו חלקי העיר ב ההתרוצצות ב   ן כ ו לי גבול,  מצוה גדולה עד ב ו  ז גם  לא רצה ליטול מהם את ההכנה למצוה ש 

  אין הם מקופחים המצוה בידו. ממילא  מצוה עלתה    ולא עשה   ומי שנאנס   , שבוים   ה את כולם שותפים למצות פדיון ת עש 
במצוה שהוא נתן לסוהר את כל ממונו, הוי  להם יש חלק במצווה, אלא שהם רוצים ליטול ממנו את חלקו  ם  וג   בחלקם 
 הזה הוא לא יעשה לעולם. כסף וכדבר    בצע שהם רוצים שהוא ימכור את מצוותו בעד  אומר  
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  הכסף שאספו יקדישו לקרן   עמו ונמנו וגמרו שאת   בר ד נותו הרבה של רב יהונתן פסקו מל עקש ני החבורה את  כיון שראו ב 
   . בעתיד   נה דרש י ת ש יות  ו בכל ההצטרכ עסוק בענייני הכלל  שת 

  לילה ח נראה ש ינתו עד ש ערערו את ב   ת שעבר השעו   , חשוך כולו   שהיה   חס נ י את ר' פ שעות ספורות הגיע השומר    כעבור 
ד שיוכלו להעלימו מן  העיר ע  במקום מסתור באחד היערות שסבבו את הו ו הו והסתיר ים נטלו האברכ  . מן הישוב  ו ינ א 

 הארץ. 
ור המצוה ולא הותיר לעצמו  לא נקפו לבו למה נתן את כל רכושו עב   קט , אבל לרגע  ן בלא כל רכוש ת עתה נותר רב יהונ 

"ה שמפרנס את כל העולם  ל ביטחונו שם בקב הוא בז בתכלית לכסף וכ  , תחילת משענת לתת לו  וכל ם שי סכום מסוי 
ם  עד ליצורים הנחותים ביותר כביצי כינים, לכל אחד מהם יש מקום במחיה, אחד מה   , אמים ים ביותר כר יצורים הגדול מה 

 למצבו הכלכלי בעתיד. לחוש    אין לו לא נזנח, על אחת כמה וכמה ש 
ותנו נתן לו את הסכום  הלא ח ואשתו על המעשה, ו חותנו הגדול הוא לא ידע כיצד יגיב בלבו, ניקר ברם חשש אחד 

לא לעולם חוסן, אי אפשר לסמוך רק על השווער  שהרי יד, כלכל את משפחתו בעת כדי שיוכל ל  , בד אחת בל מה ג מ ב 
שלא היה    למחיה, ברור ו מענה סביר  על כך שיהיה ל עתו  הוא נתן ד ,  ביד רחבה   ) שמעניק לו קעסט (מזונות העשיר  (חותן)  

בכך, אבל   לפיכך לא היה לר' יהונתן איסור  , תנה עמו על כך לא שלא ה לפדיון שבויים, א מסכים לזה שהוא יהפוך זאת 
 תגיב עתה?   עומד לעשות, ומי יודע איך א גילה לרגע על המעשה ש ל אשתו  אוזן  ם את  , ג לחשוש לתגובתו היה לו על מה 

יה לבד יחשוב היטב  במשך הימים שיה   " יעבור זעם עד  "   עליו להיעלם מן העיר  תן שלעת עתה לפיכך נמנה וגמר רב יהונ 
וטה  ר פ בלי להותיר לעצמו אפילו    ון שבויים י ד י מה החליט לתת את כל כספו לפ מפנ   , שיקול דעתו איך הוא יספר להם על  

       אחת. 

         גיליון הבא. ' ב יבוא בעזרת ה ים  ה ד מ ה ההמשך   
 ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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 :פרשת כי תצא יש בה את מספר המצוות הגדול ביותר בתורה
 !שבעים וארבע מצוות עשה ולא תעשה

 

לקיים תרי"ג מצוות, כי המצוות אי אפשר להיות נברא האדם 
שכל חוט וחוט קשור  ,האחת בלתי האחרת, כדמות בגד הנארג

 .ם יחד לבגד שלםתחברימם החוטי כלו עוזר בקיומו ,בחברו
 

 .אין האדם שלם אלא שהשלים כל תרי"ג מצוות :כלל העולהה
אז הוא פגום לפי שיעור  ,כשחיסר האדם ולא קיים כל התרי"ג

 כל מצוה יש לה סגולה מיוחדת שהיא מאירה בנשמתו. חסרונו.
 

זה ואיזה הוא שקיים כל התרי"ג מי הוא המתבקשת: השאלה 
 ...חלילה ?! אם כן כולנו חסריםמצוות, הלא אין זה יתכן כלל וכלל

 

 ה"שבט מוסר" מביא מספר תירוצים לשאלה זו
 

ומוכן לקיים כל  לו מקיים מה שאפשרשהיותר פשוט, התירוץ 
לקיים ועוסק בתורה על מנת ללמוד וללמד לשמור  יכולמה ש

   ורת עולה כאילו הקריב עולה'.ולעשות 'שכל העוסק בת

 ב. סוד הגלגול, מי שהוא ישראל מתגלגל בכהן.
 

ומצוה שעושה אחד נחשב כאילו  ,ישראל נפש וגוף אחדכל ג. 
לא מצא הקב"ה כלי מחזיק טובה מן 'זהו ש ,מקיימים כולם

כל משום שעל ידי השלום נעשים גוף אחד ונמצא  - 'השלום
כדי שיחשב לאדם מה  כןא .מקיים תרי"ג מצוותאחד ואחד 

 !''מי יתנני לוי'מי יתנני כהן!' בליבו צריך שיחשוב  ,שמקיים חברו
 

 אבן עזרא כ"א ח"י)( '.ת לא תעשהובמצו ,ומורה ,ות עשהושלא ישמור מצ ,סורר'

  
 (ספרי)'סורר על דברי אביו ומורה על דברי אמו'. 

 

 -האב מלמד את הבן תורת ה' שנקראת מוסר  ביאר הנצי"ב:
האם . "סורר"'שמע בני מוסר אביך', לכן הבן שאינו שומע נקרא 

לא והבן ש תיטוש תורת אמך' ואל' - דרך ארץילדיה מלמדת את 
. נמצא שבן סורר ומורה הכוונה שאינו "מורה"שומע לה נקרא 

 )ועיי"ש הנצי"ב(עמק      הולך לא בדרך התורה ולא בדרך ארץ ומידות.

 
 'יואב'

 

לגאון רבי שמאי גינזבורג היו סדרים קבועים, כל דקה מנוצלת. 
 רבי שמאייהודי שאינו מנצל את זמנו, הרי זה בבחינת מיתה! 

 : "להרוג את הזמן, פירושו, להרוג את החיים".היה אומר
 

חשש  מיד סמך לזה מעשה, על בחור מעולה אשר מחותנו לעתיד
לקחתו כחתן לבתו, כיון ששמע שאביו מאד מגושם, לץ 

 המתבטל תדיר. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

חינוך  חשש אבי הבחורה כי אב כזה ישפיע בהתנהגותו על
ו באומרו, שאבי הבחור אות הנכדים שיהיו בעתיד. השדכן הרגיע

 כבר שנים רבות אינו בין החיים. כך קם ונהיה השידוך.
 

בהגיע עת החתונה, ראה אבי הכלה כי במזרח ליד החתן יושב 
איש פשוט. שאל את הנוכחים, מי הוא זה? ענו לו כי זהו אבי 

 החתן... 
 

בכעסו הרב הזעיק את השדכן בדחיפות, באומרו: 'הלא אמרת 
לי שאבי החתן נפטר?!' ענה לו השדכן: "האם זה נקרא חי? האם 

 ("הגאון החסיד")                יש בו חיות?! כבר מזמן הוא לא חי..."     

 
 'ואמו'

 

היה זה יום חורף גשום וקר " :סיפר הגאון הצדיק רבי אריה לוין
נודע לו שאשתו הצדקת צפורה חנה ביקרה בתלמוד תורה והנה 

"עץ חיים", שם שימש רבינו כמשגיח רוחני, ונפגשה לשיחה עם 
המלמד של בנה, שמחה שלמה. הדבר היה לו לפלא גדול, כי זה 
מספר ימים שהיתה חולה ולא יצאה מפתח הבית. בערב הוא 

 ."שאל אותה לפשר הדבר
 

למה את המעשה: "ילד יתום לימים סיפר הגאון רבי שמחה ש
התחצף כנגד המלמד, המלמד סטר על לחיו, הילד בכה. לאות 
מחאה יצאו כל התלמידים מהכיתה. אני פחדתי להשאר לבד 

בתור משגיח וסיפר לו  אבכיתה, יצאתי גם. המלמד פנה לאב
 שגם אני יצאתי. 

 

אבא סיפר זאת לאמי. למחרת, באה אמי ל"עץ חיים", למלמד. 
קשה ממנו מחילה וגם אני ביקשתי מחילה, בשבילי זו בכתה ובי

היה בושה גדולה. לעומת אמי באה אמו של הילד שהיכו אותו 
 והתנפלה על המלמד".

 

סיום הסיפור מפי רבי אריה לוין: "לימים גדלו הנערים, בני גדל 
לתפארת והינו תלמיד חכם גדול וירא שמיים, ואילו הילד ההוא 

 ("שמחת שלמה")    חקן כדור רגל ידוע..."    סר מדרך התורה והינו ש

 
 (סנהדרין עא.) ..."מראה ו  ,שיהיו האב והאם שווים בקול -"בקולנו 

 

 

רק אם האב והאם מדברים בקול אחד, כלומר, אם  -פירוש הענין 
ביניהם אחדות דעים, רק אז יכולים לומר לעצמם שלא הם  יש

האם, אין הם בין האב ו בקלקול בנם, אך אם אין הסכמה בין אשמים
 ה מוכיחה את השחתתו!נבדרך אחת, קלקלת הבן עדיין אינ מחנכים

 

 .אילו התחנך כראוי על ידי הוריו, אפשר שהיה מתפתח בדרך אחרת
                         !ולחזור למוטב על ידי החיים והנסיון להתקןכול ומה שעוות בגללם י

 "ר הירש)(רש                                                                                                                                     
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יעסוק בתורה ובמעשים  מי שהוא רוצה באמת לכבד את אביו ואמו
 בטובים, שזהו הכבוד הגדול לאבות, שאומרים הבריות: 'אשרי לא

 ואם שגידלו בן כזה!'
 

