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פעם מסרתי הריכה בנתיבות, ובכמיעה קם כחד הנואחים והחל ליעוק 
לעברי, שאל הדברים שכני כומר הם שטויות, ועוד אל מיני כמירות 

לכ רכויות. הנואחים בכולם אמעט וריו 'לקרוע כותו לגזרים', כבל כני 
כמרתי לו שיבוכ לשבת לידי...

הגכון רבי רכובן כלבז שליט"כ, על החזרת השבי שביד הייר

הקושי הגדול ביותר הניצב בפני יהודי, כאשר הוא מגלה כי התורה 
אמת, הוא חוסר היכולת להשלים עם כך שכל החיים שחי עד כה 

היו לריק. 
חמישים,  בן  הוא  אם  יותר.  מבוגר  שהאדם  ככל  גובר,  הזה  הקושי 
כי איבד את כל השנים  למשל, הרי בהכירו את האמת, הוא מגלה 
שחלפו עד כה. הן נותרו ריקות, ללא תפלין, ללא ציצית, ללא ברכת 
המזון, ללא שבת וללא לימוד תורה. זהו קושי שאין כמוהו, להגיע 

להכרה זו, שכל שנותיו עד כה בוזבזו לריק ולהבל. 
כיצד יוכל לכבוש ולנצח את היצר, המונע ממנו לשוב לדרך האמת 

בטענה זו?
על  למלחמה  תצא  "כי  י(:  )כא,  הפרשה  בתחילת  התורה  אומרת 
אויביך ונתנו ה' אלוקיך בידך ושבית שביו". התורה מדברת כאן על 

מלחמת היצר, ואומרת: "ושבית שביו". 
האם אפשר לקחת את היצר הרע בשבי? מדוע לא אמרה התורה 

'ושבית אותו' אלא "ושבית שביו?" 
תמיד  הוא  בשבי,  הרע  היצר  את  לקחת  כזו  מציאות  שאין  אלא, 
ימימה. אבל אפשר ליטול ממנו חזרה את  יישאר בתפקידו כימים 
מה שהוא לקח מאתנו בשבי. הוא לקח בשבי ימים ושנים, שבתות 
וחגים, את מצוות התורה הרבות, כל זה נמצא בשבי אצל היצר הרע. 
אומר הקב"ה לאדם: אם רצונך להחזיר לעצמך את כל מה שהיצר 
הרע לקח ממך בשבי, יש ביכולתך לעשות זאת. אם תלחם ביצרך 
הרע ותיאבק בו, לא רק שאתן בך את הכוחות לנצחו ולהכריעו, אלא 

גם את כל מה ששבה ממך – תוכל להשיב לעצמך בחזרה! 

- כל מצווה  ידך  זוכה להכיר את בוראו על  יהודי  יתרה מזו, כאשר 
שהוא מקים נזקפת גם לזכותך, וכך אתה משיב לעצמך את השבי 

ששבה ממך היצר הרע.
אם אדם שבעצמו היה רחוק, וזכה להתעורר ולהתקרב ולקבל עליו 
עול תורה ומצוות, פונה למכריו מן העבר או ליהודים רחוקים אחרים, 
ומטעים גם אותם מן הדרך החדשה שהוא הולך בה, ואותם יהודים 
מתקרבים גם הם בזכותו, ומתחילים לשמור תורה ומצוות – על ידי 
הבאות  והשנים  האישי,  חסרונו  מתמלא  מקיימים  שהם  המצוות 
עליהם לטובה, שבהן הם חיים כיהודים יראי שמים – משלימות את 

שנות העבר שלו, הריקניות ממצוות ומעשים טובים.
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זעקה מתוך מעמקי הטמכה
בניו  צעירים,  רואה  אני  הרע!  היצר  של  בידיו  שבויות  נשמות  כמה 
של השי"ת, שהיצר הרע משחק בהם ולוקח בשבי את נשמותיהם. 
הם  אבל  טומאה.  שערי  למ"ט  כמעט  כבר  הגיעו  קדושות.  נשמות 

מחפשים את הקב"ה. 
הם מגיעים לכאן כמו טיפות של גשמים, ומחפשים את האור בחיים. 
'החזירו  זועקות:  נשמותיהם  היצר,  בשבי  הנמצאים  בשרנו,  אחינו 
אותנו! השיבו אותנו למקומות של היהדות, של התורה והמצוות!'. 
מעין  או  מתל-אביב  הללו,  הנשמות  זעקות  את  שומעים  היינו  לו 

חרוד, לא היינו יכולים להמשיך בשגרת ימינו... 
יש בצפון קיבוץ בשם 'מזרע'. בקיבוץ הזה מגדלים, רחמנא ליצלן, 
'דבר אחר'. והנה, אחד מבני הקיבוץ הזה, הגיע אלינו בדרך-לא-דרך 
לשבת, ולאחר מכן שהה כאן תקופה ושב בתשובה שלימה, אך נותר 

לגור בקיבוץ, כאדם שומר מצוות. 
התעקש  הוא  אבל  בקיבוץ,  מקומו  שאין  לו  לומר  ניסו  בתחילה 
מגדירים  אתם  "הרי  הקיבוץ:  לבני  אמר  הוא  שם.  לגור  להמשיך 
לקיבוץ  תזמינו  לא  מדוע  ליברלים,  אנשים  תרבות',  כ'בני  עצמכם 
אתם  ממה  לומר?  ליהדות  שיש  מה  את  ותשמעו  רבנית,  דמות 
מפחדים?". הם השיבו לו שהם אינם מפחדים מכלום, ואין להם כל 
התנגדות שיגיע רב לקיבוץ. התקשר אלי אותו צעיר, וביקש ממני 

לבוא ולדבר בקיבוץ, ולאחר מכן להשיב על שאלות. 
הגעתי לקיבוץ ודברתי שם. אני יכול לומר בפה מלא, כי מהשאלות 
שלהם שמעתי את זעקת הנשמה היהודית שלהם. עד כדי כך הגיעו 
לישיבה  להגיע  שהסכימו  צעירים,  קבוצת  שם  שהייתה  הדברים, 
יהדות. מעומק הטומאה של הקיבוץ הזה, המגדל  לשמוע עוד על 
ומפיץ בשר פיגולים, הגיעו אלינו נשמות שבויות. האין אנו שומעים 

את קול זעקת הנשמות? 

סעודה על קיום מיות השבת כבדה
זהב  בשרשרת  נתקל  ולפתע  לתומו,  ברחוב  שהלך  ביהודי  מעשה 
ותלה  היקרה,  המציאה  את  נטל  הוא  זווית.  בקרן  עזובה  המונחת 
חודש,  חלף  באזור.  מרכזיים  במקומות  אבידה'  'השבת  מודעות 
עברו גם חודשיים, אך איש לא פנה אליו וביקש את האבידה. הוא 
הוסרו, אך לשווא.  או  כוסו  תלה מודעות חדשות, שמא הקודמות 

החודשים נקפו, ואין קול ואין עונה ואין קשב.
והנה, לאחר כמעט שנה ממציאת האבידה, התקשר אליו אדם בלתי 

מוכר, וסיפר שאיבד שרשרת במקום שציין במודעה.
ולתת  לו  שאבדה  השרשרת  את  לתאר  מהמאבד  ביקש  המוצא 
סימני זיהוי, ואכן, התברר כי מדובר בשרשרת שמצא. "אתה מוזמן 
לביתי על מנת לקבל את אבדתך", אמר המוצא בשמחה, והם קבעו 

מועד שבו יסור המאבד לביתו של המוצא.
שנמצאה  השרשרת  את  ראה  המאבד,  הגיע  המיועד  היום  בהגיע 
יצא  כי אכן שלו היא. אז ביקש ממנו המוצא להמתין רגע,  ואישר 
מביתו, וחזר כעבור זמן קצר, מלווה בשמונה אנשים נוספים, ונושא 
בידו סלים מלאי כל טוב. הוא ערך את השולחן בזריזות, וביקש מכל 

הנוכחים ליטול את ידיהם לסעודת מצווה.
כאשר ישבו סביב השולחן וסעדו את לבם, התעניינו האורחים איזו 
בעל  רוצה  אולי  או  מסכת?  סיום  של  האם  זו,  היא  מצווה  סעודת 

הבית לברך 'הגומל' וזוהי סעודת הודיה?
שהוא  המצווה  לכבוד  היא  הסעודה  כי  היהודי  השיב  להפתעתם, 
עומד לקיים: מצוות "השב תשיבם". הוא נטל את השרשרת שמצא, 
אמר בהתרגשות את הפסוק: "ויהי נועם ה' אלקינו עלינו...", והשיב 

את האבידה לבעליה.
אם כך שמח האדם בהשבת אבידה גשמית, כמה עליו לשמוח אם 

הוא זוכה להשיב אבידה רוחנית – בן רחוק, לאביו שבשמיים! 

מהפאה בקיבוץ המרוחק מדת
מי שמכיר את ההיסטוריה של קיבוץ 'עין חרוד', יודע כי הקיבוץ היה 

תמיד סמל של עקירת הדת. ה' ירחם. 
סיפרתי פעם על הקיבוץ, ולמחרת הגעתי לכותל המערבי. קיימנו 
שואל  ואני  ופאות,  זקן  עם  יהודי  אלינו  מצטרף  והנה  תפילה,  שם 
חרוד',  'עין  בקיבוץ  גר  שהוא  לי  מספר  והלה  אתה?",  "מאין  אותו: 
שם הוא גבאי של מניין המתקיים בהנץ החמה. הוא מוסיף ומספר, 
כי הם הקימו שם מאפייה של מצות יד לפסח בהשגחת הבד"ץ. גביר 
אחד תרם שני מיליון שקל, כדי לספק מצות יד לכל קיבוצי הסביבה, 

וכל קיבוץ שירצה - יבוא תלמיד חכם ויערוך להם את הסדר.
אכן מהפיכה של ממש! 

בחסדי שמיים, בשנים האחרונות מורגשת התעוררות גדולה בעם 
שאלות  לשוב.  מבקשים  ומשפחות  אנשים  אלפי  ועשרות  ישראל, 
יהא  ומה  שלנו?  והמורשת  החינוך  נעלמו  להיכן  הגענו?  לאן  כמו: 
על ילדינו? – מציקות ליהודים רבים, והם מחפשים מי שיעזור להם 
לתורה,   – המלך  דרך  אל  ולשוב  החשוך,  היער  ממעבה  להיחלץ 

לשבת, לתפילה ולצניעות.
ומצוות,  תורה  שומר  יהודי  כל  שמרגיש  הגדולה  השמחה  עם  יחד 
לשכוח  לנו  אל  עינינו,  מול  וגדלה  ההולכת  התשובה  תנועת  לנוכח 

חלילה את אלה שנותרו מאחור, ולחפש דרכים כיצד להשיבם. 

הילדים ששבו בעקבות הוריהם
לפני כמה עשרות שנים, היה מעשה במשפחה אחת שבני הזוג היו 
להם  סיפר  ומישהו  חילוניים,  ספר  בבתי  למדו  הם  באילת.  מורים 
בנושאי  המדברים  מרצים  ומגיעים  בעיר,  במלון  כינוס  שמתקיים 
יהדות. הם הגיעו להרצאות, התרשמו וקבלו על עצמם עול מלכות 

שמיים. 
בכי  בוכים  היו  אבל  לשבתות,  לירושלים  אלי  מגיעים  היו  הם 
תמרורים. היו להם שני ילדים, בן ובת. הבן היה כבר בן שש-עשרה, 
והבת בגיל ארבע-עשרה, ושניהם סרבו לשנות את הדרך והמשיכו 

בחייהם החילוניים. 
וירעיפו  בבית  ישאירום  אלא  מוסר,  להם  יטיפו  שלא  להם  אמרתי 
עליהם אהבה. "וכי מה הילדים אשמים?", אמרתי להורים, "הרי זה 

החינוך שאתם עצמכם נתתם להם!". 

המשך בעמוד 28
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"כבל כיך עושים תשובה?", שכג הרב שך – "תשמעו ממני! תשמעו עיה 
מכדם זקן! לכדם זקן יש ניסיון!". היינו בטוחים שהוכ הולך להגיד משהו 

אמו: שאל כחד יקבל על עימו שמשעה תשע בבוקר עד כחת ביהרים 
הוכ לומד בלי לדבר דברים בטלים... כבל הרב שך הפתיע...

הגה"י רבי רכובן קרלינשטיין זי"ל: אייד להתחזק בימים כלו

"ּוְלָך ִּתְהֶיה ְיָדָקה ִלְפֵני ד'" )דברים א"ד, י"ג(

אני רגיל לספר את מה ששמעתי ממרן הרב שך זצ"ל בהיותי אברך 
צעיר לימים.

היה זה בתאריך כ"ז באלול תשמ"ט, ימים ספורים לפני ראש השנה, 
וכך הוא אמר:

"הנה קרב ובא יום ראש השנה, יום הדין, שבודאי זה מחייב אותנו, 
ביתר שאת וביתר עוז להתעורר ולעשות תשובה.

"אבל איך עושים תשובה?", שאג הרב שך – "תשמעו ממני! תשמעו 
עצה מאדם זקן! לאדם זקן יש ניסיון!".

על  יקבל  אחד  שכל  כמו:  משהו  להגיד  הולך  שהוא  בטוחים  היינו 
עצמו שמשעה תשע בבוקר עד אחת בצהרים הוא לומד בלי לדבר 

דברים בטלים...
אבל הרב שך הפתיע: "נקבל על עצמנו לברך ברכת המזון בכוונה! 
ואיך נעשה את זה? הרי לפעמים, בעת הברכה, אנחנו עייפים, הראש 

לא מרוכז, המח לא צלול... מה נעשה?
יעזור מאוד  "זה  "נברך ברכת המזון מתוך סידור!", אמר הרב שך, 
והלאה  שמהיום  שלכם  ולילדים  לנשים  תגידו  הביתה,  לכו  לכוונה! 
מברכים ברכת המזון מתוך סידור! אני מבטיח לכם שאם נקבל זאת 
על עצמנו זה יעשה רעש גדול בשמים! יכריזו עלינו בשמים 'פלוני 
עשה תשובה'! 'פלונית עשתה תשובה'! אם נבוא ליום ראש השנה 

עם קבלה קטנה זו – זוהי 'תשובה!'".
"הנביא אומר: 'קחו עמכם דברים ושובו אל ה'' – סיים הרב שך את 
הביתה...  אתו  וללכת  קטן  אחד  דבר  עמנו  לקחת  "עלינו   – דבריו 
ולבוא אתו בראש השנה... תשמעו ממני  'עד הסוף'...  וללכת אתו 
עצה: 'קחו עמכם דברים' – קחו עמכם את הקבלה הזו, ואיתה תלכו 

הביתה"...
"אמר  כה(:  )ט,  אסתר  במגילת  הפסוק  את  כך  על  שהמליצו  יש 
עם הספר ישוב מחשבתו הרעה" – כאשר מתפללים "עם הספר", 
מתוך סדור, הדבר מועיל ל"ישוב מחשבתו הרעה" – לבטל את כל 

המחשבות הטורדות את הכוונה הראויה.
אברך אחד הגיע לרבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצ"ל ימים ספורים לפני 
יום כיפור, ואמר לו כי כבר שנים שהוא משתדל לקיים את הקבלה 
הזו שהמליץ הרב שך, והוא מעוניין להתחזק ולקבל על עצמו קבלה 

נוספת שראש הישיבה יציע לו.

מברכים  אנחנו  איך  לב  שמת  "האם  לו:  השיב  יהודה  מיכל  רבי 
ברכת 'אשר יצר'? הנה אני נמצא כאן בישיבה ורואה את הבחורים 
שנוטלים ידיים ביציאתם מהשירותים, ובעודם צועדים בחזרה לכיוון 
בית המדרש הם ממלמלים את הברכה... וכי ברכת 'אשר יצר' היא 
'תפילת הדרך', שאומרים אותה באמצע הדרך? הרי בשעת ברכה 
אסור לעשות שום פעולה נוספת! אסור לנגב ידיים, גם לא ללכת. 

מדברים עם המלך!
"כדאי שנקבל על עצמנו" – סיים רבי מיכל יהודה – "לפחות אחת 
ליום, לעמוד מתחילת הברכה עד סופה, ולומר גם את הברכה הזאת 

מתוך סידור, במתינות".

הבה נתחיל 'לעשות משהו'!
רבותי!

ידיים ריקות! אי אפשר להגיע  אי אפשר לבוא ליום הכיפורים עם 
לתפילת נעילה, שעת החיתום, בלי שקבלנו על עצמינו קבלה אחת 
דברים  לקבל  מאתנו  מבקשים  לא  היא!  בשמים  לא  תשובה.  של 
גדולים! אם נבוא עם 'ברכת המזון מתוך סידור', או 'אשר יצר מתוך 
עשינו  במשהו!  התקדמנו  עולם!  של  "ריבונו  להגיד:  נוכל  סידור', 

משהו 'למענך אלוקים חיים'".
המשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל, היה רגיל לספר שברוסיה היה 
חוק שכל בעל חייב לפנות את השלג ממדרכה שליד ביתו. מי שלא 
פינה היה צפוי לקבל קנס כבד. אבל אנשים זלזלו בחוק. לא היה להם 
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כחר הרהור קמעכ הוסיפה, שהיות וחמותה הסבתכ רבכ )עלטער בכבע( 
כוהבת שמערבים כותה בעניינים כלו, ע"א למען אבודה, למיווה רבה 

תחשב כם יעלו כילה להימלך גם בדעתה, "כך תעשו בחאמה – עלו כליה 
אבדרך מקרה וביקור, ובין הדברים תזאירו כודות השידוך ותשכלו כת 

פיה, ואך תרגיש הבכבע )הסבתכ( בטוב, שמתחשבים בדעתה". שמעו ואן 
עשו, ואמעשהו ברכשונה אך היה בכחרונה כותה 'היגה'... 

הגה"י רבי כלימלך בידרמן שליט"כ: כין דבר הנעשה מכליו במקרי עולם

 "ָזאֹור ֵכת ֲכֶשׁר ָעָשׂה ְלָך ֲעָמֵלק... ֲכֶשׁר ָקְרָך ַּבֶּדֶרְך" )דברים אה יז-יח(

ידוע מפי ספרים וסופרים כי זוהי קליפתו של עמלק, במרומז בשמו 
'עמלק' בגימטריא 'ספק' – לקרר את ה'אמבטיה הרותחת' ולצנן את 
אמונתם בה' על ידי ה'ספיקות' למיניהם. ועל כולנה "אשר קרך" – 
אך  כי  יאמרו  שח"ו  פרטית',  ב'השגחה  באמונתם  ספיקות  בהטילו 
מקרה קרה ולא הקב"ה פעל כל זאת בהשגחה פרטית ומדוקדקת 

על כל בריה ובריה.
וכנגד 'קליפה' זו ציוותה התורה )פסוק יט(: 'תמחה את זכר עמלק', 
לעקור מהשורש מחשבת פיגול זו, וכמו שפירש הרה"ק ה'תפארת 
 – השמים'  מתחת  עמלק  זכר  את  "'תמחה  ו(:  )זכור  זי"ע  שמואל' 
תמחה את זכרו של עמלק וממשיכי דרכו, האומרים שכל הנעשה 
עליונה  השגחה  ואין  השמים,  מתחת  מאליו  נעשה  עלמא  בהאי 
על כל פרט ופרט. אין לנו אלא להשריש בקרבנו שכל אשר יארע 
היושב  הקב"ה,  בדבר  נעשה  הכל  למוטב,  בין  לטוב  בין  בעולם, 
וענין  ובכל ענין  ומנהיג את עולמו בכל צעד ושעל,  בשמים ממעל 
הנעשה בזה העולם, כי אין אדם הנוגע במוכן לחברו אם לא הוכרז כן 
מפורש ממעל, גם כל מזונותיו של אדם קצובין לו מר"ה, ואין אדם 
מרוויח או מפסיד, מצליח או 'לא יוצלח', אם לא נקבע כן משמים, 

אף לא יזוז קש או תבן אם לא ציווה להם המלך 'לך הנה או הנה'"...
האמונה  בחיזוק  אלא  אינו  עמלק,  את  למחות  הנשק'  'כלי  ואכן 
כאשר  "והיה  יא(:  יז  )שמות  עמלק'  ב'מלחמת  וכדכתיב  הטהורה, 
ירים משה ידו וגבר ישראל", ואמרו בגמרא )ר"ה כט.(: "וכי ידיו של 
זמן  כל  לך,  לומר  אלא  מלחמה,  שוברות  או  מלחמה  עושות  משה 
לאביהם  לבם  את  ומשעבדין  מעלה  כלפי  מסתכלין  ישראל  שהיו 

שבשמים היו מתגברים ואם לאו היו נופלים".
כללו של דבר, הכל בכל מכל תלוי במאמר פי ה', ואין מעשינו כאן 
בעולם, הן בנוגע לעצמנו הן בנוגע לאחרים, אם בפרנסה או בשאר 
ע"י  בחוטים  נמשך  והוא  כח  כל  בו  שאין  כגולם  אלא  עולם,  ענייני 
וכל המעשים הנעשים בעולמינו  ולכאן,  בעליו, הוא המוליכו לכאן 

משמים הם נעשים.

שמעתיה   – זה  בענין  בינה  לאנוש  המלמדת  אחת,  עובדא  ונציגה 
מחכם וצדיק אחד שליט"א, ששמע ממכירי בעל המעשה. 'מעשה 
שהיה' באברך יקר ובר אוריין, שבנו הבחור כליל המעלות הגיע לעת 
במסכת  והחל  לו,  כראוי  עב"ג  לשדכו  נכבדות  עבורו  ודברו  דודים, 
ארוכה של חקירות ובדיקות עד שנתברר לו כי אכן בתולתא דא היא 
והנה, לאחר שנתרצו שני הצדדים, הוחלט כי  מהוללה בתשבחות. 

לעתותי ערב יבוא הדבר לידי גמר וישברו צלחת כנהוג. 
כלל  נמלך  שלא  ונזכר  דרכיו  החתן  אבי  חישב  היום  בצהרי  אולם 
בשוויגער )חמותו( האלמנה בכל הקשור לשידוך, ואין זה מן הנכון 
לקיים בה 'והתעלמת', ע"כ נדברו אבי החתן ואמו שיעלו 'לבקרה' 
בביתה, ובתוך כדי הדברים יעלו על השולחן כי מעלים כעת הצעה זו 
לבנם, ובזה תינתן לה ההרגשה הטובה שרוצים לשמוע חוות דעתה, 
למעשה,  מדיבור  ומוסכם.  ברור  הדבר  היה  כבר  שאצלם  אע"פ 
ההורים באו ועלו לביתה, באופן שהיה נראה כאילו כל ביאתם אינו 
אלא לביקור סתמא, שם דיברו על הא ועל דא, ובין הדברים ספרו 

גם שבאה הצעה טובה לפתחם עבור בנם התכשיט המהולל.
את  היטב  שהכירה  מכיוון  זו,  מהצעה  מאד  השוויגער  התרגשה   
הרצינות  במלוא  לידיה  העניין  את  לקחה  המדוברת,  המשפחה 
והחלה לברר בקרובותיה, ומששמעה שבחה של עלמה זו הפטירה 
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את  תגמרו  היום'  'היום  לקולי,  תצייתו  "אם   – יחד  וחתנה  לבתה 
שהיות  הוסיפה,  קמעא  הרהור  טוב". אחר  היותר  צד  על  השידוך 
אותה  שמערבים  אוהבת  באבע(  )עלטער  רבא  הסבתא  וחמותה 
בעניינים אלו, ע"כ למען כבודה, למצווה רבה תחשב אם יעלו אצלה 
להימלך גם בדעתה, "אך תעשו בחכמה – עלו אליה כבדרך מקרה 
וכך  פיה,  את  ותשאלו  השידוך  אודות  תזכירו  הדברים  ובין  וביקור, 

תרגיש הבאבע )הסבתא( בטוב, שמתחשבים בדעתה". 
שמעו וכן עשו, וכמעשהו בראשונה כך היה באחרונה, אותה 'הצגה', 
המשפחה,  את  היטב  מכירה  שהיא  אמרה  רבא'  ה'סבתא  גם  ואכן 
עדיין שמורים בזכרונה כל הבאבעס של המדוברת, עמהן שיחקה 
בילדותה )והאריכה ב'סיפורי סבתא'...(. לא זו בלבד, אלא אף היא 
עצמה טרחה לברר בין מכריה אודות המדוברת ומשפחתה, ולבסוף 
בעיניים   – אותך  מצווה  אני  לאשר  בקולי  שמע  בני  "ועתה  אמרה: 
תגדל  ומאד  השידוך,  גמר  לידי  מהרו  פתוחות  ובידיים  עצומות 

שמחתי אם תתקשרו עוד 'היום' ששוברים צלחת בשעטו"מ". 
כשחיוך  ונענה  ביתו,  לבני  החתן  אבי  הפטיר  מביתה,  יצאו  אך  ויהי 
רחב על שפתיו: "נס גדול עשה עמנו הבורא שאין לנו עוד סבתות, 
של  דורו  עד  ה'בבא'ס'  מסכתות  מסיימים  היינו  לא  כן,  לולא  כי 
יהושע, כל אחת מהן עם המעשה'לך משלה, בטוחה כאילו אין לנו 
אלא פקחותה ושכלה הישר, הרי אנחנו בדקנו ו'חרשנו' היטב עולם 

ומלואו עד שהגענו להחלטה זו, וכאילו שהם מחליטים בדבר".
לא עברו כמה דקות, התעמק האב והשיג אור בשכלו הישר, כי גם 
כל תבונתו ויגיעותיו יתירות לגמרי, שהרי ממילא ארבעים יום קודם 
יצירת הוולד, כבר החליט בורא כל היצורים שזיווג זה יעלה יפה, וגם 
אם לא היינו חוקרים ובודקים, ומכניסים את אפנו לכל סדק וחרק, 
הרי מזווג הזיווגים כבר היה מזווגן גם יחד, אלא מאי, הקב"ה ברוב 
רחמיו ריחם עלינו כמו שאנחנו ריחמנו על הבאביצ'קעס )הסבתות( 
לידי  הבאנו  אנחנו  כאילו  טובה',  'הרגשה  להרגיש  לנו  ונותן  שלנו, 
גמר השידוך, אבל באמת לא צריכים 'לא לדידן ולא לדידהו' )וביתר 
עומק ילמד מן הנעשה עם השוויגער – שבטוחה בעצמה כי היא היא 
שהביאה את השידוך ל'כי טוב', אלא שב'טוב ליבה' גמלה חסד עם 
ובחכמה  בדעת  יעצה  ואף  העניינים,  לסוד  אותה  להכניס  חמותה 
'סיבבו'  אותה  שאף  בדעתה  מעלה  ואינה  אותה...  ל'סבב'  כיצד 

בשביל לתת לה הרגשה טובה בלבד(.
דערהער(  נייער  )א  חדשה  הבנה  הדור,  מצדיקי  אחד  למד  ומכאן 
ב'מה הוא רחום אף אתה רחום' )שבת קלג:(, כי בא לומר עד כמה 
גודל רחמנותו של בורא עולם, שאף אתה רחום, הוא נותן לך הרגשה 
על  מרחם  שאתה  רחמנות  אותה  ובאמת  הרחום,  הוא  כתה  כאילו 

אחרים, באותה מידה ממש הקב"ה מרחם עליך.
ולא רק ב'בת פלוני לפלוני' הדברים אמורים, אלא בכל ענין הנעשה 
עמנו, ב'בית פלוני לפלוני', או ב'שדה פלונית לפלוני' )כל אלו לשון 
לנו  שיראה  השמיים  מן  מסבבים  ב.(  סוטה   – ענין  באותו  הגמרא 
ה'דירה'  לנו הפרנסה, או בדיקתנו אחר  כאילו השתדלותנו הביאה 
בשאר  וכיו"ב  בעליה...  להיות  לנו  שגרמה  היא  לקנותה  והחלטתנו 
נעשה  היה  ממילא  הכל  גדול,  ו'חוזק'  'צחוק'  הכל  ובאמת  עניינים, 

ללא שינוי כלל – אפילו בכחוט השערה – לא פחות ולא יותר. מעתה 
תבין, שאין כל מקום להיבהל ולעשות השתדלות יתירה או מאמץ 
יתר על המידה, אלא יעשה הכל ביישוב הדעת בשום שכל, והקב"ה 

את שלו יעשה – להשפיע עלינו כל מיני ברכה ושפע.
משל נפלא הובא בספרי מוסר, למלך שהחליט לרדת 'מן ההר אל 
– ובכל שנה הקדיש עשרה ימים רצופים לבקר בבתיהם של  העם' 
אנשים פשוטים מתושבי מלכותו, למען דעת צרכי העם מה הם, וכך 
היה מנהגו, שלושים יום לפני אותם עשרת הימים, שלח מכתב לאלו 
בזו השנה כדי שיהא סיפק בידם להכין  האנשים שבדעתו לבקרם 

עצמם ואת ביתם כראוי, ויוכלו להכניס את המלך לביתם. 
ערירים  זוג  בני  יבקרם  שהמלך  ה'זוכים'  בין  נמנו  השנים  באחת 
העיר.  בפאתי  ורעועה  עלובה  בבקתה  מושבם  איתן  אשר  וזקנים, 
משקבלו השניים את המכתב המבשר על בוא המלך לביתם, אחזתו 
'התרגשות' וחיל ורעדה לבעל הבית, באמרו לבני ביתו: וכי לביתנו 
וזה  לגמרי,  הם  שחורים  הבית  כתלי  והרי  המלך?  את  להכניס  ניתן 
הבית  חלונות  לבן,  סיד  עם  במגע  באו  שלא  שנה  כשבעים  להם 
בדים  שיירי  נייר,  בחתיכות  מכוסים  וכולם   – ומנופצים  שבורים 
הכיסאות   ,)glue( בדבק  לזה  זה  הצמודות  שבורות  עץ  וחתיכות 
רעועים וכל היושב עליהם נופל מיד על הארץ, אם אינו מבני הבית 
מדבר  ומי  הללו...  בכיסאות  משתמשים  'כיצד'  היודעים  הקבועים 
על השולחן אשר לו ארבע רגליים, שאחת איננה נראית כרעותה... 
על כן, שמעי נא רעייתי, תיכף ומיד אזמין את כל בעלי המלאכה, 
זה יצבע את הבית בציור וכיור נפלא, זה יחליף את החלונות הישנים 
הנה,  יובאו  חדשים  וכיסאות  שולחן  גם  ונוצצים,  יקרים   – בחדשים 

ובכן יבוא המלך כדת לביתנו". 
כן  כי  טוענת  שהנני  שנה  כשלושים  לי  זה  "והרי  האשה:  לו  אמרה 
אין  ולרש  הכסף  תם  מנלן'  'כסף  לי  ענית  עת  ובכל  לעשות,  ראוי 
כל... ומאין יבוא עזרך עתה בזו השעה?". אמר לה בעל הבית: "נו, 
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ירכה לנו אכילו השתדלותנו 
הביכה לנו הפרנסה, כו בדיקתנו 
כחר ה'דירה' והחלטתנו 
לקנותה היכ שגרמה לנו להיות 
בעליה... ואיו"ב בשכר עניינים, 
ובכמת האל 'יחוק' ו'חוזק' 
גדול, האל ממילכ היה נעשה 
ללכ שינוי אלל – כפילו באחוט 
השערה – לכ פחות ולכ יותר
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הרב מפוניבז' זי"ל סיפר לי,  שה'חפץ חיים' שכלו: אל כדם שיש בו גסות 
הרוח, כמר הקדוש ברוך הוכ: כין כני והוכ יאולים לדור בעולם אכחד, שנכמר 

"גבה עיניים ורחב לבב, כותו לכ כואל". וכינו מובן: לאכורה, יש עבירות 
חמורות יותר, ונכמר: "כני ה', השואן כיתם בתוך טומכתם" - "כף על פי שהם 

טמכים, שאינה ביניהם". עם אולם הוכ שרוי, רק עם הגכה לכ?! כתמהה!

הגה"י רבי יעקב גלינסקי זי"ל, על 'כלול' - חודש התיקון 

ואמר  התיבה  לפני  השנה  בראש  שירד  רב  באותו  הסיפור  ידוע 
ארע,  מה  שאלוהו  עוררוהו,  בקושי  והתעלף.   – "המלך!"  בסילודין: 
שכאשר  ע"א(,  נו  )גיטין  בגמרא  בסיפור  נזכר  רגע  שבאותו  וסיפר 
ראה רבן יוחנן בן זכאי שהרומאים עומדים להחריב את בית המקדש 
– וידע מהכתוב שבית המקדש ייפול ביד מלך – יצא מירושלים ובא 
"חייב  ענהו:  המלך".  עליך  "שלום  לו:  אמר  הרומאי.  המצביא  לפני 
תחת  מלך  והמכתיר  מלך.  שאיני  ראשית,  מיתה.  פעמיים  אתה 
הקיסר דינו כמורד במלכות". על כך ענהו שבית המקדש ייפול רק 
ביד מלך, ואז תוך כדי דיבורם הכתירו את המצביא לקיסר. "ושנית, 
אי מלכא אנא", אם מלך אני, "עד האידנא אמאי לא אתית לגבאי", 
אתם  "הלא  גלעד:  לזקני  יפתח  שאמר  וכפי  כה...  עד  היית  היכן 
שנאתם אותי, ותגרשוני מבית אבי, ומדוע באתם אלי עתה, כאשר 

צר לכם" )שופטים יא, ז(...
הוא  ברוך  הקדוש  את  כביכול  שמע  "המלך",  קרא:  רב  וכשאותו 

עונהו: "מאחר שמלך אני, מדוע לא באת עד עתה"...
ובאלול  ואב,  תמוז  סיון  אייר  ניסן,  אדר  שבט  טבת,  כסליו  חשוון 

נזכרים?!
אבל את הנעשה אין להשיב, טוב מאוחר מלעולם לא. וכשם שרבן 
יוחנן בן זכאי ענהו, שהבריונים שבנו לא נתנוהו לבוא לפני כן, נתנצל 
גם אנו שהיצר הרע לא הניחנו עד עתה. אך זאת נשאל: איך אפשר 

לתקן בחודש, מה שעיוותנו שנה שלמה!
ואפשר. נסביר כיצד, אך נקדים הקדמה.

הרב מפוניבז' זי"ל סיפר לי,  שה'חפץ חיים' שאלו: "תועבת ה' כל 
גבה לב" )משלי טז, ה(. כל אדם שיש בו גסות הרוח, אמר הקדוש 
ברוך הוא: אין אני והוא יכולים לדור בעולם כאחד. שנאמר )תהילים 

קא, ה(: "גבה עיניים ורחב לבב, אותו לא אוכל" )סוטה ה ע"א(.
דעת  ]מלבד  התורה  מן  עבירה  הגאווה  אין  לכאורה,  מובן:  ואינו 
יש עבירות חמורות  ומכל מקום,   .] הסמ"ג )מצות לא תעשה סד( 
טז,  )ויקרא  טומאתם"  בתוך  איתם  השוכן  ה',  "אני  ונאמר:  יותר. 
ונאמר:  )רש"י(.  ביניהם"  שכינה  טמאים,  שהם  פי  על  "אף  טז(, 
"והבוטח בה' חסד יסובבנו" )תהילים לב, י(, אפילו רשע ובוטח בה' 
ח(.  ישראל" פרק  ו"נפוצות  ד  טו,  ויקרא רבה  )יעוין  יסובבנו"  חסד 
וזהו שאמרו )ברכות סג לגרסת 'עין יעקב'( "גנבא אפום מחתרתא 

רחמנא קרי", הגנב משווע שלא ייתפס בגניבתו. ויש לו למי לשווע, 
כי ה' עימו!

עם כולם הוא שרוי, רק עם הגאה לא?! אתמהה!
ולא  תגיע,  שהתשובה  "ידעתי  מפוניבז'.  הרב  לי  סיפר  "שתקתי", 
טעיתי". "אומר לך", המשיך ה'חפץ חיים'. "עם כולם נמצא הקדוש 
ברוך הוא, כי יש סיכוי שישובו. יפקחו עיניים, ישיתו לב, יבינו ויחזרו 
הרמב"ן  שכתב  וכמו  הוא!",  שוטה  הן  המתגאה,  אבל  הישר.  לדרך 
באגרתו: "ועתה בני דע וראה, כי המתגאה בלבו על הבריות מורד 
הוא במלכות שמים, כי מתפאר הוא בלבוש מלכות שמים, שנאמר: 
ובמה יתגאה לב האדם. אם  'ה' מלך, גאות לבש' )תהילים צג, א(. 
הלא   – בכבוד  ואם  ז(.  ב,  א  )שמואל  ומעשיר'  מוריש  'ה'   – בעושר 
א  הימים  )דברי  מלפניך'  והכבוד  'והעושר  שנאמר:  הוא,  לאלוקים 
'מסיר   – בחכמה  מתפאר  ואם  קונו.  בכבוד  מתפאר  ואיך  יב(,  כט, 
שפה לנאמנים, טעם זקנים יקח' )איוב יב, כ(, נמצא הכל שווה לפני 
השפל  לכן  שפלים,  מגביה  וברצונו  גאים  משפיל  באפו  כי  המקום. 

עצמך וינשאך המקום".
מבינים אתם? הגאווה שטות היא. משל למה הדבר דומה: ילבש אדם 
מדי גנרל, האם יהיה לגנרל? אך צחוק יעשה מעצמו! ואם ידרוש את 
הכבוד המגיע לגנרל? אך בזיון יהיה מנת חלקו! ואם ירשה לעצמו 
עצמו  ימצא  מחסום?  ולפרוץ  אדום  באור  ולחצות  צופר,  להפעיל 

בבית האסורים, אם לא בבית העלמין!
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ומידך  ואיל לובש האדם את מדי הבורא יתברך?! הלא "ממך הכל 
נתנו לך" )דברי הימים א כט, יד(! החיים ממנו והכח ממנו, הרכוש 

שלו, ואנו מתגאים?!
המתגאה שוטה הוא, ולשוטה אין תקנה!

הכתובים:  מן  פסוק  נלמד  כך,  "אם  חיים':  ה'חפץ  שאל  כך",  "ואם 
ויגבה  לרוב,  וכבוד  לו עושר  ויהי  ליהושפט,  יהודה מנחה  כל  "ויתנו 
לבו בדרכי ה' " )דברי הימים ב, יז,  ה(. ופרשו רבותינו: אף שהיה לו 
עושר וכבוד, לא גבה ליבו בעבורם, כי אם במה שהלך בדרכי ה'. כי 
כל העושר והכבוד לא נחשב לו למאומה מול דרכי ה', ובהן יגבה לבו.
"ואני שואל: מאחר והגאווה שטות היא, שהכל בידי שמים: החיים 
ממנו והבריאות ממנו, הדעת ממנו והכח ממנו. הכל בידי שמים חוץ 
מיראת שמים )ברכות לג ע"ב(, אבל המעשים והתוצאות הכל ממנו 
יתברך, "כי גם כל מעשינו פעלת לנו" )ישעיה כו, יב(, איך גבה בהם 

לבו?! ואיך נאמר: "ויהי ה' עם יהושפט" )דברי הימים ב יז, ג(?!"
ולא  תגיע,  שהתשובה  "ידעתי  מפוניבז',  הרב  אמר  "שתקתי", 
טעיתי. "אומר לך", אמר ה'חפץ חיים' בהתעוררות. "בענייני התורה 
והמצוות, בהליכה בדרכי ה', האדם הוא באמת גנרל! זה חסד מיוחד 
וברכושו  שלו,  בכוחו  עשה  כאילו  הכל  לו  שמחשיב  יתברך,  מאתו 
שלו! והוא מקבל שכר לא רק על בחירתו הטובה, ועל יראת השמיים 
ורשאי הוא  לו,  נתן  הוא  ברוך  – אלא על הכח שהשקיע, שהקדוש 

להחשיב הכל כשלו!".
כמעשהו"  לאיש  תשלם  אתה  כי  חסד,  ה'  "ולך  הכתוב:  ביאור  וזה 
)תהילים סב, יג(. וכבר הקשו: החסד, עניינו הנהגה שלפנים משורת 

הדין. ולשלם לאיש כמעשהו היא שורת הדין. ולא חסד.
אבל, משל למה הדבר דומה, לסוחר יהלומים שקרא לנער מן השוק: 
"רצונך להרוויח כסף? קח יהלום זה, והיזהר בו מאד. לך למקום פלוני 

ותמסור אותו לעשיר פלוני, ותקבל תמורתו".
העשיר חיכה ליהלום. קבלו בשמחה ומסר מעטפת מזומנים. מיליון, 

בשטרות.
הנער חזר והושיט את המעטפה, קיווה לקבל שכרו. כמה משלמים 

על שליחות כזו? עשרים שקלים, חמישים?!
"אה", אומר לו הסוחר, "המעטפה שלך". עם כל אשר בה.

על מה ולמה?!
בשליחותי.  ללכת  שהואלת  על  כל,  "קודם  הסוחר.  מסביר  "טוב", 
ואחר כך, שהשגחת על היהלום, ולא איבדת אותו. ולא מכרתו בחצי 

המחיר כדי למעול בכסף"...
הכל נכון. אז מאתיים שקלים, אלף. אבל את כל המעטפה, את כל 

שווי היהלום?!

"ולך ה' חסד", ואיזה חסד! "כי אתה תשלם לאיש, כמעשהו". כאילו 
היה היהלום שלו, והוא שמצא את הקונה, ורקם את העסקה! וכאן 
מושג  לנו  ואין  עבורה.  הכח  את  ונתן  הנסיעה,  דמי  את  גם  שילם 

בגודל היהלום ובגודש המעטפה!
ספור  באין  שנשלחנו  משום  לשאלה.  עונה  אינו  אבל  נכון,  זה  כל 
שליחויות מתחילת השנה. ובכמה סירבנו ללכת – ובכמה איבדנו את 
עתה,  יעזור  ומה   – בהן  ומעלנו  בפרוטות  מכרנוהו  ובכמה  היהלום, 
החשבון  והלא  נאמנה.  שליחויותינו  את  נבצע  האחרון  בחודש  אם 

מתפרש על פני כל השנה!
ובכן, בראש ובראשונה, זה עניינה של התשובה. על העבר נשוב, את 
החובות נמחק. ועתה נזדרז ונקיים מצוות, ואת המעטפות הגדושות 
ריקה,  תהיה  השמאלית  המאזניים  וכף  הימנית.  הכף  על  נערום 

ומובטחים אנו בשנה טובה ומתוקה!
]ויחדנו לכך שער  וזה נכון. כי גם אם קשה להגיע לתשובה שלמה 
יונה )"שערי תשובה" שער  רבינו  בפני עצמו[, אבל כבר השמיענו 
א אות ט( כי לכל תשובה תמצא סליחה. כבגד מלוכלך, שכל רמה 
של כביסה תעביר מעט מטינופו. ואם כך, "אחוז בזה, וגם מזה אל 
תנח ידך": מצד אחד, נמעיט את משקל הכף השמאלית, ומצד שני 
תשובה  )הלכות  פסק  והרמב"ם  הימנית.  הכף  את  ועוד  עוד  נגדוש 
המצוות,  כף  ותכריע  רובו,  אחר  הולכים  השנה  ראש  שבדין  פ"ג( 

ונכתב ונחתם לשנה טובה.

)מתוך 'והגדת'(

על העבר נשוב, כת החובות 
נמחק. ועתה נזדרז ונקיים מיוות, 
וכת המעטפות הגדושות נערום 
על האף הימנית. ואף המכזניים 
השמכלית תהיה ריקה, ומובטחים 
כנו בשנה טובה ומתוקה!
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והנה הוכ מתקשר לבית שני, והדברים חוזרים על עימם. הגנן מדבר על 
עימו, מבטיח שיעשה כת האל על היד הטוב ביותר, ושוב הוועד משיב 

בשלילה. אך טלפון, ועוד טלפון, עוד בית ועוד בית, 'וחושבני שמספר 
הבתים שהתקשר כליהם הגיע ל-15', ואולם משיבים לו בשלילה. 'ליבי 

התפלץ לרכות כת הכאזבות שנוחל הגנן'

הגכון רבי ייחק זילברשטיין שליט"כ על האוח של אל מילה להיטיב

"ּוֵבֲרֶאּך ּוְלָך ִּתְהֶיה ְיָדָקה" )דברים א"ד, י"ג(

עלינו  שגם  הרי  הקב"ה,  של  במידותיו  להידבק  מצווים  שאנחנו  כיון 
שרק  מה  בכל  עמהן  חסד  ולגמול  הבריות  עם  להיטיב  חיוב  מוטל 
אפשר. ויש לדעת, שהטבה זו אינה צריכה להיות בפרויקטים גדולים. 
גיל,  ובכל  באשר-הוא,  אדם  לכל  לאדם,  שאומרים  טובה  מילה  גם 

מיטיבה אתו במאוד.
שמתרגל  מי  כסף...  לנו  עולות  אינן  הללו  הטובות  שהמילים  ובמיוחד 
דבק  ופעולותיו,  צעדיו  כל  על  ומהללו  ומשבחו  לחברו,  להחמיא 
במידותיו של השם יתברך, שכן כבר שמענו על מקרים רבים שאנשים 
שקבלו מחמאות נבנו מכך, ויצאו מכל מועקותיהם! ואין בכך כל הגזמה!
חיובי,  באופן  מעשיו  על  ומסתכלים  אותו  שמעריכים  שיודע  אדם 
מרגיש שיש לו סיבה לקום בבוקר ולפתוח בפעילות נמרצת, ועל ידי 

כך כל החיים שלו יכולים להשתנות.
בכך יש בידינו לעודד ולהרים אל-על הרבה נפשות ממורמרות. וגם אם 
לא מדובר באדם מדוכדך ומדוכא, המילה הטובה שאמרתי לו עשויה 

לחדש עליו יום פורה ומהנה.
ואם בכל אדם עסקינן - בתלמידים על אחת כמה וכמה, שהם זקוקים 
ולהעמידם בקרן  ולשבחים. כמה חשוב לעודד תלמידים,  למחמאות 
את  העת  כל  לאמץ  צריך  הדור,  של  חינוכו  על  שממונה  מי   – אורה! 
מחשבתו, על מנת למצוא רעיונות כיצד להרים את קרנם של תלמידים 

חלשים.

בית האנסת היה אמעט ריק
יש  זצ"ל,  דינר  'עדת ישראל' בלונדון, בראשה עמד הגרי"צ  בקהילת 
לקריאת  מההיכל  התורה  ספר  את  בשבת  מוציאים  שכאשר  מנהג 
התורה, לא הולכים עם הספר הישר אל בימת הקריאה, אלא מסובבים 
אותו בכל היכל בית המדרש, כפי שאנחנו נוהגים בליל יום הכיפורים 

אחרי 'כל נדרי'.
"בשבת אחת של ימות הקיץ", מספר לנו הרה"ג רבי מאיר דינר מכולל 
עת  באותה  ששהו  רבים  מתפללים  הכנסת  מבית  "נעדרו  דוד',  'בית 
בנופש. בית הכנסת היה כמעט ריק, ולמרות זאת סבב שליח-הציבור 

עם הספר בכל ההיכל, כנהוג בכל שבת.

"האב"ד, הגרי"צ דינר, הבחין שבקצה בית הכנסת עומד בחור שגורלו 
לא שפר עליו במיוחד. הוא היה חלש בלימודים, אביו לא הביא פרנסה 
הביתה, והמשפחה כולה לא נמנתה על המשפחות המיוחסות בקהילה.
"הגרי"צ הלך ללוות את ספר התורה עם הש"ץ, וכשהגיע לאותו בחור, 
עד  מגיע  התורה  שספר  אתה,  חשוב  כמה  'תראה  באוזניו:  לו  לחש 
ריק,  הכנסת  שבית  רואה  אתה  גם  הרי  לכבודך...  ממש  שלך,  הכסא 
והספר הגיע במיוחד אליך, כדי לכבד אותך על מה שאתה עושה למען 

התורה'"---

מיוות מיויות על אל יעד ושעל
המתפללים סיפרו שמאז השבת ההיא, החל הבחור לעלות ולהתעלות 
משפחה  הקים  רברבא,  לאילנא  בס"ד  שצמח  עד  התורה,  במעלות 
ובמצוות. הכל בגלל  ובני-בנים עוסקים בתורה  וגידל בנים  לתפארת, 

אותו משפט שנלחש באוזניו.
יכול היה הגרי"צ דינר להתעלם מהבחור; וגם אם לא להתעלם לגמרי, 
אבל מי אומר שצריך להתאמץ כל-כך ולגשת עד אליו וללחוש לו את 

הדברים הנ"ל?
אבל הגאב"ד הבין שהדברים שיילחשו לו, יתנו לו כוח וגבורה, ויאמצוהו 
להמשיך ולשקוד על התורה, ולכן עזב הגרי"צ את מקומו במזרח בית 

הכנסת, הגיע עם ספר התורה עד הבחור, וחיזקו ואימצו.
אם נשים לב לסביבותינו, נראה שמצוות אלו מצויות לנו על כל צעד 

 ָ
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הממתינים  יותר,  מבוגרים  אנשים  וגם  בחורים,  יש  פינה  בכל  ושעל. 
למילה טובה, לטפיחה על השכם.

ובמילה אחת: אנחנו יכולים לבנות אותם מהמסד עד הטפחות, ולגרום 
להם להישאר בהיכל ה', כפי שהיה עם הבחור ההוא בלונדון.

והרי שכר הלימוד של הבחור, ושל צאצאיו וצאצאי-צאצאיו עד סוף 
ייזקפו לחשבונו של מי שלא התעצל, ולחש את המילה  כל הדורות, 

האחת-והיחידה באוזניו של מי שהיה צריך לשמוע אותה!

אמה מוסר כפשר לשכוב מהמעשה 
שכירע עם הגנן המקיועי!

יש בה,  מחמאה! אמירת מילה טובה לאיש שעומד מולנו! כמה כוח 
במילה-האחת הזו, בהארת-הפנים שנאיר לחברינו ושכנינו. כמה טובה 
רואה  כשהשי"ת  הרי  כי  ובשרנו.  עצמנו  על  עצמנו,  על  בכך  נשפיע 
שאנחנו משפיעים טובה על אחרים, גם הוא ישפיע עלינו משפע-רוב-

טובו!
על  מרדת-שחת,  אותם  להציל  ממש  יכולים  שאנחנו  אנשים  יש  הרי 
ידי המילה הטובה שלנו... ובעצם, מה באמת כל-כך אכפת לנו לפרגן, 
לתמוך בשני ולעודדו, להראות לו שאנחנו רואים את מעלותיו ושבחיו, 

ומתחשבים בהם!
אין ספק, שאם היינו מאמצים את דרך-החיים הזו, ומשתדלים לראות 
את הדברים הטובים אצל רעינו, ו'מטיחים' אותם בפרצופו, ואומרים לו 
בשפה ברורה וישירה – 'איך אתה לומד טוב'; 'איזה בן מתמיד יש לך'; 
סוגי המחמאות,  וכיוצא-באלו  לילדיך',  חינוך טוב אתה מעניק  'איזה 

אם היינו נוקטים בדרך זו, היינו נראים אחרת.
שמענו בענין זה מעשה מהרה"ג רבי יהודה שיש, המלמדנו עד כמה 
אדם נזקק למחמאות מזולתו, וכמה טובה מונעים ממנו בכך שאנחנו 
מחד,  מרתק  הוא  המעשה  מאומה.  לו  אומרים  ולא  לידו,  עוברים 

ומזעזע מאידך.
"סיפר לי ת"ח אחד", מספר הרב שיש, "שעבר ליד טלפון ציבורי והנה 
הוא מבחין בגנן, שכלי-עבודתו עליו, מתקשר לבית פלוני ושואל את 

וועד-הבית האם הם מעוניינים בגנן מקצועי.
"במהלך השיחה משבח הגנן את עצמו, ואומר שהוא עובד כבר שנים 
רבות, ויודע היטב את המלאכה; 'אצלי כל ניקוי-גינה הוא כמו בערב-

בהתקנת  רב  ניסיון  לי  יש  בעבודה;  פרט  בשום  מזלזל  ואינני  פסח, 
אביזרי-נוי בגינות וכו'', וכך הוא מאריך בתיאור עבודתו המקצועית".

והנה הוכ מתקשר לבית שני
ועושה  השפופרת,  את  הגנן  מוריד  שיחה  של  דקות  כמה  "לאחר 
רושם" – כך מספר הת"ח שהיה עד למעשה – "שלמרות כל התיאורים 
והשבחים המפליגים שדיבר על עצמו, השיב לו וועד הבית בשלילה, 

ולא רצה לשכור אותו לעבודה.
"והנה הוא מתקשר לבית שני, והדברים חוזרים על עצמם. הגנן מדבר 
על עצמו, מבטיח שיעשה את הכל על הצד הטוב ביותר, ושוב הוועד 
'וחושבני  ועוד בית,  ועוד טלפון, עוד בית  משיב בשלילה. כך טלפון, 

לו  משיבים  וכולם  ל-15',  הגיע  אליהם  שהתקשר  הבתים  שמספר 
בשלילה".

הת"ח ממשיך ומספר, שלא הבין מדוע אף אחד לא רצה לשכור את 
"ליבי התפלץ  הגנן הזה, שעשה אכן רושם של איש מקצוע מעולה. 
עצמו  שהוא  וכיון  הת"ח,  אומר  הגנן",  שנוחל  האכזבות  את  לראות 
שימש באותה תקופה בוועד הבית, והגנן שעבד בביתם עזב זה-עתה, 
החליט לגשת אל הגנן ששוחח בטלפון, ולהזמינו לעבוד בבית שלהם.

הגנן שומע את  ההצעה, ומגיב... בשלילה: "אני עסוק מאד, ויש לי 15 
בניינים ששוכרים אותי לעבודה, כך שאין לי אפשרות לקחת על עצמי 

עבודה נוספת", אמר.

הם כינם יודעים כת זהותי
"עכשיו כבר לא ידעתי איפה אני נמצא", אומר הת"ח; "אם הוא כל-
כך עסוק, מדוע הוא מתקשר ל-15 בניינים נוספים ומציע את עצמו, 

וכשאני מציע לו לעבוד אצלנו הוא מסרב... מה קורה כאן?"
"אני  ומסביר:  הת"ח,  של  פניו  על  שעולה  התמיהה  את  רואה  הגנן 
עובד מזה שנים ב-15 בניינים, וכולם שם מרוצים מהעבודה, והראיה 
שלא עולה בליבו של אף אחד לפטר אותי; ברם, למרות שאני משקיע 
רבות בטיפוח הגינות, וכל מי שעובר שם מבחין מיד שמדובר בעבודה 
נהדרת, אף אחד מדיירי הבניינים הללו אינו מוצא לנכון להחמיא לי על 

העבודה המסורה!
"אני עובד ועובד, והאנשים עוברים ממש לידי, ואינם מוציאים מילה 
לעשות  יכול  אני  מה  בליבי,  חשבתי  מאוד.  לי  מציק  וזה  מפיהם. 
את  מהם  להוציא  אפשר  וכי  מהעבודה?  מרוצים  שהם  לשמוע  כדי 

המחמאות בכוח?
"והתשובה היא: כן!".

מטפח כת הגינה ביורה לכ-רגילה
הבניינים  הם-הם  עכשיו,  התקשרתי  אליהם  הבניינים   – עשיתי?  "מה 
אינם  והם  לעבודה,  עצמי  את  ומציע  מתקשר,  אני  עובד...  אני  בהם 

מודעים לכך שהמדבר הוא הגנן הקבוע שלהם...
'לא, תודה; יש לנו כבר   – "וכיצד הם מגיבים להצעתי לעבוד אצלם? 
גנן מאוד מקצועי ומסור, העובד אצלנו שנים רבות, ומטפח את הגינה 
יותר טוב  בצורה לא-רגילה. לא נראה לנו שיש מישהו שיכול לעבוד 

ממנו' - - - 
"ואז אני שומע את כל המחמאות הנאמרות עלי בצורה הברורה ביותר! 
אמנם הדברים נשמעים בדרך עקיפה, אבל רק כך מזדמן לי לשמוע 
בבירור את דעתם החיובית עלי, ועל עבודתי... שווה לי להשקיע חצי 
שעה מזמני, ואולי אף יותר כדי לעשות את הטלפונים הללו, ולשמוע 

איזה גנן מקצועי אני!" - - -
זאת  למנוע  חבל  וכמה  למחמאות,  זקוק  בן-אדם  כמה  ראיה  לנו  הרי 
לדבר,  ללמוד  רק  מופלגים;  במאמצים  כרוך  אינו  הדבר  הרי  ממנו. 

לפתוח את הפה, ולא לחסוך במילים.
החבר ממתין למילה טובה

)]מהספר 'מצוות בשמחה' )הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א([



10info@dirshu.co.il | 02-560-9000 | פרשת אי תיכ | יו"ל ע"י 'דרשו' - קרן עולמית לחיזוק ועידוד לימוד התורה

"כחרי חיי שנה הוכ כומר לי: 'יענקל'ה, כתה יודע, זקן ופכות זה דבר אל 
אך יפה, זה הדרת פנים. כם היהודים לכ היו חוטפים כת זה, אל הגויים היו 
הולאים עם זה'. מהר מכוד שמתי איפה, ולכ עבר זמן רב עד שגם גידלתי 

זקן ופכות"...

הגה"י רבי כריה שאטר זי"ל על מלחמת הייר הגדולה

"ִּכי ֵתֵיכ ַלִּמְלָחָמה ַעל ֹכְיֶביָך" )דברים א"כ, י'(

האויב הגדול והמסוכן ביותר לאדם – הוא היצר הרע. לכן אמרו חז"ל 
)ברכות ה ע"א(: "לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, שנאמר: 
'רגזו ואל תחטאו'" – תמיד צריכים להרגיז את היצר הטוב, לעצבן 

אותו.
למה להרגיז את היצר הטוב ולא את היצר הרע?

כי להרגיז את היצר הרע זה מסוכן. ההיפך, על היצר הרע אמרו 
אם  מקרבת".  וימין  דוחה  שמאל  תהא  "לעולם  ע"א(:  מז  )סוטה 
היצר הרע בא אל האדם, ומנסה לפתות אתו לדבר עבירה – אל 
'בסדר חבר, אבל היום אין  לו:  ילך אתו ראש בראש, אלא יאמר 
'התכוונתי  שוב:  לו  יאמר  מחר,  כשיבוא  מחר'...  תבוא  זמן,  לי 
למחר', וכן על זו הדרך. הרי אם אדם לקח הלוואה מחבר, ובהגיע 
זמן הפירעון אין לו לשלם, הוא אומר לו: 'מחר אשלם', ולמחרת, 
מחר'.  'תבוא  דוחהו:  שוב   – התשלום  את  לבקש  המלווה  כשבא 
אפשר  הרע  ליצר  גם   – מחר  לומר  יכולים  הלוואה  על  אם  ובכן, 

לומר: לא היום, מחר...
ה'חפץ חיים' זצ"ל היה רגיל לספר על חנות שהיה תלוי בה שלט: 
"היום בכסף, מחר בחינם". בא בן אדם ביום ראשון, אומר לו המוכר: 
לשלם!'  עליך  היום  בחינם,  ומחר  בכסף  שהיום  כתוב  רואה?  'אתה 
יודע,  'אינני  המוכר:  אל  פנה  למחרת.  ושב  החנות  מן  הקונה  יצא 

תסתכל מה כתוב על השלט: היום בכסף מחר בחינם'...
הטוב  היצר  את  אבל  הרע,  היצר  את  מלהרגיז  תועלת  אין  כן,  אם 
צריכים להרגיז – "לעולם ירגיז אדם יצר טוב. אם נצחו – מוטב, ואם 

לאו – יעסוק בתורה".
איך מרגיזים את היצר הטוב?

הדבר הראשון שהיצר הרע רוצה הוא – לבטל את האדם מתורה, לכן 
צריכים לתת תמריצים ללימוד התורה. כך כתוב ברמב"ם, שכשהוא 
ילד מותר לו להבטיח לו מתנות כדי שילמד. למשל, להבטיח לילד 
וכך. כל הזמן  – יקבל כך  שאם ישנן בעל פה כך וכך פרקי משניות 

לתת תמריצים ללימוד.
חוללה  ללומדים  תמריצים  נתינת  של  זו  שצורה  רואים  אנחנו 
מהפכות. יש מפעל הש"ס של האדמו"ר מקלויזנבורג זצ"ל. הוא בנה 
כמה וכמה מסלולים: יש מסלול של שבעים דף לחודש, כך שבתוך 
שלוש שנים גומרים את הש"ס, יש מסלול של שלושים דף לחודש, 

זה  ובזכות  מלגות,  מקבלים  מבחן  כל  ועל  דף,  עשרים  של  ומסלול 
התחילו אנשים רבים ללמוד תורה.

קשה  מתרגז.  הוא   – הללו  הדברים  את  כשרואה  הטוב,  היצר  אבל 
לו לראות שלומדים עבור תמריצים. אומרים חז"ל: אין דבר, מותר 
הטוב  היצר  את  אבל  להרגיז,  מסוכן  הרע  היצר  את  אותו!  להרגיז 
צריכים להרגיז. הוא כביכול מטיח באדם: 'מה, רק בשביל תמריצים 
טוב לך ללמוד? נראה אותך לומד ללא תמריצים!' והאדם משיב לו: 
הרע  ליצר  גם  משהו  לתת  צריך  אני  כי  התמריצים,  את  לוקח  'אני 
לשם  לומד  אני  באמת  אבל  ללמוד,  לי  יפריע  ולא  בשקט  שישיב 

שמיים, למען הקב"ה. אני רוצה לדעת, רוצה להתקדם!'
זה הדבר הראשון – לימוד תורה.

כם ישתדל באל אוחו – יתנהו ה' בידו
חז"ל   שאמרו  כמו   , היצר  את  לנצח  שייך  לא  הטבע  בדרך  ובאמת 
)קידושין ל ע"ב(: "ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו – אין יכול לו", 
הוא  שתקיף  שהגם  הכתוב,  "מבטיחו   – החיים'  ה'אור  אומר  ולכן, 
מבטיח  הקב"ה  בידו".  ה'  יתנהו  כן  פי  על  אף  האנושי,  מכוח  היצר 
"ונתנו ה' אלוקיך בידך". כל מה   – שאם רק תצא למלחמה באמת 
שאתה צריך לעשות הוא: להחליט לצאת למלחמה! ברגע שיצאת 

– יש לך הבטחה שתנצח במלחמה.
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על בת פרעה כתוב )שמות ב, ה(: "ותשלח את אמתה". היא ראתה 
את  שלחה  לכן  אליה,  להגיע  יכולה  היתה  ולא  מרחוק,  התיבה  את 
אמתה. מהו "אמתה"? על פי פירוש אחד זו השפחה שלה, ועל פי 
פירוש אחר זאת אמת היד שלה. היא שלחה את ידה לכוון התיבה, 

והיד נשתרבבה והתארכה עוד הרבה אמות, עד שהגיעה לתיבה.
שאל האדמו"ר מקוצק זצ"ל: מאחר והיא ראתה שהתיבה רחוקה, 
ידה? ותרץ,  ואין לה אפשרות להגיע אליה, בשביל מה פשטה את 

שאדם צריך לעשות כל מה שהוא יכול, אחר כך זה כבר פועל לבד.
ובקיום  ה'  בעבודת  יכול,  שהוא  מה  כל  לעשות  מתאמץ  אדם  אם 
המצוות – יש לו סייעתא דשמיא גדולה, הוא מצליח אפילו למעלה 
מגדר הטבע. כל אדם שפוקח את עיניו לראות, רואה את זה על כל 

צעד ושעל.
אדם אחד רצה לבוא אל רבי חיים קנייבסקי שליט"א, כדי שרבי חיים 
יגזור תלתל לילד שלו, שהיה לו חלאקה. הבעיה היתה, שהשעה כבר 
היתה חמש אחר הצהרים, ובשעה הזאת הדלת שם סגורה. אמרתי 
זאת  תלך.  זאת  בכל  אבל  אותו,  תפגוש  שלא  יודע  אתה  "נכון,  לו: 
תהיה ההשתדלות שלך". הוא הלך, והתקשר אלי להגיד לי, שמשום 
מה הם פתחו את הדלת שלא כדרכם. הוא נכנס, ורבי חיים גזר לילד 

תלתל.
לדרגתו  להגיע  לשאוף  עלינו  לשאוף!   – ה'  בעבודת  הוא  גדול  כלל 
של אברהם אבינו, ולומר לעצמנו תמיד: "מתי יגיעו מעשי למעשי 
של  פסיק  כל  עם  שמח  להיות  צריך  אדם  זאת,  ועם  אבותי". 

התקדמות, עם כל הצלחה – קטנה ככל שתהיה.
היצר הרע, שרוצה לייאש ולהפיל אותנו, מנסה לשכנע אותנו בדיוק 
למה  אז  תגיע,  לא  וכה  כה  בין  אתה  לשאוף?!  פתאום  'מה  להפך: 
לך סתם לפתח ציפיות?!' - עם כל ירידה ונפילה הוא מכניס לאדם 
את המחשבה המייאשת: "אני לא שווה כלום. עוד פעם ניסיתי ולא 

הצלחתי, אין לי סיכוי"...
שהמחשבות המחלישות  וכשיודעים  היצר,  שזו עצת  לדעת,  צריך 

האלו הן רק עצת היצר, יש יותר כח להתגונן מפניהן.
אנחנו  דישמיא  סייעתא  בלי  הטבע.  כדרך  לא  שהם  כוחות  לנו  יש 
בין כה וכה לא שווים כלום, ועם סיעתא דישמיא נוכל להגיע בעז"ה 
למעלות גבוהות מאוד. האמת היא, שכל הזמן אנחנו חיים על ניסים.

כי כפשר לאבוש כת ההר בפעם כחת
לא פעם, לאחר הרצאות בסמינר, שופך אדם את לבו בפני. מתעורר 
בו רצון חזק לחזור בתשובה, הוא רואה את האמת ומכיר בה, אבל 
נופל עליו פחד מול ה'הר' שפתאום ניצב מולו. מה יהיה? יש כל כך 

הרבה מצוות, איך הוא יצליח לקיים הכל?
אני אומר לאדם כזה, שאי אפשר לכבוש את ההר בבת אחת. צריך 
לעזוב את החטא, אבל להתקדם צעד אחרי צעד בקיום מצוות. יש 
לי ראיות, שאם אדם מקבל על עצמו לעשות רצון ה', אבל הוא מבין 
שאם יעשה הכל בבת אחת, לא יעשה כלום – הוא רצוי ואהוב אצל 

הקב"ה, על אף שיש לו עוד הרבה מה לשפר.
החשיבות  על  שם  ודברו  באמריקה,  שהיה  אחד,  סמינר  זוכר  אני 
של מצוות ציצית. הביאו הרבה ציציות, ורבים ממשתתפי הסמינר 
התעוררו, שמו עליהם ציצית וברכו בפעם הראשונה בחיים שלהם. 
המשגיח הצדיק רבי דן סגל שליט"א ברך את כל אלו שלבשו ציצית.
הבעיה היתה, שהיו שם כמה אנשים לא מדי חכמים, שניסו ללחוץ 
יותר מדי. ראיתי על אחד ממשתתפי הסמינר, שהוא לחוץ מאוד, 
ומחפש דרך לברוח. ניגשתי אליו, בקשתי שיבוא איתי לצד, ואמרתי 
לו: "אני מצווה עליך, שעכשיו בשום פנים ואופן לא תשים ציצית! 
קח איתך ציצית הביתה, אם תרצה תשים בבית, אם לא – אל תשים. 

ובכל אופן, עכשיו אל תשים. אל תשים בלחץ, ולא בהצגה"...
לאחר זמן אמר לי אותו אדם, שאם לא הייתי אומר אומר לו זאת, 
והוא לא נאלץ לפעול מתוך לחץ, הוא  הוא היה בורח הכל. מאחר 
עול  בשלמות  שקיבל  עד  לו,  שהתאים  בקצב  ויותר,  יותר  מתקדם 

תורה ומצות.
פגשתי פעם בתל אביב אדם שעובד בנגריה. קראו לו יענקלה. הוא 
אמר לי: "אתה יודע, אחרי השואה הסתובבתי בלי כיפה, ובטח שבלי 
זקן ופאות. פגשתי את האדמו"ר, והוא הכניס אותי לביתו באהבה 
גדולה. חצי שנה הוא האכיל אותי והשקה אותי, ולא אמר לי מילה 
אפילו ברמז שאשים כיפה. אחרי חצי שנה הוא אומר לי: 'יענקלה, 
אם  פנים.  הדרת  זה  יפה,  כך  כל  דבר  זה  ופאות  זקן  יודע,  אתה 
היהודים לא היו חוטפים את זה, כל הגויים היו הולכים עם זה'. מהר 

מאוד שמתי כיפה, ולא עבר זמן רב עד שגם גידלתי זקן ופאות".

)מתוך 'אריה שאג' – ספר דברים(
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אעבור שבוע וחיי קיבלתי טלפון מהרב משה נחשוני שליט"כ: "הייתי 
היום בבית חולים ליורך בדיקה מסויימת, ובדיוק בכותו זמן הגיע לבקר 

כת הרב יבי זליר ]זי"ל[ נאדו החביב, ושמעתי כותו מספר לו על תלמיד 
חדש שהיטרף למדרשייה" 

סיפור מיוחד על השגחה פרטית מופלכה 

מכת: יהושע לייבזון

"ִּכי ֵתֵיכ ַלִּמְלָחָמה ַעל ֹכְיֶביָך" )דברים א"כ, י'(

זהו סיפור של השגחה פרטית מופלאה. סיפור על הדקה שהכריעה, 
ועל האושר של מי שזכה להיות שליח לדבר מצווה ולראות בעיניים 

איך 'קרוב השם לכל קוראיו', לכל הקוראים לו באמת!
זכיתי לעסוק בקירוב רחוקים, ובכל שבוע אני יוצא עם חברים לבית 
במספר,  עשרה  שלנו,  בחבורה  האברכים  לציון.  בראשון  מדרש 
יש  השם,  וברוך  שמעוניין,  מי  עם  לימוד  של  לשעה  מתיישבים 
כאלה  יש  באהדה.  אותנו  מקבל  המקומי  הציבור  רבים.  מעוניינים 
אידישקייט.  של  מילה  לכל  צמאים  לנו,  ומצפים  מחכים  שממש 
אפשר לראות שהשיעור השבועי הזה הוא בשבילם כמים על נפש 

עייפה, וזהו סיפוק אדיר.
המדרשות  שבתי  כיון  בבתים,  ספונים  היינו  ואייר  ניסן  בחודשים 
כל  את  ומילאה  הביתה  התורה  נכנסה  סגורים,  היו  והישיבות 
הם  איך  לציון.  מראשון  הידידים  על  חשבתי  זמן  באותו  החדרים. 
תורה  בתלמוד  ללמוד  שזכה  מי  סגור?  הכנסת  כשבית  מסתדרים 
של  בסופו  מאוד,  קשה  זה  אם  וגם  ספר,  לפתוח  מסוגל  ובישיבה 
דבר זה אפשרי. אבל האחים מראשון לציון לא למדו בישיבה, ואם 

אברכים לא ישבו וילמדו איתם, כיצד יעשו זאת? 
שערי  נפתחו  טובה  וכשבשעה  אליהם,  והתגעגעתי  להם  דאגתי 
בתי כנסיות ובתי מדרשות, חזרנו לפעילות במרץ מחודש. בשבוע 
המדרש  בית  אל  הגענו  תורתנו,  מתן  זמן  השבועות,  חג  שאחרי 
בראשון לציון. דלתות בית המדרש היו פתוחות, אך הציבור התפלל 
בחוץ. ביקשנו להיכנס לתוך בית המדרש, אבל קפץ עלינו רוגזו של 

הגבאי. "לא לומדים בפנים! רק בשטח פתוח!"
הגבאי היה נחוש בהוראתו: הוא לא מסכים שנלמד בפנים מאימת 
לנו  שנמצא  יחדיו,  להתאסף  זאת  בכל  רוצים  אנחנו  ואם  הקורונה, 
מקום אחר. עמדנו אובדי עצות. באנו במיוחד מחוץ לעיר, וחבל כל 
כך שלא נוכל ללמוד עם החפצים בכך. אחד מהנוכחים, מר פנחסוב 
גר  "אני  הציע.  הוא  הביתה",  אלי  "בואו  לעזרה:  מיד  נרתם  שיחי', 
כאן קרוב, ויש לי מרפסת פתוחה על הגג, אפשר ללמוד שם לפי כל 

ההנחיות של משרד הבריאות. תעלו אלי, לכבוד הוא לי!".
הודיתי בכל לב למר פנחסוב, וציבור הלומדים עשה את דרכו לביתו. 
אני נשארתי על עומדי. "יכול להיות שעוד מעט יבוא מישהו שרוצה 

חצי  כאן  מחכה  "אני  לחברים.  הסברתי  אותנו",  ימצא  ולא  ללמוד 
שעה, עד 9:10, כדי להפנות את הלומדים למרפסת של פנחסוב".

עמדתי וחיכיתי, אנשים מיעטו לעבור ברחוב. רבע שעה כבר חלפה, 
ואני שאלתי את עצמי: מה אני עושה פה? מי אמר שמישהו יעבור 
כאן בכלל? למי זה חסר שאחכה לו? בכל זאת החלטתי לחכות עד 

9:10, כמו שסיכמתי.
בשעה 9:09 ראיתי צעיר על המדרכה שממול ממהר לדרכו. הוא היה 
נראה כבן שלושים. "צדיק! צדיק!", קראתי לכיוונו. הוא הפנה את 

ראשו לכיווני, ואני שאלתי: "רוצה ללמוד תורה? יש כאן שיעור!".
הוא עבר את הכביש ושאל: "מה לומדים שם?"

"מה שרוצים. כל אחד לומד מה שהוא מעוניין".
"תגיד לי, אתה אמיתי?", הוא שאל, "אתה פשוט מתכוון ללמד אותי 

תורה?"
הנהנתי בראשי, בלי להבין מה פשר ההתרגשות העצומה שאחזה 

בו...
"אתה לא מבין מה הולך פה", המשיך מי שהתברר אחר כך ששמו 
מנחם. "חודשיים אני כבר מתפלל יום יום לבורא עולם, שישלח לי 
מישהו שילמד איתי תורה. חזרתי בתשובה, אבל אני לא יודע כלום. 
כזאת  ופתאום,  איך ללמוד... שום דבר!  יודע מה עלי לעשות,  לא 

הפתעה. השם פשוט שלח לי אותך. פלא שאני מתרגש?!"
"ברוך השם, התקבלה תפילתך!", עניתי לו בחום. "אם היית מאחר 
בדקה, כבר לא הייתי כאן. תכננתי לעמוד פה עד השעה 9:10 בדיוק, 
ואתה הגעת ב – 9:09". הוא נהנה מהדיוק אבל תיקן אותי: "התקבלה 

יהודה פרקוביץ
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רק חצי תפילה".
"ומה החצי השני?", התעניינתי.

"החצי השני הוא, שאני מבקש מהשם שישלח לי תפילין. עדיין אין 
לי משלי, ובכל יום אני שואל תפילין מאחרים".

"הריני להודיעך שגם החצי השני התקבל!", אמרתי לו. "כאן במכונית 
תפילין  לו  והשאיר  נפטר,  שאביו  מאדם  שקיבלתי  תפילין  לי  יש 
כשרות ומהודרות. הוא החליט לתת את התפילין למי שיזדקק לכך 

לעילוי נשמת אביו".
ניגשתי למכונית כדי להוציא את התפילין, וכשחזרתי למקום עומדנו 
לא ראיתי את מנחם. הבטתי לצדדים ומצאתי אותו מתחת לבניין 
ודמעותיו  שלו,  אבא  של  ילד  ילד,  כמו  ובכה  שם  עמד  הוא  סמוך. 
דמעות של גיל והודיה, געגועים ותפילה. הוא קיבל היום בבת אחת 
את משאלתו הכמוסה. ברגע אחד הבליח ברק של אור בדיוור ישיר 

מאביו שבשמים.
ניגשתי אליו ואמרתי לו: "בגלל הקורונה לומדים היום אצל פנחסוב. 

בוא איתי!".
בדרך למקום השיעור הוא סיפר לי: "בכלל לא הייתי אמור לעבור 
כאן. הלכתי ברחוב אחר, בכוונה להמשיך ישר הביתה, אלא שליד 
שם,  לעבור  רציתי  לא  נשים.  של  קבוצה  התגודדה  בדרך  הקיוסק 

ולכן החלטתי להאריך את דרכי דרך הרחוב הזה".
כבר  בעיר  הכנסת  בתי  הרי  כאן.  לעמוד  אמור  הייתי  לא  אני  "גם 
נפתחו, ואם לא העקשנות של הגבאי, כבר הייתי יושב מזמן בבית 
הכנסת עם כל חברי השיעור. תראה כיצד אלוקים חשבה לטובה. 
תראה גם איך הקב"ה שמע לתפילתך, ורק נתן לך עוד ניסיון קטן, 
שתתגבר ותשמור על עיניך. ברגע שעמדת בניסיון הזה קיבלת את 

כל מבוקשך".
עלינו לגג של פנחסוב ללמוד תורה. הגענו לגג העולם.

שליט"א:  נחשוני  משה  מהרב  טלפון  קיבלתי  וחצי  שבוע  כעבור 
"הייתי היום בבית חולים לצורך בדיקה מסויימת, ובדיוק באותו זמן 
נכדו החביב, ושמעתי אותו  ]זצ"ל[  זלצר  הגיע לבקר את הרב צבי 
מספר לו על תלמיד חדש שהצטרף למדרשייה". כאן סיפר לי הרב 
את סיפורו של מנחם, כפי שקראתם כאן, והוסיף: "יהודי שבמשך 
– צריך לעזור לו. לא  יום שיזכה ללמוד תורה  חודשיים התפלל כל 
וכך  מספיק להיפגש עמו רק פעם בשבוע. בבקשה, תקשר בינינו, 

אוכל לראות שיתקדם בלימוד התורה גם בשאר הימים".
התפלאתי לשמוע, איך הקב"ה סיבב שהסיפור הנכון יגיע בדיוק רב 
לאזניו של ר' משה. אכן תכננתי ליצור קשר עם מנחם, ולהעביר לו 
את דברי הרב, אך עברו כמה ימים ועדיין לא הספקתי לעשות זאת. 
מציאות'.  'אלו  פרק  לסיום  ותיקים  תלמידים  כמה  הגיעו  בינתיים 
לרב  וקראו  תורה,  של  לכבודה  סיום  סעודת  ארגנו  הארגון  ראשי 

נחשוני שליט"א לכבד את המעמד בהשתתפותו.
כאשר הגיע הרב לגג של משפחת פנחסוב לחוג עמנו את סעודת 
פלא.  בדרך  אלינו  שהצטרף  התלמיד  מנחם,  את  פגש  הוא  הסיום, 
מאז הם בקשר שמטרתו אחת היא – להתקרב אל אבינו שבשמים 

בלימוד תורתו ובקיום מצוותיו.
אני מאושר שזכיתי להיות שליח לדבר מצווה, ולראות בעיניים איך 

"קרוב השם לכל קוראיו", לכל הקוראים לו באמת!

)מתוך עלון "השגחה פרטית" פרשת דברים תש"פ(

ספרי 'דרשו'
שכבשו את העולם היהודי

במבצע
ענק
של פעם בשנה

 כל הפרטים
בעמודים 16-17
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כחר נישוכיי, גרתי תקופה קירה בירושלים עיה"ק, בשאנות לפוסק 
הגדול הגה"י רבי משה הלברשטכם זי"ל. פעם הזמין כותי לנישוכי בתו 

שתחי'. תקופה כחר החתונה, פגש כותי רבי משה זי"ל ברחוב, וביקש 
ממני שכעלה לביתו. לכ היה לי שום מושג מה רויה רבי משה ממני...

הגכון רבי שלמה זלמן פרידמן שליט"כ, כב"ד סכנטוב ליקווד, על כורחותיהם של גדולי ישרכל

"ְוָקְרכּו לֹו ִזְקֵני ִעירֹו" )דברים א"ה, ח'(

בימי בחרותי בעת למודי בארצנו הקדושה, זכיתי להסתופף בצילו 
כיהן  כשעדיין  זי"ע,  פריינד  אריה  משה  רבי  הצדיק  הגאון  מרן  של 
כראש בית דין, טרם התעטרותו פאר לכהונתו הרמה, להיות מלכי 
ירושלים עיה"ק. בד בבד שימש אז כראש  צדק מלך שלם, גאב"ד 
פעמים  כמה  להצטרף  זכיתי  רב.  מלך  בקרית  'סאטמאר'  ישיבת 

לשולחנו הטהור, בשלש סעודות ובשאר מעמדי קודש.
יום ביומו  בבניין הישיבה היה לו חדר מיוחד, שם היה מסתגר מדי 
ותפילה,  והרבה שם לשפוך שיח  היום,  לאחר התפילה עד כחצות 
שהובאו  והקוויטלאך  ההזכרות  כל  עבור  תהלים  בפרקי  ולהעתיר 
אליו לפקודת ישועה ורחמים. לשם הייתי עולה אליו הרבה פעמים 
והתפילין  הטלית  את  לקפל  לו  עזרתי  תפילתו,  סדר  שגמר  לאחר 
שלו, וזכיתי ליהנות הימנו עצה ותושיה בדבר ה' זו הלכה, גם בעובדין 
רברבין וסיפורי צדיקים, ושיחות חולין של תלמידי חכמים, ואח"כ 

זכיתי ללוות אותו לביתו נאווה קודש. 
פעם סיפר לי שבימי ילדותו בעיר סיגעט, כיהן כראש בית דין זקני 
ו'תשורת  ש"י'  'ערך  בעל  זי"ע  טאבאק  יהודה  שלמה  רבי  הגה"ק 
והיה לו בית מדרש קטן משלו, ששם היה מתפלל תפילותיו  ש"י', 

בימי החול. 
"פעם בימי ילדותי" – סיפר לי רבי משה אריה זי"ע – "אירע שהוצרכתי 
להתפלל תפילת מנחה בשעה מוקדמת, ונכנסתי להתפלל ביחידות 
בבית מדרשו של בעל 'ערך ש"י'. כשהגיע זמן תפילת הציבור, נכנס 
בכדי  דרכי,  לעבור  הוכרח  צר  המקום  ובהיות  המדרש,  לבית  הרב 
אלי  בסמוך  כשהגיע  הקודש.  ארון  לצד  הקבוע  מקומו  אל  להגיע 
וראה שאני עומד באמצע תפילת 'שמונה עשרה', נעמד ולא רצה 

לעבור לפני המתפלל... 
"אדהכי והכי נתאספו המתפללים, אך בראותם שהרב עומד ומחכה, 
נעמדו אף הם, וכך עמדו כל הקהל ובראשו הרב להמתין על ה'ילד 

משה אריה' עד שגמר תפילתו, ואז נפנו להתחיל בתפילתם"... 

רבי  הצדיק  לגאון  נכנסתי  חתונתי,  לאחר  הקודש  בארץ  כשהייתי 
ספר  לי  ונתן  מיוחדת,  בחביבות  וקבלני  זי"ע,  פריינד  ארי'ה  משה 
שער  על  מילים  כמה  לי  שיכתוב  הימנו  בקשתי  דרשה.  כדורון 

הספר, והתנצל בפני שמלאכת הכתיבה קשתה עליו מאוד, ואפילו 
ההסכמות הניתנות על ידו נכתבות על ידי אחד מנאמני ביתו, ואילו 
הוא רק חותם עליהם, אמנם בכל זאת משום כבודו של זקני, הגה"ק 
ויכתוב  ביותר  יתאמץ   – להכירו  זכה  שהוא   – זי"ע  ש"י'  'ערך  בעל 
בעצמו איזה דברי ברכה, ובקשני שאשאיר את הספר אצלו לכמה 

ימים עד שיתפנה לכתוב. 
לאחר כמה ימים סרתי למעונו, והראני שכבר התחיל לכתוב: "מדי 
ימים  שתוך  מקווה  "והנני   – לי  אמר   – מילים"  כמה  כותב  אני  יום 

ספורים יהיה הדורון מוכן בעז"ה". 
לי  ואמר  קדשו,  פני  נהרו  אותי  וכשראה  ברחוב,  פגשני  זמן  לאחר 
בהתרגשות: "כבר גמרתי את מלאכתי – ואתה יכול לבוא לקחת את 
נלהבת  כשברכה  לי את הספר  נתן  לביתו,  כשבאתי אליו  ספרך!". 
מפארת את דף השער, ואמר לי בענוותנותו: "אין אני אומן במלאכת 

הכתיבה, עתה זקוק אני להסכמתך אם אכן כתבתי כהוגן"...

זצ"ל,  ראטה  אלי'  רבי  הרה"צ   – מעם  מורם  לאיש  להתקרב  זכיתי 
נתקרבתי  )אשר  זי"ע  מזוועהיל  שלומ'קה  רבי  של הרה"ק  משב"ק 
זכיתי  והרבה  זצ"ל(,  פרידלנדר  מרדכי  רבי  הגה"צ  מו"ר  ע"י  אליו 
מאוצרו  והשקני  חיים,  מים  מבאר  לנו  דלה  דלה  בצילו,  להסתופף 

הטוב, למלאות את אסמי באוצרות תורה וחסידות. 
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האמנתי  ולא  משתומם  עמדתי  לביתו,  שנכנסתי  הראשונה  בפעם 
ששייכת מציאות כזאת, שאדם יתגורר בדלות איומה שאין לשער 
ואין לתאר, וכמו"כ היה אפוף בצרות ר"ל מכמה וכמה הרפתקאות 
דעדו עליו, ואי אפשר לפורטן כי רבות הן, ובכ"ז היה שמח בכמת! 
– הוא היה לאות ולמופת לדברי חז"ל "איזהו עשיר השמח בחלקו".

