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על ביקור נוסף אצל החזון איש סיטר מרן הגר"ש הלוי ואזנר, כי הגיע טעש 
למעונו בתחילת הלילה, ומצאו כשהוא יושב בחצר הבית, ומבפו משופפ בין 

כוכבי הליל הנוצציש ברקיע השמיש. משך דקות ארוכות ישב כך, כשהוא אחוז 
דביקות והתטעלות ומעיניו זולגות דמעות התרגשות, ואמר: "כשמתבונניש 

במערכות השמיש, אטשר לראות בנקל מעשי א-ל ונטלאותיו"...

 כך מינה מרן החזו"א את מרן הגר"ש הלוי ואזנר זצוק"ל, 
בעל 'שבפ הלוי', כרבה של 'זכרון מאיר' בבני ברק

"ּוָבאָת ֶאל ַהֹּכֲהִניש ַהְלִוִּיש ְוֶאל ַהּשֵֹׁטפ ֲאֶשׁר ִיְהֶיה ַּבָּיִמיש ָהֵהש" )דבריש י"ז, פ'(

בשנת תש"ז, כשר' יעקב הלפרין עוד התגורר בירושלים, בשלה במוחו 
שפירא  מאיר  רבי  הגה"ק  של  ולזכרו  לשמו  ישיבה  להקים  ההחלטה 
מאיר(.  )זכרון  ברק  בבני  שמו  את  הנושאת  בשכונה  מלובלין,  זצוק"ל 
הלוי  שמואל  רבי  הגאון  מרן  לרבינו,  יעקב  ר'  התוודע  תקופה  באותה 
ואזנר זצוק"ל, שהותיר עליו רושם מיוחד במפגשיו עמו, ומשכך נתן בו 
את עינו לטובה, כמי שנחשב אז לאחד מתלמידיו המקורבים ביותר של 

מהר"ם שפירא בארץ ישראל, לתת על ראשו עטרת ראשות הישיבה. 
 - לחכמתו  הקודמת  ויראתו  החינוכיות  יכולותיו  התורנית,  גדולתו 
אודות  בדברים  עמו  בא  יעקב  ורבי  זו,  רמה  למשרה  לדעתו  התאימו 
תוכניותיו, כשהוא מציע לו לבוא לבני ברק ולראות במו עיניו את המקום 

בו עתידה לקום הישיבה החדשה.
בבני ברק איווה באותם ימים למושב רבן של ישראל, הלא הוא מרן חזון 
ולאחר  מוילנא,  תרצ"ג  שנת  בתמוז  ארצה  עלה  איש  החזון  זי"ע.  איש 
של  הצעתו  לאור  ברק,  בבני  להתגורר  עבר  אביב  בתל  קצרה  ישיבה 
נובהרדוק',  יוסף  'בית  ישיבת  זצ"ל,  מקים  רבי מתתיהו שציגל  הרה"ג 
שנוסדה כמה שנים קודם לכן בליבה של שכונת 'גבעת רוקח'. לימים, 
כאשר נשאל החזון איש על ידי רבינו, מה ראה בבני ברק כי יקבע בה את 
מקום דירתו, השיב: "ירושלים מלאה צדיקים וגדולי תורה, אולם בישוב 

החדש מצאתי מדבר, ורציתי לשתול בו נטיעות של תורה, לפיכך באתי 
לבני ברק. מה גם שהנטיעה האמיתית היא כפשוטה - באמצעות חיזוק 

קיום המצוות התלויות בארץ, שעיקרה היא שמיטת קרקעות"...
בין אלו שהיו בקשר אמיץ עם החזון איש, היה הנגיד רבי יעקב הלפרין. 
לאחר שסייר רבי יעקב עם רבינו בשכונות העיר, והראהו את חמודותיה 
של בני ברק, עלו יחד למעונו של החזון איש, ורבי יעקב המליץ בפניו על 
רבינו, כמי שהוא מייעדו לתפקיד ראש ישיבת 'חכמי לובלין' העתידית. 
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זכורני מעשה שהתרחש בעת שלמדתי בת"ת 'עץ חייש'. היה זה בעת 
שמרן רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל, ליווה את חתנו מרן הגר"א קופלר 

זצ"ל ונכדו רבי שניאור זצ"ל, עש שובש לאמריקה. והנה, הבחינו תלמידי 
הת"ת שר' איסר זלמן לא ירד עד לרחוב ממש, אלא ליווה רק עד אמצע 

המדרגות שהובילו אל הכביש, ונישקו ונטרד ממנו. תלמידי הת"ת ביקשו 
לדעת מדוע לא ירד הגאון עד למכונית. ואז השיב להש מרן הגרא"ז זצ"ל 

תשובה מרפיפת-לב...

הגאון רבי יצחק זילברשפיין שליפ"א, על ההנהגה במידות פובות חמלה ורחמנות 

"ֹלא תּוַכל ָלֵתת ָעֶליָך ִאיׁש ָנְכִרי" )דבריש י"ז, פ"ו(

שלא למנות עלינו מלך נוכרי

בכל  לכל  להכניע  לראש,  הממונה  כמהיות  ידוע,  המצווה  "שורש 
אשר ידבר, צריך להיות על כל פנים מזרע ישראל, שהם רחמנים בני 
רחמנים, כדי שירחם על העם שלא להכביד עולם בשום דבר מכל 
הדברים, ויאהב האמת והצדק והיושר, כידוע בכל שהוא ממשפחת 
חכמי  שאמרו  וכעין  אלו,  טובות  כל  בה  שיש  ע"ה,  אבינו  אברהם 

הטבע שטבע האב צפון בבניו" )ספר החינוך(.

לא  הדורות  במהלך  אפיינה  רחמנים'  בני  'רחמנים  של  הזו  המידה 
רק את מלכי ישראל, אלא גם את כל גדולי ישראל, שהתנהגו לצאן 

מרעיתם בחמלה וברחמנות גדולה.
בני  את  להוציא  שזכה  רבינו,  משה  של  שגדלותו  לדעת  גם  צריך 
ישראל ממצרים, לא החלה ביציאת מצרים עצמה, ולא בכך שקרע 

להם את הים, וגם לא בנתינת התורה לעם ישראל.
על הפסוק )שמות, ב' י"א( "וירא בסבלותם", אומר רש"י – 'נתן עיניו 
ולבו להיות מיצר עליהם'. והנה, למרות שמשה רבינו גדל בארמונו 
של פרעה מלך מצרים, הוריד את עצמו אל העם והשתתף בצערו, 

ונתן עיניו ולבו להיות מיצר עליהם.
וזו היא אחת מתכונותיו המאפיינות של כל מנהיג באומה היהודית.

 אלמנה אחת באה בערב שבת אל מרן ה'דברי חיים' מצאנז, וסיפרה 
במר- והתלוננה  העירוני,  בשוק  פירות  במכירת  מתעסקת  שהיא 
הציבור  כך  ובשל  דיים,  טובים  אינם  שלה  שהפירות  כך  על  ליבה 

המגיע לערוך קניותיו בשוק אינו פוקד את דוכנה.
המדרש  בית  את  עזב  וכובעו,  מעילו  את  וקדוש  גאון  אותו  לבש 
"יהודים!  והכריז:  דוכן הפירות של האלמנה,  ליד  ניצב  ויצא לשוק, 
כל  רבן של  זה, שהיה  גאון  ובריאים!".  טובים  לקנות תפוחים  בואו 

בני הגולה, לא הסתפק רק בכך, אלא דרש על כל תפוח מחיר כפול 
ומכופל מהמחיר הקבוע בשוק.

לדוכן  והגיעו בהמוניהם  כך,  היהודים שלנו  לציין שרק ראו  למותר 
האלמנה, עד שבין-רגע לא נשאר שם תפוח אחד.... בכך זכה אותו 
כך  שלו.  המופלגת  התורה  ולידיעת  עליון,  זיו  לנועם  וצדיק  גאון 
שלהם.  תהילת-העולם  את  רוכשים  הם  וכך  גדולי-עולם  צומחים 

ואלו התכונות שצריכות לשכון בליבו של מלך ישראל.
זצ"ל  ליבוביץ  ברוך-בער  רבי  הגאון  מרן  כיהן  שכאשר  שמעתי, 
נטף  שמבגדיו  עני  יהודי  בעיר  הסתובב  בקמניץ,  הישיבה  בראשות 

ריח לא-טוב, וכל מי שנפגש עימו היה משתדל לסור הצידה.
ואז  המדרש,  לבית  שיכנס  לרגע  המתין  כך,  הגרב"ב  מרן  משראה 
לעיני כולם חיבק אותו בחום והניח ידו על צווארו, והוליכו ל'מזרח'. 

'נתן עיניו ולבו להיות מיצר עליהם'.

דווקא  נמדדת  האמיתיים,  ישראל  גדולי  של  הענקית  גדלותם 
במידת הרגישות והרחמים שיש להם על כל בר-ישראל באשר הוא. 

צילום: בעריש פילמר
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'רחמנים בני רחמנים' הם, ולא מכבידים עולם על העם בשום דבר 
מכל הדברים, כלשונו של 'החינוך' באשר לטבעיו של המלך.

להרגשים  להגיע  כיצד  אותנו  גם  תחנך  אלה,  במעשים  התבוננות 
בדקי-דקויות, ולהגיע למצב שבו נוכל להרגיש את ליבו של זולתנו.

ושגרם  חיים',  'עץ  בת"ת  שלמדתי  בעת  שהתרחש  מעשה  זכורני 
מעשה.  בשעת  נוכחים  שהיו  הילדים  כל  בקרב  רבה  להתרגשות 
היה זה בעת שמרן רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל, ליווה את חתנו מרן 
לאמריקה,  שובם  עם  זצ"ל,  שניאור  רבי  ונכדו  זצ"ל  קוטלר  הגר"א 

בדרכם להקים את מבצר התורה הגדול של לייקווד.
האב – מרן הגאון רבי אהרן קוטלר זצ"ל – ובנו, ענקי התורה, ניצלו 
כידוע בניסי-ניסים מציפורני הנאצים בשואה, ולאחר שהייה קצרה 
בארץ ישראל טסו לאמריקה, ומרן הגר"א קוטלר זכה להיות ממקימי 
בתקופת  אז  היה  שניאור,  רבי  הבן  האמריקנית.  ביבשת  התורה 

אירוסיו, והחתונה היתה אמורה להיערך מיד עם שובו לאמריקה.
התרגשות רבה ניכרה על רבי איסר זלמן, בעת שחתנו ונכדו נפרדו 
ושהיה  למטה,  שהמתין  לרכב  בדרכם  המדרגות,  בגרם  וירדו  ממנו 

אמור להובילם לשדה התעופה.
והנה, הבחינו תלמידי הת"ת שר' איסר זלמן לא ירד עד לרחוב ממש, 
שהובילו  המדרגות  אמצע  עד  רק  ואביו  שניאור  ר'  את  ליווה  אלא 

מדירתו אל הכביש, ונישקו ונפרד ממנו.
תלמידי הת"ת ביקשו לדעת מדוע ולמה לא ירד הגאון עד למכונית. 

הלא דבר הוא!
ושצריכה  מרטיטת-לב,  תשובה  זצ"ל  הגרא"ז  מרן  להם  השיב  ואז 
להרעיד את ליבו של כל אחד מאיתנו: "הרי כל חבריו של נכדי לא 
זכו להגיע למצב שבו הוא נמצא עתה. רובם נעקדו על קידוש השם, 
כולם,  לעיני  ולנשקו  לרחוב  עד  לירד  באפשרותי  יש  כיצד  כן  ואם 
לרגע  הגיעו  שלא  רבות  משפחות  יש  הרי  שמחתי;  את  ולהפגין 

הזה?".
כך זוכים לגדלות ולקרבת השם, ואלו הן מידות "ממשפחת אברהם 
אבינו ע"ה שיש בה כל טובות אלו, וכעין שאמרו חכמי הטבע שטבע 

האב צפון בבניו", לשון 'החינוך' במצוותנו.

התלמידיש הדביקו את התמריש 
לכסאו של המלמד...

פעם  נשאלנו  העול,  את  להכביד  ושלא  המידות  שבירת  בעניין 
לתלמידיו  וממתקים  תמרים  לחלק  הנוהג  ממלמד-תשב"ר 

המצטיינים, והנה יום אחד בבואו לכיתה הוא מגלה שהדביקו לכסאו 
האם  שאל  המלמד  בגדיו.  את  לטנף  כדי  שחילק,  התמרים  את 

להמשיך במנהגו בחלוקת התמרים?
והשבנו לו, שנאמר בנביא )יחזקאל, ט"ז י"ט(: "ולחמי אשר נתתי לך 
סולת ושמן ודבש האכלתיך, ונתתיהו לפניהם לריח ניחוח ויהי, נאום 

ה' אלוקים".
ממנו  ונתנו  המן,  להם  ירד  העגל  את  עשו  אשר  "יום  רש"י:  ופירש 
מפורש  כן  ואף  פסק;  ולא  מחר,  ביום  ויהיה  ואעפ"כ  העגל,  לפני 
ברחמיך  ואתה  מסכה,  עגל  להם  עשו  כי  אף  כ'(  )ט'  נחמיה  בספר 

הרבים לא עזבתם, ומנך לא מנית מפיהם" וכו'.
באיברים  ישתמש  שלא  מאתנו,  אחד  כל  עבור  מוסר-השכל  והוא 
מאד  וצריך  יתברך,  מרצונו  ההיפך  את  לעשות  מהקב"ה,  שקיבל 

להיזהר מזה.
ולכן, על המלמד לומר לתלמידים, שבעצם היה צריך למנוע מהם 
של  בדרכיו  הולך  שהוא  מכיוון  אך  הממתקים,  קבלת  את  מעכשיו 
גם  כך  כנגדו,  חוטאים  שאנחנו  למרות  אותנו  ומפרנס  שזן  הקב"ה, 
הוא יתנהג איתם, ולמרות מה שעשו, ימשיך את חלוקת הממתקים.
על ידי פעולות אלו, יגרום המלמד שהתלמידים יעריצו אותו וירצו 

ללכת בדרכיו ובדרכי השי"ת.

)מתוך הספר 'מצוות בשמחה' – בעריכת הרב משה מיכאל צורן( 

ולכן, על המלמד לומר לתלמידיש, 
שבעצש היה צריך למנוע מהש 
מעכשיו את קבלת הממתקיש, 
אך מכיוון שהוא הולך בדרכיו 
של הקב"ה, שזן ומטרנס אותנו 
למרות שאנחנו חופאיש כנגדו, 
כך גש הוא יתנהג איתש
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שמעו נא למעשה השגור בטי הגה"צ רבי יצחק פוביה ווייס שליפ"א, 
גאב"ד ירושליש, שבימי ילדותו היה דר בעיירה הסמוכה לטרעשבורג, 
וכשנכנסו הרשעיש )הגרמניש( ימ"ש לעיירתש, לא ידע 'ראש הקהל' 

דשש מה עליו לעשות, מתוך חסרון ידיעה האש הרשעיש טניהש לשלוש 
או להיטך – כי באותש הימיש לא היתה כלל 'תקשורת' בין עיר לעיר, ולא 

ידעו בני עיר הקפנה מה נעשה בעיר הגדולה...

הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליפ"א על תמימות בעבודת ד'

"ָּתִמיש ִּתְהֶיה ִעש ה' ֱאֹלֶקיָך" )דבריש י"ח, י"ג(

אחר  תחקור  ולא  לו,  ותצפה  בתמימות  עמו  'התהלך  וברש"י: 
העתידות, אלא כל מה שיבוא עליך קבל בתמימות, ואז תהיה עמו 

ולחלקו'. 
פסוק זה הוא יסוד ואבן שתיה לאורחות חייו של כל איש מישראל, 
שיחיה באמונה פשוטה בלא שום חקירות ודרישות, וכן אמרו חז"ל 
ד(  ב  )חבקוק  שנא'  אחת  על  והעמידן  חבקוק  "בא  כד.(:  )מכות 
'וצדיק באמונתו יחיה'", ולכן כפל רש"י הקדוש תיבת 'תמימות' – כי 

זה כל האדם.
רש"י,  דברי  את  מבאר  ט(  ג  )ויקרא  זי"ע  ישראל'  ה'דברי  הרה"ק 
שבא למנוע את האדם מדאגתו בחקירות ועצות על דאגת מחר, 
עצות  מיני  מכל  למעלה  עצמו  שיגביה  מהותה  זו  תמימות  כי 
שמייעצים בני האדם כביכול לבורא עולם – שיעשה עמהם כך וכך 
– משם יביא לו הפרנסה ומשם יביא לו רפואה וכו', במקום פלוני 
וכיו"ב  'פי שניים'  נכסיו  יתרבו  ובמקום הלז  ירוויח במסחר פלוני, 
יעלה  ומה  בסופו  יהא  מה  לדעת  ולילה  יומם  יחקור  ואל  הרבה, 
בגורלו, אלא דאגה בלב איש ישיחנה – יסיח דעתו ממנה )עי' סוטה 

מב:(, וברוך ה' יום יום. 
משל לתינוק שאביו מאכילו ומשקהו – כלום ידאג על יום מחר? הלא 
בוודאי  כן  היום  שמפרנסו  וכמו  בנו,  על  אב  רחמי  אשר  הוא  בטוח 
גם למחר, ומשליך כל יהבו על אביו מבלי לחשוב מאומה, על אחת 
כמה וכמה )על( אבינו מלכנו אב הרחמן, הזן ומפרנס את כל העולם 
בטובו, צריך שיהיה האדם בעיני עצמו כילד קטן לפניו, כמו שאמר 
נפשי  ודוממתי  שיויתי  לא  "אם  ב(  קל"א  )תהלים  ע"ה  המלך  דוד 
כגמול עלי אמו" וגו'. וכערך שמהלך עמו בתמימות ומצפה לו ואינו 

חוקר מאומה, ומשליך על ה' יהבו, כן הוא באמת 'יכלכלהו'.
ואכן הדבר בדוק ומנוסה, כי ההולך בתמימות מבלי לחשוב 'חשבונות 
כי  מנוחות.  מי  על  ושקטים  שלווים  חייו  ושעל,  צעד  כל  על  רבים' 
מצבו  וכל  הוא  שהרי  הן,  יתירות  דאגותיו  שכל  נכון  אל  הוא  יודע 
ומעמדו נתונים בידי הקב"ה, ומה לו לדאוג, אז ימלא שחוק פיו ולבו 

רינה, והאמונה יחד עם השמחה יריקו עליו שפע רב מכל העולמות.
כתב הגה"ק ה'חפץ חיים' זי"ע )שם עולם, שער שמירת השבת פ"ג 
לחקור  לנו  אין  כך,  כל  מועטה  האדם  שדעת  "וכיון  וז"ל:  בהגה"ה( 
אחר הנהגתו של מלך מלכי המלכים הקב"ה, וצריך האדם להתהלך 
לטובה,  הכל  הוא  עושה,  שהוא  מה  שכל  ולהאמין  בתמימות  עמו 
ואז בוודאי יזכה לראות בסוף באלו  כי מפי עליון לא תצא הרעות, 
הדבריש גוטא, שהיא הכל רב פוב וחסד, כמו שמובא בגמרא )ברכות 

ס:( במעשה דרבי עקיבא", עכ"ל.
מעשה היה בירושלים בימי קדם, בשני אברכים שהיו לומדים ב'כולל 
ליוצאי גאליציא', והיה אחד מהם רודף את חברו עד חרמה... בכל 
עת מצוא היה מתנכל אליו בכל מיני 'חכמות' והצקות. בצר לו היה 
בידערמאן  דוד  רבי  הרה"ק  בפני  צערו  את  לשפוך  נכנס  ה'נרדף' 
מלעלוב זי"ע. בכל עת היה הרבי מנחמו וחוזר בפניו על דברי חז"ל 
)גיטין לו:( "הנעלבין ואינן עולבין שומעין חרפתן ואין משיבין, עושין 
מאהבה ושמחין ביסורין, עליהן הכתוב אומר 'ואוהביו כצאת השמש 
בגבורתו'" – יבוא יום ותראה כי השתיקה הביאה לך רווחים גדולים 

ועצומים, שתוק נא וירווח לך בבוא העת. 
דברים אלו היו משקיטים במעט את סערת רוחו, עד ששב ה'רודף' 
למלא סאתו במנת בושות, ביזיונות ורדיפות, אז היה ה'נרדף' ממהר 
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שוב אל הרה"ק, והרבי הזכיר לו כבראשונה: 'הנעלבין ואינן עולבים 
שומעין חרפתן ואינן משיבין...', וחוזר חלילה.

ה'שדכנים'  והתחילו  לפרקו  הגיע  הנרדף  של  ובנו  הימים,  עברו 
גמר  לידי  הדברים  שנתקרבו  פעם  שבכל  אלא  נכבדות,  בו  לדבר 
ב'שבירת צלחת', נשמע סירוב מהצד השני, וכל זה נזקף לזכותו של 
'חסרונותיו' של  ולילה להודיע לכל על  יומם  'עובד'  ה'רודף' שהיה 
אל  ומיהר  ה'נרדף',  של  סבלנותו  פקעה  משפחתו...  ושל  המדובר 
'הנעלבין  חז"ל  אמרו   – בשלו  הרבי  אך  נא'...  'הצילני  בזעקת  הרבי 
ואוהביו כצאת השמש  ואין משיבין...  ואינן עולבין שומעין חרפתן 

בגבורתו'.
והוכרח הרודף  וכן היה גם כאשר הגיעה גם בתו לפרקה בתוך כך, 
כי מעתה עליו  בה...  'שעות' לעבודת הקודש שבחר  להוסיף כמה 
זה.  נעזב  צדיק  של  בתו  על  אף  אלא  בנו,  על  רק  לא  סרה  לדבר 
טוב  בכי  השידוכים  ב'  ונגמרו  שמים,  שערי  נפתחו  הימים  מן  ביום 
בייט'  'א  נקרא  ושמו  ירושלים  בעיה"ק  נהוג  היה  אשר  בשידוך   –
)מלשון 'חליפין'... שב' משפחות משתדכים פעמיים כאחד, זה נותן 
בן ובת וזה נותן בן ובת(, והיו עיני ה'רודף' רואות וכלות, ואין לאל ידו 

להושיע...
משהתקרבו מועדי ב' החתונות, וירא הנרדף כי אין הפרוטה מצויה 
לצרכיו היום-יומיים, עאכו"כ לצרכי נישואים כפולים, בלית ברירה 
'משה  )ווינא(, לפקוד את ביתו של  וויען  שם פעמיו לעיר הבירה 
עני  עם  יחוס  אולי  לב,  נדיב  חסד  כאיש  ידוע  היה  אשר  הגביר' 
ואביון... מיד בהגיעו לוויען מיהר לבית הגביר, שם נודע לו שאינו 
פני  את  לחלות  להיכנס  'יזכה'  פלוני  שביום  לו  וקבעו  יחיד',  'בן 

הגביר...
בלית ברירה שכר הלה חדר בבית המלון באותה עיר, עד הגיע זמנו 
להתקבל אצל העשיר. בהגיע זמנו אסף את מטלטליו בדרכו לעזוב 
את המלון, כי מה לו לחפש ברחובות וויען אחר שכבר יתקבל אצל 
'משה הגביר'. כאן נתהפך מזלו לטובה וברכה, כי בדרכו נכנס ל'בית 
מיד  לרוב,  במטבעות  וגדוש  מלא  – ארנק  'אוצר'  שם  מצא  הכסא' 
לו לקחת המעות שהרי רוב  כי מצד הדין הרי מותר  חישב בדעתו 
א(  רס"ו  )חו"מ  מותר'  עכו"ם  ו'אבידת  גויים  הינם  שם  הנמצאים 
לאידך אוי לו ואוי לנפשו אם ייתפס בכך, על כן נטל את המטבעות 
ואת  עתה,  עד  ברשותו  שהיו  המועטות  הפרוטות  עם  יחד  ועירבן 
פן  נפשו  על  להימלט  ומיהר  ביה"כ,  לתוככי  זרק  ה'גוי'  של  הארנק 

יתעורר 'בעל האבדה' לחזר אחר אבדתו... 
אך את אשר יגור בא לו – כי ברצותו לצאת מבית המלון, כבר היה 
את  שגנב  ה'גנב',  אחר  לחפש  שבאו  רבים  בשוטרים  מוקף  הבית 
הארנק משר גדול ששהה שם ביום הקודם. 'פקודה' ניתנה מראש 
השוטרים שעל כל הנמצאים להישאר איש איש בחדרו, והשוטרים 
יחפשו בכל החדרים עד שימצאו את הגנב. בלית ברירה חזר היהודי 

לחדרו כשהוא חרד לקראת הבאות...
כאשר הגיעו השוטרים אל חדרו של היהודי פשפשו ומצאו בכליו 
הסכום  היה  לא  )כי  האבדה  לסכום  כמעט  הדומה  אדיר,  סכום 
את  וגם  משלו,  הוסיף  פרוטות  כמה  שהרי  האבדה,  לסכום  מדוייק 

ה'ארנק' לא מצאו(, מיד חשדו בו שהוא הוא ה'גנב' )באותה העת, 
היה דבר זה כרוך אף בסכנת מוות מצד המלכות( דאל"כ מניין לעני 
דבריהם,  את  היהודי  שמע  כאשר  אולם  כך.  כל  גדול  סכום  כמותו 
נענה ואמר בבירור: "איני יודע מדוע נטפלתם אלי – הרי אנוכי מנהל 
עסקים גדולים בכולל גאליציא בארץ ישראל, ואלפי אלפים דינרי 
זהב וכסף עוברים תחת ידי בעסקאות שונות, ואין 'סכום כזה' בגדר 

'חידוש' אצלי כלל". 
השוטרים שעמדו מסביבו לא ידעו מה לעשות בדינו, שכן לא ידעו 
מה הוא סח – מהו 'כולל' ומהו 'גאליציא'... ואלו עסקים נערכים שם... 
מכיוון שכן החזיקו אותו במעצר, ולבינתיים שלחו על ידי ה'קאנסול' 
שלהם בארץ ישראל, שיברר ב'כולל גאליציא' אודות זה האיש ומה 
מעשיו. בהגיע ה'שליח' אל הכולל אינה ה' ופגש במיודענו ה'רודף', 
הרודף:  שאלו  מעשיו?"...  ומה  פלוני  את  "התכיר  האיש:  וישאלהו 
וויען נשלחתי לברר  ויען השליח: "מעיר הבירה  "מי שלחך הנה?". 
בפני  עצמו  את  הלה  מפרסם  הנראה  שמן  הרודף,  הבין  אודותיו", 
הגבירים הנדיבים כעני מרוד וחסר כל, והם שלחו לברר אם דבריו 
כנים ומצבו גרוע כל כך או שמא רמאי הוא. החליט הרודף לגמור 
שיהודי  לך  "תדע  ונפלאות:  גדולות  לדבר  והחל  החשבון,  את  אתו 
זה מהסוחרים הכי גדולים כאן בכולל, משופע הוא במעות ועשירות 
לרוב"... כשמוע ה'שליח' את דבריו שלח את ה'ידיעות' לוויען, שם 

שחררו את היהודי עם האוצר הגדול בידו, ו'ליהודים היתה אורה'.
להיכל  לעלות  מיהר  ירושלים,  שבעיה"ק  לביתו  ה'נרדף'  משחזר 
את  נשא  שם  והרחבה,  בנדיבות  'לחיים'  מסיבת  שם  וערך  הכולל, 
דברו וגולל את כל חסדי המקום עמו... והפטיר: "יודע הנני בבירור 
אותי  העלה  ואף  לחיים,  ממוות  הצילני  כאן  הכולל  מבני  שאחד 
מבירא עמיקתא לאיגרא רמא בעשירות מופלגת, מודה אני לו בכל 

לבי"... ועד היום הזה מפורסמים צאצאיו כ'בעלי פרנסה'.

המשך בעמוד 27

"יודע הנני בבירור שאחד מבני 
הכולל כאן הצילני ממוות 
לחייש, ואף העלה אותי מבירא 
עמיקתא לאיגרא רמא בעשירות 
מוטלגת, מודה אני לו בכל 
לבי"... ועד היוש הזה מטורסמיש 
צאצאיו כ'בעלי טרנסה'
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טעש אחת נכנסתי למרן הגראי"ל שפיינמן זצ"ל, וסיטרתי לו על קבוצת 
משקיעיש באנגליה, שהשקיעו את כל מה שיש להש באיזשהו עסק, שנתן 

להש בהתחלה %30 רווח, וכך רכש את אמונש. הש גייסו כסטיש מבני 
משטחה ומחבריש כדי להשקיע, וביוש מן הימיש התברר להש שאיבדו את 

הכל. מאה ושמוניש מיליון שפרלינג! 

הגה"צ רבי אריה שכפר זצ"ל על הדמיון והשכל

"שְֹׁטִפיש ְושְֹׁפִריש ִּתֶּתן ְלָך ְּבָכל ְשָׁעֶריָך" )דבריש פ"ז, י"ח(

בראש ובראשונה, את השופטים והשוטרים "תתן לך" - תשפוט את 
עצמך! ועליך לדאוג שיהא זה "משפט צדק". גם כשאתה שופט את 
עצמך "לא תטה משפט", ואל תוותר על האמת. תהיה האמת מה 

שתהיה, טובה לך או לא – אין לזוז ממנה!
נראה  פניו  על  אם  גם  האמת  את  לחיות  יודע   - תורה  שלומד  מי 
לחיות  מתרגל  תורה  לומד  שלא  מי  ולהפך:  משתלם.  שהשקר 

בשקר, כשנראה לו משתלם.
נתעוותו   – הנאה  בעלי  "משרבו  ע"ב(:  מז  )סוטה  אומרת  הגמרא 
רש"י:  ומפרש  בעולם".  נוח  ואין  המעשים,  ונתקלקלו  הדינים, 
"שמתוך שהם בעלי הנאה אין מטריחים עצמם לעיין בדין ובאיסור 
והיתר להורות לציבור, ומתוך כך נתקלקלו מעשיהם, וכיון שכן, אין 

לקב"ה נחת רוח בעולמו ואין עולמו נוח לו".
לא  הם  כך  משום  הסוף,  עד  סוגיה  כל  לברר  כח  אין  לעצלנים 
מתרגלים לחפש את האמת המוחלטת, וממילא מתעוותים הדינים 

ומתקלקלים המעשים.
"ענין  כותב:  ח(  אות  א  )חלק  וביטחון'  'אמונה  בספרו  איש  החזון 
וטבעו  עיוני,  בלתי  שטחי,  והוא  השכל,  מן  נאצל  כח  הוא  הדמיון 

לשכנע את האדם, ולאסור את ליבו שלא יחשוב נגד דמיונו".
עקא,  דא  סמכא.  ברי  אינם  שהדמיונות  היטב  מבין  אדם   - בשכלו 
השכל  את  להפעיל  לאדם  מאפשר  ולא  גדול,  תוקפן  הוא  הדמיון 

ולחשוב אחרת ממנו.
וכך, הדמיון מתעתע באדם והופך אותו להיות מכור אליו. הוא נוהה 
לא  האחרת.  האמת  את  לאדם  להציג  לשכל  מאפשר  ולא  אחריו 
כי  בישין,  מרעין  ושאר  משקרים  מתנצחים,  רבים,  שאנשים  פלא 
מורה דרכם הוא הדמיון שמורה להם שהצדק לצידם, ומשתלם להם 

להגיב ולריב, כדי להוציא את צדקתם לאור.
לבור  נפלו  פשוט  שאנשים  רבים,  למקרים  להתוודע  נוראות  נורא 
כשהציגו  הרגל  את  פשטו  אנשים  דמיונות.  של  בעטיים  תחתיות 
בפניהם מצגות שווא על רווחים דמיוניים, והם מכרו את ביתם כדי 

להשקיע את כספם בחלומות באספמיא, כולם עורבא פרח.
על  לו  וסיפרתי  זצ"ל,  שטיינמן  הגראי"ל  למרן  נכנסתי  אחת  פעם 

קבוצת משקיעים כאלו באנגליה, שהשקיעו את כל מה שיש להם 
באיזשהו עסק שנתן להם, בהתחלה, שלושים אחוזי רווח, וכך רכש 
את אמונם. הם גייסו כספים מבני משפחה ומחברים כדי להשקיע, 
וביום מן הימים התברר להם שאיבדו את הכל. מאה ושמונים מיליון 
שטרלינג! הרב שטיינמן קרא בעצב את הפסוק )ישעיהו ס, ח(: "מי 
אלה כעב תעופינה וכיונים אל ארובותיהם". אנשים רצים – כמו יונים 

– אל המלכודת בגלל דמיונות כוזבים.

אדש מדמיין שכל דבר קשור אליו...
באחד  מונית  עם  עברתי  בצידו:  שתובנה  מעניין  סיפור  לי  קרה 
מרחובות ירושלים, ולפתע הבחנתי בילדה קטנה כבת חמש, עומדת 

במדרכה בצד הכביש, ובוכה.
מנהג  וביקשתי  הכביש,  את  אותה  שיעבירו  רוצה  שהיא  חשבתי 
אותה,  שאעביר  לה  והצעתי  אליה  ניגשתי  לרגע.  שיעצור  המונית 
אך היא השיבה שהגן שלה בצד הזה והיא איננה צריכה לעבור את 

הכביש כדי להגיע אליו.
"אם כן למה את בוכה?", שאלתי אותה.

"ערבי הרים אבן גדולה ורצה לזרוק עלי", השיבה.
השליך  וערבי  הבתים,  באחד  שיפוצים  עשו  בסמוך  התברר?  מה 
פסולת בנייה לתוך מכולת אשפה שעמדה שם. הילדה היתה בטוחה 

שהערבי התכוון לזרוק עליה...
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ואני העליתי מן הסיפור הזה תובנה פשוטה וחשובה: אדם שם את 
עצמו במרכז העולם, ומפתח דמיונות שכל מה שסביבו קשור אליו...

כוחה של נגיעה 
אסיים בסיפור מעניין נוסף עם תובנה דומה:

היה עלי להגיע מראשון לציון לבני ברק, לחופה שנועדה לשעה רבע 
לשמונה, ולאחר מכן, בשעה תשע, הוזמנתי למסור שיעור בנושא 

שלום בית.
וארבע,  שישים  מאה  בקו  לנסוע  או  אפשרויות:  שתי  לפני  עמדו 
שאמור היה להגיע לתחנה בדקה הקרובה, אבל הוא מגיע רק עד 
צומת קוקה קולה, או לחכות לקו שלוש מאות ושבע עשרה שנכנס 
לתוך בני ברק, אבל הוא אמור להגיע לתחנה רק בעוד רבע שעה. 

החלטתי לנסוע בקו מאה שישים וארבע.
מאות  ארבע  בקו  הבחנתי  השומר,  תל  שבמסוף  לתחנה  כשהגענו 
שעומד לפנינו, באותה תחנה, גם הוא לכיוון בני ברק. המסוף היה 
עדיין חדש ולא הייתי בקי באוטובוסים שנוסעים שם. הייתי בטוח 
שהאוטובוס קו ארבע מאות שלפנינו נוסע לבני ברק, נגשתי לנהג 
וביקשתי שיעשה לי טובה: "תמתין לי רבע דקה, אני רוצה לבקש 
מהנהג שלפנינו שיעלה אותי לבני ברק, ואם יסרב אני חוזר אליך". 
תשובתו היתה: "אין סיכוי שהוא ייקח אותך, אבל אני מוכן לחכות". 

הודיתי לו ורצתי לקו ארבע מאות.
"בכבוד,   – איתך?"  לנסוע  בבקשה  יכול  "אני  הנהג:  את  שאלתי 
בשמחה. תעלה"... סימנתי לנהג שמאחורה שאני נשאר באוטובוס 

הזה, והוא הפליג לדרכו.

שאלתי את הנהג: "כמה עלי לשלם?", והוא נקב בסכום של נסיעה 
שלימה מירושלים לבני ברק, למרות שנותרה רק נסיעה קצרה.

בליבי התרעמתי עליו מאד: מה החוצפה הזאת לגבות מחיר מלא 
של נסיעה?... אבל לא הייתה לי ברירה, הרי אם ארד ואקח מונית 
– לא יעלה לי פחות... מה גם שעוד שניים שעלו אחרי שילמו את 

המחיר המלא, בלא אומר ודברים.
לקח לי בדיוק חצי דקה, בסיבוב בכביש הראשי, להבין שהאוטובוס 

הזה נוסע לירושלים...
הרהרתי: למה לא קלטתי את זה מקודם, והרי כמה נורות אדומות 
היו אמורות להידלק אצלי? אם הנהג הראשון אמר שאין סיכוי – איך 
השני הסכים כל כך בקלות? בנוסף, למה שנהג ייקח מחיר מופרז? 

ולמה הנוסעים שעלו אחרי שילמו בלי אומר ודברים?
והבנתי: הייתי מרוכז אך ורק בעצמי! לנגד עיני היה רק דבר אחד: 
אני צריך להגיע לבני ברק! משום כך לא התייחסתי לכל האיתותים 

והנורות האדומות שמסביבי.
האמת  את  לראות  יכול  לא  אדם  אישית.  נגיעה  של  כוחה  זוהי 

מחמתה!
לכל הפחות כן הרווחתי דבר אחד: במחלף לוד רמלה ירדתי ושמתי 
פני חזרה לבני ברק. לחופה לא הגעתי, אבל לשיעור הגעתי, והיה לי 
שיעור מן המוכן! סיפרתי להם את כל הקורות אותי, ואמרתי שזהו 

היסוד הגדול ל"שלום בית".
הבעיה הגדולה בשלום בית מתחילה בכך שכל אחד – מכח הנגיעות 
האישיות שלו – סבור שהוא הצודק. הוא מרוכז בעצמו ולא מחפש 

שיעורים במסכת עירובין
מוגשים בצורה מאירת עיניים

בליווי תמונות ואיורים הרב מאיר שפרכר שליט"אהרב אפרים סגל שליט"א

www.dirshu.co.il

חדש!
המשך בעמוד 28
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באחד מביקורי האחרוניש אצל מרן ראש הישיבה, הגרא"מ שך זצ"ל, 
טנה מרן אלי ואמר: "ברצוני להשמיע לך דבריש חשוביש, ואני מבקש 

שתרשוש את מה שאומר לך". מרן טתח ואמר: "מימי לא היה לי יוש אחד 
פוב. תמיד היו לי צרות, יגון ואנחה, אך בכל זאת אני אדש מאושר!"...

הרב שלמה לורינץ, מעלה מזכרונותיו האישייש עש מרן הגרא"מ שך זצוק"ל

"ֶאל ַהֹּכֲהִניש ַהְלִוִּיש ְוֶאל ַהּשֵֹׁטפ ֲאֶשׁר ִיְהֶיה ַּבָּיִמיש ָהֵהש" )דבריש י"ז, פ'(

מרן  הגולה,  בני  כל  של  רבן  על  מזכרונותיי  להעלות  אבוא  טרם 
חשובה,  נקודה  להקדים  ברצוני  זצוק"ל,  שך  מן  מנחם  אלעזר  רבי 

המייחדת את דמותו של רבינו:
במשך רוב שנות חייו, לא הכיר מרן ולא התעניין בשום דבר בעולם, 
זו  היתה  לא  התורה.  והרבצת  התורה  לימוד  אחד:  בדבר  מלבד 
הכיר  לא  פשוט  הוא  הזה,  העולם  מהוויית  'בריחה'  או  'הסתגרות' 
עולם אחר מלבד ד' אמות של הלכה, ולכן לא היה שייך במציאות 

לדבר עמו על נושא אחר.
כאשר צורף מרן בשנת תשי"ט למועצת גדולי התורה, ספרתי על 
כך למרן הגרי"ז מבריסק. לשמע הדברים העלה הגרי"ז בת שחוק 
על שפתיו, ושאל אותי: "תגיד לי ר' שלמה, ר' לייזר'ל שלנו מסוגל 
לשבת במועצת גדוה"ת? הלא הוא שייך אך ורק לתורה, ואינו יודע 

מאום מענייני העולם הזה, כל כולו תורה בלבד!".
בניגוד למצופה ובניגוד מוחלט לדרך הטבע, הפך מרן למנהיג בחסד 
עליון של כלל ישראל. מצודתו הייתה פרוסה על כל רחבי תבל, ולא 
היה דבר גדול או קטן בעולם התורה שלא היה מעורב בו. הוא זכה 

להתקבל כמנהיגם הבלתי מעורער של כלל ישראל.
אין לנו כלים להבין את כוחותיו של מרן, כיצד היה שקוע כל כולו 
בתורה, ובד בבד היה מנהיג של כלל ישראל, וזאת יחד עם התמסרותו 
לכל יחיד ויחיד. חידה סתומה היא בעינינו, כיצד הספיק, כיצד הכיל 
מזה  רחוקים  היינו  אך  אותו,  שהכרנו  חשבנו  המרובה.  את  המועט 

מרחק רב.
מאלפים ביותר בעניין זה הם דברי הגרש"ז אויערבך.

יצחק )שהוא חתן בתו( שאל את הגרש"ז: "מקובל שבכל  רבי  בני 
בדורינו?".  גם  קיימים  הם  האם  נסתרים.  צדיקים  ל"ו  יש  ודור  דור 

הגרש"ז השיב בוודאות שאכן ישנם כאלו גם בדורנו.
בלבוש  מסתתרים  הללו  שהצדיקים  "אומרים,  לשאול:  הוסיף  בני 
בעלי  של  בשמותם  נוקבים  ובדורינו  פשוטים,  מלאכה  בעלי  של 
מלאכה שהתנהגותם כפשוטי עם, אבל לפי טענת העם הם צדיקים 
הצדיקים  הם  אלה  לא  "לא!  בפסקנות:  ענה  הגרש"ז  נסתרים". 

הנסתרים".
לו  ענה   – בדורנו?"  הנסתרים  מהצדיקים  הוא  מי  "ובכן,  בני:  שאל 

הגרש"ז: "אתה מכיר אותו היטב, הוא רבך, הגרא"מ שך!".

בני שאל בתמיהה: "הסבא קובע שמרן הגרא"מ שך הוא מהצדיקים 
הנסתרים?! הרי אין אדם מפורסם ממנו בדורנו!".

השיב הגרש"ז: "עד כמה שהגרא"מ שך מפורסם, אין אפילו אחד 
שמכיר באמת את גדלותו הפנימית. החלק הנסתר שבו גדול לאין 
ערוך מהנגלה שבו. האתכסיא עולה הרבה הרבה על פני האתגליא".
הנגלה,  על  עולה  שלו  הנסתר  שהפן  "לולא  ואמר:  הוסיף  הגרש"ז 
אצלו  רואים  שאנו  קומה  שיעור  לאותו  להגיע  היה  אפשרי  בלתי 
מאד,  רב  לגובה  המתנשא  לבניין  דומה?  הדבר  למה  משל  בגלוי. 
שאינו יכול להחזיק מעמד אלא אם כן יסודותיו הטמונים באדמה, 

הם עמוקים וחזקים ביותר"...
מן הענין להוסיף כאן, כי מרן עצמו היה רגיל לומר בשם רבי ישראל 
סלנטר, שבזמננו לא יתכן שיהיה 'צדיק נסתר', ונימוקו עמו: "יהודי 
יכול להסתגר בד' אמותיו בזמן  נוגע לליבו, אינו  אשר כבוד שמים 
שהאש בוערת מסביבו, כאילו אין זה נוגע לו. עליו לצאת למערכה 
ולפעול ככל יכולתו למען כבוד ה' ותורתו". מרן הזכיר את הדברים 
האומה,  בבנייני  שהתקיים  התורה',  'דגל  של  היסוד  בכנס  בנאומו 

בתשרי תשמ"ט.
בפומיה:  מרגלה  ובעוז,  תקיפה  ביד  הדור  את  שהנהיג  למרות 
שקיבלתי  מה  זה  לי  הידוע  כל  דבר.  שום  יודע  אינני  "כשלעצמי 
ומהרב  איש  מהחזון  גרודז'ינסקי,  עוזר  חיים  מר'  חיים,  מהחפץ 
ובין בעניין  ציבור  בין בענייני  ואם מתעוררת איזו שאלה  מבריסק. 
של הפרט, אני מסתגר וחושב: 'איך היו מכריעים בענין זה ר' חיים 
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עוזר והחפץ חיים'...".
ראיתי לנכון להעלות מספר קווים שהיו ייחודיים לדמותו של מרן, 
יוכלו לתאר לעצמם במשהו את  כדי שהצעירים שלא זכו להכירו, 
על  דבריי  את  כראוי  יבינו  כך  ידי  ועל  במרן,  בו  שהיתה  הייחודיות 

מרן.
מי שיתבונן על חיי מרן התבוננות שטחית, יתרשם כי מרן הוא אדם 
שחי בתוכנו, כאחד מאתנו. הוא התפלל, למד, אכל וישן ככל אחד 
שהיה  אדם  שאין  גם  יראה  בתולדותיו,  מעט  יעמיק  אם  מאיתנו. 
קשור ומעורב יותר ממנו בהוויות העולם. מחדרו הצנוע הקיף עולם 
ומלואו, ידע את כל אשר נעשה, ודאג ללא הרף למחסורם הרוחני 

והגשמי של מוסדות התורה ושל יחידים אין ספור.
בעולם  מוצבות  אמנם,  היו,  רגליו  זו.  מהשקפה  רחוקה  האמת  אך 
יניקת חיותו,  הווייתו, עיקר  הזה, אך ראשו הגיע השמימה... עיקר 
רוחו  אך  הזה,  בעולם  ופעל  חי  הוא  העליונים.  העולמות  מן  הייתה 

ומחשבתו היו דבוקות בעולם הבא, בעולם שכולו טוב.

"עוד מעפ אטגש עש רבי עקיבא..."
באחד מביקורי האחרונים אצל מרן ראש הישיבה, בערוב ימיו, פנה 
מבקש  ואני  חשובים,  דברים  לך  להשמיע  "ברצוני  ואמר:  אלי  מרן 
שתרשום את מה שאומר לך". בקשה כזו לא היתה דבר שבשיגרה 

אצלו.
מרן פתח ואמר:

"מימי לא היה לי יום אחד טוב. תמיד היו לי צרות, יגון ואנחה, אך בכל 
יכול היות בעוד שנה, חודש,  זה  זאת אני אדם מאושר! עוד מעט, 
מהעולם.  אפרד  מדברים,  אנחנו  בעוד  עכשיו  גם  ואולי  ימים  כמה 
כאשר אגיע לעולם האמת, אצטרך לתת דין וחשבון בפני הקב"ה. 
יודע אני 'אז מען וועט מיר שמייסען' )שילקו אותי( על כעס, גאווה 
)בהזדמנות אחרת אמר גם על ביטול תורה(, אבל אחרי כל  וכבוד 
לגן  להיכנס  זה אוכל  'סלחתי'. אחרי  זה, אשמע את הקב"ה אומר 
עדן, ולהיפגש עם רבי עקיבא וחבריו. האם אתה יכול לתאר לעצמך 
איזה עונג ואושר הוא להיפגש עם רבי עקיבא?! ומכיון שאני מרגיש 
את האושר הזה, הרי ממילא אני מאושר כבר עכשיו, ולמרות הימים 
הרעים שעוברים עלי – הרי זה כאין וכאפס לעומת ההרגשה שלי על 

מה שיהיה לי שם"...
עליו  השפיעו  לא  חופניים  מלוא  נטל  מהם  הזה,  בעולם  צרותיו 
רבי  עם  יחד  שם,  היה  הוא  כאן,  היה  לא  שלבו  משום  במאומה, 
ארוכה,  פרידה  לאחר  לביתו  בדרכו  שהוא  אדם  כאותו  עקיבא... 

ומרוב שמחה וציפיה אינו מרגיש כלל בטלטולי הדרך...

"הימיש הכי פוביש שלי"
פעמים רבות סיפר לי מרן על הסבל שהעבר בחייו, והוא אף הזכיר 

זאת ברבים בהזדמנויות שונות, כמו בחתונות נכדיו:
הבחורים  בסלבודקה,  שלמדתי  בזמן  ביישן.  הייתי  ומתמיד  "מאז 
הלכו לאכול 'ימים' )'טעג'( ואילו אני, בגלל היותי ביישן, לא יכולתי 
לבית  הביאו  צדקניות  שנשים  במה  והסתפקתי  'טעג',  לאכול 
חי  הייתי  שם...  היו  מים  להן.  שנשאר  ממה  יבש  לחם   - המדרש 
במשך כל השבוע על לחם ומים. 'פת במלח תאכל ומים במשורה 
תשתה'... יוצאת מן הכלל היתה השבת – בה חובה לאכול סעודה, 
ההלכה  שלפי  הסעודות,  שתי  את  לאכול  בתים  לבעלי  הלכתי 
שבתך  'עשה  נאמר:  עליה  שלישית,  בסעודה  אך  לאכול,  חייבים 
חול ואל תצטרך לבריות' העדפתי להישאר רעב ולא ללכת לבעלי 

בתים.
לראשי.  מתחת  עץ  בול  והנחתי  ספסל,  על  המדרש  בבית  ישנתי 
מעיל  לו  שהיה  מישהו  ובא  קר,  היה  כרית...  לי  היתה  לא  מעולם 

קרוע, ראה שאני קופא מקור, וכיסה אותי בו...
מעולם לא היו לי נעליים שלמות. לא היה לי כסף להחליף סוליות, 
ונעשו בהן חורים. הנעליים גם היו קרועות ולבסוף נקרעו, אצבעותי 
רק  לי  היתה  חולצה  מרופטת,  היתה  החליפה  מהנעליים...  יצאו 
אחת, אותה כיבסתי בערב שבת, כדי שלשבת  תהיה לי חולצה נקיה 

לכבוד שבת. במשך הזמן החולצה נקרעה...
הימים הכי טובים שלי.  היו  "אלו  לי מרן:  זאת אמר  כל  אך למרות 

הייתי שקוע כולי בלימוד ולא ידעתי דבר ממה שמתרחש בחוץ"...
'חיי העולם הבא'.  נער צעיר, חי מרן את  בימי עלומיו, בעודו  כבר 
ימים אלו היו ימים מאושרים, "הימים הכי טובים שלי", יותר טובים 
על  שמים  "ימי  חי  שהיה  משום  עולם,  של  בכבודו  שישב  מהימים 
הארץ". הוא היה מאושר, כי ה'עולם הזה' שלו לא היה 'עולם הזה', 

הוא היה כולו 'עולם הבא'.

שמחת החייש
מרן העיד על עצמו שלא היה לו יום אחד טוב בימי חייו, ובכל זאת 
הוא היה מלא וגדוש בשמחה. תמיד התפעלתי – ממש יצאתי מכליי 

– משמחת החיים של מרן, שאף השפיעה על כל סביבותיו.
ולא הצלחנו להעביר  כישלונות,  נכנסתי אליו כשהיו  רבות  פעמים 
דברים שהוו את צפור נפשה של היהדות החרדית, או בזמנים בהם 
מצב רוחי היה ירוד בגלל סיבה כל שהיא. מיד כאשר נכנסתי לחדרו, 
עברה אלי שמחת החיים שלו. לפתע, כל הדאגות והצער שהעיקו 
עלי – כאילו לא היו. לא יכולתי להבין איך אפשר לדאוג! שמחתו של 

מרן דחתה כל דאגה ומועקה.
כשביקר אצלו הנדיב הגדול ר' משה רייכמן, שזכה לתמוך ביד רחבה 
אך  שלך,  בעוה"ב  מקנא  "אני  שך:  הרב  לו  אמר  התורה,  במוסדות 

אתה יכול לקנא בעוה"ז שלי!".

)מתוך 'במחיצתם של גדולי התורה'(
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ואז מבלי משיש, הנחתי את היד על מושב הכיסא, שש ניצב כטתור הזזה 
המכוונן את מושב המפוס. ברגע שנלחץ הכטתור בפעות, הוספ הכיסא 

והטך למיפה, לנגד עיניי המשתאות ולתמיהת היושב על הכיסא, כבד 
המשקל, שלטתע מצא עצמו צונח אל מיפה... לא מצאתי מיליש בטי 

להביע צערי וכאבי, על עוגמת הנטש שנגרמה בעפיי לאדש, ועל העלבון 
והצער שהיו מנת חלקו באותש רגעיש אומלליש... 