הרי אבותיו ישאו חרפה עליו  -אבל אם אין הבן הולך בדרך הישר 
 (קיצושו"ע קמ"ג כ"א)              הימנה!והוא מבייש אותם בבושה שאין גדולה 

 
 בענין הילד פרא

 

יחסיו אל  ,הרקע של הילד: מצבו במשפחהעל היה ראוי לעמוד 
ההורים, מצבו בין אחיו ואחיותיו, לפעמים האח המבוגר לוחץ 

הצידה.  ועליו ביותר. לפעמים אח קטן יותר מוכשר ממנו ודוחה
צריך לברר למה הוא ילד  -לפעמים ההורים יותר מדי תקיפים 

 מכתב צ"ט) "אגרות ומכתבים" -הגה"צ רבי שלמה וולבה (                             פרא.  

 
ברוסיה,  בנו של הגה"צ רבי יצחק זילבר: ,סיפר הגאון ר' בן ציון

רות יער, לעיתים קרובות היה אבא לוקח אותנו ליער: אספנו פי
שמענו את זמרת הציפורים. צפינו בנמלים, הוא הראה לנו איך 

מטען שהוא  -הן קובעות להן מסלול, איך הן סוחבות עלים 
 הרבה יותר כבד מהנמלים עצמן.                                 

 

ם פעילים, יאבא אהב אנשסיפרה בתו, מרת חוה קופרמן: 
אבא רצה שאהיה יותר. . מדי אקטיביים. לא הייתי ילדה פעילה

כשהוא היה ילד הוא טיפס על כל דבר, אפילו על הארונות... גם 
אותי, שלא היה לי מושג שיש אפשרות לטפס על ארון, הוא 

 ("אחד מל"ו")              ואני נהניתי מאד מהחוויה... -לימד לעשות זאת 

 
 מכתבו של המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל לוינשטיין

 

 ת קודש כי תצא, תשי"חערב שב
 

יקרת מכובדו עם בשורתו אודות שמחתו להכניס את בנו היקר '
יתן ה' שיזכה לקנין התורה  ,מברך אני אותו לתורה ולמצוות.

 ושיהיה לכבוד לכולנו.ומעשה 
 

בית ההורים. כמה מחייבים בנים זהירות של החינוך ענין ל ומה גד
בכל דבריהם נגד  להזהרצריכים כמו כן  .םהלאביהם במעשי

  .םהכי טבע הבנים להיות נמשכים לפי הבנתם אחרי הורי ,פניהם
 

כאשר האב יושב ומדבר איזה ' :אמרשעתי דברי הסבא ז"ל מש
כאילו שופך כף עופרת רותחת  ,לשון הרע חלילה והבן שומע

 '                                                  לתוך פיו!
 

קצר אני ... וכמובן בערב שבת קודש רחוק לי העת. מפני דוחק הזמן מ
 ("אור יחזקאל" מכתבים רצ"ו)                            '... כתיבה וחתימה טובה לזכות ל

 
 ...זוללאינו אוכל וויש ש -" לנוומע בקואיננו ש ,רהובננו זה סורר ומ"

פני היה בחור ישיבה שנהג בתעניות וסיגופים. הביאו אביו ל
גדולי ישראל. מרן הסטייפלר אמר לו שיאכל את כל מה 

 שמביאים בישיבה, גם אם מביאים חצי כפית ריבה, שיאכל.
 

הבחור שחשב עצמו לחכם יותר מרבינו, לא שמע לדבריו, כיום 
 ("נר לשולחן שבת" מפי ידידי הרה"ג י"ו)         אינו שומר תורה ומצוות...         

  
 ".יקום על שם אחיו המת ולא ימחה שמו מישראלהבכור אשר תלד "
 

 'מזל טוב' רךיבשהמת 
 

 לומז'ה ת, ראש ישיבשליט"א הגאון רבי אליעזר עוזר סיפרהבא  מופלאאת המעשה ה
 

ישראל סלנטר,  נוהגאון רבי אליעזר שולביץ, מתלמידי רבי ,וסב
מושבו בירושלים  קבע בתחילה .עלה לעת זקנותו לארץ ישראל
 להקים את ישיבת לומז'ה. ,עיה"ק, עד שעבר לפתח תקוה

 

חברותא בסתרי  למדמקובל גדול, גם היה רבי אליעזר שולביץ 
מסר שיעור ורבי נפתלי הרץ הלוי, רבה של יפו, הגאון תורה עם 

הגאון רבי בשיעור השתתפו בין השאר  .בקבלה לחכמי ירושלים
 . לוין רבי אריההגה"צ 'הנזיר' והרב  ,חרל"פ יעקב משה

 

ש רבי אריה רגשי הכרת טובה וידידות נאמנה למשפחת חמאז 
שולביץ, כדרכו לחוש חובת הכרת הטוב למשפחות רבותיו. 

בכלל זה היה בקשרי מכתבים עם חתנו של רבי אליעזר שולביץ, 
 רבי משה עוזר, ראש ישיבת לומז'ה.הלא הוא הגאון 

 

 ,לאברהם הלפריןעמדה להנשא עוזר בתו של רבי משה כאשר 
ביקשו את רבי  ההורי ,שהיה בעבר מפקד ההגנה בעיר העתיקה

אריה שיבוא לסדר קידושין. אמנם רבי אריה נאלץ לדחות את 
בקשתם בעקבות מחלתה האחרונה של אשתו הרבנית צפורה 

 ולנסוע עד פתח תקוה לחתונה.  התולא רצה לעזוב אשחנה, 
 

הופיעה לפתע דמותו המאירה של רבי  והנה, באמצע החופה,
אריה. אף הספיקו לכבד אותו ב'ברכה'. הכל תמהו: למה הגיע 

 למה איחר שלא כמנהגו? –רבי אריה לבסוף? ואם הגיע 
 

רבי לבתום החופה, כאשר הזוג נכנס לחדר יחוד, קרא רבי אריה 
שהיה אז  ,רבי אליעזר, , וגם לבנםרחל הרבניתאשתו ו עוזר משה
יפר להם שאמש הופיע בחלומו בנם שמחה מאיר הי"ד, ס בחור.

שנהרג במהלך פעילותו באצ"ל, וביקש ממנו להשתתף בחתונת 
אחותו ולמסור בשמו להוריו ולמשפחה 'מזל טוב'. אמנם, הוסיף 

יודע אני שמכשולים רבים יהיו לך בדרכך, אך אנא, אל ' :שמחה
 .'תרפה ותתעקש להגיע לחתונה

 

יה משנתו, החליט שהוא מחוייב לקיים כאשר התעורר רבי אר
ואחר הצהריים יצא לדרך על מנת  –את בקשת הנפטר הקדוש 

להגיע לחופה. אלא, שכפי שחזה הנפטר מראש, כמה דקות 
לאחר שיצא האוטובוס את העיר ירושלים, החל המנוע לקרטע 

 עד שנאלץ הנהג לעצור בצד הדרך... 
 

רבים מהנוסעים החליטו לשוב ירושלימה, אבל רבי אריה 
 והעלהו . לאחר כמה דקות עצר רכבלהמשיך בדרכוהתעקש 

. אלא ש... כעבור כמה ק"מ החל גם מנוע לכיוון פתח תקווה
 עד שנעצר בצד הדרך וחוזר חלילה...  זייףהרכב הזה ל

 

רבי אריה המשיך להתעקש להתגבר על המכשולים שהמשיכו 
, (הגאון רבי אליעזר עוזר אינו זוכר כמה פעמים אירע כך) בדרכו להיערם

לחופה, וכעת הוא בא  -אמנם באיחור  -עד שהצליח להגיע 
לקיים שליחותו ולמסור להורים ולמשפחה ברכת 'מזל טוב' 

 "מ)ומט "("שמחת שלמה                                            מבנם שבגן עדן...

 
  (כ"ה ט') ".יבמתו אליו לעיני הזקנים וחלצה נעלו מעל רגלוונגשה "

 

 !שאלה של חיים ומוות -השאלה בהלכות חליצה 
 

אמר רבי  .'בעסקי 'שלותו יאל השער לדבר א היטה את אבנר יואב
 ושאל? המשיך ואלהעשאת קטלת  מדוע - ןיוחנן שדנו דין סנהדרי

שוחה מלפניו אבנר החל  '?דמת היאך חולצתייבמה ג' :רמהובע
 (סנהדרין מט.)         .חרבו והרגויואב שלף  ,כך היא חולצת בשיניה ,ומראהו

 

אחי מדוע הרגת את ' את אבנר שואל, הרי יואב יםלומדתמהו ה
 .והיה לו לאבנר להזהר ממנודן אותו דין סנהדרין,  - 'עשהאל

הדבר פלא, היאך לא הרגיש אבנר ששאלה זו נעשתה בעורמה 
 כדי להורגו, למה לא עלה בדעתו להזהר?! 