ממנו  וביקשתי  זצ"ל,  אלי'  רבי  הרה"צ  אצל  הייתי  חתונתי  לאחר 
שבביתי  לכך  שאדאג  לי,  ואמר  החדש,  ביתי  הקמת  לרגל  הדרכה 
יהיה תמיד מוכן מזונות ושתיה בצד, וכשיבואו אנשים לאסוף צדקה 
ושתיה  במזונות  גם  אותם  יכבדו   – להם  שנותנים  מהנדבה  לבד   –
אני  היום  שגם  וב"ה   – צמאונם  את  ולהרוות  רעבונם  את  להשביע 

זוכה לקיים את דבריו.

הרה"ק  של  משב"ק  זצ"ל,  ראטה  אלי'  רבי  הרה"צ  מאת  שמעתי 
רבי שלמה מזוועהיל זי"ע, שפעם ישבו שלושה אדמורי"ם גדולים 
ודיברו ביחד, ה"ה הרה"ק בעל 'אמרי חיים' מוויז'ניץ זי"ע, והרה"ק 
בעל 'בית ישראל' מגור זי"ע, והרה"ק בעל 'ברכת אברהם' מסלונים 
זי"ע, והם ישבו כך – שה'אמרי חיים' ישב מצד אחד, וה'בית ישראל' 
מצד שני, ובאמצע ישב ה'ברכת אברהם', וכל הזמן דיברו ה'אמרי 
חיים' וה'בית ישראל' זה עם זה, בפניו של ה'ברכת אברהם', ומפעם 
לפעם פנו אל ה'ברכת אברהם' שישב במרכז ושאלו 'סלונימער רבי, 

מה דעתכם?' – והוא היה משיב.
באמצע דיבר ה'אמרי חיים' שיחה אחת עם ה'בית ישראל', מאחוריו 
ביחד  שדיברו  הקודמות  מהפעמים  בשונה   – אברהם'  ה'ברכת  של 
ישראל' להרה"ק מסלונים מה  ה'בית  ולאחר שגמרו, שאל   – בפניו 
נידון?",  באיזה  "סליחה,  אברהם':  ה'ברכת  והשיב  בנידון,  דעתו 
ושאל ה'בית ישראל': "האם אתם לא שומעים?", ואמר לו ה'ברכת 
אברהם': "לא שמעתי כלום!". הסתכלו עליו בעיניים תמהות, ושאלו 
בפליאה: "הלוא המשיכו לדבר כמו שדיברנו עד עכשיו", ואז אמר 

להם ה'ברכת אברהם' דברים נוראים, וכך אמר:
"בעודני נער, הקשבתי פעם לתוכן שיחתם של אבי ואמי, וכאשר 
אבי הבחין בכך, קרא אותי אליו ואמר לי שהוא רוצה ללמד אותי 
יסוד חשוב בחיים: כשאדם מדבר עם אחר – ולא אליך – אזי אל 
תקשיב כלל למה שהם מדברים, ועל אחת כמה וכמה כשההורים 
ומאז,  מדברים.  שהם  מה  להקשיב  תיגש  שלא  ביחד,  מדברים 
פשוט  אני  אלי,  נוגע  שלא  מה  ביניהם  מדברים  אנשים  כששני 
לא שומע! ולכן כשדיברתם כל הזמן בפני, הבנתי שגם אני שייך 
מאחורי  כשדיברתם  אבל  דעתי,  את  גם  ואמרתי  והקשבתי  בזה, 
שאתם  מה  שמעתי  לא  ופשוט  אלי,  שייך  לא  שזה  הבנתי  גבי, 

מדברים"...

ה"בית ישראל" – שתמיד היה 'א שארפער' – הגיב על זה: "סלונימער 
רבי, איר האט מיר צונעמען אויף פיצלאך"... )תרגום?(

אחר נישואיי, גרתי תקופה קצרה בירושלים עיה"ק בשכינות לפוסק 
וחבר  'דברי משה'  זצ"ל בעל  הגדול הגה"צ רבי משה הלברשטאם 
הבד"ץ. רבי משה היה מגדולי המשיבים בדורנו, כשרבים משחרים 
ראיתי  ולפעמים   – הלכה  זו  ה'  דבר  את  לשמוע  ומבקשים  לפתחו 
שהתור התארך עד לרחוב, כמו כן היה הוא 'הרב' שלי לאחר חתונתי.
הגיע  לחתונה,  כשהגעתי  שתחי'.  בתו  לנישואי  אותי  הזמין  פעם 
באותה העת גם מרן הגה"צ רבי משה אריה פריינד זצ"ל – שהיה אז 

ראב"ד ירושלים עיה"ק – ונכנסתי עמו ביחד.
תקופה אחר החתונה, פגש אותי רבי משה זצ"ל ברחוב, וביקש ממני 

שאעלה לביתו – לא היה לי שום מושג מה רוצה רבי משה ממני.
כשעליתי לביתו, אמר לי רבי משה, שכשהוא הלך לבקר אצל בתו 
תעניין  שוודאי  בתמונה  לפתע  נתקל  החתונה,  תמונות  את  וראה 
אותי – רואים שם אותו ]את רבי משה בעצמו[, ואת רבי משה אריה 
פריינד, וביחד איתם עומד אבלחט"א אני הקטן – שכאמור הגעתי 
אף אני באותה עת לחתונה. אומר לי רבי משה: "חשבתי שמסתמא 
לך  לתת  כדי  איתי  התמונה  את  לקחתי  לכן   – תמונה  מכזו  תיהנה 

אותה במתנה"...

)מתוך פניני 'נועם שיח' – פנחס תשעט(

לכחר חתונתי הייתי כיל הרה"י 
רבי כלי' זי"ל, וביקשתי ממנו 
הדראה לרגל הקמת ביתי החדש, 
וכמר לי, שכדכג לאך שבביתי 
יהיה תמיד מואן מזונות ושתיה 
ביד, ואשיבוכו כנשים לכסוף 
ידקה – לבד מהנדבה שנותנים להם 
– יאבדו כותם גם במזונות ושתיה
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התורה,'דרשו'  להיכלי  החזרה  לרגל 
של  מיוחד  של במבצע  מיוחד  במבצע  יוצאים  ו'אחינו' 
מאות  לחיזוק  תורמים  וזוכים.  וזוכים.תורמים  תורמים 
ואלפי התלמידים שבארגון 'אחינו' וזוכים 
בספרי 'דרשו' שכבשו את העולם היהודי.

‰מבˆע‰‰
‰‚„ול‰‰
‰מבˆע‰מבˆע‰‰

זמן ‡לול זל חילל חל ל

‰מבˆע 
‰‚„ול
ל חיל זמן ‡לול

‰מבˆע 
לזמן

מו‚בל 
02-5609000

תרום 24 ש"ח לחודש למשך 15 חודשים
סך כל התרומה 360 ש"ח

וקבל מיידית
סט 'משנה ברורה'
סט 'לקראת שבת'
וספר 'דרש דוד' 

* משנ"ב - 6 כרכים, 'לקראת שבת' -  5 כרכים, דרש דוד' - על המועדים / מסכת אבות 

תרום  22 ש"ח לחודש למשך 12 חודשים
סך כל  התרומה 264 ש"ח

וקבל מיידית
סט 'משנה ברורה'

של 'דרשו' 6 כרכים 
וספר 'דרש דוד'

על המועדים או על מסכת אבות  

תרום 18 ש"ח לחודש למשך 10 חודשים
סך כל התרומה 180 ש"ח

וקבל מיידית
סט 'לקראת שבת'

סט הספרים שנקרא בשקיקה בכל העולם היהודי, 
ומחזקים  מרתקים  סיפורים  אלפי  עם  כרכים   5
עלוני של  מהמבחר  מלוקטים  השבוע  לפרשת 

'לקראת שבת' של 'דרשו'.
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התורה,'דרשו'  להיכלי  החזרה  לרגל 
של  מיוחד  של במבצע  מיוחד  במבצע  יוצאים  ו'אחינו' 
מאות  לחיזוק  תורמים  וזוכים.  וזוכים.תורמים  תורמים 
ואלפי התלמידים שבארגון 'אחינו' וזוכים 
בספרי 'דרשו' שכבשו את העולם היהודי.

‰מבˆע‰‰
‰‚„ול‰‰
‰מבˆע‰מבˆע‰‰

זמן ‡לול זל חילל חל ל

‰מבˆע 
‰‚„ול
ל חיל זמן ‡לול

‰מבˆע 
לזמן

מו‚בל 
02-5609000

תרום 24 ש"ח לחודש למשך 15 חודשים
סך כל התרומה 360 ש"ח

וקבל מיידית
סט 'משנה ברורה'
סט 'לקראת שבת'
וספר 'דרש דוד' 

* משנ"ב - 6 כרכים, 'לקראת שבת' -  5 כרכים, דרש דוד' - על המועדים / מסכת אבות 

תרום  22 ש"ח לחודש למשך 12 חודשים
סך כל  התרומה 264 ש"ח

וקבל מיידית
סט 'משנה ברורה'

של 'דרשו' 6 כרכים 
וספר 'דרש דוד'

על המועדים או על מסכת אבות  

תרום 18 ש"ח לחודש למשך 10 חודשים
סך כל התרומה 180 ש"ח

וקבל מיידית
סט 'לקראת שבת'

סט הספרים שנקרא בשקיקה בכל העולם היהודי, 
ומחזקים  מרתקים  סיפורים  אלפי  עם  כרכים   5
עלוני של  מהמבחר  מלוקטים  השבוע  לפרשת 

'לקראת שבת' של 'דרשו'.
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אכן פרץ הבן בבאי: "כבכ! למה לך מנהגך המוזר הזה אל הימים? למה לכ 
לעשות המיווה בשלימות? ולמה ביישתני לעיני אל? כודות מנהגך הטוב, 

הייתי ללעג וקלס בעיני אולם! מה רכית על אאה ולמה לך לעשות אה, 
ואדי ביזיון וקיף?"... 

גכב"ד 'חרדים', הרה"י כשר כנשיל א"ץ שליט"כ, על 'עבודת הכלול'

יקר  יהודי  היה  מכריו,  בפי  אברהם  ר'  כונה  כך   - החצי'  'אברהם  ר' 
בן-זמנינו, ירא שמיים, עובד כפיים וקובע שיעורים לתורה תמידים 
כסדרן, ומוספים של ספרי מוסר כהלכתן, ועוד אי איזה מקומן של 
כמה פרקי משניות ותהילים. ולמה נקרא שמו 'החצי'? על שום מה? 
הקבוע  היומי  בשיעור  לו  היה  מוזר  מנהג  הוא:  כן  שכשמו  משום 
בביהמ"ד, בו נוטל היה ר' אברהם חלק בראש, והכין במסירות לכל 
הלומדים והמשתתפים כוסות תה, לחמם הלבבות ולהרוות נפש, אך 

את הכוסות היה ממלא אך ורק חצי, טיפה לא יותר. 
והוא פלאי. 

וכי תימא צר עין היה? חלילה וחלילה! לב רחב לו! לכל אחד ואחד 
הכין כמה כוסות שתאווה נפשו, אך כולן מלאות עד חצי, ותו לא! 
התוספת  לשמו  דבק  ומאז  ימים,  לאורך  נהג  כך  ליראיו...  ה'  וסוד 
החצי'  'מנהגו  על  שמר  מצידו  אברהם  ר'  אך  'החצי',  המתבקשת 

בקפידה מרובה. 
יום אחד נבצר מר' אברהם להגיע לשיעור, עקב חולי וחולשה, ולכן 
שלח את בנו שימלא את מקומו בהגשת התה החם ללומדים. כמובן 
את  למלאות  חמורה  אזהרה  לבנו  וצירף  שכח,  לא  קפידתו  שאת 
הכוסות אך ורק חצי, טיפה יתירה לא. בן יכבד אב, וכיוון שכך - אכן 
נהג כך, ומזג בעין טובה ללומדי השיעור כוסות תה מהבילות מלאות 
גדלה מבוכתו, כשהחל לשמוע מפי הלומדים  עד... חציין! אך מה 
דברי 'שבח ושירה': ראו נא, ברא כרעיה דאבוה גם הוא חצוי כמותו... 

הבן שלא היה רגיל בכך התבייש מזה עד עמקי נשמתו.
בשובו אל אביו, עוד טרם הספיק לפצות את פיו, היה דבר האבא 
אליו בדאגה: "אמור נא לי, האם מלאת את שליחותי כראוי ומזגת 
לכולם רק חצי?". כאן פרץ הבן בבכי: "אבא! למה לך מנהגך המוזר 
הזה כל הימים? למה לא לעשות המצווה בשלימות? ולמה ביישתני 
לעיני כל? אודות מנהגך הטוב - הייתי ללעג וקלס בעיני כולם! מה 

ראית על ככה ולמה לך לעשות כה, וכדי ביזיון וקצף?"... 
הזה  החצי  ושמע:  בני  "הסכת  לו:  ואמר  ענה  בצערו,  שראה  אביו 
אין שלם ממנו! דע לך בני, כי בין משתתפי השיעור יש יהודי שידיו 
היא  מלאה  כוס  לו  אתן  אם  עליהן,  שליטה  יכולת  ללא  לו  רועדות 
הלוא   - בלבד  חצי  לו  אתן  אם  מאידך,  הימנה,  ויכווה  עליו  תישפך 
החלטתי  כן  על  כל,  לעיני  ויתגלה  הדבר  שיבלוט  פניו  תכסה  בושה 
אני  מבייש  אמנם  ואם  חצי!  רק  כולם  השיעור  למשתתפי  למזוג 
בהכי את עצמי, עדיפא לי לבייש את עצמי מאשר הזולת, ומוטב לי 

להיקרא 'חצי' כל ימי, בכדי לעשות המצווה בשלימות. נוח לי להפיל 
את עצמי לתוך כבשן האש, ולא אבייש פני חברי ברבים. אין כאן שום 
כוונות טמירות ונעלמות, כי אם כבוד הזולת ותו לא!". והוסיף האב 
ואמר לבנו: "אבקשך לא לגלות הדבר בחיי, שלא תתגלה בושתו"... 

בשלימות  נכנס  בכך  אבל  בעוה"ז,  'חצי'  להיקרא  אברהם  ר'  זכה 
לעוה"ב! יען העדיף לבייש את עצמו בכדי למנוע בושת הזולת. כמו 
שאמר רבי אליעזר )אבות ב י(: "יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך".

ר' אברהם 'החצי' לימד אותנו: לכ רק להסתאל על חיי אוס המלכה, 
כלכ להבין שגם החיי הריק מלכ הוכ...

סיפור נוסף הממחיש את ה'אני לדודי', בחלק של בין אדם לחבירו:
מרן הגאון רבי חיים עוזר זצ"ל ישב בהיכלו, מתפלפל בחריפות עם 
לכאן  סברות  נזרות  גיבור  ביד  כחיצים  מסועפת,  בסוגיא  תלמידיו 
וראיות להתם. תוך הדברים הביא הגרח"ע ראיה מדברי התוספות 
נ' כאסמכתא לדבריו. אחד מתלמידיו הגאונים  דף  יבמות  במסכת 
העיר לו: "במחילת כבוד תורתו שדברי התוס' נמצאים בדף נ"א ולא 
הינו בדף  "התוס'  נחרצות,  "לא!", ענה הגרח"ע  ציין".  כפי שכבודו 
נ'". לא נחה דעתו של אותו תלמיד, והעיר שוב ושוב שהתוס' נמצא 
בדף נ"א. ובכדי להוכיח צדקתו קם והלך לעבר ארון הספרים, בכדי 

להוציא את המסכת ולהוכיח כי הצדק עמו.
בראותו שקם להביא את הגמרא, העיר לו רבי חיים עוזר: "וכי קל 
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בעיניך לבייש יהודי?"... חיוך קל עלה על פניו של אותו בחור, שהסיק 
מכך שכנראה נזכר הרב שהצדק עמו, והתוס' הוא אכן בדף נ"א, ולכן 
ביקש שלא יביישו לעיני תלמידיו. כך שיבח את עצמו בלבבו בכבודו 

המדומה. 'ידעתי מה שהרב לא ידע'...
התלמיד  פתח  למקומם,  התלמידים  שבו  כאשר  השיעור,  אחרי 
המתווכח את הגמרא להוכיח לעצמו כי הצדק עמו, אך לתדהמתו 
גילה שהרב צדק, והתוס' אכן נמצא בדף נ' ולא כדבריו! או אז הבין 
שהרב כיון עליו בדבריו - 'וכי קל בעיניך לבייש יהודי'! הוא לא רצה 
את  בייש  ולכן  כל,  לעיני  הגמרא  את  כשאביא  עצמי  את  שאבייש 
עצמו, כאילו שהטעות בידו ולא אבייש את עצמי בכך... וזהו שאמרו 

במשנה )אבות ד יב(: "יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך". 
בכך מקבלים דברי חז"ל שאמרו: "נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך 
כבשן האש, ואל ילבין פני חבירו ברבים" )ברכות מג: ב"מ נט. סוטה 
יבייש תלמידו את  ואל  נוח שיפיל עצמו לכבשן,  י:(, הבנה חדשה: 

עצמו ברבים... 

כ-ל-ו-ל... מילה מרטיטה נפש ולב...
הטמונה  המשמעות  ואת  החודש,  עבודת  את  לתמצת  נרצה  לו 
הפורסים  הנוראים  לימים  הפרוזדור   - והסליחות  הרחמים  בחודש 
כלו"ל.  אחת:  במילה  אותו  ְנַמֶצה   - ולשלום  לחיים  עלינו  כנפיהם 
ובנוטריקון שלה כ'ני ל'דודי ו'דודי ל'י )שה"ש ו ג( וכמובא בקדמונים.
לטיבותא:  ותרתי  אנפין  בתרי  פירושים  שני  בחובו  טומן  זה  פסוק 
האחד כפשוטו של מקרא, ש'דודי' הוא מלך מלכי המלכים הקדוש 
ובכך  'דודי',  ה'אני' עבור  ולהקריב את  ומשמעותו לתת  הוא,  ברוך 
ה'  ומתיקות בעבודת  - שיזכה להרגיש חיות  לי'  'ודודי  יזכה שיהא 
'ואני קרבת אלוקים לי  ובלימוד התורה, כמאה"כ )תהילים עג כח( 
טוב'. והפירוש השני ש'דודי' קאי על כנסת ישראל כמובא במפרשים, 
והכוונה לתת את האני והעצמי ל'דודי' היינו רעהו, כמאמר המשנה 
'שלי שלך', להחשיבו ולכבדו, 'טוב מלבין שיניים ממשקהו חלב', ואז 
ו'דודי לי' - ידידך יחזיר ויתן לך, ובכך  תראה שכמים הפנים לפנים 

תתרבה האחדות והרעות בתוך בני ישראל. 
המבחן  ופתחי  התשובה  תנאי  שני  המה  הלוא  הללו,  הדרכים  שתי 
לחבירו',  הכדם  ו'בין  למקום'  כדם  'בין  שהם  הנוראים,  לימים 
ובלעדיהם לא דרכנו על מפתן התשובה, שהרי עבירות שבין אדם 
פ"ח  יומא  )משנה  חבירו  את  שירצה  עד  מכפר  יוה''כ  אין  לחבירו 
מ"ט, ב"ק צב.(, ולא יועיל בין אדם למקום, ללא בין האדם לחבירו, 

שהם כתרי רעין דלא מתפרשין – בדרכי התשובה.  
ואליבא דאמת, ב' דרכי עבודה הללו של ה'אני לדודי', שהן בין אדם 
למקום ובין אדם לחבירו, יחדיו יהיו תמים והא בהא תליא מילתא, 
בין אדם  שהרי לא שייך שלימות בבין אדם למקום מבלי שלימות 
ו'מי שאהב את האבות הוא יאהב את הבנים' )פיוט קדום  לחבירו, 
מבעל סמיכת חכמים(. ולכן רק ע"י שלימות של 'אני לדודי' בתרי 

אנפין, יזכה לתכלית הנרצה של עבודת ה'אלול'.
אך כאן נשאלת השאלה: איך?

איך ניתן לעורר ולקיים את ה'אני לדודי ודודי לי', שיהא כמים פנים 
אל פנים? אלא שהתשובה לכך מבוארת בכתוב עצמו, דכתיב 'אני 
על  שקאי   - בשושנים'  'הרועה  כתיב  מינה  ולאחר  לי',  ודודי  לדודי 
מרעה שמן בלימוד התורה, שירעה את עצמו בעסק אתוותא, כעין 
שושנים  'שפתותיו  עה"פ  ל:(  שבת  ב,  כ  ח"ב  )זוה"ק  חז"ל  שדרשו 
נוטפות מור' - אל תקרי ׁשֹוַׁשִּנים אלא ֶׁשׁשֹוִנים' - אלו ת"ח ששונים 
 - 'הרועה בשושנים'  והאיך? ע"י  'אני לדודי',  נפרש  נמי  כך  בתורה, 
יזכה  שירעה את עצמו במרעה טוב, ושמן של עסק התורה ובהכי 

לעורר אהבת דודים. 
אלול הוא הזמן גרמא ִלְׁשנֹות בתורה, ועליה אמרו )פרקי דרבי אליעזר 
פמ"ו, טור או"ח סי' רס תקפא, וראה עוד שם במג"א ס"ק ב( שמראש 
ונתעלה  במרום,  משה  שהיה  הימים  ארבעים  מתחילים  אלול  חודש 
כמלאכי אל לקבל לוחות שניות. ולכן היא הנותנת לעורר דייקא בה 
את 'האני לדודי' בתורה מן השמיים, ובזה יקנה לעצמו יראת שמיים. 
ומצינו בזה רמז נאה מבעל התניא )ליקוטי תורה ראה לב ב( שסופי 
שהם  י'  אות  פעמים  ארבע  הם  לי'  ודודי'  לדודי'  אני'  של  התיבות 

מספר ארבעים, הרומזים על אותם ארבעים יום שעלה משה.
האדם  לו  שיברור  הנכונה  הדרך  הוא  התורה  לימוד  כן,  על  אשר 
לקרבת  יזכה  ידה  שעל  לדודי',  ה'אני  את  בו  לעורר  אלול,  בחודש 
המקום "ואני קרבת אלקים לי טוב", וגם לרבות לזיכוך נפשו במידות 

טובות בינו לחבירו, שהמאור שבה מחזירו למוטב. 
ב' עניינים אלו - בין האדם למקום ובין האדם לחברו, מצאנו רמוזים 
בריש פרשתן, העה"פ )י יא(: "כי תצא למלחמה על אויבך" וברש"י 
)ומקורו בחז"ל ובתנחומא( במלחמת הרשות הכתוב מדבר וכו', ולא 
מענדיל  מנחם  רבי  הרה"ק  ופירוש  יצה"ר.  נגד  אלא  תורה  דיברה 
מווארקא זי"ע )דברי בינה פרשתן(, ששני הדברים האלו עולים יחד 
אותו ייה"ר שבא להכשילו  לכ דיברה תורה כלכ נגד  בקנה אחד - 

המשך בעמוד 29

יום כחד נביר מר' כברהם להגיע 
לשיעור, עקב חולי וחולשה, 
ולאן שלח כת בנו שימלכ 
כת מקומו בהגשת התה החם 
ללומדים. אמובן שכת קפידתו 
לכ שאח, ויירף לבנו כזהרה 
חמורה למלכות כת האוסות 
כך ורק חיי, טיפה יתירה לכ
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הרב מושקוביץ חבש כת אובעו, ובזריזות ייכ מהראב. בינתיים, גם מהראב 
שמכחוריו אבר ייכ הנוסע, כדם מבוגר ולכ מואר, שהתקדם כף הוכ 
לאיוון המעליות, מושיט לרב מושקוביץ יד לשלום. 'כ היימישע ייד? 

אכן?' שכל הזר בכידיש ריויה מתובלת בכנגלית, תמיה על הימיכות 
יהודי של יורה בטבורה של ממפיס החומרית...

כיך הסתיימה הפגישה הנדירה עם המליכרדר?

הרה"ג ר' כשר קובלסקי שליט"כ

כני לדודי ודודי לי! 
השמש הקיצית מתחילה כבר לאסוף את קרניה, ושוב מתכסה לו 
תקיעת  אלוליים.  נוצה  בענני  מרוממת,  קטיפה  בשמיכת  היקום 
השופר נשמעת ברמה מדי בוקר, ההכנות לקראת החגים לובשות 
רעד  אותו  את  לחוש  מתחיל  יהודי  כל  ופעילה,  מעשית  צורה 
מרטיט חולף בלבו. רק נשמע קול הקורא אלול, ולבו של כל יהודי 
מנתר בהתרגשות, התחושה היא שאנו מצויים בזמן מיוחד, בעידן 
אחר, בחודש שהוא פלנטה אחרת מעל כל היתר, בזמן מיוחס, יקר 

ונדיר.
ואת החודש הזה כולנו מנצלים, הכי טוב שאפשר. כל יהודי מחפש 
מוסיפים  התורה,  בלימוד  מתחזקים  יהודים  להתעורר.  להתחזק, 
שעות  לומדים  תורה  בני  מעוררת.  דרשה  מוסר,  ספר  שיעור, 
רצופות, ספרי התהלים בלים מרוב שימוש, אנשים מוסיפים מעשי 
חסד, כל יהודי 'עוסק' ו'עסוק' בחודש אלול בכל כוחו, מחפש את 

ההתחזקות שלו, את השיפור הרוחני שלו.
מהי באמת הייחודיות של החודש הזה? מה נשתנה חודש זה מכל 

החודשים, איזו הזדמנות אדירה טמונה בחיקו?
תוכו  אל  מבט  להעמיק  נצטרך  הזו,  השאלה  על  להשיב  כדי 
שאיפה  לה  שוכנת  פנימה,  הלב  בעומק  יהודי.  כל  של  ופנימיותו 
גדולה, כיסופין שאין להם גבול. כל יהודי רוצה ושואף לחיות מתוך 
קירבת ה', לחוש בכל עת ורגע בידי הבורא יתברך, להרגיש כי יד ה' 

עמו, מיישרת את דרכיו וחובקת את צעדיו.
אנו יודעים כי כשיהודי חי מתוך קירבת ה' - נפשו מרוממת, נשמתו 
הרבה  קל  אך   - ויש  יש  ונסיונות,  קשיים  לו  שאין  לא  זה  עורגת. 
כשאדם  כי  עימם.  להתמודד  יותר  הרבה  קל  אותם,  לעבור  יותר 
שהשערים  מרגיש  כשיהודי  אותו,  מלווה  וחמה  גדולה  שרוח  חש 
פתוחים בפניו, כשבן תוקע את ידו ביד אביו - הוא מסוגל להתגבר 

על כל מכשול, לדלג על כל מהמורה. 
במשך כל השנה, מסתובב היהודי בעולם, ומחפש. מחפש את ה', 
מחפש להתקרב, משתוקק לפתוח את הלב, כוסף לחוש שבורא 
הדאגות  מתעתע,  היצר  גדולים,  הנסיונות  קל,  לא  זה  עמו.  עולם 

מטרידות, המוח מבולבל. בשערי שמים עומדים כוחות אימתניים, 
להפריע, להרעיש, לא לתת לרגשותיו של היהודי להגיע עד כסא 
הכבוד. לבסוף, לא מעט פעמים מרים היהודי ידיים, מפסיק לחפש, 

מאבד את השאיפה, נכנע למציאות...
יום ועוד יום חולף, לב יודע מרת נפשו, כולנו באותו סטטוס. רוצים 
ושואפים - אך המרחק גדול. כוספים לאבא, משתוקקים לקרבתו 
מתגעגעת,  הנשמה  מושך,  הלב  הפרעות.  הרבה  כך  כל  יש  אך   -
אך קשה כל כך להקדיש זמן וכוחות, להתגבר על כל המפריעים, 
ובאמת להתקרב ולהרגיש את יד ה' עימנו, את ההסתופפות בצילו 

של אבא...
וכז מגיע חודש כלול. ובחודש הזה קורה מהפך, משהו שלכ קרה 
ב-11 החודשים שחלפו. הרה"ק בעל ה'פנים יפות' בפרשת 'כחרי' 
מגלה, אי חודש כלול מיוחד באך שבו כבכ בכ כלינו, כלינו. הוכ 
ובעימו  באבודו  עומד  הוכ  יד.  לנו  ומושיט  אבודו,  מאסכ  יורד 
בשערי שמים, מחזיק כת השערים פתוחים ומזמין כותנו להיאנס. 
חודש כלול הוכ חודש של רחמים, רחמים בכרמית זו כהבה. חודש 
שנבוכ  חושקת  לנו,  קורכת  כלינו,  משתפאת  ה'  של  כהבתו  בו 

ונתקרב...
בכ  כלינו,  יויכ  שבשמים  כבכ  בתשובה!  לדופקי  שער  הפותח 
התזוזה  כת  בליבנו,  ביותר  הקל  הרטט  מחפש כת  הוכ  לקרכתנו. 
עמו  כותנו  לקשר  כליו,  כותנו  לקרב  אדי   - לאיוונו  קטנה  האי 
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בכהבה כין קץ. כם באל ימות השנה כנו זקוקים למכמץ מיוחד - 
הרי שבחודש הזה כין יורך בו, ה' יתברך בעימו פותח כת השער 

לקרכתנו, רק ניתן לו יד!
ונפתח לו כת הדלת, נקבל כותו  נאיר באך שכבכ בכ כלינו,  הבה 
בליבנו. נחפש כת היעד הקטן, הקפייה שלנו לקרכת כבכ. המלך 
לעשות  שעלינו  אל  יד,  לנו  מושיט  שבשמים  כבכ  כלינו,  יויכ 
להוסיף  טובה,  קבלה  עימנו  על  לקבל  בחזרה:  יד  להושיט  היכ 
אמה דקות לימוד, להתחזק בשמירת הפה והעיניים, לחזק כת אח 

התפילה. משהו קטן שלנו - קפייה לעבר כבכ - - - 
ואבר נחוש כת ה'ודודי לי'. כת כהבתו של בורכ עולם, כת הקשר 

שלנו עמו. קרוב כלינו הדבר מכוד, עאשיו הזמן!

המירוץ ללבו של הגביר...
בממפיס  ונעימה,  אביבית  ערב  בשעת  שנים,  כ-25  לפני  זה  היה 
כשיגרה,  פועל  התוסס  הרחוב  הברית.  ארצות  דרום  שבטנסי, 
אנשים ממהרים, נהגים מצפצפים. על אם הדרך, עומד הרה"ג רבי 
סיני מושקוביץ שליט"א - שכיהן אז כראש ישיבת 'פני משה' בבית 

מאיר, והוא ששיתף אותנו בסיפורו האישי לפרטיו.
'שלום  מושקוביץ.  הרב  של  כתפו  על  טופחת  חמה  יד  לפתע, 
שהיה   - זצ"ל  גרינבלט  אפרים  רבי  הגאון  לעברו  קורא   - עליכם!' 
מגדולי הרבנים בממפיס - טנסי, ותלמיד מובהק של פוסק הדור 
- הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל. 'אוהה, שלום עליכם!' – משיב 
אחד  עם  המרגש  מהמפגש  מופתע  רחב,  בחיוך  מושקוביץ  הרב 

מחשובי הרבנים בעיר, עמו היה לו קשר בעבר.
כראש  מושקוביץ  הרב  של  תפקידו  סביב  בשיחה,  באו  השניים 
חדש  בניין  בניית  לצורך   - כספים  לגיוס  לחו"ל  והגעתו  ישיבה, 
לישיבה. הרב מושקוביץ תינה את צערו על הקושי הגדול במלאכת 
גיוס הכספים, ונאנח באכזבה כשסיפר שבקושי הצליח לגייס את 
דמי כרטיס הטיסה. 'הולך קשה, קשה מאוד' - אמר הרב מושקוביץ, 

ורבי אפרים נזעק לעזרתו.
של  זיק  ניצת  כשבעיניו  לפתע  אמר  בשבילך,'  רעיון  לי  'יש 
לצדקה,  ופתוח  חם  לב  ובעל  יקר  יהודי  ישנו  'תשמע,  התלהבות. 
בשם מיסטר בלז. מיסטר בלז זכה בצעירותו לקבל ברכה לעשירות 
אם  כי  הבטיחו  אשר  זי"ע,  מבעלזא  אהרן  רבי  מהרה"ק  מופלגת 
עמד  בלז  מיסטר  ואכן,  גדול.  לעשיר  יהפוך  ומצות  תורה  ישמור 
בתנאי, והפך לאחד המיליארדרים הגדולים כאן, בבעלותו מרכזי 

עסקים, דירות להשכרה, מלונות ובתי אבות, ומה לא... 
לסייע  משמים  נשלח  הרב  'כנראה  מושקוביץ,  הרב  התלהב  'נו,' 

במלאכת גיוס התרומות... איך אני מגיע למיסטר בלז?'
'זו בעיה,' - נאנח רבי אפרים, 'זה לא כל כך פשוט. מיסטר בלז זה, 
סיגל לעצמו מנהג יפה, לעזור לכל פניה ובקשה, להיענות בחיוב 
וברוחב לב לכל מבקש עזרתו. לאור זאת, הוא היה כתובת לאלפי 
 - לו לעבוד, מה עוד  נתנו  ולא  פניות, שממש הטרידו את מנחתו 
שהוא נהג לחלק לצדקה בלי לחשוב, עד שמקורביו חששו שהוא 

פזרן מדי. 

לאן, היום מיסטר בלז מתגורר בטירה שמורה, מוקפת גדרות, לכ 
מעראת  לעבור  יריך  בקשה,  כליו  לשלוח  אדי  כליו.  להגיע  ניתן 
מזאירות מסועפת, המטפלת באל הבקשות המופנות כליו. זה יקח 
משהו  תקבל  כלכ  כליו,  להיאנס  תיליח  שלכ  גם  מה  זמן,  הרבה 
לפי קריטריון קבוע. ובאל זכת, כנסה למיוכ דרך להגיע לפגישה 
עם מיסטר בלז בעימו' - כמר רבי כפרים, והשקיע שעות כרואות 

בנסיון להיליח במשימה...
אך המאמץ לא נשא פרי, ורבי אפרים נאלץ להודיע לרב מושקוביץ 
שזה בלתי אפשרי. 'במקום פגישה אתו - אנסה לסדר לך פגישה 
למזכירו  והתקשר  אמר,   - יצליח...'  זה  אולי  האישי.  מזכירו  עם 

האישי...
וניאות  מיד,  התרצה  בלז  מיסטר  של  המזכיר  ההפתעה,  למרבה 
לקבוע פגישה ליום המחר, בשעה תשע בבוקר. 'אבל בתשע אפס 
אפס, נדבר חמש דקות, ונראה מה מתוך השיחה יוכל להגיע לידי 

מיסטר בלז, ומתי זה יקרה...' - קבע המזכיר.
הסייעתכ  על  מושקוביץ  לרב  מיד  והודיע  התרגש,  כפרים  רבי 
דשמיכ המופלכה. 'תהיה מחר, בתשע בבוקר בדיוק, במשרדו של 
מיסטר בלז - בבניין המשרדים המפוכר 'Belz Towers' - מגדלי 
בלז. תתכרגן מרכש עם נהג מקומי שיקח כותך, אדי שלכ תכחר 

ותחמיץ כת הפגישה חלילה!' - כמר רבי כפרים...
כל אותו לילה לא הצליח הרב מושקוביץ להירדם, הן מי מילל ומי 
פילל כי יצליח להגיע לפגישה עם מזכירו האישי של מיסטר בלז. 
והנה, הרגע הגדול קורה! הרב מושקוביץ סיכם עם אחיו - ר' יעקב - 
המתגורר במקום, כי הוא יסיע אותו אל היעד, כך יוכל לוודא שלא 

יחמיץ את השעה...
מושקוביץ,  הרב  המתין  כבר  בבוקר,  דקות   7:28 בשעה  למחרת, 
המיועדת  הפגישה  להצלחת  הלב  מעומק  שחרית  תפילת  לאחר 

רבי כפרים התרגש, והודיע מיד 
לרב מושקוביץ על הסייעתכ 
דשמיכ המופלכה. 'תהיה מחר, 
בתשע בבוקר בדיוק, במשרדו של 
מיסטר בלז - בבניין המשרדים 
המפוכר 'Belz Towers' - מגדלי 
בלז. תתכרגן מרכש עם נהג מקומי 
שיקח כותך, אדי שלכ תכחר 
ותחמיץ כת הפגישה חלילה!'
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עם מזכירו של מיסטר בלז. ב-7:30 בדיוק יצאה המכונית לדרכה, 
אך נתקלה בפקקי תנועה, שהעלו את מפלס המתח ברכב לנוכח 

העיכוב הלא צפוי...
בסופו של דבר, לאחר מאמץ לא פשוט על הכביש, בעשרה לתשע 
היה הרכב בשער החניה של מגדל המשרדים המפואר. 'תרד כאן, 
ליד המעליות. תזמין מעלית לקומה ארבעים ושתיים. אני מחנה 
את הרכב ומצטרף אליך...' אמר האח, 'אבל תנסה להזדרז, מאחוריי 

יש רכב שרוצה להתקדם, אני לא יכול לעצור את התנועה...'
בינתיים,  מהרכב.  יצא  ובזריזות  כובעו,  את  חבש  מושקוביץ  הרב 
מוכר,  ולא  מבוגר  אדם  הנוסע,  יצא  כבר  שמאחוריו  מהרכב  גם 
יד  מושקוביץ  לרב  מושיט  המעליות,  לכיוון  הוא  אף  שהתקדם 
לשלום. 'א היימישע ייד? כאן?' שאל הזר באידיש רצוצה מתובלת 
באנגלית, תמיה על הימצאות יהודי של צורה בטבורה של ממפיס 

החומרית...
נותרו  הן  אן', השיב הרב מושקוביץ, מנסה לקיר כת השיחה,  'אן 
דקות בודדות עד לפגישה הנאספת. 'כני מכרץ ישרכל, ויריך אכן 
'המעליות  בענייניות.  שכל  המעליות?'  היאן   .42 מקומה  מישהו 

שם' היביע הכיש, 'גם כני הולך לאיוונן...'  
מכחוריו.  בחוזקה  יופר  כחיו  אי  מושקוביץ  הרב  שומע  בינתיים, 
נועדו לסמן לו כת האיוון למעליות, והוכ  הוכ בטוח אי היפירות 
מגיב בתנועה אכומר 'הסתדרתי, כני יודע היאן המעליות'. כך כחיו 
של  ליידו  המהלך  הזר  הכיש  על  בכיבעו  ומסמן  ליפור,  ממשיך 

הרב מושקוביץ. 
הרב מושקוביץ שוב מסתובב, ומשיב לכחיו: 'אן,' הוכ יועק לעברו, 
'הבנתי שאדכי לשכול כותו, שכלתי כותו, וכני הולך כחריו לאיוון 

המעליות...'
כך הכח ממשיך ליפור, עד שגם הכיש הזר מסתובב כחורנית. הרב 
המעליות,  היאן  לו  מלהורות  יתעאב  שהכיש  רויה  לכ  מושקוביץ 
לו  סימנתי  המעליות.  היאן  לי  שתסביר  רויה  'הוכ  כותו:  ומרגיע 
היאן  לי  תרכה  בוכ  עזוב,  הבין.  לכ  אנרכה  הוכ  כך  לי  שהסברת 
המעליות...' - כומר הרב מושקוביץ, ומוסיף ללאת יחד עם הכיש 

הזר לאיוונן...

פגישה ששווה מיליונים...
'ומה  בינתיים, התרחקו השניים ממקום החניה, והמשיכו בדרכם. 
מעשיך כאן, יהודי מישראל?' שאל הזר בנחמדות. הרב מושקוביץ 
לתשע.  חמישה  ברציפות.  בשעון  והביט  סבלנות,  חסר  היה  כבר 
תוך חמש דקות הוא חייב להיות בתוככי המשרד של מיסטר בלז, 
אצל מזכירו הראשי. במקום לענות, הוא שואל את היהודי שלצידו 

בנימוס: 'אני קצת ממהר. תגיד, כל כמה זמן מגיעה המעלית?'
'אה, שניות ספורות', השיב האיש בקצרה, וממשיך לנסות לתהות 
על קנקנו של הרב מושקוביץ. 'יהודי כמוך כאן, בוודאי מחזיק איזה 

מוסד תורני או ארגון צדקה. הלא כן?'
'אכן', עונה הרב מושקוביץ את התשובה הכי קצרה שאפשר, ושב 
לנושא המטריד אותו באמת: 'אבל למה המעלית לא מגיעה? אני 

חייב להיות בתשע בקומה הארבעים ושתיים!'
 – ואכן  המבוגר.  היהודי  מרגיעו  בסיידר',  יהיה  תבוא,  עוד  'היא 
אתה  'מה  בקרבה.  נבלעו  והשניים  המעלית  הגיעה  רגע  באותה 
מחזיק בארץ? האם המצב הכספי של מוסדות התורה בארץ בכי 

רע? האם אתה מרגיש בכך?'
'כני יאול לענות לך בכריאות', משיב הרב מושקוביץ בחיוך מכולץ, 
'כבל בכמת שכין לי זמן. יש לי פגישה בתשע, ואבר שלוש דקות 
לתשע. הנה הגענו לקומה הכרבעים ושתיים,' הוכ כומר ומשחרר 

כנחת רווחה...
הרב  הכרואים.  במסדרונות  ונעלם  מהמעלית,  יויכ  שעמו  היהודי 
בלז,  מיסטר  של  למשרדו  דראו  כת  לחפש  מתחיל  מושקוביץ 
ובכותו רגע מגיעה מעלית נוספת. מתואה, מתנשם ומתנשף, נרגש 

ונסער, יויכ כחיו, שאבר הספיק להחנות כת ראבו.
'מה דיברת כתו?' – שוכל הכח במתח.

'עם מי?' - שוכל הרב מושקוביץ.
'מה זכת כומרת עם מי? - עם מיסטר בלז! מה דיברת כתו?'

'לכ דיברתי כתו, וכני גם לכ כדבר כתו. כני כמור לדבר עם המזאיר 
שלו, וגם זה - רק בעוד שתי דקות, אי עאשיו רק 8:58. היאן המשרד 

שלו?' - שב הרב מושקוביץ ושוכל.
מהראב  'הרי  המום.  כחיו   - כתו?'  דיברת  לכ  כומרת  זכת  'מה 
יחד עם   - ייכ מיסטר בלז. הלאת כת הדרך למעלית  שמכחורינו 
מיסטר בלז. מי שהרכה לך היאן המעליות - הוכ מיסטר בלז. מי 
ייכת  בלז,  מיסטר  הוכ   - במעלית  הנסיעה  זמן  כיתך כת  שבילה 

מהמעלית יד ביד עם מיסטר בלז! מה הוכ שכל כותך?'
הרב מושקוביץ מושך בכתפיו, שותק, שתיקת אכזבה צורבת. 'אוי 
'ביקשתי   - הראשוני  מההלם  התאוששות  לאחר  השיב   - ואבוי' 
והוא  ושתיים,  ארבעים  לקומה  מגיעים  איך  לי  להראות  ממנו 
התחיל לנדנד לי בשאלות על מוסדות התורה, המצב הכספי וכולי 
וכולי... הייתי חסר סבלנות, לא ידעתי מי הוא, ופטרתי אותו ממני. 

באמת?! זה היה מיסטר בלז?!'
אחיו התקשה להגיב. מבטו אמר הכל, העיד על ההחמצה הנוראית. 
'אתה לא מכיר את מיסטר בלז, אבל אני כן. אם היית עונה לו - היה 
לך בנין חדש ביד, וגם אחזקת הישיבה לכמה שנים קדימה. מיסטר 
מאמין  לא  אני  למצמץ.  בלי  דולרים  במיליוני  צ'קים  מנחית  בלז 

שהפסדת, לא מאמין שלא דיברת אתו!' - קרא האח בצער רב...
רק עתה החל הרב מושקוביץ לעאל: 'כוי, כיזו החמיה נורכה! הרי 
כתי,  קורה  מה  לו  שכספר  התחנן  אמעט  כתי,  דיבר  בלז  מיסטר 
מה מעשיי ולמה כני אכן. יאולתי - בפגישת מעלית פשוטה כחת 
ההזדמנות  כת  כיבדתי  ידיי  ובמו  במיוחד,  נדיב  י'ק  עם  ליכת   -
הזו! מיסטר בלז היה כיתי, ליידי, בלובי, במעלית, ביייכה – ולכ 

התייחסתי כליו? כיך החמיתי אזו הזדמנות היסטורית?!?!?!'
המזכיר,  של  לחדרו  ופנה  לבו,  שברי  את  אסף  מושקוביץ  הרב 
והבטיח לבסוף לשלוח שיק  עניינית קצרה,  שקיבל אותו לשיחה 
על סכום כלשהו... מאוכזב וכאוב שב הרב מושקוביץ ארצה, ואמר 
לתלמידיו: 'צ'ק גדול לא קיבלתי, אבל קיבלתי משהו הרבה יותר 
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גדול. פתאום הבנתי מה זה אלול!' 
בימים אלה, בחודש אלול, העולם כולו נע וזע. בעוד זמן קצר, שנה 
לשנה  ויקבע  ייחתך  יידון,  הכל  המאזניים,  כף  על  תעמוד  חדשה 
 - השמחה  האושר,  הפרנסה,  הילדים,  הבריאות,  החיים,  שלימה. 

הכל ייקבע לשנה!
זה באמת מטריד, לא פחות מפגישה חשובה לשעה תשע בבוקר 
כשהשעה כבר חמישה לתשע... זה תופס את הראש, אנחנו נעשים 
סהרוריים, כמעט אובדי עצות... הראש תפוס, אולי עצבני, בוודאי 
הילדים  עם  יהיה  מה  הבאה?  השנה  תיראה  איך  יהיה?  מה  לחוץ. 
יגיעו תשובות משמחות מהמרפאה  ואיך יצליחו בלימודים, האם 

או חלילה אחרות, ואיך תיראה הפרנסה? 
התקיעות של השופר שכנו שומעים עתה מדי יום, כלה הן היפירות 
הנימים  כת  בנו  לעורר  בכות  הן  אכן!'  'כבכ  לנו  לבשר  שבכות 
החבויים, להשמיע מבפנים כת ילילי הנשמה העורגת ומתגעגעת 
לכבכ. יום כחר יום הן משמיעות כת הקול מעומק לבנו, שכלול 
אכן, וכבכ לידינו, מחאה לנו. כבכ שלנו - בורכ עולם - כומר לנו 
מבקש  לשמוע,  רויה  כליאם,  עד  בכ  כני  שלם,  חודש  לאם  'הנה 
להקשיב, רויה כת קרבתאם, תדברו כתי, כני אכן אדי לעזור לאם!' 
ומבקש  אלינו,  מתקרב  הוא  ברוך  שהקדוש  זמן  הוא  אלול  חודש 
שאכן  כדי  הדין,  ליום  מוכנים  שנגיע  כדי  בחזרה,  אליו  שנתקרב 
בחודש  ומאושרת...  מצליחה  מתוקה,  טובה,  שנה  לקבל  נזכה 
אלול, 'מיסטר בלז' )-להבדיל-( בורא עולם בכבודו ובעצמו, נמצא 
איתנו. מגיע אלינו, מושיט את ידו לכל אחד, ומבקש 'ספר לי בני, 
איך היתה השנה, איפה לא הלך לך, מה במצבך הרוחני אתה רוצה 

לשנות, ומה אתה רוצה שאני אשנה עבורך במצבך הגשמי...'
המחשבות,  את  מבלבל  הראש,  את  מטריד   - עובד  היצר  אבל 
וממלא בדאגות ולחץ. 'עוד מעט ראש השנה', הוא אומר לנו, 'זה 
לחץ שצריך לעבור, תקופה מוטרדת שעוד יגיעו טובות ממנה. למי 
יש זמן לשים לב לצפירות של השופר, שמרמזות לנו שמיסטר בלז 

כאן. הרי עוד מעט יום הדין, תיכף הפגישה הקריטית...'
ליידנו,  עומד  לידינו,  נמיכ  הכוהב,  כבינו  עולם,  בורכ  חבל?  לכ 
מחאה לשמוע, מחאה שנתחבר כליו, שנספר לו, שנחלוק עמו כת 
החוויות הקשות שלנו. אל כחד מכיתנו, באל מיב, ולכ משנה מה 
- כבכ מחאה לו, כבכ מחאה לנו. הבה נדבר  גילו ותחושתו  עברו, 
עולם,  בורכ  עוד אמה דקות לשוחח עם  יום  אל  נקדיש  כתו, הבה 
ומקשיב,  לידינו  עומד  שהוכ  הזו  הייחודית  ההזדמנות  כת  לניל 

ומחאה לשמוע כותנו!
כם נעשה אך - נגלה שתפסנו כת 'מיסטר בלז' במעלית )-להבדיל-(... 

לכבכ.  התחברנו  הדין,  יום  לפני  עוד  הפגישה,  רגע  לפני  שעוד 
נעראנו איכות, הגענו מואנים לימי הדין כשר יירכו כחרת לגמרי, 

וגם הי'ק - בהתכם...

ההאנה הטובה ביותר!
היה זה בתקופה בה התגורר הגאון רבי דוב בעריש איינהורן זצ"ל – 
אב"ד אמסטוב, בעיירה גור, סמוך למקום מגוריו של דודו – הרה"ק 
ראש  יום  של  הבוקר  באשמורת  זי"ע.  מגור  אמת'  ה'שפת  בעל 
חודש אלול, נכנס רבי דוב בעריש לחדרו של הרבי, וביקש לדעת 
באיזה ספר כדאי ללמוד בחודש אלול, איזה ספר הוא הטוב ביותר 

לעסוק בו לקראת יום הדין?
מאולם  הטוב  'כך  וכמר,  כמת'  ה'שפת  נענה   - טוב'  הוכ  ספר  'אל 
זה מה   – ולהתעמק בלימוד הגמרכ  הוכ דף גמרכ... פשוט לשבת 
שמוביל לרום המעלות, זו ההאנה הטובה ביותר לקרכת יום הדין!'

דקות  אמה  עוד  להוסיף  וזמינה.  קרובה   – ביותר  הטובה  הדרך  אי 
מה  זה  הדין,  ליום  ביותר  הטובה  ההאנה  זו  גמרכ.  דף  עוד  לימוד, 

שיעניק לנו בס"ד שנה טובה ומבוראת!

 לשליחת תגובות לכותב הטור ולקבלת העלון 
6182918@gmail.com-של הרב אשר קובלסקי: במייל, כתבו ל

'אל ספר הוכ טוב' - נענה ה'שפת 
כמת' וכמר, 'כך הטוב מאולם 
הוכ דף גמרכ... פשוט לשבת 
ולהתעמק בלימוד הגמרכ – זה מה 
שמוביל לרום המעלות, זו ההאנה 
הטובה ביותר לקרכת יום הדין!'
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"בן יחיד הוכ לי" - התייפחה הכישה - "ועתה קיבל יו גיוס מהיבכ הכדום. 
הניסיונות הרוחניים שם קשים מנשוכ, ורוב המתגייסים לכ עמדו בהם, 

חוששני שיקרה אך לבני, שחלילה ישאח כת כלוקיו ויייכ לתרבות רעה"...

רגשות כמהות יהודיות לרוחניות של בנן

הרב ישרכל ליוש

"ְוָתְפׂשּו בֹו ָכִביו ְוִכּמֹו ְוהֹוִייכּו ֹכתֹו ֶכל ִזְקֵני ִעירֹו"... )דברים א"כ, י"ט(

זצ"ל, עת  יחזקאל אברמסקי  רבי  נכנסה אל הגאון  יהודייה צדיקה 
שימש כרבה של העיר 'סלוצק', ובקשה ממנו בתחנונים ובבכי מר: 
"הרבי יתפלל על בני שימות מהר...". "מדוע?" – הזדעזע הרב – "מה 

קרה לבנך?"
"בן יחיד הוא לי!" - התייפחה האישה - "ועתה קיבל צו גיוס מהצבא 
האדום. הניסיונות הרוחניים שם קשים מנשוא, ורוב המתגייסים לא 
עמדו בהם, חוששני שיקרה כך לבני, שחלילה ישכח את אלוקיו וייצא 
אמנם  גיוסו...  לפני  כשר  כיהודי  שימות  נא  התפלל  רעה...  לתרבות 
אשאר ערירית, כי בן יחיד הוא לי, אך טוב מות גופו ממות נשמתו...".
רבי יחזקאל פרץ אף הוא בבכי ואמר לה: "במקום להתפלל שימות, 
הבה נתפלל שנינו שיעמוד בניסיונות, ויצא מן הצבא כשלבו טהור 
וכשר לעבודתו ית'". האשה נרגעה מעט, וכדברי הרב התפללה יחד 
ברצון,  התקבלה  תפילתם  ואכן  בנה,  של  הרוחניים  חייו  על  איתו 
ובנה היה מיחידי הסגולה שצלחו את תקופת הגיוס, ומסרו נפש על 

אמנותם ודתם, תוך התעללותם וצרותיהם של החיילים הרוסיים.
לו פשט  זה הבהיר  יחזקאל אברמסקי שמעשה  לימים, אמר הג"ר 
הבן  של  ואמו  אביו  על  מצווה  התורה  ומורה'.  סורר  'בן  בפרשת 
הסורר, להוציא אותו אל זקני עירו ולהביא אותו אל מותו. לכאורה 
זהו ציווי קשה מאוד, וכמעט בלתי אפשרי עבור הורים, לעשות כך 

לבנם, פרי בטנם?...
מוכיח  בנה,  מות  את  שהעדיפה  הצדיקה  האישה  עם  הספור  אבל 
ימות  ואל  זכאי  ימות  שבנם  שמעדיפים  אלו  הם  טובים  שהורים 

חייב...

המגיד הירושלמי רבי שבתי יודלביץ זצ"ל סיפר ספור דומה, גם הוא 
עול  יפרוק  ולא  ימות  לצבא  שהתגייס  שבנה  שהעדיפה  אשה  על 
תו"מ, אך סופו של הספור ההוא היה שאכן בנה מת בצבא מיד עם 
ובהלווייתו חילקה האשה  יהדותו,  גיוסו, כאשר עוד שמר על צלם 
עוגות ויין למלווים, והודתה לבורא עולם על שבנה מת כיהודי כשר...
המליץ ע"כ אחד האדמורי"ם את הפסוק בתהילים )פח יב(: "ַהְיֻסַּפר 
ַּבֶּקֶבר ַחְסֶּדָך ֱאמּוָנְתָך ָּבֲאַבּדֹון", פעמים שקבר הוא חסד, אם 'אמנותך 

באבדון', כאשר האמונה היא בסכנת אבדון...

הגה"צ רבי אליהו לופיאן זצ"ל סיפר על בן מקורבו, שרצה לנסוע 
נחרצות,  לכך  התנגד  האב  באוניברסיטה,  שם  ללמוד  לאמריקה 
אך כל שכנועיו לא הועילו והבן עלה על האנייה, בדרכו לאמריקה 

להגשים את שאיפותיו ללמוד באוניברסיטה...
כאשר שמע זאת האב הפטיר בצער: "אילו ידעתי שאין באנייה עוד 
יהודים, הייתי מתפלל לה' שהאנייה תטבע בים, כדי שבני לא יגיע 

לאמריקה ללמוד באוניברסיטה"...

הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א, סיפר על אשה צדיקה שזכתה 
אודות  וזאת  תורה,  ומרביצי  לגדולי  בנותיה  שלוש  את  להשיא 
והיו  לעיירתם,  ימ"ש  הנאצים  נכנסו  כאשר  השואה,  שבימי  לכך 
אלו הרגעים האחרונים לפני הובלתם לאושוויץ, לקחה את שלוש 
בנותיה ומסרה אותן לגוי ואמרה לו: "כל עוד יש לך אפשרות לשמור 
עליהן כיהודיות, שמור עליהן כבבת עינך, אבל ברגע שהנסיבות לא 
שלא  לפניך  מתחננת  אני  דתן,  את  להמיר  ותיאלץ  זאת  יאפשרו 

תעשה כך אלא תשליך אותן למי הנהר"...
האם הובלה יחד עם שאר אחיה הקדושים לאושוויץ ומתה מות קדושים, 

ואילו הבנות זכו להינצל, וכאמור נישאו למרביצי תורה גדולים...

כאשר חזר כ"ק האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג זצ"ל מהשואה האיומה, 
היה מזרז את היהודים הניצולים שלא להתחבר לשכנים החילונים 
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"מהי באלל השכלה 'מה התועלת'?! הרי רק אך זואים להגשים כת 
השכיפה של אל יהודי 'לדעת כת הש"ס'. גם מי שחושב שכין לו 

סיאוי להבחן על הש"ס אולו ממש - הרי גם לדעת חיי ש"ס, כו רבע, כו 
סדר שלם - זה בהחלט משהו כדיר באל קנה מידה"  

 כין חאם אבעל הניסיון: לקרכת המבחן הרכשון של 'קניין ש"ס' כי"ה לכחר החגים
שיחה מיוחדת ומחאימה עם הרה"ג ר' חיים שכול לוריכ, מנבחני קנין ש"ס במחזור הקודם 

הרה"ח כהרן אהן

מול  הרגשתם  את  'דרשו'  נבחני  מבטאים  לדרך!  יצאה  הרכבת 
האתגר. החודש, ביום שישי כ"ב באלול יתקיים אי"ה המבחן המסכם 
השני על עוד מאה ועשרים דפי גמרא )ממסכת שבת נט. – עירובין 
המבחן  דשמיא  סייעתא  ברוב  יתקיים  החגים  חודש  כשאחר  כב:(. 
יהודים  אלפי-אלפי  יזכו  ידה  על  ש"ס',  'קניין  במסגרת  הראשון 
נרחבת  ידיעה  לרכוש  כסדר,  וחזרות  בשינון  השקעה  שנות  בשבע 

במרחבי ה'תלמוד בבלי' על אלפיים שבע מאות ואחד עשר דפיו.
המאושרים  בעלי-הניסיון  ממאות  אחד  עם  מחכימה  לשיחה  פנינו 
השנה  שזכה  מאשדוד,  שליט"א  לוריא  שאול  חיים  הרה"ג  בעם, 
עם סיום הש"ס להיבחן על הש"ס כולו בפעם אחת במבחן בכתב 
במסגרת 'קניין ש"ס'. מדהים בכל פעם מחדש לראות איך שהתורה 
מעדנת את לומדיה. כה מענגת היא השיחה. הפשטות והישרות בהן 
הוא מעביר את הדברים, מבעירה את הלב. כי אכן, לא בשמים היא.

כיך האל התחיל?
בתום.  הוא  משיב  זו",  לשאלה  ברורות  תשובות  לי  שאין  "האמת 
מנחם-אב  בחודש  הקודם  במחזור  הש"ס  התחלת  עם  זה  "היה 
תשע"ג, במהלך המעמדים הדגיש מו"ר כ"ק מרן אדמו"ר מבעלזא 
יומית,  לימוד  תכנית  ללמוד  צריכים  כוללים  אברכי  שגם  שליט"א 
ובפרט  כסדרם,  תמידים  הלימוד  קביעות  על  לשמור  המועילה 
בימי בין הזמנים וכדומה שאין בהם סדרי כולל. אז, בעצם החלטתי 
להצטרף ללגיונו שלך מלך, לומדי הדף היומי, כשיחד עם זה ידעתי 

שאבחן בכל חודש בדרשו כי כך חונכתי – לומדים, נבחנים ויודעים.
אלא  כלל.  חשבתי  לא  חודשי'  מ'מבחן  יותר  על  בפירוש,  כי,  "אם 
זכיתי  והתקדמות  חדש  שלב  כל  בתחילת  דשמיא,  שבסייעתא 
למשל,  כך  להמשיך.  רק  לעצור,  לא  אותי  שדרבן  משמיא  לשליח 
זכור לטוב ידידי הרה"ג דוד דירנפלד שליט"א, שבתחילת המחזור 
המסכם  למבחן  שאגש  לי  הציע  לימוד  חודשי  כארבעה  אחרי 
הראשון על 120 דף. למזלי, גם לשמע תגובתי שזה מדי גדול עלי, 
לא נסוג והתפלא בקול; כיצד תיתן להזדמנות שכזה לחמוק מידך?! 

כך שבזכותו הרגשתי חובה להשתתף...
"המבחנים נתנו לי סיפוק אדיר, עד ש'התמכרתי' ברוך השם לטעם 
המתוק והסיפוק של ידיעת החומר. כך, למבחן הבא כבר לא הייתי 

צריך תמריץ. בהמשך, הודו להשם, התמיכה מביתי ובני המשפחה 
יחד עם עידוד החברים בשטיבל וכדומה, היתה עבורי מנוע צמיחה. 
את ההצלחה 'למעשה' אני חב אפוא בראש ובראשונה לכל הנ"ל, 

ושלי - שלהם הוא.
מהי כאן המעלה המיוחדת של המבחן המסאם על 120 דף?

"מבחן זה הוא בעצם התשתית והיסוד למבחנים הגדולים על הש"ס, 
שאתה  רב  סיפוק  נותן  זה  מאד.  חשובים  הם  עצמם  בפני  גם  אך 
בעניינים ושולט בחומר. בנוסף, השינון והחזרה על החומר מדי כמה 
חודשים מרעננים מאוד את הלימוד בראש ובמח. אגב", הוא מציין, 
הלימוד  את  לרענן  המחקרים  פי  על  ומומלץ  ידוע  כבר  זה  "כיום 
כל כמה חודשים. אמנם במבט ראשון זה נראה גדול וקשה, אך זה 

בהחלט בהישג יד ושווה לכל נפש".
כחר אך המשאת למבחנים הגדולים של קניין ש"ס...

לא  הגעתי  הראשון  "למבחן  בכנות,  משתף  הוא  דאמת,  "אליבא 
מוכן כפי שצריך, כיוון שרק כחודש לפני המבחן הראשון בתוכנית 
ורק  הזה,  למסלול  להיכנס  זכאי  שאני  מכתב  קיבלתי  ש"ס'  'קניין 
אז שמעתי והתוודעתי לפרטי התכנית המיוחדת. המבחן הראשון 
קלטתי  כך,  אחר  דף...   240 בסך  הש"ס  מתחילת  הלימוד  על  היה 
ומתקדמים  הולכים  הזמן  שכל  כך,  כל  והפשוט  הגאוני  הרעיון  את 
ברכישת הש"ס כפשוטו, כשבמבחן השני אחר חצי-שנה כבר נבחנו 
על עוד 180 דף, בסך הכל 420 דף, עד שזכינו להגיע השנה למוצאי 
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השבת המאושר בחיי, בו נבחנתי על כל הש"ס כולו בפעם אחת".
מהי התועלת במבחנים הגדולים הכלו?

"בראש ובראשונה", הוא מקדים, "אולי לא מתאים שאני אומר זאת, 
אך נראה לי שהאמת צריכה להיאמר: ידיעת התורה היא חיוב על 
כל ישראל. מהפסוק 'ושננתם לבניך' על החיוב ללמוד תורה, דרשו 
חז"ל, ושננתם - שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך, שאם ישאלך אדם 

אל תגמגם אלא תאמר לו מיד...
"אם כן מהי בכלל השאלה 'מה התועלת'?! הרי רק כך זוכים להגשים 
'לדעת את הש"ס'. אמנם, האמת היא,  יהודי  את השאיפה של כל 
שגם מי שחושב שאינו יכול להגיע להישגים גדולים כמו להבחן על 
כל הש"ס כולו ממש, בכל זאת למה לא להתחיל? הרי לא תפסיד 
מזה כלום. לדעת חצי ש"ס או רבע, או סדר שלם, זה בהחלט משהו 

אדיר בכל קנה מידה.
מי  כל  כשלעצמה.  וגדולה  חשובה  שהיא  נקודה,  עוד  ישנה  "אך 
שזוכה ומצטרף ל'קניין ש"ס', מאות השעות ה'מיותמות' בכל חודש 
וכדומה;  המצוות'  'מכירת  במהלך  ואף  וכדומה,  בהפסקות  תשרי, 
וכן בחודש ניסן בהם יש 'בין הזמנים' בכוללים, עם כל העזרה בבית 
החשובה עד למאוד - ברגע שיודעים שיש מבחן בסוף החודש, זה 
עוזר מאוד שהזמן לא 'ימרח' על הא ועל דא ללא תועלת. החודשים 
הנ"ל נעשים כולם 'מלאים בתורה ובמצוות', ב'ילכו מחיל אל חיל' - 
מניקיון וחידוש הבית לפסח לחידוש ורענון מסכתא, מבניית הסוכה 

לחזרה על מסכת סוכה".
כיך מיליחים להבחן במבחן כחד על אל הש"ס? שכלנו כת השכלה 

האי נשכלת.
"אין לי על זה תשובה מדויקת", הוא עונה בענוות-חן, כשהוא מבאר: 
"כל אדם עם ה'ושננתם' שלו, אך בהחלט יתכן שמה שעזר לי יעזור 

גם לאחרים, לכן שאשתדל להעביר מה שראיתי אצלי מנסיוני.
"א. סיכום הלימוד. בשעת הלימוד לסכם כל הנלמד, אם לא עושים 
שלט  כמין  עולה  בראש  הרי  תקופה,  אחר  הדף  על  כשחזורים  כך, 
לאחר  מיד  הלימוד  את  סיכמת  אם  אך  בלגן'...  יש  'כאן  מהבהב 
הלימוד, הדבר עומד בראש מסודר. בנוסף, הרי הסיכום מאמץ את 
ואז הלימוד  )וזו אחת מהסיבות שאנשים מתרשלים בזה...(  המוח 

מקוטלג ומסודר במוח כחשוב ביותר.
הראשון  בשבוע/בחודש  החזרות  וחודשית.  שבועית  חזרה  "ב. 
נחוצות מאד להמשך הדרך, כי כמה שהדבר נכנס ועומד יותר ברור 

בראש, אפשר בהרבה יותר קלות לחזור ולזכור בהמשך הדרך.
"ג. החזרה לפני מבחן 'קניין ש"ס'. במשך כל ימי השנה אני מקדיש 
כשעתיים לחזור מסודר ברוגע יחסית וביסודיות, וזה לדעתי הבסיס 
להצליח - לחזור כל הזמן ברוגע, ולקלוט את הלימוד. בנוסף, בימים 

האחרונים ממש נהגתי לעבור שוב על כל החומר.
הראשונות,  בשנים  טוב  "היה  להדגיש,  הוא  מבקש  הנ"ל",  "הסדר 
כשמדובר היה במבחן על כאלף דף וכדומה. אכן בהמשך כבר לא 
הייתי מספיק לחזור על כל החומר לפני כל מבחן במשך חצי-שנה 
בימי  חזרתי  חצי  החומר:  את  חילקתי  כן  על  המהירה,  בחזרה  וכן 
החורף לקראת המבחן של סוף ניסן, והחלק השני הייתי חוזר בקיץ 

לקראת המבחן של סוף תשרי )כמובן שניכר הבדל בין מה שחזרתי 
בחצי השנה האחרונה לבין החצי שלא חזרתי עליו כעת, אך לדעתי 

זו הדרך למי שאין לו הזמן להשקיע כל כך בתכנית זו.(
אולם רויים להיליח, מה עושים כם לכ מיליחים?

"כבר אמר שלמה בחכמתו 'טובים השניים מן האחד... כי אם יפלו, 
כמו  תמיכה,  ויש  קבוצה  בתוך  כשנמנים  חברו'.  את  יקום  האחד 
הרעיון המבורך שעשו עכשיו בכינוסי 'לפאר ולרומם' בגיבוש כלל 
ונבחנו במבחן המסכם על המאה ועשרים דף  הלומדים שהשקיעו 
ונותן  זה מועיל  כל  בני המשפחה,  הראשונים; או כשמשתפים את 
ואתה  'יעד'  לך  כשיש  נשכח:  בל  בנוסף  הדרך.  להמשך  כח  הרבה 
אתה   - ומצליחים  זה  את  עושים  אחרים  ואנשים  הדרך  שזו  יודע 

מתאמץ ומתעקש, וכבר הובטחנו מפי חז"ל יגעת ומצאת תאמין!
"לצד זה, הסיפוק האדיר לא נותן ליפול. אישית", מציין הוא בכנות, 
יודע שהפכתי להיות עם  'ש"ס איד', אבל אני  "לצערי עדיין אינני 
הארץ יותר קטן ב"ה, ואני מרגיש שאני בדרך הנכונה. כך, שאף אם 
בסייעתא  אז  אחד,  במחזור  ממש  הש"ס  את  לדעת  מצליחים  לא 

דשמיא אחר המחזור השני וודאי יכולים כבר יותר".
לסיום מייין ר' חיים שכול בסיפוק ובשמחה.

"זכינו ובעירנו אשדוד נפתח השנה, עם התחלת המחזור החדש, ע"י 
ידידנו הרה"ג דוד דירנפלד שליט"א כולל 'קניין ש"ס', אשר כשמו 
לדעת  לזכות  שעות-על-גבי-שעות  משקיעים  הלומדים   - הוא  כן 
את הש"ס, באמצעות מסגרת מבחני 'דרשו', כשהכולל בנוי בצורה 

מיוחדת המסייעת במאוד-מאוד להצליח;
'מבחן  יש  שבוע  בכל  היומי,  הלימוד  על  סיכום'  'מבחן  ישנו  יום  "בכל 
הכולל  בשעת  שלא  נוספות  וחזרות  לימוד  סדרי  יש  ובנוסף  מסכם', 
למבחן המסכם על מאה ועשרים דף. כך, זה מכבר התחילו לשנן ולחזור 
בסדר מיוחד לקראת המבחן הראשון ב'קניין ש"ס' על כ-270 דפי הגמרא 

הראשונים, שיתקיים בסייעתא דשמיא אחר חג הסוכות תשפ"א.
וגם  בכולל  גם  בחוש  "נראה  בהתלהבות,  הוא  מסיים  השם",  "ברוך 
הש"ס,  לשינון  שהצטרפו  מחברים  שומע  שאני  התגובות  מכלל 
שהדבר ישים ומציאותי, כשכל מי שמשקיע כסדר בסיכום הלימוד, 
ואחר כך בשינון וחזרות, זוכה ורואה הצלחה בלימודיו. הרבה הצלחה!"

a0533185209@gmail.com :לשליחת תגובות לכותב המאמר

גם מי שחושב שכינו יאול להגיע 
להישגים גדולים אמו להבחן על אל 
הש"ס אולו ממש, באל זכת למה 
לכ להתחיל? הרי לכ תפסיד מזה 
אלום. לדעת חיי ש"ס כו רבע
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יום אחד ביקש הבן מההורים, שיאפשרו לו לפגוש את האדם שגרם 
ההורים  חריפים.  דברים  עמו  לדבר  ורצונו  בחייהם,  הגדול  לשינוי 
סיפרו לי שהבן עומד להגיע אלי, ובקשו ממני מחילה מראש, אם 

הוא ידבר דברים לא ראויים. 
בסדר.  וזה  ולגידופים,  לצעקות  גם  רגיל  כבר  שאני  להם  אמרתי 
פעם מסרתי הרצאה בנתיבות, ובאמצעה קם אחד הנוכחים והחל 
לצעוק לעברי שכל הדברים שאני אומר הם שטויות, ועוד כל מיני 
אותו  'לקרוע  ורצו  כמעט  באולם  הנוכחים  ראויות.  לא  אמירות 
שאסיים  ולאחר  לידי,  לשבת  שיבוא  לו  אמרתי  אני  אבל  לגזרים', 
את ההרצאה אשמח להשיב לו על כל שאלה שישאל. הוא הסכים 
בלחש  אמר  שסיימתי  ולאחר  ההרצאה,  גמר  עד  בשקט  ישב  לכך, 
שהוא מתנצל על הצעקות, ויש לו כמה שאלות קטנות לשאול, אבל 
הוא יעשה זאת בארבע עיניים. היהודי הזה הוא כיום תלמיד חכם 

מופלג, מתמיד גדול. הצעקות שצעק לא באו מהגוף, אלא הנשמה 
'השבויה', היא זו הזועקת.

ובכן, אותו צעיר מאילת הגיע לירושלים, ארחנו אותו בשבת, לקחתי 
אותו לשיחה ובקשתי לשמוע מה כואב לו. הוא סיפר שהוא כועס 

על ההורים ששינו את דרכם. דיברתי איתו באריכות. 
לכאן  והגיע  חפציו  את  לקח  הבייתה,  חזר  הוא  דבר,  של  בסופו 
לישיבה. גם אחותו הלכה לאחת המדרשיות, ושניהם דבקו בתורה 
היו  הם  הוריהם...  על  סמכו  לא  כבר  שהם  כך  כדי  עד  ובמצוות, 
אינה  משתמשים  שההורים  הכשרות  כי  ואומרים  הבייתה,  מגיעים 
שלא  הבן,  עם  לשוחח  לבקש  התקשרו  וההורים  עליהם,  מקובלת 
יהיה 'קיצוני' מדי... כיום הוא תלמיד חכם ידוע בצפון, מרביץ תורה 

ומחזיר בתשובה. 

)מתוך הספר 'משכני אחריך(

גיסא, לא היה להם, כמובן, כל רצון לקבל קנס...  כח אליו. מאידך 
מה עשו? כל אימת שראו את הפקח מתקרב, היו ממהרים ונוטלים 
את המטאטא ביד... שהפקח יראה אותם עם מטאטא ביד... כביכול 

עומדים הם לפנות עתה את השלג...
אבל היה שם בעל בית אחד שנשאר לעמוד ולקרוא עיתון... והפקח 

רשם לו קנס.
שאל אותו האיש: "האם אינך רואה שאצל כולם השלג נערם ואיננו 

מפונה? מדוע רשמת דווקא לי קנס?"
זה  ביד.  המטאטא  את  נטלו  הפחות,  לכל  "כולם,  הפקח:  לו  השיב 

מראה שיש להם נכונות לעבוד. אתה – אפילו את זה לא עשית!"...
ביד!  המטאטא  את  ניקח  הפחות,  לכל  "הבה,  המשגיח:  זעק  וכאן 

השלג'  'ערימות  את  לטאטא  רצון  נגלה  משהו'!  'לעשות  נתחיל 
שהצטברו לנו על הלב! הבה נקבל על עצמנו איזושהי קבלה קטנה 

שאיתה נוכל לבוא ליום הדין!".
רבותי!

שכל אחד ואחד יקבל על עצמו איזושהי קבלה. את הקבלה שהציע 
הרב שך. את הקבלה שהציע הרב לפקוביץ. ומי שכבר, ב"ה, שומר 
קבלה  עצמו  על  ולקבל  להתחזק,  להוסיף  יראה   – אלו  קבלות  על 
מהקב"ה:  לבקש  שנוכל  ביד",  "משהו  עם  העיקר שנבוא  נוספת. 

"כתבנו בספר החיים למענך אלוקים חיים". 

]מתוך 'דורש טוב'[

אבקש משכנינו הלוואה מכובדת, ובמעות שיתקבלו נשלם על כל 
אלו ההוצאות", אמרה לו האשה: "וכי תקח על עצמך לשלם חובות 
במשך שלושים שנה, עבור מחצית השעה שהמלך מבקר באהלינו? 
ומה בכך שהמלך יראה את צורת חיינו היום יומיים )טאג טעגלעכע 

לעבן(?". 
בפתע  הנה  מגיע  היה  המלך  אם  אומר  הייתי  "זאת  בעה"ב:  א"ל 
פתאום, לא כן, כאשר שלח להודיענו זה כשלושים יום בטרם יבוא 
המלך  לבוא  כראוי  הבית  את  ונכשיר  שנתקן  כוונתו  בוודאי  אלינו, 
דלים  כי  היטב  יודע  המלך  גם  ולא!  "לא  האשה:  לו  אמרה  אליו". 
ורשים אנו, גם הוא מכיר במצב העם של השדות, ולא הודיע קודם 
בואו אלא מכיוון שהוא רוצה לראות מה יש בכוחנו להכין בתוך ל' 

יום". 
בסדינים  נכסה  הבית  כתלי  את  שהחליטו:  עד  עצה,  וטיכסו  ישבו 
שברי  את  יכסו  אשר  נאים  ציורים  נעמיד  החלונות  על  לבנים, 

החלונות, את השולחן נכסה במפה, את הכיסאות נעמיד בסמיכות 
שלם,  אחד  כסא  לכה"פ  להכין  מחוייבים:  אנו  זאת  אבל  לשולחן, 
תיקונים  מיני  כל  לנו  יועילו  לא  ובזה  עליו,  לישב  המלך  שיוכל  כדי 
למראית העין, שהרי המלך יתיישב עליו בפועל ומסוכן הוא ליפול 

ממנו.
 – תשובה  ימי  בעשרת  בתוכנו  לשכון  בא  הקב"ה  פשוט,  והנמשל 
בהמצאו, והוא מודיע אותנו על כך ל' יום קודם – מר"ח אלול. אמנם, 
וכי אוכל לתקן את  פעמים הרבה שומעים אנו קול בקרב המחנה, 
עצמי בחודש זה, עד תכלית המעלות והמידות? תשובתו: לא! אין 
הקב"ה דורש ומבקש ממך בשלושים יום אלו לעלות לרקיע השביעי, 
רק לראות מה יש בידך לעשות בל' יום, מה תוכל לתקן בהם, לכה"פ 
כסא אחד, ואכן, אם מתקן עצמו לכה"פ בענין אחד - מילא בזה אחר 

רצון המלך, ובוודאי יכתב ויחתם לאלתר לחיים טובים ושלום!  

)באר הפרשה – כי תצא תשע"ט(
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בדברי רשות, שלא לקדש עצמו במותר לו, אלא להיותו נבל ברשות 
התורה, ששם 'לפתח חטאת רובץ', להפילו לבאר שחת ולהכשילו 
באסורות. לכן ציוותה התורה לצאת נגד היצה"ר בדברי הרשות, אז 
שתנצחהו   - "בידך"   - היצה"ר  את   - אלוקיך"  ה'  "ונתנו  לו:  מובטח 
לבל ישלוט בך בשאר האיסורים )עיין רמב"ן ריש קדושים(, ובהכי 

יזכה לשלימות ה'בין הכדם למקום'.
ה'שם  קושיית  ובהקדם  זה,  בפסוק  מצאנו  לחבירו  אדם  בין  גם 
'ונתנו  משמואל', שמקשה למה נקט הכתוב בלשון יחיד 'כי תצא', 
בידיך', אלא להודיעך כי כח השבי והניצחון הוא ע"י האחדות, כאיש 
אחד בלב אחד באחדות הגמור, כי כאשר בנ"י מאוחדים כאחד, יפלו 

אויביהם לפניהם. והאחדות היא השלימות של 'בין כדם לחבירו'.
אדם  בין  השלימות   – היצר  במלחמת  לנצחון  הנוסחא  לפנינו  הרי 
למקום ובין האדם לחבירו - 'כני לדודי ודודי לי', וכדאמרן שיזכה לה 

האדם ע"י לימוד התורה. 

עורו נכ, התעוררו נכ
בידנו,  אבותינו  מנהג  היה  אלול,  חודש  של  הזה  בזמן  ההם  בימים 
ששמש הקהל היה מסובב בין בתי העיר, דופק על תריסי החלונות 
בקול  ומכריז  הבוקר,  בהשכמת  סליחות  לאמירת  העם  את  לעורר 

רעש גדול: 'שטייט כויף יו סליחות'.
כשכבר  זקנותו  שלעת  חלם,  של  השמש  על  בבדיחותא  מסופר 

נס ליחו, ולא היה בכוחו לעבור על פני כל בתי העיירה לדפוק על 
בני  כל  שעל  והכריזו  מעליו,  להקל  העיר  טובי  החליטו  התריסים, 
ולהביאם  חלונותיהם,  תריסי  את  לפרק  הכלל  מן  יוצא  ללא  העיר 
כל  באשמורת  בניחותא  השמש  ישב  שם  הגדול,  המדרש  לבית 
בוקר, ידפוק על התריסים בזה אחר זה בנחת ובקלות, ולא יצטרך 
לסבב ברחובות העיר בקושי. וכך הווי, בית המדרש התמלא תריסים 
במקום המתפללים שנשארו ישנים במיטותיהם... השמש ישב שם, 
כשבידו האחת הסליחות ובידו השניה מקיש בניחותא על התריסים, 
לא  איך  השנים,  שבכל  טירחתו  על  עמוקות  ומתחרט  שגונח  תוך 

חשב גם אז על עצה טובה שכזו... 
מעבר לבדיחותא, טמון במעשה נקישה עזה על פתחי לבבנו, היא 
'הנקישה של כלול' אותה יש להקיש ולהשמיע לא רק בבית המדרש, 
אלא בראש ובראשונה יש להשמיעה על התריסים שבבית. ואדרבה, 
ע"י הנקישה על חלונות הבית, בבדק בית אמיתית ואיתנה, בין אדם 
לקונו ולחבירו גם יחד, אז נרגיש את הנקישה גם בבית המדרש. אם 
נסגור היטב את התריסים בבית מפני חיצוניות הרחוב שלא תחדור 

לבתינו פנימה, נחוש את האלול גם בבית המדרש...
מרוץ  את  לעצור  להפסיק,  הנפש,  לחשבון  הנכון  הזמן  הוא  אלול 
שרגליו  יזכה  ואז  התריסים,  את  ולתקן  הבית  בדק  לעשות  החיים, 

מוליכות אותו לבית הכנסת לתורה, לתפילה ולסליחות!
שטייט כויף יו סליחות!

ימ"ש  "כשהגרמנים  וכך אמר להם:  ומצוות,  שאינם שומרים תורה 
כנגדם,  יכולנו לעשות מאומה  לא   - גופינו  באו עלינו להשמיד את 
 - היהודית  נפשנו  אך כשעוזבי התורה באים, חלילה, להשמיד את 
יותר מן  'גדול המחטיאו  כי הרי  ונילחם בהם מלחמת חורמה,  נצא 

ההורגו'!".
והוסיף: "מצינו בתורה הקדושה שני כתובים שלכאורה סותרים זה 
עמלק  ובמלחמת  לכם',  ילחם  'ה'  כתוב:  סוף  ים  בקריעת  זה:  את 
מדוע  המלחמות?  שתי  שונים  במה  בעמלק',  הלחם  'צא  כתוב: 
במלחמת עמלק נצטוו להילחם ואילו מול המצריים נצטוו להחריש?
"אלא, במצרים היתה סכנה על הגוף, בזה יש לבטוח בקב"ה שיצילם 
בדרכו, אבל מלחמת עמלק היתה מלחמה רוחנית, במלחמה כזו אין 

להחריש, צריך לצאת ולהילחם!" 

ונסיים בדברי מרן ה'חזון איש' זי"ע, לתלמיד שהביע את חרדתו על 
כך שבזמן פרעות הערבים בשנת תש"ו, לא עובר יום בלי קרבנות 
ילדי  ורבבות  שאלפים  מכך  כך  כל  מזדעזע  אינך  "מדוע  יהודים: 
ישראל מתחנכים בחינוך חופשי, ונפשם נרצחת בכך? והרי זו רציחה 
בהמונים  פוגעת  שאינה  הערבים,  מרציחת  יותר  ומזעזעת  המונית 
הלא  מזה?  ולא  מזה  מזדעזע  הנך  כן,  אם  מדוע,  ביחידים....  אלא 

אמרו חז"ל: 'גדול המחטיאו יותר מן ההורגו!'".

 לשליחת תגובות לכותב הטור הרב ישראל ליוש, כתבו ל: 
israel.layosh@gmail.com
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 הכם מותר לכפות ביום טוב חלות טריות אשיש בבית חלות מערב יום טוב?
 בכיזה מקרה כסור להוייכ ביום טוב חתיאת עץ מתוך ערימת עיים?

 הכם חובה לשרוף כת ה'חלה' לכחר הפרשתה?

סיאום 
שבועי 

ב'דף יומי 
בהלאה'

ֵמהלאות מלכאת 'כואל נפש' ביום טוב
 – חמה  בפת  ומעונין  טוב,  ליום  חלות  ברשותו  שיש  מי   •
רשאי לאפות חלות נוספות ביום טוב. וכמו כן, אף מי שיש 
ברשותו חלות טריות – אם הוא מעונין בחלות ממין אחר של 

דגן, מותר לו לאפותן.
• מותר לחמם מים במיחם גדול ביום טוב, אף כשהוא דורש 
חימום מים בכמות גדולה; ובתנאי שאכן הכמות הגדולה של 

המים נצרכת, או שאין אפשרות לחמם במיחם קטן.
• מלאכה לצורך 'מכשירי אוכל נפש', מותרת ביום טוב רק 
יום טוב, דהיינו שלא היה  ניתן לעשותה בערב  כשלא היה 
ֵדי  זמן  היה  שלא  או  זו,  מלאכה  בעשיית  צורך  יש  כי  ידוע 

הצורך לעשיית המלאכה.
• מותר לטלטל מוקצה ביום טוב לצורך אוכל נפש, ולצורך 
מכשירי אוכל נפש. אולם, במידה וניתן לטלטל את המוקצה 

בטלטול 'מן הצד', יש לעשות כן, ולא לטלטלו בידים.
נפש',  'אוכל  לצורך  טוב  ביום  שהותרו  למלאכות  בנוגע   •
במקרה  אף  לעשותן  שמותר  מצאנו  מסוימים  במקומות 
שניתן לקבל תוצאה זהה גם ללא עשיית מלאכה. ומאידך, 
דרבנן,  באיסורים  אף  שהחמירו  מצאנו  אחרים  במקומות 
התוצאה  לאותה  להגיע  ניתן  כאשר  לעשותם  שלא 

בלעדיהם.
• מלאכת 'הוצאה' – העברה מרשות הרבים לרשות היחיד, 
ולהיפך, ו'טלטול' ברשות הרבים – מותרת ביום טוב אף שלא 

לצורך 'אוכל נפש', אבל שלא לצורך יום טוב כלל, אסורה.