רבה של מגדל העמק, הרב יצחק דוד גרוסמן שליפ"א, על נטלאות דרכי ד'

"ְוָנַתן ַלֹּכֵהן" )דבריש י"ח, ג'(

יושב במחלקה  ואני מוצא את עצמי  כנפי המטוס העפילו אל על, 
במחלקת  אלא  לנסוע  שלא  מקפיד  אני  כשלעצמי  הראשונה. 
שנים,  ארבע  לפני  הברית  לארצות  נסיעה  באותה  אך  התיירים, 
לעבור  כנראה מחוסר מקום במחלקה הרגילה,  הדיילים,  לי  הציעו 

למחלקה הראשונה.
עם המראת המטוס תרתי אחר שותפיי לחווייה – האנשים הנוסעים 
ממדים,  וגדול  גרם  רחב  אדם  גיליתי  המטוס.  בחרטום  כאן  עמי 

היושב על כיסא ובקושי נושם.
ניגשתי אליו ושאלתי לשלומו. לא הכרתיו, אבל "חברים כל ישראל". 
'מגדל  של  סיפורו  את  המספרים  האלבומים,  את  מתיקי  הוצאתי 
המוסדות  בניין  הקמת  בסיפור  למסע  חברי  את  ושיתפתי  אור', 
לבנות, שאנו מצויים בשלבי סיום הבנייה. גיליתי את אוזניו כי לאור 
זאת ולנוכח הקושי שלנו להגיע לסיום הבנייה - נאלצתי לצאת לחוץ 

לארץ.
של  הטבעית  הסביבה  הארץ,  את  "לעזוב  לו,  אמרתי  קל",  זה  "אין 
האדם, ולצאת לתור אחר נגידי עם ונדיבי לב, שייאותו ליטול חלק 

במעמסה הרובצת על שכמי 24 שעות ביממה".
כי  לו,  לענות  בוחר  ואני  בסתמיות.  האיש  שואל  הולך?",  זה  "איך 
"ברוך ה' וברוך שמו, מה' מצעדי גבר כוננו, ובכל מקום שאני הולך 
ובטוח  הדל,  מכוחי  זה  ואין  עלי.  חופפת  ה'  ישועת  את  רואה  אני 
בצל  החוסים  הלב,  שבורי  הילדים  של  מכוחם  אלא  זה  שאין  אני 

מוסדותינו".
ואם נגענו בנדיבות הלב, בחרתי לומר לו את אשר על לבי – כי לא 
לכל אדם יש זכות לתת צדקה. גם האדם העשיר ביותר צריך להיות 

בעל זכות כדי לעשות חסד.
"למה כוונתך?", התפלא האיש. וציטטתי לו את דברי הזוהר הקדוש 
הידועים על הכתוב "ויקחו לי תרומה". רבי שמעון בן יוחאי אומר, כי 
האדם החפץ להשתדל במצווה יעניק תרומה לה', ועל ידי זה תשרה 
שכינה. "מאת כל איש אשר ידבנו ליבו" – איש זה, המתגבר על יצרו, 

שעל ידי זה זוכה לתת תרומה לה'.
הוספתי את דברי הגמרא )סוטה מט(: "אמר רבי אלעזר: כל העושה 
'אוהב  שנאמר:  חסד,  כולו  העולם  כל  מילא  כאילו  ומשפט  צדקה 
צדקה ומשפט חסד ה' מלאה הארץ'. שמא תאמר כל הבא לקפוץ 
קופץ, תלמוד לומר 'מה יקר חסדך, אלוקים'. ומפרש רש"י: 'שמא 
כל הבא לקפוץ ולעשות צדקה וחסד קופץ, ומספיקין וממציאים לו 
אנשים מהוגנים – לכך תלמוד לומר: 'מה יקר' צריך לתת לב ולטרוח 

ולרדוף אחריה, לפי שאינה מצויה תמיד לזכות בה למהוגנים'".
"כאן", הדגשתי בפניו, "אנו לומדים מדברי רש"י – שצריך לתת לב 
ולטרוח ולרדוף אחריה, משמע שאין זה קל, אלא צריך זכות מיוחדת 

להיקרא תורם ונדיב לדברי קדושה".
"אני  לו:  אמרתי  עמו.  בל  לבו  כי  היה  נראה  והקשיב.  שמע  האיש 
לעשות  זכות  בעלי  שהם  אנשים  לזכות  לחו"ל,  במסעותיי  ממשיך 
משען  עבורם  המהווים  המוסדות,  בצל  החוסים  הילדים  עם  חסד 

ומשענה".
היד על מושב  נראה כמתעניין, ואז מבלי משים הנחתי את  האיש 
ברגע  המטוס.  מושב  את  המכוונן  הזזה  כפתור  ניצב  שם  הכיסא, 
עיניי  לנגד  למיטה  והפך  הכיסא  הוסט  בטעות  הכפתור  שנלחץ 

המשך בעמוד 28
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לטני שניש רבות, הייתי רגיל להגיע לישיבת 'אור חדש' כאן בעירנו 
לייקווד, והייתי לומד עש בחוריש. יוש אחד הגיע תלמיד חדש להיכל 

הישיבה, הבחור ההוא כמעפ ולא טתח טיו, כאילש בא וישב על מקומו, לא 
התעניין בנעשה סביבו ולא הסתכל על שוש חבר, ואף אלו שהיו מנסיש 

להתחבר אליו, לא יכלו לו

הגאון רבי שלמה זלמן טרידמן שליפ"א, אב"ד סאנפוב ליקווד, על כוחה של מילה

לע"נ גיסו, הגה"צ כ"ק מרן האדמו"ר, מרן ישראל משה בן מרן אברהש יעקב זצוק"ל, מסאדיגורה 

"ְוִדֶּבר ֶאל ָהָעש" )דבריש כ', ב'(

ני"ו יצא לאור ספר  לכבוד שמחת החתונה של בני הרב צבי הירש 
'נועם שיח' חלק ב', ואחד העניינים הנידונים שם, הוא מגודל מעלת 
אמירת 'ַא גוט ווארט' להשני. הבאנו את דברי הרה"ק ה'בית אברהם' 
מסלאנים זי"ע, על הנוסח שאנו אומרים בליל שבת קודש בברכת 
במאמר  אפשר  שלפעמים  במאמרו",  מתים  "מחיה  שבע:  מעין 

ומילה טובה לשני, ממש להחיות מתים, עיי"ש.
יוחנן,  רבי  "אמר  ע"ב(:  קי"א  דף  כתובות  )מסכת  בחז"ל  איתא 
חכמי  ואמרו  חלב".  ממשקהו  יותר  לחברו  שינים  המלבין  טוב 
בשרי,  כשאדם  דהנה  זה,  מאמר  לבאר  צחות  בדרך  המוסר 
לאחר שאכל סעודה בשרית, לא שייך להרוות צמאונו עם חלב, 
מאכילת  שעות  שש  לאחר  עד  החלב  את  לשתות  לו  אסור  שכן 
המלבין  כן  לא  מאומה,  לו  עוזר  חלב  המשקהו  אין  ולכן  הבשר, 
את  שומע  הוא  לחברו,  טובה  מילה  אומר  הוא  לחברו,  שינים 
אפשר  שאי  זמן  אין  תמיד,  טוב  זה  לו,  ועוזר  לו  ומקשיב   צרתו 

לעשות כן...
של  כללי  מנהל  שליט"א,  פויגל  יהודה  אליעזר  ר'  הרה"ח  לי  סיפר 
אחת  שפעם  ראחמיסטריווקא-ארה"ב,  דחסידי  הכוללים  רשת 
ימי  בתחילת  בקאנטרי  שליט"א  מראחמיסטריווקא  הרבי  שהה 
החורף, וביום י"א חשוון – יום היארצייט של הרה"ק ה'מאור עינים' 
זי"ע – ערך שם את שולחנו הטהור. באותה עת נפש בקאנטרי גם 
מראחמיסטריווקא  שהרבי  וכששמע  זי"ע,  מסקולען  אדמו"ר  כ"ק 
עורך את שולחנו לכבוד היארצייט, הגיע לשם להשתתף בעריכת 

השולחן.
ואמר,  הרבי  התבטא  מסקולען,  הרבי  כשיצא  הטיש  לאחר 
שהשתתפות הרבי מסקולען בסעודה, היתה לו לזכות ולעונג גדול. 
כששמעו מקורביו את התבטאותו, נענו ואמרו לרבי, שבצאת הרבי 
מסקולען מהשולחן הטהור, התבטא באותה מטבע לשון, שהייתה 
לו ההשתתפות אצל האדמו"ר מראחמיסטריווקא שליט"א לזכות 
גדולה. כששמע הרבי את דבריהם נענה בענוותנותו ואמר בתמיהה: 

של  היארצייט  בסעודת  להשתתף  הגיע  הוא   – אלי?  הגיע  "הוא 
ה'מאור עינים'"... 

לפני שנים רבות, הייתי רגיל להגיע לישיבת 'אור חדש' כאן בעירנו 
יום אחד הגיע  והייתי לומד עם בחורים כפי מסת הצורך.  לייקווד, 
פיו,  פתח  ולא  כמעט  ההוא  הבחור  הישיבה.  להיכל  חדש  תלמיד 
כאילם בא וישב על מקומו, לא התעניין בנעשה סביבו ולא הסתכל 
על שום חבר, ואף אלו שהיו מנסים להתחבר אליו לא יכלו לו. הנהלת 
הישיבה החליטה להטיל עלי עבודת הקודש, שאנסה להתחבר אליו, 

ללמוד עמו ולדובבו ולהכניסו בין החברים כאחד מן החבורה.
לאחר כמה דקות שישבתי אתו, ראיתי שאין עבודתי ללמדו תורה. 
בעל כישרון נפלא היה, ואינו נזקק לעזרה כדי להבין לימודו, מה שכן 
ראיתי, זה שהבחור צריך לקצת חיזוק. כל היום ישב שבור ומדוכא 
מכונס בתוך עצמו, ובכיליון עינים ציפה לקורטוב תשומת לב, ולכן 

החלטתי שבעז"ה נתחיל להשלים לו את החסר הזה.
הייתי  הישיבה,  להיכל  נכנס  כשהיה  הסדר,  בתחילת  ויום  יום  בכל 
קלות  שטפחתי  ולאחר  עליכם",  "שלום  ברייטן  א  מיט  פניו  מקבל 
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המשיך הקשיש וסיטר: "הנה אני עומד כעת באותו מצב עגוש, זקוק אני 
נואשות להשתלת כליה בדחיטות, אך בניגוד גמור לבניו המסוריש של 

הרב רביץ, כל אחד מצאצאי 'מתחמק' בתירוץ אחר... האחד עומד 'בדיוק' 
לצאת מן הארץ לחוטשת סקי בהרי האלטיש שבשוויץ... ואילו השני 

מתכונן 'בדיוק' כעת לקראת התגייסותו למילואיש"... 

זהו סיטור על ריב ייחודי, שתוצאותיו השטיעו מרחוק 

מאת: יהושע לייבזון

"ְוָעְמדּו ְשֵׁני ָהֲאָנִשׁיש ֲאֶשׁר ָלֶהש ָהִריב" )דבריש י"פ, י"ז(

זה היה ריב ייחודי, ריב בין אחים על לעשות טוב לאבא שלהם. ריב 
שתוצאותיו השפיעו מרחוק על מישהו שכלל לא הכירם.

רבי  הגה"צ  של  הקהילה'  'טיב  בעלון  שהובא  הסיפור  את  קראו 
גמליאל רבינוביץ שליט"א:

צפון תל אביב, שעת בין הערביים. הרחוב הומה וגועש בעת דמדומי 
חמה של אותו יום כמו בכל יום. התושבים הנכבדים ממהרים בדרכם. 
ולבית  למסעדה  פונים  והללו  ועסקיהם,  מעבודתם  חוזרים  הללו 
קפה סמוך לארוחה טעימה... או לשאר בילויים שונים. הצד השווה 
שבין אלו האקדמאים ה'מתקדמים': שדעתם וליבם נתונים בעיקר 
להבלי עולם הזה, רודפים אחר הכסף והתאוות, ולכודים ברשתו של 

יצר הרע, המקום ירחם עליהם להשיב ליבם לטוב.
אף אחד מן העוברים ושבים, לא שם לב כמעט לבית הכנסת הקטן 
החרדים  מתפללים  של  קטן  קומץ  הרחוב.  בפינת  בהדרו  שנבנה 
מנין  'לארגן'  יום,  בכל  כמו  היום  הכוח,  בכל  כאן  מנסים  ה'  לדבר 
מצומצם לתפילת 'מנחה-מעריב'. אך לאנשי הרחוב אין זמן להיכנס 
'רשת'  בחבלי  וקשורים  מאוד...  ממהרים  הם  הרי  מנין,  להשלים 

הסטרא אחרא השולט בהם כאדון על עבדיו! רח"ל.
במקום  בשליחות  שהתיישב  ונמרץ,  צעיר  יהודי  הכנסת,  בית  רב 
נידח זה, רק כדי להאיר ניצוץ אלוקי בתוככי החושך והערפל, טורח 
במאמצים כבירים לטוות קשרים, ולבצע תיאומים בין המתפללים 
יום  מידי  לוודא  כדי  הכנסת,  בית  את  פעם  מדי  הפוקדים  היחידים 

שאכן יתקיים 'מנין' לתפילה בבית הכנסת.
היא  קלה  לא  החשוב,  הרב  של  חלקו  מנת  היא  רבה  נפש  עוגמת 
המנין.  קיבוץ  בדרך  לו  נכונו  רבות  ואכזבות  ועיקר,  כלל  מלאכתו 
לשם כך הוא נצרך לערוך עבור תושבי השכונה 'לוח שנה' עם ימי 
יום  ימים אחדים לפני  ולהתקשר עמהם  ה'יארצייט' של קרוביהם, 
האזכרה, כדי 'להזכירם' על היארצייט הקרב, ולבקשם שמא יואילו 
בטובם להיכנס לאמירת קדיש... – כך התקיים בקושי רב המניין של 
כנסת  בית  באותו  מתפללים,  של  מספר  מתי  עם  מעריב',  'מנחה 

צדדי שבצפון תל אביב, עיר הבוהמה והגשם...

בעודם  כאשר  יום,  באותו  הרב  של  פליאתו  מאוד  גדלה  לפיכך 
מתקבצים אחד לאחד, ומנסים בקושי 'לקושש' מנין מצומצם, נראה 
לפתע בפתח בית הכנסת איש זקן, מתושביה הוותיקים של השכונה 
הרבה  לעומת  כ'מסורתי',  אמנם  נחשב  זה  היהודי  אביבית.  התל 
הכנסת,  בבית  דרך  לא  מעולם  אבל  הדת,  שונאי  השכונה  מתושבי 

אף לא בימי חג ומועד.
אחד  על  והתיישב  הארון,  מן  'סידור'  שלף  פנימה,  נכנס  הזקן 

המקומות הפנויים )הרבים...(.
בפנים  עליכם'  'שלום  בברכת  לברכו  ניגש  ההליכות  נעים  הרב 
מאירות, ופתח בפניו את הסידור במקום הנכון. את פליאתו לפשר 
כמובן,  הסתיר  הוא   - הכנסת  בבית  זה  זקן  של  המפתיע  'ביקורו' 

ושמח בלבו על הצטרפותו של אדם נוסף במלאכת איסוף מנין.
הזקן, שכנראה כמעט מעולם לא פתח 'סידור', הביט בתוכו כתרנגול 
בבני אדם... כשאינו מבין מילה וחצי מילה. במהלך התפילה הסתכל 
מה כולם עושים, והשתדל לעשות גם הוא מה שצריך... כשנעמדו 
נעמד גם הוא, כשהתיישבו התיישב אף הוא, כשכרעו 'מודים' כרע 

גם הוא, וכשקפצו 'קדוש קדוש' קפץ גם כן בראש מורם...
הרי  אחד,  ליום  פורח'  ב'אורח  שמדובר  הרב  חשב  מתחילה  אם 
בימים שלאחר מכן התברר שזקן זה דבק במשימתו החדשה! הוא 
החל להופיע בשערי בית הכנסת מדי יום ביומו למנחה וערבית, ואף 
נשאר להשתתף בשיעור הקבוע של 'הדף היומי' שמסר הרב לאחר 

Flash90
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מעריב, הגם שלא הבין הרבה בלימוד הגמרא.
ערב אחד עם תום השיעור, לאחר שיצאו כל הלומדים, מצאו את 
עצמם הרב והאיש הזקן יחידים בבית הכנסת, ומאחר שכבר נקשרה 
ידידות ביניהם, מאז החל האיש להופיע בביהכ"נ, שוחחו מעט יחדיו 

בחביבות כדרכם של יהודים טובים.
במהלך השיחה פתח הישיש את סגור ליבו בפני הרב, ואמר: "בוודאי 
בית  את  לפקוד  פתאום  התחלתי  ולמה  מדוע  אתם,  מתפלאים 

הכנסת מידי יום? הבה אספר לכם דברים כהווייתם!
צדדית  כתבה  היומי  בעיתון  לתומי  קראתי  קצרה  תקופה  "לפני 
ה"ה  חרדי,  איש  על  שם  סופר  ליבי.  תשומת  את  שתפסה  אחת, 
שהנצרכים  ]ידוע  כליה  להשתלת  שנזקק  ז"ל,  רביץ  אברהם  הר"ר 
להשתלת כליה, עדיף שיקבלו אותה מקרוב משפחה, שבאופן טבעי 
ילדים,  עשרה  היו  אברהם  להר"ר  יותר[.  גבוה  התאמה  באחוז  הוא 

וכל העשרה כולם רצו לתרום כליה להצלת אביהם הגדול.
"בראותו שאין אף אחד מן האחים מסכים לוותר, וכולם מתעקשים 
עלו  המסור,  לאביהם  כלייתם  את  ולתרום  הניתוח  לחדר  להיכנס 
ובאו למעונו של מרן הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצוק"ל, שיכריע 

בין האחים מי מהם יזכה במצווה הגדולה של 'כיבוד אב ואם'.
"הרב אלישיב פסק, שמן הדין ראוי הבן הבכור לזכות במצווה, שכן 
כולם חייבים בכבודו. אבל 'מהיות טוב', כאשר כל האחים מפצירים 
ומשתוקקים כל כך לעשות המצווה, אזי אם יסכים האח הגדול, יש 

לערוך הגרלה בין הבנים כולם, והעולה בגורל יזכה במצווה.
בנוכחות  ההגרלה  נערכה  הסכמתו,  את  נתן  הגדול  שהבן  לאחר 
בגורל הבן הבכור, שלו היתה ראויה המצווה  והנה עלה  כל הבנים, 
מלכתחילה, ואכן שמח הבן מאוד על שזכה במצווה, והזדרז לתרום 

את כלייתו להצלת אביו ורפואתו".
הובא   - מפורסם  ציבור  איש  ובהיותו  בשעתו,  פורסם  זה  סיפור 
ממש  והוא  דנן,  הקשיש  הזקן  של  חילוני  עיתון  באותו  גם  המקרה 

'נדלק' ונחרד!
המשיך הקשיש וסיפר בפני הרב: "הנה אני עומד כעת באותו מצב 
עגום. זקוק אני נואשות להשתלת כליה בדחיפות, אך בניגוד גמור 
לבניו המסורים של הרב רביץ, כל אחד מצאצאי 'מתחמק' בתירוץ 

בהרי  סקי  לחופשת  הארץ  מן  לצאת  'בדיוק'  עומד  האחד  אחר... 
לקראת  כעת  'בדיוק'  מתכונן  השני  ואילו  שבשוויץ...  האלפים 
בלימודים  מאוד  עסוקה  הגדולה  הבת  למילואים...  התגייסותו 
לה  'מתחשק'  לא  כך  סתם  הצעירה  הבת  ואילו  שבאוניברסיטה, 

לעבור עכשיו ניתוח שכזה...
אך  ביניהם,  הילדים  "התווכחו  הזקן,  התאונן  שלי",  במקרה  "גם 
ויכוח הפוך  הרי הם מנהלים  זו,  יזכה במצווה  מי  במקום שיתווכחו 
בדיוק... כל אחד זורק את החובה לפתחו של האחר... כך שנאלצתי 
אלפי  עשרות  של  בעלות  חיצוני,  תורם  למצוא  דבר  של  בסופו 

דולרים טבין ותקילין!
מחשבות  גדול.  'משבר'  לי  "גרמה  האיש,  הודה  הזו",  "הכתבה 
בשביל  מסרתי  חיי  כל  את  הרי  בליבי,  התעוררו  רבים  והיסוסים 
שרק  מה  כל  למענם?  עשיתי  לא  מה  שלי!  הילדים  של  הצלחתם 
בקשו נתתי ביד רחבה! טיולים רבים ברחבי העולם מימנתי עבורם 
מהחל ועד כלה! עלות לימודים אקדמאים יקרים מאוד, וכן את כל 
ממני  קבלו  הכל  את  מהם!  חסכתי  לא  מאומה  החיים,  צרכי  שאר 
על מגש של כסף! והנה עתה בהגיעי לגבורות בשנות זקנה ושיבה, 
בורחים  הם  הרי  לעזרתם  נצרך  וכשאני  לגמרי...  כמעט  אותי  עזבו 

ומתחמקים ממני...
"לפיכך, בראותי את ההבדל העצום שבין חינוך יהודי שורשי וקדוש, 
לבין החינוך הכפרני, כשנוכחתי בתוצאות המנוגדות, כיצד מתקיימת 
לה מצוות 'כיבוד אב ואם' הלכה למעשה! – על אף שבטוחני שהרב 
בחו"ל  בזבזניים  לטיולים  יוקרה  בטיסות  ילדיו  את  'פינק'  לא  רביץ 
וכדומה... – לכן החלטתי לפחות עתה לשנות את דרכי הקלוקלת, 

וטוב מאוחר מלא כלום!".
מטיב זה המעשה המופלא, למדנו עד היכן מגעת כוחה של מצוות 
'כבוד אב ואם', שהשפיעה למרחק רב, ומתוכה הגיע איש ישראל 

לשוב בתשובה, ולשנות את דרכיו לטובה!

]מתוך 'טיב הקהילה'[

leib1964@gmail.com  :לתגובות
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שמעתי סיטור נטלא, על הגאון הצדיק רבי יוחנן סוטר זצ"ל, גאב"ד ערלוי, 
שכאשר ביקר טעש עש כמה ממקורביו בביתו של גביר חשוב, הגישו 

לטניהש שתיה. המקורב מזג לעצמו מן הכיבוד, אך מעד. כוסו התהטכה 
ותוכנה לכלך את הרצטה... 

מאוצרותיו של רבי אליעזר פורק שליפ"א

"ְוָאַמְרָּת ָאִׂשיָמה ָעַלי ֶמֶלְך" )דבריש י"ז, י"ד(

אני נזכר בביקור קצר שעשיתי בלונדון בירת אנגליה לפני כמה שנים. 
אחד ממכרי לקח אותי לראות את 'משמר המלכה' המפורסם, הנהוג 
מאות שנים באנגליה לכבוד המלכות. הרי כך אומרים חז"ל )ברכות ט, 
ב(: "לעולם ישתדל אדם לרוץ לקראת מלכי ישראל, ולא לקראת מלכי 
 – יזכה  ישראל בלבד אלא אפילו לקראת מלכי אומות העולם, שאם 

יבחין בין מלכי ישראל למלכי אומות העולם".
המשמר,  חיילי  של  המסורתית  מהתהלוכה  התפעלתי  מאד  ואכן, 
שום  בלי  כאחד,  להוראות  מצייתים   - הכלל  מן  יוצא  ללא   - שכולם 
נסיון לשנות אפילו בתזוזת יד קטנה. גם המנגנים בכלי הזמר מבצעים 
את אומנותם שווה בשווה. בזמן שהטקס מחייב את חיילי המשמר 
לעמוד ולא לזוז, הם אכן עומדים בלא ניע ממש עם כל התלבושות 
וקישוטי המלכות שעליהם, עד שניתן לחשוב שאלו פסלים בצורת 

אדם... 
ללא  ציות  פירושה  מלכות  'מלכות'.  על  מושגים  קצת  אז  קיבלתי 
עוררין! ביטול כל היישות אל המלך! הקפידא על עם ישראל בתקופתו 

של שמואל הנביא, היתה, אפוא, על כך שהם לא הבינו זאת.
אם כך הקפידה התורה במלך בשר ודם, מה נאמר בבואינו לקבל את 

עולו של מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא? 
בזמן אותו טקס באנגליה חלפה בליבי הרגשה, שהלוואי ואנו נקבל כך 
עול מלכות שמים – נרגיש בחוש את מציאותו ומלכותו יתברך בעולם, 
ולא נזיז יד ורגל שלא ברצונו. אם אין המצב כן, הרי שבהכרח חסר לנו 

בהכרת המלכות!
הרי  אנחנו  נמצאים.  אנו  בו  אלול  לחודש  נוגעים  מאד  הללו  הדברים 
מנסים ככל יכולתינו להכין את עצמנו לעבודת יום הדין, בה חלק מרכזי 

הוא ה"מלכויות" וקבלת עול מלכות שמים עלינו באמת ובתמים.
אני רוצה לקרוא קטע קצר מתוך ספר 'תפארת אדם', שחיברו אדם 
מיכל שלטוברסקי זצ"ל, ראש ישיבת 'תפארת  גדול מאד, הגאון רבי 

צבי'. 
שמע,  קריאת  פרשת  אנו  קורין  יום  בכל  "פעמיים  כותב:  הוא  כה 
שעניינה קבלת עול מלכות שמיים. האם אכן מקבלים אנו על עצמנו 
עול מלכות שמים? ידוע שאבי תנועת המוסר, מרן רבי ישראל סלנפר 
זצ"ל, היה אומר שהאדם יכול להמליך את הקדוש ברוך הוא על ארבע 
רוחות השמים ושבעה רקיעים ואף על כל העולמות כולם, ורק נקודה 

אחת קטנה הוא שוכח – להמליך את הקדוש ברוך הוא על עצמו, לקבל 
קבלת  של  זה  בפרט  התחזקות  ובאמת,  שמיים...  מלכות  עול  עליו 
עול מלכות שמיים כראוי, יש בה גם כן הכנה גדולה לקראת עבודת 

המלכויות, שהיא עיקרו של יום ראש השנה".
רבי מיכל מוסיף ומספר שם, כי פעם ישבו חבר תלמידים אצל הגאון 
יהל',  הצדיק רבי לייב חסמן זצ"ל, משגיח ישיבת חברון ובעל ה'אור 
והוא פנה אליהם ואמר: "שימו לב, אני אקרא בפניכם קטע מהסידור, 
ואתם תאמרו לי מה החסרתי". הוא פתח את הסידור וקרא מברכות 
קריאת שמע: "וכולם מקבלים עול מלכות שמים זה מזה", ומיד שמו 

השומעים לב שהוא דילג על התיבה: "וכולם מקבלים עליהש". 
תמיד  "ובאמת  והוסיף:  לייב,  רבי  הפטיר  לשמוע!",  שרציתי  מה  "זה 
חסר  וכי  'עליהם'?  תיבת  את  כאן  להוסיף  ראו  מה  לצורך  לי,  קשה 

משהו בתוכנו של הנוסח כפי שקראתי בפניכם?"
"כך", סיים רבי מיכל, "ביקש רבי לייב להמחיש את ההדגשה שעיקר 
עול  עצמו  על  יקבל  אחד  שכל  היא,  שמע  קריאת  בפרשת  התכלית 

מלכות שמיים".
בשכונת  'פרושים'  קהילת  רב  שליט"א,  שפרן  זונדל  רבי  הגאון  ידידי 
היה  כאשר  כי  מספר,  בירושלים  קמניץ  בישיבת  ור"מ  שלמה  רמת 
בעל ה'חלקת  ילד הוא נכנס פעם לבית מדרשו של האדמו"ר הצדיק 
וגדולי ישראל שיחרו  גדול,  זצ"ל, שהיה עובד השם  יהושע' מביאלא 

לפתחו לשמוע ממנו דברי אמונה ויראה. 
ונעמד מול הרבי  ניגש  הילד  לו להתקרב אליו.  וסימן  בו  הרבי הבחין 

Flash90
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ביראת הכבוד, והרבי שאלו במאור פנים ובאהבה: "אמור לי ילד חביב, 
"כמובן  בחיוב:  מייד  השיב  והילד  שמע?",  קריאת  כבר  היום  קראת 

שכן!". 
"מה  השיב:  והילד  שוב,  הרבי  שאל  ראשון?",  בפסוק  כיוונת  "ומה 
השמיים  על  מלך  הוא  ברוך  שהקדוש   – לכוון  ערוך  בשולחן  שכתוב 

והארץ, ועל ארבע רוחות העולם"... 
"וזה הכל?", הגיב הרבי לעומתו, והמשיך לומר בחיבה מיוחדת: "הרי 
לקבל  פירושו,  שמיים!  מלכות  עול  עצמך  על  לקבל  זה  ראשון  דבר 
מרות, לוותר, להתגבר – בגלל רצון השם. בכל נקודה, בכל מצב ובכל 
מלכות  עול  קבלת  וזוהי  רצונו,  את  ולקיים  אותו  לזכור  בחיים  מפנה 

שמים!"...
דודי ראש הישיבה, הגאון רבי אריה טינקל זצ"ל, שימש עשרות שנים 
'מיר' בירושלים. תפילתו הנרגשת  כשליח ציבור בהיכלה של ישיבת 
היתה לשם דבר, בהשתפכות הנפש ממש, ולאורך השנים שמעו אותו 

אלפי תלמידים.
לי  אמר  'מיר',  ישיבת  מראשי  שליט"א,  טינקל  בנימין  רבי  הגאון  בנו 
רבות,  שנים  אריה  רבי  את  ששמעו  תלמידים  יש  הסתם  מן  כי  פעם 
אחד",  קטע  יש  "אבל  תפילתו.  נוסח  את  ו'להעתיק'  לחקות  ויכולים 
אמר רבי בנימין, "שלא שייך להעתיק אותו, כי אף פעם הוא לא אמר 
אותו עם ניגון. זהו הקטע של "מלוך על כל העולם כולו בכבודך". אבא 
היה אומר זאת כל פעם בקול נשנק מבכי וחנוק מדמעות... לא היתה 

שם כל מנגינה ששייך להעתיקה"... 
רבי אריה, שהיה כולו לב, המה בבכייה בהתחננו שמלכות שמיים תוכר 

בעולם. כך נראית עבודת מלכויות של צדיקי הדור! 
לקראת  להתכונן  היא  שלנו  העבודה  והסליחות,  הרחמים  בחודש 
עבודת המלכויות בראש השנה, ולקבל על עצמנו עול מלכות שמיים. 
בבסיסה של מלכות שמיים – מונחת הבנה והכרה, כי אנחנו נמצאים 

כאן בשביל להיות כפופים לו יתברך ולציית לתורתו ולקיים רצונו. 
תגובת הרב מערלוי לתכולת הכוס שנשפכה על הרצפה

משל  זצ"ל,  מדובנא  מהמגיד  נפלא  משל  מובא  חמדה'  'ארץ  בספר 
שמחזק ומחדד את הנקודה הזו של עול מלכות שמיים:

והצליח  ארצות,  עשרות  על  ששלט  חסד,  ורב  גדול  מלך  פעם  היה 
כיון  מיוחדת.  בצורה  הללו  המדינות  כל  על  מלכותו  את  להשליט 
מיסיהם  את  שילמו  לו,  נאמנים  כולם  היו  לנתיניו,  ומיטיב  טוב  שהיה 
כחוק וקיבלו עליהם את מלכותו בהכנעה גמורה, עד שהיה לאחד מן 

המלכים האיתנים והחזקים בעולם.
באיי  פלונית  במדינה  כי  המלך,  של  לידיעתו  הובא  הימים,  באחד 
נציגי  נגדו.  גבול מלכותו, התפתח איזשהו מרד  הים הנמצאת בקצה 
גביית  והאחראים על  זמן רב,  יצרו עמו קשר כבר  התושבים שם לא 
מיסי המלך דיווחו, כי חלק ניכר מן הנתינים באזור חדלו מלשלם את 

חובותיהם.
יורד לשטח בכבודו ובעצמו,  כשליט רב עוצמה החליט המלך שהוא 
להשיב את הסדר והשליטה על כנם. אך החליט שקודם לכן הוא ישלח 
מקיפה  שטח  עבודת  שיעשו  חשאיים,  חוקרים  של  מיוחדת  קבוצה 
למלך,  נאמנותם  רמת  מה  המקום  תושבי  כל  אחר  יחקרו  בואו,  לפני 

לפרטי  עד  הרגיל  מן  שחורגת  והתנהלות  התנהגות  כל  על  וידווחו 
הפרטים.

השליחים עשו מלאכתם נאמנה, ולאחר תקופה קצרה הגישו לארמון 
משפחה  כל  על  נכתב  בו  כמותו.  מאין  מפורט  וחשבון  דין  המלוכה 
ומשפחה מתושבי אותה ארץ, מה הם מעשיהם ודעותיהם לטוב ולרע.
כי הוא עתיד להגיע לאזור  יצאה הודעה מטעם המלך,  כבר למחרת 
ולהשליט בו את הסדר שאבד. בהודעה הובהר, כי המלך רואה בחומרה 
והשליטים  כי ראשי הקהל  והוא מצפה  את הניסיון לפרוק את עולו, 
אם  אולי,  אצלם.  הנעשה  על  נאותים  הסברים  לו  יספקו  המקומיים 
ימצאו חן בעיניו, יוכל להקל בדין ולראות מה ניתן לעשות עבורם, כל 

אחד לפי מעשיו.
ברשימות שהוגשו למלך על ידי שליחיו היסודיים, חולקו אנשי אותה 
הישרים  האנשים  סווגו  הראשונה  בקטגוריה  סוגים:  לארבעה  ארץ 
שלא עשו כל עוול, והינם תמימים וישרי דרך, אשר לא העלו על דעתם 
בריאות  בית,  פרנסה,  עם  בחיים  מסודרים  הם  בנוסף,  במלך.  למרוד 

וכדומה, ואינם צריכים לבקש מן המלך שום בקשה מיוחדת.
מאומה  עשו  לא  הם  גם  שאמנם  האנשים  נרשמו  השני,  הסוג  תחת 
ביקור  את  שינצלו  לצפות  יש  מקום  מכל  אך  טענה,  כל  עליהם  ואין 
המלך כדי לבקש ממנו בקשות מיוחדות; לזה יש ילד חולה וזה פוטר 
מעבודתו, לפלוני נשרף הבית ולחברו נשטפו השדות עקב נהר שעלה 
וכפי הנראה צפויים הם להגיע לפני  וצרתו הוא,  על גדותיו, כל אחד 

המלך לבקש ולהתחנן לעזרתם. 
וזלזלו בשלטונו.  הסוג השלישי, כלל את האנשים שאכן מרדו במלך 
מצבם לא היה פשוט כלל, אולם חוץ מן העניין הזה – הכל זרם אצלם 

על מי מנוחות והם לא היו זקוקים לדבר מה מהמלך. 
הסוג הרביעי היה קשה מכולם. הוא כלל את האנשים שאכן העלימו 
מס ורימו את המלך, אבל לא זו בלבד, אלא שהם עוד צריכים טובות 
רבות מן המלך, מאחר ומצבם המשפחתי והכלכלי לא היה שפיר כלל. 
נקל יהיה לנו לתאר לעצמנו, כיצד מרגישים אנשי אותה ארץ לקראת 

ביקורו של המלך:
מי שנמנה על הסוג הראשון היה שאנן וטוב לב, שכן אין לו מה לחשוש 
המלך.  לפני  עליו  להתחנן  צורך  לו  אין  וכן  מאומה,  חטא  לא  הוא  כי 
סיבה  להם  אין   – יותר  מתרגשים  השניה  בקטגוריה  המסווגים  אלו 
לחשוש מעונשיו של המלך, כי ישרים ונאמנים הם. אך עדיין מקווים 
הם כי יתאפשר להם לשטוח את בקשתם לפני המלך, ולקבל ממנו את 

הטובות להן הם זקוקים.
ודאי  הם  לנפשם.  הם  חוששים  כבר  בוודאי  השלישית  הכת  בני 
מתחרטים על קלות הראש בה נהגו כלפי המלך, ומקווים שיזכו לחנינה 
וחמלה מאיתו, ומכיוון שהם אינם זקוקים לדבר נוסף מן המלך למעט 
עניין זה, הם תולים את יהבם בכך שיסתגרו בבתיהם עד יעבור זעם, 

ולא יצטרכו להתמודד בהכרח מול זעמו של המלך.
הכת  אנשי  של  בליבותיהם  קיננו  ביותר,  הגדולים  והחשש  הפחד 
הרביעית. אם למשל היה מגיע שר או שליח אחר, הם היו יכולים אולי 
לשחדו בשלמונים ולהנצל. אבל כאן - הלא מגיע המלך הגדול בכבודו 
ובעצמו - אשר אותו אין לשחד, וכיצד ימחול על כבודו? ולא זו בלבד, 
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"אני זוכר שזכיתי אז לראות מחזה שהיה נראה לי לא מציאותי בעליל. 
ראש הישיבה, הגר"מ שטרן שליפ"א, הקיש במקוש עירוב, מהרגע להרגע!"

שיחה מרתקת עש הרה"ג ר' מאיר שטרכר, ששיעוריו המיוחדיש ב'דרשו' סוחטיש 
אחריהש אלטי מאזיניש מדי יוש • על לימוד מסכת עירובין, על הקושי שנעלש כלא 
היה, ההטתעה האדירה של הלומדיש והחידוש המיוחד בשיעורי 'דרשו'  

יעקב א. לוספיגמן 

מיד  שפרכר,  מאיר  ר'  הרה"ג  אומר  בסיפור",  לפתוח  רוצה  "אני 
מסכת  על  איתי  לדבר  רוצה  "אתה  לשוחח.  מתחילים  כשאנחנו 
עירובין נכון?! אז הנה יש לי בשבילך סיפור. אחר כך תשאל אותי 

מה שאתה רוצה". 
הקשבתי ברוב קשב, והנה הסיפור לפניכם, במלואו:

"זה היה לפני למעלה מעשור וחצי. הייתי אז בחור ישיבה, ולמדתי 
בישיבת 'נועם התורה', בראשותו של הדיין הנודע הגאון רבי מנחם 
ל'שבת  יצאנו  אנחנו  גם  ישיבה,  בכל  כמו  שליט"א.  שפרן  מנדל 
התאחדות' מדי פעם, ובאחת הפעמים הגענו למקום שנקרא 'חוף 

הוואי', על שפת הכינרת. 
"זה מתחם נופש, עם צימרים, חדר אוכל, וכמובן הרבה מאוד חוף. 

לטלטל  שמאפשר  חצרות,  עירוב  עירוב.  זה  שם,  היה  שלא  "מה 
חפצים מהצימרים לחדר האוכל וממנו למטבח וכין להיפך. 

מציאותי  לא  לי  נראה  שהיה  מחזה  לראות  אז  שזכיתי  זוכר  "אני 
בעליל. ראש הישיבה, הגר"מ שפרן שליט"א, הסתובב שם עם כמה 
מהתלמידים שלקחו איתם סליל גדול של חוט, כמה כלים, עמודים 
מאולתרים ועוד, ולאחר סיור קצר הוא פשוט הקים במקום עירוב, 

מהרגע להרגע. 
"כאן לא צריך לעשות כלום", אמר הגר"מ לתלמידים, "יש כאן סלע 
גבוה יותר מעשרה טפחים והוא משמש מחיצה טבעית. שם צריך 
לעיין  בלי  בשטח,  כך  עמוד,  עוד  להוסיף  צריך  פה  לחי,  להעמיד 
עירוב  והקים  עמד  הוא  אחרים,  רבנים  עם  להתייעץ  ובלי  בספרים 

כשר למהדרין מן המהדרין. 
לעצמי.  חשבתי  וידוע",  מפורסם  הוא  שבו  התחום  לא  בכלל  "וזה 
'חושן משפט', הוא מפורסם בכל העולם כדיין  "הוא בכלל רב של 
ממונות,  לדיני  הקשור  בכל  כמעט  לו  שני  שאין  סמכא  וכבר  בכיר 

חושן משפט, אבל עירובין? מה הקשר? 
"ובכן, מסתבר שלא צריך שיהיה קשר. זה חלק מהתורה, וכל יהודי 

תלמיד חכם, צריך לדעת את כל חלקי השולחן ערוך. 
"עמדתי שם מהצד, והסיפור הזה חרש חריש עמוק בליבי", מספר 
לפני  אחדות  שעות  שישי,  יום  שבאותו  זוכר  "אני  שפרכר.  הרב 
את  לדעת  רוצה  אני  שגם  ההחלטה  בליבי  גמלה  השבת,  כניסת 
שפרן,  הרב  כמו  וחזק  חד  כך  כל  באופן  לא  אם  עירובין.  הלכות 
לפחות ברמה הבסיסית ביותר. אני חייב לדעת לפחות את מושגי 

היסוד בחלק הזה של התורה. לא ייתכן שיש חלק שלם בתורה שלנו, 
תורת ישראל, שאנחנו פשוט לא מכירים אותו. משאירים אותו רק 

לרבנים המפורסמים והמומחים בנושא, וזהו. 
שב  היומי',  'הדף  במסגרת  עירובין,  ללמוד  עכשיו  "כשהתחלנו 
כך  כל  בצורה  אותו  זוכר  אני  רבה.  בעוצמה  בי  והכה  הזה  הסיפור 

מוחשית כאילו זה היה אתמול". 
אבל 'עירובין' נתטס כנושא שלא כל אחד מסוגל לדעת ולהבין, למה 

באמת? 
כל  שלא  כביכול,  קשות  כמסכתות  שידועות  מסכתות  שלוש  "יש 
דופן.  יוצא  ויתייגע באופן  יתאמץ  יכול להבין אותן, אלא אם  אחד 

מסכתות עי"ן: 'עירובין', 'יבמות' ו'נדה'. 
"האמת שזה נכון, המסכתות האלו באמת יש בהן קושי מיוחד, אבל 
יש סיבה לקושי הזה, ואם מבינים את הקושי הספציפי של כל אחת 
מהן, ולומדים איך לפתור אותו, הן לא יותר קשות או מורכבות מכל 
מסכת אחרת בש"ס. במקרה של עירובין הקושי נובע מזה שמדובר 
על דוגמאות שאמורות להיות מוחשיות. בניינים, רחובות, מבואות, 
שערים, עמודים, לחיים וכו'. הבעיה שאת רוב המושגים הללו אנחנו 
לא מכירים כיום, הם פשוט לא קיימים. אין בימינו רחוב אחד שעונה 

להגדרה ההלכתית של 'מבוי'. 
שהאמוראים  ובזמן  פשוט,  הכי  להיות  שאמור  מושגים  עולם  "זה 
למדו את ההלכות האלו זה באמת היה פשוט, כי הם דיברו על צורת 
הבנייה והרחובות שהיו קיימים אז, אבל בימינו המציאות השתנתה, 

ולכן קשה לנו להבין על מה הגמרא מדברת. 
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"זה אכן קושי רציני מאוד. במשך הרבה מאוד שנים לא היה פתרון 
ציורים  להדפיס  אפשרו  לא  הדפוס  תנאי  הזה.  לקושי  אמיתי 
שרש"י  מועטים  וממש  בסיסיים  מאוד  תרשימים  היו  מפורטים, 
שרטט, ושמפרשים אחרים שרטטו, אבל זה לא נתן תשובה הולמת. 
"ב"ה אכשר דרא, ובשנים האחרונות יוצאות מהדורות מפוארות, כל 
אחת מתעלה על קודמותיה, עם תמונות וציורים מדהימים, בפירוט 
נפלא, ועם דיוק נמרץ של כל פרט ופרט, קשה מאוד למצוא טעויות 
בתמונות הללו, הן פשוט מלאכת מחשבת ויצירת אמונות של ממש. 

לא פחות מכך". 
הציוריש האלו באמת עוזריש תוך כדי הלימוד? 

במסכת  שיעור  העברתי  הקודם  במחזור  ספק.  שום  בלי  "בוודאי!! 
עירובין לקבוצה שהיתה מורכבת בעיקר מבעלי בתים. אחד מהם 
היה יהודי שחזר בתשובה זמן לא רב קודם לכן. הוא לא למד מימיו 
גמרא, והתחיל ללמוד רק בתחילת המחזור הקודם של 'הדף היומי'. 
הוא למד את מסכת ברכות, לאחר מכן את מסכת שבת, והמשיך 

במסכת עירובין. 
שנה.  חצי  לפני  רק  גמרא  ללמוד  שהתחיל  יהודי  זה,  על  "תחשבו 
תלמידי  אפילו  שבה  עירובין,  מסכת  את  להבין  לו  יש  סיכוי  איזה 
חכמים ותיקים, ובוודאי רוב רובם של בוגרי הישיבות, אינם מוצאים 

בה ידיים ורגליים... 
"אבל מה, למדנו עם ציורים. ואני כל השיעור הייתי צמוד לציורים. 
להם  אמרתי  להסביר,  להתחיל  במקום  עקום',  'מבוי  על  למדנו 
מבינים  בתמונה,  אחד  רגע  מסתכלים  כולם  ל"ג.  בציור  שיסתכלו 
בדיוק על מה מדובר, וממשיכים. קלי קלות. ממש ככה! אז בעצם 
עקרנו את הקושי המיוחד של מסכת עירובין משורשו, ונשארנו עם 
מסכת קלה להבנה, נגישה, מובנת היטב, מתוקה מדבש!!! אח, איזו 

מסכת נפלאה זו מסכת עירובין". 
אז בעצש כל אחד יכול...

נכון גם קודם, לפני שהיו הציורים  זה היה  יכול!!  "בוודאי. כל אחד 
יוצא מן  יכול, ללא  ועכשיו ביתר שאת. כל אחד  המופלאים הללו, 

הכלל, ואפילו אין צורך להתאמץ בשביל זה יתר על המידה". 
ללימוד  שני  שבוע  כבר  זה  הרכבת.  את  איחרנו  לא  אש  השאלה 
היומי  הדף  לומדי  אחרי  בעצש  יטגר  עכשיו,  שיצפרף  מי  המסכת, 
לחכות  עדיף  אולי  ארוכיש...  חודשיש  אטילו  ואולי  שבועות  במשך 

למסכת הבאה...
"יהודי צריך לדעת שתמיד מאוחר, ואף טעש לא מאוחר מדי. 

"כן, מאוחר, נכון, בוודאי שכבר הפסדת הרבה אם עוד לא הצטרפת. 
הפסדת את כל מסכת ברכות ושבת, וכן את הדפים הראשונים של 

מסכת עירובין. 
"אבל זה לא מאוחר מדי. גם עכשיו אפשר להצטרף. אפשר להתחיל 
מדף ז' או ח', יחד עם כולם ולהתקדם הלאה, ובהמשך להשלים את 
ולנסות  המסכת  מתחילת  להתחיל  גם  אפשר  החסרים.  הדפים 
להדביק את הקצב בתוך שבוע או שבועיים. כל אחד צריך לעשות 
את הבחירה שלו, מה מתאים לו, איך הוא חושב שיש סיכוי שהוא 

יצליח יותר. 

"יש לי גיס שעשה 'סיום הש"ס' בערך חצי שנה אחרי מאות אלפים 
מסיימי 'הדף היומי'. למה? כי הוא התחיל בפעם הקודמת באיחור 
ניסה להדביק את  של כמה חודשים, ובמשך שבע וחצי שנים הוא 
הפער. הוא היה מאוד מאוד עקבי, אבל אף פעם לא הצליח להגיע 
ממש לדף שכולם לומדים. אז זה לקח לו כמה חודשים נוספים, והוא 
זכה לסיים את הש"ס. לא כל אחד מסוגל להחזיק מעמד ככה לבד 
לאורך שנים, בפיגור ניכר, אבל כל אחד צריך לעשות את החשבון 

שלו איך להדביק פערים ואיך להספיק בסייעתא דשמיא". 
נחזור לנושא העירובין. ההרגשה היא שכיוש הנושא הזה קצת טחות 
ללימוד  נמשכיש  טחות  שקצת  כאלו  ויש  יוש,  היוש  בחיי  לנו  נוגע 

המסכת הזאת בגלל זה. 
"מה כן נוגע לנו בחיי היום יום? יש לך שור שנגח פעם את השור של 
השכן ממול? אתה מכיר מישהו שיש לו? חפרת פעם בור ליד החצר 
של השכן? מי מאתנו שחט לבד תרנגולת והיה צריך למלוח אותה או 

לקבוע אם הבהמה כשרה וכדו'? 
אנחנו  בימינו.  כביכול  מעשיות  לא  הש"ס  של  המסכתות  "רוב 
הכשר,  עם  מינים  ארבעה  קונים  הכשר,  עם  מאכלים  אוכלים 
שומעים תקיעת שופר מבעל תוקע מומחה, מתפללים בבית כנסת 
שיש בו רב שממילא פוסק את כל ההלכות, למרבה הצער כל סדר 
'קדשים' ורוב סדר 'טהרות' גם לא נוגעים לנו בכלל בזמן הזה. עם 

מה נשארנו? 
נוגע  לא  עירובין  הנכון.  הוא  הגמור  שההיפך  היא  האמת  "אבל 
למעשה? זאת מסכת מעשית מאוד לכל אחד שיוצא מהבית בשבת 
קודש. זה שההלכה נפסקת על ידי הרב, לא אומר שההלכות אינן 

מעשיות. 
"מעבר לכך, לימוד תורת ה' הוא מצווה מעשית בפני עצמה, גם אם 
המצווה שאנחנו לומדים לא נוגעת לנו למעשה. זה חלק מתורת ה', 

ואנחנו צריכים ללמוד, ושמחים ללמוד!
"ובכלל, הלכות עירובין אולי לא מעשיות עבורנו בדרך כלל, אבל יש 
מקרים שבהם הן נעשות מעשיות מאוד. אם לא נדע את ההלכות, 
שעשינו  בכלל  לדעת  בלי  להיכשל  עלולים  אנחנו  הצער  למרבה 

משהו לא בסדר. 
"התחלתי את השיחה שלנו בסיפור על הגר"מ שפרן. הנה ההמשך 
רצו  הבחורים  ומהודר,  כשר  עירוב  עשו  שכבר  אחרי  הסיפור:  של 
מהבחורים  שחלק  כמובן  באזור.  לחפש  והתחילו  למקווה  ללכת 

אמרו 'מה הבעיה? נטבול בכינרת', וכך עשו. 
"ואז עלתה שאלה, האם בשבת בבוקר לפני התפילה מותר לטבול 
בכינרת? כמובן ניגשו לגר"מ שפרן שמיד אמר שמותר לטבול, אבל 
הבעיה היא שביציאה מהכינרת, עד ההגעה לשטח המוקף עירוב, 
יש בעיה של טלטול המים שנספגים בשיער, אסור לטלטל אותם 
למרחק של יותר מארבע אמות משפת הכינרת. וכך בשבת בבוקר 
כולם הלכו לטבול, התלבשו ממש צמוד לכינרת, וחיכו בתוך הטווח 
של ארבע אמות משפת הכינרת, עד שהשיער התייבש, לפני שיכלו 

לחזור אל תוך השטח בו שבתנו. 
נמצא  הסמוך  ביישוב  שבנוי  המקווה  אם  שאלה  הייתה  כן,  "לפני 
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הרבה  לנו  והיו  תחומין',  'עירוב  לעשות  חשבנו  שבת.  תחום  בתוך 
מאוד שאלות שנוגעות לדיני עירובין. 

אחרות,  הזדמנויות  בהרבה  גם  מעשי  וזה  מאוד.  מעשי  היה  "זה 
כשנוסעים לחו"ל, כשמתארחים בכל מיני מושבים ומקומות שבהם 
אין עירוב, או שיש עירוב ברמת הידור נמוכה יחסית, צריך לדעת 
לפחות את הבסיס של ההלכות, שנדע מתי לשאול רב, איך צריך 

לנהוג למעשה". 
אולי תסטרו לנו בכמה מיליש, על החידוש בשיעור שלכש ב'דרשו', 

עש התמונות והציוריש? 
מאוד  מאוד  והציורים  התמונות  של  הנושא  קודם,  שאמרתי  "כמו 
חשוב להבנת הסוגיות במסכת עירובין. לכן הוספנו ב'דרשו' ציורים 
הציור  גם  המסך  על  מופיע  השיעור  כדי  תוך  המצולם,  בשיעור 

הרלוונטי לעניין, מה שמקל מאוד על הבנת הנלמד. 
"אני חייב לציין לשבח את טובת העין שנהגו בנו בהוצאת 'מאורות 
הלשון',  'קול  ארגון  וכן  והדר'  עוז  התורה  וב'ממלכת  היומי'  הדף 
את  לזכות  כדי  שלהם,  בתמונות  להשתמש  לנו  אפשרו  שבאמת 
התורה.  ידיעת  ואת  התורה  לימוד  את  להגביר  רצון  ומתוך  הרבים 

הקב"ה ישלם להם שכרם בכפל כפליים. 
קשה  תמונות,  בלי  כי  עצומה,  היא  התמונות,  של  הזאת  "התרומה 
מאוד להסביר. נסה בבקשה להסביר לעיוור איך נראה עץ... זה מאוד 
מאוד מורכב. יש לו גזע, שזה סוג של עץ כזה, רגע, הוא לא ראה עץ, 
ויוצאים ממנו ענפים, שזה כמו גזעים  בקיצור הגזע הזה מחוספס, 
מחוברים  הם  לאדמה,  מחוברים  להיות  ובמקום  צרים  יותר  אבל 
יוצאים עוד  ומהם  יותר דקים  יוצאים ענפים עוד  ומהענפים  לגזע, 
ענפים, דקים עוד יותר, ומהם יוצאים עלים, ירוקים כאלו, כמו של 

דשא, אבל יותר עגלגלים, ויותר ירוקים. 
"הבנת? לא! אם לא ראית עץ, יהיה מאוד מאוד קשה להסביר לך 

איך הוא נראה. ואם ראית עץ, אין מה להסביר. זה פשוט מאוד. 
"גם התמונות במסכת עירובין זה אותו הדבר. אם לא ראית תמונה, 
קשה להסביר לך ולפעמים כמעט בלתי אפשרי. אם ראית תמונה, 
אין מה להסביר. ממשיכים הלאה. זה קל, פשוט וברור כל כך שקשה 
להבין איך יכולת בעבר להסתבך שעות שלמות כדי להבין את הציור 

הזה איך הוא נראה". 
אולי תתנו לנו גש 'פיט' קפן ללימוד מסכת עירובין? 

"להשתדל לשמוע שיעור גם מאנשים אחרים, ולא רק ללמוד לבד 
בכוחות עצמך. ללמוד לבד זה נפלא, אבל לשמוע שיעור ממישהו 

אחר זה נותן ביטחון שאכן אתה בכיוון הנכון. 
הדף  את  לשמוע  מאוד  משתדל  בעצמי,  שיעור  כמגיד  אני,  "גם 
לפחות פעם אחת גם ממגידי שיעור אחרים, וזה לא משנה אם זה 
בבית הכנסת או שיעור מוקלט וכדו'. הרעיון הוא אותו רעיון, לקבל 
לדברים  לב  לשים  ביטחון,  לקבל  הדף,  על  נוספת  הסתכלות  זווית 

ונקודות שלא שמת לב אליהם בעצמך". 
ולציוריש שנוסטו  לסיוש, איך הציבור מגיב ללימוד עירובין בכלל, 

בשיעוריש המצולמיש ב'דרשו' בטרפ? 
מסכת.  בסוף  תגובות  מקבלים  כלל  בדרך  מדהימות.  "התגובות 
שיעור  המגיד  עם  קשר  ויוצרים  מסכת  לסיים  מתרגשים  אנשים 
להודות לו. זאת תופעה מאוד מוכרת וידועה. אבל בעירובין, מגיעות 

המון תגובות גם עכשיו, בתחילת המסכת.
פשוט  אנשים  ההפתעה.  זו  התגובות  כל  בין  המשותף  "המכנה 
מופתעים שהם מבינים את מסכת עירובין. רבים היו פשוט בטוחים 
עברו  שכבר  רואים  כשהם  המסכת.  תחילת  עם  מיד  ייפלו  שהם 
רגע,  מתבלבלים,  הם  מצוין,  ומבינים  אתנו,  עדיין  והם  דפים  ששה 
איפה הקושי שהבטיחו לנו? אולי הקושי הזה עוד מחכה לנו מעבר 

לפינה ויופיע רק מדף י' או מדף ט"ו והלאה? 
זאת  כי  לומד את מסכת ברכות  "בדרך צחות אומרים, שה'עוילם' 
המסכת הראשונה, אחר כך 'באה שבת באה מנוחה', רבים נופלים 
'פסחים'  ומסכת  'מחוץ לתחום',  זה כבר ממש  'עירובין'  מהלימוד. 

