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עלה ריי אריה ל'אהל שרה', אך יעמדו לפני מפתן הדלת שמע קול לימוד 
יחירותא. הוא תמה: הלא סיכמנו שאני יא לדיר איתו ליד, והנה הוא 

יושי עד חירותא. למחרת ניגש לזקני הרי הרמן יטרוניה: "אני ממש לא 
מיין, זו צורת ההתנהלות, שהמיועד ממתין לי עד חירותא?"

הגאון ריי יחיאל מיכל שטרן שליט"א, ריה של שכונת 'עזרת תורה', 
שזכה ללמוד יחירותא עד מרן הגרי"ש אלישיי זצוק"ל 

"ֲאָנִשׁיד ֲחָכִמיד ּוְנֹיִניד" )דיריד א', י"ג(

יחיד ומיוחד היה רבינו הגדול מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, 'יחיד', אף 
במובן הצר של המילה: את גדלותו התורנית הנוראה רכש הוא לבד, 
בלימוד עצמי וללא חברותא, כידוע. כך היתה דרכו כל ימיו אשר חיה.
עם זאת, לכלל זה היה יוצא מן הכלל, הלא הוא יבלדח"ט הגאון רבי 
יחיאל מיכל שטרן שליט"א, רבה של שכונת עזרת תורה. לצד זכותו 
שיחנו  בן  יעסוק  בה   – בחברותא  זצוק"ל  מרן  עם  ללמוד  הגדולה 
זצוק"ל  מרן  כאשר  מיוחדת,  לקרבה  גם  ממנו  הוא  זכה  שליט"א, 

מאיר לו פניו באופן מיוחד.
ולגעת בשולי  הוותיק, להתחזקות מעט  ביקשנו, אפוא, מהתלמיד 

גלימת רבן של ישראל.
"אחרי הסתלקותו של מרן זצוק"ל", פותח הגרי"מ שטרן שליט"א, 
הספר  כי  למבקשים  השבתי  ספר.  עליו  שאכתוב  ממני  "ביקשו 
יהיה רק כרך אחד, אלא סדרה של המוני כרכים, רק  שאכתוב לא 
שבכולם תופיע אותה שורה: הרב אלישיב ישב ולמד... לכן, גם כעת 
בחלוף השנים, אעסוק באהבה שאהב רשכבה"ג מרן הגאון רבי יוסף 
שלום זצוק"ל את התורה, ממה שחזיתי בעיני, ומה ששמעתי מפיו".

החירותא של המתמיד הצעיר
הגרי"מ  שמע  אותה  במרן,  העוסקת  עובדה  בתיאור  פותח  והוא 

יוסף הרמן זצוק"ל  )"הכל לאדון  שליט"א מזקנו: "זקני, הגאון רבי 
התנהלות  מפרטי  לי  סיפר  והוא  מרן,  של  השדכן  היה  א.ח(  הכל" 
ב'זכרון  גדולה  מנחה  תמיד  להתפלל  היה  זקני  של  מנהגו  הדברים. 
משה', יחד עם הגה"צ רבי אריה לוין זצ"ל, אשר סיפר לו יום אחד כי 
הוא מחפש שידוך לבתו מרת שיינא חיה. סבי הציע לו את הבחור 
מהומל.  הרב  אלישיב,  אברהם  רבי  הגאון  של  היחיד  בנו   – המופלג 
לאחר דין ודברים בין הצדדים, סיכמו עם אביו של החתן המיועד על 
מועד שבו יבוא רבי אריה, אבי הבת, לראותו, להיפגש עמו ביחידות, 

ולהתרשם ממנו.

המשך יעמוד 24
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היד"צ זימנו אליהד ידחיפות את ראשי משרד היריאות, אלו יאו לפניהד 
והייאו עימד נציגות מיעלי הלוליד, וכולד כאחד הכחישו יכל תוקף את 

העוידה שמיצעיד זריקות יעופות... והנה ריי אירהד ראטה – הספרא דדיינא 
שנודע יפיקחותו - היחין מיד שאין אמת ידיריהד. אז נעמד ילהט והזהירד 

על חומרת הדיר של אמירת שקר יפני יית דין שהשכינה שרויה יו...

הגאון ריי מאיר הלוי סאלאווייציק זצוקללה"ה ישיחות עד הרי שמעון יוסף מלר שיידלט"א

"ֲאָנִשׁיד ֲחָכִמיד ּוְנֹיִניד" )דיריד א', י"ג(

וכי לא ידענו שה'חפץ חייד' היה ילוד אישה?!

דיברנו אודות קטעי הסרט שנמצא לאחרונה בו רואים את ה'חפץ 
חיים' מגיע למקום ה'כנסיה הגדולה'.

שיש  מידידיו  אחד  באזני  שהתפאר  אחד  שהיה  הגר"מ  לי  וסיפר   
נכנס  כאשר  אמנם  היום,  כל  ולומד  שיושב  בביתו,  ת"ח  חתן  לו 
החתן  את  לתדהמתו  ראה  החתן,  של  לימודו  לחדר  ידיד  אותו 
עומד על סולם בקצה החדר ומצייר דבר מה על הקיר... לפליאתו 
שאני  אחרי  יהיה  מה  לחשוב  "התחלתי  הלה:  לו  הסביר  האי?  מאי 
אני  מה  וכו',  ספרי  תוספתא  ירושלמי,  בבלי,  הש"ס  את  אגמור 
את  יסודי  באופן  ללמוד  להתחיל  שעלי  והחלטתי  אז?!  אעשה 
אדם  של  דמותו  את  הקיר  על  מצייר  אני  ולכן  מהתחלה,  הכל 
יסודי יהיה  שהכל   – אבינו  אברהם  של  דמותו  את  וכן   הראשון, 

 וברור"...
בעיני, אומר הגר"מ, ההתלהבות שהיתה מהסרט החדש שמצאו על 

החפץ חיים, משולה לזה...
וכי לא ידענו שהחפץ חיים היה ילוד אישה?!

חשיפת  על  בתגובה  לי  אמר  ישיבה  הראש  ממשפחת  אחד  אני: 
על  מהח"ח  חדשים  דפים  כמה  מוצאים  היו  אם  גם  "וכי  הסרט: 
על  מראה  זה  והרי  כך?!  מתלהבים  היו  גם  למשל,  ברורה,  המשנה 

מצב הדור שמתלהבים מכאלו דברים..."
האם ראש ישיבה מסכים לדברים אלו?

הגר"מ: ודאי שאני מסכים עם דברים אלו...
אני: זה רק מראה שיש עוד הרבה דברים, ורק צריך למצוא אותם.

שם  מצאת  שלא  רואה  ואתה  בבריסק,  היית  הרי  למה?  הגר"מ: 
כלום...

אני: טוב, בריסק הרי נחרבה.
נכון, אתה צודק. אפילו היהודי האחרון שהיה שם מאותה  הגר"מ: 

תקופה כבר איננו...
היא  שכיום  בתו  ועל  ויינשטיין  שלמה  ר'  על  איתי  לדבר  והחל 

הנחשבת כ'ראש הקהל' בעיר.

ער איז געווען 'א איש המעשה'...

אמרתי להגר"מ שמעניין שכל מה שהיה לה'חפץ חיים' הוא הדפיס.
היה  שפעל,  דבר  וכל  המעשה'",  איש  געוועאן  איז  "ער  הגר"מ: 
ידעו  שלא  ופחד  לחו"ל,  נוסעים  שאנשים  שמע  הוא  למעשה! 
שיש  ראה  הוא  ישראל'.  'נדחי  הספר  את  חיבר  הוא  אז  הלכות, 
יהודים שנלקחים לצבא הרוסי ונתקלים בשאלות יום יומיות קשות, 
אז הוא חיבר את הספר "מחנה ישראל". הוא ידע שיש בעיה בדור 
של דיבורי לשון הרע, ולכן חיבר את הספר על לשון הרע, וכן עוד 

על זה הדרך.
אחת  שבשנה  חיים',  ה'חפץ  על  מעשה  שמעתי  הגר"מ:  והמשיך 
בזקנותו עשה סעודה גדולה ביום ההולדת, ומקורביו התפלאו מה 
וה'חפץ  כך,  על  אותו  לשאול  מהם  אחד  שההין  עד  ככה.  על  ראה 
חיים' ענה לו: "הרי אני מעורר את כל הציבור לא לדבר לשון הרע 
גדול  ה'  חילול  מזה  היה  הרי  ימים,  בקיצור  נפטר  הייתי  ואם  וכו', 
שאני שכל הזמן עוררתי על עוון זה, הסתלקתי בגיל צעיר, נגד דברי 
הפסוק בתהלים )ל"ד י"ג( 'מי האיש החפץ חיים אוהב ימים וגו' נצור 

לשונך מרע'. ולכן עשיתי סעודה שב"ה לא יצא חילול ה' על ידי"...

להיות מוכן להשיי יעולד העליון
אלי,  דבריו  כפי  לעשות  וכשזרזני  מה,  דבר  על  אותי  הוכיח  הגר"מ 

 Yeudameir
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אך ראה שאני מהסס בדבר ולא קל לי לקבל את דבריו באותו עניין, 
אמר לי כלהלן:

יעקב  ליברמן. לאחר שרבי  אספר לך מעשה ששמעתי מר' מאיר 
ה'חפץ  אליו  נסע  בלידא,  שלו  התיכונית  הישיבה  את  פתח  ריינס 
חיים' בערב ראש השנה לומר לו 'גוט יאר', ואז ניצל את ההזדמנות 
כאשר  בשמים  יענה  ומה  תיכונית?  ישיבה  פתח  מדוע  אותו  ושאל 
יתבעו אותו על כך? והמשיך ואמר לו החפץ חיים: "תראה. בשמיים 
צריכים לבוא מוכנים לקראת כל מה שישאלו אותך, וכאשר ישאלו 
'מה אתם רוצים ממני?  זו, אתה אולי תחשוב לטעון,  אותך שאלה 
לזו[  זו  קרובות  היו  וראדין  לידא  ]העיירות  אלי  מקום  בקרבת  הרי 
היה גר ה'חפץ חיים' והוא לא מיחה בידי על כך, ואילו רק היה מוחה 
לא הייתי עושה זאת. ולכן באתי אליך עתה לומר לך שטענה זו אל 

תחשוב לומר שם בעולם העליון" )כי אני אכן מוחה על כך(...
ע"כ סיפור המעשה שסיפר לי ר' מאיר ליברמן.

חיים...  חפץ  דער  געווען  איז  וואס  "קוקט  הגר"מ:  לי  לומר  והוסיף 
מיט אזא וויטע קוק..." ]-תראה מה היה החפץ חיים, עם כזה מבט 

למרחוק[.
והרגשתי שהגר"מ מכוון בזה גם אלי, שאתן דעתי על העניין, שלא 
הוא  כן  ועל  כך,  על  זרזני  לא  שהגר"מ  העליון  בעולם  לטעון  אוכל 

אומר לי כן.

אתן לך ירכה שלא תקלקל...
הגרי"ז,  עם  שהיה  מעשה  ביתו  לבני  סיפר  שהיום  הגר"מ  לי  אמר 
שהוא )הגר"מ( היה עד לו, כאשר נלווה אל אביו פעם בשעת טיולו 
לצורך בריאותו, והנה בעודם מהלכים בדרך, קרב ובא לעומתם יהודי 
העומד  זצ"ל  במרן  ובהבחינו  מכובדת,  תורנית  משרה  בעל  חסידי 
למולו, ניגש אליו בדחילו, ואמר מתוך רטט והתרגשות, כהולך לקבל 

ברכה מ'רבי': "נוסע אני לחו"ל ורצוני שהרב יברכני כי אצליח".
מרן הגרי"ז זצ"ל – ששנים רבות קודם לכן הכיר טיבו מתוך מעשה 
שהיה – השיב לאיש בנימה פסקנית: "יכול אני לברכך רק בדבר אחד 

– שלא תקלקל!" ]זאלסט נישט קאליע מאכן[!
כעבור זמן מה התברר שאמנם הלה נסע בשליחות השלטון הציוני 
הצלחת  ועבור  המאוחדת",  ה"מגבית  עבור  כספים  לגייס  לחו"ל 

הנסיעה הזו הוא בא לבקש את הברכה...
אני: הבאתי מעשה זה בספר, בשם הראש ישיבה, אך לא כתבתי את 

שמו של אותו אדם, רק כתבתי 'אדם נכבד אחד...'
הגר"מ: כמובן שכך היית צריך לכתוב, ללא פירוט שמו.

כל  ידיעה  הגר"מ  של  עינו  צדה  כאשר  תשל"ט  בשנת  זה  היה 
היכן  החשש  אצלו  התעורר  ומיד  עופות,  של  חיסונים  לגבי  שהיא 
לגרום  עלול  הדבר  אין  ואם  החיסון,  חומר  את  לעופות  מזריקים 
לטריפת העוף, ושלח את אחד מגדולי תלמידיו, שקרובו עבד בזמנו 
ב'משרד הבריאות', כדי לברר אצלו אם אמנם נכון הדבר שמזריקים 
והיכן. כאשר השיב הלה שמזריקים את החסונים בצוואר  בעופות 

העוף, שלח הגר"מ תיכף את תלמידיו אל עבר לשכת בד"צ העדה 
החרדית שבבנייני זופניק, כדי להביא את הדבר לידיעתם, ולעוררם 

על החשש הנובע מכך לכשרות העופות כולם.
הבד"צ זימנו אליהם בדחיפות את ראשי משרד הבריאות, אלו באו 
לפניהם והביאו עימם נציגות מבעלי הלולים וכולם כאחד הכחישו 
רבי  והנה  בעופות...  זריקות  שמבצעים  העובדה  את  תוקף  בכל 
בעינו  הבחין   - בפיקחותו  שנודע  דדיינא  הספרא   – ראטה  אברהם 
החדה מיד שאין אמת בדבריהם. אי לכך נעמד בלהט והזהירם על 
חומרת הדבר של אמירת שקר בפני בית דין שהשכינה שרויה בו, 

ועוד כהנה וכהנה.
עוד הוא מדבר, והנה לפתע פורץ בבכי מר אחד הלולנים שנוכחו שם 
– יהודי תימני שעלה שנים ספורות קודם לכן מתימן, והודה שאכן 
הם מזריקים חיסונים לעופות בצווארם, אלא שאיימו עליהם שאם 
יגלו את הדבר יסלקום תיכף מעבודתם. הבד"צ כמובן אסר בו ביום 
הגדולה  הסערה  את  זוכרים  ]רבים  העניין  לבירור  עד  העופות  את 
שהדבר עורר, כאשר ביום זה לך יומא דהילולא של האדמו"ר ה'בית 
החסידים  כלל  עבור  גדולה  סעודה  אז  הוכנה  וכבר  מגור,  ישראל' 
הבאים מרחבי הארץ לרגל היארצייט, ועם זאת תיכף כאשר נודעה 
סערת העופות, זרקו תיכף ללא שיהוי את כל העופות שהוכנו עבור 

אלפי המשתתפים, על אף הפסד הממון הגדול הכרוך בכך[.
הגר"מ שעמד על המערכה לא אמר די בכך, אלא שלח לברר בחו"ל 
אצל גדולי המומחים על השפעת הזריקות על העופות. באותם ימים 
נראה רבי מאיר ברנדסופר מידי יום כאשר שני עופות בידו, וסובב 
הלוך ושוב בין ישיבתו של הגר"מ ששכנה אז בבתי וויטנברג, שם דן 
יחד עם תלמידי הגר"מ על כל צדדי השאלה, הן מבחינה ההלכתית 

והן מבחינה המעשית, ומשם לבניני זופניק מקום משכן הבד"צ.

הייתי יורד לעומק העניין
סיפר הגר"מ: בימים עברו, כאשר היה בא אלי אדם כלשהו ושואל 
אותי אף בדבר שמעולם לא ידעתי ולא למדתי, הייתי ללא התרגשות 
פותח את הגמרא ולומד את הענין לאט לאט – ובנוכחותו- ואז יורד 
לעומק הענין ואומר לו תירוץ טוב. היום לעומת זאת, כבר אינני יכול 
שאני  דברים  על  אותי  לשאול  באים  כאשר  והנה  כלל.  כן  לעשות 
אותי  ושואלים  כשבאים  אך  לענות,  משתדל  אני  למדתי,  או  בענין 
דברים חדשים שלא למדתי, אני משתמט ואיני רוצה לענות, אולי 
הם חושבים שאני משתמט מהם מסיבות צדדיות, אבל האמת היא 

זו.
מאוד  סבל  הוא  קארלינער  דויד'ל  רבי  ימי  שבסוף  לספר,  והוסיף 
משכחה, ופעם כשהגיע אליו משולח אחד נתן לו יד לשלום ושאלו 
שנהנה  המשולח  יד.  מתת  לו  נתן  מבוקשו  מה  וכששמע  לרצונו, 
נשאר  ובטעם[,  ]-בהנאה  בגישמאק  לומד  דויד'ל  רבי  את  לראות 
לעמוד לידו. חולפות כמה דקות. רבי דויד'ל מרים עיניו שוב, מברכו 
לשלום ושואלו לרצונו. אמר לו המשולח: "זה אני, אותו אחד שהיה 
כאן כבר קודם"... והמשיך רבי דויד'ל ללמוד. חלפו עוד כמה דקות, 
את  מרים  שוב  דויד'ל  ורבי  לומד,  לראותו  ונהנה  עומד  עדיין  והלה 

המשך יעמוד 26
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הנהג התרגז, הוציא את האקדח וקרא לעיר היחוריד: "מי שיתקרי אלי 
- אירה יו!". מיד הרגעתי את היחוריד, נגשתי לנהג ואמרתי לו: "שית 

שלוד! ה' יחזיר יתשויה את כל עמו ישראל!"

הגאון ריי ראוין אליז שליט"א על מצוות התוכחה 

אחת מן התוכחות שאותן מזכיר משה היא: "ודי זהב" – מעשה העגל. 
שהשפעת  וזהב  כסף  בשביל  הוא:  ברוך  הקדוש  לפני  משה  "אמר 
לישראל עד שאמרו די, גרם להם לעשות את העגל" )ילקוט שמעוני 

רמז תשצז(.
היא,  ישראל  לעם  משה  שאמר  התוכחה  דברי  שתמצית  נמצא, 
שכביכול אינם אשמים כל כך... היה להם זהב רב ולכן הגיעו לעשיית 

העגל...

מצוה שלא לומר דיר שאינו נשמע
רבי ישראל ויזניצא זצ"ל היה גאון בתורה, וכיהן ברבנות באחת הערים 
ברומניה. כרב המקום, נטל על עצמו גם את הדאגה לעניי עירו, ועשה 
זאת באומנות מיוחדת, בהיותו חביב ונימוסי, מקובל על הקהל ובעל 

דרך ארץ במידה מופלגת.
העיר.  בחוצות  לטיול  אותו  שילווה  לגבאי  הרב  קרא  הימים  באחד 
בדרכם עברו ליד ביתו המפואר של מנהל הבנק העשיר, שנמנה על 
המשכילים. שלח הרב את הגבאי לדפוק על הדלת, ולשאול אם ייאות 
להכניסם,  מיהר  שפתח  והמשרת  הדלת,  על  נקש  הגבאי  להכניסם. 
של  הראשי  רבה  כי  הבית,  לבעל  להודיע  ורץ  בסלון,  בכבוד  הושיבם 

העיר הגיע לביקור. 
הזדרז העשיר ללבוש את חלוקו, ויצא לקבל את פני הרב. התיישב על 
כסאו, ברך את הרב לשלום, והמתין שיסביר לו את סיבת בואו. אולם 

הרב שתק ולא הוציא מילה מפיו. 
שתק גם העשיר והמתין להסברים שלא באו. כך גם הגבאי – שהמהלך 

כולו היה סתום בעיניו. 
הביקור  סיבת  מה  לגבאי:  בעיניו  העשיר  רמז  ארוכות  דקות  כעבור 
הזה? והגבאי משך בכתפיו: אין הוא יודע. הרב לא שיתף אותו בכלום.

לבסוף קם הרב, נפרד מן העשיר לשלום ויצא, כשהעשיר מלווה אותו 
בכבוד גדול. בפתח בית הרב חש העשיר שהוא אינו מסוגל להתאפק 
יותר ואמר: "ימחל לי כבוד המרא דאתרא, אך לא הבנתי לשם מה בא 

לביתי ולא אמר לי מאומה. האם רצה כבודו משהו?".
השיב לו הרב: "באתי לקיים מצוה, וברוך ה' שזכיתי לקיימה". 

"איזו מצוה קיים כבוד הרב?" – נמלא מנהל הבנק בסקרנות.
דבר  לומר  מצווה  שיש  שכשם  אמרו,  ז"ל  "חכמינו  ואמר:  הרב  נענה 
ע"ב(.  סה  )יבמות  נשמע  שאינו  דבר  לומר  שלא  מצווה  כך  הנשמע, 

באתי אליך וקיימתי את המצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע".
נבהל העשיר: "יאמר לי כבודו איזה דבר לא שמעתי!".

"מדוע אומר?" – התחייך הרב – "רוצה אני להמשיך לקיים את המצווה 
שלא לומר דבר שלא נשמע, שכן יודע אני שדברי לא יישמעו!". 

"ימחל לי כבודו, אך מניין הביטחון שבאמת לא אשמע? אולי כן אשמע 
לדברים?" – טען העשיר. 

חכך הרב בדעתו, ולבסוף אמר: "טוב, אומר לך. ישנה אלמנה מסכנה 
מביתה  להוציאה  כעת  מתכוון  והבנק  לבנק,  חובה  את  שילמה  שלא 
צריך  ממש.  לרחוב  נזרקת  המסכנה  האלמנה  הדירה.  את  ולמכור 

למחוק את החוב שיש לה בבנק".
"אני רק מנהל הבנק ולא הבעלים שלו!" – התנצל העשיר – "איך מצפה 

הרב שאמחק חובות ללקוחות?".
לך  אמרתי  הלא  אותי!  הכשלת  חבל,  "חבל,  הרב:  פני  על  עלה  צער 
שתיתן לי להמשיך לקיים את המצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. 

בשביל מה בקשת ממני שאספר לך?!".
המצווה  קיום  מכישלון  הרב  אכזבת  נקרה  העשיר  ובלב  נפרדו,  הם 
'שלא לומר דבר שאינו נשמע'... עד שלבסוף גמר בלבו לשלם מכיסו 
את חובה של האלמנה. הוא הודיע על כך לרב, שכמובן שמח מאד על 

שלא נכשל באמירת דבר שלא נשמע. 
הרי לנו, שגם לאנשים רחוקים אפשר לומר מוסר ולגרום להם לתקן 
את דרכיהם, אולם דרושה לשם כך חכמה מיחדת. זהו שאמר החכם 
את  כשאומרים   - ויאהבך"  לחכם  "הוכח  ח(:  ט,  )משלי  אדם  מכל 

הדברים בחכמה ובתבונה, הם נשמעים ומתקבלים. 
אין ספק, אילו היה הרב מתיישב בבית העשיר, מספר לו את סיפורה 
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של האלמנה ומבקש שיתרום לה ביד רחבה, היה העשיר טוען שאין לו 
כסף ושהדבר לא מקובל, או במקרה הטוב, משתתף בתרומה סמלית. 

אך מאחר שפעל בחכמה - דבריו התקבלו. 

הוכח תוכיח – אך לא תישא עליו חטא!
גדולי רבותינו שמרו מאד על קיום מצוות "הוכח תוכיח", אולם בד בבד 
שמרו על כבודם של מקבלי התוכחה, ודאגו שגם אחרים לא ישפילו 

אותם.
אמרו רבותינו ז"ל )יומא ט ע"ב(: "בית מקדש שני מפני מה חרב? מפני 
שהיו שונאים זה לזה". הייתה ביניהם שנאה ולא היו מוכנים לוותר זה 
הוא   – לרעהו  ומוחל  שמוותר  האדם  כי  להבין,  השכילו  לא  הם  לזה. 

עצמו המרוויח הגדול...

תוכחה יעיתוי הנכון
העיתוי לתוכחה גם הוא צריך להיבחר בקפידה. לא כל עת וכל שעה 

כשרה לתוכחה. 
בפרקי אבות )ד, יח( שנינו: "אין מרצין לאדם בשעת כעסו". לפעמים 
אדם מצהיר הצהרות מתלהמות: 'אני לא אתן להם, אני אלך איתם עד 
הסוף'... ואנשים מסביב מנסים לעצור אותו: 'מה אתה עושה?!'... אך 
צריך לדעת ש"כעס בחיק כסילים ינוח" )קהלת ז, ט(. אסור להוכיחו 
באותה עת, והדברים שיאמרו אז לא יועילו כלל. שום תוכחות שבעולם 
אינן נכנסות ללבו של הכועס. צריך לתת לו זמן להירגע, לשתות כוס 

קפה ועוגה, ואחרי שהוא שבע ודשן אפשר להתחיל לדבר איתו. 
גם אז, צריכים לפעול בחכמה, לדבר איתו על נושאים שונים: איך הילד 
בתלמוד תורה? הכל בסדר איתו? איזה חסד עשה ה' עמך, כמה ילדים 
מסתובבים ברחובות, ואותך זכה ה' ביהלומים כאלו... כנראה שאתה 
חביב לפני ה' יתברך... ודרך אגב להכניס: 'לגבי מה שהיה אתמול, אני 
חושב שמסכן פלוני... אני יודע שאתה בטוח שהוא אשם, אבל...' וכן 
הלאה. בחכמה ובתבונה. רק לא בשעה שהוא כועס, שכן אז לא יועיל 

דבר. 
צריך לזכור ש"כל הכועס – אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו"! )נדרים 
אפוף  כלו  המקדש,  לבית  נכנס  אדם  כך!  על  לחשוב  נורא  ע"ב(  כב 
אינו  הוא  כעסו  בשעת  אך  הקודש,  רוח  לקבל  וזוכה  וטהרה,  קדושה 

'סובל' אפילו את השכינה, ואומר כביכול: 'עזוב אותי!...' נורא!
לפיכך, אי אפשר להוכיח את האדם בשעת כעס. קודם כל יש להוריד 

את מפלס הכעס, ורק אז להתחיל לדבר איתו.

תוכחה מתוך אהיה
אמירת תוכחה היא אחד הדברים הקשים, ולא בכדי לא הוכיח משה 

רבנו את ישראל כל ארבעים שנה שהיו במדבר.
אבל  מסויימים,  מעשים  עושים  אנשים  לראות  נחרדים  אנו  לפעמים 
ולנסות להבין מה  לפני שמוכיחים אותם קשות, מומלץ לדבר איתם 
צפויות  ובלתי  מפתיעות  התוצאות  לפעמים  כאלו.  למעשים  הביאם 

לחלוטין. 
בבחרותי שהיתי בשבת בבית הורי שבטבריה. כשיצאתי בשבת בבוקר 

מן התפילה בבית כנסת, הבחנתי באחד האנשים שהתפלל אתנו עומד 
ומשקה את גינתו. הזדעזעתי. יהודי שהתפלל בבית כנסת משקה את 

הגינה שלו ביום השבת!
יכולתי לצעוק עליו: "שוטה שבעולם! מגיע לך סקילה! אתה משקה 

גינה ביום השבת!".
אך חס וחלילה! לא כך מוכיחים!

עברתי לידו ואמרתי לו: "שבת שלום! שמחתי לראותך בבית הכנסת!".
הוא חייך והחזיר לי ברכת שבת שלום. ואני המשכתי בעדינות: "אתה 
שזורע  לאדם  דומה  זה  בשבת...  השקיה  בעניין  הלכה  ישנה  יודע, 

בשבת".
הוא מיד אמר: "חס וחלילה. אני יודע שאסור לזרוע, אני רק משקה... 
מסכנים הפרחים, בחום הזה, ארבעים מעלות, הם עלולים להתייבש... 

אני לא עושה כלום, רק משקה אותם קצת, שלא ימותו"...
בטוח  היה  הוא  מדעתי...  אותי  שהוציאה  כזו,  בתמימות  דיבר  הוא 
שהוא שומר שבת למהדרין. הרי הוא הולך לבית כנסת, עושה קידוש 

ואוכל חמין, ורק קצת משקה שלא ימותו הפרחים...
לך?  קרה  מה  תמות?  ואתה  יחיו  שהפרחים  רוצה  "אתה  לו:  אמרתי 

אתה הרי ממית את עצמך!".
והתחלתי  נכנסתי  יותר.  להסביר  לביתו,  להיכנס  אותי  הזמין  היהודי 
לדבר אתו. התברר שהוא כלל לא ידע שאסור להשקות. "תאמין לי 
שלא ידעתי!", הוא התנצל, "אני שומר שבת ולא מדליק אפילו חשמל. 

לא ידעתי שיש איסור כזה"... 
למדנו את ההלכות הללו, והוא כל כך הודה לי. בסופו של דבר הוא הבין 
שזה אסור, אבל הכל היה מתוך נעימות, ולא בצורה שהייתה גורמת 
לו להגיב: "אתה לא תאמר לי מה לעשות"... ואיך הגעתי לזה? על ידי 

שברכתיו בברכת 'שבת שלום' באופן מכובד.
כשיודעים איך לדבר אל אותם יהודים רחוקים, ומדברים אליהם מתוך 

אהבה וכבוד – זוכים לקרבם.
בדרך  התוכחות  אצלנו  אבל  לתוכחות,  דרכים  הרבה  שיש  ספק,  אין 
הזו מתקבלות ומצליחות יותר, משום שהיהודים שאנחנו מתעסקים 
איתם אינם יהודים כופרים, אלא יהודים שיש להם אמונה רדומה בלב, 
שרק צריך להעיר אותה. "אם תעירו ואם תעוררו את האהבה"... )שיר 

השירים ב, ז( 
זכורני שברחוב הסמוך היה נהג אוטובוס של חיילים. באופן קבוע הוא 
היה נוסע בשבת ברחוב לאחר השיעור שהייתי מוסר, כשהבחורים היו 

מלווים אותי הביתה. 
כשראו הבחורים שדבר זה חוזר על עצמו מספר פעמים, התרגז אחד 

הבחורים וצעק לעברו: "חילול שבת! תסתלק מפה!".
הנהג התרגז, הוציא את האקדח, טען אותו וקרא לעבר הבחורים: "מי 

שיתקרב אליי - אירה בו!".
מיד הרגעתי את הבחורים, נגשתי לנהג ואמרתי לו: "שבת שלום! ה' 

יחזיר בתשובה את כל עמו ישראל".
ולא תאמינו, כיום אותו נהג הוא יהודי ירא שמים בתכלית, ובניו לומדים 

בישיבות. עד כדי כך.

)מתוך 'משכני אחריך(
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הסוס שעמד יתוככי היור הייט מלמטה למעלה יתדהמה על יעליו, מדוע 
מכסני מר יעפר?... והיעליד ישלו – מריק לתוככי היור שקי עפר יזה אחר זה... 

ועדיין מייט עליו הסוס יעינייד מלאות פחד ויעתה עד... שראה היעליד כי יכל 
פעד שהוא משליך עפר לתוך היור קופץ הסוס לגויהו של יור, וכן יעשה שוי 

ושוי... מתחילה לא היין היעליד לשמחה וריקודין הללו מה עושיד, עד ש... 

הגה"צ ריי אלימלך יידרמן שליט"א על האמונה והייטחון יהקי"ה

איתא יגמ' )תענית כט.(, כתיי )במדבר יד א(: "ותשא כל העדה ויתנו 
את קולד וייכו העד ילילה ההוא", אמר ריה אמר ריי יוחנן אותו היוד 
תשעה יאי היה, אמר להד הקי"ה אתד יכיתד יכיה של חינד, ואני 

קויע לכד יכיה לדורות. 
הלז,  המר  הגלות  כל  ומקור  הבית  חורבן  ששורש  למדים  נמצינו 
 – 'בכיה של חינם' שלהם  זו היתה  לנו, שהרי  על חסרון האמונה בא 
באהליכם  "ותרגנו  כז(  )א  בפרשתן  שנאמר  כמו  ה'  על  שהתרעמו 
ביד  אותנו  לתת  מצרים  מארץ  הוציאנו  אותנו  ה'  בשנאת  ותאמרו 
ומכיוון  טובה,  ארץ  אל  שיביאם  האמינו  ולא  להשמידנו",  האמורי 
מצב,  בכל  תמיד  עימם  נמצא  שהקב"ה  השלימה  באמונתם  שפגמו 
"ותשא כל  כ(  )במד"ר טז  וכדאיתא במדרש  נסתבב החורבן הנורא, 
"נתנה עלי  יב ח(:  )ירמיה  זה שאמר הכתוב  ויתנו את קולם",  העדה 
בקולה על כן שנאתיה", אותו קול שבכיתם גרם לכם להיות שנואין, 

ונקבע בכיה לדורות. 
נמצינו למדיד שמעיקרי ה'תיקון' על החורין, הוא ההתחזקות יאמונה 
טויתנו,  על  שעה  ויכל  עת  יכל  השוקד  הרחמן,  אי  איינו  יהקי"ה 
ושלא ליכות יכייה של חינד. ואף שעבודת ההתחזקות באמונה היא 
עבודת חיים, ואין לך רגע ורגע שאינו מחוייב להשריש בעצמו אמונת 
אומן בהקב"ה, אך בימים אלו שאנו מתאבלים על החורבן ששורשו 
'בכיה של חינם', אזי צריכים אנו ביותר להעמיק ביטחוננו בקל הטוב.

כפי  המלחמה,  בשנות  באב'  'תשעה  מימי  באחד  שהיה  מעשה 
)בת  זי"ע  מקולמייא  הלל  רבי  הגה"ק  מנכדי  אחת  אישה  שהעידה 
חתנו ר' יצחק אייזיק ליכטנשטיין זצ"ל(, אשר נלב"ע לפני כמה שנים, 
ובעלה,  מאמה  ישראל  בני  מאחינו  רבבות  רבי  כמו  אותה  שהפרידו 
והכניסוה לאחד המחנות. בהגיע יום תשעה באב הוציאו את כל דרי 
המחנה לחצר תחת כיפת השמים – ואותו היום יום בהיר בשחקים היה 

ללא שום זכר לעננים. 
הרשעים ימ"ש ציוו עליהם לישב על קרקע החצר, שהייתה מחופה 
באבנים משוננות ומחודדות בכדי שידקרו אותם ברגליהם, ועל כולנה 
בכוונה  שמע,  צלצלי  וכל  ועוגב  במינים   – זמר  בכלי  מנגנים  העמידו 
של  דכדוכה  עד  באב  תשעה  והנמהר  המר  ביום  לדכאותם  תחילה 

נפש. 
אשה זו לא הייתה יכולה לסבול השפלה נוראה זו, ומתוך מעמקי לבה 

זעקה: "איינו שישמיד! לא למעני עשה, ואף לא למען כיוד עמך יית 
נא את ארויות  ויתעלה, פתח  יתירך  כיוד שמך  ישראל, אלא למען 
ויפסק  באונגרין(  בלשונם  חזק  )גשם  רעגען'  'שלאקס  וירד  השמיד 

חילול השד הנורא הזה". 
ארובות  את  ה'  ויפתח  בשמים,  כבדים  עננים  נראו  דקות  כמה  תוך 
הבריחו  הרשעים  כל  אשר  עד  עזים,  גשמים  לרדת  והחלו  השמים 
עצמם ומנגניהם אל תוככי הצריפים, אז נשמו גם כל היהודים לרווחה 
שממעשה  אשה,  אותה  וסיפרה  צריפם.  תוככי  אל  להיכנס  כשיכלו 
שאיו חיזוק ימשך כל תקופת המלחמה, להאמין כי איינו רוענו  זה 
משגיח עלינו על כל צעד ושעל – יראותד שיתוך הסתר הפניד הגדול 

והנורא שומע הקי"ה את שוועת הזועקיד אליו.
ושמעתיו  )תשע"ט(  הקיץ  בימות  שאירע  נורא  למעשה  נא  שמעו 
מתושבי  שליט"א  שווימער  פינחס  שלמה  הרב  המעשה  בעל  מפי 
מביתו,  רש"פ  יצא  הליל  בתחילת  בארה"ב.  שבמאנארא  יואל  קרית 
16 משוטט ברחוב סקונימונק פינת רחוק  והנה הוא רואה בחור כבן 
בארדיטשוב, והוא תוהה וטועה, תר ומחפש אחר איזה בית... רש"פ 
ניגש אליו ושאלו: "צדיק, במה אוכל לעמוד בעזרך?". סיפר לו הבחור, 
כי הוא מתושבי העיר מאנסי ובה נמצאת ישיבתו, עתה לכבוד הקיץ 
שכרה הנהלת הישיבה בנין עבורם בעיר מאנארא ברחוב סקונימונק 
היום  אלו.  בימים  שוהים  אנו  "ושם  יואל'  'קרית  שליד  בשכונה   441

David Cohen/Flash90
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רופאי  אצל  לבקר  הביתה  נסעתי  ולכן  בידי,  עזים  כאבים  חשתי 
משם  ב"ה,  מיחוש  בית  כל  כאן  שאין  דעתו  את  שחיווה  שבמאנסי 
סקונימונק  לרחוב  אותי  שיקח  לנהג  ואמרתי  לישיבה,  לחזור  רציתי 
441, וזה הדרייווער שכנראה לא ידע היכן מחוז חפצי, חשב לעצמו 
שאני אמור להגיע לישיבה הגדולה של קרית יואל ברח' סקונימונק, 
ואינני  בארדיטשוב,  פינת  סקונימונק  ברחוב  כאן  אותי  הוריד  ולכן 
מוצא כאן את הישיבה שלי, שאיננה נמצאת כלל בין בנייני מגורים, 

ואיני יודע אנה אני בא". 
לבו הרחום של רש"פ לא נתן לו להניחו לבדו, הזמינו לתוך רכבו והחל 
ולא   441 סקונימונק  רחוב  האדרעס  את  שאלו  אס.  פי  בגי'  מחפש 
מצא, אחר בירורים הבין כי 'רחוב סקונימונק' ארוך עד מאד, ואותו 
מקום שהבחור דיבר עליו הוא 'המשך' הרחוב, אבל בשכונה הסמוכה 
לקרית יואל )הנקראת היילעד מילל'ס(. אז אמר הבחור לרש"פ: "בכל 
יואל,  בקרית  כאן  קארעץ  שברחוב  במקווה  לטבול  הולכים  הננו  יום 
הבה ניסע עד שם, ומשם הנני מכיר את הדרך ואראה לך אותה". וכן 
עשו, כשהבחור מראה לרש"פ את הדרך, ורש"פ 'לומד' דרך חדשה, 
ושם ראה בנין ישן גדול ומורחב וממול יש נפלאות הבורא 'אגם מים' 

)Lake(  יפה נוף, והכל בא על מקומו בשלום. 
וכאן נתגלה תוקפו של נס, כי ביום המחרת נסעו הבחורים בספינות 
עלי מים, ואחת הספינות נתקיים בה 'ההופכי אגם מים' כשארבעת 
בכוחות  שחו  מהם  שלוש  המים,  לתוככי  נפלו  בה  שישבו  הבחורים 
עצמם עד שפת הנהר, חוץ מבחור אחד שלא הצליח לשחות, ובאותו 
יואל, שבחור טבע ברחוב  רגע נתקבלה 'קריאה' ב'הצלה' של קרית 
אתמול,  לשם  נסע  שכבר  פינחס,  שלמה  רבי  ורק   ,441 סקונימונק 
בבירור  אמרו  )לא  אחדים  ברגעים  לשם  והגיע  המיקום  בדיוק  ידע 
שמדובר ברחוב סקונימונק בשכונת היילענד מיל'ס, וע"כ לא מצאו 
את הכתובת בתוך הג'י פי עס(, ורק הוא ידע והדריך את שאר חברי 

הצלה היאך מגיעים לשם. 
הנה,  אתמול  אותו  שהביא  הבחור  זה  טובע?  כשהוא  מצא  מי  את 
וכאמור ידיו כאבו לו לכן לא הצליח לשחות כשאר חבריו, וכשהגיע 
לשפת הנהר כבר היה מלא במים העכורים והחמצן שלו היה במצב 
כשהוא  החולים,  לבית  ולקחו  ראשונה'  'עזרה  בו  עשה  מיד  סכנה, 
מדריך את שאר חבריו היכן הוא האדרעס סקונימונק 441, וכולם הגיעו 
רק כמה רגעים אחריו, ואילו היה גם רש"פ מאחר ברגע או שניים כבר 
לא היה את מי להציל... ובזכות טעותו של הנהג אתמול ניצלו עתה 

חייו, וכבר ברך ברכת הגומל בבית המדרש בשבת שלאחריו.
אז היינו הכל, שלא 'טעה' הנהג של יוד האתמול, ולא סתד הניח אותו 
יחור ימקוד זר, אלא יאותה שעה כיר הכין לו היורא את ה'הצלה' 

ממוות לחייד שיצטרך לה למחרת.
שמעתי מדודי כ"ק אדמו"ר רבי שמעלקא מלעלוב שליט"א, ששמע 
ראזענפעלד  מנשה  ר'  בשערים  הנודע  הגה"צ  ה"ה  המעשה  מבעל 
רבי  הרה"ק  עם  לנסיעה  הצטרף  מנשה  ר'  מעשה:  הווה  וכך  זצ"ל, 
אברהם אלימלך מקארלין זי"ע כדי לשמשו על האנייה בלב ים בדרכו 
מסודר  יום'  'סדר  מנשה  לר'  שהיה  וכיוון  לפולין(.  )מארה"ק  לביתו 
להפליא – כשהוא משכים קום בשעה 3-4 לפנות הבוקר וממלא את 

)ושימושו  הדרכים  טלטולי  מחמת  וכאן  וסדרים,  בשיעורים  יומו  כל 
ווען  "רבש"ע,  ואמר:  מנשה  ר'  נאנח  סדריו,  לו  נשתבשו  הרבי(  את 
וועט זיך עס שוין ענדיגן און אריבער גיין" )רבש"ע! עד מתי? אימתי 
יגמרו ויעברו מעלינו כל אלו הטלטולים?(. והיה הדבר תוך כדי הילוכו 
לו  ואמר  מלכת,  עמד  דבריו  את  הרה"ק  כשמוע  רא"א.  הרה"ק  עם 
נאר אלעס  וועלען אייער קומען  נישט  "א איד דארף  גערה:  במעין 
מקיל זיין יאהיה וישמחה" )לא ימתין איש יהודי שיעברו מעליו זמני 
מנשה  ר'  אמר  וכה  ובשמחה(,  באהבה  יקבלם  אדרבה  אלא  הקושי, 
שהדברים נחקקו בלבו, ומאז לא התאונן במשך כל ימי חייו על שום 

דבר ומקרה שאירע לו.
וכן הדיריד אמוריד לכל צרה וצוקה המתרחשיד ויאיד על האדד, ליל 
ירך לייו יראותו כל הרפתקאי דעדו עליו, וידע כי כל הנעשה יעולד 
שהיה'  'מעשה  עפ"י  הדברים  ויובנו  יאיד.  הד  ול'עלייתו'  לטויתו 
בסוס נאמן לאדונו, הלה היה עובד יומם ולילה עבור האדון 'כמו סוס'. 
האדון שנהנה מההכנסות שהסוס מכניס ל'אוצרו' בעבודתו המסורה, 
היה מרבה להיטיב עמו כגמולו הטוב, מאכילו ומשקהו ממיטב מאכלי 
הסוסים, ואף בית מדור ללון העניק לו כראוי וכיאות לסוס שכמותו... 
עברו הימים והשנים, והסוס החל להראות סימני זקנה, כוחותיו כבר 
לא עמדו לו, ומזמן לזמן הרגיש הבע"ב כי 'הכנסות' הסוס פוחתות 
והולכות, ואילו ה'הוצאות' סביב מאכלו ומשקהו לא פחתו במאומה, 
יבוא  ליטול  הרוצה  'וכל   – שחרור'  בגט  'לשלחו  בעה"ב  חישב  וכבר 
ויטול'... אבל מחמת הכרת הטוב לא הפקיר את סוסו נאמנו משכבר 
הימים. עד שביום בהיר הילך הסוס ברחובה של עיר ולרוב זקנותו לא 
ראה כהוגן ונפל ל'בירא עמיקתא' )בור עמוק( חמישים אמה, ואך בנס 
היום ריחמתי על  – אכן, עד  נשאר לחיות. עתה עלה בדעת בעה"ב 
סוסי הנאמן ולא שלחתיו לחופשי – אבל בזו השעה משאירע לו כן, 
מותר לי לקיים בו "רק לא ירבה לו סוסים" )דברים יז טז(, ו'שם תהא 
קבורתו'... פתח בעה"ב ב'לשם יחוד' לקיים מצוות 'קבורה', נעמד על 
שפת הבור והחל משליך לתוכו עפר למען יכוסה כל גופו וראשו כדת 

וכדין... 
הסוס שעמד בתוככי הבור הביט מלמטה למעלה בתדהמה על בעליו, 
מדוע מכסני מר בעפר?... והבעלים בשלו – מריק לתוככי הבור שקי 
פחד  מלאות  בעיניים  הסוס  עליו  מביט  ועדיין  זה...  אחר  בזה  עפר 
ובעתה עד... שראה הבעלים כי בכל פעם שהוא משליך עפר לתוך 
מתחילה  ושוב...  שוב  יעשה  וכן  בור,  של  לגובהו  הסוס  קופץ  הבור 
ראה  ש...  עד  עושים.  מה  הללו  וריקודין  לשמחה  הבעלים  הבין  לא 
כי הסוס הולך ועולה מעלה מעלה, עד שיצא מן הבור כשהוא בריא 
ושלם בכל רמ"ח ושס"ה, או אז הבין כי אף שהוא בא לקברו ולכסותו 
בעפר, אבל הסוס השתמש ב'קבורה' זאת להעלות עצמו עוד ועוד 

על הר העפר שנעשה בבור תחתיות, עד שיצא לחופשי לגמרי...
ולדידן: אנא ממך, מנע קולך מיכי ישעה שהנך רואה כי פלוני רוצה 
ויא לקירך יחייד חיותך... אל תתפעל ממנו, כי חיילי עפר ואדמה 
להוציאך  למעלה  להעלותך  'הר'  אלא  אינד  עליך  משליך  שהלה 

ולדלותך מיור גלותך ושפלותך.

)מתוך 'באר הפרשה – תשע"ט(
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ריי זונדל כשמעו נמלא פחד ואחזתו רעדה; הוא שאל את האדמו"ר 
מייאלה זצוק"ל: "הכיצד אוכל כעת יית אחת לעסוק יתשויה, ממש 

לפני החופה?! הריי היה צריך לעוררני על כך כמה ימיד מקודד, כדי 
שאתעסק יתשויה כראוי!", כששמע הריי את שאלתו, נסער מאוד... 

הגה"צ ריי גמליאל ריינוייץ שליט"א, על ההתחזקות לתשויה

"ַוַּתֲענּו ַוֹּתאְמרּו ֵאַלי ָחָטאנּו ַלה' ֲאַנְחנּו ַנֲעֶלה ְוִנְלַחְמנּו" )דיריד א', מ"א(

משה רבינו אומר לעם ישראל: "ותענו ותאמרו אלי חטאנו", ובהמשך 
)פסוק מה( כתוב: "ותשובו ותבכו לפני ה' ולא שמע ה' בקולכם".

אפשר לבאר, שבא הכתוב ללמד אותנו דרך התשובה: לא מספיק 
לומר 'חטאנו', אלא מי שחטא צריך לשוב בתשובה באמת, להתחרט 
עליו  ולקבל  חטאיו  על  בפה  להתוודות  שעשה,  הרעים  מעשיו  על 
ישוב  יודע תעלומות שלא  ישוב לכסלה עוד, עד שיעיד עליו  לבל 
לזה החטא לעולם, כדברי הרמב"ם הידועים )תשובה ב, ב( )על פי 

'טיב התורה'(.
אל  לשוב  שצריך  בתשובה,  ההתחזקות  בטיב  עובדות  כמה  לפנינו 

בוראנו יתברך.
כאשר היה כבוד קדושת האדמו"ר מביאלה זצוק"ל מסדר קידושין, 
העדים,  כשרות  את  שבירר  לאחר  מיד  החופה,  לפני  מנהגו  היה 
דהיינו שאין בהם פסול קירבה לחתן או לכלה ולא זה לזה, היה מנהגו 

לעוררם להרהר בתשובה, מחמת שהרשע פסול לעדות.
פעמים רבות היו העדים אנשים חשובים או רבנים יושבי על מדין, 
של  כבודם  מחמת  וכדומה.  האדמו"רים  שבחצרות  בחתונות  כגון 
העדים החשובים, לא רצה הרבי לומר להם ישירות שעליהם להרהר 
ושלום.  חס  עברה,  בדבר  בהם  שחושד  כמי  ישמע  שלא  בתשובה, 
דין כשרות  לפיכך היה ממציא בחכמתו איזושהי שיחה על אודות 
העדים וחובת תשובתם, עד שהבינו רצונו – שיהרהרו בתשובה לפני 

שנגשים אל החופה.
בחופתו של אחד מתלמידיו נקרא הרבי לסדר קידושין, והנה מצא 
לפניו בתור 'עד קדושין' את הגאון הצדיק רבי זונדל קרויזר זצוק"ל, 

שהכירו היטב כאיש של צורה, תלמיד חכם וירא אלוקים.
הרבי שמח מאד לפגשו. בטרם ניגש לסדר הקדושין פנה אל העדים 
"הנה לאנשים  נסוך על שפתי קדשו, אמר:  וכשחיוך  פנים,  במאור 
חשובים כמותכם, בוודאי אין צריך לעורר על חובת התשובה שצריך 

להרהר לפני החופה..."
את הרבי:  שאל  הוא  רעדה;  ואחזתו  פחד  נמלא  כשמעו  זונדל  רבי 
"הכיצד אוכל כעת בבת אחת לעסוק בתשובה, ממש לפני החופה?! 
שאתעסק  כדי  מקודם,  ימים  כמה  כך  על  לעוררני  צריך  היה  הרבי 

בתשובה כראוי!".
כששמע הרבי את שאלתו, נסער מאד; פניו התאדמו, ובאש קדשו 

אמר: "וואס איז תשובה? ]מהי התשובה?[ חרטה על העבר וקבלה 
ולעשות הטוב,  לעתיד! בהרהור תשובה של אמת, לעזוב כל הרע 

הרי כבר יצא מגדר 'רשע' וכשר לעדות!".
"על  )מט:(:  דקדושין  ב'  בפרק  מפורשת  מגמרא  דבריו  הוכיח  הוא 
מנת שאני צדיק, אפילו רשע גמור, מקודשת, שמא הרהר תשובה 
בדעתו", הרי מוכח שברגע אחד יכול להתהפך בתשובה שלמה. כך 

נפסק להלכתא ברמב"ם ובשולחן ערוך.
שליט"א,  גרובר  נוטע  רבי  הגאון  המעשה,  בעל  סיפר  זה  מעשה 

שבחופתו הווה עובדא.
רבי זונדל עליו השלום היה מספר גם הוא מעשה זה בפני תלמידיו, 
גברתא,  הלכתא  כמה  ללמוד  ניתן  המעשה  זה  שמטיב  ומוסיף 
על  לעורר  כיצד  בתחבולה  שנקט  הרבי  של  קדשו  בהליכות  הן 
דעת  כאן  למדנו  תשובה.  של  ביסודה  והן  לבייש,  בלא  התשובה 
קדשו, שהגם שישנם תנאים ודינים בתשובה, שצריך בה וידוי בפה, 
והיא מחולקת לשלושה שלבים של עזיבת החטא וחרטה על העבר 
דיני התשובה ברמב"ם  כל  וכו', כפי שמבוארים  וקבלה על העתיד 
את  מעכב  זה  אין  מקום  מכל  שם(,  עיין  א'.  פרק  תשובה   )הלכות 
ולא קיים כל  'חטאתי' במו פיו  יסוד התשובה. אף אם לא התוודה 
התנאים, רק הרהר בליבו ביסודה של תשובה, הרי כבר יצא מגדר 

רשע והתקבלה תשובתו.
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כחצי שעה לפני כניסת השית, נכנס לפתע ללא התראה מוקדמת אורח לחדר: 
פוסק הדור, מרן ריי שלמה זלמן אויעריך זצוק"ל יכיודו ויעצמו. ואז פונה 

הוא ואומר: "ריי ישראל, אד לא תיטיחו לי שלא תורידו את המכשיר, אשאר 
עמכד כאן ייית החוליד, וימו ידי אחיר לכד יחזרה את המכשיריד"...

הרה"ג ריי יצחק דוד גרוסמן שליט"א על הליכותיהד של גדולי ישראל

"ֲאָנִשׁיד ֲחָכִמיד ִויֻדִעיד" )דיריד א', ט"ו(

רבי  הישיבה  ראש  אבא,  מונוטוני.  בקול  צפצפו  הניטור  מכשירי 
התקף  לאחר  כוחות  באפיסת  במיטה  שוכב  זצ"ל,  גרוסמן  ישראל 
לב חמור. זה ארבעה ימים שהוא כבול למיטה בבית החולים 'ביקור 

חולים' ללא יכולת לקום.
עם שחר יום שישי פנה אבא אלינו, ילדיו, שסבבנו את מיטתו בדאגה 
כנה ועמוקה, ורמז כי דבר בפיו. התכופפנו, ואבא לחש בקולות לא 
לו: "קחו אותי הביתה. אני לא רוצה להיות כאן בשבת". שוחחנו עם 
הרופאים, אבל אלו אמרו לנו כי אסור לו לעזוב את בית החולים, כי 

הוא נתון עדיין בסכנת נפשות.
כשאמרנו זאת לאבא, נתכרכמו פניו והוא אמר לנו: "לפחות את זה 
תורידו ממני", והצביע על מכשירי המוניטור שהיו על גופו הכחוש. 

"איני רוצה לחלל שבת, חלילה", הטעים אבא.
"אבל אבא, הגוף שלך חייב את זה", טענו בני המשפחה, אך אבא 
הבראה,  בתהליך  אני  כרגע  מסוכן.  חולה   לא  כבר  "אני  בשלו: 
והמכשיר רושם סימנים על גבי הנייר וזה תולדה של 'כותב'. איך אני 

יכול להישאר עם זה בשבת?!"...
הרב  הדור, מרן  פוסק  של  למעונו  להתקשר  מיהר  זלמן,  רבי  אחי, 
נדירה,  בידידות  אבא  היה  שעמו  זצוק"ל,  אויערבך  זלמן  שלמה 
בני  בעמדת  צידד  אויערבך  הרב  המעשה.  פרטי  את  לפניו  וסיפר 
המשפחה – שאסור לנתק את המכשירים, ואם הצוות הרפואי סבור 

כי זה למען בריאותו, הצדק עמם, וכך יש לנהוג.
חרדנו  שבת  שהתקרבה  וככל  מהתשובה,  רצון  שבע  היה  לא  אבא 
הנדירה  השמים  ביראת  לעולל  מסוגל  הוא  מה  ידענו  לא  לשלומו. 
בני  כשכולנו,  השבת,  כניסת  לפני  שעה  כחצי  בקרבו.  הטבועה 
התראה  ללא  לפתע  נכנס  אבינו,  מיטת  את  מקיפים  המשפחה, 
בכבודו  אויערבך  הרב  מרן  הדור,  פוסק  לחדר:  אורח  מוקדמת 

ובעצמו.
את  להוריד  אסור  ההלכה:  פסק  את  ישראל,  ר'  לכם,  לומר  "באתי 
אליכם  הגעתי  שבת.  הדוחה  נפש  פיקוח  זה  מהגוף.  המכשירים 
תגעו  שלא  לי  הבטיחו  המכשיר.  את  תסירו  שלא  לבקש  במיוחד 

במכשיר!", ביקש הרב אויערבך מאבא, אך אבא לא אבה להבטיח.
הרב אויערבך נימק את פסק ההלכה, ואבא החל לפלפל עמו כבימים 
הטובים. רצו באוויר פסקי הלכות ודינים, שרק הבקי בהם יכול היה 

להשתתף ולהבין את השיחה בין הגדולים.
ואז פונה הרב אויערבך ואומר: "רבי ישראל, אם לא תבטיחו לי שלא 
ידי  ובמו  החולים,  בבית  כאן  עמכם  אשאר  המכשיר,  את  תורידו 
אחבר לכם בחזרה את המכשירים!". אבא נכנע ואמר: "אם זה פסק 

הלכה, לא אתווכח"...
ה'  "אחרי  הגדולים:  היהדות  מיסודות  אחד  נאמר  ראה,  בפרשת 
אלוקיכד תלכו ואותו תיראו ואת מצוותיו תשמורו ויקולו תשמעו 
"הידבק  הלשון:  בתמצות  מביא  רש"י  תדיקון".  ויו  תעיודו  ואותו 
בדרכיו, גמול חסדים, קבור מתים, בקר חולים כמו שעשה הקב"ה".

דכתיב  "מאי  א(:  )יד,  סוטה  במסכת  חז"ל  דברי  הם  הדברים  יסוד 
שכינה?  אחר  להלך  לאדם  לו  אפשר  וכי  תלכו?  אלוקיכם  ה'  אחרי 
אחר  להלך  אלא  הוא!  אוכלה  אש  אלוקיך  ה'  כי  נאמר  כבר  והלוא 
הלבש  אתה  אף   – ערומים  מלביש  הוא  מה  הקב"ה:  של  מידותיו 

ערומים; הקב"ה ביקר חולים – אף אתה בקר חולים; וכו'.
להידבק  שמביאים  דברים  דווקא  נקטו  חז"ל  כי  ניווכח  לכשנתבונן 
תיראו  אותו  דברים:  רשימת  מביא  עצמו  הכתוב  והלוא  במידותיו. 
ואת מצוותיו תשמורו ויקולו תשמעו ואותו תעיודו! ולמה זה נקטו 

חז"ל דוגמאות אחרות של ביקור חולים וקבורת מתים?
מלבד   – החולה  את  שמבקר  למי  גדולות  הבטחות  מצינו  בחז"ל 
בוקר בתפילה:  – כמו שאומרים בכל  לו בעולם הבא  השכר הצפון 
לו  קיימת  והקרן  הזה  בעולם  פירותיהם  אוכל  שאדם  דברים  "אלו 
"כל  א(:  מ,  )נדרים  אומרים  חכמינו  חולים".  וביקור  הבא...  לעולם 
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ולפתע יאמצע הניתוח הרגשתי כיצד לוחציד ומושכיד לי את הוורידיד... 
פתאוד חשתי רע ייותר, חולשה נוראה. לא יכולתי לדיר ולומר להד, איל 

הד ראו ימכונת הא.ק.ג. שיש איזו יעיה ילי. הד דיירו ייניהד מה לעשות...

הגה"צ  ריי ראוין קרלנשטיין זצוק"ל על צפית לישועה

אחת השאלות שישאלו את האדם, תהיה: "ציפית לישועה?". מאז 
החורבן והגלות, צריכים על העת לצפות לגאולה השלמה.

מצפים  באמת  אנחנו  האם  ונתבונן:  הבה  געוואלד,  רבותי,  אבל 
לישועה? אמנם כולנו אומרים: "כי לישועתך קיווינו כל היום ומצפים 

לישועה", אבל האם אכן המשיח חסר לנו באמת?
מישהו הגיע למשגיח, רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל, וסיפר לו כי הוא 
צריך לנסוע לחו"ל לאיזה עניין. אמר לו המשגיח: "אינני מבין אותך, 
לחזור,  ותצטרך  שופר  תקיעת  תהיה  ופתאום  במטוס  תהיה  אתה 

ולא תספיק להגיע מחו"ל בזמן"...
בבדיחות  דיבר  לא  שמעולם  יודע  זצ"ל  המשגיח  את  שהכיר  מי 
הדעת, אלא ברצינות הגמורה ביותר. יהודים של פעם המתינו בכל 
לישועתך  "כי  היתה  שלהם  המציאות  המשיח.  לביאת  ורגע  רגע 
קיווינו כל היום". הרב מבריסק היה מדייק שלא נאמר 'כל יום' אלא 

'כל היום'.
כך אם היו שואלים פעם מישהו, אפילו אברכים צעירים, "היכן תהיה 
המשיח  יגיע  ה'  "בעזר  היתה:  הטבעית  התשובה  הסדר?"-  בליל 
ונעלה לירושלים, אבל אם חלילה הוא לא יבוא- אהיה בליל הסדר 
זה  את  מיוחדת.  דרגה  או  חסידות  מידת  אינה  זו  השווער".  אצל 

יתבעו מהאדם - "ציפית לישועה"!
הרמב"ם בסוף הלכות מלכים )פרק יא הלכה א( כותב: "וכל מי שאינו 
מאמין בו אם מי שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר נביאים בלבד הוא 
כופר, אלא בתורה ובמשה רבנו". דברים מפורשים כותב הרמב"ם. 
'קולא'  איזה  למישהו  יש  האם  לביאתו",  מחכה  שאינו  מי...  "וכל 
בחיוב זה? היום כאשר פוגשים מישהו בחו"ל ושואלים אותו: "נו, ר' 
יענק'ל, מתי תיסע לארץ ישראל?" הוא משיב: "כשהמשיח יבוא", 
וכוונתו- אולי בעוד מאה שנה, מי יודע? ואם מישהו חייב לי שלוש 
משיב:  הוא  לי?"  תחזיר  מתי  "משה,  אותו:  שואל  ואני  דולר  מאות 
אל  ברורה:  כוונתו  לך".  אחזיר  המשיח  ביאת  עד  השם,  ירצה  "אם 

תצפה לראות את הכסף בקרוב... זה נקרא 'שאינו מחכה לביאתו'.
לפדות  משיחנו,  הימים  לקץ  "ישלח  ב'יגדל':  בוקר  כל  אנו  אומרים 
ישועתו". אל מי ישלח הקב"ה את המשיח לפדותו? אל  מחכי קץ 

אלו המחכים לישועה.
כיצד מחכים?

אם הייתי אומר לכם, שהרב אלישיב צריך להגיע לבית המדרש, מי 
שבאמת היה מאמין שהוא אמור להגיע, היה ניגש כל כמה דקות אל 
הזמן,  כל  רגוע  היה  לא  הוא  הגיע.  כבר  הוא  החלון, להסתכל האם 

בציפייה לבואו. אבל מי שאינו מסתכל ולא מוטרד, זה מכיוון שהוא 
חושב שאין סיכוי שהוא יגיע. כך גם מי שמצפה לביאת המשיח, אך 
על פי שיתמהמה הוא מחכה בכל יום שיבוא, אזי הוא מאמין בבואו.
אנחנו מתפללים על ביאת המשיח ועל בניין ירושלים. "תקע בשופר 
גדול לחרותנו", "השיבה שופטינו כבראשונה", "את צמח דוד עבדך", 
"ותחזינה עינינו בשובך לציון", תפילות על גבי תפילות. כך גם בברכת 
המזון אנו מבקשים: "רחם נא... על ישראל עמך ועל ירושלים עירך 

ועל ציון משכן כבודך". מדוע התפילות שלנו אינן מתקבלות?
כצפצוף  שלנו  "התפילות  לשונו:  את  אצטט  ואני  ב'כוזרי',  כתוב 
הזרזיר". נשאל את האדם: מדוע אתה אומר 'ותחזינה'? הוא ישיב: 
כך אמרו לי להגיד... נתאר לעצמנו, מישהו מגיע אל המלך ומבקש 
בקשה, שואל אותו המלך: "אתה באמת זקוק לדבר שאתה מבקש 
אותו?", והלה משיב: "באמת אינני זקוק, אבל כך אמרו לי לבקש"... 

איזו בושה וחרפה לבקש דבר שלא זקוקים לו...
אומר ה"כוזרי": אם התפילות שלנו היו מעומק הלב, ובאמת היינו 
תצמיח!',  מהרה  עבדך  דוד  צמח  את  עולם,  של  'ריבונו  מבקשים 
נענות, אבל התפילות שלנו  היו  וכך שאר הבקשות- אזי התפילות 

'כצפצוף הזרזיר'. כמה גדולה הבושה.
בזוהר הקדוש כתוב, שהשמחה שעמיד הקב"ה לשמוח עם בריותיו 
סופו.  ועד  העולם  מבריאת  שכזו  שמחה  היתה  לא  הגאולה,  בעת 
ורואה  זוכה  ירושלים,  על  המתאבל  "כל  הזאת?  לשמחה  יזכה  ומי 

בשמחתה", ומי שאינו מתאבל, אינו זוכה.
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אנחנו נוהגים בשלושת השבועות במנהגי אבלות, לא מסתפרים, לא 
עורכים משתאות, אבל האבלות האמיתית צריכה להיות בלב. וכדי 
שתהיה זו אבלות כראוי, צריך האדם להתבוננות. בלי התבוננות, על 

מה הוא מתאבל?
אנחנו אומרים בסיום תפילת שמונה עשרה: "יהי רצון מלפניך שיבנה 
בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך". מה הקשר בין בנין 
בית המקדש לבין "ותן חלקנו בתורתך"? כתוב במגילת איכה )ב,ט( 
של  הדרגה  כי  בספרים,  מבואר  תורה",  אין  בגויים  ושריה  "מלכה 
לימוד התורה שהייתה בעת שבית המקדש על מכונו, היתה דרגה 
אחרת. התורה הזו אבדה עם החורבן, ועל כך אנו מתפללים שיבנה 
בית המקדש במהרה בימינו, ואז נזכה לאותה דרגה שהיתה בלימוד 

התורה- "ותן חלקנו בתורתך".

נושא יעול עד חירו
מדברים ומדברים, אבל איך עושים זאת בפועל? איך מגיעים למצב 
של 'מחכה לביאתו'? הדרך הראשונה- נושא בעול עם חברו. אפילו 
ישכנע האדם את עצמו שלא חסר לו דבר, יש לו מכל טוב, ומה הוא 
צריך כעת את המשיח? באמת אלו דברים בטלים ומבוטלים שהרי 
אמרו חז"ל )סוטה מט ע"א( "מיום שחרב בית המקדש, אין לך יום 
נניח שהוא חושב כך, שיש  שאין קללתו מרובה משל חברו", אבל 
לו מכל טוב ולא חסר לו דבר, אבל שיתבונן סביבו, כמה צרות יש 
בעולם, כמה אנשים סובלים אנשים נמצאים בבתי חולים בייסורים 
ניתוחים  עוברים  ואיום.  נורא  וועלט.  דער  אין  שרעק  א  נוראים. 

קשים. חולים מסוכנים.
אם אדם נושא בעול עם חברו, אזי הוא מרגיש שצריך לחכות לביאת 
נקרא  חברו,  על  מתפלל  שאינו  מי  שכל  אומרת  הגמרא  המשיח. 
'חוטא'. איזה חטא הוא עשה? הוא חילל שבת? אכל מאכל אסור? אין 
לו לב! הוא לא מרגיש את השני, כי אם היה מרגיש, היה מתפלל עליו.

אספר לכם מעשה שבדידי הווה עובדא.
טובים...  רופאים  הרי  יש  רציני,  דבר  לא  זה  שניתוח  חושבים  היום 
מקומית.  בהרדמה  רציני,  משהו  לא  ביד,  קל  ניתוח  פעם  עברתי 
ולפתע  לו,  עושים  מה  יראה  לא  שהמנותח  כדי  מחיצה  עושים 
באמצע הניתוח הרגשתי כיצד לוחצים ומושכים לי את הוורידים... 
ולומר  לדבר  יכולתי  לא  נוראה.  חולשה  ביותר,  רע  חשתי  פתאום 
להם, אבל הם ראו במכונת הא.ק.ג. שיש איזו בעיה בלב. הם דיברו 

ביניהם מה לעשות, ונתנו לי משהו שיחזק את הלב.
אותי  העבירו  סיומו  ועם  ה',  ברוך  הצליח  הניתוח  דבר  של  בסופו 

לחדר התאוששות.
בדרכו  לשם,  אותו  שמכניסים  ברק,  מבני  ילד  שם  רואה  אני  והנה 
והלה  לעבור,  אמור  הוא  ניתוח  איזה  מישהו  שאלתי  ניתוח.  לעבור 
השיב לי שזה ניתוח קטן, לא משהו רציני. חשתי חולשה בכל גופי. 
הילד הקטן הזה צריך לעבור ניתוח. למרות שאמרו שזה לא ניתוח 
גדול, לא יכולתי להפסיק מלחשוב עליו. נזכרתי בכל מה שעבר עלי 
הילד  של  לרפואתו  תהילים  לומר  והתחלתי  'הקטן',  הניתוח  בזמן 
ראיתי  ההשגחה  בדרך  למחלקה,  אותי  כשהעבירו  הפסקה.  ללא 

עבר  הכל  ה'  שברוך  לי  אמרו  ניתוח,  מחדר  הילד  את  שמחזירים 
בשלום, רק אז חזרתי לעצמי.

ניתוח קטן של   – וכאן  ניתוחים קשים בראש, בלב,  אנשים עוברים 
בעצמי  זאת  הרגשתי  כי  ומדוע?  לסבול.  קשה  כך  כל  לי  היה  ילד, 

קודם לכן.
בעול.  נושא  להיות  השני.  את  להרגיש  התורה-  שדורשת  מה  זה 
"ואהבת לרעך כמוך". אל תחשוב רק על עצמך, אלא גם על הזולת.
רעדו  אנשים  סלבודקא,  בישיבת  למדתי  בתשכ"ז,  המלחמה  לפני 
מפחד באותם ימים. והנה השי"ת ריחם על עמו, ותוך ימים ספורים 
גדולה כמו שהיתה  זוכר מימי שמחה  גדולה. אני לא  ישועה  היתה 
בימים הללו. ורק המשגיח, רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל, נראה רציני 
ואמר: "געוואלד יהודים, איך אפשר לשמוח? כמה אלמנות ויתומים 
כיצד  הבין  לא  הוא  הזאת?!".  מהמלחמה  נגרמו  שבורים,  ובתים 

אפשר לשמוח כאשר אחרים סובלים.
לחוש  צריך  לחתונה,  מגיעים  בשמחה.  גם  וכך  באבל,  הדבר  כך 
הזמן  כל  נצפה  כי  המשיח,  יבוא  כך,  נרגיש  אם  החתן.  בשמחת 

לישועה, ולא רק כדי שאנשים לא יסבלו.
אם ישאל השואל: מי אמר שכאשר יבוא המשיח, שוב לא יהיה סבל 
כמנהגו  "עולם  א(  יב,  מלכים,  )הלכות  כותב  הרמב"ם  הרי  בעולם? 

נוהג"? הם כבר לא יהיו חולים?
ה(:  הלכה  )שם  כותב  הוא  מה  ונראה  הרמב"ם  את  ונפתח  הבה 
ולא  ולא קנאה  ולא מלחמה  י=היה שם לא רעב  לא  "ובאותו הזמן 
תחרות, שהטובה תהיה מושפעת הרבה וכל המעדנים מצויין כעפר, 

ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד".
הגיעו נא בנפשכם, אם אכן יהיו אז חולים, וכי "יהיה עסק כל העולם 

אלא לדעת את ה' בלבד"? וכי "הטובה תהיה מושפעת הרבה"?
אז כמה צריכים אנו לחכות למשיח, אם לא בשביל עצמנו, לפחות 

בשביל אחרים.

)מתוך 'יחי ראובן'(

היוד כאשר פוגשיד מישהו יחו"ל 
ושואליד אותו: "נו, ר' יענק'ל, 
מתי תיסע לארץ ישראל?" הוא 
משיי: "כשהמשיח ייוא", וכוונתו- 
אולי יעוד מאה שנה, מי יודע?
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כשלמדתי יישיית רוז'ין לצעיריד ייני ירק, כיהן שד הגאון הצדיק ריי 
מרדכי עמרד יעקויזון זצ"ל כמנהל רוחני. שלוש שניד למדתי יישייה 

זו וספגתי ממנו מלוא חופנייד. מעיד אני נאמנה, כי לא היה תלמיד אחד 
שלא אהי אותו אהית נפש

מאוצרותיו של הגאון ריי אליעזר טורק שליט"א

"ֵאֶּלה ַהְּדָיִריד" )דיריד א', א'(

בתחילת החומש עוסקת התורה בתוכחתו הארוכה של משה רבנו, 
אשר הוכיח את כלל ישראל בימיו האחרונים קודם שנפרד מהם. 

הגאון הקדוש רבי נתן נטע שפירא זצ"ל, בעל 'מגלה עמוקות', כותב 
כי אפילו התיבות הראשונות של החומש - "אלה הדברים", טומנות 
בבא  במסכת  הגמרא  הן  הדיבור.  זהירות  על  נוראה  תוכחה  בחובן 
וכולן באבק  בגזל  רובן  "מיעוטן בעריות,  א( אומרת:  )קסה,  בתרא 
לשון הרע". באה התורה ורומזת ב'אלה הדברים' על ענין זה, שכל 

אחד ואחד ישמר בדיבורו, מבלי לדבר סרה בחברו. 
ניתן  ראשית,  מאוד.  הרבה  ללמוד  יש  רבינו  משה  של  מתוכחתו 
ההעמקה  ידי  על  השם,  בעבודת  והתעוררות  מוסר  הרבה  להפיק 
בכשלונותיהם של בני דור דעה - דור המדבר, ובגילוי השורש והמניע 
שהביא אותם לידי מכשול. התבוננות בנקודות התורפה והנסיונות 
שהתנסו בהן, יש בכוחה להועיל לנו הרבה. שנית, יש ללמוד הרבה 
כיצד  בפרשתנו.  המרכזי  הנושא  שזהו  עצמה,  התוכחה  מדברי 
מוכיחים בצורה ראויה ונכונה, וכיצד תשפיע התוכחה ותועיל לטובה 

על מי שמוכיחים אותו.
שצריך  היא,  התוכחה  מפרשת  ללמוד  שעלינו  מה  וראשון  ראש 
להיות  ראוי  אחד  כל  לא  כראוי...  להוכיח  כדי  רבינו  משה  להיות 
רבי  "אמר  ב(:  )טז,  ערכין  במסכת  הגמרא  דברי  ידועים  מוכיח. 
אלעזר בן עזריה, תמיהני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיח!". כי 
כדי שיוכל האדם להיות מוכיח, עליו להיות נקי בנקיות מופלגת מכל 

נגיע  ואינטרס פסול, וחף מכל חשבון צדדי.
הגאון הצדיק רבי די יפה זצ"ל, משגיח ישיבת 'כפר חסידים', אודות 
הסבא מסלבודקה, סיפר אודות מרן הגאון רבי נתן ציי פינקל זצ"ל, 
שכאשר הלך פעם ברחובות העיר סלבודקה יחד עם חתנו הגאון רבי 
אייזיק שר זצ"ל, לימים ראש הישיבה, נגלתה למול עיניהם פירצה 

חמורה בגדרי התורה וההלכה על ידי בני עולה. 
צעדיו  להחיש  והחל  אייזיק,  רבי  של  רוחו  התלהטה  טבעי  באופן 
בעדו.  עצר  ה'סבא'  אך  גדר.  פורצי  באותם  בחומרה  למחות  כדי 
"קודם תבדוק את עצמך אם אין לך כאן איזה חשבון אישי", והוסיף: 

"לפעמים יכול אדם למחות רק מתוך קנאה", ולא יסף... 
שנים רבות לאחר המקרה אמר רבי אייזיק שר לשומעי ליקחו, כי 
לאחר  אבל  ה'סבא',  דברי  תוכן  את  בדיוק  הבין  לא  מעשה  בשעת 

את  בחן  השם,  בעבודת  לעומק  יותר  נכנס  כאשר  שנים,  כמה 
מידותיו והכיר את כוחות נפשו, החל להבין עד כמה הדברים נכונים 
ואמיתיים. אדם מסוגל לפעול מתוך כוונות ומניעים נסתרים שכלל 

אינו מודע להם והם שמנחים את דרכו... נורא נוראות!
אין זה פשוט כלל ועיקר להיות 'מוכיח'. הנקיות שנדרשת לכך היא 
כמעט למעלה מהשגת אנוש. גדולי ישראל ובעלי המוסר השקיעו 
ושלימות  נקיות  לרמת  להגיע  כדי  מייגעת  ועבודה  רבים  כוחות 
לקיים  מסוגלים  יהיו  שאכן  כדי  להוכיח,  שמבקשים  נקודה  באותה 

זאת מתוך ַזּכות הלב ומניעים טהורים. 
קמניץ,  ישיבת  משגיח  זצ"ל,  שטרן  אהרן  משה  רבי  הצדיק  הגאון 
רבי  הגאון  מרן  מנובהרדוק,  הסבא  על  נאה  סיפור  זה  בענין  סיפר 

יוסף יוזל הורייץ זצ"ל:
'נגיעה'  קיימת  אם  לבדוק  ימיו  כל  עבד  מנובהרדוק  הסבא  כידוע, 
בכל מעשה שעשה, והיה בוחן וחוקר תמיד אם אכן מעשיו נעשים 

בתכלית השלימות והנקיות הנדרשת.   
דוגמא אחת לכך נציין; היתה פעם תקופה שהישיבה היתה במצב 
כלכלי דחוק מאוד, וכמה מרבני הישיבה התבקשו ללכת ולהתרים 
גדול.  קור  היה  בחוץ  אך  מהישיבה,  רב  במרחק  שגר  מסויים  גביר 
חלקם טענו כי אין טעם כלל ללכת עד אליו, מאחר ונסיונות העבר 
מלמדים שבין כך אותו גביר אינו תורם מאומה לישיבות ולמוסדות 

תורה. 

המשך יעמוד 26
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שם,  ורק  הגביר,  של  ביתו  עד  ילכו  שכן  התעקש  ה'סבא'  אולם 
לא.  או  אליו  להיכנס  אם  הדיון  את  ינהלו  לביתו,  מחוץ  כשיעמדו 
"ראו", הטעים הסבא את פשר התעקשותו, "כעת אנחנו משוחדים 
בגלל הקור ששורר בחוץ. אולם לאחר שנעשה את הדרך, נוכל לדון 

רק לגופו של ענין, בלי כל נגיעות והטיות"... 
סיפור זה הקדמתי לספר, אך כדי לסבר את האוזן מהי נקיות!

המעשה  את  ה'סבא'  אודות  סיפר  אהרן  משה  רבי  פנים,  כל  על 
הנפלא הבא: 

ובעת  אמיד,  יהודי  של  בביתו  ה'סבא'  התאכסן  ממסעותיו,  באחד 
האם  בעיירה?  הכשרות  מצב  כיצד   - אצלו  התעניין  בביתו  שהותו 
הכל מהודר בתכלית ההידור?. המארח הרהר לרגע, ואמר ל'סבא' 
כצופן סוד: "לא הייתי אוכל משחיטתו של השוחט המקומי כאן. כי 

מרננים עליו שיש בו נטיה של מינות". 
מחוייב  אינני  "אני  בחריפות,  ה'סבא'  הגיב  חושבים",  שאתם  "מה 
להאמין, כי יש לשוחט חזקת כשרות. אבל לעומת זאת, אתם ודאי 
אינכם יכולים לאכול יותר משחיטתו של השוחט המדובר, כי שוית 

אנפשך חתיכא דאיסורא, ולדבריך לא ניתן לסמוך עליו". 
"לא! לא!", מיהר המארח לומר, "אני עצמי כן סומך עליו, אבל רק 
המשיך  ספק",  רק  זה  זה...  להחמיר.  יקפיד  כן  שה'סבא'  חשבתי 

לגמגם, "אלו רק שמועות ובודאי צריך לדון כל אדם לכף זכות"...
"רואה אתה?" אמר לו ה'סבא' בנימת תוכחה. "כשזה לא נוגע אליך, 
הרי שהחמרת לאחרים ללא היסוס. אבל לעצמך, אתה לפתע יודע 

לומר שאסור להאמין לשמועות!"...
אם נדמה לנו כי יש חסרון אצל אחרים, עלינו לקשוט עצמנו תחילה, 
לבדוק היטב היטב שאין לנו שום נגיעות, וכי החיסרון לא מצוי אף 
להוכיח  אסור  מופלגת.  נקיות  צריך  מישהו  להוכיח  כדי  כי  אצלנו. 

סתם כך! 
זוננפלד  חייד  יוסף  רבי  הגאון  מרן  עם  שהיה  מעשה  הדבר,  מזכיר 
בשוק  זהב  נפוליאון  מצא  אחת  שפעם  ירושלים,  של  רבה  זצ"ל, 
אליו  שנטפל  קנאי  אחד  יהודי  שם  היה  לכיסו.  והכניסו  המוסלמי, 
ואמר לו: "רב'ע! מה עם השבת אבידה?", השיב לו רבי יוסף חיים: 

"רובם נוכרים". 
"אכן", השיב הקנאי, "אך מה עם קידוש השם?". הרב לא השיבו. 

הקנאי המשיך ללכת אחרי הרב ולהציק, עד שבשלב מסויים הרב 
עצר ואמר לו: "אתה יודע מה, אני רואה שאתה כל כך רוצה לקדש 
שמים  שם  עמה  תקדש  בהלואה,  המטבע  את  לך  אתן  השם,  את 

ותשיבנה לאובד, ואחר כך תחזיר לי מטבע"...
מיד נשתתק הלה ונסתלק. קידוש השם רק על חשבון אחרים, לא 

על חשבונו...

על מה התענה הסיא מסליודקה?
אספר סיפור נפלא שימחיש נקודה זו ביתר חדות: 

שמעתי מידידי הגאון רבי יעקי משה יולק שליט"א, ר"מ בישיבת 
מנדל  רבי  הגאון  מפי  שמע  רבות  שנים  לפני  כי  לצעירים,  קמניץ 
בימי  לו  עד  שהיה  מקרה  ירושלים,  גאוני  מגדולי  שליט"א,  אטיק 

צעירותו – בעת שלמד בישיבת מיר: 
ידידו של רבי מנדל באותן שנים, היה הגאון רבי משה יהושע לנדא 
זצ"ל, מגדולי תלמידי מרן ה'חזון איש' זצ"ל. רבי משה יהושע היה 
כך  אחר  כותיקין,  שחרית  ולהתפלל  קום  להשכים  יום  מידי  נוהג 

ללמוד כמה שעות בשקידה ולהגיע לישיבת מיר לסדר א'. 
אליעזר  רבי  הגאון  מרן  הישיבה,  וראש  מעט,  שאיחר  פעם  אירע 
יהודה פינקל זצ"ל, ניגש אליו להוכיחו. רבי משה יהושע עמד בראש 
כפוף, שמע את התוכחה בכובד ראש, וקיבל על עצמו בלי נדר לבוא 

בזמן ולא לאחר יותר.
כשעזב רבי אליעזר יהודה את המקום, שמעו אותו אומר למלווהו: 
"כמה צער יש לי להוכיח אברך כה חשוב כמו רבי משה יהושע לנדא! 
הרי מי כמוני יודע שהוא לא איחר לחינם – הוא הרי קם מוקדם ורגיל 
ולכן  חשובה  מצוה  באיזו  התעסק  כנראה  והיום  ותיקין,  להתפלל 
הישיבה,  של  לתפקודה  מפריע  איחור  שכל  אעשה,  מה  אך  איחר. 

ומחובתי הוא לדאוג לישיבה"...
תוכחתו של רבי אליעזר יהודה לא נאמרה בלי מחשבה וחקירה. הוא 
ידע היטב את הנתונים, והחלטתו להוכיח היתה מושכלת לחלוטין. 

כשתוכחה נאמרת ממקום כזה של נקיות, היא מביאה תועלת.
שמעתי פעם מהרב הגאון רבי מרדכי סמפולינסקי שליט"א, חתנו 
כי  מיר,  ישיבת  אהרן חדש שליט"א, משגיח  רבי  של הגאון הצדיק 
ושוחחו עם הסבא הגדול  בני המשפחה  ישבו  בהזדמנות מסויימת 
הגאון הצדיק רבי מאיר חדש זצ"ל, משגיח ישיבת חברון, אודות דרך 

חינוכו של רבו, מרן הסיא מסליודקה זצ"ל. 
אחד הנוכחים הזכיר את העובדה המפורסמת שמספרים על הסבא, 
כי היה נוהג להתענות לזכות תלמידים שהתקשו בלימודם ועלייתם 
הרוחנית. אך רבי מאיר הגיב בהחלטיות: "הכרתי את הסבא היטב, 
לכם  לומר  אוכל  כן  אולם  תלמידיו.  על  להתענות  דרכו  היתה  ולא 
על מה הוא כן התענה: הוא התענה על עצמו! על כך שלא הצליח 

למצוא דרך ומסילה ללב התלמיד!"...
פעם  כי  זצ"ל,  קוטלר  שניאור  רבי  הגאון  פעם  סיפר  לזה,  בדומה 
מצאו את אביו מרן הגאון רבי אהרן קוטלר זצ"ל, כותב לעצמו פתק 
לנוכח  "עיניך  במשלי:  הפסוק  לשון  את  המועד,  חול  של  בעיצומו 

יביטו ועפעפיך יישירו נגדך" )יד, כה(, ומכניסו לכיסו.  
אחד התלמידים הרהיב עוז ושאלו: "מהיכן מצא ראש הישיבה היתר 
אהרן:  רבי  השיבו  אבד?".  שאינו  דבר  מועד  של  בעיצומו  לכתוב 
המונים  אלי  באים  החג  ובימי  מאחר  האבד.  דבר  בגדר  זה  "אצלי 
לשחר את פני, ועלול אני לראות את מגרעותיהם וחסרונותיהם. לכן 
כתבתי לעצמי את הפסוק שיעמוד מול עיני למזכרת, ויעורר אותי 
להפנות את הדברים לעצמי. תמצא את המגרעות והחסרונות של 

עצמך ולא של זולתך"...
כשלמדתי בישיבת רוז'ין לצעירים בבני ברק, כיהן שם הגאון הצדיק 
רבי מרדכי עמרד יעקויזון זצ"ל כמנהל רוחני. שלוש שנים למדתי 

בישיבה זו וספגתי ממנו מלוא חופניים. 
מעיד אני נאמנה, כי המשגיח ידע בהחלט להתנהג עם תלמידיו ביד 

תקיפה – אבל לא היה תלמיד אחד שלא אהב אותו אהבת נפש. 
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ישעה אריע ומחצה לפנות יוקר, שמע שיאחד החדריד התעורר אחד, 
נוטל את ידיו ינטילת ידייד שחרית, ומתחיל ללכת. לפתע הוא רואה את 

הגה"ק מוויזשניץ-מאנסי נכנס לתוך החדר שהיה ישן שד, והיחור עשה 
עצמו כישן כדי שהריי לא ייחין שהוא רואה אותו...

הגאון ריי שלמה זלמן פרידמן שליט"א, אי"ד סאנטוי ליקווד: 'על מה רייד'

"ֵאֶּלה ַהְּדָיִריד ֲאֶשׁר ִּדֶּבר ֹמֶשׁה ֶאל ָּכל ִיְשָׂרֵאל" )דיריד א', א'(

איתא בספה"ק, דלפי המבואר בחז"ל )מס' יומא דף ט' ע"ב( שהבית 
שנזכה  כדי  הדבר  תקנת  עתה  הנה  חינם,  שנאת  בעוון  נחרב  השני 
ופי'  חינם,  אהבת  היינו  מזה,  ההיפך  להיות  צריך   - קרובה  לגאולה 
טעם  כל  ואין  יסוד,  כל  לה  שאין  היינו  חינם  ששנאת  שכמו  הדבר, 
בזה, שהלא זוהי שנאת "חינם", שאין שום סיבה הנשמעת לשנאתו 
זו, הרי התיקון לזה צריך להיות גם על דרך זה, לאהוב כל יהודי באשר 

הוא, וגם במקרה שאינו רואה שום סיבה לאהוב אותו.
וזהו שאמרו חז"ל )ראה תרגום יונתן שמות ד', י"ג( פנחס זה אליהו, 
בריתי  את  לו  נותן  "הנני  בו  ככתוב  ואחדות,  שלום  מסמל  פנחס 

שלום", ואחדות זו תביא את אליהו הנביא מבשר הגאולה.
לכל  שראוי  שבעוד  דעות(,  הלכות  )בריש  ברמב"ם  מבואר  והנה 
והוא רוצה  אדם להתנהג בדרך הממוצע, מ"מ הלקוי במידה אחת 
יגיע  הזמן  שעם  עד  מידה,  אותה  של  השני  בקצה  יתנהג  לתקנה, 
לדרך הממוצע, כמו"כ הדבר ב'אהבת חינם', שיאהב את חבירו אף 
שאינו מוצא זכות לחבירו שיאהבנו, ואף שאינו מוצא זכות למרות 
אוהבו,  הוא  זאת  בכל  הנה  לו,  שנראה  מה  עפ"י  השתדלותו  כל 
ובאהבה זו הוא שוקד עד שאינו רואה חובתו, שזוהי אהבה אמיתית, 
וע"י ההתחזקות באהבת חינם תתוקן הגלות שבאה ע"י שנאת חינם 

ונזכה לגאולה השלימה במהרה.

אחת  פעם  זי"ע,  מגור  אמת'  ה'אמרי  דהרה"ק  משמיה  מיתאמרא 
אצלו  אוכלים  היו  והם  חתנים,  שני  לו  שהיו  ]חותן[  שווער  היה 
נהוג שהחתנים היו מגיעים להשווער  'קעסט'. בימים קדומים היה 
שלהם לאכול את סעודת הערב, וכך נהגו שני חתניו – הם היו באים 
מידי לילה לאכול אצלו את הסעודה – ברם חתן אחד היה אוכל רק 
בשרי וחתן אחד היה אוכל רק חלבי, ולכן אכלו כל אחד על שולחן 
אחר, כפי המבואר בשולחן ערוך )יו"ד סי' פ"ח ס"ב(, שאסור לאכול 
מחשש  בשר,  וזה  חלב  אוכל  זה  אשר  אנשים  שני  אחד  שולחן  על 

שמא יאכלו אחד מהשני ויעברו על איסור בשר בחלב. 
לא  אז  ומני  יורד,  ונעשה  רח"ל,  הרגל  את  החותן  פשט  זמן,  לאחר 
להם  נתן  רק  כבתחילה  וחלב  בשר  להם  ליתן  האפשרות  לו  היתה 

לחם ומים. 

יום אחד הבחין החותן שחתניו עדיין יושבים כל אחד על שולחן אחר 
עתה  עד  "בשלמא  להם:  ואמר  נפנה  אז  או  ביחד,  סועדים  כשהם 
כאשר כל אחד אכל משהו אחר – זה בשר וזה חלב – הבנתי למה כל 
אחד ישב על שולחן אחר, כדי שלא להיכשל באכילת בשר בחלב, 
לא כן עתה כאשר שניכם אוכלים אותו לחם ומים, למה לכם לשבת 

על שולחן אחר ולא על שולחן אחד?"...
אמר ה'אמרי אמת': בדורות שעברו, היו שרפי מעלה בעלי מדרגה 
 – חבירו  על  חלק  הגדולים  אחד  כאשר  וממילא  מרוממים,  יהודים 
או כת אחת נחלקה על כת אחרת – היה זה על יסודות בעבודת ה' 
ועניינים נשגבים, משא"כ עתה בדור השפל, כולם עושים אותו דבר 
–לומדים קצת ומתפללים קצת – א"כ אויף וואס קריגט מען זיך? )על 

מה חולקים האחד עם השני?(...

נרות  להדליק  זי"ע  מבעלזא  אהרן  רבי  הרה"ק  נכנס  כאשר  פעם 
המשמש  על  ציווה  ולפתע  כהרגלו,  שלא  דקות  כמה  שהה  חנוכה, 
עם  שוב  יצא  דקות  כמה  לאחר  רק  לחדרו.  המנורה  את  להכניס 
היו  זה  מעשה  שראו  החסידים  כדרכו.  הנרות  את  והדליק  המנורה 
וגבוהים העומדים  סבורים שבוודאי היו לרבי בכך עניינים נסתרים 
ברומו של עולם, אך לאחר מעשה גילה המשמש בעצמו אילו 'סתרי 

תורה' היו שם, וכך סיפר:
לתוך  ושפך  טעה  המנורה,  את  המשמש  שהכין  בשעה  יום,  באותו 
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הגאון רבי חיים פיינשטיין שליט¢א
ßעטרת שלמהß ראש ישיבת

בדין ברכת הנהנין וביסוד דין רבעי
אß באב ≠ דף לה א

 הגאון רבי בונם שרייבר שליט¢א
ßנתיב הדעתß ראש ישיבת
ביסוד חיוב ברכת הנהנין

 בß באב ≠ דף לה ב

הגאון רבי יעקב סטפנסקי שליט¢א
ßתורה בתפארתהß ראש ישיבת

בגדרי אכילה לענין ברכה ואכילת תרומה
בß באב ≠ דף לה ב

הגאון רבי נפתלי נוסבוים שליט¢א
ßאהבת שלוםß ואב¢ד ßחיי משהß ראש ישיבת

בענין ברכת שמן זית
הß באב ≠ דף לו א

הגאון רבי חיים פרץ ברמן שליט¢א
ßפוניבזß מראשי ישיבת

בענין עיקר וטפל
הß באב ≠ דף לו א

הגאון רבי יעקב מאיר שטרן שליט¢א
ßניץßקרית ויזß ודומ¢ץ ßזכרון מאירß דומ¢צ בבי¢ד
בענין ברכה על דבר שיש בו מחמשת מיני דגן

וß באב ≠ דף לו ב

שיעור מיוחד
ßדרשוß מנשיא

הרה¢ג רבי דוד הופשטטר שליט¢א
בדין ברכת בורא פרי העץ

זß אב ≠ דף לז א

מו„ע‰ רב‰ 
‡ל‡וריי

כ¢ק מרן האדמו¢ר ממודזßיץ שליט¢א
בגדרי לחם לענין חלה והמוציא

חß באב ≠ דף לז ב

הגאון הגדול רבי ברוך דב פוברסקי שליט¢א
ראש ישיבת ßפוניבזß וחבר מועצת גדולי התורה

 בענין מי פירות
י¢ב באב ≠ דף לח א

הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן שליט¢א
גאב¢ד שערי הוראה ורב מערב בני ברק

בענין בישול מבטל אפיה
י¢ג באב ≠ דף לח ב

מרן רבינו ראש הישיבה הגאון הגדול 

רבי גרשון אדלשטיין שליט¢א
בדין בריה

י¢ד באב ≠ דף לט א

הגאון רבי שריאל רוזנברג שליט¢א
אב¢ד רמת דוד וראב¢ד בד¢ץ בני ברק

בענין לחם משנה
ט¢ו באב ≠ דף לט ב

הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט¢א
ראש ישיבת ßעטרת ישראלß וחבר מועצת גדולי התורה

בדין ברכת שהכל פוטרת את כל המינים
ט¢ז באב ≠ דף מ א

הגאון רבי משה טוביה דינקל שליט¢א
מרא דאתרא שכונת ßבית ומנוחהß בית שמש

בסוגית חביצה
י“ט באב ≠ דף מ ב

הגאון רבי ברוך דב דיסקין שליט¢א
ßאורחות תורהß ראש ישיבת

בענין ברכת שהכל נהיה בדברו
י¢ט באב ≠ דף מ ב

הגאון רבי אהרן ולדמן שליט¢א
ßדברי חייםß מראשי ישיבת

בדין גרירה בברכות
כß באב ≠ דף מא א

הגאון רבי יהודה אריה דינר שליט¢א
רב מרכז העיר בני ברק
בדין קדימה בברכות
כ¢א באב ≠ דף מא ב

הגאון רבי משה שאול קליין שליט¢א
ßאור החייםß ורב שכונת ßזכרון מאירß דומ¢צ ביה¢ד

בגדר פת הבאה בכיסנין
כ¢ב באב ≠ דף מב א

הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט¢א
רב שכונת ßרמת אלחנןß וחבר מועצת גדולי התורה

בענין ספקות בהלß ברכות
כ¢ג באב ≠ דף מב ב

הגאון רבי אביעזר פילץ שלט¢א
ראש ישיבת ßתושיהß ≠ תפרח

בענין טעות בברכת הנהנין
כ¢ג באב≠ דף מב ב

הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל שליט¢א
ßמירß ראש ישיבת
ביסוד דיני ברכות

כ¢ו באב ≠ דף מג א

הגאון רבי יצחק סורוצקין שליט¢א
ßלייקוודßומתיבתא ד ßטעלזß ראש ישיבת

בענין ברכת הנהנין
 כ¢ז באב ≠ דף מג ב ¸השיעור באידיש˛

הגאון רבי אריה זילברשטיין שליט¢א
רב דחסידי ßגורß בני ברק

בענין כל שעיקר וטפל עמו
כ¢ח באב ≠ דף מד א

 בשמחה של תורה¨ בכבוד ויקר¨ הננו להודיע לבני הישיבות היקרים לומדי התכנית ßבזכות התורה ינצל העולםß על שיעורי

מרנן ורבנן גדולי וצדיקי הדור וראשי הישיבות שליט¢א
ßדרשוß שיימסרו החל מראש חודש אב בקו השיעורים של ¨ßכיצד מברכיןß על פרק

∞∑∑≠≤≤≤≤≠∂∂∂
השיעורים ע¢פ סדר דפי הגמרא∫

ירושלים∫
מבוא יטבתה ± ≠ רמת אשכול

רחß משקלוב ∑± ≠ הר נוף
ßבובליק ∞≥ ≠ רמות א ßרח
ßבן עטר ∑≥≤ ≠ רמות ג ßרח
רחß דרוק ≤∑ ≠ רמת שלמה
רחß בית וגן μ±± ≠ בית וגן

רחß צוקרמן ∞± קומה ∑ ≠ נוה יעקב
רחß יחזקאל ≥≤ ≠ גאולה

רחß זכרון יעקב ∞± כניסה וß ≠ רוממה
רחß דברי חיים π קומה ± ≠ קרית בעלזא

בני ברק∫
רחß רמב¢ם ¥≥

רחß הושע ∑
μ רב אשי ßרח

רחß יהודה הנשיא ≥∂
רחß חברון ±

רחß עמק יזרעאל ≤≤ ≠ קרית הרצוג

מודיעין עילית∫
רבי יהודה הנשיא ∞≤ ≠ ברכפלד

רבי עקיבא ±± ≠ ברכפלד
π קצות החושן ßרח

רחß נתיבות המשפט ≤∏
רחß אבני נזר ∞≤
μ חפץ חיים ßרח

רחß עיון התלמוד ± קומה ∞ ≠ גרין פארק
רחß הריטב¢א ¥≥ ≠ נאות הפסגה

אלעד∫
רחß סעדיה גאון μ≥ דירה ±±

רחß יהודה הנשיא ≤≤

אשדוד∫
ßרובע ג ≠ ≥μ חטיבת הנגב ßביהמ¢ד בעלז¨ רח
ßתלמוד ± ≠ רובע ז ßביהמ¢ד מאקווא¨ רח

 ˜חלו
חוברו

חיפה∫
רחß מקור ברוך ≤±ב ≠ רמת ויזßניץ

רחß פינסקר ∂≤ ≠ נוה שאנן

ביתר עילית∫
B חיי יצחק ∑ ≠ גבעה ßרח

B≤ ניץ ∂ ≠ גבעהßאדמור¢י ויז ßרח
A החיד¢א ≤ ≠ גבעה ßרח

בית שמש∫
רחß מהרי¢ל דיסקין ∑± ≠ קריה חרדית

ßרמה א ≠ ßנחל רפאים ∏≤א ßרח
ßרמה ב ≠  ±μ נהר הירדן ßרח
ßעידו הנביא ≥ ≠ רמה ג ßרח

רכסים∫
ßהחצב ±≤ גבעה ג ßרח

רחß הנרקיסים ≥≤
רחß הערבה ∂

פתח תקוה∫
רחß קהילות יעקב ≥ ≠ גני הדר

קרית גת∫
ßבית יוסף ≥ קומה ג ßרח

צפת∫
μ לוחמי הגטאות ßרענן רח ßמשפ

נתיבות∫
רחß בן גוריון ±≥ ≠ בחצר

אופקים∫
רחß דובדבן ≥

תפרח∫
רחß חסד ומשפט ≥

להלן מוקדי חלוקת החוברות לבני 
 ßבזכות התורהß הישיבות¨ לומדי התכנית

החל מיום רביעי אחה¢צ
Æהמוקדים הללו לחלוקה ליחידים בלבד

קבוצות יפנו אך ורק במייל∫ 
b∞≤μ∂∞π∞∞∞@gmailÆcom

שיעור ביסודי הסוגיא ובביאור הגפ¢ת 
¸בדגש על תוסß˛ ע¢י

הגאון רבי אשר גנס שליט¢א
ßקרית מלךß ר¢מ ישיבת

שיעורים בפשט על הדף¨ גמרא רש¢י 
הרה¢ג רß אליהו אורנשטיין  שליט“א

הרה¢ג רß  מאיר שפרכר שליט“א
הרה¢ג רß אפרים סגל שליט“א עבריתØאידיש

שיעורים 
יומיים∫
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אד כן, יתכן שיפתע פתאוד יאמצע המילה ייוא לכאן המשיח ויהיה 
סיייו רעש ושאון גדול... איקשך, מוהל חשוי, אל תתיליל מההמולה 

הגדולה שעלולה להתחולל כאן, אלא תשליד את מלאכת המילה ימנוחה 
ויישוי הדעת...

ספורי הוד על אמונתד החושית של גדולי וצדיקי הדורות יייאת המשיח יכל עת

הרי ישראל ליוש

"ֲאִני ַמֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה, ְּבִייַאת ַהָּמִׁשיַח, ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּיְתַמְהֵמַּה, 
ִעד ָּכל ֶזה ֲאַחֶּכה ּלֹו ְּבָכל יֹוד ֶׁשָּייֹוא":

הגמרא )סנהדרין צח א( מספרת שרבי יהושע בן לוי פגש את אליהו 
הנביא ושאל אותו: 'מתי יבוא משיח?'. 'תשאל את המשיח!', ענה 
בשערי  נמצא  'הוא  ריב"ל,  שאל  מיהו?',  מי?  'את  הנביא,  אליהו  לו 
רומי!', ענה לו אליהו הנביא. 'ואיך אזהה אותו בין כל היושבים שם?', 
שאל ריב"ל, ענה לו אליהו הנביא: 'הוא יושב בין העניים המדוכאים 
כי  התחבושות,  חבישת  צורת  ע"פ  אותו  לזהות  ותוכל  והמנוגעים, 
חדשות  מניחים  ואח"כ  התחבושות  כל  את  מורידים  המנוגעים  כל 
תחתיהן, ואילו המשיח אינו מוריד את כולן בבת אחת, אלא מוריד 
תחבושת אחת ומניח תחתיה חדשה, ומוריד עוד אחת ומניח שוב 

חדשה תחתיה. 
יצטרך  שהוא  יתכן  'כי   – הנביא  אליהו  לו  הסביר   - כן'  עושה  'והוא 
פתאום לגאול את ישראל, וכדי שלא יימצא בפתע ללא תחבושות, 
לכן אינו מוריד את כולן בבת אחת, כך לעולם הוא לא יופתע ותמיד 

יהיה מוכן להופיע ולגאול את ישראל'.
לכל  שענה  אדם  לאותו  היישר  ניגש  רומי,  לשערי  ריב"ל  כשהגיע 
- מתי אתה בא?',  'אימתי קא אתי מר?  סימני הזיהוי, ושאל אותו: 

ענה לו המשיח: 'היום...!'.
שש ושמח ריב"ל לשמע הבשורה הגואלת, והנה עבר היום והמשיח 
שלפי  'האדם  לו:  אמר  הנביא  אליהו  את  שוב  כשפגש  הופיע.  לא 
דבריך הוא המשיח, שיקר עלי! הוא אמר לי שיבוא 'היום' והנה עבר 
היום והוא לא בא...!'. הרגיעו אליהו הנביא ואמר לו: 'כוונתו היתה 

לומר לך את הפסוק 'היום אם בקולו תשמעון...''.
תשובתו הקצרה של אליהו הנביא 'היום' - מפליאה! מדוע הוא לא 
'היום אם בקולו תשמעון'? מדוע הוא  אמר לו את הפסוק במלואו 
קיצר כל כך? הלא הוא השאיר בכך מקום לטעות גדולה, שהביאה 

למסקנה לא נכונה, כאילו המשיח משקר חלילה?!
בן  יהושע  ורבי  הנביא  אליהו  של  בשיחתם  מפליא  דבר  עוד  ישנו 
לוי: הנה אליהו הנביא שולח אותו אל המשיח בכבודו ובעצמו, כדי 
ללמוד ממנו מתי הוא בא לגאול את ישראל, אך יחד עם זאת הוא 
המנוגעים,  משאר  שונה  בצורה  תחבושות  מחליף  שהוא  לו  מספר 
כי יתכן שהוא יופתע ויוטל עליו להופיע בפתאומיות, זאת אומרת 
שגם המשיח עצמו אינו יודע בדיוק מתי הוא יבוא, אם כן, לשם מה 

הוא שולח אותו אליו לבירור תאריך הגאולה?
כוונת אליהו הנביא לומר לרבי  זו:  זו את  התמיהות הללו מתרצות 
יהושע בן לוי: אל תבקש לדעת תאריך מדוייק, כי אין תאריך מדויק 
גם  יודע...  אינו  לדעת,  אמור  שלכאורה  עצמו,  המשיח  גם  וקבוע, 
הוא עלול להיות מופתע ולכן הוא מחליף את רטיותיו אחת אחת, 
אבל עם כל זאת, לך אל המשיח, יש לך עדיין מה ללמוד ממנו, הוא 
ילמד אותך כיצד עליך להתנהג במצב המסופק, ומה עליך לעשות 
בתקופת ההמתנה, כדי לקדם את בואו. והמשיח ממשיך בדרכו של 
אליהו הנביא ואינו נוקב בתאריך אמיתי ומדויק, אלא עונה לו קצרות 

'היום!'. 
עפ"י  המשיח  תשובת  את  ביאר  שליט"א  ברוורמן  דוד  הרב  ידידי 
האדם,  של  לעלייתו  ביותר  הגדולים  שהאויבים  בספרים,  הכתוב 
הם ה'אתמול' וה'מחר', לעולם אל לו לאדם להתלונן על מה שקרה 
אתמול, ואסור לו לדחות את תכניותיו למחר, כי בהגיע המחר הוא 
את  לעשות  הוא  האדם  תפקיד  אחריו.  הבא  למחר  לדחותם  עלול 
מה שמוטל עליו היום, עליו לשים לנגד עיניו את הדקות והשעות 
בכשלונות  להתחשב  מבלי  האפשר,  ככל  לטובה  ולנצלן  הקרובות 

האתמול, ובתכניות המחר.
לוי: רצונך אמנם לדעת  בן  יהושע  וזה המסר שאמר המשיח לרבי 
מתי אבוא, אך התאריך אינו ידוע, הכל תלוי בעבודת ה' של המצפים 
לגאולה, והעבודה היא 'היום'. אכן, לא דבר קל הוא להישאר מסופקים 
מבלי לדעת מתי תבוא הגאולה, אך ההתמודדות הראויה במצב זה, 

Yonatan Sindel/Flash90
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היא ע"י שתעבוד את ה' ביום הזה בשלמות, אסור לספק המכרסם 
בלבך לדחות את העבודה למחר, או לבכות על יום האתמול, העמד 

מול עיניך את היום הזה ועבוד בו את בוראך בשלמות.

ארגון  יו"ר  מפי  ששמע  בדברים  ביאורו  את  תיבל  ברוורמן  הרב 
'ערכים' הרב יוסף וליס: "שאלתי פעם את אבי" - סיפר הרב וליס – 
"כיצד שרדת את זוועות השואה האיומה? עלם צעיר במיטב שנותיו, 
מתמודד...  זאת  ובכל  מבעיתים,  מוות  מחזות  עיניו  לנגד  רואה 

איך...?".
"תמיד הייתי חי את הרגע הבא" – ענה לי אבא – "לעולם לא בכיתי 
על הרגע שעבר, ולעולם לא חשבתי על מה יהיה מחר, תמיד חייתי 
ושמחתי על הרגע הקרוב שהקב"ה נותן לי. גם שיחותיי עם הקב"ה 
היו תמיד על הרגע הקרוב, 'תן לי בוראי עוד שעה אחת... עוד יום 

אחד'... וכאשר קיבלת את זה, אמרתי תודה ובקשתי עוד..."

גדולי וצדיקי הדורות ציפו לישועה ולבוא המשיח, לא רק במחשבה 
ובדיבור אלא גם במעשה, אמונתם היתה במוחש ממש, כל צעדיהם 
בא.  משיח  הנה  שהנה  הברורה  העובדה  פי  על  תוכננו  ומעשיהם 

רבות הן הדוגמאות, ליקטנו כאן אחדות מהן:
כל ימיו ציפה והמתין הגה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב זי"ע למשיח. 
לאחר  ורק  משיח,  לפעמי  ומצפה  עומד  היה  באב  תשעה  בערב 
לבית  התפרץ  בא,  לא  הוא  כי  לצערו  ראה  כאשר  החמה,  שקיעת 

המדרש בבכי וקונן על חורבן בית המקדש ועל גלות השכינה.
כאשר נזקק לכתוב שטר אירוסין ולציין את מקום ותאריך החתונה, 
אז  עד  ח"ו  ובאם  ת"ו,  ירושלים  בעיה"ק  תתקיים  "החתונה  כתב: 

משיח לא יבוא, היא תיערך בברדיטשוב...".

בזמן שחוו ישראל גזירות נוראות ואיומות, היו הצדיקים מתעודדים 
כי הנה הנה משיח בא, והצרות אלו חבלי משיח. כך היה בשנה שפרצה 
מלחמת העולם הראשונה, ביום כ"א באדר, יום ההילולא של הגה"ק 
זי"ע  מבעלז  אהרן  רבי  הגה"ק  היה  זי"ע,  מליזענסק  אלימלך  רבי 
ומצפה כל העת לביאת המשיח,  ומסתכל לחוץ  ביתו  עומד בחלון 

וכששקעה החמה והוא לא בא, עזב את החלון באכזבה נוראה...

זי"ע  משה'  ה'ישמח  בעל  טייטלבום  משה  רבי  הגה"ק  של  ציפייתו 
היה עולה על  כדי כך שמידי ערב  למשיח, היתה כה מוחשית, עד 

כדי  למיטתו,  סמוכים  שלו  השבת  ובגדי  תרמילו  כשמקלו,  יצועו 
שבבוא המשיח לא יפסיד זמן יקר בחיפוש אחר בגדיו...

כאשר  מיד  שיעוררוהו  ביתו  לבני  ערב  מידי  מצווה  היה  גם  הוא 
ישמעו שמשיח בא....

מעולם, כאשר הציעו לו תלמידיו לקנות בית גדול – סירב, בטענה 
שאינו רוצה להניח כספו על קרן הצבי, שכן משיח תיכף בא וישוב 
לנחלת אבותיו בארץ הקודש, ומה לו להפסיד ממון רב בקניית בית 

אחר...

הלברשטאם  יהודה  יקותיאל  רבי  הגה"ק  מצאנז  האדמו"ר  כ"ק 
זי"ע, הוזמן לשמש כסנדק בעיר טבריה. כאשר עמד המוהל לקיים 
"אני  ואמר:  הרבי  אליו  פנה  בידו,  הייתה  כבר  המילה  וסכין  המצוה 
מאמין באמונה שלמה שמשיח צדקנו עשוי להגיע בכל רגע ממש, 
יתכן  כן,  אם  מטבריה,  להיגאל  ישראל  שעתידין  חז"ל  אמרו  וכבר 
סביבו  ויהיה  המשיח  לכאן  יבוא  המילה  באמצע  פתאום  שבפתע 
מההמולה  תתבלבל  אל  חשוב,  מוהל  אבקשך,  גדול...  ושאון  רעש 
הגדולה שעלולה להתחולל כאן, אלא תשלים את מלאכת המילה 

במנוחה ובישוב הדעת...".

אמונתו החושית של הסבא קדישא מרן ה'חפץ חיים' זי"ע בביאת 
אמנותם  וגם  תלמידיו,  על  היטב  הקרינה  ורגע,  רגע  בכל  המשיח 
לא היתה מן השפה ולחוץ, אלא ניכרה היטב בכל צעדיהם. כך היה 
כאשר בא הגה"צ רבי שלום שבדרון זצ"ל להיפרד מתלמיד ה'חפץ 
חיים' מרן המשגיח הרה"צ רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל לפני נסיעתו 

לחוץ לארץ...
"מה תעשה אם המשיח יבוא כשתהיה בחוץ לארץ...?" - שאל אותו 
בדאגה המשגיח – "הרי ה'חפץ חיים' אמר שהזכייה לראות פני משיח 
דומה לחתונה, השכנים באים בהזמנה בלבד, מחוץ לעיר באים רק 
יהיה  גם  כך  ביותר...  הקרובים  רק  באים  לארץ  ומחוץ  הקרובים, 

כאשר יבוא המשיח, מחוץ לארץ יבואו רק בעלי זכויות גדולות!"...

בתקופה  אחת  שפעם  העיד,  זצ"ל  פלצ'ינסקי  אליעזר  רבי  הגאון 
שלפני חג הפסח, שמע מהגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל שכבר 
הזמין כהן מיוחד שיקריב את פסחו בי"ד בניסן... כל כך היה בטוח 

בביאת המשיח ובבניין בית המקדש השתא ממש.

 לשליחת תגובות לכותב הטור הרב ישראל ליוש, כתבו ל: 
israel.layosh@gmail.com

dirshu@dirshu.co.il :קבל את גיליון 'לקראת שית' ישירות למייל שלח מייל
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לצורך קילת אשרות הכניסה, הוצרכו היחוריד לעמוד יראיון יפני ועדה 
מיוחדת, שייקשה לוודא כי לא ייכנסו לארצות הירית אנשיד מוזנחיד מדי, 

כל אחד שקייל תור לראיון - מיהר לכיס ולגהץ את חליפתו. אך לקיוצה 
אחת מיני הישייה, נקיע תור לראיון ייוקרו של יוד תשעה יאי...

ואיזה אוצר גילה המיליונר ייית העלוי והישן?

הרה"ג אשר קוילסקי שליט"א

"ָקָרא ָעַלי מֹוֵעד..." )איכה א, ט"ו(

השבת  חזון,  שבת  בערב  ניצבים  אנו  ושוב  חלפה,  שלימה  שנה 
המקדימה את היום הנורא ביותר בחיי העם היהודי. אם חלילה וחס 
לא ניגאל עד יום רביעי הקרוב, שוב נשב על הארץ, נעמעם אורות, 
סוערים,  רגשות  אותם  אותנו  ויציפו  יעלו  שוב  בכי.  בקול  ונקונן 
לב  קורעת  אכזבה  המקדש,  בית  חורבן  על  מפלח  כאב  המשלבים 
על הגלות הנמשכת, וגעגוע לימים הנפלאים, בשכון אבינו בהיכלו 

והגיענו אליו לבית מקדשו.
ימים אלו מתאפיינים בתחושות כאב, במצב רוח ירוד. מינון הפעילות 
יורד, אנו נמנעים מהרגלים שגרתיים כמו מקלחות ושמיעת מוסיקה 
עריבה, והתחושה הכללית היא 'לא משהו'. זה נכון, אלה ימי אבל, 

אבל חשוב כל כך להתבונן בהזדמנות הנפלאה הטמונה בהם:
אצל  שבשמים.  אבא  עם  הקשר  הידוק  חיבור,  ימי  הינם  אלו  ימים 
מה  על  מחפש  נפתח,  הלב  בהם  רגעים  הם  כאב  רגעי   - אנשים 
שרוי  כשאדם  אליו.  הקרובים  עם  אחיזתו  את  מהדק  להישען, 
ולהצטער  בצרתו  להשתתף  נחלץ  רחוק  וחבר  ובמצוקה  בצרה 
בצערו - הקשר ביניהם מתהדק ומתחזק כפי שלא היה מעולם, כי 

ההתרפקות ההדדית ברגעי הכאב יוצרת חיבור שאין חזק ממנו.
'קרא  כך.  זה  שבשמים  אבא  אצל  גם  הבדלות,  אלפי  אלף  להבדיל 
'מועד' הוא מלשון  יום תשעה באב,  - מכנה הנביא את  עלי מועד' 
התוועדות, התחברות, התקשרות אחד עם השני. בימים הללו אנו 
מתחברים לכאבו של אבא שבשמים, לצערו על הגלות הנמשכת. 
אנו חולקים כאב משותף, ודרכו - מהדקים את הקשר עם מי שנושא 
עימנו באותו כאב נורא, עם מי שחולק עימנו את האבלות על הגלות 

המתמשכת.
החייור  את  לשדרג  הזדמנות,  ימי  הד  האלה  הימיד  דווקא  לפיכך, 
לאיא שישמיד. לחוש את הכאי שלו על היית יו התאחד עד ילדיו 
לגלות  ולשולחד  מילדיו  להיפרד  שנאלץ  העוידה  על  נחרי,  ועתה 
ארוכה וקורעת לי, לחוות עמו יחד את הגעגועיד המשותפיד שלו 

אלינו ושלנו אליו.
ואת התחושות האלה נמנף להידוק הקשר עמו, להתוועד עמו שוי, 
צער  ירגעי  אייהד  עד  השותפיד  כיניד  האוהי  חיקו  על  להתרפק 
על  יהתאילנו  ינו  הצפיד  הרגשות  ואושר.  שמחה  יימי  כמו  וכאי, 

החורין, תחושות הקיריה שלנו עד מי שמצטער עימנו על הגלות 
אחיזתנו  את  להדק  אליו,  אותנו  לקרי  יינינו,  לחיר  כמותד  אין   -

יאיינו האהוי.
ונדירה בשבת  יקרה  פז  לנו הזדמנות  נפתחת  כחלק מהחיבור הזה 
ומבקשים,  מתפללים  אנו  השנה  ימות  בכל  הרי  חזון'.  'שבת  הזו, 
התפילות  תמיד  לא  שמים.  לרחמי  ומתחננים  לישועה  מצפים 
ליעדה.  מגיעה  תפילתנו  תמיד  לא  הכבוד,  לכסא  להגיע  מצליחות 
התפילות  מתי  בשמים?  ומתקבלות  עולות  האלה  התפילות  מתי 

האלו מגיעות לקדוש ברוך הוא?
מגלה הרה"ק ריי אורי מסטרעליסק זי"ע, והדיריד מויאיד יספר 
חזון'.  י'שית  ומתקילות  עולות  הללו  התפילות  כי  מרדכי',  'תכלת 
מכל ימות השנה והמועדיד שיה, דווקא 'שית חזון' היא זו המעלה 
ואיא  ין  של  הנפלא  החייור  מתוך  דווקא  כי  כולן.  התפילות  את 
השרוייד ימיצר משותף, דווקא כשהתפילה גואה מתוך קשר אמיץ 
צער  מתוך  יוקעות  כשהתפילות  דווקא  ואייהד,  יניד  של  ומרגש 

וכאי יחדיו - דווקא אז עולות כל התפילות כולן, ומתקילות ירצון.
היה ננצל את הימיד הנפלאיד הללו, להידוק הקשר עד איינו שישמיד, 
להתיוננות יכאיו ויצערו ויגעגועיד ההדדייד יינינו, כדי לקרי את 
ליינו אליו. היה נחפש מעשה טוי, תוספת ילימוד או יתפילה, ויתור 
- כדי למנף את הקשר עד איינו שישמיד  ורייוי אהית חינד  לזולת 
מתוך הצער, כדי לחוש יימיד אלו את החייור החזק ייותר עמו. היה 
ננצל את השית הסגולית הזו להתחזקות מיוחדת יתפילה, כדי שנזכה 

שהיא תעלה יכנפיה את תפילותינו של כל ימות השנה.