ֵמהלאות הבערת כש ואיבויּה ביום טוב
וכדומה,  חימום,  בישול,  לצורך  טוב,  ביום  אש  המבעיר   •
ונזקק לחתיכת עץ דקה וארוכה כדי לחתות בגחלים, עליו 
לברור בערב יום טוב את חתיכת העץ המתאימה, ולייעדה 

לכך; משום שביום טוב עצמו אסור לעשות כן.
• מלאכת 'המכבה' מותרת ביום טוב לצורך 'אוכל נפש', אך 

נחלקו הפוסקים אם מותר לכבות אש ביום טוב כדי שחומר 
הבעירה שלה יוכל לשמש להבערתּה בהמשך היום לצורך 

אוכל נפש.
• בנוגע לחלק מהמלאכות שהותרו ביום טוב לצורך 'אוכל 
נפש,  אוכל  לצורך  שהותרה  "מתוך  הכלל:  נאמר  נפש', 
הותרה גם שלא לצורך ". ונחלקו ראשונים אם כלל זה נאמר 

גם בנוגע למלאכת 'המכבה'.

ֵמהלאות 'מתנות אהונה' בזמן הזה
ה'חלה'  גם  וממילא  מתים',  'טמאי  שכולנו  הזה,  בזמן   •
החלה.  את  לשרוף  מצוה   – היא  טמאה  מפרישים  שאנו 
ולכן, בזמן הזה, אין מפרישים חלה בשיעורים אלו שקבעו 
'משהו'  רק  מפרישים  אלא  טהורה,  חלה  להפרשת  חז"ל 
מהבצק. אולם, מנהג בני אשכנז להפריש לכתחילה 'כזית'. 
ובהפרשת חלה ִמָסֵפק – אף למנהג בני אשכנז ניתן להפריש 

פחות מכזית.
• שני בצקים, או שני מאפים, שאין בכל אחד מהם שיעור 
יחד  לצרפם  ניתן   – חלה  שיעור  יש  יחד  בשניהם  אך  חלה, 

ולחייבם בהפרשת חלה, על ידי הנחתם בכלי אחד.
• השוחט בהמה טהורה )בארץ ישראל, והיו שהידרו לעשות 
שהיא  הזרוע,  את  לכהן  לתת  צריך  לארץ(,  בחוץ  גם  זאת 
והבהמה מותרת  והקיבה.  הרגל הקדמית הימנית, הלחיים, 

באכילה גם לפני נתינתן.
בדיעבד,  אלא  אינו  דאורייתא,  באיסור  ברוב'  'ביטול  דין   •
כלומר, שהתערב האיסור בהיתר מאליו, אך אסור לערבם 
לכתחילה".  איסור  מבטלים  "אין  נקרא:  זה  דין  בידים. 
ובאיסור דרבנן – נחלקו הפוסקים אם מותר לבטלו בידים; 
האיסור  של  מהחלק  הייעודית  שההנאה  במקרה  אך 
המעורב בתערובת, מגיעה אל האדם לאחר שהאיסור כבר 

כלה – מותר לכל הדעות לבטלו בידים.
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, שמלה לה לתפור לאשתו נתנו

 ומסרתו בד קנתה, הרבנית שמחה

 עני הוא אף שהיה החייט. לחייט

 על עמל להינשא עמדה ובתו מרוד

 סיימה, ימים שבוע במשך השמלה

 שפני הרבנית ראתה, למוסרה  ובא

 לסיבת אותו ושאלה, נפולים החייט

 כשעסקתי, לה ואמר נאנח, הדבר

 חתננו אלינו נכנס השמלה בתפירת

 היה השמלה את ובראותו, המיועד

 עכשיו, כלתו בשביל שהיא בטוח

 כעס, לרבנית למוסרה שלקחתיה

 נכמרו. השידוך את לבטל איים ואף

 החייט על הרבנית של רחמיה

 השמלה את לו ונתנה האביון

 ביר כששמע. בתו עבור במתנה

 שכר ואת  ,שאל ,המעשה את זושא

 הרבנית תמהה? לו שילמת עבודתו

. לו נתתי כולה השמלה את והרי

 מתנה ענין מה, זושא רבי השיב

 ועמל ישב הזה האביון, לשכר

 אלא בתו בשביל לא ימים שבוע

 עיניים בכליון וציפה, בשבילך

 לקנות כדי, עבודתו שכר את לקבל

 מתנה שנתת משום וכי, לילדיו לחם

 את לקפח עתה לנו מותר, לבתו

 ושילמה הרבנית הלכה מיד? שכרו

 שכרו. את לחייט
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 כי תצאפרשת 
                                                

 

 ג'( –)כ"ב  להתעלם תוכל לא

 עקיבא הגה"ק רבי מסופר כשביקר

איגר זיע"א )יומא דהילולא ט"ו 

 אחת בעיר ביקר, בפולניה אלול(

 ולא, בשר שארי קרוב שם לו שהיה

 נוחה שעמו האנשים דעת היתה

 איש זה אדם בהיות הזה, מהביקור

 כבודו לפי זה שאין וחשבו, פשוט

 עקיבא רבי להם אמר. הרב של

 ענין בתורה מצינו פעמיים:  אייגר

 אבידה בהשבת האחד, העלמה

 תוכל לא" תורה שאמרה

 שכתוב בקרובים והשני". להתעלם

 נח ישעיה) תתעלם" לא ומבשרך"

 מצינו אבדה בהשבת והנה'(. ז

 שאתה פעמים' ל"חז שאמרו

 אבל. כבודו לפי ואינו בזקן' מתעלם

 לא ומבשרך" של האזהרה על

 היתר שום מצינו לא" תתעלם

 .כבודו לפי כשאינו אפילו להתעלם

 
 

 ט"ו( –ביומו תתן שכרו )כ"ד 

 זושא משולם רבי ק"הרה   

 כידוע עני א, היה"זיע מהאניפולי

 הצדיק החליט פעם: מסופר. ואביון

 לה קנותול הרבנית' זוג את לשמח

 לפרוטה פרוטה חסך. חדשה שמלה

, מתאים סכום אצלו וכשהצטבר

 ברוך אלקי היהודים

סמוך לביתו של רבי יונתן הדין גר רומאי    

אחד, אשר שדהו גבל בשדהו של רבי יונתן. 

אילן גבוה ורחב התנשא בשדהו של רבי 

יונתן, וענפיו נמשכו גם אל תוך שדה הרומאי, 

ומאי מעולם לא בא בתלונה אל אך אותו ר

רבי יונתן שאילנו מצל על חלק משדהו. באחד 

הימים הופיעו שני יהודים שכנים אל בית דינו 

של רבי יונתן למשפט: אחד מהם תבע את 

השני לקוץ את ענפי אילנו הנוטה אל חצרו. 

אמר רבי יונתן לשני בעלי הדין: שמעתי את 

תן את בוקר, אז אבמחר אלי טענותיכם, שובו 

פסק הדין. הלכו להם בעלי הדין, הלך גם 

 הרומאי לדרכו והתכוון לשוב מחר.

לעת ערב קרא רבי יונתן לנגר ואמר לו:    

"צא נא מיד את השדה שלי, וקצוץ מהאילן 

הגדול הצומח שם את כל הענפים הנוטים אל 

שדהו של שכני". עשה הנגר כבקשת רבי 

שהשכן יונתן. בבוקר הגיעו שני בעלי הדין כ

הרומאי נלווה אליהם אל בית הדין לראות 

כיצד יפסוק הרב במקרה זה. פנה רבי יונתן 

אל בעל האילן ואמר לו: עליך לקצוץ את כל 

הענפים הנוטים לעבר שדהו של חברך. 

כששמע זאת הרומאי קפץ ממקומו וקרא: 

"והאילן שלך, רבי, זה הנוטה לתוך השדה  

נך קוצץ שלי, מה הוא? מדוע אתה בעצמך אי

את ענפיו? השיב לו רבי יונתן בשקט ובנחת: 

, יצאו אל השדה, ""צא לשדך וראה את אילני

שכל  ,והנה נגלה לעיניהם אילנו של רבי יונתן

צמרתו הפונה לעבר שדה השכן איננה! עתה 

הבין הרומאי עד כמה צדקותו של שכנו: הוא 

דחה את פסק הדין, כיון שלא רצה לדון 

לתקן בדיוק אותו  אחרים בשעה שעליו

התיקון, התרגש הרומאי ואמר: "ברוך אלקי 

היהודים שנתן להם דינים ודינים כה מופלאים 

 וכה צודקים.

 )עפ"י ירושלמי בבא בתרא(

 

 ני כניסת השבתזמ
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 השבת    זמני יציאת   
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 בזכות מצוות מלווה מלכה  

 טוב שם הבעל אל ליטא במדינת קטנה עיירה אנשי באו אחת פעם   

 אחד את להם ישלח שהצדיק רוצים הם. בקשה ובפיהם א"זיע הקדוש

 פרנסתו את לו יקצבו והם לרב להם להיות, הקדושים מתלמידיו

 ושלחו מתלמידיו אחד את בחר, לבקשתם טוב שם הבעל נעתר. בכבוד

 התחיל והרב. בכבוד קיבלוהו המקום בני .כרב שם לכהן עיירה לאותה

 כל את לסדר החליט תחילה. הציבור ובצרכי העיר בענייני לטפל

 הכנסה מקורות חיפש, הצדקה קופות ניהול, שבעיירה הצדקה ענייני

 .ראוי באופן העניים ותקצוב

. ימיו כל בתורה ועסק שישב תורה בן יהודי התגורר רהעיי באותה   

 שולחים והיו, העצומה ושקידתו התמדתו על אותו העריכו המקום בני

. והעשירים הנכבדים אצל נדבות לקבץ מיוחד שליח שבוע בכל

 החדש לרב כשנודע. למחייה יהודי לאותו שנאסף הסכום את ומוסרים

 כספם את מעניקים העיר יהודי כל, בעיניו הדבר ישר לא, זו הנהגה על

 בני מדוע אני מבין עתה, הגבאים באוזני הרב תמה? אחד יהודי עבור

. וחסד צדקה של נוספות מטרות עבור יפה בעין תורמים אינם הקהילה

 את ולהוסיף, זה תורה בן עבור הקצוב מהסכום קצת לגרוע עדיף

 הרב ציווי את הקהילה בני שמעו. הכללית הצדקה בקופת היתרה

 בן אותו עבור השבועית הנדבה סכום את הפחיתו אט ואט. החדש

 הטרחה שאין ראה, הנדבות את לקבץ הולך שהיה שהשליח עד, תורה

  .מללכת ופסק כלל כדאית

 לבית חמישי ביום כהרגלה באה, עני תורה בן אותו של אשתו   

 השיב. השבת צרכי עבור מעות לה שייתן וביקשה, בעלה אל המדרש

 והאיש. ריקות בידיים לביתה האישה שבה. כלום בידו אין כי בעלה לה

. הרקיעים כל את בקעו האיש של ובכיו צערו. לבכות החל צער מרוב

 של פרנסתו להפסקת שגרם רב אותו על בשמים גדול קטרוג והתעורר

 מקרה עוד אירע שבוע שבאותו הרי, זה בקטרוג די לא אם. היהודי

 אנשים שני התייצבו הרב לפני. כלפיו דולג לקיטרוג שגרם הרב בבית

 וחכר, גבולו את הסיג חברו כי טען האחד, גבול הסגת בעניין לדין

 על התוקף בכל מחה לא הרב. לשלו הדומה עסק מקום בסמיכות

 נוסף יהודי של פרנסתו קופחה ובכך, גבול הסגת של זה נורא מעשה

 . בעיר

 הדין ונפסק. הרב נגד הקטרוגים שני מעלה של דין בבית הצטרפו   

 מתיירא האם אותו ושאלו לשטן קראו. השטן לרשות הרב את למסור

 לו אמרו. מהצדיק ירא אכן שהוא השטן השיב? טוב שם מהבעל אתה

 על שנשלח טוב שם הבעל של אחד מתלמידיו את לידך אנו מוסרים

 רבו של מרשותו לגמרי יוצא הוא, דאגה אל אולם. כרב לשמש ידו

 החליט הוא, הדין פסק על בשמחה השטן התמלא. שותךלר ונכנס

 את להמיר אותו יפתה הוא. ממוות מר שהוא דבר רב לאותו לעשות

 בביתו בטליתו מתעטף הרב בעוד שבת באותה. לצלן רחמנא דתו

 הרב של בליבו לבעור פתאום התחילה. הכנסת לבית ללכת ומתכונן

 לאיבוד לו רםג התאווה תבערת תוקף. דתו את להמיר תאווה אש

 יין של גדולה כוס שתה. מעליו הטלית את הסיר הוא, הדעת שפיות

 שהיה הכומר לבית כמשוגע ורץ. לקידוש מוכנה השולחן על שעמדה

, אליו בא העיר רב כי הכומר ראה. שבת בבגדי לבוש כשהוא לעיר מחוץ

 להמיר רוצה שהרב כששמע? בואו לסיבת אותו ושאל גדול בכבוד קיבלו

 ייפול כזה לויתן כי שיער לא מעולם הוא, בהנאה כפיו את ספק, ודת את

 קטן חדר אל אביאך כן על, חשובים באורחים עכשיו אני עסוק. בחכתו

 אמר, הדבר את ונסדר לך אקרא, לדרכם יסעו וכשהאורחים, שבביתי

  .לרב הכומר

 

 הרב. לרוב ומשקאות מאכלים לפניו והביאו, קטן בחדר הרב את הניחו   

 ושתה שיכר של גדולה כוס שוב לקח הוא, בשיגעון אחוז היה דייןע

 שעות. בתרדמה ושקע הקיא לקרקע נפל הוא חושים בערפול. לשכרה

, אורחיו עם עסוק הכומר היה שוב וכשהתעורר. בשנתו אחוז היה אחדות

 קרקע על בשינה נפל ושוב השתכר שוב שיכר, של נוספת כוס הרב שתה

 לסעודה טוב שם הבעל הסב זמן החמה באותו שקעה בינתיים. החדר

 על להביט הצדיק נוהג היה שלישית סעודה בזמן, תלמידיו עם שלישית

. הרוחנית גתםמדר את ולבחון, מושבותיהם מקומות בכל תלמידיו כל

, הקליפות בעומק משוקע שהוא ראה, זה תלמידו על הצדיק כשהשקיף

 . אותו מקיף גדול וחושך

 

 לנפילה תלמידו הגיע איך לדעת וביקש, הקדוש טוב שם הבעל תמה

 ט"הבעש ואף" היכלא בני" ניגון את התלמידים ניגנו בינתיים? שכזו גדולה

 את לבטל" )קליפין בכל לבטלא" למילים כשהגיעו אך. אליהם הצטרף

 שם הבעל ,המשיך ולא טוב שם הבעל עצר( הטומאה כוחות הקליפות כל

, העליונים בעולמות הקדושים יונותיוברע שוטט הוא, בשרעפים שקע טוב

 בידי שנמסר התלמיד של חטאתו ומה פשעו מה ולדרוש לחקור וניסה

 שעלה עד, דבר לו השיבו לא עליונים היכלות בכמה. אתרא הסטרא

. תלמידו של האיומה לנפילתו הסיבה את לו גילו ושם ונורא גדול להיכל

 וכמה כמה כירוהז התלמיד בעד טוב להמליץ טוב שם הבעל התחיל

 נזכר לפתע. הדין מגזר להצילו הועיל לא דבר אולם, שלו טובים מעשים

 בכל מלכה מלוה סעודת לקיים מאד נזהר זה תלמידו כי טוב שם הבעל

 הזה הקדוש המנהג זכות כי מעלה של דין בבית ביקש הוא. שבת מוצאי

 תנאיב אך, עליו שתגן זו זהירות היא ראויה שאכן לו השיבו. ועלי תגן

 . זה שבת במוצאי עכשיו גם סעודה אותה את לערוך וישמור שיקיים

 

 ומביט הנשמה מעליית מתעורר הקדוש ט"הבעש כי התלמידים הבחינו

 לסעודה שבצע מהחלה אחת פרוסה הקדוש שולחנו מעל לקח הוא. סביבו

. הגדולים מתלמידיו באחד בחר. שלימה חלה עוד אליה צירף, שלישית

 להרהר לו אין כי התלמיד ידע .בעזרך יהיה יתברך' ה, לךו קח, לו ואמר

 בוודאי כי ובטוח סמוך שהוא תוך, לדרכו והלך הפת את לקח. רבו אחר

 הבעל ובינתיים. הצדיק התכוון למה ויורהו, חפצו למחוז יתברך' ה ינחהו

, גדולה בכוונה ן"קליפי בכל לבטלא" המילים את ושוב שוב קורא טוב שם

 עד בזריזות טוב שם הבעל של שליחו הלך. נוראות ובבכיות קולות בקולי

, מאד חשוך היה והלילה מכבר זה שקעה השמש, מעזיבוז העיר את שיצא

 נערמות וגדולות קטנות אבנים כי השליח הבחין נודע הלא אל בהילוכו

 .. ויותר יותר קשה להיות הופכת וההליכה לפניו

 

 



 

  

  

 להתמיד והחליט השליח הרהר, שטן מעשה אלא זה אין  

 סוף כשסוף, וליםהמכש כל על והתגבר עוז התאזר, בהליכתו

 וכמעט ים בחול מלאה שהדרך מצא, האבנים כל על לדלג הצליח

 כוחות אזר, עתה גם השליח התגבר. בדרך להלך אפשר שאי

 דבק והשליח זה אחר בזה נערמים המכשולים. בדרך והמשיך

 בורא לפני והתפלל בכה, אוזלים שכוחותיו כשהרגיש. במשימה

 השליחות ולבצע את רבו פקודת אחר למלא ור לושיעז העולם

 הדרך כי התלמיד הרגיש לפתע. ביותר הטוב הצד על הנעלמת

 הוא והנה. לו נעשתה הדרך קפיצת כעין מאד קלילה נעשית

 ביתו שזהו ראה, לבית כשנכנס. מואר אחד לבית שהגיע רואה

 שתוי הרצפה על מוטל שבת בבגדי לבוש ורב, הכומר של

 בירר. לשלחו ורבו מורו התכוון שלכאן התלמיד הבין. כלוט

 כי לו ואמרו, הארץ על המתגולל היהודי הרב של זהותו אודות

 . להשתמד שביקש הסמוכה העיירה של רבה זהו

 השיכור התעורר רב לא זמן כעבור. והמתין השליח ישב   

. משכר משקה של גדולה כוס עוד לעצמו מזג ותיכף, משנתו

 ידידי: ואמר ועובזר בחזקה אחז טוב שם הבעל תלמיד השליח

 השתייה היא טובה לא אבל, שתה שיכר לשתות רצונך, היקר

. לחם מעט ולאכול תחילה ידיך לרחוץ אתה מוכרח אכילה ללא

 ברכת בירך, ידיו נטל. והסכים הדברים את השיכור שמע

 סעודה שאכל ברגע. טוב שם הבעל של מהפת ואכל המוציא

 הטומאה חילההת. הקדוש טוב שם הבעל של מפתו קדושה של

 הוא ולפתע. מהרה עד עליו השפיע הלחם ,מנשמתו להיפרד

 רציתי הלא? עשיתי מה, לי אבוי, בבכי וממרר צועק התחיל

 אלא תקנה לי אין. לנפשי ואבוי לי אוי. חיים אלקים דת להמיר

 תיקון לי לתת יוכל הוא רק, במעזיבוז הקדוש רבי אל לבוא

 ?עתה להשיגו אוכל כיצד. ראוי

 

 ואמר. המעשה על ליבו מעומק מתחרט שהוא השליח ראה   

 השניים יצאו. במעזיבוז טוב שם לבעל ונלך בחגורתי אחוז

. ובאפילה בחושך ללכת והתחילו הכומר מבית במהירות

 הדרך, למעזיבוז הם קרבים כי הבחינו מה זמן כעבור לתימהונם

 טוב שם הבעל של לביתו והגיעו בדרכם מיהרו, להם קפצה

 מזמר עדיין והוא, רבם עם התלמידים יושבים עדיין תובבי

 ונפל התעלף, הרב זאת ראה. בדביקות" קליפין בכל לבטלא"

 עד לנוח המיטה על להשכיבו טוב שם הבעל ציווה. ארצה

 על נוראות בכיות בכה, כשהתעורר. נפשו אליו שתשוב

 .כראוי תיקון לו נתן והבעש"ט. עליו שעברה הרעה המחשבה

 

 

 

 

 תשים אול לגגך מעקה ועשית חדש בית תבנה כי

 'ח ב"כ ממנו הנופל יפול כי בביתך דמים

אלול(  י"גהגה"ק ה"בן איש חי" זיע"א )יומא דהילולא 

 רגיל שהיה אחד לאדם משל פי עלאת הפסוק,  רשמפ

 בצים מהם לקנות הערבים אל מסחרו לרגל לצאת

 בריוח בשוק ומוכרם לעיר מביאם והיה, ותרנגולים

 שבוע כלב ביתו בני את מפרנס היה ומזה מועט

 סכום הרויח ולא מצומצמת היתה פרנסתו אך. ושבוע

 ראשו על נושא כשהיה אחד ביום והנה. זה מעסק רב

 שתי נושא היה וגם, ביצים מאלף יותר בו שיש סל

 והולך, כתפיו על משולשים תרנגולים של אגודות

. שבוע בכל כדרכו לעיר לבא הערבים ממקום בדרך

 בעסק עוסק יהיה מתי עד, בלבו מחשבות חשב

 בסל לי יש והרי? מועטת והרווחתו מרובה שיגיעתו

, כתפי על תרנגולים של אגודות ושתי בצים אלף

 אוליך אלא למכרם לשוק אלך לא, לעיר וכשאבוא

 יהיה ואז, הבצים על התרנגולות ואניח, לביתי הכל

 יהיה ימים עשרה ואחר, אחד אפרוח ביצה מכל לי

 אלף ויטילו יגדלו והאפרוחים, אפרוחים אלף בידי

' וכו נקבה אפרוח אחד מכל מהם יצא והביצים, ביצים

 ויהיו, כסף בדינר תרנגולת כל אמכור כך ואחר', וכו

 ואשלח צמר ואקנה, כסף דינרי אלף מאתיים לי

 כמו מופלג עשיר שאהיה עד' וכו' וכו למכור ללונדון

 אליו אלך, המלך של הולדת יום וכשיגיע. רוטשילד

 נפל להשתחוות איך לנסות וכשרצה, פניול ואשתחוה

. כולם ונשברו עמוק בור לתוך ביצים מלא שהיה הסל

 בידו נשאר שלא וראה מחשבותיו מתרדמת הקיץ ואז

 .דינרים ולא אפרוחים ולא ביצים לא, כלום

 בא חדש בית תבנה כי הכתוב שאמר זהו והנמשל:

 חדש בית תבנה כי ולומר לאדם עצה לתת הכתוב

 הזה בעולם ותתכונן תבנה בו אשר חדש יוןרע כלומר

 המחשבה כלומר' לגגך מעקה ועשית' להתעשר

 בראש ושוכנת עליונה שהיא מפני גג בשם מכונה

 וגדר מעקה לעשות ליזהר צריך הבית גג שהוא האדם

 מדי יותר יחשוב שלא המחשבה שהיא לגג וגבול

, כלומר' בביתך דמים תשים ולא, 'ולהתרחב להתעשר

 והטובה העושר את לעצמך לדמיין דמיונות תשים לא

 המחשבה בריבוי כי', ממנו הנופל יפול כי, 'מדוע' וכו

 הזה העולם אושר היינו, הנופל יפול והציור והדמיון

  .ועמידה קיום לו שאין ליפול שדרכו

 



 

 

  

 בחסות רשת חנויות
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 "דודי קאר"בחסות 

 הסוכן החרדי שלך להשכרת רכב 

 052-7655-222מכל החברות 

 

 

 ית חסד בחכמהעשי

 נחום הגה"ק רבי מסופר על   

 לאולם פעם זיע"א שנכנס מהורודנא

 שעמדה הכלה את ומצא חתונות,

 אמה ידה על ובוכה, יושבת להינשא

 הצד מן עומד בוכיה, והאב היא אף

 נחום' ר ניגש נוגות. במחשבות שקוע

 שפך הלה הדבר, לפשר ושאל לאב

 לחתן הבטחתי לבו: מר את לפניו

 רובל וחמישים מאה בת נדוניא

 כל אף ועל החופה, לפני לסלקם

 אם כי להשיג הצלחתי לא מאמצי

 המחותן מסרב כך משום רובל, מאה

 ושקע נחום' ר שמע חופה. להעמיד

 ושאל התנער תיכף בהרהורים, רגע

 לך? יש לחתן טלית לי: נא אמור

 בהורודנא היה נהוג תקופה )באותה

 בודאי בחופה( טלית לבש שהחתן

 נחום,' ר אמר ובכן, האב. נענה בי,ר

 לאבי אגש ואני הטלית את לי תן

 אשאל וכשאני עמו, ואשוחח החתן

 "אין תאמר טלית? בידך יש אם אותך

 באותה נכונה שהיתה תשובה) בידי"

 . (שעה

 הסתיר הטלית, את נחום' ר לקח   

 החתן לאבי הלך מעילו, תחת אותה

 טוב "מזל אמר: שמחות ובפנים

 ולמה היום העריב כבר הרי מחותן,

 טוב מזל החופה?" את מעמידים אין

 המחותן, השיב בניכם, ועל עליכם

 שאין מפני החופה מעמידים אנו אין

שאינו  אדם עם ודברים דין רוצים אנו

 נחום ואמר:' ר פייסו עומד בדיבורו.

 כשנתן לרמות, התכוון לא המחותן

 שבמשך היה בטוח בודאי כף תקיעת

 הסכום את לו ויזמין' ה יעזרהו הזמן

 הצליח זאת בכל ואם המובטח,

 כן אם. יעשה מה למאה רק להגיע

 '(א) אמן עניית דיני
 

 בכל רבא שמיה יהא אמן העונה כל (א

 ,כוונתו בכל – כוחו בכל י"פירש, ]כוחו

[ רם בקול – כוחו בכל פירשו' ותוס

 :(קיט שבת. )דינו גזר לו קורעין

 לו פותחין, כוחו בכל אמן העונה כל (ב

 (שם. )עדן גן שערי

. המברך מן יותר ןאמ העונה גדול (ג

 :(נג ברכות)

 יזכה, הזה בעולם אמן האומר כל (ד

 חסידים ספר. )הבא בעולם אמן לומר

 (ג"תתפ סימן

 

 שבת קודש ט' אלול
שי"ח( –ה )ב"א -דן בן יעקב משבטי י  

הרה"ק רבי צדוק הכהן מלובלין ב"ר יעקב )פרי 
תר"ס( –צדיק   

 

י' אלולראשון יום   

הרה"ק רבי פינחס מקאריץ ב"ר אברהם אבא 
 )תק"נ(

ק מבוהוש ב"ר שלום יוסף מרוזין הרה"ק רבי יצח
 )תרנ"ו(

 

 י י"א אלולשניום 
 הרה"ק רבי שלום יוסף מריזין )תרי"א(

הרה"ק רבי אברהם יעקב מסאדיגורא ב"ר ישראל 
 מרוזין  )תרמ"ג(

הרה"ק רבי זאב וואלף מסטריקוב ב"ר אברהם 
 מטשעכינוב )תרנ"א(

 

 ישי י"ב אלולשליום 
"ר צבי הרה"ק רבי שמחה בונים מפרשיסחא ב

 הירש )תקפ"ז(
הרה"ק רבי משה אליקים בריעה מקאזניץ ב"ר 

 תקפ"ח( –ישראל )באר משה 
 

י"ג אלול רביעייום   

 הרה"ק רבי יעקב ישראל מטשערקאס ב"ר 
 מרדכי מטשערנובל )תרל"ו(

הרה"ק רבי יוסף )חיים( מבאגדאד ב"ר משה )בן 
תרס"ט( -איש חי   

ס "אהלי הרה"ק רבי יוסף אשכנזי ב"ר ישראל )מח"
תרכ"ו( -יוסף"   

ט"ו אלול שישייום   
 הגה"ק רבי עקיבא אייגר ב"ר שמחה בונים )תקי"ט(
הרה"ק רבי שלמה משה אלשקר ב"ר יצחק )שו"ת 

תקנ"ט( -מהר"ם אלשקר   
הרה"ק רבי יעקב קאפיל חסיד )תלמיד הבעש"ט( 

 ב"ר נחמיה פייבל )תקמ"ו(
 הרה"ק רבי מאיר הורווביץ מלברטוב )תר"א(

 
 

תם תגן עלינו ועל כל ישראל אמןזכו  

 

טען  להבטיח, צריך היה לא

 להתחנן, נחום' ר המשיך המחותן,

 יזמין ה"הקב תתעקש, אל בני

רבי  קרא תיכף כפלים. כפלי לבניכם

 "מילא ושאלו: הכלה נחום לאבי

 לך, חסר לנדוניא רובל חמישים

 יש לך?" לחתן טלית הפחות לכל

 הנערה. אבי הפטיר טלית, גם לי אין

 ואמר: בזעם החתן אבי התפרץ כאן

 עסק, לי יש מי עם הראיתם רבי

 הרובל חמישים על כבר אוותר

 אבל לכפרה, שיהיה מהנדוניא

 לחתן טלית לקנות ישראל ממנהג

 כמנצח נחום' ר חייך יתחמק? כן גם

 המניעה כל זאת אם בנחת, ואמר

 נלך ומיד טלית מתנה ותןנ הריני

 הטלית את נחום' ר הוציא לחופה.

 צעדה הכבודה וכל לחיקו, מתחת

 ובזמרה. בשירה לחופה

 

 להימנע מהכעס

 הקדוש" חוזה"ה על מסופר   

 לקום רצה שפעם א,"זיע מלובלין

 כי הימים, משאר יותר בהשכמה

 גדול, ענין איזה לתקן היה צריך

 את לו שיקדימו ,ביתו בנימ ביקש

כדי  מוקדמת, בשעה הערב ארוחת

שיוכל להעלות על מיטתו בשעה 

 מה משום ביתו בנימוקדמת יותר. 

, הקדימוה שלא די ולא ,התעצלו

 ובשל מתמיד, מאוחר הביאוה אלא

 של תוכניתו כל נשתבשהכך 

 היה הראוי מן ואמר פנה ה"חוזה".

חשבתי  אבל ביתי, בני על שאכעס

 בקימה כוונתי כל הרי לעצמי,

 לעשות היתה הבוקר שמורתבא

 קוני רצון עתה גם והנה קוני, רצון

 אכעס. שלא הוא

 

 

 



 

 

 

 

 

ש ַׁ רָּ אתַׁפָּ צֵּ יַׁתֵּ ַׁ!ֵאֵלינּוא ב  א ַאב  ַׁ-ַׁכִּ

 "פה'תש לולא ט'

  בברכת שבת שלום

 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 

כי תצאפרשת   

18:50 

 הצלחה בגו"ר

 יצחק אריאל בן טובה               חגי חיים וב"ב
 בת רותי שמואל 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        רחל ברכהנעם יצחק בן 

 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

   נעם בן שרה      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

 אליהו נזרי בן ימנה                            גלית בת מסודי      
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

 בת שושנהנעמה בת יפה                   דגנית 
 נתנאל בן ג'ינה                                אסף בן סופיה

 

 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

 וליקה              שלו בן מזל פחימהסימי בת ס
 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

 בן כיריה מוריה בת רחל ברכה              נחום
          יהודה אריה בן רחל ברכה      ישראל בן חווה

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

 ימים

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18:52 

 

 פניני עין חמד

19:43 

19:41 

 את השערים פתוחים ומזמין אותנו להיכנס. 
 

 רחמיםחודש אלול הוא חודש של רחמים. 
חודש בו אהבתו של ה'  .אהבה רמית זובא

משתפכת אלינו, וקוראת לנו שנבוא 
הבה נכיר בכך שאבא ונתקרב אליו. 

שבשמיים בא אלינו, ונפתח לו את הדלת, 
נקבל אותו בליבנו. נחפש את הצעד הקטן, 

 הקפיצה שלנו לקראת אבא. 
 

המלך יוצא אלינו, אבא שבשמיים מושיט לנו 
להושיט יד  כל שעלינו לעשות הואיד. 

בחזרה: לקבל על עצמנו קבלה טובה, 
להוסיף כמה דקות לימוד, להתחזק 
בשמירת הפה, לעזור ולתמוך בעניים, 

 לחזק את כוח התפילה וכיוצא בזה.
 

בימים אלו, בחודש אלול, העולם כולו נע וזע, 
בעוד זמן קצר, שנה חדשה תעמוד על כף 
המאזניים. כולם נידונים. יקבעו כל הדברים 

שנה שלימה: החיים, הבריאות, הילדים, ל
הכל ייקבע.  -הפרנסה, האושר, השמחה

התקיעות של השופר שאנחנו שומעים עתה 
מדי יום, אלה הן הצפירות שבאות לבשר 

 לנו "אבא כאן!".
 

הלוואי ונזכה לנצל את הזמן המסוגל, נזכה 

להתקרב לאבא שבשמיים, נתקן את מעשינו 

רכת לנו ולכל ובעז"ה נזכה לשנה טובה ומבו

 עם ישראל.

 לעילוי נשמת  העלון מוקדש

 משה בן גורג'יה ז"ל

 

 

 

 לרפואה שלימה

 לנוריאל בן אסתר 

 

 

 

19:43 

 

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

 

 

20:31 

 20:28 

 

809 

רק נשמע הקול הקורא 'אלול', וליבו של כל 
התחושה היא יהודי מנתר בהתרגשות. 

שאנחנו מצויים בזמן מיוחד, בעידן אחר, 
בחודש שהוא פלנטה אחרת מעל כל היתר. 

 א זמן מיוחס, יקר ונדיר.חודש שכח כולו הו
 

את החודש הזה כולנו מנצלים. הכי טוב 
שאפשר. כל יהודי מחפש להתחזק, 
להתעורר. יהודים מתחזקים בלימוד התורה, 
מוסיפים שיעור, לומדים ספר מוסר, שומעים 
דרשה מעוררת, ובני תורה לומדים במשך 
שעות רצופות. ספרי תהילים בלים מרוב 

 שימוש. 
 

ים מעשי חסד, כל יהודי 'עוסק' אנשים מוסיפ
ו'עסוק' בחודש אלול בכל כוחו. מחפש את 

 ההתחזקות שלו, את השיפור הרוחני שלו.
 

מה באמת הייחודיות של החודש הזה? מה 
 נשתנה חודש זה מכל החודשים?

 

במשך כל השנה, יהודי מחפש את ה', מחפש 
להתקרב ומשתוקק לפתוח את הלב. זה לא 

ם, היצר מתעתע, הדאגות קל, הנסיונות גדולי
 מטרידות, ולכן המוח מבולבל. 

 

חולף יום ועוד יום. כולנו באותו סטטוס. רוצים 
אך המרחק גדול. יש כל כך הרבה  -ושואפים

אך הפרעות. הלב מושך, הנשמה מתגעגעת, 
קשה להקדיש זמן וכוחות, להתגבר על כל 
המפריעים, ובאמת להתקרב ולהרגיש את 

 יד ה' עימנו.
 

מגיע חודש אלול. בחודש הזה קורה  ואז
עשר -מהפך, משהו שלא קרה באחד

החודשים שחלפו. חודש מיוחד שבו אבא בא 
אלינו. יורד מכיסא כבודו, ומושיט לנו יד. הוא 

, מחזיק עומד בכבודו ובעצמו בשערי שמיים

20:30 

 

 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 

 

 

 

 

 אבישלום כהן פרחיה בן בלנקה זצ"ל הצדיק ר' חייםלע"נ 

 

 

18:32 

 

 )שיר השירים ו, ג( "יֲאִני ְלדֹוִדי וְדֹוִדי לִ "

 

18:51 

 

19:42 

 

20:29 

 

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

 



 

 

 

 ?על מה צריך להקפיד באמירת סליחות 
 

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

תיקון חצות קודם לסליחות ואפילו לתלמוד תורה. ועל כן אדם שקם לפני  -כאשר אין זמן לומר גם תיקון חצות וגם סליחות 
 עלות השחר, יקדים לומר תיקון חצות, גם אם יפסיד בכך אמירת סליחות. 

 

אין לומר וידוי יותר מפעם אחת, אפילו לא בשני נוסחים שונים. לכן כשאומר תיקון חצות לפני סליחות, לא יאמר וידוי בתיקון 
חצות, אלא רק בסליחות. כמו כן, אם אמר סליחות או תיקון חצות אחרי חצות, ואחר כך אומר 'קריאת שמע שעל המיטה', לא 

 בא"ח וישלח י"ג, שער הכוונות דף נ"א. מקורות:הוא ככלב השב אל קיאו.  -וידוי פעמייםיאמר בשניהם וידוי. שהרי אדם שאומר 
 

גם הם צריכים להתאמץ לומר סליחות עם הציבור, וראוי שישנו מוקדם על מנת שלא לפגוע  -תלמידי חכמים ומלמדים 
 רמ"א יו"ד רמה סי' י"ז. מקורות:בתלמידיהם וכו'. 

 

, שרגילים לעסוק בתורה עד שעה מאוחרת בלילה, ואם ישכימו באשמורת הבוקר לומר תלמידי חכמים ובחורי ישיבות
סליחות, יש חשש, שיתבטלו מסדר לימודם ביום, ישתדלו לומר סליחות בציבור אחרי חצות הלילה. ואם אינם מוצאים מניין 

. וכן יתאזרו בכל עוז לקום בעשרת לאמירת סליחות אחרי חצות הלילה, ישתדלו לכל הפחות לקום לסליחות בימי שני וחמישי
 .ימי תשובה ולהשתתף עם הציבור באמירת סליחות ותחנונים

 

המשכים לומר סליחות באשמורת הבוקר, צריך להיזהר, שלא ינום ולא יִַשן בתפילת שחרית, ובפרט בקריאת שמע וברכותיה 
להסיח דעתו מהם מפני קדושתם. ומי שאינו  ובתפילת שמונה עשרה, ומה גם שהוא לבוש בתפילין שאסור לישון בהם או

נזהר בזה, יצא שכרו בהפסדו, וכלל גדול אמרו בעבודת ה': לשמור העיקר ולהוסיף בחסידות, ולא לזלזל בעיקר ולקיים רק 
ולכן, אם אינו יכול להיזהר בזה, עדיף שיאמר סליחות לפני תפילת מנחה, או בחצות הלילה, כדי שיוכל להתפלל  התוספת.

 חרית עם התפילין כראוי.ש
 

החי יתן אל ליבו בעת אמירת הוידוי והסליחות, לבדוק ולפשפש במעשיו ולחזור בתשובה שלימה, ולהוסיף מצוות ומעשים 
 טובים, בהתקרבו ליום הדין, שאז שוקלים זכויותיו ועוונותיו של כל אדם.

 

מתפללים תפילת שחרית מיד אחרי הסליחות. ואם היו עשרה אחרי שסיימו אמירת סליחות יאמרו קדיש 'תתקבל', אפילו אם 
 בשעת אמירת הסליחות, ויצא אחד מהם לפני אמירת הקדיש, לא יאמרו קדיש 'תתקבל', כשאין עשרה אנשים בבית הכנסת.

 

 
 

 

לא נוכל לתאר ולשער. לעיתים רבות, אף כאשר רואים אנו באופן ברור מציאות  -עד כמה עלינו לדון כל אדם לכף זכות 
על כן, עלינו להיזהר מאוד,  יתכן מאוד, שנגלה, כי ראייתנו מוטעית. ,היטב אם נחקור, נבדוק לעומק ונדרוש -מסויימת 

ור ונדרוש את הדברים לעומקם, כפי שאירע גם בסיפור המופלא שלפנינו, לבל נשפוט את הזולת ונחרוץ את הדין, בטרם נחק
 'שיחות מאת אב"ד סאנטוב לייקווד -נועם שיחהמעובד מתוך '

 

ירושלים שליט"א, שפעם אחת שהה בישיבת ויז'ניץ בגיברס הגאון רבי אשר זליג גרינברגר  -סיפר כ"ק מרן האדמו"ר מויז'ניץ
במונסי וכיבדו אותו לעלות לתורה. לפתע הבחין ראש הישיבה, שהבעל קורא הוא אחד זצ"ל ראש ישיבת 'שער אפרים' 

מתלמידיו, שלמד מספר שנים בישיבתו במונסי, אך הבחור לא נתן שלום לרבו ולא דיבר איתו מאומה, והיתה לראש הישיבה 
 הרגשה כאילו הוא מתנכר אליו. 

 

איתו, ואף הצליח בלימודו ועשה חיל, וכאב לו מאוד על התנהגות תלמידו, הדבר הפליא אותו מאוד, כי לבחור היה קשר טוב 
והיתה לו מכך עוגמת נפש מרובה. לאחר מספר שבועות, פגש את התלמיד הזה, והחליט לומר לו את אשר בלבבו. ניגש 

לתורה והוא לא נתן ראש הישיבה לתלמידו, ואמר לו, שהוא גרם לו עוגמת נפש על כך שהתנכר אליו, כשהיה בגיברס, ועלה 
 לו שלום והתעלם ממנו, כאילו אינו מכירו.

 

דע מורי ורבי, מעולם לא הבחור הסתכל על הראש ישיבה בתימהון ולא הבין מה הוא רוצה ממנו. הוא אמר לראש הישיבה: "
למד אצלכם, ולכן ". ולאחר מכן הוסיף התלמיד: "כנראה היה זה אחי התאום שדומה לי מאוד, והוא מעולם לא הייתי בגיברס

 אינו מכיר את ראש הישיבה כלל"...
 

 
 

  
 

 

ֲהָלָכה   'גֵחֶלק  - ְסִליחֹות -ׁשֹוֵאל ּוֵמִׁשיב בַּ
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 גלאט?"-עושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך אותו לכשרות "מהדרין
 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. 
ר' יחיאל מעיר האלשיץ שהתעסק עם מיטתו מההתחלה עד מקום הקבורה אחר כמה ימים בא אליו לרבינו היה חסיד נאמן 

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

 

 מרת הדס.  אחותו:ר' מנחם דב מפשווארסק.  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

 (.1756)נולד בשנת ה'תקי"ז  -האדמו"ר הרב משה אליקים בריעה הופשטיין זצ"ל
הסתיר עצמו. היה מפורסם בתור אחד, שיודע רק לקרוא תהילים, ואף שהיה גאון ובקי 
בכל מכמני התורה הצליח להסתיר זאת, ולא ירדו אפילו חסידי ותלמידי אביו הק' 

לאחר פטירת  (1814)המקורבים ביותר לסוף דעתו. ענוותן מופלא. בשנת ה'תקע"ה 
מנות את חתנו ר' אבי עזרא זליג שהיה גדול בתורה אביו, ביקשו רבים מחסידי אביו ל

ולא את רבינו, מכיוון שלא הכירו בחוכמתו ונסעו עם רבינו לצדיק האדמו"ר ר' יעקב 
הקודש והוא מיד לחץ את ידו של רבינו -שהיה בעל רוח )'החוזה מלובלין'(יצחק הורביץ 

לדעת כי הוא גדול ואמר לו: "שלום עליכם, הרבי מקוז'ניץ". לאחר הכתרתו נוכחו 
שנים. ציונו  72-חי כ (.1828)י"ב אלול ה'תקפ"ח -בתורה. הגיע לדרגות נשגבות. נפטר ב

)'השרף בקוז'ניץ ליד ציון אביו. אחיינו, האדמו"ר ר' חיים מאיר יחיאל ממוגלניצא 

מילא את מקומו ולאחר פטירת ה'שרף', האדמו"ר ר' אלעזר, בנו של רבינו ממוגלינצא'( 
 דמו"ר בקוז'ניץ.מונה לא

 

מרת ביילא  נשותיו:מרת רויזא.  אימו: )מייסד חסידות קוז'ניץ(.האדמו"ר ר' ישראל  אביו:
 זיווג ראשון(, -)בת ר' יהודה לייב מאניפולי, מגדולי תלמידי 'המגיד ממזריטש' ומח"ס 'אור הגנוז'

אביו,  מרבותיו: (.זיווג שני -)בת ר' אלעזר מליז'נסק נכדת בעל 'נעם אלימלך'מרת חיה שרה 
האדמו"ר  )בעל נעם אלימלך(,האדמו"ר ר' ישראל. האדמו"ר ר' אלימלך וייסבלום מִליֶז'נְְסק 

)נישאה לר' יעקב יואל ר' יששכר, מרת לאה  )מזיווג ראשון(:ילדיו מאניפולי.  )זוסיא(ר' זושא 

)חתן רבי יר יוסף אשת ר' מא נכד ר' אברהם יהושע העשיל 'האוהב ישראל' מאפטא(, -אורנשטיין

)חתן רבי יעקב האדמו"ר ר' אלעזר הופשטיין  )מזיווג שני(:ילדיו לוי יצחק מברדיטשוב(. 

גולדברג -)נישאה לר' יצחק שלמה גולדמןמרת אסתר עטל  ממעליץ, האדמו"ר מקוז'ניץ(,

זאב )נישאה לר' מרדכי מרת רייזל  )נישאה לר' יוסף אונגר מדומברובה(,מרת גיטל  מזליחוב(,

)נישאה לר' שמואל זנוויל מרת שפרינצא מירל  נכד 'החוזה מלובלין'(, -שטרנפלד-הורביץ

על  -קהילת משה•על התורה  -דעת משה•על התורה  -באר משה• מספריו: בינדיגר(.
תפילה • פרקי משה•על הגדה של פסח  -מטה משה•על התורה  -בינת משה•התורה 
 ילים.על תה -ויחל משה•על חג סוכות  -למשה

יפר אחיינו, האדמו"ר ר' חיים מאיר יחיאל ממוגלניצא )'השרף ממוגלינצא'( זיע"א: למדן אחד, ס

שהיה נמנה על מתנגדיו של רבינו, התחשק לו פעם לבזותו בבית המדרש. כשעמד רבי משה מעוטר 
ת בתפילין של רבינו תם, ניגש אליו הלה עם גמרא, והראה לו את דברי רבינו תם באיזה תוספו

מוקשה, שכבר הקשה לכמה לומדים ולא היה מענה בפיהם, וביקש ממנו, שיפרש לו את הדברים, 
כשהוא בטוח, שלא ידע מה להשיב. רבינו עיין קצת בתוספות ותירץ לו על אתר את הקושיא על דברי 

 רבינו תם. 
 

מהלמדנות הלמדן התפעל מזה כל כך, עד שנטל את הטלית והתפילין שלו וקפץ ונשבע, שאין זאת 
של רבינו, אלא רבינו תם בעצמו נגלה אליו ופירש לו את דבריו. רבינו אמר לו: "מדוע אתה מרעיש 

הלא כל איש ישראל הלומד בדחילו ורחימו ומקשר את עצמו בדברי בעל המאמר, אזי עולמות, 
 "...בכל דבר הקשה יתגלה אליו בעל המאמר ויפרש לו את דבריו!

פטא זי"ע סירב ללכת ולהתפלל בזמן שנקבע, ואמר אחר כך, שאינו ראש השנה אחד הרה"ק מאב

עד שהרה"ק מקוז'ניץ מתחיל  כי אין פותחים למעלה את השעריםמתפלל עד שרבינו מתפלל, 
. שזכה לזה, מפני שאומר בכל יום העקידה, בחינת שה הנעקד על גבי המזבחלהתפלל, ואמר, 

 )תולדות אמת, ערך קוז'ניץ(
אחר הסתלקות אביו, המגיד הקדוש מקוז'ניץ בערב חג הסוכות שנת ה'תקע"ה, נחלקו הדעות בנוגע לממלא מקומו, אם להתקשר בבנו ל 

שהיה נסתר מאוד, או לחתנו הרה"ק רבי אבי עזרא זעליג, שהיה ידוע כגדול בתורה. גמרו החסידים ביניהם לנסוע אל הרה"ק הרבי 
ת נכבדה מזקני החסידים יצאה ללובלין, ורבינו בענוותנותו ביקש מהם, שירשו לו לנסוע איתם כדי מלובלין שיכריע בשאלה זו. משלח

 שיוכל לזכות לחסות בצלו של הרבי מלובלין. אחרי הפצרות רבות נעתרו לו, שישב בקצה העגלה. 
 

להיכנס לחדרו של הרבי. החוזה מלובלין כאשר הגיעו לחדר קודשו של הרבי מלובלין כדי לקבל ברכת שלום, רבינו נשאר בפתח ולא העז 
לא פנה אליהם אלא קם מכיסא קודשו והלך ישר אל הפתח ונתן את ידו לרבינו ואמר לו: "שלום עליכם הרבי מקוז'ניץ". וציווה לזקני 

הקודש, המגיד הקדוש,  ארון –החסידים לחזור לקוז'ניץ ואמר להם: "כתיב: 'ויהי בנסוע הארון, ויאמר משה'. היינו 'ויהי בנסוע הארון' 
 בנו הגה"ק רבי משה". –'ויאמר משה' 

אחר שהוכתר בכתר ההנהגה ומילא את מקום אביו, נוכחו החסידים לדעת, כי הוא גדול מאוד בתורה. שאלו החסידים את האדמו"ר ל

תאמין", ואיך יתכן שהרה"ק  "לא יגעתי ומצאתי אל -הרה"ק ר' יצחק מאיר אלתר רוטנברג )בעל 'חידושי הרי"ם'( הלא גמרא מפורשת
 מקוז'ניץ שלא ראו אותו עוסק ביגיעת התורה מעולם, השיג את התורה הקדושה ורב כוחו בה? 

 

ונמצא שהוא גדול  -אדם, אשר לא ראיתיו מתייגע בתורה "ומצאתי" -השיב להם ה'חידושי הרי"ם' פירוש המימרא הוא כך: "לא יגעתי"
, כן הוא הרה"ק אלא וודאי שהתייגע בתורה, אלא שהסתיר זאת מעיני הכלגע בדברי תורה, בתורה, אזי "אל תאמין", שלא התיי

 מקוז'ניץ וודאי התייגע, אלא שהסתיר זאת מזולתו.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ְלָאִכיםִאם  ָגאֹו – ִראׁשֹוִנים ְכמַּ   זצ"ל מֶֹׁשה ֶאְליִָקים ְבִריָעה הֹוְפְׁשֵטייןב ָהרַּ ן הַּ

 
 

 

 



 

 

  
 

 

הוא הפנה את השאלה אל הגר"א מן, ששאל את הגר"ח 
מכיוון שכך גלגלה ההשגחה  –קניבסקי. התשובה היתה 

ס מלקבל את שניהם, והוא בטוח בכישרונו של העליונה, אין מנו
 ראש הישיבה למצוא פתרון לסוגיית חוסר המקום...  

 

ראש הישיבה שמע את התשובה, והבין מיד, כי הדבר ידרוש 
ממנו מאמץ גדול עד כדי למעלה מדרך הטבע למצוא מקום לשני 
בחורים שבדרך הטבע אין להם מקום... כששמע הגר"ח 

י כך גדול המאמץ הדרוש, הגיב ואמר: "בזכות קניבסקי, כי עד כד
 זאת יוושע ראש הישיבה באופן של למעלה מדרך הטבע!".

 

ראש הישיבה שמע את הדברים, ואמר מיד: "יש לי בת מבוגרת 
הזקוקה לשידוך, ובבית של אחד מאנשי הצוות יש שלוש בנות 
מבוגרות הזקוקות לשידוך. אנחנו בהחלט זקוקים לנס שמעל 

 בע, כדי לשמח את כולן בעת ובעונה אחת!".לדרך הט
 

הגר"ח קניבסקי שמע את הדברים, ובירך, כי הבנות כולן 
תמצאנה את זיווגן ומהר. ראש הישיבה התרגש מהברכה ומיהר 
לבשר לבני משפחתו, שהתחילו להמתין למימוש הברכה... הלא 
יאומן קרה: בתוך חודש וחצי, נשברו ארבע צלחות במזל טוב. 

שיבה אירס את בתו, ועוד אחד מאנשי הצוות אירס ראש הי
בתוך חודש וחצי בלבד! ארבע בנות מעוכבות  -שלוש בנות 

 שידוך זכו לשידוך.
 

ואז, ביום בו הגיע אברהם אברג'ל לישיבה, שוחח ראש הישיבה 
עם אביו, וביקש לדעת, כיצד קרה הדבר, שלמרות שבדרך 

א התקבל נגד כל הטבע לא היה לבן סיכוי להתקבל, למעשה הו
הסיכויים. כיצד קרה הדבר הזה, שבאופן כה פלאי, ובטעות כה 

 מוזרה, לבסוף התקבל הבן לישיבה הנכספת?
 

אביו של הבחור גילה, כי לאורך כל תקופת הלחצים והתחנונים, 
"אני סברתי שזו  רעייתו לא עזבה את ספר התהילים מידה.

אז אין  -ם תפילת שווא, אם הבחור לא מתקבל כי אין מקו
מקום", התוודה האב באוזני ראש הישיבה. "אבל רעייתי סברה 
אחרת, ולא הניחה את ספר התהילים ולו ליום אחד. שעות 

כך אכן קרה,  -ארוכות בכתה והתפללה, כי בנה יתקבל, ולבסוף 
 באופן פלאי שמעל לדרך הטבע!".

 

"לא יאומן!", קרא ראש הישיבה בהתרגשות, "ראו עד כמה כוחה 
של תפילה! לא היה לבחור כל סיכוי, גם הפניה מהגר"ח קניבסקי 

התפילות של אימו יצרו ישועה  -לא הגיעה בעניינו. ובכל זאת 
הבחור התקבל בעקבות טעות בזיהוי פלאית כפולה ומכופלת: 

בגלל שמות משפחה זהים, וארבע בנות התארסו במהירות 
 למעלה מדרך הטבע והכל בזכות תפילותיה של האם,

 ".שהובילו לכל ההתפתחות המופלאה הזו!
 

הבה נתפוס את התפילה בכל הכוח, ונאמצנה אל ליבנו. בכל עת 
נוכל להתפלל, ובוודאי בשלוש המתנות היומיות, שניתנו לנו: : 
שחרית, מנחה וערבית. הבה נתפלל בכל הכוח, עם כל העוצמה. 
זה יכול להפוך עולמות, וזה מה שיביא לנו בעזרת ה' את 

 הישועה הנכספת!

 

הְתִפלָ ל ׁשֶ  כָֹחּה  
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 תנצב"ה

אנחנו נמצאים בחודש הרחמים והסליחות. זהו זמן שבו כידוע 
עלינו לעשות חשבון נפש, לחפש ולפשפש במעשינו ולתקן את 
מה שצריך. בנוסף עלינו לתפוס את אומנות אבותינו בידינו 
ולהתפלל ולא להרפות ונדע, כי בכוחה של תפילה לחולל 

ם, נפלאות. סיפר הרה"ג ר' אשר קובלסקי על שני בחורים מצויני
 אשר ביקשו להתקבל לזמן אלול ה'תשע"ז לאחת הישיבות.  

 

ראש הישיבה ספק את כפיו באכזבה בגלל העובדה שאין מקום 
בישיבה. בצער רב, ביקש ממזכיר הישיבה להתקשר לבחורים, 
ולהודיע להם כי הם מצויינים, אך אין מקום: "לא נוכל לקבל 

ני הבחורים יש בחור שאין לו כיסא לשבת!". המעניין הוא, שלש
אותו שם משפחה. שמו של בחור אחד יוסף אברג'ל והוא ביקש 
להתקבל לשיעור א' בישיבה, ושמו של השני אברהם אברג'ל, 
והוא ביקש להתקבל לשיעור ג' בישיבה. המזכיר התקשר 

 והודיע להם על מצוקת המקום, וכי הם לא התקבלו.
 

הדין בהכנעה,  בעוד שנראה, כי הוריו של יוסף קיבלו עליהם את
הוריו של אברהם לא הפסיקו את מסע הלחצים והתחנונים. מדי 
יום התקשרו והתחננו על נפש בנם. אולם ראש הישיבה נאלץ 

פשוט אין!  -להתעקש ולהשיב את פניהם ריקם, כי כשאין מקום 
ואז, בשעת צהריים אחת, הגיעה שיחת טלפון, שהכריעה 

 אחרת.
 

מן שליט"א, ממקורבי הגאון מרן על הקו היה הרה"ג ר' אליהו 
רבי חיים קניבסקי שליט"א, שהתקשר בשמו וביקש, כי ראש 
הישיבה יעשה כל מאמץ ויקבל את הבחור אברג'ל. בעקבות 
שיחת הטלפון הזו התקשה ראש הישיבה להישאר אדיש, ואמר, 

לא יוכל להשיב את בקשת הגר"ח  -כי למרות שאכן אין מקום 
יבה ניגש למשרד, וביקש מהמזכיר קניבסקי ריקם. ראש היש

לשוב ולהתקשר להוריו של אברהם אברג'ל, ולהודיע להם, כי 
 בנם מתקבל לישיבה. 

 

ההורים התרגשו לשמוע את הבשורה, וכלל לא ידעו, מה עומד 
מאחוריה... חלפו כמה שעות, ולפתע קרתה התפתחות לא 
 צפויה בעליל: הוריו של הבחור יוסף אברג'ל, שכבר שבועות
ארוכים לא יצרו קשר, התקשרו להודות לראש הישיבה על 
הסכמתו לקבל את בנם, כפי ששמעו מהגר"א מן, שבישרם על 

 כך. 
 

עברו שניות אחדות וראש הישיבה הבין: הבחור אברהם, שקיבל 
אינו הבחור למענו פנה הגר"ח קניבסקי!  –הודעה כי התקבל 

תשובה הפניה הגיעה עבור הבחור יוסף אברג'ל, שקיבל 
שלילית לפני מספר שבועות, ומאז הוריו כלל לא התקשרו, ושמו 
נשכח מלב. ואילו אברהם אברג'ל, שקיבל הודעה מהמזכירות כי 

 זו הודעה מוטעית, שלא ניתן לחזור ממנה! -התקבל 
 

בבת אחת חילחלה ההבנה לראש הישיבה: במקום לא לקבל 
דעה שניהם התקבלו!... יוסף התקבל בהו -אף אחד מהם 

מהגר"א מן כי ראש הישיבה הסכים לקבלו, ואילו אברהם 
התקבל בהודעה ממזכירות הישיבה, שסברה, שהוא הוא 

 הבחור המדובר ולמענו פנה הגר"ח... מה עושים עכשיו?
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תצא  כי פרשת

עולם  במקרי מאליו  הנעשה דבר אין  – קרך אשר
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ממשא. עתה  זה התרחש  אשר מופלא למעשה  רבותי נא אבשמעו  מנחם  כ' ראה  פר' שני  חשובביום באברך

450 לקו ממתין כשהוא בעלזא בקריית האוטובוסים בתחנת ועמד לאשדוד ירושלים מעיה "ק לנסוע שהוצרך 

נוסעים, להעלות בכדי עמדו  לא זה  אחר בזה שעברו  באוטובוסים שכל אלא לאשדוד , מירושלים  נוסעים  המוליך 

לאוטובוס  איש משלושים  יותר להעלות שלא אלו  בימים  ההוראות ה'מגפה')עקב התפשטות למנוע שמיהר(בכדי מאחר  ,

מונית על  עלה הדרך (טעקסי)מאוד באמצע אך לאשדוד, 438 קו  עם ליסע  רצה שם  מרכזית', ל 'תחנה שתקחנו 

433 שמספרו לציון' ל 'ראשון הנוסע האוטובוס  על  ועלה  טעה  החפזון מרוב כי להוותו לו  היתה התברר הטעות (וסיבת

זה  דומים האוטובוס בחזית הקבועים המספרים וגם לאשדוד, האוטובוס של למקומו הסמוך ברציף  הוא לראשל"צ האוטובוס יציאת שמקום  מחמת

עליולזה ) כי לו ונודע  לביתו, וממהר נחפז  הוא שהרי - לאשדוד לציון' מ 'ראשון יגיע  כיצד  לברר החל  ומיד תיכף ,

שיעצור רגע באותו יוצא', וזה  נכנס  ש'זה  אלא עוד , ולא לאשדוד, אוטובוס עובר שם מסוימת בתחנה  לרדת

לאשדוד  והאוטובוס  לצמצם ... אפשר  שאי  אלא אשדוד. לכיוון השני האוטובוס מגיע לראשל "צ המוביל  האוטובוס 

שם ... 'תקוע' ונשאר תראה, קצהו אפס ממש .. פניו על  חלף

גלוי  יהודי אליו ניגש והנה  נפשו, להשיב שתייה בקבוק  לקנות לחנות  ונכנס חולשה הרגיש  הדרך טלטולי  מרוב

האזכרה' 'מתי ושאלו  ומצוות, תורה לחיי קשר  מכל רחוק רחוק שהוא עדים  כאלף עליו מוכיחה  חזותו  שכל ראש,

ל(-יארצייט ) לו נענה  הרבי , של  לאזכרה כוונתך האם האברך שאלו  בבעלזא', ל 'אזכרה לו החזיר כוונתך, 'אזכרה' איזה

האברך לו והשיב כוונתי, לזה אכן ואמר  האיש  של  פניו אורו זי"ע, מהר"א הרה"ק ה"ה  בלילהמבעלזא, האברך היום .

אביו גם  כי וסיפר, הלה  פתח הדבר. לפשר ושאלו זי"ע , מבעלזא ולהרה "ק לו מה  כי 'סיפור '... כאן שמסתתר שהבין

ל'אזכרה' שנה  בכל  לעלות כוחו , בכל עליו ששמר לו  היה  אחד מנהג אך לאידישקייט, זיקה מכל  לגמרי 'מנותק ' היה

אך  ירושה .. שום לו השאיר  ולא  עולמו, לבית האב נפטר  חדשים כמה לפני והנה הק', ציונו על  מבעלז הרבי של 

מצווה כשהוא אחת ירושה  לו ו'הותיר' עיניו את לפתע פקח גדולה, בחולשה מיטתו על  מוטל כשהוא מותו, בטרם 

אך  השנה , יום חל  זו שבתקופה  וזכרתי בבעלז ... לאזכרה  שנה בכל  לנסוע ולהקפיד  אבות במסורת להמשיך עליו

אותך... שמצאתי עד אותו לשאול  'חרדי' מחפש שאני  ימים שבועיים וכבר  יום, באיזה ידעתי לא

עוצרים ... לא האוטובוסים  בדרכו , אברך אותו עבר טלטולים כמה הפרטית, ההשגחה נפלאות וראה  בא ועתה 

נכון'... 'לא אוטובוס על  ועלה  בדרכו  תועלת...)טעה  ללא למונית שילם לאשדוד..(ואף  האוטובוס  את אחת ב'שנייה ' הפסיד ,

משמע ... תרתי ב'גלגלים ' מקלות לו תוקעים עבר שמכל זאת ונראה  כל  עשיתי אני אומר קוב "ה  שאותואך  בכדי

האזכרה ... מתי וישאלך אותך ימצא מראשל"צ אחד

כשהיצר הבעל"ט, הנוראים הימים  בשערי בעמדנו ובפרט  ואחד, אחד  לכל  מכאן למדנו גדול  חיזוק כי אמרו  באמת

עיננו והנה לנסות.. אפילו טעם  ואין להשתנות.. סיכוי לך  אין אבוד... כבד אתה ייאוש, מחשבות בלבבנו מחדיר  הרע 

כלום, בעולמו  לו שאין אובד' 'שה  עבור  מי, עבור והכל  עלילה נורא א-ל  לעשות  הפליא 'סיבובים' כמה  הרואות

זי"ע , מבעלזא הרה"ק  של לציונו  להגיע  יוכל  למען אלא שלימה בתשובה להחזירו ידחולא ממנו  ידח  מעתהולבל ,

וחומר קל  של בנו  בן וחומר אליוקל  אותנו להשיב ומשתדל פתח  פותח שבשמים  אבינו  כמה  הרחקנועד אם ואפילו ,

ית'. בעזרתו נעלה  ועלה באמת , להתעורר שנוכל  ותרופה מזור  לנו ממציא עדיין ביותר
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åéìàî äùòð àîìò éàäáíéîùä úçúîäçâùä ïéàå ,

èøôå èøô ìë ìò äðåéìò
ב

åðì ïéà .ùéøùäì àìà
,áèåîì ïéá áèì ïéá ,íìåòá òøàé øùà ìëù åðáø÷á

ä"á÷ä øáãá äùòð ìëäגâéäðîå ìòîî íéîùá áùåéä ,

ìòùå ãòö ìëá åîìåò úà
ד

äùòðä ïéðòå ïéðò ìëáå ,

àì íà åøáçì ïëåîá òâåð íãà ïéà éë ,íìåòä äæá

íãà ìù åéúåðåæî ìë íâ ,ìòîî ùøåôî ïë æøëåä

çéìöî ,ãéñôî åà çéååøî íãà ïéàå ä"øî åì ïéáåö÷

íéîùî ïë òá÷ð àì íà ,'çìöåé àì' åàהæåæé àì óà ,

åà äðä êì' êìîä íäì äååéö àì íà ïáú åà ù÷

...'äðä

,ïëàå÷åæéçá àìà åðéà ÷ìîò úà úåçîì '÷ùðä éìë'
äøåäèä äðåîàä'÷ìîò úîçìî'á áéúëãëå ,

אית ב. זה  הפסוק כעין על זי"ע , אמת' ה'אמרי מהרה"ק סו)א ג שיש(איכה ה'', שמי מתחת ותשמידם באף  'תרדוף 

'מ רק הוא העולם בזה הנעשה שכל  המחשבה את ולהשמיד מהאלוקיםתחתלרדוף שהכל  מבין ואינו ה '', שמי 

בשמים העליון.ממעלאשר וטעם סיבה פי  על ,

ית"ש, הבורא הנהגת את אופן בשום  להבין אפשר אי אשר  עד ספיקות, גבי על  ספיקות מערים  'עמלק' אם  וגם 

נעשה והכל הבירה, בעל הוא שהקב"ה ברורה באמונה יתחזק אז גם ח"ו, השגחה  בלא ממש דולקת ' כ 'בירה  ונראה 

ושכלנו . דעתנו קוצר מחמת להבין יכולים אנו שאין ואף  ובתבונה, בחכמה ידו על 

שופטים בפרשת תורה אמרה  יא)והנה , אומר(יז 'אפילו וברש "י, ושמאל ', ימין לך יגידו  אשר  הדבר  מן תסור 'לא

נקט ולא ושמאל , ימין נקט מדוע להקשות, אחד  מחכם שמעתי ימין' שהוא שמאל  ועל  שמאל  שהוא ימין על  לך

כששנים הרי נתבונן, הבה ביאורו, אלא וכיו"ב, יום' שהוא לילה  'על לך  אומר הוא אפילו כגון אחרים 'הפכיים '

לו יושב עתה , השני... של  שמאלו  כנגד האחד וימין השני של  ימינו כנגד האחד שמאל נמצא זה למול  זה  יושבים 

מהי  שמאל , זה  אלא כן, לא רבינו, התלמיד, נענה לעומתו  'ימין', שזה  ימינו על  מראה  ורבו רבו, למול  התלמיד

אמיתית האמת, בראיה  שונה , בעין  הדברים את רואה  והוא  אחר' ב 'מקום  יושב שרבו להבין התלמיד מקומועל  לפי –

'הימין' את יראה וממילא הרב, של 'במקומו' הוא אף יהיה  אליו  יתבטל  וכאשר רבו, דעת ולקבל  להיכנע  ועליו

'שמאל '. שהיא

האדם , אמונת לענין למדנו, הדברים עמוומכלל  ה ' בהנהגת הפוכים דברים  לו נראה  אם  ש'משמיםאף הקב"ה הרי ,

הארץ' יושבי כל אל  השגיח שבתו ממכון האדם , בני כל  את ראה  ה', יא-יב)הביט  לג הוא (תהלים מושבו וממרום ,

ימין... אלא שמאל  כאן ואין עמנו, להתנהג יש  והיאך כיצד יודע 

הטורים' 'בעל כתב  לבבך)והנה  את ד "ה  ניצבים ה''(פר' בטוב  לראות האמנתי 'לולא וז"ל , יג), כז אותיות לולא,(תהלים

ה'אלול , נגד חרדתי ואילך בתיבתשמאלול  נרמז מדוע שביארו יש  מלולא. בהיפוך תכליתנואלולשנכתבה זהו כי  ,

האמנתי – ובהסתרה ...בה'להאמין–לולא  בהיפוך עמו מתנהל שהכל  כשנראה  אף

עלג. זי"ע  אהרן' ה'בית הרה "ק שאמר  וכמו  הסיבות ', כל  'סיבת  שהוא בהקב"ה המאמין זה  של  שכרו רב  ומה 

כג)הפסוק קיח  שאומר(תהלים ומי  'זאת', בשם נקרא הזה  העולם כי בעינינו', נפלאת היא זאת היתה  ה ' 'מאת

– לו שיארע מה היתה בכל  ה ' הנקראמאת עלמא בהאי שאירע  בעינינו,זאת מה נפלאת פלאות היא  לראות זוכה  -

מאת)בעיניו ד"ה ניסן לר "ח אהרן  .(בית

סימן ד. - וברש"י 'עגלות', לאביו שלח לאחיו יוסף  שנתגלה  לאחר כי זי"ע  ישראל ' ה'בית הרה"ק לה רמז נאה רמז 

יוסףמ שלח אשר  העגלות את וירא שאמר זהו ערופה , עגלה בפרשת ממנו, כשפירש עוסק  היה  במה  להם סר 

פרעה שלח  אשר  אמר כז)ולא מה  נאמר(רש"י ערופה  שבעגלה  לו רמז  כי הרה "ק, ופי' א). כא שופטים נודע'(בפרשת לא 

הכהו באמתמי אבל אותי, מכרו שהאחים  לך  נראה יהיה  אם אפילו ליעקב  יוסף  לו אמר כיו"ב  נודע', לעולםלא  -

תדע  הכני לא היה .מי ה' מיד הכל כי ומכרני...

יג -יד)בפרשתןה. וקטנה '.(כה גדולה ואיפה איפה בביתך  לך יהיה  לא וקטנה, גדולה  ואבן אבן בכיסך לך  יהיה 'לא ,

כלום, לך יהיה לא כן , עשית אם - לך יהיה  לא מוצק וברש "י, ויסוד גדול עיקר למדנו אי כאן  כי כללא, בהאי

לו  שנקצב ממה  יותר מאומה  לעצמו  לקחת לאדם בצדק)אפשר  שלא לעצמו יקח אם להפסיד הוא מסוכן כל(ואדרבה, שהרי ,

בספרו הנכתב כל  אלא ממנו, ימעיט  או יקח שאחר וא"א לעצמו, שירבה אפשר אי לו קצובים אדם  של  מזונותיו 

בידו ... ויתקיים ויבוא יעלה  השנה בראש
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(àé æé úåîù),'ìàøùé øáâå åãé äùî íéøé øùàë äéäå'

àøîâá åøîàå(.èë ä"ø)úåùåò äùî ìù åéãé éëå'

,êì øîåì àìà ,äîçìî úåøáåù åà äîçìîïîæ ìë
íáì úà ïéãáòùîå äìòî éôìë ïéìëúñî ìàøùé åéäù

íéøáâúî åéä íéîùáù íäéáàì.'íéìôåð åéä åàì íàå

ìòåøîàð êë'çëùú àì'äòù ìëáå úò ìëáù ,

ìëúñð'ù éãé ìò ÷ìîòá 'íåçìì' åðà íéååöî

äçâùäá íä åðúåà úåøå÷ä ìëù ïéîàðå ,'äìòî éôìë

ùéù éî ïéàå .åðéòåø åðéáà úàî àìôð ïåáùçá úãçåéî

åðîî ä"á÷ä çëù øîåì åãéáוäçå÷ô åðéò úò ìëá éë

.å÷éæçäìå åáéèéäì ìàøùéî éùà ìë ìò

êëåò"éæ ìàèéå íééç éáø ÷"äâä øàéá(áåè úòãä õò)

àöú éë ïúùøô ùéøá øîàðù íòèääîçìîì,

åà ,÷"ìæå ,àì åúå 'äîçìî'ì àìà äàéöéä ïéàù äàøðù

÷ø ú"éùä ìù äòãåä åæ ïéà ,àöú éë åøîåàá æåîøé

,äîçìîì àöåéä ìà éååéöå äøäæàíéùì êøèöé åúàöá éë
úåùòì çë åì ïúåðä àåäå äòåùúä 'äì éë åúðååëáå åúòãá

ìéçáåùçúù äîçìîì àöú øùàë äùåò äúà äëë íàå ,

ì"ðë äîöò äîçìîä àì äàéöéä úìåæ êãéá ïéà éëæà
,êãéá åðúðåøëæðë åá êðåçèá úáéñì äæå.ì"ëò .

אמונה מתוך הפרנסה  בעסק  השתדלות  – באמונה ונתת נשאת 

ïúùøôá(æé¯âé äë)äìåãâ ïáàå ïáà êñéëá êì äéäé àì' ,

äìåãâ äôéàå äôéà êúéáá êì äéäé àì ,äðè÷å

äùò úà øåëæ ,'åâå êì äéäé ÷ãöå äîìù ïáà ,äðè÷å

úåàø÷îä úåëéîñ íòè é"ùø ùøéôå ,'åâå '÷ìîò êì

'áéåàä éåøéâî âàåã éåä úåì÷ùîáå úåãîá úø÷ù íà,'

ùøãîä éøáãá åøå÷îå(ç àîåçðú)á"éöðä äù÷äå .

éë ,ïàë åðéöî éúáø äîéú äøåàëìù ,'øáã ÷îòä'á

,úåì÷ùî ïååòá ìàøùé ìò àá ÷ìîòù øîåì ïúéð ãöéë

åì êøöðù øëîîå ç÷î ïééðò íåù øáãîá äéä àì éøäå
íé÷éåãî úåì÷ùîäù÷ä ãåò .äæá àåèçì êééù äéä àìå ,

'îâá àúéàã àäá á"éöðä(:çô á"á)'ìù ïùðåò äù÷
úåéøò ìù ïùðåòî øúåé úåãîäù÷ åøîà àìù êëîå ,'

ìæâíà éë äáéðâå ìæâ éðééðò øàùì äðååëä ïéàù äàøð

øúåé äæá ïååòä øîåç äî øåàéá êéøöå ,à÷ééã 'úåãéî'ì

åéøòî ìåãâ àåäù àìà ãåò àìå ,ùîî äìéæâî.ú

íéã÷îå,úåøåîçä úåøéáò 'â ìò ì"æç éøáã òåãéù äîá

ïéà äðäå ,íéîã úåëéôùå úåéøò éåìéâå æ"ò

ììçîä éøäù ,ùðåòä ïééðòì 'íéøåîç' íäù äðååëä

ïëå ,äìé÷ñá ïåãéð úåéøòá åìéàå äìé÷ñá ïåãéð úáù

øúåé úåì÷ úåúéî íäù ÷ðçá âøäð íéîã êôåùä

úáéñá ïðåáúð íàù ,ìåãâ ãåñé øàáî àìà .'äìé÷ñ'î

'â ùéù àöîð àèç éãéì íãàä úà äàéáîä øáãä

.à ,úåéø÷éò úåáéñåúøåúáå 'äá äðåîàä øãòä'ùàø'å ,

.á .æ"ò àåä Y äæ óðòî íéàèç ìëìäååàúä úåøáâúä,

.â .úåéøò àåä ïë úîçî íéàèçä 'ùàø'åúåøáâúä
åøáçì íãà ïéáá íéòâåðä íéðééðòá äîåãëå ñòëääæáå ,

שכתבו. וכמו לב', לנשברי ה' 'קרוב הק'ואדרבה החיים' בפסוקה 'אור טו)בפרשתן, נשים(כא שתי  לאיש  תהיין 'כי

שנואה  והאחת אהובה אמרוהיה האחת אלא לשנואה, הבכור יהיה  'אם ' כתוב לא ומדוע  לשניאה ', הבכור הבן

לאהובה, ולא לשנואה  הבכור יהיה שבוודאי – ודאית בדרך לסומכםהכתוב  לב  בנשברי יראה  ה ' וירא כי דרך על 

לאה שנואה כי  לא)ה' כט .(בראשית

ילמד אדרבה ,מכאן כי שכחני, וה ' ה ' עזבני לחשוב לבבו  ירע  לא ואפל , 'שפל' מצבו  של "ע בשעה  לדעת איש כל

ביותר  ומשמרו בו משגיח  הקב "ה  אז שהרי ויגל .ישמח 

רלב"ג כתב פ"ז)כעי"ז סוף א' היתהוז "ל.(שמואל חנה  כי הש"י שראה  מפני ולזה  בשפלים, משגיח  הש"י כי להודיע 

ילדים , אין ולחנה ילדים לפנינה  נתן  אלקנה  אצל עכ "ל .האהובה  ולאה , רחל בענין לזה בדומה בתורה  שנזכר  וכמו

ילמד אדרבה ,מכאן  כי שכחני, וה ' ה ' עזבני לחשוב לבבו  ירע לא ואפל, 'שפל ' מצבו  של "ע  בשעה לדעת איש כל 

ביותר  ומשמרו בו משגיח  הקב "ה  אז שהרי ויגל .ישמח 

כי  חזו"א..., כשיעור ו'נשבר' 'שפל ' שהוא למי דווקא ולאו ואחד, אחד לכל  גדול חיזוק בהם  יש הרלב"ג ודברי

'וירא  להדיא בכתוב מצינו מקום מכל  אך בדבר השגה שמץ  לנו אין כי שאם ולאה, רחל  כהרי ופנינה חנה  הרי  לא

כי לסומכם',שנואהה ' לב בנשברי יראה ה ' 'כי עליה לומר ניתן ובוודאי כלללאה', נזכר לא  פנינה  לגבי אמנם

שנואה  יותר ,שהיתה  אהובה  היתה שחנה  רק  אלא בעלה, אלקנה  עלאצל הקב "ה  שהשגיח  ברלב"ג מבואר ואעפ"כ 

יותר  תחשב...פנינה  'שפל ' ובגדר  מחנה , אהובה פחות היתה  כי ילדים , לה האי ונתן כי נפש  עגמת שאפילו וללמדנו 

גדולות  ישועות בחובה צופנת .גוונא 



תצא כי פרשת - הפרשה באר  ã

äîä åìàå .íéîã úåëéôù àåä øúåéá øåîçäå 'ùàø'ä

,äøåúá úåøåîàä úåøéáòä øàù ìëì ïé÷éæð úåáàä 'â

äæ éøä åúñðøôì ïë äùåò íàù ,úáù ììçîä ïåâëå

æ"ò 'õîù' åá ùéå äðåîàä øãòäî òáåð
ז

àèç íà ïëà ,

.úåéøòã åäééøæéáà ïéòë äæ éøä åùôð úååàú éåìéîì

ïåøñçî òáåðù øçàî æ"ò àåä àèçä úåáéñ 'úåáà éáà'å
åäìåëî àéù÷ àãå ,äðåîàä.

äúòîåáðåâä éë ,úåì÷ùî ïååò øîåç áèéä øàáúé

äååàúäù úîçî ïë äùåòù ïëúé åøáçî õôç

ïëà ,'úåéøò' øãâì êééù àåä àìéîîå ,éìë åúåà ãîçå

çéååøäì ìéáùá íéðå÷ä úà äîøîå úåì÷ùîá ø÷ùîä

òáåð äæ éøä øúåéñðøôîå ïæä 'äá äðåîà ïåøñçî
åéùòî éôì úéèøô äçâùäá.'äøæ äãåáò' øãâá æ"éøäå ,

,úåéøò ìù ïùðåòî øúåé úåãéî ìù ïùðåò äù÷ ïë ìòå

.úåéøòî øúåé äù÷ äðåîàä ïåøñç éë

åäæå,øîåìë Y úåì÷ùî ïååòá àá ÷ìîòù ì"æç åøîàù

øçà íäéìò òéâä ÷ìîò éë ,ïååòä 'ùøåù' åúåàá

'ïéà íà åðáø÷á 'ä ùéä' åìàùù(æ æé úåîù)åðééäå ,

ïôåàá íâ ãéîú íäéìò çéâùî ä"á÷ä íà å÷ôúñðù

,íéøöîî íúàöá åîë ìë ïéòì úéìâð äçâùää ïéàù

áéúë êë øçà ãéîå(ç ÷åñô)äæ éøäå ,'÷ìîò àåáéå'

äðåîàä ïåøñçî àáä úåì÷ùî ìù àèçä ùøåù åúåà

...÷ìîò àá äðåîàä ïåøñç ìòå ,úéèøô äçâùäá

ììëéãé ìò àéä äùòîì ÷ìîò úééçî éë ,íéøáãä

ïééðòá èøôáå ,'úéèøô äçâùä'á äðåîàä ÷åæéç

ìëáå úò ìëá ãéîú ñðøôîå ïæä àåä éë ,äñðøôä

,úìäåáîå äøéúé úåìãúùäì íå÷î ïéà àìéîîå ,äòù

,äøåñà úåìãúùäì øîåçå ì÷ ìù åðá ïá øîåçå ì÷å

äîåàî åì ìéòåú àì äë ïéá øùàח.

ורצון  רחמים ימי – לי ודודי לדודי  אני

òãåðíéðåîã÷ä åæîøù äî,ä"ø úìéôú íäøãåáàá àáåä)

(áì 'éñ 'òåøæ øåà' ç"øäîä ïëåúáéúáìåìààåäù

ú"øàéðìéãåãåéãåãìåúáäà úéìâð äæ ùãåçá éë ,é

וכדכתיבז. 'ריבית', איסור בה  שנאמר בפרשתן עוד זאת מצינו כ)וכן נשך (כג אוכל נשך כסף  נשך  לאחיך  תשיך 'לא

חז"ל  שאמרו  מה נודע  וכבר  ישך', אשר דבר עא.)כל ודיו,(ב"מ וקולמוס ולבלר עדים  מביאים  'הם בריבית מלווי על 

נערכת בריבית הלוואה כל  כי כלומר , ישראל ', באלוקי כפר  זה פלוני - וחותמין הלוואה )וכותבין כשהסופר(ככל עדים בפני

פעם רח "ל. ישראל באלוקי כופר שהוא וחותמים כותבים שהם נמצא חותמין, והלווה והעדים הלוואה , שטר כותב

עליו לעובר לקרוא שבתורה  איסורים משאר יותר ריבית באיסור  החמירו מדוע זי"ע , איש' ה'חזון הגה"ק  את שאלו

איש ', ה 'חזון ענה  ישראל'. באלוקי לוכ 'כופר  תוסיף ולא  מעמו, קצוב  שהכל - בה' האמונה  היא  היהדות מעיקרי כי

פרוטה משוה  בפחות אפילו יתירה מאמין ,השתדלות אינני - היהדות יסוד  כנגד ומכריז  בריבית המלווה זה בא והנה

ועוד  ממוני, את להרבות התורה  מן איסור לעבור אנוכי מסכים ההכרחית , ובהשתדלות בהיתר רק  לי תבוא שפרנסתי

ועדים ', וחתימה  ב'כתיבה  מעשיו את ממנומחזק גדול בעיקר כופר לך  אין  כן  קעח)...על ח"א איש .(מעשה

עולח. הקים  שכידוע זצ "ל פוניבז ' גאב"ד ומכתת הגאון נוסע  היה הרמה , ישיבתו  בהעמדת ברק בבני תורה  של ה

כזו מנסיעה  בחזרו אחת פעם מפעלו . וקיום להעמדת  אדירים סכומים לאסוף חלילה וחוזר להתם מהכא  רגליו

צ'יק התלמידים לקהל  הראה – הישיבה בהיכל  הבימה  אצל  נעמד  העם(טשעק)לפראנקפורט , מעשירי אחד שנתן

השנה . כמחצית למשך הישיבה את להחזיק  כדי בו שהיה אדיר, סכום נכתב ובו 

את  לי פתחו אחד בבית לאחת, אחת הפתחים  על  חיזרתי לפראנקפורט  בהגיעי דרכי מתחילת להם, סיפר  וכה 

זה שאין שהודיעני דשם , מהעסקנים  אחד  הקב"ה לי  שזימן עד לבית מבית עברתי וכך לא, אחרים ובשנים הדלת,

אצל 'פגישות' עבורו  נסדר ואנו בביתו, מר  נא ישב אלא הדרך, זו לא הפתחים, על  כך  שאסובב התורה  מכבוד

ותיאר הגדולים העשירים  אחד עם  לדבר  העסקן בהגיע  לתכליתו. מר יבוא וכך חשובים, אנשים אצל  כנהוג העשירים

שמונה בשעה היוצאת ברכבת למרחקים  נוסע  הנני למחר  – ואמר  העשיר נענה וכו', הישיבה מפעלות את בפניו 

בבוקר ויהי העניינים . כל את שם 'ונסדר' שמונה לפני שעה  כרבע הרכבת תחנת אל  הישיבה ראש נא יבוא בבוקר ,

חיי בימי לראשונה – שבע  בשעה  באיחור משנתי  ב ...התעוררתי האחרונה ובפעם  ב'שבע' הראשונה  בפעם קמים אשר  ישנם (רבים

יותר) מוקדמת שעה  לאפוקי  הכוונה פוניבז ' גאב"ד שאצל להתפללאלא לביהמ "ד אפנה  אם כי עצמי לבין ביני חשבון עשיתי מיד ,

לבטל דרבים  תורה  תלמוד  גדול שהרי – בביתי ביחידות שאתפלל  מוטב העשיר, עם הפגישה  את 'אפסיד' בציבור

חז "ל  בדברי להתחזק אומר וגמרתי אלו , מחשבות דחיתי מיד ברם, בציבור . תפילה אחת פעם  ראה עבורו רבה  (מדרש

ה ) אחר .ד ממקום  ישלים הטוב וה ' בציבור, כראוי ואתפלל  לביהמ "ד אלך – ומפסיד לי שומע  אדם אין
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åáåø÷ íò åéðá åðéìà íéîùáù åðéáà ìù äîåöòäט.