היא בבחינת 'בל יראה ובל יימצא' חלילה וחס... 
אחד  זה  עירובין  שמסכת  ההבנה  את  לחדד  שצריך  חושב  "אני 
שמצליח  מי  הש"ס.  לסיום  בדרך  ביותר  המשמעותיים  המכשולים 
לעבור את המשוכה הזאת, וכמו שאמרנו כל אחד יכול, מובטח לו 
כי אם שרדת את מסכת  כולו.  שהוא כבר בדרך לסיים את הש"ס 
שבת שהיא מסכת ארוכה מאוד, הכי ארוכה בש"ס במספר המילים, 
ככה אומרים, ואת מסכת עירובין שהיא אחת משלושת המסכתות 
הקשות ביותר בש"ס, אז למה שלא תסיים את כל שאר המסכתות 

בסייעתא דשמיא". 
על  השטיע  הקורונה'  'משבר  כמה  עד  קפן:  אחד  'לסיוש'  עוד 

ההשתתטות בשיעורי 'הדף היומי'? 
לטוב  הושפעו,  היומי  הדף  שיעורי  גם  אחר  דבר  כל  שכמו  "כמובן 
ולמוטב. הרי ידוע המעשה שמספרת הגמרא עם רבי עקיבא, שהיה 
בספינה שטבעה בים וניצל, ושאלו אותו איך הוא ניצל והשיב "דף 

של ספינה נזדמן לי, ועל כל גל וגל נעניתי לו בראשי". 
שזה  היומי'  'הדף  לימוד  על  הזאת  הגמרא  את  דרשו  כבר  "רבים 
ה'דף של ספינה', ובימינו כשאנחנו מוטלים בים הסוער של משבר 
הקורונה, ולא יודעים אילו גזרות חדשות ייפלו עלינו בעוד שעתיים, 
הדבר היחיד שנותן לנו יציבות של 'הדף של ספינה' הזה, שעל כל 
גל וגל, הן בגל הראשון של הקורונה והן בגל השני ואם חלילה יהיו 
בראש  מנענעים  היומי',  ב'דף  מחזיקים  תמיד  אנחנו  נוספים,  גלים 
וממשיכים הלאה, אל הדף הבא, אל המסכת הבאה. זה מה שתמיד 

ליווה אותנו, וזה מה שילווה אותנו גם עתה, בעז"ה". 

)עוז והדר(
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'טלאי טלאות!' - זעק שוב הבן, ורץ לקרוא לאמו, שהמתינה למפה 
בסבלנות. 'הגנביש היו בבית, הדלת נעקרה מציריה, הש נכנסו טנימה - וגש 
יצאו. אבל הש טשופ לא נגעו בכלוש, לא לקחו דבר, לא שברו טריפ. הכל 

ניצב על מקומו בשלוש. לא מבין איך זה יתכן...' 

מה גרש לגנביש לעזוב מבלי לגנוב?

הרה"ג ר' אשר קובלסקי שליפ"א

"ָּתִמיש ִּתְהֶיה ִעש ה' ֱאֹלֶקיָך" )דבריש י"ח, י"ג(

טובות  בידיים  ושמור,  מוגן  לחוש  הוא  אנוש,  בן  כל  של  החלום 
ובטוחות, בכל עת ובכל שעה. יש לנו הישגים רבים שהשגנו בס"ד, 
כמו הצלחות רוחניות, בריאות טובה, ילדים מתוקים, פרנסה, בית, 
ועוד ועוד. ברגע של התבוננות, נקל להבין שכל הנכסים האלה הם 
חמקמקים מאוד. לפעמים, חלילה, ניתן לאבד הכל ברגע אחד. איך 

ניתן להבטיח ש'לי זה לא יקרה'?
ואם כך בימי שגרה, על אחת כמה וכמה לנוכח התמודדות. בין אם 
מדובר בקושי רוחני - והאדם חש שמשהו שהשיג בעמל ויזע קשה 
מה  שיש  מרגיש  והוא   - אחר  בקושי  מדובר  אם  ובין  בו,  לעמוד  לו 
שמאיים על חייו, על בריאותו, על ילדיו, על כספו ופרנסתו. כשמגיע 
רגע של התמודדות, של קושי - כל אחד מחפש משהו להישען עליו, 

מישהו לבטוח בו.
בקיצור, בחיים צריך 'כיפת ברזל', נגד כל רקטה שעלולה לחולל הרס 
בחיינו, בדמות מכתב מהרופא, מהמוסד בו ילדנו לומד, או מהבנק... 
'כיפת ברזל' אמיתית, שמיירטת את כל הקשיים, שמבטיחה  אבל 
את הביטחון האישי ברמה המקסימלית, במאה אחוזי הצלחה. האם 
יש 'כיפת ברזל' כזו? האם יש פוליסת ביטוח או שכפ"ץ שמעניקים 

הגנה ברמה כה מושלמת?!
ובכן, יש ויש, וזה אפילו לא עולה כסף, אלא טיפונת מחשבה, קצת 
לנו,  שיש  מה  שכל  עולם,  של  חשבונו  מחשבים  כשאנו  התבוננות. 
כל נכס שרכשנו, כל מעלה שהשגנו - הכל מידיו הטובות והרחומות 
של בורא עולם, שהוא הכי חזק, הכי גיבור, כל יכול שהכל הכל נתון 
בידיו, העבר, ההווה והעתיד, והוא רוצה בטובתנו, דואג לנו - אנחנו 

יכולים להיות רגועים כי אנו בידיו!
כמו ילד שמגיע לגינה השכונתית, והוא יודע שיהיה ראשון בנדנדה, 
אף אחד לא יעליב אותו, איש לא יקח מידיו את החפיף - בגלל שאביו 
להסתובב  יכוליש  שאנחנו  וכמה,  כמה  אחת  על   - העיר!  ראש  הוא 
בעולש בתחושה הנטלאה והעילאית הזו, שאבא שלנו הוא לא ראש 

העיר - הוא בורא עולש, יש לנו על מי להישען, יש לנו במי לבפוח!
ומאמיניש  יודעיש  אנו  אבל  והתמודדויות,  קשייש  יש  בחייש  נכון, 
שהש מתוכנניש מראש, הש לפובתנו, אבא שלנו האוהב שירפפ את 
התוכניות הללו, יצר ויצק אותן. מה יש לנו לדאוג? ממה אנו אמוריש 

להיות מופרדיש?! - הרי אבא שבשמיש לצידנו, כל מה שעובר עלינו 
הוא בדיוק לטי התוכניות שלו, והוא שומר עלינו, מציל אותנו, מגן 

בעדנו, דואג לנו!
בעומק  הביפחון  את  שמחדדיש  שככל  הוא,  ביותר  שמדהיש  ומה 
הלב - כך הוא הוטך למציאות. כשאדש מתחזק בביפחון בה', כשאדש 
מטניש אל לבו את ערך הביפחון, כשאדש בופח בה' בכל העוצמה, 
בידייש  שהוא  יודע  הוא  כי  ושאנן  שליו  בחסותו,  רגוע  עליו,  נשען 
באוטן  נטתריש  קשייו  ורוב  כך,  אכן  שזה  יראה  מהרה  עד   - פובות 

טלאי!
מימד  נוסף,  פן  חושף  בתהלים,  ל"א  לפרק  בביאורו  חיים',  ה'חפץ 
אדם  יש  ולפעמים,  מושלם,  לא  מאיתנו  איש  הן  נשגב:  שמימי 
הוא  מספקות.  לא  שלו  הזכויות  לעשות,  מה  לישועה.  זכאי  שאינו 
מורה  השמימי  והמחשבון  פשוטה,  לא  בהתמודדות  בבעיה,  נתקל 
שאין מנוס מכך שיעבור את הקושי הזה מתוך כאב, אין לו זכאות 

להיוושע, כמה עצוב ושורף בלב!
אבל יש בשמיש משהו שעוקף את המחשבון. והוא - הסכיתו ללשונו 
של ה'חטץ חייש': 'אטילו אדש שאינו הגון אלא שחיזק בפחונו בהשש, 
כח הביפחון מגן עליו!' - כלומר, הואיל והאיש בופח בה', אזי למרות 
שאינו זכאי ולא ראוי לקבל את הישועה, למרות זאת הוא זוכה בה, 

כי הביפחון בה' מסטק לו את הישועה!
דבריו אלו של ה'חטץ חייש', הש תגלית עבורנו. בוודאי, צריך לעשות 
הילדיש,  למען  לטעול  לבריאות,  לדאוג  ביצר,  להילחש  השתדלות, 
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הראויה,  בטרוטורציה  זאת  לעשות  צריך  אבל  הנכסיש.  על  לשמור 
אנו  שבשמיש,  אבינו  על  אלא  להישען  מי  על  לנו  שאין  ולזכור 
בפוחיש רק בו, סומכיש רק על מלכנו - המלך החזק בעולש, ששומר 

ומגן עלינו, דואג לנו!
'תמיש  עלינו  מצווה  הזו,  המתנה  את  לנו  מעניקה  השבוע  טרשת 
תהיה', להאמין בה' בלב שלש, בתמימות גמורה, וכטי שרש"י מטרש 
יודע מה לעשות פוב  - להתהלך עמו בתמימות, לסמוך עליו. הוא 
מאיתנו, הוא גש דואג לנו יותר מכטי שאנו דואגיש לעצמנו... ואש כך 
נעשה, יקוייש בנו חלקו השני של הטסוק "עש השש אלוקיך", נחוש 
שאנחנו אתו, בידיו, שמוריש ומוגניש, ועין בעין נראה כי הביפחון בה' 

יתברך אינו מאכזב, הוא מביא בכנטיו ישועות גדולות ורוגע נצחי!

גנביש בעיצומה של השבת...
גרוסמן  משה  אברהם  רבי  הגאון  היה  שבירושלים  הדעת  מנקיי 
זצ"ל. בין שלל מעלותיו, הצטיין רבי אברהם משה במידת הביטחון. 
הוא היה 'בעל ביטחון' אמיתי, שחש באמת את יד ה' מלווה אותו, 
- הרבה לדבר ולחזק את  ובכל עת  מחזיקה אותו בכל צעד ושעל, 
מידת הביטחון. כדי לחזק את בטחונו בה', נהג שלא לנעול את דלת 
ביתו בלילות שבת. 'לשבת יש זכות עילאית, השכינה שורה בעולם. 

אני בוטח בהשם, אין צורך לנעול את הדלת!' - קבע.
לימים, התקיימה שבת 'שבע ברכות' לנכדתו הראשונה, והוא עמד 
גל  לעזוב את ביתו בערב שבת, לכל השבת. באותו הזמן התחולל 
ליד,  ובוזזים מכל הבא  פריצות, במשך תקופה היו הגנבים פורצים 
כמעט מדי לילה. לאור זאת, ביקשה רעייתו כי יחרוג ממנהגו, וינעל 

את דלת הבית כשיעזבו אותו בערב שבת.
בתכלית:  הטוכה  עמו,  היתה  אחרת  רוח  משה,  אברהש  רבי  אולש 
בדיוק  זה  'הרי  באושר,  קורנות  כשטניו  הכריז  הנכון!'  הוא  'ההיטך 
הזמן לשיש מבפחי באבא שבשמיש, לבפוח רק בו. אש בכל שבתות 
אני  כי  גדול  כה  חידוש  בכך  אין  והרי  הדלת,  את  נועל  אינני  השנה 
נותר בבית, הרי שבשבת זו - ניתנת לי ההזדמנות להטניש ולהפמיע 
נוכח  נעולה למרות שאינני  ביפחון אמיתי, להשאיר את הדלת לא 
זו ההזדמנות שלי להתחבר לאבא, להישען עליו  בבית בשבת. הרי 

לחלופין!'
מהרה  עד  נדבקה  בה',  המלא  בטחונו  את  הכירה  שכבר  רעייתו, 
בהתלהבותו, וניאותה להסכים לכך - אף שלא ישהו בבית, ולמרות 
גל הפריצות הנורא המשתולל בלילות החולפים בשכונה. הם נסעו 
חזור  בדרך  כבר  אולם  ובנעימים,  בטוב  עליהם  שעברה  לשבת 

הביתה, ליבה ניבא לה רעות...
'יש לי תחושה שגנבים דווקא כן ביקרו בביתנו', לחשה, 'אוושת לבי 
רועדת כעלה נידף. אינני מעיזה לעלות הביתה ראשונה, לא רוצה 
בחשש  אמרה   - קרה...'  אם   - בעצמי  הנורא  המחזה  את  לראות 
'אבא שבשמים  - בטחונו לא סר ממנו:  ורבי אברהם משה?  בולט. 
שומר עלינו, רק הוא. אנחנו עם אבא!' - הכריז בגאון, ועלה הביתה 

יחד עם בנו בצעדים קלים...
כאן  היו  לפעות.  מה  אין  הבן.  נחרד  ביתש,  לקומת  כשהגיעו  אולש, 

הדלת  ממקומש,  עקוריש  היו  הדלת  צירי  ביקרו.  גש  ביקרו  גנביש, 
למשקוף,  הדלת  בין  נטער  צר  לא  סדק  מובהק,  באלכסון  עמדה 

מישהו התטרץ טנימה...
הבן נזעק: 'אוי, אבא, תראה מה קרה, הגנביש ביקרו אצלנו!' - צעק 

באימה, מי יודע מה נשאר, אש נשאר, ואיך נשאר...
- רגוע ושליו, בטוח בה', שאנן כתמיד. 'אבא שבשמים  אולם האב 
שומר עלינו, אני סומך עליו, רק עליו. אם מגיע לנו נזק – נקבל אותו 
באהבה. אבל אני חושב שאבא שבשמים לא רוצה להזיק לנו, ולכן 

לא באמת ניזוקנו. המתן קמעא ונראה...'
האב  של  לבו  בפראות,  הולם  הבן  של  לבו  הדלת,  את  פותחים  הם 

רגוע כתמיד. נכנסים הביתה, ו...
כלוש! 

אטילו  מקומה,  על  ניצבת  הויפרינה  בשלוש.  מקומו  על  עומד  הכל 
אף  במקומש,  התכשיפיש  כל  השינה  בחדר  במגירה  נע.  לא  גביעון 
עגיל לא זע. הבית כולו נראה בדיוק כטי שעזבוהו, ידש של הגנביש 

לא טגעה ולו במגבת או בנייר פישו!
'פלאי פלאות!' - זעק שוב הבן, ורץ לקרוא לאמו, שהמתינה למטה 
בסבלנות. 'הגנבים היו בבית, הדלת נעקרה מציריה, הם נכנסו פנימה 
- וגם יצאו. אבל הם פשוט לא נגעו בכלום, לא לקחו דבר, לא שברו 
פריט. הכל ניצב על מקומו בשלום. לא מבין איך זה יתכן...' - דיווח 

הבן לאמו...
והאב, רבי אברהש משה, נענה ואמר: 'האומנש לא תבין איך זה יתכן?! 
והלא אני מסביר לא מהיוש ולא משלשוש, שבורא עולש שומר עלינו 
ועל ביתנו. וכי חשבת שגנב יכול לגנוב כשבורא עולש שומר? הלא 
הניתן  בו.  בופח  אני  אותו,  מרגיש  אני  זאת,  חש  אני  טה,  ניצב  הוא 

לגנוב ממני?!
זה שגנב נכנס הביתה ולא גנב מאומה - זה יתכן. מה שלא יתכן - זה 
שגנב ייכנס לבית של מי שבופחיש בבורא, ויוכל לחולל שש נזק מכל 
סוג שהוא. זה לא יתכן, כי כשחייש את נוכחות אבא שבשמיש בחיינו, 
כשחשיש את יד הבורא עימנו - ידיו של הגנב קשורות, עיניו סומות, 

גש אש יתטרץ טנימה - אינו יכול לעולל מאומה!'
זה  רבי אברהם משה סיים את דבריו, ועבורו, ועבור בני ביתו, היה 
שיעור חי בביטחון מלא בה', כיצד הוא נראה, מה הוא מחולל. מה 

שמפתיע הוא, שלימים התבררה הסיבה:
כעבור תקוטה קצרה, נלכדו הגנביש בידי המשפרה, ונחקרו. התברר, 
כי הסיבה לכך שלא נפלו דבר מבית הגרוסמניש, היתה בדיוק לכן - 
כי לאחר שעקרו את הדלת מציריה, גילו שלא היתה נעולה, הסיקו 
טעולה  שאותה  מסתבר,  להימלפ...  ומיהרו  בסביבה,  הבית  שבעל 
ששמרה  היא   - לגנב  קוראת  טירצה  כמותירה  להיחשב  שעלולה 
על הבית! כן כן, הביפחון המוטלג שהוביל לאי נעילת הדלת - הוא 

שהניס את הגנביש בלי שגנבו דבר!
דודי,  של  אמלא'  'אוצרותיהם  המדהים  בספר  שהובא  זה,  סיפור 
אי  לעודד  מטרתו  אין  כי  ברור  שליט"א,  טורק  אליעזר  רבי  הרה"ג 
נעילת דלתות. כל אדם מחוייב להשתדלות, לשמור על ביתו. אבל 

יש בו גילוי עצום ומהדהד:
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ככל שמידת הביפחון בה' גדולה יותר – כך היא באמת מגינה, שומרת 
חי  שאדש  ככל  הביפחון,  את  לבו  אל  מטניש  שאדש  ככל  ומיפיבה. 
בעולש של אמונה תמימה, ככל שאדש חש כי ידו של ה' עמו, הולכת 
אתו, מבפחת אותו - כך יגלה כי בורא עולש באמת אתו, שומר עליו, 

מסדר לו את הענייניש, דואג לו, והוא באמת יכול להיות רגוע...
מה  כל  יכול.  וכל  עוצמתי  וחזק,  גדול  אבא  לנו  יש  יקריש,  יהודיש 
שכל כך כדאי לנו לעשות, הוא להיות רגועיש ושלוויש, להישען עליו 
ולבפוח בו. וככל שנעשה זאת יותר, ככל שנחיה בתוכנו את העובדה 
הזו - כך נזכה לראות באמת את ידו עימנו, וחסדו לא ימוש מאיתנו!

סיטור רודף סיטור רודף סיטור...
פרטית,  השגחה  של  מנצח  שילוב  שהם  סיפורים,  יש  לפעמים 
סיפורים  מדהים.  שמימי  וגילוי  מעגל  סגירת  קץ,  אין  התרגשות 
כאלה מטלטלים את הלב, ומרגשים במיוחד כשהם משתלבים בין 
גווילי גיליון זה 'פניני פרשת השבוע'. כזה הוא הסיפור, אותו קיבלנו 
הוא  והרי  הסיפור,  את  לנו  שלח  אשר  הי"ו,  מ.  ח.  הבה"ח  מגיבורו, 

לפניכם מכלי ראשון:
ובכן, הבחור ח. היקר, עבד במשך תקופה ארוכה על הוצאת ספר 
תורני לאור עולם. היצירה כבר הושלמה, וכל מה שחסר להדפסה, 
ובכדי  ש"ח,  בכ-20,000  נאמדות  ההדפסה  הוצאות  תקציב.  הוא 
לכסותן - ניסה הבחור לגייס כסף. חורף שלם שלח מכתבים, התקשר 
לאנשים, פגש נדיבים - ועדיין, כל שהצליח לגייס היה כ-8,000 ש"ח 

בלבד.
לצרכים  כסף  לגייס  לארה"ב  הבחור  של  אביו  יצא  הימים  מן  ביום 
שונים, והציע לבנו ליטול עמו עותק מהספר - אולי יצליח לגייס כסף 
גם עבור הוצאתו לאור. ואכן, בבואו לארה"ב, קבע האב להיפגש עם 
אחד מקרובי משפחתו, יהודי עשיר ובעל עסקים חובקי עולם. אף 
שהבחור עצמו ניסה לפנות אליו כמה פעמים ולא נענה, החליט האב 
לנסות אף הוא את מזלו, מה עוד שהוא מבקש להתרימו גם לצרכים 

אחרים.
ביום הפגישה התקשר הבחור לאביו כמה פעמים, ובכל פעם עודכן 
כי האב עודו ממתין לפגישה המיוחלת, אולם העשיר טרם התפנה. 
השעות נוקפות, הערב בניו יורק יורד, העובדים עוזבים את המשרד, 
וירחם.  העשיר  יחוס  אולי  בלובי,  להמתין  מוסיף  הבחור  של  ואביו 
כשהשעה מתאחרת עוד, מנתח האב באוזני בנו כי הסיכויים הופכים 
לקלושים, ולכן, הוא ממליץ לו ללכת לישון, כי כבר לא נראה שיהיו 
חדשות טובות היום. 'ואם יהיו' - הבטיח האב - 'אשאיר לך הודעה 

בתא הקולי...'
דרוטמן  יחזקאל  הבה"ח  ידידו,  פני  על  הבחור  חולף  לישון,  בדרכו 
כאשר  בארה"ב,  עכשיו  הקורה  על  לו  סיפר  סתמית  ובשיחה  הי"ו, 
החבר  להפתעתו,  הסיכויים.  אבדו  כי  נראה   - גדולה  ציפיה  בתום 
אין  באמת  אזי  בעיניך  סיכוי  אין  שאם  לך  נראה  'וכי  והגיב:  נבעת 
סיכוי? - יש ויש! הסכת ושמע סיפור שאירע לאבי. בעצם, למה לך 
לשמוע, תקרא אותו. הוא פורסם בגיליון פסח של עלון 'פניני פרשת 

השבוע'...'

החבר מתחיל לחפש אחר גיליון פסח החולף - מס' 227, בו פורסם 
הסיפור של אביו, שגייס כסף לישיבת בין הזמנים, ודווקא כשנראה 
היה כי אבדה כל תקווה - התחזק בביטחון בה' וראה ישועה פלאית. 
שנכח  אחר  בחור  ואילו  מעיניהם,  העלון  נעלם  אז  שבדיוק  אלא 
הבחור  מיודעינו  בחדרו.  מצוי  העלון  כי  אגב,  כבדרך  ציין  בשיחה 
ממהר לחדרו של הלה, אולם לאכזבתו, הגיליון שנמצא אינו גיליון 

פסח - 227 שחיפש, אלא גיליון פרשת 'בהר' - 230. 
בו,  גש  כי  גילה  ואז  בגיליון האמור,  למרות שהתאכזב, החל לקרוא 
הטלא וטלא, מוטיע סיטור מדהיש על ראש ישיבה שיצא לחו"ל לגייס 
כסף, ורק כשהתחזק בביפחון אמיתי ומלא בה' - הצליח. באותו רגע, 
לו,  דואג  עולש  שבורא  להאמין  בביפחון,  להתחזק  הוא  גש  החליפ 
ובעזרת ה' הכסף בוא יבוא. גש כשההיגיון הזכירו שכנראה לאיש כבר 
לא יהיה זמן היוש, וגש אש יהיה זמן - הרי בעבר לא נענה לבקשה זו, 

ואש ייענה - כמה כבר יתן... - בקיצור, הסיכוייש קלושיש...
ולמרות זאת, עלה על יצועו רגוע ושליו, בפוח בה', מתחזק באמונה, 
נשען על אבא שבשמיש שישלח לו את הכסף, משוכנע שעש שחר 
תמתין לו הודעה בתא הקולי, ובה אביו יבשרו כי יש את מלוא הכסף 

הדרוש להדטסת הסטר...
ומה שהכי מדהיש - שזה בדיוק מה שקרה: בבוקר המתינה לו הודעה 
בה אביו מבשר שהתקבל לטגישה בכבוד וביקר, העשיר הקשיב לכל 
לתת  כולל   - לאחת  אחת  הבקשות  לכל  ונענה  בסבלנות,  הבקשות 

3,000 דולר להדטסת הסטר!!!
השעה  למרות  בעבר,  נענה  לא  שהאיש  אף  יסוטר!  כי  יאומן  לא 
המאוחרת, ועש כל הבקשות האחרות שאביו ביקש - העשיר טשופ 
נתן את הכסף! כאשר הבחור התחזק בביפחון בה', כאשר היה ברור 
אמונה  מתוך  ברוגע  להירדש  הצליח  כאשר  אליו,  בדרך  שהכסף  לו 
- אזי כשהיה בעיצומה של שינה עמוקה, 3,000 דולר  בבורא עולש 

הועברו למענו!
בסיטור  כולנו  את  שחיזק  הי"ו  מ.  ח.  להבה"ח  להודות  המקוש  כאן 

בבוקר המתינה לו הודעה בה 
אביו מבשר שהתקבל לטגישה 
בכבוד וביקר, העשיר הקשיב 
לכל הבקשות בסבלנות, ונענה 
לכל הבקשות אחת לאחת - 
כולל לתת 3,000 דולר להדטסת 
הסטר!!! לא יאומן כי יסוטר!

המשך בעמוד 29
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הויכוח ב'זכרון משה' על המקרה המזעזע שהביא את מרן רבי ישראל 
סלאנפ להקיש את תנועת המוסר?  

מעשה נורא שהתרחש בוילנא, היה מוקד הויכוח בבית הכנסת 'זכרון משה'

הרב בנימין בירנצוויג

שְֹׁטִפיש ְושְֹׁפִריש, ִתֶּתּן ְלָך ְבָּכלְשָׁעֶריָך )דבריש פז, יח(

מה עושה כאן המילה 'לך' במשפט הזה? האם לא היה ראוי לכתוב 
"שופטים ושוטרים תתן בכל שעריך"?

שאלה זו העיר מרן הגר"מ פיינשטיין זצ"ל בספרו דרש משה, והוא 
התורה   – זו  מילה  בהוספת  התורה  לנו  מגלה  גדול  שיסוד  מבאר 
באה להורות לנו בזה, שלא די בקביעת שופטים ושוטרים בכל עיר 
ומושב, אלא גם כל אחד ואחד צריך לשים עצמו שופט ושוטר על 
מעשיו, האדם צריך לשפוט כל מעשה ומעשה שלו האם הוא לפי 
חוקי התורה, האם מעשיו הוגנים ומהוגנים ביחסי בין אדם למקום 

ובין אדם לחברו!
אבל נקודה נוספת וחשובה מתבארת לנו בזאת! שמלבד שאדם יש 
לו להיות 'שופט' של עצמו, צריך הוא גם להיות 'שוטר' של עצמו! 
הכרעותיו  האם  לבדוק  כדי  כשוטר  עצמו  לשים  צריך  הוא  דהיינו 
ומתבצעים,  מתקיימים  התורה,  בדרכי  להתנהג  עצמו  של  כשופט 
שבו,  השופט  פקודות  את  מקיים  אינו  כי  ימצא  שבו  וכשהשוטר 
הרי עליו לקנוס עצמו כדי לקיים הוראות המשפט של דרכי התורה 

והמצוות שהוא שפט את עצמו.
הרצונות והתאוות שבאדם, מתגברות לפעמים על הוראות ה'שופט' 
שבו שהוא השכל שקבע כי הן לא ראויות ופסולות, לכך יש לאדם 
להציב את ה'שוטר' שבו להתגבר על הרצונות והתאוות ולהכפיפם 

להוראות משפט התורה והדרך הישרה שילך בה האדם.

הכנסת  בבית  הויכוח  מוקד  היה  בוילנא,  שהתרחש  מזעזע  מעשה 
מסלאנט  ישראל  רבי  מרנא  את  שהוביל  הוא  האם  משה',  'זכרון 

זיע"א להקים את תנועת המוסר בכלל ישראל?
וכן מובא הסיפור בספר אהל משה: פעם עמדו ושוחחו במחוץ לבית 
רבי  צורה  של  יהודים  שני  בירושלים,  משה'  'זכרון  המרכזי  הכנסת 
רבי  סיפר  לברכה,  צדיקים  זכר  ציינוירט  נטע  ורבי  צ'צ'יק  ועלוועל 
ישראל  רבי  את  עורר  מה  הידוע  המעשה  את  נטע  לרבי  ועלוועל 
היה  וכך  ישראל.   בכלל  המוסר  לימוד  את  להפיץ  זצ"ל  סלנטר 
המעשה, שבעיר בוילנא התגוררו שני סנדלרים שעבדו לפרנסתם 
בזיע ויגע, לימים עלה אחד משניהם לגדולה עד שנהיה עשיר וגביר 
גדול, ובזכות עשירותו זכה להשתדך עם משפחה של אחד מגדולי 
וכל  כנפיים  לה  עשתה  זו  גדולה  לחתונה  שההערכות  כמובן  הדור, 
וציפו לארוע הגדול והחשוב בעירם. הסנלדר  וילנא שוחחו  תשובי 

לשעבר  ידידו  את  גם  ובתוכם  ידידיו  כל  את  הזמין  כמובן  הגביר 
הסנלדר שנשאר סנדלר פשוט ויגע במקצועו. 

המשתתפים  ובין  הגדולה,  החתונה  של  החופה  שעת  הגיע  והנה 
הרבים נוכח גם ידידו הסנדלר.... כשראה הסנדלר הפשוט את ידידו 
הגביר הסנדלר לשעבר עומד תחת החופה המפוארת יחד עם גדולי 
יכול להבליג על קנאתו עד  היה  ולא  בו  הדור, חמת הקנאה בערה 
שעשה מעשה נפשע מאין כמותו....... הוא חלץ את נעלו מעל רגלו 
ניגש למחותן לעיני כל המכובדים שנכחו שם ושאל אותו בקול רם, 
'כמה עולה לתקן נעל זו'? העשיר הסנדלר לשעבר כאשר שמע זאת 

לא ידע היכן לשים עצמו מרוב בושה ו....התמוטט...!!
יכולה להגיע השחתה של  כך  - אם עד כדי  ישראל  ואמר מרן רבי 
בן אדם, אם כך צריכים להפיץ את לימוד המוסר בכלל ישראל! כך 
סיפר רבי ועלוועל צ'צ'יק בנועם מתיקותו. לעומתו אמר לו ר' נטע 
יכול  שאדם  ישראל  רבי  את  שעורר  מה  זה  לא  לדעתי  ציינבירט, 
להיות כזה בעל קנאה עד שיגיע לדברים כאלו, זה לא היה חידוש 
בשבילו ]וי"א שאמר כך שבשביל כזו השחתה לא צריך להפיץ את 
המוסר אין חשש שתתפשט השחתה מעין זו בקרב ההמון[, החידוש 
הוא איך יכול להיות שהמחותן הזה היה כזה בעל תאות הכבוד שלא 
'החייתני  סנדלר  לאותו  להגיד  צריך  היה  הרי  זו,  בושה  להכיל  יכל 

שימחתני'.
ונותן  שכלו,  הכרעת  על  כ'שוטר'  עצמו  שם  לא  כשאדם  מבהיל! 
חורבן  מכך  לצאת  יכול  הרי  ומעצור,  הגבל  ללא  לפרוץ  לרגשותיו 
בכל  לך  תתן  ושוטרים  "שופטים  אותו!  הסובבים  ולכל  לו  נוראי 

שעריך"!

 לשליחת תגובות לכותב הטור הרה"ג רבי בנימין בירנצוייג, 
bdirshu@neto.net.il :כתבו ל
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לטתע באמצע הדרך האפ ה'חזון איש' את קצב הליכתו, והחל ללכת 
בנחת.... וכעבור כברת דרך קצרה, שוב הגביר ה'חזון איש' את קצב 

הליכתו....

מדוע חבש ה'חזון איש' משקטייש רק כאשר יצא לרחוב?

הרב ישראל ליוש

ְוָהְיָתה ִעּמֹו ְוָקָרא בֹו... ְלַמַען ִיְלַמד ְלִיְרָאה ֶאת ה' ... ְלִבְלִּתי רּוש ְלָבבֹו 
ֵמֶאָחיו )יז יפ כ(

אם יעסוק המלך בתורה ויקרא בה כל ימי חייו – אומר ה'אור החיים' 
'כל  א(  ו  )אבות  התנא:  כמאמר  ויראה,  ענווה  ילבש  אזי   - הקדוש 
ויראה'. כנגד ענווה, אמר:  העוסק בתורה לשמה... ומלבשתו ענוה 

'לבלתי רום לבבו', וכנגד היראה, אמר: 'למען ילמד ליראה'.
מתגאה  הוא  הרי  הציבור,  על  לשררה  שהזוכה  עולם  של  מנהגו 
כן בשררה של תורה, הזוכה בה בזכות  ומתנשא עליהם, מה שאין 
אינו  העם,  משאר  ורוממותו  גדלותו  אף  על  בתורה,  ויגיעתו  עמלו 
בכבוד  אליהם  ומתייחס  לצרכיהם  קשוב  אדרבה,  עליהם,  מתנשא 
כלי שרת לפשוטי העם,  ומשרתו הרי הם  ומעלתו  יתירה,  ובענווה 

ולא חלילה סולם להתגאות והתנשאות.

גאונותו של מרנא ה'חזון איש' זי"ע במידות, לא פחתה אף כשערה 
מקפיד  היה  לרחוב,  יוצא  היה  כאשר  בזקנותו,  בתורה.  מגאונותו 
שבביתו  משום  הבריות,  בעיני  זה  היה  ולפלא  משקפיים,  לחבוש 

כאשר למד ועיין בספרים לא חבש משקפיים.
הענין,  פשר  על  שטיינברג  פייבל  שרגא  רבי  תלמידו  שאלו  פעם 
אדם  שבני  קורה  לרחוב,  יוצא  אני  "כאשר  איש:  החזון  לו  הסביר 
מנענעים לי בראשם לשלום, ואינני מבחין בהם והם עלולים להיפגע 
מכך, על כן אני מקפיד ללבוש משקפיים כדי שאראה אותם ואחזיר 

להם שלום...".

משום אותה ענווה וזהירות בכבוד הזולת, חישב ה'חזון איש' גם את 

קצב הליכתו ברחוב...
היה זה כאשר פעם תלמידו הבחין כי בדרכו מבית המדרש לביתו, 
והחל  הליכתו,  קצב  את  איש'  ה'חזון  האט  הדרך  באמצע  לפתע 
ללכת בנחת, למרות שבדרך כלל מחמת יוקר הזמן מיהר החזון איש 
בדרכו. כעבור כברת דרך קצרה, שוב הגביר ה'חזון איש' את קצב 

הליכתו ושב למנהגו הרגיל.
מחושבת  איש'  ה'חזון  של  ותנועה  פסיעה  שכל  שידע  התלמיד 
הלוך  הליכתו  קצב  את  הרב  שינה  "מדוע  אותו:  שאל  ומדוקדקת, 

וחזור?"
צולע,  אדם  שם  עבר  ההליכה,  את  האטתי  שכאשר  לב  שמת  "לא 
שהליכה מהירה קשה עבורו?! הרי אם הייתי הולך כרגיל, עלול היה 
והיה  האדם,  כשאר  כך  ללכת  יכול  אינו  שהוא  על  צער  לו  להיגרם 
זה כזורה מלח על פצעיו..., כאשר הוא רואה שאף אנשים בריאים 
הולכים באיטיות כמותו, נותנת לו הרגשה שהוא אינו כה מוגבל... רק 

כאשר כבר לא ראיתיו באופק, שבתי ללכת כרגיל, בקצב מהיר..."
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"אולי זה יישמע קצת כהגזמה, אך מי שמכיר אותי מקרוב יודע שאינני 
מגזיש: אני מחלק את חיי הרוחנייש לשניש - לטני ההצפרטות למבחניש, 

ואחרי ההצפרטות למבחניש"...

"אש אני יכול - כל אחד יכול!" – שיחה מרתקת עש הרב יעקב גרוס, מחשובי העסקניש 
באשדוד, שהצפרף במחזור האחרון למבחני 'דרשו' ואף השתתף במבחן המסכש 
האחרון על 120 דף | סדרת שיחות עש נבחני 'דרשו' - הרה"ח ר' אהרן כהן

 
את הלב הרוגש, הקול הסוער, אי אפשר להעביר, וחבל, כי הדברים 
המיוחדת  בשיחתנו  היה  כך  ללב.  שייכנסו  חזקה  מהלב  שיצאו 
אשדוד,  בעיר  העסקנים  מחשובי  גרוס,  יעקב  הרב  עם  והנלהבת 
נבחני  מלך,  שלך  ללגיונו  להצטרף  הנוכחי  המחזור  מתחילת  שזכה 

'דרשו' על לימוד ה'דף היומי' כסדר.
כמעט  שבידינו,  ככל  הדברים,  את  להעביר  הפחות  לכל  ננסה  אך 

כשמיעתם, כדי להבעיר את הלבבות בסייעתא דשמיא.
מתי התחלת? אנו מבקשיש לשמוע.

'להתגאות'  שיכולים  מאלו  "אני  בחיוך,  מקדים  הוא  "למעשה", 
ב', או  בכך שמעולם לא השתתפו במבחן כל שהוא. כבר משיעור 
לי שאי פעם השתתפתי  זכור  אולי משיעור א' בישיבה קטנה, לא 
זכיתי ברוב  במבחן. אך הכל בזכותכם. היה זה עם סיום הש"ס, בו 
סייעתא דשמיא לסיים את כל הש"ס, ועם ההתחלה הנלהבת עם כל 
בשינון  בהשקעה  והולכים'  ו'מוסיפים  מתחילים  שכעת  ה'טרראם' 
וחזרות, ובעיקר - בהצטרפות למסגרת מבחני 'דרשו', חשבתי רבות 

על זה.
רבות  שעות  בחיי.  כזו  קשה  החלטה  עוד  לי  זכורה  לא  "האמת, 
זה בשבילי? האם אצליח לעשות  לבין עצמי, האם  ביני  התלבטתי 
ולא בשום שלב  דירה  - לא כשקניתי  זה? לא אגזים אם אומר  את 
ההחלטה  השם  שברוך  עד  שכזו.  התלבטות  לי  זכורה  לא  בחיים, 

נפלה.
ימים  התלבטות,  של  ימים  כחודש  אחר  האחרון,  ברגע  זה  "היה 
ספורים לפני המבחן החודשי הראשון. אני כבר ידעתי - אני בפנים. 
עד היום אני מודה להשם על ההארה הנכונה שהיתה לי 'ברגע הנכון' 
שמכיר  מי  אך  כהגזמה,  קצת  יישמע  זה  אולי  למבחנים.  להצטרף 
אותי מקרוב יודע שאני לא מגזים: אני מחלק את חיי הרוחניים לשני 
ואחרי ההצטרפות למבחנים  לפני ההצטרפות למבחנים,   - חלקים 

החודשיים.
לא  לבית.  טרף  להביא  הכלכלה  ועל  המחיה  על  שעות  עובד  "אני 
לי  אומר  היה  מישהו  אם  ללמוד.  כדי  לי  יש  בכלל  זמן  כמה  ידעתי 
שאני אבחן כל חודש, אפילו לא הייתי צוחק. אך המציאות חזקה 
"לא  ברגש,  משתף  הוא  והאמת",  הצטרפתי,  השם,  ברוך  מהכל. 
ידעתי שה'דף היומי' כזה מתוק, והעיקר, שאפשר לשנן ולחזור דף 

אחר דף ולזכור את הלימוד.
מהו סדר הלימוד שלך?

אציין  אך  שלו.  הדרך  את  יש  אחד  ולכל  לתורה,  פנים  שבעים  "יש 
את הדרך שלי. ברוך השם אני זוכה ללמוד כל יום לפני שחרית עם 
החברותא, כבר תשע שנים בלי עין הרע, הרב יעקב נחמן. אתו אני 
לומד את הדף בבהירות ובהבנה. אחר התפילה הוספתי לעצמי זמן 
כשעה,  שאורך  כשאחר הלימוד הראשון  את הדף,  שוב  לומד  ואני 

הלימוד השני לא אורך יותר מחצי-שעה.
מתחבר  אני  למדת',  באשר  'תחפש  מקיים  אני  הלימוד  סיום  "עם 
שלש  באמצעות  הלימוד  את  ומסכם  בידו'  'תלמודו  למערכת 
לגשת  פשוט  אפשר  לאחרונה  )כן,  וקליל  מהיר  באופן  השאלות 
ברוך  וכך  ולסכם...(  המדרשות  בבתי  הפרוסים  'קהילות'  למכשירי 
השם, בדרך כלל הלימוד מונח כבר בקופסא. אכן", הוא מציין בחיוך, 
"עדיין לא מדובר ב'כסף גדול', זה יותר כמו כסף קטן שמונח בכיס 

למעלה, אבל יש כבר משהו...
"בשבת קודש, הוא ממשיך, "במקום 'שינה בשבת תענוג' נהיה אצלי 
"אני בהחלט   – – הוא מדגיש  ושלא תחשוב"  'שינון בשבת תענוג'. 
בשבתות  כעת  בפרט  שבת,  בכל  להשם,  הודו  אבל  לישון,  אוהב 
הקיץ, נהיה אצלי שבת ל'יום שכולה תורה', אני יושב וחוזר על כל 
השבעה דפים, כל דף לכשעצמו, לומד ומסכם, ואחר כך בחצי-שעה 
האחרונה לפני מנחה אני עובר שוב במהירות על כל השבעה דפים. 
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ממש עונג שבת.
ועובר  אני משקיע מאמץ  שלפני המבחן,  שבת  "בהמשך, ממוצאי 
יום על כששה דפים, עד שכאשר מגיע ליל ששי שלפני  שוב בכל 
ואז  החודשי.  החומר  כל  של  נוספת  חזרה  אחר  כבר  אני  המבחן, 
ועוברים  יושבים  מגיע הזמן המיוחד, שבתוך כשלושת רבעי שעה 
על כל החומר החודשי בסיכום הדברים עלי כתב באמצעות המבחן 

המיוחד, בהרגשה עילאית מענגת ואושר מיוחד".
בהמשך היה המבחן המסכש הראשון על מאה ועשריש דף?

לזה  נגשתי  החודשיים.  מהמבחנים  אחר  משהו  כבר  באמת  "זה 
לכולנו  שבלבל  הווירוס  בתקופת  היה  זה  מעורבים.  מאוד  ברגשות 
מסכת  ברכות,  מסכת  כל  לשנן  העול  עם  ביחד  החיים,  סדרי  את 
שבהחלט קשה לזכור בה את כל הפרטים שיש בכל דף. אך ברוך 
יום  כל  ולמדתי  ישבתי  המבחן,  שלפני  הימים  עשר  בשנים  השם, 

עשרה דפים.
בבית  ישבתי  "הופתעתי.   – לב  בגילוי  משתף  הוא   - אומר"  "בכנות 
עם המבחן המסכם ולא האמנתי לעצמי. שאני אבחן, ואדע וארגיש 
תענוג  זה  אחת?!...  בפעם  דף  ועשרים  מאה  לדעת  זוכה  שאני 
המבחן  על  מוותר  עצמי  את  רואה  לא  אני  הרגשתי.  לא  שבחיים 

הבא. אני מרגיש את עצמי כבר שם, בתענוג המיוחד".
מה תענה לחבר או מכר שיתעניין האם להצטרף למסגרת המבחנים?
"אין לי מה לומר, גם אני פחדתי בהתחלה לגשת למבחן. אך מה שכן, 
עשיתי דבר אחד קל. פשוט ניגשתי למבחן. בל נשכח, זה לא מבחן 
שלך  אישית  מבחירה  שנעשה  מבחן  זו  כולל,  או  ישיבה  של  קבלה 
מתוך רצון לדעת את הלימוד, וכולו הנאה וסיפוק. הטעם הערב של 

הלימוד אחר ההצטרפות למבחנים, גובר על כל פחד אחר. בהתחלה 
זה נראה כ'הר גבוה', אך למעשה זה ממש כ'חוט השערה'. אכן, לא 
ידיעת  של  הנלווית  ההנאה  וכל  המבחן  אבל  ממש,  השערה  חוט 

התורה, שווה כל השקעה.
"ואם אני יכול" – הוא מסיים בקול נחרץ ונלהב – "אני מרשה לעצמי 

לומר: אז כל אחד יכול! נסו והיווכחו".

 לשליחת תגובות לכותב המאמר,
a0533185209@gmail.com :כתבו ל

קו השיעורים של 'דרשו' 4992*או 077-2222-666קו השיעורים של 'דרשו' 4992*או 077-2222-666

 * שיעורים וטיפים ב'גישמאק בלימוד' )שלוחה 33(

 * שיעורים מקוצרים על הדף היומי

 * דף היומי בהלכה - 5 דקות ביום

 * ווארטים וסיפורים מיוחדים לפרשת השבוע

* סיפורי צדיקים ותוכניות מיוחדות 

הכל במקום אחד 

ישבתי בבית עש המבחן המסכש 
ולא האמנתי לעצמי. שאני אבחן, 
ואדע וארגיש שאני זוכה לדעת 
מאה ועשריש דף בטעש אחת?!... 
זה תענוג שבחייש לא הרגשתי
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המשך מעמוד 5 | הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליפ"א המשך מעמוד 1 | מרן הגר"ש הלוי ואזנר זצוק"ל

לא היתה זו הפעם הראשונה בה התוודע החזון איש לרבינו. כבר בשנת 
ובהם הגאון רבי אברהם  תש"ו, כאשר ביקש החזון איש את מקורביו, 
שהיה  בירושלים  'דיסקין'  היתומים  בית  מנהל  זצ"ל,  רוטשטיין  יצחק 
יוכל  שלדעתם  ירושלים,  מגאוני  מישהו  על  לפניו  ימליצו  כי  מנאמניו, 
לשמש כרבה של 'זכרון מאיר' - תשובתם היתה פה אחד, כי רבינו מרן 

הגר"ש הלוי ואזנר, 'הוא הגבר הוקם עליו' המתאים לכהן במשרה זו.
יותר, בחודש סיון אותה שנה, עלה מרן החזון איש לירושלים,  מאוחר 
ניגש אליו רבינו והם שוחחו ביניהם בד"ת פנים אל פנים, כשהחזון איש 
מאוחר  התורה.  חלקי  בכל  הרחבות  מידיעותיו  להתפעל  מפסיק  אינו 
השולט  אברך  עם  "שוחחתי  ממכריו:  אחד  בפני  עליו  יתבטא  יותר 
בבבלי, בירושלמי ובפוסקים". עתה משהתייצב לפניו שוב עם הנגיד רבי 

יעקב, כמועמד רשמי למשרה תורנית, הכרעתו הייתה ברורה מאליה.
ובו  קונטרס  באמצעות  היה  לרבינו,  איש  החזון  התוודע  בו  נוסף  אופן 
זה קונטרס שהוציא  מחידושי תורתו של רבינו, שנשא חן בעיניו. היה 
בארץ  השנה  עיבור  בדיני  שעסק  בירושלים,  שבתו  בימי  לאור  רבינו 
ישראל ובחוץ לארץ, ואשר התגלגל באקראי לידיו של החזון איש. סדר 
הצעיר,  מהמחבר  מאוד  התפעל  והוא  ליבו,  את  שבו  ודיוקם  הדברים 
שניכר כי ידיו רב לו במלחמתה של תורה כאחד הגיבורים. בעקבות כך 
גמלה בלבו החלטה, לנסות להביא את רבינו ל'זכרון מאיר' כדי שיכהן 

בה כרב.
לאחר שנפרדו ורבינו שב לביתו שבירושלים, נענה החזון איש ואמר לרבי 
יעקב, כי סבור הוא שיש למנותו כרבה של שכונת 'זכרון מאיר' בנוסף 
לתפקידו המיועד כראש ישיבת 'חכמי לובלין'. הוא בקשו כי כאשר יבוא 
לירושלים, יסור למעונו של רבינו ויציע בפניו את שני התפקידים. עשה 
ירושלימה, התייצב בבית רבינו,  רבי יעקב כפי שנצטווה, ותיכף בבואו 
סיפר כי הוא בא אליו בשליחות קודשו של החזון איש, ובקשתו בפיו כי 

יאות ליטול על שכמו גם את עול הרבנות בשכונת 'זכרון מאיר'.
כיוצא בזה, סיפר רבינו בכינוס הגדול שהתקיים במלאות שישים שנה 
להקמת ישיבת 'חכמי לובלין' ב'זכרון מאיר', במעמד אלפים מתלמידיו. 
בכוח,  אך  תש"ז,  בשנת  הישיבה  נוסדה  "בפועל  בקדשו:  אז  דיבר  וכה 
אלי  הגיע  עיה"ק,  בירושלים  גרתי  כשעדיין  תש"ו,  בשנת  במחשבה, 
ז"ל,  הלפרין  יעקב  חיים  רבי  הרה"ח  זי"ע,  איש  מהחזון  מצווה  שליח 
ורבי  מורי  שם  על  שנתייסדה  מאיר'  ל'זכרון  ולבוא  לזכות  לי  שקורה 
מלובלין זי"ע, לקבל עלי את עול הרבנות ב'זכרון מאיר' והסביבה, ואת 

עסק הרבצת התורה במסגרת ישיבת 'חכמי לובלין'"...
ישיבתו  בעיניו  היתה  יקרה  המינוי.  על  בחיוב  להשיב  מיהר  לא  רבינו 
בין חכמי וגאוני ירושלים, מה גם שכבר החזיק במשרת רבנות, כמו"צ 
מטעם ה'עדה החרדית' בשכונת 'כרם אברהם' שבגאולה. מנגד חזקה 
ייטול על עצמו את עול הרבנות  כי  ורצונו  עליו דעתו של החזון איש, 
איש  החזון  כאשר  הכף,  את  הכריעה  שלבסוף  זו  והיא  מאיר',  ב'זכרון 

העמידו כביכול בפני עובדה מוגמרת וכמעשה שהיה.
וכה גולל רבינו את הדברים ברשימותיו, שהובאו בספר 'מעשה איש': "עוד 
לפני שבאתי לכאן והייתי עוד גר בירושלים, באתי פעם לבני ברק לבקר 
אחד מן הקרובים, שגר בגבעת רוקח, ע"י ישיבת סלבודקא, ועליתי רגלי 

זי"ע. רצתי  לגבעת רוקח. הרגשתי שכמה מטרים לפני הולך החזון איש 
סמוך  רוקח  בגבעת  שם  עוד  גר  אז  והיה  יחידי.  הלך  כי  ללוותו  לקראתו 
צריך  היה  איש  והחזון  סופר,  חתם  רחוב  עד  הלכנו  נובהרדוק.  לישיבת 
ללכת שם לביתו, ואני המשכתי עוד למעלה וראיתי שאינו נוטה לשמאל. 
'זוכר אני, אלא שאתם  לי:  ואמר  'אולי שכח מרן היכן שגר?'  לו  ואמרתי 
רב שלנו, ורב לא ילך לבדו, רוצה אני ללוות אתכם'. ואמרתי לו: 'א"כ אין 
אתכם'".  ללוות  אני  וצריך  אלך,  לא  אני  'גם  לי:  ואמר  הלאה!'.  הולך  אני 
]- איש שאומר  ווערטיל מענטש  והיה מוסיף רבינו: "החזון איש לא היה 

מליצות[, הוא הלך אפוא עמי עד שנכנסתי לביתי, ורק אז חזר לביתו"...
למעונו  פעם  הגיע  כי  רבינו,  סיפר  איש  החזון  אצל  נוסף  ביקור  על 
על,  אל  ועיניו  הבית  בחצר  יושב  כשהוא  ומצאו  הלילה,  בתחילת 
כשמבטו משוטט בין כוכבי הליל הנוצצים ברקיע השמים. משך דקות 
ארוכות ישב כך, כשהוא אחוז דביקות והתפעלות, מעיניו זולגות דמעות 
התרגשות ומבלי שיבחין כלל בנוכוחותו. לאחר מכן משהרגיש בו נענה 
ואמר: "כשמתבוננים במערכות השמים, אפשר לראות בנקל מעשי א-ל 

ונפלאותיו"...
בין כך ובין כך, נתעטרה שכונת 'זכרון מאיר' בכתר תהילה, כשמרן החזון 
איש זי"ע בכבודו ובעצמו שאיווה את השכונה למושב לו, ועקר מ'גבעת 
רוקח' – השכונה הוותיקה במערב העיר, בה התגורר מאז עלותו ארצה 
משך כחמש עשרה שנה, אל פאתי המושבה 'זכרון מאיר' הסמוכה לבני 
ברק, לרחוב עזרא כפי שנקרא אז בזמנו, ולימים רחוב 'חזון איש' שנקרא 

על של שמו של גאון ישראל, שהאיר את בני ברק במאור תורתו.

רב דזכרון מאיר
סיבות נוספות גרמו להתלבט אודות המינוי, ביניהן הצעת רבנות אחרת 
שעמדה אז על הפרק, ואשר הוגשה לפניו מאת קהילת יוצאי אוסטריה 
מנהגי  וכן  מעודו,  הורגל  לה  הווינאית  האווירה  בחיפה.  שהתגוררו 
הונגריה ואוסטריה שאפיינו את בני קהילה זו, משכו את לב רבינו והוא 

התלבט רבות אם להיעתר לכך.
לבסוף, משתכפו עליו ההפצרות מבני ברק, ורבינו נוכח כי מנוי וגמור עם 
החזון איש שעליו לכהן כרב של זכרון מאיר, נתן את הסכמתו למינוי, 
וקיבל על עצמו לשמש כרב השכונה. מששמע החזון איש את תשובתו 
החיובית קרא בקול 'מזל טוב' בפנים קורנות משמחה. לאחר מכן אמר 
למקורביו, כי מזל טוב הוא לתושבי 'זכרון מאיר' שרבם לא יהיה מורה 

הוראה בלבד, כי אם גם ראש ישיבה שירחיב גבולותיו בתלמידים.
לשמחתו של החזון איש לא היה קץ. ובמים שלאחר מכן שוחח בדבר 
עם באי ביתו, והביע את שביעות רצונו מהמינוי המוצלח. את חשיבות 
הדבר בעיניו היה ניתן לראות לעין כל, כאשר גאון ישראל החזון איש, 
יצא את מעונו לכתת רגליו בין תושבי השכונה, כדי להחתימם על כתב 
יגישו בפני רבינו, שהיה אז אברך צעיר בשנות  ההכתרה הרשמי אותו 
לשוות  ישתדלו  כי  העסקנים,  עם  בדברים  בא  ואף  לחייו.  השלושים 
למינויו מעמד רשמי שיוכר אף ברשויות, כדי שיקל עליו, כך סבר, לנהל 

את ענייני הקהילה מבלי להיות תלוי בדעת אחרים.

)'מתוך הספר 'אבי ההוראה'( 
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ואיננו  זה השומע חרפתו  גודל שכרו של  נראה על  ומלבד שמכאן 
לו  גילוי הטובה שצמחה  משיב, אך בעיקר מה שלמדנו מכאן הוא 
'רודף' זכה שנתקיים בו "מקימי  ידי אותו  מהרעה דייקא, שרק על 

מעפר דל מאשפות ירים אביון, להושיבי עם נדיבים"...