המשך יעמוד 20
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היה נעשה זאת עד כל הלי, וכך נזכה לינות עוד אין ועוד ליינה, 
עוד אריח ועוד ילוק, ייניין יית מקדשנו, אמן!

חתונה שהפכה לאסון...
היה זה ביום ששי בבוקר, על אם הדרך המובילה לעיירה זלאטשוב. 
דרכה  את  עשתה  אבירים  סוסים  לשני  רתומה  מהודרת  כרכרה 
על  שהשמועות  הגביר,  חייקל  ר'  את  בקרבה  נושאת  העיירה,  אל 
בשעת  לעיירה  הגיע  הוא  כולו.  המחוז  את  הרעישו  הרב  עושרו 
ומיד נקש בדלת ביתו של הרבי, הרה"ק רבי מיכל  בוקר מוקדמת, 

מזלאטשוב זי"ע, בבקשו מקום להתארח בו בשבת.
להיכנס  האורח  את  הזמינה  גדול  ובכבוד  ברצון,  נענתה  הרבנית 
לי אדוני,  'יסלח  נעימות, הבהירה על אתר:  אי  כדי למנוע  הביתה. 
אתה מוזמן להתארח אצלנו, אך קשה לי להאמין שתיהנה כאן. אנו 
כדי  משיגים  אנו  רב  בקושי  לתאר,  אפשר  שאי  ועוני  בדלות  חיים 
חלות ויין ומעט עוף לשבת. הדוחק כאן הוא לא בן בית אלא בעל 
סיכמה   – לתנאיו...'  בהסכימך  אצלו,  להתארח  יכול  ואתה  הבית, 

הרבנית בשפל קול.
'אם זו הבעיה', אמר הגביר האגדי, 'הנה היא נפתרה כאן ועכשיו!' – 
קבע, והוציא מכיסו מטבע זהב יקרת ערך. 'עוד היום גדול, גשי נא 
לשוק ורכשי את צורכי השבת בשפע רב, בשר ודגים וכל מטעמים'. 
הרבנית התרגשה והודתה לו בחום, עשתה כמצוותו, ואכן, בכניסת 
השבת ערכה – לראשונה בחיי הרבי – שולחן ערוך ועמוס במגדנות, 

יינות ופירות משובחים, להתענג בתענוגים ברבורים ושליו ודגים...
לאורך השבת כולה, עמד הגביר והביט באלם מעורב בהלם במתרחש 
בבית. בעל הבית – איש קדוש ומורם מעם, צדיק יסוד עולם מהיכלם 
של תלמידי הבעל שם טוב, גבוה ונשגב ועשיר ברוחניות. מצד שני 
– הגשמיות מחרידה ומזעזעת: קורות הבית מטות ליפול, ובשיחות 
עם בני המשפחה הבין שפעמים הם רעבים לפת לחם ממש, העוני 

בולט מכל סדק ופינה בקירות המתקלפים...
ימוצאי שית לא הצליח הגייר להסתיר את תמיהתו הריה, ניגש אל 
הריי ושאלתו יפיו: 'ילמדנו רינו', שאל ידרך ארץ, 'הרי הריי איש 
מיד.  ישמיד  מתקילות  תפילותיו  ייעשה,  מפיו  היוצא  ככל  קדוש, 
מדוע לא ייקש הריי קצת על פרנסתו, מדוע לא יתפלל מעט ליורא 
עולד למען כלכלת ייתו? יטוחני שאד הריי יתפלל למען פרנסתו – 

כי אז ישועתו מויטחת והרווחה יוא תיוא!'
הרבי האזין לשאלה בקשב, מצחו נחרש קמטים, הוא שתק קמעא, 

והשיב:
'מעשה שהיה בעיירה לא רחוקה מכאן, בימים שקדמו לחתונת בתו 
ברוב  כי החתונה תתקיים  ידעו  הידוע. הכל  הגביר  ר' הערשל,  של 
פאר והדר, צוותות מיוחדים עמלו על הכנת החופה, סעודת העניים 
ובוודאי סעודת החתונה. נדמה היה כי העיירה כולה התעטפה בהוד 

חגיגי לרגל המעמד...
לרגל יום שמחתו, ביקש ר' הערשל להכריז בעיירה, כי ביום החופה 
יחלק לכל מבקש מאה זהובים - סכום עתק של ממש. ההתרגשות 
כבר  לה  מחוצה  עניים  וגם  העיירה  עניי  שחקים,  הרקיעה  בעיירה 

הכינו את ארנקיהם הקרועים לקראת הסכום הגדול. היו גם מי שלא 
היו עניים, וגם הם ציפו לקבל כזו מתת יד הגונה - 100 זהובים ביום 

בהיר!
בביתו של ר' הערשל, לצד כל ההכנות, הוכנו שני שקי ענק, ובתוכם 
ונוקש,  דורש  לכל  מוכן  שיהיה  זהובים.  מאה  של  צרורות  צרורות 

שכל אחד יקבל את שלו בסדר מופתי. הן יום חגיגי הוא היום!
אלא שלילה קודם, השתבשה התוכנית, ובאורח טראגי למדי - - - 

עד  בטוב.  שלא  לחוש  הכלה  החלה  לפתע  החופה,  קודם  לילה 
כל  למרות  מעולפת.  הנערה  שכבה  כבר  הרופאים,  טובי  שהגיעו 
מאמציהם, הם לא הצליחו להנשימה. פחות משעה אחר כך, לילה 
שכולו  לעולם  והסתלקה  נשמתה  את  הכלה  נפחה  נישואיה,  לפני 

טוב, בטרגדיה נדירה ומזעזעת כל לב!
צער,  בתדהמה,  נקרעות  כשעיניו  תחתיו,  קרס  כמעט  הערשל  ר' 
כאב עמוק ומפלח. איך ברגע אחד נהפך לאבל מחולם, בעוד ביום 
המחרת הוא היה אמור להובילה לחופה - ותחת זאת בלילה הזה הוא 
מלווה את מיטתה של בתו האהובה לבית העלמין... עין לא נותרה 
ביום כלולותיה מובלת  אוי, כלה  לב,  יבישה באותה הלוויה קורעת 

למנוחות!
המשפחה  בני  התיישבו  לחתונה,  שנועד  ביום  שחר,  עם  למחרת 
לחתונה  שהוכנו  ההדר  אותות  כל  שנפטרה.  הבת  על  'שבעה' 
סולקו, כל החגיגיות נעלמה. רק כאב וצער עמוק מילאו את החלל, 
האומלל,  לגביר  נוחם  מילות  מחפשים  ויוצאים,  באים  כשאנשים 

שצרה כה גדולה התרגשה עליו...
אחד  בשרוולו.  קלה  משיכה  הערשל  ר'  חש  פתאום,  לפתע  ואז, 
לו:  ולחש  אליו  קרב  המנחמים,  עם  הביתה  שנכנס  העיירה  מאנשי 
היכן  הגעתי,  זהובים.  מאה  שתחלק  שאמרת  ביום  הגעתי  'הנה, 

הכסף המובטח?'

יייתו של ר' הערשל, לצד כל 
ההכנות, הוכנו שני שקי ענק, 
ויתוכד צרורות צרורות של 
מאה זהוייד. שיהיה מוכן לכל 
דורש ונוקש, שכל אחד יקיל 
את שלו יסדר מופתי. הן יוד 
חגיגי הוא היוד! אלא שלילה 
קודד, השתישה התוכנית...
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הס הושלך יחלל הסלון, כל הנמצאיד יו צפו ימחזה יהלד, מאויניד. 
לעולמה  שהלכה  יתו  את  מיכה  הערשל  ר'  יסופר!  כי  יאומן  לא 
השמח  שהיוד  יתו  על  יגונו  שרוי יעומק  לי,  קורעת  כה  יטרגדיה 
יחייה הפך ליומה האחרון והעצוי כל כך, והלה - אין לו יושה ולא 

טיפת טקט, להיעמד כאן וליקש כסף שהויטח לרגל השמחה?!
ונדו  עסק,  להם  יש  מי  עם  כולם  הבינו  הלם,  דקות  כמה  לאחר 
בראשם ברחמים... 'רחמנות עליו', לחשו זה לזה, 'אין בו הבנה, אין 

בו חמלה... הוא לא מבין, לא מבין...'
יסיפור,  מילותיו  יכוונו  למה  היטי  ומיין  הריי  מול  עומד  והגייר, 
'אוי, יכל רגע שלא נינה  ואז נאנח הריי אנחה קורעת לי והוסיף: 
יית המקדש ונותרנו רחוקיד משולחן איינו, הרי הוא מיכה פי כמה 
וכמה מאותו עשיר על יתו, יכמה צער הוא שרוי... איך אני מסוגל 
לחשוי על החסריד שלי כשאני עומד לפני איי הכאוי? איך אזכור 

את כאייי האישייד כשאני ניצי מול איי ישעת צערו?'
הריי נאנח שוי, ועתה - גד הגייר. לראשונה יחייו חש כי הומחשו 
חולקיד  אנו  שלנו,  רק  כאי  לא  זה  הכאי.  עוצמת  החורין,  כאי  לו 
כאי עד איינו שישמיד, עד אהוי ורחוד, המתגעגע אלינו ללא הרף. 
זי"ע, פותח לנו  זה, שסיפר הרה"ק ריי שלומק'ה מזוועהיל  וסיפור 

עינייד להינת משמעות מצינו יחייד.
בימים אלו, הבה נתבונן בצרתו של אבינו שבשמים, בכאבו הרב על 
ביתו שחרב, על בניו שהוגלו, על סאת הייסורים והדמעות העוברת 
ונעסוק  לחיים,  חדשות  פרופורציות  נקבל  הבה  אהוביו.  בניו  על 
פחות בדברים הקטנים המכאיבים לנו, מתוך הבנה כי צערו של אבא 

גדול פי כמה. 
נכון, היינו רוציד שהכל יזרוד על מי מנוחות, הכסף ייכנס מעצמו, 
לנו,  יש  חלומות  הריה  זיתיד,  כשתילי  ילדיד  יפה,  יית  לנו  יהיה 
לעסוק  להיטרד,  להצטער,  עשוייד  אנו  מתגשמיד,  לא  וכשהד 
ימילוי שאיפותינו. ככל שנחיה ונחוש את צערו של איינו שישמיד, 
נוכל לעמוד טוי יותר יהתמודדויות שלנו, נוכל לקחת את הקשייד 
ייעד  ותפילה  מאמץ  מעט  לא  ולהשקיע  הראוי,  ימינונד  שלנו 

החשוי יאמת: 
יתפארתו,  לראות  כיר  שנזכה  שישמיד  מאיא  וליקש  ילפעול 
שנזכה כיר לראות יגאולתו, שנזכה כיר לגיל ולשמוח עמו ישויו 

לציון. זו השאיפה החשויה מכולן! 

התליושת המתאימה לשגרירות...
היה זה לאחר שנדמו תופי מלחמת העולם השניה, כשהעולם ניסה 
לעכל את השלכות המלחמה והאובדן הגדול. קבוצת בחורי ישיבת 
לקבל  בקשות  הגישו  האימה,  בימי  שבסין  לשנחאיי  שנמלטו  מיר 
לאחר  מחדש  חייהם  את  להתחיל  הברית,  לארצות  להיכנס  'ויזה' 

שנות הבריחה הגדולה מאימת המוות.
לצורך קבלת אשרות הכניסה, הוצרכו הבחורים לעמוד בראיון בפני 
בחנה  הוועדה  המקומית.  האמריקאית  בשגרירות  מיוחדת  ועדה 
היטב את מצב הפליטים, ביקשה לוודא כי לא ייכנסו לארצות הברית 

אנשים מוזנחים מדי, עלובים מדי, או שפלים מדי. כל אחד שקיבל 
תור לראיון בשגרירות – מיהר לכבס ולגהץ את חליפתו, להיטיב את 
מראהו ככל הניתן, לשוות לעצמו מראה מכובד, כדי להרשים את 

האמריקאים שיעניקו לו את אשרת הכניסה הנכספת.
לקבוצה אחת מבני הישיבה שהגישו את הבקשה, נקבע תור לראיון 
בבוקרו של יום תשעה באב. מובן מאליו כי לא היה שייך להזיז את 
מועד התור לראיון, מי שקיבל הזדמנות כזו – שש ושמח להתייצב 
בדיוק במועד שנקבע. אלא שאותם בחורים היו לחוצים ומודאגים: 

איך  הוועדה?  בפני  מרשים  באופן  להופיע  להתארגן  יוכלו  איך 
גילחו  שלא  שבועות  שלושה  לאחר  מהודר,  באופן  לראיון  יתייצבו 
זקנם, תשעה ימים שלא התרחצו, חצי יום של צום שיהפוך אותם 
לחיוורים וחלושים, מבלי לשטוף פנים בבוקר וללא נעליים? האם יש 

טעם ללכת לראיון כשהם נראים כך?
מדוייקות  הנחיות  וקיבלו  חכם,  שאלת  לעשות  הבחורים  מיהרו 
מרבני המקום, שהואיל ומטרתם היא לצורך דחוף ולמטרת הצלה, 
ברור  התארגנות.  לצורך  הימים  תשעת  מאיסורי  חלק  להם  יותרו 
ביום  אך  עצמו,  הצום  איסורי  בכל  וינהגו  באב  בתשעה  יצומו  כי 
שלפני יתארגנו באופן המיטבי ביותר, כדי שייראו במיטבם עד כמה 

שניתן...
על הבחורים נמנה גם הגאון רבי נחום פרצוביץ זצ"ל, לימים מראשי 
ישיבת מיר בירושלים. רבי נחום שמע את ההיתר, ובצער רב ותוך 
אנחה כבידה, הצטער כי השנה לא יזכה להתאבל כראוי על חורבן 
להקל  שעה  הוראת  קיבל   – הדחוף  העניין  לצורך  כי  המקדש,  בית 

בחלק ממנהגי תשעת ימי האבל.
אלא שייוא יוד ח' יאי, כשהתארגנה הקיוצה עפ"י ההיתר שקיילה, 
מסוגל,  אינני  'אך  ונאנח,  אמר  'מותר',  נחוד.  ריי  עמהד  נמנה  לא 
אינני מסוגל... אינני יכול להוריד כמלוא נימה מצער החורין, אינני 
יכול לוותר ולו על שערה אחת ממנהגי האילות יימיד אלה. למרות 
שמותר ואולי צריך – אני פשוט לא מסוגל...', אמר ריי נחוד, ויצא 
לשגרירות האמריקאית כשחזותו מעידה עליו כי הוא יאיל. רק ינס 

- קייל גד הוא את האשרה המיוחלת...
נוסף  פן  בפנינו  מאיר  אשיחה',  לבבי  'עם  בספר  המובא  זה,  סיפור 
בצער הגלות: אנו נמצאים בעיצומם של ימים, שיש להודות שהם 
המקדש  בית  ייבנה  לא  אם  אבלות,  במנהגי  נוהגים  אנו  נוחים.  לא 
חלילה – גם נצום ונמנע מעצמנו כל מאכל ושתיה למשך יותר מ-24 

שעות, בצער ובכאב על החורבן.
היה נתיונן יסיפור זה כדי להיין שלא רק יאיסור עסקינן, אין כאן 
מקוד 'לצאת ידי חויה'. נראה את ריי נחוד שקייל היתר, אך לא היה 
מצטער  כשאדד  כי  האילות.  ממנהגי  אחד  מנהג  על  לוותר  מסוגל 
יאמת ומיכה יאמת – זה לא רק שאסור לו לאכול יתשעה יאי, וזה 
– הוא פשוט לא  לא רק שאסור לו לשמוע מוזיקה יתשעת הימיד 

רוצה, לא מסוגל!
ושממונה  ייניינה  ירושליד  תפארת  על  נהרהר  לכאי,  נתחיר  היה 
שקרוי  מי  יוכיה'.  אני  אלה  י'על  להתיונן  זמן  נקדיש  יחורינה, 
מי  ישותו,  יכל  עמו  הקשר  את  שחש  מי  שישמיד,  לאיא  יאמת 
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דמעות נקשרו יעיניו האפורות של החייל הניקולאי המגושד, הוא נזדעזע 
מהמיליד הליייות והחמות שזרמו ממעיין טהור וחי וליטפו והחיו את 

נשמתו המיוגעת... משנודע לו מיהו העומד יפניו, פרץ ייכי עז... 

תוכחת מוסר – יאהיה!

הרי ינימין יירנצוויג

"ֵאֶּלה ַהְּדָיִריד ֲאֶשׁר ִּדֶּבר ֹמֶשׁה ֶאל ָּכל ִיְשָׂרֵאל ְּבֵעֶיר ַהַּיְרֵּדן" )דיריד א', א'(

בימים אלו בהן נדרשת מאתנו הנהגה מיוחדת של אהבת חינם איש 
ומהסיפור המרגש שיובאו  נלמד בע"ה מפרשת השבוע  אל רעהו, 

כאן נקודה מחזקת:
ה'  את  שהכעיסו  על  ישראל  עם  את  מוכיח  רבנו  משה  זו  בפרשה 
כמה פעמים במהלך מסעותיהם במדבר, וכתב רש"י בשם הספרי: 
שהכעיסו  המקומות  כל  כאן  מנה  שבהן  תוכחות  דברי  שהן  "לפי 
לפני המקום, לפיכך סתם את הדברים והזכירן ברמז מפני כבודן של 

ישראל".
השל"ה  כתב  זולתו,  את  להוכיח  האדם  צריך  בה  בדרך  נוסף  דבר 
הקדוש שאנו לומדים מפרשה זו; שהרי כשבא משה להוכיחם בדברי 
מעלתם  סיפר  אף  אלא  בפירוש,  גנותם  הזכיר  שלא  רק  לא  מוסר, 
"הבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים וכו'", ומתוך מעלתם כרמז 
פן  לץ  תוכח  "אל  )פ"ט(  במשלי  שמפורש  וכפי  להם,  תוכחתו  על 
ישנאך הוכח לחכם ויאהבך", והיינו כשתוכיח את הזולת אל תאמר 
לו: 'מדוע הנך לץ וכמה גרוע אתה בעשותך מעשה זה', שבכך לא 
לו:  אמור  אלא  ישנאך,  שהוא  תגרום  רק  מאומה  בתוכחתך  תועיל 
'כמה חכם ונבון הנך, ולאדם כמותך לא ראוי לעשות פעולה זו', ובזה 

תועיל שישמע תוכחתך וגם יאהבך! 
בדברי  באדם  לזלזל  לא  התוכחה:  בדרכי  רבנו  משה  למדנו  זה 
התוכחה, תמיד לשמור על כבודו ולהזכיר מעשיו בדרכי רמז שיבין 
על  לדבר  סחור,  סחור  וללכת  לנסות  תמיד  זאת  ומלבד  מעצמו, 
מעלותיו ומתוך כך להעמידו על טעותו במעשיו הרעים. רק כך הוא 

ישמע, יקבל וגם יאהב את המוכיח.

במהלך תקופת נדודיו של מרנא הח"ח למכור את ספריו, נכנס פעם 
לאכסניה בוילנה, ושם הוא ראה יהודי חסון ומגושם נכנס ומתיישב 
ליד השולחן, ומפקד על המשרתת בצורה מבזה ולא הוגנת, שתגיש 
בלי  מייד  לו,  שהגישה  לאחר  חריף.  משקה  וכוס  צלוי  אווז  נתח  לו 
ברכה הוא חטף בתאוותנות את נתח האווז, בלע אותו ברעבתנות 

גסה, ואחר קינח במשקה אשר זרם על כל בגדיו. 
החפץ חיים נדהם מהמחזה, צורת התנהגותו הלא הוגנת והמשפילה 
חיים  לחפץ  גרמו  הגסה,  ושתייתו  אכילתו  ואופן  המשרתת  כלפי 

התנהגותו.  על  לו  להעיר  כדי  היהודי  אל  לגשת  רצה  הוא  זעזוע. 
בעל האכסניה שראה כל זאת, ניגש מיד לח"ח למונעו מלעשות כן. 
הוא אמר לו שמדובר ביהודי שהיה חייל בצבא הצאר ניקולאי, נרגן 
ידו עליו, ומעצם  ומתוסכל, ומי שיעיר לו הוא עלול חלילה להרים 
המחשבה הזו נפחד ונרעש בעל האכסניא, שמא ירים חייל זה את 

ידו על קדוש ישראל החפץ חיים. 
"אנא,  ממש:  בתחנונים  לו  ואמר  חיים  לחפץ  ניגש  האכסניא  בעל 
רבי הנח לו! אין עם מי לדבר! הריהו מגושם ובור ועם הארץ גמור, 
קנטוניסטים  אחרים  ילדים  עם  יחד  נחטף  שנים  שבע  בן  משהיה 
לערבות סיביר. עד גיל שמונה עשרה גדל בין איכרי המקום, ואחר 
ניקולאי עשרים וחמש שנה! היש בכך משום פלא שגדל  עבד את 
כה מגושם, פרא והדיוט, לאחר שקרוב לארבעים שנה לא היה מצוי 
פרצוף  ראה  ולא  התורה  מן  אחת  אות  למד  לא  יהודית,  בסביבה 

יהודי?"...
חיוך שלו ננסך על פניו המאירים של החפץ חיים... "אל תחשוש!", 
ומקווה  עמו,  לשוחח  היאך  אדע  כבר  "אני  האכסניא,  לבעל  אמר 

שתצמח מכך טובה".
ידו  לו  והושיט  הקדושות,  פניו  במאור  לחייל  ניגש  חיים  החפץ 
של  והמגושמות  הכבויות  בפניו  אור  ניצת  כבר  עליכם!'.  ל'שלום 
החייל, ומיד המשיך החפץ חיים, בנעימה לבבית וידידותית: "האמת 
נוספים  ילדים  עם  יחד  נחטפת  קטן  ילד  שבתור  עליך  ששמעתי 
לסיביר הרחוקה, שמעתי שגדלת בין הגויים, לא זכית ללמוד אפילו 
אות אחת מן התורה, עברת את הגיהנום בעולם הזה! סיוט, צרות, 
רצו להעבירך על דתך, אילצוך  נוראים! הרשעים  ועינויים  רדיפות 

המשך יעמוד 26
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הבזיכים משקה 'מעד' במקום שמן זית. בכניסתו הבחין הרבי מיד 
בטעות, וכדי שלא לבייש את המשמש, הורה להוציא את המנורה 

לחדרו ושם שפכו את ה'מעד' והכניסו במקומו שמן זית... 

סיפר לי גיסי הרה"ח ר' אברהם דוד פוקס שליט"א מחשובי חסידי 
מוויזשניץ-מאנסי  הגה"ק  היה  בשנה  שנה  שמידי  וויזשניץ-מאנסי, 
שם  קורא  והיה  פורים,  בליל  לוויליאמסבורג  לנסוע  נוהג  זי"ע 
ביום  פורים  חל  שמונים,  כבן  הרבי  בהיות  אחת  פעם  המגילה.  את 
נסע  ואח"כ  במאנסי,  המגילה  את  הרבי  קרא  ובמוצ"ש  ראשון, 
לוויליאמסבורג וערך שם את שולחנו הטהור, ונשאר ללון שם כדי 

לקרוא את המגילה למחרת היום.
מספר יהודי אחד, שבאותה שנה היה עדיין בחור, והוא נסע ביחד 
עם הרבי לוויליאמסבורג, ובהיות שרצה לשמוע את הרבי קורא את 
המגילה למחרת היום, נשאר גם הוא ללון שם, ובעת שהרבי גמר את 
עריכת שולחנו בשעה שתיים בלילה, נשכב הלה על ספסל בביהמ"ד 

כדי ללון שם את לינת הלילה. 
אחד הגבאים של הרבי שהסתובב שם, הבחין לפתע בבחור הנ"ל, 
ולשאלתו מה הוא עושה כאן, השיב הבחור שהוא רוצה לשמוע את 
הרבי קורא את המגילה למחר, ולכן הוא נשאר ללון כאן, אך הגבאי 
אמר לו שיבוא עמו לדירה של הרבי, ושם יסדרו לו מקום טוב ללון. 

ואכן הגבאי סידר לו בחדר אוכל מקום לישון.
שמע  בוקר,  לפנות  ומחצה  ארבע  שבשעה  הזה,  האדם  מספר 
שבאחד החדרים התעורר אחד, ונוטל את ידיו בנטילת ידים שחרית. 
הוא שומע שהנ"ל מתחיל ללכת. לפתע הוא רואה את הרבי נכנס 
כדי  כישן  עצמו  עשה  הבחור  שם.  ישן  שהיה  האוכל  חדר  לתוך 
שהרבי לא יבחין שהוא רואה אותו. הרבי ניגש אליו ומסתכל סביבו, 
ואז הרבי יוצא מהחדר, והבחור שומע שהרבי ממלא מים לתוך כלי, 
וכלי מלא מים לנטילת  והרבי נכנס שוב לחדרו, ומביא עמו קערה 

ידים, ומניחו ליד מטתו...

)מתוך 'נועם שיח' תשע"ט- בהוצאת מכון אפריון לשלמה(

שמחויר לאייו יכל נימי נפשו – ליו גואה יצער, דומע ייכיה, מקונן 
יהתרגשות...

ולוואי נזכה, כי כיר הויטחנו: 'כל המתאיל על ירושליד, זוכה ורואה 
ישמחתה', יעזרת השד, עוד השנה, ייניין ציון וירושליד לתפארה, 

אמן!

מי רוצה להיין דף גמרא? 
ההבנה  כי  חשים  אנו  ולומדים,  יושבים  אנו  בעת  רבות,  פעמים 
ופשוט לא מבין. לא  לומד שורה או שתיים,  והלאה. אתה  מאיתנו 
את הקושיא, לא את התירוץ, לא את הראיה ולא את המהלך. סוגיות 
מוקשות הן חלק מחייו של כל לומד, אך יש כלי מפתיע להתיר את 

הקושי בהן, ולהאיר את החומר הנלמד באופן בהיר ומובן.
וכך מגלה ה'יני יששכר' זי"ע ימאמרי חודש אי: אד אדד חש קושי 
על  קצת  שיצטער  הגאולה.  על  ויתפלל  לרגע  שיעצור  ילימודו, 
אז  ישראל.  לגאולת  יתפילה  ליו  יהמה  וצער  כאי  ומתוך  הגלות, 
ולהשכיל את דירי  יצליח להיין  והוא  ייפתחו יפניו שערי אורה,   -

התורה יאהיה!
זהו אות  והוא מסביר זאת: אדם שמתקשה להבין משהו בלימודו, 
על  מתפלל  וכשאדם  נבנה.  טרם  המקדש  בבית  חלקו  כי  וסימן 
הגאולה מעומק לבו - הרי שתפילתו בונה אבן ועוד אבן, נדבך אחר 
בבית  חלקו  את  בונה  הוא  כך  המקדש.  בית  בבניין  מסייעת  נדבך, 
ונפתחים  ולהשכיל,  להבין  יכולתו  את  משלים  הוא  ובכך  המקדש, 

בפניו שערי החכמה!

4 מיליד, 3 פעמיד!
כל יום, כל החיים, אנו מחפשים רגעי הזדמנות, עתות רצון. רגעים 
בהם נוכל לפעול ישועה ורחמים על מצוקה אישית מעיקה, שנוכל 
להקל על עצמנו ולהיפטר מבעיה אישית מציקה. כמה אנו מצפים 
לישועה בכאב אישי שלנו, בילדינו, בנושא בריאותי המעיק, בפרנסה 
תפילות  נושאים  ואנו  שמקצר,  חשמלי  במכשיר  סתם  אפילו  או 

ומבקשים ומצפים לישועה, ממתינים שהתפילות ייענו ויתקבלו!
הדיריד  והויאו  הקדוש,  האר"י  גילה  אשר  סוד  כזה,  רגע  לנו  הנה 
י'פלא יועץ' ערך ציפוי: יעת שאדד אומר את המיליד 'כי לישועתך 
עשרה,  שמונה  שיתפילת  דוד'  צמח  'את  שיירכת  היוד'  כל  קיוינו 
שיכוון על צרותיו האישיות, ויתפלל כי יגאל מהן כדי שגאולתו מהן 

תגדיל את כיוד השכינה. 
כי כשילד סובל ממצוקה, גם אביו סובל עמו. כשאנו שרויים בכאב 
אישי, גם לאבא שבשמים זה כואב, 'בכל צרתם - לו צר'. והתפילה 
על הישועה מהכאב האישי כדי להקל על כאבו של אבינו האהוב - 
לנו  ולפתוח  ונחמות,  ישועות  בכנפיו  כלי מחזיק ברכה להביא  היא 

שער לשפע ישועה.
שלוש פעמיד ייוד יש לנו את ההזדמנות לכוון ימיליד 'כי לישועתך 
ואז  שלנו.  מהקשייד  ה'  לישועת  ציפיה  מתוך  היוד'  כל  קיוינו 
תפילותינו יתקילו ירחמיד וירצון ויייאו לנו את הישועה הנכספת, 

ימהרה יימינו אמן!

 לשליחת תגובות לכותב הטור ולקבלת העלון 
6182918@gmail.com-של הרב אשר קובלסקי: במייל, כתבו ל
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המשך מעמוד 1 | הגאון ריי יחיאל מיכל שטרן שליט"א

"רבי אברהם התגורר מתחת לביהמ"ד 'אהל שרה', ובשעה היעודה 
דפק רבי אריה לוין על הדלת, כדי לפגוש את הבחור. רבי אברהם 
אלא  הוא,  כאן  לא  משמע?  מאי  יייתו'.  נמצא  'היחור  כי  לו  אמר 

למעלה בבית המדרש ...שם ביתו.
"נו, עלה רבי אריה ל'אהל שרה', אך בעמדו לפני המפתן הדלת שמע 
קול לימוד בחברותא. הוא עמד תמה: 'הלא סיכמנו שאני בא לדבר 
איתו לבד, והנה הוא יושב עם חברותא'... רבי אריה אפילו לא חזר 
ניגש  ולמחרת  והלך לביתו,  לבית משפחת אלישיב, אלא פנה מיד 
לזקני הרב הרמן בטרוניה: 'אני ממש לא מבין מה קרה שם. זו צורת 

ההתנהלות, שהמיועד ממתין לי עם חברותא?'.
"סבי זצ"ל מיהר לרבי אברהם אלישיב, והוא הסביר לו: 'חס וחלילה, 
לא מיניה ולא מקצתיה, רק הבן שלי היה שם! אלא שאין לו חברותא 
 – כזו  ולכן הוא לומד בצורה  וזה לא פשוט כלל לצמוח כך בתורה, 
שואל שאלה, ומשיב, כאילו החברותא הוא זה שמשיב לו, וזה מועיל 
ואכן  לו במידה רבה להבנה'. או אז רוחו של רבי אריה שבה אליו, 

השידוך קם והיה".
למופת  היתה  מתברר,  אלישיב,  לבית  הצעיר  הנער  של  התמדתו 
לפני  הנשים  כי  שערים'  ב'מאה  לי  "סיפרו  כולו.  האזור  כל  בקרב 
זצוק"ל עלה ארצה עם אביו  )מרן  עשרות שנים, קרוב למאה שנה 
בילדים  לטיפול  מתעוררות  היו  א.ח.(,  תרפ"ד  בשנת  ומשפחתו 
באשמורת הבוקר, היו אומרות תמיד בשמען את קולו בניגון הגמרא: 
'אה, די פייגלע פייפט שיין' ]הציפור כבר משוררת[ ... כך מידי בוקר".
ואת הסיפור הבא סיפרה לגרי"מ שטרן, אשת חבר, הרבנית אלישיב 
ע"ה: "בשכנותם התגורר, מעבר לקיר משותף, אדם גדול מחסידות 
יסוד  צדיק  שהיה  זצוק"ל,  שפירא  שמואל  רבי  הרה"צ   – ברסלב 
עולם. לילה אחד הוא נפל ממיטתו, ולא היה בכוחה של זוגתו להרים 
אותו. מכיוון שבשעה ההיא – ספק שעת לילה מאוחרת ספק שעת 
בוקר מוקדמת – לא היה ממי לבקש סיוע, וקול ניגון לימודו הערב 
של שכנם הצעיר כבר נשמע מעבר לקיר, אמרה אשת רבי שמואל 
להרים  ויסייע  יבוא  שהוא  אלישיב,  הרב  לשכן  עולה  'אני  לבעלה 

אותך למיטה'.
"רבי שמואל נזעק: 'חס וחלילה!' איך וועל שטערן דער מתמיד'ל?!' 
אתה  הרי  יהיה?  מה  'אז  המתמיד?![  של  ללימוד  אפריע  אני  ]וכי 
שוכב על הרצפה?' – טענה הרבנית שפירא, אמר לה רבי שמואל: 
'אשאר על הארץ עד לפני שעת ותיקין, אז כבר באים מעט אנשים 
ומי מהם  יד הבית, קראי להם  וחולפים כאן על  להתפלל בברסלב 
כבר ודאי יבוא לסייע לי'. וכך שכב הוא על הארץ עד הבוקר, מתוך 

ההערכה הגדולה להתמדה העצומה של שכנו".

קנאת סופריד
שמענו, כי זכיתם ללמוד עם מרן זצוק"ל בחברותא.

הגרי"מ שטרן )בחיוך(: "כן, אני מהיחידים שיכולים להתפאר בתואר 

זה – החברותות היחידות של מרן. כשלוש שנים למדתי עמו מידי 
בוקר כמעט שעה וחצי, גמרא רש"י תוספות".

התרגשותו של הגאון רבי מיכל גואה, כשהוא מתחיל להתנגן ולתאר 
את הלימוד. תיאור חי, כנה ומלא רגש, הסוחף גם אותנו. "מרן היה 
לומד את הגמרא במתיקות", הוא שב בזכרונותיו, "מסביר , מבאר 
לומר'...  'ויש  תוספות[,  ]עונים  תוספות'  'אנפערט  הטהור:  בלשונו 
עתה.  שהתחדש  התירוץ  ומהו  הקושיה,  הייתה  מה  ומפרט  וחוזר 
והוא ממשיך: 'ועוד יש לומר', ואז נעמד ומבהיר: מה היה חסר להם 
ועניין בבהירות,  עניין  כל  וכך  ומסביר,  לתוספות בתירוץ הראשון? 
כך  אותה  ולפרוס  עצמה,  הסוגיה  את  להקיף  ובשמחה,  במתיקות 

שהכל יהיה ברור כמו שכף היד ברורה לך.
"כמה שבועות לפני הסתלקותו של ידידו הגדול ומחותנו, דודי מרן 
הגרש"ז אויערבך זצוק"ל", נזכר בן שיחנו שליט"א, "הגעתי לבקרו. 
רבי שלמה זלמן אמנם לא היה חולה, אבל היה מאד חלש, ואמר לי: 
'אני מקנא ברבי יוסף שלום, כי הוא יכול ללמוד בזקנה מופגת, מפני 
שהוא מתיישב ללמוד גמרא עם רש"י ותוס', עוד דף ועוד ועוד. כך 
הוא לומד לפי הסגנון שהרגיל את עצמו מצעירותו, ללמוד הרבה 
גפ"ת. אבל אני' – המשיך מרן הגרש"ז  - 'הורגלתי יותר במחשבות 
ובעיונים רבים לכאן ולכאן, וכאשר הגוף חלש והעיון נחלש, קשה לי 

ללמוד כך'".

נקי כפייד, יר ליי
אד יעסקי ממונות עסקינן, כפי הנשמע, אף שכיר יצא שמו מסוף 
אותו  וליהנות  לו  לתת  מאד  שייקשו  אנשיד  היו  סופו  ועד  העולד 

מכספד, ומרן זצוק"ל מיאן.
ביכולתי  בדבר.  מעניינים  פרטים  מהלכים  המשפחה  בני  בין  "אכן, 
לומר רק מה שבדידי הווה עובדה: כידוע, כאשר נודע למרן זצוק"ל 
מיני  בכל  כספית  בעזרה  להם  לסייע  שלח  נזקקים,  יהודים  על 
לא  מעולם  אבל  הללו,  בדברים  שליח  להיות  זכיתי  אני  גם  דרכים. 

לבני משפחתו.
"פעם אחת , הנדיב ר' משה רייכמן הגיע והביא למרן צ'ק על סכום 
לי מרן:  נכנסתי אליו, אמר  גדול מאד. למחרת בבוקר כאשר  כסף 
'עשה עמי חסד וקח את הצ'ק הזה והשב אותו לר' משה רייכמן. אני 

לא רוצה להתחיל עם הדברים הללו' – הוא התבטא.
נצרכים  ונכדים  ילדים  יש  לרב  מבין,  'אינני  בפניו:  וטענתי  "העזתי 
שוב:  מרן  לי  אמר  לעזור!'.  מאד  יכול  סכום  וכזה  לסיוע,  שזקוקים 
או לטעות  כי בממונות אפשר להיסחף  דא,  בכגון  'אני לא מעוניין 
חלילה ולא להישאר נקי לחלוטין, אינני מעוניין בכך כלל, לך ותשיב 

לו, בברכת תודה'"...

הסוגיה הסיוכה עליה התיטא מרן זצוק"ל שאין יידו להכריעה

המשך מעמוד 8 | הגה"צ ריי גמליאל ריינוייץ שליט"א
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 המשך מעמוד 1 | הגאון ריי יחיאל מיכל שטרן שליט"א

דהווי  נפלאה  עובדה  שליט"א  שטרן  הגרי"מ  משלב  שיחתנו  בתוך 
בדידיה:

"מתוך שהיה מרן משיב במהירות ולאלתר, זה נכון שתשובתו הייתה 
באה לעיתים כהרף עין, וזאת מחמת גאונותו כי רבה, אבל יש לדעת: 
הוא היה 'ירא הוראה' מאד, והיכן שהדברים לא היו מחוורים אצלו 
כשמלה הוא לא ענה, המתין והמתין, והתאמץ רבות. והנה מעשה 

נפלא שימחיש זאת:
"בוקר אחד נכנסתי, ומרן אמר: 'היום אין לי רגע זמן לשוחח איתך 
בדברים הנצרכים'. וכה סיפר: הגאון רבי יצחק זילבר זצ"ל, שכידוע 
עסק גם בהצלת נשים מעגינותן, היה אצלו לילה קודם עם מקרה 
והוא  ארצה,  עלתה  כשהאשה  המועצות  בברית  שנותר  בעל  של 

אדם קשה מאד וממאן לתת גט.
לו:  הועיל, עד שהציע  וללא  כל האפשרויות,  ניסה את  יצחק  "רבי 
שאשתך  יודע  ואתה  הבא',  'עולם  שיש  מאמין  ודאי  אתה  'שמע, 
צדיקה, אם היא תתן לך את ה'עולם הבא' שלה - האם תהיה מוכן 
לתת גט? הרי שנינו יודעים שהיא לא תשוב לכאן לעולם, ואתה לא 
תיסע לארץ ישראל לעולם, אז מה אכפת לך במחיר הזה?'. הבעל 

הסכים, והביע נכונות לתת את הגט על תנאי זה.
"רבי יצחק זצ"ל שב ארצה והציג בפני האשה את הרעיון וההסכמה, 

אך היא נבהלה ואמרה שאינה מוכנה להעביר את העולם הבא שלה, גם 
במחיר שתישאר עגונה. רבי יצחק אמר לה 'אז אני אתן לך את העולם 

הבא שלי. נחליף. ואת תתני לו את שלך'... לזה היא כבר הסכימה...".
"אבל רבי יצחק הגיע למרן הגרי"ש עם השאלה הלכה למעשה: האם 
לרוסיה  ולשוב  זה  והאם לעשות את  זה מועיל,  כזה, האם  יש דבר 
ולטפל בענין או לא? ישבתי עד מאוחר בלילה לדון בעניין 'העברת 
הגרי"ש  מרן  סיפר  ועוד",  בגט',  וב'תנאים  הבא',  עולם  והקנאת 
הבוקר  סיימתי  מוחלטת.  הכרעה  לי  "ואין  שליט"א,  שטרן  לגרי"מ 
ואפילו  עוד,  לעיין  כדי  זאת!(  )בינה  התפילה  את  מהר  יותר  קצת 
לא אכלתי פת שחרית. 'אין לי ידיים ורגלים' – התבטא מרן זצוק"ל 

מתוך חולשה – 'וזו הרי עגונה ממש עם כל הצער והקושי שבזה!'.
"למחרת התעניינתי מה התחדש, ומרן אמר לי: 'ר' מיכל, זה עוד לא 
וזו סוגיא שאין בה דברים מפורשים  ברור, לא עזבתי את הסוגיא, 
לענייננו'. לבסוף, ביקש ממני שאלך לרבי יצחק ואומר לו שאין כאן 

הכרעה, ושינסה בכל זאת לשכנע את הבעל שירד מהתנאי הזה.
"הסיפור לקח עוד שלושה חודשים, רבי יצחק נסע עוד ועוד, ובסופו 
ואנחת  למרן,  כך  על  סיפרתי  התנאי.  בלי  הגט  את  השיג  דבר  של 

השמחה שנשמעה מפיו אין לתארה: 'ברוך ה'! ברוך ה'!'".

)הרב א. חפץ -מוסף שבת קודש, מטות מסעי תש"פ(

המשך מעמוד 8 | הגה"צ ריי גמליאל ריינוייץ שליט"א

ר'  הרבי  ואחיו  אלימלך  ר'  הרבי  הקדושים  הצדיקים  שערכו   בעת 
זושא זי"ע גלות בגלילות פולין וגליציה, הם מצאו את עצמם בפונדק 
דרכים אחד. לעת ערב התכנסה שם חבורה גדולה של זקנים עמי 
הארץ, שהיו מתאספים מדי ערב להעביר את זמנם לריק בשטויות 

ובהבלים.
נידח  במקום  מהם  הנרצית  התכלית  הקדושים  האחים  הבינו  תכף 

זה...
חבורת  בקרבת  קטן  בשולחן  האחים  שני  אפוא,  להם,  התיישבו 
רבי  פנה  שבמהלכה  חיזוק',  'שיחת  ביניהם  לשוח  והחלו  הזקנים, 
יקירי, מה שקרה למעלה  גדול: "התדע, אחי  אלימלך לאחיו בקול 

בשמיים?"
"לא!" ענה רבי זושא, "מה קרה שם? ספר נא לי!"

"הסכת ושמע!", סיפר ר' אלימלך לאחיו, וכל חבורת הזקנים שמה 
אוזנה כאפרכסת לשמוע את שיחתם המעניינת, "השטן הגיע בפני 
בית דין של מעלה, והגיש 'כתב התפטרות'! הוא טען שכל עבודתו 
לא שווה ולא כלום; הוא מסית ומדיח את האדם לחטוא כל ימי חייו, 
אך בהגיע איש ישראל, כשרואה שיומו מתקרב, חוזר הוא בתשובה 
שלמה ומתחיל לחשב את קיצו בחשבון נפש נוקב, ומתחיל לעסוק 

בתורה ובתפילה וכו', נמצאת כל עבודתו הקשה יורדת לטמיון!

"עזב אפוא השטן הישן את מלאכתו, ותחתיו התמנה ממונה חדש, 
פשוטה  עצה  לעצמו  המציא  והוא  ופיקח,  חכם  החדש  זה  והנה 

בדבר".
גדול, כדי שכולם ישמעו  זושא בקול  "ומה היא עצתו?", שאל רבי 

היטב...
"הוא מניח מעט לאדם במשך  "פשוט מאד", הסביר רבי אלימלך, 
ימי חייו, אבל מתנכל אליו בעיקר בזקנותו! משבש הוא את דעתו 
של  עניינים  מיני  כל  לו  ו'מסדר'   החיים,  תכלית  מעיקר  להסיחה 
שטות ושל הבל, כך שזמנו יעבור ללא תשובה וללא תורה ומעשים 

טובים, וכך מצליח הוא בעבודתו!
רבי אלימלך את תוכחתו, שנאמרה  "אבל הזקנים החכמים", סיים 
כביכול לאחיו – "אינם מניחים לו! הם מנצלים היטב את סוף ימיהם 
מגיעים  הם   כך  כראוי;  ובתשובה  בתורה  ועוסקים  האדמות  עלי 

לעולם העליון בידיים מלאות ברכה!".
הזקנים  את  שמעו  ללכת,  ונפנו  שיחתם  את  האחים  כשסיימו 
מדברים ביניהם על אודות מה שקלטו מאותה שיחת קודש. הללו 
קמו תכף, עזבו את הבליהם, הלכו כולם יחדיו את בית המדרש ושבו 

בתשובה שלימה.

)מתוך טיב המעשיות(
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המבקר את החולה ניצול מדינה של גהינום... ומה שכרו בעולם הזה? 
בו,  יהיו הכול מתכבדין  הייסורין,  יחייהו מן  ישמרהו מיצר הרע,  ה' 

יזדמנו לו ֵרעים כנעמן שריפאו את צרעתו".
מבאר המהרש"א: הקב"ה משלם מידה כנגד מידה, והאדם שביקר 
שהתגבר  בכך  לחולה:  שמדד  כפי  בדיוק  שכרו  מקבל  החולה  אצל 
על יצרו והלך לבקר את החולה – ה' ישמרהו מיצר הרע. בכך שגאל 
אותו מייסוריו – כמו שנאמר שהמבקר נוטל אחד משישים – ויחייהו 
מן היסורין: בזכות שכיבד את החולה – יהיו הכל מתכבדין בו; ובשכר 
שהראה ידידות ורעות לחולה – יזדמנו לו ֵרעים כנעמן שריפאו את 

צרעתו.
משורת  למעלה  נעשו  הקב"ה  של  מידותיו  כי  ניווכח  לכשנעמיק, 
הדין ומעלה מדרך הטבע. מה הוא מלביש ערומים – שהלביש את 

אדם הראשון לאחר שחטא לפניו; ביקר חולים – אצל אברהם אבינו, 
שלא היה חייב בכך לאחר שביקרוהו ממרא וחבורתו; 

גם  הקב"ה,  של  במידותיו  הידבק  הכתוב:  אותנו  שמלמד  מה  זה 
כשאתה לא חייב, ואז ינהג עמך הקב"ה מידה כנגד מידה גם כשהוא 

לא חייב.
נשמעה  כבר  החולים,  בית  מפתח  אויערבך  הרב  מרן  משיצא 
וראו  הצפירה המבשרת את בוא השבת. אבא לא היה רגוע: "צאו 
בפוסק הדור", ציווה עלינו, בניו, "שהולך עכשיו רגלית לשערי חסד. 
ולימדו מוסר איך צריך לנהוג מצוות ביקור חולים בדרכיו של  ראו 

הקדוש-ברוך-הוא".
היה זה עבורנו פרק מוסר חי ומאלף.

)מתוך הספר 'אור השבת'(

לא  יהודי!  נשארת  כן  פי  על  ואף  וטריפות,  נבילות  חזיר,  לאכול 
השתמדת! מאושר הייתי" - מוסיף ואומר לו החפץ חיים – "לו היו 
לי זכויות כשלך והייתי בן עולם הבא כמותך!! מקומך בעולם האמת 
לסבול  שכזו,  נפש  מסירות  עולם!!  וגאוני  הצדיקים  בין  יהיה  הרי 
וכמה  שלושים  שמים,  כבוד  למען  היהדות,  למען  שכאלה  ייסורים 
חנניה  של  מניסיונם  יותר  גדול  שניסיונך  לך  דע  רצופות!!!  שנים 

מישאל ועזריה!!"...
פניו של החייל האדימו... דמעות נקשרו בעיניו האפורות של החייל 
הניקולאי, הוא נזדעזע מהמילים הלבביות והחמות שזרמו ממעיין 
מיהו  לו  ומשנודע  המיוגעת...  נשמתו  את  והחיו  וליטפו  וחי,  טהור 

מרנא  את  לנשק  והחל  ארוכות  דקות  עז  בבכי  פרץ  בפניו,  העומד 
החפץ חיים... החפץ חיים הוסיף לדבר אליו; "אדם שכמותך שזכה 
להיחשב בין הקדושים שמוסרים את נפשם על קדושת השם... לו 
תקבל על עצמך לחיות מעתה את שארית ימיך כיהודי כשר - אין 

מאושר כמוך בארץ!!!". 
היהודי שוב לא עזב את החפץ חיים, נקשר הוא אליו בכל נימי נפשו, 
והחפץ חיים קרבו מאז, עד שהפך לבעל תשובה אמיתי וצדיק גמור.

 )החפץ חיים חייו ופעלו ח"א עמוד קעד(

 לשליחת תגובות לכותב הטור הרה"ג רבי בנימין בירנצוייג, 
bdirshu@neto.net.il :כתבו ל

הוא ידע להוכיח קשות ואף להעניש, אבל כולם אהבו אותו. מדוע? 
כי הרגשנו תמיד שהתוכחה שלו נקיה, 'ֵריין'. הוא אף פעם לא תבע 
מאיתנו דברים שלא תבע מעצמו. כשהוא דיבר על התמדה, כולם 
ועד  הסדר  מתחילת  נמצא  היה  עצמו  הוא  בזה.  אוחז  שהוא  ידעו 
יונה  רבי  הצדיק  הרב  החברותא  עם  גדולה  בשקידה  ולומד  סופו, 
את  לסקור  סביבותיו  מסתכל  היה  פעם  מידי  כשרק  זצ"ל,  מנטל 

חניכיו. כך גם כאשר נשא דברים נלהבים על עבודת התפילה, כולנו 
היינו עדים שלא היה רק 'נאה דורש' אלא אף 'נאה מקיים'. 

כשאדם נוהג בנקיות כזו, דבריו מתיישבים על לב השומעים וקונים 
שביתה בלב. תוכחותיו חדרו בנו לעצמות ממש, ועד היום רישומן 

ניכר בנו.

)מתוך הכרך החדש, בסדרה הנפלאה 'אוצרותיהם  אמלא'(

המשך מעמוד 3 | הגאון ריי מאיר הלוי סאלאווייציק זצוקללה"ה

עיניו ונותן לו שלום ושואלו לרצונו והלה שוב אומר את הנ"ל.
או אז אמר לו רבי דויד'ל: "די שכחה ביי מיר איז זייער גרויס, אבער 
אני סובל   -[ זעכצן..."  פון  ווי א בחור  אזוי  געדענק איך  דעם ש"ס 

משכחה גדולה, אבל את הש"ס הנני זוכר כבחור בן שש עשרה[...
ולאחר שנפטר רבי דויד'ל, קרא ה'חפץ חיים' לאותו משולח שיבוא 

לראדין להספיד את רבי דויד'ל, וכאשר התפלא הנ"ל על מה ולמה 
הוא צריך להספיד? אמר לו החפץ חיים שהוא היה בשעת מעשה 
ושמע את רבי דויד'ל אומר את הדברים הנ"ל, ולכן הוא רוצה שהוא 

יבוא ויאמר את זה לכל הקהל, מה שבאזניו שמע... 

)מתוך הספר 'דחזיתיה לרבי מאיר'(
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העלוןמופץלזיכויהרבים,אנאהימנעומקריאהבשעתהתפילהוקריאתהתורה

 האד מותר לעשות מלאכה ייוד טוי לצורך 'אוכל נפש' של פחות מ'כזית'? 
 מדוע נהגו שלא לשחוט יהמות ייוד טוי?

 האד מותר לאכול מישר יכור יהמה יזמן הזה?

סיכוד 
שיועי 

י'דף יומי 
יהלכה'

ֵמהלכות עשיית מלאכה לצורך 'אוכל נפש' ייוד טוי

הותרה  לא  טוב  ביום  נפש'  'אוכל  שמלאכת  שכתבו  יש   •

שמלאכת  שכתבו  ויש  ויותר;  'כזית'  אכילת  לצורך  אלא 

'אוכל נפש' מותרת אף לצורך אכילה של פחות מ'כזית', וכן 

הורו כמה מפוסקי זמננו.

– באופן  יום טוב  נפש שלא לצורך  • עשיית מלאכת אוכל 

ובזמן שניתן להשתמש בתוצאותיה ביום טוב – אינה אסורה 

מדאורייתא, אלא מדרבנן.

של  לצורכו  רק  טוב  ביום  מותרת  נפש  אוכל  מלאכת   •

ישראל, ולא לצורכו של גוי. וכאשר המלאכה נעשית לצורכו 

אם  הפוסקים  נחלקו   – לגוי  שייך  המאכל  אך  ישראל,  של 

מותר לעשותה.

• מנהג ישראל כבר מאות בשנים שלא לשחוט בהמות ביום 

למפרע  ויתברר  כטריפה,  תתגלה  שהבהמה  מחשש  טוב, 

אבל  נפש.  אוכל  לצורך  היתה  לא  השחיטה  שמלאכת 

שחיטת עופות מותרת ביום טוב. ועם זאת, בנוגע לימי ראש 

השנה, יש שכתבו שהמנהג שלא לשחוט בהם אפילו עופות.

ֵמהלכות שית

• איסור מלאכת 'טוחן' בשבת, קיים רק לגבי מאכלים שהם 

'גידולי קרקע', אך לא לגבי מאכלים שאינם גידולי קרקע. 

ובנוגע לדברים שאינם מאכלים ואינם גידולי קרקע – נחלקו 

רק  או  מדאורייתא,  איסור  בטחינתם  יש  אם  הפוסקים 

מדרבנן.

– בין בחייהם ובין לאחר מותם –  • גזיזת צמר מבעלי חיים 

אסורה  מדאורייתא,  'גוזז'.  מלאכת  משום  בשבת,  אסורה 

רק הגזיזה בכלי, אבל מדרבנן אסורה אף תלישת שיער ביד 

מדאורייתא.  אסורה  בכלי  שתלישה  אומרים  ויש  בכלי;  או 

וכן מריטת נוצות העוף – בין בחייו ובין לאחר מותו – אסורה 

אסורה  ביד  המריטה  ואף  'גוזז',  מלאכת  איסור  משום 

מדאורייתא, משום שהדרך למרוט כך.

• 'מוקצה לחצי שבת', פירושו: חפץ שבזמן 'בין השמשות' 

השבת  ובמהלך  לשימוש,  ראוי  היה  השבת  כניסת  של 

התקלקל באופן שיצא מכלל שימוש, או שנאסר בשימוש 

החפץ  חזר  השבת  במהלך  אם   – להלכה  כלשהי.  מסיבה 

עוד  נחשב  אינו  בו,  השימוש  איסור  שהתבטל  או  לתיקנו, 

כמוקצה.

ֵמהלכות שחיטה וטריפות

• בהמה הנוטה למות, מותר לשוחטה ולאכול מבשרה, אך 

אם אינה מסוגלת לעמוד על רגליה, אסור לאכול מבשרה 

אלא אם כן פירכסה לאחר השחיטה.

שינוי  כל  ניכר  לא  אם  אף  אדם,  ברגלי  שנדרס  עוף   •

מבפנים,  אבריו  התרסקו  שמא  לחשוש  יש  בחיצוניותו, 

ונעשה 'טריפה' על ידי כך. ולכן, יש להמתין עשרים וארבע 

שעות בין דריסתו לשחיטתו, ולאחר השחיטה צריך לבדוק 

את כל גופו, מהראש ועד הירכיים – אם יש בו טריפה.

• בכור בהמה טהורה בזמן הזה, אסור לשוחטו ולאוכלו אלא 

אם כן נוצר בו בו מום 'מובהק'. ואף כשנוצר בו מום, חובה 

ידי  על  או  'מומחה',  ידי  על  תחילה  שחיטתו  את  להתיר 

שלושה 'הדיוטות'. והתרתו אסורה בשבת וביום טוב.

• השוחט חיה או עוף הכשרים למאכל, חייב לכסות את הדם 

יש לבצע בעפר,  הניגר מהם בשעת השחיטה. את הכיסוי 

או באפר; ואם אין עפר או אפר בהישג יד – אסור לשחוט. 

)ולעומת זאת, במצוות ציצית, כאשר אין חוטים בהישג יד, 

מותר ללבוש בגד בן ארבע כנפות ללא חוטי הציצית(.
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'דף היומי בהלכה'. מחזור שני תשע"ה - תשפ"ב
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נדונים מרכזיים הנלמדים החודש במסגרת ה'דף היומי בהלכה' גליון מס' 63 תמוז אב תש"פ

כהלכתא למשיחא? 

במסגרת  זו,  בתקופה  הנלמדים  הסימנים 
ביתר  מדגישים  בהלכה',  היומי  'הדף  לימוד 
ומעניקים משנה תוקף לחשיבותה של  שאת 
תקנה עצומה זו, אשר כל גדולי פוסקי ההלכה 
בדורנו סמכו עליה את ידיהם הטהורות, ואמרו 

'כזה ראה וקדש'. 
וכל כך למה?

נהגו  זו  תקנה  שהותקנה  לפני  שגם  משום 
והיו  כמובן,  ההלכה  בלימוד  לעסוק  ישראל 
קודם  יום  שלושים  הפסח  בהלכות  דורשים 
לפסח, ובהלכות החג שלושים יום קודם החג. 
ימות  בכל  שבת  בהלכות  עוסקים  היו  רבים 
שבין  בימים  העומר  ספירת  ובהלכות  השנה, 

פחס לעצרת. 
ידי  על  נלמדו  לא  עצמו  טוב  יום  הלכות  אבל 
רבים, שכן לפני כל יום טוב למדו את ההלכות 
דיני  ומצה,  חמץ  דיני  החג,  לאותו  המיוחדות 

לולב וסוכה, וכן על זה הדרך. 
ונותרו הלכות יום טוב מיותמות ומונחות בקרן 
נדירות שאין  היו עוסקות במצוות  זווית, משל 
הרבים מקיימים אותן בכל שנה ושנה, וכאילו 
אמרו עליהן שהם כהלכתא למשיחא חלילה 

וחלילה. 
והגם שתופסי התורה יש להם יד ורגל בהלכות 
בית  בהלכות  גם  ידיהם  החזיקו  כאשר  אלו, 
מקצועות  ובכל  הקרבנות  ועבודת  הבחירה 
התורה - המון העם, וגם רבים מאברכי הכולל 
יודעים  ואינם  לכך,  זכו  לא  ותלמידי החכמים, 
מה מותר ומה אסור בדיני אוכל נפש ובשאר 

הלכות יום טוב. 
היומי  'הדף  תקנת  כשנפוצה  עתה,  אבל 
בהלכה' בכל אתר ואתר, וכאשר משיאים כל 
שתאיר  עד  ההלכה  אור  של  משואות  ישראל 
כל הגולה כולה כמדורה של אש, וייעשו כולם 
אגודה אחת ללימוד את כל שו"ע 'אורח חיים' 
עם ה'משנה ברורה', מתחילתו ועד סופו, זוכים 
עם  ברוב  נלמדות  טוב  יום  הלכות  שגם  אנו 

ובהדרת מלך. 
הלכות אלו, שהן מעשיות מאוד ונוגעות היטב 
לכל יהודי שקבע מושבו בארץ הקודש שבעה 
עליהם  מוסיפין  ישראל  ובגלויות  בשנה,  ימים 
ביתר  מעתה  יקוימו  נוספים,  ימים  חמישה 
הידור, ובמשנה הבנה וידיעה לפרטים ולפרטי 

פרטים בכל אתר ואתר. 

ובזכות לימוד ההלכה נזכה לגאולה השלמה 
במהרה 
הנהלת 'דרשו' 

ְמָחה ּוְלמֲֹעִדים טוִֹבים... שׂוֹן ּוְלשִׂ י... ִיְהֶיה ְלֵבית ְיהּוָדה ְלשָׂ צוֹם ָהְרִביִעי ְוצוֹם ַהֲחִמישִׁ

שרויים אנו בליבם של חודשי האבלות על חורבן בית המקדש. 
על  ההלכות  את  הלומדים  בהלכה'  היומי  'הדף  לומדי  ושוב, 
'יום  יום ביומו, מוצאים את עצמם לומדים הלכות  הסדר, דבר 

טוב' בעיצומם של ימי אבלות.

במאמרים קודמים עסקנו רבות במעלתה של הקביעות, למרות 
ופעמים  לתקופה,  קשורים  ממש  אינם  הנלמדים  שהענינים 
וסותרים לה, כפי המפגש הנוכחי, לימוד  אף נראים כמנוגדים 

הלכות יום טוב בימי אבל!

משום  רק  ולא  כלל!  סתירה  זו  אין  התבוננות,  שאחר  אלא, 
שהתורה היא נצחית, וכל חלק ממנה מתאים לכל עת ולכל זמן, 
ומצוות תלמוד תורה מתקיימת בהידור רב, כשלומדים כל ענין 
'מועד'  זמן, אלא גם משום שתשעה באב נקרא אף הוא  בכל 
רבים  וביאורים  בחורי',  לשבור  מועד  עלי  'קרא  הכתוב  כדברי 

לקשר בין תשעה באב למועד...

לימי  באב,  ותשעה  בתמוז  י"ז  הצומות,  ימי  יהפכו  לבא  לעתיד 
שמחה ומועד, כמו שנאמר: 'ּכֹה אָמַר ה' צְבָקֹות צֹום הָרְבִיעִי וְצֹום 
ִי... יִהְיֶה לְבֵית יְהּודָה לְשָׂשׂוֹן ּולְשִׂמְחָה ּולְמֲֹעדִים טֹובִים...',  הֲַחמִישׁ
ולא בכדי ימי האבל עצמם יהפכו לימי שמחה, אין זה אלא כדי 
להורות שכל רע שיורד על ישראל מלמעלה, טוב הוא, כדברי 
המקדש  בית  שחורבן  בלק(  לפרשת  )דרשה  הקדוש  השל"ה 
הוא כ'סותר על מנת לבנות', כי ע"י הצרות, הייסורים והגלויות, 
המקדש  בית  לבנין  הראויה  ההכנה  והם  העוונות,  מתמרקים 

השלישי בב"א.

ביום  באב  תשעה  יחול  שלעולם  השל"ה,  מבאר  הסיבה,  זאת 
גם  כי  ממצרים,  ישראל  יצאו  שבו  פסח,  של  ראשון  יום  שחל 
תשעה באב יהיה בעתיד יום הגאולה, כמו שנאמר: 'כימי צאתך 

מארץ מצרים אראנו נפלאות'.

הקב"ה בטובו הגדול, בעת שהמיט עלינו החורבן והגלות, כבר 
זרע את גרעיני הגאולה, שהרי המשיח נולד ביום תשעה באב, כי 

כל הנהגתו עם האומה הישראלית היא לטובה.

הטובה',  על  מברך  כך  הרעה  על  שמברך  'כשם  חז"ל:  אמרו 
וביארו המפרשים, שכשם שטובה גדולה היא סיבה לשמחה, כך 
רעה, ח"ו, היא סיבה לשמחה, כי אין רעה שאינה טומנת בחובה 

טובה.

ה'  ובשם  ישועות אשא  'כוס  זה מהפסוק:  ענין  ר' תנחום למד 
אקרא, צרה ויגון אמצא ובשם ה' אקרא', וביאר הגאון רבי מאיר 
זי"ע  מצ'ורטקורב  האדמו"ר  רבו  בשם  זצ"ל  מלובלין  שפירא 
שהפסוק 'כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא', פסוק אחד הוא, 
ויגון אמצא ובשם ה' אקרא' הם שני פסוקים, 'צרה  ואילו 'צרה 
ויגון אמצא' הוא סוף הפסוק, ו'ובשם ה' אקרא' הוא ראשיתו של 
הפסוק הבא, וזאת משום שאכן אין זו עבודה קלה להכיר בטובה 

שברעה ולברך ולהודות עליה, נדרש לכך פסק זמן למחשבה 
ועיון, ורק הפסקה להתבוננות שבאה אחרי ה'צרה ויגון אמצא', 

יכולה להביא לידי 'ובשם ה' אקרא'...

  

הרב מפוניבז', הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן זצ"ל סיפר שלאחר 
ממלתעות  זי"ע  מבעלזא  הגה"ק  האדמו"ר  מרן  כ"ק  שניצל 
הנאצים ימ"ש, ולא נשאר שריד ופליט ממשפחתו כי אם אחיו 
הגה"צ מבולגריי זיע"א, נגש אליו אחד מזקני חסידיו וניחמו על 
ידע עוד צער. מיד ננער  ואיחל לו שלא  ונכדיו הי"ד,  אבדן בניו 
לי צער...?!  "וכי חושד אתה שהיה  ואמר:  האדמו"ר, תפס בידו 
חלילה, לא היה לי אף פעם צער...!", והאדמו"ר לא נח ולא שקט 
עד שחזר בו האיש מדבריו, וביקש ממנו שיאמר בפה מלא ג' 

פעמים: "ח"ו שהיה צער... ח"ו שהיה צער..." 

  

שאלו תלמידיו של המגיד ממעזריטש זי"ע את רבם: 'כיצד יכול 
אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה?' שלח אותם 
לגדול תלמידיו האדמו"ר רבי זושא מאניפולי זיע"א, חפשו ומצאו 
אותו כשהוא יושב בבית המדרש מאחורי התנור, לבושו קרעים, 
ואוכל פת במלח וכל כולו אומר עניות ודלות ויושב והוגה בתורה.

אמרו לו: "הרבי שלח אותנו לשאול כיצד אפשר לברך על הרעה 
כשם שמברכים על הטובה...?"

"בוודאי טעות יש כאן" – ענה להם רבי זושא – "שאלות כאלו יש 
יודע  הוא  באהבה,  הייסורים  וקיבל  בחייו  שסבל  למי  להפנות 

כיצד מברכים על הרעה, אני, ברוך ה', לא סבלתי כל ימי חיי..."

כיצד  לשאלתם,  תשובה  התלמידים  קיבלו  תשובתו,  לשמע 
אפשר לברך על הרעה...?

  

בצרות,  מלומד  היה  אשר  זצ"ל  זוננפלד  חיים  יוסף  רבי  הגאון 
לאחד  פעם  הגיב  ייסורים,  של  מסכתות  כמה  בהידור  וסיים 
עליך  "תמהני  לצרה:  שנקלע  על  עמוקות  שנאנח  ביתו  מבני 
על אנחתך, הרי הייסורים דומים לאומן שמשבר עצים על מנת 
הקורה  על  יתאנח  דהוא  מאן  וכי  נאה,  כלי  מחלקיהם  לעשות 

ששבר האומן...?"

  

בלומדנו עתה בימי האבלות וזכרון החורבן, הלכות יום טוב, הרי 
אנו מברכים בקול רם על הרעה כשם שמברכים על הטובה, 
דעביד  מה  וכל  הישראלית,  לאומה  רע  שאין  ואומרים  ועונים 
רחמנא לטב עביד, ובזכות לימוד הלכות יום טוב, נזכה שיהפכו 
תחזינה  ובמהרה  טובים,  ומועדים  ושמחה  ששון  לימי  הימים 

עינינו בשובך לציון, בבנין בית המקדש, אמן ואמן...

הרב ישראל ליוש 

 מצטרפים ללימוד

'הדף היומי בהלכה'

בכל מקום ובכל זמן

077-261-3337
קו השיעורים של 'דרשו'

לשמיעת שיעורי הדף היומי בהלכה הקישו 3
משך שיעור יומי כ-5 דקות 

077-2222-666 או 4992*
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'דף היומי בהלכה'. מחזור שני תשע"ה - תשפ"ב
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נדונים מרכזיים הנלמדים החודש במסגרת ה'דף היומי בהלכה' גליון מס' 63 תמוז אב תש"פ

כהלכתא למשיחא? 

במסגרת  זו,  בתקופה  הנלמדים  הסימנים 
ביתר  מדגישים  בהלכה',  היומי  'הדף  לימוד 
ומעניקים משנה תוקף לחשיבותה של  שאת 
תקנה עצומה זו, אשר כל גדולי פוסקי ההלכה 
בדורנו סמכו עליה את ידיהם הטהורות, ואמרו 

'כזה ראה וקדש'. 
וכל כך למה?

נהגו  זו  תקנה  שהותקנה  לפני  שגם  משום 
והיו  כמובן,  ההלכה  בלימוד  לעסוק  ישראל 
קודם  יום  שלושים  הפסח  בהלכות  דורשים 
לפסח, ובהלכות החג שלושים יום קודם החג. 
ימות  בכל  שבת  בהלכות  עוסקים  היו  רבים 
שבין  בימים  העומר  ספירת  ובהלכות  השנה, 

פחס לעצרת. 
ידי  על  נלמדו  לא  עצמו  טוב  יום  הלכות  אבל 
רבים, שכן לפני כל יום טוב למדו את ההלכות 
דיני  ומצה,  חמץ  דיני  החג,  לאותו  המיוחדות 

לולב וסוכה, וכן על זה הדרך. 
ונותרו הלכות יום טוב מיותמות ומונחות בקרן 
נדירות שאין  היו עוסקות במצוות  זווית, משל 
הרבים מקיימים אותן בכל שנה ושנה, וכאילו 
אמרו עליהן שהם כהלכתא למשיחא חלילה 

וחלילה. 
והגם שתופסי התורה יש להם יד ורגל בהלכות 
בית  בהלכות  גם  ידיהם  החזיקו  כאשר  אלו, 
מקצועות  ובכל  הקרבנות  ועבודת  הבחירה 
התורה - המון העם, וגם רבים מאברכי הכולל 
יודעים  ואינם  לכך,  זכו  לא  ותלמידי החכמים, 
מה מותר ומה אסור בדיני אוכל נפש ובשאר 

הלכות יום טוב. 
היומי  'הדף  תקנת  כשנפוצה  עתה,  אבל 
בהלכה' בכל אתר ואתר, וכאשר משיאים כל 
שתאיר  עד  ההלכה  אור  של  משואות  ישראל 
כל הגולה כולה כמדורה של אש, וייעשו כולם 
אגודה אחת ללימוד את כל שו"ע 'אורח חיים' 
עם ה'משנה ברורה', מתחילתו ועד סופו, זוכים 
עם  ברוב  נלמדות  טוב  יום  הלכות  שגם  אנו 

ובהדרת מלך. 
הלכות אלו, שהן מעשיות מאוד ונוגעות היטב 
לכל יהודי שקבע מושבו בארץ הקודש שבעה 
עליהם  מוסיפין  ישראל  ובגלויות  בשנה,  ימים 
ביתר  מעתה  יקוימו  נוספים,  ימים  חמישה 
הידור, ובמשנה הבנה וידיעה לפרטים ולפרטי 

פרטים בכל אתר ואתר. 

ובזכות לימוד ההלכה נזכה לגאולה השלמה 
במהרה 
הנהלת 'דרשו' 

ְמָחה ּוְלמֲֹעִדים טוִֹבים... שׂוֹן ּוְלשִׂ י... ִיְהֶיה ְלֵבית ְיהּוָדה ְלשָׂ צוֹם ָהְרִביִעי ְוצוֹם ַהֲחִמישִׁ

שרויים אנו בליבם של חודשי האבלות על חורבן בית המקדש. 
על  ההלכות  את  הלומדים  בהלכה'  היומי  'הדף  לומדי  ושוב, 
'יום  יום ביומו, מוצאים את עצמם לומדים הלכות  הסדר, דבר 

טוב' בעיצומם של ימי אבלות.

במאמרים קודמים עסקנו רבות במעלתה של הקביעות, למרות 
ופעמים  לתקופה,  קשורים  ממש  אינם  הנלמדים  שהענינים 
וסותרים לה, כפי המפגש הנוכחי, לימוד  אף נראים כמנוגדים 

הלכות יום טוב בימי אבל!

משום  רק  ולא  כלל!  סתירה  זו  אין  התבוננות,  שאחר  אלא, 
שהתורה היא נצחית, וכל חלק ממנה מתאים לכל עת ולכל זמן, 
ומצוות תלמוד תורה מתקיימת בהידור רב, כשלומדים כל ענין 
'מועד'  זמן, אלא גם משום שתשעה באב נקרא אף הוא  בכל 
רבים  וביאורים  בחורי',  לשבור  מועד  עלי  'קרא  הכתוב  כדברי 

לקשר בין תשעה באב למועד...

לימי  באב,  ותשעה  בתמוז  י"ז  הצומות,  ימי  יהפכו  לבא  לעתיד 
שמחה ומועד, כמו שנאמר: 'ּכֹה אָמַר ה' צְבָקֹות צֹום הָרְבִיעִי וְצֹום 
ִי... יִהְיֶה לְבֵית יְהּודָה לְשָׂשׂוֹן ּולְשִׂמְחָה ּולְמֲֹעדִים טֹובִים...',  הֲַחמִישׁ
ולא בכדי ימי האבל עצמם יהפכו לימי שמחה, אין זה אלא כדי 
להורות שכל רע שיורד על ישראל מלמעלה, טוב הוא, כדברי 
המקדש  בית  שחורבן  בלק(  לפרשת  )דרשה  הקדוש  השל"ה 
הוא כ'סותר על מנת לבנות', כי ע"י הצרות, הייסורים והגלויות, 
המקדש  בית  לבנין  הראויה  ההכנה  והם  העוונות,  מתמרקים 

השלישי בב"א.

ביום  באב  תשעה  יחול  שלעולם  השל"ה,  מבאר  הסיבה,  זאת 
גם  כי  ממצרים,  ישראל  יצאו  שבו  פסח,  של  ראשון  יום  שחל 
תשעה באב יהיה בעתיד יום הגאולה, כמו שנאמר: 'כימי צאתך 

מארץ מצרים אראנו נפלאות'.

הקב"ה בטובו הגדול, בעת שהמיט עלינו החורבן והגלות, כבר 
זרע את גרעיני הגאולה, שהרי המשיח נולד ביום תשעה באב, כי 

כל הנהגתו עם האומה הישראלית היא לטובה.

הטובה',  על  מברך  כך  הרעה  על  שמברך  'כשם  חז"ל:  אמרו 
וביארו המפרשים, שכשם שטובה גדולה היא סיבה לשמחה, כך 
רעה, ח"ו, היא סיבה לשמחה, כי אין רעה שאינה טומנת בחובה 

טובה.

ה'  ובשם  ישועות אשא  'כוס  זה מהפסוק:  ענין  ר' תנחום למד 
אקרא, צרה ויגון אמצא ובשם ה' אקרא', וביאר הגאון רבי מאיר 
זי"ע  מצ'ורטקורב  האדמו"ר  רבו  בשם  זצ"ל  מלובלין  שפירא 
שהפסוק 'כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא', פסוק אחד הוא, 
ויגון אמצא ובשם ה' אקרא' הם שני פסוקים, 'צרה  ואילו 'צרה 
ויגון אמצא' הוא סוף הפסוק, ו'ובשם ה' אקרא' הוא ראשיתו של 
הפסוק הבא, וזאת משום שאכן אין זו עבודה קלה להכיר בטובה 

שברעה ולברך ולהודות עליה, נדרש לכך פסק זמן למחשבה 
ועיון, ורק הפסקה להתבוננות שבאה אחרי ה'צרה ויגון אמצא', 

יכולה להביא לידי 'ובשם ה' אקרא'...

  

הרב מפוניבז', הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן זצ"ל סיפר שלאחר 
ממלתעות  זי"ע  מבעלזא  הגה"ק  האדמו"ר  מרן  כ"ק  שניצל 
הנאצים ימ"ש, ולא נשאר שריד ופליט ממשפחתו כי אם אחיו 
הגה"צ מבולגריי זיע"א, נגש אליו אחד מזקני חסידיו וניחמו על 
ידע עוד צער. מיד ננער  ואיחל לו שלא  ונכדיו הי"ד,  אבדן בניו 
לי צער...?!  "וכי חושד אתה שהיה  ואמר:  האדמו"ר, תפס בידו 
חלילה, לא היה לי אף פעם צער...!", והאדמו"ר לא נח ולא שקט 
עד שחזר בו האיש מדבריו, וביקש ממנו שיאמר בפה מלא ג' 

פעמים: "ח"ו שהיה צער... ח"ו שהיה צער..." 

  

שאלו תלמידיו של המגיד ממעזריטש זי"ע את רבם: 'כיצד יכול 
אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה?' שלח אותם 
לגדול תלמידיו האדמו"ר רבי זושא מאניפולי זיע"א, חפשו ומצאו 
אותו כשהוא יושב בבית המדרש מאחורי התנור, לבושו קרעים, 
ואוכל פת במלח וכל כולו אומר עניות ודלות ויושב והוגה בתורה.

אמרו לו: "הרבי שלח אותנו לשאול כיצד אפשר לברך על הרעה 
כשם שמברכים על הטובה...?"

"בוודאי טעות יש כאן" – ענה להם רבי זושא – "שאלות כאלו יש 
יודע  הוא  באהבה,  הייסורים  וקיבל  בחייו  שסבל  למי  להפנות 

כיצד מברכים על הרעה, אני, ברוך ה', לא סבלתי כל ימי חיי..."

כיצד  לשאלתם,  תשובה  התלמידים  קיבלו  תשובתו,  לשמע 
אפשר לברך על הרעה...?

  

בצרות,  מלומד  היה  אשר  זצ"ל  זוננפלד  חיים  יוסף  רבי  הגאון 
לאחד  פעם  הגיב  ייסורים,  של  מסכתות  כמה  בהידור  וסיים 
עליך  "תמהני  לצרה:  שנקלע  על  עמוקות  שנאנח  ביתו  מבני 
על אנחתך, הרי הייסורים דומים לאומן שמשבר עצים על מנת 
הקורה  על  יתאנח  דהוא  מאן  וכי  נאה,  כלי  מחלקיהם  לעשות 

ששבר האומן...?"

  

בלומדנו עתה בימי האבלות וזכרון החורבן, הלכות יום טוב, הרי 
אנו מברכים בקול רם על הרעה כשם שמברכים על הטובה, 
דעביד  מה  וכל  הישראלית,  לאומה  רע  שאין  ואומרים  ועונים 
רחמנא לטב עביד, ובזכות לימוד הלכות יום טוב, נזכה שיהפכו 
תחזינה  ובמהרה  טובים,  ומועדים  ושמחה  ששון  לימי  הימים 

עינינו בשובך לציון, בבנין בית המקדש, אמן ואמן...

הרב ישראל ליוש 

 מצטרפים ללימוד

'הדף היומי בהלכה'

בכל מקום ובכל זמן

077-261-3337
קו השיעורים של 'דרשו'

לשמיעת שיעורי הדף היומי בהלכה הקישו 3
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3 לקבלת לוח לימוד שנתי של הדף היומי בהלכה 02-5609000

האם מותר לחמם מים ביום 
טוב, אף שיכול לחממם מבעוד 

יום ואין מתקלקל טעמם?

כתב השולחן ערוך )סימן תצה סעיף א( כל מלאכה האסורה בשבת 
מהוצאה  וחוץ  נפש,  אוכל  ממלאכת  חוץ  טוב,  ביום  אסורה 
באוכל  אפילו  מחמירים  שיש  הביא  הרמ"א  אמנם  והבערה, 
טעם  מפיג  אינו  כאשר  טוב,  ביום  לעשותו  שלא  עצמו  נפש 
המחמירה  השיטה  ובביאור  טוב.  יום  בערב  אותו  עושים  אם 
כתב המשנ"ב )ס"ק ז( שרבנן אסורו זאת, כדי שלא יעבור עליו 
)ס"ק ח(  ועוד כתב  יום טוב  וימנע משמחת  כל היום במלאכות 

שכתבו האחרונים שנקטינן למעשה כסברת היש מחמירים.

ח(  )ס"ק  המשנ"ב  כתב  ובישול  ושחיטה  אפיה  לישה  אמנם 
לחם  שאין  טוב,  יום  מערב  יעשו  אם  טעם  חיסרון  בהם  שיש 
שנאפה היום כלחם שנאפה מאתמול, ולא תבשיל שנתבשל 
שבזמנינו  הפוסקים  ודנו  מאתמול,  שנתבשל  כתבשיל  היום 
שיש מקררים ומקפיאים, שניתן לאפות ולבשל בערב יום טוב 
לאפות  הדין  יהיה  מה  וכדומה,  בהקפאה  המאכלים  ולשמור 

ולבשל ביום טוב לפי השיטה המחמירה.

יו“ט פ“ב ס“ק ב( שמותר לבשל ביום  )חוט שני  דעת הגר“נ קרליץ 
ממקרר  שהוציאוהו  תבשיל  של  שטעמו  כיון  לכתחילה,  טוב 
וחיממוהו אינו משובח כטעמו של תבשיל שהתבשל באותו יום. 
פ“ב הע‘ 37( שגם  )הלכות המועדים  מאידך, דעת הגרי“ש אלישיב 
מכל  מהמקרר,  אותו  כשמוציאים  כלל  שונה  אינו  טעמו  אם 
מקום מותר לבשלו ביום טוב, שכיון שבטבעו הוא מפיג טעמו, 

לא חילקו חכמים בדבר, והתירו לבשלו ביום טוב בכל ענין.  

יום טוב, שאינם מפיגים  ליל  ואף תבשילים שמבשלם לצורך 
אלישיב  הגרי“ש  דעת  יום,  מבעוד  מבשלם  אם  כלל  טעמם 
)שם( שמכל מקום מותר לבשלם ביום טוב, כיון שבטבעם הם 

מפיגים טעמם מיום ליום, ואף שיש עצה לשומרם מכל מקום 
לא חילקו חכמים בדבר, והתירו לבשלם ביום טוב בכל ענין.  

מבעוד  מחממם  אם  מתקלקל  אינו  שטעמם  מים  ולגבי     
לשמור  כדי  האש  גבי  על  טוב  יום  מערב  להניחם  ויכול  יום, 
צריך  שאין  ו(  הע‘  פ“ב  )שש“כ  אויערבך  הגרש“ז  דעת  חומם,  על 
לחממם מבעוד יום, כיון שיש בכך הוצאה ממונית, מחמת הגז 
או החשמל שצריך להדליק מבעוד יום כדי לשמור על חומם, 
וכן מחמת שהמים מתמעטים על ידי השהייתם על גבי האש 
מבעוד יום, ועוד, שיתכן שישתו הרבה ויחסרו לו מים ביום טוב, 
ומשום כך מותר לחמם מים ביום טוב לכתחילה, גם בלא שינוי. 
)שם( שמותר הדבר, שהרי לא הצריכו  וכן דעת הגר“נ קרליץ 
חכמים את מי שרוצה לאכול מאכל חם ביום טוב להעמידו על 

גבי האש מערב יום טוב כדי להימנע מבישולו ביום טוב.

העולים להשתטח על קברות 
הצדיקים שבחוץ לארץ, ונמצאים 

שם ביום טוב שני, האם צריכים 
לנהוג דיני יום טוב? 

שבאו  ישראל  ארץ  בני  ג(  סעיף  תצו  )סימן  ערוך  השולחן  כתב 
בישוב  שני  טוב  ביום  מלאכה  לעשות  אסורים  לארץ,  לחוצה 
אפילו דעתו לחזור. וביאר המשנ"ב )ס"ק י( שדווקא בישוב נאסר 
אין  וכדומה  למדבר  מהישוב  יצא  אם  אבל  מלאכה,  בעשיית 
צריך בן ארץ ישראל להתנהג כמנהג חוץ לארץ כיון שאין דעתו 

להשתקע שם.

ובגדר  'ישוב' שיהיה נאסר במלאכה, הביא המשנ"ב )שם( בשם 
ארץ  שבן  עוד  כל  ]ולכן  ישראל  של  ישוב  שדווקא  הפוסקים 
ישראל לא הגיע לישוב ישראל אין צריך להתנהג כחומרי חוץ 

לארץ[.

ואף אם אין דרים שם אלא יהודים מועטים, כתב בשו“ת אגרות 
משה )יו“ד ח“ד סי‘ כד אות ב( שנקרא ישוב של ישראל ואסור לבן 
ארץ ישראל לעשות שם מלאכה, וכן דעת הגרי“ש אלישיב )יום 

טוב שני כהלכתו פ“ג הע‘ כ(.

ומצוות,  תורה  שומרי  שאינם  ישראל  של  ישוב  במקום  ואף 
שאסור  כא(  הע‘  )שם  אויערבך  והגרש“ז  אלישיב  הגרי“ש  דעת 
יבוא הדבר לידי מחלוקת  לעשות שם מלאכה, שאע“פ שלא 
כשיראו שבני ארץ ישראל עושים שם מלאכה, מכל מקום לא 
חילקו חכמים בדבר ואסרו בכל אופן. והוסיף הגרש“ז אויערבך 
)שם(, שאף יתכן שיחזור אחד מבני העיר בתשובה, ויש לחוש 

אכן,  שני.  טוב  ביום  מלאכה  שם  לעשות  לו  שמותר  שיחשוב 
במקום המוחזק שאין בו יהודים, דעתו )שם הע‘ לב( שאין צריך 

לחוש שמא דרים שם יהודים.

מגיעים  אך  יהודים  בו  דרים  שאין  לארץ  בחוץ  נופש  ומקום 
הגרש“ז  דעת  השנה,  ימות  שאר  במשך  גם  לנופש  לשם 
כמקום  זה  מקום  שנחשב  )שם(  אלישיב  והגרי“ש  אויערבך 
לנופש  לשם  שבא  ישראל  ארץ  לבן  ואסור  ישראל,  של  ישוב 
לעשות מלאכה ביום טוב שני. אך אם אין באים לשם יהודים 
במשך השנה, דעתם )שם( שמותר לו לעשות מלאכה בפני בני 
כיון שאינו נחשב מחמת  לנופש בחג,  חוץ לארץ שבאו לשם 
)שם(  אויערבך  הגרש"ז  והוסיף  ישראל.  של  ישוב  כמקום  זה 
בטעם הדבר, שכיון שיודעים בני חוץ לארץ שכשם שהם אינם 
קבועים שם כך גם שאר האנשים אינם קבועים שם, אין בזה 
לו  יש  ואם  ישראל.  מארץ  שבאו  שיתלו  כיון  מחלוקת,  חשש 
ספק אם באים לשם יהודים ]אף שאינם שומרי תורה ומצוות[ 
במשך השנה, דעת הגרי“ש אלישיב )שם( שיש להחמיר שלא 
לעשות שם מלאכה ביום טוב שני, ודעת הגרש“ז אויערבך )שם( 

שיש להקל בזה. 

ולגבי מקומות קברי צדיקים בחוץ לארץ שנאספים שם ביום 
שבט  בשו“ת  כתב  ישראל,  ארץ  מבני  ואף  רבים,  אנשים  טוב 
הלוי )ח“ט סי‘ קכד אות א( שאסור לבני ארץ ישראל הנמצאים שם 
לעשות מלאכות ביום טוב שני, אף שאין שם ישוב שגרים בו 
יתפרסם  שם,  הנמצאים  האנשים  ריבוי  שמחמת  כיון  יהודים, 

בחוץ לארץ שאין נוהגים שם דיני יום טוב שני, ובפרט בזמנינו 
טוב.  ביום  זלזול  בכך  ויהיה  מצויים,  והתקשורת  שהפרסומת 
מארצות  שבאו  יהודים  אלו  במקומות  שנמצאים  שכיון  ועוד, 
אחרות ומחוייבים ביום טוב שני, יש חשש מחלוקת וזלזול ביום 

טוב כשיראו את בני ארץ ישראל עושים מלאכה. 

ולענין חבורת שוחטים בני ארץ ישראל הנמצאים בחוץ לארץ 
מחוץ לתחום, כתב בשו“ת שבט הלוי )ח“ד סי‘ עב( שאין להקל 
ויתכן שיתפרסם  להם לשחוט ביום טוב שני, כיון שרבים הם 
זלזול  בכך  ויהיה  הסמוכה,  העיר  לבני  ויוודע  למחרת  הדבר 
ביום טוב, ועוד, שיש בכך חילול השם כשיראו הנכרים שיהודים 

מחללים יום טוב.

האם מותר לבן ארץ ישראל 
לעלות על מטוס שעתיד לנחות 

בחו"ל ביו"ט שני?

ואף תוך התחום לישוב ישראל בחוץ לארץ כתב המשנ"ב )שם(, 
שנחשב לתוך העיר, ואסור לבן ארץ ישראל לעשות בו מלאכה 

ביום שני.

וטעם הדבר מבואר במשנ"ב סימן רמד ס“ק ט, שכיון שרגילים 
התחום,  סוף  עד  וללכת  מהעיר  לפעמים  לצאת  העיר  אנשי 
נחשב מקום זה כחלק מהעיר לענין דבר שיש בו משום מראית 

העין.

שיצא  לארץ  חוץ  בן  שם  רואה  לתחום  מחוץ  כששוהה  ואם 
מחוץ לתחום עירו באופן מיקרי וארעי, דעת הגרש“ז אויערבך 
)יו"ט שני כהלכתו פ“ג הע‘ יח( שאין לבן ארץ ישראל לעשות מלאכה 

שם, מאידך, דעת הגרי“ש אלישיב )שם( שמותר לעשות מלאכה 
בפניו, מפני שחכמים לא גזרו איסור באופן זה. 

אמור  כשהמטוס  לארץ  לחוץ  ישראל  מארץ  לטיסה  ולעלות 
אלישיב  הגרי“ש  דעת  שני,  טוב  ביום  לארץ  בחוץ  לנחות 
והגרב“צ אבא שאול )יום טוב שני כהלכתו פ“ג הע‘ כח( שאין להתיר 
לתחום  מחוץ  נמצא  לארץ  בחוץ  התעופה  נמל  כן  אם  אלא 
העובדים  יהודים  שם  נמצאים  אין  כן  וכמו  ישראל,  ישוב  של 
)שם(  שאול  אבא  הגרב"צ  דעת  זה,  באופן  ואף  בקביעות.  בו 
שני.  טוב  יום  מוצאי  עד  לעיר  להיכנס  אין  הנחיתה  שלאחר 
)יום טוב שני כהלכתו תשובות סי‘ י אות א(, שאף  והגר“ש ואזנר כתב 
אם לא יגיע לחוץ לארץ עד מוצאי יום טוב שני, אין לטוס לחוץ 
לארץ, כיון שמצויים במטוס בני חוץ לארץ שאינם שומרי תורה 
בפניהם.  שני  טוב  ביום  לזלזל  ואין  באיסור,  הנוסעים  ומצוות 
ינחת  אם  כן  לעשות  שמותר  )שם(  דעתו  הדחק,  בשעת  אכן 
פ“ג  )שם  אויערבך  הגרש“ז  דעת  מאידך,  שני.  טוב  יום  במוצאי 
הע‘ כז( שיתכן שמותר לבן ארץ ישראל לטוס לחוץ לארץ אף 

אם נוחת שם ביום טוב שני, וגם אם נמל התעופה נמצא בתוך 
התחום של ישוב ישראל, כיון שהרואים יתלו שנמצאים שם בני 
ארץ ישראל, ולכן גם אם יראו אותם עושים מלאכה, אין חשש 

שיחשבו שהם בני חוץ לארץ המזלזלים ביום טוב שני.
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הצטרף לרבבות לומדי הדף היומי בהלכה בכל רחבי תבל

הסוגיא
המרכזית
 נידונים מרכזיים הנלמדים
ב'דף היומי בהלכה' החודש*

האם יש להמנע מלברך 'שהחיינו' בימי ספירת העומר? ומה בנדון קניית 
בגד חדש או קניית דירה? האם צריך להמתין שש שעות אחר בין אכילת 
צהובה  גבינה  שעליה  פיצה  אכילת  אחר  הדין  ומה  לבשר?  צהובה  גבינה 
יום  מבעוד  לחממם  שיכול  אף  טוב,  ביום  מים  לחמם  מותר  האם  נמסה? 
שבחוץ  הצדיקים  קברות  על  להשתטח  העולים  טעמם?  מתקלקל  ואין 
לארץ, ונמצאים שם ביום טוב שני, האם צריכים לנהוג דיני יום טוב?  האם 
מותר לבן ארץ ישראל לעלות על מטוס שעתיד לנחות בחו"ל ביו"ט שני?

האם יש להמנע מלברך 
'שהחיינו' בימי ספירת העומר? 
ומה בנדון קניית בגד חדש או 

קניית דירה?

)סימן תצג סעיף א( נוהגים שלא לישא אישה  כתב השולחן ערוך 
בין פסח לעצרת עד ל"ג בעומר, מפני שבאותו זמן מתו תלמידי 
רבי עקיבא. וביאר המשנ"ב )ס"ק ב( שכוונת השולחן ערוך לומר 

שמפני זאת אין להרבות בשמחה.

סעיף  תקנא  )סימן  ערוך  השולחן  כתב  המצרים  בין  בימי  כידוע 
וביאר  ועל מלבוש.  פרי  על  'שהחיינו'  יז( שטוב להזהר מלומר 

זמן  הם  המצרים  בין  שימי  שכיון  צח-צט(  ס"ק  )שם  המשנ"ב 
פורענות אין כדאי לומר שהחיינו לזמן הזה ]וראה שם שהביא 
אין  שבשבת  והסיק  ערוך,  השולחן  על  שחולקים  אחרונים 
ללבוש  או  חדש  פרי  מלאכול  להמנע  יש  ולכן  בזה[,  להחמיר 

בגד חדש בימים אלו.

רבי  תלמידי  מיתת  על  האבלות  בימי  לדון  יש  כן  כמו  כן  ואם 
עקיבא האם טוב להמנע מלומר 'שהחיינו' כמו ימי בין המצרים 
לברכת  התייחס  ב(  ס"ק  תצג  )סימן  שהמשנ"ב  ומצינו  לא.  או 
'שהחיינו' בימי הספירה וכתב  שאף שאין ראוי להרבות בהם 
בשמחה, מכל מקום אם נזדמן לו איזה ענין שצריך לברך עליו 

'שהחיינו' יברך. 

שני  )חוט  קרליץ  הגר"נ  ביאר  נזדמן',  'אם  המשנ"ב  שכתב  ומה 
לברך  לו  שיצא  אדם  יכוין  שלא  שעט(  עמ'  ענינים  קובץ  ח"ד  שבת 

שהחיינו דוקא בימי הספירה, אבל אם נזדמן הדבר, מותר אף 
לכתחילה לברך שהחיינו בימי הספירה, ודעת הגר"ח קניבסקי 
נזדמן'  'אם  המשנ"ב  שכתב  שמה  א(  הע'  פט"ז  לשבועות  פסח  )בין 

ב(  תשובה  פי"ז  )ח"ג  לציון  אור  בשו"ת  כתב  וכן  דוקא.  לאו  הוא 
שאף לכתחילה אפשר לברך שהחיינו בימי הספירה, וכן דעת 

הגרש"ז אויערבך )משנ"ב עם הגהות ביצחק יקרא(. 

בימי  לבישתו  או  חדש  בגד  קניית  לענין  הפוסקים  דנו  עוד 
הספירה, דעת הגר"נ קרליץ )יד בספירת העומר פל"ד ס"ד – ו( שאף 
שיש נוהגים איסור בדבר ]ראה שו"ת דברי מלכיאל ח"ג סי' יג 
ד"ה ומה[, מכל מקום לחתן וכלה שליל נישואיהם בל"ג בעומר 
לא  אם  חדשים  בגדים  לקנות  מותר  והכלה  החתן  להורי  וכן 

הספיקו לעשות זאת קודם לכן, והוא הדין שמותר לבעל ברית 
או לבעלי השמחה בשמחת בר מצוה ללבוש בגדים חדשים, 
)שם(  לציון  אור  ובשו"ת  )ס"ג(.  חיים  מקור  בספר  כתב  זה  וכעין 
כתב, שאין שום מנהג לאסור לקנות או ללבוש בגדים חדשים 
שום  ואין  וחשובים,  גדולים  דברים  לקנות  ואף  הספירה  בימי 
בלבד  ותספורת  בנישואין  אלא  הספירה  בימי  אבלות  מנהג 
]וראה דעות הפוסקים בספר הלכות חג בחג-ספירת העומר- 

פ"ז ס"ו ובהערה שם[.

ולגבי העברת דירה בימי הספירה, כתב בשו"ת שבט הלוי )ח"י 
סי' קלה אות ג( שלכתחילה אין לעבור דירה אלא בל"ג בעומר או 

מר"ח סיון ואילך, ולצורך מל"ג בעומר ואילך, ובמקום צורך גדול 
אפשר להקל בזה עד ר"ח אייר. מאידך, דעת הגרי"ש אלישיב 
והגר"ח קניבסקי )הלכות חג בחג שם הע' 26( שאין שום איסור לעבור 
דירה בימי הספירה, ובפרט בארץ ישראל שיש בזה משום מצות 
ישוב ארץ ישראל, ואף מותר לסייד את הדירה קודם שנכנסים 
אליה. והוסיף הגר"ח קניבסקי בשם אביו הגרי"י קניבסקי )שם( 
שהעולם טועים ומדמים את מנהגי האבלות של ספירת העומר 

למנהגי האבלות של בין המצרים.

ולענין קניית דירה בימי הספירה, דעת הגר"ש וואזנר )מבית לוי 
קובץ בעניני ניסן עמ' פח( שאם יש צורך בקניית דירה מותר לעשות 

זאת בימי הספירה, ובפרט בארץ ישראל שיש בזה משום מצות 
ישוב ארץ ישראל, וסיוד דירה מותר בכל אופן.

האם צריך להמתין שש שעות 
אחר בין אכילת גבינה צהובה 
לבשר? ומה הדין אחר אכילת 

פיצה שעליה גבינה צהובה נמסה?

לאכול  מקומות  בכמה  ונוהגים  ג(  סעיף  תצד  )סימן  הרמ"א  כתב 
מאכלי  חלב ביום ראשון של שבועות, ונראה לי הטעם שהוא 
וזכר  לפסח  זכר  פסח  בליל  שלוקחים  תבשילין  השני  כמו 
לחגיגה, כן אוכלים מאכלי חלב ואחר כך מאכל בשר, וצריכים 
להביא עמהם שתי לחם על השולחן שהוא במקום מזבח, ויש 
בזה זכרון לשתי הלחם שהיו מקריבים ביום הביכורים. וביאר 
זכר  עושין  שבפסח  שכמו  שכוונתו  יד(  )ס"ק  המשנ"ב  דבריו 
הלחם  לשתי  זכר  בשבועות  לעשות  צרכים  אנו  כן  לקורבן, 
שהיו מביאין, ועל כן אוכלים מאכלי חלב ואחר כך מאכלי בשר, 
וצריכים להביא עמהם שתי לחמים, שהרי אסור לאכול בשר 

וחלב מלחם אחד, ויש בזה זכרון לשתי הלחם.

אחרת  מפה  לקחת  להזהר  שיש  טז(  )ס"ק  המשנ"ב  והוסיף 
כשרוצה לאכול הבשר, ולענין ההפסק בין החלב לבשר כתב 
יפה  פיו  את  לקנח  רק  מספיק  קשה  גבינה  אכל  לא  שאם 
ב(,  )סעיף  פט  סימן  דעה  יורה  ערוך  בשולחן  כמבואר  ולהדיח, 
אמנם הגר"ש ואזנר )מבית לוי קובץ בעניני יו"ד הלכות בשר בחלב סט"ו 
חצי  להמתין  מנהגו[  ]וכן  הנוהגים  רבים  שיש  הוסיף,  טז(  והע' 

שעה, והביא סמך למנהג זה מהזוהר שהובא בב"י )סי' פט(, וכן 
נהג  הגרש"ז אויערבך )הליכות שלמה שבועות פי"ב הע' 49(.

ולענין גבינה קשה, כתב בשעה"צ )ס"ק טו( שצריך אחר אכילתה 
יאכל  אז  ורק  שעות,  שש  ולהמתין  המזון,  בברכת  להפסיק 

מאכלי בשר.

וגדר גבינה קשה שיש להמתין אחריה שש שעות, כתב הש"ך 
חודשים,  ששה  שעמדה  בגבינה  שמדובר  טו(  ס"ק  פט  סי'  )יו"ד 

והט"ז )שם ס"ק ד( כתב שהכוונה לגבינה מתולעת ]דהיינו גבינה 
וכן  סט"ז[  פד  בסי'  הרמ"א  שהביא  וכמו  תולעים,  בה  שנתהוו 

כתב החכמת אדם )כלל מ סי"ג(. 

בשמו,  קניבסקי  )הגר"ח  החזו"א  הורה  שבזמננו,  צהובה  וגבינה 
לגבינה הקשה המוזכרת  דומה  במעשה איש ח"ה עמ' כב( שאינה 

בין  שעות  שש  להמתין  צריך  שנה  עמדה  אם  ורק  בפוסקים, 
אכילתה לבין אכילת בשר, וכן דעת הגר"מ פיינשטין )הובא בספר 
הלכות  משנה  ובספר  רס,  סי'  ח"ב  גרינבלט  ר"א  לתלמידו  ויובלות  רבבות 

חט"ז יו"ד סי' ט( שהגבינה הצהובה שבזמננו אינה הגבינה הקשה 

שאחרי אכילתה צריך להמתין שש שעות. 

סי"ג  פי"ב  שבועות  שלמה  )הליכות  אויערבך  הגרש"ז  דעת  מאידך, 
ובהערות(, שאחרי גבינה צהובה או גבינה מלוחה צריך להמתין 

אומרים  שיש  כיון  עוף,  בשר  אכילת  לצורך  אפילו  שעות  שש 
ואין  מועט  בזמן  מתקשה  היא  בזמננו  הגבינה  עשיית  שבאופן 
אחוזי  וגם  ערוך,  השולחן  בזמן  כמו  חודשים  ששה  לכך  צריך 
השומן הגבוהים גורמים שהשפעתה נשארת בחלל הפה שעות 
הרבה, וכן הורה הגר"ש ואזנר )שו"ת שבט הלוי ח"ב סי' לה, קובץ מבית 
לוי ניסן-סיון עמ' פה וקובץ ט עמ' כג( שכיום שמעמידים אותה על ידי 

חומרים מתקשה הגבינה כאילו עמדה ששה חודשים, והיא כמי 
שהועמדה בקיבה שהיא חריפה וחזקה שראוי להמתין על זה, 
וגם שלא ידוע אם עברו עליה ששה חדשים, וכמו כן יש לצרף 
את דעת הפוסקים שהחמירו בגבינה קשה אפילו אם עמדה 
פחות מששה חודשים. וכן הורה הגרי"ש אלישיב )הלכות חג בחג 

ספירת העומר ושבועות פ"ח הע' 111, ובספר אשרי האיש ח"ג עמ' תמב(. 

ואם ישן אחרי אכילת גבינה צהובה או גבינה קשה שלנו, הורה 
הגרי"ש אלישיב )הלכות חג בחג שם, הע' 118, אשרי האיש שם( שאם 
ואף  בזה,  להקל  ואפשר  להפסק  נחשב  שעות,  ג'  לפחות  ישן 
)לא"א  קדושים  בדעת  המבואר  פי  על  והוא  יום,  שינת  לאחר 
הלילה  שינת  את  לצרף  שאפשר  ד(  ס"ק  פט  סי'  יו"ד  מבוטשאטש 

)שם(,  אלישיב  הגרי"ש  והוסיף  כהפסק.  שיחשב  להקל  כסניף 
שדוקא לענין גבינות אלו אפשר להקל בזה, אבל דבר שמחמתו 
צריך להמתין מעיקר הדין שש שעות, וכגון אחרי בשר ]ואפילו 

בשר עוף[, אין השינה נחשבת להפסק.

ואף לאחר אכילת פיצה, שהגבינה הצהובה כבר נמסה ואין בה 
חשש שתשאר בין השיניים, הורה הגרי"ש אלישיב )קובץ תשובות 
שש  ולהמתין  להחמיר  צריך  בזה  שגם  ראיתי  לא  נח(  סי'  ח"א 

שעות, מפני  שנמשך טעמה בפה זמן רב.
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האם מותר לחמם מים ביום 
טוב, אף שיכול לחממם מבעוד 

יום ואין מתקלקל טעמם?

כתב השולחן ערוך )סימן תצה סעיף א( כל מלאכה האסורה בשבת 
מהוצאה  וחוץ  נפש,  אוכל  ממלאכת  חוץ  טוב,  ביום  אסורה 
באוכל  אפילו  מחמירים  שיש  הביא  הרמ"א  אמנם  והבערה, 
טעם  מפיג  אינו  כאשר  טוב,  ביום  לעשותו  שלא  עצמו  נפש 
המחמירה  השיטה  ובביאור  טוב.  יום  בערב  אותו  עושים  אם 
כתב המשנ"ב )ס"ק ז( שרבנן אסורו זאת, כדי שלא יעבור עליו 
)ס"ק ח(  ועוד כתב  יום טוב  וימנע משמחת  כל היום במלאכות 

שכתבו האחרונים שנקטינן למעשה כסברת היש מחמירים.

ח(  )ס"ק  המשנ"ב  כתב  ובישול  ושחיטה  אפיה  לישה  אמנם 
לחם  שאין  טוב,  יום  מערב  יעשו  אם  טעם  חיסרון  בהם  שיש 
שנאפה היום כלחם שנאפה מאתמול, ולא תבשיל שנתבשל 
שבזמנינו  הפוסקים  ודנו  מאתמול,  שנתבשל  כתבשיל  היום 
שיש מקררים ומקפיאים, שניתן לאפות ולבשל בערב יום טוב 
לאפות  הדין  יהיה  מה  וכדומה,  בהקפאה  המאכלים  ולשמור 

ולבשל ביום טוב לפי השיטה המחמירה.

יו“ט פ“ב ס“ק ב( שמותר לבשל ביום  )חוט שני  דעת הגר“נ קרליץ 
ממקרר  שהוציאוהו  תבשיל  של  שטעמו  כיון  לכתחילה,  טוב 
וחיממוהו אינו משובח כטעמו של תבשיל שהתבשל באותו יום. 
פ“ב הע‘ 37( שגם  )הלכות המועדים  מאידך, דעת הגרי“ש אלישיב 
מכל  מהמקרר,  אותו  כשמוציאים  כלל  שונה  אינו  טעמו  אם 
מקום מותר לבשלו ביום טוב, שכיון שבטבעו הוא מפיג טעמו, 

לא חילקו חכמים בדבר, והתירו לבשלו ביום טוב בכל ענין.  

יום טוב, שאינם מפיגים  ליל  ואף תבשילים שמבשלם לצורך 
אלישיב  הגרי“ש  דעת  יום,  מבעוד  מבשלם  אם  כלל  טעמם 
)שם( שמכל מקום מותר לבשלם ביום טוב, כיון שבטבעם הם 

מפיגים טעמם מיום ליום, ואף שיש עצה לשומרם מכל מקום 
לא חילקו חכמים בדבר, והתירו לבשלם ביום טוב בכל ענין.  

מבעוד  מחממם  אם  מתקלקל  אינו  שטעמם  מים  ולגבי     
לשמור  כדי  האש  גבי  על  טוב  יום  מערב  להניחם  ויכול  יום, 
צריך  שאין  ו(  הע‘  פ“ב  )שש“כ  אויערבך  הגרש“ז  דעת  חומם,  על 
לחממם מבעוד יום, כיון שיש בכך הוצאה ממונית, מחמת הגז 
או החשמל שצריך להדליק מבעוד יום כדי לשמור על חומם, 
וכן מחמת שהמים מתמעטים על ידי השהייתם על גבי האש 
מבעוד יום, ועוד, שיתכן שישתו הרבה ויחסרו לו מים ביום טוב, 
ומשום כך מותר לחמם מים ביום טוב לכתחילה, גם בלא שינוי. 
)שם( שמותר הדבר, שהרי לא הצריכו  וכן דעת הגר“נ קרליץ 
חכמים את מי שרוצה לאכול מאכל חם ביום טוב להעמידו על 

גבי האש מערב יום טוב כדי להימנע מבישולו ביום טוב.

העולים להשתטח על קברות 
הצדיקים שבחוץ לארץ, ונמצאים 

שם ביום טוב שני, האם צריכים 
לנהוג דיני יום טוב? 

שבאו  ישראל  ארץ  בני  ג(  סעיף  תצו  )סימן  ערוך  השולחן  כתב 
בישוב  שני  טוב  ביום  מלאכה  לעשות  אסורים  לארץ,  לחוצה 
אפילו דעתו לחזור. וביאר המשנ"ב )ס"ק י( שדווקא בישוב נאסר 
אין  וכדומה  למדבר  מהישוב  יצא  אם  אבל  מלאכה,  בעשיית 
צריך בן ארץ ישראל להתנהג כמנהג חוץ לארץ כיון שאין דעתו 

להשתקע שם.

ובגדר  'ישוב' שיהיה נאסר במלאכה, הביא המשנ"ב )שם( בשם 
ארץ  שבן  עוד  כל  ]ולכן  ישראל  של  ישוב  שדווקא  הפוסקים 
ישראל לא הגיע לישוב ישראל אין צריך להתנהג כחומרי חוץ 

לארץ[.

ואף אם אין דרים שם אלא יהודים מועטים, כתב בשו“ת אגרות 
משה )יו“ד ח“ד סי‘ כד אות ב( שנקרא ישוב של ישראל ואסור לבן 
ארץ ישראל לעשות שם מלאכה, וכן דעת הגרי“ש אלישיב )יום 

טוב שני כהלכתו פ“ג הע‘ כ(.

ומצוות,  תורה  שומרי  שאינם  ישראל  של  ישוב  במקום  ואף 
שאסור  כא(  הע‘  )שם  אויערבך  והגרש“ז  אלישיב  הגרי“ש  דעת 
יבוא הדבר לידי מחלוקת  לעשות שם מלאכה, שאע“פ שלא 
כשיראו שבני ארץ ישראל עושים שם מלאכה, מכל מקום לא 
חילקו חכמים בדבר ואסרו בכל אופן. והוסיף הגרש“ז אויערבך 
)שם(, שאף יתכן שיחזור אחד מבני העיר בתשובה, ויש לחוש 

אכן,  שני.  טוב  ביום  מלאכה  שם  לעשות  לו  שמותר  שיחשוב 
במקום המוחזק שאין בו יהודים, דעתו )שם הע‘ לב( שאין צריך 

לחוש שמא דרים שם יהודים.

מגיעים  אך  יהודים  בו  דרים  שאין  לארץ  בחוץ  נופש  ומקום 
הגרש“ז  דעת  השנה,  ימות  שאר  במשך  גם  לנופש  לשם 
כמקום  זה  מקום  שנחשב  )שם(  אלישיב  והגרי“ש  אויערבך 
לנופש  לשם  שבא  ישראל  ארץ  לבן  ואסור  ישראל,  של  ישוב 
לעשות מלאכה ביום טוב שני. אך אם אין באים לשם יהודים 
במשך השנה, דעתם )שם( שמותר לו לעשות מלאכה בפני בני 
כיון שאינו נחשב מחמת  לנופש בחג,  חוץ לארץ שבאו לשם 
)שם(  אויערבך  הגרש"ז  והוסיף  ישראל.  של  ישוב  כמקום  זה 
בטעם הדבר, שכיון שיודעים בני חוץ לארץ שכשם שהם אינם 
קבועים שם כך גם שאר האנשים אינם קבועים שם, אין בזה 
לו  יש  ואם  ישראל.  מארץ  שבאו  שיתלו  כיון  מחלוקת,  חשש 
ספק אם באים לשם יהודים ]אף שאינם שומרי תורה ומצוות[ 
במשך השנה, דעת הגרי“ש אלישיב )שם( שיש להחמיר שלא 
לעשות שם מלאכה ביום טוב שני, ודעת הגרש“ז אויערבך )שם( 

שיש להקל בזה. 

ולגבי מקומות קברי צדיקים בחוץ לארץ שנאספים שם ביום 
שבט  בשו“ת  כתב  ישראל,  ארץ  מבני  ואף  רבים,  אנשים  טוב 
הלוי )ח“ט סי‘ קכד אות א( שאסור לבני ארץ ישראל הנמצאים שם 
לעשות מלאכות ביום טוב שני, אף שאין שם ישוב שגרים בו 
יתפרסם  שם,  הנמצאים  האנשים  ריבוי  שמחמת  כיון  יהודים, 

בחוץ לארץ שאין נוהגים שם דיני יום טוב שני, ובפרט בזמנינו 
טוב.  ביום  זלזול  בכך  ויהיה  מצויים,  והתקשורת  שהפרסומת 
מארצות  שבאו  יהודים  אלו  במקומות  שנמצאים  שכיון  ועוד, 
אחרות ומחוייבים ביום טוב שני, יש חשש מחלוקת וזלזול ביום 

טוב כשיראו את בני ארץ ישראל עושים מלאכה. 

ולענין חבורת שוחטים בני ארץ ישראל הנמצאים בחוץ לארץ 
מחוץ לתחום, כתב בשו“ת שבט הלוי )ח“ד סי‘ עב( שאין להקל 
ויתכן שיתפרסם  להם לשחוט ביום טוב שני, כיון שרבים הם 
זלזול  בכך  ויהיה  הסמוכה,  העיר  לבני  ויוודע  למחרת  הדבר 
ביום טוב, ועוד, שיש בכך חילול השם כשיראו הנכרים שיהודים 

מחללים יום טוב.

האם מותר לבן ארץ ישראל 
לעלות על מטוס שעתיד לנחות 

בחו"ל ביו"ט שני?

ואף תוך התחום לישוב ישראל בחוץ לארץ כתב המשנ"ב )שם(, 
שנחשב לתוך העיר, ואסור לבן ארץ ישראל לעשות בו מלאכה 

ביום שני.

וטעם הדבר מבואר במשנ"ב סימן רמד ס“ק ט, שכיון שרגילים 
התחום,  סוף  עד  וללכת  מהעיר  לפעמים  לצאת  העיר  אנשי 
נחשב מקום זה כחלק מהעיר לענין דבר שיש בו משום מראית 

העין.

שיצא  לארץ  חוץ  בן  שם  רואה  לתחום  מחוץ  כששוהה  ואם 
מחוץ לתחום עירו באופן מיקרי וארעי, דעת הגרש“ז אויערבך 
)יו"ט שני כהלכתו פ“ג הע‘ יח( שאין לבן ארץ ישראל לעשות מלאכה 

שם, מאידך, דעת הגרי“ש אלישיב )שם( שמותר לעשות מלאכה 
בפניו, מפני שחכמים לא גזרו איסור באופן זה. 

אמור  כשהמטוס  לארץ  לחוץ  ישראל  מארץ  לטיסה  ולעלות 
אלישיב  הגרי“ש  דעת  שני,  טוב  ביום  לארץ  בחוץ  לנחות 
והגרב“צ אבא שאול )יום טוב שני כהלכתו פ“ג הע‘ כח( שאין להתיר 
לתחום  מחוץ  נמצא  לארץ  בחוץ  התעופה  נמל  כן  אם  אלא 
העובדים  יהודים  שם  נמצאים  אין  כן  וכמו  ישראל,  ישוב  של 
)שם(  שאול  אבא  הגרב"צ  דעת  זה,  באופן  ואף  בקביעות.  בו 
שני.  טוב  יום  מוצאי  עד  לעיר  להיכנס  אין  הנחיתה  שלאחר 
)יום טוב שני כהלכתו תשובות סי‘ י אות א(, שאף  והגר“ש ואזנר כתב 
אם לא יגיע לחוץ לארץ עד מוצאי יום טוב שני, אין לטוס לחוץ 
לארץ, כיון שמצויים במטוס בני חוץ לארץ שאינם שומרי תורה 
בפניהם.  שני  טוב  ביום  לזלזל  ואין  באיסור,  הנוסעים  ומצוות 
ינחת  אם  כן  לעשות  שמותר  )שם(  דעתו  הדחק,  בשעת  אכן 
פ“ג  )שם  אויערבך  הגרש“ז  דעת  מאידך,  שני.  טוב  יום  במוצאי 
הע‘ כז( שיתכן שמותר לבן ארץ ישראל לטוס לחוץ לארץ אף 

אם נוחת שם ביום טוב שני, וגם אם נמל התעופה נמצא בתוך 
התחום של ישוב ישראל, כיון שהרואים יתלו שנמצאים שם בני 
ארץ ישראל, ולכן גם אם יראו אותם עושים מלאכה, אין חשש 

שיחשבו שהם בני חוץ לארץ המזלזלים ביום טוב שני.
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הרב אברהם פוקס והרב יעקב לוסטיגמן 

'גאון  ישיבות  ראש  שליט"א,  זוכובסקי  נתן  רבי  הגאון  של  למעונו  כשנכנסנו 
ו'חכמה ודעת', לא ידענו מה מצפה לנו. חשבנו שהגענו לשמוע כמה  יעקב' 
פיו,  את  שליט"א  הישיבה  ראש  כשפתח  אבל  הלאה,  ולהמשיך  חיזוק  דברי 
המתגבר,  כמעיין  ארוכה,  שעה  משך  סדורה  משנה  בפנינו  לפרוש  החל 
כשהוא מפרט בהרחבה רבה מתוך ניסיון של עשרות שנים בהיכלי הישיבות 
לומר מה  ויודע  תורה שעוקב אחר התפתחות תלמידיו,  הקדושות, כמרביץ 

הוא המונע העיקרי שמעכב את חלקם מלהתקדם למרבה הצער. 

"הגישמאק בלימוד", הסביר לנו ראש הישיבה, "הוא לא רק תוספת נחמדה 
לבחור ישיבה מן המניין. מי שחושב שבחור ישיבה צריך ללמוד, ואם אפשר 
מהלימוד.  וליהנות  ללמוד  צריך  ישיבה  בחור  טועה.  מהלימוד,  ייהנה  שגם 

ההנאה חשובה מאוד, מכמה וכמה סיבות. 

"קודם כל, צריך לדעת שחלק גדול מהמשברים שבחורים חווים, נובע מכך 
יכול לשמוח,  לא  גישמאק,  לו  בחור שאין  שאין להם הנאה מלימוד הגמרא. 
יוכל להישאר בלימוד  לו חשק ללמוד, הוא לא  אין  ואם  לו חשק ללמוד.  אין 
לאורך זמן. כמה זמן יכול בחור ללמוד במרץ, אם הוא לא באמת אוהב את 

הלימוד ונהנה ממנו?

החתונה.  אחרי  ארוך,  היותר  הטווח  על  כשמדברים  וכמה  כמה  אחת  "על 
כשהוא כבר מחוץ לכתלי הישיבה, ונמצא ברשות עצמו. אולי הוא יהיה בכולל, 
יאהב  לא  הוא  עוד  כל  שצריך,  כמו  יהיה  לא  הלימוד  אבל  חברותא,  לו  יהיה 

ללמוד". 

מה באמת עושים כדי להשיג גישמאק בלימוד? איך קונים את האהבה לתורה? 

שהוא  להניח  סביר  ללמוד,  אוהב  לא  הוא  למה  מהשורה  בחור  תשאל  "אם 
יסביר כל מיני הסברים. אין לו חשק, הוא לא בחור שמסוגל לשבת הרבה זמן 

על מקום אחד, ועוד כל מיני תירוצים מתירוצים שונים. 

"אבל האמת הפשוטה והברורה היא שהוא פשוט לא מבין את הגמרא. קשה 
לו להודות בכך, אפילו בינו לבין עצמו, אבל האמת היא שאם הוא היה מבין 
את הגמרא, הוא היה מקבל חשק ללמוד וכל הבעיות האחרות היו נעלמות 

ממילא. 

'חילוקים',  לעשות  מתקשים  הללו  שהבחורים  לומר  מתכוון  הישיבה  ראש 
ולהבין סברות דקות בלומדעס? 

הבסיס!  ורש"י.  גמרא  על  מדבר  אני  מבין,  לא  שהוא  אומר  כשאני  לא.  "לא 
שולף  ממש  הוא  מצויין.  יודע  הוא  ו'קצות'  חיים  ר'  לדקלם  דווקא  אדרבה, 

ראשונים ואחרונים בלי שום בעיה, אבל את הגמרא הוא לא יודע. 