ì"æéøàäî àúéà êëå(ù"äù ô"äòù)éãåãì éðà' ÷åñôä ìò

æåîøì ,ìåìà ú"ø .ì"æå ,'éì éãåãåä"á÷ä ìåìà ùãçá éë
ãåã äùòðå ,ìàøùé íò äöøúîיäáåùúá íáø÷ì íäìיא,

äæ ùãçá åéàøå÷ì áåø÷ àåäåì"ëò .יב,

àáåìà íéîéá ùéù íéîçøä ìãåâ äàøåיגäîúù äîî

ò"éæ 'àéðúä ìòá' ÷"äøää"ã äàø 'øô ,äøåú éèå÷éì)

(éãåãì éðàúåãéî â"é' úåìâúä ìåìà éîéá ùéù ïååéëî

'íéîçø ìùיד,ïë íà ,äðùä éãòåîå úåúáùáë ,òåãî
'áåè íåé'ë ùãåçä ìë úà âåçì åð÷éú àììò øàáîå .

משם אולי הרכבת, לתחנת  ואגש אנסה, הפחות לכל  – לעצמי חשבתי ומחצה, שמונה בשעה התפילה את גמרי אחר

לנגדי... זה עשיר מופיע והנה בדיוק דקות חמשה אחר דקות, וארבעים שמונה  בשעה  לשם הגעתי ואכן , ישועתי, תצמח

במקום תשע  של ברכבת ליסע  והוכרח גמור  באונס  נאנס כי שלימה, כשעה עליו  להמתין צריך שהייתי על  להתנצל  והחל 

ירחים . ששה במשך הישיבה את לכלכל סיפוק  כדי בו יש  כי רואות עיניכם אשר  זה צ'יק לי נתן ואז שמונה . בשל 

הננו, מאמינים  בני מאמינים  שהרי ומפסיד ' לי שומע  אדם ש 'אין  בזה להראותכם  באתי לא – לומר הרב והוסיף

הם , אמת כי הוכחות צריכים אין חז "ל  מפסודברי שאין  די לא כי להראותכם  רציתי זאת התורהאך מקיום  ידים 

כפלים , בכפלי מרוויחים אדרבה  אלא תחנת והמצוות, אל  מגיע  הייתי ואכן, ביחידות, ומתפלל  ממהר הייתי  אם  שהרי

שעה שאחרי הידיעה  מבלי – שלימה  שעה  במשך זה  עשיר על  להמתין נשאר הייתי וכי היעודה... בשעה הרכבת

ש'הכל באמונה לביתי. וחוזר מתייאש  הייתי אלא שלא, פשיטא הנה , עד באתי שלכבודו  העשיר ברינה ' יבוא 'בוא

זה . צ'יק קבלתי רבים חשבונות בלא בציבור שהתפללתי מכיוון ורק  במעשי, לזה  גרמתי כי ידעתי ולא השמים', מן

העולם,ט. מן להסתלק חפץ  שאינו אמר  זי"ע  מניקלשבורג שמעלקא רבי הרה "ק כי  זי"ע, חיים' ה 'אמרי הרה "ק סח 

אלול  חודש  מבלי לחיים להם  יש פנים  ואיזה  אלול , אין הבא' ב'עולם  ב "ב)כי קודש, .(שרפי

גם דנים  שאז בספה"ק  וכמובא העליונים, בעולמות  גם שייך ויוה"כ ר "ה – הדין' 'יום כי בדבריו, הכוונה ונראה

חיים  ש'ספרי חז "ל  שאמרו במה  זאת ונרמז  העליון , שבעולם  הנשמות  ורעדהמתיםוספרי את וחיל לפניו', פתוחים

בתשובה לדופקים  הנשפעת הגדולה  דשמיא הסייעתא את אלול , בחודש שיש  והקירבה  האהבה את  אמנם יאחזון,

לי'... ל 'דודי לזכות החיים  בארץ  להיוותר שמעלקא ר' הרבי חפץ היה כן על  העליונים, בעולמות  אין זאת –

מתיקהי. מיני מאביו הבן יבקש שחרית' 'פת אכילת זמן בהגיע  אם שהנה משל, בדרך לבאר אחד מצדיק ושמעתי 

הבן  בגשת אמנם הגוף, ומחזקים המבריאים מאכלים לאכול  העת הוא עתה  כי האב , לו יתן לא בוודאי לאכלם

בכל ידו ומלא בהרחבה לו  יעניק  אלא הדוד, בו יגער לא דא, כגון  ויבקש  זהולדודו כי  נפשו , כאוות מתיקה מיני

הם וכך לכך... ראויה והשעה העת האם  או בדין, לקטן מגיע  האם חשבון בלי  ונותן, שנותן 'דוד ' של  ומהותו טבעו

מעמו . נשאל  אשר ככל  רב שפע  עלינו  ומשפיע  כ 'דוד'... נעשה שהקב"ה אלול  ימי

דכלה'יא. ב'אגרא ולקחתי)כתב ד "ה '(וארא השי"ת לילתכםאלקחתיוכי לוקח אלול  שבחודש  רמז  'אלול ', ר"ת עם'

זה . בחודש שמתעוררת התשובה  ידי על  לעם ישראל  את

מקעלעם יב. הסבא כתב שכתב (קלם)וכך  וכמו השמים, באותות והנחמד האהוב אלול, י' באגרת, ז "להרמב"ןזי"ע

בתולה מזל  מזלו שבשמים ,כי לאביהם לבם  להכין הזה  החודש להם  ובחר ישראל, לכנסת  האהבה  על להורות

ית' אליו  בהתקרבם  אהבתם  על  אהבה  סא)והוסיף  עמ ' מקלם הסבא .(כתבי

זי"ע יג . הגר"א כתב יצירה )נוראות בספר  הליקוטים שבסוף החדשים רחמים .וז"ל (סוד כולו אלול  חודש 

חז "ל אמרו  שהנה לבאר, א)ושמעתי א בראשית ברש"י הובא טו, יב את (בר"ר  לברוא הקב"ה  של  בלבו  עלה שבתחילה

העולם קיום נמצא הדין. למדת ושיתפה  רחמים מדת הקדים מתקיים העולם שאין וכשראה  הדין, במדת העולם 

אלול  בחודש אבל  השנה, בכל  אלא אינו זה כל  אמנם יחד, גם ורחמים דין שיתוף ידי  על  רחמים ,הוא בוכולו  אין

רחמים . שכולה בהנהגה עולמו מנהיג הקב"ה  אלא כלל , דין שיתוף 

מהרי"ל  בתשובות ל"ג)איתא -(תשובה הקודש  על  מחול  ר"ה בערב להוסיף הרוצה  קדושת אודות עצמו על  ולקבל 

ויום ישראל  'מקדש  יאמר  שלא  כדי הכוכבים , צאת קודם  היום' 'קידוש יקדש שלא  ומסיק חשיכה , קודם  טוב יום 

זמנו, קודם  הדין ' 'יום את ויתחיל  בדבריו הזיכרון ', להעמיס אלול ,ואפשר  חודש  של  ה 'רחמים ' מימי ימעט  ודי שלא

זו ... והארה בהערה

הקדוש יד. מהאר"י שאיתא שאף אמר זי"ע מקאריץ  פנחס  רבי ואתחנן)הרה"ק  פ' המצוות 'מקרא'(שער לומר שאין

תהלים)בלילה ספר  זה בלילה(ובכלל תהלים לומר מותר אלול  בחודש מקום מכל  אות, אלול חודש  החדש, פינחס (אמרי
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,øéòá ø÷áì ïîæ åì òá÷ øùà àùðå íø êìîì ìùî éô

úàöì ãçà ìë ãéá ùé åëøãá êìîäù ãåò ìë äðäå

,úåôé íéðô øáñá íìåë úà ìá÷î àåäå ,åéðô ìéá÷äì

ñðëðùî ë"îçàì êà .íìåëì úå÷çåù íéðô äàøîå

ãçà ìëì úåùø ïéà øáëå íéøòùä íéøâñð åðåîøàì

íéøùä íà éë êìîä éðô úà ìá÷ì íéðôìå éðôì ñðëéäì

úåùøå ïîæ úòéá÷ àìá åñðëé àì íä íâ óàå ,íéáåùçä

ìéá÷äì ïéàöåé åððäù ìåìà ùãåç äîåã êëìå ,ïëì íãå÷

àñë ìò áùééúð àì ïééãòùë ¯ äãùá 'úé åéðô øåà

åáì úåìàùî ìë åìöà ìåòôì ãçà ìë ãéáå ,ïéãäטו.

áúëò"éæ 'úåôé íéðô'ä ìòá ÷"äøä(éúò ãéá ä"ã éøçà)

'ì÷ êéòø åø÷é äî éìå' .ì"æå(æé èì÷ íéìéäú)Y

íäù é"øàä ù"îë àåä åùøåùù ,ìåìà éîé ìò éà÷ã

äðùä ìë ìò øôëî äæä ùãåçù ïåöø éîéå úåòéø éîé

(.æð úåáåúë) ì"æç éøáãá æîø êøãá äæá øàáîå)'äìåúáì' íéðúåð'

åì íéðúåðå ,äìåúá ìåìà ìæî éøäù ,'ùãåç øùò íéðù

øùò íéðù ìë úà ï÷éúù éîë áùçéé ùãåçáù íãàì

ìë ìåìà éîé áùçîù Y é"ùä ãñç àåäå ...(íéùãçä

'íåéì úçà äòù' úåòù á"é àåäù íåéטזéîé íäå ,

ìåçä éîé ìò íéøôëîä ùãå÷äæ"éôìù ,åúðååë äàøðä ïîå)

íåé ìëá éøäù ,äðùä éùãç á"é ìë úà ï÷úî äæ ùãåçù àöîð

è"ëá ùé 'íåé á"é' íéîòô äîë àð áåùç ,íéîé á"éë áåùç 'ìåìà'î

(äðùä úåîé ïéðîë íåé è"ë íéîòô á"é êãéá äìòé ,ìåìà ùãåç éîé,

áåúëä êùîä åäæå(çé íù)éîéù Y ïåáøé ìåçî íøôñà'

.'äðùä ìë ìù ìåçä éîé ìò åáøé íéùåã÷ä ìåìà

אלו בימים והתפילות  התשובה  קבלת - קרוב בהיותו קראוהו

ïúùøôá(âé àë)çøé äîà úàå äéáà úà äúëáå' ,

÷"äåæá .'íéîé(.áò ç"åæ)åìà íé÷åñô ùøãð

úàå äéáà úà äúëáå' íù åùøéôå ,äáåùúä ïééðò ìò

,íéîé çøé äîàäùî ÷éìñ äéáã ìåìàã àçøé àéä àã
ä"á÷ éî÷ ïéîçø éòáîì àøåèìéáø ÷"äøä øàéáå .'

ò"éæ ìàèéåå íééç(æåîøé åà ä"ã úòãä õò),ì"æåø÷éòå
àø÷ðä ìåìà ùãåçá 'éäú úìáå÷î äúåéäì åæä äáåùúä
éøòùå .úòîùð êúìôú æà éë íéàøåðä 'íéîé çøé'

íéçåúô äáåùúéðà' ãåñáå ,'åàöîäá 'ä åùøã' ù"îë ,

,'ìåìà' ú"ø 'éì éãåãå éãåãìãéãéì ä"á÷ä êôäð æà éë
äáåùúá áùä íãàä ìà áäåàå.

ùøåôîå'à"øâ'ä áúë(æ â"ìô ,àùú éë 'øô åäéìà úøãà)ìò

á÷ò 'øôá øîàðù äî(äë è)éðôì ìôðúàå'

,ô"ëäåéì ìåìà ç"ø ïéáù íéîéá åðééäå ,'íåé íéòáøà ''ä

íäéìò ìôðúä àìà íåìë äùò àì íåé íéòáøà íúåàáù

(íãòá 'ä éðôì ììôúäå)äìéôúì íåé 'îä åìà åð÷úð ë"ò ,
יז

íéðåðçúìå
יח

.íäì ú"éùä äöøúð ë"äåéáå Y

כולותכ"ז) כל  אלול חודש אבל  'דינים', שורים  שבלילה מכיוון בלילה  תהלים  אומרים  שאין הטעם כי לומר ואפשר  .

ורצון. רחמים

בכתובטו. זי "ע מבעלזא שלום' ה'שר הרה "ק ביאר י)כה כ לאב,(תהילים משל  קראנו ', ביום  יעננו המלך הושיעה 'ה '

בנו עם לומד היה אשר שעות אותם בכל  והנה  ותלמוד, משנה  מקרא למדו יחד לבנו , 'מלמד' מתנהג שהיה  היה 

משסיימו גדולה, והתמדה  בחשק שילמד  ומכהו מענישו היה  כראוי  לומד הבן היה  לא ואם  דבר, לכל  כ'מלמד ' אליו

יום מידי הדבר נשנה וכך בנים'. על  אב 'כרחם  וחיבה  באהבה כ'אב' אליו להתנהג האב חזר לביתם והלכו ללמוד

ה'מלמד ' אצל  נא השתדל ממך, אנא – 'אבי ' לו ואמר בבית בהיותם האב אל  הבן פנה ימים , כמה  כעבור ביומו ,

כך כל  בי להכות שיפסיק אביו)שלי עם  בעצמו  שלום' ה 'שר  אצל היה  זה  עמנו(מעשה מתנהג ורצון הרחמים בימי כיו "ב, .

ממנו, ומבקשים  מפצירים אנו ואז עמו , עוונות ומוחל  בחסידות שבשמים הרחמים'השם'אבינו הנהגת בעת כעת

ובקשתנו  שאלתנו  הק ', הוי"ה  בשם  הנרמזים  הדין 'הושיעה'הגלויים שבעת  'המלך' עם שתדבר  בזאת נא הושיענו

בבחינת יהיה ש'המלך'כאשר נזכה  אז  גם  קראנו'המשפט , ביום  בקשותינו'יעננו  לכל  ויעננו כאב עמנו יתנהג ,

בניםומשאלותינו על  אב  .כרחם

בעלמאטז. ולפלפולי וז "ל. אלו, בימים  שכתב מ'תשובותיו ' באחד  מסיים זי "ע חיים ' ה 'דברי בד"ת)הרה"ק  אין (אף

גורם, הללו,הזמן נוראים  בימים לבב משכיות חדרי לבדוק צריך  תרי"זכי  לג)אלול  ח"א  יו"ד חיים דברי וכן (שו"ת .

הימים, באלו שכתב מכתב  בשולי זי"ע , חי' איש  ה'בן הגה"ק  דקהכתב שכל אלול , בחודש זאת  לך  כתבתי וז"ל .

השנה . במשך  כחודש אצלי נחשב  זה בחודש

לאברהם'יז. 'חסד התיבות(ראדאמסק)בספר כי לכך, רמז  ה )לעבדיךו'ךל'עתירא'מתיל'הביא ח ר"ת (שמות עולה 

הרבים . ועל  עצמו על  ולהתפלל  להעתיר הזמן עיקר הוא זה כי – 'אלול '
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øòù'ä'êìîä(ä"ô à øòù)ì"æç éøáã é"ôò øàáî

(.ñ úåëøá)íéìåëé 'ãìåä úøéöé éîé íéòáøà'áù

åãéá ïééãò æà éë ,øëæ ãìååä àäéù ììôúäì åîàå åéáà

êåôäì(åúìéôúá)íäì äîåãáå ,øëæì äá÷ðî ãìåä úà

íåé øçàì ãò ìåìà úìéçúîù íåé íéòáøà íðéä

.è"ìòáä äðùä ìù 'ãìåä úøéöé' éîé íä éë ,íéøåôéëä

íå÷îä éðôìî íéðåðçúå íéîçø ù÷áì íãàä ãéáå

,ïéã úðéçá ¯ àá÷åðî ìåëéáë êôäúéùàåäù àøëåãì

.íéîçø úòôùä åìåë

åìàáY ìåãâä ïéãä íåé úàø÷ì äðëää éîé ¯ íéîéä

øùåéä ïî ,'êúåéøá ìëì äáö÷ êåúçú' åá íåé

äù÷ä äãåáòäå äòéâéä úçú éë úòãì 'úòã øá' ìëì

úåîé êùîá 'äìëìëä ìòå äéçîä ìò' Y äñðøôä ìò

åì óéãò ,äîåàîá úìòåî äððéà àìéîî øåîàëù äðùä

'íéìäúä øôñ'á ùãåçä äæá òâééúäìå òéæäìיט,úåìéôúáå

äðùä ìë êùîì íéìåãâå íéàð 'íéçååø' øåö÷é äæáå

ìëá àìà ,íéøåîà íéøáãä 'äñðøô'á ÷ø àìå ,è"ìòáä

ìë òé÷ùé øùà íãàä ìòôé äîëå äîë éô ,ïéðòå ïéðò

אמת ' ב'שפת איתא הב')וכן הדיבור  תר"מ תצא, כי בפסוק (בפרשת י-טו)וז"ל , רע ...(כג דבר מכל  ונשמרת מחנה... תצא 'כי

הללו לימים  רמז  מתהלך'... אלוקיך ה' ר"הכי 'והרעותםקודם במלחמה  כמ "ש  תרועה יום ולכן  כידוע , מלחמה יום שהוא

ונזכרתם' ט )בחצוצרות י  בזוהר ,(במדבר משמיםכמ "ש  לסיוע  לזכות נשמר להיות מקודם  אלול חודש  יש ה'לכן כמ "ש 

– מתהלך משמים ,ל'ויבךא'לתתו'הצילךל'אלוקיך עזר צריכין בנ"י שבוודאי אלול ... ר"ת אליופניך הקרבות  כפי רק

השי "ת  לנו עוזר כן כמו לשובית' הללו בימים  עצמם  מכינים שבנ "י וכמו ית'. שכינתו השראת לקבל  הכנה  רק וצריכין  ,

רצון, עת ה ' לך  תפלתי ואני ז"ש  הללו. בימים  בנ"י בלבות הקדושה  הארות מגלה ית' הבורא כן ית'. בנ"י אליו  כי

אלו בימים בתפלה  להתעורר ויודעים שמימכוונים  הוא ה' 'אני כי רחמים שערי מתעורר  בשמים שגם אחרלכבודיו'.

ח)תן'א'אל' מב כנ"ל .(ישעיה הקדושה  התגלות ויש  וסט "א הקליפות הסתרות אלו בימים מסירין כי – אלול ר"ת

בבחי'יח. להיות שצריכים אלו בימים התפילות צורת על  מכאן ללמוד יכולואתנפלויש  המלך שרק שיודע כמי ,

כוחו ... ובכל  ליבו מקירות בתחנונים  לרגליו נופל הוא והרי להצילו

הרש"ביט. הרה"ק  אמר וכבר  הימים. באלו ביותר המסוגלים  תהלים  באמירת להרבות קדושים עם ישראל נהגו

זי"ע  תהלים)מליובאוויטש  ספר עבורו  לקנות שלחו כאשר  תהלים(למשמשו דער איז אלול  חודש פון סאזאן (ה'עונה 'דער

תהלים) ספר  הוא אלול חודש  .של

זי"ע פאלאג'י חיים  רבי הגה "ק קפג)כתב אות יתירה  נפש חלק  פאלאג'י, הגר"ח של  מבנו הראש באבות מסוגלים(הובא זמנים  שג'

והוא  אלול . חודש בימי מהם  ולמעלה  חדשים, בראשי טובים, ובימים  קודש, בשבת  הם , ואלו - תהלים בספר ללמוד

ב ראשון בפרק  פתח כי סימנים, בהם  נותן ר"תאשריהיה  חודשר בתשלול אשהוא בגמרא י אש אמרו ולכן טוב, ום

י .) באשרי'.(ברכות בה וסיים באשרי בה פתח דוד על חביבה  שהייתה פרשה 'כל 

זצ"ל  הלחמי דוד ר' הרה"ג אל מכתב אלול  בחודש פעם  שלח זצוק"ל  מלובלין שפירא בישיבתהמהר"ם הגבאי (שהיה 

לובלין) בפוסקים,חכמי כמובא יום בכל  אלול  בחודש שאומרים תהלים פרקי עשרת שמלבד הישיבה, בני לכל  שיורה  ,

כוונת  וזהו ה', וקרבת תורה  רוחניות, על  בקשות כולו  אשר  קי"ט  פרק  את אלול  בחודש  ויום יום בכל  לומר יוסיפו

זה . פרק בשבוע  אחת פעם הפחות לכל  לומר להשתדל  ועלינו ה ', אל  להתקרב אלול  חודש  של הזמן

שבתי' ר ' סידור  – האר "י ב 'סידור וכתב וישעי', אורי ה ' 'לדוד  המזמור את  יום בכל  לומר תקנו  נמי כוונתוכן (סדר

אלול) דברר"ח  ובוקר ערב תורה  שמחת אחר עד אלול מר"ח  וכו' וישעי' אורי ה ' 'לדוד  כ "ז  מזמור האומר  כל  וז "ל.

ביומו  יכוליום  השמים  מן האדם על כתובה  רעה  גזירה  ואפילו  לו , ויערב  בטוב שנותיו שמוציא  מובטח  הוא  אזי

תריסיןלבטל , ומארי ושטנים המקטרגים כל מעליו  זכאיןומעביר בדימוס  ויוצא  ורעות קשות גזירות כל מעליו  ומבטל 

דרחמי  מכילין  מי"ג מקורות י"ג נפתחו  מר"ח  כי המקטרגים. כל  יכניע  ועי"ז למטה...בדין, ומאירין מתגלין וע"י והם 

לדון כלל  לקרב רשות להם  שאין – ומקטריגין תריסין  ומארי מעלה  של הבי"ד  מעלינו ומבטלין  פועלין  אנו  זו אמירה 

בדין . זכאין אנחנו  יוצאין ואז יצא משפטינו  'מלפניך ' אלא  אותנו,

עבדך', את במשפט תבא 'אל  שם  שכתוב  לפי קמ"ג פרק  את אלול  בחודש יום בכל לומר  נהגו  קהילות ובכמה 

התשובה' 'מזמור שהוא נ"א פרק  אומרים יש כן לג)וכמו אות הראשון שער  תשובה  שערי  בספר יונה  רבינו של ובכלל ,(כלשונו .

אלול , מימי קודש שבת בכל  התהלים  ספר כל  לומר הנוהגים  קהילות לויש חלילה  הכלל  זה  ופשטיה , נהרא  ונהרא

לו וירווח  מנהגו לפני וחד חד כל  – אלוקיו  ה ' אל  ויזעק נא , יקום  אדרבה , ותרדימה , בשינה  הזמן את לבטל .לאדם
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÷"ùæì ïéúîîä úà ,äçôùî ìòáì Y åâååéæì ïéúîîä úà

åéô çåúôì àìà íãàäî ùøãð ïéà .íàå áà úåéäì Y

,åááì úåìàùî ìë åàìîéå áìä é÷îòî äàáä äìéôúá

÷åñôä ïåùìëå(àé àô íéìäú)'åäàìîàå êéô áçøä'כב.

הצורר הצר  על  המלחמה  דרכי – היצר  למלחמת  תצא  כי

ïúùøôá(é àë)åðúðå êáéåà ìò äîçìîì àöú éë' ,

÷"äôñá ,'åéáù úéáùå êéãéá êé÷åìà 'ä

éðá ãîìì' áåúëä àáù ,ïééðòä øåàéáá úåáø åëéøàä

òøä øöéä ãâðë äîçìîä éëøãá 'úù÷ äãåäéכגêëå .

ùåã÷ä 'íééçä øåà'ä áúë(æîø êøãáå ä"ã)áúë ïëìù ,

äîçìîä ìò æîøì ,ç"úôá ã÷åðî 'äîçìîì àöú éë'©

äî ù"ééòå ,åøöé íò íãàä úîçìî àéä ,äòåãéä

.äæá êéøàäù

צריךכ. הרי  תאמר ושמש לעשות שמא ה'מאור הרה"ק בדברי תשובתך הרי ויאמר)השתדלות... ד "ה  ...שלא (בשלח 

היום , כל  פרנסה אחר יוםלרדוף  בכל  פרנסתו  לו  יזמין הקב"ה ובוודאי ותפילה, בתורה  ועוסק בעסק ממעט רק

שנאמרויום הגם  יח), זצוק "ל(טו דנשכיז אב"ד מרדכי מו "ה הקדוש  מהרב הפירוש שמעתי תעשה', אשר  בכל  'וברכך

מלקות לענין מעשה הוי שפתיו  ג :)שעקימת מרובה(כריתות טובה מדה בוודאי מעשה, הוי שפתו  זהשעקימת  לענין 

בו ובתפלהשיקוים בתורה  שפתיו  עקימת ידי על הפרנסה  לך  שיתברך  תעשה , אשר בכל  בכלוברכך  ואם  עכ"ל . .

כן, ייאמר כולה הללו .השנה והרצון  הרחמים  בימי עאכו "כ

זצ"ל כא . פרידלנדער חיים רבי ברק)הגה "צ בבני המעטירה  פוניבז' דישיבת הימים (משגיח מן ביום  החל  השנה ), לסבול(באמצע

ה אל  בפנותו מאד, חזקים  שינים אחרמכאבי הכאבים, פסקו  לא עדיין אך משיניו כמה הלה לו  עקר  רופא

את  חיים רבי שמע כאשר תיכף ל "ע, הנוראה במחלה הוא חולה אלא בשינים החולי שאין מצאו  בדיקות כמה

מכאוב כל  כי מעלי... זה  גם  מונע הייתי העעל "ט באלול שמים שערי קורע  הייתי אילו  ואמר, נענה  הנוראה, הבשורה

הגזירה . לזה הקודמים והסליחות הרחמים  בימי לבטלם בידו השנה ימות משך לאדם לו הבאים

מצינוכב . הנה כי תפילה, של  הגדול בכוחה  זצ"ל  אויערבאך זלמן שלמה רבי הגאון  בפי שגור היה נורא מאמר 

לא.)שחז "ל  ניגשה(ברכות חנה כי נראה ולכשנתבונן חנה , של מתפילתה  תפילה' ב'הלכות הלכות וכמה כמה למדו

לבקש החלה הבן, על  לבקש  ובבואה  בנים , בת שאינה עקרה  אשה  הייתה  היא כי והתעצומות, העוז  בכל  לתפילתה 

אם דייך – הראויה  הדרך היא כן וכי כך, על לומר  לנו היה  הנראה ומן  ואהרן', כמשה 'שקול לה  הנולד בנה שיהא

הגדול העשיר בית דלתי על  המתדפק מרוד לעני אלא דומה ואינו ואהרן ', 'כמשה לבקש העוז  מנין בבן, תוושעי

דרכה היא כך אכן, כי תפילה' ב'הלכות נכבד פרק  למדנו כאן אלא דולר... מיליוני כמה  ידו ' 'נדבת ממנו ומבקש 

ייאמר, לדידן אף  רמא. רמא לאיגרא עמיקתא עמיקתא מבירא מצבו  את  ע"י להפוך המתפלל  ביד – תפילה  של 

בהשגות  לבקש  עתה  אבוא  כיצד  וכו ' בנחת בבריאות, וכיו "ב קשה , פרנסתי מצב היה  בה  שנה  עלי עברה  תאמר, אל 

מהפיכות  של שנה  ומתוקה, טובה  שנה לקראת בתפילתו  יגש  אלא כן , לא  לטוב , מצבי ישתנה  אם  דיי – גדולות

כך . לידי יגיע  כראוי בתפילה פיו  יפתח  אך אם  וברכה, לטובה

זי"ע כג . הרי"ם' ה'חידושי פרשתן)הרה"ק  ריש הרי"ם שהתורה (ליקוטי זי"ע  מפשיסחא הרר "ב הרה"ק  בשם  נדרשת הביא

פרד "ס ס'וד)בדרך ד 'רוש ר 'מז –(פ'שט העולם אומות עם  המלחמות ענין שייך כשהיה  הקודמים בזמנים והנה, ,

ה היה  אזי אלופשטבפועל , הבמלחמות ורק  הרשות, מלחמת שאין רמז - אנו בימינו אך היצר. מלחמת על היה 

כפשוטן מלחמות הצוררלנו היצר מלחמת על למלחמה ' תצא  'כי הפשוט הפשט  ועלינואזי  להאבידנו , המבקש 

ולהפילו . להביסו נפש , בחירוף עמו להילחם

הפרשיות  שסדר קדמונים בשם  חוזר  היה המהרי"ד הרה"ק  שאביו זי"ע מבעלזא אהרן רבי הרה"ק  של  מאמרו  ידוע 

ולכך  קריאתם, לזמן המיוחדות למעשה הוראות מורים  והם עליונים, סודות פי על הקדמונים  ידי על  נתקנו וקריאתן

למלחמה לצאת מיועדים הזמנים אלו  כי המלך, ופרשת  אויביך' על  למלחמה  תצא 'כי פרשת אלול בחודש קוראים 

וכאשר וחיילותיו, היצר –יצא עם לבסוף  ינצח בידיךלמלחמה אלוקיך  ה ' .ונתנו
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ììëäåY 'àöú éë' àåä ïåùàøääîçìîì úàöìכד

íééãé ÷åáéçá áùé àìåכהíééçä øåàä ïåùìëå ,

ãåëìì íçåìä øåáâë åæ äîçìî àì éë øéòäì àá' '÷ä

íãàë àìà ,åîöòì êìéå äðôé äîçìîá õå÷éùëå øéò

åîë ,åäëäå åéìò íå÷é ìùøúé íàù åáéåà íò íçåìä

ïëåéìò íå÷é áéåàä úà íåçììî íãàä ìùøúé íà
íìåòä ïî åäãáàéå.'

óàåå"ç ùàééúé àì ìùëðå ìôð íàכוìò ãåîòé àìà ,

äðåùàøáë åúøîùîכזåðúðå' åá íéé÷úéù åôåñå ,

פרשתןכד . בריש רש "י דברי את לפרש זי"ע  ישראל ' ה 'בית הרה"ק  אמר יא)כה  כנגד (כא אלא תורה דיברה  'לא

הרע ', התורהיצר דברי תעשה,שכל לא ושס "ה  עשה  מצוות רמ "ח  בכל  ישראל ', כל  'לעיני עד מ 'בראשית' -

- הוא אחד ענין הרע ,הכל היצר להסיחכנגד  לו ואסור  פונה, שהוא פינה  בכל  לו  אורב היצר כי היטב שיזכור

וכל . מכל אותו  שינצח  ה' יעזרהו ואז  כנגדו, מהמלחמה  דעתו

לאותםכה . זי"ע  מבעלזא מהר "א הרה "ק שביאר במה תשובתם  אני... חלש  במתני'... כחי 'אין האומרים ואותם

יות  ובגופם  בטבעם חלשים  שהינם האחרונים דורות נשתנו מה עוד ששאלוהו, ומה הראשונים , הדורות מן ר 

אוכלים אדם ובני  בהרחבה, יותר הרבה מצוי המזון בזמנינו שכן להיפך, להיות צריך היה  הטבע דרך  פי על  שלכאורה

חז "ל  אמרו שכבר  והשיב, תמידית, רעב בחרפת חיו רבים עברו  בדורות ואילו נפשם ... א)לשובע ד גיבור(אבות 'איזהו

בזה נכלל הגוף , לגבורת ולא יצרו  את הכובש  אלא יקרא לא ש'גיבור ' כפשוטו  הכוונה  [ומלבד יצרו ' את הכובש

היצר עוד] מלחמת ידי על  רק לאדם  לו  באה  ומדקדקשגבורה  בשינה  המרבה אדם לך שיש  בעליל  שרואים וכפי ,

מעפעפיו, ותנומה מעיניו שינה  מנדד  רעהו  ואילו ונרפה, עייף  הוא ותמיד ביום... שעות מי"ב יפחת ולא ביותר , בה 

הקודמים בדורות  כן ועל  חיים, רוח  הוא מלא ותמיד השחר שיעלה  קודם משנתו ומקיץ  ליל  באישון יצועו  על  עולה

ה'שלום' ואת המנוחה  את אוהבים הזה בדור אך ועיזוז , כח להם נוסף  היה ה 'מלחמה ' את ואהבו  קרב עלי שששו

אדרבה כי אישים וחדל  כח  חסר  שמרגיל  מי לכל  היעוצה  העצה ומעתה  כח... להם יהא ומאין  הקרב משדה ובורחים

במתניו ... כח שיש  לראות יווכח וכבר אורח  לרוץ  כגיבור  ישיש 

שבוע בכל  רש "י - בחומש  שיעור אומר  היה  זצוק "ל , אברהמסקי יחזקאל  רבי הגדול  הגאון הנה  כי בזה  ייאמר  עוד

בלאנדאן) מגוריו היו(בעת השיעור משומעי חלק פירושן. עם  המקראות את ועריבות במתיקות מבאר היה בשיעוריו  ,

עתה שכן הללו, שמחו תצא, כי פרשת בהגיע  כראוי. הייתה לא הנהגתם אף וממילא ל 'השכלה' בהשקפתם  נוטים 

אלא  תורה דיברה 'שלא ופירש "י – תואר  יפת התירה  שהתורה  מזה דרכם צדקת את ולהוכיח הרב את לקנטר  יוכלו

הרב על  מוטל  כן ועל  בהם, יצרו על להתגבר לאדם שקשה  העניינים כל  את להתיר מקום יש  ומכאן  הרע ', יצר  כנגד

דיבוריהם יסובו זה  שעל  מעצמו הבין אותם  שהכיר  יחזקאל  ר' ה "י. והמקום הזמן רוח לפי התורה  חוקי את להתאים 

תואר ביפת כאן מצינו הנה  באמרו גופא, רש "י מדברי כנגדם  להוכיח דבריו בריש  מיד פתח לכן שהתורהבשיעור ,

שהתורה מצינו בזה שרק ומכיוון  בזה, יצרו על להתגבר יכול  האדם  שאין  מאחר איסור  על  לעבור התירה הקדושה

נוסף, איסור  בשום  ולא שיוכלהתירתו אחד איסור אפילו  עוד ואין האדם, של  דעתו  לסוף תורה  שירדה מכאן  מוכח 

לי. להתירו  ומוכרחים  זה, בנסיון יצרי על להתגבר בכוחי אין לומר אלו .האדם  של  טענותיהם  כל  סתם אלו ובדבריו 

העםכו. את לעורר בכדי ביומו, יום דבר – אלול חודש  בכל  לתקוע  חז"ל  מתקנת כן ללמוד שיש אחד , מחכם  שמעתי

לא, ותו החודש בראש בתקיעות הסתפקו ולא לתשובה, אותושיחזרו  מעוררים הראשון  ביום התעורר לא  אם  כי

מ "מ בשנתו , נשאר ועדיין אותו  עוררו פעמים  מעשרים  ולמעלה  החודש, כל כמעט  עליו  עבר כבר אם  ואפילו  השני, ביום 

חכמים ממנו התייאשו  בתשובה .לא ולשוב להתעורר ניתן עדיין ממש האחרון  הרגע עד  כי לתקוע, שבים אנו ועדיין

כולם נענו  ביותר, הגדול  החסיד  מיהו 'שאלה', נשאלה  שיחתם ובתוך ברסלב מחסידי כמה ביניהם  נדברו וכבר 

מתגבר ואדם אדם כל  של  יצרו ויום  יום  ובכל  לעולם, מתייאש  אינו הוא שהרי הרע '..., ה'יצר ה "ה – ואמרו אחד פה 

הצליח לא אתמול  אם  ומים, מצפון ממערב ממזרח אחר , ממקום יבוא זה ממקום  יצליח לא אם להכשילו, עליו

ינסה הטענות וסוגי הצדדים ומכל  מעולם, דבר היה לא כאילו  שוב היום יבוא מ"מ  מוחצת, מכה וקיבל להכשילו

מידה באותה אותו, לנצח זה  ידי ועל  מדרכיו  ללמוד עלינו תחכמני', 'מאויבי וממילא יקוש ... בפח שוב להפילך

נתייאש . כשלא אותו ננצח מידה באותה  יקוש, בפח להפילנו בה זומם שהוא

בקשרי כז . לעמוד בכוחו אין וכבר הסבל  כוח כשל  כי זי"ע שלמה' ה 'תפארת הרה "ק בפני שקבל  ביהודי מעשה 

לפח הפילני הוא היום והנה  לנצחו, בעזרי ה' והיה  כנגדו במלחמתי יגעתי אמש  אך באמרו , יצרו, עם  המלחמה 
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ïúùøôá áéúëãëå .'åãéá êé÷åìà 'ä(çé àë)äéäé éë' ,

àøîâáå ...'äøåîå øøåñ ïá ùéàì(.àò ïéøãäðñ)å÷ìçð

åøîàå äøåîå øøåñä ïáä äæ úåãåàäøåîå øøåñ ïá
.äéäé àìå äéä àìøîàé àìù ,øáãì êîñ åðàöî ïàëî

ìò êåìäì áåùì ìëåà äëëéà ¯ éúåå÷ú äñôà íãà

ãòå ìâø óëî ,éëøã úåúååòî ë"ë øùàë Y êìîä êøã

,'çãð åðîî çãé àì' úîàá éë .íåúî éá ïéà ùàø

áåùì áåè úåå÷ú ãåò ùé øúåéá ìåãâä àèåçì óàå

,åôåñ íù ìò ïåãéð äøåîå øøåñ ïáä éøäù .åàøåáì

,úåéøáä úà íèñìéå íéëøã úùøôá áùéù åôåñã

'áééç úåîé ìàå éàëæ úåîé äøåú äøîà'å(:àò íù)ìò .

åøîà úàæäéäé àìå äéä àììàøùéá úàæë àäú àì Y

ãçàå ãçà ìë àìà ,ïåãáàì åôåñù íãà ìò èéìçäì

úà úåðùì ìåëé ,äøåîå øøåñ ïá åìéôà ìàøùé éðáî

àåä àìå ùãçî ãìåðù éîë øåîâ ÷éãöì êôäéìå åéëøã

.àèçå ì÷ì÷ù ùéàä

ïéðò,'÷ìîò úééçî úùøô'á äùøôä íåéñá íâ æîøð äæ

éëíèìåô ïðòäù 'íéìùçð'ì ìôèð ÷ìîòàîåçðú)

(é àöúãáà ,äúà 'ìùçð' øáë äðä íäì øîåìå íùàééì
éøîâì íìéôäì äöåø äæáå Y 'äî êúìçåúå êøáñ,ìáà

Y '÷ìîò øëæ úà äçîú äçî' íéååöî åðàìå÷á ÷åòæì
íéîùáù åéáà ìöà àåä ø÷é éãåäé 'ìë'ù ìåãâ,åãéáå

àöîð àåäù ïëéäî åéìà áø÷úäìכחùéà ïë ìò ,

åé÷åìà 'ä ìà áåùìå ùãçúäì øáâúé åúøåáâáכט.

øåëæåïúùøô ùéøá ùåã÷ä íééçä øåàä áúëù äî øåëæé

(àé àë),àðùéì éàäáåîåé÷å íìåòä ïéðá ìë äðä
íìåòä íäéëøã åáéèé íà ,ìàøùé éðá íò äùòîá éåìú
çîùé åðé÷åìà 'ä íâ ,õøàä ìâúå íéîùä åçîùéå íéé÷

òøä øöé ïåçöðá éåìú ìàøùé ìù íëøã øùåéå ,åðá ìâéå.

íìåòä íåé÷ ìëù ,íéøåøáå íéøàåáî íéøáãäå .ì"ëò

.'åéùòîá 'ä çîùé' æàå ,òøä øöéä ìò úåøáâúäá éåìú

ïúùøôá(è äë)éð÷æä éðéòì åéìà åúîáé äùâðå' ,í

äúðòå åéðôá ä÷øéå åìâø ìòî åìòð äöìçå

,'åéçà úéá úà äðáé àì øùà ùéàì äùòé äëë äøîàå

øàáîå .'íééìòðä úöéìç' ìù äðééðò äî øàáì êéøöå

àøîâä éøáã é"ôò í"éáìîä(.áð÷ úáù)éäåìâéøá éìòðîãå'

,'ùéðéà øáäæá à÷ééã àåä 'íãà'ä úà øéëäì ïîéñäù
íéìòðîá êìäî àåäù,øáãá ùé 'ïîéñ' äî äøåàëìå ,

íùáåìä ìò íéçéëåîä íä 'íéìòðî'ä à÷ééã òåãîå

íãà ïéá ìãáää ÷îåò íã÷äá øàáîå ,'íãà ïá' àåäù

çëá àåä íäéðéá ÷åìéçä ãåñéù øîåì ïéàù ,éç ìòáì

,øåáéãä çë ïúéð àì éç ìòáìå øáãî íãàù ,'øåáéã'ä

ïë éô ìò óàå 'àèáî' íäì ùéù úåôåò íðùé éøäù

,íãà úâøãì åìòúð àìøúåîù øîåì øùôà éà íâ
íééç éìòá åìéàå úòã åá ùé íãàù ,äîäáä ïî íãàä

úòã íäì ïéàíäá ùéù íééç éìòá íâ åðéöî éøäù ,

äðåáúå úòã(àé äì áåéà 'éò)àåä ìãáää úåäî àìà .

úåùòì çëä úà åá ùéå äøéçá ìòá àåä íãàäù
íäù íééç éìòá ïë ïéàù äî ,åðåöøå åòáè êôéäá

íäéúåðåöøì íéãáòåùîøáã íéùåòù äàøð íà óàå ,

íéèåð íäù àéä úîàä êà ,äîëçáå ìëùäá äî

.íùôð úåãåñéå úåðåëú íúåà íéáééçî øùà éôë íìëùá

øîàð êë ìòå(àë â úìä÷)íãàä éðá çåø òãåé éî'

äèîì àéä úãøåéä äîäáä çåøå äìòîì àéä äìåòä

,äîãàäî àøáðù åòáè éôë ìòåô éç ìòá éë ,'õøàäî

øáâúäì åãéáù ,äìòîì àéä äìåò íãà éðá çåø ÷øå
åéòáèå åéúåðåöø ìòל'ä ïåöø éôë úåùòìåלא.

תצא 'כי אלא כתיב, לא לניצחונות' תצא 'כי שלמה ', ה 'תפארת ענהו כי למלחמה'יקוש . ה' חפץ  בנצחון לא כי ,

חייו ... ימי כל  בה  לעמוד יצטרך אם אף במלחמה, אם

במלחמה.כח  ונפל  נכשל  אם ואף  היא, תמידית' 'מלחמה  עמלק שמלחמת אומר, היה זי"ע ישראל' ה 'בית הרה"ק 

ער לייגט  'אמאל  נוטריקון שהוא 'עמלק' בשם  מרומז  וזה  כבתחילה, משמרתו על  לעמוד ויחזור  מיד  יתחזק

אראפ' איהם איך לייג  אמאל  און אראפ , מנצחו)מיר האדם  ולפעמים האדם, את ומפיל מנצח  היצה"ר  הוא (לפעמים העיקר  אך ,

הבאה . למלחמה וגבורה  בכח וימשיך  מנפילותיו, ברוחו יפול שלא

בידךכט. אלוקיך ה ' ונתנו אויביך על  למלחמה תצא 'כי הכתוב את  זי"ע  מבעלזא מהר"א הרה"ק  פירש  ושבית וכבר 

שבוי שביו ', שהוא לחשוב היצר לו שנותן ההרגשה  את מהיצר שישבה ה ' יעזרהו יצרו, עם  למלחמה  שכשיצא

- ידו מתחת  יצא לא ולעולם  הרע  היצר בושבית בידי אתה  אשר וטענתו  כוחו  את  .שביומהיצר

'ל. לומר שבידו הבהמה על  האדם יתרון שכל  ר "ל  אין', הבהמה  מן האדם ש'מותר  אמרו  ולשללאיןוכבר ליצר '

תאוותיה . פתויי כנגד לעמוד יכולה איננה  אשר כבהמה להיות ולא לבקרים , חדשים  מביא הוא אשר 'רעיונותיו'
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ìòåïëõøàä ìò åéìâøá êìåä éç ìòáïéàù úåøåäì ,

íðîà ,äîãàä ïéáì åðéá ãéøôîå õöåç øáã íåù

äîãàä ïî ìãáåî àåäù úåàøäì ,ìòðîá êìåä íãàä

ãåò àìå ,åáù íééöøàä íéòáèä ìëî úåìòúäì åãéáå

àìàéç ìòá øåòî éåùò ìòðîäùíãàä éë úòã ïòîì ,

íãàä ïéá äâøãî ÷åìéç ùéå ,íééç éìòá ìòî àåä

' í"éáìîä áúëå .éç éìòá úâøã àåäå õøàìåðéàù éîå

åðéà ,åéúåðåöøå åéúååàú ìò øáâúî åðéàù Y ïåöø ìòá
ìò êìåäå åòáè éôë ÷ø äùåòù éç ìòá øàùë àìà

õøàäïåöø éë ,íéìòðîä úöéìç ïééðò øàáúé äúòî .'

ïàîî äìä íðîà ,åúîáé úà ç÷é úîä éçàù ú"éùä

,äá õôç åðéàù éðôî äáãâðë úåùòì øáâúî åðéàå
åòáèúåàøäì' åðîéä åìòð úà äîáéä úöìåç ïë ìò ,

ïåöø ìòá åðéàù éðôî íéìòðîá êìéì éåàø åðéà àåäù

äæ ïéà Y 'ùéðéà øá ïéã úéì' úøîåàù éîëå ,'ììë

'ãáëúé' ïë ìòå ,õøà åúééç øàùë àìà íãà øãâá

...íééç éìòá âäðîë êìéìלב

äúòåêéáà ïåöø úåùòì éøàë øáâúä 'íãà ïá'

êéúååàúå êøöé øçà êìäì àìùå ,íéîùáù

,úåòøäåúåùòì øáãä êãéáåלג.

הדין  יום לקראת  טובות קבלות – מעשיכם שפרו

ïúùøôá(çé àë),'äøåîå øøåñ ïá ùéàì äéäé éë' ,

ì"æçáå(:àò ïéøãäðñ)äøåîå øøåñ ïá' åøîà

,'áééç úåîé ìàå éàëæ úåîé áèåî åôåñ íù ìò ïåãéð

ïàë éë ,ì"öæ íìò÷î àáñä äæá øîà ãåä àøåð øåàéá

,áåè àì âäðúäì ìéçúäù éîá äøîà äøåúäù åðéàø

ר"ת 'אין' כי אמרו צחות לא)ייןנדעראאי בדרך או כן או(- 'כן' לומר בחירה  בו שיש  האדם מותר זה  כי לרמז  ,

'לא'...

המייפהלא. הרע היצר הוא תואר  ויפת וז "ל , תואר ', 'יפת לגבי פרשתן בריש שנאמר מה  הק' השל "ה  פירש וכך

ממנו להנות בקצת התרה  והתורה  חטאת, ולכל  עון לכל  בהכרחיים ,להאדם  בו להשתמש  העולם קיום  כדי

אותו וינוול וידחהו יחרים  צרי'והיותר 'מעט לדבר סימן נתנו כאשר יא), מג יצר '...(בראשית 'מעט

במדרשלב. ואיתא לכם ', יהיה  תרועה  'יום לקראת אנו ג)עומדים  כט  שופריהן (ויק"ר את נוטלין שישראל 'בשעה

אלא  השופר, פעולת בתוקף  השגה  שמץ לנו  ואין  רחמים ', בכסא ויושב הדין מכסא עומד הקב"ה, לפני ותוקעין

וכוונו ונוראה, גדולה הכנה  לאחר לידיהם השופר את  שליש  ובדמעות בסילודין נטלו הדורות גדולי כיצד ידענו זאת

להתבונן , יש ולכאורה והעצומות. הקדושות הכוונות כל  גסה'את 'בהמה  – 'איל' של  קרן אלא  אינו  זה שופר ,שהלא

גידולה, במקום שבקדושה  דבר  לומר שאסור עד השפלות, בתכלות היא בחיותה הבהמה  'מועד'ובעוד זה  היה אמש 

ונורא קדוש  הוא והיום סביבותיו  לכל ומזיק בקרניו להיות הנוגח  ונתעלה עלה היאך ל 'שופר'... ה'קרן' הפך וכיצד  ...

אך מאתמול , בו  היה  אחד שינוי אלא, המעלה. לרום המדרגה משפל  להתעלות לו גרם מה  דקדושה ', אתמול'חפצא

ממנה עצמו  את ניתק ועתה  הבהמה , של  מעצמי' 'עצם השופר בגדרהיה  אלא גסה  בהמה  קרן בגדר אינו  ושוב ,

ומקודש . קדוש שופר

להתנתק אלא לו אין ושפלות, רעות לתאוות אותו המושכת בהמית' 'נפש בו יש  אחד כל  הנה  יאמר, לדידן

השופר ... כדוגמת כולו יתקדש  ומעתה שבו , הבהמי מהחלק

זי"עלג. שלום ' ה'אבת הרה"ק  שביאר  תצא)וכפי כי למלחמהבמ(ד"ה תצא 'כי הכתוב שבמלחמת עלאמר  אויביך',

שהוא להרגיש  האדם על  ואזעלהיצר עליו, ולהתגבר עמו  ללחום וביכולתו ממנו , חזק שהוא דהיינו אויביו ,

לו . יוכל  יכול 

זי"ע הבושם' ה'ערוגת נ"ל)הרה "ק עוד ד"ה היצר(בפרשתן יכול  איך  וכי לאמר, זי"ע , הק' הבעש"ט  מרן משם  מביא

לדבר אלוקים  מלאך יוכל  ואיככה משרת, אש  מלאך הוא הלא רח "ל , קונו דעת על  לעבור האדם את לפתות הרע 

אף צורו, וחפץ קונו רצון את בזה  מקיים והינו הבורא, בראו שלכך אלא, ית', רצונו על  לעבור האדם לבות על 

נבראתי  לא אני אף ה ', בראך שלזה מאחר ה ' בעיני הרע  את לעשות מפתני שאתה כשם לעומתו , תשיב אתה 

צורי. לאלוקי רוח קורת לגרום לי הנח  ה ', בית מלאכת  על  ולנצח לנצחך קוני, את לשמש  כדי אלא

הפסוק. יבואר אויבך בזה על למלחמה  תצא  שכי תקיים  היאך  הרע, יצר בידךהוא אלוקיך  ה ' ע "יונתנו ושבית ,

אתהשביו אף  משמים, תפקידו  וממלא ה ' רצון בזה מקיים הוא מה אותך. שובה שהוא בדרך  אותו שתשבה -

ית'. רצונו ותקיים  אליו שתתדבק  שבשמים  אביך רצון כי לדבריו, מלהתפתות לך חלילה
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áéåçî åðéà ïééãòù ô"òà ¯ äøåúä êøãî äèð úö÷å

¯ 'åðéã' úà ïåãì ïééãä àåáá î"î äæ øåáò äúéî

éàëæ åéùëò úåîé 'áèåî'ù äãåî íéîçøä úãî åìéôà

,äúòî øåîà ,áééç àåäùë ë"çà úåîé àìù éãë

àåäå çúôá àìà ãîåò åðéà íà óà åéùòî áéèéîä
áåè êøã ìò åîöò ãåîòì ìéçúîíéàðåùä íâ åãåé Y

øçàì éàëæ úåîéù éãë íééçì øúìàì åáúëì ùéù

äáåùú úåùòì ìéçúäù ïåéëù ,íéðùå íéîé úåëéøà

åúåà íéàåø íéîùáå ,øåîâ ÷éãö óåñáì äéäé éàãåá

äîéìùä åúâøãîì òéâä øáë åìéàëåéìò ìá÷îùë ,ïåâëå)

ñ"ùä úà øîâ øáë åìéàë åúåà íéàåø ãåîò åà óã íåé ìëá ãåîìì

(á"åéëåáéèéäì ìéçúäì ãçà ìëì äàìôð äøòä éäåæå

ïøôñá áúëéäì ïéãä íåéì äëæðù éãë åéùòî ï÷úìå

íéøåîâ íé÷éãö ìù(ïúùøôá øñåî éëøã)
.לד

íðîàåãéá ïéàù úåàìôð úåìá÷á úåìåãâá êìäé ìà

'øôåñ íúç'ä ÷"äøä øàéáù åîëå ,ïäá ãåîòì

ò"éæ(è"ð÷ú ,äðáú éë ä"ã)ïúùøôá áåúëä ïåùìá(ç áë)

íéùú àìå êââì ä÷òî úéùòå ùãç úéá äðáú éë'

,'åðîî ìôåðä ìåôé éë êúéáá íéîããçà ìë äðäù
ïî åîöò ÷éçøäì íéâééñå íéøãâ úåùòì àåä áéåçî

äøéáòäåéàèç ìò äáåùúá áåùì äöåøù éî ïëù ìëå ,

øòùá òâéì àìù øúéä éøòù íéòáùî ùåøôì êéøöù'

àìà ,'øåñéà 'àäøéîù åì äéäú àìù øäæéäì êéøöù
ìåùëîì åæåúåàá åìéùëäì åãâðë íåçìé òøä øöéä éë ,

ñðëéäì íå÷î åì àäé æ"éòå ,åîöò ìò ìáé÷ù øãâ

øîàù åäæå ,øåñéàä óåâá åìéôäì çéìöéù ãò åáø÷á

áåúëäùãç úéá äðáú éëáåùì êîöò ùãçúùë Y

àåä ø÷éòä éæà ,'ä ìàêââì ä÷òî úéùòåíéøãâä åìà

ימיםלד. עשרה  הקדיש שנה ובכל – העם' אל  ההר 'מן לרדת שהחליט למלך מוסר, בספרי הובא נפלא משל 

מנהגו, היה  וכך הם, מה העם צרכי דעת למען מלכותו, מתושבי פשוטים אנשים  של  בבתיהם  לבקר רצופים

בידם סיפק שיהא כדי השנה  בזו לבקרם שבדעתו  האנשים לאלו מכתב שלח הימים  עשרת אותם לפני יום שלושים 

בני  יבקרם שהמלך ה'זוכים' בין נמנו השנים  באחת לביתם . המלך את להכניס ויוכלו כראוי , ביתם ואת עצמם להכין

המבשר המכתב את השניים  משקבלו העיר, בפאתי ורעועה עלובה בביקתה  מושבם איתן אשר וזקנים ערירים  זוג

את  להכניס ניתן לביתנו  וכי  ביתו, לבני באמרו  הבית, לבעל  ורעדה  וחיל  'התרגשות' אחזתו לביתם, המלך בוא על 

הבית  חלונות לבן, סיד עם  במגע באו  שלא שנה  כשבעים להם  וזה לגמרי הם שחורים הבית כתלי והרי המלך,

בדבק  לזה  זה הצמודות שבורות עץ  וחתיכות בדים שיירי נייר בחתיכות מכוסים וכולם – ומנופצים ,)Glue(שבורים

משתמשים 'כיצד' היודעים  הקבועים הבית מבני אינו אם  הארץ  על  מיד נופל  עליהם היושב וכל  רעועים הכיסאות

נא  שמעי כן, על  כרעותה... נראית איננה שאחת רגליים ארבע  לו  אשר השולחן על  מדבר ומי הללו.., בכיסאות

החלונות  את יחליף זה נפלא, וכיור בציור הבית את יצבע זה המלאכה, בעלי כל  את אזמין ומיד  תיכף רעייתי,

לו אמרה  לביתנו, כדת המלך יבוא ובכן הנה , יובאו  חדשים וכיסאות  שולחן גם ונוצצים , יקרים – בחדשים  הישנים 

ולרש הכסף  תם מנלן' 'כסף לי ענית עת ובכל  לעשות, ראוי כן כי טוענת שהנני שנה  כשלושים לי זה והרי האשה ,

ובמעות  מכובדת הלוואה משכנינו אבקש נו, הבית, בעל  לה  אמר השעה , בזו עתה עזרך יבוא ומאין כל ... אין

שנה שלושים במשך  חובות לשלם  עצמך על  תקח וכי האשה, לו  אמרה ההוצאות, אלו כל  על  נשלם  שיתקבלו

יומיים היום חיינו צורת את יראה  שהמלך בכך ומה באהלינו ... מבקר שהמלך השעה  מחצית לעבן)עבור טעגלעכע ,(טאג 

כשלושים זה  להודיענו שלח כאשר כן, לא פתאום, בפתע הנה מגיע היה  המלך אם  אומר  הייתי זאת בעה"ב, א"ל 

ולא, לא האשה, לו  אמרה  אליו, המלך לבוא כראוי הבית את ונכשיר שנתקן כוונתו בוודאי אלינו יבוא בטרם יום

מכיוון  אלא בואו קודם הודיע  ולא שבשדות , העם במצב מכיר הוא גם אנו , ורשים דלים  כי היטב יודע המלך  גם 

נכסה הבית כתלי את שהחליטו , עד עצה, וטיכסו ישבו יום , ל ' בתוך להכין בכוחנו יש מה לראות רוצה  שהוא

את  במפה , נכסה  השולחן  את החלונות, שברי את יכסו אשר  נאים ציורים נעמיד החלונות על  לבנים, בסדינים

להכין מחוייבים אנו זאת אבל  לשולחן, בסמיכות נעמיד שלםהכיסאות אחד כסא לישבלכה "פ המלך שיוכל  כדי

לנו יועילו  לא ובזה ממנו .עליו, ליפול הוא ומסוכן בפועל  עליו יתיישב המלך  שהרי העין, למראית תיקונים מיני כל 

קודם יום ל ' כך על  אותנו  מודיע  והוא בהמצאו, – תשובה ימי בעשרת בתוכנו  לשכון בא הקב"ה פשוט, והנמשל 

אמנם, אלול , מר"ח תכלית – עד  זה  בחודש  עצמי את לתקן  אוכל וכי המחנה , בקרב  קול  אנו שומעים  הרבה  פעמים

לראות  רק השביעי , לרקיע  לעלות אלו יום  בשלושים ממך  ומבקש  דורש הקב "ה  אין  לא , תשובתו , והמידות, המעלות 

אחד, כסא  לכה "פ בהם, לתקן תוכל  מה יום , בל ' עשות בידך  יש מילא מה  אחד  בענין לכה"פ  עצמו  מתקן אם  ואכן,

ושלום טובים  לחיים לאלתר ויחתם יכתב ובוודאי המלך רצון אחר .בזה
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ù øîùéä êà ,úåáåèä úåìá÷äå íéâééñäåíéùú àì
êúéá ìà íéîãäãéîä ìò øúé úåìåãâ úåìá÷áéë
åðîî ìôåðä ìåôé,éøîâì åìéôäì ìëåé æ"éòù ¯ïë ìò

ãåîò ìëåé íéøáã åìàá áèéä åîöòá øòùéלהíúåàå ,
åîöò ìò ìá÷éלו.

øáëåúåùãçúää úãåáò úàæù äøåîà åðúìéî

åðàù ìò äìåãâ äçîù êåúî àäú äáåùúäå

÷"äøä áúëù åîëå ,åðåöø úåùòìå 'ä ìà áø÷úäì íéëåæ

ò"éæ 'øôåñ íúç'ä(ùéà ç÷é éë ä"ã)íéøáãäî ãçà éë

àåä äáåùú ìòáì íéëøöðäúåáäìúääå äçîùä'
äáåùúä úãåáòáå ä"á àøåáä úãåáòáלזúåìöòä éë ,

éìéìô ïåò àåä äæá úåáöòäåøîàðù åîë ,(æî çë)úçú

,'ááì áåèáå äçîùá êé÷åìà 'ä úà úãáò àì øùà

ïúùøôá àø÷ã àðùéìá øàáî äæáå(ä ãë)ç÷é éë'

,'ç÷ì øùà åúùà úà çîùå 'åëå äùãç äùà ùéà

ú"éùä úãåáòì åéúåéìë ùãçì äöåøù éîì äæá æîøðå

äùãç äîùð úç÷ì æ"éòå åéìà áåùìåæîåø 'äùà'ù åðééäå)

(äîùðìäçîùá äéäéù Y ç÷ì øùà åúùà úà çîùå éæà ,

.[÷åñôä ïåùì ìë øåàéáá áéçøîù ãåò ù"ééòå]

שמירת במידת תלויה השכינה השראת – קדוש מחנך והיה
הקדושה

ïúùøôá(åè âë)êðçî áø÷á êìäúî êé÷åìà 'ä éë' ,

êéðçî äéäå êéðôì êéáéåà úúìå êìéöäì

äàøé àìå ùåã÷לחúåàøåð .'êéøçàî áùå øáã úåøò êá

úùåã÷á øäæéäì åðì ùé äîë ãò ùãå÷ä éøôñá åðéöî

äéåìú äá éë ,ìàøùéî ùéà ìë úùåã÷áå Y åððçî

.åðáø÷á äðéëùä úàøùä

äëò"éæ úîà úôùä ÷"äøä øîà(â"îøú)'ä éë'

'ä éë áúëð àìù 'êðçî áø÷á êìäúî êé÷åìà

êé÷åìàêìäî'àìà ,'êðçî áø÷áêìäúîïåùìî

äî é"ôò ìåëéáë âäðåîå êìäúî ä"á÷äù ,ìòôúî

ìåëéáëå .íúåùã÷úä ìãåâ éôë Y åúåà íéëéìåî é"ðáù

íúøéîù éãé ìò êåìäì éúîå ïëéäå äîë åì íéîøåâ íä

.'ùåã÷ êéðçî äéäå' ìò

éø÷éòîíéøãâ úééùò éãé ìò àéä äùåã÷ä úøéîù

øîùî ìëá íäéìò ãåîòìå ,íéâééñåלטñéîòäå .

ò"éæ é÷ñðéùåã õ"éøäî ö"äâä(ïúùøôá õ"éøäî úøåú)ùøôì

ïúùøôá áåúëä ïåùìá ïë(ç áë)êââì ä÷òî úéùòå'

צדיקיםלה . דרשו זה  ראחמסטריווקע)כעין טהורות, הפסוק (אמרות על  רש"י יד)בלשון יד וז"ל ,(בראשית חניכיו', את  'וירק

'חנוך  וכן בה, לעמוד עתיד שהוא לאומנות כלי או האדם  כניסת התחלת לשון והוא למצות, שחנכו אליעזר זה 

ו)לנער' כב לדבר(משלי שחינכו והיינו בהוכו', לעמוד  עתיד  שםשהוא  שגם לנער', 'חנוך את רש "י הסמיך כך ועל ,

עצמו את 'מחנך' האדם כאשר גם וכך  ממנה. יסור לא יזקין  כי שגם לדבר הנער  את לחנך גוונא בכהאי יתפרש 

הכתוב לשון דקדוק  היטב יתבאר  ובזה בהם. לעמוד שיוכל  טובות בקבלות 'להיכנס ' שעליו ית ' בעבודתו ומתחדש 

כז)(אי  ג עול לגבר 'טובכה  ישא מרמזמנעוריוכי אלא הכתוב, דיבר בו שהרי 'לנער ' טוב לומר צריך היה שלכאורה ,'

'גבר '... בהיותו גם בה  ולעמוד  אותה  לשאת להמשיך שיוכל  באופן להיות צריכה  מנעורים עול נשיאת כי בזה

והשיבלו. לאו, אם בהם עומד הוא האם 'קבלותיו', אודות אחד לאברך זצ "ל פשנדזה  משה רבי הרה"ח  שאל  פעם

המצב לפי ועומד תלוי רוח...)לו, המצב בפרשתן(ולפי  דקרא בלישנא משה  רבי  לו נענה  כג), אלוקים(כא קללת 'כי

'תלוי'תלוי ', כשזה  ביותר הגדולה  משחקים '...הקללה  'בלי הסוף עד בהם לעמוד צריך  כי ...

זי"עלז. שלמה ' ה'תפארת הרה "ק  רמז ועוד)וכך צה , עמו' שמואל בדברי וכן ועתה , ד"ה  ה )בפסוק(ויגש מה אל(בראשית ועתה 

'אין  שהרי תשובה'ועתהתעצבו, ו)אלא כא אבל(בר"ר תעצבו', שאמרו'אל וכמו  עצבות. מתוך תקיימוה אל –

בשמחה . ה' את ועבדו המצוות, כשאר בשמחה לקיימה  צריך כן ואם  שבתורה, עשה ממצוות אחת היא שהתשובה 

זי"ע לח. אמת' ה 'שפת ובמ"א)הרה "ק ד"ה  מאחריך ',(תרל"ט  ושב דבר ערוות  בך  יראה  'ולא יראהביאר ס'זאללא  –

געפעלן נישט בעיניך)דיר  חן הדבר ימצא הרע ...(לא  את שתמאס  עד  התקדש  אלא ,

והחוזה.לט ל "ע , ומצוות תורה  עול  מעליו פורק שהחל  בחור היה זי"ע  מלובלין' ה 'חוזה הרה "ק של  ביתו  באי בין

יפות  פנים בסבר  קיבלו והחוזה הגויים, משרי אחד החוזה  בבית לבקר בא פ "א ריחוק... מיני בכל  מעליו  ריחקו

על הגוי עדיף  וכי השר, מאותו לרעה  נשתניתי במה  רבינו, ילמדני הבחור, שאלו משיצא קירוב, מיני בכמה וקירבו 

לו ואמר החוזה נענה  גויים, מעשה במקצת עושה  שהנני אלא יהודי שאני מהכל ,פני גרועה  גוי 'הפקרות' כלומר,

זה רוחו  על העולה ככל  העושה  מופקר- הנך בהנהגתך אתה  אבל  כגוי, המתנהג גוי אלא אינו – מופקר איננו זה

אחר . דבר  מכל  גרוע
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'êââ' éë ,'åðîî ìôåðä ìåôé éë êúéáì íéîã íéùú àìå

,äøåú éôåâ ìò æîåøå ,ä"éåä íù ãâðë å"ë ïéðîì äìåò

íéøãâ óéñåéù 'ä÷òî úéùòå' äøåú äøîà êë ìòå

åìà ,'ä÷òî'ä úééùò éãé ìòå ,íéøåñéàä íöòì ãòáî

,ââäî ìåôéìî øîùð àåä éæà ,åîöò ìò ìá÷îù íéøãâä

'ä÷òîäî' ì"ø ,åðîî ìôåðä ìåôé éë éæà ìùëð íà óàå

'ââäî' àìåמ.

הבריות את לצער שלא  – להם  בצר  וירא

ïúùøôá(é áë)åøàéáå ,'åéãçé øåîçå øåùá ùåøçú àì' ,

øåùä òáè éë ,'íéð÷æ úòã'á 'ñåúä éìòá

øúåé áø ïîæ åìëàî úà ñòåìå äøâ äìòî àåäù

åéãçé íäéðù åùøçé øùàëå ,äøâ äìòî åðéàù øåîçäî

ñòåì ïééãò øåùäù øåîçä òîùé äæì äæ íéëåîñ åéäéå

åðîî ïáú øúåé øåùì ïúð íéìòáäù áåùçéå åéôá ìëàî

ùåøçú àì' äøåú äøñà ïë ìò ,áåàëîå øòö éãéì àåáéå

'åéãçé øåîçå øåùáמא'øåîç'á íà ,ïðåáúäå ïéá äúò .

øäæéäì åðì ùé äîë ãò åøòöì àìù áåúëä ãéô÷ä

ìàøùéî íãà øòöì àìù
מב

úîàá éøäù ,ãåòå úàæ ,

àìà ,ãçà øâøâ åìéôà øåîçäî øúåé øåùä ìáé÷ àì

äàð÷ ìù íéìéú éìéú äðåáå ,øåîçì åì äîãð êëù

,áåúëä åéìò ñç íå÷î ìëîå ,åéúåðåéîã áâà øòöå

חז "ל  הקשו שכבר ומורה', סורר 'בן בדין בפרשתן מצינו עב .)וכך מפני (סנהדרין וכי אומר , הגלילי יוסי רבי 'תניא

לסוף תורה הגיעה אלא ליסקל , דין לבית יצא תורה  אמרה  האיטלקי יין לוג חצי ושתה בשר תרטימר זה שאכל

את  ומלסטם  דרכים  לפרשת ויוצא מוצא ואינו למודו ומבקש  אביו  נכסי מגמר  שסוף ומורה, סורר בן של  דעתו

בסקילה נהרג ומורה סורר  בן  ואילו בסייף, אותו שהורגים  הרג', ב'מיתת נענש רוצח שהרי להקשות, ונודע  הבריות',

מרוצח יותר עונשו חמור  מדוע כן אם הבריות את שילסטם סופו שם  על  נידון אכן ואם  יותר, חמורה  מיתה שהיא

מכאן  אלא ממש , ליה ',בפועל  ניחא  'בהפקרא  ומורה  סורר ובן החמורות, העברות מכל יותר היא קשה  שה 'הפקרות'

לסקילה דינו אחת כן .על

הטעכנאלאגיע' 'דור כהיום  אבל  כזה, קדוש  דיבור  ולבאר להשקיע  צריכים היו הקודמים שבדורות יתכן כי אומנם  האף

ומשונים) שונים ממינים טכנולוגיים  מהו ...(כלים וחורבנה  'הפקרות' לבאר  צורך כל  אין ישובון, לא באיה  כל  אשר 

עצמומ . לשמור גדרים  עשיית בענין מתלמידיו אחד  עם דיבר  שפעם  הקדושות, בישיבות 'המשגיחים ' אחד  לי  סיפר

אנשים שני ראו הליכתם בדרך והנה הדברים, לקבל  בחור  אותו ומיאן משחיתים... מיני מכל  מעולה בשמירה

פרצה לפתע עליון, כובע  בלא ראשו  את מכסה  כיפה  כשרק מהלך רעהו  ואילו לראשו כובע  חובש האחד מהלכים,

לבחור, המשגיח  אמר ראש, גלוי ונשאר הכיפה את הרוח  העיפה  ולמשנהו  למרחקים הכובע עף  ולזה  עזה סערה  רוח

את  אלא הכובע ' ל'בעל  הרוח הרימה לא כי  הקודש , על  החול  מן  מהמוסיפין להיות החובה  על לדעת הראית אתה 

רוח באה  'נסיון' בשעת אזי כובע  חבש  שלא חברו אולם וכדין, כדת  ראש בכיסוי נשאר עדיין אולם העליון, הכיסוי

פניו . על  ועוקרתו

בפרשתןמא. החינוך' ב'ספר עוד מצינו הזה  תק "נ)כענין יחדיו,(מצוה ובחמור  בשור חרישה  איסור שורש על  בדבריו

קצת)וז "ל  למיני (בשינוי שיש ידוע כי חיים, בעלי  צער ענין הוא זו, מצוה טעם כי ואומר , חלקי אני אף  אענה 

באותם בעינינו רואים שאנו וכמו מלאכה, עמהן לעשות וכ"ש  מינם , שאינם עם לשכון גדולה דאגה  ולעופות  הבהמות

ישכון. למינו עוף כל  כי ידינו , תחת שאינם חיים שני בעלי דבר בשום  למנות שלא  מוסר, מזה  יקח  לב חכם  וכל

בהנהגתם , משונים או בטבעם , מזה  זה  הרחוקים  והנכבד ,אנשים  הנקלה ורשע , צדיק  שהקפידהכמו ראינו  שאם 

יוצרם , לדעת משכלת נפש  להם אשר אדם  בבני כ "ש  שכל , בני שאינם  חיים  לבעלי בזה  שיש  הצער על  עכ "ל ,התורה 

למותר . אך שפתיים  ודבר

הרש"במב. הרה "ק של  בצילו  הסתופף חורפו שבימי יצ"ו ברק בני ואב"ד רב זצ"ל  לאנדא יעקב רבי  הגאון סיפר

עמו וגלה  הראשונה )זי"ע  העולם מלחמת בימי  מהגלויות על(באחד שהיסב היחיד  היה  הוא שם  – ברוסי' רוסטוב לעיר

למולו שהיושב יעקב רבי הרגיש  המרק אכילת בעת פ "א שב"ק. בימי הרבי הרבי)שולחן לא (ממשפחת ושוחק , נהנה 

וכדי  מנתו, את  לאכול  זמן מזה  גמר שהרבי איך  וירא עיניו וישא עושה', זו מה 'לשמחה הבין ולא יעקב רבי ידע 

והיה – שאוכל  כמי עצמו הרבי עשה האכילה , באמצע  ויפסיק – מלאכול גמר לא שעדיין האורח יתבייש  שלא

– חיים ' 'דרך לך הרי חלילה... וחוזר רותח, במרק  הכף  נתמלאה משל לפיו  ומשם הריקה  לצלחתו הכף את מכניס

גרידא. בהרגשה אף  עת בכל  להיטיב רעהו  על  מאיש  טוב מחשבת מגעת היכן עד
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ìåùëî àöé àìù øäæéäì åðéìò äîë ãò ãîìð ïàëîå

ùôð úîâò íøâéå åðéãé úçúîמג÷ãöä ïéàù íå÷îá óàå

øòèöîä äæ íòמד.

ãåòïúùøôá åðéöî(ä¯ã âë)éáàåîå éðåîò àáé àì' ,

ìä÷á íäì àåáé àì éøéùò øåã íâ ,'ä ìä÷á

íçìá íëúà åîã÷ àì øùà øáã ìò ,íìåò ãò 'ä

úà êéìò øëù øùàå ,íéøöîî íëúàöá êøãá íéîáå

øùà íéøöîä úà òåãî ,øåàéá êéøöå ,'øåòá ïá íòìá

ìä÷á àåáì åøñà àì êøôá åðá åãáòå åðúåà åãáòéù

ãò ïéøåñà éáàåîå éðåîò åìéàå ,éùéìù øåã ãò ÷ø

.íìåò

øàáîå'êåðéç'ä(à"ñ÷ú äååöî),äååöîä éùøåùî ,ì"æå ,

åîã÷ àì øùà øáã ìò ÷åñôá ùøåôîù åîë

áåúëä åðòéãåäå ...êéìò øëù øùàå íéîáå íçìá íëúà

äæîúåìáðä úãéî ú÷çøäå ,íéãñç úåìéîâ úìòî ìãåâ
úåìéëäå,íäéìò åðáìá äàðù òåá÷ì åðååéö ïë ìò ,

íòùø úéìëú úåàøäì ¯ åáéòúäå åúéçùäù ìéàåä

ìåãâ ìä÷ íéîáå íçìá åìéôà íéã÷äì àìù ,íúåìáðå

úà íäéìò åøëù øùàå ,íìåáâá íéøáåòä êøãä éôééò

åãáòéù íéøöîù éô ìò óàå .íìì÷ì øåòá ïá íòìá

øåã ãò íà éë íäî ÷çøúð àì ,áø ïîæ åðåøòéöå åðá

úåùòì íãàì åì óéãòù áåúëä åðòéãåä äæáå .éùéìù

åúîëñäá éë ,äìåãâ úçà äìáð àìå íéàèç äîë

åúùáå åúòã úåìâì ñåçé àìå úøòåëîä äìáðä úééùòá

,åúåúéçô úéìëúå åâæî òåø äæá äàøî ,íéáø íéîò ãâð

åäùòî áéèéäìå åîöò øéùëäì äð÷ú ãåò åá ïéà éëå

åðéà åäåîë ùéàå ,ïå÷úì ìëåé àìù ãò åúååò ÷æçúðå

'êøåáîä ùãå÷ä íòá áøòúäì éåàøמה.

היאמג. פסוקה הלכה החכם , א)וכמאמר כג  שלא (או"ח  בכדי ציציותיו, את להסתיר צריך החיים בבית שהמהלך

בגן  כבר אשר נפטרים באותם  כן אמרו ואם הציצית, מן פטורים והם חפשי' ש 'במתים  מכיון לרש ', 'לועג יהיה 

הוא... באשר  אחד  כל  לרש ', 'לועג להיות שלא החיים' 'בין מהלכים כשאנו להיזהר עלינו עאכו"כ  מנוחתם , עדן

כשהוא  במעלותיו ולהתגדל  להשתבח שלא היא הכוונה אלא כפשוטו, לאחרים  ללעוג שלא לומר צריך  ואין פשיטא

בפהרסיא  בבניו אדם ישתבח שלא זי"ע  מבעלזא מבר "א הרה"ק אמר  וכן אלו... למתנות זכו  שלא הבריות בין  נמצא

תיגרם לכך.שמא זכו שלא מסביבו לעומדים  הדעת חלישות

'כתבי מד . רשותו תחת שהיו זי"ע, בידערמאן  שלמה  צבי דוד רבי הרה"ק  של בימיו  ירושלים מיקירי באיש מעשה

מחירם מצד הן עינו כבבת עליהם  ושמר פז ', כ 'אוצר  החשיבם  הלה זי"ע, הרי"ם  החידושי הרה"ק  של  ידות'

בטעות  שלחה ביתו  ונוות היום , ויהי בביתו... שרויים כשהכתבים שמור שביתו שהרגיש  ה'שמירה' מצד הן היקר ,

ביתו, נוות על  ועברה  כעס נתמלא למיודעינו  הדבר  משנודע 'שמות', שאר עם  יחד הגניזה לבית ה'כתבים ' את

לפני  דוד 'ל ר' ניגש  מנחה, אחר המדרש בבית עמדו וכבר ערב לפנות השישי ביום  עד... המחלוקת אש ותתלקח

ורק ביתך, נוות את כהוגן ותפייס לביתך מהרה  שתפנה אותך אני מצווה – עליו ופקד האיש אל  שבת' 'קבלת

שבת... לקבל  ראוי כאלו ב'פנים ' רק  כי שבת, לקבל  תפנה לאחמ "כ 

מדוע בביתם , הללו הכתבים  קיום על  ידעה ביתו נוות שהרי צודק , היה  שהוא הגם  כי זה , במעשה והתבונן, בין

מצב ובכל  שיהיה , מה  יהיה  ברעהו, לפגוע  מישראל  לאיש  אסור  עכ"ז, כזו, בפזיזות מעשה ועשתה לב על  שמה  לא

הנפגע . את לפייס  הפוגע  חייב ודור, דוד בכל ועידן, זמן בכל  ואופן,

מחלון מה. בניה ושני בעלה  אלימלך מיתת לאחר נעמי שאמרה  במה  לבאר זי"ע מווילנא הגר"א אמר  נורא דבר 

ה '' יד בי יצאה 'כי  יג)וכליון א יד(רות בי יצאה כי לומר לה  היה ולכאורה  ומהואלוקים, הדין מידת על  המורה

צרהה'יד עיניהם שהיתה  על  היא שלהם העונש סיבת הנה כי אלא הרחמים , מידת על  מקום בכל  מרמז שהוא

העניש כן על  העניים על  ריחם והקב"ה לארץ, לחוצה  יצאו  כן ועל הרעב בשנות לפרנסם רצו שלא עניים, בשל 

הדבר למה ומשל  אלוקים , שם  ולא הוי"ה שם כאן נזכר כן על  הרחמים, מידת מצד היה  זה שעונש ונמצא אותם,

י  שהיכה לאחד רע ,דומה , העושה זה  את  להעניש רוצה  כי זאת עושה שאינו כגמולו, לו ושילם אביו ובא קטן לד

לראות  בעיניו וקשה בניו  את אוהב הקב"ה  וכך אותו, יצער דהו שמאן לסבול יכול  אינו לבנו אהבתו שלגודל  אלא

אותם ... שמצער  מי

לעניים , נתנו  ולא הרעב בשנות ישראל  מארץ  שיצאו על  נענשו בגמ ' עלמבואר הרחמים  מצד  הענש זה  והיה 

שעשוהעניים החטא על כנקמה  הדין מידת מצד ולא ,
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äãéîååîëå ,íéáåè íéãñç ìîåâä úìòîá äáåøî äáåè

ïúùøôá áéúëã àä ìò '÷ä ä"ìùä áúëùáë)

(ãêøãá íéìôåð åøåù åà êéçà øåîç úà äàøú àì'

àùî íé÷äì ,ì"æ ,'åîò íé÷ú í÷ä íäî úîìòúäå

úà ãéøåäìå ,åîò íé÷ú í÷ä øîàðù äîäáì åà íãàì

øîàðù àùîä)(ä âë úåîùúååöî éîòè ,åîò áåæòú áåæò

åàðåù àåäù ô"òà åøöé óåëì åìàמוøòèöîå åéìò ìîåç ,

øîåìë 'åîò' øîàå ,åìéöäì ìãúùîå åøòöáêîöòì
äãî ãâðë äãî äúà íâ øæòzL ìéöî äúà.ì"ëò . ¤¥¨¥

ø"äéïðçúäì ,éåàøë íéîéä åìà úà àìîì äëæðù

,åììä íéîéä úáåçë êìîä éðôì ïåëðëå úãë

íéð÷åúî ,íéçîùå íéùù àøåðä ïéãä íåé úàø÷ì àåáìå

íéðùä úëøáì äëæðå ,íéøåäèåמז.ä÷åúîå äáåè äðùá ,

בגמ 'מו. וע"ב)הנה  ע"א לב דקתני (ב"מ מהא והוכיחו חיים, בעלי לצער מדאורייתא איסור  יש האם באריכות דנו

בפרשתן האמורה וטעינה פריקה מצות לעניין ה )בברייתא עומדים(כג שאם [כלומר , לטעון ושונא לפרוק  'אוהב

השני  והחמור המשא, את 'ולפרוק' לו לעזור ומצוה משאו  תחת כורע  והוא אוהבו  של  מהם אחד חמורים , ב' לפניו

פריקה מצות שתמיד [אף  בשונא מצוה החמור] גבי על  המשא את להטעין בכדי לעזרה וזקוק שונאו , של הוא

את  לכוף  כדי שונאו] של  חמורו  את לטעון להקדים  יש כאן אך החמור, של צערו מחמת טעינה, למצות קודמת

המשא  מכובד עתה  מצטער השני החמור [שהלא ליה עדיף  הא דאורייתא חיים  בעלי צער דעתך סלקא ואי יצרו ,

הכי אפילו ותירצו] עדיףשעליו , יצרו  את לכוף עשהכדי מצות דוחה  היצר' 'כפיית כיצד נתבאר לא ועדיין ,'

חיים' בעלי 'צער  של  ח)מדאורייתא אות פ  מצוה חינוך  מנחת מלוניל (וע' הר"י וביאר שם), בשיטמ"ק יצר וז"ל ,(הו"ד  כפיית

שנאמר מצוות, מכמה  יותר יט )עדיף נא תבזה'(תהילים לא  אלוקים  ונדכה  נשבר לב נשברה  רוח  אלוקים .'זבחי 

זי"ע מז . מטריסק המגיד הרה"ק  שרימז מה  בנו  לשמח "ת)ויתקיים  אברהם ר"ת(מגן הוא כי 'אלול ', החודש ברכהלבשם

מן.ארזוןללאושובע למן,אמותללאוחייםלמן,אקללהללאו
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 (י, כא) שביו ושבית בידך אלקיך' ה ונתנו אויביך על למלחמה תצא כי

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

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

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

 . בקרובותיו יהרהר לא שאדם הועילה ניועי וסיממת, והחזירוהו עיניו את סיממו
 שכשיבקשו דהיינו"' אויביך" על למלחמה תצא כי' א"החיד הרב כתב ז"לפי

' ד ונתנו" הראשון על אז, עריות ושל ז"ע של הרע יצרי שתי עם מלחמה לעשות
 שיוכלו לגמרי בידם ניתן, ז"ע של, מהם אחד שרק יחיד לשון – בידך אלוקיך

             .להורגו לא אבל", שביו ושבית" רק זה על, עריות של – השני אבל, להרגו
 )החיד"א(

 )כא, י( כי תצא למלחמה על אויביך
 זהו מלחמת היצר.