יש לך 'תיבת דואר' תלויה בטתח ביתך מבחוץ
מעשה באברך שנכנס אל רבו בקול תאניה ואניה: "רבי קדוש! לבני 
ביתי היתה עד עכשיו 'עבודה קבועה' אצל בעה"ב אחד, ומשם היתה 
קיבלה  עתה  זה  אך  גדולה,  בהרחבה  ביתי  אנשי  ופרנסת  פרנסתי 
ואני אנה אני בא... מנין יהא לנו לחם לפי הטף?".  'מכתב פיטורין' 
שאלו הרבי: "אמור נא, האם יש לך 'תיבת דואר' תלויה בפתח ביתך 
מבחוץ?". האברך שלא הבין את השאלה – שלא מן הטענה, נענה 

מפני הכבוד: "אכן, יש ברשותי תיבת דואר!". 
מכתבים  בה  מקבל  הנך  לפעם  מפעם  "האם  ושאל:  הרבי  המשיך 
לצרתו:  ה'דואר'  שייכות  הבין  לא  שעדיין  האברך,  נענה  וכדו'?". 
"הן!". שאל הרבי: "אולי יודע מר מיהו ה'דוור' )הנושא את המכתבים 
ממקום למקום( המביא לפתחך את המכתבים?", נענה האברך: "לא 
ולא! וכי מה איכפת לי מיהו המביא את הדואר? העיקר שהמכתבים 
כל  "ומדוע  תמיהה:  בקול  הרבי  אליו  נענה  עתה  אלי!"...  מגיעים 
– זה הקב"ה  כך תתעניין ב'דוור' המביא לך את הפרנסה ממשלחו 
בכבודו ובעצמו, הזן ברחמיו את הכל, מה אכפת לך מי יהיה שלוחו 

מכאן ואילך?".
ושמעתי מצדיק אחד לבאר בדרך משל, שהנה אם בהגיע זמן אכילת 
'פת שחרית', יבקש הבן מאביו מיני מתיקה לאכלם - בוודאי לא ייתן 
ומחזקים  המבריאים  מאכלים  לאכול  העת  הוא  עתה  כי  האב,  לו 
הגוף, אמנם בגשת הבן לדודו ויבקש כגון דא, לא יגער בו הדוד, אלא 
זהו  כי  נפשו,  מיני מתיקה כאוות  ידו בכל  ומלא  לו בהרחבה  יעניק 
לקטן  מגיע  האם  חשבון,  בלי  ונותן  שנותן  'דוד'  של  ומהותו  טבעו 

בדין, או האם העת והשעה ראויה לכך... 
וכך הם ימי אלול שהקב"ה נעשה כ'דוד'... ומשפיע עלינו שפע רב 

ככל אשר נשאל מעמו.

מעשה השגור בטי הגה"צ רבי יצחק 
פוביה ווייס שליפ"א, גאב"ד ירושליש

שמעו נא למעשה השגור בפי הגה"צ רבי יצחק טוביה ווייס שליט"א 
גאב"ד ירושלים: בימי ילדותו היה דר בעיירה הסמוכה לפרעשבורג 
)במרחק 4 ק"מ(, וכשנכנסו הרשעים )הגרמנים( ימ"ש לעיירתם, לא 
ידע 'ראש הקהל' דשם מה עליו לעשות, מתוך חסרון ידיעה האם 
הרשעים פניהם לשלום או להיפך – כי באותם הימים לא היתה כלל 
'תקשורת' בין עיר לעיר, ולא ידעו בני עיר הקטנה מה נעשה בעיר 

הגדולה. 
לעבר  פעמיו  שיחיש  'טוביה',  הנער  את  לשלוח  הקהל  ראש  מיהר 
העיר הגדולה פרעשבורג, וישאל את פי ראש הקהל דשם מה עליו 

לעשות בזו השעה. משהגיע אמר לו ראש הקהל שישיב למשלחיו 
לו:  לומר  והוסיף  זקוקים,  הם  מרובים  ולרחמים  רע,  בכי  המצב  כי 
 1000 בת  רכבת  הנה  לשלוח  עתיד  )ענגלאנד(  אנגליה  מלך  "הנה 
מקומות, להציל על ידה את ילדי בני ישראל, ואף שלא אדע את מי 
להעדיף על פני מי, מ"מ משבאת הנה ומצאת חן בעיני, אעניק לך 

כרטיס )טיקעט( לנסיעה באותה רכבת". 
מיהר  משם  הקהל.  לראש  השליחות  את  ומסר  לעירו  מיהר  הנער 
לבית אביו ואמו, שארזו במהרה את מטלטליו ונפרדו ממנו בלב כבד 
ובוכה )אז ציוותה אותו אמו – 'זכור תמיד בכל אשר תפנה כי יהודי 
אתה!'(. ואכן, בעזהשי"ת מצא את עצמו כעבור זמן קצר באנגליה, 

יחד עם אלף ילדים ניצולי מלחמה...
את  עיניו  במו  לחזות  המלך,  בלב  רצון  נכנס  שבועות  כמה  כעבור 
הניצולים  ילדים   1000 לראות   – ידו  על  שנעשה  ההצלה  מעשה 

בזכותו, ושלח לומר כי הוא עתיד לבקרם ביום פלוני.
בשתי  העיר  ברחבת  הילדים  כל  את  העמידו  המיועד,  היום  בהגיע 
שורות. המלך הופיע ברוב הדרו, ובהתרגשות גדולה עבר במרכבתו 
בין שתי השורות. לפתע קפץ אחד הילדים – שהיה בעל רוח ונפש, 
שומרי  עליו  עטו  מיד  המלך.  עם  לדבר  ברצותו  המרכבה  לתוככי 
המלך  אך  המרכבה.  מעל  ולהשליכו  לסלקו  ורצו  ומשרתיו,  המלך 
שראה כל זאת רצה לשמוע מה יש בפי הנער, וציווה על משרתיו 

להניח לו. 
פתח הילד בדברי שיר ושבחה על טובו של המלך, שהשכיל לפעול 
פעולת טוב כזאת, להציל נפשות רבות כל כך, "אבל", הוסיף הילד – 
"כאב לבי על שאין חסדו של המלך יכול להיות חסד וטוב בשלימות, 
שהרי לא מצאה נפשי מנוח, כל עוד שהנני דואג וחרד יומם ולילה 
לגורל הורי ובני משפחתי... כאשר אינני יודע מה נעשה עמם בזה 
ופטרו  ואמו  אביו  מגורי  למקום  הילד  את  המלך  שאל  הרגע"... 
לשלום. ואכן, תוך שבועיים הגיעו הנה אביו ואמו וכל משפחתו, ע"כ 

המעשה.
מוסיף הגאב"ד דבר נפלא ונורא: הבה נחשוב, כיצד היה נראה 'מעשה' 
זה, כשהמלך שוהה בארמונו הגדול. וכי היה ביד הנער להתקרב אל 
המלך, מה גם לדבר עמו? והרי ממרחק מרחקים כבר עומדים שומרי 
המלך להרחיק כל מי שאינו 'קרוי' אל המלך... כיצד אכן היה בידי 
'בהמצאו'... 'מלך  הנער לבוא אל המלך ולהתחנן לפניו? כי אז היה 
בשדה'... והיה לו רגשי 'קרבה' ואהבה אליהש, אף אנו, כאשר המלך 
נמצא עמנו והוא כביכול קרוב אלינו, ואז יש אפילו בידי הקטן לגשת 

אליו, ולפעול דברים למעלה מדרך טבעו של עולם.
עוד יש ללמוד מכאן עוז ותעצומות של הנער, שהרי 999 מהנערים 
שהיו שם לא עשו כמותו, ולא העזו לבקש על בני משפחתם, ואילו 
זה...  נא מה השיג בזכות  וראו  זה לא איבד את שעת הכושר,  נער 
קרוב  עתה  עומדים  אנו  וכאשר  כמוהו,  לעשות  נשכיל  אם  אנו  אף 
אל המלך בהיות קרוב, לא נפסיד שעת הכושר הלז ונפעל גדולות 

ונצורות לטוב לנו.

)מתוך באר הפרשה – פרשת שופטים תשע"ט(

המשך מעמוד 1 | מרן הגר"ש הלוי ואזנר זצוק"ל
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את האמת. אם כל צד היה מסוגל לראות את האמת, ולהבין גם את 
הצד השני – שלום הבית היה פורח ומשגשג.

וזהו מה שפתחנו: אדם צריך לשים על עצמו שופטים ושוטרים כדי 
לשפוט משפט אמת. והדרך להצליח בכך היא על ידי לימוד התורה 
הקדושה, שמחנכת ומאמנת אותנו לחתור להגיע לאמת הצרופה, 

בלי לוותר על קוצו של יו"ד.
מתיישב  בעודי  מפליאה:  תוספת  עוד  היתה  הזה  לסיפור  אגב, 
ושאל  בחור  אלי  ניגש  בליבי,  שעלתה  בתובנה  מהרהר  באוטובוס, 
אמר:  הוא  בחיוב,  משהשבתי  שכטר"?  הרב  הוא  "כבודו  אותי: 

כבר  מחפש  אני  יסופר.  כי  יאמן  לא  ממש  הגדול!  שמו  "ישתבח 
רצה  הוא  אותו".  לתפוס  הצלחתי  ולא  הרב  את  שבועות  שלושה 
להתייעץ איתי בנוגע לשידוך שהוצע לו, ובהשגחה פרטית מופלאה 

הוא פגש אותי באוטובוס הזה ויכלונו לשוחח בנחת ובישוב הדעת.
ממש פלאי פלאים איך הקב"ה מנהל את העולם. בנסיעה – שכלל 
לא היתה אמורה להיות – הרווחנו שנינו: אני, כאמור, הרווחתי שיעור 

מן המוכן, והוא הרויח לפגוש אותי כפי שביקש.

)מתוך 'אריה שאג' – ספר דברים(

המשתאות ולתמיהת היושב על הכיסא כבד המשקל, שלפתע מצא 
עצמו צונח אל מיטה.

זינקתי  מטה,  הכיסא  על  צונח  בעודו  מביכה.  היתה  הסיטואציה 
עוגמת  על  וכאבי  צערי  להביע  בפי  מילים  מצאתי  לא  לתופסו. 
הנפש שנגרמה בעטיי לאדם, ועל העלבון והצער שהיו מנת חלקו 
באותם רגעים אומללים. באין אומר ודברים ניגשתי אליו והצמדתי 
נשיקה ללחיו, נשיקה שהביעה חרטה מעומק הלב ורצון עז לכפר 

על הסיטואציה המביכה מאד.
"ידעתי!  אליו:  שנלווה  משפחתו  לבן  באנגלית  ולחש  חייך,  היהודי 

ידעתי שאמצא את האיש הנכון".
לתמיהתי מה השמחה הגדולה? נענה האיש ואמר: "אני סובב, הולך 
מוסד,  אחר  לחפש  ישראל  לארץ  השלישית  הפעם  זו  כבר  ומגיע 
תמהות  עיניים  זוג  כשפתחתי  חם".  בית  שבורים  לילדים  שמעניק 

נאה  סכום  עמי  נושא  "אני  האיש:  הבהיר  דבריו,  פשר  את  להבין 
לצדקה, שאני רוצה להעניק למוסד המתאים. משום מה עד לרגע 
..., אבל לא  ועם  נפגשתי עם...,  זה לא מצאתי. הסתובבתי בארץ, 

מצאתי את שביקשה נפשי.
אפגוש  "אם  לב,  בגילוי  האיש  לי  אומר  כך  לעצמי",  עשיתי  "סימן 
זה  כי  ואהבה אף שאיני מכירו, אדע נאמנה  לי חיבה  אדם שיעניק 
האיש שלו אפקיד את כספי. לא היה לי ספק כי אדם כזה יעשה עם 

כספי את המיטב עבור הילדים המסכנים".
עודי עומד משתומם, שולף האיש רחב הממדים עט יוקרתי מכיסו, 
מברר כמה עולה לסיים את בניית הפנימייה לבנות, רושם את הצ'ק 
על סכום הזה, ואומר לי: "אני שמח שזיכו אותי משמים לתת צדקה 

מכספי למקום ראוי ומהוגן".

)מתוך הספר 'אור השבת'(

לארצם,  מגיע  שהמלך  ההזדמנות  את  לנצל  רוצים  עוד  שהם  אלא 
אל  פנים  לישא  יוכלו  הכיצד  צריכים;  שהם  הדברים  כל  על  ולבקש 

שליטם בו מרדו ועוד לבקש בקשות?!...
אין בפניהם כל דרך, רק ליפול לפני רגליו ולהתחנן על נפשם, שישאיר 
אותם בחיים, כי אין להם כל פתח תקווה אחר – הן מפני רוע מעלליהם, 

והן מפני שהם זקוקים לו... 
כך מלך מלכי המלכים, אשר שולט בכל העולמות העליונים והתחתונים, 
ואין מי שפוצה פיו למרוד בו. מבין כל מקומות מלכותו, יש מדינה אחת 
שהשליט  למרות  אשר  העולמות,  שאר  מכל  רחוקה  ונבזית,  שפלה 
יש  ולהתנהג,  לחיות  צריך  כיצד  וברורים,  מסודרים  וחוקים  תורה  בה 
מי ששוכח מי הוא השליט האמיתי והיחיד, ומתחילים בה חס ושלום 

ניצנים של מרד, רחמנא ליצלן.
נרשמים  המורדים  אותם  מעשי  וכל  רושמת,  והיד  פתוח  הפנקס 
למעלה לפרטי פרטים. בבוא עת פקודה, כשהקדוש ברוך הוא דן את 
– אין בנו לא תורה  האדם, הרי שכולנו נדמים כאותה הכת הרביעית 
הרבה  כך  לכל  זקוקים  שאנו  אלא  בלבד,  זו  ולא  טובים,  מעשים  ולא 
רחמי שמיים, כל אחד על צרותיו וצרכיו האישיים. אין לנו כל דרך אלא 

להתחנן לפני הבורא יתברך שישמע תפילתנו, יסלח וימחל, וכדאי הוא 
בעל הרחמים שיקבל את תחנונינו ותפילותינו. 

גאב"ד  זצ"ל,  סוטר  יוחנן  רבי  הצדיק  הגאון  על  נפלא  סיפור  שמעתי 
ערלוי, שביקר פעם עם כמה ממקורביו בביתו של גביר חשוב, שהיה 
מוקיר תורה. בבואם לביתו, הם הובלו לטרקלין והמתינו לבעל הבית, 
ולבינתיים הגישו לפניהם שתיה. המקורב מזג לעצמו מן הכיבוד, אך 

מעד. כוסו התהפכה ותוכנה לכלך את הרצפה. 
יכנס,  וינקה את המקום לפני שבעל הבית  הרבי ביקש ממנו שיזדרז 
וכדי בזיון וקצף. עוד המילים על שפתיו, ננער הרבי ואמר בחרדה: "איי! 
הרי כך היינו צריכים ממש להתנהג עם הקדוש ברוך הוא, בעל הבית 

של הבריאה... מיד כשחטאנו – להשתדל על אתר לתקן ולנקות!"...
כי זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מהאדם בעולם הזה: הגם שאתה 
פעם  אף  תשכח  אל  ונידחת,  שקטה  במדינה  רחוק,  במקום  נמצא 
וזאת תכלית בריאתנו  והוא הקובע,  שיש מלך לעולם. הוא המנהיג 
אין   – בעולם הזה.למען דעת כל עמי הארץ כי השם הוא האלוקים 

עוד מלבדו! 

)מתוך 'אוצרותיהם אמלא(
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זה, המלמד אותנו שבעצש הכל תלוי בנו. לאבא שבשמיש יש יכולות 
בלתי מוגבלות, בכל תחוש שנעלה על הדעת. הוא יכול לתת בריאות, 
חכמה, נחת, עושר, שטע. בכוחו לחלץ כל אדש ממצוקה, להושיע כל 

מצב, לטתור כל בעיה...
כל מה שנדרש מאיתנו - הוא לבפוח בו, להישען עליו, להאמין בו 
באמונה תמימה. ככל שנחדד בתוכנו את ההבנה הזו, ככל שהתובנה זו 
תחלחל לנטשנו, ככל שמחשבותינו, דיבורינו ומעשינו יהיו תואמיש 
לביפחון מלא בה' - נזכה אכן לראות כי הוא מלווה אותנו יד ביד, 'זה 

השש קיוינו לו, נגילה ונשמחה בישועתו!'

ביפחון שרוקן מדטיש...
ל"ג בעומר, שעת לפני הצהריים, בחנות לביגוד חסידי במרכז הארץ. 
בתקופה  למדי  ושקטות  החגים,  לפני  אדם  הומות  זה  מסוג  חנויות 
כמו המחצית הראשונה של חודש אייר. אולם השנה המצב חמור 
בקושי  האחרון  החודש  בכל  כי  ומצא  חישב  החנות  בעל  מתמיד, 
לא  איש  לחלוטין,  יבש  מהבוקר   - והיום  בקופה,  עיסקאות  נרשמו 

נכנס ולו לקנות כיפה או שלייקעס...
מכניסה  לא  הקופה  אבל  כרגיל,  משולמות  הקבועות  ההוצאות 
מזומנים... הוא מחליט להתחזק בביטחון בה', המנהל את הכלכלה 

בעולם, מה זה בשבילו לסדר עסק קטן לביגוד חסידי?! - אלא שאז 
הזמנת  על  תשלום  מבקש  הספקים  כשאחד  בלבו,  קורנס  הולם 
הוא  מושבת.  כמעט  כשהעסק   - עכשיו  בדיוק  פסח,  מלפני  ענק 
הפך למודאג, אבל מיד התעודד ושם מבטחו בה', התחזק באמונה 

וביטחון בבורא עולם, שיכול לשנות ברגע את תזרים המזומנים...
ובביפחון,  באמונה  ומתחזק  מהרהר  ורק  מעש,  בחוסר  יושב  הוא 
גדוד  - רשב"י הקדוש. לטתע  בזכות בעל ההילולא  מקווה לישועה 
בחוריש חסידייש, שהגיעו הנה מוויליאמסבורג הרחוקה, טושפ על 
החנות. הש נחתו בארץ, מזוודותיהש אבדו, הש חסרי כל ביגוד. תוך 
שעה וחצי החבורה טשופ רוקנה את המדטיש, גיהצה כרפיס אשראי 
אחד - שיקבל את שלו מחברת הביפוח, ויצאה את החנות - מותירה 

תזריש מזומניש עליז למדי...
לא  טרפית',  'השגחה  בגיליון  סיטורו  את  שטרסש  הסיטור  ולגיבור 
נותר אלא לומר כי הביפחון בה' הוכיח את עצמו, חולל את המהטך, 
מילא את הקוטה. הבה נאמץ את הדרך הזו, נתחזק בביפחון ובאמונה 
מול כל קושי. וככל שנעשה זאת ביתר שאת – כך נזכה לראות בעינינו 

כי זה עובד באמת!

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

על שכמו, שאלתי בשלומו ואיך הוא מרגיש, מה חסר לו ואיך עבר 
בבית,  אצלי  שבת  סעודת  לסעוד  אותו  מזמין  הייתי  הלילה.  עליו 
קוראים  היו  המשפחה  בני  בית.  כבן  ממש  עצמו  את  מרגיש  והיה 
לו בשמו, ונתנו לו ההרגשה שאנחנו מאושרים משהותו בביתנו. גם 

הייתי מעודד את חבריו בכל עת שישימו אליו לב ויקרבו אותו.
פניו  אחר,  לאיש  והיה  נהפך  ממש,  קצרה  תקופה  שתוך  כמובן, 
נעשו מאירות, מלאות חיות ורעננות, ומפיקות אושר ושמחת חיים, 
וקמעה קמעה נעמד על רגליו עד שהיה לאחד מן המנין, בחור חשוב 
ובעל שם טוב, ולאחר זמן מה הקים בית נאמן בישראל, וכיום הוא 

אברך יקר.
"תדע,  הזה:  האברך  לי  אמר  תקופה,  אותה  לאחר  רבות  שנים 
שאילולא אותן טפיחות שכם, אם לא אותם 'שלום עליכם' שהיית 
מקבל אותי, ספק אם הייתי היום"... הביטו וראו וואס א קלאפ אין 
על  טפיחה  )מה  מאכן,  קען  שמייכל  א  וואס  מאכן,  קען  פלייצע 
השכם יכולה לעשות... מה חיוך יכול לעשות...( להציל נפש ישראל 

מרדת שחת!

יודע  שהוא  זצ"ל,  שך  מן  אליעזר  רבי  הגאון  ממקורבי  אחד  סיפר 
את הסיבה מדוע ביטל מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א את הנסיעה 

סיפור  היה  וכך  צפת,  הקודש  לעיר  הזמנים  בבין  שלו  הקבועה 
הדברים: היה זה לפני כמה שנים, כשלפני חופשת בין הזמנים של 
שליט"א.  קנייבסקי  הגר"ח  מרן  של  למעונו  הלה  הגיע  אב,  חודש 
לפני כניסתו ניגש אליו מקורבו של הגר"ח, ואמר לו: "הואיל ורבינו 
אוהב לשמוע לעתים עובדות ומעשי רב מגדולי ישראל, אולי תספר 

לו סיפור או שניים ממה שראו עיניך אצל מרן הרב שך זצ"ל?"
נכנס הלה לחדרו של מרן הגר"ח שליט"א וסיפר לו: "פעם שאלתי 
את מרן הרב שך, מדוע לעולם אינו יוצא לחופשת בין הזמנים, והרי 
יש  'לאנשים  מרן:  לי  השיב  בישיבה?  שיעורים  מסירת  אין  ממילא 
לבקש  אנשים  אלי  באים  ולפעמים  בביתי  יושב  אני  רבות.  צרות 
יכול  גדול אינני  ולחלק  יכול לעזור  ותושייה, לחלק מהם אני  עזרה 
לעזור, אבל בכל זאת, עצם הדבר שיש להם היכן לשפוך את הלב, 
זה מנחם אותם ועוזר להם, אם אסע לנופש ולא אהיה בביתי, ויבואו 
אנשים ולא ימצאו אותי בבית, הרי המועקה תישאר במקומה... איך 

אני יכול לעשות זאת?'".
כששמע מרן הגר"ח שליט"א את הדברים הודיע אף הוא: "אם כך, 
מעתה ואילך לא נוסעים יותר לבין הזמנים, ונשארים כאן כדי לעזור 

לאנשים לשאת סבלם בבואם לכאן!"...

)מתוך 'נועם שיח' – מכון אפריון לשלמה(
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 האש מותר לטורר גבינה קשה באמצעות מגרדת ביוש פוב?
 מדוע אסור לשתות חלב שנחלב על ידי גוי?

 האש מותר להטריש 'חלה' ביוש פוב?

סיכוש 
שבועי 

ב'דף יומי 
בהלכה'

ֵמהלכות מלאכת 'אוכל נטש' ביוש פוב

מהחרישה  החל  התבואה,  בהכנת  הקשורות  המלאכות   •

 – הלישה  לפני  הקמח  ניפוי  שהוא  ה'ריקוד',  ועד  והזריעה, 

אסורות ביום טוב גם כאשר הן נעשות לצורך 'אוכל נפש'; 

למֵעט מלאכת 'בורר' )ו'טוחן'(. אך נחלקו הפוסקים באיזה 

אופן הותרה הברירה ביום טוב – יש אומרים שהיא מותרת 

ויש  החול;  בימות  לברור  רגילים  שבה  מהצורה  בשינוי  רק 

חולקים, אך אף לדעתם, בצורה שבה מקובל לברור כמּות 

גדולה לצורך תקופה ארוכה, אסור לברור אף כמּות קטנה 

זו  מלאכה  לגבי  נאמר  האם  עוד,  ונחלקו  טוב.  יום  לצורך 

הכלל: "מתוך שהותרה לצורך אוכל נפש, הותרה אף שלא 

לצורך".

מותרת  קטנה,  ביתית  במכתשת  טוב  ביום  דגן  כתישת   •

יום טוב לכתוש  בשעת הדחק, כאשר לא היה פנאי בערב 

את הדגן, וזקוקים לו ביום טוב; ובתנאי שלא תגרום בהמשך 

אלא  ההיתר  אין  כן,  וכמו  'זורה'.  מלאכת  באיסור  להיכשל 

משובח  בדגן  ולא  דגן,  בה  לכתוש  רגילים  שלא  במקומות 

ועמיד, שאף אם יכתשוהו בערב יום טוב לא יפוג טעמו.

• מותר לפורר גבינה קשה ביום טוב באמצעות מגרדת, אבל 

ביום  ירקות  לרסק  מותר  וכן  כלשהו.  'שינוי'  לעשות  צריך 

בזה  גם  אם  הפוסקים  נחלקו  אך  מגרדת,  באמצעות  טוב 

צריך שינוי כמו בגבינה.

ֵמהלכות חליבה בשבת וביוש פוב ועל ידי גוי

• העדר החליבה במשך יום שלם מצער מאוד את הבהמה, 

ידי  ז"ל לחלוב את הבהמות בשבת על  ולכן התירו חכמינו 

גוי. וראוי שהגוי יחלוב ישירות לתוך מאכל.

• מותר לחלוב ביום טוב בהמה המיועדת לשחיטה ולאכילה, 

ישירות לתוך מאכל. ויש אומרים שההיתר הוא אף בבהמה 

המיועדת לחליבה, ובקרים מסוימים ניתן להקל כדבריהם, 

ועדיף לעשות זאת על ידי גוי. ואסור לחלוב ישירות לתוכו 

מתוך כוונה לסנן את האוכל לאחר מכן, ולהעמיד את החלב 

בפני עצמו כמשקה.

• חלב שנחלב על ידי גוי ללא השגחת ישראל, אסור בשתייה 

מדרבנן, מחשש שמא עירב בו הגוי חלב טמא, והדבר אינו 

ניכר. ומחלבות המספקות חלב למפעלים של מוצרי חלב, 

אשר פועלי החליבה בהן הם גויים – יש אומרים שיתכן כי 

השגחת  ללא  כשנחלב  אף  החלב  שתיית  את  להתיר  ניתן 

ישראל, אך למעשה, יש להעמיד משגיח שיבקר במחלבות 

מדי כמה ימים.

כדין  ישראל  ביום טוב, בהשגחת  גוי  ידי  • חלב שנחלב על 

– מותר לשתותו ביום טוב, אך מנהג בני אשכנז לאסור את 

שתייתו, אלא אם כן נחלב ישירות לתוך מאכל כלשהו.

ֵמהלכות הטרשת 'חלה'

• בארץ ישראל, אסור לאכול ממאפה הטעון הפרשת חלה 

יש  אך  לאוכלו,  מותר  לארץ  בחוץ  אולם,  ההפרשה,  לפני 

לשייר ממנו חתיכה אחת שממנה תופרש החלה.

• חכמינו ז"ל אסרו לקנות ולמכור בשבת. ובכלל זה, אסרו 

שהדבר  כיון  המקדש,  לבית  בשבת  חפץ  להקדיש  חכמים 

ועובר  מרשותו  יוצא  החפץ  שהרי  וממכר,  למקח  דומה 

לרשות ֶהקדש. וכן אסרו להפריש תרומות ומעשרות ו'חלה' 

בשבת, כיון שההפרשה דומה לֶהקדש. אולם, בצק שנילוש 

התירו   – טוב  ביום  ָחָלה  ההפרשה  שחובת  כך   – טוב  ביום 

חכמינו ז"ל להפריש ממנו חלה ביום טוב.



אסור ושוחדממששוחדכסףהוא

,העשילרבינזדעק! אסור, לקחת

תקח ולא. "אסור? אתםהשומעים

להזמינכםשלחתיולכן". שוחד

כסףרואותעיניכםלבוא שיהיו

. אשכמפנימפניושוחד ובורחים

בעלאתאליושלח לקרואמיד

, הכסףאתהשליך בפניוהדין

.קשיםדברי נזיפהבווהטיל

י"ט)–ולא תקח שוחד (ט"ז 

רביק"הגהשלחדרואל: מסופר

, א"זיעקוטנאשלרבהיהושע

בבכיופרצהאלמנהנכנסה

אחדנגדלהוטענה, שלישבדמעות

שהרבוהתחננה, העיירהמתושבי

יהושע' ר. לדיןהאישאתיזמין

האישאתלהביאמידציוה

הובאמידואכן, לדיןשיתחייב

לא, האשהלהפתעתאולם. האיש

לא, 'ואמר, בדיןלשבתהרברצה

לאו, ציותהשהתורה' שוחדתקח

אףאלא, מדוברלכסףדווקא

שוחד. אלמנהשלוביחוד, דמעות

יוכלשלא, הדיןאתהמשחדותהוא

משוחדבלתיד"פסלהוציא

.ומושפע

427גליון 
ט' תש"פשנה 

שופטיםפרשת 

)ט"י-ז"ט(שוחדתקחולא

העשיל רביק"הגהכשהיה: מסופר

שניים אליובאו, בקראקארבא"זיע

על, תורהלדיןהעירמעשירי

לסכוםונגעביניהםסכסוך שפרץ

אחדנזדרז. רביםאלפיםשל גדול

, רבי: ואמרהעשיל' רובא אלמהם

לדיןאליובאאניבימים אלה

ליייעשהשלאיראה נא, תורה

מאהמכיסוכך הוציאואגב, עוול

וזה. הרבלפניושם אותםדינרים

הדיןמבעלהכסף וביקשאתנטל

קרא, משיצא. אליו למחרתלבוא

וציוההרבניתאתהעשיל'ראליו

, גדולהסעודהלערבעליה להכין

כלאתזולסעודהוהזמיןומיד שלח

הכולכשהיוהסעודהבשעת,ילדיו

לבםאתומיטיביםמסובים לשולחן

העשיל' רהוציא, במאכל ובמשקה

החזיקם, הדינריםמאתמכיסו את

ראו . פעמיםכמהאותםבידיו וספר

העשיל ' רהוסיף, ותהוהמסובים

מיד העבירו, הכסףאתוספרוחזר

:ואמראליהםפנהולבסוף, ליד

כסף "זה? זהמהילדיאתםהיודעים

כסף מימיכםהראיתם" הואשוחד

הנה , וראועיניכםאתבותנו? שוחד

והייתם נקיים מה' ומישראל

,מעשה היה בזמן שבית המקדש היה קיים

שהיתה משפחה בירושלים שנקראה בית 

ומשפחה זו היתה מומחית למעשה לחם ,גרמו

לא הם ו,לא היו אומנים גדולים מהםו,הפנים

שאלו אותם ,ללמד אומנות זו לאחריםרצו 

חכמים למה אין אתם רוצים ללמד אומנות זו 

אבותינו ידעו שעתיד בית :לאחרים? ענו

ואם נלמד לאחרים שמא ,יחרבההמקדש ל

יבא יהודי שאינו כשר ויעשה אותה לעבודה 

זרה, ולכן קיבלו על עצמם שלא ללמד 

ומצאו חן בעיני ,האומנות לשום אדם

עולם לא נמצאת פת נקיה בידי החכמים, ומ

שלא יאמרו ממעשה לחם הפנים זה ,בניהם

לקיים מה שנאמר והייתם נקיים ,הם ניזונים

וכן היו חכמים מזכירים אותם ,מה' ומישראל

.תמיד לשבח כמו שנאמר זכר צדיק לברכה

ם היה בית שמוכן היתה משפחה אחרת ש

ולא ,שהיו בקיאים במעשה הקטורת,אבטינס

שלא יבוא ,רצו ללמד אומנות זו לשום אדם

,אדם שאינו הגון ויעשה קטורת כזו לע"ז

וכשראו חכמים כך שאמת הדבר שראו 

,שמעולם לא יצאה מביתם כלה מבושמת

,שלא יאמרו ממעשה הקטורת נתבשמה

לקיים הכתוב והייתם נקיים מה' ומישראל היו 

.מזכירים אותם לשבח

זמני כניסת השבת
6:56ת"א: 6:40ירושלים: 

השבת    זמני יציאת 
8:29ר"ת: 7:55ת"א 7:53ירושלים 



זכההודי יעבוררגילההבלתינפשומסירותבזכות

נפלאהשמיםלמתנתהחייט 

ו של הבעל שנים, בזמן חיותבסיפור זה התרחש לפני מאות 

.תעלי אדמוזיע"א שם טוב הקדוש 

שהתגורר בווילנא,וסההוותיק והמנהפשתןסוחר, למןז

מבעליאחדאללנסועעמדהואיוםבאותו, מאדמתוחהיה

שלענקעסקתאתולסגורכדיבמדינההגדוליםהאחוזה

גויאחוזהבעלאותו.שלוהשנתיהפשתןיבולכלרכישת

רוחלמצבינתוןהיההוא,במיוחדקשהאדםהיהפולני

רוחומצבכאשרלמחיצתושנקלעלמילוואוי,משתנים

זלמןהסתובבומהורהרלחוץ,המידהעליתרטובהיהלא

בקדחתנותפועלכשמוחוהעירברחובותבוקרבאותו

.אחוזהבעלאותואצלטוביםתנאיםלהשיגבמאמץ

, תרומהבבקשתנדבותמקבץאליופנהכךפוסעבעודו

משוםאך, כלשהיבמטבעאותולפטוררצההראשוןברגע

תעשהמה"בשיחהעמולהיכנספנימידחףהרגישמה

לחםבזהאקנה"ובשעשועיבחיבהשאלו?" לךשאתןבכסף

" התרומהתמורתליתיתןומה, "הקבצןענה" לאכול

העניהשיב" ברכהלךאתן",להקשותהסוחרהמשיך

אכןוהקבצן,התרומהאתלונתןהסוחר, גמורהברצינות

,זלמןאתשעשעהענייןכל.יפנהאשרבכלבהצלחהבירכו

להרהרוהמשיך,וברכותיוהקבצןאתשכחמכןלאחרומיד

.לוהצפויהבעסקה

מאודהופתע,האחוזהבעלשלביתואלכשהגיע

בניגוד,כלפיושל הגוי בעל האחוזה הלבביתמהתייחסותו

זמןובתוך,בחמימותהפעםקיבלו,הקודמותלפעמיםגמור

בעלכאשרעל הצד הטוב ביותר,העסקהאתסיימוקצר

בדרך.רגיליםובלחימצויניםתנאיםלונותןהאחוזה

השינוימאחוריהסתתרמהלהביןהסוחרניסההביתה

לא על מחשבתו סיבה מוצדקת לכך, ולשווא,הזההמפתיע

אותושלברכתושאולי,המחשבהבמוחוהבזיקהולפתע

הבאהבפעם,צפויהבלתילמפנהשגרמההיאקבצן

לונתן,הזההעניאחריתר,עסקיםלמסעלצאתכשעמד

כמופתעהיהנראההלה,ברכתואתוביקשהגונהנדבה

הסוחרמצדפתאוםלפתעלושזכההמיוחדהיחסמןמעט

לוהאירהוההצלחה, בלבביותבירכוהואאולם,המכובד

אתהסוחרהפךמאז,כללרגילהבלתיבצורהפניהאתשוב

צעדאו,כלשהיעסקהלפנישעמדעתבכל,לשיטההדבר

המסויםהעניאתלאתרנהג,האישייםבענייניואחרחשוב

ברכתואתולקבלנדיבהבידתרומהלולהעניק,הזה

באחד,מופלגלעשירהיהוהוארביםימיםחלפולא.להצלחה

אתסיפרכטוב לב העשיר ביין, רעיםמסיבתכדיתוךהימים

שלשמוכלבפינישאימיםובתוך,לחבריוהצלחתוסיבת

.מתגשמותשברכותיוהעניהקבצן

שםהבעלתלמידישללאוזניהםהגיעהכךעלהשמועה

.לרבםכךעלסיפרווהם,בווילנאשהיוהקדוש זיע"א טוב

טובשםהבעלאמר" זהבקבצןלפגושמאודשמחהייתי"

הזההקבצןאתלשכנעלנסותלשוןבכלוביקשם,לתלמידיו

אלייסעכיהחסידיםלבקשתמידניאותהקבצן, אליולבוא

בחמימותטובשםהבעלקיבלו,אליוכשהגיע, טובשםהבעל

.חייוקורותאתלספרוביקשו,רבה

היולקוחותיי, "לספרהאישהתחיל" במקצועיאניחייט"

לאהרבה, ישניםבגדיםתיקוןהייתהעבודתיועיקרעניים

כמוניעניחייטעםלהתחברבדעתיועלה, זומעבודההרווחתי

פעם, "מזלנואתשםולנסותובכפריםבעיירותיחדיולנדוד

הוא, ומדוכאעצובבעליואתומצאנויהודילפונדקהגענו

עליווהטיל, בתואתלהשיאעומדהאחוזהשבעללנוסיפר

אתלהכיןכדימומחיםחייטיםעבורולהשיגהמשימהאת

הביאהפונדקשבעלהחייטיםכלמהמשוםאך, החתונהבגדי

עלהאחוזהבעלהתרגזזאתועקב, בעיניוחןמצאולאבפניו

ובגירושהחכירהחוזהבביטולעליוואיים, הפונדקאי

ואנוחייטיםשאנולואמרנו,דבריואתכששמענו, "מהעיירה

למשמעהפונדקאיצחקבתחילה, מזלנואתלנסותמוכנים

,האחוזהבעלשלבתולחתונתשהבגדיםאמרהוא, הדברים

תופריםידיעלמשובחתבאיכותתפוריםלהיותצריכים

מהלושאיןלשכנעוהצלחנואנחנואך, שםוידועימומחים

.הניסיוןמןלהפסיד

,לניסיוןאחדבגדותפרנוהאחוזהבעלבפניהוצגנו"

בניכלבעיניחןעבודתנומצאהוההפתעההשמחהולמרבה

בשקדנותעבדנוולילותימים".המלאכהכללנווניתנה,ביתו

הפריץשלהמלאהרצונםלשביעותהעבודהאתוביצענו

לפונדקאיתודהאסירוהיהיפהבעיןלנושילםהוא,ומשפחתו

.אליואותנושהביא



עללפתעלנונודע,ביתואתלעזובכברכשעמדנו"

היתה,האחוזהבעלאצלבבורשכלואהיהודיתמשפחה

שפיגרהסמוכהמעיירהפונדקאישלמשפחהזו

שישולםעדלכלאהושלכהכךועקב,החכירהבתשלומי

שמדוברלנווהשיבו?החובסכוםמהושאלנו,החוב

עדהרוויחמאתנואחדוכלהואיל.רובלמאותשובשל

אםושאלתיוחבריאלפניתי,הזהכסכוםבערךכה

?שבוייםפדיוןשלזוגדולהבמצווהעמילהשתתףיסכים

הרעביםוילדיםאשהלושישוהסביר,סירבחברה

.'בעצמיזאתאעשה'אמרתי' כךאם',ללחם

ומסרתיו,בנדודישהרווחתיהכסףכלאתהוצאתי

המעשהנוכחמשתאיםעמדוואשתוהפריץ.לפריץ

הפונדקאתהפריץהחזיראףהתפעלותומרוב,שעשיתי

בשנהחכירהדמימתשלוםושחררו,המסכןליהודי

עשהחברי.דרכנונפרדוומאזלווילנאחזרנו.הראשונה

חזרתיאניואילו,עמושהביאכסףבעסקים עם החיל

והידרדרהלךומצבי,ישניםבגדיםתיקוןמצבי הקודם בל

בלית ברירה הפכתי לקבצן ו,לחםלפתשהגעתיעד

.ידלפשוטהתחלתיו

לסיפורועתאותהכלהקשיבהקדוש טובשםהבעל

,מאודרבהרוחקורתניכרהפניוועל,החייטהקבצןשל

וחייךבגרונוכחכחאחרקלהאתנחתאעשההקבצן

החלולאחרונהאך,הדברסיבתאתיודעאינני"במבוכה

באיוולתם,ברכתיאתולבקשאלילבואאנשיםלפתע

אבל,להםלהועיליכולהועלובעניחייטשברכתחשבו

סיים" רביועכשיו".אותםובירכתילעזרתםזקוקהייתי

,טובלאמעשהבכךעשיתיאם",סיפורואתבבכיהחייט

שםהבעל."תשובהדרךליוהורהעבוריהתפללאנא

הבלתינפשומסירותבזכותכי,לוואמרהרגיעוטוב

שמיםלמתנתזכהשאפילו לא הכירו,יהודיעבוררגילה

לעירוהחייטחזרלאשוב,יתקיימוברכותיושכל,נפלאה

ולימדווחיבבושקירבו,הצדיקשלבצלונשאראלא

.שוביםהחמתלמידיולאחדהפךהימיםוברבות,תורה

חודש אלול בהגיע 

לשועל רעב, שהגיח מן השדות ומצא את משל

שערי העיר פתוחים לרווחה, חמק השועל פנימה 

וחטף מאכלים כאוות נפשו, השגיחו בו האנשים, 

מטה תחילו לרדוף אחריו, ברח השועל מסוה

הצליח להתחמק אחריו. הוא –מטה, והרודפים לס

מצא שהשערים עיר שם מהם ולהגיע אל שער ה

עמד ותהה: מה יעשה עלו, כמנהג מידי ערב.ננ

עתה, קול הרודפים כבר נשמע, הם יעלו מיד על 

ד כאן בעיר, האם יברח כאן בין עקבותיו, הוא לכו

מטאות, עד שיותש כוחו והוא ילכד? החליט הס

להשתרע ארצה ולהתחזות כמת, כך, קיוה, יניחוהו 

לנפשו. קרבו האנשים ומצאו את נבלת השועל, 

חד "אני רוצה את זנבו השעיר, לעשות אמר א

ממנו מטאטא". שמע השועל את הדברים, ולא נע 

ולא זע, אמר לנפשו: "אקריב את זנבי ובלבד 

שתינצל נפשי". קצץ הלא את זנב השועל והלך לו. 

אמר אחר: שמעתי ששיני השועל הן סגולה כנגד 

עין הרע, ברצוני לעשות לבני מחרוזת משיניו. 

ו: אתן להוציא את שיני, ובלבד אמר השועל לעצמ

שאציל את נפשי והניח לאותו אדם לעקור את 

שיניו בלי לגלות סימני חיים, בא אדם שלישי 

ואמר: ואני אפשיט את עורו של השועל, כדי 

לתפור לי פרווה נאה, אמר השועל: עכשיו אין זה 

דבר של מה בכך, אלא חיי תלויים בזאת, התנער 

והמשיך בבריחתו. 

: האדם בכל ימות השנה, מעלים עין לוהנמש

מהנהגתו ומתמהמה מלשוב בתשובה, אבל בהגיע 

חודש אלול, אינו יכול להרשות לעצמו להתמיד 

בהתעלמותו, כי חייו תלויים בכך, עת עליו 

להתנער ולהתאמץ בכל כוחו לשוב בתשובה לפני 

בוא יום הדין הגדול והנורא.

(ילקוט מעם לועז שמות)  



בחסות רשת חנויות

גל פז
ישכר בער מנדבורנארבי הרה"ק לע"נ 

זיע"אב"ר יצחק מקאליש

צב"הנלב"ע ג' אלול תנ

לוותר על עולם הבא עבוד יהודי

בפטרבורגהתקיימהג"תרבשנת

ועידתממשלתיבצורוסיהבירת

הנאספיםדנוזובאסיפה. המפורסמת

הדתלחייהנוגעיםחשוביםבנושאים

צמח"הק"הרה. רוסיהיהודישל

השתתףא"זיעמליובאוויטש" צדק

בחירוףונלחםבוועידההואגם

. הדתענייניוביצורשמירתלטובת

שמעלליובאוויטשהרביכששב

מהעלבהערכהשחיםשהחסידים

הרבישהואכךועל, בוועידהשהיה

. ישראלכללעבורנפשואתמסר

למילואוי: אמרבענוותנותו

מסירתזוהיוכי.בוטועיםשהעולם

כללבעדנפשואתשם כשאדם? נפש

רצונכם. רבותאשוםאיןבכךישראל

? אמיתיתנפשמסירותמהילדעת

נפשמסירות: ואמרהרביהמשיך

נפשואתמוסרכשאדםהיאאמיתית

אדםבשבילשלוהבאהעולםאת

חייוהצלתלמעןולא, מישראלאחד

הצלתאפילואלא,יהודיאותושל

לחסידיולהמחישבלבד. וכדיממונו

סיפר,אמיתיתנפשמסירותמהי

אחד: הבאהסיפוראתהרבי

ברוךרביק"הרהשלממקורביו

ויראחסידאישא"זיעממעזיבוז

הייתהדרכו, בייןסוחרהיה, שמים

הוא, רחוקותלעריםייןלהוביל

הייןאתואףעשירהיהלאבעצמו

אלא, עצמועבורהוביללאשהוביל

הייןסוחריאצלמוחזקשהיהמפני

היו,ונאמןישרכאישהגדולים

בהקפה. פעםסחורהלונותנים

בפגםנזכר, במלוןבדרךבהיותו

הואשזקוקבנשמתוכלשהורוחני

, תשובההרהוריאותוותקפו,לתקן

כלאתעזב,לתשובהשנתעוררמרוב

והלך, במלוןהייןעםהעגלות

הרה"ק רבואללמעזיבוזבמרוצה

')ה(הנעלייםוקשירתנעילת
שהואמיגם, הנעלייםלבישתלענין)א

, תחילהימיןמקדים, רגלואיטר, ידאיטר
', בסימן, תשובותפסקי. (אדםבנישארוכמו
')ואותסוף

של] בגדיםשאראו, [מנעליושקושרמי)ב
שאינולאדםקושרשאיטר, להיפךאו, איטר
או[הנעלשלובשמיאחריהולכים, איטר

', אסימן, א"ח-ישפהאבנית"שו]. (הבגדים
הליכות', אסימן, ד"ח-הקהתישבטת"שו

עמוד-רבשאלת, א"לאות', בפרק-שלמה
')דסימן, ד"קמ

או, ימיןלרגלשמאלשלנעלהמחליף)ג
,לשנאהקשה, שמאללרגלימיןשלנעל

, החייםכף. (ושלוםחס, מזונותיוומאבד
'יק"ס', בסימן

שבת קודש ב' אלול

הרה"ק רבי אליעזר ("דמשק אליעזר") ב"ר 

ישראל מוויזניץ (תש"ו)

ג' אלולראשוןיום 

הרה"ק ישכר בער מנדבורנא ב"ר יצחק מקאליש 

(תר"ח)

הרה"ק רבי משולם זושא מזינקוב ב"ר יצחק 

מאיר (תרכ"ד)

הרה"ק רבי יצחק ישעי' מטשחוב הי"ד ב"ר חיים 

מצאנז (תש"ב)

ד' אלולשנייום 
הרה"ק רבי ישעי' מפשעדבורז ב"ר מאיר  (תק"צ)

ה' אלולשלישי יום 
הרה"ק רבי דוד צבי שלמה מלעלוב ב"ר אלעזר 

מנחם מענדל (תרע"ח)
ו' אלולרביעייום 

תי"ד)–רבי יו"ט ליפמן העליר ב"ר נתן (תוי"ט 

"ק רבי יקותיאל יהודה ב"ר אלעזר ניסן (ייטב הרה

תרמ"ג)–לב 

הגה"צ רבי יחזקאל סרנא ב"ר יעקב חיים (תשכ"ט)

ז' אלולחמישייום

הרה"ק רבי מרדכי ב"ר יוסף מאוסטילא  (תרל"ז)

ח' אלולשישייום 

הרה"ק רבי אברהם שמשון מראשקוב ב"ר יעקב 
יוסף מפולנאה (תקנ"ט

ועל כל ישראל אמןזכותם תגן עלינו 

למנחהסמוךשבתבערב. ברוךרבי

שאלבבואו, למעזיבוזהאישהגיע

עסקועלברוךרבימידאותו

סיפוראתלוסיפרוהאיש, ומסחרו

רביכששמע. עימושנעשההדברים

הייןכלאתהלההפקירכיברוך

שוטה: בולגעורהתחיל, במלון

ממוןלהפקירהעזתאיךשכמותך

המשיךוכך? דברלאעלאחריםשל

גם. לבזותוואפילובדבריםלייסרו

ברוך' רהמשיךשבתלילבסעודת

, בכךהסתפקולאולגדפולחרפו

כלבפניברביםביישואףאלא

שבתבלילכך,שםשנכחוהמסובים

באותה.שבתיוםבסעודתגםוכך

מחותנוברוך' ראצלהתארחשבת

מחמילניקאברהםרביק"הרה

הביזיונותגודלאתבראותו. א"זיע

אברהם' רהיהיכוללא, האיששל

: בשאלהברוך' ראלופנהלהתאפק

מאמרעםכבודויעשהומה, מחותן

חברופניהמלביןשכלהגמרא

? הבאלעולםחלקלואיןברבים

יודעאינניכלום, ברוך' רלוהשיב

לואיןברביםחברופניהמלביןכי

, ידעתיגםידעתי? הבאלעולםחלק

חלקיאתלהפקירבחרתיאניאולם

טובהלעשותכדיהבאבעולם

העגלותבעליהגויים. הזהלאיש

לגנובוזממוביניהםהתייעצושלו

לוולגרום, שברשותוהייןכלאת

והייסוריםשהצעראלא. רבנזק

והגידופיםמהחירופיםהאיששסבל

בשמים, אותושהצילוהם, שלי

הממוןהפסדצערלווהומרהוחלף

.מהביזיונותשהצטערבצער

סיים, אמיתיתנפשמסירותזוהי

אתלמסור, דבריואת" צדקצמח"ה

שלממונוהצלתבעדהבאהעולם

.מישראלאחדאיש



 

 

 

 

 

ש ַׁ רָּ ַׁאב  ל ֱאלּוַׁ-ַׁםשוְֹפִטיתַׁפָּ

 "פה'תש לולא 'ב

 כתיבה וחתימה טובהבברכת שבת שלום ו
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

שופטיםפרשת   

18:59 

 הצלחה בגו"ר
 יצחק אריאל בן טובה               חגי חיים וב"ב
 שמואל אימן בן אסתר זרי        שגית בת רותי

 שמים יראת        -ברכה רחל  ל בןמאיר ישרא
 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                      
 סימי וב"ב     רינה בת    נעם יצחק בן רחל ברכה
 הצלחה בכל העניינים -יוסף ליאור בן דליה אפרת

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

 שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב 
 עמית בן אהרון וב"ב

 

 זיווג הגון וכשר במהרה

 ת בת סימי            אורן חיים בן אלן אסתר          רוני
 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   טליה עדן אסתר בת שולמית   
 בת שולמית       שמעון בן שולמיתשירי ימנה 

 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

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

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

 נתנאל בן ג'ינה                                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

 סימי בת סוליקה              שלו בן מזל פחימה
 ן בן אסתר                          דינה בת מזלאור

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

          שראל בן חווהיהודה אריה בן רחל ברכה      י
  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            
 רבקה     רחל ברכה בת פדילה דליה      יצחק בן 

 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        יהודה לייב בן אסתר מלכה
בריאות ואריכות   -פראדל בת חיה יהודית אסתר

 ימים

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19:01 

 

 פניני עין חמד

19:52 

19:49 

שמעת?! זה אמר האדמו"ר לחברותא שלו: "
וכל ". אומר הטור: "בדיוק חודש אלול!!!

זכות  -המוסיף לבקש רחמים בחודש אלול
 ".היא לו

 

אם אתה זוכה לקום לסליחות ומנדד שינה 
לאף כל החודש, אתה לא עושה טובה 

אחד! אתה רק מוסיף לעצמך זכויות. כל 
המעשים שאתה עושה הם אך ורק 

 בשבילך!
 

הר ידוע שהכל נקבע בראש השנה! פלוני 
קיבל ל"ע התקף לב, אלמוני עבר תאונת 

הכל בעצם דרכים, פרצה מגיפת קורונה. 
 כבר נגזר ונקבע בראש השנה!

 

"כל דבר זה ראש  -עלינו להפנים את המסר
ה, היסורים חלילה שהאדם הפרנס -השנה"

הכל נקבע כבר בראש  -יעבור, מוות וחיים 
 השנה! 

 

והרי כל ההכנה של ראש השנה נקבעת לפי 
חודש אלול. מי שיכין את עצמו בחודש הזה 

 יהיה לו לכל השנה.  -כמו שצריך
 

אולם אם האדם מתעורר רק בראש השנה, 
כבר לא בטוח שיכניסו את הבקשות שלו אל 

כשיו כשהמלך בשדה, הכל אבל עהמלך. 
 פתוח וצריכים לנצל זמן זה!

 

 לעילוי נשמת  העלון מוקדש

 משה בן גורג'יה ז"ל

 

 

 

 לרפואה שלימה

 לנוריאל בן אסתר 

 

 

 

19:51 

 

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 יים בן שליולילד אורי ח
 

 

20:40 

 20:37 
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יש אנשים ש'לא כל כך מסתדרים' בחיים. 
אולם אם יתנו להם להיות 'שופטים', או שיתנו 
להם להרגיש חשובים כאילו יש להם משרה 
של שופט, או אפילו אם יתנו להם להיות 
'שוטרים' שאחראים על אכיפת הסדר 
הציבורי, או אפילו אם יתנו להם להיות 

איך ", בכל שעריךים בבנק תראה איך "סדרנ
כל שערי החיים שהיו נעולים בפני אותם 

 מסכנים לפתע נפתחים.
 

סליחות, תעניות, תיקון חצות,  -חודש אלול
תפילות, תורה... החודש הזה גדוש ועמוס 

אבל בעבודת ה', וזאת לא עבודה פשוטה. 
הדבר הראשון והחשוב יותר מהכל הוא 

 לעשות את הכל בשמחה!
 

אלול זה חודש שבו אנחנו מדדים שינה 
מעינינו, קמים מוקדם יותר לסליחות, עושים 
חשבון נפש, מבקשים סליחה מהזולת, 

אבל אנחנו צריכים חוזרים בתשובה וכיו"ב. 
 לשמוח מאוד על שזכינו לחודש כזה.

 

מסופר על אחד האדמורי"ם שהלך בדרך עם 
החברותא שלו. הם עברו ליד בית מרזח של 

 ם. גויי
 

מי הם שמעו את הבוס אומר לפועלים שלו: "
יהיה לו אוכל לכל  -שיעבוד טוב בחודש הזה

השנה. אבל מי שלא יעבוד טוב, שידע לו, 
שהוא יצטרך לחפש את מזונותיו כל 

 השנה!".
 

כמו אדם שיש לו מפעל של מצות, הרי ממה 
הוא חי ומתפרנס כל  -שהוא עובד בחודש ניסן

ממה שהוא  -גיםהשנה. וכמו סוחר אתרו
כך עובד בחודש תשרי, הוא חי לכל השנה, 

 היה גם בבית המרזח הזה.
 

20:40 

 

 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 

 

 

 

 

 הצדיק ר' חיים אבישלום כהן פרחיה בן בלנקה זצ"ללע"נ 

 

 

18:41 

 

יָך" ן ְלָך ְבָכל ְשָערֶּ ְֹׁטִרים ִתתֶּ ְֹׁפִטים וְש  )דברים טז, יח( "ש

 

 

18:59 

 

19:50 

 

20:38 

 

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



 

 

 

 ?על מה צריך להקפיד באמירת סליחות 
 

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

 צריך לברך ברכות התורה לפני אמירת הסליחות, בגלל הפסוקים שאומרים בסליחות.
 