שמעון  ר'  מה  על  מבין  לא  הוא  כי  שמעון',  מה'ר'  ליהנות  יכול  לא  הוא  "לכן 
מדבר. חסר לו הבסיס של הגמרא. כדי להבין ר' שמעון שקאפ באמת, צריך 
שתהיה  ושוב,  שוב  עליה  לחזור  בגמרא,  עצמה  הסוגיה  את  קודם  ללמוד 
ברורה ובהירה. בלי לעשות ויתורים והנחות. להבין כל מילה ברש"י, להבין מה 
הגמרא רוצה, מה כאב לה, למה השאלה הזאת נשאלה, ואיך בדיוק התשובה 
שהובאה מתרצת את השאלה. אם הסוגיה ברורה ונהירה אצל הבחור, רק אז 

הוא יכול ליהנות ממנה, ורק אז הוא יכול ליהנות מלפלפל בעומק הדברים". 

ופחות  הגמרא  בהבנת  בעיקר  להשקיע  צריכים  שבחורים  אומרת  זאת 
במפרשים? 

קבעו  בחינם  לא  המפרשים,  דברי  בהבנת  להשקיע  שצריך  בוודאי  "חלילה. 
גדולי ראשי הישיבות את סדר הלימוד כך שמחלקים אותו בין עיון ובקיאות. 
לימוד העיון יש לו חשיבות שאי אפשר לתאר, אבל זה צריך לבוא בשלב השני, 

רק אחרי שהגמרא ברורה ומאירה כנתינתה מסיני. 

"אגב, בעניין זה אני רוצה לומר משהו שאולי הוא קצת חריף, אבל זאת נקודה 
הרבה  ללמוד  רוצה  אברך  או  כשבחור  לב.  עליה  שישימו  וכדאי  למחשבה 
מפרשים וחייב לדעת את כל ה'רייד' הישיבתי בסוגיא זו או אחרת, הוא חושב 
שלו  העיון  כך  חידושים  ויותר  מפרשים  יותר  שידע  וככל  בעיון,  לומד  שהוא 

משובח יותר. 

"אבל האמת היא שמי שלומד הרבה מפרשים ואינו משקיע מספיק זמן כדי 
להעמיק ולהבין כל אחד מהם, הוא לא לומד בעיון אמיתי, זה לימוד של 'עיון 

בבקיאות'. 

"כשלומדים מפרש, צריך להבין לא רק מה הוא אומר, אלא גם למה הוא אומר 
כך ולא אחרת. מה הכריח אותו לומר כך. האם החידוש שלו התחייב מתוך 

הסוגיא באופן שבו הוא למד אותה וכו'. 

"אם רק צוברים ידע אודות שיטות המפרשים השונים, מה שקורה זה שבעצם 
לומדים עיון בבקיאות. זה הבקיאות של העיון, זה לא העיון האמיתי. זה לדעת 

הרבה אבל לא להבין לעומק לאמיתה של תורה. 

"אז אם אתה כבר לומד בבקיאות, לא עדיף שתלמד את דברי הגמרא? תלמד 
כבר כמה דפי גמרא בבקיאות, זה בוודאי יותר חשוב מללמוד כמה שיעורים 

של כמה ראשי הישיבות בבקיאות. 

"מה הרווחת? נשארת בלימוד שטחי. אם אתה רוצה ללמוד בדרך העיון, אז 
תלמד כמו שצריך, במתינות, עם מחשבה עמוקה על כל מפרש. כשלמדתי 
בישיבה בחברון בחורים היו יכולים לשבת יותר משעה על הבנה של רשב"א 

אחד!".

איך באמת מגיעים ליכולת הזאת להעמיק כך בגמרא ובראשונים? 

"צריך לרצות להתקדם, אבל התקדמות אמיתי. לא לנסות להרשים אחרים 
ולהוכיח להם שהתקדמת, אלא לעבוד באמת ובתמים כדי להתקדם. 

רציני  בחור  כל  תשובה,  ימי  עשרת  מגיעים  אלול,  כשמגיע  אומר  תמיד  "אני 
עצמם?  על  מקבלים  בחורים  מה  תבדוק  טובות.  קבלות  עצמו  על  מקבל 
עצמם  על  יקבלו  מתמידים  יותר  בחורים  אחרת.  או  כזאת  הנהגה  להוסיף 
ללמוד עוד שעה מדי יום. הוא לומד היום כשמונה שעות ביוןם, ורוצה להוסיף 

שעה תשיעית. 

"ואני תוהה בעניין הזה. הרי כולנו התחנכנו בבתים טובים. חסרים לנו מעשים 
ציצית  לובשים  ביום, מניחים תפילין,  כולנו מתפללים שלוש פעמים  טובים? 
שמונה  שלומד  בחור  על  דיברתי  רציניים,  בחורים  על  מדברים  אנחנו  וכו', 
שעות ביום. אז הוא רוצה להוסיף שעה תשיעית, אני לא מזלזל חלילה וחס 
בשעה של לימוד, אבל אני חושב שהיה הרבה יותר אם היה מתחיל להשקיע 
יותר באותן שמונה שעות שהוא כבר לומד, שיהיה עם יותר רצינות, עם יותר 
אכפתיות, עם יותר העמקה וחתירה לאמיתה של תורה. עוד שעה אולי תוסיף 
לך שעה כל יום, אבל השבחת שמונה השעות הקיימות, תוסיף לך עוד שמונה 
שעות ביום! היא תקנה לך הבנה טובה יותר, הנאה גדולה יותר! למען האמת 
אפשר  טובה,  קבלה  כזאת  לקבל  כדי  ולעשי"ת  לאלול  להמתין  צריך  לא 

להתחיל עם זה עוד היום, החל מרגע זה". 

זה נכון לא רק לגבי השבחת הלימוד, אלא לכל מצוה שעושים. לא כך? 

בשמחה.  אותה  לעשות  מחשבה,  יותר  קצת  להשקיע  מצווה  בכל  "בוודאי! 
זכיתי ללמוד בישיבת חברון ולקנות תורה ודעת מפיו של מורי ורבי המשגיח 
ישיבה  בחור  של  יומו  מסדר  מקצת  מתאר  היה  הוא  זצ"ל.  חדש  מאיר  רבי 

ממוצע. 

הוא  מכן  לאחר  מצווה.  קיים  כבר  הוא  הנה  ידיים.  נוטל  בבוקר,  קם  "הבחור 
הולך להתפלל ומקיים מצוות עשה מדאורייתא לפי הרמב"ם, מצוות תפילה. 
הוא קורא קריאת שמע שזו מצווה דאורייתא לפי כל השיטות. לאחר מכן נוטל 
ידיים לסעודה ויש לו עוד מצווה, מדרבנן, מברך על הפת, סועד כדי שיהיה לו 
כח לעבוד את ה', והנה עוד מצוות שנוספו לחבילת המצוות היומית שלו. הוא 
מברך ברכת המזון ויש לו שוב מצוות עשה מדאורייתא, ואולי בדרך הוא גם 
עשה חסד עם כמה בחורים, ואז הוא מתיישב על יד הגמרא כדי ללמוד תורה. 

ואמר  הוא  בטח  לפניו?  פתוחה  כבר  כשהגמרא  לעצמו  חושב  הוא  מה  "נו... 
בוא נתחיל את היום, כי עד עכשיו הרי לא עשיתי כלום... זאת טעות חמורה. 
כמה  בכלל  מושג  לנו  היש  מצוות.  כמה  עשית,  מה  תראה  אחורה  תסתכל 
גדולה וחשובה היא מצוות תפילה? מצוות קריאת שמע? מצוות ברכת המזון? 
נטילת ידיים, כל מצווה כזאת מאירה את העולם כולו, השכינה שורה על בחור 

כזה שקיים כל כך הרבה מצוות עוד לפני שהוא התחיל את היום שלו. 

"אם בחור ישוב קצת על זה לפני שהוא מתחיל ללמוד, כל הלימוד שלו ייראה 
אחרת. הוא יהיה שמח ומאושר. הוא ירגיש סיפוק. 

"קנית פעם אתרוג אחרי חיפושים רבים? איזה סיפוק, אה? בחור יקר, יש לך 
אתרוג ביד, לא אתרוג אחד, ערימה של אתרוגים, כל מצווה יש לה חשיבות 
תשמח,  'שווה',  אתה  מה  ותראה  בזה  תתבונן  זה,  על  תחשוב  עצמה.  בפני 

תלמד עם חשק והנאה.

להרבות  שמתאמץ  בחור  על  בכלל  דיברתי  לא  עכשיו  עד  לב,  תשימו  "אם 
במצוות, אלא בחור שעשה מה שכל בחור אחר עושה בשעות הבוקר. הוא 
ממילא עושה את זה, אז שישקיע קצת מחשבה, "עכשיו אני נוטל ידיים ומקיים 
זה שהאמת  אני לא אומר לצאת בריקוד, אבל תחשוב על  מצווה", תשמח! 
שהתחלת  לפני  עוד  וזה  בריקוד!  לצאת  צריך  היית  שבאמת  היא  האמיתית 

בכלל ללמוד...

"אז כן, נכון שהטבע של האדם מושך אותו לקבל על עצמו עוד דברים, עוד 
מצוות, במקום להשביח את אלו שהוא מקיים ממילא. אבל אם אנחנורוצים 
יותר  קצת  עם  עושים  כבר  שאנחנו  מה  את  לעשות  צריך  סיפוק,  להרגיש 
מחשבה והתבוננות, זה יעניק לבחור, לכל בחור, סיפוק עצום והנאה מרובה". 

אולי יהיו בחורים שיטענו שזה עלול להביא אותם לגאווה חלילה...

"ויגבה לבו בדרכי ה'. צריך לדעת מתי צריכים להיות ענווים, ומתי הדבר אסור 
בתכלית האיסור. לשמוח במצוות ולהעריך את המצוות שעשית זו לא גאווה 
חלילה וחס. זו אמונה! זו ההכרה שהקב"ה מלוא כל הארץ כבודו וכל פעולה 
שאנחנו עושים למענו נזקפת לזכותנו ונרשמת לנו וגם נקבל עליה שכר עצום. 

"הרי חז"ל אומרים שאפילו ריקנים שבך מלאים מצוות כרימון. אז למה הם 
נקראים 'ריקנים'? כי הם לא מודעים למצוות שצברו והתמלאו בהן. 

"אדרבה הענווה הפסולה וההרגשה של בחור שהוא לא שווה כלום וממילא לא 
יצא ממנו כלום, זה שורש כל הרע. זה גם חיסרון גדול באמונה וגם מונע ממנו 

להתקדם ולהצליח בלימוד ובכל דבר שבקדושה". 

ראש הישיבה אמר שבחור צריך להשביח את הלימוד שהוא לומד ממילא, אבל 
איך באמת עושים את זה בפועל? 

"קודם כל צריך לדעת לקנות מכל רב. בחור שחושב שהמגיד שיעור הזה לא 
מתאים לו, ושהר"מ ההוא לא יודע ללמוד לדעתו, לא יכול להצליח בלימוד. כדי 
להצליח בלימוד צריך לקנות מכל רב כל מה שאפשר. להתבטל בפניו, לשמוע 
אותו, לכבד אותו לא רק כלפי חוץ, אלא גם בעומק הלב, לדעת להעריך אותו 
הזה  החבר  אולי  מחבר.  לקבל  גם  לדעת  צריך  מזאת,  יתירה  ממנו.  ולקבל 
אפילו פחות מוכשר ממך, אבל תמיד אפשר לקבל ממנו, לכל אחד יש דרך 

חשיבה קצת שונה, ולא בכדי אמרו חז"ל שתורה נקנית בדיבוק חברים.  

על סברות שהוא  ולהתווכח אתו  על הר"מ  אומר שאסור להקשות  לא  "אני 
אומר, או על פירושים שהוא מסביר. בוודאי שצריך, כך היא דרכה של תורה. 
לא הביישן למד, צריך לשאול, ואם לא הבנת אסור להתבייש. זאת לא בושה 
ולא מנסה לרדת לחקר האמת עד  לא להבין. הבושה היא למי שלא שואל 

שהדברים יהיו ברורים ומחוורים אצלו. 

זה לשמוח בסברא אחת!  נוספת בשמחת הלימוד: לשמוח בלימוד  "נקודה 
לא עשר סברות. עדיף שתדע סברה אחת עד הסוף, תבין אותה לעומק עד 
שתוכל לשמוח איתה ולהרגיש שאתה מבין אותה מצוין, וגם אם יקשו עליך 
תוכל לענות ולייצג את הסברה הזאת בצורה הכי טובה, כי אתה מבין אותה 
ללמוד  אפשר  ואפשרות,  זמן  יש  אם  אותה.  לדקלם  יודע  רק  ולא  באמת, 
לא  בוודאי  בכמות,  לא  באיכות,  להשקיע  צריך  אבל  גם  ולשמוח  סברה  עוד 

כשמדברים על לימוד בעיון שכל המהות שלו זה האיכות וההבנה לעומק". 

לסיום, נשמח לשמוע כמה דברי התחזקות שיסייעו לבחור שקורא את הדברים 
ליישם אותם בפועל...

הרמח"ל כותב על העניין של התפילה והציפייה לגאולה, שיהודי יכול לשאול 
את עצמו, הרי דורות רבים כל כך התפללו יהודים, על בניין ביהמ"ק שיהיה 
במהרה בימינו, ואם כן מה כבר יכולה להוסיף התפילה שלי? אני הקטן אוכל 
הקודמים,  הדורות  כל  הצליחו  שלא  מה  לגרום  שלי  התפילה  בכח  להצליח 

צדיקים וקדושים? 

אלא, אומר הרמח"ל, למה הדבר דומה, לעץ גדול שאנשים רבים ניסו לכרות 
אותו. בא הראשון, ניסר קצת עם מסור, חטב קצת עם גרזן, ולא הצליח. בא 
אחריו עוד אחד והמשיך עוד קצת, וכך עשרות אנשים ניסו, עד שלבסוף הגיע 
קומתו  מלוא  נפל  הענק  והעץ  הגרזן  עם  קטנה  אחת  עודמכה  נתן  האחרון 
ארצה. לא בגלל שכוחו של האחרון רב מכוחם של אלו שקדמו לו, אלא כי 
היה חסר רק עוד קצת כדי להביא לכריתתו של העץ, והוא היה זה שתרם 

את המעט החסר. 

"אותו הדבר, אומר הרמח"ל, גם בעניין התפילה על הגאולה. כולם התפללו 
המכה  רק  לנו  נשארנו  אולי  אבל  קצת.  עוד  קצת,  עוד  הגאולה  את  וקידמו 
הקטנה האחרונה שאנחנו צריכים לתת, תתפלל גם אתה, ואולי תצליח להשיג 

את מה שכולם ניסו להשיג ולא הצליחו להגיע אליו. 

"אני אומר את אותו הדבר גם לגבי כל בחור באופן פרטי. כדי להיות תלמיד 
ועוד  פעם  התאמצת,  ניסית,  כבר  אתה  להתייגע.  לנסר,  לחטוב,  צריך  חכם 
פעם. עדיין לא הצלחת, אבל אולי חסרה רק עוד מכה אחת קטנה, זה נמצא 
בהישג ידך, רק מאמץ אחד אחרון, ובעז"ה תגיע אל היעד הנכסף, להיות יהודי 

תלמיד חכם!".

"תשאל בחור למה הוא לא אוהב ללמוד, סביר להניח שהוא יסביר כל 
מיני הסברים. אין לו חשק, הוא לא בחור שמסוגל לשבת הרבה זמן 
על מקום אחד, ועוד כל מיני תירוצים מתירוצים שונים. אבל האמת 
הפשוטה היא שהוא פשוט לא מבין את הגמרא. קשה לו להודות בכך, 

אבל אם הוא היה מבין את הגמרא, הוא היה מקבל חשק ללמוד 

שיחה מיוחדת עם הגאון רבי נתן זוכובסקי שליט"א, על 'גישמאק בלימוד', והדרכים להשיג אותו
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לא, ראתהשהעיןככל. שעהבאותהבוהיתהלאחיהשנפשעבות

מבלי, לפתע. לזרוחהחלהרקהשמשכי, אנשיםולאעגלהלאהיו

חזרהכאשר. ברוךרבישלראשועלשקמישהוזרק, קורהמהשידע

האצילוממולועץאלקשורברוךרביעצמואתמצא, הכרתואליו

מחוסרעדייןההואכיהיהנראהאולם, עץאלהואאףקשורהיה

. האדמהעלנופלהיה, העץאלאותושהחזיקהחבלאלמלא.הכרה

הסוסוגםכיסיהםאתהריקו, עליהםשהתנפלוהשודדיםכי, התברר

אשר, שלובתפיליןבדשאהבחיןברוךרבי. היוכלאנעלמווהעגלה

אשר, שלוהקטןבסידורוכן,בהםחפץכנראההיהלאלשודדים

אתבראותושמחההתמלאליבו. צעדעושההיהלאהואבלעדיו

אולם.ממוותאותושהציל, להשםהודהוהואוהסידורהתפילין

רביהצליחגופובכלתנועותידי-על. מכןלאחררקהחלוהצרות

ולאחרלהשתחררהצליחוכךהחבל,אחיזתאתבמקצתלרופףברוך

אותםנישק, שלוהתפיליןאתהריםהוא. האצילאתגםלשחררמכן

, לאצילאשר.לנסיעותלוששימשההכפולהבשקיתאותםושם

לאהלהאולם. שלוהחבליםקישוריאתלפתוחברוךרביהצליח

פעולהרק. חייםרוחבואיןכאילוהאדמהעלושכב, עיניואתפתח

.חייםשבקלאשהאישכךעלהעידהדופקשלחלשה

הואבאשרשוכב, האישאתלעזובבקלותהיהיכולברוךרבי

דעתועלעלהלאכזהדבראולם. ישובלמקוםבעצמוולהגיע, שוכב

האצילשלפניואתולרחוץמיםלחפשכדי, קצתהסתובבהוא. כלל

להתעוררהאצילהתחילאחדותשעותלאחר. לחייםלעוררובמטרה

מה: "בתדהמהברוךרביאתשאל, סוףסוףהתעוררכאשר. מעלפונו

בעגלהלשבתבמקום, כאןיושביםאנחנומדוע? העניניםמה? קרה

הצייתןהעגלהבעלאתמחקהכשהוא, שקטבקול"?הביתהולנסוע

אתהזכירכאשר. להםשקרהמהאתברוךרבילוסיפר, והנבער

היכן! כספי: "וצעקנחשכנשוךהאצילקפץ, נשדדושהםהעובדה

ונראהוייללצעקהוא?" בכיסישהיוהרובליםאלפיםעשרת, כספי

זמןעבר. הכסףאובדןעלצערמרובמדעתויוצאשהואכאילוהיה

עלישבוהאצילאיכשהואותולהרגיעהצליחברוךשרביעדמה

אתלמצואביקשכאילו, מסויימתבנקודהמבטואתונעץהאדמה

לעברחשדנייםמבטיםהגניבהואמהזמןאחרי. שםהאבודכספו

.בתפילהשקועהיהכי, כללבזההבחיןלאהלהאולם, ברוךרבי

רבישאל–"? אתיללכתשתוכלכדי, עכשיוחזקמספיקאתההאם"

רחוקיםאנחנושאיןייתכן"–להתפללגמרכאשר, האצילאתברוך

או, לכבישלהגיענוכללפחותאו, ברגללשםלחזורונוכלמהפונדק

עדהרחיקולאאולםבאיטיות,ללכתהחלוהם".כלשהוליישוב

לשמחתו. במקוםשעברהציידיםשלמקבוצהשבאוקולותששמעו

הוא. מידידיוכמההציידיםביןגילהכאשר, גבולהיהלאהאצילשל

שהוא, העגלהבבעלחושדהואכי, והוסיףשקרהמהאתלהםסיפר

כסףסכוםעמינושאשאניששמעו ממנו. השודדיםעםפעולהשיתף

הציידים.אחדהציע–!" בונירההבה".האצילשאל–? גדולכה



, הציעהוא. אחרתסבר, קשישאציל, הקבוצהראשאולם

אחדבאמתהואאם. "ולחכותעץאלהעגלהבעלאתלקשור

יעזור' שה–לאואם. לולעזורחבריושיבואוהרי, מהשודדים

שקבוצתלאחר, בלבוברוךרביחשב–'" הלייעזוראכן"".לו

.לנפשואותועזבההציידים

הירחרק. ממנוחוץחיהנפשהיתהלאוביערירדהלילה

שעכשיוכנראה.העבותיםהיערלעצימבעדקלושותהאיר

בדיוקהיההירחכאשר, ברוךרבילעצמואמר–הלילהחצות

לאמרהחלהוא, לחיועלשנגרו, חמותובדמעותלראשומעל

רגילשהיהדבר, המקדשביתחורבןלזכר", חצותתיקון"

אתעמוקותכךכלהרגישלאמעולםואכן. לילהכללאמרו

כאילו. ויסוריםצערשלזובשעהכמו, הגלותשלהעמוקהצער

, ליםהתהיפרקיאתאמרכאשר, קולואתעתההדהדהיערכל

עם, התיקוןבאמירתשהמשיךככל, ומוזר. הנשברליבומעומק

זההיה. בליבושביתהוקנתההתקווהשבה, נוספתמילהכל

מקונניםשלגדולהאחתלמקהלההצטרפוהיערעציכלכאילו

מנסיםמלמעלהוהכוכביםהירחוכאילוהמקדשביתחורבןעל

.לבואהישועהקרובההנהשהנה, לולרמוז

תפילתואתשהפסיק, הנמוךהקול–!" רגעחכה, שםאתההיי"

, הציידיםקבוצתראשהזקןהאצילשלהיה, ברוךרבישל

באשממנולכיווןהביטברוךרבי. בושירולכןקודםשהתנגד

קבוצתמלווהכשהוא. אליומתקרבהאישאתוראההקול

האמנתילאאיכשהו. לךקרהמהלראותרציתי. "אנשים

תפשוהםבינתיים. הטיפשידידינואתששדדמיהייתזהשאתה

והםהקודםהלילהאתביליתםשבו, בפונדקהשודדיםאת

נושאשהואהגדולהסכוםעלסיפרשלנושהידיד, לנוסיפרו

לבומעומק".לךלעזורכדי, הנהחזרתילכן. שתויבהיותו, עמו

הזקןהאציל. עיןכהרףשבאההישועהעל' להברוךרביהודה

. הביתהאותושלחשלוהמשרתיםאחדובלוויתסוסלונתן

חסידיואתומצאהגיעברוךרביכאשר, בלילהמאוחרזההיה

שהרביהרעיוןעםשהשלימוכמעטכברהם. לוומצפיםיושבים

כשלידוברוךרביונכנססוסיםפרסותקולשמעווהנהיבוא,לא

. האצילשלמשרתו

והקינותאיכהמגילתאתוחסידיוברוךרביאמרולילהבאותו

זאתעשושלאכפי, עמוקותכוונותמתוך, באבתשעהשל

.לכןקודםמעולם

עםברוךרביישב ", נחמו"שבת, באבתשעהשלאחרבשבת

, צדקנומשיחאת' הלנוישלחמהרהעד: "להםואמרחסידיו

יאירכך, יותרחשוךשהלילהוככל. מהגלותאותנושישחרר

".יקרותבאורהשחר

לדרךצידה 

למה הדבר דומה? להרבה אנשים סוחרים משל

ואנשים בינונים אשר נסעו מיריד גדול, זה מכר 

סחורה שלו והרויח ממון רב, וזה קנה סחורה טובה 

והיה ביניהם העומדת להרויח ממנה ג"כ ממון רב. 

יריד, אבל לא עשה שום מקח איש אחד שנסע ג"כ ל

התחילו הכל וממכר, ונסע בלי פרוטה בכיסו הביתה. 

להתלוצץ עליו: הנך היית על יריד כה גדול שהרבה 

ויח ממון, ונתעשרו ממנו, ואפילו העני שבעניים הר

ויח ג"כ? עני היית בשעה וואיך לא עלה בידך להר

שנסעת מביתך ליריד, ועני הנך בחזרתך מן היריד, 

הלא פלוני ופלוני ג"כ עני היה ומכל מקום עלה בידו 

שות חיל, כלום לא היה בכוחך במשך זמן היריד לע

ויח קצת? אין בעולם אדם ולעשות איזה עסק שתר

ם זמן המוכשר להתעשר. יכמותך שאיבדת בידי

לתרץ את עצמו בתירוצים שונים, וסוף האיש התחיל 

הדבר היה, שנתקבלו התירוצים לפניהם ושוב לא 

יח בזה ונשאר עני ולא הרולמעשהלעגו לו, אך 

כבתחילה.

האדם ירד לעוה"ז, והוא המקום שבו יוכל : הנמשל

לקבוץ על ידו תורה ומעשים טובים, ובשבילם יוכל 

לזכות לחיי עוה"ב. והנה האיש החרוץ והזריז הוא 

חו לרכוש לו תורה ומעשים ורואה בכל מאמצי כ

טובים הרבה, ולא יבטל אפילו יום אחד לבטלה, כי 

ה הלא צבא לאנוש עלי ארץ, ומי יודע מדת ימיו כמ

הם, והאיש העצל אינו דואג מה יהיה לאחרית ימיו 

כשיתבענו לדין, ולא ישים על לבו על איבוד ימיו 

ההולכים לבטלה, ובאמת הלא היה בידו ג"כ 

שרונות שיוכל להשיג יויח, ואפילו לא חננו ה' בכולהר

תורה ומעש"ט הרבה, הלא היה בידו להצטרף לאיזה 

אדם יב, חיחברה, חברת משניות או חברה עין יעק

יח הרבה ולא יבא בידיים ווכדומה, שגם על ידם ירו

ריקניות ליום הדין, והנה כאשר יבא לעתיד לבוא 

של מעלה ויתבעוהו שלא למד תורה, הלא דלפני בי"

יהיה לבוז ולקלס למעלה, הלא היה במקום כזה שיה 

ח לו תורה ומעשים טובים ככל אשר וינקל להרו

פלוני ופלוני ג"כ מעירך, ביכולתו, ויאמרו לו: הלא 

ושניכם גדלתם יחד, פלוני השיג הרבה תורה 

ומעש"ט, ונחשב שם לעשיר גדול, ואתה באת בידיים 

ריקות, ראה כמה גרם לך עצלותך. ויתחיל לתרץ את 

עצמו בתירוצים שונים, ולו יהא שיתקבלו התירוצים 

ולא יבוזו לו, אבל מ"מ סוף סוף עני הוא ובמה יזכה 

ר בצרור החיים.להיות צרו

(בשם החפץ חיים זיע"א) 



בחסות רשת חנויות

גל פז
"דודי קאר"בחסות 

הסוכן החרדי שלך להשכרת רכב 

052-7655-222בארץ ובחו"ל 

חסד עם החיים ועם המתים

מעשה ובא הגה"ק רבי ישראל 

מסלנט זיע"א לבית הכנסת 

להתפלל ולעבור לפני התיבה ביום 

פטירתו של אביו, והיה בין 

המתפללים אדם אחד, שאותו היום 

היה יום פטירת בתו ובא לומר 

קדיש ולהתפלל לפני העמוד לע"נ, 

אף על פי שרבי ישראל היה זכאי 

לזכות בתפילה כדין יארצייט גמור, 

ם כיון שראה רבי ישראל כי אול

אותו אדם מיצר ומצטער, שאינו 

יכול לעבור לפני התיבה להתפלל 

ולומר קדיש לעילוי נשמת בתו, 

ויתר על זכותו ומסרה לאותו אדם. 

המתפללים ראו ותמהו: ושאל אחד 

מהם: יסלח לי רבנו, מה ראה 

לוותר על זכותו ולמסרה לאדם 

אחר? הרי תפילה לפני התיבה 

קדיש יש בה משום כיבוד ואמירת 

אב ומשום עילוי נשמה לנפטר. 

השיב רבי ישראל גאון המוסר: 

גדולה זכות זו שנתגלגלה על ידי 

אבא זכרונו לברכה, לגמול חסד 

עם אדם מישראל יותר ממאה 

"קדישים".

לחם של צאן קדשים

מידת הסתפקותו במועט של 

הרה"ק רבי שלמה מזוויהעל זיע"א 

מדהימה. נוהג היה ידועה והיתה

לארח בביתו ילדי עניים שבביתם 

לא היה מזון ומשקה אותם היה 

מאכיל עד ששבעו. בעצמו היה 

אוכל את שיירי הלחם שהותירו 

')א(הנעלייםוקשירתנעילת

, יקשרנוולא, תחילהימיןנעלינעול)א
, ויקשרנו.שמאלשלנעלינעולכךואחר
סימן, ח"אוע"שו. (ימיןשלויקשורויחזור

')דסעיף', ב
, ימיןרגלאתבנעילהשמקדימיןהטעם)ב

,תמידחשובשהימיןבתורהמצינושכן
ושל, מילואיםשל, רגלובוהן, ידבוהןלענין

בנעילתגםלכן, חליצהלעניןוכן, מצורע
ולנעול, לימיןחשיבותליתןצריךמנעלים

)שם,לבוש. (תחילהימיןשל
רגל, קשירהלעניןשמקדימיןוהטעם)ג

חשיבותשנתנהבתורהמצינושכן, שמאל
. ידשלתפיליןעליהשקושר, השמאלאל

)שם(

שבת קודש ד' מנ"א
רבי בן ציון ב"ר שלמה מבאבוב  (קדושת הרה"ק

תש"ג)–ציון 
יום ראשון ה' מנ"א

רבינו יצחק לוריא אשכנזי ב"ר שלמה  (האר"י 
של"ג)-הקדוש 

הרה"ק רבי חיים מקראסנא ב"ר צבי הירש (תלמיד 
תקנ"ג)–הבעש"ט 

יום שלישי ז' מנ"א
הרה"ק רבי ישכר דב ב"ר אריה יהודה מזלאטשוב 

(תקנ"ה)
רבי משה גרינוולד ב"ר עמרם (ערוגות הגה"ק

תרע"ו)–הבושם 
הרה"ק רבי אליעזר רוזנפעלד מאושפיזין הי"ד ב"ר 

יהושע מקאמינקא (תש"ג)
הרה"ק רבי שלום נח ב"ר משה אברהם (ה"נתיבות 

תש"ס) -שלום" מסלונים 
ח' מנ"ארביעייום

הרה"ק רבי שמואל שמעלקא מיאס 
אהרן משה בעל ה"קרני ראם" (תרכ"ו)ב"ר

רבי שמחה זיסל (הסבא מקעלם) הרה"ק
ב"ר ישראל נחומ'ס (תרנ"ח)

ט' מנ"איום חמישי 
–הק'הרה"ק רבי דוד פורקעס (תלמיד הבעש"ט

)תקל"ד
) ב"ר " מלובליןהחוזה"הרה"ק רבי יעקב יצחק (

אברהם אליעזר הלוי (תקע"ה)

י' מנ"אשישייום 
יששכר בן יעקב משבטי קה (ב"א שי"ח)

רבי דון יצחק אברבנאל ב"ר יהודה (אברבנאל 
רס"ח)–עה"ת 

ה"ק רבי מרדכי בנעט אב"ד ניקלסבורג ב"ר רה
אברהם (תקפ"ט)

זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

ילדים אלה. פעם אחת ביקר 

דות החינוך שהחזיק סובאחד ממ

יתה זו שעת צהרים תחת חסותו, ה

מינו את הרבי ומנהלי המוסד הז

ם לאכול, נענה הרבי לבקשת

והסכים. חרדו ראשי המוסד 

להכין לרבי ארוחה כיד המלך, 

אולם הרבי ניגש אל השולחנות 

בהם סיימו זה עתה הילדים את 

ארוחתם, ליקט לעצמו מעט 

,שיירי לחם יבש, נטל את ידיו

בירך המוציא בכוונה והחל 

נבהלו ראשי –לאכול. רבי! 

היתכן?! והרי זה לחם –המוסד 

–ם? יבש? לחם יבש אתם אומרי

ואני אומר שזהו –השיב הרבי 

לחם של צאן קדושים.

דין פרוטה כדין מאה

איסררביה"קהגעלמסופר

אבן"בעלזיע"אמלצרזלמן

שלכרבהשכיהןשבזמן,"האזל

לתומופעםהלךסלוצקהעיר

בניןידעלבעוברוו,ברחוב

שקועכשהואומוקםההולך

לתוךבשגגהנכנס,ברעיונותיו

אחזהוחלחלהנדהם,סידבריכת

מנעליואתשטינףעללא,אותו

שחיסרשנמצאעלאלא,ומכנסיו

והוהשסידמעטהבניןלקבלן

כבודועלהביטלא,פרוטה

,העירשלהראשיכרבהומעמדו

שנמצאעדהמקוםאתעזבולא

הנזקעלאותוופיצההקבלן

.מחילתווביקש



 

 

 

 

 

ש ַׁ רָּ ִריםתַׁפָּ בָּ ַׁתַהּזּולַ ם עִ ב ְלֵהִטיַׁ- דְּ

 "פה'תש ד' אב

  בברכת שבת שלום

 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 

דבריםפרשת   

19:24 

 הצלחה בגו"ר
 יצחק אריאל בן טובה               חגי חיים וב"ב

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

 ליאור יהושע סומך וב"ב         גלית בת מסודי
 יהודה אריה בן רחל ברכה       ארז בן שושנה
 רונן אברהם וב"מ            קסירר אפרים וב"ב

 רחל ברכה בת פדילה דליה       משפ' שטרית                      
 רינה בת סימי וב"ב        ל ברכהנעם יצחק בן רח

 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 
 עמית בן אהרון וב"ב

 

 זיווג הגון וכשר במהרה

 אורן חיים בן אלן אסתר          רונית בת סימי            
 תרצה בתיה בת ימנה נינט      יוסף בן רוחמה  

 אילן בן ג'וליאט               יפית שרה בת ג'ינה
 דרור בן סופיה               דוד עומרי בן יהודית
 מיטל בת מלכה            מאיר בן שרית ואליהו

 ת שולמית   טליה עדן אסתר ב
 שירי ימנה בת שולמית       שמעון בן שולמית
 אנאל חביבה בת שולמית          אורן בן נעמי
 שושנה שירה בת סילביה     מיטל בת שושנה
 סיון רבקה בת אלן אסתר      עמית בת טובה

 אברהם גורג'י בן דליה אפרת
 

 זרע קודש בר קיימא

 רי בן ימנה                    גלית בת מסודי              אליהו נז
אילנה בת רוחמה  שמואל אימן בן אסתר זרי     

 סיון בת אסתר            רחל מרים בת יהודית
 נועה בת מזל טוב           משה מנחם בן רחל
 דניאל בן שרה               ואושרית בת שושנה
 נעמה בת יפה                   דגנית בת שושנה

 נתנאל בן ג'ינה                                סופיהאסף בן 

 

 רפואה שלמה

 ברכה     יצחק בן עזרא 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           
 אורן בן אסתר                          דינה בת מזל

 נעם יצחק בן רחל ברכה            נעמי בת רחל         
 שירה שילת בת אורלי            אפרים בן שרה
 לביא ישראל בן תמר חיה   אסתר בת סוליקה
 מוריה בת רחל ברכה              נחום בן כיריה

          אריה בן רחל ברכה      ישראל בן חווהיהודה 
  רחל בת זוהרההצלחה ורפואה    -יפה בת שרה

 שאול בן סילביה                    משה בן נזימה     
 עינת בת רחל ברכה                בנימין בן יקוט

 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

 מיכאל יהודה בן מרים  אליהו בן רחל            
         אלן אסתר בת שרלוטבנימין בן ברכה            

 נעימה בת שרה        מלכהיהודה לייב בן אסתר 
בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה

 ימים

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19:27 

 

 פניני עין חמד

20:18 

20:15 

האדם לא נברא  -אבא תמיד היה אומר לי"
". ביל השני!בשביל עצמו, האדם נברא בש

 זוהי תכלית בריאת האדם!!
 

על מה נחרב בית המקדש? על דוקין שבעין 
)הגמ' במס' גיטין נ"ו . ועל שריטה שבשפתיים

קמצא שלאחר שבעל הבית -ע"א מספרת לנו על בר
בייש אותו והוציא אותו מהסעודה לעין כל, אף אחד 
מהנוכחים לא מצא לנכון להגן עליו וזאת למרות 

ו שם חכמים. על כן הוא החליט העובדה שישב
להתנקם בכל היהודים. הוא הלך למלך רומי ואמר 
לו: "היהודים מרדו בך". וכדי להוכיח זאת למלך 
ביקש ממנו שישלח איתו בהמה לקורבן ויראה שלא 

 המקדש.-יקריבו אותה בבית
 

קמצא עשה לבהמה מום. יש אומרים בפה ויש -בר
לם ראו, אבל אף כדי לרמוז, כו -בעיןאומרים בעין. 

שלמרות  -בפהאחד לא מצא לנכון להגן על כבודי. 
הבית שיתן לי -שכולם ראו, אף אחד לא אמר לבעל

 להישאר בסעודה ולא יבייש אותי(.
 

חורבן הבית בגלל מי שלא עוזר לשני, בגלל 
מי שמסתכל בעין רעה על האחר, ועינו צרה 
בשל חברו, ובגלל שלא אכפת לו מהשני. 

פה שלו מעלה צחנה מרוב בגלל מי שה
 דיבורים על פלוני ועל אלמוני.

 

מבקשים מאיתנו עין טובה ולשון נקיה. יהי 
רצון שנתקן את דרכנו וניטיב עם הזולת 
ונזכה לבניין בית מקדשנו במהרה בימינו. 

 אמן.  
 

 לעילוי נשמת  העלון מוקדש

 משה בן גורג'יה ז"ל

 

 

 

 לרפואה שלימה

 לנוריאל בן אסתר 

 

 

 

20:18 

 

 לרפואה שלימה
 בת אסתרלאיידה חיה 

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

 

 

21:11 

 21:08 

 

804 

: בית ראשון חרב )יומא ט ע"ב(אומרת הגמרא 
עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי בעקבות 

 .שנאת חינםבית שני נחרב על  עריות.
 

שואלת הגמרא: איזה מהם חמור יותר? עונה 
המקדש נקרא -)בית" הגמרא: "בירה תוכיח

בניין הבית... שלא חזר . אומר רש"י: "'בירה'(
 ". לנו, וחזר לראשונים

 

)בבית ממשיכה הגמרא ואומרת: "ראשונים 

)שהתגלה עוונם על ידי שנתגלה עוונם  ראשון(

)הנביאים ניבאו נתגלה קיצם  -תוכחות הנביאים(
המקדש השני -כי יגאלו לסוף שבעים שנה ובית

 -שלא נתגלה עוונם )בבית שני(ים , אחרוניבנה(
 לא נתגלה קיצם".

 

דברים אלו אינם מובנים: אם הבית השני 
נחרב על שנאת חינם, הרי שהתגלה עוונם! 
ובגלל חטא זה חרב הבית השני. אם כן, 
מדוע לא התגלה קיצם?! מדוע לא גילו לנו 

המקדש -מתי יבוא המשיח ויבנה את בית
 השלישי?

 

ה השנאה בליבם. מסביר המהרש"א: "הית
היו נראים כאוהבים, שותים ושמחים זה עם 

". כל אחד חייך זה, אבל בליבם היו שונאים
לחבירו, אבל לא ידעו באמת לפרגן אחד 
 לשני, לחשוב על הזולת, ולהיטיב עם האחר. 

 

זה  -יהודי זה אדם, שיודע שכל מה שיש לו
בשביל לתת לאחרים. יהודי זה אדם שיודע 

זה בשביל להיטיב  -ושה שכל מה שהוא ע
 עם השני.

 

)רבה של וולוז'ין הגאון רבי איצל'ה וולוז'ינר 

הבן הרביעי של הגאון רבי  וראש הישיבה(,
חיים איצקוביץ הידוע בשם ר' חיים מוולוז'ין 

 כתב בהקדמה לספרו של אביו 'נפש החיים': 
 

21:11 

 

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

 

 

 

להצלחת ולרפואת אברהם גורג'י בן דליה אפרת 
 יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"בוב"ב והצלחת 

 

 

 

 

 כהן פרחיה בן בלנקה זצ"להצדיק ר' חיים אבישלום לע"נ 

 

 

19:06 

 

מֹות יַָׂער" ַלִם ִעִּיין ִתְהיֶה וְַהר ַהַביִת ְלבָׂ ֵרׁש וִירּוׁשָׂ ֶדה ֵתחָׂ  )מיכה ג, יב( "ִצּיֹון שָׂ

 

 

19:24 

 

20:15 

 

21:08 

 

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



 

 

 

 ?מהו יום תשעה באב ובאיזה מקרים פטורים מתענית זו 
 

 :'הכשרות למעשה'מספרו  רבנות מקומית מבשרת ציון אליהו חיים פנחסי, הרבלהלן סיכום ההלכה מפי 
 

תשעה באב הוא יום תענית מדרבנן ושיא תקופת האבלות של ימי בין המיצרים. תענית זו היא החמורה מבין ארבע התעניות 
בבוקר, תענית זו מתחילה בערב וכוללת את כל חמשת על חורבן בית המקדש. בניגוד לכל שאר התעניות מדרבנן שמתחילות 

העינויים שיש ביום כיפור. התענית כוללת גם מנהגי אבלות מיוחדים, כגון: ישיבה על הרצפה ואיסור לימוד תורה. בתחילת 
 התענית נוהגים לקרוא בציבור את מגילת איכה. במשך היום נוהגים לומר קינות על חורבן הבית ואסונות אחרים.

 

מצווה חייבים להתענות. נשים -מצווה וכן נערה מגיל בת-אנשים ונשים. נער מגיל בר -כל חייבים בתענית תשעה באבה
מעוברות מתענות, אלא אם כן יש בעיה רפואית, כגון: חוסר דם, לחץ דם גבוה וכדו'. ומכל מקום, מעוברת שלא מרגישה טוב, 

 יכולה לשתות מים כדי שלא לגרום נזק לעובר. 
 

שים מיניקות פטורות מהתענית עד שלושים יום מזמן הלידה, ולאחר מכן חייבות לצום, למרות שכתוצאה מהצום החלב נ
פטור מלהתענות, כלומר, מי שנפל למשכב מחמת חולי, או שיש לו חום וכן מי שיש לו  -מתמעט. וכל חולה, אף שאין בו סכנה

. אבל סתם מיחוש אינו פוטר ש לעשות שאלת רב לאחר התייעצות עם הרופא()בכל מקרה יסכרת למעלה מהרגיל, או לחץ דם גבוה. 
 מן התענית.   

 

 
 

 

מסופר על האדמו"ר הרב יוסף יצחק שניאורסון מליובאוויטש, שהגיע לבית הרפואה. לאחר בדיקה קצרה הרופא נאלץ להזריק 
לרב זריקה. האדמו"ר עקב בדריכות אחר ההכנות של הרופא והאחות. הם ניקו ידיים בחומר מיוחד, לקחו את המחט מאריזה 

 חלילה חיידקים לגופו. סטרילית וניקו את המקום באלכוהול, שלא יחדרו 
 

)לפני שמוכיחים אדם על מעשה לא אמר למזכירו, שניתן ללמוד מזה מוסר השכל חשוב מאוד: לפני ש'דוקרים' מישהו אחר   הרב

להזיק מאשר , צריך שהתוכחה תהיה סטרילית וללא נגיעות אישיות, שאם לא כן עלולים דברי התוכחה יותר טוב שעשה(
 להועיל...

 

 

' ויש בו כדי ללמדנו מהו כוח הדיבור ועד כמה אנחנו עשויים או עלולים לשנות ווי העמודיםלהלן סיפור מופלא המעובד מתוך '
ספר באזור השרון ראה, כי אחת מהילדות מגיעה כל יום עם הסבא שלה ולא עם -את חיי האדם בדיבור אחד. מנהל בית

 פנה לסבא ושאל לפשר העניין.  הוריה. יום אחד הוא
 

הסבא הסביר, כי בתו חולה וכי חתנו נמצא בבית האסורים, והוא דואג לנכדתו במקומם. כאשר הבין המנהל, שהסבא לא 
במצב כלכלי טוב, הוא שאל אותו ממה הוא מתפרנס. הסבא לא רצה לענות, והמנהל התעקש לדעת ואמר שברצונו לעזור לו. 

 ". אני גנב!המנהל התעקש שוב, עד שהסבא גילה ממה הוא מתפרנס: "הסבא סירב לענות, ו
 

מצווה, -הסבא התחיל לתת למנהל שיעור קצר על 'פרנסתו': "אני מוצא משפחות, שיש להן אירוע משפחתי כגון חתונה או בר
ואז מגיע לבית הריק בזמן האירוע, גונב רק את הכסף ואת התכשיטים, ומשתדל מאוד להשאיר את הבית מסודר ונקי כמו 

 קודם, וח"ו לא לגרום נזק מיותר"... 
 

על מקרה מיוחד, שקרה לי לאחרונה. פרצתי לבית, ולמרות החושים המיוחדים שיש לי למצוא תכשיטים וכסף, לא "אספר לך 
. הבנתי מיד שמדובר במשפחה חסרת כל. רחמי נכמרו עליהם, ניגשתי למקרר וראיתי שהוא ריקמצאתי כלום, פשוט כלום. 

 ". י את הביתהוצאתי שטר של מאתיים שקלים מכיסי, הנחתי על השולחן ועזבת
 

המנהל התפעל מהסיפור ואמר לסבא: "אתה צדיק!". ענה הסבא באנחה: "איזה צדיק?! אני סתם גנב רשע!". עברו מספר 
הרסת לי את הפרנסה! בגלל שאמרת שאני צדיק, זה רודף אותי כל הזמן, אני ימים, והסבא התקשר למנהל ואמר לו: "

. "אני פורץ לבתים של אחרים וגונב בקביעות?! אני לא מסוגל יותר לגנוב אומר לעצמי, איך הוא אומר שאני צדיק, הרי
המנהל שמע זאת והחליט לעזור לו. הוא מצא לו משרה מקצועית, וכך הגנב לשעבר הפך להיות עובד למופת, שמבקש 

 לספר את סיפורו ולחזק אנשים.
 
 

  
 
 

 

כָׂה   בְבָאה ִתְׁשעָׂ ם צֹו -ׁשֹוֵאל ּוֵמִׁשיב ַבֲהלָׂ
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 גלאט?"-יןעושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך אותו לכשרות "מהדר
 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 
 
 



 

 

אחד מהעסקנים פנה לנפטר הגדול וביקש שירחיב את קברו וראו בחוש, שכך היה, ותיכף הכניסו את גופו הק' לתוך הקבר. 
יחיאל מעיר האלשיץ שהתעסק עם מיטתו מההתחלה עד מקום הקבורה אחר כמה ימים בא אליו לרבינו היה חסיד נאמן ר' 

אתה סובר, שאתה נשאת אותי עד מקום קבורתי בסאקאלוב? דע לך, כי ה'אור החיים' הקדוש נשא בחלום ואמר לו: "
 ". אותי

 

 מרת הדס.  אחותו:פשווארסק. ר' מנחם דב מ סבא:מרת קריינדל.  אימו:האדמו"ר הרב אלימלך מרודניק.  אביו:
)בעל 'צמח דוד' בן הרה"ק ה'בני , ר' שמחה שפירא, האדמו"ר ר' דוד שפירא מדינוב )האדמו"ר ר' אלימלך מרודניק(אביו  מרבותיו:

מרת  ,זיווג ראשון( -)בת ר' דוד מקשאנובמרת בריינדל  נשותיו:. )בעל ה'דברי חיים'(, האדמו"ר ר' חיים הלברשטאם מצאנז יששכר'(
 )בתו מזיווג שני. נקראה ע"ש אימו ושם אימו של אביו(.מרת קריינדל פינקל  בתו:זיווג שני(.  -)בת ר' חיים יונה הלפרין אב"ד ריישאחיה 

  משנה למלך.• מספריו:
התנפח כריסה  14יפר הרה"ח ר' שמואל גארטנהויז ע"ה את העובדה הבאה שהיה עד לה כששהה אצל רבינו. ילדה אחת שהיתה בגיל ס

 מיום ליום, ובני משפחתה היו מודאגים ומפוחדים, נכנסו לרבינו וסיפרו לו על מצב הילדה. ביקש רבינו, שישאירו את הילדה אצלו זמן מועט,
 א יתנו לה לאכול בשום אופן גם אם תבקש. וציווה לבני ביתו של

 

ון כעבור יומיים עדיין לא בא שום דבר מאכל לפיה, הגיש לה רבינו הרינג )דג כבוש(, וידוע שלאכול הרינג לאחר ימי צום אינו בריא כלל. כיו
רבינו בגודל ענוותנותו ביקש  ים.ותוך כדי הקאה יצאו שני צפרדעשאכלה מאכל זה לאחר יומיים בצום, מיד הקיאה כל מה שהיה בבטנה, 

להסתיר מופת זה, ולכן הסביר שזה אירע שכאשר הילדה שתתה מים היו שני צפרדעים קטנים בתוך המים וגדלו בתוך מעיה, ועל ידי אכילת 
 ההרינג הקיאה אותם.

, והוטב לו. באותו זמן היה שם איש יש אחד סבל רבות מקיבתו, ורבינו נתן לו תרופה שקוראים 'כיענא' ואמר לו לשתות אותה מבושלתא

אחד, אשר לימים גם כן סבל מבעיות בקיבה, ונזכר בדברי רבינו אודות התרופה ולקח אותה, ולמרבה הפלא לא די שלא הועילה כלום אלא 
אה ואמר בתמיהה: אדרבה, הורע מצבו. הוא נכנס לרבינו בפליאה, והשיב רבינו כי 'כיענא' היא לא טובה למי שסובל בקיבתו. והאיש משת

אמר "הרי לפלוני ציווה רבינו לקחת 'כיענא' לרפואה?". ענה לו רבינו: "הוספתי דבר מה"... ורבינו נשאר ככה תפוש בשרעפיו לכמה רגעים, ואז 
 תיקח 'כיענא' )סם תרופה( וייטב לך". מיהר הלה לשמוע להוראת רבינו והתרפא...לו: "

אחת ישב דודו הרה"ח ר' שלמה ביגלאייזן אצל רבינו, ונכנס יהודי מאונגארן וכל ראשו היה מלא יפר הרה"ח ר' משה ביגלאייזע שפעם ס

בתל אביב. למד  (1931)י"ד אב ה'תרצ"א -נולד ב -הגאון הרב אריה לייב פינקל זצ"ל
אצל מלמד פרטי ששכר אביו ובמכינה 'אור התלמוד'. לאחר מכן היה מראשוני 
התלמידים בישיבת פוניבז'. לאחר שאביו התמנה למשגיח בישיבת מיר עבר ללמוד 

 בה ושם התפרסם בגדלותו ובצדקותו המיוחדת. 
 

, (1980)התחיל למסור שיעורים והרביץ תורה ברבים. בשנת ה'תשמ"א  24בגיל 
שנתיים לאחר פטירת הגאון הרב חיים שמואלביץ, התחיל למסור שיחות בהיכל 

הקים הרה"ג ( 2000)ישיבת מיר ובהמשך מונה לכהן בה כר"מ ומשגיח. בקיץ ה'תש"ס 
ר' נתן צבי פינקל את ישיבת מיר במודיעין עילית, ומינה את רבינו לעמוד בראשה. הוא 

חות בישיבה בירושלים. בהמשך מונה כחבר מסר שם שיעורים ושיחות, בנוסף לשי
מונה לחבר נשיאות ( 2014)מועצת גדולי התורה של דגל התורה. בחשוון ה'תשע"ה 

 'ועד הישיבות'. 
 

שימש כחבר נשיאות ארגוני הצדקה 'קופת העיר בני ברק', ו'ועד הרבנים לענייני 
ארגון 'אבות  צדקה', ועמד מסעות תפילה לקברי צדיקים באירופה. כיהן גם כנשיא

ובנים'. היה חבר בנשיאות 'מפעל הש"ס העולמי'. כיהן כנשיא תנועות 'בני עליה' ונשיא 
'איחוד בני הישיבות' אחוזת ברכפלד. שימש כבעל תפילה בימים נוראים בישיבת מיר 

 פעמים רבות היה פורץ בבכי בתפילותיו. במשך כחמישים שנה. 
 

נפשו היתה קשורה בנפש תלמידיו. היה  גאון וצדיק. כל תלמיד היה אצלו כבן.
-חי כ (.2016)ו' אב ה'תשע"ו -נפטר ב מופרש במשך כל שנותיו מכל ענייני העוה"ז.

שנים. הלוויתו יצאה מישיבת מיר ברכפלד ועברה דרך ישיבת מיר בירושלים  85
המנוחות -אנשים. ציונו בהר 50,000-כשבכל אחד מהמקומות ליווהו למעלה מ

 ודיעין עילית נקרא על שמו כולל 'רינת אריה'.בירושלים. במ
 

 . )משגיח בישיבת מיר( ר' חיים זאב אביו:ר' אליעזר יהודה.  )מצד האב(:סבא 
מרת אסתר  נשותיו:. )מצאצאי הגאון רבי יהונתן אייבשיץ( מרת לאה לבית אייבשיץ אימו:
מרת חנה (, 1953 -גבת ר' שמואל אהרון יודלביץ. נישא בשנת ה'תשי" -)זיווג ראשוןגיטל 

 הגאונים אביו ר' חיים זאב, סבו  מרבותיו:קרסניצקי לבית רוטשילד. 
ר' אליעזר יהודה, ר' נחום פרצוביץ, ר' חיים קמיל, ר' יצחק אייזיק שר ור' חיים 

 )ראש' ישיבת' הגאון ר' ברוך דב פוברסקי, ר' יששכר מאיר  חברותא: )דודו(.שמואלביץ 

 

)ר"מ בישיבת לייקווד לצעירים ר' נתן צבי  )משגיח בישיבה, לשעבר ר"מ בישיבת מיר ברכפלד(,הגאונים ר' בנימין  ילדיו:הנגב(.  

)נישאה לר' סער מייזל, ראש בית המדרש של 'האנציקלופדיה התלמודית' מרת לאה מיזל  בישיבת מיר(,)ר"מ , ר' חיים זאב בירושלים(

שיחות מוסר, על סדר קנייני תורה,  -הר יראה• מספריו: )ר"מ וראש חבורה בישיבת מיר(., חתנו ר' אברהם שפירא ומעורכיה(
משיעוריו על  -קובץ בקוראי שמו•שיחות בנושא שבת ואמונה  -יבוא שילה•דעת ומוסר, מאמרים בענייני גלות וגאולה 

 על מסכת יבמות. -שיעורי רבי אריה•מסכתות נדרים וכתובות 
יפר הגאון ר' אליעזר טורק: בשנים בהן התגוררה משפחת פינקל ברחוב מלאכי בירושלים, ישב הגאון רבי אריה פינקל יום אחד בשולחן ס

פתע נשמעו קולות רמים של קדיחה מהקומה העליונה. בדקות הראשונות תהה רבינו לפשר הקולות, אך בסלון ולמד תורה בשקידה רבה. ל
דקות ספורות לאחר מכן, קילופי הסיד ונפילת הטיח מהתקרה הראו בברור את המתרחש מעל לראשו. "מה זה?", שאל רבינו את הרבנית, 

שיבה הרבנית, "רק השכן מלמעלה משפץ ומרחיב את דירתו בחדרים "הכל בסדר", ה-"מדוע נשמעות דפיקות מלמעלה? הכל בסדר?" 
 נוספים". 

 

חיוך קל עלה על פניו הטובות של רבי אריה. הוא קם ממקומו, סגר את הגמרא שבה היה עסוק, לבש את החליפה, חבש את הכובע ועלה 
אותן אחד הילדים וניגש לפתוח את הדלת. "אבא למעלה. הנקישות על הדלת בקושי נשמעו בהמולת הבניה. רק לאחר דקות ארוכות שמע 

הרב פינקל?! הוי! הרי נמצא?", רבינו שאל. "אבא! אבא!", קרא הילד בחלל הבית, "השכן הרב פינקל בדלת". סומק קל עלה על פני השכן. '
 ', הרהר בליבו. כלל לא סיפרתי לו על הבניה המתוכננת... מי יודע מה הוא הולך לומר לי עתה...

 

אולם, כאשר הוא ניגש לדלת, היתה לו הפתעה, והוא גילה מחזה אחר לגמרי: "שלום עליכם", קיבלו רבינו במאור פנים, ולחץ את ידו 
בחמימות, "כל כך שמחתי לשמוע שהתחלתם לבנות! כבר מזמן תהיתי ביני לבין עצמי, כיצד אתם מצליחים להסתדר בדירה קטנה כל 

יה בדבריו, "אני מתאר לעצמי שהבניה והשיפוץ עולים לכם סכום כסף גדול, אך לסייע לכם בכסף איני יכול. גם כך...". "ראו", המשיך רבי אר
לי עצמי אין. אבל אם אתם זקוקים שאחתום על ערבויות להלוואות וכדומה, אוכל גם אוכל, ובשמחה!...". עוד מילה טובה, עוד לחיצת יד, 

 דו. וכבר ירד רבי אריה חזרה לביתו ולתלמו
 

והשכן? עומד בפתח הבית, מביט בתימהון על שכנו היורד במדרגות, כשהוא שקוע בהרהורים: "ורבי אריה פינקל ומשפחתו? כיצד הם 
מסתדרים בבית קטן וצפוף כל כך? והשאלה הגדולה יותר, כיצד רוכשים כזאת עין טובה? לראות אך ורק את טובתם של אחרים?...". 

אם השכן שבונה היה הבן שלנו, גם כן היינו עט תרעומת על הבניה, השיב לו רבי אריה בפליאה: "כשאחד מבני הבית הביע מ
 ". מעניין לציין כי הבניה גרמה להאפלת הסלון בביתו של רבינו ומעוצמת הבניה נשברה האינסטלציה בבית רבינו. מתנגדים?

 

כן ומעולם לא הזכיר ואפילו ברמז קל את ההפרעה הגדולה והנזקים בני הבית כעסו, אך רבינו לא הרשה בביתו לדבר מילה אחת כנגד הש
 החמורים שנגרמו לו בעקבות הבניה. )מעובד מתוך 'אוצרותיהם אמלא'(

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

אֹו – ִראׁשֹוִנים ְכַמְלָאִכיםִאם  ַרב ַאְריֵ ן ַהגָׂ  זצ"לל ִפיִנקֵ  ֵליבה הָׂ

 
 
 

 

 



 

 

  
 

 

מובן, שהשידוך  התנאי אם כן התגלה כסחיטה של ממש!
ירד מהפרק, שכן מדובר במשפחה כלל לא תמימה ובעלת 
מידות טובות, סחטנים המנסים למכור את בנותיהם 

 ירות ובצע כסף. תמורת ד
 

לאחר כשנה קיבלנו חיזוק להבנה שלנו. הם השתדכו עם 
משפחה טובה, אך כלל לא עשירה בלשון המעטה, וכמובן לא 

 קיבלו מהצד השני דירה.
 

בננו ב"ה מצא את זיווגו בשעה טובה ומוצלחת לאחר 
כחודשיים. שידוך טוב, יפה והגון. והזוג המאושר בנו בית של 

 טובות וזכו לבנים ובנות ההולכים בדרך ה'.תורה ומידות 
 

עשרה שנים לאחר מכן יצא לאחד מהחתנים שלנו -אחת
לשוחח עם אחיה הגדול של אותה בחורה שרצו לשדך 
לבננו, ושבשעתו המשפחה שלה ניסתה לסחוט מאיתנו 

 דירה.
 

בין השיחה התגלגלה למגוון נושאים והגיעה גם לנושא של 
 -"ואהבת לרעך כמוך"  -אדם לחבירו וכבוד האדם 
  .וסיפורים שונים התגלגלו בנושא

 

מבלי שידע למי הוא מספר ואז, האח הגדול סיפר לפי תומו, 
, סיפר מופלא, שהתרחש עם אביו. האבא נפגש לפני זאת

כאחת עשרה שנים עם בחור משודך כדי לבדוק, האם הוא 
 מתאים להתחתן עם בתו.

 

, הוא רצה בחור כאבא של בנים וחתנים תלמידי חכמים
לאחר כשעה של לימוד הבחין, שהבחור  כזה בשביל בתו.

לא ממש בכיוון של לימוד תורה בהתמדה. הוא אומנם ראה, 
 כי הבחור המשודך ידע ללמוד מצוין. אך אינו מתאים לו.

 

לפיכך הוא החליט להוריד את השידוך מהפרק. לפגוע בבחור 
כן, איך מורידים חלילה, כמובן לא שייך! אם  -או במשפחתו 

 את השידוך מהפרק?!
 

הוא חשב על כך במשך מספר שעות! ובסוף החליט להמציא 
שהמשפחה של הבחור יממנו דירה דרישה חצופה מאוד, 

 שלימה על חשבונם.
 

הוא ידע שבעקבות דרישה זו יחשבו עליו, שהוא סחטן. אולם 
הוא גם ידע, שלאחר הדרישה המופרזת, הצד השני הוא זה 

 ד את הצעת השידוך.שיורי
 

הוא עשה מעשה אצילי זה, רק כדי שלא לפגוע בשמו 
 הטוב של הבחור או במשפחתו. 

 

כשחזר החתן וסיפר את מה שאירע 'מאחורי הקלעים', 
היה זה בשבילנו פרק מאלף בהבנת התרגשנו מאוד. 

ן ְלַכף ְזכּות!"  ָאדָׂ ל הָׂ ן ֶאת כָׂ )מסכת אבות פרק המשנה: "ֱהוִי דָׂ

 .א משנה ו(
 

ָאדָׂ ל כָׂ ן דָׂ ה ֱהוֵ  תְזכּוף ְלכַ ם הָׂ  
 

 

 

 

 

 

זאת לא ניתן  -עד כמה עלינו לדון את הזולת לכף זכות 
לתאר ולשער. לעיתים רבות, למרות שאנחנו רואים בעצמנו 
את המעשה, אף על פי כן עלינו להיזהר לא לשפוט את 

 הזולת לפני שנברר את הדברים עד הסוף. 
 

כפי שנראה ונלמד מהסיפור שלפנינו, המעובד מתוך 
עד כמה עלינו  מאוד שבסוףיתכן , 'האמנתי ואדברה'

 . לעיתים להרחיק לכת כדי לזכות את הזולת בדין
 

 –לפעמים לאחר שנברר, נחקור ונבדוק את העניין לאשורו 
נגלה, כי הלך הדברים אינם כפי שחשבנו. להלן הסיפור מפי 

 בעל המעשה:
 

בננו יעקב יוסף נ"י היה כשנתיים בפרק 'האיש מקדש'. 
ת, יודע ספר, בעל תפיסה מהירה מדובר בבחור נעים הליכו

 ובעל מידות טובות. 
 

מטבע הדברים קיבלנו מספר הצעות שידוכין. אולם, לצערנו 
כל אחת מסיבה אחרת. עד  -כל ההצעות ירדו מהפרק

 שהגיעה הצעה חדשה.
 

ביררנו על המשפחה והסתבר, שמדובר במשפחה טובה 
ב"ה  ומיוחדת מדרום הארץ, שרוב ילדיה כבר נישואים, ובנו

 בתים של תורה ויראת שמיים.
 

ההצעה קסמה לנו מאוד ולפי דברי השדכן, גם הם היו 
באותה דעה. השידוך התקדם לרצון שני הצדדים ואבי 

 המשודכת ביקש להיפגש אישית עם בננו. 
 

כנסת -בשמחה רבה שלחנו את הבחור והם נפגשו בבית
הבן שקט. הם פתחו שם גמרות והתחילו ללמוד בצוותא. 

זר הביתה בשעות הערב נרגש וסיפר, שהם למדו כשעה ח
 בחברותא והיה נחמד מאוד.

 

 הכל היה נפלא ומעודד עד ש...
 

בבוקר למחרת התקשר השדכן ואמר, כי הכל מוסכם 
לקראת סגירת השידוך, אך למחותנינו לעתיד יש עוד תנאי 

)מדובר במפגש אחד קטן, והערב כבר ניגש בעז"ה לווארט. 
דים בו קובעים את תנאי החתונה וכיצד כל צד יעזור בין שני הצד

 לזוג הצעיר העומד להקים את ביתו(.
 

אך הפעם היה מדובר "בשמחה", ענינו, "עד חצי המלכות". 
 בכל המלכות.

 

התנאי ה'קטן' התגלה כדרישה נועזת של דירה שלימה 
על חשבוננו. לא פחות! בטענה שכך קיבלו כל בנותיהם, 

 שנישאו עד היום. 
 

בירור ארוך ומקיף גילה, שלפחות אצל חלק מבנותיהם לא 
רק שלא נתנו דירה, אלא הצד השני בקושי השתתף 

 בהוצאות החתונה.

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

שרה בת נרקיס ע"ה                 ע"ה    רייזל  שושנהבת  זהבה                        אביבה בת איירין ע"ה                                         שמואל בן רבקה ז"ל    ז"ל חיים משה גרשון בן שלמה יחזקאל
אביגדור בן ג'ולי ז"ל               עמירם בן דבורה ז"ל      אברהם בן יונה ז"ל                                                                                   ז"ל רפאל בן אסתר       ר' עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל

מסעוד בן יקוט ז"ל                      נעמי בת כתון ע"ה               יצחק בן חביבה ז"ל                      ז"ל   אביחי בן אסתר               דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל
              שני בת אסתר ע"ה                    מזל בת שמעון ע"ה               אהרון )אורי( בן רבקה ז"ל                                             בת גורג'יה ע"הנעימה  צדיק חכם בן חזלה ז"ל                        

מסודי בת חביבה ע"ה                                   ז"ל  יוסף בן מרים נוסרת                      דב בן יצחק ז"ל                                                       חי זיזי בן קלרה ז"ל                                   דוד בר חסיבה ז"ל                
אסתר בת גולה גאולה ע"ה                             ז"ל  יעקב בן אסתר                   ע"ה     סוליקה בת עישה                                     ז"ל             ר' יצחק בן מסעודה קדוש                          חווה בת יעקב צבי ע"ה

                              רחל רפאת בת השמת ע"ה         יוסף בר סעדה ז"ל                              ז"ל סלים בן פרחה                                     אסתר בת נעמי ע"ה                           יצחק יצקן בן רחל ז"ל                          
ז"ל                       שלום בן אסתר ז"ל                     לטיף בן פרחה     יעקב בן סלימה ז"ל        ר' דב בן בנימין אלתר ז"ל                                                     ה                           "ע מרדכי בת ברכה

ע"ה מרים בת שרה   דניאל רפאל בן חגית ז"ל                     ספירנס תקווה בת נעימה ע"ה    יעקב בן נעמה ז"ל                               אורה בת נעימה ע"ה                                                             
   אביבה לושי ע"ה                      ז"ל יהודה בן סעידהמישא אסתר בת זהרה ע"ה                    ז"ל                                                          דוד יצחק בן פרחה שרה בת מורברי רחל ע"ה                    

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

 לע"נ

 תנצב"ה
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דברים פרשת - הפרשה àבאר

דברים פרשת

פנים  לו מאיר  המצב כשאין  אף – מאמינים בני מאמינים

ïúùøôá(áì¯àì à)øáãîáå' ,úéàø øùàêàùð øùà

...êé÷åìà 'äíéðéîàî íëðéà äæä øáãáå
íëé÷åìà 'äáøîåì åì äéä ,'äæä øáãáå' åäî ,äåîúå .'

'øëùùé éðá'ä ÷"äøä øàáîå ,'íéðéîàî íëðéà íúàå'

ò"éæ(øáãáå ä"ã äìëã àøâà)àéä íãàä úãåáò ø÷éòã
,áöî ìëá 'äá äðåîàä÷ø 'äá ïéîàîù éî éë

àåäå íéìåâî íéîçøá åîò åúâäðäùëäàåøúâäðä úà

Y 'ïéîàî' áùçð åðéà ,íéîçøäãâðì øåøá ìëä éøäù
ïéîàé äîáå åéðéò¯ áåúëä ùåøéô äæå ...äæä øáãáå

åãéáùë øéäáå øéäð ìëä øùàë ÷ø 'äá ïéîàîä øîåìë

ïåâëå ,íéîçø úâäðäá ,éì¯à äæ Y òáöàá úåàøäì

åîë úåàìôðå íéñéð åì åùòðùúéàø øùà øáãîáæà ,

,íéðéîàî íëðéàéîå ,äðåîà úáùçð äðéà úàæë äðåîà

íâ 'äá ïéîàäì ÷æçúîä ùéàä äæ ,äðåîà ìòá àø÷ð

åðîî åîöò øéúñä àøåáäù åì äàøðùë
א

ïéã úâäðäá ,

הימיםא. באחד קובנא, בגטו הנוראה  המלחמה  בימי היה  אשר  זי"ע פאגערמאנסקי מרדכי רבי הגה"צ על  מסופר

עושה, זה מה לעצב ר"מ, שאלם נשמתם, עמקי  עד ורצוצים  שבורים  יהודים כמה ומצא עיר  של  לרחובה  יצא

מכם, אשאל  שתים רבותי... נא שמעו ואמר, ר "מ  נענה  שרויים... הננו  מצב באיזה  רבינו ידע  לא וכי השניים  תמהו 

השניים, ענו יהודים, להרוג שברצונו  נכון זה האם הרשע , מחיילי אחד עומד אלינו  בסמוך הנה לי, תודו  שניהם ועל 

'פקודה' כל ללא יהודים כמה  ויהרוג תאוותו את ימלא אכן ואם  אשאלכם , עוד לבו. תאוות כל  זה הרי בוודאי,

לי, תאמרו  שמא ולא, לא השניים, השיבו כך, על  לדין יעמידהו דהו מאן  לבו ,האם כאוות  עושה  אינו  באמת מדוע 

כמים דם  ושופך עליו,הורג אין מלכות' 'מורא ומאידך לו  יש  'רצון ' הרי כי , תאמר, כרחך  בעל והסביר, ר"מ  נתלהב

תהרוג , אל  לא , לא, לו, אומר כביכול  והוא עמנו נמצא  כן,הקב"ה אם מאומה, עשות בידו  אין כןוממילא כשהוא 

החייל לא  וכלל וכלל זאת, עשה  הקב "ה  כי רק אלא  זה  אין המקום,הורג של  שלוחו  הוא אלא ממית הרשע  שלא

כלל ראו  לא ומאז עת, בכל אותם ליוו הללו שדיבורים ואמרו הודו ואח"כ  מהמלחמה, ניצלו הללו יהודים ב "ה.

עמהם . יקרה מה ורגע  רגע בכל  עבורם  ומחליט  לצידם  עומד  ה ' את רק וכו', חיילים 

הכתוב דיבר מלא לז)ומקרא ג באה(איכה מידו לא לומר באתי  'ואם רש"י, ופירש  ציוה', לא ה ' ותהי אמר זה 'מי

זאת, אין לי, שהיה  היא מקרה  הזאת  הרעה טאלי בין רעות בין אם, צוהכי לא ה ' אם ותהי אמר זה  מי - '.ובות

והציל הנוראה, 'המלחמה' בימי ונצורות גדולות פעל זצוק"ל  ווייסמאנדל בער  מיכאל חיים  רבי שהגה "ק ידוע 

אלף כמאה עוד להציל  אפשרות לידו ה ' אינה אמנם, ימש"ו, הרשעים מציפורני ישראל בני מאחינו אלפים  אלפי

צער בער מיכאל  לרבי גרם  הדבר זו. הצלה למנוע  גרמו שונות שבפעולות עמנו בני מפריצי היו  לב ולדאבון איש ,

בפניו ושפך  זי"ע  מליובאוויטש  הריי "צ  הרה"ק  אל  נכנס לו בצר  לנפשו, נוחם  למצוא הצליח ולא הנפש, וייסורי גדול 

מנעו שה 'רשעים ' אלא ההצלה, אל  ונראים סמוכים  היו שכבר בזמן בו  שנשפך, ישראל  בני דם על  - לבו  כאב את

אש  בשלהבת אליו  נענה  ובסיימו  בדומיה , דבריו  לכל הקשיב הריי"צ געטאהןזאת . אלעס דאס  האט ווער און  (מי -

זאת) כל עשה  אשר זה לעוללהוא יכולים היו  לא הרשעים אף  ובעצמו , בכבודו הקב"ה  ידי על  נעשה  הכל  הרי כאומר, ,

חיים, רוח בו הפיח שאז בער מיכאל  רבי וסיפר ה '. בהנהגת השגה  שמץ  לנו ואין  הבורא, רצון  היה שכך לא אם 

ולתפארת. לשם נייטרא' 'ישיבת את הקים מחודשים ובכוחות

רבו ואף וצאצאיו , ב "ב משפחתו , בני כל  את איבד המלחמה בימי כי באבוב, מחסידי הדור מזקני אחד  סיפר 

ה'קדושת  הרה "ק אליו שנגלה עד בנפשו. עצות לשית ידע  ולא נשמתו עמקי עד  ורצוץ שבור והיה רום, לשמי נתעלה

הכתוב  דברי פירוש  נא שמע הרבי, לו ויען המצב, רוע  על  בפניו והתמרמר הלילה, בחלום  זי"ע  יז)ציון' יא (דברים

של  במצב אף כי בכם '. ה ' אף  אף'וחרה הריוחרה  אף, וחרון זעם בעת אף בכם– בתוככםה ' שורה  הקב"ה -

טו)כדכתיב צא בצרה'(תהילים אנוכי חייםעמו רוח בו  הפיחו אלו דברים ומדוקדקת. פרטית בהשגחה  עליכם ומשגיח ,'

הקשים . הזמנים בכל  אותו  והחזיקו 

המשתתפים בפני שתיאר ה 'מלחמה ' מניצולי פליט יהודי גם  שם וישב רבנים , אסיפת נערכה תש"ג שנת בסוף 

ביורופ  ביומו יום דבר ישראל  בבני הנערכות הזוועות 'זיי (אירופה )את רב  כי ובלבולו ביגונו נענה  דרשתו ובסוף  ,

שווייגט' ער  און שותק)טוהען הקב"ה  והוא עושים הם זה  כוחו(וכל בכל זצ"ל  מעלצער רא"ז  הגאון נזדעק  טוהען ...... זיי



דברים פרשת - הפרשה באר á

íéùòîä ìë úà äùåò ä"á÷äù ïéîàî àåäå ,íéøåñééå

äîéìùä åúáåèìבìòá àø÷éäì äâøãîá äìåò äæ ,

äðåîàג.

ה' ביד הכל  שהרי  היא , חינם דאגה  כל – מנין דאגה

ïúùøôá(áé à)íëàùî íëçøè éãáì àùà äëéà' ,

åéäù ãîìî ¯ íëàùî' ,é"ùøáå ,'íëáéøå

úáéúá æîåøî ïëéä ,øåàéá êéøöå .'íéñøå÷éôàíëàùî
ùéâøîä ,ïëà éë ,åøàéáù ùé ,íéñøå÷éôà åéäùíëàùî

àåäù ,àåä åìù àùîäù Y,åúñðøô ìåò úà ãáì àùåð

,úçðäå êåðéçä ìåò ,íéëåãéùä ìåò ,äàåôøä ìåò úà

,íéáåøîä åéúåéåëøèöä øàùå ,åéëøö ìë ìò úéáä ìåò

åîöòáå,àåùðî åéìò äù÷ä åéúåøö àùî úà àùåð

,àéä äøåîâ úåñøå÷éôà åæ äùâøäé 'äá ïéîàîä éëòãå

ïåëð ìàìë úàå åúåà ìåëéáë åéáâ ìò àùåð ä"á÷äù

åéúåøö úåìéáç'ä ìò êéìùé ,êë ìë ïðåàúäì åì äîå ,

åäìëìëé àåäå ,åàùî Y åáäéד.

ïéðòåò"éæ 'óñåé á÷òé úåãìåú'ä ÷"äøä æîø äæ'øô)

('êéùìà'ä íùá ,ãåòå ú÷åç ,åöäøèôää éøáãá,ïúùøôì)

(â à 'éòùé'ìàøùé åéìòá ñåáà øåîçå åäðå÷ øåù òãé
ïðåáúä àì éîò òãé àìàéáðä çéëåî åìà íéøáãá ,'

ìàøùé éðá úààìîîå íñðøôî éî åððåáúä àì òåãî

íøåñçî ìëäðòè àîìùá ,øåàéá êéøö äøåàëìå ,

øåùä òåãî ¯ àéä äðòè ,åäðå÷ øåù òãé Y äðåùàøä

åäéî òãåéåéìòáíøåöá íéøéëî íðéà ìàøùé éðá åìéàå ,

ìáà .íéàåøáä ìë úà âéäðîå àøåá àåäù ,íðå÷å

åæ àéä äðòè äî ,åéìòá ñåáà øåîçå Y 'áä äðòèä

éëå ,íìëàî çðåî ïëéä íéòãåé íðéàù ìàøùé éðá ìò

,àìà .íúééúùå íìëàî çðåî ïëéä úòãì íäì ïéðî

טוהט . טוהט .ער ער טוהען... הכל)זיי את עושה  'הוא ' והרי  עושים... 'הם ' וכי ליושבי (כלומר, תמיד  מובן שאינו ממעל  בחשבון

חומר . קרוצי הארץ 

עלב . שהוטל  והמצור  ה 'סגר' בימי אשר יצ"ו, שמש  בית בעי"ת מחבורתנו מאחד ששמעתי מה הוא לדבר דוגמא

בגבולו, עבור  לו נתן ולא השוטר עצרו ב'מחסום' בעמדו  אך 'חפציבה ', לשכונת לצאת הוצרך שם, שכונות כמה

הן  כך - באמרו  ערלות אזנים  על  נפלו  דבריו  אך הכנסת, בית לצרכי דבר  לקנות הולך שהוא ליבו  אל  לדבר ניסה

ל 'חפציבה' לעבור נזקק  שהוא לו וסיפר השוטר , עם לו שהיו ודברים  הדין אודות ושאלו אחר שם עבר ההוראות...

והחל רחוב לאותו פנה  הלה  ואכן, פלוני, רחוב דרך הגבול ' את 'לחצות שניתן ההלך  לו הראה בעדו , מנע  והשוטר 

על 'ערבות' עבורו שילם כשנה ולפני גדולים , בחובות שקע אשר ידידו עובר עיניו  לנגד  והנה  במדרגות, לרדת

הבטיח ואכן החוב את לו והזכיר  המתים' 'מחיה  בירך שלא וכמעט  אותו... ראה לא אז  ומני ,$1,000 בסך ההלוואה

והכל יעבור  שלא להתעקש  השוטר  בלב שהכניס הוא הקב"ה כיצד בחוש  ראה  שעה  באותה בקרוב... לו שיחזיר  לו

הדרך... טורח כל  היה ולטובתו חובו... בעל  את שיפגוש  בכדי

בפרשתןג. הכתוב בלשון זי"ע  מידנער משה  רבי הגה"צ שפירש  וכמו ורחמים , חסד עליו ממשיך גופא ז)ועי"ז  (ב 

דבר', חסרת לא עמך אלוקיך דבר 'ה' יחסר לא שוב עמו אלוקיו  ה ' כי בליבו יודע  דברשכאשר חסר  כלום כי ,

המלך אבות)בבית בתורת .(הובא

במרכבתוד . נוסע כשהוא העשירים אחד  לידו  עבר גבו , על  כשתרמילו הדרכים בצידי מהלך שהיה בעני מעשה

שאף רואה הוא והנה עגלתו, על לעלות קראו לכן והמשא, הדרך מעמל  ויגע עייף ההלך את וראה ההדורה ,

העשיר תמה  המשא, מטורח  כואב  גופו וכל – גבו על הכבד משאו את לישא ההלך ממשיך העגלה על בשהותו

שהנני  בכך די לא וכי  המסכן, ויען העגלה , קרקע  על  הכבידה וחבילתו תרמילו  את מע"כ יניח  לא מדוע – בפניו 

זה אין  עגלתך, על  משאי את גם  שאעמיס – בכך  צדק  יש  האם כזה , גדול  מרחק אותי לשאת מע"כ  את מטריח

שוטה ואמר, העשיר, נצטחק בעצמי... אשא הכבד  המשא את ואילו אותי, רק תישא שהעגלה  היושר מן אלא

בעצמך, המשא בנשיאת במאומה  מועיל  אינך יחד , גם  תרמילך ואת אותך נושאת עגלתי אין  כעת וכי שכמותך ,

עליך. המשא להחזיק  לריק  תיגע  מדוע 

בעצמי  אשא אלא  – הבורא את כך כל  אטריח  לא - בחשבו  ה ', על  יהבו  כל משליך  שאינו – הדואג אדם  כיו"ב ,

גבי  מעל  שמיקל  שחושב  הלך  כאותו  גמור... שוטה  זה  הרי אותי... לישא  כביכול  לבורא אסייע  ובזה  מדאגותי, חלק

מיותרות... בדאגות לריק תיגע  ומדוע הקב "ה , על  כביכול נמצאים משאך  וכל אתה  עדיין – לדברך  אף הרי העגלה ,

קה ) עמוד בשלח, עה "ת בח"ח  .(כעי"ז
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,àø÷î ìù åøåàéá êëøåîçäìò âàåã åðéàåñåáàéë

òãåé àåäåéìòáùàéáðä àá á"åéë ,åøåñçî ìë ÷ôñé

,ìàøùé éðáì äðòèá,íëúñðøô ìò íéâàåã íëðä òåãî
'ä ìò íéëîåñ íëðéàå ,íëøåñçî ìëå ,äúùîå ìëàîá

,åìåë íìåòä úà ïæä Y,åáìá úùøùåî äðåîàäù éîå

äñðøôä úâàã âåàãì äáéñ ìë åì ïéàù ïåëð ìà òãåé

ä"á÷ä é"ò àìéîî åì úðúéðäה.

óàå,íééçä úãåáò àéä äðåîàá úå÷æçúää úãåáòù

åîöòá ùéøùäì áéåçî åðéàù òâøå òâø êì ïéàå

,ä"á÷äá ïîåà úðåîàíéìáàúî åðàù åìà íéîéá êà

,áåèä ì¯àá åððåçèá ÷éîòäì åðéìò øúåéá ïáøåçä ìò
áìä ïî äâàã øéñäìå åéìò êåîñìוïáøåçä ùøåù éë ,

'íðç ìù äééëá' äúåàå äðåîàä ïåøñç àåäזàúéàãëå .

'îâá(.èë úéðòú)áéúë ,(à ãé øáãîá)äãòä ìë àùúå'

äáø øîà ,'àåää äìéìá íòä åëáéå íìå÷ úà åðúéå

,äéä áàá äòùú íåéä åúåà ïðçåé éáø øîàíäì øîà
íëì òáå÷ éðàå ,íðç ìù äéëá íúéëá íúà ä"á÷ä

úåøåãì äéëá÷îå úéáä ïáøåç ùøåùù ,éøäå .ìë øå

åæ éøäù ,åðì àá äðåîàä ïåøñç ìò æìä øîä úåìâä

åîë 'ä ìò åîòøúäù Y íäìù 'íðéç ìù äéëá' äúééä

ïúùøôá øîàðù(æë à)úàðùá åøîàúå íëéìäàá åðâøúå'

והמבין ה . ידיו, במעשה  מצויה הברכה אין לו, הנראים בדרכים  פרנסתו את להשיג – הדבר בידו כי בנפשו והמדמה 

זצוק "ל פיינשטיין משה רבי הגדול  הגאון אל  הימים ' 'תשעת של  באמצען שפנה  באחד מעשה הווה וכך יבין ...

לביזנעס הצעה  לו נזדמן שכעת אלא ומתן, במשא למעט  יש  הללו בימים הרי בפיו, כמה(עסק)ושאלתו  עם גדול 

שקיב מכיוון לברכה. העסק  את לגמור משה  ר' לו התיר עצום, ממון  הפסד הוא זה עסק ומניעת עכו "ם, לעשירי

שיראה בכדי השבועות, בשלושת צימח אשר  זקנו  שערות את לגלח לו מותר האם לשאול  הוסיף 'היתר' היהודי

התיר למעשה כשבא אמנם  אופן. בשום משה ר' לו התיר לא זאת את אך הגויים, עם  פגישתו בעת יותר מכובד

זקנו . וגילח  לעצמו היהודי

רמאי  אולי ונאמן, ישר שהנך לנו מנין הגויים, שאלוהו העסק, את 'לסגור' עמדו וכבר  הנכרים , עם שבתו בעת

יהודי  אם הגויים , לו אמרו ומהוגנים. נאמנים כאנשים ידועים עמנו ובני אנכי, יהודי הלא הסוחר, ענה אתה, וגנב

ואת  נאמן אינך לדתך ואם הללו, בימים  בגילוח אתם  אסורים  שהרי – שערות זיפי בזקנך רואים איננו מדוע  אתה 

לקח ללמדו התבטל, העסק וכל  להם הלכו הגויים  עמך, לעסוק לנו ומה  נאמן... תהיה  לנו  וכי מקיים, אינך הלכותיה 

יתברך. רצונו נגד נימה כמלא אפילו כשפועלים  מאומה אפילו  להרוויח  אפשר  ואי הוא, מה' והון שעושר טוב,

אחת  בשנה המפורסמות, מהקהילות באחת הנעים בקולו תפילה  כבעל  ששימש  אחד על  מספרים צחות בדרך 

כשכוונתו חדש , עולם ' של 'ריבונו עשיתי הנוראים ימים לרגל  הנה  הקהילה לרב  החזן אמר הנוראים ימים בהתקרב

הרב ענהו  חדשה , נעימה  עליה  שהלחין - הארון פתיחת בעת שאומרים עולם ' של  'ריבונו  התפילה כי על  לך  הישמר

חדש חזן לעשות עולם  של הריבונו  יכול חדש עולם ' של 'ריבונו  תעשה  ה 'חזן' שאתה  טרם  ללמד עוד  הדברים וכוונת ...

בעזרו . הקב"ה  אין אם  מאומה עשות בידו ואין הקב"ה, של בידיו תלויים  לו אשר וכל  שהוא עת בכל  לזכור לאדם 

נאמרו. שהנה הזה , לזמן  ביותר הנוגע  הבטחון בעניין גדול יסוד להביא העניין יז-יח)מן ז הרבה(קהלת תרשע  'אל 

את  יצא אלוקים ירא כי  ידך את תנח  אל  מזה  וגם  בזה  תאחז אשר טוב עתך, בלא תמות למה  סכל  תהי ֵֵואל 

וז "ל  דוד' ה 'מצודות וביאר  קצת)כולם ', -(בשינוי הרבה  תרשע  אל ולא, מדאי יותר תחרד  אל המחריד דבר לך  בא  אם 

דעתך -תבלבל  עתך' בלא תמות 'למה כי ממיתו, החרדה  הנה  ביותר החרד -כי סכל ' תהי 'אל  ומאידך הרגיש. לבלי

המחריד בדבר עתך,כלום  בלא תמות למה  נאמר ע"ז  שגם המחריד, מדבר נשמר אינו  כלום  מרגיש שאינו שמי

בידו נכון לבלוהמות הלב ויאמן המחריד מדבר שיחרד  ר "ל  ידך, את תנח  אל מזה  וגם  בזה תאחז אשר טוב  אלא .

ביותר, להטריד  הרבה אינוירגיש כאלו הוא כלום  מרגיש  שאינו  ומי מה ', בטחונו מסיר כאלו הוא ביותר החרד כי

החרדה עליו שלח אשר המקום  גזרת על שניהםחושש  ידי  יוצא  אלוקים ירא אלא הלבב, לאמץ ומעט  להחריד  .מעט 

שכתב וכמו  החרדה , עליו  שלח אשר המקום  מגזירת אלא המחריד  הדבר מאותו תהא לא ה 'חרדה ' זאת אמנם 

זי"ע מקאברין משה רבי ג')הרה"ק מכתב קודש ' ב'אגרות משה  באמרות הובא מגיפה, מה ',(בעת רק ויראה  פחד שום  יעלה  שלא 

ר"ל מהסיבה ולא  מהמסבב היא היראה כי וד"ל, ר"ל, מהדבר .ולא  ֶֶ

הכתובז. לשון דקדוק  פירשו כג)ובזה ח  יתן(ירמיה ב'ראש ',ראשי 'מי הדמעות מי שתלה  דמעה', מקור ועיני ְִֵמים

מתוך  להיות צריכות דמעות אותם אך בתפילה, ואם עמי, בת שבר על  אם  עיננו, תרד מים שפלגי וודאי אכן כי 

חינם '... של בבכיה  ולהתאונן צורך בו שאין דבר על לבכות ושלא ב'ראש ', התבוננות
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éøåîàä ãéá åðúåà úúì íéøöî õøàî åðàéöåä åðúåà 'ä

ïååéëîå ,äáåè õøà ìà íàéáéù åðéîàä àìå ,'åðãéîùäì

ãéîú íîéò àöîð ä"á÷äù äîéìùä íúðåîàá åîâôù

áöî ìëá
ח

ùøãîá àúéàãëå ,àøåðä ïáøåçä ááúñð ,

(ë æè ø"ãîá)øîàù äæ ,íìå÷ úà åðúéå äãòä ìë àùúå'

áåúëä(ç áé äéîøé),äéúàðù ïë ìò äìå÷á éìò äðúð

òá÷ðå ,'ïéàåðù úåéäì íëì íøâ íúéëáù ìå÷ åúåà

.úåøåãì äéëáíéãîì åðéöîðåìò 'ïå÷éú'ä éø÷éòîù

áà åðéáà ä"á÷äá äðåîàá úå÷æçúää àåä ïáøåçä
åðúáåè ìò äòù ìëáå úò ìëá ã÷åùä ïîçøäטàìùå ,

íðéç ìù äéëá úåëáìי.

ìàå'íðéç ìù äéëá' àø÷ú éúééëáì éëå ,éðéáéùúéøä ,

éë ,éðîî åéðô 'ä øéúñä ,àåùðî äù÷ éáöî

ìàøùé éðá íâ éøäù ,êúééëá áùçéú íðéç íðéç úîàá

äòù äúåàá åéääìéìá',øúñäå ïåéñð ïîæá Y 'àåää

הללח. רבי הגה "ק  מנכדי אחת אשה  שהעידה  כפי 'המלחמה', בשנות באב' 'תשעה  מימי באחד  שהיה  מעשה

זי"ע  זצ "ל)מקולמייא ליכטנשטיין  אייזיק יצחק ר' חתנו רבבות (בת ריבי כמו אותה  שהפרידו שנים, כמה  לפני נלב"ע  אשר  ,

המחנה דרי  כל את הוציאו באב תשעה  יום בהגיע  המחנות, לאחד והכניסוה  ובעלה, מאמה ישראל בני מאחינו 

עליהם ציוו ימ"ש הרשעים לעננים. זכר שום  ללא היה בשחקים בהיר  יום  היום ואותו – השמים  כיפת תחת לחצר 

העמידו כולנה ועל  ברגליהם, אותם שידקרו  בכדי ומחודדות משוננות באבנים מחופה  שהייתה  החצר  קרקע על  לישב

עד  באב תשעה והנמהר המר ביום לדכאותם תחילה  בכוונה  שמע , צלצלי וכל  ועוגב  במינים  – זמר בכלי מנגנים 

זעקה לבה  מעמקי ומתוך זו, נוראה השפלה  לסבול יכולה  הייתה לא זו אשה נפש. של  לאדכדוכה שבשמים  אבינו

השמים ארובות את נא פתח  ויתעלה , יתברך  שמך  כבוד למען אלא  ישראל, בית עמך כבוד  למען לא  ואף  עשה , למעני

רעגען ' 'שלאקס  באונגרין)וירד  בלשונם חזק הזה(גשם הנורא  השם  חילול  כבדיםויפסק עננים  נראו  דקות כמה  תוך .

ומנגניהם עצמם  הבריחו הרשעים כל  אשר  עד עזים גשמים  לרדת והחלו  השמים ארובות את ה' ויפתח  בשמים,

אשה, אותה  וסיפרה  צריפם. תוככי אל להיכנס כשיכלו לרווחה  היהודים כל גם נשמו  אז  הצריפים, תוככי אל 

זה –שממעשה  ושעל צעד  כל על  עלינו  משגיח  רוענו  אבינו כי להאמין המלחמה  תקופת כל  במשך חיזוק שאבו 

אליו הזועקים שוועת את  הקב"ה שומע  והנורא, הגדול  הפנים הסתר שבתוך  .בראותם 

בספרט . לענין, זצ"למענין דייטש  שמעון להג"ר שפר לארה "ק)אמרי שעלה  זצ "ל החת"ס של הגמרא (תלמידו  דברי על  מביא

ס :) ממורו(ברכות חולין' שיחת לימוד 'ששמע  הטובה ', על  שמברך  כשם  הרעה  על  לברך  אדם סופר 'חייב החתם 

מן זצ"ל  ישראל  בית כל  קמים והקינות איכה אמירת ואחר הארץ , על  ויושבים  בעפר מתפלשין  באב תשעה  דביום

האדמה', כמשפחות שמנו ולא הארצות כגויי עשנו שלא וכו ' הכל  לאדון לשבח 'עלינו ואומרים  הבכי  ומן העפר

אנחנו כשאין חידוש  אינו  השנה  ימות בכל  זו תפילה ואמירת מאצלנו, יותר  טוב הוא ואומות הארצות לכל  והרי

אנחנו ג"כ  ואפילה החושך יום באב תשעה  ביום דאפילו  הוא החידוש  אבל  וארצנו , מולדתנו אבדן על  מתמרמרים

ביותר הקשים בזמנים גם כי למדנו, הדברים ומתוך  כהם. חלקינו שם ולא הארצות כגויי עשנו שלא ומודים  משבחים

תדיר . וגומלנו גמלנו אשר חסדיו  רוב על  לו ולהודות הכל  לאדון לשבח עלינו  עדיין

מיםי. ביצקי לישנא, בהאי זי"ע אדלער נתן רבי  הגה"ק  מורו על  זי"ע סופר' ה'חתם מרן הגה"ק  העיד נפלאה עדות

לו אהובה שנה , י"ב כמו  אחת ובת קטן בן  אם כי לו היה ולא לבאסקאוויטץ  בואו בתחילת מורי] [של  ידו על 

הדין את מצדיק  והיה עינו, דמע ולא שם, מתה ובעוה "ר בשבחה, לספר אפשר אי בתה כן כאמה  בשמחהבמעשיה 

תורה , שמחת בתפילת דוגמתו  ממנו  ראיתי לא  אשר ונפלאה  לעלות גדולה רגיל  היה וירא פרשת השבת ביום אך

א' דמע  זלג ההפטרה באמרו  אך מהנ"ל, עצמו  מנע  לא השבעה  שבתוך  שבת באותו וגם שבת, בכל  ולמפטיר כהן 

ולד  לו היה ולא כלל, שמה הזכיר ולא עצבות, רמז בו נראה  לא ושוב לאחר ונהפך חזר ומיד בידו, וקבלו מעיניו

עכ "ל לעולם , ט )אחר סימן המכתבים  חלק תשובות בליקוטי יש(נדפס ללמדנו מ "מ  מאד, עד היא גבוהה כזו מדרגה  כי הגם  .

ובשמחה . באהבה  הבורא הנהגת את ובמקומו  במדרגתו וחד חד כל לקבל כיצד בזה 

בשערים הנודע  הגה"צ ה "ה המעשה מבעל  ששמע  שליט"א מלעלוב שמעלקא רבי אדמו"ר כ"ק מדודי שמעתי

מקארלין  אלימלך  אברהם רבי הרה"ק  עם לנסיעה הצטרף  מנשה ר ' מעשה , הוה  וכך  זצ"ל , ראזענפעלד מנשה  ר '

לביתו בדרכו ים בלב האניה  על  לשמשו כדי  לפולין)זי"ע  להפליא (מארה"ק מסודר היום' 'סדר מנשה לר' שהיה וכיוון .

הדרכים טלטולי מחמת וכאן וסדרים, בשיעורים יומו כל את וממלא הבוקר  לפנות 3-4 בשעה  קום  משכים כשהוא –

הרבי) את גיין'(ושימושו  אריבער  און ענדיגן שוין עס  זיך וועט ווען 'רבש"ע , ואמר מנשה ר' נאנח סדריו, לו נשתבשו



דברים פרשת - הפרשה äבאר

,'íðéç ìù äéëá' àåäù äæë áöî ìò ì"æç åøîà î"îå

éë àîòè åðééäå,íéîçøáå ãñçá åîìåò âéäðî ä"á÷ä
äòù ìëáå úò ìëá åéúåéøá ìë ìò äçå÷ô åðéòå,õéöî'

íéëøçä ïîúåðåìçä ïî çéâùî,åìåë íìåòä ìë ìò '

äòùá óàå ,ãñç ìù èåçá íéàåøáä ìë úà âéäðî àåäå

éðá íéðéîàî' åðà éøä ,øùá éðéòá ïë äàøð ïéàù

áéèéäì ,úéèøô äçâùäá çâùåîå âäðåî ìëäù 'íéðéîàî

íìåòá äùòðä øáã ïéàå ,äòù ìëáå úò ìëá åðîò

úåòøàîå íéø÷î éðéî ìë åòøàé íúñá àì éë ,åîöòî

.'ïåáùçá ìëä' àìà íìåòáúà çúåô ä"á÷äù íéîòôå

'åúçâùä' úà ùîî øùá éðéòá åðì äàøîå ,úåðåìçä
íéðô úøàäáåðìéöäì ïåéìò ãñç äúééä úåëùçä ìëù

úåáåè éðéî ìëá åðì áéèéäìå òø ìëîיא,ìò ãîììå

,øùá éðéòá úàæ íéàåø åððéàùë óà ¯ àöé åìåë ìëä
íéîéä ìë åðì áåèì ïåáùçá ìëä éë ïéîàäìå úòãì.

íðéç ìù äéëá úåëáìî ÷éñôé äæáåיבïåëð' äéäé éë ,

'àøéé àì åáì êåîñ 'äá çåèá åáì(ç¯æ áé÷ íéìäú)
.יג

äëå'ìåéèä úøâà' øôñá áúëéçà íééç éáø ÷"äâäì)

(à úåà ,âàøôî ì"øäîäàì 'äëéà úìéâî' ìëá éë

הטלטולים) אלו  כל מעלינו ויעברו  יגמרו אימתי מתי, עד הרה "ק(רבש"ע, כשמוע  רא"א, הרה "ק עם הילוכו כדי תוך הדבר  והיה ,

' גערה במעין לו ואמר מלכת עמד דבריו קומעןאת איבער וועלען  נישט  דארף  איד באהבהא זיין מקבל  אלעס נאר

ובשמחה )ובשמחה' באהבה  יקבלם אדרבה  אלא הקושי, זמני מעליו שיעברו  יהודי איש  ימתין  נחקקו(לא שהדברים מנשה  ר' אמר וכה  ,

לו . שאירע  ומקרה דבר  שום  על  חייו ימי כל במשך  התאונן לא ומאז בלבו ,

דעדויא. הרפתקאי כל  בראותו לבבו ירך  לבל  האדם, על ובאים המתרחשים  וצוקה  צרה לכל  אמורים  הדברים  וכן

באים . הם  ול'עלייתו' לטובתו בעולם הנעשה  כל  כי  וידע  נאמן עליו, בסוס  שהיה' 'מעשה  עפ "י הדברים  ויובנו 

ל 'אוצרו' מכניס שהסוס  מההכנסות שנהנה האדון סוס', 'כמו  האדון עבור ולילה  יומם  עובד היה  הלה לאדונו ,

מדור בית ואף  הסוסים , מאכלי ממיטב ומשקהו  מאכילו  הטוב , כגמולו עמו להיטיב מרבה היה  המסורה בעבודתו 

כבר כוחותיו זקנה, סימני להראות החל  והסוס והשנים , הימים עברו  שכמותו ... לסוס וכיאות כראוי לו  העניק  ללון

ה 'הוצ  ואילו והולכות, פוחתות הסוס 'הכנסות' כי הבעה "ב הרגיש  לזמן ומזמן לו, עמדו ומשקהולא מאכלו סביב אות'

הכרת  מחמת אבל ויטול '... יבוא ליטול  הרוצה 'וכל  – שחרור' בגט 'לשלחו בעה"ב  חישב וכבר במאומה , פחתו לא

לא  זקנותו  ולרוב עיר של ברחובה הסוס הילך בהיר  שביום  עד  הימים. משכבר  נאמנו סוסו את  הפקיר לא הטוב

עמיקתא' ל 'בירא ונפל  כהוגן עמוק)ראה  אכן,(בור – בעה "ב בדעת עלה עתה לחיות , נשאר בנס  ואך  אמה , חמישים

'רק בו לקיים לי מותר כן לו משאירע השעה בזו  אבל  – לחפשי שלחתיו ולא הנאמן סוסי על ריחמתי היום עד

סוסים' לו ירבה  טז)לא יז על(דברים נעמד 'קבורה ', מצוות לקיים  יחוד' ב'לשם  בעה "ב פתח  קבורתו'... תהא ו'שם ,

הביט הבור בתוככי שעמד הסוס  וכדין... כדת וראשו  גופו  כל  יכוסה  למען עפר  לתוכו  משליך והחל  הבור שפת

עפר שקי הבור לתוככי מריק  - בשלו והבעלים  בעפר... מר מכסני מדוע  בעליו, על  ותימהון בתדהמה למעלה  ממטה 

משליך  שהוא פעם בכל  כי הבעלים  שראה  עד ... ובעתה פחד  מלאות בעיניים  הסוס עליו מביט  ועדיין זה... אחר  בזה 

וריקודין  לשמחה הבעלים הבין לא מתחילה ושוב... שוב יעשה  וכן בור, של לגובהו הסוס  קופץ  הבור לתוך עפר

בכל ושלם  בריא כשהוא הבור מן שיצא עד  מעלה , מעלה  ועולה הולך הסוס כי ראה  ש ... עד  עושה . זו מה  הללו 

להעלות  זאת  ב'קבורה ' השתמש הסוס אבל  בעפר, ולכסותו לקברו בא שהוא אף כי  הבין אז  או ושס"ה, רמ"ח

לגמרי... לחפשי שיצא עד תחתיות בבור  שנעשה העפר  הר על  ועוד עוד עצמו

ממנו , תתפעל  אל  חיותך ... בחיים  לקברך  ובא  רוצה  פלוני כי רואה  שהנך  בשעה  מבכי קולך מנע ממך , אנא  ולדידן ,

ושפלותך . גלותך  מבור ולדלותך  להוציאך  למעלה  להעלותך  'הר' אלא אינם  עליך משליך  שהלה  ואדמה  עפר חבילי כי

הכתוביב . בלשון ביארו ה )וכה  פב גם(תהילים  תמימה  באמונה הנוהג זה כי יתהלכו', בחשכה  יבינו ולא ידעו  'לא

'בחשכה  הרי יבינו ', ולא ידעו  שיפול ...יתהלכו''כשלא מבלי ובשלווה ברוגע  'להתהלך' יוכל  החשכה בעת גם  -

הוא... מתמוטט  ומאיליו רח "ל , מעמד להחזיק יוכל לא החושך בעת אזי דבר כל 'להבין' הרוצה  זה  לעומתו

חיים'יג. ה'חפץ  במשנת ו)מצינו הערה וירא עה"ת, הפסוק(ח "ח י)על  לב שהנותן (תהילים כמו יסובבנו', חסד בה ' 'והבוטח

'רפואה' ונעים(תרופה )לחולה רך במעטה  אותה יעטוף מאד, מרה את (קפסולה )שהיא החולה ירגיש  שלא בכדי

יומתק ואז  בבטחון, הצרה את יעטוף האדם, על ובאים המתרגשים 'מרירות' מיני בכל  נמי, כך שברפואה , המרירות

כלל . מרירות שום ירגיש ולא הכל , לו 



דברים פרשת - הפרשה באר å

íù ÷ø àìà ïéãä úãéî ìò äøåîä 'íé÷åìà' íù øëæð

' øáãä íòè øàáîå ,íéîçøä ùøåù àåäù ä"éåäòéãåäì
åîò èåôùé äîç óèùá àì éë øåëæé íçø æâåøá éë,'

éãé ìò àìå 'íéîçø'á àìà íðéà úåøöä ìëù åðééäå

.å"ç æâåøå ïéã

êëåøîàðù äî í"éáìîä ùøéô(è¯ç áî íéìéäú)íåäú'

êéìâå êéøáùî ìë êøåðö ìå÷ì àøå÷ íåäú ìà

é"ùø ùøéô øáëå ,'åâå 'åãñç 'ä äåöé íîåé ,åøáò éìò

àøå÷ íåäú ìà íåäúå ,úåøöä ìò àåä ìùî 'íåäú'ù

í"éáìîä øàéáå ,'äúøáçì äàøå÷ äøö' åðééäúòáù'
äùòúù úôåîå úåà éìöà äæ äéä úåìåãâ úåøö éìò åàáù

úåìåãâ úåàìôðå íéñéð éìיד
øééöéå 'åëå,ìùîå øåéö ïåùìî)

(ïåéîã ïåùìá øîåà áåúëäù øîåìëåúåìå÷ä åòîùð úòá éë

òîù íéøáùîå úåîåäú íéøéãà íéáø íéî úåìå÷ äìàä

éëàåáì ïëåî 'ä ãñç éë óëéú åòéãåäå íìå÷á å÷òö,

úåàìôðå íéñéð ññåðì åãñç 'ä äåöé éë ïîéñ äæ éëå

æà éúòîùù øîàù åäæå ,íéúôåîå úåúåàåãçàä íåäúù
åãñç 'ä äåöé íîåé øåîàì øçàä íåäúì àø÷óéñåäå .'

äøéù äìéìáå' ÷åñôä êùîä íâ äæá ùøôì í"éáìîä

äéä ãåòùë úåøöä úòá íâ éë ,'ééç ì÷ì äìéôú éîò

éúøù øáëù' Y éîò äøéù äéä æà øáë äìéìå êùåç

,ééç ì÷ì äìéôú åéìò éúììôúäå ãñçä øéùàùðäá éë
'íäéøçà ãñçä àåáéù éúòãé íéøáùîäå úåîåäúäטו,

ãéúò øùà ãñçä ìë ìò çáùîå øù äéä åéùëòî øáëå

úòùá äðåîàá ÷æçúîä ïëàå .åîéò úåùòì ä"á÷ä

íâå êùåçå øúñääéîò äøéù äìéìá'àåä ï÷úî éøä ,'

ìù íâôä ùøåù úà'àåää äìéìá íòä åëáéå'.

óàå,íéøòöîä íéø÷î åì òøàéù øùôà ïéîàîì íâù

,íðîàïéàù àåä òãåé ,'äá ïéîàî àåäù ïååéëî
åîçøî åéáà åì äùò ìëä úà éøäù øòöì íå÷î ìë ïàë

,åúáåèì ìëä äùåòä...ìåãâ øåà åì äìâúé ãåò éàãååáå

ì"æåä ìòá'÷ãö èôùî'(ä"ô úåà)
טז

ìò äòåè íãà

'óñåé øëîð ãáòì' ïéðòë òø àåäù øáåñå øáã

àáøãà ìáà ,ãåàî äáøä àöåéëåíéîòôì äáéñä úàæ
äìåãâ äáåè äæî ë"çà åì àáéù åúáåèìøîàù åäæå ,

(àë çé÷ íéìéäú)'éðúéðò éë êãåà'äòåùéì éì àéä éåðéòäù.

øîàù åäæå(åè é íéèôåù 'éò)ì"ø ¯ 'äùò êéðéòá áåèäå'

äæ øáã åì ïúéù é"ùäî ïðçúîå ù÷áîå äòåè íãà

úîàáå ,úéúéîà äáåè åì úàæù áùåç éë äæ øáã åà

ò"ùáø åðçðà íéììôúî ë"ò ,ïë åðéà íéîòô äîë

éì äùòúêéðéòá áåèäàåä áåèù òãåé äúàù äî ¯

øîàù åäæå .åúìåæ àìå åðì äùò úàæ úîàáíéìéäú)

(ãé èñåäðòé íåìùå ñç éëå äù÷ã ,'êòùé úîàá éððò'

äòåùé åäæéà òãåé äúà ò"ùáø 'éô íðîà .ø÷ùá

.äúìåæá àìå éððò äòåùéä åæáå ,úéúéîà

êëåí"áîøäì úåéðùîä ùåøéôá àúéà(ä"î è"ô úåëøá),

äòøä ìò êøáì íãà áééç' äðùîä ìòיזíùë

זי"עיד. חי' איש  ה'בן הגה "ק  שכתב מה  להביא העניין ראשונה )ומן שנה  שהוא (בפרשתן, אב נקרא זה  חודש  ולכן וז "ל ,

חדשים, לכל  אב  להיות חדשיםעתיד מכל  יותר מרובות טובות בו שיהיו מוכרח  רעות בו  שנעשו  עלמאחר  ,

הכתוב שאמר מה  טו)דרך צ  הטובות (תהילים על  הוא סימן רעות בו שנעשו ש 'זמן' והרי  עכ "ל . עניתנו', כימות 'שמחנו

סימן  הם האדם  על  הבאות הגדולות שהצרות ב'נפש ', גם  זה דרך על וכן השנה , תקופת באותה להתרחש  העתידים

עליו . לבוא העתידים  ונפלאות לניסים  טוב

במדרש טו. איתא כ)וכבר  תהלים צרה '(שוח "ט ביום ה' 'יענך אחר ונתייגע(משל)דבר בדרך מהלכין שהיו  ובן לאב

כי  דע לפניך הקברות' 'בית ראית אם בידך, יהא זה סימן בני, לו , אמר  המדינה , היא והיכן לאביו אמר הבן,

לישראל  הקב"ה  אמר כך  לך, קרובה שנאמר המדינה  נגאלים  אתם שעה  באותה  אתכם  מכסות שהצרות ראיתם  אם 

צרה ביום  ה ' .יענך

לאברכיםטז . ממליץ  היה זי"ע  ה 'סטייפלער' הגה"ק  וכן זה , ספר מאד והעריך חיבב זי"ע  ישראל ' ה'בית הרה"ק 

ובשמחה . באהבה  ולקבלם אמת ה ' משפטי כי לדעת זה בספר  להגות ל "ע  יסורים  שעברו 

במדרשיז . וכמובא באהבה, אותו ומקבלים הדין את עליהם המצדיקים  של  שכרם וראה  מט )בא א, מרים(איכ"ר על 

ללבוש, בגד לה  שיהא 'חלוק' לה קנו ואף מידיהם אותה ופדו בעכו הגויים לבין שנשבתה  הנחתום  בייתוס בת 

חלוק לה  קנו שוב ים, למצולות הבגד את עמו ו'נטל ' ושטפה  אחד גל  והגיע לכבסו אותו  לשטוף הים  לחוף  וירדה

חובו, את שיגבה  לגבאי לו 'הניחו  להם אמרה  שלישי בגד  לה לקנות וכשרצו הגלים , בין נשטף הוא וגם  כיוןאחר,

éליה לה  והוציא לים  הקב"ה רמז הדין  את עליה  '.שצדקה  ֵֶָ



דברים פרשת - הפרשה æבאר

'äáåèä ìò êøáîùיחïúìéçúù íéáø íéøáã ùéù éôì ¯

åì éåàø ïéà ïë ìòå ,äáø äòø íúéøçà äéäéå íéáåè

éðôî äìåãâ äòø åéìò àáúùë íîåúùäì ìéëùîì

äôåñ òãåé äðéàù(äæî äìåãâ äáåè åì àöé óåñáìù)åîëå ,

÷åçùáå äçîùá úåáøäì åøñà ïëòôù áåø åì ùéùë)

(äáåèåçöðì øàùé íà òãåé åðéà íù íâ éë ,íìåàå
íñøåôîå éåìâ êë ìë äâàãäå ïåâéä ìò áåúëä úøäæà

åéìò øáãì êéøö ïéàù äàåáðä éøáãáå íéøôñá.ì"ëò '

úçúåøùà 'íðéç ìù äçîù'á äáøé 'íðéç ìù äéëá'ä
,åúðåîà ó÷åúî åì àåáúéáø ÷"äøä æîøù åîëå

ïúùøôá ò"éæ áåìòìî ãåã(åè â)úà éúúð øéëîìå'

éãë ,äøåúä øôñá 'úåãå÷ð' åáúëð àì ïëìù ,'ãòìâä

ùé êëå .êøåöä éôë äøåúä é÷åñô úà ùåøãì ìëåðù

ïîéñ ,øîåà ä"á÷ä ,ç"úô ãå÷éðá 'øékîìå' ,ïàë ùåøãì©¦

úâäðäá øéëîå ïéîàî íãàä íàä åãé ìò øéëäì éúúð äæ

,äçîùä Y àåäå ,'äåúàî éë òãåé 'ä úâäðäá øéëîä éë
,áåèì ìëäå ,úåòøä àöú àìáöòúäìå âåàãì åì ùé äîå

,éðåîìà äùòîîå éðåìô äø÷îîùé òøåàî ìëá éøä
òøéà òåãîå òøéà äî ìò ïåáùç ä"áå÷ìå .,øékîìå' åäæ©¦

íéðîàð íéãò íä äìéâäå äçîùä ,'ãò¯ìâä úà éúúð¦¥

ä"á÷ä úà øéëî àåäùיט
(í"éøä íåøîá àáåä).

התשובה מן יתייאש  אל לעולם – ישוב שחטא ומי 

ïúùøôá(à à)ïøàô ïéá óåñ ìåî äáøòá øáãîá' ,

é"ùøáå ,'áäæ éãå úåøöçå ïáìå ìôåú ïéáå

ìë Y äáéúå äáéú ìëá íäì æîø äçëåú äæéà øàéá

,úåòøåàîä øãñ éôì áúëð àìù àìà ,øçà ïååò ìò úçà

íéøáãä åáúëðù ò"éæ àæìòáî ã"éøäîä ÷"äøä øàéáå

äéä ,øãñä éô ìò áúëð äéä íà éë ,ïøãéñë àìù

ìùëð íà Y 'íéøáã ìù ïøãéñ àåä êë'ù áåùçì íå÷î

åéìòå ,'íéàèåçä úë' ïéá ñðëð àåä éøä àèçá íãà

àèçì äæ àèçî êéùîäì ,åæ êøãá äàìä êéùîäì

...'íéàèçä úîéùø'á áúëðä éôë àáäíúáúë ïë ìò
åãéá ìôð øáëù íå÷î äæéàáù Y ïøãñë àìù äøåúä

åàøåá ìà áø÷úäì Y ãéîå óëéú áåùì...

íéøáãëò"éæ '÷éãö éúôù'ä ÷"äøä ùøéô åììäúåà)

(æèïúùøôá áéúëã àäá(é à)íåéä íëðäå'

'áåøì íéîùä éáëåëë
כ

åðéöîù 'íéøåèä ìòá'ä àéáäå ,

ב'ירושלמי' גם איתא ממש  זה ה "ז)כעין פט"ז בני (שבת וירדו בשיחין סימאי בן יוסי בחצר  דליקה שנפלה  'מעשה

השר)קוצרה  להן.(אנשי הניח  ולא לכבות ציפורין  וכיבהושל  הענן  עליו קשר מיד חובו . שיגבה  לגבאי הניחו  להן  '.אמר

מצוות  ושאר ותפילין מציצית פטורים הנשים  אלו  יעקב' 'בית הנה זי"ע, שלום ' ה'נתיבות הרה "ק אומר היה וכך

נתנו לזאת אולם  האנשים, כמו  ית"ש  הבורא את לעבוד  יכולים  שאינם  חלקם נגרע  ולכאורה גרמא, שהזמן עשה 

כרצונו', שעשני 'ברוך יום  בכל  לברך  גדולה  מתנה באהבהלהם הבורא  הנהגת את לקבל  מזו  גדולה  עבודה  לך  ואין 

כרצונו שעשני על ולהודות בשמחה...)(ופשיט ...ובשמחה  הדין את לקבל עליהם זו ברכה מברכים שאין ה'אנשים ' שגם  .א 

זי"עיח. חיים' מים ה 'באר הרה "ק כתב הטובה על  שמברך כשם  הרעה  על  לברך  ניתן היאך  נפלאים (חוקתדברים

חקת) זאת נאמנהד "ה  ותדע  והחסדבזה "ל , הטוב זה  היסורים)כי הגמור (של מטוב  וחסד טובה  יותר הלא היא כי .

מו .)נודע ונמצא(סנהדרין וכו', מראשי  קלני אומרת מה שכינה מצטער וכשהאדם צר , לו בצרתם הטובאשר שכאשר

האדם , בטובת שרוצה וחסדו  טובו  גודל  למען ואך  מזה, צער  לו  כביכול  האדם , אל יסורין שולח הוא ברוך השלם 

לבריותיו שיטיב בכדי האדם , ומצער צערו  על  מתאפק טובכביכול לפניו גם אדם לבן ששולח  בטובה  כן שאין מה ,

מוסיף אזי בשאת, החי הבשר לרפאות אם כי באו לא שהיסורין באמת ויודע זה את מבין האדם  ואם וכו'. הוא

בעבור כביכול עצמו שמצער הוא, ברוך ולטובים לרעים והמיטיב הטוב לקל  צמאון על  וצמאון אהבה על  אהבה

האדם. כי טובת  הרעות, כל  על הוא  ברוך  נאמן  לרופא  ולהודות  ולברך  וחיבה , באהבה  באמת לבבו להפוך  יוכל  ובזה 

נכון על שמו וברוך הוא  ברוך אורו  לקבל  לפניו  הטובה  תכלית  עכ "ל זה  בזה ). שמאריך .(ועיי"ש 

מי יט. 'ולמכיר ' אומר שהקב"ה  זי"ע , מלובלין הרה"ק  בשם  זה בפסוק ביאר  זי"ע  מלובלין  הכהן צדוק  רבי הרה "ק 

אליהו גילוי של  רבה  מדריגה נותן אני לו  הגלעד ' את 'נתתי כזה  לאדם  שלימה, באמונה  בי ומאמין שמכיר

יד)ה 'גלעדי' אות מקץ  פר ' צדיק .(פרי

במדרשכ . גררא, יא)אגב א לרוב(רבה  השמים  ככוכבי היום והנכם  אתכם הרבה  אלוקיכם  'ה ' הנזכר  הפסוק על  כתב

הכתוב  שאמר זהו  ח)- ה  וביאר(תהילים  לזה, זה  שייכות מה ביאור וצריך ביראתך'. קדשך היכל  אל  אשתחווה

הונא מרב שקבלה זי"ע מאוסטראפאליע שמשון רבי 'אשתחווה(האמורא)הגה "ק הפסוק  לומר  - הרע  עין  כנגד כסגולה



דברים פרשת - הפרשה באר ç

Y äæ ÷åñôá .à ,'íëðäå' úáéú íéîòô 'á 'äøåñî'á

íëðäå' .á .áåøì íéîùä éáëåëë íåéäíëðäåíéëìåä

'åáì úåøéøù éøçà ùéà(áé æè äéîøé)éúôù'ä øàáîå ,

,øáãá æîøä '÷éãöúåøéøù éøçà êìä øáëù éî íâù
íéîùä éáëåëë øéàäì áåùì åçåëá ïééãò ì"çø åáì,

äáåùú éøòù åéðôì íéçåúô ,éç íãàù ïîæ ìë éë

çáùì íòè ïúåð äæáå .áëåëë øéàîå é÷ð úåéäì ìëåéù

íëðäå øîåì äùî óéñåäù äîáíåéä,íéîùä éáëåëë

ìò äðååëä àìà ,êøåö äá ïéà 'íåéä' úáéú äøåàëìù

ì"æç åøîàù êøã(áé èë é"ùøá àáåä)ìéôàî íåéä äî'

íà óàù ,ä"ò åðéáø äùî íäì øîà ïàë óàå ,'øéàîå

íëãéáå íëçåëá éøä ìéôàî àåäù 'íåéä' åîë íëðéä

äðåùàøáë øéàäìå øåæçìכא.