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

 שערה, הללו בוכים והללו בוכים וכו'.ה
נשאלת השאלה איך תיתכן "מחלוקת" כל כך גדולה בין הצדיקים לבין הרשעים, 
לצדיקים נדמה להם כ"הר גבוה", ולרשעים נדמה להם כ"חוט השערה"? האם 

 תיתכן מחלוקת על דבר אם גובהו מטר אחד או קילומטר אחד?
ת, היצר הרע? הוא הר? איך יתכן וואס זאגט איהר רבותי? מהו, אליבא דאמ

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

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

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

 )יחי ראובן(                                                                   חוט השערה. עורבא פרח, 
 (יז, כא) שנים פי לו לתת יכיר השנואה בן הבכר את כי

 בספר מובא וכן( קדישין פתגמין) ל"האריז בשם כתבו'? ו חסר" בכר" כתוב למה
 כפול שערכן אותיות שלוש ישנם' ב' הא אותיות שבכל( ל"המהר לאחי) הטיול

 ולכן. בכר אותיות', מק כפול' רו', מי כפול' כ', מא כפול הוא' ב: הקודמת מהאות
' ו כתוב היה ואם, שניים פי מקבל שהבכור אלו אותיות י"ע לרמז כדי' ו כתוב לא
 )פתגמין קדישין(                .בזה נרמז היה לא

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

, בירושלים שני מעשר אכל, החודש בעיבור אכל, מצוה בחבורת אכל: "אומרת
 שבן דהיינו. ומורה סורר בן נעשה אינו' וכו, ורמשים שקצים, וטריפות נבילות אכל

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

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

 ?!להורגו
 מסעודת אכל אם ומורה סורר בן נעשה שאינו מה לגבי, מביאה עצמה הגמרא

 סורר בבן הטעם שהנה, לבאר ויש", ממשיך לא עסיק קא דבמצוה כיון, "מצוה
, סופו שם על נהרג ומורה סורר ובן" (יח, כא) י"ברש, בפרשתינו כדכתיב הוא ומורה
, מוצא ואינו לימודו ומבקש, אביו ןממו שמכלה סוף, דעתו לסוף תורה הגיעה
", חייב ימות ואל זכאי ימות תורה אמרה, הבריות ומלסטם דרכים בפרשת ועומד

 שבמצוה שכיון' הגמ מבואר ובזה, סופו שם על ורק אך הוא שנהרג מה שכל הרי
 עצום יסוד וזה, מכשול לצאת יכול לא מצווה מסעודת כי", ממשיך לא" קעסיק

 ולא יבוא לא מצווה מסעודת שמאכילה להלכה כן ופוסקת המעיד הגמרא, ונכבד
 .עבירות לידי ימשך
' הגמ אומרת ומורה סורר בן נקרא שאינו, וטריפות מנבילות אכל שאם הדין ולגבי

", מקום של בקולו ולא בקולנו' בקולנו שומע איננו' קרא אמר? מאי וטעמא" שם
 .המקום בכל שומע זו באכילה אם שרק הכתוב גזירת כעין שזה דהיינו

 הרהורי( "א, כט יומא) ל"חז מאמר בהקדם, זה לדין לשבח טעם ליתן ואפשר
 עובר שכשאדם כיוון, הוא שהטעם המפרשים וכתבו", מעבירה קשים עבירה
 מרגיש אינו בעבירה הרהר' רק'כש אבל, בתשובה זה על לחזור שצריך יודע, עבירה

 לאדם קשה שיותר כיוון קשה יותר ההרהור לכן, עליה לשוב לו שיש חושב ואינו
 .בתשובה זה על לשוב
 בשר הוא אוכל ואם, כאמור סופו ש"ע הוא סורר בן שהורגים הטעם עיקר והנה

 על שעבר הוא יודע שהרי בתשובה להחזירו אפשר הרי, נבילות בשר או טריפות
 יןד שאין מה גם מובן ולכן, בתשובה לחזור סיכוי לו ויש, מפורשים תורה איסורי

 עוד יעשה כשיגדל אולי כי להרגו שנצטרך מפורשת עבירה על עובר קטן שאם
 . הרעים ממעשיו ויפסיק בתשובה שיחזור ודאי כי, עבירות יותר

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

 עתיד שכן, ומורה סורר לבן נחשב אינו, וטריפות נבילות אכל שאם המשנה אומרת
 את וילסטם ויעמוד יתדרדר אז, היתר מאכלי אכל אם ורק, בתשובה לחזור הוא

 .הבריות
 בתחילת כ"ג וזהו. לעצמו היתר שמורה" מורה"ו סורר בשם נקרא לזה ואולי

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

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

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

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

 ה"הקב אין"ש שאמרו שמה ל"ס ת"שר מה מקומותבכ' התוס י"עפ, המבארים יש
 יכשל שצדיק שמאוס כיוון, דאכילה מידי לגבי רק זהו" צדיקים על תקלה מביא
 ל"וס( פסחים' במס) עליו חולק ם"רשב ואילו. עבירות שאר לעניין ולא, כזה בדבר
 כל מוכיח זו ומעובדא, דברים בשאר לא אף לצדיקים תקלה מביא ה"הקב שאין
, הקרון על עולה ם"רשב היה יהר לשם שהגיע שלולא סובר ת"שר, כשיטתו אחד
 סוף כל שסוף סובר ם"רשב ואילו, עבירות שאר לגבי שמירה לצדיקים שאין כיון
, לשיטתו הוכחה דוקא זה כ"א, זה ברגע בדיוק לשם יגיע ת"שר סיבב ה"הקב הרי

 (תורה ציוני)                  .עבירה מכל שמירה להם שיש
 (כא, כב) עץ על אתו ותלית והומת מות משפט חטא באיש יהיה וכי

' הק י"האר דרש, ק"הרמ שכשנסתלק, קדומים נחל בספרו מביא א"החיד הרב
 שחסר דהיינו, חסרון מלשון" חטא" "מות משפט חטא באיש יהיה וכי, "בהספדו

 שנתחייב לומר חסרון שום נמצא ולא. גמור צדיק הוא שהרי' מות משפט' ואין
 בעניך ויקשה, מת זה כל ועם" והומת, "חטא בו נמצא לא כי, זה חטא בעבור מיתה
" עץ"ב פטירתו סיבת שתתלה" עץ על אותו ותלית" אמר לזה, נפטר באמת למה

 )נחל קדומים(           . נחש של בעטיו האדם על מיתה שנגזרה, הדעת עץ דהיינו
 (ד, כג) 'ה בקהל ומואבי עמוני יבא לא

 מרות שיצא כיוון המלך דוד את לפסול האדומי דואג שרצה( ב, עו) יבמות בגמרא
 בתר לקוטי בספר מביא, מואבית ולא מואבי שדורשים אבנר לו ואמר, המואביה

 חנם רדפוני שרים( "קיט) הפסוק את בזה לפרש טעם ברוך בעל הגאון בשם לקוטי
 בחיי הרבינו דברי י"עפ", רב שלל כמוצא אמרתך על אנכי שש, ליבי פחד ומדברך
 נקראת פ"שבע ותורה', ה וידבר' שכתוב כמו" דיבור" נקראת שבכתב שתורה

 '. וידבר' כתוב ולא' אמר' כתוב שבגמרא כמו' אמירה'
 התורה שר שהיה האדומי דואג דהיינו" רדפוני שרים" המלך דוד שאמר וזה

 עמוני יבא לא שכתיב שבכתב מתורה" ומדברך, "חדתיפ לא ומזה" חינם, "רדפוני
 על שמחתי" אמרתך על אנכי שש" אמנם, פחדתי מזה –" ליבי פחד"  - ומואבי

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

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

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

   g.agedank@gmail.com בכל ענייני הגיליון ניתן לפנות לדוא"ל:בס"ד, 
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 שעבר וחזק גדול באריה היה מעשה: זה בעניין בראשונים המובא משל ישנו
 לטרוף ברעבונו האריה ביקש, ימים ושבע זקן בשועל ויפגוש טרף לבקש בשדה

 אריה לך מה" לו ויאמר האריה אל ויפן, קרב שקיצו השועל וכראות, השועל את
 בי ואין אני זקן שהרי מבשרי כרסך תימלא לא בודאי לאה כמוני זקן שועל לטרוף

 ממולנו לך הרי, עצה אשיאך זאת תחת אבל, אין ובשר לעורי מתחת עצמות אם כי
 ולמלא לשבוע תוכל מבשרו ובודאי, בשר ומלא שמן והוא, ומתפלל עומד אדם

 לטרוף אני מפחד כי, לעשות אוכל לא זאת" לשועל ויאמר האריה ויען", כרסך את
 לו ויאמר בערמה לאריה השועל ויען", זה בעון הרעה תדבקני פן המתפלל אדם

 הלא כי וכלל כלל זה מדבר ולדאוג לחשוש לך ואל האריה ידידי לפחד לך אל"
 בניך יבואו, רבעים ועל שלשים על בנים בני ועל בנים על נפקד אבות עון כי תדע
 לך ועתה, וכלל כלל הרעה יגתש לא ואותך, עונותיך על ויכפרו אחריך בניך ובני

 תמות שמא, כן עושה אתה אין ואם, ותהנה ושבע אכול, טרפך בשמחה אכול
 ", הזה העולם הנאות את ותפסיד
, האיש את לטרוף וילך ויקום, בקולו וישמע, האריה בעיני השועל דברי חן וימצאו
 פעור יהשה ונסתר עמוק לבור לבו שת לא, ופזיזותו רעבונו מרוב, לעברו ובדלגו
 .לתוכו ונפל האריה מעד בטרפו ציפורניו שנעץ וקודם, האיש בקרבת

, מאוד עד ומרה גדולה צעקה ויצעק קולו את הרים, צרה צרתו כי האריה וירא
, הבור אל רץ, האריה של צעקותיו את השועל כשמוע", איכה שועל שועל" ויאמר

 נמצא הנך כי אריה לך היה מה" אותו וישאל הבור מפתח האריה לעבר ציץ ויצץ
 לי שאין לי אמרת אמור הלא" ויאמר האריה ויען?" זה וחשוך עמוק בבור למטה

 לתוך נפלתי עתה ולמה, בנים בני ועל בנים על נפקד אבות עון שכן לדאוג ממה
 ויאמר השועל ויען?" המתפלל האיש את לטרוף זממי את ביצעתי טרם הזה הבור

 ועתה לאבותיך רביעי דור כבר שהנך ידעתי לא יכ, האריה ידידי לי נא סלח" לאריה
. לדרכו וילך ויפן" עונותיך על לכפר יכולים בניך ואין עוונותיהם מחמת אתה נפלת

 (תורה ציוני)                         .נענש לכן בידיו אבותיו מעשי שהחזיק שכיוון דהיינו
 תמחה זכר עמלק

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

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

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

ימים רצופים, לילה ויום ללא הפסק. ואין צריך לומר שהתלמיד המובהק, הדבוק 
 ככל היוצא מפי רבו קיים כפשוטו. -ברבו הגדול ונפשו קשורה בנפשו 

"ויהי ביום השלישי, בהיותו כואב וחלש מן התענית הארוכה, יצא אל מחוץ לעיר 
ם ולשאוף אויר צח. נתאחרה לה השעה והגיעה עת המנחה. נעמד לרעות בגני

רבינו שם לתפילה, הוא עם חבריו הנלוים אליו. בעודם עומדים בתפילה, הופיע 
למולם ערל אחד שביקש להרע להם. נמלטו כל בני החבורה על נפשם, אך רבינו 

ל וביקש המשיך בתפילתו, לא נע ולא זע. כשסיים את תפילתו, קרב אליו אותו ער
להכותו. מיד הרים רבינו את ידיו הקדושות, והיו ידיו של משה עושות מלחמה, 

 ויך את הערל וימיתהו.
"ומקובלני", סיים הרב אונגער את סיפורו, "שכשחזר רבינו לרבו הנשר הגדול רבי 

  נתן, קידם פניו בברכת 'ברוך הבא', ואמר לו: 'קיימת מצוות מחיית עמלק!'
 את מהרש"צ גנץ, אוצר אמרות החת"ס בהוצאת 'עוז והדר'()"ספרא דמלכא" מ

 

 

  מאוצרות המגידים 
 ושבית שביו

ראיתי דיבור יקר בספר 'כונת הלב' להג"מ רבי הלל מקראסנא בשם אביו 
 .הרה"ק רבי ברוך בנדעט זצוק"ל, ששמע מאביו

מעשה שהיה באחד מתלמידי הנודע ביהודה שיצא לתרבות רעה רח"ל, עד  
כך שנשתמד ולמד כמורה, וכבר נעשה כומר, והיה גר בעיר פראג, שם היו  כדי

 הרבה כנסיות של הנוצרים. 
הנודע ביהודה נצטער צער רב על תלמיד זה שיצא לתרבות רעה, וכמו שדוד 
המלך ע"ה מתחנן 'אין פרץ ואין יוצאת ואין צוה ברחובותינו', ופירשו חז"ל בגמ' 

או תלמיד שמקדיח תבשילו ברבים. והיה הנודע שלא יהיה לנו בן  [ברכות יז]
 ביהודה שב בתשובה מדי יום ביומו על שיצא ממנו תלמיד כזה. 

יום אחד החליט הנודע ביהודה שהוא צריך להפגש איתו לדבר ולשוחח עמו 
על מה יצא לתרבות רעה, אולי ידבר על לבו לשוב לדרך החיים. וכיון שלא היה 

שהוא יברר באיזה מקום הולך אותו הכומר ברחוב, והוא יודע אם זהו רצון ה', אמר 
יעבור שם באותה שעה, אם הכומר יכניע עצמו לפני הנוב"י ויפתח לדבר עמו 
ראשון, אז ידע כי זהו רצון ה' שיאריך עמו בדברים כדי להשיבו אל אביו שבשמים. 

 ואם לא יכנע הכומר לגשת אל הנוב"י לדבר עמו, ידע שאין זה רצון ה'. 
אחר שחקר ודרש אצל תלמידיו, נתברר לו שיש איזה שעה שאותו הכומר ל

יושב במרפסת ומסתכל לרחוב, ואם יעבור שם הנוב"י בוודאי יראנו. והלך לשם 
הנוב"י באותה שעה, וכיון שראהו הכומר מרחוק, החוה לו תנועה של פריסת 

בכך סימן  שלום בהכנעה. ושלח אליו שליח, לומר לו שהוא חפץ לדבר עמו, שראה
 מן השמים שזהו רצון ה'. 

הנוב"י שאל אותו, מה קרה לך שנפלת לשפל המדרגה כזה. פתח הכומר ואמר, 
מעשה שהיה כך היה, הייתי בחור בישיבה ואכלתי אצל אחד מבעלי הבתים 
בפראג, בסעודת חול המועד פסח נתנו איזה פשטידה, ומצאו חטה בתוכה. הבעל 

אליכם לשאול מה הדין, אם נתן טעם או לאו, ה ידהבית שלח אותי עם הפשט

ובבואי אליכם, אמרתם שיש לצדד להקל, אך מצד חומרא דחמץ יש לבער כל 
הפשטידה ולשרוף הכל. והיות והפשטידה הזאת הריחה ריח טוב, ושמעתי ממכם 

ונה לדעת בעל העיטור שיש ביטול אפילו בפסח, או ואולי הכ]שיש צדדים להקל, 
לתי לעמוד כנגד היצר הרע, ואכלתי מהמאכל הזה שצויתם לא יכ [ענין אחר

 לבערו. 
אחר הפסח החל היצר הרע לבלבל אותי כל היום בצער נורא על שאכלתי חמץ 
בפסח, אף שאמרתם שיש בזה צד להקל, לא היה לי מנוח מזה, ועי"ז החליש את 

הרע דעתי מיום ליום, עד שפסקתי לומר 'קריאת שמע שעל המיטה', בטענת היצר 
היתכן יהודי שאוכל חמץ בפסח, יקרא ק"ש שעל המיטה? אח"כ ירדתי מעבירה 
לעבירה, למחרתו כבר לא נטל ידיו שחרית, ויום אח"כ כבר לא אמר ברכת התורה, 

ית העיר וקרא חוברות הכופרים, וכך יעד שירד מתפילה ותפילין, ומשם הלך לספר
 ירד מדחי אל דחי. 

היתה דרך הנפילה שלך, הבה נחזור לשורש אמר לו הנודע ביהודה אם כך 
ונעיין היטב אם באמת היה שם איסור חמץ בפסח. כי היצר הרע התחיל את 
הפלפול שלו ע"י דין זה. הנה נוציא שו"ע בהלכות פסח ונראה לך שהיה הדבר 
מותר, וממילא כבר ייעקר הכל מעיקרא, שהרי כל מה שלא קראת ק"ש שעל 

ת חמץ בפסח, ואם יתברר שלא אכלת חמץ בפסח, המיטה היה רק על מנת שאכל
אתה כן רוצה לקרוא ק"ש שעל המיטה, ורצה לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה, 
מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה, וממילא כל הירידות שנמשכת אליהם אח"כ, 

 הכל בטל ומבוטל, וכך תוכל לחזור ולתקן הכל למפרע. 
ה על אויביך, ונתנו ה' אלקיך בידך, ועפ"ז ביאר הקראסנער רב 'כי תצא למלחמ

ושבית שביו', כלומר, שאם רצונך לתקן מעשיך, תשבה שביו, תחזור לנפילה 
הראשונה, ותבדוק מה היתה טענת היצר הרע מתחילה, ושם תתקן את השורש. 
וכ"כ הבעש"ט בצוואת הריב"ש וכ"כ המגיד הגדול זי"ע, שלפעמים מטעה היצר 

ר עבירה גדולה, אע"פ שבאמת אינה אלא חומרא הרע את האדם ואומר לו שעב
בעלמא או שאינה עבירה כלל. והיצר הרע מבלבל אותו כשעבר על החומרא, 

  כאילו עבר על עבירה חמורה, ועי"ז מפיל אותו מדחי אל דחי.
 )הגרמ"י רייזמן כי תצא תשע"ט(

 
 )כא, כג( ואכי קבור תקברנו ביום הה

בתשכ"ב, נודע ברבים הסיפור  ,ון איששמונה שנים אחרי הסתלקותו של החז
המזעזע דלהלן, מעשה שאירע במציאות שנה אחת לפני שעלה למתיבתא 
דרקיעא. המספר הוא בעל המעשה בכבודו ובעצמו יהודי בשם ר' יעקב פלדמן, 

בארץ ישראל. יום אחד קם  מיוצאי כפר דנילאב במחוז מרמרוש המתגורר כיום
ו באזני רבי אלעזר קליין, רבו של קהל יראים בעיר האיש וסיפר לפי תומו קורות חיי

 באר שבע כדלהלן: 
כאשר הייתי בן י"ז שנה עזבתי את בית הורי ויצאתי לעבוד בעיירה הונגרית 
קטנה אלמשפיזטי, שם התחלתי במהירות לשכוח את החינוך שקיבלתי אצלם. 

נו השתדלתי להסתיר את יהדותי גם מאימת הצוררים שהתחילו להשתלט אצל
משנת תש"ב ואשר הציקו ורדפו כל יהודי אבל יכולתי להמשיך בזה רק עד שנת 
תש"ד, ואז העבירו אותי הנאצים ימח שמם לאושביץ אשר בפולניה ביחד עם אחי, 
אך ניצלתי בנס ואח"כ עברתי לטרזינשטט, ושוחררתי משם בשנת תש"ה. 

אמור ניתקתי את נשארתי לגור בצ'כיה עד שנת תש"ח ואז עליתי לארץ ישראל. כ
כל הקשר עם היהדות ועם החינוך שקיבלתי אצל הורי. עבדתי לא רק בשבת קודש 

 אלא גם בראש השנה וביום הכיפורים ר"ל.
בליל יום כיפור תשי"ג עבדתי כהרגלי. באותו לילה נראה אלי אבא ר' חיים 
מרדכי ז"ל בחלום, עטוף בטלית מצוייצת, עם קיטל לבן מצוחצח, כמו בחיים 

יותו, ויאמר אלי: "חזור בתשובה, חזור לדרך שחנכתי אותך, אחרת שנותיך ח
 מקוטעות!" וכך חזר החלום ונשנה מדי לילה בלילה במשך שבוע שלם...

והנה הגיע ליל שבת. בשעה מאוחרת בלילה נכנסתי לבית קפה בראשון לציון 
להפעיל את )בעיר זו הייתי עובד במוסך(. אכלתי ושתיתי, חזרתי הביתה. ניגשתי 

הרדיו, באותו רגע שמעתי קול קורא מאחורי: "אוי ואבוי אתה שוב חוטא?" 
 )"געוואלד, דו זינדיגסט ווייטער?"( פניתי לאחור 

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

 באתי להזהירך שתחזור בתשובה, כי בשמים כבר נחרץ עליך 
גזר דין שייכרתו ימיך". נבהלתי מהמראה... דמות אבי ז"ל נעלמה מיד... אותו 
שבת, כמובן לא עישנתי סיגריות, לא פתחתי את הרדיו... אולם, במוצאי שבת 

מיד הלכתי לקולנוע... כיון שחזרתי הביתה, כאשר אך הספקתי לפתוח הדלת, 
ראיתי שוב דמותו של אבי כמו בהקיץ, עטוף בטלית וקיטל, והוא מתחנן ומבקש 

 לפני שאיטיב מעשי, ואומר לי שזוהי אזהרתו האחרונה...
באותה תקופה שימשתי במנהל המסגריה במוסך "טיטניק" בראשון לציון. 
קמתי, איפוא, ביום ראשון בבוקר וחילקתי וסידרתי את העבודה בין הפועלים. 

חר כך שמתי פעמי לבני ברק אל החזון איש, אשר שמעתי אודותיו מפי הרבה א
אנשים, בכדי לספר לו את ה"חלומות". לפליאתי, כאשר אך עברתי על מפתן ביתו, 
התחיל החזון איש לדבר אלי בחומרה: "אוי ואבוי, אתה עובד בשבת, אתה עובד 

ה בעולם העליון, נגזר בראש השנה, וגם ביום הכיפורים, ואבא שלך אין לו מנוח
 עליך כרת!" 

הוא השלים דבריו והמשיך לישב על כסאו כאילו מנמנם, השעין את ראשו בין 
 שתי ידיו, ואני עמדתי לפניו נבוך ונסער: מהיכן הוא יודע?! 

לבסוף, אחרי כמה רגעים של ציפיה, פקח החזון איש את עיניו ואמר לי: 
ם בנעוריך, יוסיפו לך במרום ימים "בשביל איזו מצוה גדולה, שעשית אי פע



 

 ג 

ושנים... מעכשיו תחזור למוטב ותלך בדרך הישרה כפי שחינך אביך... ושמא 
  תזכור איזו מצוה גדולה עשית בנעוריך?"

השבתי לו: "למרות שהייתי מחלל שבת, לא עשיתי רע לאף אחד מעולם, וגם 
זה אתה זוכה צדקה נתתי... השיבני החזון איש: "זה לא מספיק, לא בשביל 

שיקרעו מעליך את גזר הדין..." ואז נזכרתי, שכאשר הייתי בן י"ד שנה בערך, באה 
אלינו אשה ומסרה לאבא שבכפר פלוני מוטל ילד יהודי מת ואין מי שיטפל בו 
להביאו לקבר ישראל. אבי שלח אותי אל הכפר לסדר את הדבר, ולמרות 

טים השתוללו אז בדרכים, והיה שהפעולה היתה קשורה בסכנת נפשות, כי הקוזיס
 עלי לעבור יער שלם בפחד מוות, עשיתי את המצוה בתכלית השלימות... 

איש בראשו ולא הוסיף לדבר. כאשר יצאתי ן לשמע הסיפור נענע לי החזו
ומני אז אני רואה במעשי  -מביתו, קיבלתי עלי לשמור תורה ומצוות כיהודי שלם 

 ד()פאר הדור חלק     . ידי ברכה והצלחה
 עליך שכר ואשר ממצרים בצאתכם בדרך ובמים בלחם אתכם קדמו לא אשר דבר על
 עמון שעשו אחר לתמוה יש. (ה כג) "לקללך כהרים ארם מפתור בעור בן בלעם את

 לך אין העולם מן ולהשמידם י"בנ את לקלל בלעם את ושכרו חמור כה דבר ומואב
 לא אשר דבר על" התורה ימההקד כ"א מדוע בקהל מלבוא לרחקם גדולה יותר סיבה
 ? אליו טפל דבר שהוא" ובמים בלחם אתכם קדמו

 : דלהלן הנפלא במעשה יש לדבר תשובה
 לדרוש מסויימת לעיירה שהוזמן ל"זצ קראנץ יעקב רבי מדובנא המגיד עם היה מעשה

 סר, הכירוהו שלא מקום, ההיא לעיירה שבת בערב כשבא והנה, קודש שבת ביום
 מדובנא המגיד לכאן בא ערב לפנות אתמול: מספרים הבריות תא ושמע לאכסניה

 אחד מגיד לכאן בא כי יעקב רבי הבין, הנפלאות מדרשותיו ידרוש בשבת ומחר
 קהל התאסף השבת ביום למחרת, כלום אמר ולא שתק, מדובנא המגיד בתור והתחזה

 . הרב הקהל בין ונדחק, הבאים בין הוא גם בא, דרשתו לשמוע רב
, מרגליות מפיק בפה לדרוש והחל בטלית התעטף, לבימה המחופש המגיד להע והנה

 והדרשן, האמיתי מדובנא המגיד של היתה כולה הדרשה. נאים ומעשים משלים
 הופיע ועתה, בפיו שגורה שהיתה עד לעצמו אותה שינן, אומרה מפי פעם שמעה
 רעיונות, משלו פךנו להוסיף החל לפתע אך, ושתק האזין יעקב רבי ישב ברבים ודרשה

 יעקב רבי יכל לא... ברבים ש"וכ ביחיד לאומרם ראויים שלא, כוזבות ודעות זרים
 ברבים להודיע מחוייב עצמי את מוצא הריני! רבותי: בקול והכרין לבימה עלה להתאפק

 !מדובנא המגיד אינו זה דרשן כי
 המגיד הוא אני ,בפיו רמיה לשון הזה האורח: וצווח עזות ענה המחופש המגיד כמובן

 את לבאר שרגילים מה שמעתם בודאי: הקהל לפני ואמר יעקב רבי ענה! מדובנא
 פיו בזה, להלל יודע ולא מהלל אדם כאשר -" פיך ולא זר יהללך( "כז משלי) הכתוב

 יפתחו: ואיעצכם לכו, ומשליו בדרשותיו המגיד של כוחו - ידעתם הלא, הוא זר כי נבחן
 כדי תוך, שיצליח מאתנו ומי, שהוא מקום ובאיזה, שיהיו איזה ,ספרים שני שנינו לפני

 שניה וקושיא' א מאמר על קושיא, משל בדרך להקשות, תחילה מחשבה ובלי דיבור
 המגיד הוא, הקושיות' ב את לתרץ ובהמשכו, המשל את ולהמשיך, השני מאמר על

 .האמיתי
 - הבימה על מונחים היוש ספרים שני פתחו ומיד תיכף, כולם בעיני חן מצאה ההצעה

 הוא המוריה בהר אבינו לאברהם שענה מי" בסליחות נפתח הסידור. וחומש סידור
 קדמו לא אשר דבר על' ה בקהל ומואבי עמוני יבוא לא" בפסוק נפתח והחומש" יעננו

 יפתח לא כאילם והלה, המחופש למגיד פנו הכנסת בית גבאי', וגו" ובמים בלחם אתכם
 :ואמר פתח דיבור כדי תוך והוא, יעקב לרבי ואאיפ פנו הם. פיו

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

 נכנס. ובתו חתנו עבור הבגדים את שיתפרו, לביתו הזמין לתפירה מומחים חייטים
, הכלה לשמלת טהור משי של אחד מטר עוד בדחיפות צריך כי לו ואמר החייטים ראש
 אשר הגדולה החנות אל העבד וילך, החסר את לקנות עבדו את מיד שלח הכלה אבי

 לפני, והלך, מחירו את שילם, משי מטר קנה, בשנים רבות שם לקנות רגיל העשיר
 תואיל, בחתונה להשתתף אוכל לא נילדאבו: לו ואמר המוכר אליו פנה החנות מן צאתו

 .זהובים מאה בן שטר לו מסר דברו ומדי, ותשורה טוב מזל ברכת בשמי למסור בטובך
 וביקש, הוא גם נכנס, בחנות הנעשה כל את וראה, הפתחים על המחזר אחד עני לו עמד
 המוכר תמה. זהובים מאה של שטר לקבל וחיכה, מחירה את שילם, משי מטר

 כפי לי נותן אדוני אין מדוע! בתמיהה העני השיב? ומחכה אתה עומד למה: ושאלהו
: לו ואמר המוכר צחק! כמוהו ושלמתי כמוהו קניתי אני גם הלא, שקדמני לקונה שנתת
 מאה של שטר אתן זהובים עשרה שבעד, חשבתני דעת לחסר וכי שבעולם שוטה

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

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

 לאמונתו רבות נפשות הכניס, לעקידה בנו ומסר' ה למען עשה כי, וצוקה צרה בעת
 ! אתמהה? יעננו אברהם את שענה כמו ולבקש להעיז והרשים הדלים לנו מה אבל', וכו
 הנהרות כל, חורפיים היו הימים, החתונה יום הגיע - המגיד אמר - המשל את נמשיך אך

 לעבור מוכרחים היו, החתונה נקבעה ששם, החתן הורי מגורי לעיר יעלהג וכדי, קפאו
 את לעבור והצליחו, בראשונה נסעו קרוביו עם יחד הכלה אבי. ועמוק גדול אחד נהר

 וכל המתנות, והכלה החתן בגדי, המשרתים עם, ואמה הכלה אולם, מכשול בלי הדרך
 הקרח, אסון קרא והנה .לאחרונה נסעו ומרקחות המאפה מעשה, המשובחים היינות
 מצד מרובה מאמץ לאחר ורק הנהר במצולות ירדה לרגליהם אשר הכבודה וכל נשבר
 אל ולהביאם המשרתים עם יחד ואמה הכלה את להציל הצליחו הסמוך הכפר איכרי
 ...עלפון של במצב הנהר שפת
 ,המרה הבשורה את ולהודיע לרוץ מיהר, בראשונה רוחו אליו ששבה, המשרתים אחד

, לבוא שאחרו ובתו אשתו על דאגה מלא היה שלבו הכלה אבי את פגש בדרכו
 מיני וכל היינות, אדוני, אהה וכאב צער מתוך המשרת ענה? בפיך מה וישאלהו

 והכלה החתן מלבושי, לשאלו הוסיף עוד קרא ומה... הנהר במצולות טבעו הממתקים

 שמשו לאחר?? ובתי אשתי םע מה אבל רועדות ושפתותיו העשיר צווח... טבעו הם גם
 ...הנהר שפת על שוכבות והן, התעלפו - המשרת השיב - הנהר מן אותן

, עיקר ומהטפל טפל מהעיקר עושה אשר, הוא פתי זה משרת אמנם: המגיד המשיך
, המלבושים על כ"ואח, לאיבוד שהלכו והממתקים היינות על צערו את בראשונה הביע

 .בסכנה שנתונים והכלה מההא חיי על לספר נזכר לבסוף ורק
 חטאתם על מדברת כשהיא יפלא, פתי מחכימת שהיא הקדושה תורתנו על ברם

 בלחם אתכם קדמו לא אשר דבר על" תחילה מזכירה היא, ומואב עמון של ופשעיהם
 - העיקרי החטא את מזכירה מכן לאחר ורק, כלפיכם ארץ בדרך התנהגו לא -" ובמים

 ?דברים של פישרם מה", ללךלק בלעם את עליך שכר ואשר"
 כל לזונם שהבטיח אביה לבית חזרו חתונתם לאחר הזוג בני, המשל את המשיך, אלא

 אביה מבית לפנוקים שהתרגלה האשה אולם. בתורה חתנו שיעסוק בתנאי, חייהם
, בקולה לשמוע מיאן והוא, וכדומה עונג בטיולי עמה שיבלה מבעלה דרשה, העשיר

, נפשו קצה, להקניטו והתחילה מאד לו הציקה כי ויהי. כימים לילות בלימודו והתמיד
 חותנו לו שלח הראשונים בימים. לימודו על ושקד חדר לו שכר, חותנו בית את ועזב קם

 וירחים שבועות כעבור אולם, ביניהם שלום לעשות וקיווה, ביומו יום מדי ארוחתו
 בעד רב כסף ידרוש שמא ומחשש, גט ממנו לתבוע לחשוב התחיל, וגדל הלך והפירוד

 כעבור, ללחם רעב כמעט שהיה עד, ארוחתו את לפעם מפעם לצמצם התחיל הגט
 אצל הסמוך לכפר הלך, אחרות עצות לחפש החל, זו עצתו הועילה שלא מספר ימים

 להמית דרך שימצא נכבד כסף סכום לו נתן, חי כל נפש ממית פיו שברוח ומכשף קוסם
 .חתנו את

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

 ויאמר לרבו ניגש, נמצא הוא בו לישיבה אחריו ובא, הלך להיכן חקר, עגונה בתו תשאר
 לו הבטחתי, בתי את לו נתתי, לביתי חתני את לקחתי, שגידלתם גידולים ראו: לו

 זה מדוע הרב וישאל... ואומללה גלמודה בתי את ועזב ברח והוא, שולחני על מזונות
 עני, מנכסי ירדתי: החותן ויען? לחם, פת כדי עד להרעיבו התחלת האחרונים בחודשים

, מטובה נפשנו חיסרנו וביתי אני גם, הבית בצרכי לקמץ אני ומוכרח, אנכי ואביון
 מהיכן ירוד כ"כ מצבך אם: שפתיו על קל וחיוך הרב החזיר, נפשנו בצום עיננו ולעתים
 ?... חתנך את שיקלל הכפרי לקוסם לתת רב כסף מצאת

 בלחם אתכם קדמו לא אשר דבר על עמוני יבוא לא" הכתוב מובן - המגיד סיים - עתה
 לחם חסר להם גם וכי ויאמר כשרות פנית להעמיד ומואב עמון ינסו שמא אבל", ובמים

 לכן, הטף לפי לחם לקנות לפורטה פרוטה בידם היה ולא, היתה בצורת ושנת ומים
 להם היה הקוסם בלעם בשביל" לקללך... בלעם את עליך שכר ואשר" הכתוב הוסיף

 ?...הכסף תם פניכם את לקדם ורק, רב כסף
 נתגרשה העשיר בת: משלי חוט את מעט עוד אמשיך ואמר מדובנא המגיד הוסיף

 בתלמוד כרסו מילא שנים מספר במשך, תורה של באהלה יושב נשאר והוא ,מבעלה
 הגבירים אחד לאוזני גם הגיע שמו, וההוראה התורה מגדולי כאחד ונתפרסם ופוסקים

 הוא', ה ויראת חכמנית, יחידה בת היתה לו וגם וסופרים חכמים של גדולה בעיר שישב
 הוא. לאשה הגביר בת את לו לקחת הסכים עצתו פי ועל, הישיבה ראש עם בדברים בא

 מתוך כיבדוהו ועסקניה חכמיה הזאת הגדולה העיר נכבדי וכל, חותנו בבית לדור עבר
 לרב אותו למנות אחד פה החליטו הקהילה ופרנסי, העיר רב נפטר בינתיים. רבה אהבה

, פרס לקבל מנת על שלא אבל, הרבנות משרת את עליו לקבל הסכים הוא, דין בית ואב
  שנים רועב

 את להביע ברצותם העיר אנשי, שלימה היתה הרב בבית השמחה, זכר בן נולד ולרב
 הרך לילד" רבנות כתב" המילה ברית ביום מנחה לו הגישו, האהוב לרבם שמחתם רגשי

 :האלה כדברים כתוב היה ובו, הנימול
 תורהב האב מקום למלא ראוי יהיה זה בנו אם, הרב של ושנותיו ימיו אריכות לאחר

 הרב. זו בעיר הרבנות כסא על להושיבו מעכשיו מבטיחים הם הרי, חטא ויראת וחכמה
: פניו על כשחיוך להם ואמר הקהילה לפרנסי פנה הרבנות כתב שקרא אחר הילד אבי
 כסא על להושיבו מחוייבים תהיו הדין מן הלא אביו מקום למלא ראוי יהיה זה בני אם

 את להראותני אם' ופרס שכר כל קבלת בלי תועד את ששירת אביו במקום הרבנות
 כל גדול יהיה לא אם גם כי ולכתוב, הנוסח את לשנות עליכם בשמחתי השתתפותכם

 ... בעירכם רב בתור אותו תמנו אז גם, כמוני וחכמה בתורה כך
 היינו אם, דבריו את מדובנא המגיד סיים, הראשונה קושייתי גם תתורץ הלא ועתה
 וחסד צדקה עושים, כמותו' ה קדושת על עצמנו את מוסרים נואבי כאברהם אנחנו
, אבינו לאברהם שענה כמו שיעננו היה ובדין, רחמים מבקשים היינו לא הן אז כי, כמוהו

 לזכור רחמים מבקשים אנו, בידינו אבותינו מעשי אוחזים אנו שאין משום דווקא אבל
, פרס לקבל מנת על ושלא נפש במסירות' ה את שעבד אבינו אברהם של זכותו את, לנו

  .                  לו שענה כמו לנו גם ולענות
 (התורה אוצרות)

 
 "לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע"

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

ששמע את ההסברה הבהירה שלו, ומי שמכיר את האבחנות המדויקות שלו, איך 
הגדיר וחילק, איך האיר את הדברים באור יקרות, מבין ששבה את לב השומעים 

 –וקרבם בנעמו לתורה ולמצוות 
עד שהגיעו לסוגית אשת יפת תואר במסכת קידושין. עד שהגיעו לדברי הגמרא, 

. כשם שמוטב לשחוט בהמה גוססת מאשר נגד יצר הרעשלא דברה תורה אלא כ
לאכול מבשרה כשתמות ללא שחיטה, כך אמרה התורה שבהתלהטות הקרבות 
לא יוכלו לבלום התגרות היצרים והתירה בדוחק ובקושי דבר שראוי להימנע 

 ממנו.
איזו סערה וריגוש עוררו הדברים! אם התורה מתירה איסורים מפני התגעשות 

ו, הותרה הרצועה. אצל האחד אלו מאכלות אסורות, רחמנא לצלן, היצרים, אוה
 –אצל האחר איסורי שבת, השם ישמור 



 

 ד 

נענה הרב אברמסקי בפקחותו ואמר: זו שאלה שהייתי מוכן לשמעה מפי פשוטי 
  –הרי אקדמאים, אינטלקטואלים, אנשים הוגים וחושבים עם. לא מפיכם. אתם 

ברך תרי"ג מצוות, ובאחת מהן, אחת בלבד, נתן לנו הבורא יתהלא תבינו, שאם 
קבע שבסיטואציה מסויימת, כיוצר האדם ומכיר את טבעיו, יתקשה לעמוד כנגד 
יצרו הרע, ולכן מראש הוא מתיר אותו באותו הקשר, אם כן מוכח שבכל שאר 
הציוויים והאיסורים ידע יוצר האדם וכוחותיו ונותן התורה, "קורא הדורות 

 לעמוד מול יצרו, להתמודד עם הקשיים ולנצח! מראש", שביד האדם
 –ואספר בעניין זה 

 פעם שאלני אדם: מדוע אינכם מתאימים את התורה לזמן.
 שאלה טובה.

, יש שתי ברירות. אמרתי לו: בוא ונסכים על דבר אחד. כשהילד גדל והנעל לוחצת
או או להרחיב את הנעל, בזמני היו פותחים פתח קדימה, להוציא את הבוהן, 

 שקונים נעליים חדשות.
 יש עוד שתי ברירות, או שהולכים יחפים, או שזה לוחץ וקשה ומכאיב.
 למה לא חושבים על אפשרות חמישית, לקצוץ את אצבעות הרגליים?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .לו ותעזור עליו
, וטעינה פריקה: מצוות שתי לפני כאשר כי פוסקת לב דף מציעא בבא הגמרא
, לטעון ושונאו לפרוק זקוק אוהבו אם אבל. חיים בעלי צער משום קודמת פריקה
, קודמת השונא החמור על הטעינה, קודמת פריקה שתמיד פ"אע" קודמת טעינה
, דאורייתא חיים בעלי שצער אפילו כי הגמרא ומבארת, )יצרו את לכוף כדי ?מדוע

 דברי כ"ע( נאריך לא. כידוע, פלאות מפליאים' התוס ושם. עדיף יצרו את לכוף כדי
 .הגמרא

 – וישרים טובים חיים, ישרות יש בתורה "מישרים כוננת אתה" הילקוט אומר
 .עליה מושתת העולם ישרות

 אחד חמור ורבץ בדרך מהלכים שהיו חמרים לשני משל. מישרים כוננת אתה"
 משל" מדגימים ל"שחז מה מבינים לא בדורנו כי שלנו הבעיה!. חמרים שני", מהם
 סוס עם עגלה בעל לאחרונה ראיתם וכי... עסקינן במאי יודע מי כי" חמרים לשני

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

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

 נהגי בשני להדגים נאלץ אנו" חמורים שני" כותב המדרש אם לכן?!. ומשאו
 ...שיבינו כדי... מוניות
 אומן" אומרת שהגמרא וכפי זה את זה שונאים מוניות נהגי שני כי, אומר השכל
 כל כי להשכיל שזכו יחידים מלבד. עולם של טבעו כך" אומנותו בני שונא

 ממילא, נימה כמלוא לחבירו במוכן נוגע אדם ואין. משמים – בעולם המתרחש
 !.יהודים כאלו ויש. אומנותם יבנ שונאים לא

 .ל"זצ כהן שלמה רבי עם הסיפור ידוע
 .ההר מתחת, ברק בבני טרפון רבי רחוב במעלה דפוס בית היה כהן שלמה' לר

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

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

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

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

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

, חנות פותח רעהו אם יחת לא: "האמיתי הבוטח אודות, לשונו זה. ל"הנ העובדא
, תקנתו על ולשקוד, עבורו לעשות, טובה בעצה לתקנו, לרעהו לעזור עוד ישתדל

 להתחרות המתעתד עם חסד עושה איש תלראו בעולם מוסיף הקדושה מן וכמה
 .ל"עכ" דורו ואשרי אשריו' ית ליריאיו תהילה ומוסיף, עמו

 "...חמרים לשני משל למדרש נשוב
 בני כאשר עוד זכורני!". להובלה פנוי! להובלה פנוי: "וצעקו עמדו עגלה בעלי שני
, הובלותל פנויים דובק חרושת בית ליד עמדו והעגלה הסוס, קטנה עיר הייתה ברק

!" שלי התור עכשיו: "לריב ידעו וגם, בקול וקראו עמדו הם. לנוסעים וממתינים
 כבר מהם אחד. ובכן. השמים לב עד קולות נשמעים וכך!" שלי התור, פתאום מה"

 בעל' מגיע ולפתע, עגלתו על סחורה שיעלה ליהודי וממתין בבוקר מחמש עומד
 ".ורבת אני" בפיו וטענתו שמעון בשם אחר' עגלה
 ?!"שלך התור כאילו כאן נדחק ואתה, ממתין שעתיים כבר אני: "ראובן

 ...עכשיו שלי התור, לפניך עמדתי, אותי ראית לא וכי: "שמעון
 המאוכזב, לראובן הקונה את תפס, פנים החציף ושמעון, קונה הגיע בנתיים

 לו חטף שמעון כי, ברור היה שלראובן, כאלו ופעמים פעם עוד קרה. והכועס
 .נוסעים

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

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

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

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

 ולא פחות לא הוא העגלה בעל כי לו נראה האדום הכובע לפי", משאו תחת רובץ"
 ברוך הנה" לריאות אויר נכנס וכבר. נראה כך אבל, ברור לא עדיין... שמעון – יותר

 יותר גדולה חהשמ אין כי אומר ם"שהרמב וכמו" שלו את קיבל שמעון השם
! דיוי) בדהרה לשמעון להתקרב וממשיך הצוהל לסוסו בקול קורא הוא... מהנקמה

 ורואה יותר ומתקרב לעצמו חושב" הוא או אני המסכן מי נראה  עכשיו!( "דיוי
 יהא מאוד טוב, מצוין: "כך כל גדולה השמחה - - -. נפול שמעון שאכן ברור כבר

 לימד' ה" וממשיך פניו על חולף. באושר מהרהר "הלילה עד כאן לו שישב...! מונח
 ".לקח אותו

 הנחתי תפילין: לעצמו לחשוב מתחיל, מטרים עשרות כמה עוד שממשיך לאחר
 דאורייתא עשה מצוות לפני היתה כאן גם והנה, עשה מצוות זו וודאי, כן? היום

 "עמו תעזוב עזוב לו מעזוב וחדלת משאו תחת רובץ שונאך חמור תראה כי"
 כאלו מזדמנות יום כל ולא... שבלב לשנאה פריקה תעשה דבליבך מאי שבוקת

 ?.מצוה כזו של נדירה הזדמנות הפסדתי איך... מצוות
 כמה עלי לזרוק בא הוא הנה חשב ושמעון. שמעון לעבר הסוס עם חזר הוא. טוב

 ?".לעזור משהו אפשר אולי: "ושאל איליו ניגש מהסוס ירד ראובן. לא אך, אבנים
 ומחר הלילה אמצע עד גם כך להישאר יכול ואני, כאן עובר לא אחד אף! ודאיו"

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

 .לדרכם
 תעזוב עזוב" של דאורייתא עשה מצוות קיימו כי. לחיים לשתות? נסעו להיכן

 של העגלה לעבר צועק שמעון, בשוק עומדים השניים? למחרת קורה מה". עמו
 .- - - ביותר הטובים ידידים נהיו והנה. להובלה פנויה עגלה כאן יש הנה: שמעון
 בר הלילה לי יש: "לרעייתו ומספר, הביתה שב ראובן אחד ערב. כ"אח חודש
 ."מצוה

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

 .שמעון עם לשמוח ויוצא
 לעשות היה יכול לא בעולם אחד אף, ביניהם שלום עשה מי, השאלה נשאלת

 אתה הוי: "המדרש מסיים!! בחומש פסוק? שלום עשה כן אמתב מי! ביניהם שלום
 !".מישרים כוננת
 !הויתור כבוד

 ליד לחלוף לי הזדמן. לכם אספר, לרעהו איש בין ואחווה שלום על מדברים אם
 רבים וחמישי שני כל ילדים, יודעים ואתם, ילדים של' תורה תלמוד – חיידר'

 עד ככה רבו ילדים שלשה, והנה... לדיםי של כדרכם – חלילה וחוזר ידידים כ"ואח
 מדוע. משהו לשאול רצוני" להם אמרתי כ"ואח. עומדי על נעמדתי. השמים לב

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

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

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

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

'... מריב שבת לאיש כבוד' להיפך בדיוק במשלי אומר המלך שלמה כי, תדעו אז"
 מאוד בקשו שבהם המבוגרים כי עד ליבם את שבתה כך כל הפסוק לשון!" כבוד זה

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

 ".מריב שבת לאיש



 

 ה 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ?"...להיכנס אפשר האם. אליך לעלות ינאלצת, לכך זמן לך אין
 ".לשבת אפשר הכנסו, בבקשה"

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

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

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

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

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

 '".ה ברוך שם גם ישנים, הנקיון אחרי בערב מזרון מניח אני
 ?".קצת תרחיבו שלא ומדוע"
 ".ונדחקים מצטמקים נורא לא"
 ?.הדחק על קצת להקל כדאי לא וכי, יש מה"
 ומיד, השכנים מאחד חריפה תנגדותה יש כי הבחנתי אבל, רציתי כי האמת"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

, בדירה נפשות עשרה שתיים עם שכן יש, ולמעלה, שלוש – וחצי משניים ועשית
 אלא, בלבד זו ולא, רחמנות לך אין וכי. הקרקע על מזרון על במטבח שם ישנים

 ודמעות המשיך?!" ומחטיא חוטא להיות, אותי גם להחטיא אלי בא עוד שאתה
 :הישישות בעיניו נצנצו

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

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

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

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

 ?".מסכים אתה. אמיתית ברחמנות לו לעזור מוכרח אתה
 "...ח"גמ לו אשיג כבקשתך אעשה, טוב, ברירה לי אין, איתך לעשות מה"
 - - -" נעלה בא ככה אם"

 לשתות באנו: "לשכן עלו הם יחד, יין בקבוק עם יצא, החדשה לדירתו נכנס הישיש
 ".השכנים של בניה חתימת על לחיים

 הרבה כך כל כי קאמינא וביודעים רבותי!!. נכונה לא אחת מילה אין אמיתי הסיפור
 .עין צרות שרובם שכנים עם ומריבות צרות
 ההוא מהבניין ושכן. מטר מישיםחכ, סמוך מבניין במרחק שבנה יהודי על לי ידוע
 מהמידות האוויר את לו לוקחת, וי וי, האוויר את לו לוקחת הבניה כי להתלונן הגיע

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

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

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

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

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

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

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

 הכלבים את מכאן תוציאו" נפשו במר בחולה צעק ולפתע, משפחתו מבני ואנשים
?!, צועק אתה מה כלב שום כאן אין, שקט: לו אמרו" לטורפני שרוצים השחורים

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

 .ל"רח לראותם



 

 ו 

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

 דקות כמה חלפו!" אלי בא א"הגרעק! כסא תכניסו: "קרא הסתלקותו לפני יומא
 יהודה מיכל רבי והמשיך", אלי בא ל"זצ ע"הגרח! כסא תכניסו" אמר ושוב

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

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

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

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

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

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

 .יך בידך ושבית שביוקכי תצא למלחמה על איביך ונתנו ה' אל
הפסוק פותח ביחיד  -בא כאן הכלי יקר, וכך גם שואל החיד"א )נחל קדומים(  

 כי תצא למלחמה על איביך .  -וממשיך ברבים  
כתוב איביך, זה לא אויב יחיד , אלא רבים , וההמשך ונתנו ה' אלקיך בידך , אם 
 יש אויבים רבים, היה לכתוב לומר ונתנם ה' אלקיך בידך, הם הרי אויבים רבים...

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

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

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

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

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

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

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

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

אדם, והקב"ה דורש מאיתנו, -צריך לדעת, שיצר הרע הוא מלאך, ואנחנו בני
 להתמודד מול מלאך.

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

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

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

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

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

 12:15-בצהריים , ב  12 –הרע, אין לו שום סנטימנטים לביזיונות . ניצחת אותו ב 
הוא חוזר. הוא לא מניח לך לרגע.  12:30 –,  ב  12:15 –וזר. ניצחת אותו ב הוא ח

זה אויב קשה, זה אויב אכזר, הוא לא משאיר שום אדם, לא צעיר ולא זקן, לא 
עברין ולא צדיק. הוא נטפל לכל אחד , ומנסה עד הרגע שהאדם עוצם את עיניו 

 הוא מנסה לתפוס אותו. 
, בסדר הווידויים שלפני יום הכיפורים, שא חס לכן, יש אנשים שנוהגים לומר

וחלילה תיטרף עלי השעה, 'הריני כבר עכשיו מוסר מודעה, שאם חס וחלילה 
יצר הרע יפתה אותי להגיד דברים , שלא צריכים להיאמר בשעת פטירתי, לא 

 תהיה להם שום משמעות...' למה ??
 כי עד הרגע האחרון של האדם, הוא גוסס, תעזוב אותו ! 

 לא ... הוא לא עוזב אותו .
 יש בספר לב אליהו )הקדמה, שבילי לב( סיפורים שר' אליהו לופיאן סיפר . 

 שנה. 30הוא מספר שם , שבעיר שלו היו שתי אחיות מסוכסכות , ולא דיברו 
אחות אחת עמדה למות רח"ל, וביקשה מבני המשפחה לקרוא לאחותה, אותה 

  שנה. 30אחות שהיא לא דיברה איתה 
לפני שהיא הולכת למות, הולכים לעשות סולחה , מה יכל להיות יותר טוב מזה 

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

 שאחותה גוססת....
היא באה לאחותה... היא שוכבת בטיפול נמרץ ... אחותה מבקשת מכולם לצאת 

יא רומזת לה "תתקרבי אלי לאוזן, כי החוצה... רק שתי האחיות בחדר... ואז ה
 קשה לי לדבר, אני רוצה להגיד לך משהו"...

 התקרבה אליה לאוזן..."יותר נמוך"...

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

 "להשאיר לך מזכרת, לפני שאני הולכת מפה"....
היא הולכת למות , היא כבר בנשימות האחרונות, מה  –הו לופיאן אומר ר' אלי
 מעיק לה ?!

 לתת תזכורת לאחותה... "תזכרי שהייתי פה פעם"...
 היא כבר מריחה תולעים... מה מענין אותה ??? 

 היא מסוכסכת עם אחותה ! 
כשאנחנו מסתכלים בדברי חז"ל , אין לך אדם שקיבל חותמת בכל שנה שהוא 

 ד הכהן גדול. בסדר, מלב
הכהן הגדול, היה מקבל מידי שנה, במוצאי יום הכיפורים, אם הוא יצא בשלום 

 בל פגע, היתה לו "חותמת", שהוא בסדר.
בזמן שעם ישראל היה להם מן במדבר, אז הם היו יודעים כל לילה מה מצבם, 

מהבחינה הרוחנית, אבל הכהן הגדול, בכל שנה ביום הכיפורים, אם הוא ניכנס 
 שלום ויצא בשלום , הוא ידע שהקב"ה נתן לו "חותמת" שהוא בסדר.ב

שנה קיבל "חותמת" שהוא בסדר, ובסוף  80אדם אחד, שנקרא יוחנן כהן גדול, 
ימיו, לאחר שמונים שנה כניסה לקדש הקדשים הלוך ויצא , בסוף נעשה צדוקי 

 אומרת הגמרא.
 הייתכן אדם למעלה מגיל מאה, הוא נעשה צדוקי ?!

 50יצר הרע לא מזניח, לא כהן גדול, ולא כהן הדיוט, לא לאחר  –ובה היא התש
 שנה. הוא לא מניח לאף אדם איזה שיהיה. 80שנה, ולא לאחר 

 היצר הרע נותן כוחות לאדם לעבור עבירה, כוחות של מלאך !
 )ברוך שאמר( 

"כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך, ולא תשים דמים בביתך כי יפול הנופל 
ראוי זה ליפול  -"תנא דבי רבי ישמעאל: 'כי יפול הנופל ממנו'   )כב, ח( ממנו" 

מששת ימי בראשית, שהרי לא נפל והכתוב קראו נופל, אלא שמגלגלין זכות על 
ידי זכאי וחובה על ידי חייב" )שבת לב ע"א( "אמר רבי חנינא: אין אדם נוקף אצבעו 

אמר )תהלים לז(: 'מה' מצעדי גבר מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה, שנ
 כוננו'" )חולין ז ע"ב( 

ישבו נבחרי תלמידיו של אחד הצדיקים המפורסמים ונשאו ונתנו בענייני 
אמונה. בהתבוננות דקה מן הדקה על מציאות ה' יתברך בכל פרט שבבריאה, 

 דיברו על ההשגחה הפרטית. 
בוודאי השגחה אמר תלמיד אחד: "עלה אשר נושר מן העץ עם משב הרוח 

פרטית היא זו. וכל הטלטלות שעובר עד שנוחת על הארץ וגם מקום חנייתו על 
 כל אלו בהשגחה פרטית הם".  -הארץ 

הוסיף תלמיד אחר: "מקל הליכה אשר תוחבים אותו באדמה, בוודאי מזיז את 
גרגרי החול המצויים שם באותו מקום. ואחר כשמרימים את המקל, שוב חוזרים 

הבור הקטן שנוצר. כל גרגר וגרגר, כך אמר, יש לו השגחה פרטית היכן  הם למקום
ישכון בכל רגע. בתחילה כשהמקל דוחקו החוצה, ובהמשך כשהגומה מתרוקנת 

 והוא נושר שוב פנימה".
המשיכו ודייקו במראות העולם הזה עד כמה שהם בהשגחה פרטית. תוך כדי 

ושב לידו על כתפו. נבהל הלה, ניגש אחד ממצויני החבריא קדישא וטפח לזה הי
 ושאלו: "מה זה?"

 השיב: "השגחה פרטית!" דממה השתררה. 
חדות התשובה היתה מפתיעה. עכשיו נראתה האמונה בהשגחה פרטית 

 מציאותית פי כמה.
 באותו רגע, בהשגחה פרטית ממש, יצא הצדיק מחדרו.

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

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

 היא. 
 וודאי -התבונן הרבי באותו חסיד, במבט חודר וביאר: זה שקיבל את הטפיחה 

 היה בכך.  קיבלה בהשגחה פרטית! רצון ה' מובהק
כי מגלגלין זכות צריך לפשפש במעשיו.  -אבל אותו חסיד שהמכה עברה דרכו 

  על ידי זכאי, וחובה על ידי חייב!
יסוד זה שהקב"ה משתמש בבחירתו הרעה או הטובה של אדם, כדי להוציא 
לפועל גזר דין על הזולת, שנוי בפרשתינו במצוה המוסרית, החשובה והיקרה, 

: "כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך, ולא תשים דמים מצות עשיית מעקה
בביתך כי יפול הנופל ממנו" )כב, ח( ודרשו חז"ל )שבת לב ע"א( "תנא דבי רבי 

ראוי זה ליפול מששת ימי בראשית, שהרי לא  -אל: 'כי יפול הנופל ממנו' עישמ
 חייב". נפל והכתוב קראו נופל, אלא שמגלגלין זכות על ידי זכאי וחובה על ידי 

כלומר, על הנופל נגזרה הגזרה שיפול, ולכן קראו הכתוב  -"ראוי זה שיפול" 
"הנופל" )בה"א הידיעה( כיון שכך נגזר עליו מראש מלמעלה. אבל עם זאת אין זה 
פוטר את האדם מהאחריות על שגרם לנפילה, כי על אף שכבר נגזר מן השמים על 

 וא האחראי לנפילתו, הנופל שיפול וימות, מ"מ האדם שגרם לכך ה
"מגלגלין זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב" הקב"ה משתמש בחייב כדי 
להוציא באמצעותו ולגלגל על ידו את גזר הדין על הנופל אשר התחייב מן השמים 

 בעונש מיתה. 
על האדם מוטלת החובה להשתדל לא להיות חייב,  -"לא תשים דמים בביתך" 

מא של פשיעה, אשר הקב"ה יכול להשתמש בה כדי שבגינו לא יצא שום גר
 להוציא לפועל על ידי גזר דין על החייב. 



 

 ז 

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

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

 דינו של הזולת. 
באחד ממחנות המוות באירופה, בתקופת השואה, הוטל על המפקד הנאצי 
המקומי לערוך סלקציה בין הילדים החלשים שישלחו למחרת למשרפות הגזים 

לעבודה. בלילה, כאשר כל ילדי ישראל הטהורים נמו את ובין אלה שכשירים 
שנתם, הגיע הנאצי יחד עם רופא שבדק את הילדים וערך את הסלקציה. כדי 
שיהא באפשרותו לזכור למחר את הדיאגנוזה של הרופא, הגה האשמדאי הארור 

 הזה רעיון שטני במיוחד. 
ו של מקום, היו הוא הבחין שכל הילדים, ללא יוצא מן הכלל, כדרכם של בני

חבושי כיפה גם בשנתם. הוא עבר על פני הילדים עם הרופא וכל מי שנקבע שאינו 
ראש. למחרת -כשיר לעבודה, ודינו להשמדה, הסיר את כיפתו ממנו והתירו גלוי

בבוקר, בעת המסדר, לא תהיה כל בעיה להבחין מי לחיים ומי... כך חשב המפקד 
 הגרמני. 

ם הם, וראויים להיות עם סגולה לבוראם, מפני שגם אולם, ילדי ישראל קדושי
בימים שכאלה, כאשר הצרות גברו למעלה ראש ומחוץ תשכל חרב ומחדרים 
אימה, לא יוותרו על הכיפה שלראשם, וכך מספר בעל מעשה: "אני הייתי בתוך 
קבוצת ילדים ההיא, באותו לילה מבעית, התעוררתי משנתי, הבחנתי שראשי אינו 

ה. כיוון שמיום עומדי על דעתי הקפדתי לא לעלות על יצועי בראש מכוסה בכיפ
מגולה, ניסיתי לחפש את הכיפה מימין ומשמאל, וכשלא מצאתיה ונצרכתי לברך 
'אשר יצר' החלטתי להסירה מעל ראשו של חברי שישן לצידי, והיה מכוסה 

מה  בשמיכתו. לאחר הברכה נרדמתי שוב עם הכיפה לראשי... "כל אחד כבר מבין
קרה מאוחר יותר. אני, שכיפתי נלקחה ממני בלילה, הייתי מיועד להשמדה, 
ניצלתי, שהרי בבוקר הייתי חבוש בכיפה, ואילו חברי נלקח לתאי הגזים, ומת על 
קידוש השם. יקום השם דמו. במשך כל ימי, אני מהלך בתחושה שנטלתי את נפשו 

 פר בטובך יביעו ח"ב( בפתח סמובא של חברי, ובמו ידי גרמתי לו שימות )
כאן רואים אנו את מעורבותה של יד ההשגחה בתוך מערכת שיקולי הבחירה 

בורא עולם  -של האדם ומי הוא הקובע מי יחיה ומי ימות, מי בקיצור ומי לא בקיצו 
 שבידו נשמת כל חי.

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

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

הסבר החפץ חיים דוחה את ראיית החריצות והעצלות כסיבה לעושר ולעוני. ה
האמיתי הוא כי על פלוני נגזר להיות עשיר, ועל כן העניק לו ה' לא רק הזדמנויות 
להתעשר אלא גם זריזות וקלות תנועה, כדי שיהיה עשיר. האחר שנגזר עליו 

כל ההזדמנויות בנות המזל  -להיות עני, ה' יצק עופרת בעצמותיו, ועד שהוא זז 
 חולפות ונעלמות. 

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

 לתכונות נפשו. 
דוגמא נוספת: פלוני מת מפני שהאמבולנס איחר להגיע, אלא שה' סיבב את 
איחור האמבולנס כדי שסיום חייו של זה יתרחש בדיוק ברגע המסוים שנקבע 
מלמעלה. כל עוד לא עשו הסובבים אותו מעשה ברשלנות ברור בניגוד לשיקול 
דעת סביר של אדם הגיוני, הרי שכל הכאה על חטא כזה לא רק שהיא מיותרת, 
אלא שיש בה מעין כפירה בהשגחה עליונה. שכביכול אנשים מתים מפני שלא 

 הזעיקו רופא או שהעזרה התמהמהה לבוא. 
שר הסבירות מחייבת, באמת מוטלת החובה להזעיק אבל אסור לשכוח כי כא

רופא וחובה על מגישי העזרה להזדרז ככל יכולתם, וכל הזנחה ורשלנות במקרה 
 כזה הריהי עבירה. 

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

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

 שנגזר, ואפילו שרוך אחד לא ניצל מן הדליקה כתוצאה מפעלותי. 
של השניה הזאת, הנראית כסותרת את עצמה, קשה לעיכול למוחם הפשטני 

הרבה אנשים, והסבר זה אכן מיישב את הטענה הנפוצה, שמקורה בטעות: אם 
אתה אומר שהכל נגזר מלמעלה אם כן אין יותר צורך באמבולנס? אין צורך 
להזעיק רופא? הרי זה בין כך ובין כך לא יעזור! שכן אנו כמאמינים צריכים לעשות 

ה היא תוצאה של גזירת את מלוא ההשתדלות מצדנו ובד בבד להאמין כי כל תוצא
 ההשגחה ורצונה. 

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

 ידו הכל ומאתו כל דבר. כל חי ורוח כל בשר, כי ב
לסיכומם של דברים, מן הראוי לציין את דבריו הנפלאים של בעל ספר 

הכיצד  -"החינוך" במצות מעקה )מצוה תקלח( השופכים אור גדול לאלפנו בינה 
מול  -מתמזגים ההשתדלות והבחירה של האדם יחד עם הכוחות הגנוזים בטבע 

נם: "משורשי המצוה לפי עת היות גזירת ההשגחה. ואלו דברים המאלפים כלשו
השם ברוך הוא משגיח בפרטי בני אדם ויודע כל מעשיהם וכל אשר יקרה להם 

טוב או רע בגזירתו ובמצותו לפי זכותן או חיובן, וכענין שאמרו זכרונם לברכה אין 
אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה, אף על פי כן צריך 

מן המקרים הנהוגים בעולם, כי הקל ברא עולמו ובנאו על  האדם לשמור עצמו
יסודות עמודי הטבע, וגזר שיהיה האש שורפת והמים מכבין הלהבה. וכמו כן 
יחייב הטבע שאם תפול אבן גדולה על ראש איש, תרוצץ את מוחו. או אם יפול 

ח שימות. והוא ברוך הוא חנן גופות בני אדם ויפ -האדם מראש הגג הגבוה לארץ 
באפיו נשמת חיים בעלת דעת לשמור הגוף מכל פגע, ונתן שניהם הנפש והגופה 
בתוך גלגל היסודות והמה ינהגום ויפעלו בם פעולות. כי כן חייבה חכמתו מצד 
שהוא בעל חומר ציוהו לשמור מן המקרה, כי הטבע שהוא מסור בידו יעשה 

 פעולתו עליו אם לא ישמר ממנו". וכו'.. 
ראה רוב עניני הכתובים בכל מקום, כי גם בהלחם ישראל "ועל דרך הזה ת

על פי ה' היו עורכין מלחמתן ומזיינין עצמן ועושין כל עניינם כאילו  -מלחמת מצוה 
יסמכו בדרכי הטבע לגמרי, וכן ראוי לעשות לפי העניין שזכרנו. ואשר לא יחלוק 

 יודה בזה"!  -על האמת מרוע לב 
 והדברים מאירים. 

 ()בנועם שיח
 שורש בן סורר ומורה שאין לו ישוב הדעת באכילתו 

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

סעודה שהנאתך ממנו משוך ידך ‘גיטין דף יג ’ בגמ’ תו. וכן איישוב הדעת באכיל
וביאורו שיאכלנו בישוב הדעת, ’, משוך ידך‘אלא ’ אל תאכל‘לא כתוב ’, ממנו

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

 מחובר לגשמיות. 
א שהיה בסלוניקי איש אחד שהתחיל לגלות עתידות, ואחד ”וכתב החיד

, ומצאו שהוא אוכל מתוך תאוה גדולה, מהצדיקים צוה לבדוק איך שהוא אוכל
שלו מצד אחר. ולאחר זמן קצר נתפס בעבירה גדולה ’ גילויים’ובסוף נתגלה שכל ה

י שיקועו בגשמיות, ”ש בספורנו, וישמן ישורון ויבעט שמנת עבית, ע”ל. וכמ”רח
 מתעבה ומתגשם נפשו. 

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

 ’. הוא תאות אכילה
ואמרת אוכלה בשר כי ‘ע[ ”ג ]רבינו סעדיה גאון זי”מאידך גיסא הרי כתב הרס

היינו שכשתתאוה נפשו לאכול בשר, הרי הוא מצווה ’’ תאוה נפשך לאכול בשר וגו 
’, במיעוט תענוג‘דנו שאחד מקנייני התורה הוא לאכול בשר. ובמשנה אבות למ

הרי שמעט התענוג כן נצרך לנפש האדם לפעמים. ובירור ’. אפס תענוג’ולא ב
בהעלתך, שיבחון עצמו כשיש לפניו איזה ’ פ דברי הקדושת לוי בפ”הדברים הוא ע

דבר תאוה, האם הוא מצפה לסלק עצמו מהתאוה, או שמתגעגע מתי תבא 
ל כשמונח לפניו פיצה, ואין לו מצב רוח ותאבון, יש שאומר, התאוה לידו. למש

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

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

ת ”שמשבחים להשי’, רבות וחסרונן, על כל מה שבראת להחיות בהם נפש כל חי
על דבר שאינו מוכרח לאדם, כמו תפוחים שיכולים לחיות בלעדיהם. ]מלבד 

פגם הזלילה הוא כשעושה  מדרגת הפרוש שזוכה לאכול רק פת במלח[ אך עיקר
מציאות מעצם התאוה, וחושב מחשבות מה יאכל היום ומה יאכל מחר, באיזה 

 רחמנא לשזבן. ’. תבלין ובאיזה רוטב ובאיזה תוספת וכדו
א ]עבודת הקודש ג, מה[ שיש אנשים שיושבים ועושים שיקול ”וכתב החיד

שקלא וטריא  הדעת ומעיינים בסדר אכילתן, ויושבים עם בני ביתם ועושים
ומסקנא מה יאכלו. הרי האכילה הוא ענין שדומה לבהמה, האם שייך לעשות מזה 
שקלא וטריא, ואילו בדבר הדומה למלאך לא עלה על דעתו ליישב דעתו במסילות 

מה נאכל ומה ’ נושא‘זוהי רדיפה אחר המותרות. שעושים ’. בלבבו בסדר עבודת ה
ות. ופעם אחת כבר הגיעה כרטיס נבשל. זהו מציאות של רדיפה אחר המותר

הזמנה באמריקה לארוע שיתקיים עוד חודש, וצריך להשיב בדואר איזה טעם הוא 
רוצה לאכול, בתוספת שום ואבוקדו או בנגיעת תאנים משולב באננס, עם ניחוח 

בזה הוא נעשה כמו ’. וכו’ צילי ורוטב פיקנטי מתובל באורגנו מקסיקני וכו
’ עסק‘תרות. כשיש לאדם מטרה לשבוע, אין אצלו אפיקורס שרודף אחר המו

 לעסוק בדברי תורה. ‘הוא רק ’ עסקינו‘מפרטי אכילתו, כי עיקר 
מ פיינשטיין ”מכתבים מגדולי דורינו זכרונם לברכה. מהר’ ונזכיר בענין זה ג

ל. במכתבי שבט הלוי כתב ”מ קליין זצוק”ל, מהר”ש וואזנער זצוק”ל, ומהר”זצוק
ל, להשיב ”ו כשהיתה שערוריית הטרפות במאנסי רח”ון בשנת תשסלבנו רבי בן צי

ככה לעיר ואם בישראל שיכשלו ’ על מה ששאלו רבים ושלמים על מה עשה ה
י איש בלייעל שהחטיא את ישראל זמן ארוך, ואיש בוכה על ”באכילת טריפות, ע

ודאי אבל בו’ ואומר בטח, כי אמנם מי בא בסוד ה‘פתח אהלו על מכשול נורא זה. 
י שנכשלו הרבים ”קרוב לשמוע וכן הדעת תורה מחייב שזה בא ע’, צדיק הוא ה

י פגם קדושת המאכל, כתוב בתורתינו והתקדשתם והייתם קדושים בענין ”ע
אנשי קודש ‘עריות, ובענין מאכלות, ובענין עבודה זרה, וכתבו הקדמונים שאם 

כשחסר ’, תאכלוובשר בשדה טרפה לא ‘מובטחים שיתקיים בהם ’ תהיון לי
אין נשמרים בזה. ושלושה דרכים יש במכשול זה, א. ריבוי ’ אנשי קודש’ב
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המאכלים מכל הבא ליד, שיש להם איזה גושפנקא של הכשר. ב. החסרון הגדול 
שחדלו בנות ישראל לבשל בעצמן במטבח הבית היהודי. וסומכים על דברים 

ג. ריבוי מיני ’. אמן באיסוריןעד אחד נ‘הנקנים בחנות, וכל מאכל ישראל נסמך על 
 מותרות ומיני מתיקה לאלפים שמשחיתים את הגוף ואת הנשמה. 

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

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

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

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

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

כשנוסע לטיול י ”כ הרבה חטיפים מדי יום ביומו, כמו שאורזים לילד בא”עם כ
ארוך, עיני ראו ולא זר[ וזה מקלקל נפש האדם שמרגיש את גופו להתאוות 
בדברים שאין צורך להם, ומזה הוא נעשה חיה רעה, כי מתחילה מבקש תאוותיו 

מן האיסור, ועד שלהצדיק ’ בדבר היתר מדומה, וכשאי אפשר לא יוכל לעצור אפי
ז אלא להתיר להם ”בדו ישראל עלא ע‘את תאוותיו נעשה לגמרי כופר. כמאמרם 

ובפרט בחינוך הילדים, הרי זה עיקר החינוך, כמו שלומדים בפרשת בן ’, עריות
 י מאתיים וארבעים גרם שאכל בחנות בעמידה הוא נהרג. ”סורר ומורה שע

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

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

 מאכל טעים, הרי הם נתרגלים שזהו עיקר החיים. 
אוכל קמעא  – ואכלתם לחכמם לשובע‘בחקותי בברכת ’ י בפ”כ רש”וזש

הרי במדינתנו הוא כמו קללה ולא ברכה, שכאן באמריקה אם ’, ומתברך במעיו
אדרבה הוא רוצה לאכול ’.. ל”לא ניחא לי בתיקון חז‘יברכו כך את האדם, יאמר 

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

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

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

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

 ז. ”יפריש עצמו מהנאות עוה
ע במשנה הלכות ]חלק ”מכתב שלישי ראינו שכתב הגאון רבי מנשה קליין זי

עח[ להשיב לשואל שתמה על פרסומות מגושמות בתאוות אכילה ’ יג, סי
כלו וישבעו, ויש להם הכשר בעיתונים החרדיים, ומשכנעים את הציבור שיקנו ויא

ועוד לשונות של ארגמן. וכתב רבי מנשה ’ טעם גן עדן‘מהודר, וקוראים לזה 
ש בספר פאר הדור על ”פ שהמאכל הוא כשר, אך התאוה הוא טרף. וכמ”שאע

הנודע ביהודה, מכתב שתיקן על הציבור בפראג, היות והנחתומים בפראג החלו 
ות בחוץ למשוך את עיני וחוטמי העוברים לאפות עוגות טעימות ומעמידים העוג

ושבים שיבואו לקנותם, הרי הוא אוסר עליהם לאפות אלו העוגות, שהוא דבר 
המביא לידי רעבתנות ונטיה למותרות. והנה בימינו נתהפך הדבר מהיפך להיפך, 
שגם העיתונים החשובים מהקהילות, שאינם לוקחים אחריות על תוכן 

ל מאכלים שהם רק בגדר רעבתנות והם כשרים הפרסומות, ומפרסמים שם ע
למהדרין, ומשכנעים את הקורא שיבא לאכול בשמחה לחמו, ממש כבמוצאי 

 כ, ויתענג בתענוגים ברבורים ושלו ודגים שבעת ימי השבוע... ”יוה
ש שהאריך וכתב בסוף המכתב שהוא אמר לאחד מבעלי העיתונים ”עי

וניים שמפרסמים תמונות תועבה החרדים, מה לכם לטעון על העיתונים החיל
לרבים, ואינכם מרגישים שגם אתם מפרסמים תמונות תועבה, ארטיק בציפוי 
שוקולד מבצבץ עם פצפוצי קשיו וקליפת נוגט, ואדרבה, תמונות מאכלות האלה, 

 הם שורש לתמונות התועבות שלהם. 
היום בבוקר הוצאתי כמה דפים מעיתון שמגיע להרבה בתים החרדים. הנה 

אצלינו בבית, הארוחות מגוונות, כל ‘פרסומת של תנובה שמוכרים חלב וגבינות, 
אחד מעדיף לאכול משהו אחר, ויש דבר אחד שכולנו מסכימים לזה, והם מה 
שתנובה מייצרת, שזה מלוה אותנו מילדות ועד זקנה, מאז ולתמיד מלה אחת, 

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

 שזכה לזלול את זה בבוקר. והם ממש תמונות תועבות. 
בערב שבת היה פרסומת בעיתון, בשורה מדאיגה שעד כמה שנים יהיה 

טוב, ויש כמה  מחסור בשוקולד, לדאבון לב, ומאריך בזה, כמה השוקולד עושה לנו
רחמנא לצלן. עוד ’. כותרות ממומחי שוקולד כמה שהוא מטיב עם האדם וכו

פרסומת: הטעם המוכר והאהוב, בגלגול חדש... ברוך השם שגם הם מבינים כבר 
בסוד גלגולי הנשמות שבתוך המאכלים. גם הפרסומות שיש על המשאיות 

ארוכה מאד כמו של שמביא את החטיפים למכולת, יש תמונה של ילד, עם יד 
יפס. ולמעלה כתוב ’בתיה בת פרעה, לכל אורך המשאית הארוכה, ובסופו חטיף צ

פס, יהיה נעשה ’ממילא תשלח ידך, ואם לא תגע בצי’, טבעי, שלא תשלוט בעצמך‘
לך נס של בתיה בת פרעה. וזה ממש תמונות תועבה, פלא על טוהר המחנה 

ה שמירת עיניים, אך כאן ”יש ב שהולכים למחוק תמונות תועבות אחרות ששם
צריך למחוק תמונות תועבה שאין עולה על הדעת כמה שזה משפיע על המח 

ל פסק שכל אלו הם תמונות תועבות ממש, כי ”שלנו ושל בנינו. רבי מנשה זצוק
גם בן סורר ומורה, לא אכל משהו שאינו כשר. אלא שהיה טבעי שלא שלט 

פ לזכור ”אלא שיש לנו להזהר ולהשמר, עכו על ישראל, ”בעצמו. אסור לקטרג ח
 האמת. 

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

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

 כ לאכול בישוב הדעת. ”זה הרבה זמן[ ואח
הצדיק רבי אליהו לופיאן ראה פעם אחת את בחורי הישיבה שאכלו מרק 
רותח ונכוו בלשונם, והוכיח אותם להמתין מעט עד שהמרק יתקרר קצת. והגדיר 

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

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

פרוש מתאוות של היתר. הראשון כמו בן ק ל”טעמים מצאנו בדברי רבוה’ ג
סורר ומורה שאם יתרגל בדבר המותר, סופו שיכשל באיסור. כי לא יוכל לפרוש 
מהרגלו, שנעשה כעבד להתאוות והמותרות. השני כתב המשנה ברורה 
שהמותרות גונבים מהאדם הרבה מאד זמן וכסף, כשאדם מתרגל במותרות, הוא 

ח שלקנות ספרים ”וריהוט, עד כדי כך כתב החצריך מדי תקופה להחליף ריצוף 
ח ”אצל הח’ מיותרים, הם גם בגדר מותרות. ]כידוע שפעם אחת בא הגאון מפוניבז

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

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

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

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

 עם תשובת רבי עקיבא אייגר... 
ל היה בן בית אצל החזון איש, וראה אותו שותה כוס קפה, ”רבי חיים ברים זצ

פתאומית על השלחן, רבי חיים נבהל ושאל א את הכוס בתנועה ”לפתע הניח החזו
אם ילך לקרוא לרופא, שהיה נראה כמי שהמצב אינו בסדר. אמר לו החזון איש: 

אני התרגלתי שאינני אוכל ושותה עד שאני מרגיש שהראש שלי מסביר לגוף ‘
סיבה לאכול זה ולשתות זה, ברגע שהראש הפסיק להסביר, אני מפסיק לאכול 

ות הקפה, והנה לפתע נפסקה הסיבה שהסביר הראש, לכן ולשתות, התחלתי לשת
 ’ הפסקתי תיכף משתיית הקפה...

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

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

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

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

  ת ממני ברגע זה.”הרע הציע, ולזכור כמה שעשועים ונחת רוח יש להשי
 )הגרמ"י רייזמן(

  בדרך הדרוש 

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

 מה פי על לפרש ויש. תרמיו אלא ותיבת לא דתיבת העולם
 לו אמרו' וכו דביתהו ליה קמצערא הוה רב בגמרא דאיתא

 בנינו את שמגדלת די לא להו אמר טובא קמצערא והא תלמידיו
 . שם עיין החטא מן לנו מצלת גם אלא

 וגם הבנים לגדל דברים לשני לנו מועלת האשה נמצא
 ורהומ סורר בן שתלד דסופה תואר ביפת והנה. החטא מן להציל

 מן להציל דהיינו אחד לדבר רק מועלת אינה תואר יפת כן אם

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

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

 כיצד חדש בית הבונה[ ג] בראשית' פ תנחומא במדרש
 שהחיינו לברך צריך חדש בית הבונה רבותינו שנו כך, לברך צריך

 כדי שמברך פשיטא להבין וצריך. ליוצרו רוח נחת לעשות כדי
 ר"נ לעשות מקיימים אנו המצות כל הלא, רוח נחת לעשות

 . ש"ית ליוצרינו

 שהוא חדש בית בנין על שהחיינו לברך אין דלכאורה ל"וי
, ומזוזה מעקה ועשית לקיים ביתו שבונה מי אלא, וריק הבל דבר

 לכך' ה שזיכהו לברך לו יפה וכדומה ח"לת וועד בית ביתו ושיהיה
 . והחיהו
, ליוצרו בביתו ר"נ לעשות כדי שהחיינו מברך, המדרש כ"וז

  מברך. אז בבית שתלויות מצות לקיים כונתו שאם
 )כתב סופר(                  



י ֵתֵצא ת ּכִ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ַהָּבָטה ַּבִּצָּפְרַנִים ַמְרִחיָקה ִמן ַהֵחְטא
"ְוָעְׂשָתה ֶאת ִצָּפְרֶניהָ" (כא יב)

 ָאְמרּו ֲחָכִמים (ב"ר כ יב) ִּכי ַהַּמְלּבּוׁש ֶׁשִהְתִקין ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
הּוא ָלָאָדם ָהִראׁשֹון ְּבֵעת ְּבִריָאתֹו ָהָיה ָחָלק ְּכִצּפֶֹרן, ָנֶאה 
ַהַּמְלּבּוׁש  הּוַסר  ֶׁשָחָטא  ּוְלַאַחר  ְסִביבֹו,  ּוֵמִאיר  ְּכַמְרָּגִלּיֹות 
ִּפי  ַעל  ְוָהַרְגַלִים.  ַהָּיַדִים  ִצָּפְרֵני  ַרק  ִמֶּמּנּו  ְונֹוְתרּו  ִמּגּופֹו 

 :ִּדְבֵריֶהם ָּדַרׁש ַרִּבי ָמְרְּדַכי ַהּכֵֹהן ִמְּצַפת ָּפסּוק ֶזה ָּכ
ַהּתֹוָרה מֹוָרה ְלֵאֶׁשת 'ְיַפת ּתַֹאר' ַהְּמַבֶּקֶׁשת ְלִהְצָטֵרף ִלְכַלל 
ִיְׂשָרֵאל: "ְוָעְׂשָתה ֶאת ִצָּפְרֶניהָ"; ַהִּביִטי ַּבִּצָּפְרַנִים – ְׂשִריֵדי 
ְלבּוׁש ַהְּפֵאר ֶׁשָעָטה ָאָדם ָהִראׁשֹון, ּוְתִני ַּדְעֵּת ָמה ִהְפִסיד 
ִאם   ּגֹוָרֵל ִלְהיֹות  ָעלּול  ּוֶמה  ְוַהָּיִחיד  ָהֶאָחד  ֶחְטאֹו  ְּבִגין 

ָחִליָלה א ֵּתְלִכי ְּבֶדֶר ַהָּיָׁשר.
ַטַעם ֶזה עֹוֵמד ַאף ִּביסֹוד ִמְנָהֵגנּו ְלַהִּביט ַּבִּצָּפְרַנִים ְלאֹור 
ְלֵזֶכר  ָּבת  ַהּׁשַ ְּבמֹוָצֵאי  ְמָבְרִכים  ָאנּו  ֶׁשָעָליו  ַהַהְבָּדָלה  ֵנר 
ָהִראׁשֹוָנה  ָּבת  ַהּׁשַ ְּבמֹוָצֵאי  ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ֶׁשִהְדִליק  ָהאֹור 
(ְּפָסִחים נד א), ְּכֵדי ֶׁשִּנְלַמד 'ַקל ָוחֶֹמר': ִאם ֵמֲחַמת ֵחְטא ֶאָחד 
ֶׁשָהָיה ּבֹו ֶנֱעַנׁש ָאָדם ָהִראׁשֹון ְּבִאּבּוד ְלבּוׁשֹו ֶׁשָהָיה ָחָלק 
ְּכִצּפֶֹרן ּוֵמִאיר ְסִביבֹו, ּוֵמָאז ָוֵאיָל ֻהְצַר ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבאֹור 

ַהֵּנר, ָמה ַנֲעֶנה ָאנּו. ַהְּמֵלִאים ַּבֲחָטִאים ּוַבֲעוֹונֹות?!
'ִׂשְפֵתי ּכֵֹהן'; 'ְּפִרי ְמָגִדים' או"ח רחצ א"א ה

ֵיׁש ְּתִפָּלה ֶׁשֵאיָנּה ְרצּוָיה
"ִּכי ִתְהֶייןָ ְלִאיׁש ְׁשֵּתי ָנִׁשים ָהַאַחת ֲאהּוָבה ְוָהַאַחת ְׂשנּוָאה 
ִניָאה"  נּוָאה  ְוָהָיה ַהֵּבן ַהְּבכֹר ַלּׂשְ ְוָיְלדּו לֹו ָבִנים ָהֲאהּוָבה ְוַהּׂשְ

(כא טו)

ֲחָכִמים (ַּתְנחּוָמא א) ָלְמדּו ִמָּכ ֶׁשִהְסִמיָכה ַהּתֹוָרה ָּפָרָׁשה זֹו 
ַּבָּפָרָׁשה  ָהֲאמּוָרה  נּוָאה'  ֶׁשַה'ּׂשְ ּתַֹאר'  ְיַפת  'ֵאֶׁשת  ְלָפָרַׁשת 
ְלֵׂשאָתּה  ַהָּכתּוב  ֶׁשִהִּתיר  ּתַֹאר'  ְיַפת  'ֵאֶׁשת  אֹוָתּה  ִהיא 

ְלַאַחר ֶׁשִּתְתַּגֵּיר, ְוָרַמז ְל ַהָּכתּוב ֶׁשָעִתיד ַאָּתה ְלׂשֹוְנָאּה.
"ְוָהָיה  ֶנֱאָמר:   ֶׁשְּלִפיָכ ּוֵפֵרׁש  הֹוִסיף  ַאְיְּבִׁשיץ  ְיהֹוָנָתן  ַרִּבי 
א):  סד  (ְיָבמֹות  ֲחָכִמים  ָאְמרּו  ֶׁשֲהא  ִניָאה".  ַלּׂשְ ַהְּבכֹר  ַהֵּבן 
"ִמְּפֵני ָמה ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו ֲעקּוִרים? ִמְּפֵני ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
ִמְתַאּוֶה ִלְתִפָּלָתן ֶׁשל ַצִּדיִקים"; ָהִאָׁשּה ַהְּכֵׁשָרה ִמְתַעֶּכֶבת 
הּוא,   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִלְפֵני   ָּכ ַעל  ֶׁשִּתְתַּפֵּלל  ְּכֵדי  ִמָּלֶלֶדת 

ְוִאּלּו 'ְיַפת ּתַֹאר' יֹוֶלֶדת ְלא ׁשּום ִעּכּוב. 
'ִּתְפֶאֶרת ְיהֹוָנָתן'

ֻּדְגָמה ִאיִׁשית ִּבְתִפָּלה ּוִבְבָרכֹות 
ָאִביו  ְּבקֹול  ׁשֵֹמַע  ֵאיֶנּנּו  ּומֹוֶרה  סֹוֵרר  ֵּבן  ְלִאיׁש  ִיְהֶיה  "ִּכי 

ּוְבקֹול ִאּמוֹ ְוִיְסּרּו אֹתֹו ְוא ִיְשַׁמע ֲאֵליֶהם" (כא יח)
ִּכי  סה)  ְּתִהִּלים  ּתֹוָרה'  ('ִלּקּוֵטי  ַהָּקדֹוׁש  ָהֲאִר"י  ִּדְבֵרי  ֵהם  ְידּוִעים 
ַאף ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא יֹוֵדַע ַמְחָׁשבֹות, ִנְצַטּוֵינוּ ְלהֹוִציא 
ַּבֵּלב,  ְּבִהְרהּוָרן  ְלִהְסַּתֵּפק  ְוא  ִמִּפינּו  ַהְּתִפָּלה  ֵּתבֹות  ֶאת 
ֶרֶמז  ֵהם.  ַאף  ְלִהְתַּפֵּלל  ְוִיְתעֹוְררּו  ֲאֵחִרים  ֶׁשִּיְראּו  ְּכֵדי 
"שֵֹׁמַע  ג):  (סה  ִּבְתִהִּלים  ֵמַהָּפסּוק  ָהֲאִר"י  ָּדַרׁש   ְלָכ

ֶאת  'ִלְׁשמַֹע'  ָחֵפץ  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ַהִּסָּבה   – ְתִּפָלּה" 
ַהְּתִפָּלה ַהֶּנֱאֶמֶרת ַּבֶּפה, ִהיא ְּכֵדי ֶׁשְּבִעְקבֹות ָּכ: "ָעֶדי ָּכל 

ָּבָׂשר ָיבֹאּו" – ְלִהְתַּפֵּלל ַאף ֵהם. 
ֶרֶמז   ְלָכ ֵהִביא  ִמּמּוְנַקְטׁש  ִהיְרׁש  ְצִבי  ַרִּבי  ָהַאְדמֹו"ר 
ֵמַהָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו: "ִּכי ִיְהֶיה ְלִאיׁש ֵּבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה", ֵאין 
זֹאת ֶאָּלא ִמּשּׁום ֶׁש: "ֵאיֶנּנּו ׁשֵֹמַע ְּבקֹול ָאִביו ּוְבקֹול ִאּמוֹ" – 
ַהְּתִפּלֹות ְוַהְּבָרכֹות ְּבֵבית הֹוָריו ֵאיָנן ֶנֱאָמרֹות ְּבקֹול ּוְבַכּוָָנה 
ָּכָראּוי. ִמּשּׁום ָּכ ַאף ַּכֲאֶׁשר יֹוִכיחּוהּו – "ְוִיְסּרּו אֹתֹו", ֲאַזי: 

א  ִאיִׁשית  ֻּדְגָמה  ֶׁשְּבֶהְעֵּדר  ְלִפי  ֲאֵליֶהם",  ִיְשַׁמע  "ְוא 
'ִּתְפֶאֶרת ָּבִנים'ּתֹוִעיל ַהּתֹוֵכָחה. 