ארמית, כגון: רחמנא, דעני לעניי, ענינן, מחי ומסי וכיו"ב לא יאמר אותם ביחיד, מפני שאין מלאכי השרת הסליחות בלשון 
 .מכירים לשון ארמי. אבל כשיש עשרה מישראל, אין הציבור זקוק לעזרת מלאכי השרת, כי השכינה שורה עימהם

 

נ יו"אין היחיד רשאי לומר שלוש עשרה מידות של הפסוק: "וַיֲַעבֹר ה' עַ  בדרך תפילה ובקשת רחמים, אבל  )שמות לד, ו( ל פ 
 .היחיד רשאי לאומרם בטעמי המקרא כדרך קריאת פסוקים בלבד

 

ֵאל", שאומרים בסליחות, אלא שליח הציבור אומר את הפסוק פעם אחת, והציבור עונים  ר  ַמע יִשְׁ אין לכפול את הפסוק "שְׁ
 .אחריו גם כן פעם אחת, ולא יותר

 

סליחות צריכה להיות בכוונה, בנחת, במתינות ובהכנעה יתירה, ובפרט כשאומרים את י"ג מידות. צריך להבין מה אמירת ה
שמוציא מפיו, ולומר בלב נשבר ונדּכה. ולכן האומרים: עננו אבינו עננו, ועשה למען שמך במהירות רבה ובחופזה, לא יפה 

 .עושים, אלא צריך לאומרם במיתון
 

בעת אמירת הווידוי והסליחות, לפשפש ולהרהר במעשיו ולחזור בתשובה שלימה, ולהוסיף מצוות ומעשים החי יתן אל ליבו 
 .טובים, בהתקרבו ליום הדין, יום שבו שוקלים זכויותיו ועוונותיו של כל אדם

 

 .חסידים ואנשי מעשה בודקים את התפילין שלהם בחודש אלול
 

מּו".נוהגים, שהכותב מכתב לחברו בחודש אלול, כו תְׁ  תב בתחילת המכתב: "לשנה טובה ִתּכ ֵתבּו וְֵׁתח 
 

 
 

 

' ובו ניתן לראות כי כל מה שעובר על האדם הוא בהשגחת הבורא. השגחה פרטיתלהלן סיפור מופלא, המעובד מתוך '
פש ויתקן את לעיתים שולחים איתותים לאדם כדי שיתקן את מעשיו, וברגע שיבין, שלא מדובר חלילה במקרה ויעשה חשבון נ

 מעשיו, הבעיה תיפטר מאליה. להלן הסיפור מפי בעל המעשה:
 

סבלתי ל"ע מכאבי שיניים חזקים ביותר. כמובן, שלא היתה ברירה, ועוד באותו היום קבעתי תור אצל רופא השיניים. 
קבע באופן חד כשהגעתי אליו, הוא בדק את הפה ולאחר מכן עשה צילום באזור השן. דקות ספורות לאחר מכן הרופא 

 משמעי, שיש צורך בטיפול שורש רציני ביותר. 
 

בנוסף הוא הזהיר אותי בהבעה חמורה ובמצח קמוט, כי יש סיכויים רבים למצוא במהלך הטיפול שן רקובה, ואז לא יהיה 
י הביתה הטיפול שנדרש היה יקר מאוד, ואני חזרת ה'תחזית השחורה' היתה גם 'מצופה בכסף רב'.מנוס מלעקור אותה. 

וכן עם העובדה, שאצטרך להגיע לרופא השיניים  -מהרהר, איך בדיוק אני מסתדר עם ה'דבר' הזה: עם הטיפול הכואב 
 וכמובן עם התשלום הנדרש עבור הטיפול. -למספר טיפולים ו'לבזבז' זמן יקר 

 

מוד כל יום שתי הלכות עברה תקופה. אשתי הצדיקה החליטה להתחזק בלימוד בספר ה'חפץ חיים'. היא התחילה לל
וכל פעם לפני שדיברנו,  וכולנו התחזקנו בשמירת מוצאות הפה הדבר השפיע על כל הבית,ולהתחזק בשמירת הלשון. 

ה.  נ פ   היינו בוררים את המילים בְׁ
  

היטב ואני כעבור תקופה של חיזוק, שוב פניתי אל רופא השיניים, כשאני מאמין בבורא העולם, ויודע שהאיתות עבורי הובן 
מקווה, שטיפלתי בבעיה שלי. ניגשתי אל אותו רופא שיניים, שראה את השן בפעם הקודמת רק לפני תקופה לא ארוכה והוא 

 בדק את הפה שנית. 
 

לאחר מכן הוא ביקש לערוך שוב צילום. כשראה את הצילום ניתן היה לראות את התדהמה על פניו. "אני לא מבין. לא מבין", 
כלל לא כזאת בעיה גדולה, כפי שחשבתי בפעם הקודמת. לא צריך שום טיפול שורש. רק סתימה קטנה זאת בהמהם, "

". הוא טיפל בשן על המקום, טיפול קצר וזול. הרופא לא יכול היה להבין, כיצד הנס קרה, אבל אני הבנתי. בזכות וזהו
 התחזקות בשמירת הפה, חיזק וריפא הקב"ה את שיניי.

 

 
 

  
 

 

ֲהָלָכה שֹוֵאל ּומֵ  ק  - ְסִליחֹות -ִשיב בַּ  'בֵחלֶּ

 
 

 י"דָחָלק  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 לשאלות בהלכה
נא לפנות לרב אליהו פנחסי 

 052-6329144בטל' 
 )הנייד באישור ועדה רוחנית(

 

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

 052-7652084נא לפנות לליאור בטל' 
 9076926. מבשרת ציון. מיקוד 83375א ת.ד. 26כתובת המערכת: עבור ליאור עצמון, רח' הבושם 

 

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

 
PnineEH@gmail.com 

 

ָלשֹות ְשִמירַּ  ןהַּ  
 

 

 

 

 

 

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

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



 

 

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

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.  יו:אב
)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:. ה'דברי חיים'()בעל , 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  14העובדה הבאה שהיה עד לה כששהה אצל רבינו. ילדה אחת שהיתה בגיל  יפר הרה"ח ר' שמואל גארטנהויז ע"ה אתס

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

 

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  ותוך כדי הקאה יצאו שני צפרדעים.שאכלה מאכל זה לאחר יומיים בצום, מיד הקיאה כל מה שהיה בבטנה, 

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

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

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

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

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

נולד כבן זקונים לאביו בשנת  -וב הי"דהאדמו"ר הרב יצחק ישעיה הלברשטאם מצ'כ
 . נקרא על שם הגאון המפורסם ר' יצחק המבורגר, ועל שם הרה"ק (1864)ה'תרכ"ד 

ר' ישעיה מפשדבורז. לאחר לידתו סיפר אביו הק': "יגעתי להמשיך לו נשמה קדושה מאוד, 
תו של , חיפשתי וחיפשתי עד שמצאתי אותה". לקראת הכנסתו לבריחיפשתי בכל העולמות

)מה אברהם אבינו ע"ה ציווה לחדש את כל הריהוט בבית המדרש ולהביא סכין מילה חדשה 

 (1876). כשהיה כבן שנתיים נפטרה אימו ובשנת ה'תרל"ו שלא נעשה בבריתות של בניו הקודמים(
 נפטר גם אביו. 12כשהיה כבן 

 

בשנת  ושע רוקח מבעלז(.)האדמו"ר רבי יהלאחר חתונתו התגורר בבעלז שם אכל על שולחן חמיו 
עשרה כיהן באדמו"רות ורבנות בעיירה צ'כוב שבגליציה, -כשהיה כבן תשע (1883)ה'תרמ"ג 

עבר  (1893)על שמה התפרסם. לאחר עשר שנים, בעקבות מתנגדים רבים, בשנת ה'תרנ"ג 
הקודש. רבים פנו -בעל רוחלסטמר ולאחר מכן עבר לקרקוב והיה נערץ אצל כל בני העיר. 

עבר עם משפחתו למזרח גאליציה עם זרם הפליטים וקבע  (1940)בשנת ה'ת"ש יו ונושעו. אל
 את מושבו בלמברג. 

 

כבשו הגרמנים את למברג ורבינו נדד ממקום למקום עד שהגיע לגטו  (1942)בתמוז ה'תש"א 
באכניא בו היה ריכוז גדול של רבנים ואדמורי"ם פליטים וביניהם כ"ק מהר"א מבעלז ואחיו 
הגה"ק רבי מרדכי אב"ד בילגורייא. כשגברו משלוחי היהודים להריגה החביאו את הרבנים 
בתוך בונקר גדול. הנאצים ימ"ש גילו את המחבוא וטבחו את יושביו. עלה על קידוש ה' 

 שנים. 79-חי כ (.1943)ג' אלול ה'תש"ג -בבאכניא בעודו עטוף בטליתו ב
 

ר' יחיאל צבי אונגר  )מצד אימו(:סבא  עיר דוקלה(.)רב הר' אריה לייבוש  )מצד האב(:סבא 
 מרת רכיל דבורה.  אימו: )ה'דברי חיים'(.האדמו"ר ר' חיים מצאנז  אביו:מטורנה. 

מרת אסתר  זיווג ראשון(, -)בת ר' יחיאל העשיל מקרילוביץ. נישא בשנת ה'תרל"זמרת פריידא  נשותיו:
 -)בת ר' מנחם מנדלמרת הוינדא  זיווג שני(, -אש צדיק')בת ר' יעקב צבי מפוריסוב מח"ס 'עטרה לרמרים 

האדמו"ר ר'  )נישאה לר' יצחק טברסקי מלויעב(,מרת רכיל דבורה  )זיווג ראשון(:ילדיו  זיווג שלישי(.
  )נישאה לר' מנחם מנדל הלברשטאם(.מרת הענא )כיהן כאדמו"ר מצ'כוב בניו יורק(, חיים 
ר' יחזקאל  רב בסוכא וראש ישיבות 'דברי חיים' בקרקוב ובקשאנוב(,)ר' יעקב צבי  )זיווג שני(:ילדיו 

 תולדות חייו. -רבינו הקדוש מצ'כוב'• מספריו:שרגא הי"ד מקרקוב. 
יכוי רב שהרשויות יגייסו את בנו. מצבו היה חמור, אך הרבי הבטיח: "את בנך לא יגייסו". עוד לפני שחזר עם הגיע אל רבינו אבא, שהיה ספ 

. האבא חזר אל הרבי בבכיות ואמר לו: "הן הרבי הבטיח!"... אמר לו הרבי: כי שלטונות הצבא לקחו את בנולביתו, פגש בשליח שסיפר לו 
כשחזר האבא לביתו, ראה שם להפתעתו את בנו. התברר, שאותו שליח טעה והבחור ". הוא לא ילך -"אם אמרתי שהוא לא ילך לצבא 

 שנלקח היה עם שם דומה לשם של בנו.

אל דאגה, ואמר לו: " תפס אותו בגבו בחוזקהסיד אחד הגיע אל רבינו לבקש את ברכתו, שיפטרוהו מחובת השירות בצבא. עמד הרבי, ח

ואמר לו, שאינו מוכשר לכלום אצל הרופא, קם הרופא ותפסו בגבו באותו מקום שרבינו תפס אותו, ". כשהתייצב לבדיקה הם ישחררו אותך!
 ושלח אותו לביתו, ויהי לפלא.

יורק, עסקן ציבורי נודע, שקצת לפני חיסולו של הגטו, הוא פנה אל רבינו ושאל אותו: "רבי, מה -יפר ר' משה ברוינפלד המתגורר בניוס

"אתה ואחיך ליבוש, תשארו בחיים. אכן, תעברו זמנים קשים, תתגלגלו הגטו עומד לפני חיסול"... אמר לו הרבי: יהיה? הרי הרבי רואה ש
". ואכן, הרבי, שכל ימיו הבטחותיו היו מתקיימות, פעל גם כאן, "ואני ואחי ליבוש ממחנה עבודה למשנהו, אך בסוף תעברו את זה בחיים

 שרדנו את השואה בניסי ניסים".

נכדתו של רבינו, מרת פרייסר )בת הגה"צ רבי יעקב צבי הלברשטאם הי"ד אבד"ק סוכא, בן רבינו(: "לסבא היו שני משמשים יפרה ס

-ברוינפעלד. ב-בקודש. אחד היה הרה"ח ר' טוביה ליכטיג הי"ד, והשני, הרה"ח ר' חיים ברוינפעלד ז"ל הי"ד, אביו של הרה"ח ר' מיכאל בראון
 בית משפחת ברוינפלד, במזריטש הרחוקה. כ"א סיוון אירע האסון ב

 
סבא ישב על יד השולחן בגטו באכניא, ופתאום התחיל להכות על השולחן שוב ושוב, ואמר: "אוי וי... חיים שלי הוא כבר לא כאן". זמן מה 

ביום שהרבי קונן על יד ימינו ר' חיים, ברוינפלד, כילד, עם אחיו ואחיותיו, בלי האבא והאמא. התברר כי -לאחר מכן, הופיע ר' מיכאל בראון
 ".אכן נפטר זה לבית עולמו ממחלת הטיפוס

בינו התגורר תקופה קצרה בעיר סאטמאר. סיפר האדמו"ר מסטראפקאב זצוק"ל, שכאשר היה שם אירע פעם שבעל האכסניה, שאירח את ר

בהתחלה  מד עליו וצועק שיקום ויוציא את בנו מידיו של גוי ערל.עואבי רבינו,  -רבינו ר' זושא גרינפלד, חלם שה'דברי חיים' מצאנז זיע"א 
 לא שת ליבו לחלום, אך כאשר המחזה חזר ונשנה, הרגיש שה'דברי חיים' מנערו בידיו ומצווה עליו לקום ולהציל את בנו. 

 

ביניהם הגוי שהוביל אותו. במהלך הוויכוח זושא קם מיד, וכשיצא מהבית ראה דין ודברים בענייני ממון בין רבינו לבין הגוי בעל העגלה  ביר
הרים גרזן על ראשו של רבינו ורצה להנחיתו עליו, ולא הירפה, עד שבעל כעס מאוד על רבינו שסירב לשלם את מלא הסכום שדרש ו

 האכסניה שילם לו את מלוא הסכום שדרש. 
 

הרי הטרחתי את  אוי לי,הציל אותו, צעק רבינו בהתרגשות: "כשסיפר בעל האכסניה לצדיק שאביו הקדוש נראה אליו בחלום וציווה עליו ל
מיד לקח ספר תהילים בידיו, ועד אור הבוקר שפך את ליבו בפרקי התהלים בהתעוררות ובכי ". אבי הקדוש לבוא מן העולם העליון...

 )כל הכתוב לחיים(  .רב
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ְלָאִכים ָגאֹו – ִאם ִראשֹוִנים ְכמַּ ְעיָ ק יְִצחָ ב ָהרַּ ן הַּ ְלֵבְרְשֵטאה יְשַּ  הי"ד ִמֵצ'כֹובם הַּ

 

 

 



 

 

  
 

 

מה יהיה? איך נסתדר? מה לעשות, לבנות או לא לבנות?" 
 רוצה שכבר יתחיל את תהליך הבניה. האישה לוחצת ו

 

"אנחנו צודקים במיליון אחוז, אבל אולי נלך לפנים משורת 
הדין?". ואשתו עונה לעומתו: "אל תהיה צדיק הרבה! אל 
תשכח שאתה צדיק על חשבוני ועל חשבון הילדים, צריך 

כבר  -ללמד את השכן הזה לקח פעם אחת ולתמיד. ואדרבה
ל!' דוד המלך ע"ה אמר: 'ִעם ַפת  ר וְִׁעם ִעֵקש ִתתְׁ ר  ב  ר ִתתְׁ  נ ב 

 

לבסוף שכנע אותה להמתין עוד זמן מה, עד שיראו מה ילד 
יום. חצי שנה חלפה והאברך המשיך ללמוד כרגיל בכולל. יום 
אחד הגיע יהודי מבוגר וביקש ללמוד תורה. הוא קבע 
חברותא עם האברך. לאחר מספר ימים, כאשר הרגישו עצמם 

 ים, שאל החברותא את האברך: "כמה ילדים יש לך?".כידיד
 

"וכמה חדרים יש לכם?", הקשה  -"שישה ילדים, בלי עין הרע"
היהודי. "שניים וחצי". "איך אתם מסתדרים עם שישה ילדים 

 בשני חדרים וחצי?". 
 

"באמת קשה לנו. קניתי את הדירה במטרה להרחיב אותה 
אישורים, אבל השכן ולבנות עוד חדרים, ויש לנו את כל ה

 מהבניין ממול מתנגד". 
 

"הוא פתח חלונות מול הדירה שלי,  -"מה זה מפריע לו?"
וטוען, שהבניה תחסום לו את האור ותפגע בפרטיות שלו". 

 אמר החברותא: 
 

"אתה רואה, שאני אדם מבוגר. את שנותי העברתי במסחר, 
ר, והשנים שלי מעכשיו הן קודש לתורה ומצוות. הייתי סוח

הרווחתי הרבה כסף, ואת הכסף שלי אני לא אקח לקבר, 
 נכון?!". 

 

האברך מביט בו בשתיקה ולא מבין את פשר ההשתפכות 
הפתאומית. החברותא מבחין בתמיהה שלו ומחייך: "אני 
מבקש ממך, שתלך ותקנה עכשיו דירה חדשה בת חמישה 
חדרים, יפה ומסודרת. תמכור את הדירה שלך ואת הפער בין 

 י הדירות אני משלים". שת
 

"שמעת מה שאמרתי  -"מה פתאום? מדובר בסכום ענק!!!"
לך? עבדתי כל החיים שלי, ואני צריך להגיע עם משהו לעולם 
הבא. כל רגע שאתם תגורו בדירה החדשה, יהיה מצווה שלי". 
בסופו של דבר, האברך שמע לעצת החברותא. קנה דירה 

 והכל בא על מקומו בשלום. גדולה, מרווחת ויפה באזור מצוין,
 

אין ספק, שהניסיון היה קשה ביותר. הוא ראה, כיצד השכן 
מנצל את ליבו הטוב, ושתק. כיצד השכן הרשה לעצמו לעשות 

 ולמרות זאת לא רב איתו. -דין לעצמו ולבנות על חשבונו 
 

יש חורבן, צער וסבל. כאשר חיים  –כאשר יש שנאת חינם 
 זוכים להצלחה. –ם באמונה עם הקב"ה ומוותרי

ּוְשָכרֹור וִתּו  
 

 

 

 

 

 

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

שרה בת נרקיס ע"ה                 ע"ה    רייזל  שושנהבת  זהבה                        אביבה בת איירין ע"ה                                         שמואל בן רבקה ז"ל    ז"ל חיים משה גרשון בן שלמה יחזקאל
אביגדור בן ג'ולי ז"ל     עמירם בן דבורה ז"ל                        אברהם בן יונה ז"ל                                                                           ז"ל רפאל בן אסתר       ר' עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל

מסעוד בן יקוט ז"ל                      נעמי בת כתון ע"ה               יצחק בן חביבה ז"ל                      ז"ל   אביחי בן אסתר               דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל
              שני בת אסתר ע"ה                    מזל בת שמעון ע"ה               אהרון )אורי( בן רבקה ז"ל                                             נעימה בת גורג'יה ע"ה ל                        צדיק חכם בן חזלה ז"

מסודי בת חביבה ע"ה                                   ז"ל  יוסף בן מרים נוסרת                      דב בן יצחק ז"ל                                                       ה ז"ל                    חי זיזי בן קלר               דוד בר חסיבה ז"ל                
אסתר בת גולה גאולה ע"ה                             ז"ל  יעקב בן אסתר                   ע"ה     סוליקה בת עישה                                     ז"ל             דוש ר' יצחק בן מסעודה ק                         חווה בת יעקב צבי ע"ה

                              רחל רפאת בת השמת ע"ה         יוסף בר סעדה ז"ל                              ז"ל סלים בן פרחה                                     אסתר בת נעמי ע"ה                           יצחק יצקן בן רחל ז"ל                          
ז"ל                       שלום בן אסתר ז"ל                     לטיף בן פרחה     יעקב בן סלימה ז"ל                              ר' דב בן בנימין אלתר ז"ל                               ה                           "ע מרדכי בת ברכה

ע"ה מרים בת שרה   פירנס תקווה בת נעימה ע"ה             דניאל רפאל בן חגית ז"ל         ס   יעקב בן נעמה ז"ל                               אורה בת נעימה ע"ה                                                             
   אביבה לושי ע"ה                      ז"ל עידהיהודה בן סמישא אסתר בת זהרה ע"ה                    ז"ל                                                          דוד יצחק בן פרחה שרה בת מורברי רחל ע"ה                    

ת עם ישראלכל נשמו         ז"ל                           עפאת בת השמת ע"ה     טובהאברהם בן     אלון בן סעדה ז"ל                                גורג'יה בת נעימה ע"ה                                                         
                                  

 לע"נ

 תנצב"ה

לעיתים, האדם נקלע למצב בו עליו להחליט אם להגיב או 
לוותר. הניסיון מתעצם שבעתיים, כאשר הוא בטוח בצדקתו 

ת שאם יצליח לעמוד בניסיון והחוק הוא לצידו. עליו לדע
 ולוותר על אף הקושי הגדול הכרוך בזה, הוא רק ירוויח.

 

עלינו לזכור את דברי מרן הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן זצ"ל: 
, נער הייתי וגם מי שמוותר בשביל השלום לא מפסיד"

זקנתי, ראיתי הרבה בחיי, אני יכול להעיד, ראיתי מקרים 
 וותרים בשביל השלום!".רבים, לא מפסידים אם מ

 

מספר אברך בעל המעשה שהתגורר בדירה בת חדר וחצי. 
המשפחה גדלה, ולכן היה צריך לרכוש דירה גדולה יותר. 
לבסוף בשל התקציב, שעמד לרשותו, התפשר על דירה בת 
שני חדרים וחצי שיש בה אופציה להרחבה וכל הרישיונות 

 והאישורים היו כבר מוכנים.
 

הדירה היה יקר יותר בגלל האישורים להרחבה.  כמובן, מחיר
אבל היה שווה לשלם יותר, כדי שיוכל לבנות כשיתאפשר לו 

 בעתיד.
 

בינתיים, השכן מהבניין ממול בנה, ופתח חלונות מול המקום 
שהאברך היה אמור לבנות בו. חלף זמן מה עד שהאברך 

 השיג את הכספים לבניה. 
 

וכנה תוכנית, והעבודה עמדה הוא בירר על קבלן טוב ואמין, ה
להתחיל בשעה טובה. והנה נקישות על דלתו. בפתח עמד 
השכן וטען כלפיו: "אם אתה תבנה, אתה תהרוס לי את 

 הבית!", הוא טען בלהט.
 

"אתה תאפיל לי את הבית, ובנוסף תוכל להסתכל לי בתוך 
הבית. בקיצור, אני לא מוכן שתבנה!". אומר לו האברך: "יש 

נות מהעירייה והיתר בניה להרחיב את הדירה. לי רישיו
למעשה, קניתי את הדירה רק בגלל האפשרות להרחיב, 

 אתה הוא זה, שלא היית בסדר ופתחת חלונות שלא כדין".
 

"אני מודיע לך דבר אחד: אם אתה תבנה, אני אעמוד מול 
הטרקטור ואשכב מתחת הגלגלים ולא אתן לך לבנות. אתה 

 השכן ויוצא מבית האברך. פה לא תבנה!!!". אמר
 

האברך היה נסער מאוד וסיפר לאשתו את מה שאירע. "קח 
אותו לדין תורה", מייעצת האישה. אולם בעלה עונה לה: "אני 
לא מחפש לריב". "מי מדבר על לריב? דיברתי על דין תורה, 

 שם יפסקו עם מי הצדק".
 

"ראיתי עם מי יש לנו עסק, גם כשנלך לדין תורה, יהיו 
ריבות גדולות. אני לא רוצה לריב", מסביר. "אני לא מבינה מ

אותך. צפוף וקשה לנו עכשיו, עברנו לדירה הזאת כדי 
 להרחיב, ומה יהיה? הכול יישאר תקוע?".

 

הוא מתלבט: "יש רישיונות מוכנים, המשפחה גדלה בינתיים. 
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שופטים פרשת

בתכלית כשהם  והבטחון  האמונה  עיקר – בטח  ילך בתום הולך
התמימות

ïúùøôá(âé çé)'êé÷åìà 'ä íò äéäú íéîú' ,א,

' é"ùøáå,åì äôöúå úåîéîúá åîò êìäúä

úåãéúòä øçà øå÷çú àìå
ב

êéìò àáéù äî ìë àìà ,

úåîéîúá ìá÷
ג

å÷ìçìå åîò äéäú æàå äæד', ÷åñô .

ùéà ìë ìù åééç úåçøåàì 'äéúù ïáà'å ãåñé àåä

úåøé÷ç íåù àìá äèåùô äðåîàá äéçéù ,ìàøùéî

וז "ל ,א. הטורים', 'בעל גדולה כתב רבתי)תי"ו  תי"ו היא 'תמים' בתיבת ת' קיימת(האות כאילו  בתמימות תלך שאם  (את–

תי"והתורה ) עד ית"ש .מאל"ף  בבורא שלימה אמונה מתוך  בתמימות להלך כולה  התורה כל  יסוד זה כי .

זי"ע  מקאצק הרה"ק  בפרשתן)ואילו לרמז,(שש"ק  בא כי להיכנסאמר הרוצה לכל מקום בתוכה  התמימיםשיש בכלל

יחסיון כנפיה מהתי"ו)ובצל  יותר 'גדול' עצמו שמחזיק – גאווה מבעל אבריו(לבד רמ "ח  בכל  יכנס  אלא בעלמא בהבטה  די ולא ,

שמו . יתברך הבורא מעם פרטית בהשגחה שהוא עמו המתרחש בכל  להאמין  דמהימנותא, צילא תחת גידיו  ושס "ה

זי"עב . חיים' ה 'חפץ הגה"ק בהגה"ה )כתב  פ "ג השבת שמירת שער  עולם, אין (שם כך, כל  מעוטה האדם שדעת 'וכיון וז"ל ,

מה שכל ולהאמין בתמימות עמו  להתהלך האדם וצריך  הקב"ה , המלכים מלכי מלך של  הנהגתו אחר לחקור  לנו 

הוא עושה, הרעות,שהוא תצא לא עליון מפי כי לטובה, גופאהכל  הדברים באלו  בסוף  לראות יזכה  בוודאי ואז

וחסד, טוב  רב  הכל  בגמראשהיא שמובא ס :)כמו עכ "ל .(ברכות עקיבא, דרבי במעשה

את  רודף  מהם אחד והיה גאליציא', ליוצאי ב'כולל לומדים שהיו אברכים  בשני  קדם , בימי בירושלים היה מעשה 

לשפוך  נכנס  ה 'נרדף ' היה  לו בצר  והצקות, 'חכמות' מיני בכל אליו מתנכל  היה  מצוא עת בכל  חרמה ... עד חבירו

חז "ל  דברי על  בפניו וחוזר מנחמו הרבי היה  עת בכל זי"ע , מלעלוב בידערמאן דוד רבי הרה"ק  בפני צערו (גיטין את

עולביםלו :) ואינן משיבין'הנעלבין ואין חרפתן  אומרשומעין הכתוב  עליהן ביסורין, ושמחין מאהבה  עושין (שופטים,

לא) שתוקה  ועצומים, גדולים רווחים לך הביאה השתיקה כי ותראה יום יבוא – בגבורתו' השמש כצאת ואוהביו 

במנת  סאתו למלא ה 'רודף ' ששב עד רוחו , סערת את במעט  משקיטים  היו אלו דברים  העת. בבוא לך וירווח נא

עולבים ואינן 'הנעלבין כבראשונה  לו  הזכיר והרבי הרה "ק , אל  שוב ממהר ה 'נרדף ' היה אז  ורדיפות, בזיונות בושות

חלילה . וחוזר משיבין...' ואין חרפתן שומעין

הדברים שנתקרבו פעם  שבכל אלא נכבדות, בו לדבר  ה'שדכנים' והתחילו לפרקו הגיע  הנרדף של  ובנו הימים  עברו 

ולילה יומם 'עובד' שהיה  ה'רודף' של  לזכותו נזקף זה  וכל השני, מהצד סירוב נשמע  צלחת', ב'שבירת גמר לידי

'הצילני  בזעקת הרבי אל ומיהר  ה 'נרדף ' של סבלנותו פקעה  משפחתו ... ושל  המדובר של  'חסרונותיו' על  לכל  להודיע

השמש כצאת ואוהביו  משיבין, ואין חרפתן שומעין עולבים  ואינן 'הנעלבין חז"ל  אמרו – בשלו הרבי אך נא'...

בגבורתו '.

שבחר הקודש לעבודת  'שעות' כמה להוסיף הרודף  והוכרח כך , בתוך לפרקה בתו  גם הגיעה  כאשר גם  היה וכן

שערי  נפתחו השמים  מן ביום זה. נעזב צדיק  של  בתו על  אף  אלא בנו על  רק  לא סרה  לדבר  עליו  מעתה כי בה...

בייט ' 'א נקרא ושמו  ירושלים בעיה "ק לפעמים  נהוג היה אשר  בשידוך – טוב בכי  השידוכים  ב' ונגמרו (מלשון שמים,

ובן) בת נותן וזה ובת בן נותן זה  כאחד, פעמיים משתדכים  משפחות שב' ידו'חליפין'... לאל  ואין וכלות ראות ה'רודף ' עיני והיו ,

להושיע .

נישואים לצרכי עאכו"כ  יומיים, היום  לצרכיו מצויה  הפרוטה אין כי הנרדף וירא החתונות , ב ' מועד משהתקרבו

וויען הבירה לעיר פעמיו שם ברירה בלית כאיש(ווינא)כפולים. ידוע היה  אשר  הגביר ' 'משה  של  ביתו  את לפקוד ,

וקבעו יחיד', 'בן שאינו לו  נודע  שם הגביר, לבית מיהר לוויען בהגיעו מיד ואביון... עני עם  יחוס  אולי לב, נדיב  חסד

הגביר ... פני את לחלות להיכנס 'יזכה' פלוני שביום  לו

את  אסף זמנו בהגיע העשיר . אצל להתקבל  זמנו הגיע  עד עיר באותה  המלון  בבית חדר הלה שכר ברירה  בלית

נתהפך  כאן הגביר'. 'משה  אצל יתקבל  שכבר  אחר וויען ברחובות לחפש לו מה כי המלון , את לעזוב בדרכו  מטלטליו 

חישב מיד  לרוב, במטבעות וגדוש מלא ארנק  - 'אוצר' שם מצא הכסא' ל'בית נכנס בדרכו  כי וברכה, לטובה מזלו 

מותר' עכו "ם ו 'אבידת גויים  הינם  שם הנמצאים  רוב  שהרי המעות לקחת לו מותר הרי הדין מצד כי (חו"מ בדעתו
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א) המועטות רסו הפרוטות עם יחד  ועירבם המטבעות את נטל כן על בכך, ייתפס  אם לנפשו  ואוי לו  אוי לאידך 

האבדה' 'בעל  יתעורר פן נפשו  על  להימלט  ומיהר ביה"כ, לתוככי זרק ה 'גוי' של  הארנק  ואת עתה , עד  ברשותו שהיו 

רבים בשוטרים  מוקף  הבית היה  כבר המלון מבית לצאת ברצותו כי – לו בא יגור אשר את אך  אבדתו... אחר לחזר

השוטרים מראש  ניתנה 'פקודה' הקודם , ביום שם  ששהה  גדול משר הארנק  את שגנב ה 'גנב' אחר  לחפש  שבאו

ברירה בלית הגנב, את שימצאו  עד החדרים  בכל יחפשו והשוטרים בחדרו, איש איש  להישאר הנמצאים  כל  שעל 

הבאות... לקראת  חרד  כשהוא לחדרו היהודי חזר

האבידה  לסכום כמעט  הדומה אדיר  סכום בכליו ומצאו  פשפשו  היהודי של  חדרו אל  השוטרים הגיעו (כי כאשר

מצאו) לא ה 'ארנק' את וגם משלו, הוסיף  פרוטות כמה שהרי האבידה, לסכום מדוייק הסכום היה  ה'גנב'לא  הוא שהוא בו חשדו מיד ,

המלכות) מצד  מוות בסכנת אף  כרוך  זה  דבר היה העת שמע(באותה כאשר  אולם  כך, כל  גדול סכום  כמותו לעני מניין דאל "כ 

בכוללהי  גדולים  עסקים מנהל אנכי הרי – אלי נטפלתם  מדוע יודע  איני בבירור, ואמר נענה  דבריהם את הודי

בגדר כזה' 'סכום ואין שונות, בעסקאות ידי תחת עוברים  וכסף זהב דינרי אלפים  ואלפי ישראל , בארץ  גאליציא

'כולל' מהו – סח  הוא מה ידעו לא שכן בדינו, לעשות מה ידעו לא מסביבו  שעמדו השוטרים כלל . אצלי 'חידוש'

ה'קאנסול' ידי על  שלחו ולבינתיים  במעצר, אותו החזיקו שכן מכיוון שם... נערכים עסקים ואלו 'גאליציא'... ומהו

ופגש ה' אינה  הכולל אל  ה'שליח ' בהגיע  מעשיו. ומה האיש  זה אודות גאליציא' ב'כולל  שיברר ישראל  בארץ  שלהם 

'מעיר השליח  ויען הנה, שלחך מי הרודף, שאלו מעשיו'... ומה פלוני  את 'התכיר האיש  וישאלהו  ה 'רודף ', במיודענו

כעני  הנדיבים הגבירים בפני עצמו את הלה מפרסם הנראה שמן הרודף  הבין אודותיו', לברר נשלחתי וויען הבירה 

אתו לגמור  הרודף החליט הוא. רמאי שמא או כך כל  גרוע  ומצבו כנים דבריו אם לברר שלחו והם  כל , וחסר מרוד 

הוא  משופע  בכולל , כאן גדולים  הכי מהסוחרים  זה  שיהודי לך, תדע – ונפלאות גדולות לדבר והחל  החשבון את

האוצר עם היהודי  את שחררו  שם  לוויען, ה 'ידיעות' את שלח דבריו  את ה 'שליח' כשמוע  לרוב... ועשירות במעות

אורה '. הייתה ו'ליהודים  בידו, הגדול

והרחבה, בנדיבות 'לחיים ' מסיבת שם  וערך הכולל, להיכל לעלות מיהר ירושלים  שבעיה"ק  לביתו ה'רודף' משחזר 

הצילני  כאן  הכולל  מבני שאחד בבירור הנני יודע  והפטיר, עמו... המקום חסדי כל  את וגולל דברו את נשא שם

היום ועד לבי... בכל  לו אני מודה מופלגת, בעשירות רמא לאיגרא עמיקתא מבירא אותי העלה ואף  לחיים, ממוות

פרנסה '. כ'בעלי צאצאיו מפורסמים  הזה 

גילוי  הוא מכאן שלמדנו  מה  בעיקר אך משיב, ואינו חרפתו השומע  זה של  שכרו גודל על  נראה שמכאן  ומלבד

ירים מאשפות  דל  מעפר  'מקימי בו  שנתקיים  זכה  'רודף' אותו ידי על  שרק דייקא, מהרעה לו שנצמחה  הטובה

נדיבים '... עם להושיבי  אביון,

זי"עג. צדיק ' ה'שפתי  טו)הרה "ק  אות הרה "ק(מקץ  לפני  רח "ל  גדול  יסורים' 'בעל נענה  שפעם נורא, מעשה מביא

אין  שהרי לבטלה, ברכה אלא אינה  צרכי' כל לי 'שעשה שברכתו חושש שהוא זי"ע , מפרשיסחא בונם  ר ' הרבי

ואמר, הרה "ק לו נענה  צרכי'... כל  לי עשה  'לא הנראה וכפי  כלום, הנהגת לו  כל את באהבה  לקבל  הוא  שלך ה 'צורך'

עמך ית' באהבההבורא  הנהגתו לקבל לתכליתך  שתגיע  בכדי עליך  העובר כל  לך  שהזמין צרכיך , כל  לך עשה ואכן ,

ית' הבורא הנהגת לקבל  כלומר  בתמימות', קבל  עליך שבא 'מה  רש "י דברי הן שהן צדיק ' ה'שפתי וכתב ובאמונה...

תמימה . ובאמונה באהבה 

אוכל ולקנות בר לשבור  למצרים  כשירדו אחיו  אל  שהתנכר ביוסף, מצינו הנה  כי  לבאר', צדיק  ה'שפתי ומוסיף 

ז) מב כי (בראשית עליו להעליל  בכדי בנימין של  בשקו  הגביע  בהטמנת הכביד והאחרון שמעון את לקחת הוסיף ואף  ,

לידי  להביאם בכדי להם 'והציק ' רגשותיו על  התגבר  מקום מכל אולם ונפשו , לבו בכל  אותם שאהב ואף הוא, גנב 

הוא  לפעמים אך אהוביו, בניו על  הקב"ה  לרחמי 'משל ' אלא אינו  זאת  כל  המכירה . על  שיתחרטו האמתית, טובתם 

טובות. השפעות מיני כל  עליו ולהשפיע  לתכליתו , האדם  את להביא בכדי ומתנכר  פניו מסתיר

אותוד . מקבל  הקב"ה אף  שהוא, כמו  הקב"ה  את  שמקבל  'מי זי"ע  מאפטא ישראל ' ה 'אוהב הרה"ק  משם  אומרים 

יותר במעשיו מדקדק אינו הקב "ה אף  וכך, כך עמו עשה  מדוע בוראו על מערער שאינו מי כלומר, שהוא', כפי

ושנים . ימים  לאורך  והצלחה  ברכה שפע  עליו  ומשפיע  מדי 



שופטים פרשת - הפרשה  âבאר

ìë äæ éë ¯ 'úåîéîú' úáéú ùåã÷ä é"ùø ìôë

íãàäה.

æ"éôò÷åñôá ò"éæ é÷ñðéùåã ö"éøäî ÷"äâä øàéá

åéøçàì øîàðù(ãé ÷åñô)øùà äìàä íéåâä éë'

äúàå åòîùé íéîñå÷ ìàå íéððåòî ìà íúåà ùøåé äúà

øîåì êéøö äéä äøåàëìå ,'êé÷åìà 'ä êì ïúð ïë àì

äúàå'øåñàáåúëä àá éøäù ,á"åéëå 'íäéøçà êìéì êì

øåîàì åì äéä ë"àå ,íéîñå÷ìå íéððåòîì êìéì øåñàì

.àéãäì úàæ

øàáîå,øñåî êøãáøåîàì êùîä àåä äæ ÷åñô éë

'êé÷åìà 'ä íò äéäú íéîú' íãå÷îùåøéôëå ,

òãðù ,'úåîéîúá ìá÷ êéìò àåáéù äî ìë' ì"ðä é"ùø

,äòøë äàøðä óàå ,ãéáò áèì àðîçø ãéáòã éàî ìëù

åðúòãå åðìëù øöå÷ìù àìà ,åá äæåðâ äìåãâ 'äáåè'

åéøùà åæ äðåîàá éçä ,äæá ùé äáåè äî íéðéáî åððéà

áúëù åîëå ,úòãä úçåðîá éåøù àåäå ,å÷ìç éøùàå

úåîéîúá ìá÷îä éë ,'å÷ìçìå åîò äéäú æàå' é"ùø

åîò úåéäìå 'ä úà ãåáòì äëåæ åéìò øáåòä ìë úà

.å÷ìçìå

êéùîîåìàøùé ,åáäåà íäøáà òøæ úà çáùì áåúëä

øùà äìàä íéåâä éë' ,øàôúé íäá øùà

,'åòîùé íéîñå÷ ìàå íéððåòî ìà íúåà ùøåé äúà

åðééäåïë ìò ú"éùäá íéðéîàî íðéàù íìåòä úåîåàù

íåé ãìé äî äâàã íéàìî íäéîé ìëíé÷åñò íä ãéîúå ,

...íúéøçàá àäé äî òåîùì íéîñå÷å íéððåòî ìà úëìì

ìáàéãåäé ùéà Y äúà' ìù áöîá íâù òãåéïë àì'

äæ éøä ,íðåöø éôë íéìäðúî íéðéðòä ïéàùë Yêì ïúð

êé÷åìà 'äàåäùë ïéáå 'àì' ìù áöîá àåäùë ïéáå ,

ãéáò áèìå ïåéìò úøéæâá ìëä 'ïë' ìù áöîáו.

áúë'ééçá åðéáø'(úáòåú éë ä"ã)÷åñô ìù åøåàéáá

íãàì øîåì àáù ,'êé÷åìà 'ä íò äéäú íéîú'

êé÷åìà 'ä íò äéäú éæà ,íéîú äéäúùëúîâåãë ,

'ä íò íù éäéå åðéáø äùîá øîàðä(çë ãì úåîù).

ïåéìòä øåà åéìò øéàé éæà 'ä íò úåéäì äëæé øùàëå

זקנים'ה . 'שיח בספר  הביא ע)כה  עמ' האריך (ח "א וכאן לקצר רש"י של  דרכו שתמיד זי"ע מסקווירא הרה"ק  בשם 

התמימות - מעלת על  ביותר ולהדגיש ה'לרמז עם תהיה 'תמים  ולשנן לחזור עליו ימיו כל  כי לאדם  וללמד  ,

לבבו . לעומק  היטב הדברים שיכנסו  עד אלוקיך'

לו. לא כי במשנהוידע  איתא הנה למרחב. יצא ובקרוב רגלו, תמוט  מ"א)עולם פ"ט אומרבשורות 'על(ברכות טובות

על  והמטיב, הטוב האמתשמועות ברוך דיין ברוך אומר בשורותרעות על כתיב שלפנינו  שבגירסא  גירסאות, שינויי בזה  (יש

רעות) שמועות על שגרסו ויש אלא רעות, 'שמועות', לשון נקט ב'רע' ואילו 'בשורות' לשון נקט  ב'טוב' מדוע ביאור וצריך ,

לטב רחמנא דעביד מה  כל  שהרי באמת, רע  אינו 'הרע' אבל  היא, אמיתית טובה אכן  טובה' 'בשורה כי ביאורו,

רעות', 'שמועות לשון התנא נקט  כן על  כרע, נראה רק אלא רע ,עביד, הוא לו  שאירע  הדבר כאילו נשמע  שרק 

כלל רעה  בשורה  זה אין באמת .אכן 

המלך דוד שאמר  הכתוב מלשון להוכיח אחד  חכם  בשם שמעתי בדבר  יח)כיוצא צד  מטהאמרתי 'אם(תהלים

בוודאי  כי ביאורו אלא רגלי', מטה 'אם לומר  לו היה אמרתי' 'אם  לשון מהו ביאור  וצריך יסעדני', ה ' חסדך רגלי

אלא זה אין כן, באמת  בעלמא אמרתיאינו דמיון אלא זה אין ורגלו  ידו שמטה  לאדם נראה אם שאף רגלי, מטה 

ימוט ... לא ולעולם 

לגו שעשועים' 'משחק על  ומבכה העומד קטן לילד כמשל  לבאר, אמרו לעומתו(לעגא)עוד חברו, לו ששיבר

שנים  בכמה ממנו הגדול  בחור  קטנה )עומד לבכות (ישיבה מקום יש כאלו שטויות על וכי תבכה, למה ממנו, ומצחק 

ישחק ממנו הגדול  הבחור  אשר וכיו"ב, בו גער  שה 'משגיח' – שלו שטויותיו  על זה בחור יבכה מעמד  באותו  וליילל ,

ישחק ועליו  היום... מסדר  וירד יפול  כש 'שידוך' בקרבו  לבו  יישבר זה בחור  אף  ייקרא, צרה  לזו  וכי גדול ' 'שחוק

ממנו הגדול  מהו... הבנים ' 'גידול  מהי... בית' 'שלום  דאגת התדע  יורד' שידוך עולה  'שידוך נו  משפחה , בעל האברך

להש מהו , הבנים ' 'לשדך ידעת וכי  נו, בשנותיויאמר, האדם  שעולה ככל  עולם של  מנהגו וכך מהו ... צאצאים יא

בחיי, עברתי צרות מיני הרבה  כי לנו, לומר המלך דוד  בא כיו"ב מאתו... הקטנים של  ב'צרותיהם' יזלזל  ובמעמדו

'אם  וזהו עברתי, לגלגול מגלגול  נפש... להרגני עלי באו רודפים  ומזוני, חיי אני אמרתי בבני אם  – רגלי' מטה 

בחיי הרבה כך כל  שאין אומר שעברתי תדע  אעפי"כ  ל"ע , צרורה צרה 'באמת' זה הרי  רגלי' מטה  מטה  ש'מטה  לך

מצבו משפל זמן, ובכל  עת בכל  כי אדם  של  רגלו שמטה בעולם  יסעדני...מציאות ה ' חסדך 
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øîàðù åîë(áë á ìàéðã)êãîìå .'àøù äéîéò àøåäðå'

.äøëù ìãåâ ìòå úåîéîúä úãéî úìòî ìò äæä áåúëä

êìîä ãåã øîà ïëå(âé àî íéìäú)é"ò Y éîåúá éðàå

íìåòì êéðôì éðáéöúå éá úëîú ,úåîéîúá êìäúàù

ä"áå÷ åéðôì ìåëéáë íãàä ãîåò úåîéîúä éãé ìòù ¯

.íìåòì

ישועות מיני  כל עצמו  על מביא הבטחון  ע"י – מהם תירא לא
וברכות

ïúùøôá(à ë)úéàøå êéáéåà ìò äîçìîì àöú éë' ,

,'íäî àøéú àì êîî áø íò áëøå ñåñ

'äðåé åðéáø'ä áúëå(á"ì ,â øòù äáåùú éøòù)åðøäæåä .ì"æå

äæáúòåùé äéäú ,äáåø÷ äøö éë íãàä äàøé íàù

äéìò çèáéå åááìá 'ä
øîàðùז ïéðòë ,(é äô íéìäú)êà'

ãîìì äøåúä äàáù ,åéøáã ììëáå] .'åòùé åéàøéì áåø÷

,åéáéåà úà çöðì ïëà äëæé ãöéë äîçìîì àöåéä íãàì

éìë' àåä ïåçèáä éë ,íäî àøéú àì øîàð êë ìòå

éôìë à÷ééã íéøåîà íéøáãä ïéàå ,øúåéá ìéòåîä 'ïééæä

[àåáú àìù äøöå äøö ìëá àìà 'äîçìî'ח.

åðãîìúà íãàäî ïé÷éçøî ãçôäå äâàãäù ,ïàëî

åàéáéå åáø÷é ïåçèáäå äðåîàä êãéàìå ,åòéâîä

úòá 'äá åðåçèá é"òå ,íéîçøå äòåùé úãé÷ô íãàä ìò

äìéôàîå äçååøì äøöî úàöì 'åòùé áåø÷' ¯ äøöä

ìåãâ øåàìטåúðåîà éë ,'äá åúðåîà ÷æçé ìéëùîä ,ïëà .

åúòåùé úà åøäîéå åùéçé åúåå÷úå
י
.

בניין ז. הוא אלא 'מלחמה' כלפי רק נאמר  אינו למלחמה' תצא ב'כי העוסק זה שכתוב יונה, רבינו בדברי  ומבואר 

האדם את הכתוב שהזהיר האדם על  תבוא שלא צרה כל  על  תירא אב אלא אל יפחד, ולא יתיירא שלא –

ישעו . באלוקי גמור  בטחון מתוך  וחיזוק עיזוז  רוח יתמלא

הפחד... בנגיף  אחרים שמדביק  לאחריני', 'חב גם  הוא הרי לעצמו שגורם  הפסידא מלבד הרי  המתיירא זה כי ודע 

העניין בהמשך שנאמר ח)וכמו לביתו (פסוק וישוב ילך הלבב ורך הירא האיש כלבבו'מי אחיו  לבב את ימס  ',ולא 

זצ"ל  שמואלביץ חיים רבי הגאון  תשל"א)וכתב  מוסר  וכלשונו,(שיחות למלחמה, היוצאים לעניין רק הדברים נאמרו שלא

זה, מדין ללמוד שיש  את 'נראה להמיס עלול הוא והרי  והבטחון, האמונה  בדרכי הולך  שאינו הלבב  ורך  הירא  שכל

אחיו בין מצוי יהא אל  כלבבו, אחיו ידיו'...לבב  ברפיון איש יראה ולא לביתו וישוב ילך אלא הדברים, שאין (ופשיטא

המייחלים כל לבבכם  ויאמץ וחזקו  הלבב', ורך 'ירא להיות ולא והבטחון, האמונה  בדרכי  להתחזק - אדרבה  אלא הבריות... מן שיתרחק  להורות אמורים

.לה')

ממנו ... 'ידבקו' שאחרים עד  גמור ובבטחון שלימה  באמונה  לאיש  והיית וחזקת אדרבה ,

ללמדנו בא כי רבתי, תי"ו היא תהיה ' ב'תמים תי"ו  שהאות הטעם  הרמז  בדרך זי"ע מקאצק הרה "ק שביאר וכמו

ואמונה תמימות  בענייני ולהתחזק להרבות חוצה'שצריך מעיינותיו  ש 'יפוצו רבתי עד בתי"ו חוץ  כלפי מכריז  ויהא ,

בכתוב דמצינו הא ביאר [ובזה  הארץ כל  על  מלך הוא כי ולהיגלות להתוודע האלוקים , הוא ה ' ב)כי ו 'היא (ויקרא

ההתלהבות  לאש  שבנוגע  אותיות משאר וקטנה זעירא מ"ם  היא שב'מוקדה' מ "ם שאות המזבח' על  מוקדה  על  העולה 

האש  את להסתיר האדם על  קונו לבין בינו  ה' 'מוקדה')בעבודת בתיבת 'מעט (הרמוזה  ורק  חוצה ,, יראה  אבלמזעיר'

חוצה]. הפורצת שלהבת באש להיות צריכה האמונה אש 

ה'חרדים'ח. ל"T(והביאו  אות קרובה(פכ"א הצרה האדם  יראה  שאפילו  בזה הוזהרנו  זה  הרחמיםבלשון  מן  יתייאש  לא

ה '. ישועת יקוה  אלא

בלשון  ברא לא רפואות', 'בורא אור יוצר  בברכת חז "ל שטבעו לשון במטבע אליעזר ה'נועם  הרה "ק  אמר וכך

מזור, לו אין כבר אדם לבני הנודעים הרפואה ובדרכי הרופאים מטעם אם אפילו כי הוה , בלשון 'בורא' אלא עבר

הקב"ה כי יתייאש, רפואות.בוראאל  מחדש  עת בכל 

בפרשתןט . בפסוק זי"ע אברהם' ה'בית הרה"ק בה יט )רמז  פרי (כ גרעין תטע כאשר  כי - השדה ' עץ  האדם 'כי

וכסף זהב כלי תטענובתוך  אם  ורק  מאומה , ממנו  יצמח ופירות האדמהבעומקלא אילנות ממנו  יצמחו אז

נתון שהוא לו נראה אם  יתייאש לא השדה ', עץ  'האדם  נמי זה  דרך על ולתפארת, אדרבההאדמהבמעבהלשם כי ,

נאה ... וצילו  מתוקים שפירותיו רברבא לאילנא ויתעבד רטוב, כגן ויפרח  יעלה  זה  ממצב דייקא

'ולמלשינים י. התפילה נוסח על  ביארו  תקוהוכבר תהי אין אל  ומדוע  ותמגר ', ותשבר  'תעקר  מבקשים מכן ולאחר '

של עונשם תוקף עיקר זהו אכן  כי אלא ותשבר', תעקר  המלשינים כל  'את הבקשה תוקף  עם  מיד מתחילים
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êëåì"æç åøîà(ã åë äéòùé) áéúëã éàî ):èë úåçðî)åçèá'

äìåúä ìë Y 'íéîìåò øåö 'ä ä¯éá éë ãò éãò 'äá

íìåòáå äæä íìåòá äñçî åì àåä éøä ä"á÷äá åðåçèá

'äðåé åðéáø'ä áúë ïëå .àáä(å â éìùî ìò åùåøéôá)ë"äò

àåäå' ...ì"æå ,'êéúåçøåà øùéé àåäå åäòã êéëøã ìëá'

,íéîùá ìåãâ àåäù ïåçèéáä øëù úìåæù 'êéúåçøåà øùéé

.äùåò äúàù àåää äùòîá çéìöú

ì"æåò"éæ 'ìàøùé çîùé'ä ÷"äøä(ä çìùéå)

ø÷éò ...åáöî ìôù ÷îåò íãàä ïðåáúîùëù...

øáâúîù äî ìëù ...'äá ïéîàäì ,äðåîà àéä åúöò

çë åáìá ùéøùäì øúåé õåçð úåëùçä ó÷åú øúåé

óðò àåäù ïåçèáä úãéîì äëåæ äðåîàä é"òå ,äðåîàä

øàåáîë äøöä úòùá àåä ïåçèáä ø÷éòå .äðåîàäî

÷"äåæá(.áë á"ç)ãåò ïéà éùåðà ìëù úâùä éôìù óàå

çèáéå ïéîàé æ"ëò ,åùôð éàåìçúì äôåøúå øåæî íåù

óåñ ïéàì àåäù ä"á àøåáä úåìãâáå ïåéìò ãñçá

íéìôùáù ìôùä éì íâ øåæòé åúåðîçø áåøá ...úéìëúå...