השמים  מן פרנסה  – בשר  לכל לחם נותן

ïúùøôá(áì à)'äá íéðéîàî íëðéà äæä øáãáå' ,

ò"éæ ïéèòøèñî ÷"äøä øàéáå ,'íëé÷åìàìâã)

(íéøáã 'øô ä"ã ,úåèîùä ,äãåäé äðçîéîì æîøì àá éë ,

,÷ñåò àåä øùà ÷ñòá åúñðøô úáéñ äìåúù,àðà
äàøå êðéò ç÷ô,úîàá éøäù ,êãéá äìåãâ úåòè éë

àåä íà ,ìùîì .ä"á÷ä àìà íãàä ñðøôî ÷ñòä àì

'éãðàø'ä úà ÷éæçî(õéøôäî äâéæîä úéá úåøéëç)áùåç àåäå

íàù éøä ,åúñðøô àåáú äæ 'äâéæî úéá'î à÷ééãù

'øñåî' àá éë ¯ ÷ñòä äæ åðîî åç÷é íéîéä ïî íåéá

úà äìä ãáàé ,á"åéëå ,õéøôä ìöà åéìò ïéùìäå

åì àá äæ ìëå ,åúåå÷ú äñôà éë áåùçéå ,åéúåðåúùò

úîçîêà .÷ñåò øùà ÷ñòá åúñðøô úáéñ äìåúù
ù"áúé àøåáä àìà åñðøôî ÷ñòä àì éë òãåé ïéîàîä

,íéðéë éöéá ãòå íéîàø éðø÷î ñðøôîå ïæäøåöòî ïéàå

øúåé áåè øçà íå÷îî åúñðøô åì ïéîæäìå òéùåäì 'äì

ïåùàøä äæîכב.

äæåáåúëä ùåøéôäæä øáãáåøáã'î à÷ååã éë áùåçä ,

,äñðøôä åì àåáú úéðåìô 'úåìãúùä'å ÷ñòî ¯ 'äæ

ישראל עם על  ע"ה רבנו משה  אמר  היאך המדרש לבעל  קשה שהיה לפרש , יש  ועפי"ז  ביראתך ', קדשך היכל  אל 

'זהו המדרש  ומתרץ  עליהם , בישא עינא בזה  יעורר שמא חשש ולא לרוב  השמים ככוכבי –שאמר שהינם  הכתוב'

בישא העינא לבטל  חסדך ...' ברוב  'ואני הפסוק  את אמר רבינו אמ"ק שמשה  לקט  עיי' שם, ידין ' וב'דן י  מאמר קרניים (ספר

המהר "ש) בשם  דברים .בעלזא,

זי"ע מרימנוב  הירש  צבי רבי הרה "ק סגולות)וכתב עניני המים, זי"ע ,(בארות מרימנוב מנדל  מנחם רבי הרה "ק  בשם

הפסוק ג"פ  לומר הרע  עין נגד  יד)סגולה סט  יאמר (תהילים ואח "כ  ישעך ', באמת ענני רצון עת ה ' לך  תפילתי 'ואני

ומס"ת  מהר"ת ביראתך' קדשך היכל אל  אשתחווה ביתך אבוא  חסדך  ברוב  'ואני מפסוק היוצאים השמות בעל רבש"ע 

ע "ה הונא  רב בהם  שכיוון  הכוונות כל  כוונתי כאילו ויה "ר אמן, פלוני, בן מפלוני בישא  העינא תסיר תיבות .ומאמצעי

הרע . עין מכל  וינצל 

חז "ל כא. מאמר עפ "י תשובה, של  כוחה מגעת היכן עד וראה נד.)בא להיכל (יומא אויבים שנכנסו (להחריב בשעה

ביהמ "ק) אזי את מקום  של  רצונו עושים כשאינם  שהלא הראשונים והקשו בזה, זה מעורים  הכרובים את  ראו

זי"ע הכהן צדוק רבי  הרה"ק  וביאר הבית, אל  ה )פניהם אדר חדשים, ראשי צדיק , כל(פרי שכלו ישראל  בני משראו  שאכן 

בתשובה מיד  הרהרו להיכל נכנסו  כבר והאויבים  מ "מהקיצין הגזירה , את לבטל  בידם  היה  לא שכבר אומנם  והאף  ,

מקום' של רצונו  כ'עושין  נחשבו האויבים .מיד מצאום זה ובאופן אחיו, אל איש פניהם להיות הכרובים ונהפכו 

חיפשכב . הערים  לאחת בהגיעו לעיר , מעיר  נודד שהיה ואביון לעני זה ענין זי"ע  מרוז 'ין הרה "ק  שהמשיל  וכפי

יפות  פנים בסבר ומקבלם  אורחים מכניס  שבעליו פלוני לבית העיר  אנשי וישלחוהו  הרעבה , נפשו להחיות אוכל 

מאכל תקבל  כאן אכן בעה "ב, לו אמר האורחים ', 'הכנסת בעל  לבית העני ויבוא כסף . אין חינם  ולינה שתיה באכילה

שעה למשך הבית עבודת תעבוד  למעשה  קודם כתנאי אך נפשך , תאווה אשר ככל  ונדיבה  רחבה ביד ומשתה

קשה עבודה  בהם  שעבד  שעות כמה כעבור ומלאה . רחבה  ביד  ומשתה במאכל נפשך תשבע  ולאחמ "כ ושעתיים,

שם הסמוך הבית אל  נא הכנס בעה"ב הראהו משכורתי, לי שלם עתה  בעה"ב, אל בשמחה  העני פנה  ומייגעת

הצטרכותו . וכל  ושתיה אכילה  ובשפע  לבב ובטוב בשמחה  פתוחות בזרועות העני שם נתקבל ואכן משכורתך, תקבל 

אשר על  המארח , של  ליבו טוב את בהתפעלות משבחים לצדו היושבים שהאורחים העני שמע  אכילתו  כדי תוך 

'טוב יקרא לזה וכי נפשו , במר  אליהם צעק כן העני כשמוע  כסף, אין חינם והכל  יפות פנים  בסבר אורחים  מכניס

להיכנס שזכיתם  עד עבדתם ובמה היכן לי נא הגידו להאכילם, 'טובה' עושה  ואח"כ  העניים את בפרך שמעביד לב',
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àåä ïîéñíé÷åìà 'äá ïéîàî åðéàùïéîàî äéä íà éë .

ïéðò ìëå ,àéä 'ä éãéá äñðøôäù øéëîå òãåé äéä

ïåéë íãàä ìò úìèåîä äáåç àìà åðéà úåìãúùää

'íçì ìëàú êéôà úòæá' ¯ êøáúé åúîëç äøæâ êëù

(èé â úéùàøá)äñðøôä úà íãàì äàéáîä àéä àì êà ,
כג
,

àéäùäéåìú äðéàå ,åì áö÷ðä éôë íéîùä ïî äàá
úåìãúùää èåòéî åà éåáéøáכד.

ïúùøôá(æ á)êé÷åìà 'ä ...øáãîä úà êúëì òãé' ,

,ùøãîáå ,'øáã úøñç àì êîò'øô ù"å÷ìéá)

(à"ä éë ä"ã ,çúú íéøáã,êëåìëì ,êëåìä Y êúëì òãé åäî
,êúñðøôá êøòöåøîåì àáù íé÷éãö äá åøàéáå .ì"ëò

íãàä êìëìúî äîë ãòå òãåé êøáúé 'ä éë ,äæá

åáéìå åùàøù ãò ,äñðøôä úãøèá åéìò äôåøè åúòãå

,'êîò êé÷åìà 'ä' Y íãàä äùòé äîå .åîò ìáøåëæé
àåäå ,ñðøôîå ïæä àåä éë ¯ íé÷åìàä 'ä úà ãéîú
çèáåî ,ïëà æàå ,åøåñçî ìë àøáð øéöé ìëì àìîîä

'øáã úøñç àì'ù àåäíéðåîà øîåùä ÷"äøäì äñðøôå äðåîà)

(èî 'îò ò"éæ.

עובד... מי ועבור  בפרך עובד מי סח , אתה מה  יודעים איננו כנגדו , ענו הם אף  ובמשתה , במאכל  ליבכם לסעוד לכאן

היכן  ידיעתו חוסר ואת תמימותו את שניצל אחר  אדם  של  לביתו בטעות נקלע זה שעני הדברים  שהתבררו עד

בכפו . עוול  לא על  בפרך העבידו והלה  האורחים , הכנסת משכן הוא

הצדדים. לשני נלמד זה אחראממעשה ענין עבור אלא האוכל , עבור הייתה  לא העני של  ועמלו  עבודתו  שכל .

תחילה . עבודתם בלא אף האורחים ' 'מכניס מבעה "ב מנתם  קיבלו  לידו היושבים כל  אף שהרי שהאוכלבלגמרי, .

שהעבידו בעה "ב עבור עובד היה לא אם  אף שהרי שעבד , הפרך  עבודת בעד  תשלום כלל  היה  לא העני שקיבל 

והנמשל , מנתו . את  אורחים מהמכניס  מקבל היה ג"כ  את חינם  לאדם  מביאה  ההשתדלות  שלא  לדעת האדם  על 

ידע פרנסתו ועוד לחם ', תאכל  אפיך 'בזעת המלך גזירת אם כי אינה  ההשתדלות חובת וכל  לו, באה  לא  שפרנסתו

השתדלותו , כמות מחמת אליו  יגיע הכל  בוודאי פרנסתו, תתרבה  השתדלותו  רוב שלפי לו נראה  מדוע  ומעתה,

שמיא. מן לו שנקצב

ה 'פעילים' עבור וכספים מעות  לאסוף  ללאנדאן פעם  נסע  זצ"ל  שבדרון שלום רבי ישראל הגה"צ נפשות מצילים (שהיו

רוחני) לקבץמשמד  שלום רבי הצליח לא למעשה זי"ע . איש' ה'חזון הגה"ק  של  ועידודו בברכתו מלווה נסיעתו והייתה  ,

– איש  החזון לו אמר עליו, העובר  לספר פיו פתח בטרם איש , החזון אל  נכנס  לארה "ק בשובו הצורך, כפי מעות

צ'יק  לצדקה  והשאיר  בערקאוויטש  ושמו מבראזיל יהודי כאן והועדתי (טשעק)היה ההם, בימים עתק סכום  - $ 500 בן

'השתדלות' אלא עושה  האדם  שאין לדעת, הראית עתה איש , החזון לו אמר וכה ה 'פעילים', בעבור עבורך הצ'יק את

ההשתדלות. תוצאת המעות שאין לך הא מבראזיל... ישועתך  ובאה  בלאנדאן השתדלות עשית –

-כג. שנים ' 'שנים  עומדים  שהם השדה, פועלי מעשי  נתגלו  ולעיניו  לשדה, שנכנס  לאחד דומה  הדבר למה  משל 

עמלים מדוע מאד, עד האיש  תמה חלילה. וחוזר נוסף, לבור ומשם בעפר, אותו  ממלא וחברו בור חופר אחד

האחד  יחדיו, שלושה שלושה  המה  פועלים יום שבכל  הפועלים, אחד לו הסביר וכיסוי, בחפירה ולריק, להבל  הם

בעפר . אחריו השלישי מכסה  ומיד  פארות, רב  אילן יצמח ממנו זרע  גרעיני  הגומא תוך אל  מכניס השני בור, חופר

יתבטלו כן משום האם  אך איננו , - הזרעים  את להכניס  תפקידו אשר האמצעי  שזה ראינו  השדה  אל  היום משבאנו

שנראה מי נשתנה במה  תאמר , צא לריק, לעבוד  טיפשותם גדלה  כמה עד מבין דעת בר וכל  מעבודתם... האחרים 

בלתו, פועלים  שאם  הקב "ה, – שותף כאן שיש  יודע  ואינו  עצמו, בכוחות ומזונות לפרנסה לדאוג לו שאפשר  לו

ולריק . להבל רבה  ויגיעה עבודה  אם כי כאן אין

את כד. שהוכיח  באחד  מעשה להיפך... מוכיחים ומעשיו הוא שמאמין בפיו שיאמר ולא באמת להאמין צריך אבל ,

לו השיב האסורים ', מה 'כלים ברשותך מחזיק הינך מדוע בשמחות, ומשורר' כ'מזמר  לפרנסתו המשמש  רעהו

בני  את בקרוב להשיא בעז"ה אני עומד  כי לך דע  לו, ואמר האיש  חזר  פרנסה... לצרכי רק  זאת עושה  איני הלה,

ועוד  כזה , כלי שברשותו מי להזמין במקומנו' כן יעשה  'לא אבל  השמחה, את להנעים אותך לשכור וחשבתי החתן

ה 'משורר', לו  השיב זה , כלי לעזוב  לך  עדיף 'פרנסה ' מצד כן, ואם  הרבה , מפסיד ונמצאת כמוני, נוהגים  אחרים  רבים

היא ... השמים  מן  פרנסה  לצורך נו , גדר  פורץ  אחד  מצד האיש, חי ואיטלולא' 'חוכא ואיזו  'סתירה ' באיזה ראה

בעניינו אחד כל לו, להידמות שלא להיזהר  לנו  יש והרבה השמים... מן שהכל  הוא מאמין כי מכריז  ובפיו פרנסה 

שלו .
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מהמחלוקת הרחק ישראל, אהבת  – לחברו אדם בין

ïúùøôá(áé à)íëàùî íëçøè éãáì àùà äëéà' ,

ò"éæ 'íòåð éøîà'ä ÷"äøä øàáîå ,'íëáéøå

(äëéà øîàé åà ä"ã)ìàøùé éðáì íäì øîà åðéáø äùîù

äìåàâäå ïáøåçä ÷ñòá éåìúù äîàùà éãáì éëðà
àìà ìèåî åðéà íëéìòå .úàæú÷åìçîäå áéøä úà ï÷úì

íëáù íðç úàðùåכה,íëàùî íëçøè' åøîåà åäæå

ìèåî íëéìòù ,'íëáéøåùãå÷ àùîå äçøéèúà ï÷úì

ìàåâä àåáé äøäîá æàå ,íðç úàðùå íëáéøכו
.

êëå'åäéìà éáã àðú'á àúéà(çë àáø)íäì øîà
ù÷áî éðà äîå ...éáåäà éðá ìàøùéì ä"á÷ä

ïéáäåà åéäúù àìà ,íëîכזäæ úà äæכחïéãáëî åéäúå

äæ úà äæכט...

àúéààøîâá(:è àîåé)äìâúð íðååò äìâúðù íéðåùàø'

äìâúð àì íðååò äìâúð àìù íéðåøçà ,íöé÷

íéðåùàøá øàáúðå ,'íöé÷(ãåòå ù"àøä 'ñåú)ïáøåçáù ,

áøçðù àø÷á øîàðù åðééä 'íðååò äìâúð' ïåùàøä úéá

זי"עכה . הרי"ם ' ה 'חידושי מהרה"ק  המצרים)(הו איתא בין הרי "ם בליקוטי להפטרבא הללו, בימים  עצמו לייגע  יש וז "ל .

והיינו חנם. שנאת משנאת הוא זה  אחד כל  על  טובה  עין  לו  שאין מי ואפילו  אחרים . בשל רעה  שעינו  מה 

בימיוחנם . נחרב  כאילו בימיו נבנה  שלא א)וכל  א יומא, הבית.(ירושלמי יבנה  ובזה  – יבורך הוא עין וטוב ,

היוכו. לוחות' 'שני כי  בזה יש ורמז הלוחות', 'נשתברו בתמוז בי"ז  אבותינו  את שאירעו  דברים מחמישה אחד

תגנוב '. ו 'לא תרצח ' כ 'לא לחברו אדם לבין והב' לך', יהיה ו'לא כ'אנכי' למקום אדם  בין לענייני א' מחולקים 

זלזלו לחברו  אדם בבין ואילו למקום , אדם שבין התורה חלק  את  רק  וקיימו ביניהם, שחילקו  הלוחות', 'נשתברו וזהו

לגמרי...

המדרש  בדברי מצינו  לדבר  יב)רמז  כ לוחות(ויק "ר לשבירת אהרן  מיתת נסמכה מה  מפני יודן, י)א"ר פרק  ,(דברים

ורודף שלום אוהב היה הכהן אהרן כי והיינו  לוחות, כשבירת אהרן של מיתתו הקב"ה לפני קשה שהיה מלמד אלא

כאן,שלום, האמור הלוחות שבירת זהו  לחברו', אדם 'בין בחלק להיזהר ופסקו – אהרן אחד ומשמת את שעזבו

לחברו '... אדם ב'בין רק העוסק  מהלוחות

כן כז. על הצרעת  בנגע  היה  נגוע הלה  יעקב, רבי ושמו  הנוראה 'המלחמה' בימי ירושלים בעיה "ק היה יהודי איש 

והיה שבירושלים... אחת טהרה במקווה אפילו רגלו להציג הרשות לו ניתנה  לא ואף  הבריות, ממנו  התרחקו

זי"ע  מזוועהיל שלומ 'קה רבי הרה "ק  הנוראהאומר המלחמה  כל הייתה  במקווה  רגל דריסת יעקב  לרבי נותנים  היו אילו 

אחר  באופן לים  מעבר הגזירהמתחוללת תהא שלא להמתיקה אפשר  היה מקום מכל אך הגזירה, שנגזרה אף  והיינו , ,

כך. כל  ואכזרית קשה

זי"ע מפראג  המהר"ל כתב חסדיםוכבר גמילות בגמ 'פ"ג)(נתיב דאיתא הא ל :)לבאר חרבה(ב"מ לא יוחנן רבי 'אמר

פירוש  וז "ל, הדין', משורת לפנים  עבדו  ולא תורה דין על  דיניהם שהעמידו על  אלא להםירושלים  שהיה  אע "ג

אחר  עונש להם  משלם  היה  הקב "ה  אלא  החורבן בא היה לא  אחרים , דין חטאים  על  דבריהם העמידו כאשר אבל  ,

אותם , להחריב בהם שולט שהיה  הדין מדת ידי על  החורבן מזה בא בדין רק רצו ולא עושיםתורה היו  אם  כי

פנים להם  נושא  הקב"ה  היה כן גם  הדין משורת הכתובלפנים הרי הדין משורת לפנים עושים  היו  אם לפיכך וכו',

ג)אומר פט  כן(תהילים גם  ללמוד יש  עצמו זה ומדבר יבנה', חסד  עולם  העולם'אמרתי  חורבן הוא  החסד  הרחקת ,כי

עכ "ל .

זי"ע  מבוטשאטש  קו)הרה"ק אות השדה בדבש הכתוב(הובא בלשון ו)דרש ט  שלום',(ישעיה שר עד אבי גבור 'א-ל 

ומלך  'שר ' בבחי' הוא הרי ולפעמים  כבודו , על ומוותר בניו על  המרחם 'אב' כמנהג עמנו  נוהג הקב"ה פעמים שהנה 

מחול , כבודו  ואין ארץ, יעמיד במשפט  תלויהאשר 'שר' או  'אבי' הוא  אם כלומר, שר' עד מ 'אבי ההנהגה  ואופן

כמלך.ב'שלום' הוא הרי ח"ו ביניהם מחלוקת אם  אך כאב, עימם  נוהג הקב"ה אזי  ישראל  בני אצל  שלום יש שאם  ,

והיהכח. ושעל , צעד  כל  על  רבה  לעזרה  הנצרך ל "ע  חולה בבעל  'מטופלת' שהינה אחת חשובה ברבנית מעשה

התקשר אחת פעם הימים , כל  וטובתם בשלומם  ודורש תמיד אותה מחזק  זצ"ל  בראנדסדארפער מאיר  רבי הגה "צ

ולסייע , לעזור חסד  אנשי מגיעים האם  אותה  שאל  הדברים ובתוך  שבת, לקראת לברכה בער"ש  מאיר רבי אליה 

ותאמרי  הקב"ה, אל  זאת 'תספרי' שב"ק  לכבוד הנרות את שתדליקי לאחר  ממך , אבקש  ר "מ , לה  אמר 'הן', והשיבה

לנו , לסייע העומדים יקרים  אברכים שיש  בניולו אודות טובים' 'דברים מלשמוע  יותר לאבא אהוב  דבר אין  ...כי
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úåøåîçä úåøéáòä 'â ìò åøáòù úîçîàø÷î ãîìðå)

('îâá ù"ééòóåñá íúåìâì õ÷ äéäù ¯ 'íöé÷ äìâúð' ,

ìò àø÷îá áúëð àìù éðù úéáá åìéàå ,äðù íéòáù

.åðúåìâì õ÷å óåñ àåáé éúî äìâúð àì ïéãò ,áøçð äî

ò"éæ õéùáééà ïúðåäé éáø ÷"äâä äù÷äùåøã ùáã úåøòé)

(æùøåôî ÷åñôá åðì åìéâù éðôî éëå Y äæì äæ ïéðò äî ,

àìù äî éøä ,ãåòå ,íöé÷ äìâúð ïëì íàèç åäî

åéä àì øáëù øçàî àåä éðù úéáá íðååò äìâúð

.ùãå÷ä éáúë åáúëð àì øáëå ,ìàøùé éðáá íéàéáð

àìà,'ùáã úåøòé'ä øàáîøøáåäù äðååëä 'äìâúð'ù
íîöò ìàøùé éðáì ïååòäïååò ùéù åðéáäù Y

úåøåîçä 'â ìò åøáòù ¯ íðååò äìâúð íéðåùàøä ,øáãá

øçà åìéëùäå ,ïáøåçä úà íøâ àåäù 'íðååò'á åøéëäå

íúåìâì õ÷ äéä ïëì ,êë ìò äáåùúá áåùì ïáøåçä

íðååòù éðùä úéáá êà .äðù íéòáù úåàìî øçàì

,'íðéç úàðù' äéäíåéä ãòå ,åáù àì ïééãò äæîå
íðç àåðùì äàîåèá íé÷éæçîלíéòåáöä êøãë íéâäåðå ,

çîùéå ,åáøà íéùé åáìáå åäòø íò øáãé íåìù åéôá ¯
øùà úåìåáçúä ìòá áùçéé íëçìå ,åúì÷úå åúìôîá

íéôéòñä éðù ìò áëåøå 'åéôá ãéö'ïééãò äæä íåéä ãòå ,

éðôì øáãä áòåúî äîë ãò úåàøìå úåìâì åìéëùä àì

íåùîå ,äæ ìò äîéìù äáåùúá åøæç àì ïééãòå ,ä"á÷ä

äìåâá áø ïîæ íéáùåé åðàå 'íöé÷ äìâúð àì' êëלא,

éà ,øñåú àì éìåçä úà äàéáîä äáéñäù ïîæ ìë éë
íìåòáù íéîñå úç÷øî éðéî ìëá äìåçä úåàôøì øùôà.

èáä÷åñôá 'ø÷é éìë'ä éøáãá àð(á â úåîù)àøéå'

àøéå äðñä êåúî ùà úáìá åéìà 'ä êàìî

äøåàëìå .'ìëåà åððéà äðñäå ùàá øòåá äðñä äðäå

ישראלכט. מבני הרבה  הוזמנו  הקידוש  אל  במעונו , שהייתה  ה 'שמחה ' לכבוד 'קידוש' ראטשילד הבארון ערך  פעם

וגביעים יין רק  הערוכים  השולחנות על  מצאו לא הגדול  לאולם בהיכנסם ויהי דאז , הדור וגדולי מאורי בראשות 

סעודה ' במקום אלא קידוש  'אין שהרי יקדשו, כיצד ידעו ולא – בהם קא.)לקדש  'מזונות'(פסחים מבלי יקדשו כיצד 

הבארון  נטל  זצוק"ל , עוזר חיים  רבי הגדול  הגאון ישב ולידו ותפארתו  הודו במלוא הבארון הופיע והנה  השולחן... על 

כי  לכל  ונתברר ואכלו. הגביע  על מזונות' מיני 'בורא בירך ולאחמ "כ בפה "ג, בברכת היין על קידש  בידו הגביע את

את  הבארון כיבד לאחמ"כ  סעודה, במקום קידוש  ידי לצאת כדי  ה'מזונות' והוא אכילה ' 'בר בעצמו הוא הגביע

שפתח עד זמן, למשך במחשבותיו  מתעמק והחל  בידו  נטלו ה 'כוס' את מילא הגרח"ע  היין, על  שיקדש הגרח"ע 

התעמק במה רבינו, ילמדנו מקורביו, שאלוהו משיצא ואכלו... הכוס  על  מזונות מיני בורא ובירך עליו, וקידש

יין, על  ואקדש  בידי מזונות אחזיק  כיצד לחשוב נתעוררתי הגרח "ע, ענה מיד... קידש  ולא בידו בגביע  כשהחזיק

בושתו ' הפת יראה 'שלא לכסות יש הפת את ט )והרי רעא או"ח  כשהנני (עיי' מ "מ  המנהגים, רבו ב'מזונות' אם  ואף 

ראטשילד, הבארון יתבייש אקדש לא אם לחשוב, חזרתי  שוב בושתם , יראו שלא לחשוש יש וודאי בידי אוחזם

ראטשילד ולא בושתו ה'מזונות' שיראה  מוטב - אמרתי כן תרע"ב)על שנת ישורון .(קובץ 

שהזי ל . זה  על  באה השנאה  שהלא 'חנם' זה אין שלכאורה חנם', 'שנאת לשון שביארו וכן יש  עליו דיבר או  לו ק

עצים לה כשיוסיפו  ספורים, רגעים תוך תכבה  קטנה  עץ  בפיסת הבוערת דהאש  לומר, צריך אלא כיו"ב, כל 

רוב כפי דבר, של כללו  הלאה . וכן ימים כמה האש  תבער הבוערים  חפצים ועוד שמן ובהוספת שעה , למשך תבער

וכדו' לו לענות הלה יוסיף  לא אם  המחלוקת, אש  היא ממש  כך לבעור . האש תוסיף כן למדורה  שיוסיפו השמן

ימים כמה  עד לידע אפשר אי אזי – וכיו"ב אחרים  ויגרור יצעק וזה  יענה  זה  אם אך ותכבה , מעצמה  האש  תשקע 

שהוא אמרו  והצעקות הגערות – השמן הוספת ועל  המחלוקת. תמשך  תיכףבחנם ,ושנים לו מחזיר  היה  לא אם כי

כך... כל  גדול  למרחק  מתפשטת  האש  הייתה לא כפלים  בכפלי

המעשה לא. דבר האר "י)ידוע  בשבחי חדרים(הובא ותיקן מתלמידיו, עשרה  עם הסגר זמן באיזה  עשה  שהאריז"ל 

ושלא  זה, עם  זה ורעים  אחים  באהבת יזהרו שמאד  תדיר , אותם מזהיר היה  לתלמידים, וחדרים והטף, לנשים

ומשם בנשים החלה אשר  ביניהם , מחלוקת פרצה  בערש"ק  אחת פעם וכלל , כלל  במחנם המחלוקת רגל  תדרוך

לקבל כמנהגו החברים עם האר"י יצא ערב לעת האריה "ק, של הגדולים תלמידיו המשפחות ראשי עד נתפשטה 

עושה, מה זה ליגון מהרח"ו שאלו התפילה  שסיימו לאחר נפולות, שפניו ראהו וויטאל  חיים רבי ומוהר"ר השבת,

תיספו' מלככם גם  אתם 'גם - הפסוק  זה  ואמר הס "מ  את שבת קבלת בעת שראיתי מפני  האר "י לו (שמואל אמר

כה ) יב לשטן,א' היה לא  ביניכם  שלום  שהיה  זמן כל  כי ביניכם, קטטה  היום  שנעשה  בעבור אלא  הדין  גזר נחתם  ולא 

לקטרג  כניסה  ישראל .בית של  רבן רום לשמי נסתלק זמן באותו ואכן ,



דברים פרשת - הפרשה באר áé

äåîú úö÷àøîà òåãî .ùàá øòåá äðñäùàä éøä ,

'äðñá øòåá ùàä' øîåì åì äéäå äðñä àìå úøòåá

áùà úáìá åäî .êåúîäîöò ùàä éøä ,äðñä

.äúåà øéòáî äðñä àìå úøòåá

àìàíãà ïéá ùéù äàðùä àåä Y 'äðñä' ,åøåàéá

ìò ïéøáåòä úåáøä úåøöä àéä 'ùà'äå ,åøéáçì

,é"ä ìàøùé éðá íòùàá øòåá äðñäåé"ðá úâäðä Y

'íéöå÷ë äæì äæ íéáéàëîù(íéöå÷ àìî àåäù 'äðñä' úîâåãë)

äæåøéòáîúàùàéìë'ä ìù åðåùìëå .úåìâäå úåøöä

,ùàá íéøòåá íäùë ìå÷ íéòéîùîä åììä íéöå÷ë ,'ø÷é

,åéáéáñ úç÷ìúî úåøöä ùàù ïîæá åìéôà ìàøùé êë

,øéàîî ïåìéñå áåàëî õå÷ åøéáçì ãçà ìë íå÷î ìëî

...ìå÷ íéòéîùî ãéîúå .åììä úåøåã âäðîëø÷éò åæå
ìëáî øúåé íäéðéáù äàð÷äå äàðùä ãöî ,úåìâä úáéñ

,é÷ð ïéà ìàøùé ìë úà åòéîùä ïåùìä éìòáå ,úåîåàä
íéøòáî úåáàä ,ú÷åìçîä òìñî ú÷åìçîä ùà àöú éë

ùà íäá äøòá ïë ìò ¯ íéöò íéè÷ìî íéðáäå ùà

ùàù éô ìò óà éë ìëåà åððéà äðñäå øîàð êëì ,'ä

øàùð äðñä úåàéöî íå÷î ìëî á÷òéá øòáé úåàìúä

íøë ïî íéöå÷ä åìëé àì éë ìëåà åððéàå øåã ìëá íéé÷

ì"ëò ,ìàøùé úéá úåàáö 'ä
לב

äî éîð øàáî äæáå .

êøåà ìù 'ùàä úáì' ìë éë ,äðñä 'êåúî' åøîàù

íäá ùéù êåúî ,'äðñä êåúî' àåä úåøöäå úåìâä

ãå ,ïéøåèìãøúåîì êà íééúôù øáלג.

,äðäåúìéàù' íéîëç åøñà òåãî ,íéù÷îä íéáø

úðúåð ïéãä úøåù éøä ,'áàá äòùú'á 'íåìù

ùé Y íðéç úàðù ïååòá éðù úéáá áøçð úéáä íàù

,íðéç úáäàå íåìù úìéàùá øúåéá íåéá åá úåáøäì

של לב. שהותו הקודש בעת בארץ  אמת' ה'אמרי שם)הרה"ק  להשתקע עלותו משה(בטרם רבי הגה "צ של  למעונו  עלה

בכי  שהיה הרוחני המצב על לבו מקירות  באנחה אמת האמרי נענה הדברים בתוך טבריא, גאב"ד זצ"ל קליערס

להתאנח לכם  יש  עליהם וכי ואמר , קליערס משה  רבי נענה וכיו "ב. שבת בחילולי ראש  הרימו  עול  פורקי כאשר רע,

אלא  והמצוות. תורה  טעם  מעולם טעמו שלא שנשבו כתינוקות והם מימיהם , מאורות ראו לא הללו  והרי - כך  כל 

זה ודוקרים תורה לדין לפני באים החול  ובימות בדבקות , בשבת המתפללים אברכים על  דווי וליבי אנחותי רבות

קבכינא. וודאי דא על  שבלשונם, בחרבות זה  את

'לחיים' השולחן אצל  והגישו אחת, לעיר זי"ע  מבעלזא המהרי"ד הרה"ק  ובא הגיע  שפעם המעשה  דבר ידוע 

ויי "ש) ידקור(מזונות שגוי גורם  הוא הרי בביהמ"ד , בלשונו  רעהו את דוקר 'כשיהודי נענה רק  לשתות, הרה"ק  רצה ולא

בחרב ' מישראל  מפי איש  עיר, של ברחובה יהודי איש  גוי דקר  אכן שעה  שבאותה מדרשו, בבית הופיעה  הקודש' ש'רוח הוברר  דבר  (סוף 

זי"ע) נאראל .גאב"ד

המלחמהלג. אחר מיד הכיפורים  יום  בליל  זי"ע מקלויזנבורג מהרה "ק ששמע  ז"ל  ארנפעלד חיים ר' הרה "ח סיפר

הכתוב בלשון לבאר  יח-יט )הנוראה, לב  בניו(דברים מכעס וינאץ ה ' וירא ,ý מחלל א-ל  ותשכח תשי ילדך ְְֶֹ'צור

ילדךובנותיו ', וכו ',צור  וכו' וכבוד פרנסה חיים  להם  ונותן לכל  מיטיב הקב "ה א-ל,תשי - שוכחיםותשכח  הם והרי -

זה על  רצונו , כנגד  וממרים  הבורא של טובותיו שבין מחוללךמכל  אלו  חטאים על  מוחל  הקב"ה  מחול -לך , מלשון –

אך למקום, וינאץאדם  ה ' כעסו,וירא  ויתגדל  יתרבה  מה על  ובנותיו ,- בניו  ומכאיביםמכעס  שמכעיסים  זה על

מוחל . אינו ע "ז ולבנותיו, לבניו 

שנאמר במה  זי"ע קלוגער שלמה  רבי דהגה"ק  משמיה אומרים ו)כעי"ז ב  וינאץ(איכה ושבת מועד  בציון ה ' 'שכח

שכביכול וכהן', מלך  אפו ה'בזעם חטאושכח אשר חטאם  את ושבת והעביר ועלבמועד ויו"ט, שבת שחללו  -

אפומה בזעם  שעשוינאץ מה  על  ולכהן- מוחל .למלך  אינו כך שעל  ,

הכיתה מבנות  כשש  באו ולתהילה לשם הידועים הסמינרים באחד יצ"ו, מאנסי בעי"ת תשע"ז  בשנת שהיה מעשה 

שנה במשך  – הכיתה בנות כל בין אחד שידוך אפילו נגמר  לא עתה  ועד ומאז בסמינר, בעודם האירוסין בברית

מהמורות  באחת פגעה  מהן אחת שכנראה והחליטו בדבר דנו  כולן, נאספו  שכן מכיוון לפלא, הדבר  ויהי ומחצה...

תשע "ז תמוז  י' שלישי  ביום מי... אל  תפנה מי סדר  ועשו ביניהם  נדברו  השנים , במשך  בכי והמחנכות הדבר נגמר

לאות  ויהי ומחילה, סליחה  אחת מכל  וביקשו והמחנכות המורות לכל  הטלפונים  מסע  כל  אחר עמדו  וכבר טוב

שידוכים שני נגמרו  חמישי ביום הטלפונים , מסע  כל  את שניהלה  אותה  של  השידוך נגמר בי"א למחרת כי ולמופת,

שישי וביום  הכתה , מאומה ...(ומוצש "ק)באותה  זז שלא ומחצה  שנה  אחר – שידוכים  ג' נגמרו



דברים פרשת - הפרשה âéבאר

ïîæá åá ,äæ íåéá 'äøåú ãåîìì' åøñà òåãî äù÷ ãåòå

.'éúøåú úà íáæò ìò' áøç ïåùàøä úéáù

ïéðòäåïéèéâ úëñîá àøîâä éøáã éô ìò ïáåé(.çð)

éøâðã àéìåùá äùòîúåðîåà øâð ìöà ãîìù ãéîìú)

(úåøâðäùøâé øâðä åðåãàù úåìåáçú äùò åáéì òåøáù

äî' ãéîìúä úà ìåàùì áøä àáùëå ,åúùà úà

êååìà éðà' ,ãéîìúä åì øîà ,'äáåøî äúáåúëå äùòà

,äàùðå ãéîìúä êìä ,äùøâå äæ ãîò ,'äúáåúë äì ïúå

,åòøôì åì äéä àìå äàååìää òåøôì åðîæ òéâäù ïååéë

øâðä åðåãàì ãéîìú åúåà åì øîà(åúùà úà àùð äúòù)

,êáåçá éîò äùòå àáúéáä úãåáòá åìöà ãåáòéù åðééä)

(áåçä ïî òøâé åøëùáåíä åéäå ,øâðä áøä úùà äùàäå ãéîìúä)

(äìéçúîàåäå ,ïéúåùå íéìëåàå íéáùåé(ïåùàøä äìòá)äéä

úåìôåðå åéðéòî úåøùåð úåòîã åéäå ,ïäéìò ä÷ùîå ãîåò

,ïäéñåëáïéã øæâ íúçð äòù äúåà ìòå.

äøåàëìåùðåòì íä íééåàø äæ øåáò éëå ,øåàéá êéøö

,ìàøùé úà úåìâäìå úéáä áéøçäì ¯ äæë

,äøåúá ùøåôî ïéã ìò äøéáò ìë ïàë äúééä àì éøäå

úãë åéä ïéàåùéðäå ,äøéáò íåù øáò àì äìéçúî éë

ùøéô àìà ,êë ìë íäéìò åøéîçä òåãîå ,ìàøùéå äùî

õ"áòéä(íúçð ä"ã ñ"ùä ìò åøåàéáá).ì"æå ,äàøð ïàëî'
,íå÷î íåùá øàåáîå ùøåôî åðéàù ïååò ùéù øåøáàåäå

,úåøåîç úåøéáòî øúåé íå÷îä éðéòá éåàðùå ãàî øåîç

åøåáòá íéáøä ùéðòäìììë åì ïéùùåç ïéàù ìéáùá ,

ìëùì ãâðúî åúåéä íòäæ øáãù ïéáî íãàä ìëùù åðééä)

(åúåùòì áòåúîå õå÷ùãéîúî øáã äéäù éðôî àåäå ,

.ì"ëò ,'ãéáòú àì êøáçì êì éðñã ïàî ììëá íåñøôá

øåñéà íåùá åììëð àìù íéøáã ùé äáøãàù åðééäå

úà øñà éî' ïåòèì íãàì åì øùôàå ,äøåúá ùøåôîä

êà ,øåñà øáãäù äøåúá áåúë ïëéä ¯ 'äæä øáãä

ãâðúîå ,åø÷éòî êøôåî äæ äùòî ìù åúåäî ìë ,úîàá

íåçø àåä äî' éøäù åì íéîåã äéäðù àøåáä ïåöøì

'ïåðçå íåçø äúà óà ïåðçå(:âì÷ úáù),úéøæëà úåòùøå
íìåòä íåé÷ êôéä àåä éøâðã àéìåùä úîâåãë åæ.

æ"éôòìë ìåàùì áàá äòùú íåéá åøñà òåãî øàåáé

ùéù ,ááìì äàøé ä"á÷ä éë ,åäòø íåìùá ãçà

,'íááìá äòø' ìáà íäéòø ìà íéðô íéøéáñîä íéáø

íäéìò íéáùåçå íäéòø úà íä íéàðåù íáéì éëëåúá

òøäì úåáùçî(ìéòìã ùáã úåøòéä éøáãë),ì"æç åøîà ë"ò ,

,êòø íåìùá ìàùú ìà ,äðùá ãçà íåé êâäðîî çðä

íãà ïéá' úâäðäá áèéä ïðåáúäå êîöò éðôá àð áùå

úà êåôäì øøåòúé åæ úåððåáúäá éìåà .úàæë 'åøáçì

àìù ,ãåîéìä åøñà äæ íòèî ,ïë åîë ,áåèì åáéì

÷ñåò àåä éøäù Y åéëøãá íìùåî àåä éë íãà ùéâøé

äéäù äîá ïðåáúéå ,íééçä úöåøîî øåöòé àìà ,äøåúá

íåìùá ìåàùì ìéçúé æàå ,äæä íåéá åðîòå åðéúåáà íò

äøåúá ÷åñòé íâ ,úéúéîà äáéçå äáäà êåúî åøáç

'äøåúä ïúåð ïåöø' úà íéé÷ìå úåùòì î"ò ãåîìì

åúåòùø øéúäì äøåúá ùîúùé àìå ,íìù áìáå úîàá

íøâù ,éøâðã àéìåù åúåàë Y åéúåìååòåäøåú é"ôò
äðàùé àåäù äìòá úçúî äàéöåäìלד.

חז "ל לד . מד.)אמרו בו(ב"מ לחזור לו אפשר עדיין ממנו , לקנות שברצונו חפץ  איזה  תמורת לחברו  'מעות' הנותן ,

אמרו אבל משיכה , קנין עשה שלא זמן שאינוכל  ממי יפרע  הוא  הפלגה  ודור  המבול  דור מאנשי שפרע  מי

בדיבורו ירושלמי עומד ובתלמוד וכיו"ב, ומצרים  מפרעה  שפרע מי ולא והפלגה ', המבול 'דור  נקטו  מדוע  ביאור וצריך ,

ה "ב) פ"ד חמס '(ב"מ הארץ  מלאה  'כי היה  המבול  דור עוון כי המבול לדור דומה  זה  שאדם יג)אמרו  ו והיינו(בראשית

גזלו הם  כי  אלו, מעשי כך אלו כמעשי – ממונו  מכל הנגזל  שנחסר  עד פרוטה  משווה פחות פחות גוזלים  שהיו 

ממנו . ויפרע יתבע  הקב"ה אבל  בדיינים לתבעו  אפשר  אי בו החוזר זה  ואף בדיינים , להוציאה  אפשר  שאי בגזלה 

למוכר הפסד בזה שגורם  על  כלל  מתחשב אינו מהמקח בו החוזר זה כי לאלו, אלו שדימו מה  ביותר ויתבאר

שאין  באופן שגזלו המבול  דור בני היו בזה  כיוצא בו, לחזור לו ומותר המקח חל  לא עדיין תורה  פי שעל  בטענתו -

לתבוע  -מקום תורה  פי זה,על  עבור העולם כל  את והחריב לפני' בא בשר כל 'קץ  הקב"ה  אמר זה על  כי ודייקא

את  מסדר הוא  הרי וצדקותו ' 'צביעותו שלרוב אלא  ידיים, בשתי ב 'רשעותו ' שמחזיק זה  על  בא מעלה  של  אף חרון

תורה עפ "י בטענה  עליו לבוא  נוכל  שלא באופן ממי רשעותו יפרע  הוא המבול  מדור שפרע  מי - ממנו  יפרע מי .

מפורש מקרא למצוא שתוכל  מבלי לרעהו , איש  דם  מצצו  זה , של  כמנהגו נהגו  הם שאף  בדיבורו , עומד שאינו

בתורה . כנגדם



דברים פרשת - הפרשה באר ãé

המקדש יבנה חינם אהבת ידי על – והטוב הישר ועשית

áúë'á"éöð'ä(úéùàøá øôñì äçéúôá øáã ÷îòä ùîåç)ìò

÷åñôä(ã áì íéøáã)ìë éë åìòô íéîú øåöä'

,'àåä øùéå ÷éãö ìååò ïéàå äðåîà ì÷ èôùî åéëøã

äéäù éðù úéá ïáøåçá ä"á÷ä ïéã ÷éãöäì áåúëä àá

éìîòå íéãéñç íé÷éãö åéäù óà ,ìåúìúôå ù÷ò øåã

,äøåúíéøùé åéä àì êàלהíîìåò úåëéìäáåáùçù é"ò ,

é÷åãöì 'ä úàøéá íúòãë àìù âäåðù éî úà

íîöòá åéäù óà åðééäå ,íðéã øæâð ïëì ,ñåøå÷éôàìå

íúåîë àìù øáåñ äéäù éî úà åìáñ àì íé÷éãö
לו
,

àåä øùé ä"á÷ä ,'àåä øùéå ÷éãö' áåúëä øîà æ"òå

åìàë íé÷éãö ìáåñ åðéàåêøãá íéëìåäù ïôåàá àìà ,

בגמ'לה . כה .)איתא שנאמר (ע"ז מה יג)לפרש  י רבי (יהושע אמר הישר, ספר  מאי הישר', ספר על כתובה היא 'הלא

ויעקב  יצחק אברהם  ספר  זה יוחנן, רבי אמר אבא בר בראשית)חייא ספר  י)שנאמר ישריםשנקראו (- כג  (במדבר

שהיו  במה  בעיקר הקדושים האבות את הכתוב ששיבח והרי ישרים'. מות נפשי  קדושים'ישרים''תמות נאמר שלא ,

וכיו"ב , ב "הוטהורים  המקום  לפני  הישרה  ההנהגה היא חשובה כמה  עד .ללמדך 

משנה ' ה 'מגיד ה"ה )וז"ל פי"ד שכנים הלכות כללים(סוף לעולם ובהנהגתו האדם מידות בתקון נתנה  התמימה שתורתנו ,

בכל הראוי מן היה  ולא אדם , בני עם  וישרה  טובה  בהנהגה שיתנהג והכוונה והטוב' הישר 'ועשית אמרה וכן וכו ',

האדם ומדות כן, לעשות  חייב וההכרח ענין ובכל  זמן ובכל עת בכל  הם התורה שמצוות לפי פרטים , לצוות זה

והאישים '. הזמן לפי מתחלפות  והנהגתו

ומתקרב היות  'בקשה', ובפיו זצ "ל, שטערן חיים  רבי הגאון העיר רב אל  ניגש  ווינא העיר  מתושבי וישר תם איש 

הולך  פלוני הבריות', ל'שיחת נהפכה  זו בקשה  יספידוהו ... שלא בפיו  בקשתו  כן  על  הזה, העולם מן הסתלקותו זמן

ימיהם  יאריכו כמה הנשמות חיי  סוד  לו גילה  מי כאומר, האיש)למות... של בגדלותו ידעו לא זמן (והמה עבר לא ואכן, ,

אבל להספידו , שלא ביקש הנפטר  הגר"ח , דאתרא המרא נענה ההלויה בעת ליוצרה , נשמתו את השיב  והלה  רב,

ב'מחנות' בשהותו ה'מלחמה' בימי צדיק מפעולת עמו שנעשה מה השעה , בזו  להזכיר  חייב הנני אחד דברים  'סיפור'

אלא  מעניקים  היו לא 'רשעים ' כי קטנה, לחם  לפיסת רעבים  הכל היו  הימים באותם  המעשה , דבר וזה העבודה.

מה 'מטבח' נפשם להחיות מזון מעט ב'גניבת' מזלם  מנסים היו המחנות מתושבי רבים וקטנה , זעומה  אוכל  מנת

ויראו... ישמעו  למען המחנה במרכז  אותו  תולים  היו  כאלו, ב 'מציאות' עצמו סועד איש  נתפס  אם  והיה  (באופן הכללי,

כזאת) מתליה  למות מוכרח אלשאינו  נפש  במסירות ניגש שלפנינו  וה 'מנוח' ישראל, מבני אחד הרשעים  תלו אחת פעם ,

תצטרך  מיד אז  ממנו, פורחת ונשמתו השעה  מחצית תעבור לא הוא, וצר  רזה  האיש  זה  הרי לו, אמר וכה  הרשע,

במקומו, אותי שתתלה מוטב ה'עונש '... את יראו לא כמעט  המחנה תושבי הרי – בזה  הרווחת ומה מהתליה, להורידו

אוכל לגנוב שיהין למי  לו אוי כי המחנה , תושבי לכל  ולהיוודע להודיע  תכליתך, על  ותבוא יותר, יאריכו חיי כי

ודי  וחום', מ 'קור ימיו  כל  סבל  התליה  מכאב אך בחיים 'התלוי' ונשאר  עשה, וכן וקיבל' 'סבר הרשע מהמטבח,

מגעת. היא היכן עד לרעהו  איש בין נפש  מסירות של  כוחה העם כל  וראו זה, כי ב'הספד' אמורים, הדברים ולדידן 

במקום לשתוק נפשנו , למסור נראה לכה "פ, אבל , רעהו , במקום עצמו לתלות או  להיהרג אלו , עניינים כלל  לנו אין ב "ה 

וכיו "ב . ברעהו  איש  לשון כחץ לשלוח  שלא נפשנו למסור בקרבנו , בוער הנקמה  שיצר

שניםלו. כמה  לפני כי בשערים, נודע  ויראה  תורה  מרביץ מעשיו, בכל  וחסיד בדרכיו צדיק – יהודי איש  לי סיפר 

התבוננתי  אמת ' של  ב'רגע  מטה ... מטה היהדות  מדרך יורד החל  עשרה' ה'שלוש בן בנו בביתו, צרה אירעה

ביותר, הטובים  חינוך במוסדות לומד וחשוב, טוב מבית בא צעיר בחור  ככה, לי  ה ' עשה מה  על  וחשבתי בנעשה,

פתחנו העניה ובדעתנו מאד, חשובים חברים  כמה עם ישבתי בבחרותי כי שנזכרתי עד הדרך... מן סר הוא מדוע 

הסער מי בשל  ידעתי עתה  ל 'חסידים ', יותר נעשה  שבזה חשבנו  כי מווילנא 'הגר "א' הקדשים קודש על  לדבר פינו

ציונו את פוקד שהיה שליט "א גרוס מרדכי רבי  הגדול  הגאון של  לביתו  בערב שש בשעה עליתי מיד הזה, הגדול 

אמר לנו, ייטב למען מהצדיק מחילה ויבקש  ביתי נפשות ועל  עלי נא שיחוס  מאתו לבקש אלול  בימי הגר"א של 

ואשלחהו לכה מקום, בקרבת  הנמצא חשוב יהודי אנכי מכיר אבל  הקודש, ציון על  הייתי כבר זו בשנה  מרדכי, ר' לי

והנה, ,6:30 על  השעון הראה הציון על  שהיה  זמן באותו  שליחותו. לקיים מיהר השליח  עבורך, מיוחד כ 'שליח '

נעוריו, 'חבר' בו פגש באוטובוס  בהיותו  אביו , מגורי לעיר נוסעים  המוביל  אוטובוס על  בני עלה  ממש רגעים  באותם

ב'חיידער' שנים כמה  לפני  אתו תורה )שלמד דו(תלמוד בו, וגער  פיו פתח בני, של  הפוחז  מראהו את החבר בראות ,



דברים פרשת - הפרשה åèבאר

øùéäíìåò úåëéìäá íâàéäù â"òà Y úåîéî÷òá àìå

íéîù íùìלז,åáåùé úåñéøäå äàéøáä ïáøåç íøåâ äæã
íìåò ìùלח.

éàäîåì"æçù åðéöî àîòè(.äë æ"ò)ùîåç úà åðéë

úååöî åá äáåúëù éôì ,'øùéä øôñ' íéøáã

íééúàî ãåò åá åáúëðù óà ,'áåèäå øùéä úéùòå'

ìò à÷ééã øôñä íù úà åàø÷ òåãîå ,êøòì úååöî

ìë ãîìð åæ äååöîî éë ,åøåàéá àìà .åæ äååöî íù

íãàä úâäðä ìù ïéðòääéøä äæáå ,ïéãä úøåùî íéðôìå
ïåðçå íåçø àåäù åðå÷å åøåöì äîãðלט,äáåùç ïëì

שכמותך)משוגענער וכו',(משוגע בתורה  לעסוק כך כל  חשק לך אין אם וגם  כך, נראה הינך מדוע  מדעתך, ירדת וכי

לך  העומדים הגדולות מהשערות משהו, שתרוויח  לך  נראה וכי לבושך... ומראה פניך, תואר את תשחית מדוע 

ירוויח לא הזה ' 'עולם  טיפת כי פיו, בשבט לייסרו הוסיף וכה  הקצר... מלבושך משהו  תרוויח וכי ראשך, בקידמת

את  שאגלח ביקש גם ללבשו, חזר קטן' 'טלית לו שאתן מיד בני ביקש לביתו, בבואו ואכן, הללו, השטויות מכל 

צורה אידישע א לו חזרה ושוב שערותיו... היהודית)הררי הזה(צורתו  היום  עצם פשוט עד  זה  כי  ה 'נס' גדול את נא (וראה

כי  הנער  הבין מנוער  חברו מפי יצאו שהדברים מכיוון אבל  כלל, עליו משפיעים הדברים היו  לא כזה  באופן  גוערים היו ההורים  או ה 'משגיח ' שאם

בא) 'לחנכו' צורבים.לא כמה  להם  ישבו הכל  בסך  כי 'גדולים', על רע  בדיבור ק"ו  דיבור, של  כוחו  היכן עד  ללמדך 

כל כן, על  כך , כל  נורא באופן דיבורם  השפיע ואעפי"כ  הדור, ומאורי גדולי של קצהו  בקצה  נוגעים  שאינם צעירים 

מהם . ירחק נפשו שומר

אומר היה  זי"ע מטשעבין הגה"ק  אורחא, טריט 'אגב 'שארפע  כל שעל  חריף ), לבסוף(צעד .מתחרטים 

הוכה והוא הכלב, ידי על  שנטרף  וסופו הגדי  את אכל  שה 'שונרא' גדיא', ב'חד שמצינו במה לפרש אמרו נוראות

טרף מהם  אחד  כל  שהרי בדין עונש מגיע והכלב  לחתול  בשלמא ולכאורה וכו', באש נשרף  מכן לאחר אשר במקל

את בע והכה  בו  אחז אחד  אלא בעצמו כלום  עשה  לא והרי בשריפה, שנענש  חטא מה זה 'מקל ' אך אחר , חי ל 

ל ... דינו  ואחת ידו, על  הוכה השני סוף סוף  אך 'חוטא' אינו  אם אף כי ללמדנו , אלא הכלב ... את עמו 

דאיתא מה  מה :)והיינו ואחד (סנהדרין עליו  שנתלה עץ  ואחת בה שנסקל  אבן ש 'אחת בסקילה, שנהרג מי  לגבי

עשה שלא ואף קבורה , טעון ידו על  יהודי  שנהרג מי שכל עמו ', נקברין כולן בו  שנחנק  סודר ואחד בו שנהרג סייף

בעצמו , מעשה הבריות שום  צער קשה  כמה  עד  .ללמדנו 

לבבכם'לז. אחרי תתורו  'ולא - אמרו לט )כבר  טו להתירו(במדבר  נוטה לבכם  אשר חדשות מצוות לעצמכם  תתירו אל 

וכו '... וכו' לבייש  מצוה אלמוני ואת לקבור , מצוה  פלוני את כגון הלב, ושנאת קנאת דבר אחרי בהעמק (כעי"ז

.להנצי "ב)

חיותו ...' בחיים בעודו לקבור מצווה פלוני 'את לו שאמר למי זי"ע מצאנז חיים ' ה'דברי הרה"ק  כן הוכיח וכבר 

ודם פסח  'דם  להם  נתן ולכן ממצרים להוציאם  העת הגיעה וכבר המצוות ' מן  'ערומים היו  ישראל  שבני מצינו כי

כח)מילה ' ה אפילה(מכילתא ימי בשלושת שהרי יתמה , והרואה זמן), לאותו ולא (שקדמו ישראל  מבני ובנין מנין רוב מתו

בחיים  ישראל  מבני 'חומש' אלא מאות)נשארו מחמש אחד  או מחמישים אחד  'מתנדבים'(וי"א היו הנשארים  כל  ובוודאי

המצוות  מן ערומים  אינם  וכלל וכלל  אלו... ימים בג' שמתו  ישראל  מבני הרשעים אלפי רבבות לקבור  קדישא בחברא

יבין... והמבין היא מצוה 'קבורה' כל  שלא ומכאן, כרימון', מצות 'מלאים  כן)אלא ביאר שג "כ מבעלזא מהר"ש  .(עיי'

זי"עלח. מקאצק הרה "ק פירש  האמת)כך עמוד חז "ל(ספר דברי א)את פנחס שפ(תנחומא כך כשם שוות אינן רצופיהן

חברך  על  טענה לך שאין כשם  והיינו  שוות, אינם  לשלי,דעותיהם  דומה  פניך פרצוף  אין מקוםמדוע  כל אין כך 

רעך על  כדעתי...לטענה  דעתך אין  שעלהמדוע  כפי שמיא, מן לו שנתנו ושכלו בדעו וישכיל  יבין אחד כל  כי

ית"ש . הבורא ברצון

ציון'לט. ה'קדושת הרה"ק  בצל  להסתופף שבא הראשונה  שבפעם סיפר מקראקא ע"ה  זאלץ  נחום  מוה"ר  הרה"ח 

הוא גם  נדחף  שיריים לחטוף  שחפץ  ומכיון שיריים לחטוף  החסידים נדחקו אחרים)זי"ע ציון'(ודחף  ה 'קדושת ,

אחלק שלא מאתי ומבקש  עומד הנך  כאילו  זה הדי נדחף שהנך בזה  לו, אמר מוסר ובתוכחת לו, וקרא בדבר הרגיש

צו יענעם  שטופ  ביסט, דו וואס בטלן  - לך אומר  מעתה  נדחפת, למה כן לא שאם  לך , רק זולתך לאיש שיריים

באקומען פריער קודם)וועסטו  תקבל אתה  גם ואז אלי, ל'קרבם ' חברך  את דחוף שכמותך, לוח(בטלן  על  אלו דברים חקק נחום  ר' ,

עי"ז  וניצול הזולת עבוד נפשו את חירף  העולם  במלחמת הזעם  ובימי באבוב)לבו הדרכה  בספרי הדרכה(הובא בזה  יש  גם .

למעלה . למעלה  זה בזכות הוא אף יתקרב ורעיו ידידו את המקרב כי לרבים,



דברים פרשת - הפרשה באר æè

øôñ' äîù ìò ùîåçä úà àåø÷ì øúåéá åæ äååöî

'øùéä(íù à"ùøäîá àúéà æ"éòë)
.מ

àúéà'ïúð éáøã úåáà'á(ä äðùî ã"ô)êìä úçà íòô

éáø êìäî äéäå íéìùåøéá éàëæ ïá ïðçåé éáø

éáø äðòð ,áøç àåäù ùã÷îä úéá åàøå ,åéøçà òùåäé

òùåäéåá ïéáéø÷î åéäù úéáä áøçù åðì éåàúåðáø÷ä
ïáø÷ åðì ïéà äúòå ,ìàøùé ìù íäéúåðååò ïéøôëîä

,øôëìêì òøé ìà ,éðá ,ïðçåé éáø åì øîàåðì ùé
,'íéãñç úåìéîâ' äæ ,äæéàå Y äúåîë àéäù úøçà äøôë

øîàðù(å å òùåä).'çáæ àìå éúöôç ãñç éë'

úåàøåð'äøåáã øîåú' ÷"äôñá åðéöî(à"ô)úòùáù

úåìëì ù÷áù ãò ÷æçúî ïéãä äéä' ïáøåçä

ìàøùé ìù ïúöéá ò÷ò÷ì ìëä úàåáééçúðù éðôî
äéìë,ìàéøáâì ä"á÷ä øîàù åðééäå ,'åëåíéìîåâ íä

äéäå åìåöéð íéáééç íä íà óàå ,åìà íò åìà íéãñç
úéøàù íäìøîàð êë ìòù øàáîå .(çé æ äëéî)éë'

ìò úâøè÷î ïéãä úãéî íà óàù ,'àåä ãñç õôç

ãñç íéùåò íä íà íäéìò íçøî ä"á÷ä î"î ìàøùé

äæ íò äæמא.

ולעודדם  ישראל  בני  לבות לחזק – לב על  דברו

óåñáïúùøô(áë â)àåä íëé÷åìà 'ä éë íåàøéú àì' ,

úùøô úìçúî åéøçàì ãéîå ,'íëì íçìðä

ñðëéäì äëæéù ììôúä åðáø äùîù ¯ ''ä ìà ïðçúàå'

'íéøåèä ìòá' áúëå ,é"àì(ïðçúàå 'øô ùéø)åðéáø äùîù

øîàéìò íçøé éìåà ìàøùé úà éú÷æçåúåáéùç êì éøä ,

åäòø úà ÷æçîä ìùמבúåîåöòä 'úåâøãî'ä ìë íòù ,

ìà íéðô 'ä åòãé'å íéàéáðì áà äéäù ,åðéáø äùî ìù

êà ,'íéðôäãé ìò íéîçø øøåòì åîöòá úåëæ àöî àì
,é"àì ñðëéäì ìëåéù 'äáéøî éî' ìù äøéæâä úà ìèáì

'ìàøùé úà éú÷æç'ù äîá àìà.

úåàøåðúåãåà ò"éæ 'óñåé úéá'ä ïøî éøáãá åðéöî

éøáã øéúòäìî åîöò òðåîä ìù íâôä øîåç

åúìåæì ãåãéòå ÷åæéçמגáéúë äðäù ,(æ¯ã âë)àåáé àì'

זי"עמ. ראטה אליהו רבי זי"ע)הגה "ח מזוועהיל שלומ'קה רבי  הרה "ק של בקודש  איש'(משמש ה 'חזון הגה "ק בשם  אומר היה 

עדיין  אך גוי', עשני 'שלא - ביומו יום  מידי אנו מברכים  הוא,זי"ע , 'יהודי' כמה נודע  מידתולא כפי נמדד  וזה 

שבו ה 'יהודי' גודל כך אחרים  עם וחסדיו טובו  כגודל לאחרים , .להיטיב

הפסוקמא. על  יהודה' ב'ליקוטי הובא לענין, לח)מענין לג  מסעי וימת...(פר ' ה' עפ"י ההר  הר אל  הכהן אהרן 'ויעל 

חסידים ' ב 'ספר איתא וכך ביאר, השפ "א אא"ז  וז"ל  לחודש', באחד החמישי באדם(תלד)בחודש  מעשה  וז"ל ,

היה אבל  אדם כשהיה  בעצמו נוהג שהיה האבלאחד  עם  להצטער - מנעלים בלא לביתו  חוזר יוםהוא  אותו והיה  ,

היה, באב ט ' ויום העיר, לאותו הקהילות כל  שנקבצו  יום בו, יחפיםשמת הכל והישרוהלכו  שהטוב הקב "ה והראה

ישראל כל  עם חסד  שגמל  הכהן אהרן  כן לעשות. הוצרך שלא אע"פ  עושה  שלום)בעיניו  ורודף  שלום אוהב לכן,(בהיותו

לדורות. באבלו ישתתפו  ישראל שכל כדי מתאבלים , ישראל  שכל  הימים  אב  בר"ח  נפטר

זי"ע מב . חיים ' ה'חפץ הגה "ק פ"ז)כתב ח"ב  הלשון, 'דינער '(שמירת יערכו אם  נתבונן, הבה  התרמה ), 'בנין (מסיבת לרגל 

הוסיף זו, גדולה מטרה  עבור  באהבה ביתו  הון כל את יתן איש  שכל  ספק  כל  ללא אזי השלישי ' המקדש בית

אומר הנביא הרי כן, אם ואמר , חיים ' בצדקהה 'חפץ מצוות ושביה  קיום  ידי על  נבנה השלישי הבית שבנין והיינו  –

נחשבת לצדקה פרוטה כל  כי מגעת, שידו כמה עד אחד כל בצדקה להרבות עלינו  הבית כתרומה צדקה , בנין עבור

השלישי.

הפה לנדיבות הכוונה אלא מעות, לו  שאין מי יעשה דמה  כפשוטו , מעות לנתינת רק  הכוונה שאין ייאמר, ולדידן

שיחזקו נדיבה .- ורוח  טובה במילה זה  את זה  ישראל  בני

על נביט ומדוע ויום . יום  בכל  כבוד מלאה אחת כף  לחיותו  נזקק  בחור שכל  זי"ע, איש' ה'חזון  הגה"ק  אמר וכך

פרוטה .הנזקק שווה  אפילו לנו  עולה הדבר כשאין מחסורו, די לו נעניק  ולא

קלמג . הרי טובים', 'דברים מדבר שאינו מי על  הקב"ה  הקפיד כה  שאם לעצמו, וחומר  קל אחד כל  ישא מעתה

הנה בו. וכיוצא הרע  לשון או  בזולתו וזלזול  גנאי דברי רעים', 'דברים  שמדבר למי וחומר קל  של  בנו בן וחומר 

בגמ ' וכמובא המקדש , בית נחרב ידו שעל קמצא ובבר בקמצא המעשה נו .)נודע  בר(גיטין  את ש 'השליך ' שלאחר ,

והשיב יימר', 'מאן המלך שאלו יהודאי', בך 'מרדו למלך וסיפר קמצא בר  הלך כל, לעיני וביישו מסעודתו קמצא

מומא ביה  'שדא ובדרכו  יקריבוהו, האם  ונראה לביהמ "ק  קרבן  המלך עמו  שישלח  קמצא מום)בר בו בניב(הטיל



דברים פרשת - הפרשה æéבאר

åîã÷ àì øùà øáã ìò ,'åâå 'ä ìä÷á éáàåîå éðåîò

àì ,'åâå íéøöîî íëúàöá êøãá íéîáå íçìá íëúà

úéá'ä äù÷äå ,'íìåòì êéîé ìë íúáåèå íîåìù ùåøãú

'óñåé(íé÷éãö øåà øôñá ñôãð ,à"÷éøäî úåùøã)äî éðôî ,

øáã' ìò úåøåãä ìë óåñ ãò íúåà áòúì ä"á÷ä äåéö

äàéìôäå ,íéîáå íçìá íúåà åîãé÷ àìù 'äæë èòåî

íéëéøö åéä àì ìàøùé éðá àìäù íééúòáù ìãâú

äéä ïëå 'íéîùä ïî íçì' íäì äéä éë íéîå íçìì

ùéã ,ì"äæá øàáîå .øàáä éîéîî úåúùì íéî íäì

øîåì äöåø 'øáã ìò' øîàù øîåìåðúð àìù øåáòá
íéîåçéðå íéáåè íéøáã íäì'øáã ìò' øîàù åäæå ,

øåáéãä ìéáùáøîàðù äîî úàæ çéëåäå] ì"ëò ,èé)

(ãì"æç åùøéôå ,'çöåøä øáã äæå'(ç"î é"ô úéòéáù)àåäù

ïëå ,éðåãáëú ìà øîåì çöåøä êéøöù ,'øåáéã' ïåùìî

.[úåîå÷î ãåòá

íéøáãäåíçì' úàáä éàù ,íäá ïðåáúîì íéàøåð

íéøáã úòéðî åìéàå 'èòåî øáã'ì áùçð 'íéîå

ìë óåñ ãò äæë ìåãâ ùðåò ú÷ãöî íéîåçéðå íéáåè

éðá éëå úåù÷äì ùé äøåàëìù àìà ãåò àìå .úåøåãä

ïåîò úîâåãë úåöøàä ééåâî ÷åæéçì íä íéëéøö ìàøùé

åðãîì ïàëî àìà ,áàåîåíéìåãâáù ìåãâä åìéôàù
íéîåçéðå ÷åæéç éøáãá åùôð äééçîå äðäðמדíà åìéôàå ,

'íéúåçôáù úåçô'î íéàá íääìéî' ìù äçåë ìåãâ éë ,

הרמז  בדרך בזה ופירשו וכו', מומא' לאו ולדידהו  מומא הוה דלדידן דוכתא שבעין, בדוקין לה ואמרי  כי שפתים

בקריצת  – שבעין  בדוקין וכן כהוגן, שלא  בדיבור – שפתיים  ניב ידי על  ולפגוע  'להרוג ' שאפשר יודעים ישראל  בני

להרע זיין עין בכלי אלא להרוג אפשר ואי כמום ... נחשב זה שאין אומרים הארצות גויי מומא, לאו לדידהו אולם ,

כפשוטו ...

הכתוב בלשון לדורותיהם הדורות צדיקי ביארו ו)וכבר מט  בעקימת באפם'כי(בראשית סגי  פעמים  כי איש' הרגו

נאז)האף די מיט  כדי(קרימען  פלוני נפש .להרגועל  ולרצחו 

ה'בית  הרה"ק  אל  מאד מקורב  היה  ברוך ר' ז"ל , ברוך ר' אביו על  שליט"א קאמינער  בנימין ר ' הרה "ח לי סיפר 

ואותו פנימה, הקודש  אל  נקרא אחת פעם וכיו "ב, הציבור להנהגת הנוגעים רבים בתפקידים ושימש  זי"ע ישראל '

ברית' 'זכור  אמירת לפני – היה  השנה ראש  ערב ליל  ברית')הלילה  ל'זכור  איחר ישראל  שהבית היחידה  הפעם היה  הזאת ,(בפעם

ישראל מבני אחיו  ככל  ודעת שכל השמים מן לו נקצב  לא שבלידתו  אברך יש אנ"ש  שבקרב  לר"ב לספר הרבי פתח

בשכל נתברכה שלא מי לקחת ג"כ  הוכרח מקדש ' 'האיש  לפרק  בהגיעו כן, על  ב'איכות', וגם  ב'כמות' מזה  פחות רק

כמה לפני עד זה כל  בעזהשי"ת. בנים שני להם  נולדו ואף מנוחות, מי על זרמו חייהם  ואכן, רחבה... ודעת רב

ה 'שווער ' הוצרך כי ה 'איידעם '(החותן)ימים , לבית חבילה איזו  ל 'תחנת (החתן)לשלוח ירד השווער, עשה מה  ,

ולהעמיד  לחתנו, חבילתו להעביר ממנו ביקש משמצא חתנו, של  מגוריו לעיר  הנוסע  אחר וחיפש האוטובוסים'

האיש.. וישאלהו פלוני'... 'אברך מכיר הוא האם  ה 'שליח' את שאל דיוקם  על המשוגענער...דברים  אותו (פלוני מי..

שלהמשוגע) 'חותנו - זכרי וזה שמי זה וכי לחשוב השווער החל  האלה, הדברים  אחר החבילה . לקחת והסכים  ,

לנו... היא חרפה כי כן, להיות אתן לא ואופן פנים  בשום ולא, לא היה משוגענער...' לא החותן של שכלו שאף הנראה  (מן

כך) כל משוגענער'רחב' בידי כפותה מלהיות בתי את וישחרר  פיטורין' 'גט  החותן יתן הזה היום – ה'' עשה היום  'זה  ,

הניצים . בין ולחבר שלום  להשכין שיראה מר"ב הרבי ביקש  ובזה ל "ע...

'טיפולו' תחת נתונים  היו  שותפים' 'שלושה שהרי בידו, עלה ולא בענין, לטפל  ר "ב מיהר הקודש  פני את משיצא

האיש ואותו  הימים ארכו לא הצליח , לא אחד ועל  הצליח מהם שנים  על  ואמה... אביה  המשוגענער', 'אשת - הבת

שב ואיגרת פיטורין גט רעה .נתן לתרבות יצאו שניהם – הבנים בגורל  עלה  מה עד , לעולמי וקין

שאל  ולתומו  אוטובוס  בתחנת יהודי לו  עמד נוראות, והתבונן בין לחורבןעתה גרם ובזה  המשוגענער... אותו  מי..

הבנים והם  קדושת' 'נשמות שתי מזה , זה  להתגרש שהוכרחו  על עולמית ואנחה  ליגון  הושלכו והאשה  האיש הבית,

פיו ... במאמר גרם  מה  האיש זה  ידע  לא הזה  היום  ועד שאול... לעמקי ירדו ה 'משוגענער' אותו של 

קטן מד . היה טהרה המקווה והנה ל "ע. דעה  חסר והיה  בדעת שלם  היה  שלא אחד יהודי דר  היה טבריא בעיה"ק 

זי"ע סלאנים  חיים  מרדכי רבי הגה "ק שפנה בשעה חד יומא שניים. או אחד  איש  אם כי החזיק ולא ביותר 

האנשים בין ומחכה  עומד מוטל  רבי את בראותו שם. נכח יהודי אותו ואף  הרבה  אנשים שם שהו הטבילה  לבית

הביטו להם , ואמר לסובביו פנה  המקווה  מן הרה "ק שיצא לאחר שבינותינו. קדוש  לרבי מקום פנו  ואמר, להם  קרא
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äúòîå ,äùãç çåø çéôäìå ùôðä úà íîåøì 'äáåè

ãéîú çë ,íéøçà ÷æçàù éðà äîå éðà éî øîàú ìà

áåè äîå ,'åúéò'á àåä 'øáã'äמה.

המצרים  בין  בימי ובפרט בכלל  שבת קדושת  – שבת לך רב
חזון  ושבת 

÷"äøäò"éæ 'éåì úùåã÷'ä(éçöð ãáà øîåàå ä"ã ,äëéà)

ïåùìî àåäù ,'ïåæç' úáù éåðéëä úà øéáñî

íéáåèä íéãåòééä úà åðì äàøî ä"á÷äù ,'äéàø'

àåáì ãéúòì åðéìò àåáì íéãéúòäמו.

áúëò"éæ 'ìàøùé áäåà'ä ÷"äøä(ïåæç úáùì)øùà ì"é
úåúáù ìëî äìòîá ìåãâ øúåé àåä ïåæç úáù

äðùäמזùøãîä øàáì úçà íòô éúìàùðù êøã ìò .

(òãåð àì)íåéë ìàøùéì ãòåî íåé äéä àì íù àúéàã

àìô àåäå ïàë ãò ùã÷îä úéá áøçðùäæá ãîò øáëå)

(ù"ééò íéëøã úùøô øåäèä åøôñá 'êìîì äðùî'äíåùá íðîà .

äãéøôä úòá éë äæá øîåì ùé .áì úøòäå ìëù

,äæåòå äô÷åú àìîá íéòø úáäà úøøåòúîúòùáå
øäîðäå øîä úåìâì ìàøùé éðá úàö úò úéáä ïáøåç
æà øøåòúð ïë ìò åéðáî ä"áå÷ ìåëéáë ãøôð äæä

נהניתי  ואעפי"כ  וכלל . כלל  מכובד  ובאופן במקום  עמד שלא אלא עוד ולא בנפשו, בריא אינו זה  יהודי הנה  וראו, נא

באזניו הנשמעים  עידוד מדברי ליהנות  – בבריאתו  הקב "ה טבע  כן כי נלמד מכאן שהנחילני, הכבוד ממעט מאד

מאד. עד גדול  ומחזק  המעודד של  ושכרו שיהיה. ממי יהיה 

ידיומה . שנטל  ובעת רגעים, לכמה  מביהכ"נ זצ"ל  חדש מרדכי משה רבי הגאון יצא נדרי' 'כל  לאחר השנים באחת

יוה "כ עבודת סדר  את לערוך  שבא רבות שנים  זה זיווגו את מצא לא שעדיין הישיבה  מבוגרי  אחד  את ראה 

יהא  הרי עמנו, להיות באת אתה  אף  אה... ואמר... ומסבירות מאירות בפנים  לעומתו רמ"מ  נענה הישיבה ... בכותלי

יוה"כ... אנדערע א ומרומם)לנו נעלה באופן אותו ...(יוה "כ וחיזקו ריפאו  ללבו, עמוק עמוק  נכנסו אלו חיזוק דברי והנה  ,

ובגשמיות  ברוחניות הכר  לבלי מצבו  ונשתנה  ונתעלה עלה אז ומני ה'גמרא', אצל  עצמו הלה  ישב יוהכ "פ  ממחרת

הםוכ מעמד באותו הישיבה ראש של הקצרים דבריו  כי עצמו  על מעיד והוא תורה , של  עולה  ממקימי הוא היום

מקומו . על  שהעמידוהו הם

חדש הגרמ "מ  של  בישיבתו למד בחרותו שבימי שליט"א פרוש דניאל  רבי הגאון סיפר בזה כיוצא מעשה  עוד

ריקן  כמעט  היה כשההיכל גדולה  בהתמדה  בתורה ועסק  ישב השישי בימי ובאחד אלחנן', 'אור ישיבת – זצ"ל 

לבית  להתקשר  מיהר גם מאד , ושיבחו  מאד עד נתרגש  כך ומצאו להיכל  הרמ"מ  נכנס  הזמן באותו מלומדים,

הישיבה בהיכל  ב'יחידות' יושב מצאו עתה  וזה  ומתעלה ההולך בנם על  בהתלהבות לה סיפר ענתה וכשאמו  הוריו ,

יולדתו '... 'אשרי לומר  ניתן מעתה  וכבר לגדולות, עדיו  בוודאי  וכי  לרוב שבחים  עליו ושפך בהתמדה... ולומד

ישיבה להקים שזכה  עד הגדולה עלייתו 'פתיחת' ומשם מרובים , נפש כוחות בו  ונסכו ר"ד, לאזני הגיעו הדברים

ופארי  ת "ח של  דורות  ומעמיד  לעדרים תורה מרביץ  הוא בה זצ"ל , הרממ "ח רבו ע"ש משה' 'ארחות לתפארת

הדור .

משמומו. אמרו בראהין)וכבר בק"ק בשב"ק בהיותו  שאמר מבא"ד הרב בשם מאביו ששמע איכה למגילת צדק  צמח את (דרושי להמשיל 

הבגד  חשיבות את להעריך השכיל  לא הבן אך  והדר, פאר מיני בכל ומפואר  יקר בגד לבנו  שעשה למלך הדבר ,

הבן  השכיל לא ועדיין חדש, בגד לו  לתפור האב  והוכרח קרעים, לכמה הבגד ונקרע כראוי , עליו  שמר  ולא ויקרו ,

בנו, על  ברחמיו האב עשה  מה  כבתחילה , וקרעו  שמרו לא ושוב  החדש, הבגד גדולת תפארת יקר את להחשיב

ראה לו, ואמר לבנו  קרא לפעם  ומפעם  שמור, במקום  תלאו אלא לבנו  נתנו לא הפעם  אך בשלישית, בגד לו תפר

- ובגדיך עצמך את לשמור  ותלמד הנלוזות מדרכיך תשוב אשר עד תקבלהו  לא אמנם עבורך, מוכן הבגד זה בני,

ובשניה בראשונה הבית נחרב וכבר  הבחירה, בית את לנו בנה הקב"ה  והנמשל , המפואר , הבגד  את לקבל  תשוב  אז 

שנה ובכל  לנו, נתנו לא שעדיין אלא מקדשינו  לנו  הכין בשלישית כן על  ולכלוך, מטינוף  עצמנו שמרנו לא אשר על 

אמנם השמים, מן באש  ארצה  לרדת מוכן עומד השלישי הבית את נא ראו - לנו ומראה  לנו, קורא חזון', ב'שבת

לכם אורידנו  מיד כראוי עצמכם ותשמרו מעשיכם לטנף תפסיקו אם אליכם'. ואשובה אלי 'שובו - הדבר' 'בידכם

אמן. בימינו במהרה  השמים, מן 

אומרים .מז היו  באבוב בית דנאצדיקי בשב"ק שבת' ב 'תוספת  להרבות יראה  בקדקודו  שכל לו שיש מי ועי"זכי ,

ואנחה ... יגון ונס  שב"ק , ליום האבל  ימי את הוא הופך



דברים פרשת - הפרשה èéבאר

íäéðéá äîåöòå äæò äáäàäáù åæ äáéçå äáäàå ,

äðùå äðù ìëá úøøåòúîåמח.

ìëáåä"á÷ä ìù åúáäà øúåéá øøåòúî ÷"áù íåé

åúðéëù äøùî àåäå ,åáåø÷ íò åéáéáç åéðáì

øàéáù éôëå .åá íéàöîð íäù áöî ìëá øúåéá íäéìò

ò"éæ õéùáééà ïúðåäé éáø ÷"äâä(â"é ùåøã à"ç ùáã úåøòé)

'îâá åøîàù äî(:ãð àîåé)ìëéäì íéáéåà åñðëðù äòùáù

íéðåùàøä åù÷äå ,äæá äæ íéøåòî íéáåøëä úà åàø

(ø"àùå .èö á"á à"áèéøå ùàâéî é"øä)'îâá àúéà éøäùá"á)

(.èöéæà íå÷î ìù åðåöø ìàøùé íéùåòù äòùá ÷øù

åðåöø íéùåò íðéàùë êà ,åéçà éôìë ùéà íéáåøëä éðô

íéáåøëä åéä ãöéë ïë íàå ,úéáä ìà íäéðô íå÷î ìù

ïúðåäé 'ø éáøä øàáîå .ïáøåçä úòùá äæá äæ íéøåòî

éîìùåøéá àúéàã äî éô ìò(ä"ä ã"ô úéðòú)úéááù

úéáä ïáøåçå æåîúá äòùúá øéòä úîåç äò÷áð ïåùàø

áàá ãçàá äéä(æåîú 'è øçàì íåé à"ë)äòùúù åðéöî øáëå ,

úáùá ãçàá äéä äðù äúåàá áàá(.èë úéðòú)àöîð ,

íéáåøëä åéä êë íåùîå ,úáùä íåé íöòá ìç áàá ãçàù

,äæá äæ íéøåòîìàøùéì åúáéç äàøî ä"á÷ä ÷"áùá éë
íå÷î ìù åðåöø íéùåò íðéàùë åìéôàמט

øàáî äæáå .

ùøãîä ïåùì(:èò÷ â"ç ÷"äåæ 'éò)äðéëù äææ àì íìåòî

åìéôàå ìàøùéîìåç ìù úåúáùáíéùøôîä åãîò øáëå ,

íéáø íéðôåàá åùøéôå 'ìåç ìù úåúáù' åäî øàáì

àéä äðååëäù øîåì ùé øåîàäì êà ,íéðåùåúåúáùì
àì íå÷î ìëî êà ,ìåç âäðî íäá íéâäåðù úåììçúîä

ìàøùéî äðéëù äææ.

àúéàò"éæ 'ìàåîùî íù'ä ÷"äøäî(ò"øú éòñî)íùá

ò"éæ 'ùåã÷ä éãåäéä' ÷"äøäåìà úåúáùùøúåéáå)

(ãåòå ÷éãö éúôù 'ééò ,ïåæç úáùáìë ¯ íéøöîä ïéá ìù
'ïéåòøã àåòø' àåä 'úòì úòî'äïîæù íòèä ìë éøäù ,

ïéåòøã àåòø àåä ùãå÷ úáùã äçðîä'úåðåöøä ïåöø' ùåøéô)

(àéä ìëì ïåöø úòåòåáùä úåîé ìëá åæ äòùá éë ,úòá)

(äçðîäòù äúåàá êãéàì ,ãàî ãò íéðéãä íéøáâúî

ïéã øùàëå ,úáùä úùåã÷î íé÷úîð íä úáùä íåéá

ìåãâ ïåöø úòå íéîçø úòù àåä éøä íéîçøì êôäð

äòù äúåàá êëìå ,ãàîçëúùà ïéåòøã àåòøæ"éôò .

ìë áùçð ìåçä úåîéáù íéøöîä ïéá éîé ìò øîåì ùé

áåàëîå ïéã úò íåéä(äçðî úòùá ÷ø àì)øùàë àìéîî ,

íìåòä ìò ùøåô ä"á÷äå 'äçåðî äàá úáù äàá'

ìëå ,íéîéä åìàá íéøåùä íéðéãä íé÷úîð íéîçø úëåñ

éøòù úåøøåòúäå íéðéã ú÷úîä àéä äìåë úáùä

.ïéåòøã àåòø ïãéò äìåëå íéîçø

úìåãâáåïéàù äæä ïîæá äðùä úåîé ìëá úåúáùä
íéé÷ úéáääîìù úøàôúä ÷"äøä åðì äìéâ

ò"éæ('ïåæç úáù'á á"åéë ,éúå÷åçá)ô"äò(ãì åë àø÷éå)æà'

úåáùú äîùä éîé ìë 'åâå äéúåúáù úà õøàä äöøú

'äéìò íëúáùá íëéúåúáùá äúáù àì øùà úà

,äæá åðì úæîøî äùåã÷ä äøåúäùåìåë ïáøåçä ìë éë
òâô àì ùãå÷ úáùá êà ,ìåçä úåîé ïééðòì ÷ø àåä

íéé÷ ïééãò ÷"îäéá åìéàëå ,ïáøåçä ììë.

çéëåîåïîæá íâ éë ì"æéøàä éøôñá øàåáîäî åéøáã

ïéàå äãåáò ïéàå áøç ÷"îäéáù é"ôòà äæä

,ïáø÷é"ò æà åùòðù íéãåçééä ìë íéùòð úáùá î"î
àìéîî ÷"îäéá úãåáòå úåðáø÷äúåîìåòä úàìòäá

÷åñôä 'éô äæå ,ïåùàøä íãà íâô íãå÷ åîëèé àø÷éå)

(ìúà øùàë ,'åàøéú éùã÷îå åøåîùú éúåúáù úà'

åðåëî ìò ùã÷îä åìéàë íëì áùçéé åøåîùú éúåúáù

.úåãåáòä ìë åùòðå

àìåúåàî íéáâùð øúåé íä úåìâä úåúáùù àìà ,ãåòí
äéä ùã÷îä úéáù ïîæá ìàøùé åøîùù úåúáù

,íéé÷ùã÷îä úãåáòá ìåçä úåîé ìë íâ åéä æà éë

øåçùá íéëåùç ìåçä úåîéù ,åðà åðéîéá êà ,éåàøë

íåé àåä åðééç çåøå åðéúåå÷ú ìë ,øäîðäå øîä úåìâä

,úåãéãéå äáäà úçåðî åðéùôð çåðú äá ,ùãå÷ úáùä

äåáâ äæ ùåã÷ íåé àìéîîå ,äçåðî äàá úáù äàá

ìù úåúáùî øúåé äáäàä úåîéìùá Y øúåéá äáøä

' åùã÷á øàáî äæ éô ìòå ,íã÷î íéîé íúåà'æàà÷éã

וכמומח. ירושלים, על  'להתאבל ' אלא הללו ובימים  באב בתשעה נצטווינו  ולא מעולם, ה'עצבות' הותרה  שלא אף

החזו "א בשם לקמן)שידוע  והובא קסג, ח "ד איש להיזהר(מעשה יש בשבת מ "מ  לשמחה, סתירה  זו אבלות שאין

ב'ספרי' חז "ל  אמרו וכבר  זה, בענין זהירות יט )במשנה  השבתות'....(בהעלותך אלו שמחתכם 'ביום

הרמב"ן מט. כתב ב)וכבר כח  זוגו(במדבר  בת ישראל שכנסת מפני  המוספין כל כשאר חטאת השבת במוספי אין

יבין והמשכיל שלום , .והכל



דברים פרשת - הפרשה באר ë

' àúåìâ ïãéòáìë äéúåúáù úà õøàä äöøúäîùä éîé'

æà åà úåìâä ìù äîîùä éîéáàì øùà úà úåáùú
íéúáù åéä àì ÷"îäéá ïîæá éë 'äéìò íëúáùá äúáù

äìàë íéáåèïåæîä úëøáá íéøîåà åðàù åäæå .ì"ëò

ìá÷îäù 'éô 'åðúçåðî íåéá äçðàå ïåâéå äøö àäú àìù'

àìéîî ,ïåëðëå éåàøë úãë äçîùá äøîåùå úáùä

úà äàåø øáë åìéàë ¯ 'êøéò ïåéö úîçðá 'ä åðàøäå'

.äðééðáá ïåéö

אלו בימים בפרט  התורה, לימוד מעלת – חיינו  הם כי

åìàáäøåúä ÷ñòá úåáø óéñåäì àîøâ ïîæä íéîéä
נ

ì"æ íøîàîë(.ç úåëøá)ùã÷îä úéá áøçù íåéî
,äëìä ìù úåîà òáøà àìà åîìåòá ä"á÷äì åì ïéà

'÷ä øäåæáå(à ø ìä÷éå)àúééøåà àåä êéøá àùãå÷ã àìëéä

àåä êéøá àùãå÷ ,àúééøåàá ÷åñò ùð øá ãëå ,éäéà

äéì÷ì úéöàå ïîú íéà÷äòùáå ,äøåúä àéä ä"á÷ä ìù åìëéä)

(åìå÷ì áéù÷îå ä"á÷ä íù ãîåò äøåúá ÷ñåòå áùåé éãåäéäù.

ìòåò"éæ 'ìàøùé éøáã'ä ÷"äøä øàáî äæ éô(éãå÷ô 'øô)

øîàðù äîá(àë çì úåîù)ïëùîä éãå÷ô äìà'

éðùá ïëùîúðù ùã÷îì æîø é"ùø ùøéôå ,'úåãòä ïëùî

,ìàøùé ìù ïäéúåðåò ìò ïéðáøåç¯ äåîú àåä äøåàëìå
ïå÷éú êéøòäì íäì æîø øáë ,ïëùîä í÷åä àì ïéãò

,ïáøåçä ìò úåöçåéùëò úàæ íäì æîø êøåö äæéàìå

àìà .äåãç äåãç úòùá ,éøäå ...ãéúòì äéäéù ïáøåçä

'éäéà àúééøåà ä"áå÷ã àìëéä' ÷"äåæä ã"éôò øîåì ùé

,íäì øùéáù äæå'áøçéå ,àèçä íåøâé àîù íà óà

ìù úåîà òáøà'ä ìù 'ä ïëùî íðîà ,ùã÷îä úéá
íìåòì ìèåáé àì ,úàæ àúééøåàã àìëéäå ¯ 'äëìäåäæ .

åîë ,ïåøñç ïåùì 'éãå÷ô' ùåøéô ¯ 'éãå÷ô äìà' øîàðù

ùéà åðîî ã÷ôð àìå(èî àì øáãîá)éãå÷ô äìà ì"øå ,

åðééä ,ïëùîä,øñç ïëùîäù ,úåéìâ ìù äìà úåøåãá
åðééä úåãòä ïëùî äðä ,ùã÷î àìå ïëùî àì åðì ïéàå

ùã÷îäå ïëùîä àåä äøåúäïëùîä íå÷îá äéäú äøåúäù)

(ùã÷îäå.ì"ëò ,øòö úøëæä ììë ïàë ïéàù àöîð ,

êëåäðùîá àúéà(ãé á úåáà),'äøåú ãåîìì ãå÷ù éåä'

ò"éæ 'ìàøùé úãåáò'ä ÷"äøä øàéáå(íù úåáà)

ïéá éîé à"ë ìò æîøîå ,à"ë ïéðîë äìåò 'éåä' úáéúù

äøåú éúìã ìò ãå÷ùì óéñåé íäáù ,íéøöîäנא.

äëåò"éæ 'ùîùå øåàî'ä ÷"äøä áúëãåò ä"ã ÷ìá)

(÷åñôáíéìåëé äô ìòáù äøåúä ÷ñò éãé ìòù

åäæå ,ìàøùé ìò íéãñç êéùîäìå íéðéãä ÷éúîäì

åøîàù(.çô úáù)äðååëäå 'ùåøååùçà éîéá äåìá÷ øãä'

äô ìòáù äøåú ìò àéä(çð 'øô àîåçðú ùøãîá àúéàãë),

âøè÷ì íéðéãä çë øéáâäì äöø òùøä ïîäù øçàîù

äøåúá ÷åñòì íîöò ìò åìá÷ êë íåùî ìàøùé ìò

äæáå .íùøåùá úåøåáâäå íéðéãä ÷éúîäì äô ìòáù

àúéàã àä øàáî(à à"ô áà æåîú íéîëç úðùî)óåøéöù

úåáéú éôåñî àöåé àåä æåîú ùãåçá èìåùä ä"éåä íù

æ' ìùäððéàååùäìé'(âé ä øúñà)éîéá åîëù æîøì ,

úìá÷ éãé ìò úåøåáâä ÷åúéîå äòåùúä äúéä éëãøî

' äô ìòáù äøåúä ãåîéì÷åñòì êéøö åìàä íéîéá ïë
íéøáã øàùáî øúåé ô"òáù äøåúáìë úéáùäì ,'

פרשתן נ. שבריש המקרא בלשון לפרש אנך' 'חומת בספרו החיד"א הגה"ק  א)כתב דבר(א אשר הדברים 'אלה

חז "ל  אמרו הנה כי  קסה .)משה ', הוא (ב"ב  זה לידי יבוא שלא להינצל  והדרך הרע, לשון מאבק ניצול  אדם שאין

התורה לימוד ידי טו :)על  כי(ערכין הכתוב יתפרש  ומעתה  הוא השוןלבק אר"ת'אלה', זה לחטא התיקון שדרך רע ,

ידי משהעל  דבר אשר משה .הדברים בתורת הלימוד  ריבוי ידי על  ר"ל  ,

הי"דנא. זי"ע מאוסטילא פנחס  רבי הרה"ק  היה הנוראה המלחמה  זי"ע)בימי מבעלזא המהרי"ד הרה "ק של  יושב(חתנו 

במצב תורה  בדברי לעסוק  לו  אפשר  האיך בפניו תמהים סובביו והיו הרף , ללא מרובה בהתמדה  בתורה ועוסק 

כמחזה היה חותני אצל  הרה"ק השיב כמים . נשפך  ישראל  ודם אימה , ומחדרים חרב תשכל  מחוץ  אשר כזה איום

במשנה איתא השיב כך, על  וכששאלוהו  ולילה, יומם בתורה  עוסק שהיה - הראשונה המלחמה בימי (סנהדרין הזה 

ה ) כביכול ,ו  אומרת, הלשון מה  שכינה מצטער שאדם בשעה מאיר ר ' מזרועי 'אמר  קלני מראשי נמצא קלני ,'

בצער מייללת הקדושה השכינה  הרי ומכאוב, בצער  שרויים ישראל מבני הרבה  כך שכל  כזאת מלחמה  שבשעת

התורהממכאובם, עסק כמו  השכינה את המשמח  דבר לך  השכינהואין את לשמח בכדי בתורה הוא עוסק כן על  ,

אחת  על  הזאת בעת הרי הראשונה, המלחמה בעת כזאת אמר חותני  אם ואמר , פנחס  רבי סיים  מצערה , ולהקל 

התורה בלימוד להרבות ראוי כמה  אנו, ולענייננו  בתורה . לשמחה  ועלינו בצער, מייללת שהשכינה  וודאי וכמה כמה

הקדושה . השכינה את לשמח המצרים בין בימי



דברים פרשת - הפרשה àëבאר

íâ åäæå .íéøöîä ïéá éîéá íéøøåòúîä íéâøè÷îä

÷åñôäî àöåé áà ùãåçì êééùä ä"éåä íùù íòèä

(è æë íéøáã)'äúëñåòîùéìàøùä'íåéíù íéîëç úðùî)

(à á"ôì"æç åäåùøãù ,(:âñ úåëøá)äøåúä ÷ñò ìò

å÷ñòå úåúë úåúë åùò ¯ úëñä' åøîàù åîëå ,ô"òáù

åúúë ¯ ìàøùé òîùå úëñä øçà øáã ,'åëå äøåúá

,'äøåú éøáã ìò íëîöòúò íäù åìà íéîéá éë
ô"òáù äøåúá ÷åñòì ìàøùé ïéëéøö ïéðéãä úøåáâú

úåøåáâä ÷éúîäì éãëנב.

ãåòò"éæ 'ùîùå øåàî'ä áúë(íéøëæðä íé÷åñôá ãåò ä"ã ,ñçðéô)

'îâá åøîà äðäù(:áì úåëøá)ìò èøçúî ä"á÷äù

Y äèøç éãéì ä"á÷ä àá éúîéàå ,òøä øöé úà àøáù

øòöä óà ìò ù"úé åãáòì íéøáâúî ìàøùé éðá øùàë

ïîæ àåäù íéøöîä ïéá éîéá ïëå ,ãåáòùä ìåòå ÷çåãäå

åúåàá äéäù åîë âøè÷îå ìáìáî øöéäå ïéðéãä úøåáâú

ë"ôòàå' ,åúéá úà áéçøäì ä"á÷ä úà àéáäù ãò ïîæä

ìëá úååöîáå äøåúá íé÷ñåòå ø"äöéä ìò ïéøáâúî ïä

,íùôðìò èøçúîå íéìåãâ ïéòåùòù ä"á÷ä ìá÷î äæî
úåîåàä ïéáì åéðá úà äìâäå åúéá úà áéøçäù.'

äæáå'îâá àáåäù äùòîá ùøôî(.â úåëøá)éáø øîà

éúñðëðå êøãá êìäî éúééä úçà íòô éñåé ,éñåé

åäéìà àá ,ììôúäì íéìùåøé úåáøåçî úçà äáøåçì

éúìôú éúîééñù ãò çúôä ìò éì øîùå áåèì øåëæ

éúøîàå ,åæ äáøåçá úòîù ìå÷ äî éðá éì øîàå ,'åëå

íéðáì éåà úøîåàå äðåéë úîäðîù ìå÷ úá éúòîù åì

éìëéä úà éúôøùå éúéá úà éúáøçä íäéúåðåòáù

äúåàì éñåé éáø ñðëðù äòùáù .úåîåàä ïéáì íéúéìâäå

áåùå ,íéìùåøé ïáøåç ìò åáéìá øòö äìò éàãåá äáøåç

øáâúä éñåé éáø íìåà ,úåáöò êåúî äøåù äðéëùä ïéà

,äçîùá ììôúäå àøåáä úãåáòìäîøâ åæ úåøáâúäå
ìò ä"á÷ä èøçúä ìåëéáëù ãò íéîåøîá çåø úçð

,ïáøåçä.'åëå íéðáì éåà òîùù ìå÷ úáä äúééä äæå

÷"äøäò"éæ ïéìáåìî äæåçäíéáåúë éèå÷ì Y úîà éøáã)

(íåéñì ä"ã åë â äëéà÷ñôð òåãî øàéáç"åà)

(à"îøá é à"ð÷úúòùúá ìçù äìéî úéøá úãåòñáù

óúúùäì 'ïéðî'ì ÷ø øúåä íéîéäúåòãä øàùì á"åéëå)

(íùìëå ,àøîåç íåù ïéà àúëñî íåéñ úãåòñá åìéàå ,

äúééä àøåðä ïáøåçä úáéñ ìë éë ,àìà ,óúúùé äöåøä

áåúëä øîàîë(àé è åäéîøé)õøàä äãáà äî ìò'ìò
'éúøåú úà íáæòàåä äøåúä ÷ñòù àöîð ,ïå÷éúä

åøîàù åîë äøåúä é"ò äéäú äìåàâä íâå ,äæ ïáøåçì

ì"æø(.ç á"á)ïéàå ,íåéñá óúúùäì ìëì øúåî ïëì

äøåú éøáãá äãîúäá ÷åñòì ãçà ìë ìòù øîåì êéøö

äîéìùä äìåàâä úà àåä áø÷î äæá éë ,åììä íéîéáנג.

חז"ל נב . אמרו סג :)הנה  על(ברכות המסופר פי על  ויתבאר עליה. עצמו שממית במי אלא מתקיימת התורה אין 

זצ"ל  שעראנסקי זעליג ר' שהיה החסיד  האחרונה  ובפעם  לקאצק, נסע ימיו  ובסוף זי "ע ממעז 'בוז' ברוך ר ' הרה "ק אל נוסע (היה

זבקאצק) מקאצק  הרה "ק לו תועלת י"ע שאמר מכך  לו ויהיה  פה, בעל אחת  מסכת הפחות לכל לדעת חייב  אחד  ,שכל 

מיד  ואכן בורייה , על שידעה  עד ובבהירות בעיון המפרשים כל עם  תענית מסכת ללמוד זעליג רבי התיישב מיד

ע "ע לקבל  צריך הייתי תענית, מסכת לעצמי שלקחתי חבל ואמר, זעליג ר' נענה  אז רח"ל . עיניו מאור  איבד  אח "כ

בתרא בבא מסכת תענית)ללמוד ממס' שש פי ארוכה בעיניי...(שהיא רואה הייתי שמחה ,ועדיין מלא ונשאר היה זעליג רבי (אגב,

'את אבל רואה, אינני כבר הכל את זי"ע, מסטריקוב וואלף ר' להרה"ק  אמר שפעם ומסופר בחשיכה', גם אפשר 'לרקוד אמר עיניו  מאור  וכשאיבד

זולתי) בעולם בריות עוד  שיש אבין  רק  אראה , לא עצמי את שגם  – זאת אעשה  כיצד רבינו, ילמדני זמן, בכל רואה  הנני עדיין .עצמי'

למות  הולך  כאילו מחשבה  מתוך  שילמד – עליה עצמו שממית במי אלא מתקיימת התורה אין לרמז , יש  וזאת

בכיסו  מונח תורה  לו שיהיה כדי ועוד עוד במהרה' ל 'חטוף  לחטוף וחייב עליו  מוטל כעת אבל  ריווח'... 'הכל אז לחיות ימשיך (ואם

שיותר) מה .וללמוד

אנגליים שוטרים ע"י  נקרא שפעם  זצ"ל , לעווין אריה  רבי הגה "צ שסיפר הקודש)וכמו בארץ האנגליים שלטון לבוא (בזמן  ,

האחרונה, לבקשתם אותם וכששאלו ישראל , בני מאחינו כמה לגרדום  לעלות  עמדו שהרשעים מכיוון עכו ', 'כלא עימם

תפילין להם שיניח בכדי מטרתם והיתה  לעווין, אריה  ר' עם  לדבר שברצונם  תפילין)השיבו  עם היום  כל  לילך  היה ,(דרכו

ובכו להם והניח  בקשתם מילא צריכהואכן כיצד למדתי מהם  ואומר, חוזר  אריה  רבי היה לאחמ "כ  שליש , בדמעות

האחרונה ... הפעם לו  שזו כאילו פעם בכל  שיביט  כלומר עולם , בורא עם והדבקות תפילין, הנחת להיראות

להורות,נג. מסכתא, בסיום יין ולשתות בשר  לאכול התירו  שלכן  זי"ע , מבעלזא מהר"א הרה "ק בשם מובא זה  כעין .

חורבן. כלל  אז אין תורה לומד שכשיהודי



באב  תשעה - הפרשה באר áë

באב תשעה

גלות ועל הבית  חורבן על ודואג מיצר להיות – תבכה  בכה 
ישראל 

úåàøåðåì ùéù øòöä ìãåâ ìò ùãå÷ä éáúëá åðéöî

÷"îäéá ïáøåç ìò ä"á÷äì
נד

áàì åì äî' éë ,

ïçìåù ìòî åìâù íéðáì íäì éåàå åéðá úà äìâäù

'íäéáà(.â úåëøá)áéúëãëå ,(áé áë äéòùé)'ä àø÷éå'

.'÷ù øåâçìå äçø÷ìå ãôñîìå éëáì úå÷áö íé÷åìà

'îâáå(:ä äâéâç)øîàðù äî åùøéô(æé âé äéîøé)òîãå'

'ø øîà ¯ 'ä øãò äáùð éë äòîã éðéò ãøúå òîãú

øæòìàïåùàø ùã÷î ìò úçà ,äîì åììä úåòîã ùìù
ïîå÷îî åìâù ìàøùé ìò úçàå éðù ùã÷î ìò úçàå.'

' ,'îâá íù ãåòéëàìî åìéôàã ÷"îäéá ïáøåç éðàù
åëá íåìùøîàðù(æ âì äéòùé)äöåç å÷òö ílàøà ïä'¤§¤¨

.'ïåéëáé øî íåìù éëàìî

ùøãîáå(ãë àúçéúô ø"ëéà)ìë íéøáùîä íéøáã àúéà

êëå ,äìòîì ùéù øòöä ìãåâ ìò ùéâøî áì

äòù äúåàá ,íù áéúëäëåá ä"á÷ä äéäéåà øîåàå

åéùëòå ìàøùé ìéáùá éúðéëù éúéøùä ,éúéùò äî éì

ä"á÷ä ïäì øîà ,'åëå ïåùàøä éîå÷îì éúøæç åàèçù

äî éúéáá äàøðå íúàå éðà êìðå åàåá úøùä éëàìîì

äéîøéå úøùä éëàìîå ä"á÷ä êìä ãéî ,åá íéáéåà åùò

éàãåá øîà ùã÷îä úéá úà ä"á÷ä äàøù ïåéëå ,åéðôì

.íðåöøë åá åùòå íéáéåà åàáù éúçåðî åäæå éúéá åäæ

øîåàå äëåá ä"á÷ä äéä äòù äúåàá,éúéá ìò éì éåà
íúà ïëéä éáäBà ,íúà ïëéä éðäk ,íúà ïëéä éðaäî , ¨©Ÿ£©£©

øîà .äáåùúá íúøæç àìå íëá éúéøúä íëì äùòà

éãéçé ïá åì äéäù íãàì äîåã íåéä éðà ,äéîøéì ä"á÷ä

íäøáàì àø÷å êì ,'åëå åúôåç êåúá úîå äôåç åì äùòå

úåëáì íéòãåé íäù íäéøá÷î äùîå á÷òéìå ÷çöéì

íäéùàø ìò íäéãé åçéðäå íäéãâá åòø÷ íä óà ãéî ,'åëå

äàøù ïåéë ,ùã÷îä úéá éøòù ãò íéëåáå íé÷òåö åéäå

éëáì úå÷áö íé÷åìà 'ä àø÷éå' ãéî ä"á÷ä íúåà

åâçìå äçø÷ìå ãôñîìå,'÷ù øáåúëù àø÷î àìîìàå
åøîàì øùôà éàøòùì äæ øòùî ïéëìåäå ïéëåá åéäå ,

øîåàå ãôåñ ä"á÷ä äéäå ,åéðôì ìèåî åúîù íãàë äæ

.çéìöä àì åúåð÷æáå çéìöä åúåðè÷áù êìîì åì éåà

ìëáåäéëáå øòö åúåà ùãçúîå øæåç äðùå äðù

'øôåñ íúç'ä ÷"äøä áúëù åîëå ,íéîåøîá

(æ"ù ãåîò ,ñ"÷ú áà 'æ ùåøã)ïéàå ,åîå÷îá äååãçå æåò éë ,

áàá äòùú íåé íðîà ,úåáöò êåúî äøåù äðéëùä

áéúëãë øî íåé àø÷ð(áé áë 'éòùé)íé÷åìà 'ä àø÷éå'

,'äçø÷ìå ãôñîìå éëáì àåää íåéáïåëðå áåè ïëìå
åììä íéîéá ãåôñìå úåëáì íéëåáðä ùôð éøî ìëì

ãôñäå éëá äùåò ìòîî íéîùá åðé÷åìà øùàנה,éë

השל "הנד . שהביא מה בשערים נודע  ח)כבר אות מצוה נר פרק שבועות תיאר(מסכת בו אלקבץ שלמה רבי הגה"ק  מכתי "ק

מדברת  הק' השכינה שהיתה  הנורא הלשון את הביא הדברים ובתוך שבועות, בליל  קדישא החבריא לימוד סדר

זי "ע יוסף ' ה 'בית מרן של  גרונו בעפר מתוך מושלכת ואני לי, מנחם  ואין ראשי עטרת נפלה  שנים  כמה  זה  'אשר

אשפתות  שמחהוכו',חובקת נכנסת היתה  לא  בו שרוי אני אשר מהצער אלפים אלפי מאלף  אחד משערים הייתם  ואלו 

בעפר  מושלכת אני בסבתכם כי בזכרכם  בפיכם שחוק ולא  אלקבץ ,בלבבכם  מהר"ש וכתב  דבר '. האלה  הדברים  כל 'את

אלינו המתחננת כחולה  וקולה  בעונינו השכינה  צרת בשמענו  כו' בבכיה  געינו וכולנו  אזנינו ושמעה  '.אלינו 

חצות נה . עת בהגיע המצרים בין מימי יום  בכל  נהגו בפרעשבורג, זי"ע  סופר' ה 'חתם הרה"ק  של  שבישיבתו מסופר

במג"א כמובא חצות תיקון לערוך מ"ה )היום תקנ"א אחר(סי ' ההם  בימים שיתאבל  כתב  האר"י 'ובכוונות וז"ל.

שעה ' חצי כמו ויבכה  היום קהילות)חצות בהרבה היום עצם עד נהיגי סופר(וכך פישל  רבי הגה"ק  שימש ציבור כשליח ,

יומא  ויללה, בבכי אחריו געו  הקהל  שכל  עד ששמם, ציון הר על  בכה רבה ובכיה מעם, מורם  איש שהיה  זי"ע 

התיבה לפני לגשת שיואיל  לימים צעיר אחד נער במקומו ושלחו מדרשא, דבי לספסלי מבינות פישל  רבי נעדר  חדא

הנעים ואף התיקון , את 'אמר' נער אותו  חצות, תיקון בתפילת באמירת עתה זה  הוא עומד משל  בסלסולים בגרונו

אינו אם אחריו בדיקה  צריך זה נער  ואמר , סופר החתם  נענה חצות, התיקון  אמירת שתמה ולאחר  ויו"ט , שבת

האלוקים עיר חורבן על  והקינות התפילות את  מפיו להוציא שמים ירא אדם  יוכל  היאך כי חלילה ... ש"ץ מכת

ללמדנו זה בעובדא יש והרבה  עצמו, לו נוגע זה  אין כאילו  נפש , ושאט שאננות בכזו תחתיה, שאול  עד המושפלת

אלוקינו . בית שריפת על  כתנים דמעות ולהזיל  לקונן צריך כמה  עד 



באב  תשעה - הפרשה âëבאר

äìåò æà(ïáøåçä ìò ìáàúîä),äåáâ ìòî äåáâ ãòâ"òàå

,éæç äéìæî éæç àì åäéàãêøáúé äìòî ìù åìå÷ òîåùå
,åãâðë äëåá åîùòøä úåìâ úåøö ìëá 'êì øöá' åäæå

ìù ïúéøçàá 'äìàä íéøáãä ìë êåàöîå' ,äæä øîäå

íéîéáàá 'è àåäùúáùå' æàå ,êåøøåòéå êåàöîé æà

'êé÷åìà 'ä ãò,'ä ãò êúåéëá äìòéùæà éë íòèäå

.çðâ éçåðâ äìòîì íâ æà àåä éë ,ïë íâ 'åìå÷á úòîùå'

äúòîå÷îåò åðáéì ìò åðéúåìòäá åððéò ãøú íéî éâìô

åâéùäì øùôà éàù áàëäå øòöäנוøáù ìòå ,

÷"äåæá àúéà øáëå ,éîò úá(:áé á"ç),÷çöé éáø øîà'

éëáa àlà àéìz àì ìàøNéc àð÷øetìàøùé úìåàâ Y ' §¨¨§¦§¨¥¨©§¨¤¨¦§¦

øîàðù äîî úàæ ãîìðå ,éëáá àìà äéåìú äðéàäéîøé)

(ç àì.'íìéáåà íéðåðçúáå åàåáé éëáá'

øáëåìò íéìáàúîä ìù íøëùá éàî÷ åâéìôä

íéìùåøé
נז

åðàöî äðäëå ,äúçîùá äàåøå äëåæù ,

é'âàìàô íééç éáø ÷"äøä .íéøôñá úåáøãòåî' øôñá)

(åñ úåà áà ùãåç 'éç ìëì'çáæîä úøåè÷' øôñ íùá àéáî

íéøôëî úéáä ïáøåç ìò ïðå÷îäúåëéøàì äëåæå åéúåðååò
íéîé êéøàé òøæ äàøé åééçá åúåîé àì åéðáå ,íéîéנח.

ììëáåàåä äæïåéöá äééëá äðà ãò ä÷òæäå äìéôúä
íéìùåøéá ãôñîåנטùøãîä ïåùìëå ,(á âé ø"øá),

זצ"ל נו. פינקוס שמשון רבי הגאון  ביאר ודעת טעם  קנא)בטוב - קמז עמ' ונחמה, על(גלות מורה  הבכיה  ענין כי ,

בלווית  שהרי עולם , של  ממנהגו חזי פוק  השכינה . ובצער ישראל , כלל  של הרוחני במצב האדם של ההשתתפות

הקודש חורבן על אבילות של אלו  בימים כך לבכי. מתעורר קירבה  שמרגיש מי ורק בוכים, המשפחה  קרובי רק  המת 

הקב"ה . ועם ישראל  עם עם שלו והשותפות השייכות מהי הקדושה, אל  קרבתו מידת כמה  אחד כל  נבחן  ִַוהמקדש ,

החסרון, על הכאב את שאבד, לדבר השייכות את מבטא הבוכה  השייכות... תחושת את ולחזק  לעבוד צריך ובזה 

שם, ומסיים הדבר. אל  יותר ונקשר מתקרב המקדשוכך בית חורבן  על  המצרים' 'בין בימי לבכות  מסוגל שאינו  מי

בקרבו הקודש חורבן על  מר בבכי ולבכות הרצפה  על  לשבת עליו השכינה , גלות לבכות,ועל מסוגל שאינו זה  על  ,

הרי  המקדש , בית של  החסרון את מרגיש  אינו כאשר המקדש , בית לחסרון שייכות לו  ואין לו, אכפת שלא ועל 

בבכי. להתעורר באמת ראוי זה  ועל וגלוי. ניכר  ברוחניות חסרונו

היעב"ץ  טז)כתב אות ו חלון ט"ב עניני יעקב בית כראוי (סידור מתאבלין שאין – בידינו זה עוון אלא היה לא אלמלא

גלותנו , להאריך די כראוי, ירושלים בעינעל  המופלגות והיא  השמדות לכל  וחזקה  עצומה  גלויה  היותר הקרובה  הסיבה  י

בגוים להרגיע  לנו הונח  לא נרדפנו , צווארנו  על  פזורנו, מקומות בכל  בגלות מצאונו  אשר הרעיונים  המבהילות הנוראות

מלבנו .. הלז האבל  שיצא  לפי ומרודנו , עניינו שפלותנו  .עם 

חיים'נז. ה'חפץ  הראה השעה , בענייני לדון הרבנים אסיפת בעת פעם זצ"ל , וואסערמאן אלחנן רבי  הגאון סיפר

אליהו' דבי ה'תנא דברי את אחת)זי"ע  פעם ד"ה  פ"כ בשכרו,(רבה  אלא  לעולם  ומדי פרס  והביא  הקב "ה  גלגל ולא 

המקדש בית את העכו "ם שהחריבו  בשעה  ומתאנח בוכה  שהיה  כורש נחשובשל שכאשר חיים ', ה'חפץ  כך על הוסיף .

ילד משיג וכמה מה להתבונן, לנו ויש בלבד , שנים  שבע  בן כורש  היה שעה  שבאותה נמצא השנים, מניין (נכרי)את

ומדי  פרס מלכות את הקב "ה הביא הבית חורבן על  שבכה  בזכות כן פי על  ואף החורבן, גודל  את להבין בשנים רך 

והנורא. הגדול  החורבן על  אבלותנו על  לנו ליתן לבורא יש  טוב שכר כמה לדידן, ק "ו לעולם,

והיהנח. חצות, תיקון עריכת בעת שהזיל הדמעות את שומר היה  אסאד המהר"י שהרה "ק  הדברים  מפורסמים 

הנכרים  לצבא מגיוסם ישראל  בחורי להצלת מצוא לעת בהם נותן משתמש  שהיה  – ט  פ"ט תרצ"ו  קליין שמואל, (תולדות

ועוד) זי"ע, דושינסקי המהרי"ץ הרה "ק מעדות הדמעות. מאותן אותות לטעום ועוד רח "ל, עיניו מאור שכבה  מי בהם  הציל  כן וכמו ,

ידם . על  פעל  רבים  ומופתים

שהבוכה החת"ס  שאמר וכמו רח"ל , הצורר הצר  ידי על  שחת מרדת ישראל  בחורי הצלת  גם הדברים ובכלל 

טובים לבנים זוכה  הבית חורבן על אלו קוממיות)בימים גאב"ד מנדלזון הבנים(הגר"ב  הצלחת  על  להעתיר  גרמא והזמן .

בחורי'. לשבור מועד עלי 'קרא של  הנוראה  הגזירה  מן להינצל  ויר"ש , בתורה

זי"ע הישר' ה'קב שכתב וכמו ה 'אבות', לגבי גם  אף ה 'בנים' לגבי דווקא כל(פצ"ג)ולאו בידי, היא  אמיתית וקבלה 

תורה לכתר זוכה  השכינה  גלות על  צער תדיר שבליבו  .מי

השריםנט. שאר בו ונתקנאו המלך, אצל  אהוב היה  אשר המלוכה משרי לאחד משלו נשא זי"ע  מדובנא המגיד 

לבית  שוטרים  הגיעו הלילה באמצע הסוהר, בית בור אל  אותו להביא לצוות המלך  שנאלץ עד עליו  והעלילו 



באב  תשעה - הפרשה באר ãë

áéúëã àä ìò(ä á úéùàøá)' ¯ 'äãùä çéù ìëå'ìë
éðáúé éøî ,ùã÷îä úéá àìà åðéà ìàøùé ìù ïúìéôú

àùã÷î úéá éðáúé éúî éøî ,àùã÷î úéá,éðåãà Y]

éë ,ùã÷îä úéá äðáéé éúî éðåãà ,ùã÷îä úéá äðáéé

åîë ,äìéôú ïåùìî àåäù 'çéù' úáéú åùøã ì"æç

'åçéù êåôùé 'ä éðôìå'(à á÷ íéìéäú)ìò éà÷ äãùå ,

ùã÷îä úéá(íéùøôî)äìéôúá úåáøäì êéøöù ,øîåìëå ,[

ìàøùé ìù ïúòåùéìå åð÷ãö çéùî úàéáì íéðåðçúáåס,

,ãòåî àá éë äððçì úò éë ïåéö íçøú íå÷ú äúàå

áåøî èøôäå ììëä úåøöî ìáñä çåë ìùë øáëå

å .äæä øîä úåìâä úåëéøàäúçîùá äàåøå äëåæ äôöîä
äúçîùá äàåø íåéä øáëù ,äååä ïåùì Yéåì úùåã÷)

(íéøôñ ãåòå ,äëéà.

êëå'íéøùé úìéñî'á ò"éæ ì"çîøä áúë(èé ÷øô)äðä
úåìâä ìò ùîî øòö ãéîú øòèöéù êéøö éàãå

ïáøåçä ìòå,'úé åãåáëì ìåëéáë èåòéî íøâ äæù ãöî ,

íùä ãåáëì éåìéò äéäé äáù éôì äìåàâì äååàúéå
,êøáúéìàøùé éðá úìåàâ ìò ãéîú ììôúéåäìâúéù ¯

ïåôñ éðà äîå éðà éî íãà øîàé íàå .íéîù ãåáë

,íéìùåøé ìòå úåìâä ìò ììôúàùéúìôú éðôî éëå
äòåùéä çîöúå úåéìâä åñðëúéäúåàë ,åãöá åúáåùú ,

åðéðùù(.æì ïéøãäðñ)ìëù éãë éãéçé íãà àøáð êëéôì

åéðôì àåä çåø úçðå ,íìåòä àøáð éìéáùá øîàé ãçà

óàå ,úàæ ìò íéììôúîå íéù÷áî åéðá åéäéù êøáúé

äæéàî åà ïîæä òéâä àìù éðôî íúù÷á äùòú àìù

,äéäéù íòèçîù ä"á÷äå íäìù úà åùò íä äðä
äæá.ì"ëò .

שנה בכל  מחדש  נחרב כאילו – נושענו לא ועדיין 

áúëøôåñ íúçä(åëù 'îò ,æ"ô÷ú áà 'æì ùåøã),äðä ,

ìù íäéúåðååò åøôëúð ùã÷îä úéá ïáøåçá

é"ùø áúëù åîëå ìàøùé(à æ ø"÷éåî àåäå ,ä ë ìà÷æçé)

òùúì áåø÷ íå÷îä éðôì äùåáë åæ äàðù äúéäù éøä'

ùøãîá àúéà ãåò ,'íéøöîá åéäùî äðù úåàî,ø"úñà)

(àé úåçéúô...'íéìùåøé äãëìð øùàë äéäå' .àéää óà
íçðî ãìåð íåéá åáù äçîù àìà äøö äðéà(çéùî)

éëåôà ìàøùé åìèðå(íäéúåðååò áåç øèù ïåòøô),ïäéúåðåò ìò
ïäéúåðåò ìò ìàøùé åìèð äìåãâ éëåôà ìàåîù éáø øîàã

áéúëã àåä àãä ùã÷îä úéá áøçù äòùáã äëéà)

(áëïåéö úá êðååò íú.