 

חליצת שנראה שיואב גלגל שאלה זו של  ,תירץ ה"בן יהוידע"
 דברים הרבה שדיבר עמו.                      גידמת על ידי

 

ם שנים היו לובשים תפילין כל היום ויואב תפס חרבו תב. באו
היד  ,ו שביד שמאלב ביד שמאל וביד ימין חיבקו. אבנר לא חשד

 )שם יד רמ"הועיין (           תפילין יהרגנו וישפוך דם נקי.ה ותבה קשור
 

כעת ש ,תירוץ נפלאבזה  אמרהגה"צ ר' מאיר צבי זילברברג 
אבנר  התעלםשיואב פנה ושאל אותו שאלה בתורה הקדושה 

מכל המחלוקות והעניינים שהיו ביניהם והיה כולו שקוע בסוגיה 
של חליצת גידמת, עתה זה כל העולם ויש דבר צדדי של שנאה זו 

 תורה מעל הכל!כעת באמצע הלימוד!  יםשייכ םומחלוקת שאינ

 
 !"עינייך יונים"

 

 וראוי לשבח... מע בקול אביו ואמוואיננו שבן שנסיים ב
 

מיוצאי סבתא  לפניאברהם הכהן קאהן: פעם באה  הג"רסיפר 
 .ה בן השתים עשרה, שמבקש שימולו אותושל נכדהעם רוסיה 

 

גם אני ' :והוסיפה אמרה כי הורי הילד מתנגדים למול את בנם.
איני יודעת מה הנערות שנזרקה בילד שמתעקש למול. אבל 

   )"ברית אברהם הכהן"('          י...אלתו ה אוהיות שרצונו עז כל כך הביא
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 פעם הייתי גוש ֵחָמר. אדום, בוצי, לא נעים למגע ואז הגיע הגרוע מכל. הוכנסתי לתנור לוהט. מימי לא                                     
אחרי כל מה שהשקיע בי.  י חשתי חום שכזה. לא הבנתי מה המגמה, למה הוא שורף אותי                                                   

חשתי שחום חודר לתוכי ומשנה את מהותי. כבר לא היה לי כוח לצעוק. הוא בקושי שמע אותי בוכה 'תוציא אותי מכאן!' ורק אמר: 'המתן, 
, כשהוא החליט לצייר על גבי. ם ל צבע אפף אותי, אדים רעילים אבל זה לא נגמר. ריח חריף ש עוד לא סיימתי איתך!'.

  הריח היה נורא, אבל הוא לא הניח לי, שעות ארוכות ישב וצייר. ורק אמר: 'המתן, עוד לא סיימתי איתך!'.
וכמה. רק כשכבר כמעט נכנעתי  ואז זה קרה שוב, והפעם הרבה יותר חזק. הוא הכניס אותי שוב לתנור, כשדרגת החום גבוהה פי כמה

והשלמתי עם מצבי, אז נפתחה דלת התנור. האיש אחז בי בעדינות באותה צבת ברזל, ושוב הניח אותי מול החלון הפתוח, נותן לי להתאושש 
ינות וסובב הוא החזיק בי בעד לאחר שעה קלה שב, קריאת התפעמות עלתה מפיו. 'מדהים!', אמר, והלך להביא מראה. מכל מה שעבר עלי.

אותי מול המראה, נותן לי לראות ולהתרשם מהמראה החדש. התקשיתי להאמין שזה אני, ידעתי שאני סתם גוש ֵחָמר אדום ומכוער. לא 
'רציתי שתדע', פנה אלי ואמר, 'נכון שזה לא נעים שלשים אותך, אבל אם הייתי משאיר  כל כך. התרגשתי. י ידעתי שיש בי 

  ום שבו גדלת, ללא ספק בעוד ימים מספר, היית מתייבש, מתפורר והופך לחתיכות עפר חסרות משמעות.אותך שם, במק
 

בתנור  ע אני יודע  אילו עצרתי את הגלגל כשחשת סחרחורת איומה, אילו פסקתי אז מלעצב אותך, היית מתרסק לרסיסים.
גם אדי הצבע החריפים שגרמו לך לתחושת מחנק  הלוהט, אבל אם לא הייתי מעביר אותך את התהליך ההכרחי הזה, היית נסדק מהר מאוד.

היו הכרחיים, תאר לעצמך, כמה אפרורי ומשעמם היית נראה אם לא הצבע שהוספתי לך. והפעם האחרונה, הקשה מכולם, כחשבת שאתה 
יה הפיניש. פשוט לאחד את הכול, לחזק את כל מה שעשינו, לוודא שהיופי יתקיים, עכשיו אתה נראה בדיוק מה מת בתוך התנור, זה ה

 שחשבתי שאפשר להוציא ממך, כשראיתי אותך כגוש ֵחָמר.'
 

לפעמים על ובסופו של דבר כאשר אדם עובר את אותו הניסיון, לפעמים מרצונו ו. לו אין אדם נבחן בניסיון כשאין לו
 )העורך( כורחו, הניסיון פשוט מרומם אותו.

לאחרים קורסת,  הכרת הטובכאשר תחושת 
 החברה נהרסת כולה

 זצ"ל מנחם מנשה חכםם
התגורר בשכונת 'בית ישראל' 

בירושלים, שהיתה למעשה בור מים 
שנשאבו מימיו, וירדו מהחצר לתוכו 

 בכמה מדרגות. 
 

והאוויר  ה המקום היה 
 נכנס לתוכו דרך הפתח בלבד, 

ה היה מקום בחצר ליד פתח הכניס
בגודל מטר על מטר ששימש 

 לא היו אז,  ' כ'מטבח' 
 

ובכל השכונה כל חצר שאבה מים 
 מהבור הסמוך למשכנם.

 

אחד מצא בשדה נחש שקפא מקור.  איכרר
 יתו ריחם האיכר על הנחש, לקח אותו לב

  וחימם את גופו מול האח.
התעורר מעלפונו וניסה , 

להכיש את רגלו של האיכר. "האם זה שכרי על 
שהצלתי אותך?" שאל האיכר. הניף את גרזנו 

  על הנחש, והבריח אותו אל מחוץ לביתו.
 

גם אם , ם לא תמיד הרעים
 מתנהגים אליהם בטוב לב. כבדהו וחשדהו!

בנימין היה מפליג הרב זאב  לא אחתת
בשבחו של מרן הגה"ק רבינו  זצ"ל חשין

זצ"ל, והיה אומר,  ישראל אבוחצירא
"רבותי! צאו וראו לאלו מדרגות נשגבות 

 הגיע הבאבא סאלי, 
במה הוא זכה לכך? הכל בכוח שמירת 

 העיניים הנוראה שלו!"

אל תדחה 
 למחר, שינוי 

 

שתוכל 
כבר לעשות 
 היום

ונכשל, מי שניסהתשפוט את אל
  .תשפוט את מי שלא ניסה

 דברים  שלושה
 

אי אפשר 
 להחזיר
 : לאחור

 

חץ שנורה, 
מילה 

שנאמרה, 
 טעות

 שנעשתה

ניסיםראש הישיבה הרב  סיפרר
זצוק"ל, כי היה אברך אשר  טולדנו

לא היו לו ילדים, והוא ביקש כמה שנים 
 לבבא סאליממני שמתי שאסע 

זיע"א אטלפן לו  והוא יצטרף לנסיעה 
אליהו  רבילנתיבות. והנה המשב"ק 

זצ"ל טילפן לי ביום שישי אחד  אלפסי
ואמר: "בבא סאלי אומר שחצי שנה לא 
היית אצלו, ומבקש ממך שתבוא לאכול 

 אצלו מלווה מלכה במוצאי שבת. 
 

ברך בערב שבת ואמרתי טלפנתי לא
לו,תבוא במוצאי שבת ונוסעים.וכך הווה 

ונסענו. באמצע סעודת מלווה מלכה 
אמרתי לרב "הוא (האברך) אין לו 

 וילדים. אמר לי: תגיד לו 
ובעזרת ה' יהיו לו ילדים. אחרי שנה 
 נולדה לו בת ויש לו ב"ה בנים ובנות. 

 
 

 ע״טתשה אלול ׳ידשבת 

הדלקת 
 נרות

צאת 
השבת

 
 ר״ת

 20:08 19:23 18:33 ם-י

 20:05 19:20 18:31ת״א

 20:07 19:22 18:32חיפה

 20:07 19:22 18:32ב״ש

 
 

 

 

  הפטרה
 " י עקרהרונ"

ו  ר לאברך היקר סימן טוב ומזל טוב  " י ו וה " י י בן נשואי הבןלרגל    ה "  כל הברכות והישועות      נ

 זצ"ל יצחק דודבשטיבלאך מתפלל... רבי  מצאוהו
 התפילות שלו היו שלא מן העולם הזה. 

פעה של ממש, בני המשפחה וו היתה ת'שמונה עשרה' אצל
מספרים כי פעם הרבי מלעלוב זצ"ל ירד במיוחד מבית מדרשו 

ברח' בהר"ן לבתי ויטנברג לראות את התפילה שלו, 
, וכאשר השיא את ביתו הראשונה ל שהתמשכה על 

 הלך להתפלל מעריב ושכח כי מצפה לו חתונה, 
 

 וכשחיפשוהו, מצאו אותו עומד בשטיבלאך 
, מופשט לגמרי מכך שצריך ,של מאה שערים, 

 להכניס את ביתו לחופה.

גדולתו בתורה ועבודת התפילה המופלאת שלו  מלבד
לו דרך נוספת להביע את זצ"ל  אברהם יפת רביהיה 

 בוראו, והיא השירה והפיוטים כיסופיו ל
ן היה ידוע כמשורר גדול וחיבר כמה עוד בהיותו בתימ

 שנעלמו בתימן.  
 

בפיוטיו הביע את צער השכינה ועל סבלם של ישראל 
בגלות על בית המקדש שחרב והיה בוקע רקיעים בשירתו 

מתוך אהבה וגעגועים לאביו שבשמים,  
 באומרו כי שירה בגימטריא תפילה. 



 

משוגעים ראו מסוק  שניי
מקום. "תראה הוא שחג ב

לא יכול להתקדם" אמר 
בטח  אחד לשני "הוא
 התקלקל. 

 

השני: "אם הוא היה 
מקולקל הוא היה ישר 

. נופל. 
."