ãåã ïëå ,íøáùî åùåáé àì åúòåùéáå 'äá íéçèåáäå

øîà ä"ò êìîä(à äë íéìéäú),'äùåáà ìà éúçèá êá'

íéîçøì êôäîå ìëä ÷éúîî àåä ïåçèáå äðåîàáå

.ì"ëò ,íéáø

äðäåïúùøôá(ç¯â ë)éðá úàéöé øãñ ìë øàáúð

çåùî'ä ìù åúæøëä ïôåàå ,äîçìîì ìàøùé

íåéä íéáéø÷ íúà ìàøùé òîù' øîàð íùå ,'äîçìî

ì"æç éøáãî àéáä é"ùøáå ...'íëéáéåà ìò äîçìîì

(.áî äèåñ),òîù úàéø÷ àìà úåëæ íëá ïéà åìéôà

éøäù àáåè øåàéá êéøöå ,íëúà òéùåéù íúà éàãë

êøå àøéä ùéàä éî' äùøô äúåàá øîàð êåîñá ãéî

ì"æç åùøãå 'ááìä(.ãî íù)úåøéáòî àøééúîä äæ

ìù ïéìéôúì ãé ìù ïéìéôú ïéá çù åðééäå ¯ åãéáù

äøéáòáù àöîð ...ùàø(äðè÷)àåä ïëåñî øáë åæë

úàéø÷ ìù äúåëæá éãù åéøáãì øúåñå ,äîçìîá ãåîòì

.òø ìëî åìéöäì òîù

øàéáå÷öà÷î ÷"äøä(íéèôåù óåñ ÷"ùù)'ãåñé'ä éë

ùâéù àåä äîçìîá ïåçöéðå äçìöäì êøöðä

Y úåîåöòúå æåò áåøá äéìàììë ãçôì àìù ø÷éòäå,

ïåçèáå äøëä êåúî äîçìîä úåëøòîì ùâéðä ,ïëàå

íà óà çéìöé äîçìîä éøù÷á ãåîò çéìöéù øåîâ

ì"æå ...ãáìá 'òîù úàéø÷' úåëæ ìò àìà êîåñ åðéà

,'ùãå÷ éôøù çéù'áááì õéîàå àåä ÷æç ùéàä íà

åúåà ìéöé ú"éùä åãéá ùéù ãáìá ù"÷ úåëæ íåùîù

úîàá éë ,ìöðäì éàãë àåä éàãåå æà ë"ë åðåçèá ìåãâå

úàéø÷ úåëæáù åðåçèá ÷æåç éðôî ¯ äàøé íåù åì ïéà

êøáúé íùä åúåà ìéöé òîùåùôðá ÷æç åðéàù éî ìáà

àåäå ,ú"éùä åúåà ìéöé ãáìá òîù úàéø÷ íåùîù

àìà äîçìîä éëøåòî øåæçì çøëåî 'ááìä êøå àøéä'

.ïáäå ,úåøéáò ìëî é÷ð àåä ïë íà

הגוף  ושערי החושים  שמירת – שעריך בכל

ïúùøôá(çé æè)ìëá êì ïúú íéøèåùå íéèôåù' ,

êøã ìò äæá åøàéá ÷"äôñá ,'åâå 'êéøòù

,äáøä íéøòù ùé íãà ìù åùàøá äðäù ,äãåáòä

íéèôåù' íäéìò úúì êéøöå ,äôå óà íééðæåàå íééðéò

åúåùòì øáãä ïåëð íàä úò ìëá åîöò èåôùì 'íéøèåùå

àäì øñåî æîø ùé ïàëá ,'÷ä ä"ìùä ì"æå .åàì íà

äøéöé øôñá ïðúã(á"î ã"ô),ùôðá íä íéøòù äòáù'

,'åëå 'óàä éøéçð éðùå äôäå íéðæà éúù íéðéò éúù

äéàøä åðééäã íéøòùä øîåù úåéäì íãàä êéøöå
יא

øåáéãäå äòéîùäå
יב

óàäî àöåéä ñòëäå,'åëååìà ìòå

èåôùéù øîåìë ,íéøèåùå íéèôåù íãà íéùé íéøòùä

ãéîú åîöò úà,'êì ïúú' øîàù êì úáéú åäæ ,çéâùéå

äøéáò íåù íù äéäé àìù ãéîúì"ëò .'åëå
יג
.

סברו אבד בה' תקוותו את המאבד  כי ותשבר', 'תעקר יהיה ממילא ובזה בה', תקוותם את שיאבדו  - המלשינים

סיכויו . ובטל

ר"תיא. אלול  כי בספה"ק  שכתבו מה  זי"ע לעיננווי-הלנואידוע חיים' ה'אמרי הרה "ק בזה הוסיף פר'י-ה , (ריש

לי-ה ...ראה ) עיננו  באמת שיהיה  עד אלו, קדושים בימים עיניו לשמור ביותר האדם חובת על  בזה נרמז  כי 

הכתוביב . בלשון שליט"א דורנו מצדיקי אחד דרש  ג)כה  טו עוליםולשונל עלרג א'ל(תהילים התיבות סופי כי ,'

בטהרת  להשתדל ביותר עלינו  שומה ואכן, אלול, בחודש  רע  דבר מכל  הלשון שמירת חובת  על  ללמד ל 'אלול ',

דיננו ... לצדק שיוציא הקב"ה  לפני טהור בפה להתפלל  שנוכל  בכדי היותר  ככל והלשון הפה 

העיריג. את לבנות נפשו את מסר הלה  בני-ברק , העיר ממייסדי היה ז"ל גרשטנקורן יצחק ר ' הרה "ח אורחא, אגב

וחובות  הלוואות כתפו על  ליטול  והוכרח  תורה' אין קמח  אין 'אם אמנם טוב , היותר  הצד על  צרכיה  לכל ודאג
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הדין  יום לקראת  כהכנה – בתשובה מרבים אלול משנכנס

ïúùøôá(ä æé)úà åà àåää ùéàä úà úàöåäå' ,

äæä òøä øáãä úà åùò øùà àéää äùàä

úéá òøúì ¯ êéøòù ìà íâøúîä' ,é"ùøáå ,'êéøòù ìà

êðéã(åúåà íéðãù ïéãä úéá øòùì)åðéðù ïëù ,'äòåèúåáåúë)

(:äî'åá ãáòù øòù äæ ,êéøòù ìà'(æ"ò ãáòù íå÷îá).

ò"éæ 'ìàøùé úéá'ä ÷"äøä äì æîø(íéèôåù ä"ã æ"éùú)

øòù'á ÷ø åéùòî ï÷úìå åéëøãî áåùì øøåòúîäù

íéøáåò íìåò éàá ìëù äðùä ùàøá åðééä ¯ 'åá ïåãéðù

ìà áåùì åéìò àìà ,äòåè àìà åðéà ,ïåøî éðáë åéðôì

ïåöø ìò øáòù øçà ãéî 'åá ãáòù øòù'á åé÷åìà 'ä

åðééäå ,åðå÷øáë (àèçù äðù äúåàá) ìåìà ùãåçáù

äøåùë àìù äùò øùà ìëî åîöò øäèéå áåùé
יד

àìå ,

'ïéãä íåé' ãò ïéúîé
.טו

העיירות, לאחת הגיע  אחת פעם עם. מנדיבי מעות לאסוף  בגולה  רגליו לכתת הוכרח  פירעון' 'זמן ומשהגיע  עצומים,

אף דבריו  ובתוך הטובים , מעשיו  את והפליא מאד התפעל הרב  בארה"ק , הכבירים מפעליו  על דאתרא למרא וסיפר

שהוא  והשיב , ר"י נענה והיראה, התורה  ברוח בישראל  ואם  עיר לבנות זוכה שהוא על  בו מקנא שהוא לו , אמר

על שהשתרגו העצומים החובות את גם שכמו על  ויטול  מי אי יבוא אם אלו  גדולות זכויות  על  לוותר ומזומן מוכן

המלחמה בסדר פרשתן, מתוך דבריו את  והפריך לדבריו דאתרא המרא שמע  העיר, הקמת מחמת ה-ח)צווארו  (כ 

אשר  האיש  'מי הצבא אנשי לפני מכריז  היה מלחמה  חדששהמשוח בית ויספובנה  לביתו... וישב ילך חנכו ולא

ובמשנה כלבבו , אחיו לבב  את ימס ולא לביתו וישב ילך הלבב ורך  הירא האיש  מי ואמרו, העם  אל  לדבר השוטרים 

מד.)שנינו ובעקיבו(סוטה  - העם  בראש  צבאות שרי ופקדו העם  אל  לדבר השוטרים  ככלות 'והיה הפסוק  המשך על

ב של  וכשילין מאחוריהם, ואחרים  לפניהם  זקיפין מעמידין עם  לקפחשל  בידו הרשות לחזור המבקש  וכל  בידיהן, רזל 

הרוצה לכל  רשות ונותן כקנה  רך מלחמה  משוח  היה  שבתחילה  לדקדק, ויש  ניסה', נפילה שתחילת שוקיו, את

אלא  שוקיו. את לקפח שהתיר  עד לביתו לחזור החפץ על  והחמיר קשה, בלשון נקט בסוף  ואילו לביתו, לחזור 

אם למלחמה ללכת בידו אם ולבדוק לבחון בידו  נתונה  הרשות המלחמה לשדה האדם  שייכנס בטרם כי ביאורו,

לביתו , לחזור יכול  רך לב לו שיש  מרגיש ואם  את לאו, לקיים  עליו האויב נגד ללחום עצמו  על  שקיבל  אחר אבל 

בזה . לעמוד ותעצומות כוח  בו  יש בוודאי ע "ע  קיבל  אם כי נפש במסירות יצחקקבלתו לרבי ואמר הרב סיים ובזאת

הכחז"ל , מן  להוציאם  הנפש  כוחות את בכם  שיש מוכיח  עצמו  זה  הרי העיר, את לבנות עצמכם על  קיבלתם  אם

רגלך למוט  יתן ולא  אותך ... יעזוב לא שה ' ובוודאי .לפועל ,

מינה שמע קיבל  כבר  אם  כי 'אונס'... בטענת קבלותיו מקיום  ישתמט שלא ואחד, אחד לכל  אמורים והדברים 

בזאת... לעמוד בכוחו יש  שאכן

פנים 'יד. ב'עבודת כתב עד)וכך שלנו,(מכתב בהישיבה  אתמול ברעיוני שעלה מה לך  אכתוב תש "י, ר"ה  קודם ב"ה

ר"ת אלול  הוא,ל'הדר ו'ינש א'יגמר לכי  והרמז אד'יסבר , צריך  כל  קודם  יחטאכי שלא  ובלבבו  בדעתו  לגמור ם

אלוקיו'עוד ד' על  'שברו מלשון - ליסבר והדר ד), קמו באמת (תהילים  כי בעזרו . יהיה שבודאי להשי"ת ולצפות לקוות ,

זינדיגין וועלן נישט  באמת טאקי זאל  מי אז  אליין  זיך ביי ווי פועלן  צו  גרינגער  איז  השי"ת לפעול אצל  קל יותר  (כי 

מלחטוא) שיפסיק – עצמו האדם אצל מאשר הבורא בעזרו .אצל השי"ת יהיה  בוודאי אז 

אדםטו. של  שגופו וכמו  – הבאה  לשנה  וראשית  כ 'ראש ' שהם  ידע  מ "מ  השנה, כ 'סוף' נראים אלו ימים כי אף 

כראוי. לנצלם  ישכיל אך אם  אלו, בימים תלויה הבאה  השנה כל  כך בראשו , תלוי

אבות' ב'תורת הובא אומר,(אלול)וכבר  היה ז"ל  ממוש  יחיאל  רבי הרה "ק מלעכאוויטשוז "ל , מה "ק פסוקה  הלכה 

יאר  אנהייב דער איז אלול שנה )'ז"ל , כ'סוף ' עליו תביט ואל השנה , תחילת הוא הראש .(אלול אחר נגרר  שהגוף  וכלומר, ע"כ , ,

והקהילות, העדות מכל  ישראל ' 'גדולי רגלי בעפר להתאבק  הרבה בחרותו שבימי בערגער  יודל ר' מהרה"ח שמעתי

מישיבתו  נסע  השבתות נתניה )באחת פוניבז'(שבעי"ת גאב"ד הגאון של  לקרבתו  לזכות בכדי ברק  בני בעי"ת לשבות

משראה הרב, אחר מרחוק  עקב התפילה  ואחר פוניבז ', בישיבת התפלל  שב"ק ליל  תפילת את עשה , מה זצ"ל ,

על יודל  ר' נקש  המקום , את התלמידים אחרוני עזבו וכבר הביתה, ונכנס לביתו סמוך מהתלמידים  נפרד שהרב

לא  יודל , ר' ענה  לרצונו, אותו שאלה בדלת עומד בחור חסיד'שער משראתה  ע "ה, הרבנית ע "י נפתחה והיא הדלת,

וקראה ה ', ברוך בוא הן, הן הרבנית, ענתה  אצלכם , להתארח אוכל  האם שבת, סעודת בו לסעוד  מקום  לי הוכן

היום ... אורח לנו  יש שלמה, יוסף  ר' הבחורים,לרב, שאר עם ב'ישיבה' לסעוד אותו  שלחה  שלא הבורא עמו עשה  שנס  מציין , יודל (ר'
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äëåùøãîá àúéà(ãé òùåä èå÷ìé)ãò ìàøùé äáåù

÷"äøä øàáîå ,íéîçøá àåäù ãò ¯ êé÷ìà 'ä

ò"éæ ñ"úçä(ä"ö÷ú íéáöð 'øôì ùåøã ,úåùøã)åáåùéù ì"øã

ïéãä éîé åàåáé íøè Y ìåìà éîéáטז.

לטמיון) יורדת הייתה תחבולתו כל אז הדיבוריםכי שבין וסיפר יודל , ר' של  מזכרונו מש  לא סעודה אותה של  זכרונה ואכן,

עובדא. הוה שבדידיה  נורא מעשה הרב לו סיפר

ו לממון הוזקק הישיבה  בניית על פוניבז ' גאב"ד כשהחליט דרכו לשםבתחילת רבבות, ריבי בסך  מרובים, דמים

תכנית עם  לארה"ב בהגיעו לגולה, פעמיו החיש  הרב(פלאן)כך החל  ימים כמה  אחר השנה , כמחצית שם  לשהות 

לדרוש פנה  ברירה  בלית נוראות, נורא הייסורים  והתחזקו גדלו  כך השעות שעברו וככל  ברגלו, עזים  כאבים להרגיש

לנמק גרם וכבר  בגופו משתולל  שה 'סוכר ' למסקנא שהגיעו עד בדיקה, אחר בבדיקה  אותו  בדקו והללו ברופאים,

והנה, וודאית, חיים סכנת בזה ויש  גופו, בכל  הנמק  יתפשט הכי בלאו  כי רגלו את לכרות המה  ומוכרחים ברגליו ,

עם קבל  הכריז מצבו את  הרב בשמוע  ויהיה עמו, שבארה"ב הישיבות' 'ראשי כל אלא הרב, שם  שהה לבדו  לא

לעומתו זי"ע, איש ' ה 'חזון מהגה "ק כך על  מפורשת הוראה  יקבל  אם רק  ל'טיפול ' הסכמה כל  אין  שמצדו ועדה,

גדול רב  שהוא הישיבות ראשי להם הסבירו  הוא... פרופסור או 'רופא' וכי החזו"א, הוא מי הרופאים שאלוהו 

יהודי  לו יושב דא, בכגון נתקלו לא שמימיהם הרופאים עליו , רק  דעתו סומך והחולה  ישראל  בארץ  ודר  בישראל 

לדעתם כי הרופאים הודיעו הרחוקה , ארה "ק עד שאלתו  לשלוח פנוי זמנו ועדיין ראשו, על  מרחפת וודאית כשסכנה

כן, אם לרב , הישבות ראשי אמרו הנחרצת, דעתם לשמע  בכלל ... לנתח מי את יהא לא כבר התשובה שתבוא עד

דקדושה' ב'עקשנות הודיע  בשלו, הרב  אך כולה, התורה כל דוחה  נפש פקוח  להתנגד, לכם אסור תורה דעת עפ "י

בקודש) מפעלותיו  ושאר הישיבה  את ובנה שהגיע, להיכן הגיע זו קדושה  עקשנות בזכות ורק  השמים, מן ניחן הוא (שבה שלי  תורה ' ה'דעת

ביותר רציני המצב כי הישיבות ראשי משראו תשובותו , מבלי נימא כמלא אזוז  ולא ערנסט )החזו"א, זייער איז מצב (דער

טעלעגרא"ם בדחיפות החזו"א(מברק)שלחו תשובת חזרה  ימים כמה  כעבור ואכן, בשוםלאלארה"ק , – רבתי בא'

אחריות  כל  נוטלים שאינם  הודיעו כזאת ראו  לא מעולם שכאמור הרופאים הרב ... של  רגלו את לכרות לא אופן

גם עצמו , עליו מוטלת האחריות שכל דבריו על ולחתום  הכתב על  להעלות הרב את וחייבו מצבו, ועל  הרב על 

לדעת... עצמו למאבד טיפול יעניקו  סתם וכי בו , מלטפל  פסקו

באותו רגליו... על  טיפין טיפין מהלך החל  שהרב עד והלכים , פוחתים החלו היסורים  הנס , קרה ימים כמה  כעבור

שוב דמעין... במעין אפילו כזה  רפואי ' 'נס  כתליו בין נראה  לא מעולם כי החולים, בית  כותלי וגעשו  רעשו  היום

נוספים ימים כמה שאחר עד לו, ויפה מצטמק  – והולך  פוחת שהנמק בבדיקות מצאו והרופאים ימים  כמה  עברו 

גדולה הצלחה מתוך בארה "ב מגביתו  את הרב סיים השנה מחצית כעבור ושלם , בריא כשהוא לביתו  הרב שוחרר

כזה ) מעשה  אחר החזו"א(בפרט  הגה"ק  של לביתו מיד פנה  ארצה בהגיעו  לארה "ק. לביתו)וחזר יפנה קבלו(בטרם החזו "א ,

רבי'ס  החסידי'שע  על  נמנה  אינו רבינו הרי רבינו, ילמדנו  הרב, שאלו מאירות, דא)בפנים  בכגון שהורגלו חסידיים, (אדמורי"ם

שעה אפילו הרגל  מכריתת להתעכב שאין אחד  פה  ואומרים עונים  הרופאים  כשכל  – כזאת תשובה ענה וכיצד  מאין

לעצמי, וחשבתי השמיימה עיני נשאתי הלימוד, באמצע  הייתי הטעלעגראם אלי כשהגיע  אכן, החזו"א, ענה  אחת,

יהיה שלי כש'הן' כזו, שאלה על  אענה כיצד הרחוקה , יארק מניו באה  והשאלה  ברק  בבני יושב הנני רבש"ע, אוי,

עיני  האר  אנא, יתב"ש , הבורא מאת בקשתי לכן  בתשובתי , עתה תלויים וחיים  מוות כלומר, לאו , יהיה ו'לאו' הן

על עיני ונפלו  לפני, פתוחה  שהייתה שבת' 'מסכת בגמרא הבטתי מיד  תורתך, בדברי נכונה  תשובה  והראני בתורתך,

ימות' ולא רישיה 'פסיק החיים...)התיבות בין נשאר עצמו והוא ראשו את שקוטעים אדם לך יש וכי  והולך , המתמה לשון  חשבתי (והוא

המפעל...לעצמי, כל  ועומד  תלוי הללו  ברגלים  כי כ 'ראש ', אלא כ'רגל ' נחשבת אינה פוניבז' גאב"ד  של  רגלו  אםהרי

מן  כוונו לזה ובוודאי לטמיון, ירד והכל  וכו' הישיבה בניית כדי ידו תשיג לא הנדיבים  דלתי בין רגליו יכתת לא

הווה ...השמים וכן לחיות, ישאר  כך ורק  כ'ראש' הנחשבת הרב  של רגלו את ולפסוק  לכרות שאין להראות,

ייאמר, לשנהלדידן 'ראש' אלו  רגלים  אדרבה , אלא המה , השנה של  כ'רגלו' השנה  סוף  הללו  ימים  כי נחשוב בל

ומעש "טהבעל"ט , בתשובה אותם  נמלא אם עתידנו, כל  תלוי  אלו נשיג בבקשתבימים בוודאי וכהוגן, כראוי רחמים 

ושנותחיים לעצמנו ימים לאורך .חייםטובים ,

'המחבר 'טז . ס"א)כתב תקפ"א סי' ואילך (שו"ע  אלול  חודש מראש  ותחנונים, סליחות לומר באשמורת לקום  'נוהגים

כוונת  שאין  זצוק"ל , הלוי' 'שבט  בעל  הגאון מדייק והיה  כן. אינו  אשכנז  בני ומנהג - וברמ "א הכיפורים', יום  עד
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הסליחות אמירת לענין אלא בסופו)הדברים  רק אלול, חודש מתחילת לאומרם אשכנז בני  נהגו לא (שלא ההשכמה בענין אבל  ,

אלא זה ... נשגב בחודש בשינה  להרבות באשכנז 'מנהג' היה שלא ודאי זה  כי 'להשכים'פליגי, צריך  חודש מראש

ותפילה ......ולהתעורר  בתורה הבורא לעבודת קום ישכים אזי ל'סליחות' לא ואם

זי"ע יז. הקדוש  מהאר"י י"ו)איתא יחוד  רוה "ק הפסוק (שער  את אלול  בחודש לכוון טז)שיש  מג  דרך (ישעיה בים  'הנותן

נתיבה' עזים לשון)ובמים בשינוי לר "ה לוי בקדושת הובא – ה ו ב"ר יתברך.(עיי' אליו לשוב 'דרך' הקב"ה לנו נותן בו כי

ים בלב אניה עבור שאחר  דכמו התשובה , לענין דרך' בים 'הנותן הפסוק  שייכות את להסביר הרמז בעלי ואמרו

דאחר תשובה , בעל  אצל  הוא ממש כך בעלמא, ברושם ואפילו  אניה  שם שעברה  המים  על סימן שום ניכר אין

בעלמא. רושם ואפילו לה' חטא שפעם נשמתו  על  ניכר אין שוב לבו, בכל ה' אל ששב

העגלה ' 'בעל  יטעה  אם  למקום, ממקום  ביבשה  הרכב כלי יסע כאשר  כי - דרך' בים 'הנותן שרמזו ויסטה(נהג)יש 

לסוב בידו אין לו המיועדת אין מידמדרכו ולאחריו... לפניו  בנוסעים מיד יפגע בזה  כי ישר בדרך לעמוד  עקביו  על

דרכים' ל 'פרשת הגיעו עדי עצמו שהעמיד הדרך על  הרבה עוד להמשיך אלא עקביו ,שםלו על  משא "כיסוב

כיו "ב טוב... דרך על ומתייצב עומד  הוא  וכבר למערב  ממזרח  פניו  מסובב אתר על מיד הרי ים , בלב  טועה  כשאניה 

הישר... בדרך עומד הוא וכבר עצמו  יסובב כמימריה ברגע  דרך , בים הנותן  – התשובה  היא 

דורש הקב"ה  אין כי בידי, עלתה  ולא טוב דרך על  להתייצב רבות פעמים  כבר  ניסיתי הן אעשה, מה יאמר, ולא

הגמרא בדברי פירשו וכבר טוב. לתכלית יגיע  דבר וסוף הישר  דרך  על להביט – פניו  לסובב אלא ג .)מאתו 'מי (ע"ז

מי אמרו ולא בשבת' יאכל שבת בערב  אתשהכיןשטרח  אלא דורש הקב"ה אין כי וה'הטירחהבער"ש, והיגיעה,

רק אם  בעדו... בידוטרחיגמור עלה שלא כברלהכיןאף הוא בשבת.הרי יאכל 

'מאמר פי על יתבאר ט )החכם 'עוד איגרת לרעק"א סופרים מהם(אגרות אחת ואפילו ים , בלב  כבר  עברו  אניות אלפי  -

אל להיכנס  עליו  הים , את לעבור הרוצה  כל אלא שם, לבקוע בידם שיהא הרבים  לטובת כבושה דרך סללה לא

מניעות, ושאר ומכמורות הים , כגלי בדרכו רבים  מכשולות  לו שיעמדו  ואף לעצמו, ונתיב דרך ולפלס הים , תוך 

חפצו . למחוז  יגיע  דבר שסוף עד עליהם יתגבר 

'הורני יאמר  אל תשובה ', ל 'בעל  ההוראה  טענות,דרךוזוהי בשאר וכדומה לתשובה, הסלולה  הדרך מהי  תשובה ',

לדרך  ומפליג  הים  מי  לתוך  נכנס אחד כל  אלא לרבים, כבושה דרך אין  שבים כמו - דרך' בים 'הנותן  אומרים לזה

על התגבר הסוערים, הים  מי אל  נא קפוץ  התשובה, בים  להפליג תתחיל  – אתה כן כמו תכליתו, אל  יבוא ולבסוף 

ובשלווה . בשלום חפצך למחוז  ותגיע לך יערב ולבסוף  לבלעך , המאיימים  הים גלי

ל'מתייאש',יח. פעם אמר זי"ע סלנט 'ער  ישראל  רבי הגאון כלל , יתייאש  שלא בךוהעיקר, מאמין  הרע יצרך הנה 

בעצמך מאמין  שהינך  ממה הגמראיותר  מדברי וראיה  טז:), ואמרו(ר "ה שופר, תקיעת בעת מתערבב שהשטן 

לערבב)בירושלמי ד"ה שם בתוס' ישראל(מובא שבו  וכבר  משיח של שופר הוא הנשמע  הקול  שמא יראתו  מחמת שהוא

כל את למחוק  שבכוחך מאמין אינך אתה ואילו שלימה, בתשובה לשוב שבכוחך  מאמין השטן נמצא בתשובה ,

חי. קל  בעבודת ולהתחדש  עברך

בפרשתן הפסוק  על זי "ע ישראל ' ה'בית הרה"ק  אמר יט )וכבר ומה(יט  לאחיו ', לעשות זמם כאשר  לו 'ועשיתם

על רע  הזומם  לאדם  הוא וחומר קל  לפועל , זממו  יצא לא אם  אף  נענש וכדו' להרגו לאחיו רע לעשות הזומם  אם 

ולהיפך, ש... אישים, וחדל  נבזה  כשפל  עצמו  על  בהביטו  רב, כי  ייאושו ידי על עצמו את להרוג כלומר, – עצמו

ובעזרת  לי, יש רב וערך אני, גיבור לומר ועידן, זמן בכל  יתחזק כאשר האדם יקבל  שכר כמה  מרובה , טובה מידה

ואצליח ... אעשה ה'

הריני  לו , ואמר בא ולמחרת מעות, מאה מחברו  לווה שהיה  מחוכם , 'גנב ' לאותו המשילו , היצר של  זו דרכו את

והוסיף ושילש , שנה וכך מאתיים, לך חייב אהיה ויחדיו מאה עוד לי  הלווה ממך במטותא מאה , לך חייב כבר 

את  לו לומר  בשנית אליו שבא בשעה מעות, מאה  ממנו ולווה  אחד לפיקח  שהגיע  עד העיירה , בני כל  עם עשות

מאומה ... לי חייב אינך  הפיקח, ענהו  מאתים, מחויב ואהיה מאה עוד הלווני מאה  לך אני מחויב  כבר הנה  – 'פזמונו'

ממילא  הרי לו, אומר ולמחרת עבירה, לדבר האדם  את מפתה  הראשון  ביום יצר , של  דרכו הוא כך ממני. לך כלך
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זה וכל לאבדון, ירד  וכך עוד, לחטוא לך אפשר א"כ העולם', יסוד 'צדיק אינך כבר בוראך , רצון על אתמול  עברת

היצר אליו שיבוא בשעה  ומיד בראשו , עיניו  החכם אך גמור , ופושע  חוטא אם  כי שאינו תדיר לו שמדמה ע"י רק

יענהו, עבירהבשנית, לדבר לפתותני  פנים העזת כיצד הדור , צדיק והנני  חטאתי לא  עצמומעולם  מעל  ירחיק ובכך ,

המשחית. המלאך של  הרעה פגיעתו את

זי"עיט. אברהם' ה 'בית הרה "ק ביאר דתשרי)וכה ד"ה  בשבחין'(נצבים 'אזמר הזמר  שב "ק)בלשון רעוא(לליל יה"ריהא  –

שבשמים, אבינו דתשרי מלפניך תשריקמיה  חודש יבוא בטרם  שעוד  עמיה– בני על  עם  עצמם  יעוררו –

ואז  ודובשיןישראל , במתיקין לשמיה  חיי דיתענג בבני טובות להשפעות ויזכה יתב"ש , בעבודתו  מתיקות ירגיש  –

רוויחי. ומזוני

הכ . לפניכםכבר  נותן  אנכי 'ראה  הכתוב  לשון בביאור  זי"ע  מסאדיגורא יעקב אברהם  רבי הרה "ק של  מאמרו  באנו

השנה ראש  על  רומז  'היום ' כי וקללה', ברכה לב :)היום ח"ב  בזוה "ק בשנה(כמבואר יש אחד  יום כי טעמא והיינו  ,

אותו ומתקרב עומד - ראה ואומר  הכתוב מזהיר כך ועל  דדינא, יומא והוא השנה של  המאורעות כל תלוי שבו

לקראתו . עתה עצמכם  והכינו והברכה', הקללה כל  תלוי בו  'היום '

מקעלעם הסבא של  מאמרו שידוע  שאת, ביתר נבאר  הדברים  פח)ולנחיצות עמו' נוראים, ימים מקלם , הסבא כי (כתבי

לצדיקים יש יתירה שמעלה  אלא מרון, כבני לפניו  יעברו עולם  באי וכל  הדין יום הוא השנה  שראש מאמינים כולנו 

הם  הרי אמונתם שלתוקף כלומר  הציור ', 'כח נורא רואיםוהוא הוא 'כי היום  קדושת את השכל  בציור עיניהם לנגד

ראייהואיום', ובבחי' המוחש  כדבר זה  אין אדם בני שאר אצל הצדיקים .ואילו וכדוגמת כדבעי מתכוננים אינם  כן ועל ,

הכתוב אמר כך  אלראהועל  תביט  שכלך ובעיני ראייה , בבחי' אצלך שיהיו עד בעצמך היטב זאת השרש –

רחוקה מדרך שהגיע לאיש  צחות בדרך שמספרים  וכמו לקראתו. עצמך הכן ומתקרב, ההולך והנורא הגדול  היום

השופט, שאלו עדותו  ככלות אחר  המשפט , בבית עדות מאחריםלהעיד כן ששמעת או  עיניך  במו זאת ראית ...וכי 

דיבור '... כדי 'תוך היה  כשהכל מעשה  לאותו בסמיכות ממש זה  היה אך מאחרים , שמע רק שאכן האמת על  הודה

כלל לדבריו  התייחס  ולא עדותו  את השופט  הוא,פסל  משוגע  הלזה השופט כי  הפטיר הדוכן מן 'העד' וכשירד ,

היו מי כלפי ושאלו, השופט נזדעק מיד המשפט, למקום להגיע  שטרח המאמץ  בכל התחשב ולא בו זלזל  שכה

יודע וכי לו, ואמר השופט  נפגע כבודו... למעלת היתה  כוונתי אכן  ה 'עד', לו נענה התכוונת, ולמי אמורים, הדברים

- האיש לו  החזיר השופט, בזיון על  הכלא בבית ימים לשנתיים  אותך להושיב ניתן כי אואתה שאמרתי  ראית

שמעת...

הנודעים המדרש דברי יתבאר  יד)ובזאת ל ללב,(ויק"ר דומה אתרוג  האדם, אברי כנגד  שהם  המינים  ארבעת אודות

בדין  אתרוג לגבי בשלמא כי  להקשות, מקום יש  ולכאורה  לפה , דומה וערבה  העין  כנגד הדס השדרה, כנגד  לולב

מדוע קשה בהדס  אכן אחת, שדרה רק שיש בלולב וכן  אחד, לב רק יש  באדם גם כי אחד  אתרוג  ניטל  שיהא הוא

ליטול  משלושהעלינו יותר לאדם לו  אין והרי הכתובשני הדסים  בלשון לתמוה יש  גם  יד)עיניים, ב 'החכם(קהלת

אלא עיניים... יש  לחכם רק  וכי הולך', בחושך והכסיל בראשו לכסילעיניו  שאין  'עין' עוד יש שלחכם לנו , רמז ,כאן

חז"ל לב .)וכמאמר ונמצא(תמיד הנולד', את הרואה  חכם עיניים'איזהו  שלושה  לו  יש הקבועיםשבאמת עיניים שני ,

ג ' כנגד הדסים ג' נוטלים  כן  ועל  הנולד... את בו לראות 'עין ' עוד לו  יש לכך בנוסף לכסיל , גם  שיש וכמו בראשו 
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'çúô çåúôì íéëéøö íìåà ,ïë íâ íãàä ìà íéîùäכא.

øùà äèåù ¯ àåä äæ éàå äæ àåä éî øîàéé ïãéãìå

úåð÷ì åçåë ìëá ãåáòé àìå ,åì íéðúåðù äî ãáàé

åéðééðò ìëá ä÷åúîå äáåè äðù åîöòìכב.

äáåùúäååìà íéîéá øúåéá úìá÷úîכגíéé÷é íàå ,

'íëááì úìøò úà íúìîå' åîöòá
כד

äëæé ,

'íéøåèä ìòá' áúëù åîëå ,åãòá øåîâé ä"á÷äù'øô)

(êááì úà ä"ã íéáöéðúåáéú éùàøì äìåò ìåìà úáéúù ,

הכל כיצד  ו 'לראות' העיניים כנגד הבעל "ט השנה  כל  את לראות הנולד, את הרואה חכם להיות ועלינו העיניים ...

לגמרי. אחר  באופן  תהיה  ההכנה  כל  וממילא בר"ה , תלוי

בשנה להיות שעומד מה תש"פ ובר "ה תשע "ט אלול  בחודש  יודעים היינו שאילו היא דפשיטא שמילתא וכמו

לגמרי... שונה  בצורה  היתה והר"ה ה 'אלול ' עבודת כל  שבוודאי הזו

יתירה  בינה להם  שניתנו - הנשים בכלל  היא 'בתולה' והנה  – בתולה ' אלול 'מזל  כי הרמז בעלי  אמרו (נדה וכך

בפירושמה :) שהרי – דעת בה שאין מחמת שפסולה  תשיביני ואל  לעדות, פסולה  אשה  מדוע הידוע  הביאור ובהקדם ,

נ יתירה  'בינה מתוך אמרו  דבר מבינה  והיא יתירה בינה  שיש מאחר  אדרבה, אכן, אלא מבאיש'. יותר באשה  יתנה 

תראה כבר להרגו השני אחר רודף אחד כשתראה  שמא דחיישינן לעדות, פסולה  גופא זה  מטעם שכלהדבר, בעיני

- בתולה  אלול  מזל אמרו כן על  ממש , בעיניו  המעשה את לראות העד על  ובאמת להעיד, ותבוא המעשה כל  את

נראה עתה  וכבר  דבר, מתוך דבר  המבינה  אשה  כאותה השכלשננהג בקרובבעיני ממש כלכי ועמו  ר"ה  יבוא  בוא 

זה ... בחודש  בהנהגתנו תלוי הכל כי ונבין  בו , התלויה  הבעל"ט  השנה 

חודשכא. הגיע כבר לפניו, בכה  הראשון זי"ע , מצאנז  חיים' ה 'דברי הרה"ק  אל  שנכנסו יהודים  שלשה  על  מספרים

כי  לך ומה תשובה  עשה לך  לו, ואמר פניו  מעל  הרה "ק שילחו בוראי, אל שלימה  בתשובה לשוב  ורצוני אלול,

ועדיין  אלול, ימי הגיעו כבר  הן רבי, ואמר, שבכה השלישי אך  בתשובה , לשוב שביקש  לשני ענה גם  וכך אלי , באת

כל זוהי כי יעשה, אשר  המעשה  ואת בה ילך הדרך את והראהו הרה "ק קיבל  אותו  בתשובה , לשוב רצון בי  אין

הטוב . הרצון את לגלות – הללו  בימים  האדם עבודת

משה'כב. פני 'אור בדברי)בספה"ק  ד"ה במדרש(ואתחנן דאיתא מה צחות בדרך י)לבאר ז אל(דב"ר משה שכשאמר

הטובה' הארץ  את ואראה  נא 'אעברה  כה )הקב"ה ג נא (לעיל אעברה 'אם הקב"ה לו לקייםאמר מבקש  אתה

תורה, שמחת  ועד  אלול  מר"ח יום  נ"א יש  שהנה  נא', אעברה בטל לקיים מבקש אתה  נא סלח ואם  נא סלח בטל 

אומרים נאוהרשעים אלו...אעברה  'קשים' לימים כח לנו אין אלו , יום נ"א שיעברו  הטובה – הארץ את 'לראות' ברצונם (כי

ושפלים) ארציים  מתענוגים 'סלחולהתענג  אין כן אם אך  כלנא', את בידיים ומאבדים להם, סלוח הקב"ה יאבה שלא ...

לזכות ורוצה חיים  החפץ  האיש  ומי  הימים. נא'קדושת אזי ל 'סלח  הימים  בנ "א שיש  ולטהרה לסליחה שיזכה  -

לבל  ולנצלם  בימים לאחוז  הוא נ "אמחויב .יעברו 

והוא  הקדושים, אלול ימי כל עליו שעוברים  האיך בחלומו, ראה  אחת שבשנה זי"ע  שלום' ה'נתיבות הרה"ק  שח

תשובה, ימי ועשרת השנה ראש עליו  עוברים  ממש  כיו"ב והתלהבות, התעוררות כל  ללא יבש  כעץ  נשאר עצמו

על נפשו  במר לזעוק  והחל וטעם, התעוררות כל ללא גדולה , קרירות מתוך והכל  רבה , והושענא הכיפורים יום

ראש ערב  שהיום  הוא רואה והנה  משנתו, התעורר זעקותיו  כדי תוך אפפוהו, אשר  והחשכות הגדולה ההסתרה 

שלך ו 'הרי אלול, המועד...לפניך'חודש את  איחר לא עדיין -

זי"ע  אמת' ה 'שפת הרה"ק מחסידי עסקיו)אחד בענייני עמו להתייעץ מצא עת בכל אליו נכנס בחודש(שהיה פעם אליו נכנס

מעסקים  אתך אני מדבר  השנה בכל  הנה אמת', ה'שפת ענהו לו, שהוצע עסק  איזה בענין  אותו לשאול  ,('ביזנעס')אלול

החודש בזה  ה' אל  לשוב כוחותיו המשקיע  כי התשובה , עבודת היא ביותר הטובה וההשקעה העסק  זה  בחודש

בראשו ... שעיניו מי ואשרי הבאה , השנה ימות כל למשך בגשמיות, והן ברוחניות הן גדולים , רווחים מזה מרוויח

הכתוב כג. על  זי"ע , מטאהש הרה "ק של  בפומיה  כג)מרגלא טו בעתו(משלי  - ענין שכל  – טוב' מה בעתו 'דבר 

וכמו  'טוב', גם הוא ומועט קטן דבר כלומר, – 'מה ' אפילו אלולובזמנו, בחודש  מועלת תשובה מעט אף כן

הראוי) ריבוי לידי יגיע דבר שסוף  עד מיעוטים  בהרבה  שירבה אלא  'במועט ', שיסתפק הכוונה  .(אין

לאחד כד . בהגיעו ל "ע , בנפשם לחולים  ה 'מוסדות ' על  לפקח  עליו  שהוטל אחד על ומליצה משל בדרך מספרים

איה ולידע בנפשו, מעורער  האדם כמה עד קובעים הנכם  היאך לי נא הגד דשם , המנהל  את שאל  המוסדות

שונים מכלים כלים לפניו ומניחים במים  מלאה גדולה אמבטי לפני אותו  מעמידים המנהל, ענהו  לו , המתאים מקומו
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÷åñôä ìù(å ì íéøáã)êé÷åìà 'ä ìîå'כה
àúìêáá

åúàì'êòøæ ááכו.

àáäù÷ä äðäù ,íéòéâî íéøáãä ïëéä ãòå äàøå

ìë ìà úøáãî äøåúä éøäå àååàðéùî ÷"äøä

úà ä"á÷ä ìåîéù åäîå úåøåãä ìëá ìàøùéî ùéà

íä 'êááì' ììëá êòøæ éøäå ,êòøæ êááì úàå êááì

úåáàä éàèçá éë ,øàáîå ,ä"á÷ä øáãî íäéìà íâ éë

,åð÷åúé íéðáä íâ äáåùúá áàä áåùéùëå ,íéðáä åîâôé

,ïë æîøåäæì øùëåîä úòä àåä ìåìà ùãåçá éëá"åéë ,

ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøäî àúéà(ä"ìøú íéáöð),ì"æå

úìøò øéñäì åéøçà åòøæì íâ äëæé äáåùúá áùä éë

.íááì

áúë'éç ùéà ïá'ä(êì êì åäéìà úøãà)ãøôä ÷åñôä ìò

ìåìà ç"øî ùéù íåé à"ðì æîø ,ì"æå ,éìòî àð

,äøôëå äçéìñ éîé íéùåã÷å íéàøåð íéîé íäù ø"åä ãò

øîùéå øäæé íãàä íàù ,äðùä éîé ìëì øæòå ïîéñ íäå

åøöé ìò øáâúéù àåä çåèá àèç ìëî íéîéä åìàá

òøä øöéä úùøá ãëìé àìå äìåë äðùä éîé ìëíàå ,

ø"äöéä úùøá ãëìé éæà éåàøë øîùé àì íéîéä åìàá

,äðùä ìëá äáøä àåèçì àåä áåø÷åíéîéä åìà éë

íãàáù çåîäå áìä úîâåãìë ÷æéä àåä å÷åæð íàù

åäæå .àéøá óåâä ìë äéäé éæà íéàéøá íä íàå óåâä

,éìòî à"ð ãøôä øîàùíéîé à"ð éðîî ãøôú úåçôìù

éðàéèçú àìå íéøëæðäíéîé à"ð ìò ìàåù éëðàù äîå ,

ïòé à÷åãäðùä éîé ø÷éò íä åìà íéîéäù'ïéîéä' íàù ,

'äìéàîùàå' éæà ïéîéá àåäù áåèä ãöì êìà íàù ì"ø

äéäúù àìå òðëð ìàîùë êçéðàå êúåà òéðëàù êúåà

,íéîéä åìàá àåèçì å"ç 'äìéàîùà íàå' .ïéîéá ïîåéî

,äðùä úåîéá øáâúú ïô ùùç ùéù êúåà 'äðéîéàå' éæà

ïçáîä íä åìà íéîé à"ð éë.

אלול  בחודש  שופר תקיעת  - יתקע גדול ובשופר

áúë'øåè'ä(à"ô÷ú)ùàøá ,'øæòéìà éáø é÷øô'á àéðú ,

'äøää éìà äìò' äùîì ä"á÷ä øîà ìåìà ùãç

(à é ìéòì)åøéáòäå úåðåøçà úåçåì ìá÷ì äìò æàù

øçà ãåò åòèé àìù ¯ 'øäì äìò äùî' äðçîá øôåù

øîàðù øôåù åúåàá äìòúð ä"á÷äå ,äøæ äãåáòíéìäú)

(å æîì"æ åðéîëç åðé÷úä ïëì .'äòåøúá íé÷åìà äìò'

ìëå äðùå äðù ìëá ìåìà ùãåç ùàøá ïéò÷åú åéäéù

ùãåçäכז,äáåùú åùòéù ìàøùé øéäæäì éãëøîàðù ,

(å â ñåîò)'åãøçé àì íòå øéòá øôåù ò÷úé íà'כחéãëå

ø÷åá ìëá òå÷úì æðëùàá ïéâäåð ïëå .ïèùä ááøòì

äìôúä øçà áøòå(é"áá 'ééò).

המים את בו  שמוציא הכלי לפי אחד וכל  האמבטי, מן המים  את  להריק  לו ומורים גדולה, וקערה  כוס  כף, כגון

מקומו ה 'קערה' ידי על  המים  את שמוציא זה  לבטח לו, ואמר נהנה זה  רעיון המפקח  כשמוע מצבו. את יודעים

לבר לו נצרך וכי כאן, מקומך אתה שגם  לי נדמה דבריך, הם כך אם  המנהל , לו אמר וברור, זך שכלו כי כאן  איננו

ובורחים יוצאים וממילא האמבטי שבתחתית הסתום הנקב את לפתוח  אפשר הרי המים , את להוציא ל 'קערה' דעת

עצמי  אטהר היאך הקדושים , הימים אלו בבוא האדם  ישאל לפעמים  לדידן והנמשל  הנקב, דרך  מעצמם המים להם

– לבבכם' ערלת את 'ומלתם  לו  אומרים זה  על  כלוכו' כבר משם  תצא  וממילא הלב, את הסותם הפקק את הסר

ונקי  זך ותשאר .חלאה ,

מעשרת...כה . שסנדקאות ידוע  שהלא בברית, ב'סנדקאות' להתכבד נפשו שחשקה  גדול  גביר על  'מסופר ' צחות בדרך

מה ואמר , הרב לו נענה הזו, ה'מצוה ' את אחת פעם לו להעניק יכול  אם  ממנו וביקש דאתרא המרא אל  ופנה

הקב"ה ... והוא ביותר, הגדול  המומחה המוהל  אצל  סנדק להיות בידך הרי מוהל , סתם אצל  סנדקאות לבקש  לך

שבשמים ... אביך לבין בינך בברית סנדק תהיה  שעה ובאותה בתשובה  חזור לבבך... את ימול אשר

ולענה,כו. ראש  פורה שורש כל מעצמו  ויכרית לבו  ערלת ימול  אשר האדם שאכן זי"ע  לב' ה'ייטב הרה "ק  הוסיף

של תיבות' 'ראשי גם  בו מקייםלנחמד ומעלהלהובאאלוליקויים  אלא לבבו , את מל  אינו  ח"ו באם אך מטה.

'הכבדתי' מ 'אלול 'לאתובולתאבנפשו נעשה  אזי יט )נפשולאוי וולויאב ' דודי' 'שירת פנים ייטב .(עיי '

זי"ע כז . קלוגער  שלמה  רבי  הגה "ק כתב רו)כה  דף  ח"א יעקב יותר(קהילות ומעוררות פועלות אלול  של  שהתקיעות

חז"ל  אמרו כבר כי מד:)מר"ה, הכתוב(סנהדרין ביאור וזה לצרה ', תפילה  אדם  יקדים ח)'לעולם ז אחרית (קהלת 'טוב

לכל ... שקודם וזמן עת הוא עתה  כי שנה , בתחילת - 'מראשיתו' יותר שנה שבסוף והתשובה  התקיעות – דבר'

בריחתוכח. שבעת  שאג' 'אריה  לספרו בהקדמה כותב  זי"ע  מדז'מיגראד האדמו"ר  מרן  יהודים)כ"ק  כמה עוד  עם  (יחד

כל מפניו וינוסו גדול, אריה למולם  והנה היער, לתוככי נכנסו השניה  העולם מלחמת בימי הרשעים מצבאות
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ïëåà"îøä áúë(à à"ô÷ú)ïéìéçúî êìéàå ùãåç ùàøî

úìéçúî äòé÷úä íòèå .úéøçù úìéôú øçà òå÷úì

í"áîøä áúëù åîëå ,åðúáåèì Y åðúåà øøåòì ,ìåìà ùãåç

(ã â äáåùú 'ìä)äðùä ùàøá øôåù úòé÷úù éô ìò óà

íëúðùî íéðùé åøåò øîåìë åá ùé æîø ,áåúëä úøéæâ

íëúîãøúî åöé÷ä íéîãøðåכטøáë øøåòúðù áèåîå ,

äðùä ùàø ãò ïéúîð àìå ,äúòîלäëàìîäå øö÷ ïîæä' éë ,

.çìñå áåè àåä éë åäîçøéå 'ä ìà áåùéå ,'äáåøî

כל ועושים  ושותים, אוכלים שאננים , אנשים כמה יושבים  הדרכים שבצידי  ראו לפליאתם אך בנפשם , רוחם  עוד

לא  היאך אותם שאלנו עבר שהארי לאחר כך, על  תמהו מאד ומה  לצידם, עוברת הסכנה שאין כאילו צרכם ,

גם ולכן 'חרשים ' שהם  לנו ונתברר האנשים, לנו ענו לא אך  בקולו, ושאג לצידכם שעבר הגדול  מהאריה  נתייראתם 

אלו  בימים  כי ה'חרשים', כאותם להיות שלא לראות ועלינו  מפניו, לנוס  ידעו ולא הארי קול  את שמעו אריהלא

לאזניו  השמיע  ולא  שמע  לא כי ירא , לא  ה 'חרש' ורק ירא, לא מי 'דערהערט')שאג נישט  האט הארי (ער  שאגת .את

האריה נמצא שבו לכלוב סמוך החיות' ב'גן המטייל  זה ואיזהו, מתיירא, ואינו ארי שאגת השומע  אדם  לך יש עוד

לבין  בינו החוצץ  דבר יש  כי ושוחק... עומד  והלה נורא בקול  ומרעים ונוהם שואג שהארי ובריח , סורג מאחורי

סימן מזדעזע , ואינו  האלול ימי שאגת  את שומע נחרד, ואינו השופר קול  את השומע זה כך שלהארי, שמחיצה 

הימים לקדושת לבבו  בין מפסקת ...ברזל 

הכל , ותמהו ישרים'... המסילת ידי על  אלא אריה  השאגת את לתרץ  אפשר אי 'כי אחד  חכם פעם  הכריז  וכבר 

ובעמקותו בחריפותו  הנודע  אריה' ה 'שאגת של  קושיא ליישב והדרכה  מוסר  ספר  שהוא ישרים' 'מסילת עניין מה כי

ליישב אפשר שאי הנוראים , והימים אלול  חודש  של האריה ' ל 'שאגת שכוונתו  להם וביאר והפוסקים... הש"ס  בכל 

בדרכיהם . והליכה ויראה מוסר ספרי ושאר  ישרים מסילת  ספר לימוד ידי על  אלא יירא' לא 'מי הקושיא את

זצ"ל כט. פרענקל  שבתי רבי לרמב"ם)הגאון החזקה ' ה 'יד  את לההדיר כתוב(שזכה  החזקה ' 'יד נמצא שבידו אומר, היה 

שם כתוב ונמצא 'הרמב"ם ', של קדשו  יד  ה "ד)בכתב פ"ג  תשובה השנה(בהלכות בראש  שופר שתקיעת פי על  'אף

כלומר בו  יש  רמז  הכתוב, עורו גזירת  מתרדמתכם ',עורו  הקיצו  ונרדמים משנתכם פעםישנים רק 'עורו ' כתוב (בפסוק 

ויחלוםאחת) 'וישן בבחינת נהיה ולא השופר  מקול  שנתעורר לעוררנו רצה בקדשו שהרמב"ם  לומר  'שנית ואפשר

להתעורר . שוב תמיד נחזור שנתעורר לאחר  ואף  השי"ת, לעבודת כוחנו  בכל  נתעורר אלא

היעודה בשעה  הגיע הלה הבוקר, להשכמת למחר שיעירנו מחברו ביקש שאחד  מספרים, דבדיחותא כמילתא

ברירה בלית כלל , התעורר  לא מים עליו שפך  ואף  שדחפו  לאחר  ואף  עמוקה, בתרדמה ישן הוא אך להעירו, וניסה 

כמו אותו  העיר לא מדוע בתרעומת, שאלו אשר בחברו פגש שעות כמה לאחר לדרכו . והלך  הראשון התייאש

תחבולות  שאר  עוד  וניסה  עליו מים שפך ואף הבטחתו, את קיים שהוא בהצטדקות, הלה השיב בערב, שסיכמו

באמצע מים  עלי שופך  דהו  שמאן  היאך בחלומי הנני  זכור 'אכן, ואמר חברו  נענה התעורר , לא הוא אך להקיצו, כדי

האדם שעל להדגיש , הרמב"ם  בא וזה החלום, בתוך  להתעורר  לפעמים ששייך ללמוד, אפשר ולענייננו השינה ...'