ìòå'øôåñ íúç'ä øîåà ïëäååä àðéôúñîã éìåìå
,àåä äçîùå ïåùù íåé äéôåâ áàá 'è íåéã àðéîà

ïåéö úá êðååò íú' øîàð éøäù'êúåìâäì óéñåé àì
ä"åòá ùãç ïáøåç ìò äðù ìëá éëáäå úåìáàä êà

åøéáçî äáåøî åúìì÷ ïéàù íåé êì ïéà éë,áùçðå

כאחד  אותי אוסרים  הינכם  כי פשעי ומה חטאי מה  השר צווח עימם , לבוא עליו  מצווים  כשהם  אותו והעירו השר 

שקע שמה שהושלך לאחר תיכף ואפל , חשוך עמוק בור לתוך והטילוהו אותו  ולקחו  לו לענות ידעו לא אך הריקים ,

כלל ידע  ולא לילה  שעדיין בטוח והיה  סביבותיו , חושך כי ראה  רב זמן  לאחר  כשנתעורר עמוקה, בתרדמה השר 

ונשנה הדבר חזר וכך לישון, וחזר  השני... הצד אל והתהפך הליל , בחלום  היה  זה שכל  חשב כי הסוהר  בבית שהוא

המלך  בפני לעמוד הוא שרוצה  השר יזעק מתי וציפה  חיכה  המלך  בינתיים  כלילה . לו ונדמה מתעורר כשהוא

המלך  החליט  עונה' ואין קול  'ואין ימים כמה  שעברו לאחר אך ביותר, אהבו שהרי עליו, שהעלילו מה  כל  ולהכחיש

מכל הזה  הלילה נשתנה 'מה  לעצמו  שואל  אותו ושמע בשלומו, ולראות השר את ולבקר  הסוהר בית לתוך לירד

לילה ... וגם  בוקר  אתא כבר  כי בו, וגער הבור, לתוך המלך נכנס  השחר, עלה לא ועדיין כך  כל  הוא שנתארך הלילות'

ואינך  הוא, ארוך אחד שלילה לך ונדמה בתרדמתך שקוע ועתה האירה  ושוב  ושקעה וחזרה  הארץ  על יצאה  השמש 

מצבך... על  לב על  שם 

זמני  שהיו  יודעים  ואינם עולם', כמתי הושיבני 'ומחשכים הגלות בחשכת השקועים ישראל  לבני הוא והנמשל 

הקב"ה  להם ואומר  הלילה , לנו האריך  מדוע  ושואלים  היום, כדוגמת ואורה קומי רצון בכם , אלא תלוי הדבר אין

אליכם אשובה אז ואו אלוקיכם, ה ' עד ושבתם  הגלות, מבור שאוציאכם  אלי התפללו  בלילה , אמור ,רוני  יעקב (משלי

באריכות) .עיי"ש

הרמב"ןס. כתב שכד)וכבר עמ ' ח"א הרמב"ן בכתבי נדפס ו , נג  ישעיה  עבדי', ישכיל 'הנה  עניין  בעבור(על ישראל  את יאשים  וז "ל ,

ועסקיו, ביתו  לעצמו כוונה  אחד כל  ומשים  העולם, בעסקי כוונתם כל  ישימו בגלותם הם  להיות כי להם וראוי

מיד יבוא  בתשובה  המשיח  כי הגאולה , קץ ויחיש ישראל עוון על שיכפר ויום  לילה  ה ' לפני ולהתפלל וכו '.בוכים 



באב  תשעה - הפרשה äëבאר

ùãçî ÷"îäéá áøçð äðù ìëáù åîëסאïîù àöîð ,

ïáøåçä ìò àåää íåéá 'äì úåãåäìå çåîùì äéä éåàøä

...øáòäïéôéñåîå åðöé÷ åëéøàä åðéúåðååòù ïååéëî àìà
äðùéä äçîùä äçåã ùãçä ãôñää ,ïåà ìò ïåâéסב.

מתוך והעבודה  זה, ביום ה ' אל קרבתנו – מועד עלי קרא
שמחה

áúëùãå÷ òøæ øôñá(â ùøãîá ä"ã íéøáã 'øô)äðäù ,

øîàð úåðé÷á(à à äëéà),'ããá äáùé äëéà'

בחז"ל סא. וכדאיתא ישראל , של  עוונותיהם לכפר  בכדי היה  הבית חורבן שם)כי ברש"י והובא פקודי , פר ' על(תנחומא

כא)הפסוק לח בשני (שמות שנתמשכן למקדש רמז  פעמים  ב' 'משכן' ונאמר העדות ', משכן המשכן פקודי 'אלה

וייסורים, צרות ל "ע עלינו באים להתכפר  במה לנו  אין הבית שחרב עתה אך ישראל, של עוונותיהם  על  חורבנין

דירה' 'בית  חוב לבעל  שיש  זמן שכל  המרובים, לנושים לשלם  בידו היה ולא לרוב חובות לו שהיו לאחד וכמשל

החובות, את יפרעו  בעדה  שיקבלו ובממון וימכרוה, דירתו  את ממנו שיקחו ידי על  החובות את  לגבות ניתן  עדיין

שישלם עד אותו  ומכים  עליו מאיימים  ואזי להם, המגיע את לגבות ממה  להם אין שוב הרי ביתו נמכר כבר אם אכן

והנמהר, המר  בגלות אך העוונות, חובות עבור משכון הבית היה  קיים ביהמ "ק שהיה זמן כל  זה דרך ועל  חובותיו .

חובותיו ... ויפרע בתשובה  האדם שישוב עד ורעות רבות צרות משלח הקב"ה

לדעת  עלינו  ואםאמנם יתב "ש, אליו  להתקרב אותנו  לעורר – הצרות כל ותכלית  בנו , להכות הקב"ה  חפץ לא  כי

פגע מכל  ננצל ומוחנו  כוחנו  כפי ה' את לעבוד לב  על  היחיד נשים  שבנו לאב משלו, את מדובנא המגיד  נשא וכך .

שלא  הבן את מאד לשמור יש כזה במצב – אחד פה לו אמרו וכולם מומחים, ברופאים לדרוש האב פנה  חלה ,

דבריהם את האב כשמוע  רח"ל , עולמית תרדימה  עליו תיפול  שמא היא גדולה סכנה  שכן אחד, רגע אפילו ישן

כע לישון, יוכל  שלא בכדי הבן של  למראשותיו אשר הכר את וכמעטנטל  כר, ללא אף לשכב הבן  הורגל  מה זמן בור

והחל הבן  הורגל  לזה  אף  אך לישן, הבן ביד יהא לא וודאי שכך בחשבו  המיטה  את האב נטל  מיד בשינה , שנרדם

לזה גם  אך הכאב, מחמת להירדם  יוכל  שלא בכדי להכותו אלא האב ביד  ברירה  היה  שלא עד הארץ , על  לשכב 

ויסתכן. בשינה ישקע  לבל  בן, של  לטובתו  הוא מטרתו  כשכל  - ונאמנות גדולות מכות האב שהכהו עד  הבן הורגל 

אינם ח"ו  ואם אליו , לשוב יתעוררו אלא לגמרי... הזה  העולם  בשינת ישקעו  שלא בכדי  בניו את מייסר הקב "ה כך

בלבב אליו שנתעורר עד ומשונות שונות מכות להביא להוסיף כביכול  מחויב אזי הייסורים ותכלית מהות את מבינים 

ואנחה . יגון ונס הייסורים , ייפסקו מיד נתעורר כאשר אמנם שלם,

מבאבוב מהר"ש  האב(השני)הרה "ק מבחין והנה  ההרים , בין ארוכה  לדרך בנו עם שיצא לאב  משלו  נשא זי"ע

עצמו והעמיד האב קפץ  כן על  רח"ל , תחתיה ותמחצנו  בבנו האבן תפגע רגע  כמעט  ועוד ההר , מראש סלע שניתק

ורמז לבניו . אהבתו מרוב ואבנים עצים על  חמתו  שפך  הקב"ה כך בבני. ולא בי הסלע יכנס מוטב באמרו – באמצע 

החסד' 'מידת על  רומז אריה  שהנה  אריה, אב מזל  בספרים)לדבר שה(כמבואר אריה ' אב  'מזל  –כארי נוהגאבוזהו

זי"ע  לוי' ה 'קדושת הרה "ק  שכתב וכמו בהסתר , היה שהחסד אלא וברחמים, דב)בחסד הפסוק (ד"ה  את (איכה לפרש 

י) אךג אורב, כדב החורבן בעת הקב"ה נראה היה חוץ  שכלפי במסתרים ' ארי לי הוא אורב בפנימיות במסתרים'דב -

מבחי' הנהגתו הייתה  הבורא ורחמיםארי הנהגת חסד של  אחת מקשה הייתה שהמטרה .(עיי "ש),

וכך  וימצאנו, אחריו יחפש  שהבן  בכדי – מעמו מסתתר היה בנו את  אהבתו שמחמת לאב להמשיל אמרו וכבר 

עד  זה  אחר בזה הדבר נשנה  וכך בבית, אחר במקום עצמו  הטמין - הבן מצאו וכאשר  לזה . זה אהבתם תתגדל 

אריה הבן רואה  והנה  עיר, של לרחובה הבן את לזרוק  האב  הוכרח האב, של המסתורים כל  הבן לפני גלויים  שהיו 

הבן  אם אבל  דורס, ארי בידי והפקרתני עזבתני  למה אבי אבי ויזעק יבכה  מיד כסיל, הבן אם  אזי, לקראתו , מהלך

עצמו על  לבש עצמו שהאב  וודאי, אלא נפשות, בסכנת האריות גוב לתוך אביו זרקו  לא שוודאי יבין ונבון חכם 

אחריו . הבן שיחפש תשוקתו מרוב ארי, עור

במדרש סב . דאיתא הא מבואר כד)עפי"ז א הפסוק (איכ"ר  ב)על  א אחת (איכה באשה  מעשה  בלילה, תבכה  בכה 

שומע גמליאל  רבן והיה  בלילה, עליו  בוכה והיתה  ומת תשחורת בן לה  והיה  גמליאל , רבן של  בשכונתו שהיתה

קולה עיניואת  ריסי שנשרו עד  עמה בוכה והיה  המקדש  בית חורבן נזכר הבכיהוהיה  ענין מה ביאור , צריך ולכאורה ,

אלא, בנה . שמת בצערה  בהשתתפות הבכיה  תחת המקדש  בית ומקורןעל  הצרות כל  ששורש והבין  ידע  גמליאל רבן

המקדש בית  מחורבן הגורםהוא  הוא שהוא הבית בחורבן נזכר הפרטי צערה  על  בוכה  קולה את שמע  כאשר כן על ,

הבן. למיתת



באב  תשעה - הפרשה באר åë

ìåëéáëù' 'äkià' ïåùìî àåä 'äëéà' úáéú ùåøéôå¥¨©¤¨

äôéàå ,äéà åðéúåìâ éîé ìë êùî åðéìò ìàåù êøáúé

øîàðù åîë åðúåà àöîéù ãò åðçðà(é è òùåä)éúàöî'

,'ìàøùééãé ìò ¯ åðúéà çîùé ìåëéáë åðúåà àöîéùëå
ïéìàåù åðàå úåìâá åúåà íéù÷áî åðà àñéâ êãéàìù

...åöéøòäì åãåáë íå÷î äéàë"ò
סג
.

èáäíéòéâî íéøáãä ïëéä ãò ,äàøåäæä íåéá éë
àéäù Y äðéëùä ìù áöî åúåàá ìåëéáë åðà

,äðéëùäå ìàøùé úåìâ ìò äëåá ïë íâåðúáø÷ àìéîîå

ìà äìåãâ äáø÷ ïîæ àåäù ,ãòåî íåéë ùîî 'ä ìà

'ñçðô éøîà'ä áúëù äî ïáåé äæ éôìå ,ä"á÷ä'éò)

(äøòäáä"á÷äù íå÷î åúåàá ìåëéáë íãàä àöîð æàù
äöåøù äî ìåòôì ìåëé ïë ìòå àöîðסד

.

àúéàò"éæ 'ìàøùé úãåáò'á(à â úåáà)ãçàì ìùîë

åðáì äååéöå ,äôùàä êåúá úåáåè íéðáà øæéôù

ìãâéù éàãåå éøä ,úôåðéèä ïî íúå÷ðìå íúåà è÷ìì

íééååéöáî øúåé ,äæá áàä úååöî íåé÷á ïáä ìù åøëù

êåúî è÷ìì Y äëàìîä åéìò äù÷ éøäù ,íéøçà

על להתאונן  לנו יש כן ועל  לעולם, לבוא המתרגשות הצרות כל  מקור הוא באב' ב'תשעה  הבית שחורבן נמצא

סופר' ה'חתם שכתב  וכמו הבית, שז)חורבן  עמו  ירמי', ד "ה תקנ"ט , אב לז' אמורה(דרוש מילתנו חייב'וכבר ודור דור שבכל

מירושלים יצא  כאילו עצמו  את לראות '.אדם 

בבד ישראלבד צרות ועל  המתחדשים  ה'חורבנות' על ולקונן  לבכות קולעלינו  איש, איש  מתהומותיך נוהם  יעקב

הכתוב מאמר  מעין בנו נתקיים  כאשר  כה ', עוללת למי והביטה ה' 'ראה  ולהתחנן ולזעוק  לבבו, ו)מנגעי  ב (איכה 

שוכבים הם אלא בבתיהם שבת בשולחנות לישב יכולים אינם לימים צעירים כשאברכים  ושבת', מועד בציון ה ' 'שכח

סבל ועינוי במכות מלומד  אברך לי אמר וכבר  שולחן.... מעל  שגלה  לאב לו ואוי  רח "ל , החולים בבתי מיטתם על 

את  בראותם יותר מרובה  סבלם שמא או ילדיו, משל  גדול  צערו האם יודע שאינו  'לצעוק ' יכול  אינו שכבר עד

כזה . במצב מוטל  אביהם

חולים לבית השנה  נכנסו  ילדים  כמה  העטופים'..., עולליך נפש  על  כפייך  אליו שאי ה ', פני נוכח ליבך כמים 'שפכי

ואם די. לצרותינו יאמר לעולמו שאמר שמי ולהתחנן לזעוק ועלינו אביהם , שולחן מעל  שגלו  לבנים להם  ואוי ל "ע ,

הבורא  עלינו וירחם  יחוס  עדי דמעה' כנחל  'הורידי הרי תפילה ' מעבור לך בענן  'סכותה  של  במצב  אנו נמצאים

ית"ש .

מלכות  גזרה כאשר  – ה'קנטוניסטים' תקופת בעת כי בידו , מקובל שהיה מעשה  סיפר זי"ע  חיים' ה 'דברי הרה"ק

כמה הרשעים  חטפו פעם ימ "ש, הצאר בצבא כחיילים שישמשו בכדי ישראל  מילדי בכח  לתפוס  הרשעה  רוסי '

תהלים מזמורי נאמר הבה לזה , זה הילדים אמרו בדרך בעודם  הצבא. מחנה אל  להביאם  בעגלה אותם והובילו ילדים

שאין  אמת הן  מהילדים, אחד שאמר עד מזמור, בשום  להיזכר הצליחו  לא אך מידם , שיצילנו הקב"ה לפני ונתחנן

ניגון  נזמר הפחות לכל כן על  זוכרים, אנו  עדיין התהלים  של  ה 'ניגון' את אך התהלים , פסוקי תיבות לומר בידינו 

כן, עשו ואכן שוועתםזה , ותעל  התיבות, אמירת ללא – תהלים  פסוקי תשב"ר  אומרים  שבו הניגון  את מזמרים החלו 

לטובה , דינם  גזר  וקרע  המחיצות עת בקע  הזמר קול  לביתםהשמימה , לשוב הרשעים  שלחום ופלא נס  (הובאובדרך

בשופר) תקע מאמר  תשרי , חודש מאמרי ממונקאטש , להגה "ק יששכר בי בשער אין אם  אף ייאמר, לדידן עדיין . אך  'להתפלל' דינו

מעלינו לבטל  למרומים יעקב קול  יעלה  עדי ובכי, נהי קול  ומשמיעים  הארץ  על  יושבים 'הניגון'..., את אנו  יודעים

מנחלתנו . מגיפה  וימנע  ורעות, קשות גזירות כל 

ואבלסג. בצער  שרוי הבן הרי לעיניו, ואמו אביו את והורגים  שפילים  מרצחים שבאו איך  שראה יקיר לבן משל 

עפר ישני וירננו יקיצו  שלא עוד  וכל  עולמם  לבית הלכו כי ביודעו אחריהם ומחפש  תר אינו  ומ "מ  רבים ימים 

בחיפושיו כולו העולם  כל  את הבן יהפוך  בשבי, והאם האב את לקח שפל רשע אם אבל  בעיניו... לראותם יזכה  לא

וישפוך  מאד עד הבן יתרגש שימצאם ובשעה  נפשו, שאהבה את שימצא עד  ישקוט ולא ינוח לא ואמו, אביו אחר

אחריך... תמיד חפשתי אני גם  – לו  אומר והאב אחריך, חפשתי – 'איכה' - אביו  לפני ושאלתו בזעקתו  נפשו

זי"ע סד . מקאריץ פנחס רבי הרה "ק שע"ח)כתב  אות פנחס כשאדם(אמרי כי נפשות, סכנת הוא באב בתשעה 'שהשחוק  ,

יושבת  כביכול  השכינה  הזה וביום שמירה בלא הוא משם כשנתרחק  כן שאין מה נשמר, הוא אזי המלך  במקום

וכיון  והממונים ', והעולמות המלאכים כל  שם  שורה, שהשי"ת  'במקום  ש"פ , באות כתב האלו כדברים  הארץ'. על 

מייללת השכינה  כביכול  זה גםשביום כשהאדם מעולהלכך  בשמירה נשמר  הוא הזה במקום  באבכן בתשעה ולכך ...
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ïéá åðééäã ,íéìôù íäù äðùá íéîé ùé ...úôåðéèä

...øúåé úåìòäì íãàä ãéá æàù ,íéøöîäìëåéù äîå
ï÷úì ìåëé åðéà ,úåìôùá àåäù áàá 'èá ï÷úì íãà

äøåú úçîùáסה.

,òãåíéëéùîî åðà úéáä ïáøåç ìò úåìáàä éãé ìòù
íéîìåòä ìë àøåáì úå÷áãäå øù÷ä úàåîëå ,

ò"éæ 'øôåñ íúçä'ä ÷"äøä øîàù(è"ö÷ú áà 'æì ùåøã)

÷åñôä ìò(á æî÷ íéìéäú)ìàøùé éçãð 'ä íéìùåøé äðåá'

ïåùìá 'äðåá' øîàð òåãî øåàéá êéøö äøåàëìù ,'ñðëé

ì"æç åøîàù éô ìò ,àìà .ãéúòá 'äðáé' àìå äååä

(åøúé àúìéëî)åðéðáì íéðåî íúà íéëåæ íúàùëéàùëå ,

àåä äðååëä ÷îåòå ,åðáøåçì íéðåî íúà íéëåæ íúà

åøîàù äî íã÷äá(ãåòå ,ö"ì ä"ã é"ùøá .ì ä"ø)úéáù

Y íéîùä ïî éåðá ãøé éùéìùä ùã÷îääðåáä àåä éîå
áä éãé ìò åäæ ,äðáð äéäé äîáå Y åúåàøòöäå äéë

äæá ,äðù ìëáå ,åðáøåç ìò íéìáàúîä ïåéö éìéáà ìù
íä éøä åðáøåç ìò úåëáì íéöá÷úî ìàøùé éðáù

úéáä äèîì ãøé ïéðáä äæ øîâåéùëå ,åðéðáá íéôéñåî
ììëåùîå éåðá'סוåðà äðäå ...'áë äæ åðéðáá íé÷ñåò

Y äðù éôìàåðáøåç ìò ïéìáàúî åðàù íéðùä øôñîëå

äðáð àåäù íéðùä øôñî ïë Yìò éëáäå ãôñää éë
ïéðáä úåîöò àåä ïáøåçäïåùìá 'äðåá' øîàð ïëìå .

êìåä ä"á÷ä éë ,äååääðåáåìò íéìùåøé úà úò ìëá

éãéíéñðëúî ìàøùé éçãðùìò úåëáìå ïðå÷ì ãçàë

äæä øîä úåìâä úåëéøàסז.

íòèîåä"ìùä áúë äæïéðòî ,äåöî øð 'ô úéðòú 'ñî)

(âì úåà ,äãåáòäúåìéáà ïéàù íòèä øàáì

úáùá(à à"ð÷ú ç"åà 'ééò)àéä úåìáàä øåîàëù íåùî ,

.úáù äçåã ùã÷îä úéá ïéðá ïéàå ,úéáä ïéðá àéä

íðîà'úåáöò'ì ïáøåçä ìò 'úåìáà'á äðååëä ïéà
,àãéøâò"éæ 'ùéà ïåæç'ä ÷"äâä øîà øáë éë

(÷ñéøáî æ"éøâä íùá à"é ,âñ÷ ã"ç ùéà äùòî)ùé äøåàëìù ,

éøäå ,àéä äàåáð éøáã 'äëéà' éøäù úåù÷äì íå÷î

ì"æç åøîà(:ì úáù)êåúî àìà äøåù äðéëùä ïéà'

שם כתב עוד שצריכים'. מה בתפילה  השי"ת אצל  לפעול  יכולין הארץ , על שפ"א)כשיושבין לאדם(אות יחסר שאם 

הארץ על שיושבין  בעת באב בתשעה  זה  על  מהשי"ת ולבקש  להתפלל היא  טוב עת דבר, .איזה 

שביארו  הי"ד)יש  רבו בשם גיפטער מרדכי להגאון  שסב, א-ב אמונה  הפסוק (פרקי  את זה  טו)לפי א מועד',(איכה עלי 'קרא

באהב ישראל עמו  עם  יחדיו  להתוועד הקב"ה  בא שביו "ט – 'וועד' מלשון פירושו בתשעהש 'מועד' ואף  רבה, כי תו

את  מרה ומבכים הארץ  על  יושבים  שהם היאך בראותו  לבניו  לו יש גדולה  אהבה כי – עמנו  מתוועד הקב"ה באב 

בגלותא. שכינתא ועל מאיתנו ריחוקו

פינחס'סה. תד)ב'אמרי '(אות זי"ע מקאריץ  פינחס  רבי הרה "ק בשם עוונותכתב מכפר באב שנעשיםשתשעה  מחמת

מאד, ונדכאים  כיפור נשברים יום  אחרי כמו הרגשה  קצת אחריו כן '.על

הסבירסו. השולחן אצל  ישיבתו בעת הטהור, שולחנו לעריכת מלהיכנס זי"ע מטאלנא דוד רבי  הרה "ק נתאחר פעם 

את  כבר ויגאל  עתה  זה  יתגלה האם  בפיו ושאלתו הצדק, גואל  דוד  בן משיח אצלי היה  עתה הנה  לחסידיו ,

תיקונם, אל לבא הצריכות  רבות נשמות עוד שיש  מאחר יתמהמה שעוד שעדיף  או המרה , מגלותם ישראל  בני

ולכן  הנשמות, אלו על  לרחם  יש  אכן שלדעתי לו, ועניתי עולמית, עצמם לתקן בידם יהא לא הגואל ביאת ולאחר

בני  כמה אותם בגלל  'וכי - מהעומדים  אחד נענה  תיקון. הצריכות הנשמות כל  שיתוקנו עד  להתגלות שימתין עדיף

אחד  הוא אתה 'הן לו, ואמר הרה"ק לעומתו הפטיר לסבול ', צריכים אנו תיקונם אל  הגיעו  לא שעדיין בליעל 

הזה . הגדול  הסער מי בשל  יודע  ומי לבבי, זיכיתי יאמר מי כי זו... עובדא בשמעו בעצמו יתבונן אחד  כל  מאלה'...

זי"ע סז. מטשארטקוב ישראל  רבי הרה "ק ביאר  זה תרס"א)בדרך ואתחנן ישראל בגמרא(גנזי דאיתא כד:)הא כיון (מכות

מה מפני לו אמרו  מצחק . ור"ע  בוכין הן התחילו הקדשים  קדשי מבית יוצא שועל  ראו  הבית  להר שהגיעו

בו שכתוב מקום לו אמרו  בוכים , אתם מה  מפני להם  אמר מצחק, נא)אתה  א ועכשיו(במדבר  יומת' הקרב 'והזר

של שנבואתו בידוע  אוריה  של  נבואתו שנתקיימה עכשיו מצחק... אני לכך להן אמר נבכה, ולא בו  הלכו שועלים 

תתקיים, זכריה  של נבואתו  שגם שבטח מפני מצחק  היה עקיבא רבי שהרי ביאור צריך ולכאורה  מתקיימת. זכריה

שאמר מהו  כן מצחקואם אני שאכן,לכך  ביאורו, אלא חבריו. של  בבכייתן תלויה ששמחתו  שנראה מפני , – לכך

מצחק, אני בוכים  אתם וראיהשעדיין  סימן גופא וזה  החורבן, על  מתאבלים שהם שראה  מתוך באה  שמחתו שכל 

וירושלים . ציון בבנין להבנות  הבית שעומד 
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úìéâî' úà åäéîøé àáðúð ãöéë äù÷ ë"à ,'äçîù

íãàä úà íéàéöåîå íéãéâë íéù÷ä íéøáã íäù 'äëéà

úåàåáð òåîùì øùôàù ,ïàëî àìà .äçîùä ììëî

äúåàáå ...äìéìá äëáú åëá Y íäéìò ïðå÷ì óàå úåù÷

'ìáàúäì' êéøö éàãååù åðééäå ,äçîùá úåéäì íâ úòä

'úåáöò'á úåéäì àì ìáàïéá êìäì êéøöù 'íéøöîä ïéá' åäæå)

(å"ç úåáöòì ìåôéì àìá ,äçîùì úåìáàä.

á"åéëò"éæ 'ìàøùé úãåáò'ä ÷"äøä éøáãá åðéöî øáë

(éòñî úùøô)çðàðå áöò úåéäì àîøâ ïîæäù íâä
'ä úéá ïáøåç ìòåîöò úà ÷æçì ùé äæ ìë íò ,

äìéôúå äøåúá 'ä ãåáòìå åááì øäèìåäçîùáèøôá ,

ìùî éô ìò äæ ïéáäìå .úåçáùúå úåøéù úøéîà úòùá

áåè éðéî ìë åì ùéù íãå øùá êìî êøãî ,äöéìîå

éàãåáå ,áâåòå øåðëå ìåçîå óåúá íéðâðî íâå äçîù éðéîå

ïéà äçîùá éåøù àåäå êìîä áì áåè øùàëêøåöä ïî

åàìá éë ,úåìå÷ éìå÷á íéîéòðîäå íéøøåùîä ìà åì

úò àá íéîòôì øùàë ,ïëà ,áì úçîù åì ùé éëä

ìò íéèøåôä åàø÷éé æà ,åäø÷ øùà äø÷îî ïåâéå áöò

ïëå .íéðô ìéäöäìå åááì çîùì ¯ íøîæìå íøéùì ìáð

éàãååáù ,êøáúé åúùåã÷ ìà ìåëéáë àîâåãå ìùîðä

ïîæá ÷ø ,åîù íéñì÷îå åì íéîéòðî òé÷øá åéúøùî

,ìåëéáë áöò åéðôì ùé áøç ùã÷îä úéáùíéëéøö æà
øéñäì ,éàååâ éúá ìà ñåðëìå ÷æçúäì åáìá 'ä øùà éî
øîåì ¯ êìîä ãåáë çîùìå ,úåáöò éðéî ìë åéìòî
íìåòì êåìîúå ,åéùëò íâå ,íìåòî åðëìî äúà åéðôì

,êãâð ïéàë ìëäå ãòååéúàéå ïåéö øäá íéòéùåî åìòå

íééúôù øáãå .ì"ëò ,äëåìî øúë êì åðúéå êãáòì ìë

.øúåîì êà

ãåò'ìàøùé úãåáò'á àéáä(íù)÷"äøä éøáã úà

÷åñôá øàáì ò"éæ ùèéøæòîî 'ãéâî'ä(â à äëéà)

íãà ìëì æîøîù ,'íéøöîä ïéá äåâéùä äéôãåø ìë'

ìò ù"áúé àøåáä úà êéìîäì ¯ ä÷ óãåøä ìàøùéî

åìà íéîéá øúåé âéùäì ìëåé ,åìåë íìåòä ìòå åîöò

,ìåãâ êìîå øùì ìåùî øáãä éøäå .íéøöîä ïéá éîé

øùà úìèåî åúîéà éæà åúéáá áùåé àåäù úòá øùà

íéèåùôä ïéàå ,äîéðô àåáì ìåëé ùéàå ùéà ìë àì

êìîäùë êà .íéðôìå éðôì ñðëéäì íéàùø íéùðàáù

,'äãùá êìî' úðéçáá ,äðéãîä éáçøá åéúåòñîá ããåð

íéàøå÷ä ìë úòååù ïéæàéå åéàøå÷ ìëì áåø÷ àåä æà
åîùáúìòî ãåä ìà úùâìå æåò áéäøäì ìåëé ãçà ìëå

,ìùîðä ïëå .åùôð úååàë ,ìë åðîî ìåàùìå ,åúåëìî

äðé÷î úããåð øåôöë äðéëùäù äæä ïîæá éëæë éìùî)

(ç...åëìî ìà áø÷úäì íãà ìëì äðåúð úåùøä ïëì
íäéìà äðåò àåäå íìåò ìùסח.

ø÷éòååììä íéúòá åááì úà õîàìå ÷æçúäì ïéðòä

,äìéìç 'ä ãåáòî úåìùøúää úùøá ìåôé éúìáì

ïéò äàøîì êùåç àåäù áàá äòùúá åìéôàå,íâä
íåéá åðúàöî øùà ìë ìò ùôð øîá úåëáì ùéù
äãéúòä äçîùá êìîä áì çîùì ùé íå÷î ìëî ,àåää
åéùòîá 'ä çîùéå äøäîá åðìàâéå íçðî ãìåé åáù

ë"ò ,íã÷ éîéë äëåìîä åì äúéäåסט
.

יושיענו והוא אלוקינו שהוא האמונה – לישועה  ציפית

íéîéáïáøåç ìò úåìáàá íé÷ñåò åðà øùà åìà

úéáäעäééôéöä úà åðîöòá øéáâäì åðéìò éæà ,

åðéðáá åðéàøäå' åðá íééå÷é øáëù äåå÷úäå äòåùéì

תורה סח. אמרה  ובפירוש  בעבודתו, מאומה עשות בידי ואין הבורא אל  אתקרב היאך – אדם יאמר (שמותושמא

טו) ריקם ,כג פני יראו אבותולא למסכת  בפירושיו עצמו ישראל ' ה 'עבודת בדברי יד)תשובתו קל...(ב לכך

ימים , משאר אלו  בימים יתברך  הבורא אל  עצמו בקללהתקרב אינו אז שלו  בפלטין יושב כשהשר ומשל  כדוגמא

יוצא  כשהשר אבל  פניו, לראות גדולה תשורה  לו  להביא צריך  וגם אותו הסובבים השומרים מחמת אצלו לבוא

בדרך .לדרך שהוא  מחמת יפות פנים בסבר אותו ומקבל בעיניו ... נחשבה מועטת תשורה  וגם  אצלו לבוא  קל 

שלסט. במצב הם אשר אלו כימים  התפילות לקבלת המסוגל  זמן שאין זי"ע מבערז 'אן הרה "ק  בשם מתאמרא וכן

ומן יעטוף ' כי לעני –המצר'תפילה י-ה  במרחבקראתי .ענני

בבקשת  דרחמי פיתקא לפניו שהגישו  בעת לפעמים  מצווה היה זי"ע  מנאדבורנא מרדכי רבי שהרה"ק  ומספרים

ישועות. מיני כל בהם לפעול  מסוגלים ימים הינם הימים  אלו  כי הימים , בתשעת אליו להביאם  גדולה, ישועה

לכותלע. בדרכו אליו שנלווה  זי"ע מזוועהיל שלומ 'קה רבי הרה"ק  של משמשו זצ"ל  ראטה  אליהו  רבי הגה"ח סיפר 

הרה"ק  שאלו צאתם  אחר  הימים ', ב'תשעת כמיםהמערבי דמעות הוזילו המערבי שבכותל  שהאבנים ראה  האם 

החורבן צער על  אלו  והנורא.בימים  הגדול  החורבן על  תזעק' מקיר 'אבן אפילו  אלו בימים  כי ...



באב  תשעה - הפרשה èëבאר

äåöîá ì"æå ,÷"îñä áúë øáëå .'åðå÷éúá åðçîùå

äðåùàøäàøáù åúåàù òãéì .äðåî àåäù úååöîä ïéðîî

úåçåø 'ãáå äèîå äìòî ìùåî åãáì àåä õøàå íéîù

áéúëãë(á ë úåîù)áéúëå ,'êé÷åìà 'ä éëðà'ã íéøáã)

(èìíé÷åìàä àåä 'ä éë êááì ìà úåáùäå íåéä úòãéå'

ä"á÷ä ïëà ...'ãåò ïéà úçúî õøàä ìòå ìòîî íéîùá

íéøöîî åðàéöåä àåä .åéô çåøá åìåë íìåòä úà âéäðî

äèîìî åòáöà ó÷åð íãà ïéàå ,úåàìôðä ìë åðì äùòå

øîàðù äìòîìî åéìò ïéæéøëî ïë íà àìàæì íéìéäú)

(âëåøîàù äî éåìú äæáå .'åððåë øáâ éãòöî 'äî'

íéîëç(.àì úáù)úòùá äúéî øçàì íãàì íéìàåùù

åðéãäòåùéì úéôö.,äåöîä úàæ äáåúë ïëéäåäæ àìà
¯ äæá éåìúíéøöîî åðàéöåäù ïéîàäì åðì ùéù íùë

,'íéøöî õøàî êéúàöåä øùà êé÷åìà 'ä éëðà' áéúëã

,øîà÷ éëäåéúàöåä éðàù éá åðéîàúù äöåø éðàù íùë

,íëé÷åìà 'ä éðàù éá åðéîàúù äöåø éðà êë ,íëúà
åéîçøá åðòéùåé ïëå .íëòéùåäìå íëúà õá÷ì ãéúò éðàå

áéúëãë ,úéðù(â ì íéøáã)'íéîòä ìëî êöá÷å áùå'.

'õøô åðéáø úåäâä'á åøàéáå(ã úåà),äòåùéì úéôö ïë íà
àéä äøåúá äáåúë äåöî('êé÷åìà 'ä éëðà' ïåùàøä øåáéãá),

äìòî ìù ã"éáá äéìò ïéìàåù êëìå.

,àöîðøá ìëì êééù 'äòåùéì úéôö' ìù äæ ïéðòù

'êé÷åìà 'ä éëðà' éøäù ,äéäéù éî äéäé ìàøùé

,ë"à ,øîàð ìàøùé éðá ìëìåéúåáà éìâø åëøãù éî ìë
äæá êééù éðéñ øä ìòíéîé úåëéøà øçàì éë ,ãåòå .

'äòåùéì úéôö' äìòî ìù ã"éáá ãçà ìëì åìàùé íéðùå

(.àì úáù)ìë àìà ,ïë åìàùé øåãä éìåãâ úà ÷ø àì .

ïåéìëá äëéçå äôéö íàä úåðòì êøèöé ìàøùéî ùéà

åðùôð úåãôå åðúìåàâì íééðéòעאí"áîøä áúë øáëå .

מעייניו עא. בראש  זה  ענין להעמיד יראה  כן כן)על  גרמא שהזמן  אלו בימים מדובנא',(לכה"פ ה 'מגיד זאת המשיל וכבר ,

ושמו מהילדים ואחד היום , ויהי תורה , למקום לגלות הים ' ל 'עבר  בניו חמשת  את ששלח ונגיד עשיר לאב

נענה בדיקות' ב'שבעה  שבדקו ולאחר  הגדול , המומחה ה'רופא' לפני אותו החישו  הדואגים האחים  ל"ע , חלה  'ראובן'

שכמעט המציאות יקרי סממנים במיני אלא למכתו  תרופה ואין היא אנושה  אחיכם של  מחלתו כי נא דעו  ואמר ,

ובעל הוא נכסים  עתיר  אבינו  מליבך, דאגה הסר  האחים , לו השיבו יקרים, ודמים ' 'ממון תמורת רק בנמצא ואינם

וז"ל , לאביו, 'מכתב' וכתב האחים, גדול  נתיישב תיכף המרובים. מאוצרותיו  לנו ישגר  ומיד  אגרת לו נשלח  יכולת,

זקוק 'לוי' אף המשקפיים, נשברו  ל 'שמעון' כי הרבה מעות הנה  שלח  הגדול, בחסדך שליט "א, מורי אבי לכבוד

הגיע וכבר דינרים  450 סך משכנו לווה יהודה אחינו כבודו , לפי ואינם וישנים מרוטים  כבר ובגדיו הואיל למעות

עולים עליהם  המליץ  שהרופא והרפואות למות  הנוטה  חולה הוא כי הרבה  מעות תשלח 'ראובן' בעד גם הפרעון, זמן

הא  לידי המכתב הגיע כאשר לאביו . הדואר בית דרך האגרת את ושלח תועפות ... שלא להון וכמעט עיניו , חשכו ב

והזכיר היוצרות את הפך  כיצד ה'סופר'... בנו של  וטפשותו כסילותו על  יחד... גם  וכעס  תדהמה  מרוב נפשו יצאה 

– שבני השעה בזו ייחשבו  ואפס כאין צרכיהם שאר כל והרי  כ 'טפל ', המכתב  בסוף ה 'חולה' של  מחלתו דבר את

המבקשים לאותם מגולה, בתוכחה לבב בר  לכל ברור והנמשל  מנגד... לו  תלויים  וחייו  דווי ערש  על  מוטל  אחיהם

זו 'בקשה ' והלא בימינו... במהרה  המקדש  בית שייבנה גם  אגב  בדרך להוסיף 'נזכרים ' ולבסוף צרכיהם, כל  מהקב"ה 

מעיינינו . בראש  תמיד להיות צריכה

דבש' רנג)וב'יערות דף  יג, דרוש סוף  כמו(ח"א  החורבן, בצער כ "כ  ירגיש לא שלימה, דעתו שאין מי וז "ל , איתא,

בעוה"ר, מרגיש .אנחנו שוטה  ואין דעתנו, לחסרון  מקדשנו , בית חורבן  כ"כ  מרגישים  שלמי שאיננו הגדולים אלה  אבל 

ואובדן  החורבן ע "י שלמותנו העדר משיגים היינו אנחנו ואילו הבית. בחורבן האבידה  עוצם הרגישו הם הדעת,

בעפר . להתפלש אם  כי ולשתות, לאכול  לנו ערב היה  לא תפארתנו,

הנערה בתו  לו שאמרה שנים, כשלוש לפני מזוגתו נתאלמן של "ע  שמש  בית בעי"ת החבורה  מבני אחד בפני סח

להרגיש הספקתי עוד אני עצמה , על באמרה הקטנות, אחיותיה של  מסכנותם  צער לסבול  יכולה  שאיננה  ,16 בת 

כאשר הגדול  חסרון מכירה  הנני ולכה"פ  צרכי, לכל  ודואגת אלי מסורה  ע"ה  האמא היתה  כמה  עד אם, באהבת

לילדיה, אם ממסירות 'לטעום' זכו ולא כמעט ושש, חמש  כבנות שבבית , הקטנות אבל, ל "ע , איננה הבית' 'עקרת

ומר, גדול  בבכי  'האלמן' פרץ  שעה באותה ביתמותם. להם חסר מה כלל  מבינות ואינם כלל , אותה זוכרות ואינן

לה , לבדואמר זה  ועל  לנו , חסר מה  כלל יודעים אנו  שאין  עד  הלזו , הארוכה בגלות מצבנו  את היטב הבנתי עתה 

לבנו דווה  .היה 



באב  תשעה - הפרשה באר ì

(à"ä íéëìî 'ìäî à"éô)'ìëéøä åúàéáì äëçî åðéàù éî

äøåúá øôåë àåäעב'åðéáø äùîáåעג.

הבטחון  חסרון בגלל  והגלות הבית חורבן – בטחונם תלו  לא

àúéààøîâá(:è àîåé)áøç äî éðôî ïåùàø ùã÷î

åá åéäù íéøáã 'â éðôîúåëéôùå úåéøò éåìâå æ"ò
íéîã...ä"á÷äá íðåçèá åìúù àìà ,åéä íéòùøìáà .

íéãñç úåìéîâå úåöîáå äøåúá ïé÷ñåò åéäù éðù ùã÷î

áøç äî éðôîíðç úàðù åá äúééäù éðôîàúéà ãåò]

íéðåøçà íöé÷ äìâúð íðååò äìâúð íéðåùàø' ,íùàìù
íöé÷ äìâúð àì íðååò äìâúðàúéà úàù øúéáå ,['

éîìùåøéá(â à àîåé)äðåùàøá úéáä áøç àìù åðàöî

,íéîã ïéëôåùå úåéøò éìâîå í"åëò éãáåò åéäù àìà

ìáàïéøéäæå äøåúá ïéòéâé åéäù íúåà åðà ïéøéëî éðùá
àìà ,íäá äúééä äáåè úñåå ìëå ,úåøùòîáå úåöîá
,íðéç úàðù åìàì åìà ïéàðåùå ïåîîä úà ïéáäåà åéäù
éåìéâå à"ò ãâðë äìå÷ù àéäù íðç úàðù àéä äù÷å

...íéîã úåëéôùå úåéøò

øàáîåà"øâäéáã éáñ Y ì"æç úåãâàì 'à"øâä øåàéá' øôñá)

(àðåúàêåúî äàá 'íðéç úàðù' ìù äøå÷î éë
äðåîà ïåøñçעד...'íðéçá' åäòø úà àðùé éî éë ,åðééäå .

åà åìæâ ,åùééá åà å÷éæäù ìò àìà åàðåù åðéà éøäå

,'íðéç' úàðùë åúàðù úáùçð òåãîå ,úåáø á"åéëå åáðâ

.åäòø ìò 'äàðù'á åáì àìîúð øáã äæéà úáéñá éøäå

åì äùò éðåìô àìù ïéîàî äéä íàù ,øîàú ë"òáå

éøäù Y åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä àìà ,åììä íéøáãë

äååù éöçá åìéôà åäòø úà ãéñôäì íãàì øùôà éà

àåä éë' àì íà ÷æð åà øòö åéìò àéáäì àìå ,äèåøô

.äâåîð åúàðù ìë äúééä ãéî éøä ,äìéçúî 'éäéå øîà

'÷äáåî ïîéñ' äæ éøä äàðù åáìá ùé íàù ,àöîð

àìà åúàðù ïéàå ,íäéôî äúøëð äðåîàä äãáàù

åìæâ åà å÷éæä åäòø àì úîàá éë ...'íðéç'áעה.

ë"òíäéùòî åòøäå åéä íéòùø ,ïëàù ,ïåùàø úéáá

äøåúáù úåøåîçä úåøéáò 'âä åìà ìë éøäù ,ãåàî

î"î ,íä øåáòé ìàå âøäéáíáì¯ ãåàî áåè 'éä

האמונהעב . במצוות החזקה ' 'היד הגדול  ספרו  את פותח הרמב"ם הנה  כי זצוק"ל , הלוי' 'שבט  בעל  הגאון כתב

וסיום נמצא', לכל  ממציא והוא ראשון מצוי שם שיש לידע החכמות ועמוד  היסודות 'יסוד  קדשו  וכלשון בה',

והמשפטים, החוקים ההלכות כל  נכתבו  'וביניהם' המשיח, בביאת באמונה הוא כולההרמב "ם התורה  כל כי ללמדנו 

הללו האמונה  חלקי בב ' .תלויה 

בחודשעג. זי"ע  מלעלוב מרדכי משה רבי הרה"ק  של  למעונו פעם  עלה האחרון  בדור האדמורי"ם מגדולי אחד

שהרה "ק הרמ"מ לפני קודש  בלהט  האדמו "ר נענה  תשל"ה, שנת שלהי היתה והשנה  והסליחות, הרחמים

לעומתו נענה  צדק , גואל  יבוא ובה הגאולה, שנת היא שהיא תשל"ו , שנת - הבעל"ט  השנה על  כתב זי"ע מקאמרנא

לגאלנו צדקנו משיח  יבוא בוא ממש השעה  שבזו להאמין יהודי שעל  כאומר תשל"ה'... - מאמין 'אני וזעק הרמ "מ 

לתשל"ו ... הקץ  את מלדחות וח "ו תשל"ה, שנת שעדיין אף  –

ושאלו ת"ב במוצאי המערבי בכותל  זי"ע מביאלא הרה"ק  את שפגש זי"ע  מלעלוב רמ "מ  בהרה "ק מעשה  היה עוד

עבר וכיצד ושאלו מביאלא הרה"ק  לו החזיר מכן לאחר שהשיב, מה והשיב התענית, עליו  'עבר' וכיצד לשלומו 

בכל להתענות אני שעומד  התענית מתחילת חשבתי לא כי מאוד, קל  צום לי היה  הרמ "מ, לו נענה  מר, על  הצום

לששון  הצום ויתהפך המשיח מגיע  עתה  כבר כתלנו, אחר עומד זה שהנה חשבתי רגע  בכל  אלא לעת'... – ה 'מעת

התענית... עלי הכביד לא וממילא ולשמחה ,

בנפשם ומקיימים שלימה, באמונה  חיים הכשרים ישראל  בני היו  מלפנים שיבוא ...ואכן, יום בכל  לו וכמואחכה 

תבשיל איזה לזו , זו מסיחות היו שבפרעשבורג צדקניות שהנשים  זצוק "ל  זאנענפעלד  חיים יוסף  רבי הגאון שסיפר

ארבעס  – ותאמר  ותען היום , בביתך או(חומוס)בשלו לאקשן אם  אנכי מסתפקת השניה  ענתה מחר, תבשלי ומה  ,

דייסה )קאשע או לא (אטריות באם תבשלי ומה חברתה , שאלה  ספקותיי... לפניו  ואציג המשיח למחר יבוא ובוודאי

כך... לדבר  מהינה את כיצד נו, נו, אותה , להשתיק  השניה מיהרה המשיח, יבוא

העד. כתב פ"ג)גר "אוכן ח"ב שלמה ' הוא('אבן התורה כל  מחר...יסוד דאגת לדאוג שלא שלימה  והמחוסראמונה 

קנאה לידי  זה  ידי על  יבוא חסדיםושנאהבטחון ובגמילות בתורה  שעוסק .אעפ "י

מבאבובעה . מהר"ש הרה"ק ביאר זה חז"ל (השני)ביסוד מאמר את כג .)זי"ע, לו(יומא מעבירין מידותיו על  'המעביר

כי  אלא לחייו... ירד פלוני והרי מידותיו , על  להעביר ודם' 'בשר ביד יש  היאך נתבונן הבה כי פשעיו ', על 
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å 'äá åçèáù,íìåë ìòî äìåãâ ïåçèáä úìòîïëì

éðù úéáá ë"àùî .'íöé÷ äìâúð'íðååò äìâúð àìY

éë,äøåú éìòáå íéãéñç ,íéáåèå íé÷éãö åéä úåéðåöéçá

ìáàíáìá(íãà éðéòî øúñðä)úàðù' íäéðéá äúééä

,äðåîà ïåøñç êåúî äàáä 'íðéçíöé÷ äìâúð àì ïëì
,ìëî òåøâ äðåîàä øãòä éëäàð÷ä ìëì íøåâä àåäå

äìâúð àì'ù ãò êë ìë øáãä øåîç ïë ìò ,äàðùäå

'íöé÷.

êøãäåàåä íðéç úàðùî ÷çøúé äãé ìòù äøùéä
äðåîàá ÷æçúéùëéôë íä åîò úåøå÷ä ìëù

äùåòä 'çéìù' àìà åðéà åäòøå ,íéîùä ïî åéìò øæâðù

åì øîà 'ä éøäù åøáç ìò ïðåìúäì åì äîå ,åúåçéìù

íé÷éãö åøàéá êëå .ìì÷äùî çîùéä ÷"äøä íùá íâ àáåî)

(ò"éæ'îâá àúéàã äî(.âì úåëøá)ìë øæòìà éáø øîà'

,'åéîéá ùã÷îä úéá äðáð åìéàë äòã åá ùéù íãà

åæéà ùã÷îä úéá ïééðáì 'äòã'ä ïééðò äî äøåàëìå

úéáù àìà ,'äòã åá ùé'ù éîá ùé äìåãâå äìòî

àéä íðéç úáäàå ,íðéç úàðù úîçî áøçð ùã÷îä

,úéáä ïéðáùøåù úà ïéáäì òãåé äòã åá ùéù éîå

íéîåøîá òá÷ð êë åãåáëá åòâôùë óàù øáãäáåùå ,

ùã÷îä úéá äðáð åìéàëå ,'íðéç úàðù' éãéì àá åðéà

.åéîéá

במקום  לנו  והיא התפילה, במעלת – תמידים במקום תפילות
קרבנות

àúéà'ùáã úåøòé'á(ã ùåøã)íåéäë åðúééëá ø÷éòù ,

åðìáñ íðååò éë ,ïåùàøä úéá ïáøåç ìò àåä

äãé÷ô' íà éë äéä àì éðù úéá ïéðá ìëå ,äæä íåéä ãò

úáéñ åðéðéò ãâðì ãéîú ãéîòäì åðéìò ,äúòî .'ïîæì

éìëåà' äéäù ïååéëî ,ïåùàøä úéá áøçð äî ìò ¯ øáãä

'åàø÷ àì 'ä íçì åìëà éîò(ã ãé íéìäú)ìëù ,åðééäå .

àì 'ä Y äìéôúá åìæìæù øåáò äéä ïåùàø úéá ïáøåç

ìò äúòîãå' 'éôä äæå .åàø÷äéçì'(á à äëéà)éë ,äéçì
'îâá àúéàãë ,äìéôú ìò ìàùåîù íù àåä(:ãì÷ ïéìåç)

úåëæá íéðäëì íéðúéð 'íééçì'äù äðåäë úåðúî éáâì¨

'ììôéå ñçðéô ãåîòéå'(ì å÷ íéìéäú)àåä 'éçì'ù ,øîåìëå ,

,ä÷òæå äìéôúì ïëåîäì ìò äúòîãå' ùåøéôä äæå'äéç
'ä ìà åàø÷ àìå åììôúä àìù.

óéñåîåçë òéâî ïëéä ãò àð åàø' ,'ùáã úåøòé'ä

'ä ìà åàø÷ àìù úîçî ÷ø øùà äìéôúä

íðéã øæâ íúçðéë ,äìéôúá ãøç úåéäì íãàä êéøöå
,÷"îäéáá äãåáò åðì ïéàå úåìâá åðì øàùð øùà äæ

'äãåáò' ë"â úàø÷ðù äìéôúä çë åðì øàùð ÷øעו,

äòðëäá äìéôúá ãåîòìå åá ïðåáúäì íãàì ùé äîëå

éøùàå ,äðååëáå úçðá ììôúéå ,äîå÷ úôéôëáå äøéúé

áåùé àì éë ,äëãðå øáùð áìáå òîãá ììôúîù éî

לעצמו , אומר  הינו קלל...באמונתו  לו  אמר ה ' אלא  כי, לא  אותי , הזיק פלוני הבורא,וכי  לעומתו  יענה  נמי וכי כך

נגדי, חטא  חטא ...פלוני לו אמר הרע  יצרו  אלא  כי, עבירה .לא  עוברי על  המוטל  מהעונש לפטרו יש  א"כ 

פסח' של  ב'הגדה  מאמרם לפרש  רשע.שמעתי ואחד  חכם  ויאמראחד  יענה  יכונה  ישראל  בשם  אשר כל הנה  כי

שיוסיף מי שיש  אלא נעשה ... במאמרו  והכל  האלוקים' הוא ה' כי  אנכי מדוע'מאמין אבל  שמים  בידי הכל  אכן ,

לחיי... יורד והוא  מאתי פלוני רוצה  מה  לגמור, שרציתי  בעסק פלוני  הקדימני ומדוע פלוני, אותי דא הזיק  כגון  על

ב תמה  אמונתו  אם  ההגדה  בעל  ש 'הואאחד רמז  המעשים'לבדושמאמין לכל  ויעשה ועושה  זה ,עשה  חכם .הרי

אם מדוע ואחד,אבל אבל  עושה הקב"ה  שאכן החיבור, בוא"ו ל "ע .גםכלומר  רשע זה הרי וכך... כך לי עשה פלוני

בגמראעו . איתא נד:)והנה רצונו(יומא ש 'עושין כבשעה עומדים והם  הכרובים  את ראו להיכל נכרים שנכנסו בשעה 

אחיו אל  איש פניהם  - מקום ' צט .)של  ב "ב זי"ע(עיי' מוואלוז'ין חיים רבי הגה "ק  וכתב פ"ח), א  שער  החיים נפש (עיי'

דבוקים הם הרי מקום של  רצונו עושין ישראל  וכאשר ישראל, על  מורה השני והכרוב הקב"ה על  מורה  אחד שכרוב

העבודה, סדר על  ישראל  לבני בזה ללמד  שבאו בזה  לרמז ויש לזה. זה קרובים  הכרובים  היו זאת ולדמיון ית'. בו 

ממעמקי  כראוי תפילה  ידי על  שבשמים לאביהם ישראל  בין  והדבקות הקשר יהיה  - החורבן לאחר ולהלאה שמכאן

בכרובים אז שנראה  הקרבה  כדוגמת והוא .הלב ,

יוסף הבית  שכתב  וכמו התפילה, ידי על היא הזה  בזמן השכינה השראת  כי הוא הדברים  קכג)ועומק בשם(סי '

הלקט  יח)שבלי פסיעות,(סי' לשלש  טעם למעלהוז "ל , ושכינה  קדושה  במקום  העומד בתפילה  עומד שכשאדם  מפני

לאחוריומראשו פסיעות ג' לפסוע  צריך  מתפילתו שנפטר  וכיון חול, במקום ויעמוד  קדושה  ממקום שיצא  וראיהכדי ,

קדוש במקום היינו עכשיו עד כלומר לזה , זה  שלום נותנים פסיעות ג' לאחוריהם  שחוזרים  כיון הוא, שכן לדבר
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,í÷éøàì íà ,åðéãòá ïâé äîå äìåâá çèáð äî ìòå
áì úåøé÷î äù÷áå äìéôúáעזáåúëù äîî åðì éåà

(ãî â áåéà)äæ ïðòå ,'äìéôú øåáòî êì ïðòá äúåëñ'

êåúî ãåçéáå ,íéøåñà íéøåáéãî àöåéä ìáääî äùòð

,äìéôúä úòùá ïëù ìëîå úñðëä úéáá äìèá äçéù

äòîãå éëááå äðååëá êë øçà ììôúî íãàä íà êà
åøàùðù ,åì åöá÷ð øùà íéðù äîëî úåìéôúä ìë äìòî
äðååëá åæ äìéôú é"ò úòëå ,äéìò éìáî ïåéôøá íéãîåò
äáåèì íúìåòô ìåòôì äìòîì íéìåò íä äòîãáå éëáá

'äëøáìå.

áúëò"éæ 'íééç õôç'ä ÷"äâä(é ÷øô íéøîà éèå÷éì)ìëù ,

àåä ìëä ,åðúåìâá åðéìò úåàáä ,úåáøä úåøöä

åì éë ,äìéôúá íéáøîå íé÷òåö åðà ïéàù éðôî ÷ø

åáåùé àì éàãååá Y ä"á÷ä éðôì çéù åðëôùå åðììôúä

.í÷éø åðéúù÷áå åðúìéôú

àéáîå'íééç õôç'ä(íù)ùøãîä éøáãçì äåöú ø"åîù)

(ãåøîà ...íìåòä ïåáø íéøîåà ìàøùéù éôì ,

,ïéòãåé åðà ïéà åìéðàå éðôì åììôúäå åëá íäì øîà
äìôúá àì éëå ,íéøöîá åãáòúùðùë íëéúåáà ,ìá÷î

íúåà éúéãôøîàðù(âë á úåîù)ïî ìàøùé éðá åçðàéå'

äîëå äîë àéáäì ùøãîä íù êéøàîå ,'å÷òæéå äãåáòä

åòùåð àì ìàøùé éðá ìù íîåé÷ úåðù ìëáù íé÷åñô

ùøãî éøáã úà àéáî ãåò .äìéôúä úåëæá àìà

àîåçðú(à àøéå)ïéøéäæ ååä ìàøùéì ä"á÷ä ïäì øîà
ìëî äìåãâ àéäå äðîéä äôé úøçà äãî ïéàù äìôúá

úåðáø÷äøîàðù(åè¯àé à äéòùé)...íëéçáæ áåø éì äîì'

ú åáøú éë íâúåðáø÷ä ïî äìåãâ àéäù ììëî ,'äìô

(:àø ìä÷éå ÷"äåæá àúéà íâ êë),éàãë íãà ïéà åìéôàå
äáøîå ììôúîù ïåéë åîò ãñç úåùòìå åúìôúá úåðòì

åîò ãñç äùåò éðà íéðåðçúá.

כשהיא  ובפרט  החורבן, את למנוע התפילה בכח  – אחת בכיה
'ממעמקים '

úåàøåðùøãîä éøáãá åðéöî(æëù æîø íéìäú ù"å÷ìé)

úåøäð ìò àéáðä åäéîøéî é"ðá åãøôðù äòùá

ìáá(ùøãîä ì"æå)úà åàøå íäéðéò úà úåéåìâä åìèð

åçååöå äéëáá íìë åòâ íäî ùøéôù äéîøéäéîøé åðéáø
åðçéðî äúà éøäøîàðù åîë åëáå ,(à æì÷ íéìäú)ìò'

øîàå äéîøé äðò ,'åðéëá íâ åðáùé íù ìáá úåøäð

íäìäéëá íúéëá íàù õøàå íéîù éìò éðà ãéòî
,íúéìâ àì ïåéöá íúééäù ãò úçà.ì"ëòäçåë êì éøä

äéëááù ,äìéôú ìùúçàåéä äìéçú íéëåá åéäù

.äìåë úåìâä ìë úà úåøåãä ìëîå íîöòî íéòðåî

ברורה' ה'משנה ביאר זה  וכעין חול . למקום יד)ויצאנו ס"ק קב  כנגד (סי ' לעבור  שאסור הטעם אדם ' ה'חיי בשם

' – אמות ד' בתוך להשכינההמתפללים המתפלל בין שמפסיק '.מפני

נבל 'עז. והעלה  בתאנה  תאנים ואין בגפן ענבים  'אין באב לתשעה בהפטרה  נאמר יג)ונה  ח צריך (ירמיה ולכאורה ,

בזמן  - ישראל  את פקדו ונוראות קשות שצרות בשעה  והתאנה  הענבים חסרון על  להתאונן מקום  מה ביאור ,

ביכולתנו ואין כגדול, קטון ופרט פרט כל  על  ולהתפלל  להתחנן עלינו והלאה  מהיום כי ללמדנו שבא אלא, החורבן,

תאנתו  ותחת גפנו תחת איש  היו המלך שלמה בזמן והנה התפילה. כוח ללא דבר וחצי דבר  ה )להשיג  ה  א ' ,(מלכים

שמעתה לומר כךובא על  התפילה  לולי לנו יהיו לא ותאנים  ענבים .אפילו 

הרוקח בסידור  שכתב וחמישי')וכמו ב'שני  רחום בוהוא ורחום', חנון  מלך  ב 'אנא התפילה סדר  אין(על המקדש  בית שחרב  מיום

התפילה בזכות אלא  לישראל טוב  משפיע .הקב"ה 

ה'הפלאה' כתב  עוד)כעי"ז לפרש  ויש  ד"ה  סז: יתברך(כתובות הבורא בהשגחת המאמין לכל  והמחיה'ידוע הפרנסה  כי

ישראל , את מזין  שהיה  מזבח של העבודה  במקום  שהיא  התפילה  בשכר היא  י)כדלעיל בגלותינו דף  נקרא (שם שמזבח

ישראל '. את שמזין שם על 

זי"ע  שלמה' ה 'תפארת הרה "ק  תהלים)כתב על הפסוק (ליקוטים, ל-לא)על  קו  ותיעצר(תהלים ויפלל  פינחס 'ויעמוד

בני  הצלת לו  שתחשב פינחס  נשתבח  במה ביאור, צריך  ולכאורה עולם ', עד ודור  לדור  לצדקה לו ותחשב המגפה 

ודור ישראל לדור עצרלצדקה  הכהן שאהרן הרה"ק, ומבאר כן. נאמר לא הקטורת בהקרבת אהרן של  הצלתו  ואילו ,

פינחס בא לזה הבית... כשחרב עתה נעשה מה קיים , שביהמ"ק  בזמן רק  הקיימת ב'קטורת' המגיפה  והעמידאת

כל ללא  הימים באותם  פינחס  כדוגמת לב בכל להתפלל בכוחנו  יש  הזה  היום  עצם עד אשר ב 'תפילה ' המגפה  את

ורעה , קשה  גזירה  מכל ישראל  בני אלפי רבבות להציל  – ודורשינוי לדור לצדקה  לו תחשב זה כח העמדת  ובעבור

עולם . עד



באב  תשעה - הפרשה âìבאר

ïðåáúäåàøîâä éøáãá(.èë úéðòú)úéáä ïáøåç úòáù

íðåà úà íäéìò áùéå' äøéù íéðäëä åøîà

'íúéîöé íúòøáå(âë ãö íéìäú)øîåì å÷éôñä àìå ,

ùé .íåùáëå íéøëð åàáù ãò 'åðé÷åìà 'ä íúéîöé'

íúéîöé øîåì íé÷éôñî åéä íàù ¯ ïàëî ãåîìì íéøîåà

íúìéôú çåëá ïáøåçä úà íéòðåî åéä åðé÷åìà 'äóà
äøéæâä äøæâð øáëùìù äçåë ìåãâ äîë àð äàø ,

.úåøéæâä ìë ìèáì äìéôú

åìéôàåùøãîá àúéàãë ,äæ çëá åøéëä íéòùøäø"ëéà)

(ä ä'åðì çðåä àìå åðòâé' ô"äò(íù)øöàðãëåáðù ,

ìò ìàøùé éðá úà äìâäùë ïãàøæåáðì äååéö òùøä

,ìáá úåøäðåãéå äáåùú éìòá ìá÷î åìà ìù íäé÷åìà
íäéìà òîùé ãéî åéìà å÷òöé íàáå ,íéáù ìá÷ì äèåùô
íëåìéäî åãîòé àìù íäéìò øåîù ïë ìò ,êéãéî íìéöéå
÷åòæìå áì ìò íéùäì åìëåé àìù éãë ,ãçà òâø åìéôà

'ä ìàåäåëúç è÷ òâøì åúëéìäî øöòù éî ìë ïëàå .

éøáéà íéøáéà¯ íäáåùúäå äìéôúä çåë ãîìð ïàëîå
áöî ìëáå úò ìëá.

àöäìéôúä úìòî ìò ãîìåé÷îòîî äàá àéäùë
áìäíéìâøîä úùøôá øîàð äðäù ,ãé øáãîá)

(äì¯àë' ,éðà éç' é"ùø ùøéô]äòåáù ïåùìãåáë àìîéå ['

éúòáùð øùà õøàä úà åàøé íà ...õøàä ìë úà 'ä

åðéöî úåàøåð .'åúåîé íùå åîúé äæä øáãîá ...íúåáàì

'íú åðéáø' úèéù úà àéáîä 'ñåúä éøáãáá"á úëñî)

(åìëù íåé ä"ãåú .àë÷òáùð ìåëéáëå äøéæâä äøæâðù óàù

åúåîé øáãîä øåã ìëù Y êë ìò ä"á÷äàåáø íéùéù)

(íäééçì íéùéù úðùì íéøùòä úðù ïéáùïëàå ,äòùú ìéì ìëá

áàáåøôç øùà 'íéøá÷'ì íéñðëð íéùðàä åìà ìë åéä

ì"æç ù"åîë íîöòì(âì àúçéúô äëéà ùøãî)íéòáøà ìë'

æåøëä äéä áàá äòùú áøò ìëá ,øáãîá åéäù äðù

øîåàå àöåéåàöøåôçìøôåçå àöåé ãçàå ãçà ìë äéäå ,

øçîìå ,øåôçéù íãå÷ úåîé àîù ,åá ïùéå ,øá÷ åì

ìëå ,'íéúîä ïî íééç åìãáé' ¯ àøå÷å àöåé æåøëä

åéä äðù ìëå ,àöåéå ãîåò äéä íééç çåø åá äúéäù

éãëì äìò äðù ìëá íéúîä øôñî äðäå 'ïë ïéùåò

óìà å"èî øúåé úö÷(:ì úéðòú 'ñåúå é"ùø 'éò)íå÷î ìëîå
óìà å"è åúî àìå äøéæâä äìèá äðåøçàä äðùá

íéðåøçàä.

éøäååììôúä êàéä øòùì ïéàå øàúì ïéàù éàãåå äæ

ìàøùé éðá(úéáøò úìôú)áàá äòùú ìéì ìëá

åøîàù åîëå ,äáåùúá äøæç êåúî ùôðä úåëôúùäá ¯

(é"î á"ô úåáà)ù"ë Y 'êúúéî éðôì ãçà íåé áåùå'

å"è åúî äðù ìëá ë"éôòàå ,ùîî ïîæ ÷øô åúåàá

äéä ïééãò ìåãâä àøåîä ìë éøçà éë Y òåãîå ,óìà

ììëá éðà óàù øîéé ïàî ãéçéå ãéçé ìë úòãá äìåò

êåúî óìà å"èë àìà åúåîé àì éøä ,åæ äðùá íéúîä

íéúîä ììëá éðàù ùåùçì éì äî úåááøעח,äìéôú
'äòåáù äîò ùéù äøæâ'ä úà äìèéá àì ïééãò åæë,

äðåøçàä äðùá ìáà(íéòáøàä úðù)àììù íéøúåðä åòãé

åøàùð àì éøäù Y íéúîä ììëá íä éøä ÷ôñ ìë

êë êåúîå .øáãîä øåã éðá ìë êåúî óìà å"è àìà

åììôúä÷îåòîíáì(áøòä úìéôúá)øôëé íåçø àåäå' ¯

,'úéçùé àìå ïååòìë úà çåúôì äçåëá úàæë äìéôúå
íéøòùäעט.øùôà áìä ÷îåòî äìéôú éãé ìòù êì éøä

'ä úòåáùá íúçðù ïéã øæâ åìéôà òåø÷ì.

כאבעח. זה  אין כי לו  ואמר בדקו לרופא, והלך בעיניו שחש לאחד משלו, נשא זי"ע אברהם ' ה'ברכת הרה "ק 

אזי  ימים  חודש  תוך אותך  ינתחו לא ואם דחוף, ניתוח לעבור זקוק והינך בסכנה , עיניך מאור כל  אלא גרידא,

מסובך  במקרה  לטפל  היאך יודעים מהרופאים רבים  לא כי לו , לומר והוסיף רח"ל , לצמיתות הראייה את תאבד

להתקבל וביקש ללונדון במהרה נסע  יארק , בניו והשני בלאנדאן גר  האחד מומחים , 'יחידים ' שני רק  אלא כזה, ונדיר 

שהרי  זו... ידיעה מלשמוע  רק  עיניו חשכו  שלא כמעט חדשים... שלושה עוד פנוי תור שיש  לו והודיעו הרופא, אצל 

ה'ברכת  סיים קשרים... להפעיל  וניסה  התחנן זעק , מאוחר ... כבר חדשים  שלושה ועוד חירום , לניתוח  הוא זקוק

ושאל , ולא ...אברהם' לא  באמת'... 'קריאה  היא זו  תאמרו לא שמא  שאם  סיכוי, לו  יש שעדיין חושב ליבו  בתוך  כי

ו השני... רופא אל  יארק  לניו ויעוף  ימהר  התור  את להקדים בניויצליח עומד כבר כשהוא  היינו  באמת' 'יקראוהו

כמי  ה ' לפני יעמוד כביכול  כך  'באמת', יזעק שם  קשיים, עליו  להערים  מנסה  כן  גם וזה  השני הרופא  לפני יארק

שו שאין -שיודע  וסיכוי תקווה  ועזרתךם  עוזך איןו'מבלעדי וישועה '...אין  עזרה

החוליםעט . בבית בשהותו לו עד היה שהוא מעשה  זצ"ל קארלנשטיין ראובן רבי הגאון מישרים ' 'מגיד סיפר כה 

שביום עד נאכלו , מעיה בני כל  נורא, באופן ב'מחלה ' ל "ע  חלתה  ישראל  מבנות אחת  אשה  רפואתו, לצרכי



באב  תשעה - הפרשה באר ãì

åðéáàåðëìîפøîä íåé úà åðì êôäå ,åðéìò íçø

åúåà âåçì åéãçé äìòðå ,ãòåîå âç íåéì øäîðäå

äéåðáä íéìùåøéá ãçàë åðìåëפאìàåâ ïåéöì àáå פב,

.ø"éëà åðéîéá äøäîá

באשה, לטפל מה להם  אין  יותר עשו, שלהם את הם  כי והכריזו ייאוש , מתוך ידיהם  את הרופאים הרימו  השמים מן

הנראה  רפואתם)ומן חכמת ה 'חמש(עפ"י בת מבתה האשה ביקשה השמימה. בסערה  נשמתה תעלה  שבוע שבתוך

ל 'אחות' לקרוא מיהרה שנבהלה הבת מהחדר, שתצא שנה כשהיא )nurse(עשרה' שוכבת האם  את  מצאו ובבואה

מה וכי ממך, אנא שבמים, אבי ובוראה, יוצרה  לפני ומתפללת שחה היא הלשון ובזה  לראשה , מעל  בסדינה  מכוסה

אקדיש חוליי ממיטת אבריא שאם מבטיחה, הנני  משניות, פרק עוד קדיש  עוד כשאמות, שחת אל  ברדתי בדמי בצע 

קדושה ... בישיבה  ולנקות לבשל  אתנדב יום  בכל  ועמליה, התורה  עבור ימי כל  את

לתת  הבת על  אסרה ה'אחות' אבל גבר, צמאונה כי לשתות מים כוס  מביתה האם  ביקשה  האלה הדברים אחר

שוב בביתה להפציר האם  משהוסיפה אבל  למוות , מיד אותה חונקים הללו המים היו הדברים מטבע  כי מים, לה 

לה אירע ולא מים עוד ביקשה שוב כלל , ניזוקה ולא המים , ושתתה בכוונה  בירכה  האם מים , כוס לה  נתנה ושוב 

תפוח הבת לה  נתנה  גברו, הפצרותיה  אבל לה  מלתת חששה הבת גבר, רעבונה כי לאכול  שביקשה  עד מאומה ,

הגדול , ה'פלא' את לראות בא הרופאים ' 'ראש  שאפילו עד רע , כל  לה  אירע  ולא נפשה שבעה  האם אכלה  מרוסק ,

והאשה ימים שבוע עברו לא דא, כגון ניסים ראיתי לא ומעודי החולים, בבית  שנה כשלושים  לי זה ואמר , נענה 

לביתה, הסמוכה  גדולה  ל 'ישיבה' פנתה ומיד הבטחתה , את זכרה  היא ואכן, ושלימה... בריאה כשהיא לביתה  שוחררה

נתרבו כי עוזרת לה  שיוסיפו  ה 'מבשלת' ביקשה  ימים  כמה לפני  שממש לה שאמרו הישיבה ראשי עם  נועדה שם

היום ועד הנה , באת השמים ומן הישיבה, בליעה"ר)ספסלי שנה מכ' ישיבה(יותר באותה כמבשלת ומשמשת עומדת היא

ושלימה ... בריאה אלו)כשהיא בימים גם התלמידים עבור מבשלים שם מיר, בישיבת מתנדבת היא הזמנים בין בימי ייאמר,.(אף לדידן

ממש, כפשוטו מתים להחיות  התפילה  בכח  לעסוקכי תורה לעמלי  והמסייעים העוסקים  גדולת מכאן נראה  גם

מנוחות. מי  על בתלמודם 

בדברי פ. ביאר זצ"ל  נאטנזאהן שאול  יוסף  רבי הגאון רחומיו, בניו - אלינו הבורא אהבת פסקה לא מעולם כי ודע ,

נד.)הגמרא רצונו(יומא עושין כשהיו רק  והרי בזה , זה מעורים הכרובים  את ראו להיכל  אויבים שנכנסו בשעה 

הכרובים  היו מקום אחיושל  אל  איש  רצונו פניהם  עושין שאין ובשעה הבית, אל פניהם צט .)היו ביאורו,(ב"ב אלא ,

כשנכנסו ע"כ , מקום , של  רצונו כעושים בנ"י תמיד  נחשבים נכרים  והיואויביםדגבי לבנים אב אהבת נתגלית  להיכל

אחיו '. אל  איש 'פניהם הכרובים

אליהופא. דבי התנא וכלשון אדרבה , מעליו, ישראל  בני של בריחוקם לה ' חפץ  אין פל"א)כי עלי (רבא, אני מעיד

שיגאל כדי  תשובה , שיעשו לבנו  האב  שמצפה  ממה יותר לישראל להן ומצפה  יושב שהקב"ה  וארץ, שמים 

לעולם . יחרב שלא  המקדש בית  להם  ויבנה עולםאותם  לבורא כביכול שיש  ההשתוקקות את למלא אלא לנו אין

בניו אליועל  בב"א.שיתקרבו עד עדי בבנין לקדשה' שנית 'שוב לעולם , ייחרב  ולא מקדשנו בית יבנה מיד ואז

אבפב. יכבד בספר מניקלשבורג  שמעלקא רבי הרבי של בשמו 85)מובא שיתמהמה(עמ' אע "פ  לגאולה מחכים  אנו הנה  ,

שיסיים, מחכין והעולם דרשתו , לאריכות סוף  לו שאין שדורש ברב והדוגמא שיבא, יום  בכל  אחכה (אבל)עכ "ז 

בימינו במהרה  לגאולה  שנזכה  יהי' שסופו לדעת לנו  יש כן  שגומר, לציון.ולבסוף ובא [-הדרשן ] מסיים ולזה  ,
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 ספר דברים

א בקול אליהו שכמו שיש בין כל שני מדרגות ממוצע, כמו ”כתב הגר
בין מדבר לחי, בין חי לצומח, בין צומח לדומם, כך יש ממוצע בין תורה 

פ שהוא חומש דברים, כי כל מה שאביי ורבא ”שבכתב לתורה שבע
ה נתן להם כח לעשות ”אומרים דברים מפי עצמן, הוא מה שהקב

פ להיות גדר לתורה ”רת למשמרתי, גדרים וסייגים בתורה שבעמשמ
פ שאינו מפי החכמים, כגון מה ”שבכתב. והנה יש דברים בתורה שבע

אלא ’, מפי עצמן‘שהאתרוג הוא הפרי עץ הדר שכתוב בתורה, זה לא 
פ שהוא מפי עצמן, ”הלכה למשה מסיני הוא, אך יש חלק בתורה שבע

ר בחלב, ורבינא ורבי אשי אמרו מפי ה אמר שבשר בהמה אסו”כי הקב
      עצמו שגם בשר עוף בחלב אסור.

 )הגרמ"י רייזמן(

 )א, א(אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל 

רע, הגמרא )בבא בתרא קסה, א( אומרת השון לבק אר"ת  אל"ה
שמיעוטן של ישראל נכשלים בעריות רובן בגזל וכולם באבק לשה"ר, 

אבק לשה"ר "הדברים אשר  –" ה"אל"פלאג'י  רבי אברהםלפי"ז מפרש 
 ישראל" שהרי כולם נכשלים בזה. כלדבר משה אל 

אומרים, שלכן ברמב"ם מופיע הלכות לשה"ר ואילו בשלחן  בדרך הלצה
ערוך אין הלכות לשה"ר כי הרמב"ם מביא גם את ההלכות שלא נוגעות 

          ..         בזמן הזה ואילו השו"ע לא מביא הלכות שאינן נוהגות בזה"ז.
 (הר"א דיסקין)

שפעם בא רבי  מספר הרב שלמה לוינשטייןהזה של "רובן בגזל" ובעניין 
ישראל מסלנט אל איזה נדיב, וישבו שניהם ע"י השולחן, ועל השולחן 
היה מונח סכום גדול של כסף, והנה כשהם יושבים באו לקרא לעשיר 

בי ישראל, תמתין כמה למשהו חשוב שלא סבל דיחוי, אמר הנדיב לר
דקות כאן, אני מיד חוזר, והנדיב יצא מן החדר, איך שהוא יוצא רואה 
הוא את רבי ישראל יוצא אחריו, שואל אותו הנדיב למה יצאת? אמרתי 
לך שתמתין ע"י השולחן, אמר לו רבי ישראל, לא רציתי להישאר לבד 

ל", ואם עם הכסף כיוון שהגמרא אומרת ש"מיעוטן בעריות ורובן בגז
לגבי עריות שרק מיעוטן נכשלים בזה גזרו חז"ל על יחוד, גזל שרובם 

   נכשלים בזה, וודאי שיש בזה איסור יחוד... 

 )הר"ש לוינשטיין(   

 )א, א(זהב  ודי וחצרות

זה מחלוקת קרח ועדתו, ודי זהב זה מעשה העגל. שואלים  חצרות
גל ולמה המפרשים למה הפך את הסדר, הרי קודם היה מעשה הע

 נשנה כאן אחרי מחלוקת קרח?

לתרץ עפ"י הגמ' שבת )קיט( שלא חרבה ירושלים אלא בשביל  ואפשר
שביזו בה תלמידי חכמים, ומה הטעם שדוקא בגלל זה? אלא מצינו 
אצל אברהם אבינו כשביקש על סדום שאל אולי יש שם צדיקים שיגנו 

יק להגן על על העיר, רואים מכאן שאע"פ שיש עבירות גדול כח הצד
אנשי דורו, והנה בירושלים אף שעשו עבירות כדאיתא שנחרב על ג' 
העבירות החמורות, מ"מ היו צדיקים שהיה בכחם להגן על הדור שלא 
יחרב ביהמ"ק, אמנם, כשביזו בה תלמידי חכמים, הרי כבר לא 
מחשיבים אותם וא"כ אין בכחם להגן, וזה כוונת הגמ' שלא חרבה אלא 

 ה תלמידי חכמים וממילא לא יכלו להגן על הדור.עבור שביזו ב

כאן אחרי מעשה העגל בא משה רבנו ובקש והתחנן עבור כלל  והנה
ישראל והקב"ה קיבל בקשתו וסלח, אבל כשבאו עדת קרח וביזו את 
משה א"כ שוב לא יכל כוחו להגן עליהם לכן כתב הפסוק קודם 

שהקטרוג נתעורר  "וחצרות" היינו מעשה קרח ורק לאחמ"כ "ודי זהב"
             רק אחרי מחלוקת קרח. 

 )תפוחי חיים בשם מעגלי צדק(                                           

 ודי זהב )א, א(

לימודים בפסוק הראשון, ’ דברים ט’ בתחילת פ’ האור החיים הק כתב
שלא יהיה להוט אחר דברים הנדמים לאהוב הון ’, ט‘ ונזכיר התשיעי:

וצריך ’, לבו בטל הוא מעבודת ה לם הזה, שכל ההולך אחר תאותעו
שיאמר ” זהב ודי“האדם להסתפק בהכרחי והוא מה שרמז באומרו 

לזהב די: או ירצה על זה הדרך שכל מה שיהיה לו יהיה בעיניו דבר 
 (א”ד מ”אבות פ)כאילו יש לו כל זהב, והוא על דרך אומרם  מספיק

לעבודה העליונה היא  יטה לבבו האיזהו עשיר השמח בחלקו, ובז
שלא ללכת אחר  הרי לנו ללמוד ששייך לכולנו’. ים חייםקאל’ עבודת ה

 תאוות הלב, רק לומר לזהב די. ולהיות שמח בחלקו.

ע שפעם אחת עמדו לפניו שורה אנשים ”ין זי’ק מרוז”מסופר על הרה
ינאי אלא ’ממנו. אחד מהעומדים לא היה חסיד רוז שבקשו להתברך

לבקש ברכה. האיש עמד וראה  ין ונכנס דרך אגב’דרכו עבר מרוזשב
יהיה לך ‘ אחד החסידים מניח קוויטל לפני הרבי, והרבי מברך אותו

האיש שמח אולי גם הוא יקבל ברכה ’. ממון רב ומעט יראת שמים
לו הרבה כסף ולא יהיה מצומצם מחמת יראת השם,  כזאת, שיהיה

לפני הרבי, וביקש שגם הוא רוצה  ניוהוא העיז פ’. ויחיה משוחרר וכו
ואמר האיש הזה  ין חייך’ק מרוז”ברכה כמו שבירך לאיש הקודם... הרה

 הוא היימישער והוא מבין מה שהתכוונתי. כסף יהיה לך הרבה, היינו
ענייני פרנסה, כל מה שיש לך, יהיה בעיניך כהרבה מאד. שלא כעושר 

ה שמונים מליון נוספים, יש לו ארבעים מליון רוצ שתמיד הוא בוכה,
צודק, כי באמת אין לו רק בקושי  תמיד העשירים אין להם לתת, הוא

הרבה כסף,  שליש ממה שהוא רוצה. לכן ברכתי אותו שיהיה לו
שתמיד כמה שיהיה לו, יהיה לו הרבה. רבי חנינא בן דוסא די לו בקב 

מים היה אומר די על קב חרובין, יש לו המון. ומעט יראת ש חרובין,
שמים, יבין שזה עדיין מעט, שלא כדרך  היינו שכמה שיהיה לו יראת

 האנשים שנדמה להם שכבר יש לו יראה.

  ’האם אתם גם רוצים ברכה כזאת?...‘ינער סיים ואמר לאיש: ’הרוז

 )הגרמ"י רייזמן(

  )א, ז( פרת נהר הגדל הנהר עד

 מלך עבד אומר הדיוט משל גדול קוראו י"א עם שנזכר "מפני י"רש כתב
 .מלך וכו'"

אל רבו, אותו חסיד  הרה"ק מלעכוביץשפעם נסע אחד מחסידי  מסופר
דר בארץ ישראל ונסע ללעכוביץ, וכביכורים לרבו הביא אתו חלה 
מארץ ישראל, כמובן שבמהלך הנסיעה הארוכה הצטמקה החלה 
ונתקטנה, וכשהביא את החלה לרבו, הסתפק הרה"ק מלעכוביץ על מה 

המוציא, שכן היה לו חלה אחת גדולה שנאפתה שם  לבצוע בברכת
וההלכה היא לבצוע על הגדולה ומאידך החלה מארץ ישראל אמנם 

 קטנה, אבל יש בה חשיבות מיוחדת שהיא מארץ ישראל.

שהכריע לבצוע על החלה מארץ ישראל עפ"י דברי רש"י אלו עד 
י, מפני שנזכר עם אר" הגדולבפרשתן, שכתב רש"י שלכן נקרא הנהר 

רואים מכאן שמה ששייך לארץ ישראל נקרא "גדול", א"כ אף החלה 
          הקטנה היות שמקורה טהור מארץ ישראל ודאי נקראת "גדולה".

 )ציוני תורה(
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 )א, יב( ’איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם

איכה אשא לבדי ‘כתב הערוגות הבושם בדרך צחות, על הפסוק 
נביאים אמרו ’ ועים דברי המדרש גויד’, טרחכם ומשאכם וריבכם

משה רבינו ראה אותה בשלוותה ואמר איכה אשא לבדי, ’, איכה‘
ישעיה ראה אותה בניוולה ואמר איכה היתה לזונה קריה נאמנה, 

 וירמיה ראה אותה בחורבנה ואמר איכה ישבה בדד. 

י, ”ש רש”והנה משה רבינו התעסק עם בני ישראל שהיו טרחנים, כמ
היג את הדיני תורה, כי אם נכנסים לדין שני אנשים היה קשה להנ

ע ודי בזה. ”פשוטים, אין לדיין עבודה קשה, כי פוסק מה שכתוב בשו
אך אם בעלי הדין הם תלמידי חכמים ובקיאים בחושן משפט, אזי 
רחמנות גדולה על הדיינים, כי בעלי הדין מזכירים בכל פעם עוד מיגו, 

 ’. וכו’ שלך שלי‘פ מיגו ”אלא ע, ’שלי שלי‘עוד קים לי, ולא רק 

ך ”וכיון שמשה רבינו לימד אותם כל הלכות התורה, כל דברי הש
ע קצות ונתיבות, כשלחן הערוך ממש, אך בזמנו של ישעיה ”והסמ

 כ. ”הנביא כבר למדו פחות, ולא היו טרחנים כ

כמו המשל שאמר הישמח משה, פעם אחת היה סוחר של יין ]
טה, ובתחילה הצליח מאד במסחר היין, והיה שהחביות היו במרתף למ

מתלונן מאד שכל היום הוא צריך לרדת למרתף להביא עוד יין 
מהחביות. לאחר תקופה נחלשה הצלחתו, ולא באו אנשים לקנות, 

כ רווחים, ובסוף נסגרה החנות לגמרי, אזי ”החל להתלונן שאין לו כ
 התחיל לבכות ביותר. 

י תורה עם תלמידי חכמים, ישעיה משה רבינו בכה שקשה לדון דינ
איכה היתה לזונה ’ האיך נקח כאן את האנחה של משה רבינו‘בוכה 

קריה נאמנה, מלאתי משפט ועתה מרצחים, אין מי שילמד חושן 
ש בבכיה של ”משפט, הלוואי שיהיה את הבכיה של משה רבינו, כ

  [ירמיה הנביא שכבר ישבה בדד.

מדים האלה, אתחיל לקבל שכר וחישב משה רבינו מה יעשה עם הלו
בטלה לדין תורה, ואז הלומדים יפסיקו את הטענות שלהם, כי כל שעה 
עולה הרבה כסף, כטענת רבי משה שטערן על דייני אמריקע שבזמנו, 
שכל דין תורה לוקח הרבה שנים, משום שהדיינים מקבלים שכר לפי 

 שעה, לכן מושכים את הזמן. 

איכה אשא לבדי. ‘י הפלאיים: ”רי רשובזה מבאר הערוגות הבושם דב
לכם,  (א שאמרנו”ס)אם אומר לקבל שכר, לא אוכל, זו היא שאמרתי 

כי על דברי תורה אין ’ ה”לא מעצמי אני אומר לכם אלא מפי הקב
’. מה אני בחינם אף אתם בחינם‘ל ”לוקחים מעות, כמו שדרשו חז

על  פ שיש עצה לקחת שכר בטלה שהרב מותר לו לקחת מעות”ואע
שמתבטל ממלאכתו, אמנם במדבר לא שייך שכר בטלה, כי צריך 
שיהיה שכר בטלה דמוכח. אמנם משה רבינו כן יכול לקחת שכר בטלה 

במדבר. כי הרב ששומע את הדיני תורה והטענות הקשות של ’ אפי
ת כשיושב ללמוד גמרא, ראשו מתפוצץ מכל ”בעלי הדין, אזי לאחר הד

’, דפי גמ’ ין, ובמקום שהיה יכול ללמוד זהצעקות וטענות של בעלי הד
על זה היה יכול משה ’ הוא לומד רק דף אחד, וזהו שכר בטלה. ולכאו

 לקחת את המעות. 

אני לא ’, כי לא מעצמי אני אומר‘אמנם משה רבינו גם זה אינו יכול, 
ה אני אומר, ולא שייך בזה כלל ”מעצמי, אלא מפי הקב’ יושב ללמוד גמ

נם רבנים אחרים יש להם עצה טובה להנצל ביטול תורה. אמ
מהלומדים הטרחנים, פשוט לקחת שכר בטלה, ואז יפסיקו להרבות 

 )הגרמ"י רייזמן(  בטענותיהם. 

 דבר כאשר אתכם ויברך פעמים אלף ככם עליכם יוסף אבותיכם אלקי ה'
 )א, יא(.לכם 

 דבר כאשר אתכם יברך הוא אבל הוא, משלי זו להם רש"י: "אמר כתב
כם". דהיינו שמשה רבינו נתן להם מעצמו ברכה על אלף פעמים ככם. ל

 פעמים ככם?,  אלףויש להבין למה נתן דווקא 

 "ועתה י( לג, )שמות ה"למשרע ה"הקב אמר העגל לבאר, במעשה ויש
 במרגלים וכן "גדול לגוי אותך ואעשה ואכלם בהם אפי ויחר לי הניחה

 ועצום גדול לגוי אותך ואעשה ואורישנו בדבר "אכנו יב( יד, )במדבר
 דיבור כל יוסי רבי משום יוחנן רבי "אמר )ז.( בברכות איתא והנה ממנו"
 בו". חזר לא תנאי על אפילו לטובה ה"הקב מפי שיצא ודיבור

הגמ' )סוטה יא.( אומרת שמרובה מדה טובה ממדת פורענות והנה 
גוי חמש מאות פעמים. וכאן אמר הקב"ה "ואשמידם" ואעשה אותך ל

גדול הכוונה שמשה רבינו יהיה חמש מאות פעמים יותר, והרי פעמיים 

הבטיח לו זאת הקב"ה כאמור, וזה מה שהתכוון משה באמרו "ד' אלוקי 
פעמים" ושפיר אומר רש"י "זו משלי"  אלףאבותיכם יוסף עליכם ככם 

 (יפות פניםכי אני יש לי כח של אלף פעמים.            )

 בו והתגר רש החל ארצו ואת חשבון מלך סיחון את בידך נתתי ראה
, ב) לאמר שלום דברי חשבון מלך סיחון אל מלאכים ואשלח מלחמה

 ( כו-כד

 עשה לכאורה סיחון אל שלום דברי שלח כאשר דמשה לתמוה יש הנה
 שלח והאיך במלחמה בו להתגרות ציווהו ה"דהקב, ה"הקב ציווי נגד

 . שלום דברי אליו

 המה אדבר וכי שלום אני( ז, קכ תהלים) שכתוב מה פי על לומר ואפשר
 סובר שלום עימו מדברים שכאשר, הוא הנכרי שטבע כלומר, למלחמה
 רצה כאשר משה כן וכמו. במלחמה מתחיל ולכן הימנו שפוחדים

 ובזה. נגדו למלחמה שיצא כדי שלום דברי אליו שלח סיחון את לגרות
   מלחמה. בו והתגר ת"השי שציווהו מה קיים

 (חמד כרם)    

 אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו אם יאדימו כתולע כצמר יהיו
 )הפטרת חזון(

 כשלג כשנים חטאיכם יהיו אם" אומר ג("ה ט")פ בשבת ה'ירושלמי'
יש   ,"שני בית זה יהיו כצמר כתולע יאדימו אם ראשון בית זה ילבינו

 שני? להבין למה מרמז השני על בית ראשון והתולע על בית

לומר, שהנה ה"שני" זה חוט שצבוע מבחוץ בצבע אדום, משא"כ  ויש
ה"תולע" שזה תולעת אדומה מחמת הדם שלה. הגמרא אומרת שבית 
ראשון נחרב בעבור ג' העבירות החמורות של ג"ע שפ"ד וע"ז, ואילו 
בית שני נחרב בעבור שנאת חינם. והנה, ג' העבירות החמורות הם 

וניות, שהלך האדם ועבד ע"ז או שרצח ר"ל וכו', עוונות ששייכות לחיצ
לכן מדמה הירושלמי את חטאם ל"שני" שרק צבוע באדום מבחוץ. 
אבל "שנאת חינם" שייך למידות של האדם שזה בפנימיותו לכן מדמה 

 את חטאם ל"תולע" שזה אדום מבפנים.

בהלכות מראות נגעים מצאנו שהשלג יותר לבן מהצמר, אומר לנו  והנה
א אם זה עבירות שהם רק בחיצוניות "כשנים" אזי אפשר להלבין הנבי

ולמחוק את זה לגמרי שילבין כמו השלג, אבל אם זה עבירה בפנימיות 
"כתולע" זה כבר יותר חמור, וזה אפשר להלבין רק כמו הצמר שהוא 

 עוונם שנתגלו ראשונים"זה אפשר לבאר את דברי הגמ' לפי פחות לבן. 
שבית  , "קיצם נתגלה לא עוונם נתגלה שלא םאחרוני  קיצם נתגלה

ראשון "נתגלה חטאם" דהיינו שהיה חטא רק בגלוי ובחיצוניות, אבל 
בבית שני ש"לא נתגלה  לא בעצם, זה יותר קל ולכן "נתגלה קיצם" אבל

חטאם" דהיינו שחטאו בפנימיות "לא נתגלה קיצם" כי זה כבר יותר 
 חמור. 

    ה()משך חכמ                   

 ד, ט("רק השמר לך ושמר נפשך מאד פן תשכח" )

סיני, הברקים,  אזהרה מיוחדת הזהירנו הקב"ה מפני שכחת מעמד הר
שהדברים צריכים להיות  הקולות והדברים שנאמרו שם, והורה לנו

 חקוקים היטב על לוח לבנו.

אולם מידת  כל אחד ואחד חייב לעשות את מרב המאמצים לשם כך,
בכשורים בהם ניחן  לשכוח, תלויה כבר בידי שמים,הצלחתו שלא 

 מאת הבורא יתברך.

מן הספור  מושג כלשהו ב"לא תשכח" של גאוני הדורות, נוכל לקבל
 הבא, המובא בספר "שמוש חכמים":

 זצ"ל. באחד הימים פגש רבי אלחנן וסרמן זצ"ל את הרוגצו'בר

  שאל אותו הרוגצו'בר: "מה כבודו עושה?".

 ים", ענה לו רבי אלחנן."לומד עם ילד

 "היכן?".

 "בישיבת ברנוביץ".

 "ומה חדשתם?".

  בתשובה נענה רבי אלחנן ואמר לו חדוש מסוים שחידש.

 "בארבעים שנה לא חדשתם כלום?", התפלא הרוגצ'ובר.

כארבעים שנה  נסה רבי אלחנן להבין את כוונתו, עד שנזכר, כי, אכן,
     דוש...יאותו ח את)!( קודם לכן פגש בו ואמר לו בדיוק 
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 )לאור הנר(         

  מאוצרות המגידים 
אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה 

 )א, א( מול סוף בין פארן ובין תפל ולבן וחצרת ודי זהב

באור החיים הקדוש מבאר דרך רמז, שמשה רבינו הזהיר את כלל 
 "כיות ובלשונו הקדוש: ישראל לקחת עמם תשעה הנהגות ראוי

 הצריכין ההגונות ומדות' ה יראת כללות משה למד מועט במקרא
 :תשעה" מדות והם', ה בתורת להולכים

, העברי אברם( יג יד בראשית) דכתיב אברהם של מדתו לוקח "שיהיהא. 
 ":בעבר" באומרו שרמז מה והוא

מה מתכוון האור החיים הקדוש בכך שנקח את מדתו של אברהם 
ברי? ומדוע נרמז דוקא במילה "בעבר"? אפשר לבאר בדרך אפשר הע

לפי מה שכתב בספר הקדוש "באר מים חים" שלכן נקרא אברהם אבינו 
בתואר "העברי" על שם שהבדיל את עצמו מכל יושבי העולם עובדי 
ע"ז, כמו שאומרים בהגדה ואקח את אביכם "מעבר לנהר". הרי לנו 

כל דרך לא טובה, ואף גם אם כל העולם ש"עברי" פירושו להיות נבדל מ
גם אז, בכל מחיר ובכל מצב להיות  –נמצא מעבר לנהר ואתה הנך בודד 

 דבוק בהקב"ה. 

על זוג חשוכי ילדים  סיפורבענין הזה התפרסם בשנים האחרונות 
שהמתינו המון שנים לישועה ולא זכו לראות פרי בטן, לאחר המון 

לות וסגולות, ומשלא ראו ישועה מאמצים, השתדלויות ורפואות, תפי
השלימו עם המצב. מכרים סיפרו להם על אפשרות של אימוץ, ולאחר 
הרבה מחשבות והתלבטויות החליטו לנסות להגיש בקשה לאימוץ. 
זאת עליכם לדעת כי הגשת בקשה כזו היא מסלול עם המון מכשולים, 

רים ראשית, ישנם מאות בקשות כאלו, ובנוסף עוברים בדיקות ותחקו
שונים על מידת ההתאמה מטעם הממונים הסוציאליים. הזוג הזה ניסו 
את מזלם כאשר נושאים הם תפילה לשמים שיזמן להם הקב"ה לפחות 
תינק לאימוץ. והנה הגיע היום, קבלו טלפון שהינם מוזמנים לפגישה 
אודות תינוק שנמסר לאימוץ. אחוזי התרגשות התקשרו אל עורך דין 

הבקשה, והוא התלווה אליהם אל הפגישה גורלית. שליווה את הגשת 
עורך הדין הזהיר אותם שיענו על השאלות בדיוק כפי שינחה אותם כי 
שם פוסלים על כל סיבה פעוטה את ההתאמה. ולכן, הם חייבים לענות 
 שהתינוק הזה הוא משאת חייהם ואותו יאהבו יותר מכל דבר בעולם...

ישה, ובמהלכה שאלה את העובדת הסוציאלית, התחילה את הפג
ההורים: באם תקבלו את התינוק לרשותכם, את מי תאהבו מספר אחד 

ענו ההורים, מבלי למצמץ. "את  –בעולם?" "את הקדוש ברוך הוא" 
שאלה שוב, וההורים רואים את העורך דין שכל כולו זועם  –מי?" 

ענו שוב  –ורותח, "את הקדוש ברוך הוא, ומיד אחריו את התינוק" 
ורים. העובדת המשיכה עם עוד מספר שאלות, ואמרה להם הה

להמתין בחוץ לקבלת התשובות. אך יצאה העובדת והעורך דין התפרץ 
עליהם: "אתם משוגעים?! כל עבודתינו ירדה לטמיון!!! אמרתי לכם מה 

צרח  –צריך לענות, כעת אין כמעט סיכוי שיאשרו את בקשת האימוץ" 
 להם תשובה, שלילית, כמובן. עליהם. לאחר כמה דקות נמסרה

ההורים חזרו הביתה. עם לב שבור, אך שלם מאין כמותו. בידעם 
לא מפסידים. זה נקרא  –שמלסמוך על הקדוש ברוך ולקדש את שמו 

"העברי", לעמוד מעבר לכל העולם, לעמוד ולענות תשובה שונה 
מאשר כל העולם היה עונה בסיטואציה קשה כזו, ולהכריז כי נאה את 

 קדוש ברוך הוא ושלם על כך כל מחיר!ה

כמובן, "אין אדם שומע לי ומפסיד", כעבור שנה, כעת חיה, חבקו 
ההורים תאומים!!! מה שלא הצליחו כל הרופאים, ובניגוד לכל 

רופא כל בשר הושיעם בעבור שמו את מבטחם ונאמנותם  –התחזיות 
 המוחלטת בו יתברך שמו.

 בלבו מרדות החיים הקדוש: "שיהיה המידה השניה, מבאר רבינו אורב. 
 ממאה אדם של בלבו אחת מרדות טובה.( ז ברכות) ל"ז כאומרם תמיד

 ""הירדן" באומרו שרמז מה והוא, מלקיות

חז"ל הקדושים גילו לנו שישנה דרך, קצרה ומועילה בהרבה מ"מאה 
מלקיות" והיא, "מרדות אחת", מאי ניהו מרדות אחת? שהלב ימרוד 

ובים. שכן אם הלב עדיין חומד ורוצה את הדברים במעשים הלא ט
הפסולים, מאה מלקיות לא ישנו זאת, באם נצליח להביא את הלב 

 עצמו שימרוד במעשים הלא טובים, זכינו ועשינו שינוי אמיתי.

בשדה החינוך, יש צורך כפול ומכופל לזכור דברי חז"ל נוקבים אלו, 
פחות זמינה  למצא את הדרך אל ה"מרדות האחת" שהיא הרבה

 מה"מאה מלקיות"...

]והודפס ב"אורו של עולם" ומובא  סיפר הרב אברהם הכהן בהר"ן
באוצר הסיפורים למחנכים[, ששימש כראש אולפנת כפר פינס, ועוד, 

 והיה מחנך דגול:

כרוב ילדי ירושלים, התחנכתי בתלמוד תורה "עץ חיים" שבלב העיר, 
יידר. במצב הכלכלי הקשה בצהריים היינו אוכלים ב"מסעדה" של הח

דאז, הייתה זו לרבים מאיתנו הארוחה העיקרית, שאותה אכלנו באותו 
 היום.לעיתים היה גם קינוח, מעדן אמיתי של אותם ימים: פודינג מתוק!

ים אחד הזדרזתי לאכול את מנת הפודינג שלי וביקשתי מטבע הדברים 
ולא נודע כי  מנה נוספת. לצערי, גם המנה השניה, נגמרה, חיש מהר,

באה אל קרבי. ישבתי וחשבתי במהירות, שאם אמתין, עד שהכל 
יקבלו, סיבוב שני, של פודינג, לא ישאר עוד מן האדום המתוק הזה, 

 ניגשתי איפה ובקשתי מנה שלישית. 

אולם כאן נכונה לי אכזבה קשה. הטבחית התבוננה בי ואמרה: "לא, 
לו רק פעם אחת". באותה אתה כבר קיבלת פעם שניה, וישנם בים שקב

עת היו הממתקים מעטים ולא יכלתי להשלים עם ההכרעה הקשה של 
הטבחית. ברגע של כעס החלטתי: "גם לי גם לך לא יהיה", והפכתי את 
הסיר על פניו! מיד קמה מהומת עולמים: ילד השתגע ושפך את כל 

 הפודינג!

להתייצב נלקחתי אחר כבוד אל ההנהלה, ונאמר לי שמחר בבוקר עלי 
בחדרו של ה"משגיח", הצדיק רבי אריה לוין. וכי יש צורך לומר, שלא 
ישנתי כל הלילה? מה אענה ל כשישאל איך עשיתי דבר נורא כזה?! כל 
הלילה עברו במוחי העונשים, שתטיל עלי הנהלה למחרת. נכנסתי 
בדחילו ורחימו ובפיק ברכיים, לקיטון הקטן של ה"משגיח" שהיה 

 גרם המדרגות.ממוקם מתחת ל

ישבתי מולו והוא פנה ושאל: "אמור לי האם נכונה השמועה ששמעתי 
 בקשר אליך?" 

 הרכנתי ראשי, ואמרתי בקול נמוך: "כן".

 "מבין אני, מסיפור זה שהנך אוהב מאוד פודינג?".

 ראשי הקטן, אישר את דבריו בשתי תנועות נמרצות. 

לחת מן השולחן, "הנה "אם כך", שלח רבי אריה את ידו הצידה והרים צ
 הבאתי לך פודינג, קח ואכול להנאתך!".

באותו רגע התעלה ליבי הקטן להבין, שחינוך אמיתי, הינו מתוק הרבה 
יותר מפודינג. אז, לראשונה בחיי נצנצה בי שאיפה: "אם יזכני ה', אגדל 

 ואהיה מחנך בישראל! מחנך כמו רבי אריה לוין".

 בו של אדם הטובה ממאה מלקיות...הנה לנ דוגמא ל"מרדות אחת" בל

המידה השלישית, מגלה רבינו אור החיים, שמשה רבינו מלמדנו היא: ג. 
, כמדבר עצמו אדם ישים לעולם.( נה נדרים) ל"ז כאומרם, הענוה "מדת
, מרפידים ויסעו בפסוק( ב יט שמות) יתרו בפרשת שפירשתי מה ועיין
 "":במדבר" באומרו שרמז מה והוא

וה, שעליה אומר הרמב"ם שאין בה הקצנה, ככל שיותר עניו מידת הענו
עדיף. וכמו שחז"ל אומרים במסכת שבת שהתלמיד חכם צריך  –

להוסיף כפיפה על כפיפתו. וכפי שהיה מרן הגראי"ל שטיינימן זצוק"ל 
חוזר על מה ששמע מאחר האדמו"רים החשובים ש"נס שהקב"ה 

אווה כיצד היינו מקיימים ציווה על הענווה, שאילו היה מצווה על הג
 זאת"....

 בדרך לא הנאות בדרך הענוה שתהיה המידה הרביעית כותב רבינו: "ד. 
( ח-ו הלכה ה"פ) דעות בהלכות ם"הרמב שכתב כמו, הנמאס הפחיתות

 יראה אם, עון על תוכחות להרחיק בה ישתמש שלא הענוה תנאי עוד
 צריך אלא, גדולים נשיםא להוכיח ביתי ומי אני מי ויאמר' ה פי עובר איש

 שני כלל" בערבה" באומרו שרמז מה והוא, בערבות חיוב לצד להוכיח
 חן ומצא( ד ג משלי) אומרו דרך על, ערבה הענוה שתהיה' א, דברים
 וגדול לקטון עון על להוכיח שיצטרך, הערבות חיוב' ב', וגו טוב ושכל

 זה". בענין בענוה ישתמש ולא

כון של העניו, כמו שכתב רבינו שלא עובדא שמלמדת על המבט הנ
תהיה בדרך הפחיתות והנמאס, סיפר הגראי"ל שטיינימן זצוק"ל, 
לאחר שבירר את הסיפור לאשורו, פעם ניגש אחד ושאל את מרן החזון 
אי"ש זי"ע אם הוא יודע שהוא גדול הדור, והשיב שכן, וחזר הלה ושאל 



 

 ד 

"אם לאחרים היו  "אם כן מה שייך ענווה?" והשיב לו ה"חזון איש":
 כוחות כמו שלי היו יכולים יותר לגדול"...

המידה החמישית, שמשה רבינו מלמדנו ברמיזא כותב הור החיים ה. 
' וכו דברים בשלשה הסתכל( א"מ ג"פ אבות) התנא הקדוש: "מאמר

 ב"פ שם) התנא אמר וכן' וכו עתיד אתה מי ולפני' וכו הולך אתה ולאן
 יום תמיד שיזכור היא שהכוונה שם ופירשו', כו אחד יום ושוב( י"מ

" סוף מול" באומרו שרמז מה והוא, המיתה גבול זמן הוא יום ושכל, מותו
 ותכליתו"." אדם סוף" עיניו למול שיהיה

הממחיש את המחשבה הנצרכת על משמעות החיים כפי שכתב סיפור 
 רבינו כאן, מובא בספר "דורש טוב":

צ"ל הי"ד "אוהל תורה" ברנוביץ', היתה ישיבתו של רבי אלחנן ווסרמן ז
שרויה במצוקה כספית קשה. רבע מאות תלמידים גדולים בתורה 
וביראה, ישבו ולמדו תורה בשקידה, אב לא היה להם לחם די שבעם. 
מפעם לפעם היה רבי אלחנן נוסע לאסוף כסף להחזקת הישיבה. המצב 

חם כדי הכספי של הישיבה הלך והורע. לא רק שהיה קשה להשיג 
שבעם של התלמידים, קשה היה בכלל להשיג לחם. רבי אלחנן נסע 
לרוסיה וגם לפולין, אבל התוצאה היתה כשלון מוחלט. הוא לא הצליח 

 להשיג כסף שיהיה אפשר להמשיך את הישיבה. 

"זהו רצון ה' יתברך", אמר רבי אלחנן. "הישיבות במצב כלכלי קשה, על 
ות לקבל חלק בתורה הקדושה על ידי מנת לאפשר ליהודים נוספים לזכ

 –תרומתם. על כן אסע לארה"ב". נסיעה לארצות הברית פירושה היה 
שהות של שנה לפחות בניכר. היה עליו לעזב את  –באותה עת 

 התלמידים ואת הישיבה למשך שנה שלימה.

בימים ההם, לפני קרוב למאה שנה, היתה נסיעה מיבשת ליבשת כוכה 
להחליף רכבות, ואח"כ מסע של כמה שבועות בממון ובמאמץ רב. 

באניה. לאחר כחודש ימים של טלטולים ותלאות, מגיעים סוף סוף רבי 
 אלחנן ומקורביו לחופי אמריקה.

היה שם אדם בשם רבי יוסף אליהו אנטל. אותו אדם אמר לרבי אלחנן 
וסרמן.: "יש במנהטן יהודי אחד, שפעם קראו לו פנחס ווסרמן, והיום 

לו פיליפ גודסטין. הוא אדם עשיר מאוד, בעל מפעל גדול של  קוראים
 מעילים, ואם הוא רק ירצה לעזור...".

"פנחס ווסרמן? אני מכיר אותו. כשהיינו ידים למדנו יחד בחיידר. 
 בבקשה קח אותי איליו!.

ר' יוסף אליהו היה די מסוייג. "ישנן שתי בעיות: ראשית, הוא התרחק 
שנית, הא קמצן נוראי. להוציא ממנו דולר מאוד מתורה וממצוות. ו

 אחד זו משימה בלתי אפשרית".

 אמר רבי אלחנן ווסרמן: "אעשה את ההשתדלות הנחוצה ואנסה".

פיליפ, אבל המזכיר הודיע שהנ"ל -רבי אלחנן ניסה לפגוש את פינחס
עסוק. שוב ניסה רבי אלחנן, ושוב הודיע צוות עוזריו של מיסטר פיליפ 

 א עסוק.גודסטין, שהו

פיליפ, -בפעם השלישית הצליח רבי אלחנן להעביר הודעה לפנחס
 שהוא מחפש אותו.

האיש שמח מאוד לשמוע שרבי אלחנן, חברו מילדות, נמצא באזור, 
 ובקש שיבוא לפגוש אותו בהקדם האפשרי.

פיליפ, והתקבל בהתרגשות -רבי אלחנן הגיע לביתו המפואר של פנחס
 גדולה.

ה קורה איתך? מה עבר עליך בשנים הארוכות "ספר לי בבקשה, מ  
 הללו שלא נפגשנו?"

רבי אלחנן סיפר: "למדתי אצל ה'חפץ חיים' הקדוש, ואחר כך בכול 
בקובנה. היום ב"ה יש לי ישיבה עם ארבע מאות תלמידים, שלומדים 

 תורה לשמה. ומה איתך?"

פיליפ, -"הגעתי לארצות הברית בגיל שבע עשרה" סיפר פינחס
מכונת תפירה ישנה, תיקנתי אותה והתחלתי לעבוד איתה.  "מצאתי

היום יש לי מפעל לייצור מעילים, שמעסיק שלש מאות עובדים. אני 
 נחשב היצרן הגדול ביותר של מעילים במנהטן".

 פיליפ את רבי אלחנן: "לשם מה באת?"-לאחר זמן מה שאל פינחס

 "רציתי לומר לך שלום".

נן... אתה היית העילוי של החיידר, מאחורי אמר לו פיליפ: "נו, רבי אלח
כל מעשה שלך עומדת מחשבה עמוקה. אתה כמובן לא באת מרוסיה 

 לומר לי שלום, למה כן באת?"

 "רציתי לומר לך שלום", שב ואמר רבי אלחנן.

השיחה הסתיימה, מבלי שסיפר רבי אלחנן על סיבת בואו. רבי אלחנן 
ליפ יצר איתו קשר, ובקש ממנו חזר לאכסנייתו. לא חלף זמן רב, ופי
 לשוב ולבקר אצלו בהקדם האפשרי.

למה באת? אני בטוח שמשהו גדול  –"תגיד לי בבקשה את האמת 
וחשוב עומד מאחורי הנסיעה שלך לארצות הברית. אין לי מנוחה כל 

 זמן שאני לא יודע. תגיד לי, בבקשה, למה".

תי? הנה, תראה אמר לו רבי אלחנן וסרמן: "אתה רוצה לדעת למה בא
יש פה רק שני כפתורים, אחד מהם רפוי, ועוד כפתור  –את המעיל שלי 

אחד חסר לגמרי. יש לך מפעל שלם של מעילים, אני מבקש שתתפור 
 לי את הכפתורים".

יי, ר' אלחנן, מה כוונתך? יש לך איזו מטרה גדולה -פילפ מחייך. "א
יע לכל העושר הזה וסמיה. נראה לך שאין לי שכל בקודקודי? היית מג

 מדוע באת לכאן?" –בלי שכל?... ר' אלחנן, אנא ספר לי את האמת 

שאל אותו רבי אלחנן: "מדוע נראה לך פשוט וברור שלא באתי בשביל 
 הכפתורים?"

אמר לו: "הכפתורים האלה עולים כמה קופיקות, כום ביחד. כרטיס 
רצות הנסיעה באנייה להפלגה ארוכה של שלשה שבועות מרוסיה לא

הברית, עולה כמה מאות רובל. אתה לא תשלם כמה מאות רובל 
בשביל לתפור כפתורים, נכון? ולא תצא לנסיעה כל כך ארוכה ומפרכת, 

 מבלי שתהיה לכך סיבה חשובה ומספיקה".

אמר לו רבי אלחנן: "ישמעו אזניך מה שפיך מדבר. הגמרא במסכת 
ן רקיע לרקיע חגיגה אומרת, שכל רקיע מהלך חמש מאות שנה, בי

מהלך עוד חמש מאות שנה. הנשמה שלך היתה חצובה מתחת כסא 
הכבוד, והקב"ה שלח אותה לדרך הארוכה הזאת של חמש מאות שנה 
כפול ארבע עשרה פעמים... בשביל מה שלח הקב"ה את הנשמה שלך 
לעולם הזה, לעבור את כל הדרך הזאת? בשביל לתפור כפתורים?! 

, לתפור כפתורים?! כלום ניתן לחשוב כך?! שביל זה בת לעולם, פנחס
 תורה, אתה לא לומד. צדקה, אתה לא נותן. מה יהיה איתך???"

 פנחס התחיל לבכות. בפעם הראשונה, מזה שנים רבות, נזכר בבוראו.

 "בבקשה ממך, רבי אלחנן, בא תלמד איתי דף כמרא, כעת!".

. פתאום שבו ר' אלחנן פותח גמרא, ולומד איתו סוגיא במתיקות גדולה
 אל פנחס רגשות קדומים, פתאום הוא מתעורר לתשובה.

"אני חייב להתחיל ללמוד", הוא אומר לר' אלנן. ורבי אלחנן, ללא 
 עיכובים, סידר לו חברותא ומקום קבוע ללימוד.

 "עכשיו יגיד לי הרב באמת לא בא לכאן?"

 אמר לו רבי אלחנן: "באתי כי לישיבה בברנוביץ' אין כסף.

 כל הישיבה על חשבוני!" –לו רבי פנחס: "בעז"ה, שנתיים שלמות אמר 

זה מה שאמר רבינו אור החיים הקדוש, לחיות עם ה"מול סוף" עם הדין 
וחשבון בסוף ימיו של אדם, ועם מחשב כזו, של "מאין באת" כמה 
היטלטלה נשמתך, ולאן אתה הולך יחיה האדם את שנותיו במילוי 

 חובותיו בזה העולם.

 הלבבות חובת) החסידים מידה השישית, מבאר רבינו: "מאמרהו. 
, בלבו[ ואבלו] ודאגתו בפניו צהלתו הפרוש ל"וז( ד"פ הפרישות שער
 אמר בפניו צהלתו כנגד", תופל ובין פארן בין" באומרו שרמז מה והוא

 הלב עצבון וכנגד, רעות פנים שהוא עצבון היפך, פאר לשון פארן בין
 שמא מפחד, לבו אל ויתעצב עליו ערב לבו יהיה שלא, תופל ובין אמר
 בעבודה מיעט שמא או, בקטנות או בגדולות ידיעה בלא' ה פי את עבר

 עשות". שצריך ממה

בהקשר לדברי רבינו נציין לדברי הגאון רבי יצחק בלאזר זצ"ל כפי 
שמביא בספרו "נתיבות אור" על אפיזודה שאירעה לרבו הנודע הגאון 

 זצ"ל בימי נעוריו: רבי ישראל סלנטר

היה זה בערב יום כיפור לפנות ערב... בשעה שיהודי העיירה צעדו אל 
בית הכנסת לתפילת "כל נדרי"... האוויר ברחוב היה טעון מאימת יום 
הדין הקרב ובא, האווירה הרצינית ששלטה בשעה זו הייתה כל כך 
 סמיכה ודחוסה עד שניתן היה לחתוך אותה בסכין... ברחוב השקט



 

 ה 

פסע לו בצעדים נפחדים יהודי נכבד בעמיו, שרבי ישראל סלנטר מכנה 
אותו "מגדולי היראים" מכונס היה אותו יהודי בתוך עצמו, וחרדת יום 
הדין נסוכה הייתה על פניו שהיו רציניים עד לאימה, כל מהותו כאילו 
הכריזה על מתח ולחץ... אלא שבדיוק ברגעים אלו היה רבי ישראל 

את אותו יהודי נכבד שאלה מסוימת, ב"דבר הנחוץ לו"  צריך לשאול
פנה רבי ישראל אל אותו יהודי עם שאלתו, אבל אותו יהודי "מגודל 
עצבונו ויראתו" פשוט התעלם מרבי ישראל, ולא י שלא השיב לו, אלא 

 שאפילו לא חנן אותו בניד עפעף...

הקול "עם רגשות קשים ביותר,  –מספר רבי ישראל  –"עזבתי אותו" 
הפנימי שבקרבי החל, כביכול, לסדר את טענותיו למול אותו יהודי: 
'מה הנני אשם כי הנך ירא אלוקים, ותפחד ותרעד מיום הדין? מה זה 
נוגע אלי? הלא מחויב אתה להשיב על שאלתי בנחת רוח! כי זהו מדרכי 
ההטבה וגמילות חסדים...! האם אימתך ויראתך הגדולה מיום הדין 

טען  –מהמחויבויות שלך שבין אדם לחבירו? ויתר על כן  פוטרת אותך
אם אותו יהודי באמת ירא וחרד לדבר השם, מדוע  –אותו קול מסתורי 

הוא בכלל לא חשב על ההרגשה המאוד לא נעימה שנגרמת לחבירו 
 כאשר מתעלמים ממנו, כאילו שאינו קיים כלל...

 שהתפלל כדרך, יונק טהור לב לו והמידה השביעית, כותב: "שיהיהז. 
 הבריות שנאת ממנו וירחיק', וגו לי ברא טהור לב( יב נא תהלים) דוד

 לו שיהיה" ולבן" באומרו שרמז מה והוא, והמשטמה והתחרות והקנאה
 ""לבן" של זה כינוי לטהרה שיתיחס, טהור לב

רבינו מרמז בכאן על מידת הנקיות, לב נקי וזך, בלא שום קנאה, בלא 
 וש בטוב "לבן לגמרי"... שום שנאה, לב גד

 וסיפור על עניין זה מובא בסיפורי צדיקים:

אחד מתלמידי מרן הגרש"ז אויערבאך זי"ע פנה פעם לרבו ואמר לו כי 
ביום חמישי הקרוב לא יגיע לישיבה, כי הקב"ה עזר לו והוא אמור 

 לעבור לדירה גדולה יותר לרווחתה של משפחתו הגדולה.

שלמה זלמן לתלמידו ואמר לו כי ברצונו לאחר מספר ימים פנה רבי 
לבוא לבקר בדירתו החדשה. האברך הופתע מהבקשה, וכמובן שקיבל 

 זאת בשמחה ובהתרגשות.

כשנכנס רבי שלמה זלמן לדירה, ערך סיור בכל הדירה, התעכב בכל 
חדר וחדר ואמר בהתפעלות: "אח, איזה בית יפה... איזה חדר יפה...". 

ת התפעלותו בקול רם. ולא הסתפק בזה, וגם גם למטבח נכנס והביע א
לחדר האמבטיה הציץ והביע את סיפוקו, ולפני צאתו בירך בלבביות 
 את בעל הדירה שיזכה לישוב טוב מתוך בריאות ונחת והרחבת הדעת.