ומספר  חוזר מבית הספר ילדד
לאביו שקיבל בלתי מספיק 

 בחשבון. "מה קרה?" 
 

"המורה שאל כמה  שואל האב.
". "זאת 6ועניתי  2x3הם 

התשובה הנכונה". "אחר כך 
". x32המורה שאל כמה הם 

 "מה ההבדל, ?" 
 

 

זצ"ל שמקור הקדושה  ימרגלא בפומיה דהמקובל הצדיק רבי
ֵעיַנִים  ה ִהוא ָבֽ ֵדׁשָ   (בראשית לח, כא),הוא בעיניים ורמז לכך בפסוק ַאּיֵה ַהּקְ

הקב"ה נמצא  היכן הקדושה נמצאת? בעיניים, אדם ששומר את עיניו בקדושה
ּכֹן  ָרע, הּוא ְמרֹוִמים ִיׁשְ איתו, מגן ושומר עליו מכל פגע, ְועֵֹצם ֵעיָניו ֵמְראֹות ּבְ

ֱחֶזיָנה ֵעיֶניךָ  ָיְפיֹו ּתֶ  ....ֶמֶלְך ּבְ
צריך לשמור מכל משמר שלא להסתכל חלילה בדברים אסורים,  

יִ  ), הסתכלות אחת לא (איכה א, טז םכיון שהכל תלוי בעיניים, ֵעיִני ֵעיִני יְֹרָדה ּמַ
ךָ  יָת ַמֲעֶקה ְלַגּגֶ אלו  -)(דברים כב נכונה כבר יכולה להוריד את האדם, ְוָעׂשִ

ּנּו.., משם יכולה  ִיּפֹל ַהּנֵֹפל ִמּמֶ י העיניים, תכסה ותשמור אותם היטב, מדוע? ּכִ
ְבָיה, תחילה מעידת האדם ִ ׁשּ היא בראיה,  להיות חלילה ירידה גדולה, ְוָרִאיָת ּבַ

ולהיפך אדם ששומר את עיניו זוכה שהקב"ה נמצא עמו ומגן עליו, ְולֹא ִיְרֶאה 
ב ֵמַאֲחֶריךָ  ָבר ְוׁשָ  (דברים כג, טו). ְבָך ֶעְרַות ּדָ

בחור מישיבת "הנגב" בנתיבות נסע באוטובוס והתיישב באחד , 
סר המושבים לבדו, לאחר כמה דקות עלתה אשה שהתלבשה בחציפות ובחו

צניעות והתיישבה לידו. הבחור רצה לשמור על קדושתו ולא להיכשל בעיניו 
ומיד עבר להתיישב במושב האחורי של האוטובוס, ולאחר מספר דקות  נפלה 
עליו תרדמה פתאומית ובחלום הוא שומע קול מדבר אליו ומודיע שיש מטען 

 .חבלה מתחת למושבו באוטובוס, ועליו להתריע על כך במהרה
הבחור בבהלה, ומיד רץ להודיע על כך לנהג, שהזמין מיד את אנשי  

ההצלה שניטרלו את מטען החבלה ברגעים האחרונים. לאחר כמה ימים ניגש 
זצ"ל וסיפר לו בגאווה שניטרל את  ק חבלן המשטרה אל הצדיק 

מטען החבלה והציל אוטובוס שלם, אך הרב דחה דבריו ואמר שלא המשטרה 
את אנשי האוטובוס, אלא אותו בחור ששמר את עיניו הוא זה שהציל  הצילה

 את כולם!
 יהי רצון שנזכה להרבות קדושה וטהרה בעם ישראל 

 ונזכה בקרוב לגאולה השלימה, אמן.
 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך

היה טוב לעולם בלא הכסף, שכן אין דבר  באמתת
 כמותו את הבריות,  

 

מאחר שכבר נוצר הכסף  –אבל "אם כסף" 
 -אז "תלווה את עמי" -ומוכרחים להשתמש בו, כי

 לדברים טובים, לעשיית צדקה וחסד. 

מאוד עד שלא  זצ"ל טוב-שם-הבעל אחת חלה םםפעע
היה לו כח הדבור, ועמדו עליו אנשיו, ורמז להם שילבישו 

כך -אותו בתפילין ועשו כן. ושכב בתפילין עד בוש, ואחר
התחיל לדבר. ושאלו אותו: מה היה זה? ואמר שנמצא עליו 

והיה עליו קטרוג גדול. ובא הרב , ה עברה 
כך -מר: מהרה הלבש תפילין! ובא אחרשלו והודיעו וא

המקטרג בדמות נכרי ורתת (והרעיד) עם ברזל ורצה לחתוך 
ראשי, ולא יכול להתקרב אלי מחמת התפילין, וצעק אלי 

בלשון רוסיא: השלך מעליך העורות! ואני לא השגחתי בו, 
  וצעק עד שנתבטל.

 
, ולא רצו להניח את ה והרב אמר שראה

ליכנס, ולקח עץ גדול והכה זצ"ל  גרשון נוגיסי מור
בשערים עד שנפתחו, ונכנס וצעק בכעס על הבית דין, 

ואמר: בשביל דבר קטן כזה תפסקו עליו מיתה חס ושלום?! 
שנקראת מטרוניתא  : וזהו שאמר בתקוני זוהר:

(מלכה), ולוקחת האדם תחת כנפיה, ואינה מנחת אותו תחת 
 פילין. יד מקטרג, כגון מצות ת

 ב' דברים, א' השגחה ובנוסף לכך  ישש
יש השגחה מגדר שמירה, שאע"ג שהשגחת 
השי"ת על כל ברואיו השגחה פרטית, יש 

 מגדר שמירה. םלצדיקים וכשרים 
והשגחה זו תלויה לפי מעשי האדם, וכפי אשר 

לו ואדם פונה אל השי"ת, ובשעה שאדם פונה כ
להקב"ה, משגיח הקב"ה ושומר עליו על כל 

כאשר אתה מראה לו כל גופך  ו מעשיו 
 הוא מראה לך כל גופך. 

אך כאשר פונה אליו רק אצבע אף השגחת 
 ושמירת ד' היא רק בדרך זו.

באחד מביקורי בארץ ישראל, בפורים,  הבקבוק השבורר
עמוס ב"משלוח מנות" למעונו של  שלחתי את ביתי הקטנה עם מגש

עם כניסתה לביתו, רפו ידיה,  .זצ"ל שלום שבדרון רבימורינו 
והמשלוח על כל תכולתו נפל ארצה.בקבוק היין נשבר לרסיסים, 

  נשפך על הארץ, והמנות התפזרו לכל עבר.
 

 רבי , אי נעימות ובושה כיסו את פניה.ה ההילדה היית
פנימי הבחין במתרחש, ומיד רץ לעבר הכניסה שלום ששהה בחדר ה

עם הברקה פרי מוחו ולבבו: "גיוואלדיג! נפלא! כמה טוב שהיין 
נשבר! הרי הגמרא אומרת בעירובין (דף ס"ה) 'כל בית שלא נשפך 

 בו יין כמים אין בו סימן ברכה' (גרסת הרמ"א) ברוך ה'! 
ה פורים לא ! כז! נשפך יין בבית ועוד בעצם יום הפורים! 

 התלהבותו גאתה,  היה לנו זה עידן ועידנים!"
,  צהלתו סחפה אחריו את כל בני םשמחת הפורים 

מי שהיה נכנס באותו רגע  למול שברי הבקבוק והלכלוך. -הבית
לבית משפחת שבדרון עם משלוח מנות, היה שובר גם הוא בקבוק 

 שלום.... רבייין להנות את 

הוחלט לברוח,  ), ראדין, פולין (בילרוסיה),  גטוו
שבת  -ולא לתת שנובל כצאן לטבח. הועלו הצעות שונות. הזמן

קודש, אך גם זמן של פיקוח נפש, בעקבותיו הרשנו לעצמנו 
  לחלל את השבת בתכנוני חולין של הצלה ומילוט.

, בניו של שמש הישיבה מאזינים , כבני חמש שנים
 להצעות הבריחה, ואינם מבינים, הכיצד? 

 

האומנם, הטיפו לנו, אין די אמונה אצל המבוגרים?! הרי גם 
אברהם אבינו לקח את בנו אל העקידה, אך הקב"ה רצה שיחיה 

, נחיה ,והצילו. גם אנו מובלים עתה לעקידה, 
ומבקשים להיות שותפים ולא נמות. אנו מתבוננים בהם, 

 לאמונתם התמימה...

עני, שהיה צריך לחתן את בתו,  יהודיי
 זצ"ל אורי מסטרליסקבא לפני רבי 

עמל לקבץ את -ואמר שהצליח בדי
הסכום הנחוץ לחתונה, אבל עכשיו 

 נשאר בלא אמצעים למחייתו.
אמר לו רבי אורי: "שמעתי מרבי שלמה 
מקרלין כי מי שזיכהו הקב"ה לעשות 

מילה או -שמחה של מצווה, כמו ברית
ת חתונה לילדיו, פותחים לו את 

וממלאים את כל משאלותיו.  
בוודאי ייפתחו לפניך גם שערי 

 ה'חוזה' מלובליןהפרנסה".והוסיף 
: "לכן מי שעושה שמחה נקרא זצ"ל

'בעל שמחה', שכן הוא בבחינת אדון 
השמחה, וביכולתו למשוך  ובעלים על

לעצמו ולאחרים שפע של טובה 
וברכה".

 רביהתאבק  מעודוו
באבק זצ"ל  שלמה זלמן

ביתם של אותם גדולי 
ירושלים, מהם שאב רוב 

חוכמתו, בהליכותם, בדרך 
הפשטות והצניעות צעד כל 

 רימיו. "כבוד" לא דיבר 
, אדרבה, סלד ממנו. 
אביזריהו דכבוד היתה לזרה 
י בעיניו, רחק מהם כמטווח

 קשת.
 