ויחזור יתעשת אם לזכות הכף להטות יכול  ובקל  המאזנים, כף  על  כרגע עומד שהכל  ולדעת ממש, בפועל להתעורר

השופר . קול  ידי על  בתשובה 

מתעורר הוא הרי מבוגר מנענעים  כאשר זאת לעומת נרדם, הוא תינוק  מנענעים שכאשר  העולם  מדרך הנה

השמים, מן אותנו 'מנענעים' בו  הזמן הוא אלול חודש ייאמר, זה דרך על  שיעברונרדםבדעתוהתינוקמשנתו, וחפץ 

כ דעת בו  שיש  מי לעומתו הללו... מתעורר ימים  שעה .מבוגר, וכל  רגע כל  לנצל  הזמן מתרדמת

פי .ל על  חמור איסור היה מהמדינות באחת ואומר , ממשיל היה זצ"ל  לעווינשטיין יחזקאל  רבי הגה"צ המשגיח 

המלכות  הייתה  לפעם ומפעם  העיר, מנוי ממעט  היה זה  דבר  כי לחצר , מהבית פסולת להשליך  המדינה חוקי

אימת  בכל היהודים' ב 'רחוב המנהג היה  וכך נקיה , חצרו שאין מי כל  את ולקנוס  לפקח מטעמם ממונה  שולחת

כוחו בכל  וצועק הרחוב בפתח  יהודי נעמד היה ה'ממונה ' החצרות אידאלאךשבא את לנקות למהר  כולם ידעו  וכך ,

'אידאלאך ' וצועק בחלל  המנסר השופר קול  נדמה ממש ולזה כך, על  הממונה שיקנסם  קודם וזוהמא לכלוך מכל 

ה '. אל  וקירבו עצמכם טהרו  ה', אל  ונשובה  לכו  מועד, מבעוד נא והתעוררו  נא עורו ישראל , בני עם -

המזגנים  להדליק  כהיום  הנהוגים מהמכונות להמשיל , המושלים אמרו האוזן את כנסיות (ערקאנדיישען)לשבר בבתי

מתחילה השעה גמר  בהתקרב שעה, במשך המזגן  יעבוד  מטבע מכניסים כאשר הדרך, היא וכך  מדרשות, ובבתי



שופטים פרשת - הפרשה  âéבאר

שופט שהוא מה כפי  משפטו  – צדק משפט העם את ושפטו
רעהו את 

ïúùøôá(çé æè)ìëá êì ïúú íéøèåùå íéèôåù' ,

,'÷ãö èôùî íòä úà åèôùå ...êéøòù

íåé' áø÷ äðäã ,ò"éæ 'éåì úùåã÷'ä ÷"äøä øàáîå

íøéáòéùë íìåòä ìë úà èåôùì ä"á÷ä àåáé åá 'ïéãä

úà êåôäì éãë ìàøùé éðá åùòé äî ,ïåøî éðáë åéðôì

úãéîá åäòøì ùéà ïéá åâäðé ,'íéãñçå íéîçø'ì ïéãä
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עליו החדר את לקרר ימשיך שהוא והרוצה לעבוד, המזגן יפסיק  דקות שתי שבעוד  להודיע כדי לצפצף  המכונה

לתקוע מתחילים  השנה  גמר בהתקרב  – אלול  חודש  בתחילת מיד לענייננו, נמי והכי לתוכה. נוסף  מטבע  להכניס 

להתעורר ועלינו השנה , תסתיים  קצר  זמן שבתוך לאדם המזכיר  צפצוף  כאותו בתורהולמלאת בשופר, אלו ימים 

ויושפע טובא, זמנים לזמן השנה  באמצע  תכבה ולא ימים, לאורך המכונה שתפעל כדי  ומעש "ט, תשובה תפילה,

השנה . כל  במשך לרוב שפע 

תיפסק שלא כדי מהסכום  חלק  גם להכניס אפשר עדיין פועל  שהמזגן שבשעה הנזכרת, במכונה יש  זאת ועוד

ללמוד  יש נמי והכי  לקדמותו, שיחזור  כדי הנדרש  הסכום  כל את מחדש להכניס יש  לגמרי משפסק משא"כ פעולתו,

זה ... בחודש גדול  לחשבון מצטרף קטן דבר שכל  אלו , לימים

שו היה החנות נעילת בעת ביומו יום ומדי רב, הון יום בכל  הרוויח אשר חנות לבעל  מדובנא' 'המגיד לחהמשיל 

בבאנק להפקידו הרוויח אשר כספו עם יום(בנק)נער בכל  עיר של  ברחובה  עובר זה  שנער  העיר' 'גנב כראות  ויהי ,

שבאותה כיון מהנער לשדדו יכול היה לא אך אליו, הכסף  את להשיב עיניו שם הגדול, הכסף צרור  עם קבועה  בשעה

אינו העיר' 'גנב  אמנם הקהל , כל  לעיני יגנבהו והיאך באנשים, מלא העיר רחוב היה בידו הממון עם  שהילך שעה 

יושב היה  ההוא ברחוב למעשה, וממחשבה ידיו , אל  הכסף כל  יבוא היאך תחבולות שמצא עד וחישב מתייאש,

פלוני  של  שלוחו הנני לו, ואמר החייט אל הגנב נכנס  הימים באחד ורוזנים , לשרים שרד  בגדי התופר  מומחה חייט 

אצלי  אכן החייט, אמר שכמותו, לעשיר כראוי והדר פאר ברוב חליפה  בעבורו להזמין שלחני אשר  העיירה , מעשירי

אדוני  ה'שליח ', לו אמר החליפה, מידת  את למדוד שאוכל  הנה  לבוא העשיר כבוד יואיל  אך לכך, הנכון  המקום  הוא

ועליו גופו למידות השווה  אדם העיר  ברחוב שאחפש ממני, ביקש לכך הנה , לבוא בידו  עיתותיו ואין מאד עד עסוק

לעשיר ... במידותיו התואם  לאדם עיר  של ברחובה  להמתין שניהם יצאו  וכך החליפה, את נמדוד

החייט קרא אדוני, למידות מתאימות  זה  נער מידות לחייט הגנב אמר בידיו , והממון זה  נער עבר כאשר  ויהי

את  ופשט החייט של  לחנותו נכנס הסכים, והנער זו , חליפה  ולמדוד חסד  עמי  לגמול  תוכל האם לו, ואמר  לנער

את  הגנב תפס  רגע  באותו  החדשה , החליפה  את למדוד בכדי המעות אמתחת  את מידו הוריד ואף  שלו חליפתו

אתה אין בזעקו, ידיו בשתי שתפסו  החייט  ידי על נעצר אחריו, לרדוף שרצה  הנער עמה , וברח המעות אמתחת

מדובנא  המגיד ואמר  המעות. כל את ממנו להוציא הגנב  של בידו  עלה  וכך שלי... בחליפה  לבוש  כשהנך מכאן יוצא

לפעול ובכוחנו  משערים, אנו מאשר וכמה כמה פי מעות' 'אמתחת בידינו יש אלול שבחודש  דומים, אנו שלכך

ברוחניות  ולהתעלות לעלות השי"ת, אל  ולהתקרב לשוב לטובה , עלינו הבאה לשנה  טובה וחתימה כתיבה לעצמנו 

מוחנו על  ובעיקר אם  כי גופנו, על  רק לא 'חליפותיו', עלינו  מלביש  הגדול', 'הגנב זה היצר , בא לכך אי  ובגשמיות,

נפקח שכאשר  עד מידינו, זה יקר אוצר ומאבד דעתנו את הוא מסיח  וכך ושטויותיו, מידותיו כפי אחד  כל  וליבנו,

ברור זאת והנה שלי... בחליפה  לבוש שהנך כיון לברוח, בידך אין לעברנו, הוא יזעק 'הגניבה ' את  לראות עינינו

את  לשדוד הם מאוויו  שכל  נוכל  אותו מפני והישמר היזהר לו , וזועק  נער אותו אל  מגיע  אחד היה שבאם ומוסכם

צרור על  ושומר מעליו החליפה  את משליך  הנער שהיה ודאי  השופרמעותיך, קול  זהו  ולדידן, עינו, בבת כעל  הכסף 

היצר ממעללי  והישמרו  היזהרו  משנתכם , ישנים עורו  גדול, בקול אלינו ולצעוק  אותנו לעורר אלול  בחודש  שתוקעים

זה, בחודש  התלויה לטובה הבאה השנה כל ואת הזה, הנעלה  החודש כל  את מידכם  לגנוב ורוצה  בכם  הבוער הרע 

יתעלה . הבורא בעבודת והתחזקו הטרדות כל  את מעמכם  השליכו

בני לא. מעשה  בכל כי יבין התבוננות במעט כי לרעהו, ורוחו  אפו ומאריך  סבלן, אדם  יהא לעולם אמרו, באמת

ידענו מעולם כי  זצ"ל , פוניבז' גאב"ד הגאון אמר וכבר  זכות. לכף ולדונם  לטובה  לשופטם מקום יש  האדם

למענהו' ה' פעל ד)ש 'כל  טז יהודי(משלי  ליישב בכדי אלא עקומה ' 'סברא הקב"ה  ברא מה לשם יקשה מעתה  (הנראה ,

עקום .כ)
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ונחלה חבל לקחת ישראל  בני אחינו את לזכות הגולה לארצות נסע  בארה "ק המפורסמות הישיבות  מראשי אחד 

התפעלותו ותרב ולומדיה, התורה  מעמלי ישיבתו, מבית תמונות לו הראה  העשירים אחד לבית בבואו  ישיבתו, בהחזקת

לחדרו כשפנה  הישיבה , לראש  ולהעניקו גנזיו מבית הגון סכום להוציא והחליט הישיבה  ראש מפעולות העשיר  של 

ראש את וראה  משחזר  והנה , השולחן... על  שעמדה  בגמרא והכי אדהכי לעיין רשותו את הישיבה  ראש ביקש

מה וכי הישיבה ראש  תמה לידכם... אשלשל  אחת פרוטה  לא אף  בי' 'חוזרני ואמר נענה בתורה  עוסק  הישיבה 

לא  נענה, הפצרות לאחר ורק  העשיר, ענהו לא מתחילה  מהבטחותיו, דיבור' כדי 'תוך  מע"כ  בו חזר מדוע  אירע,

את  מחזיקים  צד  מאיזה  יודע  ואינו  אות, בצורת מכיר אינו שבה הישיבה ' ש 'ראש לישיבה מאומה משלי אעניק 

בוודאי  הנה  לו, והסביר אמורים דברים במה ש'תפס ' עד  חטאתו, ומה  פשעו מה הישיבה  ראש  ידע  ולא ה 'גמרא'...

שבתימן  'צנעא' יליד כי לך דע בידי, 'הפוכה' כשגמרא בתורה  עוסק  מצאתני אוצרותיך מחדרי הנה בבואך כי תמהת

והיינו  במחוזותינו, מצויים ספרים היו לא כי  הימים קורות דברי וידועים  ה 'מארי'אני, לפני כשארבע('מלמד ')יושבים

צדדיהם ארבעת מכל  הקודש  בספרי לקרוא ולימדונו האחר מצדו אחד כל  ספר באותו  קוראים תלמידים חמש  עד

אני  קודש  ספרי ב' נא הבא נפשו תאווה  ואם תלמודי. בבית שלימדוני כדרך הגמרא את שהחזקתי ונמצא בשווה,

כדי  עד ונתרגש הדברים אמיתת את העשיר בחן יותר , וברור מהר  קורא מי ונראה ישר יקרא ומע"כ  הפוך אקרא

מכאן  הראשונה. ממחשבתו ושלושה  שניים פי ידו  ממתת לו  והעניק  בצדק  שלא חובה  לכף מדיון שניצול  דמעות

פלוני כי לו  שנראה  אף  בדיליה , ואיש איש  כל אוהפוךילמד הספר את מחזיקים  צד מאיזה יודע  ואינו לגמרי,

כי לך דע  בגשמיות, אם  ברוחניות אם שבעולם עניינים הוא...אתהשאר  והגון ישר האיש  וזה  הפוך ,

היהלב . שה'שלום' הלה זצוק "ל , שאול  אבא רב"צ הגאון אל  שנכנס  באברך מעשה עפ"י זה  בעניין יתבאר עוד

פסיק ולא ביתו', 'בני של  ומגרעותיה  חסרונותיה  את הרב בפני מונה החל פרסאות כת"ק מביתו  מאד  מרוחק 

של לטרקלינו שנכנס היהודי את לי מזכיר הינך  לו, ואמר  רב"צ אליו נענה  זה. אחר  בזה  'שבחיה...' מלמנות פומיה

וכי  בבית, כאן שורר נורא ריח אוי, אוי, ומרה , גדולה  זעקה  זועק והחל האשפה פח לתוך אפו תחב העיירה, עשיר 

משם, ראשך הוצא האשפה, פח  בתוככי ראשך שקוע  מדוע  לו, ואמר החכם שבא עד ייקרא, העשיר' 'ארמון לזה

לעניינך, כיו"ב הטובים... בשמים וריח  והדר  פאר  לרוב נפשך בדשן ותשבע  האורחים , לחדר עמי תשקיעובא מדוע 

בחסרונותיה רעים,ראשך  ודברים  אשפה אלא עיני לנגד  רואה איני ותזעק מעלותיה, על  הבט  – ועיניך  ראשך פתח 

בביתך השלום ויתרבה  ועונג, נחת רוב .ותמצא 

בו ינהגו זה ידי ועל  במעלותיהם, אם כי אחרים בחסרונות מביט  שאינו עצמו להרגיל  אדם כל  ינהג זה דרך ועל 

במעלותיו ... אלא יביטו שלא מידה כנגד במידה השמים  מן

זי"ע לג. חי' איש  ה'בן שם)הגה"ק  '(בניהו נקטו  שבתחילה בלשונם, חז"ל  ששינו  הטעם 'לכףדקדק  וסיימו  'לזכות זכות',

שנאמר  מה לבאר קדמונים בספרי  דאיתא מה עפ"י  ומבאר זכות ', 'לכף אמרו א)ולא יח  ה'(תהילים הציל  'ביום

איביו 'מכףאותו  בידי ומידכל נתון שהיה  וכלומר ב'יד', התופס כמו כך כל  חזקה  אינה ב'כף ' תפיסה כי שאול ',

ר "ל זכות , לכף חברו את הדן כל  אמר ולזה הלשון : בזה מבאר  עפי"ז  אויביו, שאר לגבי שהיה  ממה יותר שאול 

הידים , לתפיסת הרומז גמור  לזכות אותו דן לא שהוא בעלמאאפילו נגיעה שהוא  קטן  לזכות דנו  שדומהאלא

אחרים או השמים  מן כי זוכה הכי אפילו בכף, גמור לתפיסה  זכות  שהוא בסתם  זכות דהיינו לזכות אותו עכ "ל .ידונו  .

נראה שהמעשה  באופן ובפרט לגמרי, לזכות השני את לדון לאדם לו קשה לפעמים  כי בדבריו, הביאור  ואולי

ל'כףלחובה, אותו  תדון הפחות לכל  אזי 'לזכות' לדונו  יכול אינך  אם שבידו , מה  שיעשה  מהאדם מבקש הקב"ה  אך 
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,äáåçë íãà éðéòá äàøð äéäù íå÷îá óà úåëæ

íù íéîééñîåíëúà ïéãé íå÷îä úåëæì éðåúðãù íùë

úåëæì.

ïëåç"ìöä éùåøãá àúéàúåà óåñ ,äáåùú úáùì â"ë ùåøã)

(çåéìò ìá÷é 'ä øáã úà àøéä ïë ìò .ì"æå ,

,'êåîë êòøì úáäàå' íìù áìá äúòîìë úà ïåãìå

åéòùô ìë ìò åì åøéáòéù äëæé æà ,úåëæ óëì íãàä

ìò øéáòîä éë íéúéðòú àìå íéôåâéñ àì êéøö ïéàå

åéòùô ìë ìò åì ïéøéáòî åéúåãî.

êëåìò ò"éæ ùèéøæòîî ãéâîä ÷"äøä íùî íéøàáî

úåáàá äðùîä(à á)ïéò êîî äìòîì äî òã'

äëå ,'íéáúëð øôñá êéùòî ìëå úòîåù ïæåàå äàåø

¯ äìòîì äî òã ,åøåàéáíãàä úà ïéðãù äâäðää

åîöò íãàä úâäðäá éåìú ìëä Y 'êîî' àåä 'äìòîì',

ìëáù ,íéøçà ìò òø ãéîú äàøú íà ¯ 'äàåø ïéò'

òøä ÷ìçå úåðåøñçä àìà êðéò ãâðì åãîòé àì úò

úåðåøñçä úà ÷ø ãéîú åàøé äìòîì íâ êë ,íäáù

íéøçà ìò òîåù äúà íà ¯ 'úòîåù ïæåàå' ...êáù

íéâøè÷î êéìò úòîåù ïæåà äìòîì êë íéòø íéøáã

úà çëùú àì íà ¯ 'íéáúëð øôñá êéùòî ìëå' .å"ç

ìëäå ,äòø êì äùò åà êúåà øòéö êøáçù øòöä

åìéôà åçëùé àì äìòîì êë ,ïåøëæì êáì çåì ìò áúëð

ìë äàøé ,ïë ìò ,úéùòù íéòøä íéùòîî ãçà øáã

,áåè ÷ø åéìò òîùéå øáãé ,íéøçà ìò áåè ÷ø ùéà

éøáã ìë åéìò åòîùé àìå åøáãé àì äìòîì íâ àìéîîå

.åùôð ìöðúå ,åéúåìòîå åéúåáåè ÷ø âåøè÷

לחברו אדם בבין זהירות – ומתנות לרעהו איש 

ïúùøôá(ç æé)ïéá íãì íã ïéá øáã êîî àìôé éë' ,

,'êéøòùá úåáéø éøáã òâðì òâð ïéáå ïéãì ïéã

ò"éæ '÷ä é"øàä øàéáå(àìôé éë ä"ã äøåú éèå÷ì)äî é"ôò

ì"æç åøîàù(úåçéù íéãæ éì åøë ô"ò úåùøãîáå ùãç øäåæá)

êúøåúá úáúë ,ò"ùáø ,ä"á÷äì úøùä éëàìî åìàù

(âé æé àø÷éå)ïáøåçá] ïàëå ,'øôòá åäñëå åîã úà êôùå'

áéúë [÷"îäéá(â èò íéìéäú)àìá Y 'íéîë íîã åëôù'

êîî àìôé éë åäæå Y éåñéë ìëíãì íã ïéáúáúë .

êúøåúá(çë áë àø÷éå)íåéá åèçùú àì åðá úàå åúåà'

åäæå Y 'åëå íéèçùð íéðáä áéúë ïàëå ,'ãçàïéã ïéá

ïéãìêúøåúá úáúë .(åì ãé àø÷éå)úà åðôå ïäëä äåöå'

äéãîçî éìë ìëå 'åëå íé÷ìàä úéá åôøùéå' ïàëå ,'úéáä

úéçùäì'(èé åì 'á íéîéä éøáã)åäæ Yòâðì òâð ïéáøîà .

Y ä"á÷ä íäìêéøòùá úåáéø éøáãíåìù ùé íåìë ,

,íìåòáíåìë ïéà íåìù ïéàå ìéàåä
.לד

ïàëîåù ãîìðìëä ùé íåìù ùé íàéðá íàù ...

'íéðéãä' ìë éøä äæ íò äæ äáäàá íééç ìàøùé

,åìà íéîéá øúåéá íéëééù íéøáãäå .áåèì íéëôäúî

ú"ø 'ìåìà'ù òãåðëùàùéìåäòøåúåðúîìíéðåéáàלה,

שביכולתוזכות' מה  עושה  האדם  וכאשר במעשיו ... יש צדק  מעט  אבל  לגמרי עמו הצדק  שאין שהגם בלבבך תאמר ...

שכר לו נותנים וכבר  ממש, 'לזכות' דנו וכאילו הכל עשה  כאילו זאת ומחשיב עני' 'מנחת אותה מקבל  הקב"ה

ל לדונו גמורה .משלם  זכות 

כ "קלד. ביאר טעם בטוב  הדין. מאימת ורועדים  זוחלים שבים  דגים אף אלול  שבחודש  לומר, שגור העולם בפי

הגמרא דברי עפ "י זצוק"ל , ממאדז'יץ  ד.)האדמו "ר את (ע"ז בולע  'גדול שבים, דגים  של  פרנסתם  מה המבארת

הסדר עפ"י  פרנסתם שזוהי ואף מהם... והחלשים הקטנים  הדגים את  לאכול  – הגדולים של  ש 'מאכלם' הקטן',

אלול ... בבוא רעד יאחזון הבורא להם עליושהעמיד וכדו ' פרנסה  שלצורך  לומר  בידו שיש  מי אף  נלמד, ומהם 

יאחזון ורעדה  חיל  הללו ימים שבבוא  הרי חברו , את .'לבלוע '

כבודםלה . על  לחוס  בלא לעניים  לחלקם מעות לקבץ  בעצמם  רגליהם  מכתתים היו אשר  הדורות צדיקי על  ידוע

ונפל מעד הפתחים  על  שחיזר  לאחר אחת פעם  זי"ע, מפשאוורסק יענק'לה רבי הרה"ק  נוהג היה וכן ומעמדם,

אותו ודנו  בקלקלתו  ונתפס המלכות מחוקי אחד על  שעבר גדול  בעשיר מעשה וסיפר, פתח מיד ביותר , ונחבט 

במעות  אותו ושיחד להלקות הממונה אל  בסתר  הלך עשיר, אותו עשה  מה  מלקות, חמישים  לקבל שעליו  וענשוהו

מלקהו  הוא כאילו עצמו יעשה רק  הגוף, כל  את המשברות מכות ובחוזק  בכח ידו מתנת לו יעניק לבל (כלומר הרבה

ב 'ניחותא') גבו  על ויניחהו  בחזקה  השוט את סמוך שיניף  ממש  עד  באוויר  השוט מצליף היה עשה, וכך  וקיבל , הממונה  סבר  ,

אבל , וכו ', שתיים אחת, מונה כשהוא כוחו ...לגבו  בכל שכתוב ' 'כמו נאמנה  מכה  לו  נתן האחרונה  למכה בהגיעו 

ממה לך להראות רציתי הממונה , לו  השיב  לי, תכאיב שלא ב'מיטב' לך שלימת והרי האי, מאי העשיר, שאלו
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ãçà áìá ãçà ùéàë úåéäì 'íåéä úååöî' ìò ãîììלו,

.íéàøåðä íéîéä úàø÷ì äðëäëå

ïúùøôá(æ¯ä ë)éî ,øîàì íòä ìà íéøèåùä åøáãå' ,

øùà ùéàäùãç úéá äðáêìé ,åëðç àìå

éîå .åðëðçé øçà ùéàå äîçìîá úåîé ïô åúéáì áåùéå

øùà ùéàäíøë òèðïô åúéáì áåùéå êìé ,åììéç àìå

øùà ùéàä éîå .åðììçé øçà ùéàå äîçìîá úåîéùøà

äùàäîçìîá úåîé ïô åúéáì áåùéå êìé ,äç÷ì àìå

ùéàá áåúëä ìò ùøéô é"ùøáå .'äðç÷é øçà ùéàå

øùàäùà ùøàòîùé àì íàù' Y úåîé ïô äç÷ì àìå

òåãî ,øåàéá êéøöå ,'úåîéù àåä éàãë ïäëä éøáãì

àìå äùà ùøàù éîá à÷ééã åììä åéøáã é"ùø áúë

íøë òèð åà ùãç úéá äðåáä ìöà(äìéçú íéáåúëä).

äöò ùé úîà é"ôò éë ,ò"éæ øàîèàñî ÷"äøä øàáîå

íùôð ä÷ùç íà Y íøë åòèðå úéá åðáù åìàì óà

äîçìîì úàöìåîë ,'ä ùåãé÷ ìò úåîì úåëæì æò éë íðåöøá)

ãéâî 'ééò ,''ä ùåãé÷ ìò úåîú äëæú íà' óñåé úéáì 'ãéâî'ä øîàù

(÷"åãäî õ÷î 'øô íéøùéî'úéáä ìòá' øé÷ôé ¯ íúöò éäîå ,

,äîçìîì úàöì åì øúåîå ,åîøë úà åà ùãçä åúéá úà

éøä øîàéå àåáé äç÷ì àìå äùà ùøà øùà äæ óà

ìëå ....äîçìîì àöà äúòîå äùàä úà ùøâî éðà

,'ä ùåãé÷ ìò úåîì ìëåéù éãë äæïëà äæë íãà

ìò åì äàáä åæë åùôð úåøéñî éë ,'úåîéù àåä éàãë'

øçà éãåäé ïåáùç
לז

,äæ øåáò äùàä úà ùøâîù ¯

äùåã÷ä ììëá äðéàøôåñ íúçá øáë øàåáî íéøáãä ãåñéå)

(é÷ð ä"ã.

ø"äéíéúòá åéìà áø÷úäì äëæðù íéîáù åðéáà éðôìî

úìåòô ìåòôìå ,åðééç éîé ìë 'ä úéáá áùéì ,åììä

åðì è"çåë ,ä÷ãöå äìéôú äáåùúá åðùôðìå åðì áåè

.íåìùå íéáåè íééçì øúìàì â"öìùôñá ìàøùé ìëìå

הצדקה הנה ואמר , הרה "ק סיים  כאלו... ותשע ארבעים  עוד  קיבלת שלא טובה לי להכיר עליך כמה ועד  ניצלת...

גזרו כן  על  בזכותה, ניצלתי גדולה פורענות מאיזו לי  להראות השמים מן ורצו פורענות, כל  בפני ומגן התריס  היא

לספוג... צריך הייתי כאלו מכות וכמה  כמה  עוד אלמד  זו  וממכה ליפול , עלי

קרא לו. כלל , לבריות מיטיב היה  לא אך לשמים' 'טוב שהיה גדול  'עובד' היה  זי"ע  ה'תניא' בעל  הרה"ק מחסידי אחד

בפרשתן אומר  הכתוב  הנה לו, ואמר רבו יט )לו כי (כ השדה , לעצי האדם שבין והדמיון  השדה ', עץ  האדם 'כי

ואינו סרק', 'אילן אם כי אינו פירות  נותן אינו אם - ולתפארת לשם והדר  ביופי גדל  שהוא העץ  אף  השדה , עצי כמו

כ'סרק '... הוא הרי  לאחרים  'פירות' משלו נותן אינו אם  ועבודה בתורה יתעלה אם אף  האדם , כיו "ב כלום, ולא נחשב

התלמיד לז. העשירים, מתלמידיו אחד בבית סעודות את לסעוד זצ"ל  סלנט'ר  ישראל  רבי הוזמן ממסעותיו באחד

וצנועה, כשרה  אלמנה אשה היא במטבחו  והמבשלת ההלכה , הידורי כל  לפי מתנהל  שביתו לרבו וסיפר הקדים 

תורה דברי  משמיעים גדולה, סעודה  עורכים שבתות בלילי דבר, כל  על פקוחות ועיניה  ויוצאת נכנסת אשתו  וגם

שב"ק . של  לכבודה כיאה בלילה, מאוחרת שעה  עד בשלחן מאריכים וכך  שבת, זמירות ומזמרים

על תנוהל  הסעודה שכל  - אחד  בתנאי אך אצלו , לסעוד לבוא ניאות הליכותיו , פרטי כל  את הרב ששמע  לאחר 

רבו כבוד מפני  אבל  אלו, 'תנאים ' על  תמה  התלמיד  שבוע ... מבכל  פחות בשעתיים תארך שבת ליל  ושסעודת פיו,

כשהוא  קצרים, תורה  דברי מתוך הסעודה  את וערך היין, על  ישראל  רבי קידש  הזמן בהגיע  ואכן, הדברים. את קיבל 

המזון. ברכת ובירכו  האחרונים, המים  הוגשו כבר קלה שעה מקץ  בזריזות. המנות את שיגישו מבקש

ובהנהגתי  בי מצא פסול מה רבינו ילמדנו  לו ואמר  רבו, בפני ליבו על  אשר את התלמיד שטח המזון ברכת  לאחר 

מעמה ביקש ובבואה  המבשלת, לאלמנה לקרוא ממנו  ביקש אלא דבר לו השיב לא בראשית, סדרי כל  שהפך עד

המשרתת, השיבה  שבת. בכל הרגלה  כפי  הפסק  ובלי בזריזות המנות בהגשת אותה  שהטריח על  ומחילה' 'סליחה

הרב, ראש על ינוחו כן ...ברכות הבאה  לשבת רצון  וכשאני יהי  ליל , באישון מלאכתי את אני גומרת שב "ק בכל  כי

לביתי, עתה אחזור הרב בזכות היום , אבל  שנתם , את כבר נמים  כשהם הרכים  ילדי את מוצאת הנני לביתי חוזרת

שהנהגתו אומנם  האף כי תלמידו, את ישראל  רבי  הוכיח ובזה בצוותא. השבת סעודת את עמם  ואסעד לילדיי, אקדש

לוותר הנאלצת אלמנה  משרתת חשבון על  באה היא אם אבל  היא, טובה  הנהגה השבת בסעודות להאריך בקודש 

יחדיו נשב הבה ועתה  המזון... ברכת לאחר זאת עשה הדבר, טוב לא לביתה , טרף להביא בכדי ליבה  משאלות על 

הבוקר ... אור  עד לאלוקינו  ונזמר 
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 )טז, יח(לך בכל שעריך  שופטים ושוטרים תתן

 ישראל הכנסת את שופט הוא ברוך הקדוש : "דהנהכתב בספה"ק קדושת לוי
 לעורר דלתתא אתערותא צריכין אך. וחסדיו רחמיו בגודל המשפט יום בבוא

 חסד? של המדה אותו נתעורר מה ידי ועל. למעלה רחמנות של המדה את
 לכף לדון מישראל איש כל על זכות ומלמדים בחסד מתנהגים למטה כשאנו

 וגם עליו גם ומלמדים המידה אותו נתעורר מלמעלה גם זה ידי על אז זכות,
 .חסדים ישראל זרע כל על

 חסד שערי לפתוח העליון השער שלמטה במעשיו מעורר האדם כן, ואם
 בכל לך תתן ושוטרים שופטים שכתוב וזה. ישראל זרע כל על ברכה להריק
 ידי על מעלה של המשפט ותכין תתקן בעצמך שאתה לומר רוצה, שעריך
 את ושפטו וזהו. במעשיך ומעורר עושה שאתה שלך השערים דהיינו, שעריך

 את לשפוט להתנהג עצמו את ילמד איש כל לומר רוצה ,צדק משפט העם
 מעורר האדם ואז ישראל, זרע כל על וזכות צדקה ללמד צדק, משפט העם

 במידה כי, מעלה של במשפט זכאי בדין יוצא זה ידי ועל מעלה של השער
 לו"  מודדין מודד שאדם

לזה ש"במדה שאדם מודד מודדין לו" והיות שאנו כבר נמצאים בימי  בהקשר
עלי חודש אלול ותקיעת השופר כבר נשמעת באזננו, נביא מעניין זה מספר 

 : ורדים
 כדי השנה בראש בשופר לתקוע ציווה ה"הקב כי אומרת( א, טז) ה"בר 'הגמ

 ? בזה הביאור מה. השטן לערב
 בתחילת דהנה מהאניפולי זושא רבי ק"הרה מאת" הזהב מנורת" בספר מובא

 י"וברש( ב, יט במדבר" )לאמר' ה צוה אשר התורה חקת וזאת" חוקת פרשת
 רשות לך אין' וכו בה יש טעם מה ישראל את מונין העולם אומות שהיו"

 ". אחריה להרהר
 העולם ואומות המצוה טעם יודעים אנו שאין לנו רע שזה נראה לכאורה

 של לטובתם שזה מהאניפולי זושא' ר אומר, אולם, זה בדבר אותנו מצערים
 כנגד מידה" בריותיו עם נוהג ה"הקב כי? ומדוע. טעם ללא חוק שיש ישראל

 בטלה לא מדה כנגד ומדה בטלו המידות כל( "יא, ט ר"ב) ל"חז ואמרו" מידה
 של החוקים על שומרים אנו כאשר". לו מודדים בה מודד שהאדם ובמידה

 . זו במידה עמנו נוהג ה"הקב אף - הבנה ובלי שכל בלי ה"הקב
. נסלחים ואנו השטן מתערבב כך ידי ועל בשופר לתקוע עלינו מצווה הוא

? הזה כדבר עמנו עשה איך ה"הקב לפני ומקטרגים העולם ואומות השטן באים
 בלי" להם סולח אני גם לכן הבנה בלי שלי החוקים את שומרים הם: להם ועונה
 ". הבנה
 תקעו( "ה-ד, פא) תהילים נאמר כך ועל לישראל טובים שהחוקים נמצא

 תעזור החוקים ושמירת" הוא לישראל חוק כי: חגנו ליום בכסה שופר בחודש
 "יעקב לאלקי משפט" זה י"ע כי לנו
? ולמה, חוק זה" התורה חקת זאת לאמר משה אל' ה וידבר" הפסוק יובן זה לפי

 הוא למה והשטן ר"היצה לטענות לענות יוכל ה"שהקב" לאמר' ה צוה אשר"
 עכשיו. הגיוני הסבר לכך שאין למרות, שופר תקיעת מצות י"ע עוונות מוחל

 מודדים כך מודד שהאדם ובמידה מ"מכ זו כי", משפט" נהיה זה: הסבר לו יש
 לו. 
 שמבאר מות אחרי' בפ" סופר חתם"ה דברי את הביא קרלנשטיין ראובן רבי
 שזה כ"יו על כתוב מדוע" עולם לחוקת לכם והיה" כ"יו בפרשת הנאמר את

. שמכפר מה זה" חוק" בגדר היא כ"יו של שהכפרה הידיעה דוקא כי"? חוק"
 למה, בטח יאמר"? מכפר כ"יו למה מבין אתה האם" אדם אם נשאל? הכיצד

 כזה אדם... נעלים בלי הולך ועוד, שלם יום ומתפלל צם הרי אני, יכפר שלא
 אינו שבאמת יאמר אם אבל..., לו למחול" חייב" עוד ה"שהקב להרגיש עלול
 זה מה יודע הוא הרי אבל, ומתפלל צם שהוא אפילו הרי, מכפר זה איך מבין

 כ"שיו אמרה שהתורה אלא, כביכול ע"ברבש מרידה הרי זה, קטן חטא כל
 זה אז חוק שזה שמרגיש מי שאצל הפירוש זה. לו מכפר אכן זה אז, מכפר

 . חוק זהו התשובה ענין וכל. מכפר באמת
 לשחק' ניטל'ה בליל אותו לימדו, ילד בהיותו ישראל מגדולי שאחד מספרים

 שיש לו אמרו, השונים הכלים של הצעדים כללי את לו שתיארו לאחר. שחמט
 כ"א: אמר. להתחרט א"א. חזרה דרך אין מהלך שעושים לאחר: יסודי כלל
 אם שגם יודע יהודי. יהודי משחק לא זה כי, הזה במשחק לשחק מוכן איני

 . בתשובה לחזור יכול הוא, ומוטעה שגוי מהלך עשה

, קמז תהילים) שכתוב זהו. לו ויתכפר תשובה יעשה שחטא שמי אמר ה"הקב
 לנו נתן ה"הקב", לישראל ומשפטיו חקיו" כי? למה", ליעקב דברו מגיד( "יט

 עושים אנו שגם כיוון? זאת עשה ומדוע, שכלי לא דבר שהיא' תשובה'ה את
 .(כ שם" )ידעום בל ומשפטים גוי לכל כן עשה לא" שכליים לא דברים

 (עלי ורדים)
 ויסלף חכמים עיני יעור השחד כי שחד תקח ולא פנים תכיר לא משפט תטה לא

 כ(-)טז, יט למען תחיה תרדוף צדק צדיקים: צדק דברי
, בהקדם דברי המדרש "כל דיין שלוקח שוחד אינו מת בספר בן איש חי פירש

עד שיורה צדק בהוראתו". בביאור המדרש מביא מפי הרב נ"א ז"ל, על מה 
שכתב התנא "ועתיד אתה ליתן דין וחשבון" ומהו דין וחשבון? שהנה, ברוב 

אלוקים חיים, אלא דיני התורה יש פלוגתא וכמה שיטות, ואלו ואלו דברי 
שנפסק ההלכה כדעת אחד הצדדים. וא"כ אם אדם מעוות את הדין, יכול עפ"י 
רוב לטעון שפסק בזה כאחד השיטות בסוגיא. לכן, כשמגיע לבי"ד של מעלה 
שואלין ממנו קודם כל מה ההלכה ומה הדין בכל דבר ודבר, ולאחמ"כ עושים 

ה הפשט עושים עמו קודם עמו חשבון שאם פסק כן איך עיוות את דינו? וז
"דין" שיורה מה הדין בדבר זה, ואח"כ עושים עמו "חשבון" למה עיוות את 

 דינו.
גם כאן, כשחכם מקבל שוחד, ומפני השוחד פוסק כשיטה מסויימת  ואף

בהלכה, מגלגל הקב"ה שיבוא לפניו מקרה דומה, ושם לא יקבל שוחד, ויפסוק 
פלונית. וזה הפשט שכל דיין  לפי האמת, ואז נסתם טענתו שפסק כשיטה

שלקח שוחד אינו מת עד שיורה צדק בהוראתו הכוונה עד שיורה את הצדק 
באותו מקרה ואז נתפס בעוונו ממה נפשך. לפי"ז כותב הבן איש חי הביאור 
בפסוק הוא "ולא תקח שוחד וכו'" ואם תתרץ את נפשך שאתה פוסק כאן 

מקרה אחר ששם לא תקבל כשיטה פלונית, תדע לך ש"צדק צדק תרדוף" ב
 שוחד הרי תפסוק כפי האמת וייסתר תשובתך.

, שבוילנא היו כמה עגלונים שבסוף עבודתם היו מתיישבים בעניין הזה מסופר
יחד לבלות זמנם בבית מרזח, יום אחד, תוך כדי דיבורם ולהגם עלה על הפרק 

ספר הנושא של "עולם הבא", ונדברו ביניהם שהראשון מבניהם שמת יבוא ל
 לחבריו מה עבר עליו.

ברבות הימים חלה אחד העגלונים, כשבאו חביריו לבקרו הזכירו לו את 
ההתחייבות שלהם, ואכן הבטיח שיבוא לספר. אחרי כמה ימים אכן שבק חיים 
לכל חי אותו העגלון. ביום ה"שלשים", הגיע אל חבריו בחלום, לשאלתם, מה 

תם דינו מחמת ה"ויסקי", נעשה בדינו אמר שהכל עבר בסדר, אלא שנס
 ומזהירם באזהרה חמורה שלא ישתו "ויסקי" ואז ירווח להם. 

שאלו אותו, מה הבעיה ב"ויסקי", הרי היה לזה הכשר? ענה להם: כשהגעתי 
למעלה שאלו אותי לסדר יומי, ופירטתי להם, שאלו אותי למה לא השתתפתי 

עירותי, ונוכחתי שזה בשיעור תורה? ולמה לא למדתי? עניתי, שכבר ניסיתי בצ
מאוד קשה לשבת וללמוד, לכן לא למדתי. בהמשך השאלות, שאלו מה 
שתינו כשהיינו בבית המרזח, ועניתי שהכל היה עם הכשר כדת. ואז שאלו 
אותי מהם המשקאות אותם שתיתי, ומניתי אחת לאחת את כל הסוגים: יין, 

יך שתית ויסקי? הרי בירה, וכו' וכשאמרתי ששתינו גם "ויסקי", שאלו אותי א
זה מר?!, עניתי להם שהם לא מבינים ב"ויסקי" כי רק בהתחלה זה מר וקשה 

 אבל כשמתרגלים זה מתוק ביותר!
אמרו לי, א"כ, נפסק דינך לגיהנם! למה? שאלתי, ענו: כי עכשיו הרי אמרת 
שהנך יודע שישנם דברים שבתחילה הם מרים וקשים אבל כשמתרגלים זה 

               ר! א"כ היה לך להתרגל וללמוד כדי שיהיה לך מתוק ביותר! נהיה מתוק ביות
 )ציוני תורה(

 ( יג יח) אלקיך' ד עם תהיה תמים
 גורל עשיית אופן ל"זצ מבריסק ז"מהגרי ללמוד זכה ל"ז ברלין חיים ר"הר

 פעם שעשה ואמר זה גורל פעם כבר עשה האם ז"הגרי את שאל פעם א"הגר
  ".אלקיך' ה עם תהיה תמים" הפסוק לו ועלה אחת

 )כרם חמד(
 )טז יח( שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך. 

שומרים בכל שערי המח, ‘ להעמיד ז ק שצריך האדם“ק ובספה“בשלה תאאי
א מהקדמת “כ החיד“יכעוס, וכא בראיית העין ובשמיעת האוזן ובחוטמו של

כל דבר, חוש הראיה, שם עובר  ו, כי חמשת החושים הם שערים שדרך“מהרח
משפט צדק, והאריך  שמיעה, ריח, דיבור, והמישוש. ושם צריך לשפוט

   g.agedank@gmail.com בכל ענייני הגיליון ניתן לפנות לדוא"ל:בס"ד, 

 

  פ"תש שופטיםפרשת  
 כל הזכויות שמורות למו"ל. אין לקרוא בזמן התפילה וקריה"ת. ©



 

 ב 

הוא נוגע וקרוב  כיון שהאדם‘ לא תקח שוחד’ק שלזאת נאמר תיכף “השלה
מזהיר  לעצמו לומר שדבר זה אין בו משום חשש שמירת העיניים, לזאת

להכריע  שכלך, היינו מנפשך ומיצרך, שלא ישחדו את‘, לא תקח שוחד’הכתוב 
ה “הקב את המשפט הישר. השופט הוא הנשמה, והשוטר הוא היראת שמים.

 אינו צריך להעמיד שוטר עם רובה, יראת שמים שבנפש האדם הוא עצמו
השוטר, שמעורר את האדם, בכל מה שהנשמה אומרת לאדם שלא יעשה כך 

ד כ יש להתפח“שהיא השופט, אזי בא השוטר מדת היראה ומעורר שא וכך,
 דאיהו רב ושליט, וכן יראת העונש. ת“מהשי

‘ וכ וצריך לזה הכנה דרבה‘, בעליה לרגל היו צריכים להראות את פנינו לפני ה
 ל שבזה מובן סמיכת הפרשיות, דבסוף פרשת“האבן שלמה משמלויא זצוק

 שבעוד‘ יתן ה‘, פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדון ה‘ ראה למדנו על ג
אלקינו, וכדרך שבא ‘ כמה שבועות נזכה בחג הסוכות להראות את פני ה

דבספרי תורה ‘ לראות את פני’בעל הטורים בפסוק ‘ בא ליראות, וכ לראות כך
לרמוז על ‘, בתוך פ‘ גדולה וכפולה, פ‘ דתיבת פני פ‘ כתוב באות פ הישנים היה
ראות את דכשם שבא לראות כך בא ליראות. שלא נתבייש לה פנים בפנים,

שהיה באחד ששלח את בנו לישיבה למרחקים לכמה שנים,  הפנים. וכמעשה
היה הבחור סופר את השבועות והימים מתי יזכה לראות  וכשהגיע זמנו לביתו

ימים לפני הנסיעה היה ריב בין בני הישיבה והכו זה  את אביו ואמו, אמנם כמה
למה בבכיה, איך יסע ופצעים, ובא לפני האבן ש בזה, ונתמלא פניו בחבורות

איך נפתח לפניך ’דסליחות ‘ אנו אומרים ביום א וכן]לבית הוריו עם פנים כזה... 
ושלח אותו לבית הרופא שימרח על  [‘שיחים דר מתוחים, באיזה פנים נשפוך

ליסוע לבית הוריו. ודחה את הנסיעה  הפנים כמה משחות ורפואות, שיוכל
 פניו.בכמה ימים עד שיתרפא ויוכל להראות 

 פעמים בשנה, לא היינו יכולים‘ ק קיים והיינו עולים לרגל ג“כך כשהיה ביהמ
 להזכר בערב יום טוב, אוי איך אני נראה, שהרי זה לא משחק, היינו צריכים

ת, כמו אותו בחור שחושב לפני הנסיעה איך “להראות את הפנים לפני השי
או ‘ את הפנים, וב את הפנים לאבי ואמי, כך במשך השנה אנו אובדים אראה

לפני העליה לרגל, היה האדם צריך לטהר את פניו בתשובה. כי  חדשים‘ ג
אל תבא עם כובע על המצח, ‘, הראיני את מראייך’מאיתנו  ה מבקש“הקב

ואיך נוכל לטהר את המצח? לזאת סמכו ענין לו פרשת  תראה לי את המצח.
רים על חמשת העיקר מכאן והלאה להעמיד שוט שופטים, מה שהיה היה,

העונש ויראת הרוממות, לשמור הראיה והשמיעה  החושים, להתלבש ביראת
תקופה במשקל ומשפט צדק, ולא יקח שוחד  והדיבור והמישוש, לחיות איזה

להתחיל לפני יום טוב, אלא מעכשיו  מיצרו, ולא יטה משפט שמספיק
שר וירשת את המתנות הגדולות א להתעורר, צדק צדק תרדוף, למען תחיה

   א נותן לך.“ה
 )הגרמ"י רייזמן(

  מאוצרות המגידים 
 אלקיך נותן לך. ’ שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך אשר ה

ק רבי יהודה ליכטנשטיין, בן אחיו של ”להגה]’ עבודת יהודה‘כתוב בספר 
ל, היה תלמיד של דודו רבי הלל, וכן תלמיד ”ק רבי הלל קאלאמייער זצוק”הגה

שוטרים הם ‘י ”שופטים ושוטרים, פרש [ע”ס זי”מתלמידי החת’ צדק מעגלי’ה
הרודים את העם אחר מצותם, שכופתים ומכים ברצועה כדי שיקבל עליו דין 

 ’. השופט
והנה כדי למנות שוטר הרי צריך האדם להסכים להיות שוטר, לקיים מצוה 

ין, דאורייתא להעמיד שוטרים על בני ישראל. והרי זה דבר פלאי ומעני
שמציעים לאדם להיות שוטר, להכות בני ישראל. ולמשל אם יהיה כתוב 

שמשה רבינו מחפש אנשים שיודעים להכות את ’, דרושים‘מודעה בעיתון, 
מכות מבואר שאין מדובר ’ בני ישראל, כמה טלפונים יהיו שם? והרי בגמ

באנשים מושחתים שבכל אופן מכים ורודים, שצריך שיהיה רחמן ולא ירבה 
כ מי מבני ישראל יקנו כלי עבודה מקל ”וא’. להכות ולא בכח מדי גדול וכו

לרדות את העם, ולא עוד אלא שכל זה בחינם, לא כתוב שיש על זה משכורת. 
נדרים, הנוטל שכר לדון, דיניו ’ ש בגמ”מה אני בחינם אף אתם בחינם, כמ

ה ”ע, וה”ובטלים, בימינו יש כל מיני היתרים של שכר בטלה, וגם זה לא לכ
כ מי מבני ישראל יציע את עצמו להיות שוטר לתת מכות נמרצות ”שוטר. וא

ואהבת ‘לאידישע קינדער? וכי איך אפשר להכות יהודי, והכתוב צועק ואומר 
 והרי אסור לצער שום יהודי, מי יוכל להרים ידו על יהודי? ’, לרעך כמוך

ב ביום ”אלפים רנ’ פ מעשה שהיה ביום תשעה באב שנת ה”והענין מובן ע
גירוש ספרד, לא היו הכל יכולים לעמוד בנסיון לברוח מהמדינה ולהפסיד כל 
רכושם, כמו שזכו שלוש מאות אלף מישראל לעשות כן במסירת נפש, 

אבל הרבה מהם היו אנוסים ושמרו על יהדותם בהצנע,  [כמבואר באברבנאל]
ים שורפים כל מי כ את הדרך הזו, שהיו הגוי”וכנודע שהרבה מאד עזבו אח

שחשדו בו שהוא מהאנוסים. ומרוב פחד ואימה עזבו הרבה מהם את מדינת 
 ספרד לאט לאט. 

י בירב שבאלו הימים שהיו ”וכשעלו לארץ ישראל באו לבכות אצל מהר
אנוסים בספרד, לא היה להם ברירה וכמה פעמים עברו מתוך האונס על חילול 

כאילו שהוא נוצרי, כשראה  כ, כדי להראות מבחוץ”שבת וטרפות ויוה
ששלוחי האינקויציה עוקבים אחריהם, עברו על כמה עבירות, ומעיקר הדין 

כי לא היו אנוסים ממש, שהמלך הכריז ’ אונס רחמנא פטריה‘לא היו בגדר 

שכל מי שרוצה להשאר יהודי שיברח מהמדינה עד חודש חשוון, נמצא שכל 
 העבירות שעברו לא היה ממש באונס. 

י בירב שהיתה דמעתם על לחיים להצילם מידי כרת, שהרי כל ”מהרוכתב 
חייבי כריתות שלקו, נפטרו מידי כריתותן, כי כל חייב כרת הרי עבר על לאו 

י בירב בבכיות נוראות ”ובכל לאו יש חיוב מלקות. ועמדו בדלתי ביתו של מהר
 שיסכים לתת להם מלקות. אלא שבהמשך הדורות מאז שגלינו מארצנו כבר

כ יש בית דין סמוכים, ואיך יתנו ”אין לנו סמיכה, והרי אי אפשר להעניש אא
 להם מלקות? 

ם שאם מסכימים כל בני ישראל ”כ הרמב”פ מש”י בירב ע”ואז החליט מהר
י על צדיק אחד שהוא גדול הדור, יוכל הוא לחדש את הסמיכה ”היושבים בא

י בירב ”הכתירו את מהרככחו של משה רבינו. וכך הוה, כל חכמי ישראל מצפת 
ט, ”צדיקי הדור, המבי’ שהוא יהיה הסמוך, והסמיך בכוחו הגדול עוד ג

ך, ומרן הבית יוסף, וכך הוה מעשה שישבו בית דין ולקחו שוטרים ”האלשי
ונתנו מלקות לגולי שפניא, שמחו שמחה גדולה שנפטרו מידי כריתותן, ועשו 

 קידוש בשבת קודש. 
כ ”ח, רבינו לוי בן חביב, מנו”דול בירושלים, מהרלבבאותם הימים היה צדיק ג

בהר הזיתים, וכתב לחכמי צפת היתכן שעשיתם כן מבלי לשאול את חכמי 
י השיב לו כמה ”ירושלים, ועוד וכי איך נתתם מלקות בלי התראה. ומהר

תשובות, וחזר וכתב לו הרבה. וכל חילופי המכתבים ביניהם הודפסו בסוף 
י בירב ”ח. ובתוך הדברים כתב לו מהר”ת מהרלב”ובשוי בירב ”תשובות מהר

 שאילו היה רואה את בכייתם, כבר היה מוצא עצה לחסרון ההתראה. 
בשבטי ישראל, ’ מוסד השוטרים‘ל שזה היה כל ”זצוק’ עבודת יהודה’וכתב ה

שלא היה השוטר מרים את ידו או את מקלו, מבלי שהיה המוכה מתחנן לפני 
י מכות. כי כל מי ”על נשמתי העלובה ותטהרנה ע השוטר, אנא ממך תרחם

שחייב משום איזה חטא ועון בזה העולם, אין לנו השגה איזה צער גדול יש 
י מעט הצער שסובל כאן, הרי נטהרת נשמתו לעד ”לנשמתו בעולם האמת, וע

 ’. כיון שלקה, הרי הוא כאחיך‘מכות: ’ ש בגמ”ולנצח נצחים. וכמ
היינו שבני ישראל נותנים ’, שופטים ושוטרים תתן לך‘וכן מדויק בפסוק 

ו לא היה זה מצד מדות ”וממנים אותם בשמחה שיהיו שוטרים עליהם. וח
וכן ]מושחתות או עבודה בזויה, אדרבה השוטר היה מטהר נפשות ישראל. 

כ אחר מנחה, ויש בתי מדרשות ”א שכל העם לוקין בערב יוה”מבואר ברמ
גין כן עד היום, ויש שנהגו ברצועת שור או חמור, אף שאין זה ממש שנוה

מ אנו למדים מכאן שהמכה אינו עושה פעולה ”ט מלקות, מ”כציור אותם ל
אכזרית, אדרבה המוכה מתחנן לפני המכה שיכנו. ואין זה אכזריות אלא 

 . [רחמנות להתרצות ולהסכים להכותו, ולומר והוא רחום יכפר עון
שהיו כופתים את המוכה, גם זה היה באהבה, כמו ’ אר בגמפ שמבו”ואע

 שאמר יצחק לאברהם אביו שיעקדנו שלא יבעט מרוב צער או פחד. 
וכמו שאדם מל את בנו בן שמונת הימים, עושה זאת בשמחה, כך מספר 

י בירב שאותם האנוסים שמחו שמחה גדולה על שלקו אותם, ופטרו את ”מהר
 נשמתן מדין כרת. 

וד רבי יהודה שעבודת השוטרים הם כמו רופאים, כשהרופא מבין וביאר ע
כ אינו מנתחו עד ”שהחולה צריך ניתוח דחוף כדי להציל את חייו, אעפ

קשה מה לו להתעכב עד ורה החולה על הסכמתו לניתוח, ולכא שיחתום
שיחתום החולה, והרי הרופא יודע האמת שחייבים לנתח אותו להציל את 

הסדר שאין הרופא עושה פעולה בלי הסכמת החולה, כך חייו? אלא שכן הוא 
 היו שוטרי בני ישראל עושין פעולתן להכות ולרדות רק בהסכמת ישראל. 

אמנם זה פשוט שמי שנתחייב מכות ובורח מבית דין שלא יכוהו, כופין אותו 
בכח ונותנין לו מכות. וזאת ככל מצות עשה שכופין את האדם לקיים המצוה 

 ו. אף שלא ברצונ
כי כל יחיד ’, תתן לך בכל שעריך‘ומעתה מיושב מה שכתוב בפסוק לשון יחיד 

קיבל על עצמו שוטר להכותו לעת הצורך כדי להציל את נשמתו. ולולא כן, לא 
 היה יהודי אחד מסכים להיות שוטר להכות את ישראל. 

סעיף כח שיש מלאך שדן את האדם אחר ’ א’ סי’ מעבר יבק’וכתב עוד בשם ה
תו, ושמו צדק, וכל הרוצה להפטר מזה המלאך ששמו צדק, הוא מבקש מית

 ומתחנן לפני השוטרים בזה העולם שיכוהו ויטהרוהו ויצילוהו מאותו המלאך. 
ונמצא שמוסד השוטרים הם כמוסד הרופאים, כי גם הם עוסקים לרפאות את 

 .ישראל מכרת ומכל רע
 )הגרמ"י רייזמן(

 )יז, יא( ימין ושמאל לך יגידו אשר הדבר מן תסור לא
רבי שלום שבדרון זצ"ל, כידוע, הוציא לאור את הספר "דעת תורה" של סבו, 
המהרש"ם מברעזאן זצ"ל, והוא היה זקוק לכסף להוצאת הספר. לשם כך 
התכונן ב'בין הזמנים' של חודש ניסן, מיד אחר הפסח לנסוע לחו"ל, להיפגש 

 את הספר.שם עם נדיב אחד, בתקוה שהלה יתרום להוצ
אבל כמובן, לפני שנוסעים לחו"ל צריכים לבקש רשות מהמשגיח, איש 
אלוקים קדוש רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל שהיה בבני ברק. לילה לפני 
הנסיעה, הגיע רבי שלום עם המזוודה, וכמובן עם כרטיס הטיסה, לבית חתנו, 

רשותו הרב אריאל בבני ברק, כדי להיכנס בבוקר אל המשגיח, לקבל את 
 לנסוע ולקבל את ברכתו.

ימים ספורים קודם לכן, בחול המועד פסח, היתה ברית בבני ברק לנכדו של 
רבי שלום, כאשר המשגיח היה הסנדק, אבל רבי שלום לא השתתף בברית. 



 

 ג 

כאשר נכנס אל המשגיח לקבל את ברכתו, שאל אותו המשגיח: "הרי היתה 
 איך יתכן שהזיידע לא הגיע לברית?לפני כמה ימים ס[ורים ברית לנכד שלכם, ו

 השיב רבי שלום: "היה לי כאב רגליים, והייתי צריך לנוח קצת".
שאל אותו המשגיח: "היה לכם כאב רגליים? אם כן כיצד אתה עומד כעת 

 לנסוע לאמריקה, הרי אתה צריך לנוח?"
שמע זאת רבי שלום, נפרד מהמשגיח, שב לבית בתו, שם המתינה לו 

יותה אותו לבני ברק, נטל את המזוודה, ואמר לה שחוזרים הרעבעצין של
 לירושלים הביתה. הרי המשגיח אמר שצריך לנוח.

היא שואלת אותו: "הרי הכל מוכן לנסיעה?!" והוא משיב לה: "המשגיח 
 אמר..."

רבונו של עולם, שמעתם כזה דבר? אני לא יודע מה אתם הייתם עושים, אבל 
ר למשגיח: "רב'ה, ברוך השם, עבר לי הכאב אני יודע מה אני הייתי אומ

 אחרת לא הייתי יכול להגיע, ואני חש בטוב ויכול לנסוע לאמריקה." ,רגליים
אבל רבי שלום לא אומר הסברים. אם הוא שומע מהמשגיח שצריך לנוח, אז 

 הוא נוסע בחזרה לירושלים!
 זמן לא רב לאחר מכן, הוזמן רב שלום להיות סנדק בברית שהתקיימה
בטלזסטון. מגיע רבי שלום לברית, והנה הוא פוגש שם את אותו גביר, איליו 
תכנן לנסוע לאמריקה. הגביר הזה היה בארץ עוד לפני פסח, ואם רבי שלום 

 היה נוסע לאמריקה, הוא כלל לא היה פוגש אותו!
מבהיל ומרעיד. מוראדיגע התפעלות. אם לא היה שומע לקול המשגיח הוא 

 קה לחינם.היה נוסע לאמרי
אבל זה עדיין לא הכל. רבי שלום סיפר כי ברגע שבוטלה הנסיעה לאמריקה, 
הרי נותר לו זמן פנוי, והוא 'התישב' מיד לכתוב את ה"לב אליהו". ואני אומר 
לכם: אם לא זה שרבי שלום ביטל את נסיעתו, לא היה יוצא ה"לב אליהו" 

 לעולם!
זה אמונת חכמים? מה זה לשמוע אוי, למשגיח היו עיניים, אתם שומעים מה 

        לדברי חכמים?
 )יחי ראובן(

 )יח, יג( תמים תהיה עם ה' אלקיך
התהלך עמו בתמימות ותצפה לו ולא תחקר אחר העתידות אלא כל מה שיבא 

 עליך קבל בתמימות ואז תהיה עמו ולחלקו )רש"י(
אין אנו  העולם מתנהל סביבנו במהלכים שאינם תמיד ברורים ומחוורים לנו,

וטוב לו"?  -ורע לו", או, לחלופין, משום מה "רשע  -יודעים מדוע "צדיק 
 וחידות סתומות ובלתי פתורות מעין אלו הנן מנת חלקנו מדי יום ביומו.