האברך שהיה נפעם מכל הביקור, לא יכול היה להתאפק ושאל את רבו: 
יקורו? ויותר מכך, מה "ילמדנו רבנו, מה כל הרעש והטרחה שטרח בב

 היה העניין לבקר בכל פינה בבית ולהביע את התפעלותו?".

 השיב רבי שלמה זלמן במתק שפתיו:

"תלמידי היקר, כאשר סיפרת לי שאתה עובר לדירה גדולה יותר, 
חששתי שמא יקנאו בך אלה שאין ביכולתם לרכוש דירה כזאת, ועלול 

י לעלות לביתך ולהכניס עין חלילה לפגוע בך עין הרע ר"ל, לכן החלטת
 טובה בכל פינה בבית, כדי שח"ו לא יפגע שם עין הרע".

 כיעקב, בקביעות תורה המידה השמינית, כותב בלשון קדשו: "תלמודח. 
 והוא, עראי ללמוד לא, אהלים יושב( כז כה בראשית) דכתיב אבינו

 מדרשות". בתי שהם' ה חצרות הם" וחצרות" אומרו

ונראה אצל כל גדולי ישראל שגדלו והצליחו עבור  הן יסוד זה גלוי
]אוצר הסיפורים  הסיפור הבאשקידתם המופלאה בתורה. אמנם, עפ"י 

 בשם 'אמונה שלימה'[, יובן לנו פירוש נוסף בדברי רבינו:

היה זה במסעו הנדיר של מרן הגה"צ רבי יהודה צדקה זצ"ל לאנגליה 
ושה. ברדתו מן המטוס, לצורך גיוס כספים להקמת בניין הישיבה הקד

פנה הישר אל תחנת הרכבת הסמוכה, עלה אל אחד הקרונות, ישב 
ופתח גמרא שהחזיק באמתחתו, והחל ללמוד מבלי לדעת כלל או 

 לשאול היכן יהיה עליו לרדת בכדי להגיע אל מחוז חפצו.

הרכבת החלה בנסיעתה וגמעה מרחקים, הקרונות חלפו במהירות על 
הרב שקוע בלימודו. לפתע, כשעצרה הרכבת פני תחנות שונות, ו

בתחנה מסויימת, עלה פתאום בליבו לשאול את הנוסעים סביבו מי 
מהם יודע היכן זה מקום פלוני. ענו לו: בדיוק בתחנה הזאת! עליך 

 לרדת, ומיד, כי בעוד רגע הרכבת ממשיכה בדרכה.

מיהר הרב כהרף עין ואחז במזוודה שהכילה את כל חפציו האישיים 
הנצרכים, מיהר לפתח וקפץ החוצה בזריזות, כשדלתות הרכבת 

 היוצאת נסגרות מאחוריו.

"מאותו מאורע", סיפר לימים, "למדתי שני דברים: א. צריך ללמוד בלא 
שום דאגה, כי אז הקב"ה דואג לך שלא תאחר ולא תחמיץ מאומה. ב. 
יש לזכור תמיד לקחת עמך את המזוודה על תכולתה... גם כשתעלה 

שמים לאחר מאה ועשרים, תדאג שיהיה לך במזוודה את כל מה ל
 שתצטרך לשם...

לעניינינו, גם כשהנך במצב של "ארעי", כגון בדרכים, או מצבים שונים, 
 תמיד יש ללמוד במצב של "קביעות", ולא ללמוד בצורה של "עראי"... 

 להוט יהיה והמידה התשיעית, כותב ה"אור החיים הקדוש": "שלאט. 
 לבו תאות אחר ההולך שכל, הזה עולם הון לאהוב הנדמים דברים אחר
 שרמז מה והוא בהכרחי להסתפק האדם וצריך', ה מעבודת הוא בטל

 :די לזהב שיאמר" זהב ודי" באומרו

 כאילו מספיק דבר בעיניו יהיה לו שיהיה מה שכל הדרך זה על ירצה או
 השמח עשיר איזהו( א"מ ד"פ אבות) אומרם דרך על והוא, זהב כל לו יש

 חיים". אלקים' ה עבודת היא העליונה לעבודה לבבו יטה ובזה, בחלקו

רבינו כותב כאן שתי בחינות שונות, אבל באמת, על פי רוב ילכו יחדיו, 
אלו הם המרגישים שיש להם כל  –אלו שמסתפקים במועט ובהכרחי 

 צרכם וכי יש להם די זהב...

ה אצל מרן הגראי"ל שטיינימן כפי שניכר ממה שידוע ומפורסם שהי
זצוק"ל, שהיה גר בדירת שני חדרים בדמי מפתח, שמעולם לא שופצה, 
בית דל, מט ליפול ולא מסויד, השתמש במיטות פשוטות "מיטות 
סוכנות" עשויות ברזל, וישב על כסאות שהוא ניסר מארגזי עץ עתיקי 

 ורים....יומין של תפוזים, וללא משענת... בחלונות היו התריסים שב

כשלימד פעם תלמידים את דברי חז"ל: "דירה נאה מרחיבה דעתו של 
אדם", שאלוהו דוגמא לכך, והשיב בפשטות: "הנה ביתי הוא דירה 
נוחה ונאה המרחיבה דעתו של אדם". והרבנית של הרב שטיינימן, 
כשהייתה קונה דבר לבית הייתה אומרת: "אני קונה עכשיו דברים 

אשר דברנו, שבדרך כלל ילכו יחדיו שתי הפירושים  לווילה שלי"... הוא
להסתפק במועט, ובאותו הזמן ההרגשה היא  –של רבינו "די זהב" 
 שיש להם "די זהב".

 )ציוני תורה(

 

"אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר 
הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פארן ובין תופל 

יהו בן אמוץ אשר חזה ולבן, וחצרת, ודי זהב" "חזון ישע
על יהודה וירושלים... ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, 

 ישראל לא ידע עמי לא התבונן".

אילו אתם הייתם יודעים מה שאני חושב, כולכם הייתם צוחקים? אבל 
 יש נס שאינכם יודעים מחשבות.

 אבל אני רואה שאתם רוצים לדעת, אז אומר לכם.

רקיע אחד שהוא מצלם את כל מעשי בני בזוהר הקדוש כתוב כי יש 
אדם, ולא רק מעשים אלא גם את המחשבות. וכאשר האדם יבוא לדין, 
יראה כמו סרט איך שאנחנו עתה יושבים, אני שותה וגם חלק מהציבור 

)ר' שלום שתה מחמת יובש  - - -שותים תה, וככה אומרים שמוע'ס 
זה היה נראה שם  הפה שסבל ממנו(. חשבתי על כך ולכן חייכתי: איך

 בסרט של הרקיע.

יצנות חס ושלום, אבל מילתא לתא, לא וובזה יצאנו ידי מילתא דבדיח
 תא לפקח את הלב. טוב.ודבדיח

רש"י מבאר כי בתחילת הפרשה מנה משה רבינו את כל המקומות 
שהכעיסו לפני המקום "לפיכך סתם את הדברים ברמז, מפני כבודן של 

 ישראל".

מדוע משה רבינו אמר את תוכחתו  -דרש בו נאמר הרבי שלי הביא מ
ברמזים: "בעבר הירדן, בערבה, מול סוף וגו'"? משיב המדרש, כי אם 

כך עד שלא היתה להם אפשרות  היה מפרש יותר היו מתביישים כל
 מול משה רבינו ע"ה, היו מתעלפים, לכן דיבר ברמז בלבד: לעמוד

 בר.בשביל שאמרו מי יתן מותנו במד -"במדבר" 

 שחטאו בפעור בשיטים בערבות מואב. -"בערבה" 



 

 ו 

 שאמרו המבלי אין קברים במצרים וכו'. -"מול סוף" 

נתבונן כיצד הדורות יורדים דור אחר דור, כי  -אמר הרבי  -א"כ נראה 
בהפטרה של פרשת השבוע, נאמרו דברי התוכחה של ישעיה הנביא 

"ידע שור קונהו ממש מפורש "בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי" 
וחמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע עמי לא התבונן" כמה דורות חלפו 
בסך הכל ממשה רבינו עד דורו של ישעי' הנביא, והנה ישעיה הנביא 

"הוי גוי חוטא  -כבר יכול היה לדבר בנוסח ברור ונחרץ ללא שום רמז 
 ת.עם כבד עון זרע מרעים וגו'" נורא מאד. כי קיימת ירידת הדורו

יש לדעת כי ירידת הדורות לא נעצרת, אלא הדורות הולכים ויורדים. 
 היכן אנו עומדים...? -ועד דורנו, דור עיקבתא דמשיחא. א"כ נחשוב 

כתוב בזהר הקדוש מדוע הדור, בו יבוא המשיח, נקרא עיקבתא 
כמו העקב  -דמשיחא? מפני שאותו דור יהיה המגושם מכל הדורות 

? אם יכניסו מחט חס ושלום לעין היא מיד המגושם שבגוף. כלומר
תדמע ואף תתעוור חלילה, ואם ביד, יחושו בכאב, אך אם תוחבים 

 מחט בעקב, לא נורא, הרי שהעקב הוא הפחות מכל הגוף. כך דורנו...

אך עם כל זאת, העולם אומר בשם הרבי מקוצק, שעמד פעם ונקש בכף 
ב, אבל תדעו, כל הגוף ידו על השולחן: "נכון, מה שנאמר על דור העק

 עומד על העקב"... כל הדורות עומדים על הדור שלנו.

ואם נכון שכה היו דבריו של הרבי מקוצק, נבוא ונתמה, ממה נפשך, 
איך יכול להיות שאפילו שאנו כמו עקב )מגושמים(, עם כל זאת כל 

 הדורות יכולים לעמוד על כזה דור חלש?!

 הפלא ופלא. נסביר את ההפטרה ונבין גם את זה.

"חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלים, ידע שור קונהו 
 וחמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע עמי לא התבונן".

"קונהו". )בהיותי בחור צעיר והלכתי  -השור יודע להכיר את בעל הבית 
להתפלל תפילת מעריב ב'אחוה' ירושלים, שם בדרכי לקראת ערב היו 

וורים של בעלים שונים, היה מעניין לראות איך הם שבים מהשדה ש
שבים יחד מהשדה, נפרדים, וכל אחד הולך מעצמו לבית אדונו...( אך 
דווקא "ידע שור קונהו", השור מכיר את הבעלים עצמו. "וחמור אבוס 
בעליו" החמור אין לו הבנה כהשור להכיר ממש את קונהו, אבל את 

 האבוס הוא כן מכיר.

אומר תוכחה קשה כזו לישראל, השור ידע, החמור  ישעיה הנביא
 "ישראל לא ידע עמי לא התבונן". -מכיר, אתם כביכול, גרועים מהם 

 נשאלת השאלה.

וכי השור והחמור למדו בגימנסיה )אוניברסיטה( להכיר את בעליהם, 
זו הרי מציאות טבעית שנולדת עם השור והחמור, א"כ מה ה' רוצה 

הם יודעים באופן טבעי ללא מאמץ והתבוננות, מאיתנו ומה אשמתנו?! 
ולנו הדבר כרוך בלימוד והתרגלות, ומדוע מכנים אותנו כגרועים 

 מהשור והחמור?!

התשובה טמונה בתוכחה עצמה. הנביא מגלה לנו בתוכחה זו, ואומר 
בשם ה', לשור נתתי טבע שיכיר את בעליו, ולחמור את האבוס, גם לכם 

ן כן! כלומר, לעם ישראל יש טבע קודש שנטע נתתי טבע להכיר אותי! כ
 ה' בתוכנו להכיר את ה' יתברך!

כאשר עלו על  -אנו רואים כך מעז ומעולם, לדוגמא, מסירות הנפש 
המוקד באינקוויזיציות, נשרפו באש וקפצו למים ילדים צעירים על 
קידוש ה', וכל יהודי באשר הוא, בשעה שמת אומר "שמע ישראל", 

 ם ביותר.אפילו הפחותי

שמעתי מעד ראיה ישיש, כי בתקופת הקומוניזם, בימים הקשים, 
וגם היו  -כאשר יהודים רבים שירתו יחד במפלגת הקומוניסטים 

"מהרסיך ומחריבייך ממך ייצאו!" והנה יהודי  -לראשי המפלגה 
 -קומוניסט אחד שחטא והחטיא בעיירתו, הגדיל לעשות בחטאיו 

הרבים הוציא עימו ספר תורה והחל וערב בהיר אחד נעמד ברשות 
לקרוע את גווילי הספר ברחובה של עיר, ה' ירחם. ויהי לפלא, כי ממש 
בעודו קורע ואוחז בגווילים חלפה שם מרכבה עם סוס. העגלה סטתה, 
ופגעה בו. הוא נסחף מתחת לגלגלים, עצמותיו החלו להישבר. ואז 

ה' אלוקינו ה' שמעו כולם איך שצועק בין הגלגלים: "שמע ישראל 
  - - -אחד!" הקומוניסט הזה 

)רבי שלמה וולבה זצ"ל סיפר על הימים ששכב בבית החולים בשוודיה, 
היה זה לאחר המלחמה. בבית החולים אושפזה גם כן אישה ששבה 
מאושוויץ, והיא סיפרה לו, כי באותם שנתיים שעבדה ליד תאי הגזים 

באושוויץ, לא היה אחד שנכנס לתאי הגזים ולא אמר 'שמע ישראל ה' 
בות משומדים פורקי עול וכולם הכיר אות בוראם אלוקינו ה' אחד', רב

טבע קדוש של יהודי, ה' ינקום דמם!(. רואים  -ומתו על קדושת שמו 
מכאן שגם הדור הפחות ביותר עיקבתא דמשיחא, יש לו טבע קדוש 

 להכיר את ה'.

"ידע שור  -וכאמור זהו יסוד גדול, כי לכך מתאונן הנביא בתוכחתו 
, ישראל לא ידע" אם אינכם יודעים זו טענה קונהו וחמור אבוס בעליו

 עליכם, כי בראתי אתכם בטבע נעלה להכיר אותי.

ומה הסיבה שבאמת לא יודעים ולא מכירים, התשובה נמצאת באותו 
פסוק: "עמי לא יתבונן" אילו אדם היה מתבונן היה מכיר ויודע את ה'. 

 נן!"."עמי לא התבו -ובלי התבוננות הוא גרוע מהשור. וי, וי, 

 "בזמן שעושים רצונו"

ועתה, לאחר שהסברנו את הטבע הקדוש של עם ישראל, נבין את 
 המשך הפסוקים בהפטרה: "הוי גוי חוטא זרע מרעים בנים משחיתים".

 ועל כך יש ויכוח בגמרא קידושין דף ל"ו:

"דתניא בנים אתם לה' אלוקיכם, בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים אתם 
ם נוהגים מנהג בנים אין אתם קרויים בנים דברי ר' קרויים בנים אין את

יהודה. רבי מאיר אומר בין כך ובין כך אתם קרויים בנים שנאמר בנים 
 סכלים המה ואומר בנים לא אימון בם וכו' זרע מרעים בנים משחיתים".

רבי מאיר אומר כי אפילו כאשר עובדים לעבודת כוכבים נקראים בנים! 
כדברי רבי יהודה, רק בנוסח שונה קצת: במקום אחר בגמרא נאמר 

"בזמן שישראל עושים רצונו של מקום נקראים בנים אין עושים רצונו 
 נקראים עבדים"

צריכים להסביר מה הכוונה "רצונו של מקום", לא כתוב "בזמן 
שישראל עושים ציוויו של מקום", עוד יש להבין וכי "בזמן שאין עושים 

", עבדים?! איזה עבד הוא האומר רצונו של מקום נקראים עבדים
לאדונו: אמת שאתה האדון ואני העבד, אבל כל מה שתאמר לי לא 

 אעשה. הינו מורד באדונו, לא עבדו.

 ניישב זאת עפ"י משל. אני מבחין שאתם מקשיבים טוב:

ערב יום טוב אחד נכנסתי לחנות גדולה )איך קוראים לה? סופרמרקט( 
 ליח לעמוד בעומס הקונים.קונים וקונים ובעל הבית לא מצ

ראיתי באחת הפינות, ישב לו פקיד עם דפים ועט ועסק בניהול 
"רואה חשבון" חרוץ. חשבתי לעצמי, הנה  -חשבונות בלי הפסקה 

הפקיד יכול היה להטות שכם להוריד קצת מהלחץ של בעל הבית 
בערב חג, אך אינו עושה כך, מדוע? הוא כאילו לא נמצא כאן יושב לו 

ועוסק בשלו. והוא צודק כי אומר לעצמו "אני עושה תפקידי  בפינה
לעסוק בביקורת חשבון, וזהו, לסייע לקונים או לפרק סחורה  -באמונה 

 לא שייך אלי", כך חושב לעצמו בצדק.

אבל. נכנסתי לחנות שניה ממש בסמוך לאותה חנות, גם היא עמוסה 
כתו, אך כאשר "רואה חשבון" במלא -בקונים, גם שם ישב איש בפינה 

רק היסב את ראשו וראה כי יש צורך בעזרה, התרומם, סגר את הפנקס 
והשתלב במכירות, הוריד סחורה, ניגש לקופה וסייע בחשבון לקונים 

 ועוד.

 במה שונה השני מהראשון?

 בחנות השנייה רואה החשבון הוא גם בן של בעל הבית...

ובעקבות כך יהיה הביזנעס הם שלו. לכן, כאשר צריך להוריד סחורה 
רווח גדול של ערב יום טוב, הוא שולח את ידיו לסייע, אם קשה לאביו 
הוא עוזר ורוצה לעזור. אבל הפקיד בסופרמרקט הראשון הוא בסך 
הכל פקיד, וכי איכפת לו הרווחים וההפסדים של המנהל, שיכאב הגב 

 לבעל הבית, לא לי...

 כך גם בענייני תורה ומצוות:

את ר' פלוני "למה אתה עושה כך וכך, וכי מה שאתה  שואלים לפעמים
 עושה מותר וראוי?!"

והוא משיב: "וכי כתוב בשולחן ערוך שאסור לעשות כך?! היכן ראית 
 כתוב בשולחן ערוך לא לעשות מה שעשיתי?" מתרעם בשאלה.

לדוגמא, זכורני מימי נערותי. חבר שלנו הלך לשחק פוטבול )כדור רגל( 
 הוא היה השוער.

מת, כמו שאומרים מדוע אתה "מה זה?" שאלו אותו החברים בתרעו
 כבן ישיבה משחק פוטבול?



 

 ז 

 "מה?! תמה הבחור "האם כתוב בשולחן ערוך לא לשחק כדור רגל?!"...

 בזה התירוץ על השאלות הנ"ל.

הפסוק לא מדבר במי שמורד ממש באדוניו ולא שומע להוראותיו, 
עבדים  -נקראים עבדים אלא שלא עושה רצונו של מקום, ולכן 

 שעושים ציווי אבל לא רצונו.

 אבל בנים כן עושים רצונו של מקום, מה שה' רוצה.

 בלב כתוב לא רק בשולחן ערוך...

באחת האסיפות דיבר החפץ חיים על ענין חשוב בתקנת הציבור, בתוך 
דבריו אמר: והרי ודאי תשאלו אותי היכן זה כתוב? אומר לכם: זה כתוב 

כתוב בלב! אדם המרגיש כי רצון ה' לא  -יע ודפק על ליבו הצב -פה 
להסתובב עכשיו במגרש כדור רגל הוא לא שואל אם כן כתוב או לא 

 אינו עושה. -כתוב, אם רצון ה' לעשות עושה ואם לא 

בפיו הרבה, פעם חלף לידי במסדרונות  קר)היה לי חבר שהיה שו
מה זה?!   -לתי אותו הישיבה ושרק בפיו )כמדומה שהיה זה בשבת( שא

והוא הגיב "היכן כתוב שאסור?" הצעתי לו לשאול את החזון איש. הוא 
הסכים. קמתי ונסעתי מירושלים לבני ברק. אמרתי שהבחור שואל 

"יש דברים שאי אפשר לומר  -"היכן כתוב שאסור?" הגיב החזו"א 
 מותר או אסור, צריכים להרגיש...", אמר ולא יסף(.

בנים בזמן שעושים רצונו של מקום. ואם לאו נקראים "אימתי נקראים 
 עבדים".

ה' רוצה מאיתנו שנעשה רצונו, לא רק מצוותיו. כי יש לנו טבע קדוש 
להבין מה הרצון של האבא שלנו. )ואדרבה, לכן באמת דעת רבי מאיר 
במסכת קידושין דף ל"ו הנ"ל, כי גם כאשר אין נוהגים מנהג בנים 

י תמיד טמון בקרב עם ישראל הטבע קדוש נקראים בנים, מדוע? כ
לעשות רצונו של מקום, )יש לנו את האפשרות להבין להתעלות 
ולעשות רצונו של מקום( אלא שדעת ר' יהודה כי כיון שאין נוהגים 

 מנהג בנים אינם קרויים בנים.

*** 

 הנחש באפגניסטן שלא המית

שיכירו את  אספר לכם בענין מה שאמרנו כי ה' נטע בקרבנו טבע קודש
 ה'. ובמעט התבוננות יהודי מכיר את ה' יתברך.

הנה רואים בעשרות שנים האחרונות התעוררות של בנים אבודים בכל 
ישנם יהודים היושבים  -קצווי תבל אפילו באפריקה, רוסיה ואסיה 

ולומדים במשניות וגמרא, מי הביאם לידי כך, וכי הקומוניסטים 
מאמר הכתוב: "ולקחתי מכם לב אבן  הבולשביקים? מי עוררם? אם לא

מקרבכם ונתתי לכם לב בשר" בקצווי תבל אפשר לפגוש 'תינוק 
שנשבה' שבעבר לא ידע אפילו שיש תורה בישראל, אבל כיון שהתחיל 

 להתבונן: מה אני איפה אני? הגיע.

 זה סיפור ששמעתי לפני שלושה וחצי שבועות )שנת תשמ"ו(.

חבריו מכתב שנשלח אליו מידיד בן גילו בחור עולה מרוסיה הביא לפני 
בולשביק מושבע )מה הוא אשם נעבאך(, והם  -יהודי בצבא ברוסיה  -

 סיפרו לי מה שכתוב במכתב. תשמעו מעשה ותתפעלו.

הוא נסע עם פלוגת חיילים בשליחות הצבא הרוסי באפגניסטן. אם 
אתם יודעים או לא יודעים, שם בהרי אפגניסטן מורדים נלחמים 

וסים, יש לרוסיה צרות מהם כבר שבע שנים רצופות. פלוגה זו בר
 נשלחה למשימה חשובה.

קבוצת החיילים חנתה באחד הכפרים, הבחור יצא לו קצת לטייל 
בסביבות הכפר. והנה הבחין בנחש ארסי מתפתל. וכיון שאהב בעלי 
חיים ולמד בשיעורי טבע כי אפשר להתיידד עם נחשים, ניסה את מזלו, 

 נה הביא לנחש אוכל, הנחש אכל בתאבון.שב למח

למחרת הביא לו שנית, כך כמה ימים עד שחש בטחון עם הנחש 
הנחש והוא, הסתובבו זה לצד זה בידידות. היה זה בהר  -והשניים 

 הסמוך לכפר.

 הוא הקפיד לשהות עם הנחש במשך שעה ויותר מידי יום. ידידים...

ות האפשרית ביותר, ויהי היום, התקבלה הפקודה להתקדם במהיר
לעזוב את הכפר ולצאת לאחד ההרים, ומשם לעבור להר רחוק יותר. 
לפני שיצאו לדרך מיהר הבחור היהודי ורץ להיפרד מהחבר החדש 
שלו, הנחש... פשוט הביא לו אוכל בפעם האחרונה. הנחש אכל. 

 ולפתע...

לפתע הזדקף מולו בפה פתוח וקול שריקת נחש ארסי )בזעם ורצון 
יש ארס(. החייל רעד מפחד. אך. גם זאת למד בספרי הטבע, כי אם להכ

נקלעים חלילה, לכזה מצב, שהנחש עומד ממול זקוף כמקל, אסור 
לברוח. בריחה תביא אותו אחריך, ובדרך כלל הוא המנצח והסוף הוא 

 מות. לכן מה עושים? נשארים לעמוד זקוף ממולו בעמידה איתנה.

לעמוד על פי הכללים ועפ"י ההוראות. הבחור באמת הצליח להתייצב 
שעתיים. שלוש, אתם שומעים?  -שעה. עמד עוד שעה והנחש מולו 

 ארבע, חמש שעות תמימות! הוא היה על סף עילפון.

החברים שלו שהמתינו שעה קלה לבואו, משלא הגיע יצאו במהירות 
לדרכם לפי הפקודה ותוואי הדרך. אך הוא נשאר שם על עומדו כשהוא 

 ץ ונזהר לא לעשות אפילו תנועה קלה של בריחה.מתאמ

 לאחר שש שעות ירד הנחש, התקפל, פנה לדרכו ונעלם לו.

והוא הרי בחור קומוניסט, מה כבר יכול היה לחשוב על מה שקרה, וכי 
שהכל מהקב"ה? טוב, הוא מיהר  -ידע את הכלל "שוויתי ה' לנגדי תמיד 

אה לדרכה, נטל את למחנה, שכמובן היה ריק מאנשי הקבוצה שיצ
מטלטליו, וכיון שידע את כיוון הליכתם, יצא אחריהם בדילוג וריצה, 
קיווה לעקוף אותם עוד לפני רדת החשיכה. ירד מההר ורץ לפי 
השבילים. והנה. באחת הפינות מצא את כל הקבוצה כולה שוכבים 

 שחוטים. המורדים ארבו להם והרגו אותם בחרב.

תראה,  -ראה הקב"ה לתינוק שנשבה אתם רואים נס? חמש שעות ה
 איך אני מציל אותך...

בסוף המכתב הוא חתם בנוסח שלו )אני אומר בנוסח שלנו(: ולפיכך 
התעוררתי להאמין שבורא עולם הוא מנהיג לכל הברואים והוא עושה 

 ויעשה לכל המעשים.

 שאבעס!

ומה אתם חושבים כי רק ברוסיה? גם כאן בארץ ישראל הולך לו יהודי 
רחוק, אוי רחוק, עוסק בביזנעס שלו ופתאום צצה מחשבה במוחו: 
"מה איתי, במה אני יהודי?" הוא ממשיך ומתבונן הולך וחושב על 

 מעשיו עד שמתחיל להשתפר. והוא נהיה צדיק, נורא ונפלא.

חבר שלי רבי ברוך ידלר ז"ל נחלה ושכב בבית חולים לאחר שהבריא 
 ר לי כך.ושב לביתו, באתי לבקרו והוא סיפ

בחדר עימו שכבו עוד חולים ל"ע, אחד מהם יהודי חילוני גמור. והנה 
באו לבקרו )את החילוני( בנים ונכדים צעירים בעלי זקן ושיראים של 

חליפה וכובע. ר' ברוך המתין להזדמנות והתעניין בעדינות  -חרדים 
 לצאצאים כאלו?". -"איך הוא הגיע לכך 

 ". השיב."זה סיפור ארוך אספר לך מחר

 למחרת כאשר הוציאו את החולים לחצר, סיפר לו:

התגוררתי בקיבוץ מסוים )נקב בשמו( שבת אחת יצאתי לטייל, עליתי 
על רכב של הקיבוץ נסעתי לירושלים לטייל בה עד ככר השבת. שם בלי 
תכנון מראש נעמדו ילדים וצעקו: שאבעס! שאבעס! לא ידעתי מה זה 

תי מאד. פתחתי את הדלת "וירקתי בכלל מה הצרחות הללו. כעס
 עליהם קללות" כלשונו, הם ברחו מפחד שמא אכה אותם.

 נכנסתי לרכב להמשיך בנסיעה ושוב התאספו כולם: שאבעס!

יצאתי שנית והם ברחו. וחוזר חלילה. לא יכולתי להמשיך בנסיעה, עד 
שהתקרב אלי רב אחד, שכן מאחד הבניינים ואמר לי בנחת: "אתה 

ולך פה, הילדים לא יעזבו אותך אתה תאלץ להישאר פה, רואה מה ה
והוא המשיך: "הסתכלתי מהחלון והבחנתי כי יש כאן שיח חירשים, 

הם אינם מבינים אותך ואתה לא מבין כלל  -צועקים אחד מול השני 
מה הם צועקים, תשמע, אם אתה מעוניין להבין, תעלה אלי לשעה 

 שעתיים עד צאת השבת ואסביר לך".

צור לא אאריך. עלינו, אני ורעייתי, לביתו. התיידדנו. חלפו ימים בקי
אני ואשתי,  -ביקרנו אצלו שוב, אח"כ ביקרנו בביתו עוד פעם פעמיים 
 וזה לא היה בכלל פשוט מצידנו לבקר בבית חרדי כל כך.

באחד הימים אמר לנו "אתם הרי סוציאליסטים יש לכם אפשרות 
בו בית כנסת?" הוא סידר לנו בית  לחיות בקיבוץ שלכם אבל האם יש

כנסת, ומפקידה לפקידה נכנסתי לבית כנסת. הדברים התגלגלו עד 
שביום מן הימים נכנס לנו בחשבון הבנק 'שילומים' כי שנינו מילדי 
טהרן, היה זה כסף שלא ציפינו לו, ואז פשוט עקרנו את דירתנו 
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תראה מה מהקיבוץ לירושלים. כאן גידלנו את המשפחה והילדים. ו
 יצא מהם. ע"כ.

אם נשב עד אור הבוקר בדרשה לא אסיים מה שאני שומע אודות 
 חזרה בתשובה. רק עוד עובדה אחת.

 מה ראה רבי חיים קנייבסקי?

 -רבי חיים קנייבסקי שליט"א, בן ואביו  -נכנסו אל בנו של הסטייפלער 
הבן בעל תשובה והאב שעדיין אינו שומר תורה ומצוות, להזמינו 

 שמש כסנדק בברית של הבן הנכד.ל

 השיב ר' חיים: "לא, אתה תהיה הסנדק" והצביע על הסב.

 "מה, וכי אני אהיה הסנדק, וכי אני ראוי לכך?!"

"אני רואה על הפנים שלך קדושה, אתה צריך להיות הסנדק" פסק ר' 
 חיים את פסוקו.

 הסב היה הסנדק.

קדושה, וכי אני  אחרי הברית הוא התחיל לחשוב "למה הרב אמר עלי
 קדוש?!"

 הרהר בדעתו ובמעשי חייו, והבין... וגם התעורר ושב בתשובה שלימה.

 מה הבין ומה נזכר?

 הוא חיפש בהסטוריה של חייו. ומצא. מעשה שהיה.

היה זה עשרות שנים קודם לכן כאשר עמד להינשא בקיבוץ לפני 
ל החתונה קראה לו המיועדת להיות אשתו )הסבתא של הרך הנימו

ואימו של אבי הבן( לשדה בפאתי הקיבוץ, ואמרה לו כך: אספר לך. אני 
הרי ניצולה מהשואה כפי שאתה יודע. ואיך ניצלתי? נסעתי יחד עם 
אבא ואמא ברכבת בדרכנו לאושוויץ. בנסיעה כבר חששנו כולנו כי אכן 
אנו בסוף החיים. באחד הרגעים אמא התייפחה בבכי ואמרה לי: אנו 

ת המוות, רצוני לזרוק אותך מחלון הרכבת, רק כך אולי צועדים לקרא
תזכי את להישאר בחיים, ויישאר מאיתנו זכר. ובכן, אמרה אמא 
"בשעה שהרכבת תאט באחד מעיקולי הדרכים אשליך אותך" באותה 
שה בכתה עוד ואמרה: "וכאשר תזכי להישאר בין החיים תחיי 

ין, קודם לכן תשאלי בנעימים, תתבגרי, וגם תזכי לבוא בברית נישוא
 יהודים מה זה טהרת הבית היהודי, שהיא חובה של יהודים".

 והשלכתי. והגעתי עד הלום.

לפני כמה ימים שאלתי את מזכירת הקיבוץ מה זה טהרת הבית? היא 
אמרה בזעם "סתם כלום", לכן מהכעס שלה, אדרבה, הבנתי כי אני 

שאלתי, והרב כן צריכה לברר והלכתי לשאול רב דתי, נסעתי לעיר ו
הסביר לי ברור מה החובה של התורה. ועתה, אם אתה מסכים 

 לא אתחתן!" כך אמרה. -שנשמור על צוואת אימי, טוב, ואם לאו 

לאחר שלושה ימים נתתי את הסכמתי וכך התחתנתי. וכנראה משום 
כך ר' חיים ראה עלי מעט קדושה, ולכן זכיתי לבנים ונכדים, ואני מכריז 

ם אני שב עתה בתשובה ואזכה לשמור שבת ושאר תרי"ג בזאת, כי ג
 מצוות. נורא ואיום. ע"כ המעשה.

אתם כבר עייפים )דרשה ארוכה(, אולי מפאת שאני עייף אני חושב 
שאתם עייפים... טוב, וה' יזכנו לראות בישועתו ונראהו עין בעין בעגלא 

 ובזמן קריב.

 )להגיד(      קדיש, כבוד הרב.

  בין המצרים 
 (לשבת חזון )הפטרהעמי לא התבונן 

ף סוף למה הדבר דומה, לזוג שלא היו להם ילדים הרבה שנים, סו משל
 לאחר הרבה שנים נפקדה האשה.

הלכו לביה"ח, הבעל מחכה בחוץ, ועובר הרבה זמן,  ,הגיע זמן הלידה
הבעל שם לב שהדלת נפתחת ונסגרת הרבה פעמים, רופאים יוצאים 

 המצב חמור מאוד!  :רופא ואומר לו ונכנסים, ניגש אליו

  בסכנת נפשות!אשתך 

יש אפשרות להציל את האשה אבל התינוק ימות! יש גם אפשרות 
 להציל את התינוק אבל אז האשה תמות, תחליט מה לעשות. 

 אמר הבעל, רגע, זה דיני נפשות, אני צריך ללכת לרב לשאול! 

 אין זמן לרב, תחליט עכשיו!  :אומר הרופא

 אם כך צריך לשאול את האשה בעצמה, זה החיים שלה.  טוב,

שאלו את האשה ואמרה, לחיות בלי הילד, זה לא חיים, לכן תצילו את 
ק מי הייתה אמא שלו! הילד. ואמרה לבעלה: תגיד ותספר לתינו

  שמסרה נפשה!

ונולד בשעה טובה ומוצלחת תינוק חדש.  ,עשו הרופאים מה שעשו
 ית יגון ואנחה, למחרת התקיימה לוויה רוו

 עצוב מאוד מאוד. רבנים הספידו, אנשים געו בבכיה,

האבא קורא לחתן הבר מצוה,  והגיע יום הבר מצוה.התינוק גדל וגדל, 
בני: אתה יודע שהיום היארצייט של אמא שלך? באותו יום שאתה 

תיגש להתפלל  ! ולכן היום בערב כשיבוא האורחיםנולדת אמך נפטרה
 וב', אני מבקש ממך תתפלל ברגש, תתפלל לאט. מעריב כי אתה 'חי

דק' סיים  5הילד ניגש לעמוד: "ְתַקַדה ְתַקַדה שמיה רבה פפם פפום 
 מעריב. 

 האבא התעלף. 

לאחר שהתעורר, ניגש אל הבן ושואל אותו: למה? למה אתה ככה 
  !מתפלל? הרי בקשתי ממך

י לא מה אתה רוצה ממני, רגש? איזה רגש? את אמא של -עונה הבן
אני יודע שבבית קברות יש איזה אבן  !לא ראיתי אותה מעולם !הכרתי

 שם נמצאת אמא שלי. 

 וכדי בזיון וקצף. 

זצ"ל ]ומביאם הר"ש לוינשטיין[, הקב"ה  רבי שבתי יודלביץאומר 
החריב את בית המקדש השכינה גלתה ממקומה, "שפך חמתו על עצים 

ישראל, ואנחנו הילדים ואבנים" והכל כדי להציל את הילד את כלל 
 "תקדה תקדה שמיה רבה" 

 "למה א"א להתרחץ?" 

 איך אפשר להתרחץ!!!  -

 אלא מאי, אין לנו רגש! 

שרבי שלום שבדרון היה חוזר על כפי  האדמו"ר מקוצקנסיים בדברי 
 זה.

  .השו"ע מביא הלכה "שיהא ירא שמים דואג ומיצר על החורבן" 

יועד לכל כלל ישראל א"כ למה הרי השו"ע מ ,שאל האדמו"ר מקוצק
מביא השו"ע הלכה ליראי שמים בלבד? וכי מה יעשה מי שאינו ירא 

 שמים? 

, ומי שאינו ירא בית המקדש חורבן' יתאבל על ירא שמים'ותירץ: 
    ...שמים שיתאבל על החורבן של עצמו!

 (הגר"ש לוינשטיין)

 רבי יעקב גלינסקי זצ"ל – "כי נגע עד ליבך"

 .ודה בסיפור החורבן, שכמדומני שלא שמים לב אליהנעמוד על נק
נזכיר את ספור הגמרא )גיטין נה, ב( על קמצא ובר קמצא חרבה 

שאוהבו קמצא ואיש ריבו בר קמצא עשה ירושלים. שאותו אדם 
 סעודה, אמר למשרתו: קרא לקמצא.

 הלך והביא את קמצא.

ך כאן, קום בא ומצאו יושב. אמר לו: "הואיל ואתה איש ריבי, מה מעשי
 צא".

 אמר לו: "הואיל ובאתי הניחני, ואתן לך דמי סעודתי".

 אמר לו: "לאו".

 אמר לו: "אתן לך דמי מחצית הסעודה".

 אמר לו: "לאו".

 אמר לו: "אתן לך דמי כל הסעודה".

 אמר לו: "לאו", אחזו בידו הקימו והוציאו.

ימו אמר בר קמצא: "הואיל וישבו חכמים ולא מחו בו, מוכח שהסכ
 –עמו, אלך ואלשין עליהם". הלך ואמר לקיסר: "היהודים מרדו בך" 

כך התגלגל הדבר הדבר, ונחרב הבית, וסימו )שם נז ע"א(: תניא, אמר 
רבי אלעזר, בוא וראה כמה גדול כוחה של בושה. שהרי סייע הקדוש 

 ברוך הוא את בר קמצא, והחריב את ביתו ושרף את היכלו.
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יומא ט ע"א( שהיא היא שנאת החינם ידוע, וכתב המהרש"א )
שבעוונה חרב הבית. אבל המעיין יראה, שבדברי בר קמצא אין הדגש 
על הבושה שבישוהו, אלא על כך שחכמים שתקו ולא מיחו. ומודע 
שתקו, כתב המהרש"א: "שלא מיחו מפני שלא היה בידם למחות". ועם 

 כל זה, מפני העדר מחאתם נסתבב חורבן בית אלוקינו!

לו היו קמים, ומוחים, גם אם לא היו מועילים, יתכן וירושלים לא אי
 היתה נחרבת!

ונוסיף בענין זה: בגמרא )שבת י ע"ב( אמרו: לעולם אל ישנה אדם בנו 
בין הבנים, שבשביל ]משקל[ שני סלעים מילת ]משי[ שנתן יעקב 
ליוסף יותר משאר בניו ]בתוספת פס אריג סביב פס ידו, היא כתנת 

שעשה לו )רש"י([ נתקנאו בו אחיו ונתגלגל הדבר וירדו הפסים 
אבותינו למצרים. והקשו בתוספות, הרי עוד קודם לכן נגזר עליהם 
שעבוד ארבע מאות שנה בארץ לא להם )בראשית טו, יג(. ובאר 
המהר"ל )"נתיבות עולם", נתיב השלום פרק ג(, שמכל מקום צריך היה 

רה על הפועל, "כי דבר קטן אינו שתהיה סיבה גדולה שעל ידה תצא הגז
 –נעשה סיבה לדבר גדול" 

ואם שתיקת החכמים היתה סיבה לדבר גדול כחורבן הבית, כמה 
 נוראה ואיומה היא!

כיוצא בכך, שנינו )שבת נה ע"א( שבחורבן בית המקדש הראשון פגעה 
מידת הדין גם באלו שהקדוש ברוך הוא העיד בהם שהם צדיקים 

תורה כולה מאל"ף ועל תי"ו, רק משום שלא מחו, גמורים וקימו כל ה
 למרות שמחאתם לא היתה מועילה!

ושנינו )שבת קיט ע"ב(, שלא חרבה ירושלים אלא בשביל שלא הוכיחו 
זה את זה. שנאמר )איכה א, ו(: "היו שריה כאילים", מה איל ראשו של 
זה בצד זנבו של זה, אף ישראל שבאותו הדור כבשו פניהם בקרקע ולא 

 הוכיחו זה את זה.

וידועים דברי הרב מבריסק זצ"ל בבאור דברי הגמר"א )סוטאה יא ע"א, 
סנהדרין קו ע"א( שלושה היו באותה עצה ]של "הבה נתחכמה לו פן 
ירבה"[, בלעם ואיוב ויתרו. בלעם שיעץ נהרג, איוב ששתק נדון 

 ביסורין, יתרו שברח זכו מבני בניו שישבו בלשכת הגזית.

 שיעץ להרוג ילדי ישראל נהרג, הרי זו מידה כנגד מידה. ושאל: בלעם

יתרו שברח כי התנגד לפעול לרעת ישראל זכה ומבני בניו פעלו לטובת 
 עם ישראל, מידה כנגד מידה.

 אבל איוב ששתק נדון ביסורין, היכן כאן הנהגת מידה כנגד מידה.

 ובאר: מדוע שתק איוב, כי ראה שדעת פרעה נוטה לעצת בלעם, ולא
 יועיל במחאתו. אם כך, מה לו למחות, שתק.

מה עשה הקדוש ברק הוא, הביא עליו יסורים וזעק במכאוביו. לא מובן: 
וכי מה תועיל בזעקותיך. אבל כשכואב, צועקים! אז איך יכול היית 

 לשתוק בגזרת "כל הבן הילוד היארה תשליכהו"? כי לא כאב לך!

 ה לעומת זה"!וב"ז

ה רבינו בעמדו לפני פרעה )שמות ז, ז(. בן שמונים שנה היה מש
שמונים שנה, התן תקופת חיים! "ימי שנותינו בהם שבעים שנה, ואם 
בגבורת שמונים שנה" )תהלים צ, י(. מה עשה משה רבינו שמונים 
שנה? במדרש )ריש ילקו שמעוני שמות( מבואר שהיה משנה למלך 

אין התורה מצרים, ומלך כוש, וכלוא עשר שנים במדין, ומכל זה 
 –מספרת מאומה 

 –מה מספרת היא, שיצא אל אחיו לראות בסבלותם 

 –וראה איש מצרי מכה איש עבר מאחיו, והרגו 

 –וראה שני אנשים עברים נצים, וגער בהם 

 –וראה רועים המציקים לבנות יתרו, והושיען 

 זוטות, לכאורה.

טות אלו! אבל, אמר רבי ירוחם ממיר זצ"ל, כל ה"משה רבינו" צפון בזו
בהן מגלה התורה במה זכה להיות מושיען של ישראל ומנחיל התורה 

– 

וכי במה יועיל לעמו, אם יראה בסבלותם. "שהיה בוכה ואומר חבל לי 
עליכם, מי יתן מותי עליכם, והיה נותן כתפיו ומסיע לכל אחד ואחד 
מהם" )שמות רבה א, כז(. לכמה היה יכול לסיע! ומה הועיל כשהכה 

רי, הלא רק סכן עצמו. וכשהתערב ברבי דתן ואבירם וקוממם את המצ
 –עליו והלשינוהו 

ברם, היא גופא: לא שיקולו כדאיות ותועלת היו כאן, אלא התקוממות 
רגשית, שנאת עול קיצונית, אי השלמה תהומית עם ההשחתה והרוע. 

 אי יכולת להבליג ולשתוק!

 –ונספר 

 לבקש עצתו וברכתו.רב עירה ביקר אצל ה"חפץ חיים" זצ"ל, 

 כהרגלו, חקרו: "מה מצב הדת בעירכם".

 נאנח הרב. המצב אינו משובב נפש.

 ה"חפץ חיים" לא הרפה: "החינוך הטהור נשמר?"

ספר הרב: "המשכילים פתחו בית ספר 'תרבות' כפרני, הלימודים בו 
חינם אין כסף, וההורים העניים נפתו לשלוח לשם את לידיהם, ומה 

 !"בכוחי לעשות?

 "והכשרות, נשמרת?"

סיפר הרב: "הקצב אינו מקבל מרות. 'פוסק' בעצמו ומכשיר נבלות 
 וטרפות. והקהל מקבל דבריו, ומה בכוחי לעשות?"

 המשיך ה"חפץ חיים" ושאל: "והטהרה נשמרת?"

סיפר הרב: "סדקים נתגלו בקירות המקוה והבנין עומד ליפול. סכנה 
ת ולא עלה בידי. ומה בכוחי להכנס אליו. נסיתי להתרים לבדק הבי

 לעשות?"

התרגש ה"חפץ חיים": "מה בכוחו לעשות?! אבער חלש'ין, קענט אר 
 דאך! להתעלף הרי אתה יכול!"...

 –לא מובן 

 יתעלף, ומה?

 מאומה, אבל איך אפשר להבליג?!

 –ונספר 

מי לנו גדול מהמהרי"ל דיסקין זצ"ל, השרף מבריסק. והיה אומר: אני 
כחומץ לגבי יין. עד  –און רבי בנימין מוולקוביסק זצ"ל הג –לגבי אבי 

 כדי כך!

 מובן שתמהו, לא הבינו ולא קבלו.

 אמר: אספר לכם, ותבינו.

סיפר שבבחרותו נהג לשבת בחדר החיצון בעוד אביו הוגה בתלמודו 
בחדר הפנימי. כשהיו באים עם שאלות בהלכה או דיני תורה היה 

דיבור גיבש עמדתו, ונכנס עמם מעכבם לשמוע דבריהם ותוך כדי 
לחדר הפנימי לראות האם קלע אל המטרה או שמא דעת אביו אינה 

 כדעתו.

ויהי היום, ושרפה פרצה בישוב הסמוך. בתי העץ היו למאכולת אש, 
ובין הבתים גם בית הכנסת. כששקעה האש ליקטו היהודים את שרידי 

מוכה, לשאול יריעות ספר התורה המפוחמות והביאון לוולקוביסק הס
 מה דינן.

כשהגיעו, שמע הנער את שאלתם ומיד ידע את דין השולחן ערוך )יורה 
 –דעה רפב, י( בנדון. קם, ונכנס עמם אל אביו 

 והאב לא פסק כמוהו.

 גם לא פסק אחרת.

 כשראה את הגווילים המפוחמים, התעלף!

 –ובנו, הגאון הקדוש, עודנה נער, ייסר עצמו: למה אני לא התעלפתי 
 חומץ בן יין אני!

 –ועכשיו הכל מובן 

ירמיהו הנביא קונן: "דרכך ומעלליך עשו אלה לך. זאת רעתך כי מר, כי 
נגע עד לבך" )ירמיה ד, יח( זה בית המקדש, שנאמר )מלכים א ט, ג(: 
"והיו עיני ולבי שם כל הימים" )פתיחת איכה רבתי טז(. שבית המקדש 

בבחינת בית המקדש שבקרבנו היה לבם של ישראל. והלב שלנו הוא 
)זהר ח"א קסא, א(. וכמו שכתב בספר "חרדים" )פרק כא אות יז(: "הנה 
הלב היכל לשכינה דכתיב )תהלים עח, ס(: "אהל שכן באדם", וכתיב 
)דברים כג, טו(: "כי ה' אלקיך מתהלך בקרב מחנך", ופרש רבי שמעון 

קרב מחנך" זה "בעו, א(: "מחנך" רמ"ח איברים, ו בר יוחאי )זהר ח"א
הלב". והאלשיך הקדוש זצ"ל כתב: "זה אלי ואנוהו" )שמות טו, ב(, 
]מלשון נוה[ אבנה לו בית המקדש )כתרגומו(, בלבי. שהוא ענין: 

 –"ושכנתי בתוכם" )שמות כה, ח(, כי "היכל ה' המה" )ירמיה ז, ד( 
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ומשלא מחו, משגלו אדישות, גם אם לא היה בידם לפעול, אבל איך 
לשתוק כשרואים כזה עול, שאוחזים בידו של אדם, מקימים  אפשר

 –אותו ומסלקים אותו 

 אם הלב אטום, נאטם גם בית המקדש, לבם של ישראל!

ומבואר בגמרא )יומא ט ע"ב(, שכל זמן שלא יסולק גורם החורבן, לא 
 –תבוא הגאולה 

 ומה על לבנו. הלא קהו רגשותינו, דבר אינו מזעזענו!

 )והגדת(               ולה יותר, משויון נפשנו באלו הימים!האם יש ראיה גד

  ?על מה היה חורבן בית שני

מתוך חתונה, , זורקים אותו מול כולם !קמצא-בושה וחרפה שעשו לבר
 הוא מוכן לשלם את כל החתונה!  

 תשאיר אותי פה, אל תבזה אותי!    

    עזוב לא רוצה, אתה עושה לי שחור בעיניים. צא מהחתונה! 

 הוא יוצא, יושבים כולם ואף אחד לא פותח פה.   

 תניא אמר רבי אלעזר  – אומרת הגמרא }מסכת גיטין נז, א{

בא וראה כמה גדולה כוחה של בושה שהרי סייע הקב''ה את בר קמצא 
 .  והחריב את ביתו ושרף את היכלו

    ?הוא הולך עם הכבש ששלח הקיסר ועושה לו פצע. איפה

צא החוצה  –אמרו לו , בעין הרעה, ובפה שבייש אותו -בעין ובפה 
 מפה!   

 נחרב הבית השני!   

 זה לא בית ראשון שנשפך דם כמים!?    !מה, אבל הוא לא הרג אף אחד

 !  ?מה זה לא הרג?  אתה חושב שבר קמצא חי

 !! עוף מפה!!!   !לך –מוזמנים, עומד המחותן ואומר  600 עומדים

אחרי חמש דקות כולם יודעים  .מדברים על זהכולם מסתכלים, וכולם 
   .ששפכו את דמו

זה רצח בדיוק כמו  !לא צריכים לשפוך דם !זה רצח –אומר הקב"ה 
 שאתה תוקע חרב!   

אצל אדום צריך רצח בדם קר, אצל יהודי, מספיק להלבין את פניו, כדי 
 שיחשב לרצח!   

    !אז תרדו לגלות של אדום

 למה אדום?   

יך את כל האלות קאלה'  }פרשת ניצבים  ל, ז{ ונתן ה אומרתכי התור
 "וךהאלה על איביך ועל שנאיך אשר רדפ

    ?מי זה האויב ומי זה השונא – שואל רבינו בחיי

   .האויב זה ישמעאל, והשונא זה עשו – ואומר

 ' ?למה הוא נקרא 'שונא

 הלכה בידוע, שעשו שונא ליעקב.   –יוחאי -אמר ר' שמעון בן

 גיד, למה אתה שונא אותו?   ת 

 שונא.   

 למה שחטתם שישה מיליון יהודים???    –תשאל את הגרמנים 

   .סתם 

שעשו , יוחאי הלכה בידוע-אדום לא צריך סיבה. אמר ר' שמעון בר
 שונא ליעקב!!!   

אם בית שני נחרב בגלל שנאת חינם, ואתה שואל  –אומר הקב"ה 
   .ם השנאה בלי סיבה"למה", אתה תרד לגלות אדום, כי ש

כל המדינות, כולל ברק אובאמה וכל  !תסתכלו בעולם !שונאים אותנו
 מי שנראה כחבר של ביבי, כולם שונאים אותנו!!!  

 למה???   

    .זה גלות אדום

 :   רבותי, אני רוצה להגיע לנקודה, ובזה לסכם את הדברים

רבי אבהו כגון  אמר -  יש גמרא שכולנו מכירים }מסכת קידושין לא, ב{
השפיץ של כיבוד אב, זה הבן שלי, אבימי, אבימי ברי קיים מצות כיבוד 

חמישה בנים חמשה בני סמכי הוה ליה לאבימי בחיי אביו  אין כמוהו! 
 וכי הוה אתא רבי אבהו היו לו, לאבימי, כולם חיו אצלו בביתו בחייו 

ן דפיקה היה נותקרי אבבא כשרב אבהו היה בא לבקר את בנו אבימי 
היה אבימי רץ  רהיט ואזיל ופתח ליה  !תפתחו לי –על הדלת ואומר 

וכל הדרך עד השער, היה צועק ואמר אין אין עד דמטאי התם לשער 
יום אחד הגיע רב אבהו יומא חד   אבא אנחנו באים, אבא אנחנו באים! 

אבא מה  –שאל אותו  .ב"ה יש כורסא מתנדנדת, התיישב בסלון, לבקר
סודה קר עם הרבה גזים והרבה קרח מר ליה אשקיין מיא  א ?תשתה

הלך אבימי והביא לו, אבל בינתיים ר' אבהו נירדם  אדאייתי ליה נמנם 
אבימי לא העיר אותו. נשאר לעמוד עם גחין קאי עליה עד דאיתער 
הילים ת) איסתייעא מילתיה ודרש אבימיהכוס סודה עד שיקום אביו 

שמו  שךטמאו את היכל קדתך ו גוי בנחלים באלקמזמור לאסף א( א-עט
 בא הקב"ה וגילה לו סוד, על מזמור בתהילים.     לעיים, ים את ירושל

    !על זה אומרים מזמור!?   תגיד קינה  

אלא, גילו לו מהשמים שהקב"ה הוריד את זעמו על עצים ואבנים 
   .במקום על עם ישראל

וק כשהוא עמד ליד רבותי, למה אבימי קיבל את התשובה הזאת, בדי
    ?הוא לא יכל לקבל את החידוש הזה בבית הכנסת ?אביו

   .היה הנכד של קרח אסף, - מזמור לאסף  –תוספות אומר ביאור נחמד 

    ?משל למה הדבר דומה טבעו בארץ שעריה,( איכה ב, ט)כתוב בפסוק   

   .משל לשפחה שנפל לה כד לתוך הבאר

 את זה מהמים.  עכשיו אין מי שיוציא לי   - 

   .הגיעה השפחה של המלך, הביאה כד מזהב ונפל לה גם לתוך הבאר

עכשיו יבואו להוציא את כד הזהב בטוח , ב"ה –היתה השפחה שמחה 
   .שיוציאו גם את שלי

 אמר אסף מזמור. מה המזמור?   

"ריבונו של עולם, כשיוציאו את השערים שדוד המלך שיקע ברצפה, 
 א שלי, את קרח".   יוציאו גם את הסב

אמרו , היות ואבימי כיבד את אבא שלו – א"כ התשובה פשוטה מאוד
   .לו את הביאור במזמור של אסף, שהיה נכדו של קרח

 אבל מה שייך חורבן בית המקדש, לכיבוד אב של אבימי?   

שראיתי  רבותי, אני רוצה להיכנס לנושא נוסף, ולהסביר רעיון נוסף,
בנושא הזה של  אולי יביא אותנו, לאיזה הרגש,, שאמונת עתךבספר 

 :   חורבן הבית

עשו מכבד את  –למי ששם לב, הגויים מצטיינים במצוות כיבוד אב 
 אבא שלו.  

 "כי אבא אמר".  , אליפז, הולך להרוג את יעקב אבינו

ויבא עמלק וילחם עם עמלק הולך להילחם בישראל מרפידים, שנאמר 
 למה?    !פרסה 400 ישראל ברפידם,

תן לי תקיעת כף  –כי אמא שלהם, תימנה, השביעה את עמלק 
 שכשיבוא הזמן שעם ישראל יצא ממצרים, תחסל אותם!  

    !כיבוד אם

בעו מיניה מרב  - רבותי, שואלת הגמרא }מסכת קידושין לא, א{ שאלה
   ?עד היכן מצות כיבוד אב -עולא עד היכן כיבוד אב 

    ?לאיפה הגמרא שולחת אותנו

    .גוי מאשקלון, שהיה סוחר בתכשיטים ובאבנים טובות – דמא בן נתינה

עם ישראל היה צריך לקנות אבן שנאבדה מאבני החושן. האבן נקראת 
 ישפה, כך אומר הירושלמי.  

אדוני, יש לך את האבן הזאת  –באו אליו החכמים ושואלים אותו 
    ?ישפה

 בסדר, תביא.      $100,000     כמה עולה?         .כן  

אם שם  –נכנס הביתה ורואה שאבא שלו נרדם, יש מחלוקת בגמרא 
   .את הרגליים על הכספת, או המפתח של הכספת היה מתחת לראש



 

 יא 

   .סליחה, אבל אני לא יכול לתת לכם את האבן –הוא יוצא לחכמים 

 אבא שלי ישן.    למה?    

   $ 150,00 תעיר אותו, ניתן לך 

 .י. אבא ישןלא, לא רלוונט 

 200,000$ 

 .לא 

 250'000$ 

 .לא 

   $300,000 

 .לא 

 פעמיים חי?     - $ 360,000 

 .לא 

 פעם אחת מת     $ 440,000ניתן  

    !לא 

 ! $600,000 

 לא מעיר את אבא שלי!    !לא, אין מה לדבר 

 טוב.  -הקב"ה ישלח לך רפואה שלמה. כל  

 את האבן?  תגיד, יש עוד  –הולכים ממנו החכמים וחוזרים בערב 

 .כן 

 כמה עולה???    

   $ 100,000 

 !  ?$ 600,000 אבל הצענו לך עליה כבר 

    !מילה שלי זו מילה 

שילם לו הקב"ה את החצי מיליון דולר הנותרים. הוא  – אומרים חז"ל
   .לא הפסיד, אל תדאג

בשנה אחרי זה, נולדה לו פרה אדומה ושילמו לו עליה חצי מיליון דולר. 
   .ום דברלא הפסיד ש

 אתה רוצה לדעת מי הדוגמא לכיבוד אב?!?   

 , הוא הסמל של כיבוד אב!   דמא בן נתינה

  !אהה, בומבה לבמבה

אין לנו דוגמא כזאת אצל  – רבותי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה
 !  ?דמא בן נתינההיהודים, צריכים להביא דוגמא מגוי 

שמספר , מי בהרחבהתפתחו תוספות}מסכת קידושין לא, ב{, ובירושל
ישב על הרצפה, כדי  –מה עשה ר' טרפון לאמא שלו, איזה כיבוד אם 

   .שאמא שלו תעלה עליו ותוכל לעלות למיטה

 מה, לאמא שלו נגמרו הנעליים!?   

   !??דמא בן נתינה ?זה הסמל של היהודים

    ?נאמר שזו הדוגמא, האם כך היא ההלכה – ועוד יותר מזה, רבותי

תשמע, אני  –ומים יהודי, שמגיע אליו שיח פרסי, אומר לו סוחר יהל
 קרט, כמה עולה?   30 צריך עכשיו יהלום

   $ 1,500,000 

   .בסדר, תביא 

 הוא ניגש לכספת, אבא שלו ישן עם הרגליים על הכספת.  

 תשמע, אני לא יכול למכור לך, אבא שלי ישן על הכספת.   

 $ הולך?    5,000,000 

 .לא יכול 

מיליון  5את ההלכה שלא מעירים את אבא בשביל רווח של האם ז
 דולר???   

 5ודאי שמעירים אותו על  , אם מעירים אותו על גוגו  !ודאי שמעירים
 מיליון דולר  

 מיליון דולר!?    5

מה הבעיה...  תעיר אותו, קח את היהלום, תמכור אותו, אחר כך תיקח 
  'שיישן חצי שנה רצוף, אותו למלון' רמדה

   !דמא בן נתינה! מ?ממי אתה מביא דוגמא

 למה לא הערת את אבא שלך??    !טמבל

לבש בגדי זהב וישב עם  דמא בן נתינהשיום אחד,  – הגמרא מספרת
כל מלכי וחשובי רומא לישיבה, באה אמא שלו הכניסה לו שתי 

  !סטירות, קרעה לו את הבגדים, ולסיום ירקה עליו

   .בן נתינה לאמו "ברוכה תהיי", אמר דמא - 

 אין דוגמא אחרת, רק מכאן???   

מה  – פינשטיין רבותי, אני רוצה לומר יסוד, שכתוב בספר של ר' משה
אתה מביא דוגמא ממשוגעים!?  ראית פעם אדם שהולך לישון עם 

 הרגליים על הכספת!?    

! ראית פעם אמא שבאה לבן שלה בישיבת קבינט, נותנת ?אין לך ספה
 ירות וקורעת לו את הבגדים!?   לו שתי סט

 אז מה אתה מביא לי דוגמאות ממשוגעים!?   

אבא דפוק ישן על הכספת. אמא משוגעת יורקת על הבן, ואתה מביא 
 ?? אין לך דוגמאות יותר יפות???  ?לי דוגמא ממנו

אתה יודע מתי לא מעירים את אבא?? כאן  – אומר ר' משה פינשטיין
 למה?    !ת אבאבמקרה הזה, לא מעירים א

כי אם יש אמא משוגעת, מסתמא 'ענבי הגפן בענבי הגפן' גם האבא 
 משהו לא בסדר אצלו.   

אם האבא הוא קוקוריקו, לוקח כדורים, אז ודאי שלא מעירים אותו, 
הוא יכול להיבהל ואז ייקחו אותו לאשפוז, אבל אם האבא נורמאלי, 

 אין ספק.   !אותווסתם ישן עם רגליים על הכספת ודאי שמעירים 

הגמרא כאן, מביאה דוגמא  – רבותי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה
מגוי אחד באשקלון, וגם בירושלמי מובאת דוגמא מעוד גוי מאשקלון. 

  ?מה, כל אלה מהכת של כיבוד אב היו באשקלון

    ?באשדוד לא היו כמה

כי  ?אתה יודע למה כולם מאשקלון – אמונת עתךאומר הספר 
   .ון גרו פלישתים, ופלישתים כולם ממזרים, כך כתוב בחז"לבאשקל

    !כי זה בכלל לא האבא שלהם !אתה יודע למה הם כיבדו את האבא?

, של הרב אמונת עתךאני רוצה לומר מכאן יסוד, שראיתי אותו בספר 
   .משה וולפסון

עד  –כשחז"ל שואלים   -  הוא כותב יסוד אדיר, והוא פותח בשאלה
בוד אב, למה הגמרא לא מביאה לכך מקור?  תגיד גזירה שווה, היכן כי

    !תגיד קל וחומר, תביא מדרש, אבל תביא משהו

 תלך לדמא בן נתינה.       עד היכן כיבוד אב?    

 דמא בן נתינה זה האדם שחייב בכיבוד אב?   

לא לומדים ממנו כיבוד אב. באים חז"ל ללמד  – אומר תשובה נוראה
   .שכר שהקב"ה משלם לגוי על כיבוד אבאותנו, מה ה

גוי לא חייב בכיבוד אב, ואם הוא כיבד את אבא שלו, על אף שהוא לא 
   .חייב בכלל, משלם לו הקב"ה אחר כך בפרה אדומה

אדם חייב במצוה והוא מקיים אותה, שהוא מצווה -מזה תלמד, כשבן 
 ועושה, כמה הקב"ה ישלם לו על מצוה אחת של כיבוד אב!    

 ? בא ותסביר לי מה גודל המצוה.   ?כיבוד אב עד היכן -  שואלת הגמרא

אני לא אסביר לך עכשיו את ההלכה, מגוי אני יוכיח  – אומרת הגמרא
 לך מה הקב"ה משלם, ומזה תלמד על אחת כמה וכמה ליהודי.  

אותו יצר הרע,  – רבותי, אומר הרב משה וולפסון בספרו רעיון מצמרר
 לכבד הורים", אומר לגויים "תכבדו הורים.".. למה??    שאומר לנו "לא

 כדי לקטרג על עם ישראל. גוי שמכבד הורים זה קטרוג לעם ישראל!    

   ?למה זה קטרוג



 

 יב 

הקב"ה ציוה על כיבוד הורים. אתה  –חז"ל אומרים לנו  – פשוט מאוד
 יודע למה?   

גם את  שמתוך שמכבד את אביו, יבוא לכבד – בספר החינוךתסתכלו 
    !הקב"ה, שהוא אבא שלו, ואבא של אבא שלו ואבא של סבא שלו

 הולך גוי ומכבד את אבא שלו. אתה יודע מה הוא רוצה להגיד?   

ריבונו של עולם, אתה זוכר שהחרבת את בית המקדש השני?! אתה  - 
בגלל שהוא כיבד את  -יודע למה עשו החריב את בית המקדש השני  

 אבא שלו.  

 .אל, הוא העם היחיד בין שבעים אומות, שאתה קורא להם 'בניעם ישר
 'אתה לא קורא לאדום בני, ולא לבבל ולא לאף אחד.  

    .עם ישראל –", יש רק עם אחד בנים אתם לה' אלוקיכם"

תסביר ריבונו של עולם, אם אתה אבא  –אם ככה, בא עשו ואומר 
 שלהם, איך הם מכבדים אותך??   

   !}א, ו{ ואם אב אני איה כבודא מלאכי אומר הקב"ה לנבי

כשעומד אבימי ליד אבא שלו ומחזיק את הכוס, מגלה  לו הקב"ה  
החרבתי את , אתה יודע למה באו גויים בנחלתיך – מזמור לאסף

    ?ביהמ"ק ושמו את ירושלים לעיים

 כי הם בנים שלי.   –מסיבה אחת 

    !ת זעמי על הבנים שליכיליתי את זעמי על עצים ואבנים, ולא כיליתי א

 אני אגלה לך מה סוד חורבן הבית!   

    ?אתה יודע איזה אבן נאבדה – המשך חכמהאומר 

    .אבן ישפה –כתוב בירושלמי 

    ?של מי האבן הזאת

 של בנימין.  

 בית המקדש נבנה בחלקו של בנימין.  

    ?למה

    !דו של אבאכי בנימין הוא היחיד שלא פגע בכבו -  משך חכמהאומר 

 פגעו באבא.   –עשרה אחים היו שותפים למכירת יוסף. יעקב מתאבל 

   .היחיד שלא היה שותף לזה, היה בנימין

במקום של  -בית המקדש יבנה רק בחלקו של בנימין  –אומר הקב"ה 
 כיבוד אב.   

עשו, שכיבד את אבא שלו זכה לפגוע בבית המקדש, כי אם אין כיבוד 
 ?   !חיים טוב ביניכם, מה יש לאבא אב, אם אתם לא

 מתי האבא מאושר?   

יש צער , ..כשהילדים רבים אחד עם השני.כשכל הילדים חיים ביחד
    !לאבא

אם אתם אחים ואתם בנים שלי, למה אתם לא אוהבים  –אומר הקב"ה 
  !! אם אני האבא שלכם, תחיו טוב אחד עם השני ?אחד את השני

   .עם השני, מגיע עשו, ומחריב את הבית וכשאתם לא חיים טוב אחד

 לבנימין יש חלק בבית המקדש!   

כשהעניין של כיבוד אב היה נגוע, איבד הקב"ה  – אומרים רבותינו
 בכוונה את האבן של בנימין, שהיה סמל של כיבוד אב.  

זה זכויות , אם ככה, נוכל להבין, שמי שיש לו אבא ודאי חייב בכיבוד אב
שהאבא שיש לכולנו , דש. מי שאין לו אבא, לפחות ידעבבנין בית המק

 הוא אבינו שבשמים.  

   .אין לנו היום בית מקדש, יש לנו בית מקדש מעט

   .בית המקדש של מטה, הוא משכן של הקב"ה, ד' אמות של הלכה

כמה אתה דואג לכבד  !אם זה בית המקדש, איה כבודי? –הקב"ה שואל 
האם  ?תה לא מדבר בתפילההאם א ?את בית המקדש של מטה

 באמצע התפילה אתה לא מרים טלפונים?   

תארו לעצמכם שבית המקדש היום יורד לנו. עם כל מערכות 
פתאום מתנגן לו ברקע , התקשורת. אדם היה מתוודה על קרבן חטאת

 שיר חסידי מרגש, מה, יש לו טלפון.  

 .רגע, אני באמצע, חכה רגע ?כן, מה רצית - 

אתה תענה לטלפונים בזמן הקרבת  ?תנהל בית המקדשתגיד, ככה מ
 הקרבנות??   

    !תפילות במקום קרבנות תיקנו

 כמה אנשים עונים בתפילת הלחש לטלפונים???   

אתה נכנס למנין, כל כיס רוקד  !אני לא מדבר על השירים והפזמונים
    !בצורה אחרת

 ?? סגור את זה!!!   ??? מה השירים האלה?מה קרה לך

   !י?ואם אב אני איה כבודתה נמצא בבית המקדש  א

 )ברוך שאמר(

  בדרך הדרוש 
 ( א קלז תהלים) בכינו גם ישבנו שם בבל נהרות על

 בכו המים אצל כשישבו דווקא למה חדא לדקדק יש
 כשהגיעו שבכו בזה קרא אשמעינן מאי גם. החורבן על

 שמעמ דגם, שחר לו אין בכינו' גם' תיבת גם. המים אצל
 ישבנו שם כתבי הוי אי סגי לא ומי ריבוי לשון מקום בכל

  'וכו ובכינו

 איכה מדרש לבאר לי נראה ותחילה, לבאר ונראה
 מי, לך ירפא מי שברך כים גדול כי פסוק על( יז ב רבה)

 ל"הנ והמדרש. ל"עכ שברך גם ירפא ים של שבר שירפא
 ומאי הוא מאי ידענא לא ים של דשבר, כלל מובן אינו

 . בזה זה דתליא ישראל של לשבר לו יש שייכות

 במדרש דאיתא מה פ"ע .פשוט פ"ע לבאר ונראה
, ל"וז ,המים בתוך רקיע יהי פסוק בראשית פרשת רבה

 השפל בעולם למטה שירדו המים בכו, כן ה"הקב כשאמר
 המים לניסוך מהם שיקחו שציוה בזה השם שפייסם עד
. ממים שבא' מלח תקריב קרבנך כל על' וכן, המזבח על

 ל"הנ הפיוס מהם שנתבטל החורבן בזמן בוודאי זה ולפי
 כיום גדול שנאמר וזה, כמקדם לבכות המים חזרו וודאי

 השבר דהיינו ים של שבר שירפא מי, לך ירפא מי שברך
, שלהם הפיוס שנתבטל החורבן י"ע להם שאירע

 אז, במהרה לעתיד שיחזור ק"בהמ בנין י"ע יהיה ורפואתם
 הכתוב כוונת מבואר ממילא זה ולפי ישראל שבר גם ירפא

 וראו בבל לנהרות מירושלים בגלותם ישראל כשהגיעו כי
 ביטול י"ע כעת להם הנולד שלהם שבר על המים שבכו

 שברם על עמהם לבכות הן גם נתעוררו אז ל"כנ המקדש
  המים משברם גם שיתרפאו עד יתרפאו שלא

 שבכו וכשראינו ישבנו שם בבל נהרות על שנאמר וזה
 להם אחד שבר כי עמהם אנחנו בכינו גם שברם על המים

 ק"ודו

 )חוט המשולש(

 אלה הדברים אשר דבר משה וכו', 

פירש רש"י דבתחילה הוכיח אותם על מחלוקת קרח 
ואח"כ הוכיח אותם על מעשה העגל ותמוה דמעשה העגל 
הי' קודם מחלוקת קרח והוי לי' להוכיחן בתחילה על 
מעשה העגל ואח"כ על מחלוקת קרח, אבל נ"ל דאיתא 

מעשה העגל  במפורשים ישראל יש להם תירוץ על
שמשה יכול לומר לי צוית ולא להם, איתא בפסוק אמר 
קרח כי כל העדה כולם קדושים כולם שמעו בסיני אנכי 
מפי הגבורה והשתא אתי שפיר בתחילה הוכיחן על 
מעשה קרח ממילא מוכח ממעשה קרח שכולם שמעו 
בסיני ואין להם תירוץ על מעשה העגל לכך אמר אח"כ 

 ודו"ק: הוכיחן על מעשה העגל

 אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל 

יש לדקדק למה כתב כאן כל ישראל ולא כתיב בני 
ישראל או אל ישראל, ולתרץ נקדים מה דאיתא בגמ' 
בשעה שאמר משה משנה תורה הי' ג' ימים אחר מיתת 
אהרן ופריך הגמרא הא הוי אבל ואבל אסור בת"ת ומשני 

ו מותר בד"ת והשתא אתי הגמרא דאי רבים צריכין ל

שפיר אלה הדברים אשר דבר משה וקשה הא הוי אבל 
ואסור לעסוק בד"ת לז"א אל כל ישראל שרבים הי' צריכין 

 לו ממילא מותר ודו"ק:

 (מדרש יהונתן)

 וחצרות ודי זהב. 

הוכיחן על חטא העגל ומחלוקתו של קרח. חצרות זה 
וכו'. ויש לדקדק מחלוקתו של קרח, ודי זהב זה חטא העגל 

הלא מעשה העגל היה קודם למחלוקתו של קרח ולמה 
הקדים את המאוחר. וכמו כן קשה על מאמר נעים זמירות 
ישראל בתהלים ויקנאו למשה וגו' תפתח ארץ ותבלע וגו' 
יעשו עגל בחורב וגו'. הקדים גם כן מעשה קרח לחטא 
העגל. ויש לפרש על פי מה דאיתא במדרש מובא ברש"י 

שת יתרו דאמר משה לפני הקב"ה מפני מה אתה בפר
רוצה לענשן על חטא העגל הלא אמרת אנכי ולא יהיה לך 
בלשון יחיד ולי צוית ולא להם ובזה היה מלמד עליהם 
זכות. והנה במחלוקתו של קרח אמרו כלנו שמענו מפי 
הקב"ה אנכי ולא יהיה לך. וכונתם דמחמת ששמענו 

מאתנו חשוב בעיני  בלשון יחיד אם כן כל אחד ואחד
הקב"ה כמשה. והשתא יובן הענין, וחצרות כלומר מכח 
החטא של קרח ועדתו נתעורר ודי זהב דהיינו החטא של 
עגל דשוב אין יכולים ללמוד עליהם זכות ולהצטדק 

 דמעדת קרח יש סתירה לזה כנזכר לעיל:

 לב אריה על התורה(: -חנוכת התורה )



ָבִרים ת ּדְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ִּבְרַּכת ַה'ָּזָהב' ְמַלֶּמֶדת ְזכּות ַעל ִיְׂשָרֵאל
"ְוִדי ָזָהב" (א א)

ָּכַתב ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי (ְׁשמֹות כה כד) ִּכי ֵּתַבת 'ָזָהב' ֶׁשֶּנֶאְמָרה ַּבּתֹוָרה 
ַעל ֻׁשְלַחן ֶלֶחם ַהָּפִנים רֹוֶמֶזת ִלְׁשלֹוׁש ַהְּבָרכֹות ָהִראׁשֹונֹות 
'ָהָאֶרץ'  'ַהָּזן',  ִמְּדאֹוָרְיָתא:  ִחּיּוָבן  ֲאֶׁשר  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ֶׁשל 

ּו'בֹוֵנה ְירּוָׁשַלִים'.
ֱאֶרְנַרִייךְ  ַזְלָמן  ְׁשמֹה  ַרִּבי  ֵּבֵאר  ַּבְחֵיי,  ַרֵּבנּו  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל 
ָאָב"ד ַׁשאְמלֹוי ֶאת ַהִּסָּבה ֶׁשְּלַאַחר ֶׁשִהְזִּכיר מֶֹׁשה ֶאת ָּכל 
ַהְּמקֹומֹות ֶׁשָּבֶהם ָחְטאּו ִיְׂשָרֵאל (ְּכִפי ֶׁשֵּפֵרׁש ַרִׁש"י ָּכאן) ִסֵּים ֶאת 
ִּדְבֵרי ּתֹוַכְחּתֹו ְּבֵתַבת "ָזָהב". ְלִפי ֶׁשַהְזָּכַרת ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ֵיׁש 
ֲחָכִמים  ֶׁשָאְמרּו  ְּכִפי  ִיְׂשָרֵאל,  ַעל  ְזכּות  ְלַלֵּמד  ְּכֵדי  ְּבכָֹחּה 
 ֵרת ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו (ְּבָרכֹות כ ב) ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָׁשֲאלּו ַמְלֲאֵכי ַהּׁשָ
הּוא ִמְּפֵני ָמה הּוא נֹוֵׂשא ָּפִנים ְלִיְׂשָרֵאל, ֵהִׁשיב ָלֶהם: "ְוִכי 
א ָּפִנים ְלִיְׂשָרֵאל?! ֶׁשָּכַתְבִּתי ָלֶהם ַּבּתֹוָרה: 'ְוָאַכְלָּת  א ֶאּׂשָ
ִיְתַחְּיבוּ  ְׂשִביָעה'  'ְּכֵדי  ְּכֶׁשּיֹאְכלּו  [ֶׁשַרק  ּוֵבַרְכָּת'  ְוָׂשָבְעָּת 
ַאף   ְלָבֵר] ַעְצָמם  ַעל  ְמַדְקְּדִקים  ְוֵהם  ַהָּמזֹון],  ְּבִבְרַּכת 

ַּבֲאִכיַלת] ַעד ַּכַּזִית ְוַעד ַּכֵּביָצה!"
'ִטּיּול ַּבַּפְרֵּדס' ֵחֶלק ָהֶרֶמז אֹות ז

ַהְׁשָּכָמה ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת – ְסֻגָּלה ַלֲאִריכּות ָיִמים
ַמִים  ַהּׁשָ ְּככֹוְכֵבי  ַהּיֹום  ְוִהְּנֶכם  ֶאְתֶכם  ִהְרָּבה  ֱאֵקיֶכם  "ה' 

ָלרֹב" (א י)
ַּבִּמְדָרׁש (דב"ר א יא) ִהְסִמיכּו ֲחָכִמים ְלָפסּוק ֶזה ֶאת ַהָּפסּוק 
 ֵביֶת ָאבֹוא   ַחְסְּד ְּברֹב  "ַוֲאִני  ח):  ה  (ְּתִהִּלים  ִּבְתִהִּלים 
ֶאת  ְלָהִבין  ְוֵיׁש   ,"ְּבִיְרָאֶת ָקְדְׁשָך  ֵהיַכל  ֶאל  ֶאְׁשַּתֲחֶוה 

ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ַהְּדָבִרים.
ַהְּמֻקָּבל ַרִּבי ִׁשְמׁשֹון ֵמאֹוְסְטרֹוּפֹוִלי ֵּבֵאר: 

הּוָנא,  ַרב  ְּבֵׁשם  מּוָבא  י)  (ַמֲאָמר  'ַקְרַנִים'  ַהַּקְדמֹון  ְּבֵסֶפר 
ְלַבֵּטל  מֹוִעיָלה   "...ַחְסְּד ְּברֹב  "ַוֲאִני  ַהָּפסּוק:  ֲאִמיַרת  ִּכי 
ֶׁשְּלַאַחר  ַהִּמְדָרׁש,  ַחְכֵמי  ִכּּוְנּו   ֶׁשְּלָכ לֹוַמר  ְוֵיׁש  ָהַרע.  ַעִין 
ְוָאַמר  הֹוִסיף  ֶאְתֶכם...",  ִהְרָּבה  ֱאֵקיֶכם  מֶֹׁשה "ה'  ֶׁשָאַמר 
ִמָּיד ֶאת ַהָּפסּוק ָהָאמּור ְּכֵדי ְלַבֵּטל ֶאת ָהַעִין ָהַרע ֶׁשֲעׂשּוָיה 

ָהְיָתה ְלִהְתעֹוֵרר ְּבִעְקבֹות ְּדָבָריו.
ָחצֹור  ֶׁשל  ַרָּבּה  ַאְבָרמֹוִביץ  ִיְצָחק  ְצִבי  ַרִּבי  ֵּבֵאר   ְּבָכ
נו):  סי'  (ח"א  ָהאֹוָרה'  ְּב'ֵסֶפר  ַרִׁש"י  ֶׁשֵהִביא  ֶאת  ַהְּגִליִלית 
ּוְמַבְּקִׁשים  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ַהִּמְתַּפְּלִלים  ִמְתַאְּסִפים  ַּכֲאֶׁשר 
ֵּתבֹות  ְּבֶעֶׂשר  ַעְצָמם  ְיַמּנּו  ֲעָׂשָרה,  ְּבתֹוָכם  ֵיׁש  ִאם  ָלַדַעת 
ֶׁשְּמִנַּית  ְלִפי   ;"...ֵביֶת ָאבֹוא   ַחְסְּד ְּברֹב  "ַוֲאִני  ַהָּפסּוק: 
(ַרִׁש"י ְׁשמֹות ל יב), ָלֵכן ָראּוי  ַהִּצּבּור ֲעׂשּוָיה ִלְגרֹם ְלַעִין ָהַרע 

ְלַמּנֹוָתם ְּבָפסּוק ַהּמֹוִעיל ְּכֶנֶגד ַעִין ָהַרע. 
ְּבאֶֹפן ַאֵחר ֵּבֵאר ַרִּבי ְיהּוָדה ֵליּב ֶּבן ַרִּבי ָמְרְּדַכי הֹוִלישׁ: 

ְּבַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות (ח א) הּוָבא ִּכי ַרִּבי יֹוָחָנן ָּתַמּה: ֵּכיַצד ִיָּתֵכן 
ֶׁשַּקָּיִמים ְזֵקִנים ְּבָבֶבל, ֲהא ַהְבָטַחת (ְּדָבִרים יא כא): "ְלַמַען 
ָהֲאָדָמה  "ַעל  ַרק:  ֶנֶאְמָרה  ְבֵניֶכם"  ִויֵמי  ְיֵמיֶכם  ִיְרּבּו 

ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ה' ַלֲאבֵֹתיֶכם"? אּוָלם ְלַאַחר ֶׁשָאְמרּו לֹו ֶׁשִּזְקֵני 
ָּבֶבל ַמְׁשִּכיִמים ָלבֹוא ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ּוַמֲאִריִכים ִלְׁשהֹות ּבֹו 

ַעד ַהֲחֵׁשָכה, ֵהִבין ִּכי ְזכּות זֹו ָעְמָדה ָלֶהם. 
ִהְרָּבה  ֱאֵקיֶכם  "ה'  ַהָּכתּוב:  ֶאת  ֲחָכִמים  ֶׁשִהְסִמיכּו   ְּבָכ
ַלָּפסּוק:  ְיֵמיֶכם",  ִיְרּבּו  "ְלַמַען  ְלִבְרַּכת:  ָהרֹוֶמֶזת  ֶאְתֶכם" 
ְזכּות  ִּכי  ִלְרמֹז  ִּבְּקׁשּו   ,"ֵביֶת ָאבֹוא   ַחְסְּד ְּברֹב  "ַוֲאִני 

ִהָּיה ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת מֹוִעיָלה ַלֲאִריכּות ָיִמים. ַהּׁשְ
'ָּדן ָיִדין' ַעל ֵסֶפר ַקְרַנִים ַמֲאָמר יא; 'ַטַעם ַהְּצִבי'; 'ַמֲאַמר ָמְרְּדַכי' 
[ִדּיַהְרְנפּוְרט תע"ט] 

ַהְקָּדַמת ִׁשְבחֹו ֶׁשל ָמקֹום ִּכְתַנאי ְלִקּיּום ַהְּבָרָכה
"ִויָבֵר ֶאְתֶכם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶכם" (א יא)

'ַּבַעל ַהּטּוִרים' ִצֵּין ִּכי חּוץ ִמַּבָּכתּוב ֶׁשְּלָפֵנינּו ֵיׁש ָמקֹום ֶאָחד 
נֹוָסף ַּבָתָּנ" ֶׁשּבֹו ִנְכְּתָבה ֵּתַבת 'ִויָבֵר' ְּבִנּקּוד ֶזה, ַּבָּפסּוק: 

"ְּתִהַּלת ה' ְיַדֶּבר ִּפי ִויָבֵר ָּכל ָּבָׂשר ֵׁשם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד" 
(ְּתִהִּלים קמה כא). ְוָכ ֵּפֵרׁש ֶאת ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ַהְּפסּוִקים: ְלַאַחר 
ַעל   ִיְתָּבַר ַהּבֹוֵרא  ֶאת  ִויָבְרכּו  ְיַהְּללּו  ִיְׂשָרֵאל,  ֶׁשִּיְתָּבְרכּו 

ַפע ְוַהְּבָרָכה ֶׁשִהְׁשִּפיַע ֲעֵליֶהם.  ַהּׁשֶ
ַרִּבי ַחִּיים ַּפַלאִג'י, ַרָּבּה ֶׁשל ִאיְזִמיר, ֵּפֵרׁש ִּכי ְּפסּוִקים ֵאּלּו 
 ְלָבֵר ֶׁשַהָּבא  ב)  רכז  (ַוְיִחי  ַהָּקדֹוׁש  ַהּזַֹהר  ְלִדְבֵרי  רֹוְמִזים 
ַהָּקדֹוׁש  ֶאת  ְּתִחָּלה   ִויָבֵר ַיְקִּדים  ֲחֵברֹו,  ֶאת  אֹו  ְּבנֹו  ֶאת 
ָּברּו הּוא, ֶׁשִאם א ֵּכן – א ִּתְתַקֵּים ַהְּבָרָכה. ּוְלָכ ָרְמזּו 
ְּפסּוִקים ֵאּלּו: "ִויָבֵר ֶאְתֶכם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶכם" – ֵאיָמַתי? 
ְלעֹוָלם  ָקְדׁשֹו  ֵׁשם  ָּבָׂשר  ָּכל   ַהְּבָרָכה: "ִויָבֵר קֶֹדם  ַּכֲאֶׁשר 

ָוֶעד".
'ְּתנּוָפה ַחִּיים'

ְּתִפָּלה ַעל ְּכבֹוד ָׁשַמִים ִמְתַקֶּבֶלת
"ְוא ָׁשַמע ה' ְּבקְֹלֶכם ְוא ֶהֱאִזין ֲאֵליֶכם" (א מה)

סֹוֵפר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ֵּפֵרׁש  ַהָּכתּוב  ְלׁשֹון  ְּכִפילּות  ֵּפֶׁשר  ֶאת 
ִמְּקָראָקא: 

ִנְׁשָמע  א  ה'  ם  ֶׁשּׁשֵ ֵּכיָון   – ְּבקְֹלֶכם"  ה'  ָׁשַמע  "ְוא 
ִּבְתִפּלֹוֵתיֶכם, ִּכי ִּבַּקְׁשֶּתם ִבְּתִפַּלְתֶכם ַרק ַעל טֹוַבת ַעְצְמֶכם 
ִכיָנה ְוַצֲעָרּה, ְלִפיָכ: "ְוא ֶהֱאִזין  ְוא ִּכּוְַנֶּתם ַעל ָּגלּות ַהּׁשְ

ֲאֵליֶכם" – ְּתִפַּלְתֶכם א ָזְכָתה ְלַמֲעֶנה.
ֶּבן  ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי  ֶׁשל  ְּדָרָׁשתֹו  ֶאת  ַאף  ְלָפֵרׁש  ֵיׁש  ֶזה  ִּביסֹוד 
ֵלִוי ְּבֵׁשם ַרִּבי ִּפיְנָחס ֶּבן ָיִאיר (ילק"ש ְּתִהִּלים תתמג) ַעל ַהָּפסּוק 
ִיְׂשָרֵאל  ָמה  "ִמְּפֵני  ְׁשִמי";  ָיַדע  ִּכי  "ֲאַׂשְּגֵבהוּ  יד):  צא  (ְּתִהִּלים 
ִמְתַּפְּלִלין ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוֵאיָנם ַנֲעִנים? ַעל ְיֵדי ֶׁשֵאיָנם יֹוְדִעין 
ֵׁשם ַהְּמפָֹרׁש" – ִמּשּׁום ֶׁשֵאיָנם יֹוְדִעים ֶׁשֲעֵליֶהם ְלָפֵרׁש ֶאת 

ְּתִפָּלָתם ְלַמַען ְּכבֹוד ה'.
'ִמְכַּתב סֹוֵפר'

ְּתִפָּלה עֹוָׂשה ֶמֱחָצה
"ַוָּתֻׁשבּו ַוִּתְבּכּו ִלְפֵני ה'... ַוֵּתְׁשבּו ְבָקֵדׁש ָיִמים ַרִּבים ַּכָּיִמים 

ֲאֶׁשר ְיַׁשְבֶּתם" (א מה-מו)
'ַּכָּיִמים  "'ַוֵּתְׁשבּו ְבָקֵדׁש ָיִמים ַרִּבים' – י"ט ָׁשָנה. ֶׁשֶּנֱאָמר: 
ֲאֶׁשר ְיַׁשְבֶּתם' ִּבְׁשַאר ַהַּמָּסעֹות, ְוֵהם ָהיּו ל"ח ָׁשָנה – י"ט 
 ָּכ ּוְמטָֹרִפים...  הֹוְלִכים  ָׁשָנה  ְוי"ט  ְּבקֶֹדׁש  ָעׂשּו  ֵמֶהם 

ָמָצאִתי ְּבֵסֶדר עֹוָלם". 
ַמִהי ַהִּסָּבה ֶׁשְּבִגיָנּה ִהְתַחְּלקּו ל"ח ְׁשנֹות ַמְּסֵעי ִיְׂשָרֵאל – 

ֶחְצָים ִּבְמנּוָחה ְּבָקֵדׁש, ְוֶחְצָים ִּבְנִדיָדה ִמָּמקֹום ְלָמקֹום?
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ִּפיְנָחס ַהֵּלִוי הֹורֹוִויץ ַּבַעל ַה'ַהְפָלָאה':

ְוָלנּוד  ָלנּוַע  ִיְצָטְרכּו  ֶׁשֹּלא  ִהְתַּפְּללּו  ִיְׂשָרֵאל  ּוְבֵני  מֶֹׁשה 
עֹוָׂשה  'ְּתִפָּלה  ִּכי  א)  ז  (ויק"ר  ֲחָכִמים  ֶׁשָּקְבעּו  ְוֵכיָון  ַּבִּמְדָּבר. 
ֶמֱחָצה', ְלִפיָכ ִהְתַחְּלקּו ְׁשנֹוֵתיֶהם ַּבִּמְדָּבר; ְּתַׁשע ֶעְׂשֵרה 
ָיְׁשבּו  ָׁשִנים  ֶעְׂשֵרה  ּוְתַׁשע  ְלַמָּסע,  ִמַּמָּסע  ִהַּטְלְטלּו  ָׁשִנים 

ִּבְמנּוָחה.
'ָּפִנים ָיפֹות'

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
יׂשָרֵאל ל

ני ּפְ ם
מֶֹׁשה ִּתֵּקן לֹוַמר 'ֵמָאה ְּבָרכֹות'

 קֵי ֲאבֹוֵתֶכם יֵֹסף ֲעֵליֶכם ָּכֶכם ֶאֶלף ְּפָעִמים ִויָבֵרה' ֱא"
ֶאְתֶכם" (א יא)

 ֵּבַר ֲאֶׁשר  ַהְּבָרָכה  "ְוזֹאת  א):  לג  (ְּדָבִרים  ַהָּפסּוק  ִמְּלׁשֹון 
לֹוׁש ֵּתבֹוָתיו ָהַאֲחרֹונֹות ֵהן  ּׁשְ ֹמֶׁשה ִאיׁש ָהֱאִהים" – ּׁשֶ
ָראֵׁשי ֵּתבֹות 'ֵמָאה' – ָּדַרׁש ַרִּבי ַיֲעקֹב ַּבַעל ַהּטּוִרים ִּכי 
לֹום.  ֶאת ַּתָּקַנת 'ֵמָאה ְּבָרכֹות' ִחֵּדׁש מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָעָליו ַהּׁשָ
 ַהֶּמֶל ָּדִוד  ָחַזר  ִנְׁשְּכָחה,  ַהּדֹורֹות   ֶׁשְּבַמֲהַל ּוְלַאַחר 
ֲאֶׁשר  ְוזֹאת  ְּבָרָכה).   ֵעֶר ַהֶּקַמח'  'ַּכד  כא;  יח  (במדב"ר  ְוִיְּסָדּה 
ֲאבֹוֵתֶכם  ֱאקֵי  "ה'  ְּבָפָרָׁשֵתנּו:  ְלִיְׂשָרֵאל  מֶֹׁשה  ִהְבִטיַח 
יֵֹסף ֲעֵליֶכם ָּכֶכם ֶאֶלף ְּפָעִמים" – ִאם ּתֹאְמרּו ְּבָכל יֹום 
ֵמָאה ְּבָרכֹות, ִּתְזּכּו ְּתמּוָרָתן ְּבֶאֶלף ְזהּוִבים, ֶׁשֲהֵרי ָׁשְוָיּה 

ֶׁשל ָּכל ְּבָרָכה הּוא ֲעָׂשָרה ְזהּוִבים (ֻחִּלין פז א).
ֶׁשַאף  ְוָאַמר,  הֹוִסיף  ִמּלֹוְדז'  ְפרּוָמן  ְיהֹוֻׁשַע  ַיֲעקֹב  ַרִּבי 
ֲעֵליֶכם  "יֹוֵסף  ַהָּפסּוק:  ֶׁשל  ַהֵּתבֹות  ֶׁשָראֵׁשי  ָּבֻעְבָּדה 
ָּכֶכם" ִהיא ְּבִגיַמְטִרָּיה ֵמָאה, ֵיׁש ְּכֵדי ְלַלְּמֵדנּו ֶׁשָּפסּוק ֶזה 
עֹוֵסק ִּבְׂשַכר ֲאִמיַרת ֵמָאה ְּבָרכֹות. ַעל ִּפי זֹאת ַאף ֵּפֵרׁש 
ֶאָחד  ְּבָפסּוק  ִּכי  ָּכאן,  ַהּטּוִרים'  'ַּבַעל  ֵהִביא  ֲאֶׁשר  ֶאת 
נֹוָסף ַּבָתָּנ" ִנְכְּתָבה ֵּתַבת "ִויָבֵר" ְּבִנּקּוד ֶזה: "ְּתִהַּלת ה' 
ְיַדֶּבר ִּפי ִויָבֵר ָּכל ָּבָׂשר ֵׁשם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד" (ְּתִהִּלים 
קמה כא). ִלְדָבָריו מּוָבן ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ְּפסּוִקים ֵאּלּו, ִּכי ֲהא 

ְׁשֵניֶהם עֹוְסִקים ְּבִעְנְיֵני ַהְּבָרכֹות.
'ַּבַעל ַהּטּוִרים' ְּדָבִרים לג א; 'ַנֲחַלת ַיֲעקֹב ְיהֹוֻׁשַע'

ֵיׁש ְלהֹוִסיף ָּבֶזה עֹוד, ִּכי ְידּוִעים ִּדְבֵרי ַהשָּׁ" (חו"מ שפב 
כ) ֶׁשַרק ְּבָרָכה ַהַּנֲעֵנית ְּבָאֵמן ָׁשָוה ֲעָׂשָרה ְזהּוִבים. ְוַאף 
"ֲעֵליֶכם  ַהֵּתבֹות:  ֶׁשָראֵׁשי  ָּכאן,  ַּבָּכתּוב  ִנְרָמז  ֶזה  ָּדָבר 

ָּכֶכם ֶאֶלף" ֵהם ְּבִגיַמְטִרָּיה צ"א ַּכִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל ָאֵמן.

ָבִרים ת ּדְ ָרׁשַ 341ּפָ תש"פ

ַחר.   'ְוִאְמרּו ָאֵמן' – ַמְרִּבים ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ַאַחר ִּבְרכֹות ַהּׁשַ

דֹוׁש ָהָיה עֹוֶנה ָאֵמן ַאַחר  "ָהֲאִר"י ַהּקָ
ֶנֶסת,  ֵבית ַהּכְ ַחר ּבְ ַ ְרכֹות ַהּשׁ ָבְרִכים ּבִ ַהּמְ

ֲאִפּלוּ ָהָיה ֵמָאה - ָהָיה עֹוֶנה ָאֵמן ַאֲחֵריֶהם".
ׁשּוָבה' או"ח ו ה ֲעֵרי ּתְ 'ׁשַ
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ִמְּכִלי  ֵאֵלינּו  ִנְׁשַלח  ֶׁשִּלְפֵניֶכם  ַהַּמְדִהים  ַהִּסּפּור 
ִראׁשֹון, ֵמֵאת ָיִדיד ָקרֹוב, ִאיׁש ָיָקר ְוַרב ַמְעָלה. 
ִאְלָמֵלא ֵצֵרף ָהִאיׁש ְלִמְכָּתבֹו ֶאת ַהִּתעּוד ַהִּבְלִּתי 
ים  ִמְתַקּׁשִ ָהִיינּו  ָהַאְבָטָחה,  ִמַּמְצֵלַמת  ֵיָאֵמן 

ְלַהֲאִמין ֶׁשֵּנס ֶׁשָּכֶזה ִהְתַרֵחׁש ַּבְּמִציאּות.
ַרִּבי  ֵלָוה.  ַהּׁשְ ַהְּדרֹוִמית  ָּבֲעָיָרה  ִׁשְגָרִתי  ּבֶֹקר 
ִיְצָחק, ַאְבֵר ָחרּוץ ְוַעִּתיר ַמַעׂש, צֹוֵעד ִּבְצָעִדים 
ַהְּכֶנֶסת,  ְלֵבית  ֶׁשּיֹוִבילֹו  ָלֶרֶכב  ְּבַדְרּכֹו  ְּבטּוִחים 
ִמֶּזה  ִמְתַּפֵּלל  הּוא  ֶׁשּבֹו  ַהָּקבּוַע  ַּבִּמְנָין  ִלְתִפָּלה 
ַהְּמבֶֹרֶכת,  ְגָרה  ַהּׁשִ ָׁשָבה  ַעָּתה  ֶזה  ָׁשִנים.  ַּכָּמה 
ַמֵּגַפת  ִׁשְּבָׁשה  ֶׁשָּבּה  ֲאֻרָּכה  ְּתקּוָפה  ְלַאַחר 
ִיְצָחק  ַרִּבי  ַהְּכֶנֶסת.  ְּבֵבית  ַהְּתִפּלֹות  ֶאת  קֹורֹוָנה 
ִמֵהר ְּכֵדי ְלַהְסִּפיק ָלבֹוא ַּבְּזַמן ַלְּתִפָּלה ְּכֶהְרֵּגלֹו.

ְצָעָדיו.  ֶאת  ִלּוְָתה  ְּבִמְקָצת  ֲחמּוָצה  ְּתחּוָׁשה 
ַרב  ְזַמן  ִמֶּזה  ֶׁשָּזכּו  ֵמַהְּיהּוִדים  הּוא  ִיְצָחק  ַרִּבי 
ְלָבֵר ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִּבְׁשֵלמּות ַּבֲאִמיַרת 
 ַחר ְּבַחְברּוָתא קֶֹדם ַהְּתִפָּלה. ְּבֶמֶׁש ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
ְיֵמי   ְּבַמֲהַל ְּכמֹו  ְלקֹורֹוָנה,  ֶׁשָּקְדָמה  ַהְּתקּוָפה 
ְּבכֹורֹו,  ְּבנֹו  ִעם  ְּבַצְוָּתא  ִמְתַּפֵּלל  ָהָיה  ַהּקֹורֹוָנה, 
ַעָּתה  אּוָלם  ְּכ'ַחְברּוָתא'.  ָלֶזה  ֶזה  ִׁשְּמׁשּו  ְוֵהם 
ַהְּנִסּבֹות,  ְוִהְתַחְּדׁשּות  ַהְּזַמִּנים  ִהְׁשַּתּנּות  ִעם 
ָעְברּו ַּכָּמה ָיִמים ֶׁשָּבֶהם ָהָאב ּוְבנֹו א ִהְתַּפְּללּו 
ֶנֱאַלץ  ֲחָדָׁשה  'ַחְברּוָתא'  ִלְמִציַאת  ַעד  ְּבַצְוָּתא. 

ַרִּבי ִיְצָחק לֹוַמר ֶאת ִּבְרכֹוָתיו ֵּבינֹו ְלֵבין ַעְצמֹו.
ֶאת  ָמָצא  ִיְצָחק  ְוַרִּבי  ְנִסיָעה,  ֶׁשל  ַּדּקֹות  ְׁשֵּתי 
ַעְצמֹו ְּבֶפַתח ֵּבית ַהְּכֶנֶסת. הּוא ִהְתַעֵּטף ְּבַטִּלית, 
ְלַהְתִחיל  ִלְמקֹומֹו  ּוָפָנה  ִּבְתִפִּלין  ִהְתַעֵּטר 
ִּבְתִפָּלה. ִּכְמַעט ֵהֵחל ַּבֲאִמיַרת ַהְּבָרכֹות, ּוְלֶפַתע 
ֵמַהִּמְתַּפְּלִלים  ֶאָחד  ִׂשְמָחה,  ר'  ֵאָליו  ִנַּגׁש 
ַהְּקבּוִעים ְּבִמְנָין, ָזַקף ְלֶנְגּדֹו ֶאת ְׁשֵּתי ֶאְצְּבעֹוָתיו 
ְמַמְצֵמץ  ֶׁשהּוא   ּתֹו ֲחִליפֹות  ְוָסַגר  אֹוָתן  ָּפַתח 

ְּבֵעיָניו, ְּכׁשֹוֵאל: 'ַחְברּוָתא...?!'
ִׂשְמָחה?  ֵאמּון;  ְּבחֶֹסר  ּבֹו  ִהִּביט  ִיְצָחק  ַרִּבי 
ָהיּו  ֶׁשֹּלא  ִגים  ֻמּׂשָ ְׁשֵני  ָהיּו  ֵאּלּו   – ַחְברּוָתא? 
ִנְרִאים ְקׁשּוִרים ֶזה ָלֶזה... ֵהן ִׂשְמָחה ֵמעֹוָלם א 
ָהָיה ֵמֵאּלּו ֶׁשאֹוְמִרים ֶאת ִּבְרכֹוֵתיֶהם ְּבַחְברּוָתא, 
ָּכֵאּלּו  ְטָענֹות  ִהְׁשִמיַע  הּוא  ַּפַעם  א   –  ְלֵהֶפ
ֶׁשעֹוִלים  ַה'ֲחָדִׁשים'  ַהִּמְנָהִגים  ְּכֶנֶגד  ַוֲאֵחרֹות 

ּוָבִאים ְּבָכל יֹום... 
ְלֵפֶׁשר  ִמְתַעְנֵין  ִיְצָחק  ַרִּבי  ָהָיה  ְּכִתּקּוָנם  ְּבָיִמים 
קֹורֹוָנה  ִּבְתקּוַפת  אּוָלם  ַהַּמְפִּתיַע,  ּנּוי  ַהּׁשִ
ְמַדְּבִרים  ֵאין  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ֶׁשֶקט!   – ַהְּמַחֶּזֶקת 
ָהִעְנָין  ֶאת  ְלָבֵרר  ְלַעְצמֹו  ִהְבִטיַח  הּוא  ְּכָלל! 
ְלַאַחר ַהְּתִפָּלה, ִמי יֹוֵדַע – אּוַלי ֵיֵצא ִמָּכאן ִסּפּור 

טֹוב ִל'ְבֵני ֱאמּוִנים'...
ַרב  ְזַמן  ֵאין  מּולֹו  ָהעֹוֵמד   ָלַאְבֵר ּוֵביְנַתִים, 
ְוִהְתִחיל  ַהִּסּדּור  ֶאת  ָּפַתח  הּוא  ְלַמְחָׁשבֹות. 
לֹוַמר ְּבָפָניו ֶאת ַהְּבָרכֹות, ִמָּלה ְּבִמָּלה ְּבַהְטָעָמה 
ַהֶּנֱאָמרֹות  ִלְבָרכֹות  ָּכָראּוי  ּוְבִהְתּבֹוְננּות, 

ְּבַחְברּוָתא.
ַרִּבי ִיְצָחק ִהְקִׁשיב ְוָעָנה 'ָאֵמן'. ְלַאַחר ַּכָּמה ָיִמים 
ִנְׁשְמעּו  ַהּוִָתיק,  ִמִּמְנָהגֹו  ְלַהְפִסיק  ֶנֱאָלץ  ֶׁשָּבֶהם 
ִׁשיר  ֶׁשל  ֲעֵרִבים  ִּכְצִליִלים  ְּבָאְזָניו  ַהְּבָרכֹות 
ּו'ַבִית'  'ַּבִית'  ָּכל  ְלַהְׁשִלים  ָׂשַמח  ְוהּוא  ְׁשֵמיִמי, 

ֶׁשּבֹו ַּבֲעִנַּית ָאֵמן.
ִיְצָחק  ַרִּבי  ֶׁשל  ּתֹורֹו  ְוִהִּגיַע  ִסֵּים,  ִׂשְמָחה 
ֵריַח  זֹו.  ַאַחר  זֹו  ַהְּבָרכֹות,  ֶאת  לֹוַמר  ְלַהְתִחיל 
ֶׁשל ִהְתַחְּדׁשּות ָּבֲאִויר. ַהְּתִפָּלה ֶׁשל ַהּיֹום ׁשֹוָנה 
ל ֶאְתמֹול. ְּתִפָּלה ֶׁשִּנְפַּתַחת ִּבְבָרכֹות  ְלַגְמֵרי ִמּׁשֶ
יֹוֵתר  ּוִמְתַקֶּבֶלת  ְּבַכּוָָנה  יֹוֵתר  ֶנֱאֶמֶרת  ֻמְׁשָלמֹות 
ָּבִעְנָין...  ִנָּסיֹון  ְלמּוד  ְּכָבר  ִיְצָחק  ַרִּבי  ְלָרצֹון. 
ַל'ַחְברּוָתא'  ִיְצָחק  ר'  ָּפָנה  ִהְסַּתְּיָמה  ְּכֶׁשַהְּתִפָּלה 
ִני ֶׁשּלֹו, ִּבְבִחיַנת 'ֵיְלכּו ֵמַחִיל ֶאל ָחִיל', ַהַּפַעם  ַהּׁשֵ

'ַחְברּוָתא' ְלִלּמּוד ַהַּדף ַהּיֹוִמי.
ִסּפּור  ַּבַּבִית...  ִנְׁשְּכָחה  ַהְּגָמָרא?!  ֵהיָכן  אּוְּפס... 
ָנִדיר ֵאֶצל ִטּפּוס ְמֻסָּדר ְוָיִעיל ְּכר' ִיְצָחק, אּוָלם 
ְלָכל ֶאָחד ָיכֹול ִלְקרֹות... ְּבֵלית ְּבֵרָרה הּוא ִּבֵּקׁש 
ְלִרְכּבֹו  ְוָרץ  ַּדּקֹות  ַּכָּמה  ְלַהְמִּתין  ֵמַה'ַחְברּוָתא' 

ְּכֵדי ִלְנסֹעַ ַהַּבְיָתה ְלָהִביא ֶאת ַהְּגָמָרא.
ְּבַגָּנן  ִיְצָחק  ַרִּבי  ִהְבִחין  ַהְּכִביׁש  ְלִעּקּול  ֵמֵעֶבר 

ְּפָרִטי  ְּבַבִית  ָּגר  ִיְצָחק  ַרִּבי  ִּבְמַלאְכּתֹו.  ָהעֹוֵסק 
ַהֻּמָּקף ְּב'ָגֵדר ַחָּיה'. ְּכִטְבָעּה ֶׁשל ָּגֵדר ַחָּיה, ִמַּפַעם 

ְלַפַעם ִהיא ָּגְדָלה ֶּפֶרא ְוֵיׁש ְלגֹוְזָמּה.
ֶאת  ִלְגזֹם  ְּכֵדי  ַהָּקבּוַע  ַהַּגָּנן  ֶאת  ִהְזִמין  ֶאֶמׁש 
עֹוֵסק  ִלְראֹותֹו,  ֻמְפָּתע  ָהָיה  א  ְוַעָּתה  ַהָּגֵדר, 

ִּבְמַלאְכּתֹו ְּבָחִריצּות ְיֵתָרה.
ִמָּכאן ָוֵאיָל 'ְרׁשּות ַהִּדּבּור' ְלַמְצֵלַמת ָהַאְבָטָחה:
ִנָּיה ָהִראׁשֹוָנה ָּבִסְרטֹון ַמְרָאה ֶאת ַהַּגָּנן ָעסּוק  ַהּׁשְ
ִּבְמַלאְכּתֹו. ְּבָיָדיו הּוא אֹוֵחז ָמסֹור ַחְׁשַמִּלי ָּכֵבד 
ַהֻּמְרָּכב ַעל ַּגֵּבי מֹוט ֶטֶלְסקֹוִּפי ְּבאֶֹר ֶׁשל ִּכְׁשֵני 
ֶמְטִרים. ַהַּגָּנן ֵמִניף ֶאת ַהָּמסֹור ֶאל ַעל ְוגֹוֵזם ֶאת 
 ֶחְלָקּה ָהֶעְליֹון ֶׁשל ַהָּגֵדר. ַמְרַבד ָעִלים ָירֹק הֹוֵל

ּוְמַכֶּסה ֶאת ֶׁשַטח ַהִּמְדָרָכה ַהָּסמּו ַלַּבִית.
ִנָּיה ַהָּבָאה ִנְכַנס ר' ִיְצָחק ְלֶׁשַטח ַהִּכּסּוי ֶׁשל  ַּבּׁשְ
ַהַּמְצֵלָמה, ַמֶּסֶכת קֹורֹוָנה ֲחבּוָׁשה ַעל ָּפָניו. הּוא 
ַּבֲעבֹוָדתֹו  ּוִמְתּבֹוֵנן  ְׁשִנּיֹות  ַּכָּמה   ְלֶמֶׁש ֶנֱעַצר 
ֶׁשל ַהַּגָּנן ֶׁשֹּלא ָׂשם ֵלב ְלבֹואֹו. ִנְרֶאה ִּכי ר' ִיְצָחק 
חֹוֵכ ְּבַדְעּתֹו ַהִאם ְלִהָּכֵנס ֱהיֹות ֶׁשַהָּמסֹור ָּכֵבד 
ִמַּפַעם  ִמָּיָדיו  ְלַהִּניחֹו  ֶנֱאָלץ  ַהַּגָּנן  ְוַאף  ּוְמֻסָּכן, 

ְלַפַעם ִלְמנּוָחה.
ר' ִיְצָחק ְמַכְחֵּכַח ִּבְגרֹונֹו. ֵאין לֹו ְזַמן, ַהַחְברּוָתא 
ַמְמִּתין... ִמּשּׁום ָמה ִנְדֶמה לֹו ֶׁשַהַּגָּנן ָׂשם ֵלב ִּכי 
הּוא עֹוֵמד ְלִהָּכֵנס ְוהּוא ַמְתִחיל ִלְצעֹד ִּבְצָעִדים 

ְמֻהָּסִסים ְלִכּוּון ַׁשַער ֶהָחֵצר.
ַהַּגָּנן  ֶאת  ְמַחֵּיב  ָהָאְזַנִים  ַמֲחִריׁש  ֶׁשַהָּמסֹור  ֶאָּלא 
ְלַהְרִּכיב ָאְזִנּיֹות ֲהָגָנה ֶׁשְּמַנְּתקֹות אֹותֹו ַלֲחלּוִטין 
זֹו  ּוְלֻעְבָּדה  ֵלב,  ָׂשם  א  הּוא  ַהּסֹוֵבב.  ֵמָהעֹוָלם 

ֵיׁש ַמְׁשָמעּות ְמַצְמֶרֶרת.
ִנּיֹות ַהָּבאֹות ָקׁשֹות ִלְצִפָּיה. ַרְגלֹו ָהַאַחת ֶׁשל  ַהּׁשְ
ּוְבִדּיּוק  ֶהָחֵצר,   ְּבתֹו ִנְמֵצאת  ְּכָבר  ִיְצָחק  ַרִּבי 
ֶאת  ַמְנִחית  הּוא  ְמַעט.  ָלנּוַח  ַהַּגָּנן  ַמְחִליט  ָאז 
ֶׁשל  ֵעיָניו   ְלתֹו ַהְיֵׁשר  ְוַהּדֹוֵלק,  ַהָּכֵבד  ַהָּמסֹור 

ַּבַעל ַהַּבִית.
עֹוָדן  ַהָּמסֹור  ֶׁשל  ַהַחּדֹות  ַהִׁשַּּנִים  ְּבְרְרר... 
ְלֻעְבָּדה  ֲחִליִפין.  ְוִנְסָּגרֹות  ִנְפָּתחֹות  ִּגּזּום,  ְּבַמַּצב 
ֵמֵאין  ְטָרִגית   – ַאַחת  ּתֹוָצָאה  ִלְהיֹות  ְיכֹוָלה  זֹו 

ְּכמֹוָתּה – אּוָלם ַהַּפַעם ַהַּמָּצב ׁשֹוֶנה.
ִעָּמם  ַיַחד  ּומּוָטח  ְּבִמְׁשָקַפִים,  ִנְתָּפס  ַהָּמסֹור 
ֶאת  ַהְּמַכָּסה  ָהַעְלָוה  ֲעֵרַמת   ְלתֹו ַהְיֵׁשר 

ַהִּמְדָרָכה.
ְּכֶפַסע ָהָיה ֵּבינֹו ְלֵבין... ַחס ְוָׁשלֹום.

ַהַּמְצֵלָמה ַמְרָאה ֶאת ר' ִיְצָחק ֶהָהמּום ְמֻׁשְפָׁשף 
ֶאת ַאּפֹו ִּבְכֵאב, ּתֹו ֶׁשהּוא ְוַהַּגָּנן ַמִּביִטים ֶזה ָּבֶזה 
ְּבֶהֶלם ֻמְחָלט. ְׁשֵניֶהם ִנְרִאים ֲהמּוִמים ַלֲחלּוִטין. 
ר' ִיְצָחק ִמְתּכֹוֵפף ְלָהִרים ֶאת ִמְׁשָקָפיו ֶׁשָהְפכּו 
ֶקַטע  ִמְסַּתֵּים  ְוָכאן  ְמֻעֶּקֶמת,  ַּבְרֶזל  ְלִפַּסת 

ַהַהְסָרָטה.
'ְּבֵנס'",  אֹוִתּיֹות  ָּבאֹות  'ָאֵמן'  אֹוִתּיֹות  "ַאֲחֵרי 
ִמּקֹוזְ'ִניץ  ַהַּמִּגיד  ֶׁשל  ִּבְדָבָריו  ִיְצָחק  ר'  ִנְזַּכר 
ָאֵמן  ֶׁשֵּמֲעִנַּית  "ְלִפי  ֲחֻנָּכה),  ִעְנְיֵני  ִיְׂשָרֵאל'  ('ֵנר 

ִנְמָׁשִכים ִנִּסים".
ָּברּור ָהָיה לֹו ַלֲחלּוִטין ָמה ֵהֵגן ָעָליו ְּבבֶֹקר ְמֻיָחד 
ְלאֹותֹו  ָּגַרם  ָמה  ְלָהִבין  ֻמְכָרח  ָהָיה  ְוהּוא  ֶזה, 
ֵאָליו  ְוִלְפנֹות  ַטֲעמֹו  ֶאת  ְלַׁשּנֹות  ָקבּוַע  ִמְתַּפֵּלל 
ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ַּבֲאִמיַרת  ְלַזּכֹותֹו  ְּכֵדי  ִמָּיְזָמתֹו 

ְּבַחְברּוָתא, ַּדְוָקא ַהּיֹום.
ִׂשְמָחה  ְלר'  ָּפָנה  ַהְּכֶנֶסת,  ְלֵבית  ָׁשב  ִיְצָחק  ר' 
ִהְקִׁשיב  ִׂשְמָחה  ר'  ַהִּסּפּור.  ֶאת  לֹו  ְוִסֵּפר 
ְּבִהְׁשַּתְּתפּות, ּוְבִסּיּום ָאַמר ִמָּיְזָמתֹו: "ָּכֵעת ַאָּתה 
 ְלָבֵר הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש   אֹוְת ִזָּכה  ָלָּמה  ֵמִבין 

ַחר ְּבַחְברּוָתא, ַּדְוָקא ַהּיֹום..." ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
ִיְצָחק  ַרִּבי  ִנַּצל   ,"אֹוְת ִלְׁשאֹל  ָרִציִתי  "ֶּבֱאֶמת, 
ֵאָלה ֶׁשֵהִעיָקה  ֶאת ַהִהְזַּדְּמנּות ְּכֵדי ַלֲענֹות ַעל ַהּׁשְ
ָעָליו, "ָמה ָּגַרם ְל ַּדְוָקא ַהּיֹום ְלִהְתַחֵּזק ַּבֲעִנַּית 

ָאֵמן".
ַמּדּוַע  ג  ֻמּׂשָ ִלי  "ֵאין  ֶהָחֵבר,  ֵהִגיב  ָהֱאֶמת",  "ֶאת 
ִּבְלִּתי  ַהְחָלָטה  ָהְיָתה  זֹו   ,ֵאֶלי ִלְפנֹות  ֶהְחַלְטִּתי 

ְמֻתְכֶנֶנת..."
ִנְסָּתרֹות ַּדְרֵכי ה'.

ֵעֶסק ַהּתֹוָרה 
ַהְּבָרָכה ָהִראׁשֹוָנה ְּבֵסֶדר ִּבְרכֹות ַהּתֹוָרה ִמְסַּתֶּיֶמת 
ִּבְלׁשֹון: 'ַלֲעסֹק ְּבִדְבֵרי תֹוָרה', ְוא: 'ִלְלמֹד ּתֹוָרה'? 
ִמּשּׁום ֶׁשִעַּקר ַמֲעַלת ַהּתֹוָרה ִהיא ָהֵעֶסק ְוַהְּיִגיָעה. 
ֻהְבַטְחנּו  ֲעֵליֶהן  ֲאֶׁשר  ַהְּמֻרּבֹות  ַהְּבָרכֹות  ַאף 
ְּכִפי  ַהּתֹוָרה',  ַּב'ֲעַמל  ֻמְתנֹות  ְּבֻחּקַֹתי  ְּבָפָרַׁשת 
ֶׁשָּדְרׁשּו ֲחָכִמים (ִסְפָרא ְּבֻחּקַֹתי ב) "ִאם ְּבֻחּקַֹתי ֵּתֵלכּו" 

– "ִלְהיֹות ֲעֵמִלים ַּבּתֹוָרה"(ב"ח או"ח מז; ט"ז ָׁשם א). 
ְלֵחֶלק  ִלְזּכֹות  ְּכֵדי  נֹוֵקב:  ֶלַקח   ִמָּכ ִלְלמֹד  ִנָּתן 
חֹוָבֵתנּו  ֶאָּלא  ּתֹוָרה,  ֶׁשִּנְלַמד   ְּבָכ ַּדי  ֵאין  ַּבּתֹוָרה, 
ִלְנהֹג ָּבּה ְּכ'ַבַעל ֵעֶסק'; ְּכִפי ֶׁשַּבַעל ָהֵעֶסק ֻמָּנח ָּכל 
ַחָּיב  הּוא  ְלַהְצִליַח  ְּכֵדי  ֶׁשֵּכן  ִעְסקֹו,  ְּבַהְצָלַחת  ֻּכּלֹו 
ב ֶאת ְּדָרָכיו, ְלָבֵרר ַהִאם ִעְסקֹו ְמנָֹהל  ָּכל ָהֵעת ְלַחּׁשֵ
ִּבּקֶֹרת  ַּתַחת  ָהֵעת  ָּכל  ַעְצמֹו  ּוְלַהֲעִמיד  ְּבַהְצָלָחה 
ֶהְפֵסד,  מּול  ֶרַוח  ֶׁשִּיְבּדֹק  ַהֶחְׁשּבֹונֹות  ְמַנֵהל  ֶׁשל 
ב  ָּכ ַּגם ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה ַחָּיב ָהָאָדם ָּכל ָהֵעת ְלַחּׁשֵ
ֶחְׁשּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ְלַהִּכיר ֶאת ַמֲעלֹוָתיו ִויכֹולֹוָתיו 
ְוִלְבחֹן ַהִאם ִלּמּודוֹ ִמְתַנֵהל ְּבאֶֹפן ֻמְצָלח ּוְבֶהְתֵאם 

ְלכֹחֹוָתיו.
רֹאׁשֹו  ֶאת  נֹוֵתן  ַהַּמְׂשִּכיל  ֶׁשַהּסֹוֵחר  ְּכִפי  ֵכן,  ְּכמֹו 
ְוֻרּבֹו ַּבֲעָסָקיו ְוֵאינֹו ְמַפֶּנה ֶאת ְזַמּנֹו ְלִעְנָיִנים ֶׁשֵאיָנם 
ַּבּתֹוָרה  ָהעֹוֵסק   ָּכ ִמְסָחרֹו,  ְּבַהְצָלַחת  ְקׁשּוִרים 
ָצִרי ָלֵתת ֶאת ָּכל ַמֲעָיָניו ָּבּה, ַלֲהגֹות ָּבּה יֹוָמם ָוַלִיל 
ְוא ְלַפּנֹות רֹאׁשֹו ְלִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ַהֶּזה ֶׁשֵאיָנם ֶאָּלא 
עמ'  ח"ו  ְיֶחְזֵקאל'  ('אֹור  ַמְּטָרתֹו  ִעַּקר  ְלֻעַּמת  ִּכְטֵפִלים 

קצג, ְּבֵׁשם ַהַּסָּבא ִמֶּקֶלם). 