ַרִּבי  הרה"צ  עֹוֵרר  ֲאֶׁשר  ֶאת  ָּכאן  ְלָהִביא  ַטַעם  ְּבנֹוֵתן  ֵיׁש 
ַמִים',  ַיֲעקֹב ֵמִאיר ֶׁשְכֶטר ְׁשִליָט"א, רֹאׁש ְיִׁשיַבת 'ַׁשַער ַהּׁשָ

 :'ִיְתָּבֵר ִּבְפִתיָחתֹו ַלֵּסֶפר 'ַהְּמָבֵר
ּוְבנֹוֵתיֶכם  ְּבֵניֶכם  ֶאת  ְוַהְרִּגילּו  ְּבָאֳהֵליֶכם  ְּבָרָכה  "ַהִּניחּו 
ַהְּיָקִרים ְלָבֵר ִּבְרַּכת ַהֶּנֱהִנין ְּתִחָּלה ְוסֹוף, ְוֵכן ִּבְרַּכת ֲאֶׁשר 
ַהַּבִית  ְּבֵני  ָּכל  ֶאת  ְוַהְרִּגילּו  ּוִבְנִעיָמה.  ְּברּוָרה  ְּבָׂשָפה  ָיַצר 
ַלֲענֹות ַאֲחֵריֶהם ָאֵמן ְּבקֹול. ְוֵכן ִיְהֶיה ָנהּוג ְּבָכל ּבֶֹקר ֶׁשֶאָחד 
ּוִבְמִתינּות  ְּבקֹול  ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ָּכל  ֶאת   ְיָבֵר ַהַּבִית  ִמְּבֵני 

ְוַיֲענּו ֻּכָּלם ַאֲחָריו ָאֵמן, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ָּתנּוַח ְּבָרָכה ְּבֵביְתֶכם. 
ִאיִׁשית  ֻּדְגָמא  ְיַהּוּו  ְוַהְמַּחְּנִכים  ֶׁשַההֹוִרים  ְוָיֶאה  טֹוב  ּוָמה 
ַעל ְיֵדי ֶׁשֵהם ְּבַעְצָמם ְיָבְרכּו ִּבְרכֹות ַהֶּנֱהִנין ְּבקֹול ּוְבַכּוָָנה, 
ּוֵמֶהם ִיְלְמדּו ַהְּנָעִרים ִלְׁשמֹר ְוַלֲעׂשֹות ְוַיְמִׁשיכּו ַעל ְיֵדי ֶזה 
ִּבְגבּוֵלנּו  ָוֶׁשֶבר  ׁשֹד  עֹוד  ִיְׁשַמע  ֶׁשֹּלא  ְוָׁשלֹום  ַחִּיים  ֶׁשַפע 

ַעד ָהעֹוָלם". 

ֵמָאה ְּבָרכֹות הֹוְפכֹות ֶאת ַה'ְּקָלָלה'
 קיךָ ְּלֶקיךָ ִלְׁשמַֹע ֶאל ִּבְלָעם ַוַּיֲהפֹךְ ה' ֱאא ָאָבה ה' ֱאְו"

ֶאת ַהְּקָלָלה ִלְבָרָכה ִּכי ֲאֵהְב ה' ֱאקֶיךָ" (כג ו)
ָּדַרׁש ַרִּבי מֶֹׁשה ַּכֲהָנא ִמִּגיִּביְטׁש: 

'ַהֵּלל ק'', רֹוֶמֶזת ְלִמְצַות   – ְקָלָלה' ַהִּנְכֶּתֶבת ְּבִהּפּו' ֵּתַבת 
ְּפָעִמים  ֵמָאה  ה'  ֶאת  ְלַהֵּלל  ִהְצַטּוֵינוּ  ֶׁשָּבּה  ְּבָרכֹות,  ֵמָאה 
ֶאת   ְּל ֱאֶקיךָ  ה'  "ַוַּיֲהפֹךְ  ַהּתֹוָרה:  ַמְבִטיָחה  יֹום.  ְּבָכל 
 ַהְּקָלָלה ִלְבָרָכה" – ִאם ַּתֲהפֹךְ ֶאת ַה'ְּקָלָלה' ִל'ְבָרָכה', ְּבָכ
ֶׁשַּתְקִּפיד ְלַהֵּלל ֶאת ה' ֵמָאה ְּפָעִמים ְּביֹום, ַאף ה' ֱאֶקיךָ 

ַיֲהפֹךְ ְל ֶאת ַהְּקָלָלה ִלְבָרָכה – 'ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה'.
קט  (ְּתִהִּלים  ְּבאֹוְמרֹו  לֹום  ַהּׁשָ ָעָליו   ַהֶּמֶל ָּדִוד  ָרַמז   ָּכ ַעל 
ַוִּתְרַחק  ִּבְבָרָכה  ָחֵפץ  ְוא  ַוְּתבֹוֵאהוּ  ְקָלָלה  "ַוֶּיֱאַהב  יז): 
ִמֶּמּנּו" – ִמי ֶׁשאֹוֵהב ֶאת ַה'ְּקָלָלה' – ַהִּנְכֶּתֶבת ְּכצּוָרָתּה, ֲאַזי 
'ַוְּתבֹוֵאהוּ', ֶׁשִאּלּו ָהָיה ָחֵפץ ִּבְבָרָכה ָהָיה ַמְקִּפיד ַעל ֵמָאה 

ְּבָרכֹות, ּוְבָכ ָהָיה הֹוֵפ ֶאת ַה'ְּקָלָלה' ְל: 'ַהֵּלל ק''. 
'ֶּדֶר מֶֹׁשה' ְליֹום יא 

'ֵאין ֶזה ְמָבֵר ֶאָּלא ְמָנֵאץ'
 ָשְׂבֶעָך ְוֶאל ֶכְּלְי ְׁוָאַכְלָתּ ֲעָנִבים ְכַּנְפְש ִּכי ָתבֹא ְּבֶכֶרם ֵרֶע"

א ִתֵתּן" (כג כה)
ֶרֶמז  ִמּלֹוְדז'  ְפרּוָמן  ְיהֹוֻׁשַע  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ָּדַרׁש  ֶזה  ִמָּפסּוק 
ֶׁשָּגַזל  ַמֲאָכל  ַעל   ֶׁשְּמָבֵר ֶׁשִּמי  א)  צד  (ב"ק  ֲחָכִמים  ְלִדְבֵרי 
 ֵרֶע ְבֶּכֶרם  ָתבֹא  ְמָנֵאץ"; "ִּכי  ֶאָּלא   ְמָבֵר ֶזה  ֵמֵרֵעהּו "ֵאין 
ּפֹוֵעל  ַרק  ִּכי   ְלַלֶּמְד 'ְּבָרכֹות'.  ֵּתבֹות  ָראֵׁשי   – ְוָאַכְלָתּ" 
ֶאל  ֶׁשּנֹוֵתן  ִמי   ַא  ,ְלָבֵר אי  ַרּׁשַ ַהְּבָעִלים  ִּבְרׁשּות  ָהאֹוֵכל 

 .ֵּכָליו ֶׁשֹּלא ִּבְרׁשּות, ֲהֵרי הּוא ַּגְזָלן ְוָאסּור לֹו ְלָבֵר
'ַנֲחַלת ַיֲעקֹב ְיהֹוֻׁשַע' 

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
החְטא

ני ּפְ ם
ֲעִנַּית ָאֵמן ְמַנַּצַחת ֶאת ַהִּמְלָחָמה 

 ְּבָיֶד  קֶיֱא ה'  ּוְנָתנֹו   אְֹיֶבי ַעל  ַלִּמְלָחָמה  ֵתֵצא  "ִּכי 
ְוָׁשִביָת ִׁשְביֹו" (כא י)

 .'ַהְּמָבֵר ִמן  יֹוֵתר  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  'ָּגדֹול  אֹוֵמר:  יֹוסֵי  "ַרִּבי 
 ָּכ ְׁשבּוָעה]!  [ְלׁשֹון  ַמִים  'ַהּׁשָ ְנהֹוַראי:  ַרִּבי  לֹו  ָאַמר 
הּוא. ֵּתַדע, ֶׁשָהֵרי ּגֹוְלָיִרים ִמְתָּגִרין ַּבִּמְלָחָמה, ְוִגּבֹוִרים 
ַהַחָּיִלים  ֶׁשְּבִמְלָחָמה  ְּכִפי  ְּכלֹוַמר:  ב).  נג  (ְּבָרכֹות  נֹוְצִחין'" 
ַהֻּמְבָחִרים  ְוַהַחָּיִלים  ַּבְּקָרב,  ַמְתִחיִלים  ַהְּפׁשּוִטים 
ְלַהְׁשִלים  ְּכֵדי  ַהְּקָרב  ִסּיּום  ִלְקַראת  ַאֲחֵריֶהם  יֹוְרִדים 
ֶאת ַהִּנָּצחֹון, ָּכ ֲעִנַּית ָאֵמן ַהָּבָאה ְּבסֹוף ַהְּבָרָכה ֲחׁשּוָבה 

יֹוֵתר ִמן ַהְּבָרָכה. 
ַמּדּוַע ָּבֲחרּו ְלַדּמֹות ֶאת ַהְּבָרָכה ְוָה'ָאֵמן' ְלִמְלָחָמה? 

"ָקִׁשין  א):  קיח  (ְּפָסִחים  ֲחָכִמים  ָאְמרּו  ַהַּמַהְרשָׁ"א:  ֵּבֵאר 
ְמזֹונֹוָתיו ֶׁשל ָאָדם ִּכְקִריַעת ַים סּוף". ְוָאֵכן, ִמַּצד ַהִּדין 
ָּגדֹול  ְּבקִֹׁשי  לֹו  ָלבֹא  ָהיּו  ֲאמּוִרים  ָהָאָדם  ֶׁשל  ְמזֹונֹוָתיו 
ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ֶׁשִּנְתַקֵּלל  ַהְּקָלָלה  ֵמֲחַמת  ּוְבִצְמצּום, 
(ְּבֵראִׁשית ג יז): "ֲארּוָרה ָהֲאָדָמה ַּבֲעבּוֶר ְּבִעָּצבֹון ּתֹאֲכֶלָּנה 

ָאֵמן  ְוַלֲענֹות   ְלָבֵר ַמְקִּפיד  ֶׁשִאם  ֶאָּלא   ."ַחֶּיי ְיֵמי  ּכֹל 
ַּכֲהָלָכה, ַנֲעׂשֹות ַהְּבָרכֹות ְוָהֲאֵמִנים ָסֵנגֹוִרים ַהְּמַלְּמִדים 
ּבֹו  ֶׁשְּתֻקַּים  ַהְּמַבְּקִׁשים  ַהְּמַקְטְרִגים  ְּכֶנֶגד  ְזכּות  ָעָליו 
ָעָליו  ֶׁשַּיְׁשִּפיַע  ָהָאָדם  זֹוֶכה   ְוָכ ָהִראׁשֹון,  ָאָדם  ִקְלַלת 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַּפְרָנָסה ְּבֶרַוח ּוְבַקּלּות.
ַהְּבָרָכה  ִמּכֹחַ  ַּבְּמַקְטְרִגים;  ַהִּמְלָחָמה  ִמְתַנֶהֶלת   ְוָכ
ַהַּנֲעֵנית  ְוָה'ָאֵמן'  ַהְּמַקְטְרִגים,  ְּכֶנֶגד  'ְקָרב'  ַמְתִחיל 
ֻמְבָחִרים  ַחָּיִלים  ְּכאֹוָתם  ְלטֹוָבה,  ַמְכִריָעה  ְלַאֲחֶריָה 

ַהַּמְכִריִעים ֶאת ַהְּקָרב. 
ַמַהְרָׁש"א ח"א ָנִזיר סו ב 

ּדֹוְרֵׁשי ְרׁשּומֹות ָנְתנּו ֶרֶמז ַלְּדָבִרים ִמן ַהָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו: 
ֲאֵמִנים"  צ'  ַּתֲעֶנה  יֹום  "ָּכל  ֵּתבֹות:  ָראֵׁשי   – ֵתֵצא"  "ִּכי 
[ַּכִּמְכָסה ֶׁשָּקְבעּו ֲחָכִמים (ִּתּקּוֵני זוה"ח ח"ב ַּדף פג א)] ּוִבְזכּות 

."ֶקיךָ ְּבָיֶדזֹאת ְּתַנְּצחּו ֶאת ַהְּמַקְטְרִגים: "ּוְנָתנֹו ה' ֱא

י ֵתֵצא ת ּכִ ָרׁשַ 346ּפָ תש"פ

ַחר: ְּבקֹול, ְּבַכּוָָנה, ְּבַחְברּוָתא. ִּבְרכֹות ַהּׁשַ

ָּברּו ה' ֱאֵקי ִיְׂשָרֵאל ֵמָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן
ָנה ַהּי"ז  ְּביֹום ְרִביִעי ַהַּבֲעָל"ט י"ג ֶּבֱאלּול, ָיחּול יֹום ַהּׁשָ

ִלְפִטיָרתֹו ֶׁשל ַרִּבי ַחִּיים ֶּבן ִצּיֹון ַּב"ר ַאֲהרֹן ְצִבי ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין ָזָצ"ל, 
ַחר. ֲאֶׁשר ָּכל ַחָּייו ָהָיה 'ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים' ִּכְפׁשּוטֹו: ָׁשַמר ְוִצָּפה ַלֲעִנַּית ָאֵמן, ּוִבְפָרט ַאַחר ִּבְרכֹות ַהּׁשַ

ֶׁשִּמּכָֹחה  ֱאמּוִנים'  'ְּבֵני  ַמְהֵּפַכת  ֶאת  ְׁשִליָט"א  ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין  ּדֹב  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ְּבנֹו  חֹוֵלל  ּוְלִזְכרֹו  ִלְׁשמֹו 
ַחר ְּבַחְברּוָתא.  ִרְבבֹות ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל ּפֹוְתִחים ֶאת יֹוָמם ִמיֵדי ּבֶֹקר ַּבֲאִמיַרת ִּבְרכֹות ַהּׁשַ

ָנא ַהְקִּדיׁשּו ְּביֹום ְרִביִעי י"ג ֶּבֱאלּול 
ַחר ְּבַחְברּוָתא ְלִעּלּוי ִנְׁשָמתֹו.  ֶאת ֲאִמיַרת ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
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ֵמאֹוָצרֹו  הּוא  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַהִּסּפּור  ַּגם 
ּגֹוְלד  יֹוֵאל  ָהַרב  ֶׁשל  ַהְּמֻיָחד 
ָהַרִּבים  ְמַזֵּכי  ִמְּגדֹוֵלי  ְׁשִליָט"א, 
ּוֵמַרָּבֵני לֹוס ַאְנֶג'ֶלס ֶׁשְּבָקִליפֹוְרְנָיה. 

ְוָכ ְמַסֵּפר ָהַרב ּגֹוְלד:
ַהּיֹום  ֶאת  ֶאְׁשַּכח  א  ְלעֹוָלם 
ְלַׁשֵּמׁש  ִהְתַחְלִּתי  ֶׁשּבֹו  ָהִראׁשֹון 
'ֵּבית  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ְּכַרב  ַּבּקֶֹדׁש 
קֶֹדם  יֹום  ַאְנֶג'ֶלס.  ְּבלֹוס  ַנְפָּתִלי' 
ְּתִפַּלת  ִּכי  ַהַּגָּבִאים  ִלי  הֹוִדיעּו  ָלֵכן 
ְּבָׁשָעה  ִמְתַקֶּיֶמת  ַּבָּמקֹום  ַׁשֲחִרית 
ֵׁשׁש ָוֶרַבע, ְוִכי ִמּתֶֹקף ַּתְפִקיִדי ָעַלי 

ְלִהְתַּפֵּלל ְּבִמְנָין ֶזה.
ִהְׁשַּכְמִּתי קּום. אּוָלם ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת 
ַאַחת,  ַּדָּקה  ֶׁשל  ְּבִאחּור  ִנְכַנְסִּתי 
ַהִּדיִגיָטִלי  עֹון  ַהּׁשָ ַצג  ַהּכֹל...   ְּבַס
ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ַּבְּכִניָסה  ַהִּקיר  ֶׁשַעל 
ָעה ֵׁשׁש ְוֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה  הֹוָרה ַעל ַהּׁשָ
ְלֵהיַכל  ְּכֶׁשִּנְכַנְסִּתי  אּוָלם  ַּדּקֹות, 
ַחַּיי.  ֶהֶלם  ִלי  ִצָּפה  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית 
ַהְּקִהָּלה  ַחְבֵרי  ֶׁשרֹב  ֵלב  ַׂשְמִּתי 
ִּבְמקֹוָמם,  יֹוְׁשִבים  ְּכָבר  ַהְּמֻבָּגִרים 
ַוֲעטּוִרים  ְּבַטִּליתֹות  ֲעטּוִפים 
ֶׁשַּיְתִחיל  ָלַרב  ּוַמְמִּתיִנים  ִּבְתִפִּלין 

ְּבֵסֶדר ַהְּתִפָּלה.
ְּבאֹותֹו  ְּברֹאִׁשי  ֶׁשָחְלָפה  ַהַּמֲחָׁשָבה 
ֶרַגע ָהְיָתה: 'יֹוֵאִלי, ָמה קֹוֶרה ָּכאן?' 
ִּבְצִעירּוִתי,  ָּגַדְלִּתי  ֶׁשָּבּה  ַּבְּסִביָבה 
ְלִעִּתים  ָיכֹול  ָהָיה  ַּדָּקה  ֶׁשל  ִאחּור 
ָׁשָעה...  ֲחִצי  ֶׁשל  ַהְקָּדָמה  ְלֵהָחֵׁשב 
ִלי.  ָהָיה  א  ַלֲחׁשֹב  ַרב  ְזַמן  אּוָלם 
ְּבַטִּלית  ִּבְמִהירּות  ִהְתַעַּטְפִּתי 

ּוִבְתִפִּלין ְוִהְתַחְלִּתי ְלִהְתַּפֵּלל.
ְלַאַחר ַהְּתִפָּלה ִקַּבְלִּתי ֶהֶלם נֹוָסף, 
ְיהּוִדי  ֵמַהִּמְתַּפְּלִלים,  ֶאָחד  ַּכֲאֶׁשר 
ֶׁשִּנְרֶאה ָהָיה ְּכֵבן ִּתְׁשִעים, ִהְתַקֵּדם 
ֵּבית  ֶׁשל  ָהֲאחֹוִרי  ֵמֶחְלקֹו  ְלֶעְבִרי 
ַהְּכֶנֶסת, הֹוִׁשיט ִלי ֶאת ָידֹו ְלָׁשלֹום 
ְוִהִּציג ַעְצמֹו ְּבֵׁשם 'ַעְמָרם ּדֹוְיְטׁש'. 
ָּפַתח  הּוא  ְלִצּיּון  ְראּוָיה  ַּבֲאִצילּות 
ִהְתַמּנּוִתי  ְלֶרֶגל  ְּבחֹם  אֹוִתי   ּוֵבֵר
ֶאת  ִלי  ִאֵחל  ַהְּכֶנֶסת,  ֵּבית  ְּכַרב 
ִמֵּכן  ְלַאַחר  ְוַרק  ָהִאחּוִלים  ֵמיַטב 
ָאַמר ִלי ַּבֲעִדינּות: "ַרִּבי, ַׂשְמִּתי ֵלב 
ַמָּמׁש  ָיָקר,  ַרִּבי  ַהּבֶֹקר.  ֶׁשִאַחְרָּת 
ַמִּגיִעים  ֲאָנִׁשים  ִלְראֹות  ִלי  ּכֹוֵאב 
ֲעֵׂשה   ,ִמְּמ ָאָּנא  ִלְתִפָּלה.  ְּבִאחּור 
ָּכל ַמֲאָמץ ְּכֵדי ֶׁשַּתִּגיַע ַּבְּזַמן ָמָחר".
ַעד  ּוְמֻבָּיׁש,   ָנבֹו ּכֹה  ָהִייִתי 
ְלַהִּגיַע  ַּבָּמקֹום  ּבֹו  ֶׁשֶהְחַלְטִּתי 
יֹוֵתר.  ֻמְקָּדם  ָׁשָעה  ֲחִצי  ְלָמֳחָרת 
ַלֲעׂשֹות  ָנחּוׁש  ָהִייִתי  ּתֹוִכי   ְּבתֹו
ַעְמָרם  ר'  ִלְפֵני  ְלַהִּגיַע  ְּכֵדי  ַהּכֹל 
ָיַדְעִּתי  א  ָׁשָעה  ְּבאֹוָתּה  ּדֹוְיְטׁש... 
ִּכי ַרִּבי ַעְמָרם הּוא ֶזה ֶׁשּפֹוֵתַח ְּבָכל 
ּבֶֹקר ֶאת ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ְּבָׁשָעה ָחֵמׁש 
ַּכֲאֶׁשר  ֵאפֹוא,  ּוְבֵכן,  ּבֶֹקר.  ִלְפנֹות 
ִהַּגְעִּתי ְלָמֳחָרת ְּבָׁשָעה ֶרַבע ְלֵׁשׁש, 
 הּוא ְּכָבר ָיַׁשב ַּבָּמקֹום, הֹוֶגה ִמּתֹו
אֹוֵמר  ֶׁשְּלָפָניו,  ַהִּמְׁשָניֹות  ֵסֶפר 

ְּתִהִּלים ְוׁשֹוֶתה ָקֶפה ְּבִניחּוָתא.
יגֹו... א ָהָיה ִלי ָּכל ִסּכּוי ְלַהּׂשִ

ֶׁשֵהַבְנִּתי  ַעד  ְּתִמיָמה  ָׁשָנה  ָחְלָפה 
ֶאת סֹודֹו ֶׁשל ר' ַעְמָרם – ַמִהי ְּתִפָּלה 
ָּבתֹות,  ַהּׁשַ ְּבַאַחת  ֶזה  ָהָיה  ַּבֲעבּורֹו. 
ְּכָבר  ַּכֲאֶׁשר  ָצֳהַרִים,  ַאַחר  ִּבְׁשַעת 
ָהִייִתי ְמֻיָּדד ִעם ר' ַעְמָרם. ׂשֹוַחְחנּו, 
קֹורֹוָתיו  ַעל  ָהִראׁשֹוָנה  ַּבַּפַעם  א 

ַּבּשֹׁוָאה, ְור' ַעְמָרם ָאַמר ִלי ָאז:
ָלֵצאת  ְוִהְצַלְחִּתי  ַמָּזִלי  "ִהְתַמֵּזל 
ְלַמֲחֵנה  ְּבאֹוְׁשִויץ  ַהֲהִריָגה  ִמֵּגיא 
ְלעֹוָלם  'ּבּוַנה'.  ָהָיה  מֹו  ֶׁשּׁשְ ֲעבֹוָדה 
א ֶאְׁשַּכח ֶאת ַהִּכּתּוב ֶׁשִּלּוָה אֹוִתי 

ְּבֵצאִתי ֵמאֹוְׁשִויץ ְוִבְכִניָסִתי ְלּבּוַנה: 
ַּבֵּלילֹות  ְמַׁשְחֶרֶרת'...  'ָהֲעבֹוָדה 
ִעם  ֵעץ  ַּדְרַּגׁש  ַלֲחק  ֶנֱאַלְצִּתי 
ְּבקֹר  ָּכמֹוִני.  ֲאִסיִרים  ְׁשלֹוָׁשה  עֹוד 
ַהּפֹוָלִני,  ַּבחֶֹרף  ָהֲעָצמֹות,  ַמְקִּפיא 
ַהּגּוף  ְּבחֹם  ֶזה  ֶאת  ֶזה  ִחַּמְמנּו 

ַהּמּוָעט ֶׁשּנֹוַתר ָּבנּו.
ֶאָחד  ִלי  ָלַחׁש  ַהֵּלילֹות  ְּבַאַחד 
ְּנָתה  ֶׁשּׁשִ ְלִחיָׁשה  ַלַּדְרָּגׁש  ֵמֲחֵבַרי 
סֹוד   ְל ֲאַגֶּלה  'ַעְמָרם,  ַחַּיי:  ֶאת 
ָהֲאֵחִרים  ֻׁשָּתֵפינּו  ְׁשֵני  ֶׁשֲאִפּלוּ 
ְמַבֵּקׁש  ֲאִני  אֹותֹו.  יֹוְדִעים  ֵאיָנם 
ֵיַדע  א   ִמְּלַבְּד ֶאָחד  ֶׁשַאף   ִמְּמ

.ַעל ָּכ
ֲאִני יֹוֵרד ַעְכָׁשו ֶאל ֻּגְמָחה ַהִּנְמֵצאת 
ָׁשם  ֵיׁש  ַהְּמגּוִרים,  ִלְצִריף  ִמַּתַחת 
ַאֲעִמיד  ִלי...  ֶׁשְּמַחּכֹות  ְּתִפִּלין  זּוג 
ְלִהְתַּפּנֹות,   הֹוֵל ֶׁשֲאִני  ָּפִנים 
ַאָּתה  ַּגם  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ַּדּקֹות  ְוַכָּמה 
ַּדּקֹות  ְׁשֵּתי   ְל ֵיׁש  ַאֲחַרי...  ָּתבֹא 
ְׁשַמע  לֹוַמר  ַּבְּתִפִּלין,  ְלִהְתַעֵּטר 

ִיְׂשָרֵאל ְוַלֲחזֹר ִלְצִריף...'
ֵׁשֶׁשת   ְּבֶמֶׁש  ,ָוֵאיָל יֹום  ֵמאֹותֹו 
ֶׁשָהֳעַבְרנּו  ַעד  ֶׁשָחְלפּו  ֶהֳחָדִׁשים 
ָיכְֹלנּו  א  ְלָׁשם   – ְלֶבְּרֶגּן-ֶּבְלֶזן 
ְּבָכל   – ִאָּתנּו  ַהְּתִפִּלין  ֶאת  ָלַקַחת 
ֲחֵמׁש  ַוֲאִני,  ֲחֵבִרי  ִהְׁשַּכְמנּו,  ּבֶֹקר 
ָזַחְלנּו  ֻּכָּלם.  ִלְפֵני  ַּדּקֹות  ֶעְׂשֵרה 
ַלְּצִריף,  ֶׁשִּמַּתַחת  ַהֻּגְמָחה   ְלתֹו
ִהַּנְחנּו ְּתִפִּלין ְוָאַמְרנּו ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל 
ְּבתֹורֹות, ְוָאז ָיָצאנּו ְלִמְסַּדר ַהּבֶֹקר. 
ַהּבֶֹקר  ְּבַצֲעַדת  ִסַּיְמנּו  ַהְּתִפָּלה  ֶאת 

ְּבַדְרֵּכנּו ָלֲעבֹוָדה.
ִסַּכְנִּתי ֶאת ַחַּיי ַיַחד ִעם ֲחֵבִרי ִמיֵדי 
ָהֲאֵפָלה   ְּבתֹו ֶׁשַּגם  ְּכֵדי  ּבֶֹקר, 
ּתֹוָדה  לֹוַמר  נּוַכל  אֹוָתנּו,  ֶׁשָאְפָפה 
ַעל  ּוְלַהְצִהיר  עֹוָלם  ֶׁשל  ְלִרּבֹונוֹ 
זֹו  ִיְׂשָרֵאל...',  'ְׁשַמע  ּבֹו.  ֱאמּוָנֵתנּו 
ְּביֹוֵתר  ַהִּנְפָלָאה  ַהַּמָּתָנה  ָהְיָתה 
ְּבָיַדי  ָהְיָתה  ְוִהיא  ְּבַחַּיי,  ֶׁשִּקַּבְלִּתי 
ִּבְלִּתי  ֳחָדִׁשים  ה  ִׁשּׁשָ  ְּבֶמֶׁש

ִנְׁשָּכִחים..."
ַמְמִׁשי ָהַרב ּגֹוְלד:

ִני  ַּכּיֹום, ַרִּבי ַעְמָרם ְּכָבר ְּבֶחְציֹו ַהּׁשֵ
ַעד  ְלַחָּייו,  ָהֲעִׂשיִרי  ֶהָעׂשֹור  ֶׁשל 
ּפֹוֵתַח  ֲעַדִין  הּוא  ְוֶעְׂשִרים.  ֵמָאה 
ְּבָׁשָעה  ּבֶֹקר  ְּבָכל  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ֶאת 
נֹוֵזף  ַאף  הּוא  ְלַפַעם  ִמַּפַעם  ָחֵמׁש, 
אֹו  ַּדָּקה  ֶׁשל  ִאחּור  ַעל   ְּבִחּיּו ִּבי 

ְׁשַּתִים...
ַעְמָרם  ְּבר'  ִמְתּבֹוֵנן  ֲאִני  ַּכֲאֶׁשר 
ְזרֹועֹו  ַעל  ַהְּתִפִּלין  ֶאת  ַמִּניַח 
ִמְסָּפִרים,  ְמֻקְעָקִעים  ֶׁשָעֶליָה 
ּוְלַקּוֹות  ְלִהְתַּפֵעל  ֶאָּלא  ָיכֹול  ֵאיִני 
ִיְלְמדּו  ַהָּצִעיר,  ַהּדֹור  ְיָלֵדינּו,  ֶׁשַּגם 
ֶאת  ְמֻיָחִדים  ֲאָנִׁשים  ֵמאֹוָתם 
ֶׁשִּיְלְמדּו  ַהְקָרָבה.  ֶׁשל  ַמְׁשָמעּוָתּה 
ֵמֶהם ְלִהְתָּגאֹות ְּבַיֲהדּוָתם ּוְלִהָּדֵבק 

ְּבִמְצוֹות ְּכמֹוָתם.
ַּכֲאֶׁשר ְיָלֵדינּו ִיְתּבֹוְננּו ִּבְׂשִריֵדי ּדֹור 
ְלָהִבין  ִיְזּכּו  ֵהם  ַּגם  אּוַלי  ֶהָעָבר, 
ֶאת ַהַּמְׁשָמעּות ֶׁשל 'ִלְהיֹות ְיהּוִדי', 
ִלְגּדֹל ִמּתֹו ֱאמּוָנה ְּתִמיָמה ְּבִרּבֹונוֹ 
ֶׁשל  ֶרַגע  ָּכל  ּוְלַנֵּצל  עֹוָלם  ֶׁשל 
ְּבתֹוָרתֹו  ַּבה',  ְלִהָּדֵבק  ְּכֵדי  ַחִּיים 

ּוִבְתִפָּלתֹו.
ַּבֲעבּוֵרנּו  ְמַׁשְּמִׁשים  ְיהּוִדים  אֹוָתם 
ַלְמרֹות  ִּכי   ,ֶּדֶר ּוְכִסיַמן  ְּכַתְמרּור 
ֶאת  ֶׁשִאְּבדּו  ִּפי  ַעל  ַאף  ַהְּטָרֶגְדָיה, 
ַּבַחִּיים  ִנְׁשֲארּו  ִאם  ָלֶהם,  ֲאֶׁשר  ָּכל 
ִסיָמן ֶׁשַחָּיִבים ְלַהְמִׁשי, ְלִהְתַּפֵּלל, 

ְלהֹודֹות ּוְלַקּוֹות.

ִיחּוִדּיּוָתן ֶׁשל ַהִּמְצוֹות ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו
ַהִּמְתַיֲחדֹות  ִמְצוֹות  ֶעֶׂשר  ֻמְזָּכרֹות  ְּדָבִרים'  ְּד'ֵאּלוּ  ְּבָבַרְיָתא 
ָלעֹוָלם  ַהִּמְצָוה  ּגּוף  ְׂשַכר  לֹו  ָׁשמּור  ְלַקְּיָמן  ֶׁשַהּזֹוֶכה   ְּבָכ
ַהֶּזה.  ָּבעֹוָלם  ַאף  ָׂשָכר  ֲעֵליֶהן  ְמַקֵּבל  הּוא  אּוָלם  ַהָּבא, 
ָכר ֶׁשְּמַקֵּבל ָהָאָדם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְמֻכֶּנה ִּבְלׁשֹון ַהָּבַרְיָתא  ַהּׂשָ
ְלַאַחר  ֶׁשַאף  ָהִאיָלן  ְלֵפרֹות  ִנְמָׁשל  ֶׁשהּוא  ְלִפי  'ֵּפרֹוֵתיֶהם', 

ֶׁשֵהם ֶנֱאָכִלים נֹוָתר ָהִאיָלן ִּבְׁשֵלמּותֹו. 
ְמַקְּבִלים  ֲעֵליֶהן  ַּדְוָקא  ּוַמּדּוַע  ֵאֶּלה,  ִמְצוֹות  ִהְתַיֲחדוּ  ְּבָמה 

ָׂשָכר ַּגם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה?
ָהַרְמָּב"ם (פיה"מ ֵּפָאה א א) ְמָפֵרׁש ִּכי ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה ֶנֱחָלקֹות 
ִלְׁשֵני סּוִגים – ִמְצוֹות ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלָּמקֹום ּוִמְצוֹות ֶׁשֵּבין ָאָדם 
ַלֲחֵברֹו. ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְמַׁשֵּלם ָלָאָדם ֶאת ְׂשַכר ַהִּמְצוֹות 
ֶׁשָעָׂשה ַרק ָּבעֹוָלם ַהָּבא (ִקּדּוִׁשין לט ב), אּוָלם ִמִּמְצוֹות ֶׁשֵּבין 
ֶׁשֵּכן  ַהֶּזה.  ָּבעֹוָלם  ַּגם  ּתֹוֶעֶלת  ָהָאָדם  ֵמִפיק  ַלֲחֵברֹו  ָאָדם 
ַּכֲאֶׁשר ָהָאָדם נֹוֵהג ְּבִמַּדת ַהֲהָטָבה ְּכַלֵּפי ֲחֵבָריו, נֹוֲהִגים ַאף 
ֵהם ִעּמֹו ְּבֶדֶר זֹו. ְלתֹוֶעֶלת זֹו ִמְתַּכּוֶֶנת ַהָּבָרְיָתא ֶׁשְּלָפֵנינּו 

ְּבאֹוְמָרּה: "ֵּפרֹוֵתיֶהן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה". 
ְּבאֶֹפן ׁשֹוֶנה ַמְסִּביר זֹאת ַהַּמֲהָר"ל ִמְּפָראג (ִחּדּוֵׁשי ַאָּגדֹות ַׁשָּבת 
קכז ב): ַהְּמַקֵּים ִמְצָוה ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלָּמקֹום ִקֵּים ְּבָכ ֶאת ְרצֹון 
ה', אּוָלם א ָּגַרם ְּבָכ ֲהָנָאה ַלְּבִרּיֹות. ְלֻעַּמת זֹאת ַהְּמַקֵּים 
ִמְצָוה ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ִמְּלַבד ֶׁשְּמַקֵּים הּוא ְּבַמֲעָׂשיו ֶאת 
 .ְּבָכ ַהְּבִרּיֹות  ֶאת  ְמַהֶּנה  ַאף  הּוא   ,ָּכ ַעל  ֶׁשִּצּוָהוּ  ה'  ְרצֹון 
ְוִאּלּו  ַהָּבא,  ָלעֹוָלם  ְׂשָכרֹו  ְיֻׁשַּלם  ה'  ְרצֹון  ִקּיּום  ַעל   ְלִפיָכ
ַעל ָּכ ֶׁשָּגַרם ֲהָנָאה ַלְּבִרּיֹות, ְמַקֵּבל הּוא ֶאת ְׂשָכרֹו ַּבָּמקֹום 

ֶׁשּבֹו ָּגַרם ַלֲהָנָאה זֹו – ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. 
ָאָדם  ֶׁשֵּבין  ִמְצוֹות  ֵהן  זֹו  ְּבָבַרְיָתא  ֶׁשִּנְמנּו  ַהִּמְצוֹות  ַמְרִּבית 
ְּבִמְצַות  ִנְכָללֹות  ְוֶחְלָקן  ְּבֵפרּוׁש,  ִנְכְּתבּו  ֶחְלָקן  ַלֲחֵברֹו. 
ֵּפרּוׁש  (ְרֵאה  זֹו  ְּבָבַרְיָתא  ֻמְזֶּכֶרת  ִהיא  ֶׁשַאף  ֲחָסִדים'  'ְּגִמילּות 

ַהִּמְׁשָניֹות ָלַרְמָּב"ם ָׁשם).

ִּכּבּוד ָאב ָוֵאם
ִצּוְָתה ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ֶאת ָהָאָדם ְלַכֵּבד ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאּמוֹ 
ּוְלַסֵּיַע ָלֶהם ְּבִסּפּוק ָּכל ָצְרֵכיֶהם ְּבֵסֶבר ָּפִנים ָיפֹות (שו"ע יו"ד 
ְלַקֵּים  ֶׁשּזֹוֶכה  ִמי  ֶׁשל  ַהָּגדֹול  ְׂשָכרֹו  ֶאת  ֵּפְרָׁשה  ְוַאף  ד),  רמ 
ִמְצָוה זֹו, ָׂשָכר ַהִּנָּתן לֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא, ַּכָּכתּוב 
(ְּדָבִרים ה טו): "ַּכֵּבד ֶאת ָאִבי ְוֶאת ִאֶּמָך ַּכֲאֶׁשר ִצּוְךָ ה' ֱאקֶיךָ 
ה'  ֲאֶׁשר  ָהֲאָדָמה  ַעל   ָל ִייַטב  ּוְלַמַען   ָיֶמי ַיֲאִריֻכן  ְלַמַען 
ֱאקֶיךָ נֵֹתן ָל", ְוָדְרׁשּו ֲחָכִמים (ִקּדּוִׁשין מ א ע"פ ֵּפַרִׁש"י ָׁשם): 

"ַיֲאִריֻכן ָיֶמי" ָלעֹוָלם ַהָּבא, ְו"ִייַטב ָל" ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. 
(ַּתְנחּוָמא  ְוָאְמרּו  זֹו  ִמְצָוה  ִּבְׂשַכר  ְוִהְפִליגּו  הֹוִסיפּו  ֲחָכִמים 
ֲחִביָבה  ַּכָּמה  ָוֵאם  ָאב  ִּכּבּוד  ִמְצַות  ּוְרֵאה  "ּבֹא  טו):  ְקדִֹׁשים 
ְמַקֵּפַח  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשֵאין  הּוא,   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִלְפֵני 
ְׂשָכרֹו [ֶׁשל ַהְּמַקֵּים ִמְצָוה זֹו], ֵּבין ַצִּדיק – ֵּבין ָרָׁשע. ְמָנַלן? 
 ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  לֹו  ָנַתן  ָאִביו  ֶאת  ֶׁשִּכֵּבד  ַעל  ָהָרָׁשע,  ֵמֵעָׂשו 
הּוא ֶאת ָּכל ַהָּכבֹוד ַהֶּזה... ּוָמה ִאם ָרָׁשע ֶזה, ַעל ֶׁשִּכֵּבד ֶאת 
ָאִביו, ָמה ָּפַרע לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא! ַהְּמַכֵּבד ֶאת ֲאבֹוָתיו 

ְועֹוֶׂשה ִמְצוֹות ֲאֵחרֹות ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה".
ּכֹחַ  "ָּגדֹול  ֶזה:  ְּבִעְנָין  ַּבְחֵיי  ַרֵּבנּו  ֶׁשל  ְּדָבָריו  ֵהם  ִנְפָלִאים 
ְוַהְּבִרּיֹות  ַּכָּזָהב,  ְּבחּוָנה  ִמְצָוה  ְוִהיא  ָוֵאם  ָאב  ִּכּבּוד  ִמְצַות 
רֹוִאים ָלַעִין ִּכי ֵיׁש ִּבְׂשָכָרּה ֵּפרֹות ָּבעֹוָלם ַהֶּזה: אֹו ְּבַׁשְלָוה 
ַּבֲאִריכּות  אֹו  ַמֲעָׂשיו  ְּבָכל   ִיְתָּבַר ה'  לֹו  ֶׁשּיֹוִסיף  ְוַהְצָלָחה 
ָכר ַהָּקבּוַע ַּבִּמְצָוה ַהּזֹאת" ('ַּכד ַהֶּקַמח' ֵעֶר ִּכּבּוד  ָיִמים ְוהּוא ַהּׂשָ

ָאב ָוֵאם). 

ְּגִמילּות ֲחָסִדים 
ַהּתֹוָרה ְמַצּוָה ַעל ָהָאָדם ִלְנהֹג ִעם ַהְּבִרּיֹות ְּבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים 
ַּבּתֹוָרה  ַרּבֹות  ֶׁשִּמְצוֹות  ֶׁשָּמִצינוּ  ּוְכִפי  ִעָּמם.  ּוְלֵהיִטיב 
ֵׁשם  הּוא  ֲחָסִדים'  'ְּגִמילּות  ג  ַהֻּמּׂשָ ֵאּלּו.  ְּבִעְנָיִנים  עֹוְסקֹות 
ּכֹוֵלל ִלְכַלל אֹוַפֵּני ַהֶחֶסד ְוַהִּסּיּוַע. ַעל ֲחִׁשיבּוָתּה ֶׁשל ִמְצָוה 
ִׁשְמעֹון  ֶׁשל  ַהְּידּוָעה  ִאְמָרתֹו  ַמְצִּביָעה  ַהַּמֲעֶׂשה  ְּבעֹוַלם  זֹו 
ַעל  עֹוֵמד  ָהעֹוָלם  ְּדָבִרים  ְׁשָׁשה  "ַעל  ב):  א  (ָאבֹות  ַהַּצִּדיק 

ַהּתֹוָרה ְוַעל ָהֲעבֹוָדה ְוַעל ְּגִמילּות ֲחָסִדים". 
ִּבְגִמילּות  ַלֲעסֹק  ַהחֹוָבה  ֶאת  ַהָּבָרְיָתא  ֶׁשְּמִביָאה  ְלַאַחר 
ֶחֶסד  ַמֲעֵׂשי  ַאְרָּבָעה  ִהיא  ְמָפֶרֶטת  ְּכָלִלי,  ְּבאֶֹפן  ֲחָסִדים 
ַּכָלּה  ַהְכָנַסת  חֹוִלים,  ִּבּקּור  אֹוְרִחים,  ַהְכָנַסת  ְידּוִעים: 
ְוַהְלָוַית ַהֵּמת. ָהַרְמָּב"ם (אָבֵל יד א) ּכֹוֵתב ֶׁשַהחֹוָבה ַלֲעׂשֹות 
 "ָּכמֹו  ְלֵרֲע "ְוָאַהְבָּת  ְּבִמְצַות  ִנְכֶלֶלת  ֵאּלּו  ֶחֶסד  ַמֲעֵׂשי 
 (ַוִּיְקָרא יט יח) – "ָּכל ַהְּדָבִרים ֶׁשַאָּתה רֹוֶצה ֶׁשַּיֲעׂשּו אֹוָתם ְל

ֲאֵחִרים, ֲעֵׂשה ַאָּתה אֹוָתן ְלאָחִי ַּבּתֹוָרה ּוַבִּמְצֹות". 
ִמְצַות 'ַהְכָנַסת אֹוְרִחים' ְמַחֶּיֶבת ֶאת ָהָאָדם ְלַהְכִניס עֹוְבֵרי 
ְּבֵצאָתם  ּוְלַלּוֹוָתם  ּוְלַהְׁשקֹוָתם  ְלַהֲאִכיָלם  ְלֵביתֹו,  אַֹרח 
ִּבְלׁשֹון  ֻמְגֶּדֶרת  זֹו  ִמְצָוה  ב).  ָׁשם  (ַרְמָּב"ם  ְּבַדְרָּכם   ְלַהְמִׁשי
 ְוֶדֶר ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ֶׁשָחְקקּו  ַהחֹק  "הּוא  (ָׁשם):  ָהַרְמָּב"ם 

ַהֶחֶסד ֶׁשָּנַהג ָּבּה". 
ִמְצַות 'ִּבּקּור חֹוִלים' ְמַחֶּיֶבת ֶאת ָהָאָדם ְלַבֵּקר ֶאת ַהחֹוֶלה, 
ִלְדאֹג ִלְצָרָכיו ּוְלִהְתַּפֵּלל ִלְרפּוָאתֹו (ְנָדִרים מ א; ַרְמָּב"ם ָׁשם). ַעל 
ֲחִׁשיבּוָתּה ֶׁשל ִמְצָוה זֹו נּוַכל ִלְלמֹד ִמִּדְבֵרי ַרִּבי ֲעִקיָבא: "ָּכל 
ִמי ֶׁשֵאין ְמַבֵּקר ֶאת ַהחֹוֶלה ְּכִאּלּו ׁשֹוֵפ ָּדִמים" (ְנָדִרים ָׁשם). 

ַהַּכָּלה  ֶאת  ְלַלּוֹות  ָהָאָדם  ְמֻחָּיב  ַּכָלּה'  'ַהְכָנַסת  ְּבִמְצַות 
ְלֻחָּפָתּה ְוִלְדאֹג ְלַׂשְּמָחּה, ְוֵכן ְלַסֵּפק ְצָרֶכיָה ֶׁשל ַּכָלּה ֲעִנָּיה 
ְּכֵדי ֶׁשּתּוַכל ְלִהָּנֵׂשא (ַרִׁש"י ֻסָּכה מט ב ד"ה הֹוָצַאת ּוְמִגָּלה כט א ד"ה 
ְלַהְכָנַסת). ּוְכָבר ָמִצינּו (ילק"ש ְּתִהִּלים תשב) ֶׁשִּמָּיד ִעם ְּבִריַאת 
ַּכָּכתּוב  זֹו,  ְּבִמְצָוה  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִהְתַעֵּסק  ָהעֹוָלם 
ִמן  ָלַקח  ֲאֶׁשר  ַהֵּצָלע  ֶאת  ֱאִקים  ה'  "ַוִּיֶבן  כב):  ב  (ְּבֵראִׁשית 

ה ַוְיִבֶאָה ֶאל ָהָאָדם".  ָהָאָדם ְלִאּׁשָ
'ְלָוַית ַהֵּמת' ְמֻחָּיב ָהָאָדם ְלַלּוֹות ֶאת ַהֵּמת ְּבָׁשָעה  ְּבִמְצַות 
ֶׁשהּוא מּוָבל ִלְקבּוָרה. ְּגִמילּות ֶחֶסד ִעם ַהֵּמִתים ְמֻכָּנה ְּבִפי 
ְּבֵעת  ְליֹוֵסף  ַיֲעקֹב  ֶׁשָאַמר  ּוְכִפי  ֱאֶמת',  ֶׁשל  'ֶחֶסד  ֲחָכִמים 
מז  (ְּבֵראִׁשית  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֶאֶרץ  ִלְקבּוָרה  ֶׁשַּיֲעֵלהּו  ִמֶּמּנּו  ֶׁשִּבֵּקׁש 

כט): "ְוָעִׂשיָת ִעָּמִדי ֶחֶסד ֶוֱאֶמת" (ב"ר ַצו ה). 

'ַהְכָנַסת ַּכָּלה' ְמִגָּנה ִמ'ְּלָוַית ַהֵּמת'
ָחָלה  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ְקַרייְזִוויְרט  ַחִּיים  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ַעל  ְמֻסָּפר 
ְלַבֵּקׁש  ְּכֵדי  ַיֲעקֹב'  ַה'ְּקִהּלֹות  ְלַבַעל   ָהַל ָקָׁשה  ְּבַמֲחָלה 
ַיֲעקֹב':  ַה'ְּקִהּלֹות  לֹו  ָאַמר  ְּדָבָריו   ְּבתֹו ְוֵעָצה.  ְּבָרָכה 
ַהִּמְצוֹות  ֶאת  ְּדָבִרים'  'ֵאּלּו  ְּבָבָרְיַתת  ָאנּו  מֹוִנים  ּבֶֹקר  ְּבָכל 
ְּבֵסֶדר ִּדְלַהָּלן: "ּוִבּקּור חֹוִלים, ְוַהְכָנַסת ַּכָלּה ּוְלָוַית ַהֵּמת". 
ֶאת  ֲחָכִמים  ִהְסִמיכּו  א  ָמה  ִמְּפֵני  ְלָהִבין,  ֵיׁש  ְוִלְכאֹוָרה 
ִהְפִרידּו  זֹאת  ְוַתַחת  ַהֵּמת',  ִל'ְלָוַית  חֹוִלים'  'ִּבּקּור  ִמְצַות 

ֵּביֵניֶהן ְּבִמְצַות 'ַהְכָנַסת ַּכָלּה'?
ֶׁשל  ֶׁשְּבכָֹחּה   ְּבָכ ְלַלְּמֵדנּו  ֲחָכִמים  ִּבְּקׁשּו  ִּכי  לֹוַמר  ְוֵיׁש 
ַחס  ַּתִּגיַע  ֶׁשֹּלא  ַהַּמֲחָלה  ֶאת  ַלֲעצֹר  ַּכָלּה  ַהְכָנַסת  ִמְצַות 

ְוָׁשלֹום ִליֵדי 'ַהְלָוַית ַהֵּמת'...
ְלִהְתַעֵּסק  ַעְצמֹו  ַעל  ִקֵּבל  ּוִמָּיד  ָהֶרֶמז  ֶאת  ֵהִבין  ַחִּיים  ַרִּבי 
ְּבָכל ּכֹחֹוָתיו ְּבִמְצַות ַהְכָנַסת ַּכָלּה, ְוָאֵכן, ְלַאַחר ְזַמן ָמה – 
ָיָמיו  ַאֲחִרית  ְוַעד  ֶזה  ִמּיֹום  ַהַּמֲחָלה.  ֶנֶעְצָרה   – ִנִּסים  ְּבִנֵּסי 
ְלַסֵּיַע  ְוָזָכה  ַּכָלּה  ַהְכָנַסת  ְּבִמְצַות  ְמאֹודֹו  ְּבָכל  ִהְתַעֵּסק 
ְלִבְנָיָנם ֶׁשל ַאְלֵפי ָּבִּתים ְּבִיְׂשָרֵאל ('ָאְרחֹות ַרֵּבנּו' ח"ד עמ' קעט). 

ִסּפּור ֶׁשִּנְׁשָמע ְּבִאחּור...

בּוִעי ִסּפּור ׁשְ
ה  ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

ְּבִאח ׁשמע

ּו ִספפּפּ
ל עלַ

ִ ם
ָבִרים' (א) 'ֵאּלּו ּדְ ָרְיָתא ּדְ ּבָ

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
ב

נִנינני פּפְ ם 

ֱאָמִנים  ִבים ִמּקֹוְרֵאינּו ַהּנֶ ִמְכּתָ ֵבי ֱאמּוִנים  ממִמככ ִמכ ִמְכּתְ ם 
ְלַמֲעֶרֶכת 'ְוכֹל ַמֲאִמיִנים',  ָׁשלֹום ַרב.

ְּבֵסֶדר ַהַּדף ַהּיֹוִמי (ֵערּוִבין יג א) ָלַמְדנּו ֶׁשַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל 
 ִּבְמַלאְכְּת ָזִהיר  "ֱהֵוי  סֹוֵפר:  ֶׁשָהָיה  ֵמִאיר  ְלַרִּבי  ָאַמר 
ְמַחֵּסר  ַאָּתה  ֶׁשָּמא  ִהיא,  ָׁשַמִים  ְמֶלאֶכת   ֶׁשְּמַלאְכְּת
אֹות ַאַחת אֹו ְמַיֵּתר אֹות ַאַחת ִנְמֵצאָת ַמְחִריב ֶאת ָּכל 
"ֶׁשַהּתֹוָרה  (ָׁשם):  ַהַּמַהְרשָׁ"א  ּוְמָבֵאר  ֻּכּלֹו".  ָהעֹוָלם 
ְּבאֹוִתּיֹוֶתיָה ֵהם ְׁשמֹוָתיו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא... ּוָבֶהן 
ְוִנְמָצא  ּוְמַקְּימֹו  עֹוָלמֹו  ֶאת  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָּבָרא 

ַהְּמַחֵּסר אֹות ַאַחת ֲהֵרי הּוא ַמֲחִריב ִקּיּומֹו". 

ַעל ִּפי ֶזה ֵהַבְנִּתי ֶאת ָמה ֶׁשִהְפִליגּו ֲחָכִמים ְּבָעְנׁשוֹ ֶׁשל 
ַהְּמַׁשֶּנה ֵמָהאֹוִתּיֹות אֹו ַהִּנּקּוד ֶׁשל 'ָאֵמן', ַעד ֶׁשָאְמרּו 
(ְּבָרכֹות מז א): "ָהעֹוָנה ָאֵמן ֲחטּוָפה – ִיְתַחְּטפוּ ָיָמיו, 
ִהיא  ַּבּתֹוָרה  ִמָּלה  ָּכל  ִאם  ָיָמיו".  ִיְתַקְּטפוּ   – ְקטּוָפה 
ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל  הּוא,   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  מֹוָתיו  ִמּׁשְ
ְוַכָּמה 'ָאֵמן' ֶׁשִהיא ְּבִגיַמְטִרָּיה ֶׁשל ְׁשֵני ְׁשמֹות ַהּקֶֹדׁש 
– "ֲהָוָי"ה ְוַאְדנּות", ְוִהיא ַאף ְמַׁשֶּמֶׁשת ְּכִכּנּוי ְלקּוְדָׁשא 
 ַהִּמְתָּבֵר "ֲאֶׁשר  טז):  סה  (ְיַׁשְעָיה  ַּכָּכתּוב  הּוא  ְּבִריךְ 

ָּבָאֶרץ ִיְתָּבֵר ֵּבאֵקי ָאֵמן..."

ָהַרב י. פ.  - ְירּוָׁשַלִים. 



המבחן האמתי
ברסלב  חסידי  כמה  פגש  שלי  התלמידים  אחד 
מחוג אחר, ואיך לא, השיחה נסובה סביב הנסיעה 
הקורונה  נגיף  בצל  זו  בשנה  השנה  בראש  לאומן 

המשבית את העולם.

להמשיך  שצריכים  בלהט  טען  שלי  התלמיד 
כי  האחרון,  הרגע  עד  באריכות  יום  יום  ולהתפלל 

על  מונחת  חדה  חרב  אפילו 
ימנע  אל  אדם  של  צווארו 

עצמו מן הרחמים.

לתגובות  ציפה  לא  הוא 
הצוננות של החסידים שאמרו 
עם  תשלים  "תראה,  לו: 
לעשות.  מה  אין  המציאות. 
הסיכוי  ציפיות.  תפתח  אל 
כך  כל  תתקיים  שהנסיעה 
גם  הם  דבריהם  את  קלוש". 
תיבלו בדיבורי אמונה: "כנראה 
השנה.  שניסע  רוצה  לא  שה' 
ה'  רצון  את  לקבל  צריכים 

באמונה..."

אסמכתה  הוסיפו  והם 
מי  שכל  חז"ל  מדברי  נוספת 
ונאנס  מצווה  לקיים  שרוצה 
ולא עשה את המצווה, נחשב 
מה  אין  לכן  עשה,  כאילו  לו 
כאילו  ייחשב  לכולנו  כי  לדאוג 
השנה  בראש  באומן  היינו 
ולמה לנו להרעיש את העולם 
כך  שווא...  בתקוות  ולהיאחז 

לדבריהם. 

התלמיד שלי שמע והזדעזע 
ייאמן  לא  וזה  לי.  לספר  ובא 
לטעות  אפשר  טעויות  כמה 

במסווה של אמונה וקבלת רצון ה' באהבה. ובגלל 
להסביר  ברצוני  השנה,  שלנו  הגדול  הניסיון  שזה 
ומה  בדברים  שיש  העצומות  הטעויות  את  קצת 

באמת תפקידנו בשעה זו:

קודם כול, לא שייך לקבל באמונה דבר שהוא נגד 

רצון ה'. ברגע שרצון ה' ברור, והמציאות "מכריחה" 
אותך כביכול לעבור על רצון ה' חלילה – אי אפשר 
ה'  רצון  אלא  לעשות".  מה  ואין  ה'  רצון  "זה  לומר 
האחרון  הרגע  עד  וברצונות  בתפילות  שתילחם 

ותעשה הכול כולל הכול כדי לקיים את רצון ה'.

חד  ה'  רצון  היא  השנה  בראש  לאומן  הנסיעה 
העולם,  גדול  נחמן,  רבי  וברור. 
מזה  גדול  דבר  שאין  אמר 
ושכל העולם תלוי בזה. חסידי 
מסרו  הדורות  בכל  ברסלב 
הנסיעה.  על  כפשוטו  נפשם 
מראש  לוותר  שייך  מה 
לא  זו  אמונה?  של  במסווה 

אמונה.

לעצמך  קורא  אתה  ואיך 
מתעלם  ואתה  ברסלב  חסיד 
נחמן?  רבי  של  תורתו  מכל 
בכוח  מאמין  לא  אתה  וכי 
אמר  נחמן  כשרבי  התפילה, 
שכל העניין שלו הוא התפילה? 
כך  כל  מתייאש  אתה  ואיך 
צעק  נחמן  כשרבי  בקלות 
בגרון ניחר שאין ייאוש בעולם 
מתחזק  לא  אתה  ואיך  כלל? 
ברצונות וכיסופין כשרבי נחמן 
רק  הן  המניעות  שכל  אומר 

בשביל החשק?

ובנוגע לדברי חז"ל שהוזכרו, 
התייחס  נחמן  רבי  הרי 
בנושא  והתבטא  מפורשות 
באמת,  שרוצה  שמי  ואמר 
ב"כאילו"  יסתפק  לא  לעולם 
את  עשה  כאילו  לו  שייחשב 
הנפש  בכלות  ומשתוקק  רוצה  הוא  כי  המצווה, 

לקיים את המצווה בפועל ולא ב"כאילו".

שלם  חודש  עובד  והיית  בכסף,  מדובר  היה  אם 
והיה  משכורת  לך  נותן  היה  לא  הבית  בעל  ובסופו 
היית  האם   – לך"  נתתי  כאילו  "תחשוב  לך  אומר 
מקבל את זה? היית צועק עד לב השמיים. כי הכסף 

השנה  בראש  באומן  הקיבוץ  בנפשך.  זה  לך,  חשוב 
הוא בנפשנו, הוא ציפור נפשו ושל כל חסיד ברסלב, 
הדעת  על  להעלות  אפשר  איך  חיותנו.  כל  זה 

שהקיבוץ הקדוש לא יתקיים כמתכונתו חלילה?

כשרבי נחמן מתאר תפילה עד לב השמיים, הוא 
אומר זאת בלשונו המליצית: "לתלוש קברים". ואכן 
הקיבוץ  הצלת  על  להתפלל  צדיקים  לקברי  נסעתי 
הקדוש, וביקשתי מכל צדיק וצדיק: "אתה בשמיים, 
ואתה יודע שהדבר החשוב ביותר לקדוש ברוך הוא 
חסידי  של  קיבוץ  שיהיה  רבינו,  של  השנה  ראש  זה 
אנא,  לטובה.  עלינו  הבא  בר"ה  אומן  בעיר  ברסלב 
הדרך  את  יפתח  שהקב"ה  ותבקש  בתפילה  עמוד 
שהקיבוץ הקדוש יתקיים על מתכונתו, שכל רבבות 
יותר  מוצלח  יהיה  שהקיבוץ  להגיע,  יזכו  הנוסעים 

מכל שנה..."

ה'  כי  לקב"ה?  ביותר  החשוב  הדבר  זה  ומדוע 
יתברך ברא את כל העולם בשביל הצדיקים, ובפרט 
בשביל יחידי הדורות, כמו שנאמר על רבי שמעון בר 
בנוגע  נכון  וזה  בעבורך",  נאמר  אדם  "נעשה  יוחאי: 

לכל יחידי הדורות, ובוודאי שייך גם לרבינו הקדוש.

ורבינו אמר בצורה ברורה שאינה משתמעת לשתי 
פנים שכל העניין שלו זה ראש השנה. כל העסק שלו 
וכל מהותו הוא הקיבוץ הקדוש בראש השנה. והוא 
גילה לנו שאין דבר גדול מזה! יוצא שממש תכלית 

כל הבריאה היא קיבוץ ראש השנה של רבינו.

וצריכים לדעת שכל מה שה' עושה הכול לטובה. 
זה  גם   – כולו  בעולם  שמכה  הזה  הנגיף  ובוודאי 
ביותר  החשוב  בעניין  ובפרט  העניינים,  בכל  לטובה 

בעולם שהוא ראש השנה של רבינו.

ומה טוב בזה?

הנגיף הזה עושה בירור חזק ומגלה מי קשור לרבי 
ברצון  להתחזק  אותנו  מחייב  הוא  כי  באמת,  נחמן 

חזק במסירות נפש על הראש השנה של רבינו.

חסיד ברסלב אמתי שמאמין באמת בדברי רבינו, 
מרבה בתפילה יום יום ועושה כל מה שבידו לעשות, 
דברי  את  לקיים  כדי  הנסיעה  על  נפשו  מוסר  והוא 
חשבון;  שום  ובלי  תירוצים  ובלי  פשרות  בלי  רבינו 
אך מי שלא מאמין שצריכים למסור נפש על העניין 
מתי  רק  לנסוע  שצריכים  וחושב  השנה  ראש  של 
הוא  מניעה,  רואה  הוא  אם   – ומסתדר  שאפשר 
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ראש הישיבה

חוט של חסד
גיליון לכל בית יהודי | בנשיאות הרב שלום ארוש שליט"א

פרשת כי תצאבס"ד בר"ה 

ט' אלול תש"פ | גליון 686

חסיד ברסלב 
אמתי שמאמין 
באמת בדברי 
רבינו, מרבה 

בתפילה יום יום 
ועושה כל מה 
שבידו לעשות, 

והוא מוסר נפשו 
על הנסיעה כדי 
לקיים את דברי 
רבינו בלי פשרות 
ובלי תירוצים ובלי 

שום חשבון. 

כל יהודי אני אוהב

תצא כי



 שערי תפילה פרק יד'
הורים יקרים, כאשר אנו מרגילים את הילד לשבת 
גופו  את  מכין  הילד  זו,  בצורה  הכנסת,  בבית  יפה 
לתפילה  בחינוך  שלנו  האמיתי  הרצון  אך  לתפילה, 

הוא:

שלילד יהיה קשר אמיתי עם ה' יתברך, והקשר הוא 
ההתרגשות,  הכיסופים,  ההשתוקקות,  הרצון,  הלב, 
וכן גם הבכי והשתפכות הנפש. במקביל לעבודה על 
הכנת הגוף, עלינו להכין גם את הנפש. ההכנה של 

הנפש, היא בניית הקשר של הילד עם ה' יתברך.

לחבק את השי"ת

כאשר הילד ירגיש את מציאות 
ה' יתברך, כאשר האור הטוב הזה 
בוודאי  הלב  חדרי  את  לו  יאיר 
אחרת  תראה  שלו  התפילה 
להרגיש,  יוכל  זה  ילד  לגמרי. 
ואפילו  לאהוב  לשוחח,  להתפלל, 
בכדי  אבל  השי"ת.  את  לחבק 
צריך  הדברים,  את  יפנים  שהילד 
החיים  מציאות  לתוך  להכניס 

שלנו ושלו את ה' יתברך.

פעיל"  "חלק  היה  יתברך  ה'  קודמים  בדורות 
במציאות בבית, אך היום לצערנו אפילו בתוך בתי 
הת"ת והישיבות ה' יתברך הוא "נושא" שכמעט ולא 
אך  ומתפללים  תורה  לומדים  אמנם  עליו.  מדברים 

זה נראה שכאילו ח"ו איננו מרגישים למי.

קשר וריחוק

מה'  ריחוקנו  מעצם  נובע,  זה  הרגש  חוסר 
הדורות  של  הגדולה  מההסתרה  כתוצאה  יתברך 
הסתרה"  בתוך  "בהסתרה  חיים  שאנו  האחרונים, 
נדרשים  ואנו  מאיתנו  נסתר  שה'  המציאות  ואפילו 
מקום  "איה  בבחינת  ומקום  פעולה  בכל  לחפשו 

כבודו" נסתר מאיתנו.

זה גם נובע מכך, שבתחבולות ועצת היצר העדפנו, 
זרים,  אחרים,  דברים  שלנו  החיים  לתוך  להכניס 
האחורית  הדלת  דרך  חדרה  ש"החלוניות"  כנראה 

לתוך הבית שלנו.

ֵקִני ִמְּנִׁשיקֹות ִּפיהּו"  על הפסוק בשיר השירים: "ִיּׁשָ
רבים?  בלשון  "נשיקות"  נאמר  למה  הגר"א,  שואל 
מבוסס  לבעלה  אשה  של  הקשר  כי  מבאר,  והוא 
על שני עיקרים, על הקשר של האשה לבעלה ועל 
התרחקותה מאחרים ויסוד זה כלול בשתי הדברות 
הראשונות: "אנכי ה'"-שזוהי האהבה של עם ישראל 

לה' יתברך. ו"לא יהיה לך"-התרחקותם מאחרים.

שני העיקרים

שני עיקרים אלו, כותב הגר"ש פינקוס זצ"ל בספרו 
הכרחיים  הם  מרים",  "אהל 
מאחרים  ההתרחקות  ובסיסיים, 
היא תנאי בל יעבור, מלבד הקשר 
ללא  קשר  אין  שהרי  עצמו, 

פרטיות.

בחיים  מערבים  אנו  אם 
אחרים,  גורמים  שלנו  היהודיים 
ומנוכרים  זרים  ורצונות  כוונות 
כאן  אין  אזי  יתברך-  ה'  לרצון 
ח"ו  כאן  ויש  יתברך  לה'  אהבה 

"הדחקת רגלי השכינה".

היהודי צריך לחיות את כל חייו עם ה' יתברך, אם 
אכילתו  שנתו,  הליכתו,  תפילתו,  לימודו,  בזמן  זה 
ואפילו בזמן עבודתו ושאר צרכי הגוף, שהרי תפקידנו 
בעולם הזה הוא: להיות לו יתברך דירה בתחתונים. 

מצוות הקהל 

עם  כל  הסוכות,  בחג  שמיטה,  שנת  מוצאי  בכל 
ישראל, האנשים, הנשים והטף היו מתקבצים בבית 
את  שם  לשמוע  כדי  "הקהל"  למעמד  המקדש 
קריאת-התורה. מטרת המצווה: "למען ישמעו ולמען 
את  לעשות  ושמרו  א-לוהיכם  ה'  את  ויראו  ילמדו 
כל דברי התורה הזאת". חכמינו שואלים: לשם מה 
צריך להביא את הילדים, הרי הם עדיין קטנים ואינם 

מבינים את משמעות מעמד הקהל? 

ועונים חכמינו: א. במעמד הקהל, אחרי ימי הדין, 
לצרף  חשוב  ולכן  באחדות,  לה'  התפלל  העם  כל 

וחלשים  קטנים  שבהיותם  בגלל  הילדים,  את  גם 
מתקבלת  תפילתם   - שמיים  לרחמי  יותר  וזקוקים 

יותר. (עפ"י הכלי יקר) 

המשמעות  את  מבינים  לא  שהילדים  אע"פ  ב. 
במקדש,  נוכחותם  עצם  אבל  הקהל,  מעמד  של 
הרשמים והחוויות שהם שותפים אליהם, מחדירים 
בתוכם אמונה ויראת ה'. אמנם אלו יופיעו רק בגיל 
והרוחנית  החינוכית  הנטיעה  אבל  יותר,  מאוחר 
מתחילה כבר מגיל צעיר, ודווקא מגיל צעיר, כשהלב 
של הילדים נקי, טהור, זך ופתוח לקלוט ולרשום את 
המסרים שחוקקים על גביו, בבחינת "דיו כתובה על 

נייר חלק".

הילד  את  מחנכים  אנו  התפילה,  לגבי  דבר  אותו 
להתפלל, כי תפילת תשב"ר שלא טעמו טעם חטא, 
לזה,  מעבר  אבל  להתקבל.  וראויה  מאוד  מסוגלת 
אנו מרגילים ומחנכים את הילדים להתפלל ולפתח 
קשר רוחני עם ה', גם אם הם לא תמיד מבינים את 
מה שהם אומרים. כי אנו רוצים ששם ה' יהיה שגור 
על פיהם, שהם יתרגלו לעמוד לפני ה' ולהבין שהם 
וראוי  וקיים.  חי  א-ל  למלך  ומהללים  מודים  פונים, 
לקחת אותם ולהראות להם את תפילתם של אנשי 

מעשה, חסידים וצדיקים.

איה מקום כבודו

רביה"ק רבי נחמן מברסלב, מלמד אותנו שאנחנו 
צריך לחפש את ה' יתברך ולפתח איתו קשר רוחני 
לנו  שחסר  מתי  או  לנו  שטוב  מתי  רק  לא  ורגשי, 
נמצא  אנחנו  שח"ו  בזמן  אפילו  אלא  דבר,  איזה 
בירידה או ח"ו אפילו עוברים על רצונו יתברך, באותו 
הזמן עלינו למצוא לה' איזה מקום באותה הירידה 
יתברך  ה'  את  ונמצא  בצרה"  אנכי  "עימו  בבחינת 
דווקא באותה הירידה, שהרי "מלא כל הארץ כבודו" 

ו"לית אתר פנוי מיניה".

בכל הזדמנות ובכל מקרה בין אם זה טוב, או ח"ו 
ההיפך, נדבר עם ה' בשפתינו כדבר איש אל רעהו, 
ואם קשה לנו, אזי נספר את זה בעצמו לה', שקשה 
לנו לדבר איתו וכו' וההתעוררות הזו שלנו למצא את 
ה' יתברך בכל מצב, תאיר את ליבנו וגם ה' יתברך 
בחזרה...  אליו  אותנו  ויקרב  לנו  יקרא  אותנו,  יחפש 
בבחינת "תעיתי כשה אובד, בקש עבדך, כי מצוותיך 

לא שכחתי".

המשך בע"ה בשבוע הבא.

בדיחות הדעת

הגיח  לפתע  ברחוב  הולכים  ונכד  סבא 
המורה של הילד, אומר הסבא לנכד" הנה 
היום  היית  לא  כי  תתחבא  שלך,  המורא 
טוב  יותר  סבא  הנכד:  אומר  הספר,  בבית 

שאתה תתחבא כי אמרתי לו שנפטרת.

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 

ר"תיציאהכניסה

18:3219:4320:22ירושלים

18:4919:4520:20תל אביב

18:4219:4520:23חיפה

18:4919:4420:22באר שבע

הדלקת נרות

הרב אבוחצירא- יועץ, מאבחן ומטפל
לייעוץ טלפוני ללא תשלום
בימים ג' - ד' משעה 10-8 בערב
נייד: 054-8434435
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אמרתי תודה ונושעתי

ילדון חידודון

פתרונות לשלוח למייל | פקס:
al5308000@gmail.com | 02-5812252

בין הפותרים יוגרלו מתנות

מלבד  בתורה,  מצויה  לא  "טנא"  המילה 
בפרשתינו – ארבע פעמים האם תוכלו את כולן 

למצוא ולאתר? 
נאמר  בחלב  בשר  לבשל  האיסור  ראה:  לפרשת  תשובה 
אותן  כא).  יד  (דברים  אמו"  בחלב  גדי  תבשל  "לא  במילים: 
יט)  כג  (שמות  משפטים  בפרשת  מופיעות  בדיוק  מילים 
ובפרשת כי תשא (שמות לד כו) ובגמ' חולין (קטו:) נאמר שלוש 
פעמים אלו למה? אחד לאיסור אכילה, ואחד לאיסור בישול, 

ואחד לאיסור הנאה. 

הזוכה: דוד וואליד, ירושלים.

שלום, שמי ד. ר.

אני גרה בירושלים 

ולומדת בכיתה ז'

לאחר  לכתוב  רציתי  שלי  הסיפור  את 
הישועה שקבלתי. מהתודה להשם כמובן.

המבחן  על  הכריזה  כשהמורה  התחיל  זה 
הארצי שיתקיים השנה ב "מושגים ביהדות"

רוצה  שאני  והחלטתי  מאוד,  נרגשת  הייתי 
להצליח במבחן הזה, זה היה לי חשוב.

ובאמת כל אותה תקופה אני למדתי למבחן 
עד  הפסקה.  ובלי  היטב  החומר  את  ושיננתי 

שידעתי את החומר ישר והפוך.

כשבועיים לפני המבחן הארצי היה לנו מבחן 
דמה למבחן הארצי. 

נגשתי למבחן בהתרגשות רבה, קבלתי את 
המבחן ו... חשכו עיני, 

השאלות לא היו ברורות לי בכלל. 

 - ידעתי  בליבי  אבל  לכתוב  להתחיל  ניסיתי 
גם  אבל  הזה,  במבחן  גבוה  ציון  יקבל  לא  אני 
הארצי??  במבחן  יעשה  אני  מה  דאגתי,  נורא 

איך אני יצליח?

באותו רגע עלה בי רעיון אך קודם כל סיימתי 
את המבחן והגשתי למורה.

תודה  ואמרתי  לבדי  ישבתי  מכן  לאחר 
על  תודה  במבחן,  הכישלון  על  תודה  להשם, 
שלמדתי כל כך הרבה, תודה רבה על המבחן 

הקשה הזה וכו'...

את  חילקה  המורה  ימים,  מספר  לאחר 
מאוד  שזה   68% היה  שלי  הציון  המבחנים, 

נמוך ובפרט בשבילי. 

תודות  להשם  אמרתי  התייאשתי,  לא  אבל 
ועוד תודות ושוב תודות.

ביום של המבחן הארצי, הייתי רגועה, ידעתי 
שהשם עושה ויעשה רק מה שטוב בשבילי!

וכשראיתי את המבחן ממש הייתי מאושרת

ידעתי את כל החומר ובקלות עניתי על כל 
השאלות.

את  קבלנו  שבועות  מספר  לאחר  דבר:  סוף 
הציונים ולשמחתי קבלתי 100%

אמרתי תודה והצלחתי!!

ילדים אומרים תודה
סיפורים מהחיים

052-2240696
מתנה ושמה תודה

רוצה לזכות בפרס? שלח לנו סיפור תודה
בעל תוכן ייחודי ותזכה בפרס ללא הגרלה
al5308000@gmail.com :למייל
או לפקס: 02-5812252

יש לך סיפור תודה?
המערכת תשמח לפרסם אותו
al5308000@gmail.com

סיפורי תודה
אמרתי תודה ונושעתי

א ַמִּגיַע ִלי ְּכלּום
ָּבא ֵאַלי ְיהּוִדי ָׁשבּור ּוְמיָֹאׁש ר"ל, ִּכי ֵאין לֹו ַּפְרָנָסה 
ְוֵיׁש לֹו ַהְרֵּבה ְיָלִדים ְוכּו'. ָאַמְרִּתי לֹו, ֶׁשִאם הּוא ְיַקֵּבל 
ֶאת ָהֱאמּוָנה ֶׁשַהּכֹל ְלטֹוָבה, ְויֹוֶדה ְּבָכל יֹום ֲחִצי ָׁשָעה 
ְּבַקֵּלי  ִיָּפְתרּו  ֶׁשּלֹו  ַהְּבָעיֹות  ֶׁשּלֹו,  ַהַּפְרָנָסה  חֶֹסר  ַעל 
ְוִיָּמְׁשכּו  ָעָליו  ִיְתַמְּתקּו  ַהִּדיִנים  ָּכל  ּוִבְמִהירּות.  ַקּלּות 
ֵלָמה  ָעָליו ֲחָסִדים ֲעצּוִמים. ִאם ָאָדם ַיִּגיַע ָלֱאמּוָנה ַהּׁשְ

ֶׁשה' הּוא טֹוב, ַהּכֹל ִיְהֶיה טֹוב.

ָּכל  ּתֹוָדה  ָאַמר  ֶאָחד  אֹותֹו  ּוֶבֱאֶמת, 
יֹום, ְוָיָצא ִמָּכל ַהְּקָׁשִיים ֶׁשּלֹו.

ה חֹוָלה. ָאַמְרִּתי  ַּפַעם ָּבָאה ֵאַלי ִאּׁשָ
ָלּה, ֶׁשֶעֶׂשר ַּדּקֹות ְּביֹום ַּתִּגיד ּתֹוָדה ַרָּבה 
 ַעל ָּכל ָהֵאיָבִרים ַהְּבִריִאים: ּתֹוָדה ַעל ָּכ
ָּבָאְזַנִים,  ׁשֹוַמַעת  ָּבֵעיַנִים,  רֹוֶאה  ֶׁשִהיא 
ֶעֶׂשר   ֶׁשְּבֶמֶׁש  ָּכ ְוכּו'  ָּבַרְגַלִים  הֹוֶלֶכת 
ַּדּקֹות ַרק ַּתִּגיד ּתֹוָדה ַרָּבה ַעל ַהֶחֶסד 
 ָּכ ְוַאַחר  ִאָּתּה,  עֹוֶׂשה  עֹוָלם  ֶׁשּבֹוֵרא 
ְּתַבֵּקׁש ְּבַרֲחִמים ְרפּוָאה ַלַּמֲחָלה ֶׁשֵּיׁש 

ָלּה: 'ּבֹוָרא עֹוָלם, ַרֵחם ָעַלי, ֲעזֹר ִלי, א ַמִּגיַע ִלי ְּכלּום, 
ֲאָבל ֲאִני ְמַבֶּקֶׁשת ְּבֶחֶסד, ֶׁשְּתַרֵּפא אֹוִתי'.

זֹו   – ְמֻרֶצּה  א  ֶׁשהּוא  ָהָאָדם  ֶׁשל  ַהַהְרָּגָׁשה  ִּכי 
ְּכִפיָרה. ֵּבין ְּבַגְׁשִמּיּות ּוֵבין ְּברּוָחִנּיּות – זֹו ְּכִפיָרה. ֶזה 
ח"ו,  ָנכֹון  ַמְׁשִּגיַח  א   ִיְתָּבַר ֶׁשה'  אֹוֵמר  הּוא  ְּכִאּלּו 

ֶׁשַהְנָהָגתֹו ֶׁשל ה' ִהיא ח"ו א ְּבֵסֶדר, ֶׁשֹּלא ְּביֶֹׁשר.

ְולֹוַמר  ְּכלּום,  לֹו  ַמִּגיַע  ֶׁשֹּלא  ָלַדַעת  ֻמְכָרח  ָהָאָדם 
ְנֻקָּדה ְקַטְנטֶֹנת ֶׁשה' ְמָקֵרב  ּתֹוָדה ַרָּבה ַלה', ַעל ָּכל 
ְּבִני  'ְׂשַמח  ֵהן:  ֶׁשּלֹו  ֶׁשַהִּמִּלים  ֻמָּכר  ִׁשיר  ֵיׁש  אֹותֹו. 
ְּבֶחְלְק ,א ִּתַּקח ַּגם ֶאת ֶׁשְּל'. ַהְמּׁשֹוֵרר ָּבא ְלַחֵּזק 
ָּדָבר  ׁשּום  לֹוֵקַח  א  הּוא  ֶׁשִּמֵּמיָלא  ָהָאָדם,  ֶאת 

ֵמָהעֹוָלם ַהֶּזה, ָלֵכן ִיְׂשַמח ְּבֶחְלקֹו ְוא ְיַקֵּנא ַּבֲאֵחִרים. 
ְוִלי ֵיׁש ִמִּלים ֶׁשהֹוַסְפִּתי: 'ְׂשַמח ְּבִני ְּבֶחְלְק – ִאם א, 
ַּתְפִסיד ַּגם ֶאת ֶׁשְּל...' ִּכי ָּכתּוב ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ֶׁשָאָדם 
ִמי  ֲאָבל  ַהּכֹל.  ֶאת  לֹו  לֹוְקִחים  ְּבֶחְלקֹו,  ָׂשֵמַח  ֶׁשֹּלא 
ֵמַח ְּבֶחְלקֹו, ְמַקֵּבל ַּגם ֶאת ֶחְלקֹו ְוַגם ֶאת ַהֵחֶלק  ֶׁשּׂשָ
ַמְפִסיִדים  ֶׁשֲעצּוִבים  ֶׁשֵאֶּלה  ִנְמָצא,  ָהֲעצּוִבים.  ֶׁשל 
ֵמִחים  ֶׁשּׂשְ ְלֵאֶּלה  אֹותֹו  ְונֹוְתִנים  ֶׁשָּלֶהם,  ַהֵחֶלק  ֶאת 

ְּבֶחְלָקם...

ָׁשבּור  ְוַאָּתה  ְמֻרֶּצה,  א  ַאָּתה  ִאם 
ָיכֹול  א  ַאָּתה  ָאז  ִמֶּזה,  ְוָעצּוב  ִמֶּזה, 
ַהְּתִפָּלה  ִּתְתַּפֵּלל  ִאם  ְוַגם  ְלִהְתַּפֵּלל. 

ֶׁשְּל א ֲאִמִּתית.

ְקָׁשִיים  ָלָאָדם  ֵיׁש  ִאם   ,ַהֶּדֶר זֹו  ְוַעל 
ַהִּדין  ֶאת  ְיַקֵּבל  ּכֹל  קֶֹדם  ַּבַּפְרָנָסה, 
ְויֹאַמר ּתֹוָדה ַרָּבה ַלה': 'ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם! 
ּתֹוָדה ַרָּבה! ָּכל ָמה ֶׁשֵּיׁש ִלי ַעד ַעְכָׁשו, 
ֶזה ַּגם ֶחֶסד ִמְּמ .א ַמִּגיַע ִלי ְּכלּום! 
ִאִּתי  ְוָעִׂשיָת  אֹוִתי  ִּפְרַנְסָּת  ַהּיֹום  ַעד 
ֲחָסִדים ְּגדֹוִלים ְמאֹד. ּוַוַּדאי ֶׁשִאם ֵאין ִלי ַּפְרָנָסה, ֶזה 
'ֵאין ִיּסּוִרים ְלא ָעו�ן',  ַמְרֶאה ֶׁשֵּיׁש ִלי ֲעו�נֹות, ִּכי 
ַוֲאִני  ָעִׂשיָת  ֱאֶמת  ָעַלי,  ַהָּבא  ָּכל  ַעל  ַצִּדיק  'ְוַאָּתה 
ְּבַרֲחִמים  ֶזה  ַּגם  ְּבַוַּדאי  ה'.   ְל מֹוֶדה  ֲאִני  ִהְרָׁשְעִּתי'. 
ֶׁשַּמִּגיַע  ָמה  ְלִפי  ִאִּתי  ִמְתַנֵהג  ָהִייָת  ִאם  ִּכי  ְּגדֹוִלים, 
ִלי, ָאז ַרֲחָמָנא ִלְּצָלן ָמה ָהָיה קֹוֶרה ח"ו. ּתֹוָדה ַרָּבה 
ְל ה', ֲאִני ְמַקֵּבל ֶאת ַהּכֹל ְּבַאֲהָבה, ֶזה ַהִּתּקּון ֶׁשִּלי, 
אֹוִתי  ְּתַזֶּכה  ָעַלי,  ְתַּרֵחם   :ִמְּמ ְמַבֵּקׁש  ֲאִני  ְוַעְכָׁשו 

ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה, ַּתְרֶאה ִלי ֶמה ָעַלי ְלַתֵּקן ְוכּו''.