רבות יסופר לדור ולדורות 
הבאים, על יגיעתו העצומה, 

על רוחב ידיעותיו ועומק 
, על ובינתו 

צדקותו ועל חסידותו, אולם 
בידוע ליודעים, שאין אלו 

אלא שביבי נוגה ונצוצי זהר 
 לדעת קצות דרכיו.

 רבינכנסו בחורים אל הגאון  פעםם
, הרב בעריש וידנפלד דב

מטשבין זצ"ל, וספרו לו כי ראו בחול 
אברהם  רביהמועד פסח את הגאון 

זצ"ל  איש' ה'חזוןישעיהו קרליץ, 
 לומד בספרו שלו.

שמע הרב ואמר: "כן, בודאי, בחול 
המועד פסח מחפש החזון איש ספרים 

השנה, בהם כל  
 וממילא אין בהם חשש חמץ..."

הוראות כל המושגים בתורה הקדושה הם 
 לחיים, למד כיצד להשתמש בהם.

 כשאחד מלמד, 
 שניים לומדים

 מליובאוויטש מחסידי הרבי הרש"ב אחדד
 ציבור. -ביקש הסכמה להתפרנס כשליחזצ"ל 

 

הרבי הסכים לדבר אולם התנה זאת בשלושה 
תנאים: שלא ייגש לעמוד בלי טבילה במקווה 
 טהרה, שיכסה את ראשו בטלית, ושלא יחזור

 .על אותה מילה כדרך החזנים 

נמשלו ישראל לזית? אלא כל המשקין  מדועע
מתערבבים זה בזה, והשמן אינו מתערב אלא עומד. 

גויים. דבר אחר, אינם מתערבים עם ה ך כך
כל המשקין אדם מערב בהם ואינו יודע איזה תחתון 

בכל  ה ואיזה עליון, אבל השמן, אפילו אתה
המשקין שבעולם, הוא למעלה מהם. כן ישראל, 
בשעה שהם עושים רצונו של מקום, הם ניצבים 

 למעלה משאר האומות.

ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן אילנה, ששון בן טיפחה,  נשמת:לעילוי 
סעידה מזל בת יעקב, מלכהחיא בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, שולמית חיה בת אסתר, ישמחה בת לולו, 

יחזקאל בן שמחה, דדה בת אסתר  אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב ם אלבז, בת שרה. פנחס בן פנחס, יגאל בן מלכה, דוד ומרי
, אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, אפרים אליהו בן מרים, שלוםיעקב יוסף בן מרגליתהרב בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה, 

אל בן שמחה סבג, אואסינה בת גור'ה חלפון, שמואל בן שמעון בן רינה, ישר בן אורה מורי  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,
ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב רבקה זכאי רחל רשל בת קלרה, חכם יהודה בן חנה פתייא     

hamaor.net 

תפוצה רשימת 
hamaor.net@gmail.com
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  ...תכלה שנה ובחירותיהה

מי יודע אולי  :אבל חשבתי על דרך ההרגש... שוב בחירות... שוב התסריט חוזר על עצמו... שוב זה מגיע... כן
אולי זה מגיע בתור ... ולא סתם אלא עוד בחודש אלול... הסיבה שגלגלה ההשגחה העליונה ששוב יש בחירות

והרי כל אחד מאיתנו נכשל ... בשנה האחרונה היו לנו כמה מערכות בחירות... כן!!!! אנס של תשובת המשקל'צ
וכידוע שאחד  !!!וצריך לחזור בתשובה... והכי הכי בביטול תורה... אם זה בלשון הרע אם זה בשנאת חינם
שחוזרים לאותו מקום : כלומר"!!!! שיחזור האירוע"מה שנקרא !! מעיקרי התשובה זה תשובת המשקל

... ואילו הפעם אני מוכיח שאני כן עומד בניסיון... שבפעם שעברה לא עמדתי בניסיון... סיטואציה ולאותה
ה שוב הפגיש אותנו מול מערכת "אז אולי זו הסיבה שהקב!! ביומא אומרת שזה נקרא תשובה שלימה' והגמ

ה מתבטא שהפעם אני לא אז אצל אחד ז... כדי לעמוד שוב מול אותו ניסיון והפעם לעמוד בניסיון... בחירות
ואצל השלישי זה יתבטא ... ואצל השני זה יתבטא בלא להכפיש את השני... אתבטל מהלימוד בשביל זה

  ...) כל אחד ורבותיו הוא(בלעשות מה שרבותיו אומרים ולא להתחכם 
---  

אני ?? יהקבלה של מה: ובכן... המערכה להצלחתאני רוצה לשתף אותך בקבלה מיוחדת שקבלתי על עצמי 
רוב , הרבה מנדטים לחרדים(... תהיה הצלחה גדולה מאוד למפלגות החרדיות ש"מקבל על עצמי שאם בעזה

אני ... יעזור וכל הדברים הטובים האלו יקרו' אם ה ...)'וכו' מוחלט לגוש הימין וכשלון צורב לגוש השמאל וכו
  ???שמה... ש... מקבל על עצמי

 הרי שבוע וחצי לאחר מכן אני אעמוד בבית הכנסת... למרות הנצחון הגדול ! ! ! ! ! ! ! ! ת א ז   ת ו ר מ ל ש 
וכן צדיקים יראו . ותקוה טובה לדורשיך... לעמך' וכן תן כבוד ה"ואני אתפלל בדמעות ועם כל הלב  בראש השנה

אני ? ?הבנת לאן חתרתי??? הבנת מה אמרתי ." וישמחו ועולתה תקפץ פיה וכל הרשעה כולה כעשן תכלה
  ... אסביר

.. ל"וד רחהתוצאות של הבחירות יהיו גרועות מאוב שחלילה וחס תחש .אר לעצמך את המפה הקודרת ביותרת
הבחירות הם כבר  ובמשך השבוע וחצי שלאחר... ושונאי הדת ירימו ראש ולפיד השנאה שוב יקבל את השלטון

והציבור החרדי ... נגד התורה ולומדיה תם לבצעיספיקו להכריז קבל עם ועדה את כל הכוונות הזדוניות שבכוונ
נפתח את  אנחנו ואז ...ככה נגיע לראש השנה!!!! ותאר לעצמך שככה... יהפוך בבת אחת לנרדף ולמרמס

ועולתה  ...ותקווה טובה לדורשך ופתחון פה למייחלים לך ..לעמך' בכן תן כבוד הו"המחזור ויהיה כתוב שם 
!! כל מילהאנחנו נבין  הרי ...אוהו ??איך תראה התפילה שלנו ...נו... ן תכלהתקפץ פיה וכל הרשעה כולה כעש

 בפרט כל מיני( נגיד את זה עם כל הכוונה אנחנו... כבר לא נצטרך להסתכל בפירושים אנחנו !!נתחבר לכל מילה
הם  ...שהם פוגשים את ההשלכות האלו מקרוב... בעלי מוסדות ואנשי ציבור שתלוים בגופים הממשלתיים

כי הם יודעים איזה תקופה קשה מחכה להם בשנה הקרובה מול השלטון שילחם ... ממש יוזילו דמעות כמים
והיא עלולה לקרות אם  לא מופקעת בכלל היאש כעת כולנו מבינים ...שאגב... כל זה תחזית קודרת... כן ..)נגדם
  ..ו לעשות את חובתםשלהם שקוראים לנ לא ישמעו בקול הרבניםו ישארו אדישים ישראל כלל
והתוצאות של הבחירות יהיו הכי  !!!בדיוק ההיפךש יהיה "אם בעזה ...כעת נהפוך את הקערה על פיה!!!! אבל

... נו... ואנחנו נהיה באופוריה ובשמחה גדולה ...'וירום קרנה של היהדות החרדית וכו... טובות שיכולות להיות
לעמך ' ובכן תן כבוד ה ...אותם קטעי תפילהנה ואנחנו נעמוד מול ראש השל שבוע וחצי אנחנו נכנס ואחרי... ו

האם ?? שם אנחנו נתחבר לכל מילה שנאמר גם אז האם ??איך תהיה ההרגשה... נו "...ותקווה טובה לדורשיך
 אנחנו נזדהה עם המשפטים האלו גם אז האם, "ועולתה תקפץ פיה וכל הרשעה כולה כעשן תכלה"כשנאמר 

   ...בינינו... תענה לי??? בדיוק ו שלאא... או... או
יסביר  ל"הרמחפתאום נצטרך ש... נצטרך להסתכל בפירושים פתאום אנחנו ...בינינו ...כל כך לא!!!! לאבינינו 

 ...לנו כל מיני מהלכים עמוקים מה חסר בתיקון השלם ומה עדיין אין במלכות שמים שעל זה אנחנו מתפללים
כבר יכול  מה... קואליציה יציבה ...בפנים בטוח אנחנו... נציגים בכנסת 16לנו יש ... ישהכל ... כי מה הבעיה... כי

הוי ידוע לך שגם אם התוצאות יל-ש!!!  על זה מגיעה הקבלה שלי  !!!!!!!!!אז זהו שלא  ..להיות יותר טוב מזה
הרי עדיין לא התחלנו  ...)שזה כמובן חשוב מאוד(היהדות החרדית  טובות בשביל הכי של הבחירות יהיו הכי

ואת זה אנחנו צריכים ... בעוונותינו הרבים כל היום כבוד שמים שמתחלל גילוי של בקצה הקרחון אפילו לנגוע
לחם יכול להי כנפיו של יאיר לפיד קצוצות והוא לא ואם... ויש תקציבים אם לחרדים יש הקצאות !!!!לקלוט

לא יאיר  ממש זה בראש השנה שעה שעליה אנחנו מתפלליםילתה והראבל עו... זה אולי שקט תעשייתי. ..בנו
לא  בכלל הם החרדיםאת פיהם ומדברים נגד היהדות ו שפוערים כל אלו !!!!!הוא בכלל לא הנושא שם ...לפיד