ַהִּסָּבה ֶׁשָאנּו ְמָבְרִכים "ַלֲעסֹוק ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה", ְוא 
ַּבּתֹוָרה'  'ַלֲעסֹק  ֶׁשָּלׁשֹון  ְלִפי  ִהיא  ַּבּתֹוָרה"  "ַלֲעסֹק 
ַהּתֹוָרה  ֶאת  ִלְלמֹד  ְּכלֹוַמר:  ַמָּמׁש,  'ַּבּתֹוָרה'  ַהְינּו 
ִלּמּוד  ַאף  ִנְכָלל  ּתֹוָרה'  'ִּדְבֵרי  ַּבָּלׁשֹון   ַא 'ִלְׁשָמּה'. 
(ְרֵאה  ְּדאֹוָרְיָתא'  'ְּפָטָטָיא  ַהְּמֻכֶּנה  ִלְׁשָמּה'  'ֶׁשֹּלא 
 ְלָבֵר ְמַדְּיִקים  ָאנּו   ְלִפיָכ ה).  ט  ְּבָרכֹות  ְירּוַׁשְלִמי 
ִלְלמֹד  ִנְזֶּכה  ֶׁשָאֵכן  ָלנּו  ַיֲערֹב  ִמי  ֶׁשֵּכן  זֹו,  ְּבָלׁשֹון 

'ִלְׁשָמּה' ('ִצְדַקת ַהַּצִּדיק' אֹות נט).

ֲעֵרבּות ּוְמִתיקּות ַהּתֹוָרה 
'ְוַהֲעֵרב ָנא' ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ִמּבֹוֵרא ָהעֹוָלם  ְּבַבָּקַׁשת 
ֶׁשַּיְמִּתיק ָלנּו ֶאת ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה, ָּכ ֶׁשַּנְרִּגיׁש ְנִעימּות 
ְוא  ַאֲהָבה   ִמּתֹו אֹוָתם  ּוְנַלֵּמד  ְּבִלּמּוָדם,  ְוִׂשְמָחה 
לֹום  ִמּתֹו ֶהְכֵרַח. ְּכִפי ֶׁשָאַמר ָּדִוד ַהֶּמֶל ָעָליו ַהּׁשָ
ַהּיֹום  ָּכל   תֹוָרֶת ָאַהְבִּתי  "ָמה  צז):  (קיט  ִּבְתִהִּלים 

ִהיא ִׂשיָחִתי" (ַרִׁש"י ְּבָרכֹות יא ב ד"ה ַהֲעֵרב).
ְּדָבָריו  ֶאת  ְלַעְצמֹו  ֶאָחד  ָּכל  ֶׁשְּיַׁשֵּנן  ְּכַדאי  ְוָאֵכן, 
ַהָּפסּוק  ַעל  ַהָּקדֹוׁש  ַהַחִּיים'  ָה'אֹור  ֶׁשל  ַהִּנְפָלִאים 
(ְּדָבִרים כו יא): "ְוָׂשַמְחָּת ְבָכל ַהּטֹוב": "ֵאין טֹוב ֶאָּלא 
ִּבְמִתיקּות  ַמְרִּגיִׁשים  ָאָדם  ְּבֵני  ָהיּו  ֶׁשִאם  ּתֹוָרה. 
ּוִמְתַלֲהִטים  ִמְׁשַּתְּגִעים  ָהיּו  ַהּתֹוָרה,  טּוב  ַוֲעֵרבּות 
ֶּכֶסף  ָהעֹוָלם  ְמלֹוא  ְּבֵעיֵניֶהם  ֶיֱחַׁשב  ְוא  ַאֲחֶריָה 
ַהּטֹובֹות  ָּכל  ּכֹוֶלֶלת  ַהּתֹוָרה  ִּכי  ִלְמאּוָמה,  ְוָזָהב 

ֶׁשָּבעֹוָלם".
ַהּתֹוָרה,  ִלּמּוד  ַעל  ַּדְוָקא  זֹו  ְּבָלׁשֹון  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו 
ִּבְלִּתי  ֵחֶלק  ִהיא  ְוָהֹעֶנג  ָהֲעֵרבּות  ֶׁשַהְרָּגַׁשת  ִמּשּׁום 
קג):  קיט  (ָׁשם  ַּכָּכתּוב  ּתֹוָרה,  ַּתְלמּוד  ִמִּמְצַות  ִנְפָרד 
"ַמה ִּנְמְלצוּ ְלִחִּכי ִאְמָרֶת ִמְּדַבׁש ְלִפי" ('עַֹלת ָּתִמיד' 

ֶּפֶרק י). 

ְוָכ ָאֵכן ָּכַתב ָה'ֶאְגֵלי ַטל' ְּבַהְקָּדָמתֹו: "ִעַּקר ִמְצַות 
ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ִלְהיֹות ָׂשׂש ְוָׂשֵמַח ּוִמְתַעֵּנג ְּבִלּמּודוֹ, 

ֶׁשֶּנֱהֶנה  ּוְמַאֵחר  ְּבָדמֹו.  ִנְבָלִעים  ּתֹוָרה  ִּדְבֵרי  ְוָאז 
ַהּלֹוֵמד  ַלּתֹוָרה...  ָּדבּוק  ַנֲעֶׂשה  הּוא  ּתֹוָרה  ִמִּדְבֵרי 
ְלֵׁשם ִמְצָוה ּוִמְתַעֵּנג ְּבִלּמּודוֹ ֲהֵרי ֶזה ִלּמּוד ִלְׁשָמּה 

ְוֻכּלֹו קֶֹדׁש, ִּכי ַּגם ַהַּתֲענּוג ִמְצָוה".

'ֶצֱאָצֵאינּו ְוֶצֱאָצֵאי ֶצֱאָצֵאינּו'
ָאְמרּו ֲחָכִמים (ָּבָבא ְמִציָעא פה א): "ָּכל ֶׁשהּוא ַּתְלִמיד 
ָחָכם, ּוְבנֹו ַּתְלִמיד ָחָכם, ּוֶבן ְּבנֹו ַּתְלִמיד ָחָכם – ׁשּוב 
כא):  נט  (ְיַׁשְעָיה  ֶׁשֶּנֱאָמר  ִמַּזְרעֹו.  ּפֹוֶסֶקת  ּתֹוָרה  ֵאין 
 ָעֶלי ֲאֶׁשר  רּוִחי  ה'  ָאַמר  אֹוָתם  ְּבִריִתי  זֹאת  'ַוֲאִני 
ּוִמִּפי   ִמִּפי ָימּוׁשּו  א   ְּבִפי ַׂשְמִּתי  ֲאֶׁשר  ּוְדָבַרי 

ַזְרֲע ּוִמִּפי ֶזַרע ַזְרֲע ָאַמר ה' ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם'".
ְלַבֵּקׁש  ֶׁשֵּיׁש  ָהִראׁשֹוִנים  ָקְבעּו  ֶזה  ְיסֹוד  ִּפי  ַעל 
ֶׁשַעל  ֶצֱאָצֵאינּו",  ְוֶצֱאָצֵאי  "ֶצֱאָצֵאינּו  ַעל  זֹו  ִּבְבָרָכה 
('ֵסֶפר  ִמַּזְרֵענּו  ַהּתֹוָרה  ִּתְפסֹק  ֶׁשֹּלא  ִנְזֶּכה   ָּכ ְיֵדי 

ַהַּמְנִהיג' ִּדיֵני ְּתִפָּלה יט; ב"ח או"ח מז). 

ִלְכל  ֶׁשְּכֵדי  ְוסֹוְבִרים  ַהחֹוְלִקים  ֵיׁש  ְואּוָלם 
"ְוֶצֱאָצֵאי  לֹוַמר   ָצִרי ֵאין  ָּבִנים,  ְּבֵני  ַּגם  ְּבַבָּקָׁשֵתנּו 
ֶצֱאָצֵאינּו", ֶׁשֵּכן ֵהם ִנְכָלִלים ְּכָבר ְּבֵתַבת "ֶצֱאָצֵאינּו". 
ַהִּמָּלה  ֶאת  ְמַתְרֵּגם  ח)  כא  (ִאּיֹוב  ַהַּתְרּגּום  ֶׁשֵּכן 
ַאְבָרָהם'  ('ָמֵגן  ְּבֵניֶהם]  [ְּבֵני  ְּבֵניהֹון"  "ְּבֵני  'ֶצֱאָצִאים': 

ֵריׁש סי' מז). 

ַרִּבי יֹוֵסף ָׁשאּול ָנַתְנזֹון ('ַיד ָׁשאּול' יור"ד רסה ג) נֹוֵקט 
ֶאת  ב  ִיּׁשֵ אּוָלם  ַאְבָרָהם',  ַה'ָּמֵגן  ְּכִגְרַסת  הּוא  ַאף 
ִּגְרַסת ְזֵקנֹו ַהָּב"ח ַעל ִּפי ְּדָבָריו ַהְּידּוִעים ֶׁשל ַהּזַֹהר 
ֶאת  ְלָפֵרט  ָהָאָדם   ֶׁשָּצִרי א)  קסט  (ַוִּיְׁשַלח  ַהָּקדֹוׁש 
ַּבָּקָׁשתֹו ַּבְּתִפָּלה ִּבְׂשָפָתיו ַּכָּיאּות. ְוַעל ֵּכן ִּבְתִפָּלֵתנּו 
ְלָפֵרט  ֶׁשָראּוי  ַהָּב"ח  ָנַקט  ֶצֱאָצֵאינּו  ַהְצָלַחת  ַעל 

"ְוֶצֱאָצֵאינּו ְוֶצֱאָצֵאי ֶצֱאָצֵאינּו".

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
ְמַסֵּיַע ְללֹוְמֵדי ַהּתֹוָרה ַלֲהִביָנּה

"ֲאֻרָּכה  ט):  יא  (ִאּיֹוב  ֶנֱאָמר  ַהְּקדֹוָׁשה  ַהּתֹוָרה  ַעל 
ֶׁשל  ֶׁשִּמָּדָתּה  ְּכלֹוַמר,  ָים"  ִמִּני  ּוְרָחָבה  ִמָּדּה  ֵמֶאֶרץ 
יֹוֵתר   – ְוָרְחָּבּה  ָהָאֶרץ,  ִמִּמַּדת  יֹוֵתר  ֲאֻרָּכה  ַהּתֹוָרה 
ֵמַהָּים (ְרֵאה ֵערּוִבין כא א). ִנְמָצא ֵאפֹוא ִּכי ַרק ְּבִסּיּוַע 
ֶאת  ּוְלָהִבין  ִלְזּכֹות  ָאנּו  ְיכֹוִלים  ַמִים  ִמּׁשָ ְמֻיָחד 
ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה. ְלִפיָכ חֹוְתִמים ָאנּו ְּבָרָכה זֹו ְּבֻנַּסח: 
"ַהְמַלֵּמד ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל" – ְלׁשֹון הֹוֶוה, ֶׁשְּבָכל 
ַהּתֹוָרה  ְללֹוְמֵדי  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ְמַסֵּיַע  ַהּדֹורֹות 
'ַאֲהָבה  ְּבִבְרַּכת  ָאנּו  ְמַבְּקִׁשים  ֶׁשָאֵכן  ְּכִפי  ַלֲהִביָנּה, 
ִלְׁשמַֹע  ּוְלַהְׂשִּכיל  ְלָהִבין  ִּביָנה  ְּבִלֵּבנּו  "ְוֵתן  ַרָּבה': 
או"ח  ַיֲעקֹב'  'ְיׁשּועֹות  ַיֲעֵב"ץ';  ('ִסּדּור  ּוְלַלֵּמד..."  ִלְלמֹד 

מז א). 

ֵעיָניו  ֶׁשָראּו  ֶאת  ִּדיְסִקין  ַהַּמֲהִרי"ל  ַּתְלִמיד  ֵהִעיד 
ַהָּגדֹול:  ַרּבֹו  ִעם  ִלּמּודוֹ   ְּבַמֲהַל ְּתכּופֹות  ְלִעִּתים 
ַּכֲאֶׁשר ָהָיה ַהַּמֲהִרי"ל ִנְתָקל ְּבַמֲהַל ִלּמּודוֹ ְּבסּוְגָיה 
ֶׁשָּיַׁשב  ֵמַהַּתְלִמיד  ִּבֵּקׁש  ָבּה,  ְלַיּׁשְ ְּבָידֹו  ָעָלה  ֶׁשֹּלא 
ַהְּגָמָרא  ְלׁשֹון  ֶאת  ָרם  ְּבקֹול  ְּבָפָניו  ְלַהְקִריא  ְלָפָניו 
 ַהֶחֶדר ָהלֹו ִמָּלה ְּבִמָּלה, ּוֵביְנַתִים ָהָיה צֹוֵעד ְלאֶֹר
ֶׁשִּנְפָּתח  ַעד  ִעּיּונֹו,  ְּבַׂשְרַעֵּפי  ָׁשקּוַע  ְּכֶׁשהּוא  ָוׁשֹוב 

ַמֲעַין ִּדְמעֹוָתיו.
ִנְׁשָּבר  ְּבֵלב  ּוִמְתַּפֵּלל  ָזִוית  ְלֶקֶרן  ּפֹוֵרׁש  ָהָיה  ָאז  אֹו 
ִלְפֵני ה' ֶׁשָּיִאיר ֵעיָניו ִּבְמאֹור ּתֹוָרתֹו. ּוְלַאַחר ֶׁשָהָיה 
 אֹוֵמר ִוּדּוי ּוַמְפִריׁש ְצָדָקה, ִמָּיד ָהָיה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
ִמְתָּבֶאֶרת  ָהְיָתה  ְוַהּסּוְגָיה  ֵעיָניו,  ֶאת  ֵמִאיר  הּוא 

ְלָפָניו ָּבֵאר ֵהיֵטב ('ַעּמּוד ֵאׁש' עמ' לד). 

'אֹו ַחְברּוָתא אֹו ִמיתּוָתא'

ה  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
חברּוָתא ֹו

סִספּפּור ם
ת ַהּתֹוָרה (ב) ְרּכַ ּבִ

מֹו. (ִאֶּגֶרת ָהַרְמָּב"ן) ר ּתּוַכל ְלַקּיְ ָבר ֲאׁשֶ ר ָלַמְדּתָ ִאם ֵיׁש ּבֹו ּדָ ֲאׁשֶ ׂש ּבַ ַחּפֵ ֶפר, ּתְ קּום ִמן ַהּסֵ ר ּתָ ְוַכֲאׁשֶ

ה ִפָלּ ֵסֶדר ַהְתּ ִניִנים ּוֵבאּוִרים ּבְ ּפְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  עּתַ ּתַ
ּּּבְרכ

ִנייני פפּפְ ם 

ֱאָמִנים  ִבים ִמּקֹוְרֵאינּו ַהּנֶ ִמְכּתָ ֵבי ֱאמּוִנים   ִמְכּתְ

ִ

מִמכככ ִמכ ם 
ְלעֹוְרֵכי 'ְוכֹל ַמֲאִמיִנים' הי"ו 

ְיַׁשר ּכֲֹחֶכם ַעל ַהִּפָּנה ַהֲחָדָׁשה ֶׁשִיַּחְדֶּתם ְלִמְכְּתֵבי ַהּקֹוְרִאים. ְּכקֹוְדַמי ֶאְׂשַמח ְלַׁשֶּתְפֶכם ְּבַרְעיֹון ֶׁשָעָלה 
ְּבִלִּבי, ּתֹו ְּכֵדי ִלּמּוד ַהַּדף ַהּיֹוִמי ְּבֶפֶרק ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְּדִמיָלה (ַׁשָּבת קלג ב): ַהָּבָרְיָתא ּדֹוֶרֶׁשת ֶאת ַהָּפסּוק 
(ְׁשמֹות טו ב): "ֶזה ֵא-ִלי ְוַאְנֵוהּו" – "ִהְתָנֵאה ְלָפָניו ְּבִמְצוֹות. ֲעֵׂשה ְלָפָניו ֻסָּכה ָנָאה, ְולּוָלב ָנֶאה ְוׁשֹוָפר 

ָנֶאה. ִציִצית ָנָאה, ְוֵסֶפר ּתֹוָרה ָנֶאה..." 
ָחַׁשְבִּתי ֶׁשהּוא ַהִּדין ֶׁשֵּיׁש ִלְדרֹׁש: 'ֱאמֹר ְלָפָניו ְּבָרָכה ָנָאה', ְוִהיא ְּבָרָכה ַהַּנֲעֵנית ְּבָאֵמן. ַּכְּמפָֹרׁש ַּבּזַֹהר 
הק' (ֵעֶקב רעא א), ֶׁשַרק ְּבָרָכה ֶׁשָענּו ַאֲחֶריָה ָאֵמן ִהיא ְּבָרָכה ֻמְׁשֶלֶמת, ְוַאף ַה'ִּמְׁשָנה ְּברּוָרה' (קטז כ) ָּפַסק 

ַלֲהָלָכה ֶׁשֲעִנַּית ָאֵמן ִהיא ִמְּכַלל ַהְּבָרָכה. 
ִמְצַות  ַאף   ְּבָכ ְמַקְּיִמים  ְּכֶׁשְּלַעְצָמּה,  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ַמֲעַלת  ֶעֶצם  ִמְּלַבד  ְּבָרָכה,  ַעל  ָאֵמן  ֶׁשַּבֲעִנַּית  ִנְמָצא 
"ִהְתָנֵאה ְלָפָניו ְּבִמְצוֹות". ָּדָבר ֶזה ַאף ִנְרָמז ַּבְּבַרְיָתא ּגּוָפא. ַהֻּדְגָמה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשַהָּבַרְייָּתא ְמִביָאה ִהיא 

ִמְצַות 'ֻסָּכה'. ְו'ֻסָּכה' ְּבִגיַמְטִרָּיה ָאֵמן, ַּכָּידּוַע. 
ַהחֹוֵתם ִּבְבָרָכה, - ש.פ. ֶאְלָעד. 

"ּוַמְצִּדיֵקי ָהַרִּבים ַּכּכֹוָכִבים"
ִאם ַאֶּתם ְמֻעְנָיִנים ְלַזּכֹות ֶאת ָהַרִּבים ְוִלְפעֹל ְלַמַען ַהְחָּדַרת ֲחִׁשיבּות ֲעִנַּית ָאֵמן ַּבֲאזֹוְרֶכם – 

ָאָּנא ְּפנּו ֵאֵלינּו ַּבַפְקס 03-6193071 אֹו ְּבִמיל: gmail.com@9139191  ְוָאנּו ִנּצֹר ִעְּמֶכם ֶקֶׁשר. 



תן יד למתבגר
איך (לא) מתמודדים

דרך  את  עזב  שלהם  שהבן  הורים  אלי  הגיעו 
התורה. ההורים היו שבורים לחתיכות. הם סיפרו לי 
על דרכי ההתמודדות שלהם. מצד אחד הם רבים 
אשם  רגשות  בו  לעורר  מנסים  שני  ומצד  הבן,  עם 

וייסורי מצפון: "כמה השקענו 
בך, כמה נתנו לך, וכמה אתה 
בוגד בנו". הם מנסים להראות 
שלו  החכם  הטלפון  כמה  לו 
והוא  החיים  את  לו  הורס 
בכלל לא מבין מה הם רוצים. 
יפים  שלו  שהחיים  לו  נראה 
שלו  היחידה  והבעיה  מאוד, 

בחיים היא ההורים בעצמם.

מבינים  שכולכם  מניח  אני 
בדיוק  לא  שלהם  שהדרכים 
עזרו. הם משדרים בגל אחד 
על  נמצא  שלהם  הבן  ואילו 
לא  זה  ואם  לגמרי.  אחר  גל 
טוב,  עוד  היה  זה  עוזר  היה 
מעצבן  רק  שזה  היא  הבעיה 
את הבן ורק מרחיק ביניהם, 
שלא לדבר על המצב הנפשי 
מכל  שמחמיר  ההורים  של 
נעשים  הם  הללו,  המריבות 
ליום  מיום  יותר  מתוסכלים 
והנפשית  הגופנית  ובריאותם 

מתערערת.

 – עצמך  את  תכיר 
תכיר את ילדך

לכל אחד יש את היצר הרע 
שלו. לאחד קשה לקום בבוקר, לאחת קשה מאוד 
מאוד  קשה  לזה  הרע,  מלשון  עצמה  את  לשמור 
משיכה  יש  ולזו  שלו,  ההתמכרויות  על  להתגבר 
זמן  לקבוע  קשה  לזה  לטכנולוגיה,  מאוד  חזקה 
וללמוד, ולזו קשה להתגבר על הכעס שלה ועל שאר 

המידות הרעות.

אז לכולנו יש יצר רע. אתה מבין את זה שיש לך 
יצר הרע? את מרגישה את זה?

מסתכלים  אתם  איך  זה?  עם  עושים  אתם  ומה 
על עצמכם?

את  ומאשימים  עצמכם  את  רודפים  אתם  אם 
אין  כמו:  בטענות  עצמכם 
אני  רצון,  כוח  מספיק  לי 
ככה   – רשעית  אני  חלש, 
תתייחסו  אתם  בדיוק 
גרוע  ואפילו  שלכם,  לילדים 
התסכול  כל  את  כי  יותר, 
מעצמכם  שלכם  הפנימי 
ואם  עליהם.  תוציאו  אתם 
איך  עוד  כמבוגרים  אתם 
וממשיכים  שורדים  שהוא 
למרות  וביהדות  בחיים 
האשמה  של  הכבד  המשא 
עצמכם  על  נוטלים  שאתם 
זה  שלכם  הילדים  בשביל   –
הרבה הרבה יותר מידי, הם 

קורסים.

הידיעות הנעלמות
עם  כול  קודם  דיברתי  לכן 
שלהם  החיים  על  ההורים 

עצמם.

יישמע  שזה  כמה  עד 
הידיעות  אחת  מצחיק, 
מאוד  אוהבים  שאנחנו 
להתעלם ממנה היא הידיעה 
שיש לנו יצר הרע. אבל מה 
שעוד יותר נסתר ונעלם זה, 
את  לנצח  בכוחנו  שאין  יודעים  לא  כולם  שכמעט 
בכוחנו.  לא  זה  יכולים.  לא  אנחנו  כן,  הרע.  היצר 
הגמרא אומרת את זה: "אלמלא הקדוש ברוך הוא 

עוזרו אינו יכול לו".

אתם כהורים מתמודדים עם יצר רע, אבל הגמרא 
מה  לכן  לבד,  להתמודד  יכולים  לא  שאתם  אומרת 

יום  בכל  זמן  שתקדישו  הוא  שתעשו  שמתבקש 
לבקש מה' עזרה: 'תעזור לי, אני לא יכול לבד...' בלי 
תפילה אין לך כוח להתנגד ליצר הרע, אם כן בלי 
תפילה אין לך יצר טוב. בלי תפילה אתה למעשה 
המעשית  המסקנה  היא  התפילה  הרע.  ליצר  נכנע 
שיש  הידיעה  את  אותנו  שמלמדת  הגמרא  מדברי 

לכולנו יצר רע שאיננו יכולים להתמודד לבד נגדו.

חינוך זה נתינה
לא  והוא  רע  יצר  עם  מתמודד  שלכם  הבן  וגם 
אם  טוב.  יצר  לו  שאין  אומרת  זאת  להתפלל,  יודע 
עצמו,  על  להתפלל  יתחיל  הוא  שגם  רוצים  אתם 
אתם  כי  עצמכם,  על  תתפללו  אתם  כול  קודם  אז 
בדיוק באותו מצב כמוהו. גם לכם יש יצר רע שאין 
בכוחכם להתמודד נגדו בלי התפילה. באילו טענות 
לא  בעצמכם  אתם  אם  כלפיו  לבוא  יכולים  אתם 
מתפללים על עצמכם? אתם בעצמכם אין לכם יצר 
רוצים  אתם  מה  אז  מתפללים,  לא  אתם  כי  טוב 

מהילד?

ואם אתם רוצים ללמד אותו שיתחיל להתפלל על 
עצמו – כל שכן שאתם צריכים קודם כול להתפלל 
זה  חינוך  "שיטות",  לא  זה  חינוך  כי  עצמכם.  על 
אם  בתוכך.  שיש  מה  רק  לתת  יכול  אתה  נתינה. 
אתה חי את התפילה, וחי את הבקשה מה' שיציל 
זה  את  להעביר  תוכל   – שלך  הרע  מהיצר  אותך 

בקלות גם לילד שלך.

ילד זה לא רכב
לוקחים  אתם  ברכב  בעיה  כשיש  יקרים,  הורים 
זה  ילד  אבל  בו.  מטפלים  ושם  למוסך  הרכב  את 
עם  התמודדות  בכל  מכם.  חלק  הוא  ילד  רכב.  לא 
הילדים, תזכרו היטב שההתמודדות באה בעבורכם, 
כדי לקדם אתכם ולרומם אתכם. הקדוש ברוך הוא 
אוהב אתכם ורוצה למסור לכם מסר לקרב אתכם 
אליו, לקרב אתכם לתפילה, לקרב אתכם לעבודה 
על עצמכם והוא מעביר את זה דרך הילדים שלכם.

תשכחו לגמרי מהבעיות של הילד ותתחילו לבנות 
שלכם.  היומית  העבודה  את  שלכם,  התפילה  את 
המאמר  מכל  טובה  אחת  עצה  רוצים  אתם  ואם 
את  תעזבו  הילדים,  עם  התמודדות  בכל  אז  הזה, 
הילדים ותתחילו להתפלל על עצמכם. רק זה לבד 
על  לעבוד  שתתחילו  בלי  ואילו  פלאות.  לחולל  יכול 
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אם אתם רודפים 
את עצמכם 

ומאשימים את 
עצמכם בטענות 

כמו: אין לי מספיק 
כוח רצון, אני 

חלש, אני רשעית 
– ככה בדיוק אתם 
תתייחסו לילדים 

שלכם, ואפילו גרוע 
יותר, כי את כל 
התסכול הפנימי 
שלכם מעצמכם 

אתם תוציאו עליהם.

כל יהודי אני אוהב



שערי תפילה פרק ט'
בע"ה  נמשיך  לתפילה",  "חינוך  בנושא:  השבוע 
לתפילה  הילד  בין  החיבור  את  מונע  מה  לבדוק, 
וכיצד נוכל בע"ה "לגשר" על הפער ולקרב את הילד 

לעבודת התפילה.

האיש הפשוט 

המתה  הכותל  רחבת  חורפי,  ערב  זה  היה 
מניין  מארגן  וזה  תהילים,  קורא  זה  מתפללים. 

במורד  ירדתי  ערבית.  לתפילת 
הכניסה, ותרתי בעיני אחר מקום 
עד  סמוך  הפנימית  ברחבה  פנוי 
כמה שניתן לאבני הכותל. בפינה 
השמאלית מצאתי לי מקום פנוי, 
והתקרבתי  תהילים  ספר  לקחתי 
את  פתחתי  הפנוי.  המקום  לכוון 
ספר התהילים והתחלתי "להגיד" 
מבוגר,  יהודי  עמד  לידי  תהילים, 
וסוודר  ישן  צמר  בכובע  חבוש 
נראה  גופו,  את  עטף  עבה  כחול 

איש לגמרי פשוט. 

ידיו  ו"דיבר",  שם  עמד  הוא 
אוחזות באבני הכותל כמו רצה הוא לחבקן ולנשקן. 
התהילים  מאמירת  שהפסקתי  לב  שמתי  לרגע 
שלי, ונהייתי שקוע כל כולי בו, ביהודי המבוגר. עיניו 
היו עצומות ומידי פעם הוא הפנה את ראשו כלפי 
מעלה, כאילו ניסה גופו להתנתק מהעולם הזה. לא 
לעצמו הוא דיבר כי אם לאלוקיו. בעברית מטובלת 
את  ותינה  הכותל  לאבני  צמוד  עמד  הוא  באידיש 
צערו לפני ה' יתברך. מתוך דבריו הבנתי כי בשבוע 
שעבר גילו אצל נכדו האברך, את המחלה הנוראה.

הוא, ממש מדבר, בעוד אני הייתי רק "מתפלל"...

..."מדוע שרדתי את כל שנות הזעם, טאטא זיסער, 
ואפשרתי  בדומיה  סבלתי  מדוע  יקר?!  -אבאל'ה 
לגרמנים הארורים לסרוק את בשרי במסרקות של 

ברזל, וכי לא בכדי להמשיך את שושלת הדורות כפי 
שאתה עצמך כתבת בתורה?! 

איך זה שלא השלכתי את גופי המיוסר, על אחת 
המוות  מחנה  את  שהקיפו  המחושמלות  הגדרות 
ושמתי קץ וסוף לייסורי גוף ונפש?! אתה יודע למה 
אבאל'ה, כי האמנתי בך בכל ליבי שהנה עוד מעט 
אתעורר  ואני  ימותו  הגרמנים  כל  הרע,  כל  יחלוף 
שאתה  ליבי,  בכל  בך  האמנתי  הזה.  מהחלום הרע 
תיתן  לא  ואתה  וחנון  רחום  מלך 

לגרמנים הארורים להרוג אותי.

רופא חולי עמו ישראל, אבאל'ה 
מהעולם  ילך  יצחק'ל  ואם  יקר! 
עם  אלמנה  אשתו  את  וישאיר 
את  סותר  לא  זה  בבית,  תינוקת 

מה שאתה עצמך כתבת?! 

אתה  מה  אבאל'ה,  לי  תגיד 
במה  הרי  שלך?!  מיצחק'ל  רוצה 
הוא  חמד,  אברך  יצחק'ל  עוסק 
הוא  בתורתך!  והוגה  יושב  הרי 
בדוחק  צער  חיי  לחיות  מוכן 
ללמוד  ורוצה  אותך  אוהב  שהוא  בגלל  רק  גדול, 
של  השרשרת  את  ולהמשיך  הקדושה  תורתך  את 
עם ישראל. מה הוא רוצה יצחק'ל שלך, רק להיות 
יקר!  אבא  בעולם,  יהודים  ילדים  עוד  ולהוליד  בריא 
הרי  במקומו.  מהעולם  אותי  קח  עסק:  ונעשה  בא 
את  כבר  סיימתי  ובטוח  מספיק  חייתי  כבר  אני 
תפקידי. שלח לו רפואה שלמה אני מתחנן לפניך!" 
את  לא  וגם  שמעתי  לא  כבר  דיבוריו  המשך  את 
בעקבות  להיטשטש  שהחלו  שלי  התהילים  פסוקי 
הדמעות שהציפו את עיני.  כן, גם אני התפללתי, גם 
אני אמרתי תהילים ולפעמים גם בכוונה, אבל בעוד 
הוא  כאילו  הקב"ה  עם  דיבר  יצחק'ל   של  שסבא 

ממש לידו, אני הייתי רק  "מתפלל" אליו...

יש תפילה ויש תפילה

התפילה, היא "קשר רוחני" עמוק מאוד, בין האדם 

לה' וחוסר הקשר הזה, הוא הגורם העיקרי, המונע 
מהילד לא להתחבר לתפילה.

חבר  עם  משוחח  הילד  כאשר  הרי  נחשוב,  בואו 
או כאשר הוא בא לבקש משהו, הוא וודאי מתכוון 
לכל מה שהוא אומר ואם כן איך זה שאת התפילה 
ּוִבְׂשָפָתיו  "ְּבִפיו  בבחינת  בשפתיו,  מוציא  רק  הוא 
היתרון  זהו  תרצו,  אם  ִמֶּמִּני"?!  ִרַחק  ְוִלּבֹו  ִּכְּבדּוִני 
ה',  עם  בעצמו  עורך  שאדם  בשיחות  ביותר  הבולט 
על פני תפילות סדורות ומוכנות כדוגמת התפילות 

הסדורות בסידור-התפילה.

בשיחה עם ה' אדם יכול להתבטא ביתר חופשיות 
לגבי בקשות ועניינים אישיים הנצרכים לו בגשמיות 
או ברוחניות, הרי תפילה היא "עבודה שבלב" ובלי 
ומה  הזו,  העבודה  את  לעשות  אפשר  אי  הרי  לב 
יותר טוב משיחה עם ה' שהיא נוגעת וקרובה יותר 
לספר  חופשי  אדם  ה'  עם  בשיחה  הלב,  להרגשת 
לבוראו על הכל, להתאונן כלבבו וכנפשו על כל אשר 
הנכונות  המילים  את  ליבו  ממעמקי  ולהוציא  יחפוץ 

ביותר לגבי מצבו באותו הזמן. 

תפילה לא-ל חיי

ולכן ברור לכל בר דעת, שבכדי שנוכל לחבר את 
הקשר  את  ליצור  עלינו  התפילה"  "נושא  עם  הילד 
זה  חיבור  יתברך.  ה'  עם  הילד  של  הרוחני  והחיבור 
יתברך  שה'  ירגיש  והילד  במידה  רק  להיות  יוכל 
נמצא במציאות של החיים שלו ולא רק נמצא "אי 

שם" רחוק במרומים.

הקשר  את  לחיות  שמתרגל  אלוקות"  ש"חי  ילד 
לשיחה  הן  היטב  שמחובר  ילד  הוא  יתברך  ה'  עם 

האישית עם ה' והן לתפילה הסדורה.

שלך  במילים  החופשית  השיחה  כי  לדעת,  עלינו 
למה  מעבר  ורוחנית,  פנימית  כך  כל  היא  ה',  עם 

שאנו חושבים. 

עבודה להשבוע

חיבור  קשר,  ליצור  היא,  השבוע  העבודה  לכן 
משמעותי של כל בני הבית עם ה' יתברך.

נספר  מעניין,  ערב  לאיזה  הבית,  בני  את  נאסוף 
להם את הסיפור שלי עם הסבא מהכותל, ונשוחח 
איתם על מהותה של תפילה ועל הקשר שלנו עם 

ה'.

עבודה זוגית בנושא, תהייה גם היא בע"ה מצויינת.  
בהצלחה!

בדיחות הדעת

אחד אומר לאשתו: "אני יוצא להפגנה ומוכן 
להיעצר על קידוש השם", אשתו: "אין לי בעיה 
מעצר  לא  רק  אבל  חשובה,  מצווה  באמת 

בית!".

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 

ר"תיציאהכניסה
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ְלהֹודֹות ַעל ַהְּפָצִעים
ִלי  ְוִסְּפָרה  ַאַחת,  ה  ִאּׁשָ ֵאַלי  ֶׁשָּבָאה  ִמְקֶרה  ָהָיה 
ֶׁשִהיא סֹוֶבֶלת ְמאֹד ִמְּפָצִעים ְמכָֹעִרים ְּבָפֶניָה, ְורֹוָצה 
ִהיא ַלֲעׂשֹות ֵׁשׁש ְׁשעֹות ִהְתּבֹוְדדּות ַעל ֶזה. ָאַמְרִּתי 
ֲאֻרָּכה  ִהְתּבֹוְדדּות  ֶזה  ַעל  ַלֲעׂשֹות  ְיכֹוָלה  ַאְּת  ָלּה: 
ַאְּת  ַהִהְתּבֹוְדדּות  ֶׁשִּבְתִחַּלת  ִּתְזְּכִרי  ַרק   ,ִּכְרצֹוֵנ
ְצִריָכה ְלהֹודֹות ַלה' ַהְרֵּבה ְמאֹד ַעל ַהְּפָצִעים ָהֵאֶּלה, 
ֶׁשֲהֵרי ִּבְזכּוָתם ַאְּת עֹוֶמֶדת ַעָּתה ַלֲעׂשֹות ִהְתּבֹוְדדּות 
ֲאֻרָּכה ּוְלִהְתָקֵרב ְמאֹד ֶאל ה' ִיְתָּבַר, ּוְבִלי ַהְּפָצִעים 

ָלֶזה.   אֹוָת ֶׁשִיְּדַחף  ָמה  ָהָיה  א  ַהָּללּו 
ֶׁשִּתְׂשְמִחי   ְוָצִרי ְּגדֹוָלה,  טֹוָבה  ֵהם  ָלֵכן 
ַאְּת  ֵכן  ַאֲחֵרי  ְוַרק  ֲעֵליֶהם,  ְותֹוִדי  ָּבֶהם 
ֶׁשַּיְרֶאה  ֵמה'  ּוְלַבֵּקׁש  ְלִהְתַּפֵּלל  ְיכֹוָלה 
ָל ָמה הּוא ְמַרֵּמז ָל, ּוָמה ָעַלִי ְלַתֵּקן, 
ָּבֶזה  ֵאָליו   אֹוָת ְלָקֵרב  רֹוֶצה  הּוא   ְוֵאי
ַּכֲאֶׁשר  ַּבָּפִנים.  ְּפָצִעים   ָל ָנַתן  ֶׁשהּוא 
ְוֵאינֹו  ָצָרתֹו,  ַעל  ַלה'  מֹוֶדה  ֵאינֹו  ָאָדם 
ֶׁשַּבָּצָרה  ְוָהַרֲחִמים  ַהֶחֶסד  ֶאת  רֹוֶאה 
ַהּזֹו, ְוֵאינֹו ָׂשֵמַח ָּבּה, ֶאָּלא ּבֹוֶכה ּוִמְתלֹוֵנן 
לֹו  עֹוֶׂשה  ְוָׁשלֹום  ַחס   ִיְתָּבַר ה'  ְּכִאּלּו 
ֵאיזֹו ָרָעה – ַהְּבִכָּיה ַהּזֹו ַּתִּזיק לֹו ַהְרֵּבה 

יֹוֵתר ֵמִאּלּו א ָהָיה ִמְתַּפֵּלל ְּכָלל. ְוזֹו ָטעּות ֶׁשַרִּבים 
ְּתלּוָנה,  ִּבְלׁשֹון  ִהיא  ְּתִפָּלָתם  ֶׁשָּכל  ָּבּה,  טֹוִעים  ַרִּבים 
ְּכֶׁשִּמְתַּפֵּלל  זֹאת,  ְלֻעַּמת  ְלטֹוָבה.  ֶׁשַהּכֹל  ֱאמּוָנה  ְּבִלי 
ָיכֹול  ָמה  ְּכָלל,  ַסָּכָנה  ְּבׁשּום  ִנְכָנס  ֵאינֹו  ְּבִׂשְמָחה 
 ..."ִחּיּו "ִיֵּתן  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ַהּיֹוֵתר  ְלָכל  ִלְהיֹות? 
ִמְתעֹוֵרר  ָהָאָדם  ִׂשְמָחתֹו   ִמּתֹו ְוִאם  ְּבֶזה?  ַרע  ּוָמה 
ַּגם ִלְבִכָּיה ֶׁשל ַּגְעּגּוִעים אֹו ֵלב ִנְׁשָּבר – ָמה טֹוב, ֲאָבל 
ֶׁשֹּלא ַיֲעֶׂשה ִמֶּזה ִעָּקר, ִּכי ָעלּול ִלּפֹל ִלְבִכָּיה ֶׁשל ִחָּנם 

ֶׁשִהיא ְמֻסֶּכֶנת ְמאֹד.

ְלַהְתִחיל  ְּכָלל  ָלנּו  ָאסּור  ְּכֶעְרֵּכנּו  ֲאָנִׁשים  ּוֶבֱאֶמת, 
ְּבַוַּדאי  ִּכי  ּוְבַתְרעֶֹמת,  ִּבְבִכָּיה  ֶׁשִּתְהֶיה  ְּתִפָּלה  ֵאיזֹו 
ַהָּקדֹוׁש,  ַרֵּבנּו  ֶׁשָאַמר  ְּכמֹו  ִחָּנם,  ֶׁשל  ִּבְבִכָּיה  ִנָּכֵׁשל 
ִמֵּלב  ֶׁשֲאִפּלּו  כ"ד,  ְּבתֹוָרה  ִּתְנָיָנא  מֹוֲהַר"ן  ְּבִלּקּוֵטי 
ֶׁשֵּכן  ְוָכל  ְלַעְצבּות,  ִלּפֹל  ְּבַקל  ְיכֹוִלים  ֲאִמִּתי  ִנְׁשָּבר 
ֶׁשל  ְוַהֵחְטא  ְלִהְתלֹוֵנן.  ָרצֹון  ִעם  ְלַכְּתִחָּלה  ְּכֶׁשָּבִאים 
ְּכמֹו  ַאֵחר,  ֵחְטא  ִמָּכל  ְּבַהְרֵּבה  ָּגרּוַע  הּוא  ַעְצבּות 
ְּבִכָּיה  ֶׁשִּבְׁשִביל  ַהְּמַרְּגִלים,  ֵחְטא  ַעל  ַּבֲחַז"ל  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ֶׁשל ִחָּנם ִנְגְזָרה ְּגֵזָרה נֹוָרָאה ְלדֹורֹות, ָּדָבר ֶׁשֹּלא ָמִצינּו 

ְּבׁשּום ָעוֹון ַּבּתֹוָרה.

ֻמְכַרַחת  ְּתִפָּלה  ֶׁשָּכל  הּוא  ַהְּכָלל 
זֹו  ִׂשְמָחה  ִּכי  ִׂשְמָחה,   ִמּתֹו ֶׁשָּתבֹוא 
ֱאמּוָנה, ְּכמֹו ֶׁשּכֹוֵתב ַרִּבי ָנָתן (ל"ה, או"ח, 
ְקִריַאת  ֶׁשּסֹוְמִכין  "ְוֶזהּו  ב):  ק"ש,  הל' 
ְׁשַמע ִעם ִּבְרַכּת ָּגַאל ִיְׂשָרֵאל ִלְתִפָּלה. ִּכי 
ְקִריַאת ְׁשַמע ִהיא ֱאמּוָנה, ֶוֱאמּוָנה ִהיא 
ְמָחה  ַהּׂשִ ַּתְכִלית  ֶזהּו  ִּכי  ְמָחה,  ַהּׂשִ ִעַּקר 
ֶאְׂשַמח  "ָאנִֹכי  קד):  (ְּתִהִּלים  ְּבִחיַנת 
ֶׁשֱאמּוָנה  נ"י  ַרֵּבנּו  ֶׁשָאַמר  ּוְכמֹו  ַּבה'", 
ִׂשְמָחה.  ְּדַהְינּו  ְנהֹוִרין  ַאְנִּפין  ְּבִחיַנת  ִהיא 
ֱאֶמת  ָּבּה  ְּכֶׁשִּנְתַחֵּבר  ִהיא  ֱאמּוָנה  ִּכי 
ַעֵּין ָׁשם. ּוְקִריַאת ְׁשַמע ְּדַהְינּו "ה' ֶאָחד", הּוא ְּבִחיַנת 
ִהְתַחְּברּות ֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה ֶׁשֶּזהּו ַּתְכִלית ַהִּיחּוד ְוַעל ְיֵדי 
ְמָחה  ֶזה ִמְתעֹוֵרר ִׂשְמָחה ַּכַּנ"ל. ַוֲאַזי ְּכֶׁשִּנְתעֹוֵרר ַהּׂשִ
ְמָחה. ְּדַהְינּו  ָאז עֹוְמִדין ְלִהְתַּפֵּלל ַוֲאַזי ִהיא ַּתְכִלית ַהּׂשִ
ְמָחה ִלְׂשמַֹח  ם ִיְתָּבַר ֶׁשֶּזהּו ַּתְכִלית ַהּׂשִ ְּדֵבקּות ְּבַהּׁשֵ
ַּכָּידּוַע".  ְּדֵבקּות  ְּבִחיַנת  ִהיא  ַהְתִּפָּלה  ִּכי   .ִיְתָּבַר ּבֹו 

עכ"ל.

יש לך סיפור תודה?
המערכת תשמח לפרסם אותו
al5308000@gmail.com

סיפורי תודה
אמרתי תודה ונושעתי

052-2240696
אמרתי תודה ונושעתי

ילדון חידודון

פתרונות לשלוח למייל | פקס:
al5308000@gmail.com | 02-5812252

בין הפותרים יוגרלו מתנות

חיים  שהם  למרות  נקראים  מתים 
ומוזכרים בפרשת דברים?

(במדבר  שלום  במילה  ו'  האות  פנחס:  לפרשת  תשובה 
כה יב) שבורה. למרות שאות כזאת פוסלת בדרך כלל את 
וזה  כך,  אותה  לכתוב  צריכים  הזה  במקרה  התורה,  ספר 
 – (גמ'  פסולה  עבודתו  שעבד  מום  בעל  שכהן  ללמדנו  בא 

קידושין סו:)

הזוכה: יהונתן דוד לוי, ירושלים.

בין הפותרים יוגרל מתנה
al5308000@gmail.com :פתרונות יש לשלוח למייל
או לפקס: 02-5812252
יש לציין שם מלא, כתובת מלאה וטלפון (פתרונות יפורסמו לאחר לשבועיים)

מדור ילדים
שעשועון מגוון

הסיפור התודה שלי: נחמן אבישר, ירושלים
 שלום לכם ילדים יקרים,

בתלמוד  לומד  ואני  נחמן,  לי  קוראים 
קבע  באופן  ג'.  בכיתה  תורה 
זה  משקפיים.  חובש  אני 
המשקפיים  שללא  אומר 
מי  להתנהל.  מצליח  לא  אני 
בוודאי  משקפיים  שחובש 

מבין אותי.

ממיטתי.  קמתי  אחד  בוקר 
ידי  את  שנטלתי  לאחר 
שם  הקבוע  למקום  ניגשתי 

שלא  היה  מוזר  מה  המשקפיים.  מונחות 
גם  מיששתי  אותם.  למצוא  הצלחתי 

בסביבה הקרובה אך המשקפיים אינם.

כאמור  המשקפיים,  עושה???  אני  מה 
הם חלק ממני בלעדיהם לא אוכל לראות, 

ללמוד, ללכת לתלמוד תורה ובכלל...

אמא  נזכרתי,  פתאום 
לימדה אותי את חוק התודה 
שלום  הרב  מאת  שלמדה 
אני  הפעם  שליט"א.  ארוש 
אומרים  בעצמי.  אותו  אנסה 
תודה  שעה  רבע  במשך 
בו  שזקוקים  עניין  אותו  על 
אומרים  כך  אחר  לישועה, 
לתודה  מזמור  פעמים   8
ובסיעתא דישמיא זהו חוק התודה הפועל 

ישועות.

התחלתי לומר להשם יתברך תודה. מכל 

הלב תודה, תודה על הכל,  על כל מה שנתן 
לי והיטיב עימי, על המשקפיים שמסייעות 
להשם  הודיתי  וכעת  ולתפקד,  לראות  לי 
כך  נמצאו.  ולא  שנעלמו  המשקפיים  על 
במשך רבע שעה. אני כבר גדול ויודע שעון 
אז פשוט שמתי לב לעשות את החוק כמו 
שצריך. אחרי רבע שעה של תודה אמרתי 

8 פעמים "מזמור לתודה" ברצף.

שאמצא  מאמין  אני  השם  בעזרת  זהו,   
את המשקפיים האבודות כעת!

עוד חיפוש כושל קל ואז מחשבה עלתה 
במוחי, אנסה לחפש מתחת למיטה. 

נפלו  הם  נמצאו  המשקפיים  הופסס 
כך  על  חשבתי  לא  אפילו  למיטה,  מתחת 

קודם לכן.

 אמרתי תודה ומצאתי...

רוצה לזכות בפרס? שלח לנו סיפור תודה
בעל תוכן ייחודי ותזכה בפרס ללא הגרלה

זוכה פרשת פנחס:
ה. ירושלמי, ראשון לציון.



זה נהנה וזה מרוויח עוד יותר!!
הסיפורים  עם  כאן  אני  בקודש-  כהרגלי 
אבל  שונה,  זה  הפעם  יום,  היום  משגרת 
באותו  נתחיל  ככה,  אז  שווה.  פחות  לא 
יום בו ישבתי בבית מדרש "חוט של חסד"  
השעה הייתה 8 בערב, הייתי שקוע בלימודי 
(על אף קורונה – גל שני)  כשלפתע צדה 
את עיני ידיד יקר הרב הלל קוסמן סימנתי 
לו לשלום, כמובן שקיבלתי בחזרה, אך על 

פניו נראה היה טרוד במקצת.

מגדלים יהלומים

אני  אותי  מעניין  זה  למה  שתבינו  כדי 
ישתף אתכם מי הוא הרב הלל קוסמן ומה 
בישיבה  הבית  אב  קוסמן  הרב  מעשיו- 
התורה"  "נעימות  לצעירים-  המפוארת 
שליט"א,  ארוש  שלום  הרב  ידי  שעל 
עילית  בביתר  הממוקמת  היקרה  הישיבה 
לשנה  ומשנה  ומשגשגת,  מצליחה 
הרישום עולה ועולה. אגב, הזכרתי ישיבה 
יהלום  בתלמידים  מפוארת  מפוארת... 
מזה  חוץ  בפינצטה,  הנבחרים  אחד,  אחד 

לא מצליח לראות פאר, תבינו בהמשך...

אני אתן לכם דוגמא על אחד היהלומים 
ולומד בישיבה,  שמש  בבית  גר  נ.ט,  שלנו: 
חוזר כל יום הבייתה, עקב הקורונה- אסור 
לישון בישיבה אך על הלימוד בישיבה הוא 
לא מוותר (מרצונו החפשי) והוא לא היחיד 

מחוץ  גרים  בישיבה  הבחורים  ככל  רוב  כך 
לעיר (ביתר כאמור) ומגיעים מרחקים מדי 

יום.

לענייננו

ידעתי,  טרוד,  קוסמן  הרב  את  כשראיתי 
יש דברים בגו, ואם יש לי דרך לעזור לרב 
כך  לב!  בחפץ  זה  את  עושה  אני  קוסמן, 
ישבנו שנינו (במרחק שני מטר כמובן) וכן, 
גולל  איתו  בשיחתי  אותי-  הטעו  לא  חושי 
בטח  נקלעו,  שאליהם  הקשיים  את  בפני 
קשיים?  קורא  אני  למה  שואלים-  אתם 
מזגנים,  ספסלים,   22 ב-  ֶחֶסר  אז  טוב, 
זהו  ארוכה,  והרשימה  מקררים  מיטות 
צרכים  זה   – אתכם  ששכנעתי  חושב  אני 

בסיסיים, חסרים אמיתיים!

אז כך זה היה נראה מצידו- דף ובו פירוט 
מלא של כל הציוד הנדרש לקראת קליטת 
(להזכירכם  הבאה  לשנה  חדשים  בחורים 
של  המחיר  כולל  אב)  בחודש  כבר  אנחנו 
את  בעיון  לקרא  מעייף  היה  זה  מוצר,  כל 
הכל, אבל את השורה האחרונה קראתי 

- סה"כ 59,920 ₪ 

מה  לי  היה  לא  ת'אמת  עליו,  הבטתי 
לומר אז הוא אמר לי "מאיפה אני מארגן 
עזרה  שלו  שהשאלה  לא  זה?????"  את 

עד  ארוכה  שתיקה  שתקנו  לו,  לענות  לי 
שבסוף התחלתי לחייך, עלה בי רעיון.

לשלם  מוכן  הייתה  כמה  אותו-   שאלתי 
אם מבטיחים לך שמירה והגנה, "הרבה" 
להנציח  לעשות  מוכן  הייתה  ומה  לי,  ענה 
את יקירך? "הכל" ענה לי בתוספת שאלה 
קשור  זה  כל  "איך  אחריה-  מיד  שהגיע 
אז  מידי  אותו  מותח  שאני  הבנתי  אלי??" 
עניתי לו מהר- זה פשוט, מיזם חדש! יש 
לא  וזה  נהנה  בשבילו-  "זה  שם  אפילו  לי 
וזה  נהנה  "זה  מדוייק:  יותר  רוצה  חסר" 
מרוויח עוד יותר" וככה יעבוד המיזם - על 
כל תרומה התורם יקבל מתנה שווה שכל 
אחד היה רוצה... כך בנינו את הרעיון והכל 

לשם שמיים, ללא מטרות רווח!

אהוב על אבא

"מרוויח  השם-  את  בחרתי  גם  זה  לכן 
רק  לא   , תורם  אתה  אם  יותר"-  עוד 
אלא  מצדקה  נחסר  לא  בוודאות  שאתה 
אתה גם יוצא מרווח חוץ מהתמורה (שגם 
בבחורים  תמיכה   - חשובה)  ממש  היא 
ללא  העתיד,  דור  את  המהווים  צעירים 
את  שמקרבים  הדברים  סוג  זה  ספק- 
חוג  ולאיזה  אתה  מה  משנה  לא  הגאולה, 
ברוחניות,  חזק  אתה  וכמה  משתייך  אתה 
אתה  הבורא,  של  בבניו  תומך  אתה  אם 
אהוב על אבא שבשמיים ואין יותר מתוק 

מזה. תטעם, תבין!

מיזם מבורך
מאת עורך העלון



אני אוהב כל יהודי
סיפורי הפצה

נעים להכיר- המפיצים
המפיצים  את  אותם.  פוגשים  קבע  בדרך 
חדורי המטרה ושליחות של הרב שלום ארוש 

שליט"א.

בין  עוברים  הם 
הבתים, במרכזי קניות 
בצמתים.  ולפעמים 
החולים  בבתי 
לבבות  את  משמחים 
הכלא  בבתי  החולים, 
לבבות  מעודדים  שם 
בבסיסי  לב.  שבורי 

צה"ל ואיפה לא...

הם מחזקים במילים 
טובות, בדיבורי אמונה 
נותנים  עידוד.  ומילות 
תקוה.  ונוסכים  אמונה 
חוברות,  מפיצים  הם 
של  וספרים  דיסקים 
ארוש  שלום  הרב 
מי  שכל  שליט"א 
מוצא  בהם  שקורה 

מזור  ועצה לנפשו.

שליחי  סביב 
ארוש  הרב  ומפיצי 
סיפורים  קשורים 
סיפורים  רבים, 

שהובילו לישועה, לגאולה פרטית ולקרוב 
מפיצי  אצל  שבשמים.  לאבינו  לבבות 
"אני  האימרה   שליט"א  ארוש  הרב 
סיסמא  רק  לא  זה  יהודי"  כל  אוהב 
יומיומיאצלהם  חיים  ומציאות  דרך  זה 
אליו  יגיעו  הם  אז  אהוב  הוא  יהודי  כל 

בכל מקום שהוא.

טעימה קטנה סיפור אחד מיני אלף

מפיץ  לנו  מספר  שבע"  בבאר  לבית  "הגענו 
נפולות.  היו  שפניו  אדם  לנו  "פתח  ותיק. 
מטרת  את  כששמע 
אותנו  הכניס  בואנו 
על  סיפר  הוא  לביתו. 
פשוטים  הלא  חייו 
ועל כך שהתאלמן לא 
העצבות  ומאז  מזמן 
ממלאת את ליבו ואת 

ביתו.

"חיזקנו אותו , עודדנו 
חיים  וכמים  רוחו,  את 
נסכנו  עייפה  נפש  על 
ושמחה,  חיוך  בו 
לו  השארנו  כמובן 
ארוש  הרב  מספרי 
ו"שעריו  האמונה"  "גן 

בתודה".

בספרים  'תקרא   "
ותראה כי תחזור אליך 
והאמונה'  השמחה 
השארנו  לו,  הבטחנו 
טלפון לשמוע עדכונים.

סוף דבר

אדם  אותו  התקשר  קצרה  תקופה  "לאחר 
אלו  והחזרנו  אותו  שהצלנו  כך  על   לנו  והודה 
וראה  לו  נפתח  ומאז  לתמיד,  השמחה  את 

הצלחה בהרבה מישורים."

זה  ארוש  הרב  ממפיצי  חלק  להיות 
"אוכל  אדם  שבה  זכות  עצומה  זכות 
לו  קיימת  והקרן  הזה  בעולם  פרותיהם 

לעולם הבא". אשרינו שזכינו!



אמונה ובטחון
אמונה וביטחון בפרנסה, הם היסוד החשוב ביותר 
הופכים  החיים  ביטחון  בלי  כי  האדם,  של  בחיים 
התעסקות  וכל  הכסף,  אחר  דימיוני  מרוץ  להיות 
תמיד  המלווה  דבר  הכסף,  סביב  מרוכזת  האדם 
הוא,  מכל  והגרוע  ואכזבות,  נפש  עוגמת  בהרבה 
על  תמיד  דואג   - בה'  ביטחון  לו  שאין  שהאדם 

בלב  מקום  לא  לו  נותר  ולא  פרנסתו, 
לעבודת ה', ובטח לא זמן לעבודת ה'. 
האדם  בפרנסה,  ביטחון  בלא  נמצא, 
יבזבז לריק את ימיו בעולם מתוך סבל 
ועמל, וילך כלעומת שבא, בלי שעשה 

את שליחותו בעולם. 

עוד צריכים להבין, שהביטחון בה' אינו 
כל  אלא  מדרגה,  לבעלי  המסור  דבר 
לזכות  יכול  פשוטה  אמונה  בעל  אדם 
לו, כי אין הדבר מסובך כלל, אלא הוא 

מסתכם בשתי מלים: ה' מפרנס! אדם שיזכור שתי 
מלים אלו, ויחקוק אותן על לוח ליבו, יותר לא ידאג 
לו  שנותן  שמי  מאמין  אמונה,  לו  שיש  אדם  לכלום. 
חיים, הוא הבורא ישתבח שמו, ומי שנותן לו חיים 
לכן  וכד'.  מזון  ביגוד,  דיור,   – לחיות  במה  גם  לו  נותן 
הוא יודע שכל עוד שהבורא רוצה שהוא יחיה, הוא 
ודאי ייתן לה במה לחיות. ואילו כאשר הבורא ירצה 
שימות ח"ו, אזי כל הכסף שבעולם לא יציל אותו מן 
המוות. וכי הוא יכול לשחד בכסף את מלאך המוות 

שלוים  חיים  חי  שהמאמין  נמצא  אותו?  שיעזוב 
ושקטים בזכות אמונתה, שיודעת שיש 'מנכ"ל' טוב 

לעולם שדואג לו ולכל בריה ובריה. 

אמר רבי עקיבא, (שבת קי"ח.): "עשה שבתך חול 
לסבול  לאדם  עדיף  פרוש,  לבריות".  תצטרך  ואל 
לא  יהיו  לא  בשבת  שאפילו  כך  כדי  עד  עניות, 
מאכלים מיוחדים, רק כמו בימי החול, ובלבד שלא 
יצטרך לבריות. שלא יזדקק להלוואות ולמתנת בשר 
ודם. כל שכן שבימי החול יחיה עם מה 
פשוטים  שיש לו, אף שאוכל מאכלים 
וזולים, ובלבד שלא ילווה ויהפוך לבעל 

חוב.

לכאורה מה שאמרו חז"ל כאן, סותר 
אחר  במקום  חז"ל  שאמרו  מה  את 
משום  יוחנן  רבי  "אמר  ט"ו):  (ביצה 
להם  אמר  שמעון,  ברבי  אלעזר  רבי 
הקדוש-ברוך-הוא לישראל, בני לוו עלי 
ואני  בי,  והאמינו  היום  קדושת  וקדשו 
לכבוד  שלפחות  חז"ל,  מדברי  משמע  כאן  פורע". 
שבת קדש, כן ילווה האדם, וה' מבטיח שיפרע לו.  
שאמרו  שמה  האחרונים,  הביאוהו  הוא,  והתירוץ 
חז"ל: לוו עלי ואני פורע, הינו דווקא בשיש לו לפרוע. 
כלומר, אדם שיודע שבימים הבאים יהיו לו הכנסות, 
אלא  קודש,  שבת  לכבוד  שלווה  מה  לפרוע  ויוכל 
על  השבת,  את  לכבד  מזומנים  בידו  לו  אין  שכרגע 
בעזרו  יהיה  וה'  ללוות,  יפחד  שלא  חז"ל,  אמרו  זה 

שלא יהיו תקלות, ואכן יוכל לפרוע כמו שתיכנן. אבל 
עקיבא:  רבי  אמר  זה  על  לפרוע,  מהיכן  לו  כשאין 
עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות. שלא יסמוך 
על הנס, אלא יסתפק במה שהקדוש-ברוך-הוא זימן 

לו, ואפילו יאכל לחם וישתה מים בשבת. 

הרה"ח ר' לוי יצחק בנדר זצ"ל, שהיה זקן חסידי 
ברסלב, סיפר, שפעמים רבות בשבת-קודש היה לו 
לחם...  אלא  חלה  לא  אפילו  ומים.  לחם  רק  בביתו 
אותו  ולחזק  לעודד  אשתו  נהגה  אלו  במקרים 
באומרה: "ברוך השם, אנו אוכלים לחם ושותים מים 
רבינו  דברי  על  עוברים  שאיננו  העיקר  אבל  בשבת, 
שמחים  והיו  לחובות....".  ונכנסים  כסף  לווים  ולא 
בלחם  ומתענגים  לקדוש-ברוך-הוא  מודים  בחלקם, 
ובמים בשבת המלכה, והעיקר – לא עוברים על דברי 

הצדיק, ולא חייבים כסף לאף אדם עלי אדמות. 

רק  הוא  בפרנסה  מחוסר  הזה  הפחד  ובאמת, 
בהרחבה  חיים  שלא  כך  על  רק  הוא  הלחץ  דמיון. 
באמת  כי  חיים.  שאחרים  כמו  או  שרגילים  כמו 
לא   - ושותים  ואוכלים  יש,  תמיד  בסיסיים  צרכים 
מתים מרעב. ואם יש דוחק, צריכים לקבל אותו עם 
בכיס  כסף  צריכים  לא  לכלום.  מפריע  לא  זה  חיוך. 
כדי לפתוח תהלים או גמרא וללמוד, וכן לא צריכים 
מי  בקיצור,  ולטייל.  ולשמוח  לרקוד  כדי  בכיס  כסף 
מה  לא  זה  בכסף  חיסרון  התכלית,  על  שמסתכל 
שישבור אותו. ודאי שזה לא נוח ומטריד, אבל מכאן 

ועד ליפול לעצבות ולייאוש, זה כבר ענין אחר.

שלום הבית שלי
הרב שלום ארוש שליט"א

הסדרה לשלום הבית
מאת  הרב שלום ארוש

052-2240696

בערך  נולד  מאוסטרופולי  שמשון  רבי  הרה"ק 
הג"ר  זקנו  זצ"ל,  פסח  רבי  הגאון  לאביו  ש"ס  שנת 
שמשון היה אב"ד קרעמיניץ שנמנה על גדולי דורו. 
רבי  הגאון  ומפי  אביו,  מפי  תורה  למד  שמשון  רבי 
מגיד  לו  שהיה  זכה  וכן  אוסטרהא,  אב"ד  נטע  נתן 

משמים שלימדו תורת הנסתר.

סתרי  ועמק  הפרד"ס  לחכמת  נכנס  צעיר  בגיל 
שהוא  לרבים  נודע  בחייו  עוד  התורה. 
נשמת משיח בן יוסף, וכן העיד לימים 

ה'חוזה' הק' מלובלין זי"ע.

דרכו היה לעורר את העם לאביהם 
שבשמים, ר' שמשון יושב בסתר היה 
את  פרסם  ולא  הכלים  אל  ונחבא 
רבים  נשתמרו  כך  חייו.  בימי  כתביו 
מכתביו בקרב בני משפחתו, ורובם היו 
בידי מי שהוציאם לאור, בן אחותו. ומה 
וקיבל  פסח  ר'  ביקש  בידו  היה  שלא 

מבני משפחתו האחרים, כגון מבן דודו, הנקרא גם 
הוא בשם ר' פסח, ומשאר בשרו, ר' יהושע העשל 

בן ר' יוסף מקראקא (בעל 'מגיני שלמה').

חיים  עץ  דרך  בספר  הרמח"ל  ות"ת  ת"ח  גזרות 
את  שהשביע  מאוסטרופולי  שמשון  ר'  על  מספר 
הזעם  בשנות  הגזירות  את  לבטל  אחרא  הסטרא 
ותורה  מילה  שבת  יבטלו  שאם  ונענה  ות"ט,  ת"ח 
אחת  שאות  שמשון  ר'  וענה  הגזירות,  יבוטלו 
רבי  תלמידו,  עליו  כתב  וכך  תבוטל.  לא  מהתורה 
נתן הנובר:  "והיה בתוכם (= בקרב קהילת פולנאה) 
איש אחד חכם ונבון ומקובל האלקי ושמו מוהר"ר 
אליו  המגיד  מלאך  ובא  אוסטרופולי.  מק"ק  שמשון 
בכל יום ולמד עמו סתרי תורה. ועשה המקובל הנ"ל 

פירוש על הזוהר על פי קבלה מהאר"י ז"ל ולא זכינו 
שיבא להדפוס. ואמר לו המגיד לפני הגזירה שיעשו 
תשובה גדולה שלא יבא כך הגזירה רעה. ודרש כמה 
תשובה  שיעשו  לעם  והזהיר  הכנסת  בבית  פעמים 
בכל  גדולה  תשובה  עשו  וכן  תבא,  שלא  הצרה  על 

הקהילות ולא הועילה כי כבר נחתם הגזירה רעה.

דמם  ניגר  כשכבר  הפורענות,  בעצם  גם  אולם 
אמונים,  פסו  לא  ורבבות,  אלפים  של 
שאכן אלה ימי חבלי המשיח, והרה"ק 
הדגיש  הי"ד,  מאוסטרופולי  שמשון  ר' 
חמי"ל  הצורר  של  בשמו  הרמז  את 
מ'שיח  "ח'בלי  היהודים):  בפי  (ככינויו 
י'בואו ל'עולם"... אכן, היו ימים קודרים 
אלה כימי חבלי משיח! לא הייתה עוד 
בתולדות  ואכזרית  נוראה  פורענות 
ת"ח- השנים  כמוראות  היהודי  העם 

בנינה  רוב  על  הכורת  כשעלה  ת"ט, 
המשגשגת  פולין  יהדות  של  ומנינה 
אפשר  הנאצית  השואה  בימי  רק  ואולי  והתוססת, 
אלפי  מאות  של  רבתי  להשמדה  דמיון  למצוא 
יהודים ולעקירת המרכז הגדול לתורה ודעת שהוקם 
אב  בחודש  "פה-לן-יה".  עליה:  שאמרו  בפולניה, 
את  שמשון  רבי  אסף  הפורעים,  בהתקרב  ה'ת"ח, 
בני עירו לבית הכנסת ועסק עמם בתורה ותפילה, 
הרשעים  לקחו  ובתפילין,  בטלית  מעוטר  בעומדו 
גופו  מאחורי  ודקרוהו  כמחט  חד  שראשו  אילן  ענף 
לא  בייחודיו  דביקותו  בגודל  והוא  למעלה,  ממטה 
הרגיש מאומה, עד שהענף בקע את מוחו הק' ואז 
באב  ג'  ביום  עמיו  אל  וייאסף  ה'  בבית  ונפל  כרע 
ת"ח השם ינקום דמו במהרה, וזכותו הקדושה תגן 

עלינו אכי"ר. 

לאורם נלך
הילולא דצדיקיא

הרה"ק רבי שמשון מאוסטרופולי 
זצוק"ל זיע"א
ג' אב ת"ח

קו האמונה
02-6444250



זמן הגאולה הגיע. ונדחה...
בתים  היו  רוחותיה  שמשלוש  הרבועה  בחצר 
השתובבו  לא  כבר  לזה,  זה  הצמודים  מסודרים 
זה  ושיחקו  הצהריים  אחרי  בשעות  יום  מדי  ילדים 
עם זה כשאמותיהן שומרות עליהן. כל אם העדיפה 
להעסיק את ילדיה בבית פנימה והעיקר שלא יצאו 

לשחק עם ילדי השכנות.

להמשיך  רצו  מאוד  הצטערו,  דווקא  הילדים 
הקבועים  במשחקיהם 
והחברות  החברים  עם 
קטן  מגיל  גדלו  עימם 
ותדיר שהו זה במחיצת 
זה. וכעת בשל האמהות 

הם נאלצים לסבול.

הייתה  זו,  חצר 
הקודש,  עיר  בצפת 
מסתורין  שאווירת  עיר 
אותה  אופפת  וקבלה 
שנה  מאות  כחמש  זה 
האר"י  בה  שכן  מאז 
הקדוש (רבי יצחק לוריא 
יום  באב  ה'  אשכנזי, 
לגדול  שנחשב  פטירתו) 
מתקופתו  המקובלים 
ועד ימינו. בנוסף חיו שם 
גדולי עולם כדוגמת מרן 
(בעל  קארו  יוסף  רבי 
ערוך)  ושולחן  יוסף  בית 
קורדובירו  משה  ורבי 
שלמה  ורבי  (הרמ"ק) 
הזמר  (מחבר  אלקבץ 
והדרשן  דודי")  "לכה 
משה  רבי  המפורסם 
(האלשיך  אלשיך 

הקדוש).

עיר  לתאר  נקל 
בקנה  רוח  ענקי  חיים  ובה  יהודים  תושבים  שרובה 
הרקיעה  שבה  הקדושה  שאווירת   – כזה  מידה 
שחקים. האר"י ז"ל עצמו הקדיש את עצמו ללימוד 
ויטאל  חיים  רבי  תלמידו  עם  יחד  הקבלה  חכמת 
נבחרת  לקבוצה  האר"י  הודיע  הימים  ובאחד  זי"ע, 
מסגל תלמידיו שעליהם להחיש את גאולת ישראל 

ולשים קץ לגלות.

לשם  שיוחדה  אחת  בחצר  להתגורר  יעברו  כולם 
בצד  מגורים,  בתי  בה  יהיו  רוחותיה  משלוש  כך, 
לתורה  מדרש  בית  יוקם  הבתים  של  המזרחי 
האר"י  של  תלמידיו  כונו  (כך  ה"חברים"  ותפילה. 
בעת ההיא, ולאחר פטירתם כינו אותם בתואר כבוד 
עם  יחד  ידורו  האר"י...)  "ּגּוֵרי"  לשון:  צחות  הכולל 
לכלכלת  ידאגו  שהנשים  כזה  באופן  משפחותיהם 
הבית, והגברים יקדישו את כל יומם לתורה ועבודת 

ה'.

הם עסקו בסדר מיוחד שהתווה להם האר"י הק' 
בידו  שיעלה  קיווה  והאר"י  הנסתר,  חכמת  פי  על 

להביא את משיח צדקנו בימיו. 

יתרחש,  כזה  שדבר  הרשה  לא  כמובן  השטן  אך 
והוא השקיע את כל כוחו בחצר קטנה זו, והצליח 
עימו  ששמורה  בדרך 
מאז ומעולם להרוס כל 
חלקה טובה: מחלוקת.

הנשים  אחת 
הסתכסכה עם חברתה, 
נשים נוספות תפסו צד 
לעוינות  שגלש  בוויכוח 
נסתרת או גלויה, והגיעו 
כל  בו  למצב  הדברים 
בביתה  הסתגרה  אחת 
תפגוש  שלא  והעדיפה 
עמדו  בשכנותיה. 
את  והעסיקו  הנשים 
ובלבד  בבית,  הילדים 
קשר  אף  יצטרכו  שלא 
גם   – השכנות  עם  זעיר 

לא דרך ילדיהן.

מחלוקת  של  טבעה 
הורסת  סוחפת,  שהיא 
ומכלה כל חלקה טובה 
אינו  שאיש  בשעה  גם 
ולמה  מה  על  יודע 
הגברים  גם  פרצה. 
שנשותיהם  שראו 
החלו  פנים,  מזעיפות 
להזעים פנים אחד כנגד 
בשל  לאמור:  חברו, 

ביתך הרעה הזאת...

על  ראשו  את  ז"ל  האר"י  הוריד  הימים  באחד 
השולחן באמצע הלימוד ונאנח מרות: "קווה קוויתי", 
אמר לתלמידיו, "שקץ הגלות הגיע ובא לציון גואל. 
המחלוקת  שבעוון  משמים  כעת  לי  נתגלה  אך 
המשיח  וביאת  בעולם  שהייתה  הרצון  עת  נדחתה 
תידחה לזמן ארוך ורב. הכל" – כך הטעים האר"י – 

"בשל המחלוקת ששררה ביניכם".

"ולא זו בלבד, אלא שנגזר עלי להסתלק מן העולם 
בשל כך"... 

החברים נרעשו, צעיר היה רבם (בן 36 או 38 לרוב 
לביתו  ואחד  אחד  כל  הלך  מיד  בפטירתו).  הדעות 
והרבו  כולם,  בין  שלום  שעשו  עד  משם  זזו  ולא 
אהבה ואחווה. אך הגזירה נגזרה, ובתום אותה שנה 

נפטר האר"י ז"ל למגינת לב.

סיפור
לשולחן שבת

מאמר ראש הישיבה
-המשך-

עצמצכם – מה שתעשו לא יעזור.

עוזרים לילדים
יכולים  אתם  ועכשיו  הנכון,  בכיוון  כבר  אתם 

ואפילו חייבים לעשות גם משהו עם הילד.

מה אתם חייבים כלפי הילד? זה מאוד פשוט. 
הרי לילד יש יצר רע שהוא לא יכול לעמוד כנגדו. 
אותי,  "תציל  לה'  להתפלל  יכול  לא  אפילו  והוא 
תעזור לי", כי הוא מרגיש שמה שהוא עושה זה 
והתאוות  הרע  שהיצר  מרגיש  הוא  ונעים,  טוב 
אלה החיים היפים. אז איך יתפלל על עצמו? ואם 

הוא לא מתפלל, מי יתפלל עליו?

לכן אתם כאבא ואימא מחויבים להתפלל עליו 
בכל יום שה' יעזור לו לנצח את היצר הרע שלו. 
על  רק  לא  וילד,  ילד  כל  על  להתפלל  וצריכים 
מן  יוצא  ללא  לכולם  כי  מתמרדים,  שכבר  ילדים 

הכלל יש יצר הרע וכולם צריכים את עזרת ה'. 

אפשר  בתלם  שהולך  שילד  רק  הוא  ההבדל 
שזה  עצמו  על  להתפלל  אותו  וללמד  אתו  לדבר 

כבר רווח אדיר.

האתגר הכפול
ושימו לב שהתפילה על הילד כפולה ומכופלת. 
שהיצר  להבין  דעת  כבר  לך  יש   – כמבוגר  אתה 
עדיין  ואתה  אותו,  רוצה  לא  ואתה  רע  הוא  הרע 
הילד  שכן  כל  לעזרה.  ולהתחנן  לה'  לצעוק  צריך 
שבכלל לא מבין את שהרע הוא רע, אין לו דעת 
להבדיל בין טוב לרע. הוא חושב שהרע הוא טוב. 

הוא קודם כול צריך דעת ורק אחר כך עזרה.

לכן על הילד צריכים תפילות כפולות: גם לבקש 
ולרצות  לרע  טוב  בין  להבחין  דעת  לו  שייתן  מה' 
בטוב ולמאוס ברע, ואחר כך גם שתהיה לו עזרה 
בטוב  לבחור  כוח  לו  שיהיה  דשמיא,  וסייעתא 
צריכים  זה  על  בכלל.  קל  לא  זה  מהרע.  ולסור 
יום  בכל  ההורים  שני  של  מאוד  ארוכות  תפילות 

ויום על הילד.

עד אין סוף
עד  בפשטות  הילדים?  על  מתפללים  מתי  עד 
בכל  להם  ויש  הזה  המסר  את  מבינים  שהם 
להם  יש  לפחות  כך  עצמם,  על  התבודדות  יום 
לדעתי  אבל  טוב.  ויצר  דשמיא  סייעתא  כבר 
הם  אם  גם  תמיד,  הילדים  על  להתפלל  צריכים 
כבר מתפללים על עצמם ואפילו אם הם רבנים 
עדיין   – אחרים  ומדריכים  שיעורים  ומעבירים 
ילד  בכל  ולהשקיע  ולהתפלל  להמשיך  צריכים 

ובכל נכד ובכל נין.

אנחנו נמצאים בזמן אבלות על החורבן. החורבן 
בפרטיות. אין לך  הוא לא רק בכלליות אלא גם 
חורבן להורים ולמשפחה כמו בן שיוצא לתרבות 
רעה. ובסופו של דבר זה חורבן לכל עם ישראל 
כי כל יהודי ויהודי זה עולם מלא, ותופעת הנשירה 
היא סכנה קיומית עלינו כעם ישראל. ועל פי מה 
שהבאתי לפניכם כאן בקצרה, אפשר למנוע את 
זה, וגם כאשר זה קורה ר"ל אפשר לשקם ולבנות 

את ההריסות, לבנות את בית המקדש הפרטי.

ה' יתברך יחזקנו  וינחמנו בפרטיות ובכלליות.

בברכת שבת שלום ומבורך.



הדרך הנכונה לבקש מהשם יתברך
תוכחת  על  למדים  אנו  א)  א,  (דברים  בפרשתינו 
משה רבינו לעם ישראל, כתוב שם: "ְוָלָבן ַוֲחֵצרֹת ְוִדי 
ָזָהב" במילים אלו הוכיח משה רבינו את עם ישראל 
ברמז, על העגל שעשו, מחמת רוב זהב שהיה להם, 
שנאמר (הושע ב, י): ״וכסף הרביתי להם, וזהב עשו 
לבעל" (רש״י), ומפסוק זה רואים שדווקא העשירות 

היא גרמה לעמ"י ללכת אחרי ההבל.

האדם  על  כיצד  מבאר  חיים  החפץ  היה  מכאן 
להתפלל ולבקש את בקשותיו. אדם שחסר לו איזה 
דבר, אל יתעצם ויתעקש לומר: ״ריבונו של עולם, תן 
לי דבר זה!״, כיון שהאדם אינו יודע מה טוב עבורו. 
כמו  לאדם,  טוב  דבר  אינו  לפעמים  עושר  אפילו 
שנאמר: ״יש עושר שמור לבעליו לרעתו״ (קהלת ה, 
יב), וכמו שמבואר כאן, שמשה רבינו הוכיח את בני 
העגל  בעוון  שחטאו  שהסיבה  להם,  ואמר  ישראל 

היה מחמת שהיה להם ריבוי כסף וזהב.

אין  אמנם  לפעמים,  ואומר:  חיים  החפץ  מוסיף 
לזרעו,  מזיק  הוא  אך  עצמו,  לאדם  מזיק  הכסף 
בני  מתרחקים  הרוב  פי  שעל  רואות  שעינינו  כפי 

העשירים מהתורה וממצוות.

בשאר צרכי האדם - לא כל דבר  וכן הוא הדבר 
האדם  אם  טוב.  באמת  הוא  טוב,  לאדם  שנראה 
יתכן  מבוקשו,  לו  שייתן  לה׳  בתפילה  ויפציר  יבקש 
יותר  שהיה  יראה  ואז  יקבל,  הוא  התפילה  שבכח 

טוב שלא היה מבקש ולא היה מקבל.

לומר  צריך  אינו  הוא  לבקש,  לאדם  מותר  אמנם 
ודאי   - ידיו  לתוך  אליו  הגיע  לא  שאם  דבר  כל  על 
הוא שהקב״ה ראה שאין זה טוב לו לפי ענייניו. כי 
אדרבה, יתכן שהקב״ה רוצה ומחכה שיתפלל לפניו 

על הדבר.

של  ריבונו  ה׳:  מאת  לבקש  האדם  צריך  כך  אלא 
עולם הנה לפי דעתי הקטנה חסר לי דבר פלוני. אם 
אל   - טוב  אינו  ואם  לי,  תן  אנא  עבורי,  הדבר  טוב 
מאמין  הוא  זה,  באופן  מתפלל  כשהאדם  לי.  תיתן 
בה' יתברך שהוא כל יכול ומכיר צרכי האדם וטבעו, 
כי  לו,  וטוב  אשריו  תפילתו,  נענתה  שאם  יודע  ואז 
הוא קיבל את הדבר הטוב לו באמת. ואם לא קיבל 
לו,  שיש  במה  לשמוח  עליו  חלקו,  ואשרי  אשריו   -
בחלקו״,  השמח  עשיר  ״איזהו  חכמים:  שאמרו  כמו 
החדש  חיים  (חפץ  עבורו  טוב  אינו  מזה  היותר  כי 
וחושב  מתפלל  שהאדם  ההרגשה  כל  התורה).  על 
לא  ואם  מבוקשו  למלא  חייב  הוא  ברוך  שהקדוש 
ימלא מבוקשו אזי לא התקבלה תפילתו נובעת אך 
יותר  מבין  שהוא  חושב  שהאדם  גאווה  מתוך  ורק 
טוב מהשם יתברך מה הוא צריך, ומאידך לפעמים 
האדם מונע את עצמו מלהתפלל כי הוא גם חושב 
שהקדוש ברוך הוא חייב לו הכל והכל מגיע לו, וזה 
מה שלמדנו ממסר זה, לכן צריך שיוציא את ה”אני”; 

שימחק אותו! ויגיד: ה’ רוצה ככה. 

וצריך לקחת בחשבון שגם אם מתפלל יכול להיות 
שלא יעזר לו תכף ומיד והוא יצטרך עוד תפילות ועוד 

תפילות. כי לא בטוח בכלל שתפילתו מיד תתקבל, 
אולי רק אחרי הרבה תפילות, וגם זה הכי טוב ככה, 

כי הכל לטובה, גם מה שמתעכבת הישועה.

דינים הנוהגים מראש חדש עד תשעה באב
מיעוט במשא ומתן

ובמתן.  במשא  ממעטים  התענית  עד  מר“ח  א. 
[שו“ע (סי‘ תקנא סע‘ ב). ואף אם מזמין היום ויקבל 

תשעה  לאחר  רק  שקנה  מה 
חלק  לציון  אור  להימנע.  ראוי  באב 
ג‘ (פרק כ“ו אות א). ובמקום הצורך 

אות  פי“ד  שלמה  (הליכות  להתיר.  יש 
כב).

בגדים  לקנות  אסור  אב  מר“ח  ב. 
אפילו  חדשים  ומנעלים  חדשים 
אחר  עד  ללובשן  שלא  דעתו 
סע‘  תקנא  (סי‘  רמ“א  באב.  תשעה 
למוכר  אבל  מט)].  (ס“ק  ומשנ“ב  ז) 

מותר למכור כי לצורך פרנסתו רשאי למכור.

כן  ועל  ב).  (סע‘  רמ“א  מותר.  הכל  מצוה  לצורך  ג. 
מותר  ודאי  חדשים  תפילין  לקנות  לו  כשנזדמן 
כיון שהוא רק למצוה. אגרות משה (ח“ג סי‘ פ). וכמו 
תורה  לימוד  לצורך  ספרים  לקנות  מותר  כן 

שנחשב צורך מצוה. חזון עובדיה (עמ‘ קסח). 

מותר להיכנס לדירה חדשה בימים אלו, לצורך  ד. 
נוי  לצורך  כוונתו  אם  אבל  הכרחיים,  מגורים 
והרווחה, אסור. לבושי מרדכי (ח"א סי' קא) חזון 
עובדיה (עמ‘ קסח). ויש מחמירים בזה שלא לעבור 

דירה בימים אלו. הגאון הרב ניסים קרליץ (קרא עלי 
מועד פ"ג אות ג). ובאופן שיש הפסד ממון (כגון 
אופן.  בכל  מותר  שכירות)  דמי  לשלם  שצריך 

הליכות שלמה (פרק י"ד הגה לא).

ה.  בנין לצורך מצוה דרבים כגון בית 
הכנסת מותר. משנה ברורה (תקנ"א סעיף 
לצורך  וכיור  בציור  הדין  וכן  יב).  קטן 

רבים מותר. בן איש חי (פ' דברים אות ג).

אלו  בימים  מעקה  לבנות  מותר  ו.  
ואף בתשעה באב מותר. רוח חיים (סי' 
תקנא סעיף קטן ב), מועד לכל חי (סי' י אות ח 

ואות עב) ובן איש חי (פ' דברים אות ג).

לקניה  דירה  לחפש  מותר  ז. 
חוזה  על  לחתום  ראוי  אין  אולם  אלו.  בימים 
אחר.  יקדמנו  שמא  חושש  כן  אם  אלא  מכירה, 

(הליכות שלמה פרק י"ד הגה 71).

 איסור אכילת בשר בתשעת הימים

שלא  עצמם  על  להחמיר  נוהגים  שיש  אע“פ  א. 
לאכול בשר ושלא לשתות יין החל מי“ז בתמוז 
הפשוט  המנהג  מ“מ  באב,  תשעה  אחר  עד 
בירושלים ובארץ ישראל, שלא להימנע מאכילת 
(חזון  אב.  חודש  ראש  שאחר  מיום  אלא  בשר 
גם  להחמיר  נהגו  אשכנז  ובני  קסט)  עמ‘  עובדיה 

ביום ראש חודש עצמו שלא לאכול בשר.

עוף,  בבשר  אף  הוא  בשר  לאכול  האיסור  ב. 
אבל  בשר,  של  בתבשיל  אף  להחמיר  ונוהגים 
מותר לבשל בסיר בשרי נקי לכתחילה אפי‘ אם 

הוא בן יומו. (שם עמ‘ קעב)

ושופכים  בשרי,  עוף  ממרק  שנעשית  אבקה  ג. 
עליה מים חמים, ונעשית למרק, יש להקל בה 

בימים אלו. (חזון עובדיה עמ‘ קעד).

ד.  מי שבירך על חתיכת בשר, ושוב נזכר שבימים 
אלו אין לאכול בשר, יטעם מעט מן הבשר, כדי 
בטעימה  שאין  לבטלה,  ברכתו  תהיה  שלא 
ביטול  משום  ולא  שמחה  משום  לא  כזאת 

המנהג. (שם עמ‘ קפח).

אב,  חודש  אחר  גם  לקטנים  בשר  לתת  מותר  ה. 
הגיעו  ואפי‘  לעולם,  חולשה  שירדה  הזה  בזמן 
לחינוך, ובפרט אם הוא קטן שאינו בריא כל כך, 
בשר  מאכלי  יאכל  שלא  מגיל 12  להחמיר  ויש 

בימים אלה עד אחר יום ט‘ באב. (שם עמ‘ קצ).

כגון  אב,  חודש  ראש  שאחר  מצוה  בסעודת  ו. 
בשר,  לאכול  מותר  מילה,  ברית  בסעודת 
ואוהביו  ריעיו  הברית  בעל  של  הקרובים  וכל 
בשר.  שם  לאכול  רשאים  לסעודה,  הקרואים 
ורק  אך  שם  שהולכים  אדם  בני  סתם  אבל 
תאותם,  למלאת  בשר  אכילת  של  זו  למטרה 

הרי הם עושים מצוה באה בעבירה. 

מוסר הפרשה
חידושים לפרשת שבוע

שו"ת של חסד
ע"י בית הוראה-חוט של חסד

הרה"ג ר' ירון אשכנזי שליט"א ר"כ חושן משפט
בישיבת "חוט של חסד" מנהל רוחני ב"קו ההלכה"

קו ההלכה הספרדי: 3030*

ָהיּו אֹוְמִרים ֲחִסיֵדי ְּבֶרְסֶלב ְּבַצחּות: ַהִחּלּוק ֵּבין 
ִמַּדת ַעְצבּות ְלֵלב ִנְׁשָּבר הּוא אֹותֹו ִחּלּוק ֶׁשֵּיׁש 
ֵּבין ִּתְׁשָעה ְּבָאב ְויֹום ִּכּפּור, ֶׁשַאף ֶׁשַהּצֹומֹות ָׁשִוים 
ה ִעּנּוִיים ַאף ַעל ִּפי ֵכן ִּתְׁשָעה  ְּבִאּסּוָרם ַּבֲחִמּׁשָ
ְּבָאב הּוא יֹום ֵאֶבל. ְויֹום ִּכּפּור ַאף ֶׁשִּמְתַעִּנים ְּכמֹו 
ֵכן אּוָלם ְמָבְרִכים ָעֶליָה ִּבְרַּכת "ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו 
ַהִּשְמָחה  ַעל  ְלהֹורֹות  ֶזה,  ָקדֹוׁש  ְליֹום  ְוִהִּגיָענּו" 
ַהְּפִניִמית ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ְּכֶׁשּזֹוִכים ָאנּו ְלִהְתַעּנֹות ְּביֹום 
ָנה ְלַכֵּפר ּבֹו ֶאת ָּכל ֲעֹונֹוֵתינּו. ְּכמֹו  ֶזה יֹום ֶאָחד ַּבּׁשָ
ִּבְפִניִמּיּות  ִנְׁשָּבר  ְוֵלב  ַּכֲאֵבלּות,  ִהָּנּה  ַעְצבּות  ֵכן 
ַנְפׁשֹו ִלּבֹו ָמֵלא ִשְֹמָחה ַעל ּגֹוָרלֹו ַהְּקדֹוָׁשה ֶׁשַאף 
ַעל ִּפי ֵכן ִמֶּזַרע ִיְשָֹרֵאל הּוא ְוִתְקָותֹו ְּגדֹוָלה ַּבה' 
ְוִיְזֶּכה  ְלטֹוָבה  ַהּכֹל  ִעּמֹו   ִיְתַהֵּפ ַּבּסֹוף  ֶׁשְּבַוַּדאי 

ִלְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה.  (שיש"ק ו- שנב )

ָאְמרּו ֲחִסיֵדי ְּבֶרְסֶלב: ֵמַאַחר ֶׁשֵאין ַרֵּבנּו ִנְמָצא 
ֵאָליו  רּוֵתנּו  ִהְתַקּׁשְ ֶׁשִעַּקר  ֲהֵרי  ַּבַּגְׁשִמּיּות  ִעָּמנּו 
ֵעצֹוָתיו  ְוִעַּקר  ַהְּקדֹוׁשֹות  ֵעצֹוָתיו  ְיֵדי  ַעל  הּוא 
ַּבֲחצֹות  ְוַהִּקיָמה  ַהִהְתּבֹוְדדּות  הּוא  ַהְּקדֹוׁשֹות 
ַלְיָלה ַלֲעבֹוַדת ה' ִמֵּדי יֹום ְּביֹומֹו. ְוִנְמָצא ֶׁשָחִליָלה 
ְּכֶׁשֵאין ְמַקְּיָמם ְוֵאין ִמְׁשַּתֵּדל ְלָפחֹות ְלַקְּיָמם ֲהֵרי 
ִמַּמֲעַלת  לֹו  ְוָחֵסר  ַהָּגדֹול  אֹורֹו  ָעָליו  ֵמִאיר  ֶׁשֵאין 
ָלנּו  נֹוָסף  ְּבִעָּקר  ֵאּלּו  ַּבֲעבֹודֹות  ִּכי  רּות,  ַהִהְתַקּׁשְ
ֵעצֹות ַרֵּבנּו ְלעּוְבָדא ּוְלַמֲעֶׂשה, ְולּוֵלא ִצּוּויֹו ִּכְמַעט 

ְוא ָהִיינּו ְמַקְּיִמים אֹוָתם. (שם ו – שלח)

פנינים
חסידות ברסלב
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פרשת דברים

להוכיח הזולת בנועם, מתוך אהבה ובאופן 
נעים ומכובד !

נלמד מהפסוק: "אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל" (פרק א-א)
המקום  לפני  שהכעיסו  המקומות  כל  כאן  ומנה  תוכחות,  דברי  שהן  לפי  רש"י:  וכתב 
בהן. לפיכך סתם את הדברים והזכירן ברמז מפני כבודן של ישראל. וכתב השל"ה הק' 
(בתוכחת מוסר): כשהוכיח [משה] בדברי מוסר סיפר מעלתם "הבו לכם אנשים חכמים 
נבונים וידועים"... הוא על דרך הפסוק "אל תוכח לץ פן ישנאך הוכח לחכם ויאהבך". 
הענין, כשאתה רוצה להוכיח את אחד, אל תאמר לו כך וכך אתה גרוע, כי אז ישנאך 
ולא ישמע לדבריך, וזהו שנאמר "אל תוכח לץ" - שלא תוכיח אותו דרך זלזול לומר לץ 
אתה, רק אדרבה תאמר לו, חכם אתה, ואם כן, חרפה היא לאיש כמוך לעשות כה וכה. 
זהו "הוכח לחכם" כלומר: תעשנו לך לחכם, אז יאהבך וישמע לקול דבריך ויקבל מוסר".

בספר קב הישר (פרק קא) כותב, כי אחת ממעלותיו של המוכיח הוא בכך שמזכה 
את הרבים. שהרי אמרו חז"ל בגמרא (קידשין מ:) שהעולם נידון מחצה על מחצה, 
ועון אחד יכול להכריע את כל העולם לכף חובה. ולעומת זאת מצוה אחת מכריעה 
לכף זכות. מעתה, ע"י שמוכיח את הבריות, ועל ידי תוכחתו שב אחד מישראל 
בתשובה שלימה, נמצא שעל ידו כל העולם נידון לכף זכות וזכות הרבים תלוי בו.

נאמר בפסוק (ישעיה נח-א) "קרא בגרון על תחשוך כשופר הרם קולך" וביאר 
הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל: הפסוק מדבר על אותם צנועים אשר לא מלאם 
לבם לדבר לעם דברי תוכחה. בא הפסוק ומלמד שהמוכיח צריך לראות את 
עצמו רק "כשופר" בעלמא, כשם שהשופר אינו משמיע קולות מעצמו אלא 
משמיע את הקולות של התוקע בו, כך גם המוכיח אינו משמיע אלא את דברי 

רבותינו והם שמוכיחים את העם, בעוד המוכיח משמש רק כשופר שלהם.
על  תש"מ)  תמוז  כו  (ביום  זצ"ל  קרליץ  ניסים  רבי  הגאון  שכתב  באגרת 
דרך התוכחה, כתב את הדברים הבאים: "הנני להעיר הערה כללית בנוגע 
לתוכחה בכלל ולבני ביתו בפרט. אמרו חז"ל כה תאמר לבית יעקב אלו 
הנשים תאמר להם בלשון רכה, ותגיד לבני ישראל לזכרים דברים קשים 
כגידין. והיינו שהמוכיח חייב להבין דרגת המקבל וכוחו כמה ובאיזו צורה 

הוא מסוגל לקבל ולפי"ז לאמר לו...
"מזה נלמד בדורינו שירדה חולשה לעולם, ואין בני דורינו מסוגלים בדרך 
וכ"ש  רכה,  בלשון  אמירה  היא  התוכחה  דרך  כגידין,  קשים  לדברים  כלל 
כשהדברים אמורים בנשים. ואמרו חז"ל הא דאמרי רבנן שלושה דברים 

צריך לומר בתוך ביתו וכו' צריך למימרינהו בניחותא.
"והכוונה בזה שתועלת הדברים הם כשנעשים מתוך קבלת הדברים בהבנה 
ולא כשהם נעשים רק מתוך פחד ואימה יתירה, ולכן הדרך הוא רק למימרינו 
בניחותא, שעי"ז הדברים מתקבלים. ולכן צריך האדם לפקח על הדברים 
הצריכין תיקון בביתו. ולהתבונן הרבה בזה איך ומה לתקן ואיך להשפיע. 
והכל הוא שיהא בניחותא וללכת בזה לאט לאט כדי שיקבלו ממנו". עכ"ל.

ר

ל.

"טובה תוכחת מגולה..."
יואל  רבי   - מסטמאר  האדמו"ר  כ"ק  פעם  כשהתאכסן 

טייטלבוים זצ"ל בבית הרב של עיר נירבאטור, הגיעה בתו של ראש 
הקהל לשאול שאלה על עוף, הוציא הרב את פסקו שהעוף כשר.

הרבי מסטאמר, שכאמור שהה אז בחדר הרב, פנה לנערה 
"טריפה"  את  הרי  אבל  כשר  העוף  אמנם  תוכחה:  בדברי 

שאינך לבושה בצניעות.
הלכה הנערה לביתה וסיפרה לאביה שהיה נכבד וראש 
הקהל. הוא נפגע מדברי הרבי והקים קול רעש גדול. הוא בא 
אליו בטענות על התערבותו וכו' כדרך הליצנים השונאים 

תוכחה ולועגים למוכיחים אותם.
דרשה  הרבי  נשא  הקהל,  ראש  של  למתקפתו  בתגובה 
בעיר בשבת קודש ובתוך דבריו אמר: כתב בתורה שהקב"ה 
וראה  עיניך  ושא  הפסגה  ראש  "עלה  רבינו  למשה  אמר 
ימה וצפונה ותימנה ומזרחה וראה בעיניך..." וכך יש לדרוש 
בפסוק: כל העומד ב"ראש הפסגה" היינו שהוא מנהיג העדה, 
מחוייב לדעת על כל המתרחש סביבותיו כדי להוכיח על כל 

דבר שלא כשורה הטעון תיקון.
גשמי ברכה

ן 
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"ודי לחכימא..."
מעשה היה בגה"צ רבי יהודה טראפי זצ"ל (רבו המוהבק 

של הפרי חדש) שנזדמן כשליח לאחד הכפרים. כשהתבונן 
גמור  הארץ  עם  הינו  השוחט  כי  לו  התברר  הכפר  בעניני 
ואסור לאכול משחיטתו. ביקש רבי יהודה להוכיח את אנשי 
הכפר על המכשול ולהצילם מאכילת נבילות וטריפות אך 

מבלי לבייש את השוחט.
וביניהם  הכפר  נכבדי  הוזמנו  אליה  סעודה  ערך  עשה?  מה 
רבי  התחיל  מכתב.  ובידו  אחד  נער  אליו  הגיע  והנה  השוחט. 
בוכה?  "מדוע  השוחט:  שאלו  מר.  בבכי  ופרץ  לקוראו  יהודה 
והשיב, כי נתבשר בשורה רעה שמתו חמשת בנותיו ששמותיהן: 
מצטער  וביותר  "עיקור".  "הגרמה",  "חלדה",  "דרסה",  "שהיה", 
על "שהיה" זו שהייתה יקרה לו מאוד. השוחט שכאמור היה עם 
הארץ לא הרגיש כי שמות אלו הם עיקר הלכות שחיטה. אך 

מעם לועזנכבדי הקהל הבינו והעבירוהו ממשרתו.



לברך את רעהו באהבה ומכל הלב!
יוסף  אבותיכם  אלוקי  "ה'  מהפסוק:  נלמד 
אתכם"  ויברך  פעמים  אלף  ככם  עליכם 

(פרק א-יא)
אמר  לברכתנו...  קצבה  נותן  אתה  לו  אמרו  רש"י:  וכתב 
להם, זו משלי היא, אבל הוא יברך אתכם כאשר דיבר לכם. 
וכתב השל"ה הק': מצאתי כתוב בקונטרסי האריז"ל: 'משה' 
בגימטריא א-ל  ש-ד-י. ובמילוי אותיותיו עולה בגימטריא 
'אלף' - זהו משלי. הרי שברכם בכל לבבו ובכל נפשו, בכל 
בגופו  ישראל  את  לאהוב  לאדם  ראוי  כך  בשמו.  שנכלל  מה 
ונפשו ומאודו. עכ"ל. וכן מצינו בנוסח ברכת כהנים: "וציונו 
לברך את עמו ישראל באהבה" כי ברכה בכוונה ובלב שלם, 

היא רק זו הבאה מתוך אהבה.
עד כמה גדול ורב הוא כח הברכה של היחיד, ובמיוחד 
חז"ל  שסיפרו  ממה  ללמוד  ניתן  המברכים,  רבים  של 
שמעון  ברבי  מעשה  קה"ר-ג):  במדרש  וכן  (וילך  במדרש 
בן חלפתא וחבריו שהלכו לקיים מצות ברית מילה. והיה 
אבי התינוק הנימול משקה אותם יין ישן, ואמר: שתו מן 
היין הטוב הזה, שאני בטוח באדון שבשמים שממנו אני 
משקה לכם במשתה הנישואין של זה הבן הנימול היום. 
תכניסהו  כן  לברית,  שהכנסתו  כשם  לעומתו  עונים  והם 

לתורה ולחופה.
ממשיך המדרש ומספר: בדרך פגש רבי שמעון בן חלפתא 
המוות):  (מלאך  לו  אמר  עצובות.  כשפניו  המות  במלאך 
התינוק הזה שמלתם היום, כבר שטר פסק דינו היה אצלי, 
שאקח אותו מכאן לאחר שלושים יום, אלא מכח הברכות 
של הנוכחים, שאיחלו ואמרו "כשם שהכנסתו לברית כן 

יכנס לתורה ולחופה", נתבטלה הגזירה!

אצל  הן  חשובין  כמה  עד  למדים  נמצאנו  כן,  כי  הנה 
הקב"ה, תפילותיהם וברכותיהן של ישראל, המברכים את 
הזולת בכל הלב, ואשר בכוחם לבטל גזירות רעת וקשות.

הגרי"ל דיסקין זצ"ל היה אומר שכל אחד באשר הוא, 
אם עושה הוא את תפקידו שלו בעבודת ה' לפי דרגתו - 
תהיה אשר תהיה - בשלמות האפשרית, אזי ראויה ברכתו 

שתתקיים!

כאשר היו מבקשים מהגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ 
זצ"ל שיברך את הזקוק לישועה היה אומר: קבלה בידי 
מהצדיק רבי מרדכי מסלונים זצ"ל, כי כל יהודי אם הוא 

מברך מעומק הלב, מובטח הוא שברכתו תתקיים!

ובהזדמנות אחרת הוסיף: כשמברכים את הזולת בכוונה 
לעזור  ואמיתי  כנה  רצון  ומתוך  שמים,  לשם  אמיתית 
ולסייע לזולתו, אזי הקב"ה מסייע והברכה מועילה, ועושה 

פרי".

הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א רגיל לומר שברכה 
(מצד הכרת הטוב וכיו"ב)  שמחוייבים לברך את הזולת 
יש לה כח מיוחד ומתקיימת! והביא ראיה לכך (בטעמא 
דקרא - שמואל א) ממה שנאמר שלאחר שחנה נתברכה 
שהיתה   - עוד"  לה  היו  לא  ופניה  לדרכה  "ותלך  מעלי 
בטוחה בברכתו של עלי. ותמוה: אם כה הייתה בטוחה 
בברכתו, מדוע לא ביקשה ממנו ברכה עד אז, הלא היתה 

עקרה 19 שנה?!

אלא התשובה: בגמרא (ברכות לא:) למדו מכאן לחושד 
כשהתברר  לכן  לברכו,  שצריך  בו  שאין  בדבר  בחברו 
לעלי שלשוא חשד בה, לכן בירכה, ולכאורה קשה: מנין 
חובתו?  מפני  ולא  מיוזמתו  בירכה  אולי  לברך  שחייב 
אלא הלימוד הוא מזה עצמו שבטחה כעת בברכתו ולא 
בשנים עברו, אות הוא שיש חיוב לברך ושרק ברכה כזו 
מתקיימת, לכן רק עתה היתה בטוחה שתתקיים ברכתו.

"אשרי כל ירא ה'"...
קהילתו  מבני  נפרד  זצ"ל  רוקח  אלעזר  רבי  הגאון  כאשר 

באמסטרדם כדי לעלות לארץ ישראל, התאספו כל אנשי העיר ללוותו 
אל הנמל. בדרכם לנמל ביקשו בני העיר מרבם כי יברך אותם לפני 
שנפרד מהם. נענה להם רבי אלעזר ובירכם שיזכו להיות יראי שמים... 
הביעו בני העיר את פליאתם על כך שברכם דוקא בברכה זו, וכי חסר 

ברכות "מיוחדות" יותר להתברך בהם?
הסביר להם רבי אלעזר: דוד המלך אומר (בתהלים קכח-א) "אשרי 
כל ירא ה' ההולך בדרכיו" ובהמשך מפרט דוד המלך את כל הטובות 
המגיעות לאדם שהוא ירא ה': "יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. 
אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך... בניך כשתילי זתים סביב לשולחנך" 

ולבסוף מפטיר דוד המלך ואומר "הנה כי כן יבורך גבר ירא ה'".
ולכאורה לא מובן: הרי מפורש הזכיר כבר דוד המלך מתחילה שאת 
כל הברכות והמעלות הללו זוכה איש ירא ה', וא"כ מדוע הוצרך שוב 

לחזור ולומר "הנה כי כן יבורך גבר ירא ה'"?
אלא התשובה: דוד המלך בא ללמדינו, שמכיון שזוכה אדם שהוא 
ירא ה' לכאלו ברכות גדולות וטובות, על כן כאשר חפץ אדם לברך את 
רעהו בכל טוב אין הוא צריך להתחיל לפרט את מיני הברכות, אלא די 
לו לברך בברכה אחת קצרה הכוללת הרבה שהיא: "תזכה להיות ירא 
שמים", ואז ממילא יחולו עליו  כל הברכות הכלולות בברכה יסודית 
זו. משם כך - הפטיר רבי אלעזר לאנשי העיר - ברכתי אתכם גם אני 

שתהיו ירא שמים, שאז תתברכו ממילא בכל הברכות.
עפ"י נפלאים מעשיך

!
 
 

י

מכח ברכתו של החתם סופר...
כשהוא  פרשבורג  לעיר  ברכבת  שהגיע  ישיבה  בתלמיד  מעשה 

נושא מזוודותיו. והנה לתדהמתו ניגש אליו יהודי זקן מופלג וביקש 
לעזור לו לשאת את חבילותיו לאכסניה. הבחור הרגיש כמובן שישים 
עצמו ללעג ולצחוק אם הוא הצעיר יתן לזקן לשאת משאו הכבד, על 

כן סרב למלא את בקשתו.
סיפר לו הזקן דברים כהווייתם: בצעירותי היה בעל החתם סופר זקן 
ושבע ימים ולא יכל עוד לצאת ולבוא. הוצרכו איפוא לקחתו ממקום 

למקום ואני זכיתי להיות בין נושאי כיסאו.
באחת הפעמים כאשר הולכתי את החתם סופר ברחוב העיר, עצרתי 
לפתע מלכת. שאל אותי החת"ס על מה ולמה עצרתי, השבתי לו, כי 
כל זמן שכוחי במותני, פרנסתי מצויה בידי ויכול אני להעביר חפצים 
ממקום למקום. אבל מה אעשה לעת זיקנה כאשר כוחותיי יעזבוני. על 

כן אני מבקש שיברך אותי שכוחי לא יסור ממני לעולם...
"ואכן בירך אותי החתם סופר" - הפטיר הזקן - "שאהיה גיבור חיל 
כל ימי. עכשיו שנתקיימה ברכתו והבטחתו של אותו צדיק, בקשתי 

שטוחה לפניך, אל תסרב לי והניחני לשאת מזוודותיך.
ספרא דמלכא

ם. 

ו

ברכה בכוונה - מתקיימת...
זצ"ל  סולובייצ'יק  חיים  רבי  הגאון  אל  שהגיע  ביהודי  מעשה 

וזעק: "אנא רבי, הושיעני!" האיש תינה במרירות את צרותיו כי אשתו 
חלתה ל"ע. יסורים קשים מלווים את מחלתה. ואף שדרש רבות אצל 
הרופאים לא הועיל כלום אלא אמרו נואש, על כן בא לבקש ישועה 

מאת הרב.
ונהגו  שבת  ערב  היום  עצה.  לך  לתת  "אוכל  חיים:  רבי  לו  אמר 
ישראל  לילך לטבול במקוה. לך ועמוד בפתח המקוה וספר ליהודים 
הבאים שם את צרתך. בידוע שישראל רחמנים הם ובוודאי יאחלו 
לך "רפואה שלימה", ואתה תענה "אמן" אחר ברכת כל אחד ואחד. 
ומבין עשרות יהודים המאחלים ומברכים אותך ברפואה שלימה, לא 
יתכן שלא יהיו כמה שיכוונו בכוונה שלימה, וברכה בכוונה ועניית 

אמן עליה ודאי תשפיע..."



לימוד התורה יומם ולילה הוא ההגנה הטובה 
והבטוחה ביותר מפני כל צר ואויב!

נלמד מהפסוק: "רב לכם סב את ההר הזה פנו לכם צפונה" (פרק ב-ג)
אותו  ראיתם  אם  להם,  אמר  חייא,  רב  אמר  צפונה"?  לכם  מהו "פנו  חז"ל:  ודרשו 
שמבקש להתגרות בכם, אל תעמדו נגדו, אלא הצפינו עצמכם ממנו עד שיעבור עולמו. 
אמרו לו ישראל, רבש"ע, ולהיכן נברח? אמר להם, אם ראיתם שמבקש להתגרות בכם 

ברחו לתורה! ואין צפונה אלא תורה שנאמר (משלי ב) "יצפן לישרים תושיה".
חז"ל מספרים (בגמרא שבועות טו:) על רבי יהושע בן לוי שכאשר היה הולך 
לישון בלילה היה אומר פסוקים. (ממזמור צא בתהלים) ושאלו בגמרא הרי אמרו 
שאסור להתרפאות בדברי תורה, ומתרצים "להגן שאני" - להגנה מותר. ומבאר 
המהרש"א מדוע אסור להתרפאות בדברי תורה? משום שעושה את הדברי תורה 
ככל שאר הדברים המרפאים את החולה, והרי מעלת התורה יתירה משאר דברים 

המרפאים, שע"י לימוד התורה ישנה הגנה על הלומד שלא יחלה.
ולכאורה יש לשאול: הרי רבי יהושע בן לוי עצמו אמר בגמרא (עירובין נד.) חש 
בראשו, בגרונו וכו' ובכל גופו, יעסוק בתורה. והרי אמר שאסור להתרפאות בדברי 
רק  אלא  ממש  בחולי  מדובר  שאין  במהרש"א)  נראה  (וכך  לתרץ  ויתכן  תורה? 
במיחוש בעלמא ואין הלימוד בא לרפא אלא מגן שהמיחוש לא יתגבר לכדי חולי.
התורה היא לא רק מגינה ומצילה אלא היא יסוד קיום האומה. בשיחה אישית 
עם ראשי השלטון אמר רבינו הגרא"מ שך זצ"ל את הדברים הבאים: יסוד האומה 
הוא ארבעת הכתלים של הישיבה. של כל הישיבות! אותם בני תורה ובני ישיבות 
שלומדים בהם, הם היסוד! ועל כן, מי שרוצה בקיומו של עם ישראל הרי זה רק 

על ידי חיזוק היסוד הזה!
עוד הוסיף הרב שך: "אנחנו בטוחים שכל זמן שמשיח לא בא, יהיו מלחמות כי 
כתוב (ישעיה כז-כ) "הרשעים כים נגרש, כי השקט לא יוכל". ואפילו אם נהיה כאן 
עשרה מליון יהודים. ומה מבטיח שיחזיק אותנו לאורך זמן? ואם תהיה מלחמה 
בין המעצמות הגדולות, איזו חשיבות וערך יהיה לנו. רוסיה היתה מדינה ענקית 
ופולין היתה מדינה עם שלושים מליון איש ונעלמו בין לילה. וכן בעוד מדינות, 

ובמה החשיבות והכח שלנו? הרי מסביבנו ישנן רבבות מליוני ערבים?
אלא היסוד והכח של עם ישראל - אמר הרב שך - הוא רק כאן. בישיבות 
לחזק  שבאפשרותו  מה  כל  לעשות  צריך  עמנו,  בטובת  שרוצה  ומי  הקדושות! 
יסודות אלו ולאו דווקא בכסף, אף כי בוודאי שאם אין קמח אין תורה, אבל 
יש לחזק בעיקר את הרוח, את הרעיון וההבנה במה כוחנו האמיתי כנגד כל 

אויבינו. עכ"ד.
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לימוד התורה מחנך ומחיה...
אברך  כשהייתי  לוין:  הגרש"ש  סיפר 

צעיר למדתי הלכות יורה דעה והלכתי להבחן 
ראם  אליהו  רבי  הגאון  אצל  סמיכה  ולקבל 
לביתו  כשנכנסתי  כרם)  שכונת  (רב  זצ"ל 
רבה.  בחולשה  מיטתו  על  שוכב  אותו  ראיתי 
כשהבעתי רצוני להבחן, הפטיר כי חלוש הוא 
לו  לומר  הצעתי  אותי.  לבחון  ביכולתו  ואין 
מקובל  שהיה  כפי  תורה  חידושי  קצת  לפחות 
אז שמלבד מבחן ההלכות צריך לומר גם ד"ת 

בעיון הסוגיות.
חידושי  את  והצעתי  הסכים  אליהו  רבי 
במקום  תוספות  שישנו  "חושבני  העיר:  ואז 
דיבור  כדי  ותוך  כדבריך"  משמע  שלא  פלוני 
לארון  ניגש  הגדולה  ובחולשתו  ממיטתו  ירד 
הספרים הוציא גמרא והראה לי את התוס'. 
בסיימו פנה אלי במפתיע ואמר: "נו, אולי כעת 
הרב  "הרי  והגבתי:  השתוממתי  אותך"?  אבחן 
לי  אמר  חלילה".  להטריחו  רוצה  איני  חלש, 
רבי אליהו את הפסוק בתהלים: "כי אמרתך 
חיות  לי  נתנו  שאמרת  התורה  דברי  חייתני" 

וכעת יש לי כח לבחון אותך!
הוסיף לספר הרב לוין: מיקרה כעין זה אירע 
עבר  כאשר  זצ"ל.  אלישיב  הגרי"ש  אצל  גם 
את הניתוח המסוכן הזכור לנו, הגעתי לבקרו 
לאחר הניתוח, וראיתי אותו רכון על תלמודו 
קשה  ניתוח  עתה  זה  עבר  לא  כאלו  כהרגלו, 
ועוד בגיל מבוגר כל כך. כאשר הבעתי בפניו 
את תמיהתי: "מנין לו הכוחות?" הגיב על אתר: 
מספר  לי  שהשיב  כפי  חייתני",  אמרתך  "כי 

שנים קודם לכן, רבי אליהו ראם.
הלמות עמלים

להראות  ולא  מורא  וללא  בצדק,  דין  בעלי  לשפוט 
קירוב לאחד מהם !

נלמד מהפסוק: "לא תכירו פנים במשפט... לא תגורו מפני איש" (פרק א-יז)
או  דבריהם  תשמע  שלא  עד  קשה,  ואחד  רך  אחד  לדין,  שבאו  שנים  ו:)  (סנהדרין  חז"ל  ואמרו 
שמא  לכם,  נזקק  איני  להם  לומר  רשאי  אתה  נוטה,  דין  להיכן  יודע  אתה  ואי  דבריהם  משתשמע 
נתחייב חזק ונמצא חזק רודפו. משתשמע דבריהם ואתה יודע להיכן הדין נוטה, אי אתה יכול לומר 

להם איני נזקק לכם שנאמר "לא תגורו מפני איש".
חובת הדיין לדון את בעלי הדין באימה ויראה מפני השי"ת ולא מפני בעלי הדין, ולזכור כי 
לולא עזרתו יתברך לא יצליח לדון דין אמת ועליו לבטוח בהשי"ת שיעזרהו. הוא שאמרו חז"ל 
"אל תהא דן יחידי, כלומר: אל תחשוב שאתה מסוגל לדון יחידי, שאין יחיד אלא אחד ואם 

אין הקב"ה עוזרו אינו יכול לדון.
בישראל.  אשירה  נוטע  כאילו  הגון  שאינו  דיין  המעמיד  כל  נב.):  זרה  (עבודה  חז"ל  אמרו 
ובמקום שיש תלמידי חכמים הראויים להיות דיינים, ומעמיד דיין שאינו הגון, כאילו נטע את 
האשרה אצל המזבח. וכתב הטור (חו"מ סי' ח): וכל מי שממנה מי שאינו הגון... אפילו יש בו 
מדות אחרות טובות, הרי זה עובר בלא תעשה. והאריכו המפרשים מה נחשב דיין שאינו הגון.

בספר "דרך אבות" מובא כי הגרי"ש אלישיב זצ"ל התבטא בחריפות נגד עיוות הדין הקיים 
כיום בערכאות משפטיות בני זמננו, הוא אמר כי חוקי הערכאות בימנו גרועים הם יותר מחוקי 
סדום. משום שבסדום היו אמנם חוקים משונים ומושחתים, אבל החוק חל על כולם כאחד, 
כמו שמצינו באליעזר עבד אברהם שבא לסדום, ואדם אחד זרק עליו אבן, וחייב השופט את 
אליעזר לשלם לו על הקזת דמו... נטל אליעזר אבן וזרק על ראש השופט ואמר לו: עכשיו אתה 
חייב לי על הקזת דמך, שלם אתה את חובי לתובע, הרי שחוקי סדום היו שוים אצל כולם, 

קטן כגדול, שופט כאזרח.
ואילו בימינו חלים החוקים אך ורק על פי שקול דעת ה"יועצים המשפטיים", למיניהם באיזה 
ענין שיחפצו והם שמחווים דעה על מי יש להחיל את החוק ועל מי לא, ונמצא הכל תרתי 

דסתרי "אין לך עיוות הדין גדול מזה", הפטיר הרב אלישיב.

זך ונקי... 
כל ענין שהגיע לפתחו של 

זצ"ל,  קרליץ  ניסים  רבי  האב"ד 
גמורה  בנקיות  אותו  דן  היה 
בשאלות  כך  פנים.  משוא  ללא 
פרטי.  בבירור  וכך  הדין,  בבית 
דוגמא אחת מיני רבות בעובדה 

שלפנינו:
לפני מספר שנים היתה, כידוע, 
עוף  של  כשרותו  על  שאלה 
רבנים  בזה  דנו  אשר  הבראקל 
היה  זה  וכמובן  ובעולם  בארץ 
כרוך בדיני ממונות. גם רבי ניסים 
ישב זמן רב על המדוכה הזו, אבל 
לפני  המופלאה,  נקיותו  מחמת 
הזו  בסוגיה  ולברר  לדון  שנכנס 
נדר בנדר גמור שמכאן ואילך לא 
יאכל בשר עוף (וביצים), והתבטא 
עוף  אכילת  על  שויתר  עכשיו  כי 
ויכול  בענין  נגיעות  שום  לו  אין 
לדון בזה בנקיות, וזאת אף שידוע 
שכל עניני העולם הזה לא תפסו 

אצלו שום מקום.
מתוך מאמר לזכרו



ראיתם פעם חבית מלאה דמעות?