על  דה 
המבחן 

את  ה 
מאוד

תודות 

ידעתי 
שבילי!

אושרת







לתת מה שיש

הילדים,  של  נכון  בגידול  שנלמד  הבא  היסוד   
והמרה  הקושי  כל  את  ומבטל  ממתיק  שלמעשה 
חינוך  שכל  היסוד,  הוא  לעתים,  שמצויים  השחורה 
לכן  ההורה!  של  העצמית  בעבודה  תלוי  הילדים 
שיש  אחר  או  זה  חיסרון  בגין  להצטער  סיבה  אין 
בילד, ואין סבה לכעוס וכו', אלא לקחת את העניין 
באמונה ובישוב הדעת, ולעבודה עצמית, כמו שנלמד. 
נתינה.  זה  שחינוך  חשוב,  יסוד  לדעת  צריכים  כי 
הוא  ילדו,  את  בה  לחנך  רוצה  שההורה  נקודה  כל 
דרך  טובות,  מידות  אותה.  לו  לתת  צריך  למעשה 
ארץ, יראת שמים וכו' וכו', כל אלו דברים שההורים 
האם  נתבונן:  ומעתה  שלהם.  לילדים  לתת  צריכים 
אדם יכול לתת דבר שאין לו? ודאי שלא. אדם שאין 
לו אלף שקל יכול לתת אלף שקל? אפילו אם הוא 

רוצה מאד לתת, אם אין לו, הוא לא יכול לתת... 

 וכמו שבגשמיות זה מובן, ככה זה בדיוק ברוחניות. 
דבריו  שמים  יראת  בו  שיש  מי  כל  נאמר:  זה  ועל 
שמים  יראת  בו  שיש  זה  של  דבריו  מדוע  נשמעים. 
נשמעים? כי הוא מכניס יראת שמים במי ששומע 

אותו, ולכן אותו אחד מקבל את דבריו. 

משפיע  אדם   - ודבר  דבר  בכל  הדרך  זו  על  וכן   
רק מה שיש לו. רק אדם שיש לו שמחה, יכול לתת 
לתת  יכול  אמונה  לו  שיש  אדם  רק  שמחה.  לאחר 
לשני אמונה. רק מי שיש לו סבלנות יכול לחנך את 

בכל  הוא  וכך  המדות  בכל  הוא  כך  לסבלנות.  ילדיו 
בצורה  תלוי  הכל   – ישרה  הנהגה  ובכל  טוב  הרגל 
ישירה, במה שההורה עצמו אוחז בו. אפילו דברים 
פשוטים של מה בכך, כגון לצחצח שיניים בכל ערב 
הוא  לזה,  חינכו  לא  ההורה  את  אם  השינה,  לפני 
כבר  הוא  כן  אם  אלא  לזה.  ילדיו  את  יחנך  לא  גם 
ילדיו.   את  לחנך  יוכל  אז  עצמו,  את  לחנך  הספיק 
הורים  אצל  שגדלו  הורים  כלל  שבדרך  רואים,  לכן 
שצריך  מה  להם  נתנו  שלא  שלהם,  בחינוך  שפגמו 
הדברים  את  לתת  עכשיו  יכולים  לא  הם  גם  לתת, 
להם  יש  כאמור,  כן,  אם  אלא  מהם,  שהחסירו 
עבודה עצמית, שמשלימים בעצמם את החסר על 
ידי לימוד ותפילה, עד שמעצבים את עצמם באותן 

נקודות שלא קיבלו מהוריהם. 

נמצא, שכל הורה צריך שתהיה לו עבודה עצמית, 
כי לכל אחד חסר מה שחסר. ואפילו מי שכבר קיבל 
על  עבודה  יש  לו  גם  מהוריו,  טובים  יסודות  הרבה 
רוצה  שהוא  או  מהוריו,  קיבל  שלא  נקודות  אותן 
אלי  כשבאים  לכן,  שקיבל.  מה  את  ולשפר  להוסיף 
הורים, ומבקשים שאברך את הילדים שלהם שיצאו 
בעצמכם  אתם  שתהיו  אותם:  מברך  אני  מחונכים, 
ביראת  הילד  את  שאברך  מבקשים  אם  מחונכים. 
שמים, אני מברך: שלך תהיה יראת שמים. וכן על 

זו הדרך.  

 על פי יסוד זה, שחינוך הוא נתינה, והאדם יכול 
המעשה  היטב  מובן  לו,  שיש  מה  את  רק  לתת 

שהיה עם ה"חפץ חיים", שבאו אליו בני זוג עם בנם 
שזה לא מכבר נולד, כדי שיברך אותו שיהיה צדיק. 
אמר להם ה"חפץ חיים": באתם מאוחר... בני הזוג 
לא הבינו: למה מאוחר? הילד רק נולד! אמר להם 
ה"חפץ חיים": הייתם צריכים לבוא אלי לפני עשרים 
שנה, שאדריך אתכם ואברך אתכם שתהיו צדיקים. 
שוב לא הבינו בני הזוג את דברי הצדיק: הרי לפני 
לפני  הרבה  וזה  ילדים,  עדיין  היו  הם  שנה  עשרים 

שהם חשבו בכלל להתחתן? 

מה  פי  על  הוא  חיים"  ה"חפץ  לדברי  ההסבר 
בעצמכם  לכם  אין  אם  נתינה:  זה  שחינוך  שלמדנו, 
איך  שמים?  יראת  בנכם  יקבל  מנין  שמים,  יראת 
תתנו לו דבר שלכם אין אותו? אחרי הכל אתם הוריו 
ומחנכיו, ומכם הוא צריך לקבל את כל הטוב, ואם 
באים  הייתם  אם  לכן  לו?  תיתנו  מה  ריקים,  אתם 
ובמשך  ברכה,  מקבלים  והייתם  שנה  עשרים  לפני 
במידות  מתמלאים  הייתם  הללו  השנים  עשרים 
טובות ויראת שמים, היום היה לכם מה לתת לילד. 
אבל באתם רק עכשיו, ועתה במה אברכו? שיגדל 

בלעדיכם? 

 ומיד גם נחם אותם ה"חפץ חיים": אבל אל דאגה, 
גם עכשיו לא מאוחר, רק רציתי שתבינו את המסר, 
ואם מהיום תקבלו על עצמכם לעבוד על עצמכם, 
שמים,  ויראת  טובות  במידות  להתמלא  ותתחילו 
בנכם  את  וגם  עצמכם  את  גם  כפול:  רווח  תרוויחו 

הזה ועוד בנים שיוולדו לכם בע"ה. 

שלום הבית שלי
הרב שלום ארוש שליט"א

הסדרה לשלום הבית
מאת  הרב שלום ארוש

052-2240696

בן למשפחת רבנים מפוארת. נולד ביום כ"ב שבט 
תקפ"ג בעיר קריזבורג לאביו רבי יעקב הכהן רבה 
לימים  צעיר  בעודנו  כעילוי  נתפרסם  זו.  קהילה  של 

ומכל צד הריצו אליו שאלות ותשובות.

בנגלה  התורה,  בכל  ממש  בקי  היה  צדוק  רבי 
בראשונים  חכמים,  במדרשי  במקרא,  ובנסתר, 
ובאחרונים. גם במדעים השונים היה בקיא. רגיל היה 
לסיים בכל יום מסכת אחת, ואחר הסיום היה אוכל 
את סעודתו. בשבת היה רגיל לסיים שתי מסכתות: 
שבת ועירובין. בנוסף לבקיאותו העצומה היה חריף 
בעומק  נעוצים  המבריקים  חידושיו  רוב  וחדשן. 
רבים  ספרים  והמדרשות.  המקראות  של  הפשט 
החסידות,  דרך  על  ובנסתר  בנגלה  צדוק,  רבי  כתב 
ללמוד  הרוצה  ובקיאותו.  חריפותו  בולטת  ובכולם 
רצוי  חז"ל  בדברי  ממקורותיה  החסידות  תורת  את 
שילמד את ספרי רבי צדוק. בתורתו מודגשת מאוד 
שבנשמת  האלוקי  הפנימי  היסוד   - ישראל  סגולת 
ישראל  כאשר  גם  בה'.  תמיד  דבוק  שהוא  ישראל, 
חוטאים, מדגיש תמיד רבי צדוק, אין זה אלא מפני 
השפעה חיצונית, אבל בפנימיותם ישראל מחפשים 
תמיד את ה'. וכך מבאר רבי צדוק את חטאי ישראל 
כניסיונות למצוא דרכים להתקרב אליו יתברך. אלא 
נכשלו  התורה,  הדרכת  לפי  שלא  שנעשו  שמכיוון 
לומדים  ישראל  של  מהכישלונות  גם  אבל  ונענשו. 

תורה.

נחמן  רבינו  לתורת  מאוד  קשור  היה  צדוק  רבי 
מברסלב כאשר סיפר אחד מוותיקי חסידי ברסלב, 
הוא הרה"ח רבי יחזקאל מנדלאיל [לובלינער] ע"ה. 
רבי יחזקאל זכה להיות מרואי פניו של הגה"ק רבי 
צדוק הכהן זיע"א בעיר לובלין, והיה מספר כי הספר 

נראים  היו  הק',  רבינו  מספרי  ועוד  מוהר"ן',  'ליקוטי 
אלא  עוד  ולא  הגדול,  הכהן  של  שולחנו  על  תדיר 
שרשם  והערות  בחידושים  וגדושים  מלאים  שהיו 

'הכהן' בעצם כתב ידו הטהור.

הרבה  עם  ענקית  ספריה  הייתה  צדוק  לרבי 
חדשים  ספרים  לו  שהיו  ספרים  מוכר  וכל  ספרים, 
בפניו,  ומציגם  הספרים  עם  אליו  בא  היה  למכור 
והוא היה בוחר מביניהם את הספרים שרצה וקנה 
מוכר  לפניו  הביא  אחת  פעם  מלא.  בכסף  אותם 
הספרים הרבה ספרים חדשים וגם ישנים, וביניהם 
מכתבי  מובאים  שבו  לתרופה'  'עלים  הספר  היה 
רבינו הקדוש ותלמידו רבי נתן. כשהתחיל רבי צדוק 
לבחור ולחפש בין הספרים ספר שמעניין אותו, ראה 
את הספר 'עלים לתרופה' וביקש מהמוכר לקנותו. 
ענה ואמר מוכר הספרים: "לא! לא! הספר הזה אינו 
בשבילכם, זה סתם ספר מכתבים…", ואז תפס רבי 
צדוק את הספר בידו בחוזקה, עיין בו, ואמר למוכר: 
"מה אתה מדבר שזה סתם ספר מכתבים?! הלא 
הספר מחייה אותי ומחזק אותי! אשריך שהבאת לי 

את הספר הזה…!". (מוהרא""ש)

היה סופר פורה, מספריו נדפסו:  "פרי צדיק" על 
התורה, "רסיסי לילה" עם קונטרס "דברי חלומות", 
עם  שבת"  "קדושת  הלבוש,  על  'צדקה"  "לבושי 
"מחשבות  צדק",  "משיב  שבת",  "שביתת  קונטרס 
"דובר  זכרונותו  קונטרס  עם  סופרים"  "דברי  חרוץ", 
השרת"  מלאכי  "שיחות  קדושים"  "ישראל  צדק", 

ועוד. 

בט' אלול תר"ס, בגיל שבעים ושבע, נסתלק הגאון 
זצ"ל.  מלובלין  הכהן  צדוק  רבי  האדמו"ר  המופלא, 

זכותו תגן עלינו אמן.

לאורם נלך
הילולא דצדיקיא

רבי צדוק הכהן מלובלין
יום ו' 
ט' אלול



ובלבד שלא לבייש
שתי  בין  נתון  היה  רייך  שמואל  רבי  של  ראשו 
ידיו, הוא ישב על ערמות של אפר ועשן שפעם היו 
ביתו רחב הידיים. מפדחתו נטף דם ממכה שחטף 
מאחד הפורעים הנוצרים, אך הוא לא שת ליבו לכך. 
לבו דאג לגורלם של בני הקהילה היהודית, למרות 

הפסד כל רכושו.

מעמודי התווך של הקהילה היה העשיר (לשעבר) 
ליבו  שמואל,  רבי 
הרחום והחנון, בתוספת 
בתורה  הרבות  לידיעות 
שלו,  השמים  ויראת 
הגדול  לעושרו  חברו 
ניהל  הזה  המכלול  ועם 
היהודית  הקהילה  את 
הקהל'.  כ'ראש  בעירו 
הנוצרים  הפורעים 
שהחליטו לבצע פוגרום 
גרמו  הקהילה  בבני 
למספר הרוגים ועשרות 
ובזזו  והחריבו  פצועים, 
רכושם  כל  את  כמעט 
הקהילה  בני  של 

היהודית.

של  ראשו  המה  כעת 
רבי שמואל ממחשבות: 
כדי  לעשות  ניתן  מה 
ההריסות  את  לשקם 
לאלמנות  ולדאוג 
ולשאר  וליתומים 
גג  לקורת  היהודים 

ומחיה. 

צל שנעמד לידו העירו 
משרעפיו. הייתה זו בתו 
ה',  ויראת  המשכלת 
פערל (-פנינה). למראה 
רוחו  נעגמה  בתו  של 

להעיב  יצטרך  שכעת  אחת  בבת  נזכר  הוא  שוב. 
האירוסין  בברית  באה  מכבר  לא  זה  אושרה:  על 
נודע  (שלימים  ליווא  יהודה  ר'  המתמיד  הבחור  עם 
בתארו ה"מהר"ל מפראג", צדיק וקדוש עליון ומגדולי 
באלול),  י"ח  פטירתו  יום  היהודית.  המחשבה  בעלי 
ואביה העשיר הבטיח לחתנו נדוניה מכובדת למען 
יוכל לשבת בהשקט ובטח על התורה ועל העבודה.

כעת, לאחר שעושרו אבד בידי הפורעים, אין בידו 
יצטרך  השידוכין  שקשר  וייתכן  בהתחייבותו,  לעמוד 
הצדקת  בתו  על  מצער  התפלץ  ליבו  להתבטל. 
שתיאלץ להפסיד כזה חתן. אבל ליבו הישר אמר לו 

שאסור לו להעלים פרט כזה מן החתן. 

לפראג  איגרת  שמואל  רבי  שלח  ברירה  בלית 

לחתן  מודיע  והוא  שפקדוהו,  הצרות  את  גולל  ובה 
שיכול הוא לבטל את קשר השידוכין ולשמוע הצעות 
בהתחייבויותיו  לעמוד  שיוכל  ממי  אחרות  שידוכין 

כלפיו. 

בינתיים לא ישבה פערל בחיבוק ידיים והשיגה שק 
משובחות  לחמניות  הכינה  מהקמח  בהקפה,  קמח 
ועמדה בשוק בדוכן מאולתר בו ניסתה למכור את 
תוצרתה. לאחר מספר 
חייל  לידה  עבר  שעות 
רכוב על סוס, נעץ את 
לחמניות  בשלוש  כידונו 
מבלי  להסתלק  ועמד 

לשלם.

הן  הזדעקה,  פערל 
פרנסת  תלויה  בכך 
התחננה  והיא  הוריה, 
את  לה  שישיב  לחייל 
החייל  אבל  הכיכרות. 
התנצל שרעב הוא ולא 
אין  ימים.  שלושה  אכל 
לה.  לשלם  מעות  בידו 
לבכות  משהמשיכה 
מתחתיו  רחמיו,  נכמרו 
וכבד  גדול  כר  הוציא 
"זה  לעברה:  והשליך 
מן  שלקחתי  מה 
לא  "אם  אמר.  השלל", 
תוך  הכסף  עם  אחזור 
תוכלי  ימים,  שלושה 
תמורת  אותו  לקחת 

דמי הלחם".

הבחור  קיבל  בינתיים 
את  ליווא  יהודה 
בו  והזדעזע.  האיגרת 
וכתב  ישב  במקום 
שקשר  לעתיד  לחותנו 
השידוכין שריר וקיים וכי אינו מוכן בשום אופן לבייש 
בת ישראל בגינם של ענייני ממון. ולעניין פרנסה - ה' 

יתברך הזן ומכלכל את בריותיו יחוס עליהם. 

שהסתקרנה  פערל  שב.  לא  והחייל  נקפו  הימים 
מדוע הכר כבד כל כך, פרמה באיטיות את התפרים 
העבים בצידי הכר. לפתע נקרעה בטנת הכר וממנו 
החביא  שמישהו  מסתבר  לרוב...  מרגליות  גלשו 

רכוש אדיר בתוך הכר.

שניתן  למהר"ל  להודיע  האם  חוככים  בעודם 
הצדיק  החתן  של  איגרתו  הגיעה  בשידוך,  להמשיך 
הזוג  בני  זכו  כרגיל.  ימשיך  שהשידוך  הודעה  ובה 
הוא  שיכול  שמח  הכלה  ואבי  ביתם  את  להקים 

לתמוך בחתן צדיק וקדוש כזה.

סיפור
לשולחן שבת

מאמר ראש הישיבה
-המשך-

מרים ידיים ומוותר על הרצונות ועל התפילות ועל 
ההשתדלות.

לנסוע,  שיכולים  אלה  על  לי  קשה  יותר  והרבה 
אבל הם אומרים "אני לא נוסע כדי שלא אצטרך 
ביום  במניין  להתפלל  אוכל  ולא  בבידוד  לשהות 
אפשר  שהוא  איך  שעוד  מניעות  יש  הכיפורים". 
אני  זה  את  אומללה?  כך  כל  מניעה  אבל  להבין, 
לא מסוגל לקבל. אם אתה מוכן לוותר על הדבר 
החשוב ביותר בשביל הרבי שלך בגלל סיבה קלה, 

אתה לא חסיד אמתי. אתה חסיד מזויף, חיצוני.

"אם  ואמר:  אותנו  הכין  כבר  הקדוש  ורבינו 
להתפלל אם שלא להתפלל; אם לאכול אם שלא 
להיות  העיקר  לישון;  שלא  אם  לישון  אם  לאכול; 
אצלי בר"ה". זאת אומרת שאין שום טענה ושום 
מענה, וכל אחד יכול להוסיף לרשימה הזאת את 
לאו;  ואם  בבידוד  לשהות  "אם  שלו:  הטענות  כל 
העיקר   – לאו...  אם  ביו"כ  במניין  להתפלל  אם 

להיות אצל הרבי בר"ה".

ובפרט שהתפילות בראש השנה הם העיקר. יום 
לטובה  נחתם  שלא  למי  תיקון  רק  זה  הכיפורים 
בראש  לפעול  צריכים  לכתחילה  אבל  בר"ה, 
השנה. ולפעול אפשר רק אצל רבינו שהוא פועל 

בשביל כולנו ומעביר אותנו בדין.

כך  הדבר  של  המעלה  גודל  שלפי  אמר  רבינו 
גודל המניעות, ועינינו רואות את המניעה העצומה 
על הקיבוץ בשנה זו, ומכאן נבין את גודל המעלה 

של הקיבוץ של ראש השנה הבא עלינו לטובה.

ומה עלינו לעשות? קודם כול להתחיל להאמין 
למסור  שצריכים  להאמין  רבינו,  בדברי  באמת 
ובפרט  רבינו  דברי  את  לקיים  בשביל  הנפש  את 
הוא  והעיקר  לרבינו.  ביותר  החשוב  הדבר  את 
מניעות  יש  והתפילות.  והרצונות  החשק  הגברת 
תגביר   – אבוד  נראה  הכול  הרצון!  את  תגביר   –

את התפילות!

ולכן כל חסיד ברסלב שדברי רבינו נוגעים ללבו 
ומבין את גודל יקרת ראש השנה של רבינו, מחויב 
ולהרבות  יום  בכל  שעה  לפחות  בתפילה  לעמוד 

בהתבודדות בלי סוף בכל הזדמנות.

על  גם  אלא  עצמנו,  על  רק  לא  לבקש  צריכים 
הצלחת הקיבוץ כולו שיזכו כולם לבוא ולהתקבץ 

באהבה גדולה ושנזכה גם אנחנו עמהם.

כי הבסיס של הכול הוא אמונה פשוטה. מי סגר 
את הדרך לאומן? לא הקורונה ולא הממשלה ולא 
מדינת אוקרינה. מי שסגר זה הקב"ה ומי שיכול 
לפתוח זה רק הקב"ה. ובפרט בעניינים של רבינו 
שאמר שכל העניין שלו הוא תפילה, לכן זה ברור 
הקיבוץ  הצלחת  על  תפילות  הרבה  רוצה  שה' 

הקדוש של רבי נחמן, בעל התפילה.

בוודאי  בתפילה  שירבה  שמי  ופשוט  ברור  וזה 
יזכה להגיע, כי זו כל מטרת המניעה. ה' מתאווה 

לתפילותינו.

וכן זה ברור שבשנה זו האור של הקיבוץ יהיה 
יהיה  הכול  שנה,  מבכל  יותר  הרבה  ונפלא  גדול 
רבינו  של  התיקונים  וגם  יותר,  ואיכותי  יותר  יפה 
מי  אשרי  השנים.  בכל  מאשר  יותר  יהיו  השנה 
שיזכה לשבר את המניעות ולהגיע ולזכות להיות 

בקיבוץ הקדוש. 

בברכת שבת שלום ומבורך



אל תתמודד לבד
נערה  כד) מסופר על  כב  פרק  בפרשתנו (דברים 
והתורה  מוות,  ועונשה  עוון  שעשתה  המאורסה 
צריך  אכן  בעיר  נעשתה  העברה  שאם  מחלקת 
להרוג אותה, ומה הסיבה כותבת בתורה: "ַעל ְּדַבר 
נעשה  העברה  אם  אבל  ָבִעיר"  ָצֲעָקה  א  ֲאֶׁשר 
בזה  כותבת  והתורה  פטורה  אנוסה  היא  בשדה 
ֶדה ְמָצָאּה ָצֲעָקה ַהַּנֲעָר  הלשון: (שם פסוק כז) "ִּכי ַבּׂשָ

ַהְמאָֹרָׂשה ְוֵאין מֹוִׁשיַע ָלּה".

ולומדים מזה יסוד עצום בעבודת ה' יתברך, הנה 
האישה שחטאה לא עשתה את העבירה ברצונה, 
היא הייתה אנוסה על הדבר, ובכל זאת היא נענשת 
בעונש נורא - חייבת מיתת סקילה. וכל כך למה - 
"ַעל ְּדַבר ֲאֶׁשר א ָצֲעָקה ָבִעיר". אילו היתה צועקת 
נתבעת.  היא  זה  ועל  אותה,  ומצילים  שומעים  היו 
אמנם היא לא הייתה יכולה להתנגד בכוחות עצמה, 

אבל היה מוטל עליה לבקש עזרה להינצל.

דברים אלו מלמדים אותנו יסוד גדול, ונסביר את 
הדבר על פי משל שהוא מעשה שהיה: רופא באחד 
חולים  עבור  שנועדה  במחלקה  עבד  החולים  מבתי 
במצבים קשים במיוחד. בדרך כלל היו במחלקה הזו 
שלושה רופאים, אך באותו לילה הסתפקה הנהלת 

בית החולים ברופא אחד בלבד.

אמנם מראש הזהירוהו ואמרו לו כך: אנחנו מקוים 
שהכל יהיה בסדר, והחולים ישנו בשלוה כל הלילה, 
אבל יתכן שחולה פלוני יתעורר ויקים צעקות, חבירו 
רגע  ובאותו  תרופותיו,  את  לקבל  זקוק  יהיה  בדיוק 
אם  מהיר.  לטיפול  ויזדקק  ברע  יחוש  שלישי  חולה 
יתרחש משבר כזה ותראה שאינך מסתדר – תרים 

טלפון, ומיד ישלחו לך עזרה.

עם תחילת התורנות שלו והצרות צצו בזו אחר זו. 
כל האפשרויות שהעלו באזניו - אכן קרו. כמעט כל 
חולי המחלקה, נזקקו לעזרה בזה אחר זה, וביניהם 
מתרוצץ  עצמו  את  מצא  הרופא  קשים.  סיבוכים 
ממיטה למיטה ומטפל בחולים כמיטב יכולתו. אפס 
להעניק  הצליח  לא  והוא  מדי  דלים  היו  כוחותיו  כי 
אירע  בוקר  לפנות  לכולם.  הדרוש  הטיפול  את 
כוחותיו  בשארית  לבדו  מתמודד  הוא  בעוד  האסון. 
להעניק את הטפול הדרוש לחולה פלוני, מת חולה 
אליו  להגיע  הרופא  הצליח  בטרם  במחלקה,  אחר 

כדי להעניק לו את הטיפול שהיה זקוק לו נואשות.

רשלנות  באשמת  למשפט  הרופא  את  תבעו 
רפואית. בבית המשפט נעמד הרופא הנאשם וטען 
ממש,  נפש  במסירות  עבדתי  השופט:  כלפי  בלהט 
האם  הלילה.  כל  נתתי  ולא  למיטה  ממיטה  רצתי 

ניתן להאשים אותי! מה עשיתי? 

וכי נרדמתי על משמרתי?! הרי פשוט לא הספקתי 
להגיע לאותו החולה שמת לבסוף, זה לא היה בכוח 

אנוש!

את  צריך  מי  פושע!  אתה  ולא!  לא  השופט:  ענה 
לא  שאם  לך  אמרו  הרי  שלך?!  הנפש  מסירות 
לנסות  ממך  בקשו  לא  תגבורת,  תזעיק  תסתדר 
להסתדר לבד. אתה אשם בגרימת מוות ברשלנות!

עולם,  של  ריבונו  ויטען:  הקב״ה  לפני  אדם  יבוא 
מסרתי נפש למענך. יאמר לו הקב״ה: מי ביקש ממך 
למסור נפש?! למה לא באת לבקש עזרה? מדוע לא 
פנית לקב״ה בתפילה: רבש״ע, אינני מסתדר, תעזור 

לי אתה!...

זהו אחד מיסודות היהדות - לבקש את עזרת ה׳. 
צריך  רק  אליו״,  שוועם  בעת  לעמו  ״עונה  הקב״ה 
לפנות אליו, להתחנן ולבקש תמיד. זה הכלי היסודי 
ביותר שצריך להשתמש בו - כל הזמן לבקש עזרה. 
ברגעים הקשים - לצעוק: רבונו של עולם, תעזור לי! 

(ע״פ תפארת שמשון בראשית עמ׳ רנ״ט)

 מענייני הסליחות והתרת נדרים
הרדיו,  או  הלויין  דרך  סליחות  השומע 
וי“ג  הקדיש  אחר  אמן  לענות  יכול  האם 

מידות וכדומה, או לא? 

רשאי לענות אמן אחר הקדיש, והברכות, ולענות 
כמה  של  שהייה  שיש  אף  מידות  י“ג 
שבו  הרגע  עד  האמת  מרגע  שניות 
נשמע השידור, בכל זאת מועיל הדבר. 

חזון עובדיה (ימים נוראים עמוד כ“א).

הבוקר  באשמורת  הקמים 
סליחות  להתפלל  והולכים 
האם  השחר,  עלות  קודם 

צריכים לברך ברכות התורה?

כן,  לפני  התורה  ברכות  לברך  יש 
משום הפסוקים שנאמרים בסליחות. 

(חזון עובדיה עמ‘ ה‘)

מאד  מוקדם  לעבודה  להגיע  צריך  אני 
הסליחות  את  אומר  אני  ולכן  בבוקר 
כל  את  לומר  יכול  אני  האם  ביחידות, 

הסליחות עם י“ג מידות?

את  אומרים  אין  ביחיד  סליחות  אומרים  כאשר 

מה  את  רק  ארמית,  בלשון  שכתובים  הקטעים 
שכתוב בלשון הקודש בלבד כי מלאכי השרת אינם 
הפיוטים  את  יאמר  לא  ולכן  ארמית,  לשון  מבינים 
– רחמנא, דעני לעניי ענינן, ומחי ומסי וכו‘. אליה רבה 
מידות  י“ג  וגם  יא).  (עמ‘  עובדיה  חזון  ט‘)  אות  תקפ“א  (סימן 

אין אומרים ללא מניין, אבל יכול לומר 
בתורה  קריאה  של  בצורה  מידות  י“ג 
בטעמי המקרא. שלחן ערוך (סימן תקס“ה)

דקות   20 לנו  יש  בעבודה 
אומרים  אנו  זה  בזמן  הפסקה 
את  לומר  כדאי  האם  סליחות, 
או  במהירות,  הסליחות  כל 
לומר במתינות וכוונה רק חלק 

מהסליחות?

שאנו  הם,  כן  כשמם  ”סליחות“ 
באים לבקש סליחה ולכן צריך שאמירת הסליחות 
מידות  י“ג  אמירת  ובפרט  ובמתינות,  בכוונה  תהיה 
שידלג  עדיף  ולכן  תחנונים,  בלשון  לאומרם  צריך 
חלק מהפיוטים ויאמר את עיקר הסליחות שזה ה‘ 
פעמים י“ג מידות, תחנון ונפילת אפיים. עבודת הקודש 

להרב חיד“א (מורה באצבע אות רמד).

”לשנה  לחבירו  לאחל  המנהג  חל  ממתי 

טובה תיכתב ותיחתם?
כפי  טובה“  ”שנה  לאחל  מתחילים  כבר  אלול  חודש  מתחילת 
המבואר בפוסקים שמתחילת חודש אלול כשכותב אדם איגרת 
לחבירו צריך לרמוז לו בהתחלתו שמבקש עליו לשנה טובה תכתב 

נוראים)  ימים  (הלכות  מהרי“ל  בדרשות  כ“כ  ותחתם. 

קטן  סעיף  תקפ“א  (סימן  החיים  וכף  (סק“א)  וא“ר 
י“ח).

מענייני התרת נדרים בערב ראש השנה

נוהגים לעשות התרת נדרים קודם ראש 
השנה, באלו ימים נהגו לעשות כן?

נוהגים לעשות התרת נדרים ביום כ‘ באב שהוא 
ארבעים יום קודם ראש השנה, ובראש חודש אלול 
שהוא ארבעים יום קודם יום הכיפורים, ובערב ראש 
השנה ובערב יום כיפור. על פי הזוהר הקדוש (פקודי 
סעיף  תקפ“א  (סימן  החיים  וכף  ב‘)  עמ‘  רמט  דף 

קטן י“ב – י“ט).

מדוע נוהגים במנהג זה של התרת נדרים 
בערב ראש השנה?

בזוהר  שכתוב  מה  פי  על  הוא  המנהג  שורש 
הקדוש (פקודי דף רמ“ט) ”שמי שנתחייב נזיפה או 
נידוי בבית דין של מעלה, ישאר בנידויו ארבעים יום, 
ואין תפילתו נשמעת“. לכן אנו נוהגים לעשות התרת 
נדרים שבכוחה לבטל את הנידוי שנידוהו משמיים. 

כף החיים (סימן תקפ“א סקי“ב). 

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*

ִּבְׁשַנת תקס"ו ֵּבין ֶּכֶסה ְלָעשֹֹור ָיָצא ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו 
ִלְבָרָכה ֵמַהִּמְקֶוה ְוָאַמר ֶׁשִּנְתַּגָּלה לֹו ָּבֵעת ַהּזֹאת 
ְּבִעְנְיֵני  ְׁשלֹוֵמנּו  ַאְנֵׁשי  ִיְתַנֲהגּו   ֵאי ַמִים  ַהּׁשָ ִמן 
ַּתֲעִניִתים ָּכל ְיֵמי ַחֵּייֶהם ַּכָּמה ַּתֲעִניִתים ָצִרי ָּכל 
ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ְלִהְתַעּנֹות ְּבָכל ָׁשָנה 
טֹוִבים  ַהָּיִמים  ְוַאַחר  ִיְתַעּנּו.  ּוָמַתי   ְוֵאי ְוָׁשָנה, 
ְלָכל  ּוָמַסר  ְּבִיחּוד  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ֵאָליו  ִנְכַנְסנּו 
ַאַחר  ִיְתַעֶּנה...  ָמַתי  [ֶּפֶתק]  ֶצעְטל  ְוֶאָחד  ֶאָחד 
ְלִהְתַעּנֹות  ֶׁשֹּלא  ָעֵלינּו  ִצָּוה  ִמֶּלְמֶּבְרְּג  ְּכֶׁשָּבא   ָּכ
ְּכָלל. ְוָאַמר ֲהא ִמי ֶׁשֵאינֹו זֹוֶכה ִלְהיֹות ֶאְצִלי ַעל 
ָנה הּוא ֵאין לֹו ְלִהְתַעּנֹות ְּכָלל ַּכַּנ"ל, ּוִמי  רֹאׁש ַהּׁשָ
ֵאין  ְּבַוַּדאי  הּוא  ָנה  ַהּׁשָ רֹאׁש  ַעל  ִלְהיֹות  ֶׁשּזֹוֶכה 
ָצִרי ְלִהְתַעּנֹות ְּכָלל ֵמַאַחר ֶׁשּזֹוֶכה ִלְהיֹות ֶאְצִלי 

ָנה ְוָהֵבן. (חיי מוהר"ן תצא) ַעל רֹאׁש ַהּׁשָ

ָנה הּוא רֹוֶצה ֶׁשִּיְהיּו  ָאַמר ַרֵּבנּו ֶׁשַעל רֹאׁש ַהּׁשָ
א  ִאיׁש  ֶאְצלֹו,  ְּכֶאָחד  ֻּכָּלם  ְׁשלֹוֵמנּו  ַאְנֵׁשי  ָּכל 
ִיְהֶיה ֶנְעָּדר. ְוגֶֹדל ָהַאְזָהָרה ֶׁשִהְזִהיר ִלְהיֹות ֶאְצלֹו 
ָנה ֵאין ְלַׁשֵער ְוִהְכִּפיל ְּבַאְזָהָרה זֹו  ַעל רֹאׁש ַהּׁשָ
ָנה.  ַּכָּמה ְּפָעִמים ְוָאַמר ֶׁשָּכל ִעְנָינֹו הּוא רֹאׁש ַהּׁשָ
ָנה ָהַאֲחרֹון ְּבאּוֶמין ִּדֵּבר ִעָּמנּו ַּגם  ַּגם ְּברֹאׁש ַהּׁשָ
ֵּכן ִמֶּזה ַמֲעַלת ִמי ֶׁשּזֹוֶכה ִלְהיֹות ֶאְצלֹו ַעל רֹאׁש 
ָנה, ְוָאַמר ְּבזֹו ַהָּלׁשֹון, ָמה אַֹמר ָלֶכם ֵאין ָּדָבר  ַהּׁשָ

ָּגדֹול ִמֶּזה: (חיי מוהר"ן קכו)

פנינים
חסידות ברסלב
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 ליקוטים וסיפורים
 כי תצא -נפלאים 

 
 "כי תצא למלחמה על אויבך" )כא, י( 

כתבו הראשונים שהתורה מרמזת כאן על מלחמת האדם עם 
הוא יצרו הרע, ולכן נאמר "כי תצא" בלשון יחיד   -אויבו הגדול 

 רבים, כיון שבמלחמת יחיד הכתוב מדבר.  ולא "כי תצאו" בלשון
מוסיף החתם סופר לבאר עפ"י זה את המשך הפסוק: "ושבית 
שביו" למד מדרכי היצר הרע את דרכי המלחמה שלו, ובאותה 
מידה של זריזות ועקשנות שהוא משתמש נגדך, תשתמש נגדו  
וכמו שאין היצר מסיתך בפעם אחת להטותך מדרך הטוב לדרך 

ום אומר לך עשה כך, ומחר אומר לך עשה כך, עד הרע, כי אם הי 
שמטה אותך לדרכו, אף אתה, אם הינך חפץ לנצחו אל תעשה 

 קפיצות, אלא עלה ממדרגה למדרגה עד שתגיע לתכליתך. 
מסופר על רבינו החפץ חיים זצ"ל שלעת זקנותו בבוקר סגריר  
אחד, כשהתכונן לקום ממיטתו כדי להתפלל בהשכמה כדרכו, 

היצר הרע לפתותו שלא ילך להתפלל, כי הקור עז בחוץ בא אליו  
והוא זקן ועלול להתקרר, לחלות ולמות ח"ו, 

ועליו לקיים את הפסוק "ונשמרתם 
לנפשותיכם", ואונס התורה 

 פוטרת וכו'...  
סיפר החפץ חיים שכמעט 
ששמע לו, אבל מיד הרגיש מי 

היצר הרע,   -הוא זה המפתה אותו  
: ממך ואז התגבר כארי ואמר לו

אני לומד, אף שהינך זקן הרבה 
יותר ממני.. וכמו שאתה לא 
התעצלת אפילו בקור עז זה לקום 
ממשכבך ולבוא ממרחקים 
לפתות אותי, ולא המשכת לישון 
ולא עזבת את תפקידך, על כן 
דווקא ממך הנני לומד, וגם אני לא 
אעזוב את תפקידי! התגבר וקם 

 והלך להתפלל כדרכו. 
 

חת לך "וחשקת בה ולק
 לאשה" )כא, יא( 

לפעמים, מתיר הרופא לחולה לאכול איזה דבר שלא ראוי לו, 
מפני שהחולה מפציר מאד והרופא רואה שזו הדרך היחידה  
לשכנע את החולה שהדבר אכן מזיק לו. יאכל קצת, ינזק מעט, 

 ויבין שהרופא צודק. 
אומר המגיד מדובנא, כך הוא גם במצות התורה המתירה לקחת 

פת תואר. היצר הרע מסית את האדם כאילו התורה  אשת י
מונעת ממנו דברים רבים, מועילים וערבים לגוף, ולכן גזרה 
התורה להתיר לאדם פעם אחת דבר שנפשו מתאווה לה ביותר, 

 שסופה  ל וכולנו מכירים את דברי חז" 
 והבן  ,שנואה  להיות  אשה  אותה  של

 ומורה סורר בן יהיה ממנה שיוולד
 המצוות שכל האדם ויבין ידע ואז

 יתברך  הבורא  מאהבת נתנו כולן
  ם מאיתנו שום דבר טוב.מונעי ולא

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

 שומע בקולנו... ולא חרשין )סנהדרין ע"א(.
ן מה ראיה היא זו, שאם אחד ההורים חרש הוא אינו נעשה ב
 סורר ומורה, והלא הכתוב "אינו שומע בקולנו" מוסב על הבן? 

אלא, כשאדם מטיף מוסר לזולת אין הוא עשוי להשפיע עליו 
אלא אם כן הוא עצמו שומע את אשר פיו אומר והוא עצמו  
מקיים את אשר הוא דורש מחברו, כי אז הרי אלו דברים 

 היוצאים מן הלב והם נכנסים אל הלב.
"חרש" הוא ואיננו שומע בעצמו את אשר הוא   אם אחד ההורים

דורש מבנו, מן ההכרח שיהיה הבן "איננו שומע" ואין האשמה  
אפשר לדון אותו בתור סורר ומורה, שכן -תלויה בו, וממילא אי

 האשמה תלויה בהוריו 
מחמת   –על כן, מכיוון שאמרה תורה: "איננו שומע בקולנו" 

שחיתותו ורשעותו, הרי משמע מזה 
רים עצמם אינם "חרשין" שההו

ושומעים הם מה שיוצא מפיהם, 
שכן אלמלי היו "חרדין" ובעצמם 
לא היו מתנהגים ביושר ובהגינות, 
הרי לא היה ה"איננו שומע" של 
הבין מחמת שחיתות ורשעות, 

ההורים אינם -אלא משום שדברי
  עשויים להשפיע עליו.

 )מפי השמועה( 

 

"ובערת הרע מקרבך 
 וכל ישראל ישמעו

 כא(  ויראו" )כא,
העונש שניתן לבן סורר ומורה 
בפרהסיה, אמור לזעזע את אמות 
הספים ולהחריד את העם, למען 
לא יעלו בדעתם לעשות 

מלבד זאת, כותב  .כמעשהו
הדרכה נחוצה כאן טמונה ש"ילקוט האורים" בשם "פרח לבנון" 

ביותר לאדם הרוצה להשפיע ולחנך אחרים בדרך ה', ותוהה מהי  
 הנכונה ביותר לעשות זאת.הדרך 

כלל עתיק יומין הוא )סנהדרין יח ע"א(: "קשוט עצמך תחילה 
ואחר כך קשוט אחרים", קודם עליך לתקן בעצמך את הדרוש 

יתקבלו  ךתיקון, ורק לאחר מכן תוכל לחנך ולבקר אחרים, וכ
 הדברים, ולא תתקבל תגובה צוננת של "טול קורה מבין עיניך". 

"ובערת הרע מקרבך", רק לאחר שתשכיל  זהו שאומר הפסוק:
ותצליח לבער את הרע ולתקן את 
עצמך תחילה, "כל ישראל ישמעו 
ויראו", בודאי ישמעו דבריך, 

 האחרים. ותויתקבלו על לב

 

 לעי"נ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
 

 "עמו אנכי בצרה"
 

באחת ההזדמנויות הגיע רופא הלב של הרה"צ ר' 
 אשר פריינד, ד"ר גוטסמן, לבקרו.

הוא ראה שר' אשר לוקח את הכדורים רק כאשר 
 המצב מתחיל להשתפר מעט...
למה אתה צריך  התפלא הרופא ושאל אותו:

קח את הכדור מוקדם יותר ותסבול לסבול? 
 פחות!

אמר לו ר' אשר: באים אלי אנשים כאובים, חלק 
אני מהעבודה שלי זה להרגיש את הכאב שלהם,

חייב להרגיש כאבים כדי שאוכל להבין 
 אותם!!!

 

 ספינקא( -אור נקודות של )
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"וכי יהיה באיש חטא משפט מות והומת 

 ותלית אתו על עץ" )כא, כב( 
איתא בגמרא )ברכות ה ע"א( "אם רואה אדם שייסורין באין  

יתלה בבטול תורה,  -יפשפש במעשיו, פשפש ולא מצא  -עליו 
 ה ומתורתך תלמדנו'".-שנאמר: 'אשרי הגבר אשר תיסרנו ק

רמוז כאן  -אומר הרב משה ממן בספרו "זכרון משה"  -דבר זה 
סובל אם הוא  -בפסוק: "וכי יהיה באיש חטא משפט מות" 

יסורים נוראים שהם כמיתה עבורו, והוא עשה חשבון הנפש ולא  
יתלה בכך  -מצא את סיבתם, מה יעשה? "ותלית אותו על עץ" 

שהתבטל ממצות למוד התורה, עליה נאמר: "עץ חיים היא  
 )לאור הנר(  למחזיקים בה".

 

   "השב תשיבם לאחיך" )כב, א(
חת, וכדי הרה"ק רבי יששכר דב מבעלזא, שבת פעם בעיר א

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

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

שמע המאבד את הכרזתו, וצעק לו כי הוא בעליו של האבנט ואף 
 השליכו אליו מרחוק.נתן לו את סימניו, והלה התכוון ל

 באותו רגע נכנס הרבי וראה את הנעשה.
"שמע נא", פנה אל המוצא בחביבות, "הרי הזדמנה לך מצוה 
יקרה של השבת אבדה, מצוה חשובה שלעתים יכול האדם 
לחיות מאה ועשרים שנה ולא לזכות לקיים אותה, ומצוה כזו  
אתה מתכוון לזרוק? טוב יותר שתתכונן לקראת המצוה 

ירת 'לשם כל ישראל', ותכוון בכך לזכות גם את אלו שלא  באמ
 זכו לקיים מצוה זו". 

 

"גדלים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך" 
 )כב, יב( 

לאחר השואה הנוראה, הביא האדמו"ר מקלויזנבורג זצ"ל, אגד 
ציציות אחד, כדי ליתנו לאחד הפליטים האומללים, שיזכה 

 לשוזרו בבגדו ולקיים את המצוה היקרה.  
כל הניצולים, שלא זכו לקיים את המצוה במשך כל שנות 
השואה, עטו בהתלהבות רבה על האדמו"ר וביקשו לזכות 

 בחוטים. 
יה מרוגש מאד, החליט, בשל המצב, להטיל גורל בין הרבי, שה

כל הצדיקים, שכל שנות האימה לא הצליחו להכהות אצלם את  
 חיבוב המצוות. 

בחור צדיק אחד, בשם מנדל פשיטיק, התקרב לעבר האדמו"ר, 
ולפתע קרע את חולצתו היחידה משני הצדדים, באופן שהפכה 

שאני לבוש החולצה לבעלת ארבע קרנות מרובעים!! "עתה כ
יש לי דין קדימה לפני   -אמר הבחור  -בגד בעל ארבע כנפות 

כולם, שהרי אני חייב מן התורה להטיל ציציות בשפת ארבע 
 פינות חולצתי..." 

הרבי הופתע מהחריפות ומסירות נפשו של הבחור מנדל לקיים 
את המצוה, אדם שזה עתה יצא מן המחנות, ואי אפשר לתאר 

והדבר היחיד שמעניין אותו, עוד  -ליו את מידת הסבל שעבר ע
 לפני האוכל והבריאות הגופנית,

היא מצות ציצית! אבל התלבט הרבי, מה לעשות עתה. מחד, 
עוד  -הבחור אולי צודק, שכן חיובו הוא מהתורה. אבל מאידך 

בטרם בואו לכאן ידע הרבי שיצטרך לעשות גורל, ואם כן הקהל 
ביר עכשיו את הזכות בקיום  כבר זכה בעריכת הגורל, והיאך יע

 המצוה ליהודי אחד? 
לבסוף הכריע הרבי, שמאחר והחליט לערוך גורל עוד טרם  
קריעת חולצתו של הבחור, אם כן מוטלת עליו המצוה ליתן את 
הציצית למי שיזכה בגורל, ולא יכול לקפח את כל הפליטים 
שציפו לזכות בגורל, לכן כך החליט לעשות. אבל לפני שניגש 

יכת הגורל, פנה ולחש למנדל: "אם כוונתך היתה לשם  לער
שמים, יסובבו מן השמים שתזכה אתה בגורל"... ומי זכה לבסוף 

אכן, מתוך מאות היהודים שהיו שם, זכה הצדיק מנדל  –בגורל? 
 )אחת שאלתי(  פשיטיק בגורל... 

 

 "על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים...
 ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור )כג, ה( 

אמר המגיד מדובנא שבאמת היו יכולים לטעון שלכך לא יצאו  
ם לקראתם בלחם ובמים כי לא היו יכולים לספק לבנ"י עם רב לח

ומים רבים ואשר על כן באה הטענה "אשר שכר עליך את בלעם" 
 וא"ל "כל אשר תאמר אלי אעשה", ושם כן היה להם כסף.

 

"ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור מפתור  
 ארם נהרים לקללך )כג, ה(

, למותר  אך  היא   'עליך'  תיבת  ע" ביאר הרה"ג רבי שלמה קלוגר זי
  הכוונה  אך  'בעור בן בלעם תא שכר  ואשר' רק לומר  לו היה ולא
, כי הנה בלק היה יכול להסתפק ולבקש מבלעם רק שיברך היא

את מואב שלא יוכלו ישראל להרע לו ולעשות לו דבר, אבל בלק 
היה רשע גדול והיה חפץ ברעת ישראל ולא בטובת עצמו, ולכך 

 ביקש דווקא שיקלל את ישראל, ולא שיברך אותם. 
ך שיבר,  עצמו  על  שכר  ולא   שכר 'עליך'... זה שאמר הכתוב ואשר  

אותו, כי אם היה עושה כן אזי אפשר היה לדונו לכף זכות, אך כיון 
 שעשה להיפך ושכר עליך, מזה מוכח גודל רשעתו. 

 

"ויהפוך ה' אלוקיך לך את הקללה לברכה" 
 )כג, ו( 

לכאו' תיבת "לך" מיותר? אלא, שמצאנו אצל אברהם אבינו 
"כ בלעם שברכם היה צריך לקבל שכר על "ואברכה מברכיך" א

הברכות לכן נאמר "לך", שלך נהפך לברכה אבל אצל בלעם 
 נשאר קללה ולפיכך נענש ולא מקבל שכר.)דגל מחנה אפרים(

 

 "איפה שלמה וצדק יהיה לך" ) כה, טו( 
שקיעת החמה בשפולי הרקיע החלה, העיר פראג מתכוננת 

ת ההכנות האחרונות לבוא השבת, יהודים ממהרים ומסיימים א
לכבוד שבת קודש, פה ושם נראו אנשים הלבושים בגדי שבת 

 המקדימים ללכת בניחותא לבית הכנסת. 
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אל פונדק העיר נכנס זה עתה יהודי, אשר הגיע מעיירה סמוכה  
כדי לקנות סחורה בפראג, ועתה היה צריך לשבות בה. בזריזות 

דחתנות גמר את ההכנות האחרונות לשבת, אך מוחו עבד בק
למצוא מוצא לבעייתו. הוא הגיע לעיר עם סכום כסף גדול, 
עשרת אלפי דינרי זהב, כדי לקנות סחורה, אך עתה חיפש מקום 

 שיוכל לשמור את הכסף במשך השבת.
לפתע נצנץ במוחו רעיון חיש מהר נטל את צרור כספו ויצא  
בחפזה מהפונדק לכיוון ביתו של אחד מסוחרי פראג, עמו עסק  

מפעם לפעם ומכיוון שהכיר את הסוחר כאדם ישר   במסחר
 ונאמן, החליט שיפקיד בביתו את הכסף עד צאת השבת.

שמח וטוב לב הלך היהודי לבית הכנסת, לאחר שנפרד מהסוחר  
 שכספו הופקד אצלו.  

מיד במוצאי שבת, עת נצצו שלושה כוכבים במרום, מיהר היהודי  
 לביתו של הסוחר כדי לקבל חזרה את כספו. 

"כספך? היתמם הסוחר "על איזה כסף הנך סח, מתי הפקדת 
 אצלי כסף"?

חשב האיש כי הסוחר חומד לו  
לצון, והמשיך לבקש, 
ולהתחנן, אנא, החזר לי 
בבקשה את כספי! כך ביקש 
שוב ושוב, אך הסוחר בעל 
הבית המשיך לטעון כי 
מעולם לא הופקד אצלו 

 כסף.
הבין האיש כי נלכד ברשתו 

פשו מרה של רמאי, וכשנ
עליו, וליבו בוכה בקרבו, על 
שהפסיד את כספו, החל 
לצעוד חזרה לפונדק. 
כשהוא לא יודע מאין יבוא  
עזרו. לפתע התנער 
ובצעדים נמרצים פנה ללכת 
לביתו של רבי יחזקאל לנדא, 
רבה של העיר פראג כדי 
שיעזור לו, ויוכל לקבל ממנו 

 עצה ותושיה. 
ים מעמקי ליבו סיפר האיש  בקול נסער מלווה בפרצי בכי הבוקע

סיפורו לפני הרב, וסיים בבקשת עזרה. הרגיע רבי יחזקאל לנדא 
 את האיש וביקש ממנו שיבוא לביתו בבוקר המחרת.

ואכן, מיד למחרת בבוקר התייצב האיש האורח בעיר פראג  
בביתו של הרב. מיד שלח רבי יחזקאל את שמשו להזמין לביתו 

לו הכסף ואל האיש פנה הרב את הסוחר המכחיש כי הופקד אצ
 וביקשו להסתתר בחדר סמוך. וכך אמר אליו: 

כאשר תשמע שאני משוחח עם הסוחר, צא מן המסתור והכנס  
אל החדר בו נשב, ושם תטען את טענתך. שמע האיש בקולו של  

 הרב ועודנו מסתתר בחדר הסמוך הופיע הסוחר בבית הרב.
אודות מצב העוני    רבי יחזקאל הזמינו לשבת, והחל משוחח עימו 

בקהילת פראג. בקהילה שלנו אמר הרב, יש עניים מרובים 
 הגוועים ברעב, ולצרכיהם דרושה לנו תרומה בת אלף זהובים!

"מה", אלף זהובים נזדעק הסוחר, "האם הרב רוצה ממני סכום 
גדול כל כך, נראה איפא כי רבנו חושב אותי לאחד מן העשירים  

אחרונות הורע מצבי, רבים מחברי  בעיר, אך דע לך כי בשנים ה 
פשטו את הרגל, ומצבי הנוכחי הוא בכי רע, לפיכך, עתה אין 

 ביכולתי למרות רצוני, למלא את בקשת רבינו".
המשיך הרב להפציר בסוחר לתרום סכום כסף לצדקה, והסכים 
להוריד את הסכום כדי מחציתו, לחמש מאות זהובים. אך  

ול לתת סכום כסף כה גדול הסוחר עמד בסרובו וטען איני יכ
 לצדקה.

הוסיף הרב לדבר אל ליבו והוריד מן הסכום, שמא יכול אתה  
שלוש מאות זהובים שאל? אך הסוחר לא שינה את דעתו ואמר 

 כבוד הרב, איני יכול עתה לשלם סכום כסף לצדקה.
תוך כדי שיחתם, נפתחה לפתע הדלת ואל החדר התפרץ היהודי  

ה החל זועק בקול כאוב, רבי ומורי, שהסתתר בחדר הסמוך, והל
הושיעה נא, אדם זה היושב מולך גנב את כספי וכספי אחרים, 
בערב שבת הפקדתי אצלו 
עשרת אלפים דינרי זהב. 
אולם כשבאתי לקחת את 
כספי בחזרה, הכחיש הלה  
את הדבר וסרב למסור לי  
את פקדוני. אנא רבי, רחם 
וחוס עלי וצווה על אדם זה 

, שאם לא  להשיב לי כספי
 כן, אנא אני בא?!" 

הביט הרב בפני הסוחר  
היושב מולו ושאלו, כלום 
 מכיר אתה את היהודי הלזה? 
אמנם כן, אישר הסוחר  
מכיר אני אותו מעסקי  
מסחר שפעמים התעסקתי 
עימו, אך זה זמן רב לא 
חידש קשרי המסחר בינינו,  
ואמש התפרץ הלה אל ביתי  
וצעק להחזיר לו את כספו 
שמעולם לא הפקיד אצלו. 
שמע היהודי את תשובת 
הסוחר החל לבכות בדמעות שליש וצעק: גנב, שקרן, גזלן, הרי  

ת במו ידיך לקחת ממני את כספי בערב שבת, כיצד מעז א
 להכחיש זאת? 

פנה הרב אל הסוחר ואמר לו: רואה אני שלא בנקל תיפטר מן 
האיש הזה, אולי באמת מוטב כי תתן לו סכום כסף, כדי שיתרצה  

 יעזבך לנפשך וילך לדרכו?
אכן, הרב צודק, ודבר חכם הוא זה, מוכן אני לתת לו מאה זהובים  

 ובלבד שיניחני לנפשי!
ינרי זהב וכיצד זה הוא רוצה רבי, הפקדתי אצלו עשרת אלפים ד

להחזיר לי רק מאה זהובים, לא, איני יכול, עליו להחזיר לי כל 
אדם זה נטפל אליך על לא  אמר הרב לסוחר, כספי בשלמות!

להיפטר ולהגדיל את הסכום כטענתך, שמא כדאי –עוול בכפיך 
 מטרדן זה, תן לו שלוש מאות זהובים ובודאי יתרצה למתנתך.

 "לית אתר פנוי מיניה"
 

מעשיה נחמדה מספרת על אותו אדם שבבעלותו היתה 
 חנות ירקות צנועה וחמימה בעיר נתניה.

בשכונה צנועה, חמימה, אבל יקרה! ומה לעשות, גם היחידה 
 החרדית והיחידה בכשרות טובה...

לכן, בלית ברירה, המשיכו התושבים לשלם את המחיר 
ולקנות את המוצרים המשובחים דווקא באותה חנות, מתוך 
תקווה כי ביום מן הימים תיפתח חנות כשרה מתחרה 

 וישועתם תבוא...
בשכונה הסמוכה ואכן, ביום בהיר התפשטה השמועה: 

 נות ירקות חדשה ומהודרת!נפתחה בשעה טובה ח
כולם אצו רצו לחנות  הגיעה עת נקמה!התושבים שמחו: 

יושב  החדשה, ובדמיונם הם רואים את בעל החנות הוותיקה
מתוסכל ותוהה. מצוין! כבר שנים שהוא מוכר להם במחיר 

 כעת הגיעה עת פירעון... -יקר 

..... 
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 ליקוטים וסיפורים
 כי תצא -נפלאים 

 
ים אני הזדרז הסוחר לאומר לרב, אתן לו לחצוף זה שלוש מסכ

 מאות זהובים ובלבד שיפסיק להטיל בי חשדות שוא. 
שוב נשמעו זעקות שבר מכוון עמידתו של היהודי, לא, זעק ברוב 

 יאוש, עשרת אלפים דינרים ולא זהוב אחד פחות! 
כלום אינך מסתפק במתנה מכובדת של שלוש מאות זהוב פנה 

 יש? הרב אל הא
כבוד הרב, איני חפץ במתנות ולא בנדבות יבב האיש בשארית  
כוחותיו, רוצה אני את המגיע לי עשרת אלפים דינרים שלי 

 בשלמותם!
מדוע צועק אתה, שאל הרב את היהודי, ובפנותו לסוחר הוסיף 
במהירות, תן לו חמש מאות זהובים, וכך תפטר ממנו לצמיתות, 

 ותשכח מכל הענין.
יב הסוחר, וכבר מסכים אני הש

שלף את ארנקו כדי למנות את 
הסכום הדרוש לגרש את  
הטרדן הצועק. כשראה רבי  
יחזקאל לנדא באיזו מהירות 
שלף את ארנקו והחל לספור 
את הכסף, קם ממקומו 
ובקול רועם פנה אל הסוחר: 
החזר ליהודי מיד את כספו!  
החזר את פיקדונו! עתה  
ברור לי לחלוטין כי אדם זה 

צלך את כספו. הן הפקיד א
לפני היכנסו בקשתי ממך 
סכום כסף לצדקה בסכום 
זהה, וסרבת, וטענתך היתה  
כי מצבך הכספי גרוע ואינך 
יכול לתרום לצדקה. ולפתע 
פתאום מוכן אתה בחפץ לב 
לתת סכום זה, סכום כה גדול 
לאדם זר, שלדבריך מכיר 
אתה אותו, אך במעט ואינך  
חייב לו אף פרוטה שחוקה?  

גזלן אתה הודה על אכן, 
 האמת, השב את הפיקדון בשלמות!

לשמע גערתו של הרב חוורו פניו של הסוחר ואכן, הודה בדבר 
 הפיקדון והזדרז להשיב ליהודי את כספו בשלמות.

  סיפורים על תרי"ג( 613)
 

"לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה ...איפה 
 טו( -שלמה וצדק יהיה לך" )כה, יד

מעשה באברך פלוני שנישא זה לא כבר, בא אל רבי אברהם 
מסוכצ’וב ובפיו שאלה: "האפתח בעירי חנות לצורך פרנסתי?" 
 הרבי השיב בחיוב, ואכן פתח האברך חנות בסמוך למפעל גדול. 
באותו מפעל הועסקו פועלים רבים, ועל כן רבו הלקוחות בחנות 

 דותיה.  הסמוכה, ומידי יום התמלאה מגרת הכסף עד לג
כעבור זמן מה החליט האברך, בעל החנות, לערוך מאזן של 
הוצאות והכנסות. מה גדולה היתה תמיהתו, כשהסתבר לו כי  
למעשה לא הרוויח מאומה כל העת! היה הדבר לפלא בעיניו.  
’כיצד זה יתכן’, הרהר, ’הן קונים רבים פקדו את החנות, מידי יום 

 כן נעלם הרווח?’  ואם כך להי –ביומו היה הפדיון רב 
כיוון שלא מצא כל תשובה מתקבלת על הדעת, קם ונסע אל 

 הרבי מסוכצ’וב, לשאלו לפשר העניין. 
"הן הרבי יעץ לי לפתוח את החנות", סח באזני רבי אברהם  
מסוכצ’וב, "ואכן, זה חדשים אחדים מוכר אני בחנות, לקוחות  

רכתי מאזן, רבים נכנסים, ונדמה היה לי שרווחי גדולים. אך כשע
הסתבר לי שלא הרווחתי מאומה, 

 כיצד יתכן הדבר?" 
ענה הרבי בשאלה: "האם  
המידות והמשקולות שבהם  
הנך משתמש מדויקים 

 הם?" 
"אודה על האמת", השיב 
האברך, "לעיתים אינני  
מדקדק כל כך במידות 
ובמשקולות, אך כל 
הלקוחות הנם גויים, איש  
מהם אינו יהודי...." מיהר  

 להצטדק. 
"כעת ברורה הסיבה לכך 
שחנותך אינה נותנת רווחים.  
הן נאמר מפורשות בתורה 
’לא יהיה לך בביתך איפה  
ואיפה....איפה שלמה וצדק  

לך’ כלומר, אם יש בידך  יהיה  
משקולות ומידות בלתי 
מדויקים או אז ’לא יהיה לך’,  
לא יותר בידך כל רווח מכל 
עמלך... אך, לעומת זאת, 
כאשר יש לך ’איפה שלמה  

  – וצדק’ כשמידותיך ומשקולותיך מדויקים או אז ’יהיה לך’ 
 כלומר, תפיק רווחים מעסקיך, ובביתך יהיה כל טוב".

  

 ה דק... איפה שלמה וצדק יהי"אבן שלימה וצ
 ( טו, כה" )האדמה על ימיך יאריכון למען לך

אמר רב המנונא אין הקב"ה נפרע מן האדם עד שתתמלא סאתו, 
)סוטה ט ע"א(, מה שאין כן המודד במדה חסרה גם אליו ימדוד  

  והיינו , ממנו יפרע הסאה עוד תתמלא לא ואפילו, זו במדה  ה'
  ולא , האדמה על ימיך יאריכון למען לך ה יהי  וצדק שלימה איפה

 . הפורענות על וימהר ישקוד לא כי, ו " ח ימיך יקצירו
 )ילקוט הגרשוני(

מתנשפים, באו סוף סוף התושבים בשערי החנות  ....
רק כדי לראות את בעל  -החדשה, המפוארת והמבורכת 

 ---החנות הוותיקה קובע מזוזה בסניף החדש שלו 
רגע, רגע, לפני שאנו פונים לגחך בהנאה על אותם תושבים 

הבה נתבונן אל תוך עצמנו, האם  -שנפלו בפח דמיונם 
 אנחנו לא נוהגים כך???

נו, בדיוק כמו אותם תושבים, מנסים להתחמק מקרבת אנח
היומיום,  ה', לא רוצים להתחבר אליו, מנסים לשקוע בחיי

מחכים להזדמנות לא מוכנים להסתכל על הכיוון שלו, 
  שמהבורא לא בורחים! -לברוח... ולא מבינים 

 ","אנה אלך מרוחך ואנה מפניך אברח...

 אם אסק שמים שם אתה...","

 לא עולם","כבודו מ

ניאלץ להתקרב אליו מתוך  -אם לא נרצה להתקרב אליו 
נזכרים בבורא, ומחפשים כולם  -קושי! כי כשהקשיים צצים 

 את קרבתו...
 ספינקא( -)נקודות של אור 
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 !!!תודה מראש

כל שותפות שלכם  
 מחזקת את ידינו...

 עושים השנה שהסוכות לא יתעופפו...?? שיעור בהנדסה... מה
ימים... היה  563-למי שזוכר... בעצם אין כמעט סיכוי שמישהו יזכור... אבל פעם פעם... עוד לפני שהיה קורונה... לפני קרוב ל

התעופפו... ואז התגלתה פעם חג הסוכות... ולמי שזוכר בחג הסוכות האחרון היו רוחות חזקות וגשם שוטף והרבה סוכות 
תופעה מעניינת: היו סוכות שהתעופפו והיו סוכות שלא!!! היית יכול לראות חניה גדולה שיש בה עשר סוכות!!!! שבע 
התעופפו ושלוש לא... תעשה משהו... אז כמובן שהכל בהשגחה פרטית... אבל גם להשגחה פרטית יש ע"פ רוב הסברים על 

 זה עלול... יתכן שמצוה לפרסם את המידע הזה ואגב:)אז הסביר לי אחד שמבין קצת בהנדסה...  ם הגלוים()מה שנקרא ניסידרך הטבע... 
  (...לסוכות הקרוב גם להיות נפ"מ

הוא הסביר לי שלמרבה האבסורד... דווקא הסוכות היציבות ביותר שעשו להם את החיזוקים הכי טובים וחיברו את הדפנות 
מרים ועם אזיקונים וכו'... דווקא הסוכות האלו התעופפו ואילו הסוכות היותר רופפות... דווקא אחת לשניה עם הכי הרבה מס

 בזה?? העניין הוא פשוט מאוד:ש ההנדסאי ומה ההסברהם התנדנדו קצת... נעו קצת ובכל זאת "נשארו בחיים..." 
בצורה... ארבע דפנות אימתניות דבוקות  ברגע שמגיעה רוח חזקה ופוגעת בסוכה... אם הסוכה עומדת בפני הרוח כמו חומה

אחת לשניה בלי פשרות... הרוח מתחילה להצליף ולנקוש עם כל הכח בדפנות ו... ו... והרוח מתעקשת לחדור לסוכה... ו... 
וכעת נראה מי מנצח... כשככה זה נראה אז ברגע שהרוח מנצחת... אז היא פשוט מעיפה ודוחפת את כככל הסוכה כמות 

באמת הסוכה מתפרקת לגמרי... לעומת זאת: דווקא אלו שבנו סוכות יותר רופפות... ברגע שהגיעה הרוח וניסתה  שהיא ואז
לחדור לסוכה... בבקשה... ברוכה הבאה... היא נכנסה בין הסדקים של הדפנות... שרקה להם קצת בעורף... נדנדה אותם 

לאובייקט יותר מאתגר... לא היה פה איזה צבא קרבי של ארבע קצת... ביקרה... אמרה שלום לאושפיזין והמשיכה הלאה... 
ס"מ שרעדה כמה דקות כעלה נידף וזהו... הרוח  08דפנות אימתניים שנלחם בעקשנות... יש פה בסה"כ איזה דופן עלובה של 

 נכנסה דרכה ויצאה כלעומת שבאה. דרכה והכל בסדר... 
טובה קללה צריך להגיע למהנדס בשביל זה... זו גמ' מפורשת בתענית: זה הסבר הנדסאי מאוד פשוט ובסיסי... ואגב: לא 

והכה 'אחיה השילוני קללן בקנה אמר להם לישראל  ,שקילל אחיה השילוני את ישראל יותר מברכה שבירכן בלעם הרשע

ות שבעולם מה קנה זה עומד במקום מים וגזעו מחליף ושרשיו מרובין ואפילו כל הרוח 'ה' את ישראל כאשר ינוד הקנה

אבל בלעם הרשע  ,דממו הרוחות עמד הקנה במקומו ,באות ונושבות בו אין מזיזות אותו ממקומו אלא הולך ובא עמהן

מה ארז זה אינו עומד במקום מים ואין גזעו מחליף ואין שרשיו מרובין אפילו  'כארזים עלי מים'בירכן בארז שנאמר 

  "ו ממקומו כיון שנשבה בו רוח דרומית עוקרתו והופכתו על פניוכל הרוחות שבעולם נושבות בו אין מזיזות אות

כתוב כאן שבלעם היה לארג'... אם הוא מברך את עם ישראל... הוא מברך אותם שיהיו עוצמתיים... שיהיו גבבברים... שיהיו 
מגיע  אז זהו שלא!!!. גדול... חזקים... כן... בלעם לשיטתו... עין גבוהה נפש רחבה... הכל אצלו צריך להיות חזק... עוצמתי..

אחיה השילוני והוא פחות מפרגן... הוא דווקא מוכיח את ישראל ואפילו מקלל אותם... הוא אומר להם: אתם חלשים... אתם 
מתנדנדים כמו קנה... ותכל'ס אין לך ברכה יותר טובה מזו!! כן... החולשה של היהודי היא היא הכח הנצחי!!! זבחי אלוקים רוח 

 ה, לב נשבר ונדכה אלוקים לא תבזה!!! נשבר

זה שיהודי הוא רך!! שברירי... לא עקשן... יודע להגיד חטאתי... יודע שאפשר לטעות ולהגיד טעיתי זו האבטחה הכי גדולה 
בשביל יהודי!!! זה מה שמעניק ליהודי חוסן שהוא אף פעם לא נעקר לגמרי... גם אם מגיעה רוח מאוד חזקה ומנערת אותו... 
 הוא עושה את החשבון נפש שלו... הוא עושה בדק הבית... מתנער... מתעורר בתשובה... מרטיב מעשים טובים ושב ורפא לו... 

--- 
את המסר הזה צריך  אבל לא רק!!!את המידע הזה אנחנו צריכים לקחת לסוכות שאנחנו הולכים לבנות בחודש הקרוב.. 

ים ובאים... על חטא שחטאנו לפניך באימוץ הלב!!! לפתוח את הלב... לקחת לתשומת הלב גם בימים הנוראים הממשמש
להיות ערוך נפשית לפתוח כל מיני מוסכמות מאוד מאוד נוקשות וברורות ש... שזה אני וזה מה שיש... ואין!! אין על מה 

צ'אנס לכל מיני שינויים לדבר!!!! ובכל זאת... בשביל זה שוב מגיעים ימים הנוראים והכל שוב מתאפס... ואני צריך לתת 
בחיים שכבר ממזמן ברור לי שזה לא בא בחשבון... אז זהו שהשנה בפרט!! השנה הזו הוכיחה שכשמוכרחים עושים כל מיני 
שינויים דרמטיים בחיים... מי האמין שהשנה  הקולקציה שכבשה את כל השוק זה המסכה... מי האמין שכולנו נעטה מסיכה 

 כרחים!!! אז הכל יכול להיות... ההכרח לא יגונה... על הפנים... אבל אם מו
את ההכרח הזה אנחנו פוגשים מידי שנה בימים הנוראים... אני מוכרח להשתנות!! משהו צריך לקרות איתי... אני לא יכול 

תם להישאר לנצח ככה... לפגוש כל פעם מחדש את אותם חולשות... לפגוש כל פעם מחדש את אותם דברים שאני תקוע אי
מגיל שלוש עשרה... זה לא שייך! זה לא בחשבון!!! מה... אני מטאטא... שאיפה שהניחו אותו פעם אחרונה... שם הוא נתקע... 

דלות... מחליפות צבעים... טאטא... אני אדם!!! השערות שלי גולאיפה שתקח אותו הוא גם ישאר אותו מטאטא.. אני לא מ
כל שנה יותר מבוגר... ו.. ורק האישיות שלי תקועה באותו מקום?? היו לא תהיה!!! המשקל שלי משתנה... הפרצוף שלי נהיה 
היות דופן רועדת... ם!!!! השנה אני מוכן להתרכך... מוכן ל.. השנה אני פתוח לשינוייאני יוצא בהפגנה... הפגנות מותר לעשות.

 "כ אזוז קצת...  שלי ומוכן לקבל על הראש... לא יקרה לי כלום... אני בסה אני ניגש לרב
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 הגדיים... התיישים... והזקנים... לא רק בצאן של דוד המלך...
עיר שעלה כעת מישיבה קטנה לישיבה גדולה... מטבע הדברים הוא היה די לחוץ... יש לי קשר עם בחור אחד צ
בחורים... ומי יודע אם אתאקלם.. והנה!! אחרי יומיים הוא מתקשר אלי כולו  044סו"ס הוא נכנס לישיבה עם 

מה  מרוצה ומספר לי בהתלהבות שהבחורים המבוגרים בישיבה החליטו בינם לבין עצמם על מבצע מיוחד!!!
המבצע??? לקבל בסבר פנים יפות את הבחורים הצעירים משיעור א'... הוא מספר לי: רק הגעתי... ואחד 
מהבחורים האלטערס' ניגש אלי במאור פנים כולו מיוזע... שלום עליכם... ברוכים הבאים... איך קוראים לך? בא 

יד לי מה חסר... הבחור המבוגר נכנס אני אראה לך איפה החדר שלך... אחרי חמש דקות הוא שוב דופק... תג
לחדר והתחיל לבדוק... אה... אני רואה שחסר לך ארון... הוא מיד רץ והתרוצץ וגייס לו ארון... וכן הלאה וכן 
 הלאה... והבחור הזה נשמע בטלפון מאושר!! מבסוט!! הוא מרגיש בבית!! מרגיש שיש מישהו מבוגר שדואג לו... 

ון בהתרגשות... אני שמעתי איך הבחור המבוגר הזה רב ומתקוטט עם בחורים אחרים אותו צעיר מספר לי בטלפ
בישיבה בשבילי... הוא הפעיל את כל כובד המשקל שלו כבחור מבוגר בשביל שלא לתת לאחרים לקחת לעצמם 

 משהו שמגיע לי...   
!!! אותם בחורים מבוגרים חשבתי לעצמי: רבש"ע... הסיפורים האלו הרי כ"כ מוכרים לי!! רק מזוית הפוכה!

וותיקים ששולטים בישיבה ללא עוררים... הרי באותה מידה הם יכולים לקחת את השליטה שלהם למקום של 
אגו ואנוכיות ו... והרי כולנו מכירים את זה... ואילו אותם בחורים פשוט החליטו לקחת את אותו כוחנות אבל 

להם בשביל לדאוג לאחרים... לדאוג לצעירים שרק עכשיו  למקום הנכון!!! לקחת את הטון ואת השליטה שיש
 באו...

איזו עסקה משתלמת!!!! יש פה חומר גלם!!!! אני מבוגר... אני חזק!! יש לי מילה... יש לי  את כל המפתחות 
בידיים... וכעת לא נותר לי אלא לבחור לאן אני לוקח את השרירים האלו? האם לקחת את זה למקום של 

  זה הכל!!!! גו... או למקום של נתינה... אנוכיות וא
הבחורים המבוגרים האלו פשוט קנו את עולמם... הם פשוט לקחו את המעמד שלהם למקום הכי נאצל וערכי!!! 
הבחור הצעיר והמפוחד הזה... טוב לו על היום הראשון רק בזכותם... איזה חכם היה אותו בחור ששמע בקולי 

איזו מאושרת אותה כלה שרצתה שידוך דווקא  מידות...ים בה דגש על שהדגשתי לו שילך לישיבה ששמ
שישאר בינינו... יש כאלו  לא כולם מבינים את זה!!!! בין אדם לחבירו...מישיבה כזו ששמים בה דגש על 

מי אז זהו!!! ש )ולמה?? עזוב למה... אני מעדיף להשאיר את זה פתוח(שמסתייגים מישיבה ששמים בה דגש על מידות.. 
עיון בגמ' זה משהו  דקה!!!סברא  עדינה!!!שקצת מבין בעיון ובלומד'ס... יודע שסברא טובה באמת זו סברא 

  ע ד י נ ה ! ! ! מהסוג מוטוריקה 
כמו שאתה מבין שבשביל לנגן בכינור לא צריך להפעיל שרירים חזקים... כי אדרבה... ניגון בכינור לא שייך 

אדרבה ואדרבה... דווקא מי שעושה כוחות ומפעיל שרירים... דווקא עדינה... יקה למוטוריקה גסה... אלא למוטור
על הוא לא מצליח לנגן בכינור... היד שלו לא מספיק עדינה... לא מספיק יודעת לפרוט על הנימים העדינים... 

כים של בחור בעל כשרון ועוצמתי שמפגין עליונות והתנשאות ולא נאה לו לפתח רגישות לצר אותו משקל:
בעל גאווה!! אלא הוא גם פחות מבין בלימוד... כי יש לו משהו  לא רקהצעיר והחלש... בדרך כלל בחור כזה הוא 

לא הולכת עם מוטוריקה  גסההסברא... מקובלנו: שמוטוריקה  דקותלא הולכת עם  וגסותבאישיות...  לא עדין
 לא. ולא שייך פה סברא של בכלל מאתיים מנה.. לא.. ממש  עדינה.

--- 
איך הם מתייחסים לחלש...  במידת הרחמים והחמלה!!!גם דוד המלך וגם משה רבינו... שניהם נבחנו 

לשעפסאלע הקטן שאתה לא חייב לו כלום... וכבוד ותהילה לא תקבל ממנו.. אף אחד אפילו לא יידע שעשית 
הביאו... מפרש רש"י במקום )סוף  ויבחר בדוד עבדו ויקחהו ממכלאות צאן... מאחר עלות ושם!!!משהו טוב... 

שהיה רחמני, ומוציא הגדיים תחילה ומאכילן ראשי עשבים העליונים שהם רכים, ומוציא התיישים אחריהם "פרק ע"ח(: 

 ואוכלים אמצע העשבים, ואח"כ מוציא הזקנות ואוכלות השרשים, אמר הקב"ה: ראוי הוא זה להיות רועה את עמי..."
??? במילים אחרות: דוד המלך היה אלטער בחור שהיה אחראי מטבח בישיבה, ובישיבה היו בינינו... מה כתוב כאן

שזה הבחורים מקיבוץ ומעלה... ומטבע הדברים איך  -בשיעור ב' וג', והיו גם זקנות -בשיעור א', ותיישים -גדיים
השני של בני השיעורים זה הולך?? קודם אתה נותן לחברים שלך... אלה מהג'אמה... מהקבינט... ואח"כ למעגל 

 ומה שנשאר נותנים לפרגיות האלו... אלו שהגיעו עכשיו... 
אז זהו שלא!! דוד המלך ידע שהאילים הזקנים יכולים להסתדר... כי כידוע... אילים נקראים אילים מלשון חוזק 

מרפקים... הם עוד יסתדרו בלעדי... אני  יש להםלאילים יש קרניים חזקות(  )איילותי לעזרתי חושה... ואת אילי הארץ לקח וכדו'...
פה בשביל לדאוג לאלו שאין להם את המרפקים!!! אני פה בשביל לעשות צדק ומשפט ולדאוג שאחרון הגדיים 
מסתדר במקומו וישן על מטתו ולא חסר לו כלום...  לדאוג לצעירים זה לא פופולרי!!! מלכות בית דוד לאורך כל 

דמיתי. כי עוצמה אמיתית זה מלך כזה שנוהג נשיאותו ברמה ומפנק את הדורות שילמו על זה מחיר ת
אבל מי שדואג  העשירון העליון בוחר בו...מי שמפנק את המקורבים... אז אמנם  אז זהו שלא!!!!המקורבים...  

 ויבחר בדוד עבדו ויקחהו ממכלאות צאן... ה' בוחר בו!!!לחלשים 
 שתי ברירות... או שהחבברה יבחרו בך... או שהרבש"ע יבחר בך...אלטער בחור יקר: לפניך 

אם תהיה ככה זורם עם החחחברה ותשחק את המשחק ותשדר עליונות... החברה יאהבו אותך.. אבל ה' קצת 
פחות... ואם אתה תתייחס יפה לצעירים ותדאג למי שאין לו מרפקים כבוד גדול לא תקבל מזה מהחברה... אבל 

 שם עליך את עינו ובוחר בך... אבא שבשמים 
תעשה את השיקול שלך!!! אל תשכח בחור יקר... החיים האמיתיים עדיין לפניך... העתיד של חייך עדיין לוט 
בערפל... והחברים שלך בישיבה.. לא הם אלו שיישרו לך את הקרקע... אלא אותו אבא שבשמים שראה את 

וב... הוא זה שמופיע כשכולם נעלמים... הוא זה שכשכולם ההתייחסות שלך לבניו... הוא זה שמשלם שכר ט
 זוכר למזכיריו טובות זכרונות... -שוכחים

ודודי לי... אבל חוץ מזה... יש לחודש אלול עוד נא לא לשכוח שאמנם חודש אלול זה ראשי תיבות אני לדודי  
ודי ודודי לי" זו ההכנה ליום הדין... ראשי תיבות: איש לרעהו ומתנות לאביונים... ללמדך: שבדיוק כמו ש"אני לד

הרי לא פחות מזה.. איש לרעהו ומתנות לאביונים זו ההכנה המתאימה והראויה ביותר ליום הדין... בשביל זה יש 
בכל ישיבה בחורים צעירים וחדשים שבעוד תקופה קצרה הם כבר יתאקלמו וכבר לא יצטרכו אותך... אבל 

ה הם בגדר "אביונים"!!!! ואתה יכול בטיפ טיפה מאמץ לתת להם את כעת... בשלב הראשוני והמתחיל הז
 ההרגשה הטובה ולהכניס אותם לעניינים..

 

 שבת! -חוברת בשובי לירושלים
בתחילת בין הזמנים האחרון יצאה חוברת "בשובי 
לירושלים" על שבת קודש!!! העיתוי להוצאת חוברת 
הזו שמתמקדש בנושא של שבת קודש היא מכמה 

 סיבות.
בגלל שבאותו שבוע היה סיום של  ה הראשונה:הסיב

כי מיד אח"כ התחילו  והסיבה השניה:מסכת שבת.. 
 מסכת עירובין שגם היא.. כל עניינה שבת קודש... 

שבראש  והסיבה השלישית ואפילו העיקרית היא:
אנחנו  שבת קודש!!!השנה הקרוב... השופר שלנו הוא 
שבת של שביתת ה -נתקע בשופר של קול דממה דקה

ובזה יעלה זכרוננו לפניו יתברך... והיות וצריך ללמוד 
הלכות שופר וכוונות התקיעות, אזי הלכות שופר של 

וכוונות התקיעות של שנה זה  שבת...שנה זו זה הלכות 
ה אכסוף נועם שבת המתאמת ומתאחדת -"י

בסגולתך..." ולכן יצא לאור חוברת בשובי לירושלים 
הכנה לימים הנוראים... על שבת קודש... ממקום של 

 הכנה לתקיעות!!! 
עכ"פ כיון שחוברת זו יצאה ביומא דפגרא, לא פרסמנו 
וכמעט לא יצאנו בהפצה ובמכירת החוברת, ואשר 
ע"כ כעת שוב ניתן להשיג את החוברת לעת עתה 

 בכמות מוגבלת, במוקדים מסוימים אלו כלדהלן:  
 3052114350 :שפירא :אופקים

 

 1130321435 -אשדוד
 

 3023245320  רחובות:

 3040835390  9זבולון : חיפה
 

   3008043203 -9קבוץ גלויות    בני ברק:
 

 

  3040110401 דרייפוס( )פינת דסלר, משפחת 52חזון איש 
 

 3040835312 -אזור הרב קוק -רבי עקיבא
 

 .  11משפחת בוים רחוב השלושה 
 

 . 13רחוב נחמיה מרכז העיר:  : ירושלים
 

 . קומה ב' 49רח' הרב פרנק  :גןבית ו
 

 קומה ב' 20רובין  -ד' רמות
 

 339024003 12 חפץ חיים  קרית ספר:

--- 
 וכדי לא להשאיר את הנייר חלק: 

בימים אלו בדף היומי אנו עוסקים במסכת עירובין... 
איך לוקחים שכונה שמשותפת להרבה אנשים... 

והופכים אותה לרשות אחת... במילים אחרות: אם 
במסכת שבת היינו עסוקים בסגר!!! להגדיר מה זה 
רשות היחיד ש.. שאסור להוציא ממנה לרה"ר... הרי 
כעת העבודה שלנו הפוכה... אדרבה... איך מערבים!! 
איך מכשירים אפשרות לפתוח את הסגר ולאפשר 

התקהלויות ציבוריות באופן מבוקר שזה יקרא רשות 
בפנינו  ו.. יפתחאחת... יתן ה' ועסק התורה דעירובין.

שערי רווחה ונזכה להתפלל בימים הנוראים ברב עם 
 ברשות אחת, 

עכ"פ יש שני מסלולים עיקריים איך לוקחים קהלים 
ומגזרים שונים ומאחדים אותם לרשות אחת... או לחי 

לחי זה מסלול אשכנזי... המאבקים או קורה!!!! 
המחיצות והגבולות והאויבים  המשותפים...

מכריחים אותנו ליצור גבולות המשותפים ש
משותפים... זה מה שמאחד אותנו... אבל חוץ מלחי 
יש מסלול נוסף... זה כבר מסלול ספרדי... קורה!!!! 
כולנו תחת קורת גג אחת... כולנו יהודים... כולנו בני 
איש אחד נחנו... כולנו אומרים שמע ישראל וכולנו 
נכנסים בשער אחד ותחת קורה גג אחת בבית 

העיר לי משהו על דרך  ואם הגענו לכאן..מקדש... ה
 על המליצה ש... שמה הפלא שהסימן בשו"ע שמדבר

 ק..ג... ודו"-לחי וקורה הוא סימן שס



 

  

תפסיק לדחוף את האף שלך... 
 די!!!!

יום הדין ממשמש ובא... וצריך לחזור בתשובה כמו 
 כל שנה!!!

אבל השנה!!! השנה צריך לקחת בחשבון שיש גם 
דברים אחרים שצריך לחזור עליהם בתשובה... סו"ס 
לשנה הזו היה אופי אחר... כל אורח החיים שלנו היה 
מאוד שונה... אני מתאר לעצמי שהשנה הרבה פחות 

ע ורכילות מכל שנה אחרת... גם פגמנו בלשון הר
הרבה פחות חטאנו בכבוד בית הכנסת וכן הלאה וכן 
הלאה... בקיצור: המפה של הזכויות והחובות בשנה 

 הזו היא מפה מאוד שונה בייחס לשנים אחרות... 