פיה וכל הרשעה ועולתה תקפץ "כשאנחנו בוכים בתפילה ... כ הכושי שעושה את העבודה"הם בסה... הנושא
אנחנו !! שנמצא עמוק עמוק בתוך תוכנו הרבה הרבה יותר מוכר שהויו מדברים על מאנחנ" כולה כעשן תכלה

... 'ודת האנחנו מתמודדים בהם בעב !!!!כ קשים שאנחנו"ות והניסיונות הכהשטחיות והרדידעל  מדברים
שאי אליו כפייך על ... בכזו קלות האפשרות לרדת לשאול תחתית... כ הרבה מושגים שליליים"החשיפה לכ

  .מחכה לנו בכל רשת אלחוטיתשטנופת על ה... פש עוללייך העטופים ברעב של חיפוש עצמי בראש כל חוצותנ
ס "סו ...עם כל החשיבות והגורליות של הבחירות ...הרשעה שעליה אנחנו מתפללים שכעשן תכלה זה !!!!זה

ומי שיעלה ... מלכיםהוא הממליך !!! ה"בידיים של הקב שהתוצאות הם בסופו של דבר תמיד אסור לשכוח
ואצל ... ה"המטאטא הזה אף פעם לא בורח מהידיים של הקב... ע"כ מטאטא של הרבש"בסה לשלטון הוא

וממילא נבחר ... ה תמיד יכול לסובב את העניינים לפי רצונו"הקב... ה אף פעם הבחירות לא מסתיימות"הקב
ה "ז באלול כבר נגזרו בר"התוצאות של יאל תשכח ש(... ע"אף פעם לא באמת מטריד את הרבש הציבור הוא

מה כן מטריד את .. .נו )!!!!ה זה עיתון מאוד ישן"בשביל הקב... ח באלול הקרוב"כך שהעיתון של י... האחרון
  ???ע"הרבש

נמצא  שם. ..שם הסיפור הגדול... האישיים מול הניסיונות הבחירה של כל אחד מאיתנו !!שלנוהבחירות  
ה באמת "הבחירות היחידות שבאמת קיימות זה הבחירה שלי בין טוב לרע שכאן הקב ...המתח הגדול בשמים

אני יכול ... פתוח לגמרי באמת כי כאן העסק !!!אמיתי בשמיםהמתח הכאן . באמת עומד מהצד ולא מתערב
ם ועל זה שו... וממילא זה מה שבאמת צריך להטריד אותנו בימים אלו ...לעשות מה שאני רוצה לטוב ולמוטב

  ...תכלה שנה ובחירותיה... ענשו שלזהברוך שפטרנו ממה שבטוח ... תוצאה של בחירות לא תעלה ולא תוריד

  !!!אבל רציני   -- -תשובה זה לא דבר קשה

  !!!אבל זה קל  !!!! תשובה זה לא דבר קליל

אם זה באמת ... כל הזמן אומרים שתשובה זה דבר קל... כן
אם זה ?? דבר קל אז למה לא כולם רצים לעשות את זה

  ??אז למה יש כאלו שזה נורא קשה להם... כ קל"כ
   !!!רציניאבל  !!!לא קשהתשובה זה  :תשובה היאה

היו לי " כבדים"שני ימים : אני אתן לך דוגמא?? מה הכוונה
היה ... יום אחד סחבתי קרשים מהבוקר עד הלילה... בחיים

אבל היה עוד ... מפורק חציבסוף היום הייתי ... מאוד כבד
 בסוף היום הייתי לא... היום שבו סגרתי שידוך... יום אחד

וכי לסגור ?? מה קרה ...מפורק לגמריאלא ... חצי מפורק
כ צריך לשתות "בסה?? שידוך זה מאמץ פיזי כזה גדול

כמה כבר ... מקסימום להרים צלחת ולשבור אותה... לחיים
 ???  בפרט שזה בכלל לא התפקיד של החתן... צלחת שוקלת
!!!! אבל רציני!! לסגור שידוך זה לא קשה ???מה התשובה

כמובן שהרציני !!! אבל זה משהו רציני!! פה קושי פיזיאין 
אלא ... פה זה לא רציני ממקום של פרצוף רציני ועצוב

כמו בפרסומת של  ..."לרציניים בלבד"רציני מהמקום של 
מה מתכוון המתווך כשהוא ..." לרציניים בלבד... "הדירות
... אני מחפש קליינט לעניין ??לרציניים בלבדאומר 

לא לעשות צחוק . גשת באמת לעיסקהשמתכנן ל
יום שבו אדם מקבל  !!!רצינות מהמקום הזה... מהעבודה

... מאוד טוב... החלטה אמיתית בחיים הוא יום מאוד מכונן
צריך לעמוד מאחורי !! צריך להראות רצינות !!!אבל רציני

וזו הסיבה שיש כאלו שמאוד קשה !!! מה שאתה עושה
בגלל שקשה להם פיזית או זה לא ... להם לחזור בתשובה

הם לא מספיק ... אלא הם לא רציניים... נפשית
... וחבל... הם לא מוכנים לקבל החלטות בחיים... אסרטיביים

אבל ... לסגור שידוך זה יום הכי שמח בחיים... הם מפסידים
תקבל החלטה ותעמוד !!!  תהיה רציני... בתנאי אחד

  !!מאחוריה
  !!!!זה לא קלילאבל !! מאוד קל לסגור שידוך

קח את  !!!אבל זה רציני... מאוד קל לחזור בתשובה
זו חוייה ... כדאי לך... קח קרדיט... העניינים ברצינות

אל תפחד שזה יהפוך אותך להיות .. מטלטלת ומעצימה
כ "אתה בסה... פתאום כזה איש רציני ומפוחד ומאוים

תהפוך להיות בן אדם אסרטיבי ולא פראייער שיודע לקבל 
הגיע הזמן !!! די!!!! החלטות ולבצע אותם עד הסוף

הגיע הזמן לפתוח אגודה ... שתפסיק לצפצף על עצמך
ממך  --למען הכבוד האישי שלך שנרמס מידי יום ביומו

ס עושה משהו 'שאתה רוצה משהו אחד ותכל... בעצמך
אני לא צריך להגיד לך איך אתה מרגיש סמרטוט ומובל ... אחר

להילחם למען החלש וללחום על !!! ה תשובהז!!! זהו... וחלש
מהיום אני מקבל על עצמי !!! זהו!! הלא הוא אתה... כבודו האבוד

  . תדפוק על השלחן!!!! וזה יקרה... שינוי

  ...)וימאןבספר ... עוד בעניין זה בהרחבה(
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וישבו בסוכות כי לא עשו מימי ... ויעשו כל הקהל סוכות"

"!ישוע בן נון בני ישראל עד היום ההוא

בקרוב ממש

בשבועות אלו של חודש אלול ... כפי שהקדמתי בשבוע שעבר
ננסה ללקט כמה נקודות עיקריות " לחפש דרכינו"שחובה עלינו 

ששם הוא מאריך הרבה ומדרג את חומר (' משערי תשובה חלק ג
כאן במדור מקוצר זה אין לנו את הלוקסוס להגיע  ..)החטאים

... ליהםגם ע ברלעבירות הקצת פחות חמורות שרבינו יונה מד
לכן אין ברירה אלא לגשת מיד 

אז שבוע שעבר דברנו על האיסור להיות  
גם עליו  י כותב"שר כעת נעבור לעוד נושא מהותי!! משומד

:זה לשונו  ..בחריפות גדולה

...) ש בדיוק לשונו"עיי( ..."

... שנזכר בשבוע הקודם לחטא הזה יש דימיון מסוים למשומד
ויש לו רק ... כמו שמשומד יכול להיות לך בן אדם ממש משלנו

דא עקא שהבור הזה מאוד ... מסוים ונקודתי ביהדות" בור"איזה 
. לוש ב"העוה והוא עלול ליפול בו ולאבד את כל .עמוק ומסוכן

שהוא  'מדובר בעובד הש יתכן 
ק "לתפוס אותו על שום ס א"א... ע"חלקי שו' זהיר בכל ד... גלאט

ותמיד צריך  יותר תמיד מביןהוא !! אבל הוא טיפוס מרדן... ב"במ
דווקא בגלל שהוא  והרבה פעמים זה נובע... לעשות אחרת מכולם

שקוראים  יש ערך.. .ס'אבל תכל... עמהממוצ מוצלח יותר באמת
 וצריך!! צריכים הנהגת הכלל כלל ישראלו לו 

 וישנם ...וציות להנהגה שעיניה פרושות על תקנת הכלל הכנעה
שמנהיגי ישראל מתקנים לטובת הכלל והתקבלו על כלל  תקנות
וברגע !!! ומכאן ואילך ואנו מחויבים לתקנות האלו... ישראל

הוא צריך לדעת   מטשטש את הגבולות האלוהודי ושמגיע י
       !!שחק עם העולם הבא שלומשהוא 

א כל דבר שהציבור ול! !!ולהיסחף שאסור להתבלבל
 לא כל שגעון שהציבור אימץ"!! דרכי ציבור"עושה זה כבר בגדר 

 חיזוק שלאם מדובר ב וגם... מחייב את היחיד להיגרר אחריהם
זה לא ... אחריה שהציבור נסחףסגולה חדשה  או חדש טרנד

שהציבור  גם מנהג נקודתי?? ואתה יודע מה בכלל 
דרכי ציבור שהפורש ממנו הוא  שזה בכלללא צריך להיסחף  .נוהג

   ... זהה בעונש
... שהנושא הזה מאוד מעורפל ומטושטש 

מתי זה אולי כן ומתי זה בטוח ?? מתי זה כן ומתי זה לא 
מה שאני יכול ... בודאי לא אני זה שיגיד לך את זה... לא ברור?? לא