הנה היא: הנהלת בתי הדין הרבניים פרסמה את נתוני הגירושין 
לשנת 2019 [למניינם] המצביעים על עלייה של שלושה אחוזים 
 - שהתפרקו  בתים   11,465 על  מדובר  לה.  שקדמה  לשנה  ביחס 

רח"ל.

של  בבתים  מדובר  לא  המקרים,  של  המוחלט  שברוב  נכון 
אנחנו  גם  ראשית,  סיבות:  משתי  נחמת-שוטים  זו  אך   - אנ"ש 
חלק מהסטטיסטיקה הבלתי מחמיאה הזו, למרות שהנתונים לא 
מפוצלים לפי חוגים כל אחד יכול להביט ימינה ושמאלה ולראות 

שלא טעינו. שנית, כולנו בני-עם-אחד-נחנו.

נחמת-שוטים נוספת אומרת "בארצות-הברית המצב יותר גרוע! 
ושם גם יש התבוללות!" נו, האם זה יועיל לנו ששם יותר גרוע? 
נוכל רק לנצל את ההזדמנות ולהמליץ לכל מי שגר שם: תעלו 
לארץ ישראל! - גם אם המחיר הוא שהות של שבועיים בבידוד... 
וגם אם יהיו בהתחלה קשיי פרנסה והתאקלמות. ברוך הגבר אשר 
יבטח בהשם, ובארץ ישראל ישנה השגחה מיוחדת יותר מאשר 

בארה"ב ובאירופה. העתיד נמצא כאן, לא שם.

* * *

ובחזרה לענייננו:

11,465 זה לא נתון סטטיסטי יבש, כי אם המון דמעות,  כאב, 
נעצור  והקוראים  השבת  כבוד  ומפני  סיבוכים,  תסבוכות,  צער, 

כאן.

והלב נקרע. יודעים מדוע? כי את רוב המקרים ניתן היה למנוע! 
המקרים  שיעור  נוסף:  סטטיסטי  נתון  נציג  מדוע  שנסביר  לפני 
נמצא תמיד במגמת עלייה. אם ה"גורם-האנושי" לא היה אחראי 
בעצם  היא  העלייה  סטטי.  להישאר  צריך  היה  הנתון  למתרחש, 
מקבילה של הירידה בערכים האנושיים. ככל שהבין אדם לחבירו 

נפגם, כך אחוזי ההתפרקות עולים.

כלל יסוד הוא שכדי לשרוד במערכת משותפת, זקוקים במידה 
מטופחות,  פחות  הטובות  שהמידות  ככל  הוויתור.  למידת  רבה 

הסיכוי לבנות שותפות ראויה גם פוחתת.

ברור שאין  להשוות בין מי שצמח לתוך חברה שמחנכת למידות 
טובות, לבין מי שלא גדל בחברה שכזו. אך האם די בכך? האם 
חסרים שומרי תורה ומצוות "אגואיסטים"? אנחנו הרי לא ַמשלים 

את עצמנו... 

-אז מה עושים?

מתייאשים. הכי קל...

-לא ולא!!!

אז מה כן עושים?

-מחנכים למידות טובות!

דווקא מדברים על מידות טובות...

-זה לא ענין של לדבר, אלא של לחנך.

כלומר?

* * *

לחנך למידות טובות הווה אומר שזה מקצוע בפני עצמו, לא 
משהו ש"נופל בין הכיסאות". איך ייתכן שהבסיס הכי קיומי של 
קיומנו הרוחני, וכפי שמסתבר גם הפיזי, לא יקבל את המעמד 

שמגיע לו?

האם מישהו יעלה על דעתו לבטל במוסדות לימוד "משניות", 
כלומר,  לילה.  ואינו  יום  שאינו  בזמן  הזה  הלימוד  את  ולקבוע 
כאשר יגיע דרשן לתלמוד-תורה ולא ימצא נושא אחר לדבר עליו 
נציע לו: "אז אולי  תדברו על משניות?" היעלה על הדעת? אז 
מדוע מקצוע המידות טובות מוטל ככה בקרן זווית ורק כל הרוצה 

יבוא ויטלנו?...

למרות ניסיוני הרב, לא הייתי קובע מסמרות בנידון אלמלא 
שמעתי זאת מפורש יוצא מפי שורה ארוכה של מחנכים דגולים. 
הכתפיים  את  להם  אין  אך  המצב,  את  מאוד  כואבים  הם  

הרחבות לקום ולחולל מהפיכה.

* * *

מידות  לימוד  החדרת  על  איתו  ששוחחתי  במנהל  נזכר  אני 
טובות כמקצוע שווה בין שווים. הוא דווקא הזדהה עם הרעיון, 
ר" אל המלמד אין לכך סיכוי להצליח.  אך טען שאם זה "לֹא ְיַדּבֵ
מבחינה טכנית-פדגוגית הוא כנראה צודק, אך אני שואל: איזה 
יסוד  את  בילדים  להחדיר  אליו"  מדבר  ש"לא  זה  מלמד  מין 
היסודות? ואולי מתאים יותר להעביר אותו למקצועות החול... הרי 
לא מספיק שהמלמד "יסכים" ללמד זאת, צריך שהוא יחיה את 

הנושא, ושהוא בעצמו יהווה עבור התלמידים דוגמא אישית חיה!

זקוק  לא  הוא  לעבוד.  כדי  לעולם-הזה  אותנו  שלח  הקב"ה 
ל"חמור נושא ספרים", גם אם הערימה שלו מגיעה עד התקרה. 
ן  ֵמַהזַּ שוויתרו!  שהתגברו!  עצמם!  על  שעבדו  ליהודים  זקוק  הוא 
הזה אין לו מידי הרבה, ועלינו לעשות הכל כדי שבעלי המידות 

הטובות ירבו ככל שיותר!

כך גם נזכה לגאולה השלימה במהרה. אמן!

היית מעורב בסיפור שקשור לבין אדם לחבירו? שמעת ממקור ראשון?
ahavemet@012.net.il :ספר לנו עכשיו! פקס: 077-7671812 דוא"ל
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 "ויהי בארבעים שנה"  )א, ג(

מלמד שלא הוכיחן אלא סמוך למיתה... שלא יהא מוכיחו וחוזר  
 ומוכיחו ושלא יהא חבירו רואהו ומתבייש ממנו... )רש"י(

משום ר' אלעזר בר' שמעון כשם שמצוה על  אמר רבי אילעא
אדם לומר דבר הנשמע כך מצוה על אדם שלא לומר דבר שאינו 

 נשמע רבי אבא אומר חובה. )יבמות סה ע"ב(
מויז'ניץ, כדרכו  בעל האהבת ישראל ערב אחד, בעת שטייל 

בלויית שמשו, הרחיק עד לשכונה שבפאתי העיר. בשכונה זו  
יושביהם היו יהודים, שסרו נצבו בתים הדורי מראה, ומרבית 

 מעם דרך התורה והמצוות. 
מה התפלא השמש לראות את הרבי עוצר ליד ביתו ההדור של 
מנהל בנק ידוע. קרב הרבי אל דלת הבית, והשמש בעקבותיו, 
מלא תמהון היה השמש בהכנסם אל תוך הבית. 'מה לרבי 
וליושבי הבית הזה?' התפלא אך לא העז לשאול. בצייתנות פסע 

 עקבות רבי ישראל.ב
גדולה היתה עוד יותר   –ואם פליאתו של השמש היתה גדולה 

פליאתו של בעל הבית כפל כפלים, בראותו את הצדיק מפסיע 
אל תוך ביתו. הוא קם לקראת הרבי וקבל את פניו בכבוד ובדרך  
ארץ. "שלום עליכם, רבי, ישב נא רבי". ישב הרב, אך מילה לא  

עים ארוכים, משנתארכה השתיקה, הוציא מפיו. ישב ושתק רג
העז בעל הבית ללחוש לעבר השמש: 'לשם מה בא הרבי לביתי?'  

 והשמש השיב בלחישה נבוכה: 'גם אני אינני יודע'.... 
שוב השתררה דממה. לאחר דקות אחדות קם הרבי ממקומו  

 ומבלי לומר מילה עזב את הבית.
עד האדמו"ר קם בעל הבית ויצא ללוות את הרבי. הלך בעקבות 

שהגיעו לפתח ביתו, והרב עדיין שותק. ואז, כשעמדו על סף 
ביתו של הרבי, לא יכול מנהל הבנק להבליג ואמר: "ימחל לי הרבי 
על שאלתי: כששהה הרבי בביתי לא היה זה מן הנימוס לשאול  
אותו, מדוע זכיתי בבקורו. אבל עכשיו, ברצוני לדעת מהי סיבת 

 הביקור!"
הרבי את שתיקתו וכך אמר: "באתי לביתך ואז שבר לראשונה 

 לקיים מצווה. ובעזרת ה', קיימתי את המצווה". 
הגבירה את פליאתו ומבוכתו של הבנקאי הרבי תשובתו של 

העשיר: "איזו מצווה קיים הרבי כשישב בביתי ושתק?" נפלטה 
 השאלה מפיו. 

והרבי הסביר: "חכמינו זכרונם לברכה הורו לנו: 'כשם שמצוה  
כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמע, אם  –ומר דבר הנשמע ל

איזו מצווה תהא אז, כשלא  –אני אשב בביתי וכבודו ישב בביתו 
 אומר לו את הדבר שאינו נשמע?!"

"לפי דברי חכמינו", המשיך הרבי, "עלינו ללכת לביתו של האיש, 
אשר אינו שומע לנו, ושם לא לומר דבר, ואז מקיימים אנו את 

וה כתקונה. וכך, אמנם, עשיתי. באתי אל ביתך, ולא אמרתי  המצו
 את הדבר שאינו נשמע".

תשובתו של הרבי לא סיפקה את 
הבנקאי. "ואולי יאמר לי הרבי את 
הדבר? ואולי כן אשמע לדברו?" 
"לא", השיב הרבי, "בטוח אני 

 שלא תשמע".

אך הרבי מסרב, וככל שמפציר  –המשיך הבנקאי להפציר ברבי 
כן גדלה והולכת   –ומבקש לשמוע את הדבר שבפי הרבי האיש 

 הסתייגותו של הרבי. 
 : פתח הרבי ואמר, הפצרותיו של האישלאחר שלא תמו לבסוף, 

ובכן, הסכת ושמע, אלמנה אחת  –"ברצונך לשמוע את הדבר 
בעירנו, אשה עניה מרודה, חייבת לבנק שבהנהלתך סכום כסף 

הקרובים מתכוון הבנק  תמורת משכנתא על דירתה, בימים
להעמיד את בית האשה למכירה פומבית, ואת האלמנה ויתומיה  
ישליכו החוצה. רציתי לבקש ממך לבטל את החוב של אותה  
אלמנה, אך לא אמרתי לך את בקשתי, שכן, כשם שמצוה לומר 

 כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע". –דבר הנשמע 
יהה, "איך אפשר שמע הבנקאי את דברי הרבי והגיב בתמ

לעשות דבר כזה, לוותר לאשה על חובה? הרי אין זה חוב פרטי  
ואני אינני בעל הבנק אלא  –שהיא חבה לי, החוב הוא לבנק כולו 

 רק מנהלו. ומדובר כאן בסכום גדול"...
"אם כך", הפסיקו הרבי, "צדקתי באמרי, שלא תשמע לדברי, 
ומצוה שלא לומר דבר שאינו נשמע"... והרבי נכנס אל ביתו, 

 בלוית שמשו.
על מפתן הבית נותר הבנקאי העשיר. רגע עמד שם, תפוס 
בשרעפיו. אחר פנה לשוב לביתו, בדרך הביתה גמלה בלבו 

 ההחלטה... 
המעשה, נספר לכם רק  ואם חפצים אתם לדעת את סופו של

 זאת, ביתה של האלמנה לא הועמד למכירה פומבית.
 

 )א, א( אלה הדברים אשר דבר משה… '' "
הצדיק רבי יהודה ליב מגור, בעל ''שפת אמת'', היה אומר: ספר 
''דברים'' הוא בבחינת ''תפילין של יד'', שכל הפרשיות בהן 

הספרים הראשונים  מרוכזות בבית אחד. לעומת זאת ארבעת 
בתורה )בראשית, שמות, ויקרא, במדבר( הם בבחינת ''תפילין 
של ראש'', בהן ערוכות ארבע הפרשיות בארבעה בתים. ונקרא 

ון שבתחילתו ובסופו מצויים  יהספר החמישי בתורה ''דברים'', כ
תוכחה, שתכליתם לקרב ולקשור ליבותיהם של -הרבה דברי

לין של יד, שאנו מקיימים בהן בדומה לתפי –ישראל אל התורה 
 ''וקשרתם'' כנגד הלב.

 

הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר"  "
 )א, ה( 

 "באר את התורה" בשבעים לשון פירשה להם. רש"י.
מצויים אפיקורסים הטוענים שלא ניתנה התורה אלא לקיימה  
במדבר, מקום שאין בו יישוב בני אדם או בארץ ישראל מקום 

אל על אדמתם ואיש אינו מפריע אותם, אבל שם חיים בני ישר
בהיותם שרויים בגלות בין עמים 
אחרים, בעלי תרבות ולשון 
משלהם, אין להיבדל מהם 
ולשמור על התורה ומצוותיה. 
לפיכך, עוד לפני שנכנסו בני 
ישראל לארץ ישראל, פירש להם 

 לעי"נ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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משה את התורה בשבעים לשון, להודיע אותם, כי בכל מקום 

ו בין אומות שונות, מחוייבים הם לשמור תורה ומקום שיימצא
ומצוות, לפי שהתורה ניתנה לכל הזמנים ולכל המקומות ולא 

  )כתב סופר( תשתנה לעולם. 
 

 )א, ה(  "באר משה את התורה הזאת"
 בשבעים לשון פרשה להם )רש"י(

למה היה צורך לפרש את התורה בשבעים לשון? לפי שידע 
פזורים בכל העולם ויתבוללו הקב"ה שישראל עתידים להיות 

בתוך האומות, ולכן פירש את התורה בשבעים לשון, שבכל לשון 
 )חידושי הרי"ם(  ובתוך כל עם וארץ יהיה ניצוץ של תורה. 

 

ל נהר ו"עד הנהר הגד
 פרת" )א, ז( 

כתב רש"י "מפני שנזכר 
קוראו  רץ ישראלעם א

גדול משל הדיוט אומר 
 עבד מלך מלך..."

מסופר שפעם נסע אחד 
כוביץ ידי הרה"ק מלמחס

אל רבו, אותו חסיד דר 
בארץ ישראל ונסע 

כוביץ, וכביכורים לרבו לל
הביא אתו חלה מארץ  

 .ישראל
במהלך הנסיעה הארוכה  
הצטמקה החלה 

נתקטנה, וכשהביא את ו
החלה לרבו, הסתפק 

כוביץ על מה הרה"ק מל
לבצוע בברכת המוציא, 
שכן היה לו חלה אחת 

ם גדולה שנאפתה ש
וההלכה היא לבצוע על 

 הגדולה ומאידך החלה מארץ ישראל אמנם קטנה, אבל יש בה
 חשיבות מיוחדת שהיא מארץ ישראל.

עד שהכריע לבצוע על החלה מארץ ישראל עפ"י דברי רש"י אלו 
בפרשתן, שכתב רש"י שלכן נקרא הנהר הגדול מפני שנזכר עם 

דול", א"כ אר"י, רואים מכאן שמה ששייך לארץ ישראל נקרא "ג
שמקורה טהור מארץ ישראל ודאי   אף החלה הקטנה היות

 )ציוני תורה(  נקראת "גדולה".
 

 )ב, ז(  לא חסרת דבר"ה' אלוקיך עמך "
הרי לך סיבה ומסובב, מסובב וסיבה כאחת: אם אתה שמח  

"ה'  בחלקך ו"לא חסרת דבר", זוכה אתה להשראת השכינה, 
קיך עמך", ולקיך עמך". וגם בחילוף סיבה ומסובב: אם "ה' אולא

קיך עמך" והכל מידו, ואתה בטוח בו ודבק בו  ולחש אתה כי "ה' א

ואוהבו, ממילא "לא חסרת דבר": כלום חסר משהו למי ששרוי 
   ...בבית המלך?

 )תורת אבות( 
 

"אחרי הכתו את סיחן מלך האמרי… ואת עוג  
 )א, ד(  מלך הבשן"

שואלים חכמי ישראל: מדוע מציינת התורה את המועד המדויק,  
שבו השמיע משה את נאומי התוכחה שלו לבני עמו? כלום יש 
חשיבות לכך, שדברי משה מושמעים לאחר נצחונותיהם על שני  

 המלכים שממזרח לירדן; ולא קודם לכן?
מציון פרט זה בפתח הפרשה אנו   –אומרים חכמי ישראל    –אלא  

למדים שני דברים חשובים על הדרך שמנהיג בישראל צריך לילך 
בה: ראשית, על המנהיג 
המסור לעמו להקדים 
מעשים לדברים; כשם 
שמשה רבנו הקדים 

הכות את אויבי ישראל, ל
לפני שהתפנה להשמיע 
לבני עמו דברי תוכחה 
ומוסר. ושנית, רועה 
נאמן אינו מייסר את צאן  

סכנה.  המרעיתו בשעה 
בראש ובראשונה הוא  
דואג לבטחון הנפש 
והרכוש של נתיניו מצד 
אויבים מבחוץ; ולאחר  
שחלפה הסכנה לעצם 
קיומו של העם, נתונה 
דעתו לתיקון ליקויים 

 מים שבתוך המחנה… ופג
 

"הבו לכם אנשים  
חכמים ונבונים 
 וידעים לשבטיכם ואשימם בראשיכם" )א, יג( 

הדבר יובן על פי מעשה, מעשה באדם אחד,  ?מה בין חכם לנבון
שהיה משרת בבית מסחר ליינות, והיו לו דמי חסכונות בסך  
חמשים שקלי כסף. הלך וטמן אותם במרתף בין החביות. לאחר  
זמן ירד ליטלם, ולא מצאם. חשד שאדוניו, בעל הבית, ירד 

ליו לפני הרב למרתף, גילה באקראי את הכסף ונטלו. הלך וקבל ע
שבאותה העיר. ראה הרב, שניכרים דברי אמת, ושלח לקרוא 
לבעל הבית. מובן שבעל הבית הכחיש הכל וטען שאינו יודע 
מאומה. אמר לו הרב, "אכן, גם אני אמרתי שאין להעלות על 
הדעת שאתה לקחת את הכסף, ובכלל, אין לחשוד ביהודי  

ף והרי כל היין שבו בגנבה. על כן סבורני, שגוי התגנב אל המרת
אסור, כי יין נסך הוא. הנני שולח מיד את השמש להכריז בבתי 

כאשר שמע בעל הבית על ההפסד הצפוי   .הכנסת שיינך אסור"

 ...אחת מילה של כוחה
הידוע על רבי עקיבא )מופיע כולנו מכירים את הסיפור 

באבות דרבי נתן( שראה את האבנים שנשחקו על ידי 
המים, ולמד ממנו קל וחומר לעצמו, וכך החליט ללמוד 

 תורה...
 

 מה כל כך תפס את רבי עקיבא באבן המחוררת?
 

רבי עקיבא ערך חשבון עם עצמו: הוא התבונן, כיצד 
בן באמת ייתכן שהמים הרכים כל כך יחוררו את הא

הקשיחה כל כך??? נכון שמדובר בתהליך של שנים, 
מיליוני טיפות של מים טפטפו על האבן עד שהיא 

, אבל אם נניח היתה נופלת רק טיפה אחת, התחוררה
גם  -היא הרי לא היתה עושה שום רושם! ושתי טיפות 

גם לא עושים כלום... אז כיצד נוצר החור?  -לא, ושלוש 
כן מיליוני הטיפות שהיו לה האם היתה טיפה אחת מתוך 

 ??? ברור שלא...שיכולים לבקוע אבן כוחות מיוחדים
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לו וראה כי כלתה אליו הרעה, הודה לפני הרב שהוא גנב את  
המעות. אמר לו הרב "איני מאמין לדבריך", קם האיש, רץ לביתו 

ועל, ובו חמשים שקלי הכסף. כך והביא את הארנק של הפ 
הצליח הרב בבינתו הרבה לאלצו להודות בפשעו, לפיכך אמרו 
חז"ל, "אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות", ולא אמרו "אין לו מה  
שאזניו שומעות", כי נוסף לטענות שמושמעות באזניו, חייב הוא  
להשתמש בעיני שכלו, ונוסף לחכמתו, חייב הוא להיות נחן  

   ונה.בתב
 )בן איש חי( 

 

 "לא תגורו מפני איש" )א, יז( 
פחד וחלחלה בעיר לומז'א, 

הגנרל הפולני, הרוצח 
האכזר גאניצק, אשר  
אימתו היתה מוטלת על 

ונתו  ויע שבכדהבריות, הו
לפקוד למחרת היום את 

 העיר. 
רבים מחשובי העיר, 
וביניהם גם רב העיר, 
המהרי״ל דיסקין, נצטוו 

דם להמתין לבואו, ולק
״ואבוי למי  ,את פניו

שמראהו או התנהגותו  
לא ימצאו חן בעיני, מכל 

הוסיף  -בה שהיא״ יס
 הגנרל לפקודתו. 

אין לתאר את האימה  
שאחזה באלו שנצטוו  
לעמוד מול אותו גנרל, 
אשר השומע את שמו 
בלבד היה נתקף 

ואם בכל יום  ,בצמרמורת
שבשיגרה כך, על אחת 
כמה וכמה בימים אלו, 

הפולני. ככל   ימי המרד
שנעשה המצב המדיני מתוח יותר, כן נעשה גם גאניצק זה מתוח 

 וזעוף עוד יותר.  
כבר משעת בוקר מוקדמת, ניצבו הללו במקום המיועד בחיל  
וברעדה, ורק אחד לא חת ולא זע למשמע הפקודה. היה זה  
המהרי״ל דיסקין, שבשלוות נפש הוסיף להסתגר בחדרו, ולא  

נותרו כשלשים דקות לפני השעה היעודה, פסק מלימודו. רק מש
עליו את חליפת השבת, ויצא עם שמשו אל חזית עטה הגאון 

 המקום שבו נצטוו להמתין.  -בית שער הפלך 
והנה, ככל שהתקרב הזמן הנקוב, גברה אימתם של הנאספים 

וד ראשי העדות והכמרים, ובעוד עצמותיהם של חישם, ובי
, נותר  דא לדאנוקשות  הנאספים רועדות מפחד, ושיניהם

המהרי״ל שלו במקומו, והמתין כמי שעומד וממתין לפיזור 
 העננים בשעת קדוש הלבנה. 

ות רוחו עוררה את התפעלות הנוכחים, ומששב לביתו, ושל
נשאל כיצד הצליח לשמור על קר רוחו, ענה המהרי״ל לשואליו:  

ים ככל המצוות, כן גם את מצות ״לא תגורו מפני איש״, יש לקי
בה יבכל רמ״ח איברים ושס״ה גידים. ואם כן, ממילא הרי אין ס

 ירא, ולא מפני בני אדם.שיחול המגור והפחד, את ה' בלבד יש ל
 )עמוד האש( 

 

 "לא תגורו מפני איש" )א, יז( 
פאל הכהן מסופר על הגה"ק רבי ר

כ"ץ זיסקינד זיע"א, שהיה  
אברך צעיר כאשר  
נתמנה לרב בעיר 

 המבורג. 
ביום הראשון לשהותו  
בעיר, באה לפניו אשה  
תושבת המקום, ואמרה  
לו שיש לה דין ודברים 
עם פלוני הגביר שהיה  

 מנכבדי העיר. 
קרא הרב לשמש ואמר 
לו, לך אל פלוני הגביר 
ואמור לו שהוא מוזמן 

אשה  לבוא לדין עם
 פלונית. 

השמש שפחד מהגביר 
יצא בחיל ורעדה ופיק 
ברכיים, כאשר בא לפתח 
בית הגביר, התגבר עליו 
הפחד והחל מתהלך אנה  

 ואנה לפני החצר. 
שאלו הגביר לפשר 
מעשיו כאן? החל השמש  
לגמגם ובקושי רב הוציא  
מפיו את דבר שליחותו  

 של הרב.
 אבוא.   ענה לו הגביר, לך אמור לרב שבהזדמנות אחרת

 חזר השליח אל הרב ומסר לו את דברי הגביר. 
שאל הרב את האשה האם היא מסכימה לדבריו? והיא השיבה  

 אל נא תאחר אותי כי קשה לי מאד להמתין. 
שלח הרב את השמש שנית וא"ל, לך אמור לגביר שמצווה אני  

 עליו שיבוא עוד היום.  
נוספת,  כאשר שמע השמש כי הוטל עליו ללכת אל הגביר פעם

נבהל מאד, אולם בלית ברירה הלך שוב אל הגביר, וכמו בפעם 
הראשונה נעתקו המלים מפיו, עד ששאלו הגביר מה אמר הרב?  
אז אמר לו שהאשה אינה מסכימה להמתין ועליו להתייצב עוד  

 היום בבית הרב. 

גם הטיפה ש אלא, אמר רבי עקיבא לעצמו, חייב להיות
הראשונה פעלה איזושהי פעולה, גם אם קטנה, גם אם 

כל טיפה לא מורגשת, אבל משהו!!! כל טיפה הוסיפה, 
 נתנה משלה למשימה הקשה של חירור האבן!!!

מסוגלות , אם הטיפות הרכות כך רבי עקיבאלעצמו אמר 
לפעול כך, ברור שגם מילה אחת של תורה, גם מצווה 

 -חושב שהיא נשכחת ולא חשובה אחת, אפילו אם אני 
 היא מקרבת אותי אל ה'!!!

, נותנים להם מילה לפעמים, אנחנו מחמיאים לילדינו
, לא רואים אבל לא רואים התקדמותטובה ואמפטיה, 

 שהילד 'קנה' את מילות החיבה ולא השתנה...
ואנו שואלים את עצמנו, היכן הם ההבטחות על 

נחנו לא רואים למה אהתוצאות של המילים הטובות? 
 שינוי בהתנהגות של הילד??

אבל, בדיוק כמו טיפות המים, האמון והחיבה מטפטפים 
פנימה לליבו של הילד, וכל אחת מהם פועלת, כל אחת 
מהם נחרתת בליבו! אמנם השינוי לא יבוא במילה אחת, 

 אבל היא בוא תבוא בעזרת ה'!!!
 ספינקא( -)נקודות של אור 
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נתמלא הגביר חימה על הרב ואמר לשמש בחוצפה לך אמור לרב 

המבורג והוא עודנו אורח פה, עדיין אין הוא    כי אני הוא הגביר של
מכיר את אנשי המקום, אם אני אומר שכאשר יהיה לי פנאי 

 אבוא, הרי בודאי אקיים דברי.  
הלך השמש אל הרב ומסר לו את כל דברי הגביר, מיד קם הרב 
ואמר אל השמש, לך מיד ואמור לו שאם אני אומר שיבוא היום  

היום, ואם לא, יש לי אמצעי ושמו  הוא מוכרח לציית ולבוא דוקא  
חרם ואני יוכל לשגרו אליו באמצעותך, עם כל הפחד מהגביר 
אזר השמש חלציו והלך לגביר בפעם השלישית, בקושי רב 

 הצליח הגביר להוציא מפי השמש את כל דברי הרב.
מיד כשגמר את דבריו הסתלק מבית הגביר כשכולו מזועזע 
ונרגש. כעבור שעה קלה התייצב הגביר בבית הרב כשהוא  
מושיט את ידו לעבר הרב ומכריז בקול גדול, "מזל טוב מזל טוב". 
כבוד הרב באמת ראוי להיות רב בעירנו, עכשיו אפשר לגלות את 

כל הענין היה   האמת, שאין אני הנתבע ואין האשה הזאת תובעת,
בבחינת נסיון, בלב פרנסי העיר קינן חשש גדול, שמא הרב 
מחמת גילו הצעיר לא יכול לקיים כהלכה את הדין של "לא תגורו  
מפני איש", כיון שיש במקומנו גבירים גדולים ותקיפים, לכן 
אמרנו לנסות את כבוד תורתו ע"י הזמנת דין תורה עכשיו,  

קושי ואי נעימות, וקיים את צו   כשראינו שהרב אינו נרתע מכל
 התורה ללא כל פגם, ראוי הוא להיות רבנו. 

 

 "וייטב בעיני הדבר" )א, כג(
אם טוב היה הדבר גם בעיני משה לשלוח מרגלים, מדוע איפוא 

 הוא נחשב לבני ישראל לחטא? 
, משה רבנו הטיף להם מוסר: הגעו עצמכם עד היכן חטאכם אלא
לידי כך שהדבר ייטב גם בעייני... פגמכם , שכבר גרמתם והגיע

היה כה רציני עד שנגע אפילו אלי, שכן פגמים של ישראל נוגע 
 )שפת אמת( הם.י אל מנהיג

 

בגללכם לאמר גם אתה לא תבא  '"התאנף ה
 )א, לז(  שם"

לדברי רבי שלמה אפרים מלונציק, בעל ''כלי יקר'', רומז כאן 
שלא להיכנס לארץ   משה לבני ישראל, שהגזרה שנגזרה עליו
ידי חטא זה נתעכבו -קשורה קשר הדוק לחטא המרגלים. שעל

ישראל במדבר ארבעים שנה, ובתוך תקופה זו הגיע זמנה של 
ידי זה נסתלקה הבאר במיתתה וחסרו להם  -ועל ,מרים למות

ג(. ואילו לא חטאו  י-מים. ונתגלגל עניין מי מריבה )במדבר כ, א
לארץ, ולא היה משה בא  מיד כנסים המרגלים, היו בני ישראל נ

 לכלל עונש זה.
 

 "ותשובו ותבכו לפני השם" )א, מה( 
בסיומה של מלחמת ששת הימים, הצליחו הלוחמים היהודים  
להבקיע דרך בין שורות האויב, סייעתא דשמיא דחפה אותם  
בצורה מסחררת שלא ידעו להסביר את פשרה בדרך הטבע 

המעטים את הלגיונרים   לכיוון העיר העתיקה. בדרכם הדפו
הירדנים המרובים 

 והמאומנים והמצוידים  
 בנשק.

שורקים מכל עבר, לאחר שעות ספורות, תוך כדי שכדורי המוות  
עברה הרינה במחנה. הלוחמים עמדו מול הר ציון ששמם, 
עיניהם נשואות אל שריד בית מקדשנו ממנו לא זזה שכינה 

הדוממות בסערת  מעולם. רובם עמדו והתייפחו מול האבנים 
רגשות. כנסת ישראל האבלה עמדה מול בניה שלא יכלו לגשת  

 למקומה שנים רבות.
אחרי דקות מספר, החל אחד הלוחמים, בן קיבוץ שרחוק 
לחלוטין מיהדות, לבכות אף הוא. יהודי אחד שהתווכח עימו  
רבות בנושאי השקפה בזמן השירות המשותף, השתומם: "מילא 

 ה אתה בוכה?!"אנחנו בוכים. אבל למ
הצעיר הישיר עיניים דומעות וענה )תשובה נכונה גם אלינו  

 לתשעה באב(: "אני בוכה דווקא מפני שאינני מסוגל לבכות"... 
 )במחשבה תחילה(

 

"ראה נתתי בידך את סיחון מלך חשבון ואת 
ארצו החל רש והתגר בו מלחמה ואשלח 
מלאכים אל סיחון מלך חשבון דברי שלום  

 כו( -כדלאמר" )ב, 
הנה יש לתמוה דמשה כאשר שלח דברי שלום אל סיחון לכאורה  
עשה נגד ציווי הקב"ה, דהקב"ה ציווהו להתגרות בו במלחמה 

 והאיך שלח אליו דברי שלום. 
אפשר לומר על פי מה שכתוב )תהלים קכ, ז( אני שלום וכי אדבר 
המה למלחמה, כלומר שטבע הנכרי הוא, שכאשר מדברים עימו 

בר שפוחדים הימנו ולכן מתחיל במלחמה. וכמו כן משה  שלום סו
כאשר רצה לגרות את סיחון שלח אליו דברי שלום כדי שיצא  
 למלחמה נגדו. ובזה קיים מה שציווהו השי"ת והתגר בו מלחמה. 

 )כרם חמד(
 

 ט( השמר לך ושמר נפשך מאד פן תשכח" )ד,"
ני,  אזהרה מיוחדת הזהירנו הקב"ה מפני שכחת מעמד הר סי

הברקים, הקולות והדברים שנאמרו שם, והורה לנו שהדברים 
 צריכים להיות חקוקים היטב על לוח לבנו.

כל אחד ואחד חייב לעשות את מרב המאמצים לשם כך, אולם 
שורים ימידת הצלחתו שלא לשכוח, תלויה כבר בידי שמים, בכ

 בהם ניחן מאת הבורא יתברך. 
הדורות, נוכל לקבל מן מושג כלשהו ב"לא תשכח" של גאוני 

הספור הבא, המובא בספר "שמוש חכמים": באחד הימים פגש 
רבי אלחנן וסרמן זצ"ל את הרוגצו'בר זצ"ל. שאל אותו  
הרוגצו'בר: "מה כבודו עושה?" "לומד עם ילדים", ענה לו רבי 
אלחנן. "היכן?" "בישיבת ברנוביץ". "ומה חדשתם?" בתשובה 

ש מסוים שחידש. "בארבעים שנה נענה רבי אלחנן ואמר לו חדו
לא חדשתם כלום?", התפלא הרוגצ'ובר. נסה רבי אלחנן להבין 
את כוונתו, עד שנזכר, כי, אכן, כארבעים שנה )!( קודם לכן פגש 

  בו ואמר לו בדיוק את אותו חידוש...
  )לאור הנר(

 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

mailto:LikutimNiflaim@gmail.com
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 תודה מראש!!!

כל שותפות שלכם  
 מחזקת את ידינו...

 אבא... ,חודש מנחם אבא!!! אגוטע חודש

קשה לתפוס אותו... כי יש לו  בהפטרה של שבוע שעבר קראנו על החמור הפראי של המדבר... שהוא מופרע... וכשהוא בורח מאוד 
אבל!!! אף אחד  )בניגוד לאדם שכשהוא רץ הנשימה שלו קצרה והוא מוכרח לעשות הפוגה(נשימה ארוכה... והוא יכול לרוץ המון זמן בלי להפסיק 

וישן לו!! כך  מהציידים לא מתאמץ לרדוף אחריו ולצוד אותו... אתה יודע למה?? כי יש חודש אחד בשנה שהחמור הזה פשוט נרדם!! 
שחבל להשקיע מאמץ... במקום לרדוף אחריו עכשיו... בא נחכה בסבלנות לאותו חודש... ואז החמור הזה ישן לו שינת ישרים ואז נתפוס 

   פרא לימוד מדבר באוות נפשה שאפה רוח תאנתה מי ישיבנה, כל מבקשיה לא ייעפו בחדשה ימצאונהאותו בלי קושי. 

אל שהם חוטאים כמו החמור בר הזה... בורחים מהקב"ה ודוהרים מהר מהר... אבל אין צורך לרדוף  הנמשל הוא כמובן לעם ישר
אחריהם... יש חודש אחד בשנה שהוא מוכן להם לפורענות!!!! חודש אב!!! בחודש הזה ישראל פתאום נחלשים מהמרוץ... ואז הקב"ה  

 סוק... הפירוש הפשוט של המשל מהחמור הנ"ל...תופס אותם ומעניש אותם על מעשיהם... זה הפירוש הפשוט של הפ

ועשיתי את כל הטעויות האפשריות בגיל הזה... אני מזהה כאן בפסוק  אבל!!!! אני... בתור אחד שלא דלגתי על גיל הטיפש עשרה...
קדימה... מידי פעם הצצתי  הזה רובד יותר עמוק... כי כשהייתי פרא לימוד מדבר... פתאום נהייתי מבין יותר מכולם והתחלתי לדהור מהר

 אחורה והסתכלתי על אבא שלי בחצי בוז... אה... אני כבר הגעתי רחוק... ואתה עדיין מדשדש שם מאחורה... אני מבין יותר... יודע יותר...
עושים איתו?? איך  חכם יותר... וקדימה... דוהרים... כשאני מותיר את כולם מאחור.. ואז ההורים שלי כמובן נבהלו והלכו להתייעץ: מה 

תופסים אותו? הוא דוהר קדימה... כולו זחוח ובטוח שהוא כבר אוחז אי שם קדימה... ואותנו הוא השאיר מאחור... איך מאפסים אותו?? 
 איך מחזירים אותו לאיפוס???? 

תצליחו לתפוס אותו... עכשיו  אל תדאגו... אל תרוצו אחריו... עכשיו אתם לא ואז יהודי אחד חכם הרגיע את ההורים שלי ואמר להם:
הוא באמת זחוח ודוהר למרחקים... כעת אין טעם לתפוס אותו!!! זה רק יזיק!!! תחכו בסבלנות... עוד יבא היום... עוד יבא החודש הזה  

יושן הזה...  שהוא פתאום ינחת מההיי... פתאום יגיע משבר... ואז החכם מכל אדם יגלה שהוא חסר כל... ואז הוא פתאום יגלה שאבא המ
זה שעד עכשיו הבנתי יותר ממנו... הוא... רק הוא יכול להושיע אותי... ואז הוא יחזור אליכם על ארבע עם אף למטה!! חבל... אל תבזבזו 
אנרגיות לרדוף אחריו... בחדשה ימצאונה!!! יגיע החודש הזה שקוראים לו מנחם אבא!!!! יגיע השלב שהוא יבין שרק אבא יכול לעזור  

 זה הצליל שאני שומע בפסוק הזה...... והוא יגיע מעצמו... לו

חודש אב במילים אחרות זה חודש של אבא!!! יש חודש כזה!!! יש שלב כזה שכל אחד שהתרחק מאבא... פתאום מבין שהוא לא  
   מעצמו לאבא!!!!מסתדר לבד... ואז הוא חוזר 

ד תמוז לא היה אב... לא היה אבא... עזוב אותי... אני מבין יותר מאבא...  לא כל חודש נקרא חודש אב!!! יכול להיות שמחודש תשרי וע
אני מסתדר בלי אבא... כל טוב אבא... אני יוצא לדרך בדהרה... אבל אל דאגה אבא!!! אתה לא צריך לצאת במרדף אחריו... הוא עוד יגיע 

ה... עוד יבא השלב שקוראים לו: אב!!! איך סבתא שלי היתה מעצמו... גם אם אתה מחכה לו כבר מחודש חשוון והוא לא הגיע... אל דאג
 מאיימת עלינו: אתה עוד תבכה איפה שאף אחד לא רואה... ואז אתה תחזור אלי מעצמך!!! וזה הכח של חודש מנחם אב...

--- 

קדש... בחודש הזה נלכד  זו הסגולה של חודש אב!!! בחדשה ימצאונה!!! חודש אב הוא מצד אחד חודש מר... בחודש הזה נחרב בית המ
אותו פרא לימוד מדבר... אבל לאיפה הוא נלכד??? היישר לתוך ידיו הרחומות של מנחם אבא!!! אבא שבשמים מחכה לבנו יקירו... 
אבל עזוב... אני מסתדר לבד רבש"ע... אני יודע להיות בפאניקה לבד... אני אהפוך את העולם ואני אנהל את המאבק בקורונה לבד... 

שה סגר... ואני בסוף אסתדר לבד... תודה אבא... תודה על הרצון הטוב שאתה רוצה לעזור לי... אבל אני מבין יותר... ואז מגיע חודש  אע
אב ואז אט אט הפרא לימוד מדבר מאבד  את הבטחון העצמי שלו... הוא פתאום מגלה שהוא חסר ישע והוא לא מצליח להושיע את 

א קלה... הדהרה הזחוחה שלו פתאום נחלשת והוא מרגיש חוסר אונים... ואז הוא נלכד!!!! אבל בידיים של  עצמו... והתגלית הזו היא ל
מי הוא נלכד?? בידים של מנחם אבא!!!!! אבא שבשמים רוכן עליו ואומר לו: יענקלה שלי... לא קרה כלום... אני פה... תמיד יכול לעזור 

 לך... 

תה בעצמך לא צריך לנצח את הקורונה... מי ביקש ממך לדהור כ"כ רחוק... מספיק שאבא חזק!!! אתה לא צריך להיות כזה גיבור... א
אני מספיק חזק בשביל לשמור עליך גם אם אתה לא חזק... זה חודש מנחם אב!!! חודש מנחם אב הוא חודש שמתחיל במשבר!!!  

.. ופתאום הכוחות נחלשו... והנה... עוד שניה תופסים אותו...  חשבתי שאני חזק... ומתברר שלא... חשבתי שאני יכול לדהור לבד קדימה.
 אבל מי??? מי תפס אותו??? אבאלע שבשמים... 

דווקא כשמגיעים רגעי החולשה... דווקא כשמרגישים חלשים מתמיד... זו הזדמנות להחליף דיסק!!! להעביר את המושכות לאבא  
יכול לבד... מתברר שלא... קח את המושכות... תוביל אותי... באותו רגע אותו חודש  שבשמים ולהגיד לו: אבא... ניסיתי... חשבתי שאני 

 מר ונמהר הופך להיות החודש המכונן ביותר בשנה... מפרא לימוד מדבר חסר אחריות שחש מעצמו וחושב שהוא כל יכול...
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 מהי הקריצה והחיוך שאנחנו מקבלים משמים בשבת "חזון..."??
הרי שלוש שבועות האלו  לכאורה זה קצת תמוה:חזון ישעיהו בן אמוץ...  חזון!!שבת הקרובה נקראת שבת 

נקראים "ג' דפורענותא"!!! ובדרך כלל נבואות הפורענות שייכים לירמיהו ואילו הנבואות של הנחמה שייכים 
לישעיהו... ואילו דווקא שבת חזון שהיא אמורה להיות שיא הפורענות!! שבת שלפני תשעה באב... דווקא 

אז למי שזה מעניין אותו... קצת מושגים בנביא ולא ירמיהו?? למה זה ככה??  ישעיהוההפטרה הזו היא חזון 
 ישעיהו:

 מפרק א' עד מ', ומפרק מ' עד ס"ו...  כידוע: ספר ישעיהו מתחלק לשני חלקים ברורים!!!
מה ההבדל בין שני חלקי הספר??? אז ככה: הנביא ישעיה הוא הוא הנביא שמתנבא על אחרית הימים!!! 

 למועד... בסוף בסוף( חזוןישעיהו... )כי עוד  "חזון"נקרא כן... מה ש
עכשיו ככה: נבואה על אחרית הימים יש בה בעיה!!!! כי על פי תורה נביא שמתנבא הוא נמצא בעמדת 
מבחן!! אם הנבואה שלו מתקיימת סימן שהוא נביא אמת... ואם הנבואה שלו לא מתקיימת אז מתברר 

ה... ממילא בדרך כלל נביא לא יכול לעמוד ולהתנבאות על משהו שיקרה שהוא נביא שקר והוא חייב מית
אי שם באחרית הימים רק בעוד אלפיים שנה... אין כזה דבר!!! כי... כי נביא בשביל לאמת את הנבואה שלו... 

קודם שיתנבא נבואה שתתקיים בפועל... ואח"כ נוכל להתחיל  מבחן תוצאה!!!קודם הוא צריך לעמוד מול 
 ין לו למה שיקרה אח"כ... וזה בדיוק מה שקרה עם ישעיהו הנביא!!!! להאמ

ישעיהו הנביא הוא הוא נביא הנחמות!! הוא הנביא שהקב"ה הועיד אותו להיות החזון למועד!! מה שיהיה 
אי שם באחרית הימים!!! דא עקא: שכל זמן שאין לנו קבלות ממנו... עדיין לא התאמתה הנבואה שלו... הוא 

 נמצא במבחן ואנחנו לא יכולים להאמין לו... עדיין 
ישעיהו נמצא בתקופה מאוד מסוימת!!! ומפרק א' עד פרק ל"ז ישעיהו מתנבא על מפלת  בשביל זה!!!

סנחריב... ובמשך שנים רבות הוא מתנבא ומתנבא על המפלה שתהיה לסנחריב בשערי ירושלים... ותכל'ס 
דווקא מנצח בכל חזית והנה הוא גם כובש את עשרת השבטים בשטח זה ממש לא נראה בכיוון... סנחריב 

ומגלה אותם... והנה עכשיו הוא גם מתקרב לירושלים... וישעיהו ממשיך להתנבאות שסנחריב יפול בשערי 
ירושלים!!! וזה לא פשוט... לא קל להאמין לנבואותיו של ישעיהו... בפרט שבדיוק עכשיו חזקיהו נהיה חולה... 

מנסה להילחם בסנחריב... ויש כל מיני קבוצות שמטילים ספק בנבואת ישעיהו.. יש את  והוא בכלל לא
שבנא וסיעתו.. יש את שרי יהודה שמנסים להיעזר במצרים... ו... ואז מגיע ליל התקדש חג וכל צבא סנחריב 

שלו מתים פגרים בשערי ירושלים... וכל דבריו של ישעיהו הנביא מתקיימים אחד לאחד... והנבואה 
 מתאמתת לעיני כל ישראל!!!! אחד לאחד!!! 

 זה מה שקורה בחלק הראשון של נביא ישעיהו... מפרק א' עד פרק מ'... 
בסיידר?? כעת ראיתם שישעיהו הוא נביא ה' שכל דבריו אמת וצדק...?? כעת התאמת אצלכם שעל ישעיהו 

ת"?? כן... התאמת אצלכם?? בטוח נאמרה הברכה "אשר בחר בנביאים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים באמ
 בטוח?? 

ואז מגיע פרק מ'... כעת מתחיל שבת נחמו!!! נחמו  אוהו... אם ככה.. כעת אפשר לגשת לחלק העיקרי!!!!
נחמו עמי יאמר אלוקיכם... ומכאן ואילך ישעיהו הנביא מתחיל לראשונה בחזון ישעיהו!!! בעוד חזון למועד... 

חרית הימים.... זה כבר דבר שלא הולך לקרות בזמן הקרוב... מה שנקרא: בחזון הרחוק שיהיה אי שם בא
 "המאמין לא יחיש"!!! 

אבל כעת כבר כולם מאמינים לנבואתו של חזקיהו... כי כולם עומדים נפעמים מול מבחן התוצאה של 
בן  זה הפשט: חזון ישעיהומפלת סנחריב שהגיע בתור מקדמה ואימות לקראת נבואות אחרית הימים.. 

חזון ישעיהו הכוונה היא לאי שם... בפרק מ'... כשישעיהו יתחיל ב"נחמו  אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלים...
נחמו עמי" אבל רגע... בשביל שיאמינו למה שישעיהו הנביא יגיד בפרק מ'... בשביל זה צריך כעת מקדמה!!!! 

יחזקיהו מלכי יהודה... אחרי שהנבואה של וכעת ישעיהו מתחיל להוכיח את ישראל בימי עוזיהו יותם אחז 
ישעיהו תתאמת במשך הארבעים פרקים הראשונים... אז נוכל לגשת לחזון!!! לחזון הסופי!!!! מה יהיה 

 באחרית הימים... 
--- 

בקיצור: שבת חזון!!! יותר ממה שהיא שבת דפורענותא שלפני תשעה באב!!! יותר מזה היא שבת שלפני 
דנחמתא... שבת חזון קורצת לשבעה דנחמתא ואומרת לנו... תאמינו לנבואות אחרית הימים שלי שבעה 

מ"נחמו" ואילך... כי את כל הנבואות שלפני זה גם אני אמרתי... והם התקיימו אחת לאחת... אם ככה... אז 
שבת הקרובה גם כל הנבואות של הנחמה והגאולה של אחרית הימים תתקיימנה אחת לאחת... אז נכון: ב

ישעיהו הנביא יאמר לנו מילים קשות מאוד: "כל ראש לחלי וכל לבב דוי... מכף רגל ועד ראש אין בו מתום 
 פצע וחבורה ומכה טריה..." וקשה לנו לשמוע את הפורענות הקשה הזו... 

הזו של  אבל!!! אם אנחנו יודעים שהנבואות הקשות האלו כבר התקיימו ובגדול... אז דווקא הנבואה הקשה
חזון... היא בעצמה ממלאה אותנו בתקווה... שאותו ישעיהו שאימת את נבואתו בשבת חזון... הוא הוא זה 
שייאמת את נבואותיו הרבות באחרית הימים... שבת חזון היא שבת קשה!!! ההפטרה כולה פורענות 

והם פשעו בי..." כן... זה בהחלט  ותוכחה... אבל בהפטרה הזו יש "קריצה קטנה..." נכון... בנים גדלתי ורוממתי
 ישעיהו!!! חזוןפורענות.. אבל נא לשים לב למילה הראשונה בהפטרה: 

נא לא לשכוח שבסופו של דבר ישעיהו הוא נביא החזון!!!! הוא הוא נביא הנחמות של עוד חזון למועד... 
שבעה דנחמתא... אותו דבר וכל האימות של נבואתו מגיע מההפטרות האלו... אנחנו עוד נפגש עם ישעיהו ב

בירמיהו הנביא... ירמיהו הוא נביא הפורענות... מי שרואה על ירמיהו בחלום זה סימן לפורענות... אבל 
אדרבה!!! דווקא בגלל שירמיהו אימת את נבואתו בפורענות... אזי כעת כולנו מאמינים לכל נבואות הנחמה 

של נחמה...  כה אמר ה' מנעי קולך מבכי ועינייך  שנאמרות ע"י ירמיהו שסוחטות מאיתנו המון דמעות
מדמעה כי יש שכר לפעולתך ושבו בנים לגבולם... מי אמר את זה?? אותו ירמיהו הנביא שכל נבואות 
הפורענות שלו התאמתו אחת לאחת!!! אם ככה... אנו מאמינים באמונה שלימה שגם כל נבואות הנחמה 

ת הפורענות כידוע לא חייבות להתקיים אבל מידה טובה שלו מוכרחים להתקיים אחת לאחת )נבואו
מוכרחת שתבא...( בימים ההם ובעת ההיא אצמיח לדוד צמח צדקה... בימים ההם תיוושע יהודה וירושלים 
תשכון לבטח... כי אשיב את שבותם וריחמתים.. ושוב: מי?? מי אמר את הנבואה הזו?? ירמיהו!!! שכל 

 אחת! נבואותיו כבר התקיימו אחת ל
 ר' עקיבא בשבת חזון מסתמא עמק ושחק... )כמובא בסוף מסכת מכות עיי"ש(
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 יתומים היינו ואין אב... 

 השיבנו ה' אליך...

קיץ... חם... העצבים רפויים... ויענקי חוזר מהחיידר 
עצבני... מוריד את לאחר יום ארוך ומתיש... הוא מגיע 

הילקוט שלו באמצע הסלון... אמא אומרת: תשים את 
יענקי... בא  לא רוצה!!!הילקוט במקום... ויענקי אומר 

יענקי...  לא... לא רוצה!!!לאכול ארוחת צהרים... 
יענקי... תלך  לא!! דווקא לא רוצה...תוריד מהשלחן... 

ה בזמן כן... ככה ז לא!! דווקא לא עכשיו...להתקלח... 
האחרון... יענקי נהיה בלתי נסבל... כל דבר שאמא 
מבקשת יענקי דווקא לא רוצה... דווקא לעצבן... 

 להכעיס... דווקא לא... 

יום אחד אבא ואמא כעסו עליו והחליטו... די... נמאס 
לנו לשמוע ממך כל הזמן לא רוצה... לא רוצה... אנחנו 

 -אתהכעת נוסעים לצימר שבוע ימים בצפון אבל 
יענקי תשאר פה לבד... אתה בלאו הכי הרי לא רוצה 
ולא רוצה...  יש לך פה אוכל וכל מה שצריך... ואנחנו 
יוצאים... אבא ואמא יצאו ויענקי נשאר לבד בבית... 
עצוב... בודד... ו... וכמובן לא!!!! והנה הוא חזר 

אכל  שוב לאמהחידר... הגיע לבית השומם ו... ו... והוא 
ושוב החזיר את הילקוט  שוב לאהרים... והוא ארוחת צ

להתקלח... את כל  ושוב לא הלךסידר את החדר  לא
עשה גם  לאעשה לפני שבוע הוא  לאמה שהוא 

עכשיו!!! אבל כעת זה הגיע כבר ממקום קצת אחר!!! 
בשבוע שעבר זה הגיע ממקום של חוצפה!! לא 
רוצה!!! אל תגידו לי מה לעשות... אבל עכשיו שאבא 
ואמא לא בבית... אין לו למי להגיד לא רוצה... כעת 
הוא סתם נעבאך... סתם עצוב ובודד... הוא לא אוכל 
כי אין לו כזה תאבון... והוא לא מחזיר את הילקוט 
למקום כי מה העניין שהבית יהיה מסודר... בשביל 

לא בגלל שהוא לא רוצה...  -מה... הוא לא התקלח
 ר לו להתקלח... אלא בגלל שלא היה מי שיזכי

איזה יענקי יותר גרוע?? האם  ואני כעת עומד ושואל:
יענקי של שבוע שעבר או יענקי של השבוע הזה? הרי 
אם תשים לב גם בשבוע הזה... וגם בשבוע שעבר... 

החזיר את  ולאאכל ארוחת צהרים  לאבשניהם יענקי 
התקלח... אבל בכל זאת מתי זה היה  ולאהילקוט 

זו אם בשבוע שעבר או בשבוע הזה??   יותר גרוע?? ה
 שאלה די מסובכת: 

לפי כללי אם אתה שואל אותי: לפי הספר... 
ברור שבשבוע שעבר יענקי התנהג הרבה  ההתנהגות...

יותר גרוע!! כי בשבוע שעבר זה הגיע ממקום של 
להתקלח... אל  לא רוצהלאכול!!!  לא רוצהחוצפה!!! 

!!! זו התנהגות לא תגידו לי מה לעשות... זו חוצפה!
יפה! אבל כעת בשבוע השני?? כעת זה כבר לא מגיע 
ממקום של חוצפה... אלא הוא סתם ילד אבוד עצוב 
וכבוי.. סתם אין לו תאבון ואין לו חשק לכלום... הוא 
סתם ילד מוזנח שלא מתקלח... אתה מבין לבד 
שמבחינה התנהגותית זה הרבה פחות חמור... פחות 

  זה רק מהזוית ההתנהגותית... אבל כל גרוע... 

אבל מצד אבא ואמא שיושבים כעת אי שם רחוק 
והלב שלהם הומה על יענקי... הם כל הזמן דואגים לו 
וחושבים עליו: מה קורה עם יענקי שלנו... האם הוא 
אוכל ארוחת צהרים? האם הוא מסתדר.? אמא 
משתדלת להתאפק ולא להתקשר... ואז מאוחר 

ר ואמא שומעת אצלו נימה של בלילה יענקי התקש
עצבות ובדידות... ואז אמא מתחילה טיפה לגשש... 
יענקי שלי... אכלת משהו בצהרים??? ויענקי עונה ככה 
בשקט: אוי לא... שכחתי לאכול... והתקלחת.? לא... 
למה לא התקלחת?? ויענקי עונה בשפה רפה: כי... כי אף 

ר... למה?? אחד לא אמר לי... ואיך הבית נראה??? מפוז
כי... כי... כי לא יודע... כי.. למה לסדר... לאבא ואמא נקוו 
דמעות בעיניים ושניהם החליטו יחד: אנחנו חוזרים 

 הרגע הבייתה!!!!!!! 

אמא אומרת: אני מעדיפה יותר לשמוע את הקול 
המרגיז... המעצבן והמתמרד והמתגרה של יענקי 

ת לב כשהוא רוצה לעצבן אותי ולסחוט ממני תשומ
מאשר לשמוע את  אני  מ ע ד י פ ה  את זהשלילית... 

הקול העצוב והכבוי שלו... קול אבוד של ילד מוזנח שאין 
מי שיגיד לו לאכול ולהתקלח... ואין לו אפילו את מי 
לעצבן ולהגיד לא רוצה... בקיצור: מבחינת ההתנהגות 
של יענקי יש כעת שיפור... הוא כעת לא מעצבן... לא 

.. אבל בשביל אבא ואמא זה דווקא הפוך!! יש פה מרגיז.
נסיגה... יש לנו בן שבשבוע הזה מרגיש אבוד ומונזח 

 רק זה לא.. רק זה לא!ובודד. 

 שזה בדיוק המפה שלנו!!!עד כאן הבנת?? אז זהו!! 

זו נקודת ההבדל בין המצב שלנו כיום לזמן שביהמ"ק 
 היה קיים:

)אני מדגיש ים... אם תשים לב בזמן שבית ראשון היה קי

עיקר התביעה על עם ישראל הייתה למה  (ראשוןבית 
את הקב"ה!!! למה אתם מגיעים לבית  מכעיסיםאתם 

 להכעיסאותי... אם באתם  להכעיסהמקדש בשביל 
תלכו מפה... לעומת זאת: היום... תראה לי יהודי אחד 

את הקב"ה... אני לא מכיר כזה בן  להכעיסשמחפש 
קצת חילונים שרוצים אולי להרגיז את  אדם... אני מכיר

החרדים... אבל להרגיז את הרבש"ע?? לא ידוע לי... 
למה פעם ליהודי היה יצה"ר  ולמה לא??? מה ההבדל??

להכעיס את הקב"ה והיום לא?? כי פעם יענקי היה מגיע 
לבית המקדש ופוגש את הרבש"ע!!! רואה אותו 

.. מתחילים בעיניים... אה... הקב"ה פה... אז קדימה.
להרגיז... בדיוק כמו יענקי שמגיע הבייתה מהחיידר... 
ולפעמים הוא מגיע עם מצב רוח טוב... והוא חמוד והוא 
מתנהג יפה ומדבר בנימוס... ולפעמים הוא מגיע עם 
מצב רוח קרבי... והוא כעת בקטע לעצבן ורק לעצבן... 
אז אותו יענקי היה מגיע לבית המקדש... וכשהוא היה 

יטבו הוא היה חמוד מאוד... "מה יפו פעמייך בנעלים במ
בת נדיב..." וכשהוא לא במיטבו הוא מגיע הבייתה 
ופשוט מתחיל לעצבן... דווקא לעצבן... דווקא לא... לא 
רוצה... אבא שבשמים רוצה... אני דווקא רוצה אחרת... 

 דווקא להכעיס... זה יהודי שהיה חי בבית ראשון!!!!!

יום מצד אחד יש שיפור מדהים!! אין אבל היום??? ה
יהודי אחד בכל הגלובוס שמחפש להרגיז את 

אבל אתה יודע הרבש"ע... אני לא מכיר כזה יהודי... 
אבא  יתומים היינו ואין אב...כי ליידער ליידער...  למה??

והשכינה הקדושה עזבו את הבית ואנחנו נשארנו לבד... 
למה בדורות האחרונים בינינו...  אין לנו את מי לעצבן!!!!

אי אפשר למצא יהודי שרוצה להרגיז את הרבש"ע?? כי 
אנחנו כ"כ רחוקים... שאנחנו בכלל לא מרגישים 
שהקב"ה פה איתנו... סו"ס בשביל לרצות להרגיז את 
הרבש"ע... צריך לאחוז במדרגה די גבוהה ש... שאני 
מרגיש באופן מוחשי שהקב"ה פה לידי עד כדי כך 

יז אותו!!! וזו מדרגה כ"כ גבוהה שמי שאפשר להרג
שכבר עמל והתייגע להגיע אליה הוא כבר צדיק 
אמיתי שרוצה רק לעשות נחת רוח לה'... בקיצור: 
יענקי של היום הוא כבר לא ילד חוצפן!!! כי הוא 
יתום... הוא לבד... הוא בכלל לא מעלה על דעתו 
שהנה אבא שבשמים ניצב עליו מביט עליו וחושב רק 

יו... יענקי של היום הוא ילד יתום ואבוד וממילא על
הוא גם נימוסי... הוא לא יודע שיש לו את מי 

אבל אבא שבשמים  ומפחיד לומר!!!!!!להרגיז...  
יושב ובוכה ואומר: אני מתגעגע ליענקי החוצפן!!!! 
נכון... הוא היה חוצפן... אבל סוף סוף החוצפה שלו 

של תשומת לב  הגיע ממקום של תקשורת... ממקום
שלילית... הוא הרגיש אותי כ"כ קרוב... שהוא הרגיש 
היימיש להרגיז אותי...  פעם יענקי לא היה מתקלח 
כי אני לא רוצה!! דווקא לא רוצה.. להרגיז... אבל 
היום יענקי לא מתקלח כי הוא סתם ילד יתום 

 ומוזנח ועצוב... 

 מפחיד לומר את זה!!!! אבל זה מדרש מפורש באיכה 
 רבה: 

זכור תזכור: תני רבי חיא: משל למלך שיצא 

למלחמה והיו בניו עמו והיו מקניטין אותו, 

אמר למחר יצא המלך לבדו ולא היו בניו עמו, 

המלך הלוואי היו בני עמי ואפילו מקניטים 

כך הקדוש ברוך הוא, בשעה שהיו ישראל  אותו,

ה יוצא עמהם, כיון יוצאים למלחמה היה הקב"

שהכעיסוהו לא יצא עמהם, וכיון שלא היו 

ישראל בארץ, אמר: הלוואי היו ישראל עמי 

 ואפילו היו מכעיסים אותי" 

המדרש הזה מרטיט כל לב!!! אין אבא שלא רוצה 
שהילדים שלו יהיו ילדים מנומסים וממושמעים... 
אבל עדיין!!! סו"ס ילד יתום הוא הכי ממושמע... 

 א לא מזמין ילד שירגיש יתום כלפיו... ואף אב

בסופו של דבר ילד שרוצה לעצבן את אבא... כמה 
שזו התנהגות לא יפה... אבל טמון פה סוג של 
קשר!!! סוג של תשומת לב אמנם שלילית... אבל 
קשר... אבא מעדיף שיענקי יעצבן אותו ויסחוט 
ממנו תשומת לב שלילית... מאשר שיענקי יהיה זרוק 

 ולא יהיה לו גם את זה...  ואבוד

--- 

אבל תכל'ס!! כאן צריך להסתייג!!! בסופו של דבר 
בית המקדש נחרב... והוא נחרב רק בגלל שיענקי 
הרגיז... רק בגלל שיענקי סחט תשומת לב שלילית.. 
ומאז שביהמ"ק נחרב יענקי באמת מתנהג הרבה 
פחות גרוע!!! יענקי כבר לא מדבר לא יפה לאבא... 

אך נעבאך... יתומים היינו ואין אב... יענקי לא כי נעב
מתחצף כי אין לו למי.. הוא לא מרגיש שאבא קרוב 

 אז ההתנהגות של יענקי אמנם יותר טובה!!!!אליו... 

אבל אבא שבשמים והשכינה הקדושה בוכים... אבא 
שבשמים שילם על זה מחיר יקר... כי כאמור אבא 

קי עצוב... אבל מצידו מעדיף יענקי חוצפן מאשר יענ
אבא שבשמים מוכן לשלם את המחיר בשביל לחנך 
את יענקי  העיניים כעת נשואות ליענקי שיתקשר 
לאבא ויגיד: אבא. תחזור הבייתה. ואני מבטיח לך 
 שאני אנצל את הקשר הזה רק לטובה ולא לרעה!!!! 
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---- 

שתבין: בזמן בית ראשון אחד מהעוונות הכי 
היה חוסר בטחון בה'!!! חמורים ובלתי נסלחים זה 

מי שלומד נביא פוגש את זה לאורך כל הדרך... אם 
מגיע אויב וישראל במקום לזעוק לה' הולכים 
לבקש עזרה ממצרים וכדו' זה עוון חמור ויש על זה 
עונשים חמורים... ולמה??? כי בזמן בית ראשון 
יהודי היה רואה את הקב"ה בעיניים... ואם יש לך 

לבקש ממישהו אחר... זה כ"כ בעיה ואתה בוחר 
מכוער וכזו חוצפה שזה בדיוק כמו ילד שיושב מול 
אמא שלו במטבח ומתקשר לשכנה ושואל: האם 

זו את יכולה בבקשה להכין לנו ארוחת ערב?? 
  פגיעה!! זה עלבון! זו חוצפה! זה עוון לא יסולח!!!!

לעומת זאת היום בעידן הקורונה... יהודי שבמקום 
לווה שיציל אותנו הוא נמצא לבטוח בה' בש

בפאניקה ומשתולל בחובת השתדלות יותר ממה 
 שצריך... מישהו רואה בזה חוצפה ועוון?? 

מה פתאום... זה סתם רחמנות... זה סתם יענקי 
יתום ואבוד ומפוחד שאבא שבשמים המו מעיו 

 אתה מבין????עליו ברחמנות... 

היה  אותו יהודי שהיום אין לו בטחון בה'!! פעם זה
מתפרש כחוצפה!!  כי הרי ה' יתברך פה!!! ואתה 
רואה אותו בעיניים... אז למה אתה מפנה לו 
עורף??? ואילו היום שמצד הטבע אנחנו לא 
מרגישים את הקב"ה... אז יהודי שלא בוטח בה'... 

חוצפה... אלא זה רחמנות רחמנות  לאשזה  לא רק
רחמנות... תנסה לחשוב כמה רחמנות יש לאבא 

שמים עלינו בימים אלו...  אבא שבשמים רואה שב
בימים אלו כ"כ הרבה יענקלעס' שהוא כ"כ אוהב 
אותם... ודואג להם... ורוצה לעשות להם רק טוב... 
ותכל'ס יענקי כ"כ מפוחד ומבוהל ולא יודע מה 
יהיה... אבא ממש ממש לא כועס עליו!!! אדרבה... 

שלי: אני אבא יושב ובוכה... יושב ובוכה... יענקלה 
 פה... אל תפחד... אל תרגיש אבוד... 

---  

על פי התפיסה החדשה הזו הבנתי נקודה מאוד 
יתכן שחלק מהקוראים בכלל לא יבינו  פשוטה...

מה החידוש... זה יהיה ממש פשוט להם... אבל לי 
 עכ"פ זה היה חידוש די גדול!!!!  

כולנו מתפללים ומייחלים ומשתוקקים שיבנה בית 
במהרה בימינו... הרבה פעמים יצא לי המקדש 

לחשוב:  כשמדברים איתנו על בית המקדש.. 
אומרים לנו ש... ש... מה מיוחד בבית המקדש?? 
שזה היה בית של ה'!!! יהודי היה מגיע לבית 

ולפעמים המקדש והיה פוגש שם את הרבש"ע... 
נו... הרי   חולפת בי מחשבה כזו אפרורית ומייבשת:

לו בדיוק אומרים לנו גם על בית את המשפטים הא
כנסת... שזה בית של ה' ומי שמגיע לתפילה פוגש 
את הרבש"ע ושכינה כנגדו... נו... אז מה... אתה 
רוצה להגיד לי שבית המקדש זה גם פחות או יותר 
אותו רעיון כמו בית כנסת... אמנם בית המקדש 
אמור להיות קצת יותר גדול... הרבה יותר מפואר... 

יבים בו גם קרבנות... ומי שמגיע לשם צריך שמקר
להאמין ששכינה שם כמו בבית הכנסת?? כן... זה 

 בית המקדש???

ברור שלא!!! ברור שיש הבדל מהותי בין בית 
 המקדש לבית הכנסת!!! 

לא רק הבדל בגודל ובכמות ובעוצמה ובקרבנות... מה... 
 מה ההבדל???

פתאום קלטתי!! שההבדל בין בית המקדש לבית 
 הכנסת...

שבבית הכנסת אמנם הקב"ה לגמרי נמצא ואפשר 
לשפוך שיח לפניו והוא עונה!!! אבל עדיין זה 
בהסתרה!! אחרי הכל יש פה מסך של הסתרה... גם 
אחרי שהבית כנסת זה הבית של ה' אנחנו לא מנהלים 

לחש ונדרש עם הקב"ה דו שיח עירני... אתה מתפלל ב
ממך אמונה שה' שומע אותך... וגם כשתראה ישועות... 
הישועה תהיה מוסתרת בכל מיני אמצעי הסחה של 

לעומת זאת בבית המקדש... עכ"פ בבית דרך הטבע...  
כשהקב"ה היה בבית המקדש זה היה מוחשי  ראשון!!!!

לגמרי לגמרי!!! יהודי היה מנהל שיחה עם הרבש"ע... 
ושואל את הרבש"ע מה נשמע והקב"ה יהודי היה מגיע 

היה עונה... מי שהיה לו בעיות הוא היה פונה לקב"ה 
ושואל למה לא הולך לי בפרנסה?? והקב"ה היה עונה 
אחד שתים שלוש... בגלל שככה וככה וככה... והקב"ה 

 עכשיו: איך???היה מגיע איתו לעמק השווה או שלא... 
ר עוד איך בדיוק היתה מתנהלת השיחה?? זה כב

נושא...  אז או שזה היה נעשה ע"י נביא... או באמצעות 
אורים ותומים... והכי הכי הרבה באמצעות רוח הקודש 
שכל אחד היה זוכה לפום מדרגתו כשהוא היה מגיע 
לביהמ"ק.. רק לשבר את האוזן: מה קורה היום 
כשליהודי יש שאלות באמונה...?? אנחנו שולחים אותו 

ל כשלאסף יש שאלות מפני מה לסמינר ערכים... אב
צדיק ורע לו רשע וטוב לו... הוא הולך ישירות לבית 
המקדש ומציג את השאלות מול הקב"ה בכבודו 

)עיין פרק ע"ג בתהילים... אסף מציג ובעצמו והקב"ה עונה לו... 

את השאלות שלו... ואז "עד אבא אל מקדשי קל אבינה לאחריתם... 
 את הרבש"ע והוא קיבל תשובה...( כשהוא הגיע לביהמ"ק הוא שאל

כשאני מגיע להתפלל  עוד דוגמא: רק לשבר את האוזן:
שחרית בבית הכנסת... במילים אחרות: אני מגיע 
להגיד לקב"ה בוקר טוב מה נשמע... אבל תכל'ס... אני 
אומר את זה מתוך טקסט קבוע!!! וגם כשהקב"ה עונה 

דש לי זה לא בצורה ישירה... זה נקרא שבית המק
נחרב.... כי... כי... כי בבית ראשון אתה יודע איך זה היה 
נראה??? הלויים היו עולים לדוכן... והם לא היו יודעים 

)כן... רק בבית שני היה מה הם הולכים להגיד בעוד דקה... 

שיר של יום מסודר ביום ראשון אומרים כך וביום שני אומרים כך... 
ח הקודש... כל פרק בתהילים אבל בבית ראשון הכל היה נעשה ברו

שמתחיל ב"למנצח" המשמעות היא שהוא נאמר ע"י הלויים בניצוח 

הם היו נעמדים בדוכן... ו... ו... ויהי כנגן המנגן  על הקרבן(
ותהי עליו יד ה'...  הם היו פותחים את פיהם ברוח 
הקודש וכל העם מקשיבים בסקרנות... מה היום 

במילים ת הלויים... הקב"ה רוצה לומר לנו דרך שיר
אני הגעתי לפה לבית המקדש... אמרתי בוקר אחרות: 

טוב לרבש"ע... מה נשמע... ועכשיו הקב"ה עונה לי 
תשובה ע"י הלויים... וכל פעם הוא עונה משהו אחר... 

 אתה קולט?? 

היום הטקסט מתוכנן מראש!!! יש לנו מטבע ברכות! 
י יש לנו מטבע ברכות מה אנחנו אומרים... מת

מתחילים את התפילה ומתי גומרים... אבל בזמן שכלל 
 מדברישראל היו במצב המתוקן שלהם... הקב"ה היה 

בבית המקדש!!! יהודי היה חוזר הבייתה ומספר 
לאשתו מה הקב"ה אמר לי הבוקר... מה הלויים שוררו 

בלשכת הגזית...  היוםהיום ברוח הקודש... מה התחדש 
 ביממה האחרונה... איזה דף גמ' חדש נוסף לש"ס

כל דבר היה פרה ורבה... התורה היתה פרה ורבה כל 
הזמן... כל כמה ימים יוצאים חידושים מלשכת 

)כמובן לא בתורה שבכתב שהיא לא הגזית מה רצון ה'... 

הנבואות היו מתעדכנות  תהא מוחלפת רק בי"ג מידות(
כל יום מחדש... היית יכול להתעדכן כל יום מחדש 

היום רוצה ממני... ומה אתמול ומה מה הקב"ה 
אם יש כזה קשר  וכמובן!!!!! במקביל!!!!!מחר... 

מוחשי וקרוב בבית המקדש... אוטומטית יש לזה 
גם מחיר. שיענקלה לפעמים מגיע לבית של ה' 
זחוח מרגיש מידי היימיש ומתחיל להתחצף... כן... 
הלהכעיס הוא גם סוג מסוים של קשר עין... קשר 

 ילי... ממקום של

--- 

הוא ניצל  יענקלה לא עמד בקשר העוצמתי הזה!!
אותו למקום שלילי ולכן התרחקנו והתרחקנו... 
וכעת אנחנו הרבה יותר רכים... יותר עדינים.. הרבה 
פחות מכעיסים... אבל לא בגלל שאנחנו יותר 
צדיקים אלא בגלל שאנחנו הרבה יותר מסכנים!! 

 ילד יתום לא מתחצף לאבא... 

נותר לנו אלא לשבת על הקרקע ולמרר בבכי: לא 
"זכור ה' מה היה לנו.. יתומים היינו ואין אב... למה 
לנצח תשכחנו תעזבנו לאורך ימים... השיבנו ה' אליך 

מבטיחים אנו שניקח  ונשובה חדש ימינו כקדם"!!
את הקשר הזה רק למקום החיובי!!! ועד!!! עד שזה 

ך הבית שלנו... קורה... נקודת המבחן שלנו זה בתו
בזירה האישית של כל אחד מאיתנו!!! בחור ישיבה 
מול ההורים שלו... ובזוגיות אחד מול השני... כן... 
לפעמים אנחנו קמים עם מצב רוח קרבי ורוצים 
להקניט... אבל תחשוב בחור יקר: אם היית יתום... 
לא היית מקניט... לא היית מעצבן... אז בבקשה.. אל 

יש לך לשלילה... זכית בשני תשתמש במתנה ש
רק בשביל לכבד אותם ולא בשביל  -הורים בריאים

לבדוק את עצביהם!!! ולחילופין: זוג נשוי... אם 
הייתם כעת רווקים הרי הייתם מתפללים לזכות 
לשידוך ומבטיחים לעצמכם שרק כבוד והערכה 
ישררו בבית הזה... אז מה... בגלל ששכחנו שהנס 

ך להשתמש עם המתנה הזו הזה קרה... לכן צרי
למקום שלילי...  זו נקודה למחשבה.. במילה אחת... 

 ודו"ק ואכמ"ל...  
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    אל תבכה יענקי... אבא עוד ישוב ויפקוד גפן זאת... עוד אבנך ונבנית...

ופה האחרונה יענקי מסתובב מאושר כולו... כבר למעלה משבוע ימים שהוא לבוש חגיגי והוא מרוגש... לא... זה לא בר בתק
מצוה... וגם אין איזה אח או אחות שמתחתנים ברקע... לא!!! הפעם יש משהו מאוד מרגש!!! זה נטיעה של שמחה!!! כן... השנה  

ה נטיעה משלנו... כדי שבעוד שלוש שנים גם לנו יהיה שנה שלימה של כרם רבעי  אבא החליט שזהו... הגיע הזמן שגם לנו יהי
  תבין:להעלות לירושלים לאכול בשמחה... וחוץ מזה אבא באופן כללי רוצה להגדיל ולנפח את החשבון בנק של מעשר שני... 

הדברים האלו הם בהחלט פרנסה  המשפחה שלנו מתפרנסים בעיקר מלולי תרנגולים ויערות עצים שיש בהם שובכי קינים... 
טובה... אבל עדיין!! זה לא עוזר לנו לתכנית חסכון של מעשר שני... סו"ס מעות מעשר שני אפשר להפריש רק מגידולי קרקע...  

 ממילא כמה שב"ה יש פרנסה בריווח אבל הקופה של מעשר שני שלנו די דלילה... 
חיל להשקיע בשדה אחוזה שלנו שמאחורי הבית שמחכה לתשומת  אז השנה אבא החליט לעשות מעשה... אבא החליט להת

לב... ולנטוע בה כרם מכובד ומשמעותי... שבעוד שלוש שנים יהיה לנו שנה רביעית שלימה של רבעי בירושלים... ומכאן ואילך  
לים... כן... אבא שאבא שבשמים אוהב לראות אותנו בירוש אבא הסביר ליענקי:נזכה להפריש משם מעשר שני שיש בו ממש... 

שבשמים מאוד אוהב להזמין את הבנים שלו לבית שלו... הוא רוצה לראות אותנו אוכלים מפריו ושבעים מטובו ונהנים יחד 
לכן החלטנו לנטוע כרם גדול... כדי להגדיל את הקופה של מעשר שני... ואז  טיפה יותר...איתו... ו... וה' היה רוצה לראות אותנו 

ר פעמים לירושלים ולהיות שם יותר הרבה זמן עם אבא שבשמים... אבא סיים בעיניים נוצצות ואמר ליענקי נוכל ללכת יות
בסוד: יענקי שלי... אתה כבר בן שבע... ובעוד כמה שנים יהיה לך בר מצוה ואני רוצה לשלוח אותך ללמוד תורה בירושלים כדי  

כן אותנו בכל חידוש דין טרי ועדכני שיצא מלשכת הגזית... אז אתה שתהיה קרוב לה' וכדי שתהיה הנציג שלנו בירושלים לעד
רואה יענקי??? כעת עכשיו אני נוטע כרם בשבילך!!! בשביל שיהיה לנו לתת לך דמי כיס מיוחדים שאפשר לאכול אותם רק 

 בירושלים... דמעה של התרגשות נקווה בעיניו של יענקי... 
 ם אלו אבא וכולנו איתו נוטעים שורות של כרמים... איזה שמחה...אז הנה... בימים אלו זה קורה!!! בימי

כבר שבוע ימים שבמשפחה שלנו יש חג לכל דבר... רק שתבין: לו יצוייר שעכשיו תהיה מלחמת הרשות אבא פטור מלצאת 
לדים יוצאים לשדה ו...  בעורכי המלחמה... כי הוא בכלל "מי שנטע כרם ולא חיללו ילך וישוב לביתו..."  כן... כל יום אבא והי

 ועוסקים בעבודת הכרם בראשיתו....

 עד ט"ז באב... אתה בטח יודע למה...   -ותכל'ס... כעת זו העונה!!!! כעת זה ממש התאריך האחרון---
 ולגבי ערלה קיי"ל ששלושים יום בשנה חשוב שנה... וצריך חוץ מזה עוד שבועיים לקליטה... זה א' בתשרי...כי ר"ה לנטיעה 

ממילא אם אנחנו רוצים להרוויח שנה... אנחנו צריכים לנטוע לכל המאוחר בט"ו באב... ואז יש לנו שבועיים של קליטה באדמה... 
שנת ג' אלפים תש"פ... ואז מגיעה שנה תמימה שנת גתשפ"א!!  -ועוד חודש תמים בתוך השנה הזו... והנה... עלתה לנו שנה

עה שנת גתשפ"ב שהיא במקרה או יותר נכון ממש לא במקרה שנת השמיטה... והיא השנה  שהיא השנה השניה לערלה... ואז מגי
השלישית... ואז מגיעה ר"ה של שנת ג' אלפים תשפ"ג, ואז שוב מחכים עד ט"ו בשבט.. כי זה כבר לא נטיעה אלא אילן... ור"ה  

וכבר באותו קיץ נוכל להתחיל לעלות לירושלים...  לאילן זה ט"ו בשבט... ואז!!! בט"ו בשבט של גתשפ"ג... אז יוצאים לדרך!!!!
יענקי סופר שוב ושוב את השנים... היום אני בן שבע... ובשנת גתשפ"ג בחודש אב אני כבר אהיה בן אחד עשרה!!! ואז... סו"ס 

 נזכה לעלות לירושלים... השמחה כ"כ גדולה...  
אמא עוקבת בשביעות רצון אחרי יענקי ומספרת לאבא... הוי... הכרם הזה עושה כ"כ טוב ליענקי... הוא פורק על הכרם הזה את 
כל האהבה והרגש שלו לבית המקדש... מידי בוקר הוא מגיע ומלטף את הזמורות הרכים ובודק אם הכל בסדר... משקה... עודר...  

ה עצוב או עצבני... הוא מיד יוצא והולך לנטיעה... וזה מרגיע אותו... הוא נזכר בבית  מתרפק עליהם... כל פעם שיענקי טיפ
המקדש וזה עושה לו טוב... הוא יודע שכל יום נוסף שהנטיעה צומחת וגדלה אנחנו הולכים ומתקרבים לירושלים... יפה נוף  

התפתח יחד איתה... וההשתוקקות והגעגועים שלו  משוש כל הארץ.... והזמן עשה את שלו... הנטיעה גדלה... וגם יענקי גדל ו
הוא כבר הספיק מאז ללכת כמה וכמה פעמים לבית המקדש עם  ומה אתה חושב...לבית המקדש רק גדלו התעצמו יחד איתה... 

בית  חברים... עם משפחות כאלו שכבר יש להם פרדס גדול תאנים או רימונים... הוא עלה איתם לבית המקדש לביכורים... ושם ב
המקדש... יענקי הלך לפינה וגילה לה' בשקט בשקט ש... שאתה יודע ה'?? אנחנו כעת עושים לך הפתעה... נטענו לך במיוחד 

 כרם... וכשיעברו השלוש שנים של הערלה... אנחנו נבא לפה ונשמח יחד איתך... ה'... אני כבר כ"כ מחכה לזה... 
ה את כל הנשמה... יענקי כבר לומד הרבה תורה... כשהוא מגיע לכרם הוא  ויענקי ממשיך להשקות את הכרם ולהשקיע ב---

מפזם: "אשירה נא לידידי שירת דודי לכרמו..." )ישעיה ה'( אמנם יש שמועות לא טובות על הכרם הזה... יש שמועות ש"ויקו 
יות נאמנים אליו... אבל כנראה  לעשות ענבים ויעש באושים..." אבל אנחנו בעזה"ש נעשה נחת לאבא שבשמים ואנחנו נמשיך לה

 ש... שהמשך הפסוקים התקיימו לדאבון לב...  
ויום אחד מר ונמהר... הגיעה בשורה איומה ונוראה... ש... שבית המקדש נ... נ... נחרב...  השמועה עברה כאש בשדה קוצים... 

א ישב והישקה את הנטיעה בדמעות שליש ולא  ויענקי רץ לכרם ופרץ בבכי תמרורים... בכה ובכה מאין הפוגות... לילה שלם הו
יכל להירגע... כי כרם ה' צבקות בית ישראל... מה קרה לך כרם ה'?? מה אירע לך?? יענקי לפתע הרגיש כ"כ מוחשי את הפסוק: 

יענקי נשא  גפן ממצרים תסיע... פינית לפניה ותשרש שרשיה.. כסו הרים צילה... ולפתע: יכרסמנה חזיר מיער וזיז שדי ירענה... 
"אלוקים צבקות הבט משמים וראה ופקוד גפן זאת... וכנה אשר נטעה ימינך ועל בן אמצתה לך, שרופה  עיניו השמיימה בזעקה: 

באש כסוחה מגערת פניך יאבדו, תהי ידך על איש ימינך ועל בן אדם אמצת לך, ולא נסוג ממך תחיינו ובשמך נקרא, ה' אלוקים  
 ושעה....   צבקות השיבנו, האר פניך ונ

יענקי הקטן גדל... הכרם אולי גם גדלה... אבל היא איבדה את כל הטעם שלה... ניטל טעם הפירות... איזה טעם יש לענבים כשהם  
אבל תירוש אומללה גפן נאנחו כל שמחי לב, שבת משוש תופים חדל שאון עליזים שבת משוש כינור, בשיר  לא עולים לגבוה... 

 שותיו, ערבה כל שמחה, גלה משוש הארץ...  לא ישתו יין יימר שכר ל
והיה ביום ההוא יפקוד ה' על צבא המרום במרום ועל  מצטרפים אנו לדמעותיו של יענקי... וממתינים יחד איתו לסיום הנבואה: 

חלקי... סגר מלא( ומרוב ימים יפקדו..." )בידוד... סגר... סגר  מלכי האדמה על האדמה, ואספו אספה אסיר על בור וסוגרו על מסגר
יענקי אל תבכה... זהו!!! ירמיהו  "וחפרה הלבנה ובושה החמה כי מלך ה' צבקות בהר ציון ובירושלים ונגד זקניו כבוד..."ואז!!! 

בהר   עוד תטעי כרמיםמבטיח לנו שבמהרה ממש: עוד אבנך ונבנית בתולת ישראל, עוד תעדי תופייך ויצאת במחול משחקים, 
 .במהרה אל ה' אלוקינו, )ביכורים ומעשר שני(כי יש יום קראו נוצרים בהר אפרים קומו ונעלה ציון  שומרון נטעו נוטעים וחללו,
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 בקרוב ממש
 ומלאה הארץ דעה את ה' כ... כ...

 כמסכות לפרצופים מכסים!!!!
הזה  השם עצם עד לפני שנה אף אחד בעולם לא ידע את

 "קורונה"!!! אין... אין כזה דבר... מה זה שקוראים לו
 הרבה יותר תוך תקופהאיזה שנה... )ה שנה!!!! ולא עבר... בכלל

אין אבן בעולם שלא זזה ולא מסתובבת סביב  (...קצרה
כככל השם עצם הזה שמנהל את כל העולם ומסובב את כ

 ... העולם סביבו
 איתנו יש אישיות אחת שקיימת באותה מידה בדיוק!!!

המשיח!!! וכעת אף אחד מאיתנו לא  זה כעת בעולם... 
 מבחינתו הוא .. לא מכיר אותו... לא סופר אותו...מכיר בו.

באותה מהירות שהקורונה תחשוב שלא חלק מהנוף... ו
 התגלתה והתפשטה וקבעה עובדות בשטח...

המשיח!!! ותוך שעות  באותה מידה יום אחד יופיע
--ספורות הוא יקבע עובדות בשטח וישנה את כל העולם

 לטובה... אבל -
 ותר מהר מהקורונה!!!! וזה יקרה מהר!!! עוד י

עד היום  כעת כבר יש לנו מקדמה...אתה קולט את זה??? 
ביום אחד בהיר  כשדברנו על איזה משיח שפתאום יופיע

זה נשאר לי אי שם בשירים של .. .וישנה את כל העולם
 אוצרות יהודים... משהו בלתי נתפס... העולם שלנו

שביל יציב במידי מידי מקובע ו הצטייר בעיניים שלי
שנעשית בימים  כזו אפשרות של מהפכה להכיל

רונה הוכיחה לנו איך הקו ?? כעתאבל כעת  ספורים...
העולם כולו שאיך  באפס זמן... דברים יכולים להשתנותש

... כל מה שנותר יכול לשנות צורה וללבוש צורה בין רגע
לנו זה לקחת את הפחד ואת האי ודאות שיש לנו 

 "פחדו אל ה' ואל טובו"!!!זה למהקורונה... ולקחת את 
כן... יש היום חוסר ודאות... אתה לא יודע מה ילד יום... 

 האם יהיה סגר או לא יהיה... ומה יהיה הסוף...
 קח את האי ודאות הזו ואת הפחד הזה אל ה' ואל טובו... 

בא נחליט ש... לך תדע... אולי המשיח מגיע מחר... כן.. 
 תהפוך לאינסוף טוב וחסד הזו וכל האי ודאות  מחר...

 ללא הודעה מוקדמת... 
כבר נדוש... כבר  לחכות למשיח זה-אה... מה נעשה ש

הרבה זמן אנחנו אומרים שהמשיח יכול להגיע כל יום... 
עד  אבל לא!!! הפעם זה שונה!!? אז עוד פעם נגיד את זה?

את זה... עכשיו אני כבר מבין את זה  אמרתי רק עכשיו
יש לי כבר תקדים... היום כשאני אומר הרבה יותר... 

שהמשיח יכול להגיע היום... אני רואה לנגד עיני תרחיש 
מוכר שעבר עלינו השנה... שפתאום כל העסק מתהפך... 
פתאום הכל משתבש אבל לא לרעה... אלא לשם שינוי 

 לטובה!!!!
--- 

לפעמים כשאני הולך היום ברחוב ואני פתאום רואה  
רגע מסוים אני צובט את .. לות.שככככככולם עם מסכ

עצמי ומשפשף את העיניים.. רגע... אני חולם?? לפני 
כמה חודשים רק רופאי שיניים היו עם המסכות האלו 

 אין יוצא מן הכלל!!!  עם זה... והיום ככככולם
את  לפעמים אני מוצא כיום אז תחשוב שעל אותו משקל:

 אז תחשוב ואני החרדי היחיד!!עצמי הולך ברחוב חילוני 
עוד כמה שבועות ספורים.. פתאום מלאה הארץ דעה ש

 את ה'... וככככולם יהיו חובשי כיפות וציצית ויראי שמים
וידע כככככל פעול כי אתה פעלתו ויבין כככל יצור כי 

לקרות תוך כמה  .. אתה מאמין שזה יכולאתה יצרתו
קשה  עד היום היה לי מאוד אתה מאמין?? שבועות???

דבר... אבל עכשיו עם המסכות... זה כבר ממש  לעכל כזה
כמו שתוך כמה שבועות כולנו נהיינו רופאים  מוחשי לי...

ככה תוך כמה שבועות כולם יהיו יראי ה' מנתחים...
כמו שתוך כמה שבועות הכל נסגר... הכל וחושבי שמו... 

 ננעל... הכל הושבת...
פתחו... ככה תוך ימים ספורים הכל יפתח... שערי שמים י

ואבא שבשמים ירעיף עלינו מלא חפניים אהבה 
בשצף קצף הסתרתי פני רגע ממך!!! רגע!!! כל וחמלה...

האלפיים שנה האלו הם רגע אצל הקב"ה... אז תחשוב 
ופחדו אל ה' ואל טובו!!! קח את איזה טובה מחכה לנו... 

הפחדים שהיו לנו בתקופות האחרונות... ותתרגם אותם 
ה'... כן... אותו חוסר ודאות... אותו גורם  לפחד אל טוב

מפתיע ששינה לנו את כל החיים... בעזה"ש בקרוב 
 הקב"ה יפתיע אותנו בישועה ורחמים וגאולה העתידה....

 
 



“ 

 

 עולו ואתכנישו להילולא דאהרן הכהן...

שנה שעברה בר"ח אב נסעתי להתפלל במירון... אני מגיע לגג של הציון ואני שומע מוזיקה... שירים... 
שמחה גדולה... נתקפתי בקנאות של קדושה.. מה זה צריך להיות??? ראש חודש אב!!! תשעת 

 ם ואתם חוגגים עם מוזיקה???הימים מתחילים היום... מהיום לא מכבסים ולא מתקלחי
 התקרבתי להמון החוגג ושאלתי אותם: ולשמחה מה זו עושה???

 של... של... של מי?? של אהרן הכהן!!!  הילולא תנחש מה ענו לי??
נאלמתי דום... תקשיב: יארצייט של אהרן הכהן... כתוב בפירוש בתורה.. אמנם כשאהרן הכהן נפטר 

אבל בדור שלנו המנהג הוא לעשות "הילולא"!!! והם חוגגים את ויבכו אותו כל בית ישראל... 
)תלוי גם ההילולא של אהרן הכהן... אז לא יודע... אני לא נכנס כעת להלכה האם מותר או אסור... 

אבל חשבתי לעצמי... שאם באמת היינו חוגגים מידי שנה את ההילולא של אהרן  באשכנזים או ספרדים(
ד ומחליטים בשירה ובזמרה שאנחנו מתלמידיו של אהרן אוהב שלום הכהן והיינו מתאספים יח

ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה... אם ככה היינו עושים... היינו באמת יכולים לרקוד 
ולשמוח בתשעת הימים... כי בית המקדש לא היה נחרב!!! למה בית המקדש נחרב?? כי לא מספיק 

. לא מספיק הרגשנו שאנחנו מתלמידיו של אהרן אוהב את הבריות... רקדנו בהילולא של אהרן הכהן.
 ואז בגלל השנאת חינם שהיה בינינו נחרב בית המקדש...

--- 
: מצד אחד הוא היה שונים שני תפקידים כביכול לאהרן הכהן היו כידוע תרשה לי לפתוח את הנושא:

של "אוהב ורודף שלום אוהב  כזו נהגהה גם ה"עבודה", ומאידך... במקביל היתה לו !! עמודכהן גדול
ו... או שזה משהו כזה ?? אהאם יש קשר בין שני התפקידים יש לי שאלה תמימה: את הבריות..."

  !!!! ועוד איך יש קשר!!!קשר ישברור אה... מה נראה לך??  מהצד...??
 נו... אז באמת מה הקשר בין "עבודת הקרבנות" ל"אוהב את הבריות???

 טוב טוב: זה מאוד חשוב: אז תקשיב 
 ר י ב ח ל בין אדם שני חלקים!!!! יש את השנאת חינם שהיא מהעבירות של נאת חינם מתחלקתש

יש רשימה ארוכה של מצוות שבין אדם לחבירו ואחד מהם זה "לא תשנא את אחיך בלבבך..."  ... ו
  כמו כל שאר העבירות שבין אדם לחבירו... בדיוק וזה אסור וזה לא בסדר

נחרב בית המקדש!!! לא ידוע לנו שלאו ד"לא תשנא" יותר חמור מ"לא תיקום  לא על זהמה שבטוח 
 ולא תיטור ולא תגזול ולא תעשוק.."

סו"ס בית המקדש זה בית ש אל תשכח בית המקדש לא נחרב על לאו נקודתי בבין אדם לחבירו!!!
והיגיון שבית  סיבה שום וממילא אין למקום!!מהותו הוא בין אדם ו עניינו של ה'... זה בית שכל
 זה לא הגיוני ולא קשור... לחבירו.חרב על עבירות שבין אדם י למקום...שמייצג את בין אדם 

מה הכוונה??  למקום!!!חלק של בין אדם כבר וזה  !!??? יש בשנאת חינם עוד חלק נוסףכן רק מה
זה לא  אמנם זה עניין שלכם... לכם...תהנו  טוב... ומורטים אחד את השני...כששני אחים רבים... 

אחים יקרים: אל  אבל!!!!! ההההלו......  לעדכן אותנו מי ניצח תזכרו לריב תסיימובסדר... אבל כש
יש פה אבא משותף לשניכם... שבשבת הקרובה הוא רוצה אתכם ליד שלחן שבת... ואם תשכחו.. 

מי הכי קרוע וסובל מהמריבה  ם!!!!לאבא שלכלמי נהרס שולחן שבת?? מסוכסכים...  תהיו אתם
  אבא!!!!שלכם? 

  בשביל אבא! ולו למענו!!!להסתדר  תעשו מאמץ עליון זה מגיע לו??
 נחרב בית המקדש... שעליההשנאת חינם  זו זה הנושא!!!

ו מה להתקדם בלימוד התורה זה שאנחנו לא מסתדרים אחד עם השני... נו... זה נורמלי... כמו שיש לנ
ההלכה... ככה יש לנו מה להתקדם במידות ובצרות עין ובפרגון ובהכלה של השני...  ובדקדוק

 ... כמו כל דבר בעבודת ה' שלא סייימנו איתו נורמלי ההתמודדות שלנו בשנאת חינם
 אבל ההההלו... כשאנחנו רבים... מי בוכה??? למי מתפרק הבית??

מתאמצים למענו?? למה אתם לא  למה אתם לא חושבים עליו? למה אתם לא לאבא שבשמים!!!
את האבא המשותף שלכם?? איך אתה לא  בראש הרשימה מבינים שכשאתם רבים אתם מענישים

למען אבא תתאמץ  למענו!!!מבין שכשאתה מבזה את אחיך... מי שהכי נעלב פה זה האבא?? 
 על זה!!! על זה נחרב בית המקדש!!!לאהוב את אחיך... 

 לחבירו!!!!לא של בין אדם  למקום!!על שנאת חינם של בין אדם 
 )למה לא... תמיד טוב...( לחבירו...לכולנו תקוע בראש שבימים האלו צריך להתחזק במצוות של בין אדם 

תתחיל לחשוב על אבא  למקום!!אדרבה... צריך להתחזק במצוות שבין אדם  אבל זה לא מדויק!!!
 ילדים שלו... שבשמים ומהמקום הזה תתחיל להתייחס בכבוד ובאהבה ל

--- 
 שהבנתי את זה... זה עשה לי סדר מדהים בראש!!ברגע תדע לך: ש

 יש בינינו תהומות של כי לא מסתדרים... ואי אפשר לבא אלינו בטענות... הרי כי תכל'ס... אנחנו
מנטליות... יש בינינו המון חילוקי דעות... ובשביל לאהוב יהודי צריך להיות בעל מידות מאוד מאוד 

 הרי מי אמר שכבר היום אני אוחז בכזו מדרגה במידות... אני ומי אמר שאני אוחז שם??ול... גד
ב שכל פעם שאני רואה את והלא צריך בקושי מצליח להתגבר על הכעס שלי... אז שבדיוק אותך אני

 מי אמר שאני מסוגל לאהוב אותך??? שלך... אתה מעלה לי הפיוזים ? ! ?הכ"כ שונה ההתנהלות 
זה שייך לבין אדם  לחבירו!!זה לא שייך לבין אדם  לא!!! זה לא שייך למידות!!!ה התשובה?? מ  

אף אחד לא ביקש ממך לאהוב את חבר שלך... תאהב את אבא שבשמים... ומהמקום הזה  למקום!!!
ואני מרים סו"ס אני מגיע כל בוקר לתפילה.. תהיה אכפתי ותדאג למעמד והכבוד של הבן שלו... 

אחד כזה  לא מסוגל לשמוע רע על הילדים שלו... ואם אתה יתברך הואו... לאבא שבשמים צלצול
אל תתפלא שהקב"ה יסנן אותך וישים את המספר שלך  שחושב רע ומדבר רע על הילדים שלו...

אתה לא מבין את ברשימת דחיה... כי לא נעים לו לשמוע אותך... השיחות שלך לא עושות לו טוב... 
שאני לא אוהב שמתקשרים אלי כל מיני טרדנים שמציקים לי... ככה הקב"ה לא רוצה  זה???? כמו

לשמוע אותך כי אתה מציק לו... מה פה לא מובן?? וממילא!!! לא צריך להיות צדיק גדול ובעל 
מידות מופלג... צריך לעשות את השיקול הדיפלומטי המינימלי... אם אני רוצה קשרים עם בורא 

ה לי ולא יסנן אותי... אני צריך לאהוב את הבנים שלו ולדבר עליהם דברים טובים... עולם ושהוא יענ
 זה גדלות?? 

זה לא גדלות!!! זה פשוט שיקול של אדם שמעוניין לשמור על קשרים טובים עם הבוס!!! זה שנאת 
תחשוב  !!תאהב את הבנים שלו -למענו יתברך למענו!!! חינם ששייכת נטו לבין אדם למקום!!

אבל יש לי אבא  הנוכחות שלי מפוצצת אותך.ליו!!! עזוב אותי... אני מעצבן אותך... ע
 ..שאוהב אותי... והוא לא מוכן לשמוע עלי דברים רעים.. תעשה משהו

אהרן הכהן ידע... אם אני רוצה להיכנס לקודש הקדשים והקב"ה יקבל אותי במאור פנים 
ם שלו!! אני מוכרח לרדוף שלום ולאהוב ויתרצה לעבודתי.. אני מוכרח לאהוב את הבני

שלום... כי הרחמן הוא יברך את עמו בשלום... אני מוכרח לאהוב את מה שהקב"ה אוהב... 
אחרת העבודה שלי לא תתקבל לרצון!!! כן... יש קשר הדוק בין "עבודת ה'" לאוהב שלום 

' ולשנא את הבנים ורודף שלום אוהב את הבריות... זה הולך ביחד... אי אפשר לעבוד את ה
 שלו... השיחה נדחית!!!!! 

 --- 
וכתוצאה מזה הם מכרו אותו וקרה אחי יוסף שנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום...  שים לב:

מה שקרה... עברו שתים עשרה שנים והיה רעב בארץ יעקב אבינו שולח אותם למצרים 
 לשבור לחם... ואז מה כתוב ברש"י??

נתנו ליבם להתנהג עמו באחווה ולפדותו בכל ממון שיפסקו ו שהיו מתחרטים במכירתו"
 חזרו בהם מהמכירה!!עליהם..." כתוב כאן שאחי יוסף 

במה הם חזרו בהם?? הרי לא ידוע לנו שהדעה שלהם השתנתה... אתה  והשאלה נשאלת:
מבין לבד שאם היה שנאה בין האחים ליוסף זה היה ויכוח בדברים העומדים ברומו של 

ולא ידוע לנו שמישהו פה חזר בו... יהודה לא הפסיק להיות יהודה... ויוסף לא עולם... 
הפסיק להיות יוסף... עץ אפרים ועץ יהודה נשארו וישארו עד ביאת גואל שתי עצים שרק 

כמבואר ביחזקאל ל"ז( אם ככה: מה קרה פתאום בביאת גואל הם יהיו לאחדים... )
 תאום???שהאחים התחרטו במכירתו... מה השתנה פ

כשיש  התשובה היא ברורה: כשאחי יוסף שנאו אותו... היה פה ויכוח ושנאה בין אחים!!!
מריבה בין אחים... יתכן שיש פה חסרון בבין אדם לחבירו... ויש מה לתקן בזה.. אבל 

 בסייידר... זה עדיין משהו נקודתי..
אבא!!!!!  לתמונה...ברגע שהם מכרו את יוסף... פתאום מישהו חדש נכנס ש דא עקא!!!! 

 אוי אוי אוי... אבא שבור ורצוץ... כי ארד אל בני אבל שאולה.. פתאום אבא נכנס לתמונה...
עד היום היה פה משהו נקודתי  זה כבר מפה חדשה לגמרי!!זו כבר סוגיה חדשה לגמרי!!! 

 בבין אדם לחבירו... שנאת אחים או אהבת אחים.. אבל ברגע שאבא בתמונה... כל המפה
על זה ושינוי התפיסה שקרתה אצל אחי יוסף לאחר מכירתו!!!  זו!!! זו התפניתמשתנה... 

 הם התחרטו!!!!
השינוי בתפיסה היה: שעד המכירה היה לנו ויכוח  כל שינוי!!! לא!! בחילוקי דעות לא חל

 ? ! ? אבא והתברר שאבאעם יוסף!!! היה לנו שנאה מול יוסף.. אבל ברגע שהוא נמכר 
 על זה אנחנו מתחרטים!!והנער איננו איתי...  אבימכאן ואילך: כי איך אעלה אל  ...בתמונה

 ולו בשביל אבא!!! --היינו צריכים להתנהג איתו באחווה
 עם השנאת חינם מול יוסף... נו... אפשר להתווכח... לא בטוח שזה בחינם... יש פה ויכוח...

  יש פה בהחלט על מה להתווכח...
שאולה... על זה אנחנו מתחרטים!! זה לא שווה  שהורידה את אבא אבל אבל השנאת חינם

  בנזק המלך... זה כבר לחינם... 
בנימין... "גונב" את הגביע!!! כל השבטים ובאמת אם תשים לב: איך הסיפור נגמר??? 

כועסים עליו מאוד... חז"ל אומרים שהם סנטו בו... גנב בן גנב... עקרונית 'מגיע לו..' 
 ל( אם הוא גנב אז שימכר בגנבתו... )כביכו

"עשה" מעשה ש"לא  כשמש בצהרים שלמרות שבנימין אבל לא!!! לכולם ברור כעת
לפדות אותו בכל  מר יעשה"... כולנו עכשיו חוזרים למצרים נחושים ודרוכים לקראת קרב

נו נחושים אז למה אנח )כביכול כמובן...(מחיר... למה?? כי "מגיע לו"?? לא!!! "לא מגיע לו" 
הם תקנו על  !!! כאן!! ברגישות הזוזו הנקודה  כי אבא!!!! בשביל אבא!!!להציל אותו?? 

וכאן יוסף התוודע אליהם... יוסף לא ציפה מהם שהם יצילו את בנימין עוון מכירת יוסף... 
 ה"גנב" )כביכול(!! הוא כן ציפה מהם שיחשבו על אבא!!!!!!

. זה אולי חטא... זה אולי לא טוב... אבל זה עדיין לא העוון לריב עם יוסף... לשנא את יוסף..
העיקרי של מכירת יוסף... רק מה העוון העיקרי?? כי איך אעלה אל אבי... איך לא חשבנו 

ואת זה אנחנו צריכים  על אבא... זו הנקודה של שנאת חינם שעליה נחרב בית המקדש!!!
 לקלוט!!!

--- 
גבר על שנאת חינם נובע מהטעות הזו! אנחנו חושבים ושוב: כמדומני שהקושי שלנו להת

שנדרש מאיתנו לאהוב אחד את השני בכל מחיר... וזה כמעט בלתי אפשרי!!! איך אני יכול 
להציל את בנימין כשאני מצידי בטוח שהוא "גנב"?? למה שאני אציל אותו?? מבחינתי 

 לא מגיע לו... 
ינו... כמה יהודים יש שאני עצבני על ההתנהלות בינינו... כמה "בנימין" כאלו מסתובבים בינ

שלהם... ואם תגיד לי לאהוב אותם... אני אתרומם מלא קומתי בעצבים ואני אגיד לך... 
סליחה... הם טועים... הם חוצפנים... הם גנבים... לא רוצה לאהוב אותם... אז זהו שלא!!!! 

טוח שאתה צריך לדון אותם לכף לא בקשתי ממך לאהוב אותם... ואתה יודע מה... גם לא ב
 זכות... אחי יוסף לא ניסו לדון את בנימין לכף זכות...

רק מה?? דבר אחד הם ידעו!!!! לבנימין מחכה מיטה בבית של יעקב אבינו ואנחנו לא 
יכולים להשאיר את המיטה הזו מיותמת... נקודה!!! הילד הזה חייב לחזור לאבא שלו בריא 

 נושא!!ושלם!!! נקודה!!! זה ה
להבין שיהודי הוא בן של הקב"ה... בין אם זה מתאים לך ובין אם לא... ואבא שבשמים חפץ 

 בו ואוהב אותו... בין אם זה מתאים לך או לא... 
ואני מחפה עליו ואוהב אותו ודואג לו כי אני יודע שזה חשוב לאבא... יום יבא וגם נעבוד על 

ה כבר עבודה של ספירת העומר!! שם זה היה המידות... אני חושב שלעבוד על המידות ז
יותר ממקום של "נהגו כבוד זה בזה..." אבל כעת בחורבן בית המקדש... צריך להתמקד 
בבין אדם למקום!!! אבא שבשמים: אני מבטיח לך לשמור על הכבוד של הילדים שלך... 

יותר לא אעכיר  אני יודע שזה חשוב לך... אני יותר לא אריב עם יענקי בשלחן שבת... אני
 לך את ארוחת ערב המשותפת... מבטיח... 
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 עלי שיח 
 ?בשבת האם משה רבינו לבש מסכת פנים

עובדא מרתקת ביותר, הקשורה גם לתקופתנו,  
שמענו בהשגחה פרטית מכלי ראשון, מהגאון 
רבי עמוס טבצ'ניק שליט"א מרבני כולל חזון  

ב ביותר למרן בעל הקהילות ואיש ומי שהיה קר
 יעקב זי"ע ולבנו מרן הגר"ח שליט"א.

השתתפתי בשמחת רבות וכך סיפר: לפני שנים 
חתונה, בה גם היה נוכח מרן שליט"א. כשהרב 
ראה אותי, הוא אמר לי בחיוך, מקודם היה כאן  

רבי דוב לנדא שליט"א ושאל אותי  הגדול הגאון 
 שאלה יפה.
בינו לספר: הוא שאל אותי האם  והמשיך ר

משה רבינו הלך עם ''המסווה'' גם בשבת או  
שהלך עם זה רק ביום חול (במאמר המוסגר  

ספר "חידושי  רבות השנים יצא נציין, כי ב
  מורנו הגאון רבי דוב לנדא" למסכת שבת

, ושם בדף י"א ב' בהערה על דברי רש"י מכתביו
 שם, הוא מביא ספק זה).

ו שליט"א" מספר הג"ר עמוס, "שאלתי את רבינ
מה הרב ענה לו? והגר"ח שליט"א השיב בחיוך,  

זוהר שכן,  הראיה מכדמות אמרתי לו כי יש 
והחל לומר את דברי הזוהר, אלא שמפני רעש 
  -התזמורת וההמון אדם, לא הצלחתי לשמוע. 

 מספר לנו רבי עמוס בעצבות.
"ר מאיר והג מדרשאעוררו עניין בבי  הדברים
 משיעורי חלק"א (שערך בשעתו ליטש שטיגל
טעם  דברי) אף כתב בזה לירושלמי רבינו
   פ' כי תשא. ת"עהשומר אמת  בספרו

במשך השנים ניסו למצוא את הראיה ללא  
מצאו אחרונה נאבל, הוא מסיים, לתוצאות 

דברי הזוהר, ממנו לכאורה הביא רבינו ראיה.  
רשת שלח (קס"ג א') שם מסופר פהוא מופיע ב

חודשים שבתות ומועדים מתכנסים   שבראשי
, ומתחדשים  ראשי מתיבתא אצל משה רבינו

ש,  ושם חידושי תורה וכו' ומוסיף הזוהר הקד
לראות ולא את משה   יםלושרק את אהרן הם יכ

מפני שיש אותו מסוה פרוש על פניו ושבעה 
ואמנם הזוהר  עי"ש בזוהר. ---ענני כבוד סביבו 

כמו שהיו  מיירי בג"ע אבל ההנהגה שם היא 
 מתנהגים פה כידוע

הפלא ופלא!!! "דברי תורה עניים במקום אחד 
  הר"רועשירים במקום אחר". (יש"כ לידידנו 
 שמואל רוזנברג שמסר לנו את הדברים).

 אב בין הזמנים 393 'גיליון מס

 שמינית שנה "פתש

 !!!מבצע מיוחד 
 בלבד ₪ 100הקדשה ע"ג הגליון  בסך 

  כל הקודם זוכה! 
וזכות השותפות בהפצת דברי התורה של מרן שר 
התורה שליט"א תעמוד לכל התורמים החשובים  

 לראות ברכה והצלחה בכל הענינים
 053-3145900לתרומות : 

 !הוברכ שלום
להסתלקותו של מרן הקהילות יעקב  35-יחול יום היארצייט ה בחודש הקרוב

 שיבלחט"א  הסטייפלר זי"ע אביו של רבינו מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי
בהתפשטות המגפה הנוראה וע"כ  לא פשוטים עוברים על העולם כולו ימים 

קברו שנה האם נוכל לעלות ולשפוך שיח בובמיוחד הלא יודעים מה ילד יום 
 ,של הצדיק ולבקש עלינו ועל כלל ישראל

ינו החשובים שירימו את תרומתם בסך  דידיכל ל יוצאים אנחנו בשרות מיוחד
  ,ש"ח עבור המשך הוצאת והפצת דברי התורה 100של לפחות 

 :כל השותפים יזכו
 .להיות שותפים בהפצת דברי התורה של רבינו מרן שר התורה שליט"א א.
 .שמם יוזכר לברכה כפי בקשתם אצל מרן ב.
זי"ע ביום   הקה"ירו של מרן בשמם יוזכר לברכה וישועה כפי בקשתם בק ג.

(כפי שנכתב יתכן ולא יוכלו לעלות השנה לקברו וע"כ סיכמנו אם אחד  היארצייט, 
 יום היארצייטמקום קבורתו שיעלה במיוחד בש בסמיכות לרבינו הדר ממ מקורבימ

 .)ויזכיר את שמם ובקשתם במפורט להעתיר על כל שמות התורמים החשובים
ינתן לכל התורמים זכות הקדשה באחד הגליונות במשך השנה הקרובה כפי  ד.

 .בחירתם
 הם עבור המשך הוצאת והפצת דברי התורה. תרומותכל ה

 שבבתי הכנסת נדרים או קהילות במכשיריםניתן להעביר באשראי 
   053-3145900 או במס'

 בברכה מרובה
 יצחק גולדשטוף

 חיה אסתריצחק אייזיק בן הבחור לזכות 
 ן בקרוב ממש לקשר של קיימא ולבנין עדי עדולזיוווג טוב והג

שלימה וישועה גדולה  לרפואה
אליהו בן  במהרה להרה"ג 

 בתושח"י שליט"א שבע

יעקב  להצלחת ר' 
 שושנהיוסף בן 

 כ"ז תמוז,  - רוזןז"ל  צבי עׁשיהו ןּבחיים אליעזר לעלוי נשמת 
 וזכ"ח תמ - הרצוגז"ל  יוסף בן יהודהלעלוי נשמת 

מרן שליט"א מקבל לידיו את הקובץ גליונות ערש"ק פר' 'מטות מסעי'  
 ין בגליון "דברי שי"ח"יומע




   

  

  
  
 

 
  
  
  

 
  

  

                                          
  

 "קורא"? מה
(באותן שנים היה זה עיתון מדי יום היה קורא מעט בכותרות העיתון היומי החרדי. 

. פעם ציין שאילו 'המודיע', והוא בעל שני דפים בלבד בימי חול, ובערב ש"ק שלושה דפים)
היה מיטיב לשמוע לא היה נזקק גם לכך, כי מי ששמיעתו טובה, שומע ממילא 

 נזהר, לבל יראוהו זרים בקריאתו.את ההכרח והנדרש. כן היה 
פעם דברו על איזה ענין שראש הממשלה עשה, או אמר. באותה שעה נכחו 

ושאל הגר"ח: מי כעת ראש  ,טייפלר ובנו הגר"ח שליט"אמרן הס ,בחדר
(כבר חלפו שנים אחדות מאז כיהנה ג. מ. בראשות הממשלה, עדין האישה ההיא?..." 

(כלומר, ששואל כן . שחק מרן ה'קהילות יעקב' ואמר: "הוא יודע..." הממשלה)
 לבדיחותא).

 "הוא לומד יותר טוב ממני"
מפי הג"ר שלום הכהן שליט"א, ראש ישיבת 'פורת יוסף' בירושלים: יום אחד 

הגר"ח  -ראיתי את הסטייפלר גורר סכך לסוכה. שאלתי: "הרב, למה לא הבן [
 ומד יותר טוב ממני".שליט"א]?" וענה לי "הוא ל

 כיצד מדקדקין בקריאת שמע  
על המילים כמה פעמים,  חוזר בא אב עם בנו, בתלונתו שהבן בקריאת שמע

מתוך חשש שהוציא התיבות מפיו שלא כראוי, והורה לו מרן שיותר לא ינהג  
 כך וכו'.

 טען הצעיר: "הלא כך נהג גם הגרי"ז...!" והשיבו מרן: "הגרי"ז היה יכול. ואכן
  אם הייתה יכול לעמוד בזה בלא להשתגע ח"ו, ניחא, אבל בדרך כלל אינו כן".

סיפרתי זאת לרבינו הגר"ח קנייבסקי שליט"א, והוסיף גם כן, שבוודאי אדם 
גדול יכול לאחוז בכל הדקדוקים, ולהישאר ברום גדלו, אבל לא כל אחד מסוגל 

 לזה.
 שניים מקרא ואחד תרגום

לעיין בפירוש 'העמק דבר' על התורה. [אמר   בשנים האחרונות היה מרבה
הכותב, אף אני ראיתיו לא אחת לומד בחומש זה, ולימים הבהיר לי מו"ר 
הגר"ח שליט"א, כי עבור שניים מקרא ואחד תרגום, העדיף מרן הסטייפלר את  
נוסח ה'אונקלוס' הנדפס בחומש 'העמק דבר', משום שהוא יותר מוגה ומדויק 

 מבשאר החומשים].
 יר את המסכתותלש

  -רבי זאב איידלמן סיפר, כי בימי בחרותו למד הסטייפלר מהו חינוך הבנים 
להטעימם כבר מקטנות לדבקות ומתיקות בתורה. לרגל נישואי אחיו רבי 
פייבל איידלמן, עם אחותו של רבי שמואל גריינימן, שנערכו בווילנא, פגש רבי  

ייפלר הגיע למקום החופה, ומכיוון . הסט(גיסו של רבי שמואל)זאב את הסטייפלר 
שנשאר זמן מה עד החופה, הסיר את כובעו, הניחו בצד בלי תשומת לב, ומיד 

 .(הנהגה שאפיינה אותו כל ימיו)שקע בלימוד 
באותם ימים בנו הגר"ח, שהיה כבן שנתיים, שעשע את משתתפי השמחה.  
הללו היו פונים לינוקא, ומבקשים: "קפוץ על הספסל, ותאמר את שמות  
המסכתות!" והוא היה קופץ ושר את כל המסכתות, בניגון מיוחד שחיבר לו 
אביו, בתור שיר ערש. וכך היה מסיים למנות את כל המסכתות האחרונות  

תן לי את  -[ גיב מירד עם צוקערל -ם: "טבול יום, ידיים, עוקצין במילי
 הסוכריה]..." ואביו היה משליך לעברו סוכריה, כמובטח.

מכיוון שלילותיו של הסטייפלר היו קודש ללימוד התורה  הוסיף ר' זאב 
והסביר  נטל על עצמו לעזור לזוגתו, שתנוח ולא תצטרך לקום בלילה 

וכשהתעוררו היה מרדים אותם אביהם בשיר  ת מתעוררים,וכשהתינוק
 המסכתות הזה.

 "המחבר" בן השמונה מבקש "הסכמה"
שש שנים אחר כך. ר' זאב מגיע ארצה ומבקש להצטרף לישיבת 'בית יוסף' 

 בבני ברק. הוא נקרא לשיחה בדברי תורה עם ראש הישיבה, הסטייפלר.
צד אביו, ובידו בבואו למבחן ישב בנו הגר"ח, בן השמונה, על השולחן ל

מחברת מכורכת בה רשם את "חידושי התורה שלו". כשנפנה ר' זאב לצאת  
מהבית, קפץ הילד מהשולחן ופנה אליו בהצעה רצינית: "אני כותב עכשיו 
חידושי תורה על מסכת פסחים. יש לי כבר הסכמות מהקליינער, ומהפעטער 

לי הסכמה..." הסתכל גם אתה במחברת וכתוב  הדוד] רבי אברהם ישעיה.-[
 )193דער איידלמאן, עמוד  –('רבי וועלוול 
 בדרך לישיבה

מפי הגר"ח שליט"א: כשהייתי מגיע הביתה מהישיבה בפתח תקווה, ציידה 
אותי אמי ע"ה בחבילות עם מצרכי מזון, ופעם יצאתי עם שתי שקיות בשתי 

ביקש ידי, ואבא ז"ל שליווה אותי עד לתחנת האוטובוס ב'דרך פתח תקווה' , 
 שאתן לו חבילה אחת כדי להקל מעלי עבודת המשא.

אבל כשאמרתי לו שהגמרא אומרת, כאשר יש שתי נודות, זה גדול מזה מעט, 
ומכביד המשא על החמור לצד אחד, מניחין נוד קטן אצלו להשוות המשא,  

 (הסטייפלר)רי והניח לי לשאת את שתי החבילות.                   הסכים לדב

 
פורסמה במלאת שנה להסתלקותו  מודעה זו

ובה מתפרסם לראשונה על יסוד השיעור 
המפורסם שרבינו שליט"א מוסר בכל שנה 

כפי שכר הבאנו בעבר רבינו ביום היארצייט, 
שליט"א נמנע מלמסור שיעור ברבים למעט 
פעמים בשנה בימי היארצייט למרן בעל 
 .החזון איש זי"ע וביום היארצייט לאביו זי"ע

 

 טור מיוחד זה
 באדיבות 'הארכיון היהודי'

 

 להסתלקות מרן הסטיפלר בעל הקהילות יעקב 35-יום היארצייט ה