אבל!!! צריך לקחת בחשבון שכמו שעברנו פחות 
עבירות בשנה זו... ככה במקביל יתכן שישנם עבירות 

מסוג אחר שסיגלנו לעצמנו כתוצאה  חדשות
מהתקופה היוצאת דופן שעברה עלינו... בקיצור: 
המפה השתנתה!! ואם כך צריך לעדכן אותה!! השנה 
אי אפשר להקריא את הרשימה משנה שעברה... 

 צריך לבחון את הנושא מחדש...

---  

אז תרשה לי לפתוח חטא מסוים!! שאנחנו צריכים 
ה... והאמת היא שהחטא לחזור עליו בתשובה שלימ

הזה הוא בכלל לא קשור בהכרח לקורונה... אבל 
הקורונה הציפה אותו על פני השטח באופן בולט 
מאוד... ובכן: מהו החטא המדובר??? אז בלשון 

 -מושאלת קראתי לזה

  אסור לדחוף את האף לעסקים של הרבש"ע!!!!!

מה אני מתכוין?? אם אני עכשיו חוזר עם שקיות 
מהחנות... האם זה יפה לדחוף את האף כדי עמוסות 

 לא!! זה לא יפה...לראות מה יש לי בתוך השקית?? 
ואם אני עכשיו מחזיק בידיים דף פירוט חשבון של 
העובר ושב... זה יפה לדחוף את האף ולהסתכל מה 
המצב חשבון שלי?? לא!!!! למה לא??? כי מה זה 

אליך... עניינך... אם הייתי רוצה עזרה הייתי פונה 
ואם אתה חושב שצריך לתת לי כסף... אז בבקשה... 

 תביא... 

אבל סתם לדחוף את האף ולהכניס את עצמך 
לנושאים שלא קשורים אליך? זה לא התנהגות!!!! 

 עד כאן נכון??  אסור לדחף את האף!!!!

הקב"ה מנהל את כככל  אז זהו!!! שעל אותו משקל:
סטיקה העולם.. ולנהל את העולם מדובר בלוגי

מערכתית אדירה בקנה מידה אטמוספרי... ואילו כל 
הימים דיו... ובני אדם לבלרין וכו'... אין יכולים לכתוב 
חללה של רשות... בקיצור: לנהל את העולם זה משהו 
גדול!!!! ענק ענק ענק!!!! הרבש"ע אף פעם לא 
הטריח אותך ולא ביקש ממך שתעזור לו בניהול 

עה רוחנית על העולם בודאי שיש )השפשל העולם...  הטכני

לנו.... זה כל תפקידו של יהודי... אבל לא בטכני!!! בששת ימי 
בראשית אדה"ר לא נולד... ולא הושיט אצבע במעשה בראשית 

והנה.. יום אחד הקב"ה החליט מאיזו סיבה   עצמו(
שתהיה שצריך שיהיה קורונה בעולם... איך כולנו 

 הגבנו?? 

ה!!! מה פשר הפאניקה הזו?? כולנו נכנסנו לפאניק
דחפנו את מה טמון בפאניקה הזו??? במילים אחרות 

פתאום נזכרנו שיש  האף לעסקים של הרבש"ע!!!!
רבש"ע שהיה אמור לנהל את העולם... ורגע... אולי 
הוא לא מסתדר... אולי העולם מאבד שליטה ח"ו... 

 עכשיו שלא תבין לא נכון:אוי... מה עושים... אבאלה... 
אם צריך לעשות משהו בחובת ההשתדלות.. אז 

כי הרבש"ע רוצה שנעשה משהו  צריך!עושים כי 
לדחוף את מסוים... אבל פאניקה? פאניקה זה כבר 

פאניקה זה לנחות מהחלל ביום בהיר  האף!!!!
ולהחליט שאני דוחף את עצמי לעסקים של 

 הרבש"ע...

 )נקטתי בסיטואציה רק בשביל להמחיש את האבסורד...

שאני מסופק אם חלק מהקוראים יבינו על מה אני מדבר... עכ"פ 

אתה מכיר את  ובכן: מי שמכיר את זה.. יחייך חיוך גדול.(
הסיטואציה הזו שאתה לוקח אחריות על איזשהו 
תפקיד ציבורי מסוים... אם זה בבית כנסת או על 
המטבח בישיבה או באוצר הספרים וכיוצ"ב... ואתה 

ם ולילות ושעות ע"ג שעות ועובד כבר משקיע שם ימי
לבד לבד... אף אחד לא הציע לך עזרה ואף אחד לא 
מושיט יד... ואתה נאלץ לעשות הכל בכוחות עצמך... 
ואז!!!! אחרי שהכל כבר כמעט מסודר... פתאום 
מישהו נוחת מאיזה ענן... הוא בבת אחת מגיח 
ומכניס את עצמו לנושא... ומתחיל לכוין את התנועה 

הוראות... רגע... מה קורה עם זה ומה עושים  ולתת
עם זה... ולמה זה עדיין לא מסודר?? אה...?? מכיר 
את הפרצופים האלו שמופיעים כפטריות אחרי 
הגשם?? אתה מכיר את האורח הזה שנוחת בבית 
כנסת שכבר מנוהל ארבעים שנה... והוא פתאום דואג 

.. ההההלו.מי יגש ש"ץ ומחפש אם יש בעל קורא... 
היינו פה לפניך ונהיה פה  מה אתה דוחף את האף???

אחריך!!! הסתדרנו עד עכשיו בלעדיך... מה אתה צץ 
לנו פה ומרגיש שאי אפשר להסתדר בלעדך?? מכיר 

 את הסיטואציות האלו? מי שמכיר מכיר... 

יש רבש"ע גדול  עכ"פ זה בדיוק מה שקורה איתנו!!
מורכבים  שמנהל את העולם... ויש אינספור דברים

שהוא עושה בעולם לבד ואתה בכלל לא מוטרד איך 
זה קורה ואיך זה נעשה... הגוף שלך מתנקה 
מהפסולת ואתה בקושי זוכר לברך אשר יצר... יש 
אינספור מחלות  והסתבכויות שקיימות!!! ועלולות 
רח"ל לצוץ בכל רגע... והוא יתברך מסדר את 

לא מטריד  העניינים ואתה בכלל לא יודע... וזה ממש
אותך... אתה אפילו לא זוכר להודות לו על זה... 
והנה... יום אחד הרבש"ע החליט להביא לעולם איזה 

 משהו שנקרא קורונה!!!!

הופה!!! פתאום כולנו נחלצנו חושים... ונכנסנו 
לפאניקה איך עוזרים לרבש"ע לפתור את הבעיה... 

 עד היוםבוקר טוב אליהו!!!! איפה היית עד היום? 
הכל היה בסדר... לא צינתור... לא שבץ... לא סכרת.. 
לא לחץ דם.. ולא קשיי נשימה... לא פריצת דיסק...  
ולא אי ספיקת כליות... כל זה לא הטריד אותך... לא 
ניסית לעזור לרבש"ע... השארת לו את זה... סמכת 
עליו שהוא מסתדר מצוין עם הרשימה הזו... גם 

 כשאתה לא בתמונה.. 

פתאום הגיעה איזה קורונה... ואתה פתאום נדחף 
 ונחלץ חושים??? 

 סליחה... זוז לצד!!! מה אתה דוחף את האף שלך???? 

ושוב: אם צריך לעשות משהו... אז צריך!!! צריך ללבוש 
זה  צריך!!!וצריך לשמור מרחק כי  צריך..מסיכה כי 

רצון ה' וזה מה שהוא דורש מאיתנו בתור חובת 
פאניקה זה כבר לדחוף אבל פאניקה???  השתדלות...
כאן זה כבר עוד אחד מאינספור בעיות  את האף!!!!

שעלולות לצוץ בחיים... ואתה "מכבד" את הרבש"ע 
שיעשה את זה בלי שיערב אותך ובלי שיעדכן אותך 
במורכבות האינסופית שיש בזה... ורק בייחס קורונה 
 פתאום צצת והחלטת לדחוף את עצמך בכח לנושא.

 לדחוף את האף!!זה נקרא 

--- 

רוצה עוד דוגמא אחת מני אלף של דחיפת אף?? 
בחורים שדורשים דירות... אני שואל אותם למה?? מה 
פירוש למה... כי... כי אחרת מה יהיה איתי...  כל 
החיים אני אצטרך לשלם משכנתא... ואז אני שואל 
אותו: בחור יקר... סליחה על ההתעללות: אתה בטוח 

יו לך ילדים?? אתה בטוח שיהיה לך שלום בית עם שיה
אשתך... לך תדע... אולי אתם תתגרשו??? רגע... אתה 
בכלל בטוח שתאריך ימים?? ואשתך.. מי ערב לך 
שהיא תאריך ימים?? ואתה בטוח שכל הילדים שלך 
יהיו בריאים?? מה אתה עושה עם כל הרשימה הזו 

אם רק שאתה מבין לבד שזו רשימה די כוללנית ש
תרצה אני יכול להיכנס איתך לפרטים ולפרטי פרטים 

??? נו... מה מוכרותולמנות לפניך רשימות ארוכות ו
 עושים עם כל הרשימה הזו שהזכרתי???

מה עונה לי הבחור: על זה נאמר: ה' יעזור... בשביל זה 
יש רבש"ע שמנהל את העולם...  אה... אם יש רבש"ע 

הנוספות שיכולות לצוץ ובייחס לכל האינספור בעיות 
לך בחיים.. אתה מבין שזה עניין שלו יתברך וה' 

למה ירחם... אז מה נפלת על הנושא של דירה?? 
בדיוק בנושא הזה אתה דוחף את האף שלך ומחליט 

 שהרבש"ע לא יכול להסתדר בלעדיך???

בכל טירדה אחרת בהמשך החיים... אתה נותן 
. ואילו ברגע לרבש"ע לדאוג לך ואתה לא מתערב לו..

שזה הגיע לדירה... פתאום עלה לך הפיוז ואתה דוחף 
  זה לא יפה לדחוף את האף!!!!את האף שלך??? 

כי  אלף!!!!ואני מדגיש  אלף...הנה לך דוגמא אחת מני 
לכל אחד מאיתנו יש את הדחיפת אף הנקודתית 
שלו!!! לכל אחד יש את הקריזה שלו... את היבלות 

שמלחיץ אותו בחיים ושם יש הרגישות שלו שזה מה 
לו נטיה לדחוף את האף בעסקים של הרבש"ע... אז 
חבר שלי החליט לדחוף את האף שלו בתחום המסוים 
של דירה... מאיפה יהיה לי כסף לדירה... ואילו אני... לי 
יש את הגו'קים שלי... אני מפחד מבדיקות דם... אני 

אני רועד ממחלות מסוימות שזה מלחיץ אותי... פה 
דוחף את האף שלי לעסקים של הרבש"ע.. וכן הלאה 
וכן הלאה... כל אחד והמשקעים שלו והריאקציות שלו 
בחיים ששם הוא מחליט לדחוף את האף ולעזור 

 לרבש"ע... 

אז שוב: ה"דחיפת אף" הזו קיימת אצלנו באינספור 
וריאציות בחיים... רק בשנה האחרונה.. בקורונה זה 

ח באופן מאוד בולט ובוטה.. כי פשוט צף על פני השט
בסה"כ הרי כולנו מקפידים על ההוראות... כולנו 

3 



 

  

לובשים מסכות ושומרים על מרחק... אבל יש 
רק מתוך  אותו דברכאלו שבוחרים לעשות את 

פאניקה!!!! מתוך דחיפת אף לעסקים של 
 הרבש"ע... 

כלפי עצמנו והחטא הוא כלפי מי??  וזה חטא!!!!
למה אתה מתעלל בעצמך?? למה  בעיקר!!!!

אתה חוטא על הנפש שלך??? למה אתה מכניס 
את עצמך לעסקים של הרבש"ע שהם גדולים 

 על המידות שלך...???

ועל זה צריך לחזור בתשובה בראש השנה 
למה אנחנו מתעללים בעצמנו?? למה  הקרוב!!!

אנחנו מדאיגים את עצמנו בדאגות שלא 
וחפים את האף קשורות אלינו??? למה אנחנו ד

 בעסקים של הרבש"ע???

 זה לא צחוק!!! הפאניקה שלנו עולה לנו בחיים...
אנחנו סובלים מזה... זה הורס לנו את איכות 
החיים... וכמובן!! כמובן שיש לזה השלכות 
ישירות לעבודת ה' שלנו... ממילא!!! הנושא של 
הדאגה והפאניקה בכל הדאגות בחיים... מי 

)אני לוקח ל מה אני מדבר... שסובל מזה ומבין ע

בחשבון שיש כאלו שלא מבינים במה מדובר... אני מקנא 

צריכים לדפוק על  בהם... דא עקא שהם מקנאים בי(
השלחן ולהבין שזה חטא!!! זה חטא שצריך 

"יעזוב רשע לטפל בו.. אז לא הייתי קורא לזה 
ואיש און אבל בהחלט הייתי קורא לזה " דרכו"

אגות המיותרות שלנו בחיים הד מחשבותיו..."
ואם הדאגות האלו מכתיבות לנו את  אוון!!!זה 

המצב רוח של החיים אז הגיע הזמן להגדיר 
אותם כחטא!!! ויעזוב... איש און מחשבותיו 
וישוב אל ה' וירחמהו..." כן... צריך לחזור על זה 
בתשובה!!!! פעם חשבתי שהדאגות האלו הן 

יפול רגשי או סתם סבל... שצריך בשביל זה ט
פסיכולוג... עד שקלטתי שזה חטא!!! כשקלטתי 

 שזה חטא... אז נגשתי לטפל בזה...

--- 

נו... מה הפתרון לחטא הזה? איך מפסיקים 
 לדחוף את האף????

הפתרון היחיד שהצליח אז תתפלא לשמוע... 
פשוט התחלתי לאגור את כל  לעבוד עלי!!!!!

 רשימת הצרות והתסבוכות שאפשר להסתבך
בחיים... ואל תחשוב... זו עבודת נמלים!!! 
הלכתי לרופא שיניים... ישבתי אצלו חצי שעה... 
תביא לי את כל הבעיות האפשריות שיכולות 
להתפתח בחניכיים ובשינים ובלסתות ובריחת 
עצם.. יצאתי עם רשימה... הלאה... משם הלכתי 
לרופא משפחה... תן לי את כל רשימת המחלות 

שר רק להילחץ מהם בבדיקת האפשריות שאפ
דם... משם הלכתי לאיזה חבר עיריה שהוא גם 
מבין במשפטים אמרתי לו: תפרט לי את כל 
התביעות והסתבכויות והקנסות והטפסים 
והתלאות שאפשר לעבור עם העיריה.. ועם 
המערכת המשפטית... הלאה... עברתי משם 
לאיש מכבי אש.. תן לי את כל הטרגדיות 

נפילות מגובה רב... ושריפות.. האפשריות של 
וקצר חשמלי וגז והדברה... ונפילה ממעלית 
וילדים ברכב וכו' וכו'... משם עברתי למשטרה... 
תביאו לי את כל סוגי הנוכלים והעקיצות 

והגנבות שעלולות לקרות... ובקיצור: אני עדיין באמצע 
הרשימה... החלטתי שאם כבר אני מתעלל בעצמי... 

הסוף... אם החלטתי לדחוף את האף בא נתעלל עד 
שלי לעסקים של הרבש"ע ולהיות בלחץ מאחת 
הצרות המתרגשות ובאות לעולם... אם כבר אז כבר... 
בא נאמץ את כככככל הבעיות והמחלות והאסונות 
ביחד... נערוך ונעמיד אותם בצורה מסודרת כדי 

שמי שרוצה לדחוף את האף שלו  שיהיה מבחר!!!
יים.. שיהיה לו אפשרות לבחור לאיזה ולהיות בלחץ בח

ולא דאגה נקודתית הוא מחליט לדחוף את האף... 
 תאמין!!!! מסתמן שזה הפתרון!!!!

ברגע שעמדתי מול רשימה מידי מידי ארוכה של צרות 
 דווקא זה פתאום הרגיע אותי!!!ומחלות וסיבוכים... 

למה?? כי ברגע שאתה עומד מול אינספור בעיות 
ת בחיים... אתה מקבל סחרחורת... ואז שעלולות להיו

אתה אומר לעצמך.. די די די... תעזוב אותי... יש גבול... 
גדול עלי... אני מבין שהרשימה הארוכה הזו גדולה על 
הלב... ובשביל זה יש רבש"ע... שהוא אמור לחלוש על 
כל התיקים האלו... כל טוב... אני מרים ידיים... לא 

ה מסכים שיש רבש"ע ביחס מתערב לו...  אה... את
לכל הרשימה הארוכה הזו??  אם ככה... אז תשאיר לו 
גם את הדאגה הנקודתית שכעת מטרידה אותך!!!! 
כן... זה הדבר היחיד שהצליח להרגיע אותי בשיא 
הלחץ של הקורונה... בשיא הקורונה הדבר היחיד 
שהצליח להרגיע אותי... שפתאום ראיתי אמבולנס 

ולי נבהלתי... אוי... בטח מישהו פה שמגיע... וכל כ
קיבל קורונה... ואז אמרו לי שלא!!!! יש פה מישהו 
שהתפנה  מחשש להתקפת לב!!! אה... התקפת לב?? 
זאת אומרת: שעכשיו צריך לפחד לא רק מקורונה 
אלא גם מהתקפת לב?? אה... לא! יש גבול!!! אין  לי 

ברירה  מקום פנוי בנפש לפחד מעוד משהו... אז אין לי
אלא להחליט שה' יעזור.. אה... ה' יעזור???   אז אולי 
הוא גם יעזור בייחס לקורונה... אה... איזה רעיון... 

 פתאום הרבש"ע שובץ גם בקורונה.. ומשהו שם נרגע.

כן... מי שלא מצליח להרגיע את עצמו שהכל בידיים 
של הקב"ה... השיטה הטובה ביותר זה להעמיד בפניו 

האינסופית של החרדות והלחצים את הרשימה 
וההיסטריה המוצדקת שיכולה להיות לנו מאלף ואחד 
בעיות אחרות. ואז "מחוסר ברירה" הרבש"ע נכנס 

 לתמונה ורפא לו...

--- 

אגב: במאמר המוסגר: אף פעם לא הבנתי למה בכל 
 05-דבר ששייך לגוף האדם... המספרים מתחילים מ

לך... במוח יש עשר  מיליון ומעלה!! הנה... אני מקריא
מליארד תאי עצב... כל תא שולח מאה אלף סיבים 

)כלומר:  -ל"קשרים" שהם בעצמם אלף מיליון מיליון

צר לי... אין מקום ביריעה  עשר ועוד חמש עשרה אפסים אחריו...

ובגלגל העין יש שבע מיליון  לכ"כ הרבה אפסים...(
ריאות יש עשרות מיליונים נואדיות -חיישנים. וב

שקולטות אויר... והעורקים והוורידים... אל תשאל.. 
מספרים מלחיצים עם המון המון המון אפסים...   

למה?? מה זה המספרים ההזויים האלו??? למה 
הקב"ה עשה את גוף האדם כזה מסובך עם מלא מלא 

 מלא מלא.. כזה כזה.. ארוך כזה?? 

שאם פעם הרפואה  רוצה שאני אגיד לך מה הסיבה???
פרמיטיבית והיום הרפואה מאוד מתקדמת...  היתה

 אתה יודע מה הכוונה??

מגוף  555555.0%-שפעם לרפואה היה מושג ב
האדם... ואילו היום הרפואה התקדמה יפה וכעת 

מגוף האדם. זו  55555.00%-יש לה מושג ב
התקדמות? בהחלט! אבל זה לא סתירה שאחרי 
ההתקדמות עדיין נשארו מיליארדים של תאים 

צבים שנשארו נטו בידיים של הקב"ה שהוא וע
היחיד שיכול לשמור עלינו!!! ומי שקצת מכיר את 

בשביל זה!!! הרפואה מקרוב יודע שזה ממש ככה... 
הקב"ה עשה את גוף האדם כ"כ  בדיוק בשביל זה

כ"כ מורכב ומסועף... כדי שכמה שהרפואה 
תתקדם והיא תצליח בגאווה לטפל במאה אלף 

ארו לה בפוטנציאל עוד מאות בעיות עדיין יש
מלייאדים של דאגות שרק הקב"ה יכול להם ולא 
נותר לנו אלא לשאת עיניים אליו!!! טוב לדעת את 
זה.. כי מי שלא מבין את זה ותקוע לו בראש 
שהרפואה מתקדמת אז נכונו לו הרבה אכזבות 
ומשברי אימון ברפואה כי בן אדם מגיע לרופא... 

רוס... ושוב ויראלי... ושוב ושוב הרופא אומר לו וי
לא יודע מה זה... ותנוח.. זה יעבור... ואז הבן אדם 
שואל: סליחה אדוני הרופא: את זה גם אני יודע 
להגיד... אם זה מה שאתה יודע להגיד... אז בתור 

 מה אתה נחשב רופא יותר מכל סנדלר אחר???

הרפואה כיום בהחלט  ומה התשובה?? אדוני היקר..
אם פעם היא ידעה אפס אפס אפס  מתקדמת...

אז עכשיו היא יודעת אפס אפס אפס  ...0נקודה 
אבל בייחס למה שהיא עדיין לא  ...00נקודה 

יודעת..?? אוהו... אין לנו על מי להישען אלא רק 
ורק על אבינו שבשמים... עינינו לך תלויות עד 

)ממילא גם כשרופאים מייאשים.. זה שתחננו ורק אתה!!! 

ייאש... אבל זה מייאש רק בייחס לאפס אפס אפס אולי מ
 אחוז שיש להם שמץ של אחיזה בו( 00נקודה 

את התפיסה הזו אנחנו מוכרחים לקלוט!!! כי 
ברגע שבן אדם חי בתחושה שבגגגדול העניינים 
בשליטה... אז ברגע שיש לו איזושהי דאגה 
מסוימת... ברגע שיש לו פינה אחת בחיים שהיא 

ה והוא לא יודע לגמרי איך זה לא לגמרי סגור
יסתדר... אז הוא פשוט תקוע!! הוא לא נרדם 
בלילה... הוא לא יכול להתחתן עד שלא יסבירו לו 
איך הנושא הזה פתיר... הוא לא יכול לשבת וללמוד 
תורה כי הוא לא יודע מה יהיה בעתיד הרחוק... 

שלנו להרגיע אותו!!! זה פשוט  והדרך היחידה
ת המפה האמיתית של החיים... ולהוכיח בפניו אלפרוש 

לו מיניה וביה... שאם אתה באמת ריאלי ואתה באמת 
רוצה לדחוף את האף שלך לעסקים של הרבש"ע אז יש 
לנו בשבילך עוד אינספור דאגות משמעותיות בחיים 
בשלל נושאם שהם לגמרי לגמרי לא בשליטתך... על זה 

בה "אם בטלת מן התורה יש לך בטלים הרנאמר: 
הרבש"ע עשה את העולם מסובך בכוונה...  כנגדך"!!!

בשביל לעזור לנו להרים ידיים מהר!!! כדי שיהיה לנו קל 
לקלוט שגם האדם הכי מוצלח והכי עשיר והכי בעל 
אפשרויות הרי לולי ה' עזרתה לי יש לו מספיק בטלים 
שיכולים לשבש לו את הסדר יום...  אז בבקשה!!! נקבל 

יש רבש"ע!!!! והוא מנהל אותנו... החלטה ונבין: ש
ונפסיק לדחוף את האף שלנו לפי כריזה ולהחליט איפה 
מתחשק לנו להחליט שפה הרבש"ע לא מסתדר 

 בלעדינו... למבינים בלבד...  
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   היערכות שיא בירושלים לקראת הקדמת העליה לרגל בשבועיים...

 דרמה בירושלים!!! ההיערכות והתכונה זינקה בבת אחת להילוך הכי גבוה... והכל נעשה בקדחתנות...
הסיפור התחיל בשבוע שעבר ביום חמישי כ"ט במנחם אב... חצר בית יעזק נפתח כמידי ליל ערב ראש חודש... השולחנות כבר 
ערוכים בסעודות גדולות כמיטב המסורת... ודווקא שררה אופטימיות... הערכה היתה שבשעות הקרובות הולכים להגיע לכאן 

הבוקר יהיה פה הכרזה מקודש מקודש.... צוות המטבח כבר התחילו לעסוק  אלפי עדים שיעידו עדות החודש... ובעזה"ש עד
בתיקון ליל ערב ר"ח לאוקמי שכינתא ולחבבה על בעלה... אבל תכל'ס... חיכו וחיכו... והגיע הבוקר והמשיכו לחכות שמישהו יבא 

והים של מבשרת ירושלים והסתכלו להעיד עדות החודש... וגארנישט!!! אין!! אף אחד לא מגיע!!! הצופים עלו להרים הגב
במשקפות אולי... אולי מישהו כן מגיע אי שם מאזור גוש דן... או אולי מעלה אדומים...  עד... עד שהגיע חצות היום!!!! שאז זהו... 
סטופ!!!! לא מקבלים עדות החודש מן המנחה ולמעלה.. רבן שמעון בן גמליאל שעד כה ישב שם בעלית בית יעזק והמתין 

 עדים... יצא וירד לעם... וכעת נפל דבר בירושלים!!!!ל
 השמועה עשתה לה כנפיים... ו... וכל ירושלים כמרקחה... לא יאומן... ראש חודש אלול יוצא מעובר...

אתה יודע מה המשמעות??? זה אומר שראש חודש אלול יוצא ביום ששי!!! ו... ואם ר"ח אלול יצא ביום ששי.. מה זה אומר??? 
 ש... שבעוד חודש... א' בתשרי עלול לצאת ב... ב... בשבת קודש!!!  אוה אוה...  ש...

אתה יודע איזה השלכות מרחיקות לכת יש לזה??? דבר ראשון: ברגע שר"ה חל בשבת... הרי חז"ל גזרו שאסור לתקוע בשבת 
... איפה??? בבית המקדש... או אפילו בכל גזירה שמא יעבירנו ברשות הרבים... חוץ!!!! חוץ ממקום אחד ויחיד שכן מותר לתקוע

ז' או ח' בתשרי לקראת -נו... ומה זה אומר?? זה אומר שאם בכל שנה הגל הראשון של עולי הרגלים מגיע ב )לפי הרמב"ם..(ירושלים 
. מאוד מעט אנשים יום כיפור... והגל השני והעיקרי מגיע כבר לקראת חג הסוכות... ואילו לפני ראש השנה בדרך כלל זה די דליל..

)סו"ס התקופה הזו של ירח האיתנים היא הכי עמוסה בשנה... לא לחינם זה נקרא יכולים להרשות לעצמם להקדים להגיע לקראת ראש השנה... 

זה שיא זמני הגתות  חג האסיף שזה הזמן שמסתיים יבוש התבואה בגג והכנסתה לאוצר... ובדיוק אז זה הלקיטה של התמרים והרימונים... וגם בדיוק עכשיו
אפשר לעזוב את הכל שבהם  דוריים את הענבים והיין... ואל תשכח שזו גם העונה של לידת הצאן... מתעברות באייר ויולדות בתשרי... ממילא זו עונה בוערת שאי 

תקיעת שופר והמקום אבל השנה שבכל ארץ ישראל אי אפשר לקיים מצוות  ולהקדים לבא מערב ראש השנה ועד מוצאי שמחת תורה...(
היחיד שאפשר זה רק ירושלים... ממילא השנה כמעט כככככולם ללא יוצא מן הכלל יעשו שמיניות באויר ויגיעו כבר לקראת 

 ראש השנה... 
זאת אומרת: הועדה המכינה לקליטת ההמונים ברגל.. שעד אתמול הם ידעו שיש להם זמן להיערך עד אחרי יום כיפור... פתאום 

חודש אלול!!! ברגע שהחודש התעבר... המשמעות היא שהעויילם הולך להקדים בשבועיים להגיע!!! אין לך מושג  בערב ראש
איזה היערכות זו... צריך לגייס בבת אחת עוד אלפי כבשים... ועוד כמויות של קינים ש... שבנינו על ה"בריכות" של השבועיים 

 הנוספים שחשבנו שיהיה לנו...
ם לקחת בחשבון שברגע האחרון... אחרי כל ההיערכות הגדולה... אחרי כל העויילם הגדול שיגיע לירושלים וכמובן!!! צריך ג

לר"ה שחל בשבת... יכול להיות שברגע האחרון יקרה מה שקרה היום... כמו שהיום היינו בטוחים שיקדשו את החודש בזמנו וזה 
!! שפתאום לא יקדשו את החודש... או שרבן גמליאל יחליט מאיזה לא קרה... הרי בא' בתשרי זה שוב יכול לקרות אותו דבר!

שיקול שיהיה... שהוא רוצה לעבר את החודש... ואפילו שוגגים ואפילו מזידין... ו... ואז פתאום יתברר שר"ה חל ביום ראשון ולא 
 בשבת!!! 

מליאל יהיה איזה שיקול בהנהגה לדחות דווקא את ר"ה ליום ראשון... ולא )אי אפשר לדעת... יש פרשנויות עקשניות שאומרות שבשנה זו קיים סיכוי שלרבן ג
והיות ובזמן האחרון התעוררה פירצה של הבייתוסים שהם כופרים  שהושענא רבה יוצא בשבת!!!!תאמין מה השיקול... משום שאם ר"ה יצא ביום ראשון... יצא 
"ל תקנו שיום שביעי של ערבה דוחה שבת כדי לפרסמו שהוא מן התורה... ומהשיקול הזה יש לר"ג ומזלזלים במצות ערבה וטוענים שזה לא מדאורייתא.. לכן חז

. עיין סוכה כביכול "אינטרס" בהנהגה שהושענא רבה יצא בשבת, ולו בשביל שהערבה תדחה שבת... להוציא מלבם של בייתוסים שכופרים ומזלזלים במצוה זו..
ה בשבת, והבייתוסים לרוב תסכולם הלכו וכבשו את הערבות תחת אבנים כדי שזה יהיה מוקצה ולא יהיה אפשר לזקוף מג: שאכן כך אירע, שחל שביעי של ערב

עכ"פ הועדה המכינה נכנסה להילוך הכי גבוה... ו... וכעת ההיערכות בעיצומה לקראת העויילם הגדול שהולך להגיע   אותם, עיי"ש(
עליו שהוא היה מזרז את כולם לעלות לרגל... הוא דווקא היה עולה כבר לראש  לכאן לר"ה!!! אגב: אלקנה אבי שמואל שכתוב

 )כפי שמבואר בחז"ל שבר"ה נפקדה שרה רחל וחנה(השנה... 

אבל!!! תדע לך... שלמרות שרוב העויילם עולים כבר לר"ה... נכון שאף אחד לא רוצה להפסיד תקיעת שופר דאורייתא... אבל יש -
ורם שלנו כבר הודיע בבית הכנסת בשער בת רבים.. אני נשאר פה בראש השנה!!!! תנחש למה?? עם כל הכבוד יוצא מן הכלל... י

לתקיעת שופר... מצוה חביבה עד מאוד אחת בשנה... אבל ליורם יש דיר.. ובדיוק בערב ראש השנה זה הזמן ש"כבקרת רועה 
ת מעשר בהמה.. ויורם אמור להפריש כאן לא פחות משמונה עדרו מעביר צאנו תחת שבטו", וביום הזה, זה התאריך של הפרש

כבשים... והוא מתכנן להביא את כל העניים של העיר ולהאכיל אותם בשר שלמים בירושלים על חשבונו... חוץ מזה טוען יורם... 
שים יום כדי לתת הצטברו לי פה כמה וכמה בכורות שנולדו לי בחודש האחרון... ואני באמצע לטפל בהם ולגדל אותם עד שלו

מי יודע... אולי המצוות -אותם לכהן לכבוד חג הסוכות... שיהיה לו מה לשמוח ברגל בבשר שלמים... יורם עשה את השיקול ש
היקרות האלו לשמח את העניים ואת הכהנים ברגל... אולי הם משקל מספיק גדול מול תקיעת שופר... לכן החליט יורם... אני פה 

שים והאילים וקרניהם האחוזות בסבך..       אבל אם כבר  דיברנו על ראש השנה... בימים אלו מרנין לראות בראש השנה, עם הכב
את הגב המזדקף של העניים!!! סו"ס שוב אנו מתקרבים לשנת המעשר עני!!! בכ"ט אלול זו ההזדמנות האחרונה לשנה זו 

עני... זו הזדמנות אחת לשלוש שנים לשיקום משפחות של להפריש מעשר שני... ומא' בתשרי ואילך כל המעשרות הם מעשר 
העניים!!! שנה של מרווח נשימה לעניים... יש להם הכנסה מהצד שנקראת "מעשר עני" שמאפשרת להם להשתקם ולחזור 
למסלול..  עכ"פ כעת יש מגבית מיוחדת שגבאי הצדקה פונים לציבור שמשתוקקים כבר לרכוש ארבעת המינים... ומנסים 

נכון... אתה כבר רוצה לקנות אתרוג... אבל אם אתה תמתין עד אחרי ראש השנה... העניים  שימתינו!!!!תרים את הציבור לה
ירוויחו את המעשר עני של עשרות מיליוני האתרוגים שכלל ישראל רוכש וזה יכול להיות בשבילם סיפתח' טוב להתחיל את 

אם אנחנו נתעקש להקדים לקנות אתרוג לפני ראש השנה... אז אמנם אנחנו השנה על רגל ימין עם הכנסה יפה בצידה... אבל 
נרויח כמות גדולה של מעות מעשר שני... ומי לא משתוקק לעוד ועוד מעשר שני... אבל אדרבה... בשביל זה צדקה זה אחד 

נא  ה מעבירים את רוע הגזירה!!!זכרו!!! מכריזים גבאי הצדקה: תשובה ותפילה וצדקמהדברים שאנחנו צריכים בערב יום הדין... 
)מה שבטוח... בירושלים עצמה בודאי להתחשב בעניים ולאחר את רכישת האתרוגים ולקיטתם לאחר ר"ה... ו... ולך תהיה צדקה... 

ול ואם נטל נענו לקריאתם של גבאי הצדקה... כי בירושלים בלאו הכי אי אפשר לפדות מעשר שני... ואילו אתרוג של מעשר שני קיי"ל שלא יט
כשר... כך שאתרוג עצמו של מעשר שני זה לא כ"כ אידיאלי!!! ממילא בירושלים תמיד מעדיפים שהאתרוג יהיה מעשר עני ולא מעשר שני... כל 

 ההתרמה היא בעיקר מחוץ לירושלים ששם מדובר במעשר שני שחיללו על מעות(
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 בקרוב ממש
 מושגים בסיסיים בהלכה. -"למען לא נבוש..."

 . מה זה ה ש ל ו ם הזה???ני דרכי שלום..תר לשקר מפמו
שנה שעברה בחודש אלול, במדור זה נצמדתי לשער ג' 
בשערי תשובה, וכיון שהוא מדרג שם את כל המצוות 
והעבירות ששייכות אצל יהודי... הוחלט שאין לנו לא 

הקלות, את הלוקסוס ולא את הזמן לדבר על העבירות 
אלא להתחיל מיד מהעבירות שמדורגות במקום החמור 

 ביותר שעונשם הוא ש"אין לו חלק לעולם הבא", 
וכידוע רבינו יונה מונה את ארבעת הכתות: כת שקרים, 
כת ליצנים, כת חנפים, כת מספרי לשון הרע, שאלו הם 
העבירות החמורות ביותר שאינם מקבלים פני שכינה, 

בקצרה על כת ליצנים, וכת  שנה שעברה נכתב כאן
)למי שרוצה, יתכן חנפים, והפורשים מדרכי ציבור, 

 שתצא חוברת לקראת ר"ה שזה יהיה משוחזר שם...(
וכעת הגיע הזמן לפתוח את אחד הנושאים המבולבלים 

 והמורכבים ביותר, 
כת שקרים!!!! אסור לשקר!!! מי שמשקר אין לו חלק 

ד שמותר לשקר וכמובן שהמקום היחי לעולם הבא!!!
 זה רק מפני דרכי שלום... 

אני מוכרח לציין שהנושא הזה מאוד מאוד ---
מעורפל... כי אני לבד מצאתי עשרות ראיות מגמרות 
מפורשות שהיו תנאים ואמוראים שלפעמים לא אמרו 
את האמת... אם זה מחמת בושה, אם זה מכל מיני 

נקודתיים... ו... ולא תמיד היה שם דרכי שיקולים 
נו... אז איך באמת מצינו שאמורא שיקר מפני  שלום...

כיסופא? וכי ממתי כיסופא ובושה יש בה שיקול של 
ומוכרחים כנראה לומר: שמפני דרכי דרכי שלום???

שלום... זה לאו דווקא מריבה.. זה לא שיש פה 
יבה ואם סיטואציה שאם תגיד את האמת יהיה פה מר

תשקר יהיה פה שלום... אלא מאי?? שלום הכוונה היא 
לאנושיות!!! לנורמליות!!!! תאר לעצמך שיש איזה 
נודניק חסר טאקט שסימן אותי כמטרה והחליט להוציא 
ממני מידע שאני לא רוצה לשחרר... והוא מצמיד אותי 
לקיר ומוציא עלי נשק שקוראים לו: אמת!!!! כן.. אני 

... ואם ככה... מה שהוא רוצה הוא יכול הרי דובר אמת
להוציא ממני... באמצעות הנשק שקוראים לו דובר 
אמת... זה לא בא בחשבון!!! כמדומני שבדיוק על זה 

לא יתכן שכל  מפני דרכי שלום!!נאמר שמותר לשקר 
אחד יוכל לחוג על נשמתי ולהתעלל בי.. ואני אהיה 

 .. מובל כצאן לטבח רק בגלל שאני דובר אמת.
הכוונה מפני דרכי  -מותר לשקר מפני דרכי שלום

כמדומני שהמידע הזה מאוד חשוב... כי מי אבטחה!!!! 
שלא יודע את זה... ובטוח שברגע שאני מתחיל 
להתחזק במידת האמת... המשמעות היא שמרגע זה 
ואילך ניתן לכל נוכל ערמומי לחדור לפרטיות שלי... 

ויכריח אותי לומר את הוא פשוט יצמיד אותי לקיר... 
 לא!!!! לא!! ולא!!!!מה שאני לא רוצה... 

מסתמא לא כל אחד מבין למה אני כ"כ נסער ותקיף כשאני 
כותב שורות אלו... כי... כי יש אנשים חזקים בטבעם שהם 
יודעים ליצור גבולות ברורים שמי שקצת מנסה לחדור 
לפרטיות שלהם... הם מעמידים אותו במקום והוא מבין 
שסטופ!!! עד כאן!!! סוג האנשים האלו לא אמורים להבין 
על מה אני נסער... מה הבעיה?? תקטע את השיחה באמצע 

שאני וחברים שלי שייכים לסוג השני...  אז זהו!!!ושלום... 
הסוג הנחמד והזורם הזה שלא יודע להציב גבולות ולא יודע 
לסיים שיחות ולא יודע להעמיד אנשים במקום... ואם 

ישהו יתחיל לשאול שאלות ואני אתחיל להתחמק כדי לא מ
)ולא לפברק לו סיפור מצוץ מהאצבע שיספק את חרון אפו לשקר 

... זה... זה... זה נישט שייך... להגיד לי שאני מוכרח הארוך(
לומר את האמת במקום שאני לא רוצה לגלות... זה במילים 

שאני אחרות לומר ל"חפרן" שהוא יכול להוציא ממני מה 
אמת זה חותמו של הקב"ה...  וזה לא בא בחשבון!!!רוצה... 

ולא של אף אחד אחר... לא יתכן שבן אדם רע וחסר טאקט 
יוכל לעשות עם מידת האמת שלי שימוש לאינטרסים 

 האפלים שלו... 
לשקר...  ראסוכעת במקום להגיד ש עכ"פ למרבה האבסורד!!!

חשוב!!! כי  לשקר... ולענ"ד זה מאוד מתי מותראמרתי 
אותם אלו שמזדהים עם האופי שהזכרתי... הם פשוט 
עלולים להרגיש שהאמת היא האויבת שלהם... אם אני 
צריך להגיד את האמת לכל שואל ודורש... אז פתחתי כעת 
את הדלת וניתן לחדור לפרטיות שלי... אז זהו שלא!!! לא 

 רבתי!!!!!  
דרך עכ"פ בשבוע הבא אי"ה נתמקד בדובר אמת על 

 החיוב!!!!

 



“ 

 

 היתקע שופר בתש"פ והעם לא יחרדו בתשפ"א??!
מישהו ניגש אלי השבוע והתחנן לפני... תעשה טובה... תכתוב מה שאתה רוצה... רק לא על 
קורונה!!!! כן... זה כבר לא פעם ראשונה ולא שניה שמבקשים ממני ואני גם מבקש מעצמי 

 שלא לדבר על זה... 
אני לא מדבר מילה אחת על הקורונה... אבל אתה מרשה לי לדבר על אמרתי לו: אין בעיה!!! 

זה שהשנה אין אומן??? אין?? אפשר לדבר על זה ששלושים אלף יהודים שעד השנה נסעו 
איש  00.444לאומן... השנה לא..?? אתה מרשה לי לדבר על זה שבר"ה הקרוב יתכן שלא יהיו 

שה לי לדבר על זה שיתכן ויהיו אלפי מניינים בתפילות בביהמ"ד הגדול של גור...?? אתה מר
מאולתרים בר"ה ויו"כ וצריך להכשיר אלפי בעלי תוקעים חדשים ובעלי תפילה חדשים...?? 

 )ענף השופרות צובר תאוצה..(
בקיצור: עזוב!!! אני לא מדבר על קורונה... אין לי עסק עם הקורונה עצמה... היא לכשעצמה 

לא היה לי מה לדבר עליה!!! אבל יש אינספור השלכות  מאוד משעממת ומהרגע הראשון
שנגרמות כתוצאה ממנה שהם פוגשות אותנו ערב ובוקר וצהרים... ועליהם אי אפשר שלא 
לדבר כי... כי... כי שם החיים שלנו נמצאים... זאת אומרת: אם נרצה להגדיר את בשאלה 

 פועל יוצאנאה מכל דבר שהוא הלכתית... בא נשאל ככה: לו יצוייר שאדם הדיר את עצמו ה
מהקורונה.. תנסה לחשוב ממה הוא צריך לפרוש?? אסור לו לנגוע בשום עיתון שבעולם!!!! זה 
ברור... שלושת רבעי מהמניינים החדשים שקיימים היום הם נולדו איכשהו בעקבות הקורונה... 

רוע או שמחה הוא תשעים אחוז מהמניינים נולדו עקב סגירת שטיבלאכים למיניהם... שום אי
לא יכול להשתתף כי כל אופי האירוע מוכתב לפי הקורונה על כל השלכותיו... בקיצור: אדם 
שהדיר את עצמו הנאה מקורונה הוא מוגבל מאוד מאוד מאוד כי ההשלכות של הקורונה 

 אם ככה: אז על אותו משקל בדיוק:פוגשות אותנו בכל פינה!!! 
ים זה תאריך מסוים שיש לו התחלה וסוף... הוא מתחיל הימים הנורא הימים הנוראים!!!!

בא' תשרי ונגמר בכ"א בו... אבל תכל'ס... יש לו השלכה רב מערכתית לכל השנה כולה... בן 
אדם שיחליט לדבר כל השנה כולה על ימים הנוראים לא תוכל לגמרי להגיד עליו שנתקע 

נוראים... כל מה שקרה השנה וכל לו הדיסק... כי באמת הכל הכל הכל פועל יוצא לימים ה
מה שמתרחש כיום זו תוצאה ישירה לגזירה שנגזרה בימים הנוראים דאשתקד... 

שמסתמא היה אפשר לקרוע את רוע הגזירה אם היינו קצת יותר רציניים שנה שעברה...  
 הוא קצת צודק!!!זאת אומרת: חבר שלי שביקש ממני שאני אפסיק לדבר על הקורונה... 

נמאס לי לשמוע שכל דבר שקורה עכשיו זה כתוצאה מהקורונה... למרות שזה נכון... די... 
 זה נדוש... נמאס... אין לאף אחד כח לשמוע את המילה קורונה... 

וזו למיייעשה האמת האמיתית... גם  אבל!!!! יש משהו שעדיין לא נמאס לך לשמוע
 מה???-הקורונה בכבודה ובעצמה היא פועל יוצא... ל

אם השנה אין אומן... ואין חתונות... ורבבות אנשים מובטלים...  ים הנוראים!!!!!לימ
קורונה!!!! אלא מאי?? הכותרת היא:  לאובבידודים למיניהם... הכותרת של כל זה היא 
לא בסימן שאלה... אלא במנגינה של  היתקע שופר באלול תשע"ט והעם לא יחרדו!!

אנחנו בשנה שעברה לא נחרדנו מימים  !!!! עובדה!כן... העם לא נחרדועובדה וקינה... 
הנוראים... היינו עסוקים בספירת קולות של בחירות... היינו עסוקים במנדט עשירי או 

! לא נחרדנו... היינו עסוקים העם לא נחרדו!!!שמיני... ותכל'ס... עם יד על הלב 
ימים הנוראים דאשתקד!!!!  בפיצ'יפקעס... ואם יש היום קורונה... זה לא קורונה... אלא זה

שוב חוזרים וכעת אנחנו  שם נרדמנו...שם!! שם זה קרה... שם קרתה ההדבקה ההמונית... 
אנחנו שוב מגיעים לאותו ר"ה שבשנה שעברה נרדמנו  לזירת האסון של שנה שעברה...

 בו... וכעת אנחנו לא רוצים יותר להירדם!!!! השנה מוכרחים להתעורר...

 יהודים: ראש השנה מתקרב!!!! נקודה!!!
עם כל הכבוד לתחילת שנת הלימודים... עם כל הקושי והלוגיסטיקה בקפסולות 
ובבידודים ובמסכות ובחום המעיק... אנחנו נמצאים כעת בתקופה גורלית ומכריעה... 
שבשנה שעברה נפל עלינו טיל בראש השנה. נפל עלינו משהו כזה גדול גדול שקוראים לו 

ואם אנחנו רוצים שמשהו פה ישתנה לטובה... אנחנו צריכים כעת  וזה קרה אז!!!!קורונה... 
 לנשום נשיקה עמוקה... לחמם מנועים ולהיכנס להכנה ליום הדין ומהר!!!! 

השנה נפל דבר... השנה אנחנו לא יכולים לחכות לפריבילגיה האשכנזית שמתחילים ---
... השנה אנחנו במצב חירום!!!! השנה הסליחות לזעוק סליחות רק בשבוע שלפני ר"ה

נאמרות מתוך מסיכה!! סליחות שנאמרות מתוך מסיכה... זה סליחות בנוסח אחר... קיטל 
עם מסיכה זה... זה ממש כהן מרובה בגדים... זו עבויידה אחרת... יש לה כללים משלה.. אי 

 אפשר להישאר עם אותם זמני תפילות ועם אותה שאננות... 
כל החילונים האלו שאחראים על הקורונה... אם זה הפרוייקטור הזה  י רוצה שתבין:אנ

כמה וכמה והמנכ"ל וקבינט הקורונה וכל שום וחניכה דאית להו'.. כל אלו כבר מדברים 
הם  פתאום חשבתי לעצמי!!! רגע רגע... הם!!!!על התפילות בימים הנוראים...  שבועות

על התפילות בימים הנוראים... הם מבינים שלתפילות מבינים שצריך כבר עכשיו לדבר 
של ימים הנוראים עלולה להיות השלכה מרחיקת לב של הדבקה כ"כ המונית... שצריך 

 לשבת על זה כבר עכשיו בכובד ראש...  
יש השלכות הרבה הרבה הרבה אז אני??? אני אמור להבין שלתפילות של ימים הנוראים 

"תפילת הערער" של ימים הנוראים היא היא  כת...יותר משמעותיות ומרחיקות ל
הההתפילה של "דור אחרון" שמעלה את זכרון כל הזעקות וכל הסאת יגון וכל השברון לב 
שעבר עלינו בשנה האחרונה... התפילות של ימים הנוראים משליכות על הגורל של 

 כככככל שנת התשפ"א מרשית השנה ועד אחרית שנה... 
האם גם אני מכנס את קבינט הקורונה שלי?? האם גם אני יושב  אז אני?? איפה אני??

בכובד ראש וקורא מספרים... ומסיק מסקנות ומפיק לקחים מה ה' רצה ממני בשנה 
לא כל כך... אני עסוק בלהגיד  -לא... עם יד על הלבהאחרונה ולאן פני מועדות להבא?? 

ונה... תנו לי לחיות... לא מעניין אותי עכשיו לא שנמאס לי... תעזבו אותי עם הקור
מאומתים ולא מבודדים... תסכים איתי שגם רוני גמזו יודע להגיד שנמאס לו... אבל היות 
והוא קיבל את השם "פרוייקטור" אז הוא חייב לגשת לנושא בכובד ראש וביסודיות!! 

ר של הרבש"ע... אני בתור יהודי, ואני הוא הפרוייקטו אז זהו!!! שאני יהודי מאמין!!!נכון?? 
אני אחד מהכמה אנשים הבודדים בגלובוס שיש לי תקשורת ישירה עם בורא עולם ואני 

 מבין שהכל בגזירת עליון ואם השנה היתה לנו קורונה, ה' רוצה מאיתנו משהו!!! 
והיות ואני שייך לעם הנבחר הפצפון הזה שרק הוא מבין עניין ורק לו יש תדרים 

מול בורא עולם... אז אני פרוייקטור!!! אני מוכרח לגשת לזה בצורה  ישירים
 יסודית... ולא להגיד נמאס לי ולהמשיך הלאה... 

 פרוייקטור שבונים עליו ותולים בו תקוות לא מדבר ככה... 
בן שלו שמכיר בו... שאני אזהה -אבא שבשמים בונה עלי!!! הוא בונה עלי כ

שאני משהו בשנה האחרונה!! והוא מצפה ממני  שהוא דיבר איתנו ורצה מאיתנו
ולא אהיה עסוק בלהסתדר בצל הקורונה כמו גוי שהראש  אעשה משהו עם זה...

 שלו נמצא באדמה... משפחות האדמה... 
אני רוצה שתבין: בחודש ניסן האחרון אף אחד מאיתנו לא נשאר שווה נפש ---

יבה... כל אחד הגיב בצורה שלו... מול הקורונה!!! כולנו היינו סוערים ונרגשים סב
אחד הגיב בפאניקה... ואחד הגיב בהכחשה... ואחד הגיב בתקווה גדולה שהנה... 

לא כ"כ משנה מה עוד שניה המשיח מופיע... ואחד הגיב בחיזוקים ותפילות... 
אבל מה שבטוח... אף אחד לא נשאר אדיש... אם אתה זוכר  היתה התגובה!!!

ורונה כולנו עמדנו דרוכים ונפעמים מול ההתפתחות בחודש הראשון של הק
הכ"כ דרמטית שעוברת על הגלובוס כולו... ואילו כעת?? כעת כולנו פתאום 

כי די... התרגלנו לזה... למדנו לחיות עם זה...     כן... לגיטימי אדישים... ולמה??? 
שמה זה אומר??? אז זהו!!! שעכשיו הולך ומתקרב יום הדין!! ש... ש.. ש.. ביותר...

שגם אם התרגלנו כבר לחיות בצל הקורונה... אבל כעת מגיע משהו אחר!! כעת 
מגיע ראש השנה!!! זה אותו ראש השנה שבשנה שעברה בעיצומו של אותו יום 
נגזר שיהיה קורונה!!!! בכל מדינה ומספר המתים והמאומתים שלה... כל בית 

ות הכלכליות והנפשיות הפרטני יהודי ומספר הבידודים שלו... ומספר ההשלכ
ואת הראש השנה הזה אנחנו פוגשים כעת  פ ע ם   ר א ש ו נ ה  מאז שלו... 

אליו אנחנו עדיין לא התרגלנו... אולי לקורונה התרגלנו...  תחילת הקורונה!!!!
שאנחנו  הפעם הראשונהאבל ליום הדין הגדול הזה שבו נגזר הקורונה... זו 

כי בר"ה של שנה שעברה בכלל לא דמיינו מה עומד  עומדים במפתן שלו!!!!
לקראתנו... ואילו בחודש ניסן שכולנו היינו בפאניקה אליבא דאמת הכל כבר 
היה אלטע זאכען... הכל כבר נגזר בר"ה ואליבא דאמת לא היה כ"כ מה לדאוג... 
ואילו דווקא עכשיו!!!! דווקא עכשיו כשאנחנו מגיעים שוב לראש השנה הזה... 

עכשיו זה הזמן להיכנס לדריכות... עכשיו זה כבר לא  אם כבר... אז עכשיו!!! אז
עוד איזה חודש נוסף של קורונה האין קורונה אער... אלא ערב יום הדין שבו 

 התחיל ונגמר גזירת הקורונה... 
 זה... זה לא פשוט!!!! לא פשוט בכלל... 

מה עושים  ... הלאה... מה???ו... תכל'ס... הצלחת להכניס אותי לדרמה... נונ---
להתחיל כבר עכשיו להתכונן ליום הדין!!! בדרך כלל  עכשיו?? מה למעשה???

בתחילת חודש אלול זה עדיין מוקדם... עכ"פ ככה זה בתחושה... בפרט 
 לאשכנזים שיש לנו במוצאי מנוחה קדמנוך תחילה... אז מתחיל עונת הסליחות!!

 סליחות אנחנו אומרים: אז זהו... שאם כל שנה ביום א' ד
 זוחלים ורועדים מיום בואך, חלים כמבכירה מאימת דינך, 

אז השנה אנו מבינים את המשפט הזה קצת יותר מכל שנה אחרת... השנה יש 
למשפט הזה משמעות מוחשית וקרובה ללב, קצת יותר מכל שנה... אם ככה... 

השנה מומלץ לקחת  אז אם כל שנה הספיק לנו להגיד את שבוע לפני ר"ה... אז
את המשפט הזה קצת יותר מוקדם... כדי שנספיק להתכונן קצת יותר... לפחות 

 יותר משנה שעברה...
פשוט להיכנס לאימת הדין!!! לא לאימת הקורונה... אלא לאימת הדין... להבין 

 שזה קרה בשנה שעברה!!!! ואם ככה זה רציני... 
ים שהשנה הזו היתה מפתיעה!! וכעת נעבור למשפט המרגיע: כולנו מוד---

מפתיעה בכיוון השלילי!!! אף אחד לא חלם איזה שנה לא שגרתית הולכת 
לעבור עלינו... דווקא הבעל תוקע תקע מצוין... דווקא הש"ץ בכלל לא זייף... כל 
הניגונים היו כמו כל שנה... התפילה נגמרה בשעה __ כמו כל שנה... היא גם 

הסימנים היו מצויינים... הקציצות של הכרתי התחילה באותה שעה... גם 
והסילקא כמו תמיד היו טעימים או שלא... לא.. לא היה משהו מיוחד.. לא היה 
בר"ה שום סימנים מיוחדים איזו סערה הולכת להתרגש עלינו השנה... ו.... ו... וזה 

דו אז על אותו משקל בדיוק!!! במידה טובה מרובה... על זה נאמר: ופח  קרה!!!!!
אל ה' ואל טובו!! בדיוק כמו שלא דמיינו איזה שנה קשה הולכת להיות וזה 
קרה... באותה מידה... אתה לא מדמיין איזה טוב יכול להיות לך בשנה הבאה... 
וזה יכול לקרות!!! כן... ראש השנה זה יום של איפוס הגדרות ולכל כיוון... אני 

)היו לי גם כל קא די מדוכדך... יכול לספר לך שהיה ראש השנה אחד שהייתי דוו

שלא דמיינתי לרגע איזה שנה טובה הולכת  מיני סימנים שהתפילה שלי לא רצויה(
להיות לי... הורעפתי דווקא באותה שנה בחסדים אינסופיים... וכמובן היה גם 

ראש השנה הוא יום של איפוס הגדרות ולכל כיוון!!! השנה זה היה ההיפך... 
 )עכ"פ מצד צרות הכלל... באופן פרטי ברור שהיו הרבה ישועות וחסדים...(לכיוון השלילי.. 

ובאותה מידה זה יכול גם להיות לכיוון החיובי... וזה תלוי במעשים שלנו... כן... 
ראש השנה זה אחד הימים היחידים שחז"ל בתשובה ותפילה וצדקה שלנו... 

הוא יום שתלוי אומרים באופן חד משמעי ובלתי משתמע לשתי פנים... ש
מי שחוזר בתשובה ולוקח את הימים האלו  במעשינו!!!! נטו במעשינו!!!!

ברצינות... הוא מסדר לעצמו את השנה... כן... בא נדבר עברית... מסדר לעצמו את 
אז בבקשה... במקום להיות עסוק בלסדר את החיים מול כל מיני   השנה... 

תשועה... עזוב נא בן אדם עזוב נא... לך לכתובת נדיבים ובני אדם שאין להם 
הנכונה!! ולתאריך הנכון!! זה הזמן!!! עורו!!! עורו ישנים משנתכם... בן אדם מה 

 לך נרדם? קום קרא בתחנונים.....

 ש
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 פנינים על הפרשה 
 

 מצוות שילוח הקן כמה פעמים
 

קח לךשלח תשלח את האם ואת הבנים ת"
 (כ"ב, ז') "למען ייטב לך והארכת ימים

 

בכולל שנים עשרות המעשה שהיה לפני כמ
שם למד רבינו בצעירותו. באחד חזון איש''

הימים הבחין הוא עם כמה תלמידי חכמים
הלומדים בכולל, ביונה שבנתה קן על אחד

ומן',חשב 'מזמהמנורות, וקבעו שאין זה נ
ח את האם ולקחת אתוממילא יש מצווה לשל

לזכות במצווה בזה אחר לםהבנים. ורצו כו
. מקום הקן היה גבוה, ולכן קבעו שבמצווהזה

און רבי יעקב פוזן שליט"אילה הגיזכה תח
, ואכן הגאון רבי יעקב שלחה מכולם)גבו(שהיה 

 את האם וזכה בבנים.
ירםלאחר מכן הפקיר את הבנים והחז

ראתה זאת,היונה  -למקומם. כאשר האם 
 לדגור על הבנים. שבה

ים את המצווה,יוק ואז בא רבינו שליט"א
הפקיר גם הוא, וכך זה ריחוזכה בביצים וא

מו מספר אברכים אתיבמשך כמה פעמים קי
 .המצווה

וסיפר: וכל אותם שקיימו אז את ם רבינויוסי
ווה נפקדו לשנה הקרובה בבן זכר,המצ

 ואצלנו נולד בני רבי שלמה.
 

שבבית רבינו היתהגם במרפסת המטבח 
שנים רבות למעלה על הארון במשך מונחת

קערה ישנה, והיונים היו באים ומקננים שם,
 ורבינו היה מקיים את המצווה בשמחה.

(יורה דעה סימןיא פעם העירו לו, הרי הלכה ה
בונה את הקן במקום יונהשאם  רצ"ב ב')

, נחשב מזומן ופטור מן המצווה,ך לאדםיהשי
ואיך מקיים את המצווה, וענה בצחות: הבית

,(ואינו חצר המשתמרת)כאן הוא כמו הפקר 
שכל הזמן נכנסים ויוצאים אנשים, והרבה

שהם רוצים בלי לשאול אף עושים מה מהם
    ...ןמו, ואין זה נחשב מזאחד

 מטובך)(שבענו  

 כי תצאפרשת  395 '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 : 

 י"לדוד ד' אורי וישע"
לדוד ה' אורי וגו', וכתב המ"ב בסי'  כ"ז)  (מזמור פרקבסוף התפלה אומרים 

תקפ"א סק"ב, 'ונוהגין במדינתנו מר"ח אלול עד יוהכ"פ לומר בכל יום אחר 
תפלת   רחארי וכו', בוקר וערב וכו', ובערב גמר התפלה מזמור לדוד ה' או

 המנחה'.
ושאלתי להג"ר חיים קניבסקי שליט"א, "כתב המ"ב בסי' תקפ"א סק"ב, 

לדוד ה' אורי וגו', אחר תפלת המנחה עכ"ד, וכ"כ בספר  שאומרים המזמור
המתפללים  שלנו ושל כל דין ד'. אולם צ"ע לכאורה, דהמנהג שונה הלכות שם

ב טעמא דמילתא  מזמור אחר תפלת ערבית. וצ"ה תנוסח אשכנז הוא לומר א
 שאין אנו עושים כמ"ש המ"ב בשם האחרונים. מה דעתו בזה".

 .(חשון תשס"ו)ב". יהגו להסמיך מנחה למער"הם נ(בכתב) והשיב לי 
 (במחיצת חכמי ישראל הלכות ראש השנה)

 
(בראשית אמר רבי זבדי בר לוי כל מקום שנאמר "לולא", בזכות אבות, והכתיב 

הנו" א"ל כל עצמן לא עלו אלא בזכות אבות, שאלולא  "כי לולא התמהממג, י) 
לעולם. רבי יוחנן אמר בזכות השם, שנאמר   זכות אבות לא היו עולין משם

ובזכות אמנה.  "לולי ה' צבאות". רבי לוי אומר בזכות התורה(ישעיה א, ט) 
"לולי תורתך שעשעי", ובזכות אמנה (תהלים קיט, פט) דכתיב  -בזכות התורה 

 .(שם כז, יג)לולא האמנתי לראות בטוב ה'"  -
שאלה: מה יש במילה לולא שטמון בה סודות וזכויות כה גדולים של זכות 

 אבות וזכות התורה והאמונה?
שכוונתו לומר שיש במילה  (א.ה. יתכן תשובה: תורה שבכתב ותורה שבע"פ. 

"לולא" גם כמה רמזים ע"פ תורה שבכתב כפי שמציין המדרש, וגם רמז לחכמתם 
א) לפיכך נקראו ראשונים  של חז"ל בעלי התורה שבע"פ שאמרו בקידושין (ל,

סופרים שהיו סופרים כל האותיות שבתורה, ומלמדנו המדרש שכשחז"ל ראו 
כל המקומות השייכים לזה הן בתורה לפניהם מילת "לולא" מיד קישרו בדעתם 

 )שבכתב והן בתורה שבע"פ, ועפי"ז פירשו הפסוק כאן.
 )שוחר טוב תהילים מאת ידידינו החשוב הרה"ג ר' הלל קופרמן שליט"א מובא בספרו מדרש (נפשי בשאלתי  

 

 הודעה חשובה
 ח"בס"ד של דברי שי 400הגליון  חג הסוכות יצא לקראת

 ,ו מכינים רשימה מקיפה ביותר של כל ספרי מרן שליט"אנאנח
 ,הספרים שמביאים משמו פסקים ותשובות ן כלוכ

 ספרים וחיבורים יש תחת ידינו רשימה גדולה של ובס"ד כבר
סקים או  פ ספר או קובץ וכדו' שמביאודע על מי שיכל ובזה באנו בבקשה 

 .עדכן במערכת בהקדםשישו"ת ממרן שליט"א 

 מי מכיר
נוח התמונה, יע בפיעיהפונים שרצו לס מאותאנו מודים ל שעבר,תמונה זו הובאה כאן בשבוע 

 הפענוח, להלן הפרטים: ולטובת אלו שביקשו
ר מנארל זצ"ל (החתן זכה ללמוד "יעקב בן ציון בשמחת ארוסיו ע"י כ"ק האדמו מימין: החתן הרב

"ח קניבסקי  בחברותא), על ידו המחותן הרב ריכמן שליט"א שהוא שכינו של מרן רבינו הגר עמו
 שליט"א וע"כ השתתף בשמחה.

 שישלח למערכת לתועלת הרבים. בהזדמנות זו נבקש מכל מי שתחת ידו תמונה ישנה בה נראה מרן, 

   רוטנרע"ה  יצחק צביבת  רבקהעילוי נשמת מרת ל
 נלב"ע י"ג אלול תשע"ט

 אליהו הכהןב"ר יהושע לעילוי נשמת 
 נלב"ע י"א אלול תש"ע 

 גולדנטל משהבן ר'  יוסףלעילוי נשמת ר' 
 נלב"ע כ"ז סיון תש"פ 



תולדותיהם של צדיקים כ'פרק  -ותלמדם חוקי חיים 
  

אחרי הפסקה של כחודש שבו לא 
הופיע מדור החינוך, קיבלנו פניות 
ובקשות רבות מקוראים נאמנים 

המדור  המבקשים לחדש את פירסום
הנפלא, שמוסיף הרבה יראת שמים 
ואהבת תורה, בשילוב דעת תורה 
והלכה ממרן שליט"א בנושא חינוך 

  הילדים.
היות ובימים הקרובים יחול יום 
היא"צ השישי להסתלקותה של בתו 
בכורתו הרבנית חנה שטינמן ע"ה, 
פנינו לכמה מבני משפחתה ושאלנו 
במה היה ניכר חותם החינוך הטהור 

ע מרן שליט"א על ילדיו, שהטבי
  ובאיזה אופן הלכה לאורו.

  לפניכם. -התשובות 
  

  הפנים של ר' חיים...
סיפרה הרבנית קניבסקי ע"ה, שכאשר 
נולדה בתה הבכורה חנה ע"ה בבית 
חולים שערי צדק בירושלים, בימים 
ההם לא היו נהלים קפדניים 
ומסודרים באשר לזהות התינוקות 

ספק אולי כנהוג היום, והתעורר לה 
החליפו את התינוקת שלה, גם 
כשהובאה אליה הפעוטה שלה וגם 
כשחזרה לביתה, עדין לא היתה 
היולדת רגועה במאת האחוזים, עד 
שביקרה יחד איתה בבית הדוד מרן 

  החזון איש זצוק"ל.
כשהדוד ראה אותה, הוא מיד התבטא 

'הרי ( סאי'ז א' שתיק ר' חיים באידיש
ואז  )ם'...חיי של ר' זה ממש הפנים

  נחה דעתה...
[נוסיף, כי באותו פגישה בירכה מרן 
החזון איש שתזכה להיות אשת 

ן אחרי שנישאה, מרתלמיד חכם, ו
בעל הקהלות יעקב זי"ע העיד שהיא 

  .זכתה לכך]אכן 
אגב, בת רבינו בספרה בית אימי 

) מעידה כי אחרי שנולדה 671(עמוד 
הבת הבכורה קנו לה עגלה חדשה 

נו שליט"א שרצה מאוד ונאה, ורבי
לשמח את הוריו ולהראות להם את 
הנכדה הראשונה, לקח אותה בעגלה 
לאורך רחוב רשב"ם עד לבית הוריו... 
היתה זו, כמדומני, הפעם היחידה 
בחייו שהוא נראה צועד ברחוב עם 
עגלת ילדים... מסיימת הרבנית צביון 

  מחברת הספר.
  
  
  
  
  
  
  
  

תמונה נדירה מבתו הבכורה של 
רבינו, כילדה קטנה, בפתח הדירה 
ברחוב אור החיים, בה התגורר רבינו 

  בשנותיו הראשונות אחרי נישואיו.
  

  השיר שלימד רבינו 
חמש שנים היתה אמנו ע"ה בת יחידה 

מספר לנו אחד מבני  –להוריה 
המשפחה, עד שנולדה אחריה הבת 

'. באותם הרבנית קולדצקי שתחי
שנים היא נשלחה להתחנך ב ''גן 
טורק'' אצל הגננת הצדקנית מרת 

  טשרנא טורק ע"ה.
בימי השבעה, סיפרו בנותיה של 
הגננת טורק שהן זוכרות כי התלמידה 

ידעה  4-5חנה קניבסקי, כילדה בת 
לשיר את סדר מסכתות הש"ס בעל 
פה, כפי שלימד אותה אביה הגדול... 

ת מה אפשר והיה הדבר לאות ולמופ
  ללמד ילדה כה קטנה...

  

  
  
  

פתקה נדירה בו רשם רבינו אחרי 
לידת נכדתו הבכורה, בת לביתו 
הרבנית חנה ע"ה, את יחוסה במשך 

  שש דורות
  
  
  
  
  
  
  
  

  כי ישר דבר ה'
אחד הדברים הבולטים באישיותה של 
הרבנית חנה שטינמן ע"ה, אותו ינקה 
מיסודו וסודו של יבלחט"א אביה מרן 

  היה הסדר והנקיון. שליט"א
'להיות מסודר אין זה סתם מעלה, זה 
דרך חיים' היה שגור אצלה. וכאמור, 
כך ראתה אצל אביה הגדול, ואי"ה 
במאמר החינוך הבא נרחיב על כך 
שמיסודי החינוך הוא שכל דבר צריך 
להיות מסודר במקומו ובעיתו. 

  המפוזר, אין דעתו מיושבת.
בחוברת פנימית ('תשואות חן') 
שנדפסה על ידי בני המשפחה, מסופר 
כי בתקופת מחלתה בחודש אלול 
תשע"ג, הגיע אביה מרן שליט"א 
 לביתה לבקר אותה ולדרוש בשלומה,

השאלה  אחרי שהתיישב על כסא,
הראשונה שלה היתה 'מה יהיה עם 

  ...צום הכיפורים'
הסדר שהיה טבוע במוחה, לא הניח 
לה גם בתקופת חולשה והיא כבר 

דעת מה יהיה עליה לנהוג אז ביקשה ל
(אגב, תשובתו היתה מענינת לא 

אמר לה הניח את דעתה ופחות, הוא 
מצוה שיש לבריא הכי אותו ברוגע, 

והוא  .לצום, יש לחולה שלא יצום
סיפר על כמה מקרובי הוסיף ו
 , שהיא הכירה היטב,המשפחה

שקיימו את מצות היום בכך שלא 
ות התענו, ואמר לה כי תנהג לפי הורא

אבל למעשה  הרופאים בלי כל חשש).
נפטרה בי"ג אלול ולא נאלצה לאכול 

     ביום הכיפורים.
  אל תבואו לבקר

אחרי שגמר להשיא את כל ילדיו 
במז"ט, קבע רבינו לעצמו יחד עם 
רעייתו הרבנית קניבסקי ע"ה, שני 
מועדים בשנה בהם הוא יבוא לבקר 
את ילדיו. הראשון בימי החנוכה, 

הלכה (שו"ע סימן ער"ת  לקיים את
ס"ב) שיש להרבות בסעודות, ולכן 
קבע לבקר כל יום אחד מהילדים, 
ושם יכינו סעודה כמצות השולחן 
ערוך, והשני בימי החגים, שאז הלך 

  לבקר בבית בניו שיחיו.
גם לבית בתו הרבנית שטינמן ע"ה, 

עם רעייתו ע"ה  ביקשו מרן שליט"א
לבוא לבקר ואף חשבו על יום מסוים, 

אמרה –אלא שאז, פנתה הבת וביקשה
להוריה: אינכם צריכים לבוא אלינו. 

  אל תטרחו.
  
  
  
  
  
  
  



  

  

'מה קרה' שאלה הרבנית קניבסקי 
ע"ה, והבת הרבנית שטינמן הסבירה: 
בעלי (יבלח"א הגאון רבי שרגא) אומר 
שנראה לו משונה להביא כאלו 

בשביל לאכול א קרטופ'ל  אורחים
ולביבות, אצל הוריו (מרן הגראי"ל 
שטינמן) לא עשו שום עסק מאוכל, 
ונראה לו זר לקרוא לאורחים ביום 
חול בשביל לאכול ארוחת ערב... 
ועוד, הוסיפה הרבנית שטינמן 

אני מרגישה לא נוח  –מדעתה ואמרה 
שאתם טורחים ובאים אלינו את 
ת השלוש קומות! אבא יוכל לשב

וללמוד במנוחה, אנו מוותרים על 
  הביקור לטובת זמנו היקר. 

 -ואכן, רק אליהם לא הגיעו ההורים 
מרן שליט"א וזוגתו לביקור, וכל שאר 
אחיה ואחיותיה זכו לביקור, מלבד 
כמובן, שמחות שנערכו בבית, אליהם 

  היה מגיע מרן שליט"א להשתתף.
למדה הרבנית  -את ניצול הזמן היקר

  מאביה שליט"א.חנה ע"ה 

  
  

תמונה נדירה של מרן שליט"א בביתו 
ולצידו חתנו רבי שרגא, בשמחת 
אירוסין לאחד הילדים, לימין מרן: 

  רשכבה"ג הגראי"ל שטינמן זצוק"ל
  

  לא עושים מה שרוצים
אחד מיסודות החיים אותה הטביעה 
על הסובבים במשך שנות חייה, היתה 
עבודת החיים שראתה בבית אביה 

שליט"א ואמה הרבנית ע"ה: לא מרן 
עושים מה שרוצים, עושים מה 

זהב זה, הלך לפניה  –שצריך. פתגם 
כתמרור בכל שלב בחיים. בימי שמחה 
ועצב, ימי בריאות וחולי, חולשה 

  ועייפות, תמיד עשתה מה שצריך.
היה לה מועד קבוע בו הלכה לבקר 
פעם בשבוע את הוריה, והמתינה עד 

ת קהל ואז ששניהם סיימו עם קבל
  סייע להם במה שיכלה.

בדרך כלל, מטבע הדברים היו 
מצטברים אצלה במשך ימות השבוע 
שאלות וברכות להגיש לפני אביה 
הגדול, ובסיום היום היתה יושבת עמו 

  'פתק אחרי פתק'.
  
  
  
  

  
באחד הפעמים, היה זה יום עמוס 
במיוחד, רבינו פלט לה, 'היום אין לי 

אנשים', אבל כוח, היו כבר הרבה 
הבת 'לא ויתרה' ואמרה לו 'אבא, איך 
אוכל  מחר לומר לאנשים שלא היה 
לך כוח אליהם? הרי הם כל כך 

  מחכים...'
והאבא הגדול נתרצה ונאות להקשיב 
לכל שאלותיה ובקשותיה... כי את 
הסוד ידעו שניהם, האבא והבת: 

  עושים מה שצריך! 

  
. הגאון רבי שרגא עושים מה שצריך

"א עובר לפני התיבה במנין שליט
  שבביתו של מרן שליט"א

  
  איך שומרים אבידה?

בהליכות חייה של הרבנית ע"ה 
ניכר בכל שלב ופרט חותם אביה 
הגדול מרן שליט"א. מיוחדת היתה 
בשימת הלב בפרטים הקטנים של 
החיים, מה שהרבה מאוד אנשים 

  מדלגים ואינם מבחינים בהם.
שהיה כך למשל, כל פרט או חפץ 

נשכח בגן הילדים בראשותה, לא היה 
נזרק, רק היה מחכה ליום שיבוא 
-בעליו לקחתו, כי גם אם אינו שווה

  ערך כל כך.
גם כשהיתה מוצאת ברחוב דבר שווה 
ערך היתה לוקחת אותו ורושמת פתק 
השבת אבידה, ואם הבעלים לא היו 
באים, היתה רושמת את השווי 
 ומשתמשת בו, גם זה הוראת אביה

  מרן שליט"א.

  
  

: פתקה שרשמה מבית אביה למדה
לעצמה הרבנית "בעז"ה כשיבוא 
אליהו... נחזיר לבעלים את שווי 

  הארנק''...
  
  
  
  
  

  
  השריפה שפרצה

במסגרת זו, לא נדלג על עובדא 
מענינת שהתרחשה בתאריך ליל 
שביעי של פסח שנת תנש"א, כפי 
שהעיד מזכרונו הבן הגאון רבי יעקב 

, שהיה אז רך בשנים ישראל שליט"א
פחות מגיל חמש: באמצע סעודת ליל 
החג, פרצה שריפה בדירה הסמוכה 
והתפשטה אל בית משפחת רבי שרגא 
והרבנית חנה שטינמן. מיד, עזבו כל 
בני הבית ועמם שאר תושבי הבנין 
וירדו לרחבת הרחוב. אחד מהשכנים 
הזמין מהר את כוחות כיבוי האש, 

  והללו החלו במלאכה.
 –ך לא פחות מעניין: הסבא ההמש

מרן שליט"א ששמע מהשריפה עזב 
במהירות את ביתו והגיע לרחוב ורנר 
לראות במה יוכל לסייע לביתו 
בכורתו. הוא הגיע ונעמד במרחק 

  והביט בנעשה. 
(הערת הגר"ש: יתכן ורצה להעיר 
כיצד יש לכבות על פי ההלכה אך 
פועלי הכיבוי לא שאלו אף אחד ועשו 

פי ההוראות שבידם, ולא  מדעתם ועל
  היה מעשי לתת להם הוראות).

הוא עמד שם שעה ארוכה, ובירר 
שכולם מסתדרים, השריפה אכן 
כובתה והילדים הסתדרו, ואז עזב את 

  המקום. 
אגב, מעניין לציין, כי בעוד רבינו 
עומד שם, ניגשו אליו מספר תלמידי 
חכמים הגרים בשכנות והחלו לשאול 
אותו בדיני שריפה בשבת, המותר 
והאסור, והוא השיב מיד כי הכל אצלו 

  כמונח בקופסא...

  
  

הגאון רבי יעקב שטינמן מתברך ממרן 
שליט"א אחרי ששימש סנדק בברית לבנו 

  שיחי'
  
 
 
  
 
  
  
 
  
  



    
  תנווהנהגות בעניני הלוואה וממ

  
מצעירותו פתח גמ"ח קטן להלוואת כסף בעיקר 
לחברי הכולל שלומד שם, ולא גמ"ח גדול משום 

  בטול תורה.
  פ"ב ס"ד.עי' חו"מ סי' צ"ז ס"א, ובאהבת חסד הל' הלוואה 

  
ה סגולה לזרש"ק כדאי' בשם ופעמים שממליץ שז

  הח"ח ז"ל.
  עי' בשם עולם לח"ח פ"ח בהגה"ה ד"ה ועיין.

  
בשטרות חוב כותב תאריך זמן ההלוואה וזמן החזרה 

  וכן בפיקדונות שמפקידים אצלו.
  עי' שו"ע סי' מ' ס"א.

  
  וכותב בשטר ההלוואה בסופו והכל  שריר וקיים.

  עי' שו"ע חו"מ סי' מ"ד ס"א ובשאר הסימן שם.
  

ביום שמגיע ספרים מהדפוס לביתו, הקפיד לשלוח 
  לבעה"ב כסף עבור העבודה.

  א.עי' חו"מ של"ט ס"
  

  

  

  הנהגות השבת אבידה
ת, יכול דעת החזו"א שכל מציאה שמצוי לקנו

אחר שמכריז איזה (לרשום כמה דמיה ולהשתמש 
  .)זמן

: ס"ז סכ"א , העתק מכתב ידו של מרןע סי' רועי' שו"
מצאתי סכין קטן אור לט"ו חשון תשט"ז בכולל 

לירה כמדומה שאין בו סימן, אח"כ  4שווה לערך 
  אמרו שאין שווה רק לירה אחת, ע"כ.

  
שמור אצלו הרבה מטריות שאביו זללה"ה שמר 
בביתו אבידות שאנשים שכחו, וכן מרן שומר הרבה 

  עטים ומטריות וכדו' ששכחו אצלו אנשים.
ואמנם יכול לרשום ולהשתמש וכנ"ל אך אין לו 

  צורך.
  

יש מכתבים ששולחים לו, ובהם כסף עבור הוצאות 
הדואר, ואף שיש בזה כסף יותר ממה שצריך מ"מ 

להחזיר  ושא"צ הכל בשבילו 'ישיה םדעת הנותני
  להם.

  .ממנו כן שמעתי
' הנהגות מרן שליט"א (מתוך הספר רב המכר 'אלא

על סדר השו"ע)

  
  
  

  
  
 

 
  
  
  

 
  

  

                                          
  

 םבענין הלוואת כספי שו"ת

 .מסתבר שלאהאם מקיים מצות הלוואת כספים בפחות משוה פרוטה? ת. )א
 .אולי. ת"? אם כסף תלוה"האם כל אחד מקיים המצוה של , כשמלווים אותו. אם יש כמה שותפים בפרוטה אחת)ב
אולי מחויב אם אין  מבקש להלוות כל הכסף, למה לא מחויב לתת לו הכל? ת.  מי שיש לו הרבה כסף שלא צריך להם עכשיו וחבירו)ג

 .לו סיבה
כתוב באהבת חסד פי"ד בהגהה שאפי' מי שאין לו כסף שישתדל להלוות מכסף לאחרים כמו שקונים טלית וכ"כ בפי"ב שצריך לרדוף )ד

שים פונים אליהם בכל יום ממה שינהל גמ"ח בעצמו אחרי מצוה זו בכל יום, האם ז"א שיותר טוב להניח ממעותיו בגמ"ח גדול שאנ
 .אוליולא ילוה רק פעם או פעמים בשבוע? ת. 

מה יותר טוב לעשות, לנהל גמ"ח קטן מכספו בעצמו ויקיים המצות עשה מידי פעם, או לתת את כספו לגמ"ח גדול ועי"ז יקיים  )ה
 .יותר טוב בכמה פעמיםהמצוה אפי' כמה פעמים ביום? ת. 

סף יותר ממה שהוא צריך כדי חייו ובני משפחתו, אם הוא נותן הכסף בבנק או קונה מותרות ואח"כ בא אדם ומבקש  מי שיש לו כ)ו
 .מסתבר שאין חששממנו הלואה ואין לו, האם יש חשש שיענשינן ליה בעידנא דריתחא? ת. 

 .חסד אינו דוקא בכסףבכל יום או יכול לסמוך על דברים אחרים? ת.  האם יש ענין להשתדל שהחסד שלו יהיה דוקא בהלואה)ז
האם ענשינן בעידנא דריתחא למי שלא מלוה קצת מכספו בכל יום [אע"פ שאין לו את החיוב מפני שאולי יצטרך להם למסחר וכו') )ח

 .לאאם יש מי שצריך בהם, שהרי כתב באהבת חסד ח"ב פי"ד שהוא דומה לטלית? ת. 
כסף לקופת גמ"ח שמלוה להרבה אנשים, האם כסף שלו מתחלקת לכל ההלוואות שנמצאות ושעתיד להיות, או רק  כשאחד מפקיד )ט

 .יתכן שמתחלקלהראשון שבא אחרי ההפקדה שלו? ת. 
האם מותר לכתחלה לעשות גמ"ח ממעות מעשר שלו בתנאי שהכסף ישאר שלו כדי שכל פעם שהוא יתן הלואה הוא יקיים המ"ע )י

 ק כ"ב}”ל ס”{עי' פרק זה נר .באהבת חסד מתיר לזמן ואח"כ יתננו למעשר? ת. "אם כסף תלוה"
אם אחד עושה גמ"ח ממעות מעשר שלו, האם מקיים המצות עשה של "אם כסף תלוה את עמי" או רק כשמלוה כסף הפרטי שלו.  )יא

בר הקנה זה לעניים יתכן שאין  אם כואם כן, האם מקיים המצוה כל פעם שמלוה מהכסף או רק בפעם ראשונה כשעושה הגמ"ח? ת. 
 .מקיים רק פ"א אבל המצוה הראשונה גדולה מאד

האם החיוב של "אם כסף תלוה את עמי" הוא רק כשאחד מבקש ממנו הלוואה או אפי' אם הוא מכיר שאחד צריך לזה. ואם אין )יב
 .אם ידוע שצריך ומלוהו מקיים מצוהחיוב בזה מה"ת, האם יש חיוב מדרבנן? ת. 

 .אין חיוב אבל אם עושה יש לו מצוהשפונים אליהם כל הזמן ואין להם כדי הצריך, האם יש חיוב לתת להגמ"ח? ת.  המכיר גמ"ח)יג
מי שמפקיד כספו אצל חבירו כדי לנהל בשבילו גמ"ח, האם כשמבקש אדם להלוות מחבירו נקרא שהמפקיד מקיים המצוה כדין )יד

 .כן"מצווה ועושה"? ת. 
בזמנינו נהוג שמלווים כסף למי שאינו מכירו ע"י חתימת ערבי קבלן המוכרים לו על השטר חוב. מי שמפחד שאעפ"כ אולי הוא לא  )טו

יחזיר לו הכסף ומבקש מהלוה שיביא מהערבים ג"כ משכונות והלוה לא רוצה להטריח הערבים ועי"ז הוא מחליט לא להלוואת  
 .אם מתיירא אין עוברעם לבבך"? ת.  ממנו, האם עובר המלוה על ל"ת "פן יהיה

שאלתי כת"ר על מלוה המפחד יותר מרגיל וע"כ מבקש יותר בטחונות מהלוה ומפני כך הלוה לא לוקח ממנו הלואה. וכתב לי "אם  )טז
מפחד אינו עובר הלאו של השמר לך פן יש עם לבבך וכו'", מה ההבדל בין זה למקור הלאו שאע"פ שאדם מפחד שלא יחזירו לו 

 .שם התורה אסרה אבל במק"א פשיטא שאין חייב להלוות ולהפסידף לפני שמיטה אעפ"כ עובר על הלאו? ת. הכס
אם מינהו  האם מותר למנות שליח בחו"ל להלוואת כספו לאחרים בזמן שהוא שבת קודש בארץ ישראל והמלוה בארץ ישראל? ת. )יז

 .קודם שבת יתכן שמותר
ה הוא אפילו על יותר מחומש מנכסיו, או שהדין שמסדרין לבעל חוב על יותר האם המצות עשה של פריעת בעל חוב מן התור)יח

 .מה"תמחומש הוא רק מתקנת חכמים? ת. 
 (מצותיך שעשעי מאת ידידינו החשוב הרה"ג ר' שרגא פייוויל קופמאן) .צ"ע .מצוה בו יותר מבשלוחו? ת -האם אומרים בפריעת בעל חוב )יט