: להגיד לך זה דבר אחד
אדם שמחזיק אינטרנט פרוץ בבית ללא כל לכאורה 

לא יעזור לו שהוא  ככל הנראה הוא ... חסימה
אני מצידי מאמין לו שהוא ... יטען שהוא אף פעם לא נכשל בעריות

עוד בעיה יש ... עכשיואבל אתה ... לא נכשל
 גדרה של זה מה הה... שהופכת את הנושא הזה לשטח אפור

אחד ... לפניך שני שכנים באותו בנין: לדוגמא מי זה ה
וכאן הוא פורש מן  דעת עצמו שלא להצביע בבחירות על החליט
... נו נו?? להגיד שזה כבר בגדר פורש מדרכי ציבור(... הציבור

אל  פ"עכ... מסתמא בפעם אחת זה בוודאי לא הופך אותו לפורש
ואילו השכן  )רק בשביל הדוגמא אני מביא את זה. ..תתפס לנקודה
ואין בזה שום בעיה כי הרבנים שלו הורו לו בפירוש ... שלו לא מצביע
נושמים !! הנה לך שני אנשים שחיים באותה עיר... שלא להצביע

ולכל אחד יש את הציבור שלו ואת הפורש מדרכי ציבור ... אותו אויר
בני הקיני שבורחים לגמרי  ואסור לשכוח שיש תמיד את(... שלו

הם אנשים אנטי ממסדיים ואין ו... ם"למדברות כמו שאומר הרמב
החטא הגדול הוא שאדם נמצא בתוך מערכת ומורד  ..בזה שום בעיה

כמה וכמה  הנה לך  )ע"בפ עדינה אבל זו סוגיה... ופורץ בה פרצות
היא מאוד  ציבור פורש מדרכי ההגדרה של סיבות למה בדורנו בפרט

שטח אפור  אבל זה שזה .מטושטשת ולא מתוחמת
זה רק אמור לגרום לנו ... אדרבה  

טובה להיות  כי יש פה סיבה .ויותר נערווען בנושא הזה ליותר
זה  ס"סו !!!לא פשוט באמת כי זה באמת... כי... כי... נערוועןב

ש ולא "מי שאין לו נערווען לא בק וגם ...מהעבירות החמורות ביותר
ס אנחנו כבר "סו... אבל בזה יש מה להיות בנערווען... המינים' בד

 ...כ לבנות את העולם הבא שלנו"כ הרבה ומשתדלים כ"מקריבים כ
 ...בודאי לא על כאלו דברים קטנים!!! ולא מומלץ להפסיד אותו... ו

אנחנו ... כן... להעם המון סימני שא... השארתי אותך עם לשון בחוץ
צריך לדעת בדברים האלו לקחת עשרים ... של בירור נמצאים בעולם

כשרבינו יונה מדבר על פורש מדרכי ... מה שבטוח! אחורה צעדים
פורץ ברגע שאחד !!! קד בחלק הממסדי שבזהציבור הוא די מתמ

וזה חשבון הנפש לכל מיני ... פירצה שאחריתה מי ישורנו זו .דרג
לים ומוברגים בתוך קהילה שהיא ברמה אחת יותר אנשים ששתו
וחטאם  !!!פורשים מדרכי ציבורהם  במקום הזהש... מהם ברוחניות

מהם זה לערוק למקום שכן מתאים כ נדרש "ויתכן שמה שבסה .גדול
לא יכשלו כדי ש. שבילםבעיקר ב לרמה הרוחנית שלהם וזה תיקון

פעמים צריך לקחת זו נקודה שגם אותה ל .בחטא הגדול והחמור הזה
  ... בחשבון



”  

 

  ??...מה בין עששת לטיפול שורשש
  !!!שכל כולו מיועד בשביל לחזור בתשובה חודש שלםחודש אלול זה 

אם אתה בן ... ממה נפשך... כ הרבה זמן לחזור בתשובה"פעם לא הבנתי מה צריך כ
... תחליט שמרגע זה ואילך אני יותר לא עושה עבירות וזהו!!! אדם רציני אז זהו

... מתחיל ונופלואתה כל פעם אתה ... ואם אתה לא רציני. ..נגמר הסיפורבאותו רגע 
זה הרי כבר קורה כל  ...אז בשביל זה אני לא צריך את חודש אלול... מתחיל ונופל

  ???...השנה
וקולטים שתשובה זה טיפול שורש הרבה  ...שיום אחד קצת מתבגרים!!!! אז זהו

 החלק הקטןבדרך כלל רק  העבירות שמגיעות לידי ביטוי מעשי הם ... יותר פנימי
אבל נקודת החטא היא תמיד ... של הצוללת שמבצבץ החוצה ורואים אותו כלפי חוץ

אם אתה יודע להצביע על  :תזכור את הכלל הזה  ..עמוק בפנים ...הרבה יותר עמוקה
כמעט תמיד הבעיה האמיתית  !!!!כמעט תמיד!! 'איזושהי בעיה שיש לך בעבודת ה

שם !! בדרך כלל הבעיה היא בשורש יותר עמוק ששם ...צביעלא איפה שאתה מהיא 
לעלות על הנקודה ולעשות את הטיפול ובשביל .." יושב"שם זה . נמצאת הנקודה
  !! בשביל זה צריך אלול שלם... הזהשורש המעמיק 

  !!! זה בדיוק כמו ההבדל בין שיניים של ילד לשיניים של מבוגר
כי  ??ולמה... יים של מבוגר לרופא שיניים של ילדיש הבדל גדול בין רופא שינ: כידוע

השן שאתה ... ולכן!! עמוק לשיניים האלו כמעט ואין שורש... לילד יש שיניים זמניות
מה ... אם יש חור בשן הזו... וממילא!!! זה פחות או יותר עיקר השן ...רואה כלפי חוץ

אבל . .עיהמתחיל ונגמר הבכאן ... זה פחות או יותר הבעיה... שאתה רואה מול העיניים
מהשן  רבעאצל מבוגר השן שאתה רואה כלפי חוץ היא רק  ???מבוגר שן של כשזה

עד עצם !!! בשורש... מהשן קבורה עמוק עמוק בפנים פ"לכה שתי שליש !!האמיתית
את הרופא בכלל לא  ...ואתה מגיע לרופא.. .אב לך משהו בשןוממילא אם כו ...החניכיים

... אומר לו כלום היא יכולה להיראות מאוד לא יפה וזה לא ...ית השן שלךמעניין איך נרא
האם זה הוא דבר ראשון יעשה לך צילום ורק אז הוא יתחיל לדבר איתך ולהגיד לך 

-- בין ילד קטן ל... זה בדיוק ההבדל גם בנפש האדם... כן ... הגיע לעצב ולשורש או לא
מאוד קל לזהות מה מפריע !!! ה ושקופההאישיות של ילד קטן היא מאוד רכ ..מבוגר

אמא מאוד בקלות מצליחה להצביע ולזהות על מה זה ... אם ילד מתנהג לא יפה... לילד
הבעיה שלו האמיתית אף פעם לא קשורה להתנהגות  !!!בדרך כלל זה לא זה... וגם אצל ילד: אגב(... יושב

... או לא קיבל מספיק צומי... מר שהוא עייף או רעבכשהוא זורק או עצבני אמא מיד יודעת לו... הנקודתית שלו

לא צריך אלול שלם ... לא צריך לעשות צילום!!! האבחון אצל ילד הוא קל) --פ"אבל עכ
אבל כשמדובר  ... בשביל לזהות למה ילד משתולל ולא מתנהג יפה.." חיפוש דרכיו"של 

  ??? בבן אדם מבוגר
  !!! כאן צריך אלול שלם ...'כשבן אדם מבוגר לא מצליח לעשות רצון ה

עד שנגיע לאבחון הנכון ... צילומים ואבחונים... כאן צריך להתחיל עם סבב של בדיקות
 .והמחדל שממנו מגיעה הנפילה!!! שב הכאבונזהה את השורש ואת העצב שעליו יו

ויותר  זה בדרך כלל מגיע ממקום שורשי  ...וממילא לחזור בתשובה זה לא משהו נקודתי
  .. .עמוק

---  
   ...זה לא אומר שזה משהו קשה ומסובך!!! שלא תבין לא נכון: עכשיו

אלא היא פשוט בעיה !!! יותר בעיה שורשית זה לא אומר בהכרח שהיא מסובכת!!!! לא
נראה לך שחסר לך  היה כלפי חוץ... נראה לך כלפי חוץהיה היא אחרת ממה ש !!!!אחרת

תגלה יתכן שי ...ותחקור את נסיבות הקושי ןאבל אם קצת תנבור ותאבח... באהבת תורה
אולי טיפה יותר  ...מעמד ...צריך טיפה יותר כבודאתה אולי " ...לא לשמה"שחסר לך ב

זה לא יותר ?? זה נקרא יותר מסובך... נו ...'וכו' שטעלע וסיבה מספקת למה להשקיע וכו
   !!!!!אלא פשוט משהו אחר... מסובך

בתור בחור ... כן ... גאווהה חטא בוידויים על שנים עברוב אוי כמה ימי כיפור בזבזתי
' וכו' או קנאה וכו תחרותכתלות רגשית או ... כל מיני קשיים חברתייםהייתי סובל מ

אם הבעיה  ...נו !!!!זה גאווהכ חכם שאמר לי שהבעיה שלי "והלכתי למישהו לא כ... 'וכו
למדתי ... היות עניובלתי על עצמי לק ...שלי זה גאווה אז צריך לחזור בתשובה על גאווה

  ...  בגנות הגאווה ובמעלת הענווהספרי מוסר והתחזקתי 
  ... איזה שטויות... ואיזה ענווה... איזה גאווה... שתהיה לי בריא... אוי אוי

בחור שיש לו מצוקה חברתית והמסקנה היא שהחטא שלו זה  !!!זה נקרא חוסר אבחון
נס שאותו אחד שאמר לי את זה הוא לא  ...כאב עד כדי ...כ לקוי"גאווה זה איבחון כ

הוא מיד ... הלכתי לרופא שיניים ...למעלהפעם היה כואב לי השן : כי תבין... רופא שיניים
תאר ... וזה רק מקרין לכיוון מעלה למטהאלא ! קלט שהשן הבעייתית היא לא למעלה

צמך שהוא היה גם רופא תאר לע... לעצמך שאותו אחד שאבחן שהבעיה שלי זה גאווה
משן ... ואז היה כואב לי גם למעלה וגם למטה... הוא היה קודח לי בשן למעלה... שיניים

זה בדיוק מה שקרה ... כן... היו נהיים לי שתי שיניים בעייתיות שהייתה לי אחת בעייתית
שיש . ..עוד בעיה הוסיף לי ואותו אחד... רק בעיה חברתית בהתחלה הייתה לי ...לי איתו

   ... אלא אני גם חוטא בגאווה... לא מספיק שיש לי קשיים בחברה ..לי גם גאווה
!!!! ובשביל האבחון הזה צריך אלול שלם !!מאוד קריטי!! האבחון מאוד חשוב: בקיצור

ולקשר שלי עם ... לחזור לעצמי... לפגוש את עצמי!! אני לדודי!!! אלול של מפגש עם אני
ואם לא עושים את זה ... ו ...המפריעים שלי להתקרב אליו יתברךולזהות את שורש ... 'ה

אלא מוסיפים לה עוד כמה ... אז קח בחשבון שלא רק שלא מטפלים בבעיה... טוב
  ...ויש המון המון דוגמאות כאלו... עיין ערך הגאווה שלי... בעיות

---  
מיד המסקנה תתפלא לשמוע שלא ת :וכאן אני רוצה להגיד לך עוד הערה מאוד נחוצה 

שאתה נורא נורא ברוב המקרים המסקנה היא ... אדרבה... היא שאתה נורא נורא חוטא
 ??...שמה זה אומר... ש... שפעם ידעתי שבחודש אלול צריך לחזור בתשובה ... כן ... מסכן

שאני חוטא ... למסקנה הזו ידעתי שאני איכשהו מוכרח להוביל.. .איזה פושע אני... אוי

אני איכשהו צריך להרשיע את עצמי ... לא משנה מה האמת... ואבוי לי ופושע ואוי
  ...) את עצמי" (אני מאשים"--ש הרושם והתחושה ולצאת מהדיון עם

מסמנים בן ... זה עובד אצל המשטרה ככה !!!אנחנו לא הפרקליטות!!! אז זהו שלא
רכים וכל הד אדם ומחליטים עליו שהוא מוכרח להיהפך להיות נאשם בכל מחיר

  ... מובילות בכל מחיר לתוצאה הזו
אנחנו בסך הכל צריכים לעשות  ??אז מה כן...  אז זהו שאנחנו לא המשטרה

זה  !!!!זה הכל!!!! זהו... שבשמים שלי אני צריך לשוב לאבא: כלומר... תשובה
זה לא ... וגם לא להיות לא אשם ...ובשביל זה אני לא חייב להיות אשם !!!היעד

אני צריך ללמוד את המפה ולזהות איפה : אני צריך דבר אחד ??ז מה כןא ...הנושא
תכנית מסודרת איך אני  !!!ולהגיש תכנית הבראהלדעת לסמן מסקנות ... הבעיה

יתכן קח בחשבון ש... ואתה יודע מה... ולא אחורה' מתקדם קדימה בעבודת ה
יתכן ... עצמישאני צריך קצת יותר לפנק את  )בין הייתר(מאוד שהמסקנה תהיה 

קח בחשבון שגם מסקנות כאלו ... בערב מוזיקה קצת שהיה חסר לי לשמוע
כי אתה ... שיהיה לך בקורת חיצונית מתלמיד חכם שמכיר אותך רק מומלץ בחום( יכולות להגיע

אולי כל הסיבה שלא למדתי טוב ... מבין לבד שיש כאלו שיכולים להסיק מסקנות קצת יותר יצירתיות
וגם קצת פארנסאלך  ...יה חסר לי איזה טיסה טובה לגיאורגיה פלוס מסעדה כל שבועהשנה כי ה

 שזה יגיע... שאם צריך למסקנה הזו ...בשביל זה צריך הדרכה צמודה מרב שמכיר טבעך ...מהצד

תשובה זה משהו  ...אני רק בא לומר דבר אחד )...שלך ממקום טהור ולא מאינטרס שובב
מתי ... ואוף... ו... מבוייש... שבלונה של פרצוף מאוכזב זה לא איזה!!! מאוד רחב

!!!! זה הצעת יעול! תשובה זה משהו עם הפנים קדימה!!!! לא ...תגמר ההצגה הזו
  ...איך מבינים את המפה ומשרטטים אותה מחדש

---  
יכנס לנושא רחב נ ...אז ממש במילה אחת... אם כבר הגענו לכאןעכשיו 

  ??? מה הכוונה "!!!!לא להגיע באמצע": לו בלשון מושאלת שקראתי
כבר  שאתה תקוע בה' אם אתה רואה שיש לך חולשה מסוימת בעבודת ה

 כמה שאתה מנסה להתקדם ולזוז ולהשתפר אתה תמיד!!!! וזה לא זז שנים
תבדוק טוב טוב אם הסיבה  אם זה ככה !!!!תקוע באותו מקום ממשיך להיות

הדוגמא הקלאסית  !!!!באמצע רק יענזכר להגשזה לא זז היא בגלל שאתה 
... ץ"ס ובחזרת הש"הנושא של דיבור בביהכנ זה ...שכבר נכתבה בגיליון זה

אתה יודע  !!!זה לא זז... ס'ותכל... על זה ומעוררים על זה ומה לא מדברים
בעיקר ( החגיגה הזוו כל האוירה... של שטיבלאך והמבנה כי כל הצורה?? למה

 ...חוסר רצינותנותנת תחושה כללית של  )...רשל השעות המאוחרות יות
ולעמוד באמצע מנין פיראטי ... אתה לא יכול לנחות פתאום מהחללוממילא 

ועוד חמשה ... השני מסתובב הלוך חזור ..שאחד קורא עלון... של השטיבלאך
ופתאום ... ץ"ץ כבר יתחיל חזרת הש"מבחוץ כדי שהש אותם אנשים הביאו
!!! דול עוונו מנשאג!! המקום הזה מה נורא!! ית הכנסתב כבוד: לצעוק רבותי

לא נורא ... כל האוירה זועקת פה חוסר רצינות... באמצע תעהג :אדוני היקר
תזעק חגיגה  שר שכל הישות פהאי אפ... עוונו ולא מנשא גדול לא... המקום

 ...כל זה אני צריך לזכור שמה נורא המקום הזה ואוי ואבויאחת גדולה ובתוך 
אם אתה רוצה באמת לפתור את  ...זה לא עובד... זה ...דול עוונו מנשאג

... מהתחלה אחת ולתמיד תהיה יסודי ותתחיל !!אל תגיע באמצע!!! הבעיה
והכל נראה ... מקומו מנין שכל אחד יודע איפה... תחפש לעצמך מנין מכובד

זה . ..ואז תתחזק בלא לדבר בשעת התפילה... וכובד ראש הרבה יותר רציני
יש עוד עשרות דוגמאות ... זו כמובן דוגמא קטנה מאוד... יתבקש מעצמו כבר

... אתה מאוכזב מעצמך שאין לך אהבת תורה... אתה רוצה אהבת תורה ...כאלו
 גם צריך להשקיע... בשביל לאהוב את התורה !!אתה מגיע באמצע!! אדוני

ופתאום ... להשניא על עצמך את התורהו לדכא אתה לא יכול... מסביבב
אותו סיפור ... לנחות מהחלל ולהיות בהלם מעצמך שאתה לא אוהב ללמוד

להזמין ... יש אנשים שיש להם מומחיות לעצבן את עצמם... במידת הכעס
אוכל  כ הבן אדם"ואח... לעצמם כל מיני גפרורים שמציתים להם את העצבים

 !!!הגעת באמצע!! אדוני... למה יש לי שנאת חינםו... את הלב למה אני עצבני
אל !! אל תזמין מוקדי חיכוך !!אל תגרר לאש ...אם אתה לא רוצה לכעוס

אתה  ... תעשה מעשים שיגרמו לכולם להגיד לך את מה שאסור לך לשמוע
לא יכול להתפלל בבית כנסת ולחיות בקהילה שלא מתאימה למנטליות 

בשביל  !!!עהגעת באמצ... כ לגלות שיש לך בעיה בשנאת חינם"ואח... שלך
אתה .. .התחככויותמוקדי בשביל זה צריך להתרחק מ... שלא יהיה שנאת חינם

כל אחד ... 'וכו' וכו... את שונאת את המושג ששמו צניעות... שונא את אלול
הערך הרוחני שהכניסו לנו בראש בצורה ... מאיתנו והסדין האדום שלו

הגיעו ?? הטעות איפה?? מה קרה... מאיימת וגדלנו עם ראקצייה כלפיו
... זה באמת נורא!! אמת... אמרו לנו כמה העבירות שלנו הם נוראות !!!באמצע

  !! אבל שכחו להגיד לנו כמה המצוות שלנו נוראות ופועלות בגבהי מרומים
אבל שכחו להגיד ... ה"אמרו לנו שאנחנו יכולים להכעיס מאוד מאוד את הקב

את זה ... סתדר בלי השחרית שליה צריך אותנו והוא כביכול לא מ"לנו שהקב
  !!!את זה פחדו להגיד לי!!! לא הסכימו להגיד לי
אז אני גם לוקח קרדיט ... אם אני אשם בכל הפיגועים!!! אסור להגיע באמצע

אני גם יכול ... ה"אם אני יכול להכעיס את הקב... על כל הדברים הטובים
  ...ל"ואכמ... אני לדודי ודודי לי!!!!!! מאוד מאוד לשמח אותו
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