מבאר רש"י, ובכך  -מצוה עלינו התורה, התהלך עמו בתמימות  -תמים תהיה 
ץ, לא לדרש מדריכים אותנו לשוח את קומתנו לפני אלקי השמים והאר

במפלא מאתנו, לדעת שכל מה שבא עלינו לטובתנו הוא, ולקבל זאת 
 בתמימות.

 אמונה תמימה על אף הקושיות
אמונתנו מיוסדת על כך שהמצוות תבאנה על האדם שכר טוב, ואילו העברות 
תבאנה על ראשו את ההפך מזה. ואף על פי שפעמים אנו רואים שלצדיק רע 

 ברור שהעולם מתנהל בצדק וביושר.ולרשע טוב, עלינו לדעת ב
וכבר צעק חבקוק הנביא )חבקוק ב, א(: "על משמרתי אעמדה", ופרש רש"י: 
"עג עוגה חבקוק ועמד בתוכה ואמר: 'לא אזוז מכאן עד שאשמע מה ידבר בי 
על שאלתי זאת, למה הוא מביט ורואה בהצלחתו של רשע ומה אשיב אל 

 הבאים להתוכח לפני'".
)שם ד(: "וצדיק באמונתו יחיה", כלומר: יכול אתה לשאול  והקב"ה ענה לו

שאלות ולהקשות קשיות. לעתים תקבל תשובה, ולפעמים לא תצליח להבין 
אבל תמיד עליך לדעת שהקב"ה עושה את הטוב והנכון ביותר, ולא לנסות  -

 לחקור ולהבין מעשי קל.
תורה יחד עם  רבה של ירושלים, רבי יוסף חיים זוננפלד, נהג לרקוד בשמחת

הילדים. אחד מאלו שזכו לרקוד ב'הקפות של הילדים' היה הילד אברהם 
 ברגמן, אשר בסוף ימיו ספר את המעשה הבא:

באחת השנים, לאחר שסיים רבים יוסף חיים לומר את "אין כאלקינו" נגש אליו 
 אברמל'ה הקטן, ובבישנות אמר: "רבי יש לי קושיא חמורה על הסדור"...

 יוסף חיים את לחיו ואמר ברוך: "שאל בני".ליטף רבי 
"מדוע אומרים קודם 'אין כאלקינו, אין כאדוננו', ולאחר מכן שואלים 'מי 
כאלקינו? מי כאדוננו?', לכאורה היה מתאים יותר לשאול קודם, ורק לאחר 

 מכן להשיב?".
"ילד נבון, חייך אליו הרב, "אמשול לך משל שעל ידו תבין: כאשר אדם נכנס 

ערה ענקית הוא נתקל בחשכה מוחלטת. לכן מי שרוצה להכנס למערה וגם למ
לזכות לצאת ממנה בבוא העת, צריך לעשות לו בדרכו סימנים בדמות אבנים 

 גדולות, עמודים יצוקים וכיוצא בכך, וכשירצה לצאת יוכל להעזר בהם".
א אל -"לעומת זאת, השוטה איננו חושב על המחר ואינו מכין לעצמו סימנים 

נכנס במהירות מבלי להשגיח, ורבים הסכויים שהוא יתקל בקשיים רבים, 
בשעה שיתעה ויאבד את דרך המלך. וכבר קרה שאנשים כאלו אבדו את 

 דרכם ומתו ברעב".
"הסימנים הללו הם הבטחונות שבידי האדם, ובזכותם יצליח לצאת מבלי 

 לטעות בדרך ולשרוד את נפתולי החיים".

בדרכי החיים, חיבים לסמן סימנים שיסיעו לנו בהליכה "אף אנו, ההולכים 
הסלולה מדור לדור. הסימנים הללו הם ההצהרה הברורה: 'אין כאלקינו, אין 
כאדוננו'. רק לאחר שקבענו אותם במסמרות של ברזל, יכולים אנו לצאת 
בשלוה לדרך, ולנסות להבין 'מי כאלקינו, מי כאדוננו', שכן שאלות מסוג זה, 

 יעת האמונה עמוק בלבנו, מסוכנות הן".מבלי קב
ברגמן במבט חודר ואמר לו: "רואה  לאחר מכן הביט רבי יוסף חיים באברמל'ה

אני, כי עתיד אתה בעוד זמן מה לעזוב את ירושלים, ובמשך שנים רבות לא 
תהיה כאן. אל תשכח להציב לך סימנים בדרכך, כדי שחלילה לא תסטה מן 

 הדרך". הוא נאנח לרגע ואחר שנה: "אל תשכח"...
ירופה ושהה בה ימים חלפו, אברמל'ה הצעיר בגר והיה לאיש, הוא נקלע לא

במשך כל שנות הזעם, ומוראותיה של השואה הנוראה חרוטים בבשרו. 
במהלך השנים הללו עמד לא פעם בפני נסיונות מרים. היאוש הנורא הביא 
אותו להעדיף את מותו מחייו. אך בכל פעם כזו, עלתה במוחו אותה תמונה 

עהו, אודות של רבה הישיש של ירושלים העומד ומסביר לו, כדבר איש אל ר
 הסימנים שחייב הוא להציב לעצמו בדרכו.

בזכות אותם סימנים, ובכוחה של האמונה הברורה שבערה בי "אין כאלקינו, 
 החזקתי מעמד. -ספר ברבות הימים  -אין כאדוננו" 

רבי יוסף יעבץ, שגלה עם גולי ספרד, שכתב שאל מול הנסיון הגדול בספרד, 
ן גרוש לבין התנצרות, הצליחו חלק אשר העמיד לכל אחד את הבררה בי

לעמוד בגאון, בשעה שאחרים לא הצליחו, וקבלו עליהם למראית עין את דת 
 הנצרות.

והנה, באורח פלא התברר, כי דוקא האנשים הפשוטים, אשר בקושי ידעו 
הצליחו שלא  -לומר תהלים, אולם אמונתם היתה יצוקה על יסודות איתנים 

ויצאו לגלות, ואילו החכמים האנשים העשירים לפול, עזבו הכל מאחוריהם 
והפילוסופים נותרו בספרד, כשחלקם מצליחים לעמוד בנסיון וחלקם לא. שכן 
מי ששואל "מי כאלקינו", כבר מכניס עת עצמו לסכנה של אמונה, והמשובח 

 ביותר הוא לעמוד ולומר "אין כאלקינו"!
חשוב, אשר הגיע לדרגה של שר בממשלת הצאר, רכש לעצמו סוס  קוזאק

מיוחס מגזע תרשישים, הישר ממצרים, בעל תעודת יוחסין של עשרה דורות 
 אחרונית.

מאמץ רב היה כרוך בהעברת הסוס לרוסיה, אולם השר לא נרתע מן הקשיים, 
 ולבסוף הצליח להביאו, עמד ורחץ וקשט אותו בתכשיטים יקרי ערך.

הימים נאלץ לנסוע לעיר אחרת. לקח אתו השר חיל ופקד עליו שהוא  באחד
 יהיה ממונה על שמירת הסוס בלילה, כאשר הוא עצמו יפרוש לשנה.

כשירד הלילה והשר עמד לפרוש לשנה, הוא הזהיר את החיל שלא ירדם, 
 והציע לו שינסה לחשוב בשעת הארוכות הבאות מחשבות פילוסופיות.

ולם כעבור שעתים התעורר בבהלה. "מי יודע אם לא הקוזאק נרדם מיד, א
 נרדם החיל?" הרהר וקפץ מן המטה.

 הוא מצא את החיל ערני לחלוטין. "על מה אתה חושב?" שאל אותו.
"כאשר דופקים מסמר בעץ נהיה בו חור", גילה לו החיל את צפונות לבו, 

 "ומהרהר אני להיכן הלך העץ שהיה קודם לכן בתוך החור?".
בות הללו חשובות ביותר", החמיא לו הקוזאק, "המשך הלאה ועשה "המחש

 חיל!".
כעבור שעתים שוב הגיע, הוא מצא את החיל יושב ומהרהר עמוקות, "במה 

 תטריד את מוחך כעת?" התענין.
והחיל משיב: "כשאוכלים בייגלה עם חור, נעלם החור תוך כדי האכילה, ואני 

 מתיגע לדעת להיכן נעלם החור?".
שבות שכאלו!", התפעם השר, "עוד תזכה לקבל העלאה בדרגה, "המשך "מח

 הלאה!".
שעתים נוספות חלפו, ושוב חוזר השר להתענין בערנותו של החיל. קמטים 
במצחו של השומר מעידים על מאמץ מחשבתי רב, ובענין רב הוא נגש ושואל: 

 "מה עכשו?".
מתפלא אני כיצד  "כעת", השיב החיל, "אני עסוק במחשבה חשובה ביותר,

 יתכן שאני עומד פה כבר כמה שעות, ובכל זאת גנבו את הסוס?".
עמד על כך החדושי הרי"ם )הובא בספר פרחי רש"י(: זהו סופו של העוסק 
במחשבות פילוסופיות, סופו שיגנבו לו את האלקים שלו מתחת ידיו, שכן 

ה נטועה מחובתו של האדם להתהלך עם אלקיו בתמימות, ורק לאחר שהאמונ
 בו היטב, יכול הוא לנסות להבין על מה ולמה.

יש מקום לפילוסופיה ביהדות, אנו מוצאים את הרמב"ם שואל במורה נבוכים 
שאלות פילוסופיות רבות, אולם כל מקומה של הפילוסופיה הוא רק אחרי 

 האמונה התמימה.
 כניעה בפני הוראותיו של 'מגדל הפקוח'

טים להפוך את המצוות לסגולות: זו סגולתה כאן המקום להוסיף כי יש הנו
לשמירה, זו מביאה לעשירות, האחרת לזרע של קימא, ועוד כהנה וכהנה. 

 אולם לא זוהי דרכה של תורה.
הקב"ה מצוה אותנו להתהלך עמו בתמימות, מבלי לחקור אחר העתידות 
ומבלי לתור אחר 'חכמות' באמונה, עלינו להניח את ה'מושכות' בידי מי 

 ר והיה העולם, ולהכניע את עצמנו בפני ידו המכונת את העולם.שאמ
שיעור מאלף בענין זה ניתן לאברך חסידי, בשובו לביתו מחתונה משפחתית 

 בארץ ישראל, ומעשה שהיה כך היה:



 

 ד 

מטוסם נחת בנמל התעופה בדנבר, ואחיו הצער של האברך בא לקבל את 
ובעוד הם משתרכים  פניהם. אף אחד מהם לא הכיר את שדה התעופה שם,

עם מזוודותיהם, הציע האח שהוא ימהר אל הרב שחנה בחניון, ובעוד זמן קצר 
 יבוא לאסוף אותם.

אולם הדקות חלפו בזו  -קאסין שמו, המתין לו במקום שקבע  לייזרהאברך, ר' 
 אחר זו, והאח איננו.

תוך כדי המתנתם נגש אליהם אדם לבוש חליפת ספורט ונעלי ספורט 
ת, בעל ארשת קדורנית משהו ובקש: "כבוד הרב, האם אוכל לשאול אפנתיו

 משהו?".
הסיק האברך  -כנראה שאין אדם בכל נמל התעופה שנראה רב יותר ממני 

 והנהן בראשו, "בשמחה, מה רצונך?".
 האם אפשר ללכת לנחם אבלים בבגדים הללו או שעלי ללבוש חליפה?".

חם אבלים", אמר האברך, "הנך "אין הלכה כיצד צריך להתלבש כשבאים לנ
 יכול ללכת כך, זה בסדר גמור".

 הוסיף האיש להקשות. -"ולהתגלח מותר לי?" 
 "אין בעיה להתגלח, רק לקרובים בדרגה ראשונה אסור".

קאסין  לייזר, שרצה לגרום לאוירה נעימה יותר, הושיט את ידו: "שמי לייזרר' 
 מבורו פארק, ומי אתה?".

מוצאי משיקאגו, אבל בשבע שנים האחרונות אני "אני בארי סנגר, 
מתגורר בסינגפור. יש לי חברה גדולה יצור בגדי ספורט עם סניפים בטוקיו, 

 סינגפור ושיקאגו. הבסיס שלי הוא סינגפור, ולכן אני גר שם כעת".
התענין אם קימת קהילה יהודית כלשהי בסינגפור, ובארי ספר על  לייזרר' 

ברובה מאנשי עסקים כמותו, המשתדלים לעשות  קהילה קטנה, המורכבת
 מה שהם זוכרים מזכרונות ילדותם ב'היברו סקול'.

"אני משתדל להתפלל ככל יכלתי", אמר בארי, "אבל מעולם לא למדו 
 אותי לנחם אבלים".

 בעדינות מתבקשת. לייזר"מה קרה? מי נפטר?" ניסה ר' 
יות מדלקת קרום "בת אחי הגדול, בת שש בסך הכל... נפטרה בפתאומ

המח... הם בשיקאגו... ורק קודם קבלתי את ההודעה... לא אספיק כבר להגיע 
להלויה, אבל אל בית אחי אני מוכרח להגיע, כדי לנחם, ואני עולה כעת על 

 טיסה לשיקאגו...".
"סליחה, כבוד הרב, באמת סליחה, אבל... אפשר אולי עוד שאלה קטנה? 

הילדה היתה טובה... ופתאום היא נפטרה...  כיצד מנחמים במקום כזה? הלא
 ככה, מדלקת קרום המוח, בחטף... האם יש ליהדות משהו לומר בענין הזה?".
"לא כתוב בתורה מה לומר", הסביר האברך, "אבל עצם העובדה שהגעת 
ממרחק אל אחיך, על מנת להיות ביחד אתו, מעודדת אותו, תומכת בו 

ענת. אם בכל זאת אתה חש צורך לומר בשעותיו הקשות ומשמשת עבורו מש
משהו, אמור לו כי אנו מאמינים שמאומה לא מתרחש בעולם מעצמו, אלא 

דלקת קרום המוח או מחלה כזו או אחרת הקב"ה הוא מנהל את הכל, לא 
בכוחם להמית אדם, אלא זוהי החלטה בלעדית של בורא העולם, ואנחנו 

 ק צריך לקרות".מאמינים שזו ההחלטה הטובה ביותר. כך בדיו
"תוכל להסביר לי יותר, למה אתה מתכון?", מבט מבקש היה בעיניו בשעה 

 ששאל.
האח והמכונית לא נראו באופק, והאברך, אשר בתחילה לא העלה על דעתו 

 שיאלץ להמתין כל כך הרבה, נאות להסביר.
"שים לב, כאשר נכנס לקוח לחנות בטוקיו, ומבחין שיש לו את כל מה שהוא 

, האם מעלה הוא על קצה דעתו, שהמנהל יושב בסינגפור? ודאי שלא, צריך
אולם אתה יודע את האמת, אתה הוא מנהלה של החנות, וכל הקניות 
והמכירות מופיעות אצלך על המסך בבית, ולפי זה אתה מחליט מה להזמין, 

 מה לקחת, את מי לשלוח ולהיכן".
ריאים ונוחתים, כיצד יתכן "המוני מטוסים ממ -המשיך  -"הבט לרגע החוצה" 

שהם אינם מתנגשים זה בזה? בגלל מגדל הפקוח... שם נותנים הוראות מי 
 ינחת ומי יעלה, ומנהלים את שדה התעופה כולו".

"גם מי שאינו יודע על קיומו של מגדל פקוח, אינו יכול לומר שאין מגדל כזה... 
לשאול, אולם  לפיכך, כאשר מתעוררות לאדם שאלות או קושיות, מותר לו

גם אם לא יקבל תשובה, עליו לדעת שהכל מנוהל בדקדוק מופתי בידי הבורא 
יתברך, ואף אם אין כרגע תרוץ ברור, אמונתנו התמימה מחייבת אותנו 

 להמשיך להכנע לפני הקב"ה מבלי הרהור ופקפוק, חלילה".
אפילו "בהיברו סקול למדו על זה, נדמה לי ש -נזכר לפתע בארי  -"בצעירותי" 

 קראו למה שאתה אומר בשם מסוים...".
 "אולי השגחה פרטית?", נסה האברך את כוחו.

 "כן, כן, כך בדיוק, השגחה פרטית!".
"אספר לך ספור מענין אודות השגחה פרטית, אותו שמעתי זה עתה בנסיעתי 

 לארץ ישראל:
ול הוזמן ליט -ארגון תשובה גדול קיים סמינר בסוף שבוע, וכל הרוצה לבוא 

בו חלק. בין המשתתפים היה בחור שחום עור שישב בשקט והאזין לכל 
ההרצאות, לאחר מכן נערכה במקום תפלת ליל שבת, ולאחריה הוזמנו אלו 

 שרצו בכך להשתתף גם בסעודה.
אחד המארגנים הבחין כי הבחור הצעיר עומד מן הצד ומהסס אם להצטרף 

מו ואמר: מה דעתך להצטרף לסעודה או לא, הוא נגש אליו, הניח יד על שכ

אלינו? מתוכננת לנו סעודה טעימה, שפע שירים, שיחות מענינות וגם 
 הזדמנות להכיר עוד חברים חדשים!

"במהלך התפילה הבחנתי ששרו כאן איזהו שיר  -הגיב הבחור  -"אמור לי" 
מענין, הוא התחיל במילים 'לכה דודי', אהבתי מאד את הניגון, האם בסעודה 

 ננים לשיר אותו שוב?".אתם מתכ
נשיר 'לכה דודי'  -"אם תשובה חיובית תעזור לך להחליט שאתה בא, אין בעיה 

 בסעודת ליל שבת".
 והבחור, נענה להזמנה והגיע.

למחרת, לאחר תפילת שחרית, שוב הוזמן הציבור להשתתף בסעודה, ושוב 
 סוסי הבחור.יהבחין אותו מארגן בה
 הוא מהר לגשת אליו.

"אבל האם גם היום אתם מתכוונים לשיר 'לכה  -אמר הבחור  -לי"  "לא נעים
 דודי'"?

הסכים המארגן, והבחור שוב מצא את עצמו משתתף  -"אפשר לשיר" 
 בסעודה ומתמוגג על הנגון.

לקראת סעודה שלישית שוב חזרה על עצמה הבקשה, ושוב התמלאה 
 משאלתו של הבחור.

 אישית עם הבחור.כשהסתימה השבת, ישב המארגן לשיחה 
 "איך קוראים לך?" התענין באדיבות. -
 "מוחמד פארוק". -
 "אתה יהודי?". -"מוחמד?", איש הצות הנדהם הזדקף במקומו.  -
 "כן, בהחלט, למרות שאינני דתי בכלל". -
 הם, כיצד קבלת שם כזה?".-"אם כן, א -
שגם אני  "אבי ערבי, אבל אמי יהודיה. ואם אינני טועה, פרושו של דבר -

 יהודי".
 "כן, זה נכון. אבל האם אתה בטוח שאמך אמנם יהודיה?". -
"אמי ספרה לי שמוצאה ממשפחה יהודית. בצעירותה היתה מרדנית, ולא  -

רצתה שום קשר עם היהדות או עם משפחתה. כאשר ספרה לסבי ולסבתי 
שהיא מתכוננת להנשא לערבי, הפצירו בה לעשות טובה אחרונה למענם. הם 
בקשו ממנה לגשת לבית העלמין העתיק בצפת, ולהצטלם ליד קברו של אחד 
מאבות המשפחה שלנו. אותו סבא רחוק היה רב גדול שחי לפני הרבה שנים, 
וסבי וסבתי נהגו ללכת ולהתפלל על קברו, בכל עת שהיו זקוקים לעזרה 

 כלשהי.
את אמי החליטה שזו בקשה קלה לבצוע, ולכן הסכימה. התמונה שלה נמצ

 אתי כאן".
מוחמד הוציא מכיסו תמונה מרופטת והראה אותה למרצה. "הצעירה 

זו אמי, לפני שנשאה לאבי. היא עומדת סמוך לקברו של אבי  -שבתמונה 
המשפחה שלנו. אולי תוכל לפענח את הכתוב המופיע על המצבה, ולומר לי 

 מי הוא היה?".
א הכיר היטב את הכתוב המרצה בחן את התמונה ולא האמין למראה עיניו. הו

 מחבר 'לכה דודי'! -על המצבה הידועה: "רבי שלמה אלקבץ" 
מוחמד הסכים להשתתף בסמינרים נוספים, ולא חלף זמן רב עד שקבל על 

 עצמו באמת ובתמים עול תורה ומצוות.
"כך מתנהל אדם המכופף  -פורו המפעים יסיים החסיד את ס -"רואה אתה" 

ויודע כי ישנה בעולם השגחה פרטית על כל אחד את עצמו ל'מגדל הפקוח' 
 ואחד, השומרת ועוקבת אחר כל צעדיו..."

: "אין לך מושג, רבאיי, כמה לייזרבארי היה נרגש מאד, הוא הודה נרגשות לר' 
עזרת לי! אני מצטער, אבל כעת עלי לעזוב כדי שלא אפסיד את הטיסה", 

 ונפרד ממנו לשלום.
שעת המתנה חלפה, ועדין אחיו הצעיר אינו נראה  הציץ בשעונו. חצי לייזרר' 

מי יודע אם לא קרה לו משהו,  -באופק עם מכוניתו! בני משפחתו היו דאוגים 
 חלילה?

 -אמר להם  -. "אין צורך לדאוג" לייזראך חיוך רגוע היה נסוך על פניו של ר' 
"הקב"ה משגיח גם עליו וגם עלינו בהשגחה פרטית". רגעים ספורים לאחר 
מכן, פסע האח הצעיר למולם. הוא התנצל על האחור, וספר כי התקשה 
למצוא את המפלס שבו חנה ונאלץ להסתובב הלוך ושוב, במשך מחצית 

 השעה... כשבכל פעם השוטרים אינם מאפשרים לו להכנס...
רטט של התרגשות חלף בגבו של האברך, הוא מיהר לברר היכן הטיסה 

ין עמד והמתין לתורו: "דברנו על השגחה לשיקאגו, וחפש אחר בארי שעדי
"מה דעתך על כך שאחי הלך להביא  -אמר לו כשהבחין בו  -פרטית, הלא כן?" 

את הרכב, ובמקום שהענין יארך לו דקה הוא התמשך על פני חצי שעה 
תמימה, בה הספקתי לדבר אתך... וברגע שהלכת הוא בא... וכי אין זו השגחה 

 פרטית מופלאה?!..."
 הנרגש הניח את מזודתו, אחר הליט את פניו בידיו ופרץ בבכי. בארי

הנה כי כן, ב"מגדל הפקוח" שלנו מוחלטות כל מיני החלטות ומוכרעות כל 
מיני הכרעות. פעמים אדם שואל "מדוע?" ואינו זוכה לקבל על כך תשובה, 

 ופעמים שהתשובה כה ברורה ומחוורת, כפי שזכה לה אותו אברך...
 כות שמיםשלומה של מל

הגמרא אומרת )עבודה זרה ד ע"א(: "מה דגים שבים כל הגדול מחברו בולע 
את חברו, אף בני אדם אלמלא מוראה של מלכות כל הגדול מחברו בולע את 



 

 ה 

חברו, והיינו דתנן רבי חנינא סגן הכהנים אומר הוי מתפלל בשלומה של 
 מלכות שאלמלא מוראה של מלכות איש את רעהו חיים בלעו".

ינים אנו, שאם לא היה מורא מלכות בעולם, היה כל אחד 'אוכל' את השני, מב
אולם לכאורה קשה מדוע לגבי הדגים נאמר: "כל הגדול מחברו בולע את 
חברו", ולגבי האנשים לא כתוב ש"אדם גדול היה אוכל את הקטן", אלא "איש 

 את רעהו"?
לי החיים, שכן אלא, שבאה הגמרא ומחדשת שבני אדם הנם גרועים יותר מבע

בעוד אצל הדגים רק הגדול אוכל את הקטן, בני האדם היו אוכלים גם את 
 החברים שלהם...

רבי חיים מוולוז'ין מבאר שגמרא זו רומזת למלכות שמים: "הוי מתפלל 
בשלומה של מלכות", צריך האדם להתפלל על שלומה של מלכות שמים. 

א מרגיש את עצמו מסכן וכונת הדברים היא, שכאשר אדם נמצא בצרה, הו
ופונה לקב"ה שיושיע אותו, אולם עליו לדעת כי בשעה שאדם מישראל סובל, 
שכינה אומרת: "קלני מראשי קלני מזרועי" )סנהדרין פ"ו, מ"ה(, בבחינת "עמו 
אנכי בצרה" )תהלים צא, טו(, ולפיכך כאשר עומד האדם ומתפלל להושע 

 ל השכינה הנמצאת עמו בצרה!מצרתו, מן הראוי שיתפלל גם על הקב"ה וע
רבי משה בצלאל, אחיו של האדמו"ר מגור, בעל ה"אמרי אמת", נראה 

 במחנות ההשמדה בשואה כשהוא שמח.
כשהבחינו בכך הסובבים אותו, הם פנו אליו ושאלו אותו אם לא אבד, חלילה, 
את שפיות דעתו מן הצרות הנוראות, שכן איך יתכן שאדם הולך בתוך זוועות 

 נוראות שכאלו, ועדיין מחייך?
נענה רבי משה בצלאל ואמר, שמאחר שכתוב "עמו אנכי בצרה", ובשעה 
שאדם מישראל מצטער שכינה מצטערת עמו, הוא מנסה למנוע את צער 
השכינה ולכן משתדל להיות שמח... כזו היתה דרגתו באותן שנות אימה 

 איומות, תחת להט החרב המתהפכת!!...
 גמרא הללו ניתן לפרש גם בדרך שלישית, הנוגעת לעניננו:אולם את דברי ה

"הוי מתפלל בשלומה של מלכות", יהודי צריך כל חייו להתפלל ולשאוף, 
שמלכות ה' אצלו תהיה שלמה, ולעשות כל מאמץ כדי שאמונתו באלוקיו 

 תהיה אמונה אמתית ותמימה.
על אף וכל זאת, משום "שאלמלא מוראה... איש את רעהו חיים בלעו", 

שמלכות בני אדם נועדה למנוע מצב של "איש את רעהו חיים בלעו", 
המציאות מוכיחה כי עדיין קיים פשע בעולם, ורק מי שמלכות שמים שלמה 

מצליח לשמור על עצמו שלא להדרדר  -בקרבו ומקום שיש בו יראת אלקים 
 ולחטוא.

 יראת ה' היא אוצרו
מושג כלשהו אודות יראת שמים אמתית של גאוני הדורות, אנו מוצאים 
בספור מופלא שארע לרבי ברוך בער מקמניץ בתקופת מלחמת העולם 

 הראשונה.
בשנות המלחמה גלתה הישיבה לקרמנצ'וק ולאחר שנרגעו הרוחות, חזרו 

 כולם דרך וילנא לקמניץ.
מבט קצר על פני חמיו באחד הימים נכנס חתנו של רבי ברוך בער לביתו, ו

"רב'ה, מה קרה?", חרד  -   הספיק לו כדי להבין שמשהו איום ונורא התרחש.
 לקראתו.

"נכשלתי", השיב לו ר' ברוך בער, "נכשלתי בגזל והכשלתי את העולם באשת  -
"מה זאת אומרת?" השתומם החתן למשמע הדברים החמורים. ר'  -    איש".

ציא ספר כלשהו מן הארון, ולפתע הוא מבחין ברוך בער ספר, כי הוא נגש להו
שספר זה שייך לבית הכנסת בקרמנצ'וק, והשתרבב בטעות לתוך הספרים, 

אולם לא זו בלבד, אלא כששב מקרמנצ'וק דרך    כלומר היה כאן גזל של ספר.
גט, ומאחר שהוא פסול לכך משום היותו וילנא, צרפו אותו לבית דין לכתיבת 

"ככה?", נרגע החתן,     שיל את העולם באשת איש...גזלן, נמצא שהוא הכ
"הספר הלא נמצא כאן בטעות, לא היה כאן גזל!", אולם כל דבוריו לא הצליחו 
להשקיט את ר' ברוך בער, אשר יראת השמים שבערה בקרבו התלהטה 
ורתחה על הגזל ועל הכשלת העולם באשת איש, וכל נסיונות המשפחה 

לפתע, באחת, הוא נרגע, ורוחו הסוערת    ..להשיב את רוחו עלו בתוהו.
שקטה, נראה היה כי אבן גדולה נגולה מעל לבו, והוא מיהר להסביר לבני ביתו, 
שהוא נזכר כי בנסיעה מקרמנצ'וק לוילנא התנפלו עליהם רוצחים וכמעט 

 הרגו אותם.
זוכר אני בודאות שעשיתי תשובה, נמצא  -ספר רבי ברוך בער  -באותה שעה 

הגזל כבר נמחל, ורק נותן לי להשיב את הספר למקומו, והגט שכתבתי  שעוון
 לאחר מכן, איננו פסול...

כשאדם זוכה לחוש ביראת שמים מעין זו ומלכות שמים אצלו תמימה 
ושלמה, הוא יזכה שלא להכשל ויצליח לעמוד בנסיונות שמזמן לו הקב"ה 

מונה הצרופה בבורא בחייו, וככל שיצליח יותר ויותר לטעת בתוך לבו את הא
העולם, כך גדלים הסכויים שתחום ה"בין אדם לחברו" שלו יהיה במצב טוב 

 יותר.
שכן הפחד והיראה מפני היודע כל מעשי בני אדם וכל מחשבותם, והאמונה 
הצרופה בכך ש"אם יעשה המצוה יצליחנו שכרו, ואם לאו יכריתנו ענשו, הכל 

 המעצורים בפני כל דבר שאינו טוב. בגזרת עליון" )רמב"ן שמות יג, טז(, הם

הדרך שתסיע לאדם להגיע לכל אלו היא דרך התורה. כדגים, אשר כל חיותם 
מתאפשרת רק במים, כך חיות בני האדם מתהוה כל עוד מחוברים הם לתורה, 

 יש בו יותר כוחות להתרחק מן הרע. -וככל שאדם קרוב יותר אל התורה 
בלבנו את היראה ולהגיע לדרגה הגבוהה  ולואי ונזכה להדבק בתורה, לקנות

     של "תמים תהיה עם ה' אלוקיך"!
 )ומתוק האור(

 
 "תמים תהיה"

"תמים תהיה עם ה' אלקיך" )דברים יח, יג(, בכלל זה מה שאמר דוד המלך: "כל 
מצותיך, אמונה. שקר רדפוני, עזרני" )תהלים קיט, פו(. ופרש המלבי"ם: יסוד כל 

במצוה ובמצוותיו ולא יחקור עליהן ולא יסבור בהן סברות, רק המצוות שיאמין 
יעשן באמונה. ורודפי דוד אמרו ששקר הדבר, אלא יש לחקור ולהתפלסף על עניני 

 המצוות, ורדפוהו על השקפתו זו, ובקש עזרה והצלה מהם.
וזו היתה תוכחת שמואל הנביא לשאול המלך: "נסכלת, לא שמרת את מצות ה' 

ך" )שמואל א יג, יג(. ופרש המלבי"ם: במה שחשבת להתחכם אלקיך אשר צו
בשכלך על דבר ה', באמת נסכלת במה שלא שמרת מצותו. כי לא היה לך לפרש 

 פרושים ולסבור סברות, רק לקיים בתמימות כדבר הנביא.
כי עלינו לדעת, שהקדוש ברוך הוא קורא הדורות מראש, וידע כל המצבים 

ציוה. ואין לנו להתחכם וסבור סברות, אלא לקיים והחשבונות, ועל מנת כן 
ולסבא ]מנובהרדוק[ זצ"ל היה על כך ספור  בתמימות צוויו, והולך בתום ילך בטח.

 מאלף.
המלך קרא לשר האוצר. אמר לו: "מזה זמן רב מתנהל משא ומתן על הורדת 
מכסים להגברת הסחר המשותף עם המדינה הסמוכה, והבשיל לקראת חתימת 

סע לבירת המדינה ותחתום על ההסכם שהתגבש. אבל הוראה אחת לי: הסכם. 
יערכו שם נשפים ומסיבות לכבודך ולכבוד הארוע, אל תגרר להתערבות על שום 

 דבר שבעולם!"
שר האוצר נפגע: "וכי חשוד אני בעיני המלך כמהמר כפיתי? מימי לא התערבתי, 

 על שום דבר וענין!"
ח שתביא כבוד לממלכה. אבל יודע אתה, איני חושד בך, ואני מקוה ובטו

 התושבים שם חובבי הימורים והתערבויות, אל תגרר ותסחף!"
הבטיח, למרות שהדרישה נראתה לו מיותרת ואפילו פוגעת. נסע למדינה 
הסמוכה והתקבל בכבוד מלכים. החוזה נחתם בטכס רב רושם, ולאחריו הזמינו 

עבורו. כטוב לב שר הבטחון ביין, עמיתו שר האוצר למשתה שרים שנערך במיוחד 
הרים כוס נוספת לברכה: "אני שמח שכלכלות שתי המדינות יתאחדו. למרות 
שחברי שר האוצר ניהל את המשא ומתן בסודיות, הייתי מעודכן בכל פרטיו. לא 
ממנו, אלא ממרגלינו במדינה הסמוכה! הם שתולים בכל עמדה, גם במשרד 

 –האוצר" 
האוצר, נפגע עד עמקי נשמתו. מרגל, בלשכתו? מוקף הוא  "לא יתכן!" התפרץ שר

ביועצים מהימנים, אי שמהם אינו מועל באמונו! הביט סביבו, וראה פרצופים 
מגחכים, לועגים לתמימותו. גם הוא היה מבוסם, והיין עלה לראשו. "תוכיח!" 

מו, התריס בפני זר הבטחון המבודח. "זו עלילת שוא!" החיוכים התרחבו לנוכח זע
 והבעירוהו שבעתים.

שר הבטחון נענה לאתגר: "להוכיח? הרי לא אסגיר את האיש שלנו בלשכה. אבל 
הנה, יש לי הוכחה. מה תאמר לך שידוע לנו, שיש לך כתם לדה אדמוני בצורת 

 כוכב מחומש? אה?!"
 מלמול של הפתעה ליוה את דבריו.

 שום כתם לדה!""הנה ההוכחה שהוליכוך שולל!" צהל שר האוצר. "אין לי 
 תדהמה.

אבל שר הבטחון נשאר זחוח: "יש, ואני מוכן להתערב אתך. מאה אלף רובלים מול 
 אלף מארקים!"

 האוירה היתה מחושמלת.
"מוסכם!" הכריז שר האוצר. אם היה מתחמק, היו לועגים ושמחים לאידו. עכשיו, 

עליו שלא להתערב, אבל  יוכיח להם שאין שום מרגל בלשכתו. אמנם המלך ציוה
לא לכך התכון. זו התערבות בלי שום סיכון, הפרכת עלילת שוא. חפת את 

 השרוולים, הראה את זרועותיו.
הסיר את המקטורן, התיר את העניבה, פשט את החולצה, התערטל  אין די בכך.

חלץ את  הפרצופים הספקנים עקבו בדממה. דה.ימהגופיה, ואין זכר לכתם ל
המצביא   ט את הגרבים, פתח את החגורה, השיל את המכנסים, אין.הנעלים, פש

הודה בתבוסתו. בפרצוף עגום סיכם, שהולך שולל. שר האוצר חגג את נצחונו. 
לבש את בגדיו וחתם בכוס יין. שר הצבא שלח, והובאה מזודה מלאה מזומנים. 

סף "אני פה בשליחות ממלכתית. את הכ  מאה אלף רובלים בשטרות מרשרשים.
שב לארצו, ונועד עם מלכו.    אתן למלכי", הודיע שר האוצר, וזכה להערכה כללית.

"תשורה   "מה זה", שאל המלך.  הושיט את החוזה החתום, והגיש את המזודה.
פני המלך התקשחו:    צנועה", התענו. "מאה אלף רובלים, דמי הזכיה בהתערבות".

"אכן", הודה, "אבל לא    והבטחת!""אבל הוריתי שלא תתערב, בשום פנים ואופן! 
  פר את העלילה והפרכתה.ילכך היתה כונת המלך. היתה זו התערבות בטוחה", וס

 –המלך נאנח. "אם כך", אמר, "בוא ואספר לך מה באמת היה" 
 מה באמת היה? הלא הוא היודע, הוא היה שם!

נה השכנה. סיפר המלך: "הגיע אלי נציגו של המלך מהמדי   –והסתבר, שלא ידע 
בישר שהמשא ומתן הוכתר בהצלחה והזמין אותי לטכס החתימה. הודעתי שלא 
אוכל לבוא, אבל אשגר את שר האוצר. הצותות מטעמו שקדו על ההסכם, וראוי 

 לכבדו בחתימה.



 

 ו 

אמר לי: מלכי התכונן לתשובה זו, והורה שאבקש, שאם כבוד מדינתך יקר בעיניך, 
נפגעתי: שר האוצר   –שא לגיחוך בין לאומי. אל תשלח את הטמבל הזה. הוא נו
ענה: הוד מלכותך עוצם עיניו בפני העובדות.    לי טפש וסכל? אין חכם ונבון כמוהו!

שוטה הוא ופתי. אם ישוגר אלינו, נצליח להשפיע עליו שיפשוט את כל בגדיו 
 לא יכול להיות, לא יתכן!   לעיני כל השרים, יעמוד מעורטל מגוחך!

   י הסמיך אותי להתערב. עשרה מליון רובלים מול עשרה מליון מארקים!אמר: מלכ
חשבתי בדעתי: המלך אינו טיפש, ולא יסכן עשרה    נד בראשו והלך.    מוסכם.

מיליונים בחינם. איך יוכל להשפיע עליך להתערטל מכל בגדיך? גם אם אינך חכם 
בות. הטלתי עליך במיוחד, אבל עד כדי כך?! והבנתי שאך ורק באמצעות התער

גם    ועכשיו, ראה מה עשית.   את השליחות, ואסרתי עליך להתערב. והתחייבת.
גם הצבת    –גם עשית עצמך ללעג ולקלס, התערטלת לעיני כל    –עברת על צוויי 

וגם הבאת מאה אלף, וגרמת הפסד    –אותי במבוכה, איזה שר אוצר טיפש מניתי 
ותשע מאות אלף מארקים,   תשעה מיליונים של עשרה מיליונים. נזק נקי של

הכל משום שהיית חכם בעיניך, והחלטת שהציווי אינו גורף    –עוברים לסוחר 
 והנמשל, כה מובן!  –ומוחלט. כי לדעתך בטל טעמו. כאילו אתה יודע הכל 

 –ואספר סיפור אמתי, שארע לפני כשנה 
אושפז לא מצאו לו מזור. בבית החולים בו    אברך בן עליה חלה במחלה נדירה.

נודע, שבית חולים אחד בארצות הברית מתמחה במחלת העיכול הנדירה הזו. 
 שגרו את כל המסמכים לפרופסור והוזמנו לבדיקות ולטיפול.

האברך אינו יודע אנגלית, אבל ארגון העזרה שם פעל להפליא. הצמידו לו אברך 
משם לאמבולנס שהסיעו מקומי שהמתין לו עם כסא גלגלים ליד כבש המטוב ו

 לבית החולים. וכבר למשרד מנהל המחלקה שהמתין להם. התברר, שזו רופאה.
מנהלת המחלקה כבר החזיקה בידיה את המסמכים וניהלה שיחה ערה באנגלית 
שוטפת עם האברך המלווה. כנראה סיפר לה שזה בן ישיבה שתורתו אמנותו, 

וקמה מאחרי המכתבה והרופאה השמיעה משפט שנשמע כדברי התפעלות 
 –ונגשה אליו, הושיטה יד בהערכה 

מבולבל היה מהכל. מהמחלה ומהפרדה ממשפחתו, מהטיסה והנסיעה הבהולה, 
מבית החולים ומנהלת המחלקה שבידיה תופקד החלמתו. והיא מושיטה ידה 

 –בתום לב, אין זה מן הנימוס לסרב. ואולי תפגע, ותסתייג, ולא יטופל כאן כדבעי 
 –דדים להקל ויש צ

אבל חייך בנועם ואמר: "תתנצל בבקשה בשמי. תסביר שאין זה אישי. אנחנו 
 מנועים מלהושיט יד לנשים".

 להפתעתו הלה לא אמר דבר. הפרופסור שבה למקומה בדומיה.
 "למה לא הסברת לה?!" שאל.

והאברך ענה: "כשהצגתי אותך ודברתי אודותיך, אמרתי שיש להתיחס אליך 
ובמדת האפשר לבקש מהאחים שיערכו בדיקות דופק ודם, כי הדת ברגישות, 

מגבילה אותנו במגע עם נשים. אמרה שהיא שומעת זאת לראשונה, ואינה 
   מאמינה. היא תבדוק זאת. וקמה להושיט לך יד. ועמדת בנסיון!"...

 )והגדת(  

 
קחה מי האיש אשר ארש אשה ולא ללפני היציאה למלחמה, אומרים ללוחמים: "

" )דברים כ, ז(, ודבר של עגמת ילך וישב לביתו, פן ימות במלחמה ואיש אחר יקחנה
 נפש הוא זה )רש"י כ, ה(.

 מלחמה היא מקום סכנה, עלולים למות בה, ועל מנת כן יוצאים אליה.
אבל אם ארש אשה, כואב לו שבעתים למות. ומדוע, משום שאם ימות תנשא 

 לאחדם אחר.
לא מובן. הוא ימות, ועקרונית מוכן הוא לכך. אבל לא, אם איש אחר יקחנה לאחר 
מותו. וכי מה רצונו? שבגלל שהתארסה לחיל שנפל תשאר עגונה עד סוף ימיה?! 

 לא.      מה אכפת לך, הלא אתה מת, מה אכפת לך שתמצא את אשרה!
 למות מוכן הוא, אבל לא שמישהו אחר ירויח מכך...

 . התורה העידה בנו.כאלו אנחנו
 –ומעשה שהיה 

הגאון רבי יהונתן איבשיץ זצ"ל היה רבה של פראג. יום אחד עלה הקצב לשאול 
שאלה. שחט שור ענק, והתעוררה שאלה אודות נקב בראה. עיין הרב ולא מצא 
התר. קבל הקצב את הדין. ספג הפסד של מאות זהובים. היה עליו למכור את 

 ה אפשר לעשות, הלכה זו הלכה.בשרו לגוי ברבע המחיר. מ
כעבור כמה ימים עלה הקצב לדין תורה עם רעהו על סכום פעוט. הסכום לא 
משנה, לוחם הוא על העקרון. שטח טענותיו ובעל הדין ענה כנגדו. חקר הרב 

 ודרש, ברר ופסק: הדין עם שכנגדו, לא עם הקצב.
לא פסק הדין  ואז, התפרץ. ואיך התפרץ! הרב לא ירד לעמה של הלכה, הרב

לאשורו. הרב משוחד, הרב עוין הוא אותו. הוא יצא ויבעיר אש מחלוקת. יגייס 
 אוהדים, ילכד את אויבי הרב, עוד ישלם על כך בכסאו!

הרב היה המום. לא הבין: לפני כמה ימים הודיעו שעל פי דין תורה הפסיד כמה 
מה ארע עתה,  מאות זהובים, וקבל את הדין בהשלמה, לא התריס ולא התקומם.

 למה התפרץ כך עבור כמה זהובים!
 לא!... –ואז הבין: שם הפסיד כסף, והבליג. אבל פה, האחר זכה. וזה 

שכך טיבו וטבעו של אדם: זה שהפסדתי, זו חצי צרה. אבל שהאחר הרויח, זו צרה 
 צרורה!

והקדמונים )"ארחות צדיקים" שער יד. "ראשית חכמה" שער הענוה פרק יד( 
 –ל משלו מש

וקנאי הלכו יחדו, פגש בהם מלך אחד. אמר להם: "אחד מכם יבקש ממני  חומד
 ואתן לו משאלתו. אך ידע, שלחברו אתן כפלים!" דבר,

לא הסכים הקנאי לבקש, כי אז יקבל חברו כפלים, ויקנא בו. מוטב שהחומד יבקש 
 כשגות חמדתו. והמלך עומד ומחייך. מראש צפה זאת...

 ש מכם אינו מבקש, אמשיך בדרכי"..."טוב", אמר, "אם אי
הבינו שבחמדנותם וקנאתם יפסידו הכל. דחק החומד בקנאי: "שאל כבר 

 משאלתך!"
    "טוב", נענה בהשלמה, "אבקש שינקרו לי עין אחת"...

 )והגדת(

 שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך 
לך בכל שעריך", וכתוב }משלי ו, ז{ אשר אין לה  כתוב "שפטים ושטרים תתן

אם אין לנמלה שוטר, באים חז"ל ואומרים לך: "הנה,  –קצין שטר ומשל 
 "!תלמד מהנמלה שאין לה שוטר

 מובא במפרשים, שהמדרש הזה מתקשר לחודש אלול:
היא  !תתבונן בנמלה -}משלי ו, ו{ "לך אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם" 

יאריך לה הקב"ה את חייה ולכן היא מכינה עצמה לקראת יודעת, שיתכן ו
אנחנו, שנתייצב בעוד פחות  –החיים שיהיו לה, אולי, בעוד חצי שנה 

משלושים יום, והבקשה הראשונה שנבקש מהקב"ה בראש השנה תהיה 
 !ריבונו של עולם, תזכור אותנו ותתן לנו חיים –"זוכרנו לחיים!" 

! תעשה כמו הנמלה ?ה להתכונן ליום הדיןאתה רוצ –בא המדרש ואומר לנו 
כמה היא  -תראה איך היא מכינה עצמה, שאולי יאריך לה הקב"ה את חיה   -

כמה  –אנחנו, שכל מצוה עבורנו היא הצלה לקראת יום הדין  – !אוגרת
 צריכים לאגור ולכנוס, כדי שנוכל להכין עצמנו כראוי לקראת יום הדין!

ן הנמלה דוקא כאן, כדי לעורר אותנו לקראת לכן בחר המדרש להביא את עני
 יום הדין הבעל"ט.

מביא הספר תולדות יעקב יוסף משל, המלמד אותנו כיצד 'עובד' היצר הרע, 
 -}תהלים קיט, צח{ מאיבי תחכמני  –וכותב הבעש"ט שאם נלמד את זה 

 ממילא נדע כיצד להתגבר עליו:
יחסוך הרבה ריצות לעצמו. כך הוא  -יהודי אחד רצה לקנות דירה ליד חמותו 

אף אחד לא יעזוב את הדירה שלו פתאום בבוקר אחד,  ?אם כן, מה הוא יעשה
 אלא אם כן הוא יתן לו פיצוי כלשהו, ואז אולי הוא יסכים למכור. 

ערב אחד הוא דופק על דלת השכנים של חמותו: "ערב טוב רבותי, יש לכם 
ירה שלכם, עד שאני מוכן .. כ"כ התאהבתי בד.דירה נהדרת, ארבעה חדרים

אני מוכן לתת הכל,  !$ מעל המחירון 100,000 –$  350,000לשלם לכם עבורה 
 "!רק כדי לעבור לגור ליד חמותי

 "תן לנו לחשוב על זה"
 "?בחלוף יומיים, מגיע הבן אדם שוב ודופק על דלת ביתם: "נו, מה החלטתם

.. ... עו"ד.. מס בולים.... מס קניה... מס שבח."תשמע, לא מתאים לנו כרגע
 "!.. לא אקטואלי כרגע.וההוא וההיא

.. אי אפשר למכור בכח, .עומד אותו אדם בפתח הבית: "תראו, אני מבין אתכם
אולי אתם מוכנים למכור לי מסמר מהדירה  –אבל יש לי בקשה אליכם 

 ??"?שלכם
ק"ג  3! תקפוץ להום סנטר תיקנה ?! מה אתה צריך מסמר מאצלנו?"מה

 "!מסמרים
כשאני חוזר מהקניות, לא נעים לי שחמותי מחטטת לי  –"אני אגיד לכם למה 

 בסלים, לכן אני רוצה שיהיה לי מקום לתלות אותם כדי שהיא לא תחטט"
 ??"?"כמה אתה מוכן לשלם על מסמר אצלי בדירה

 "!30,000$"אני מוכן לשלם 
 "טוב, אשאל את אישתי"

בערב מגיעה האישה: "תשמעי, היה פה היום הקוקוריקו הזה שרצה לקנות 
את הדירה. עכשיו הוא רוצה לקנות מסמר אצלנו בבית בשביל לתלות את 

 הקניות, כדי שחמותו לא תחטט לו בהם"
 "?! וכמה הוא מוכן לשלם?"מסמר

נוכל לקנות מזגן מרכזי, להחליף את התריסים, להחליף את  -$  30,000"
 ??"?.. מה את אומרת.טוהאו

 "!נמכור –"אם אתה אומר למכור 
 ??"?למחרת חוזר הבן אדם: "נו, מוכר לי מסמר או לא

 "!"מוכר
 זה יופיע בטאבו שיש לי מסמר אצלכם!" –"תשמע, זה לא צחוק 

 .. אין שום בעיה"."שיופיע בטאבו
הואיל הלכו לעו"ד שיכתוב את ההסכם: "הואיל וצד א' מעוניין לקנות מסמר, ו

וצד ב' מעוניין למכור מסמר באנו על החתום בתנאים הבאים: לקונה יש רשות 
.. הקונה רשאי לבוא בכל עת ובכל שעה, .ק"ג משקל 15להניח על המסמר עד 

להניח על המסמר את מה שיחפוץ, ובכל עת וזמן רשאי להוריד מהמסמר את 
.. כל אחד .מר.. לבעל הדירה אין רשות לחטט בחפצים שעל המס.מה שיחפוץ

 ₪ "  100,000מהצדדים שיפר את החוזה, ישלם קנס של 
הקונה מוציא מכיסו צ'ק ורושם עליו  –בששון וברצון הגיעו הצדדים לחתימה 

למחרת  -בשעה טובה ניקנה המסמר  -לפקודת בעל הדירה  30,000$סכום של 
 הולך הקונה וקונה דיבל ארוך ועושה טקס קביעת מסמר 

.. החליף .ודשים, בעל הבית החליף כבר את כל התריסים בביתחולפים להם הח
 .. החליף את האוטו ועוד נישאר לו עודף  ... עשה מזגן מיני מרכזי.ויטרינה

 !דפיקות בדלת –בבוקר  415השעה  –מגיע חודש אלול 



 

 ז 

 ??"?"מי זה
 " !בעל המסמר –"זה אני 

 "!בבוקר 415השעה  –"נפלת על הראש 
.. פשוט אני בדרך לסליחות, אני שם את החבילה כאן, אני אחזור אח"כ" ."לא

 מניח את השקית על המסמר והולך לו לחיים טובים ולשלום.  –
! שוב פעם באו ?הילדים מתעוררים בבוקר: "אבא, מה הלך כאן בבוקר

 !" ?הפקחים של העירייה
, 30,000$ "לא... זה היה המשוגע עם המסמר. אם הוא מוכן לשלם על מסמר

 בבוקר". 415 -אל תתפלאו שהוא דופק בדלת ב 
 שוב פעם דפיקות בדלת בארבע בבוקר!  –בם –בם  –חולפים שלשה שבועות 

 ??"?"מה קרה
 "באתי לקחת את השקית שלי!"

לובש את החלוק, פותח לו את הדלת, 'בעל המסמר' לוקח את השקית 
ר בערב, ב"נ, לקחת "אני אחזו –ומלביש במקומה שקית חדשה כבדה יותר 

 את השקית". 
הילדים לתלמודי תורה, האמא לעבודה  –בבוקר כל המשפחה יוצאת מהבית 

ומריחים 'ריח לא טוב' ]בלשון  1600והאבא לכולל. חוזרים כולם בשעה 
אולי נכנסה בטעות יונה לתוך המזגן  –כולם מתנדבים לחיפושים  –עדינה[

 החיפושים ללא תוצאות.  .. בסופו של דבר, הסתיימו.והתבשלה שם
זבובים  מעל  60-70למחרת בבוקר קמים כולם, ורואים מטס אווירי של 

ביד ומתחיל לרסס. לאחר ההדברה כולם  K-300כל אחד תופס  ,ראשיהם
 לבית הספר, לעבודה ולכולל.   –מתפזרים 

מאות  –חוזרים אחה"צ הביתה, וקולטים שמה שהיה בבוקר היה רק הקדמה 
 !קטנים בכל הביתיתושים 

הבינו כולם שזה מהחבילה שתלה אצלהם 'בעל המסמר'. הולך בעל הבית 
וממשש את החבילה, ומבין שזה כנראה התרנגול שאיתו הוא עשה את 

   !ריח איום ונורא –הכפרות 
 "!אומר בעל הבית לאשתו: "בואי נזרוק לו את זה

אף אחד  – !100,000₪תצטרך לשלם לו  –! אתה תפר את החוזה ?"השתגעת
 לא זורק שום דבר, תכסו את זה בניילון!"

אחרי יומיים, המשפחה כבר בקושי נושמת. ברגע שהם נכנסים הביתה, ישר 
הם יוצאים למרפסת וסוגרים את הדלתות, כי את המסכות של סדאם חוסיין 

 כבר החזירו כולם  
 בדיוק הגיע 'בעל המסמר 'לבקר את חמותו, ורואה את כולם במרפסת :

 ! על האש בעשרת ימי תשובה???" ?"חבר'ה, מה קרה
 !!"!"תעשה טובה, תוציא לנו את הנבלות מהבית

 " !"אין בעיה, אבל מחר תיקחו בחשבון שאני אביא לכם אחד חדש
רק תיקח את  –שלך בחזרה  30,000$ –אמר לו בעל הבית: "תשמע, קח את ה 

 זה מפה!"
למכור את –יש רק אופציה אחת  המסמר שייך לי. –"חביבי, חוזה זה חוזה 

 ??"?מוכן -הדירה 
 !!"!ואני הולך מפה 350,000$תביא  –! בסדר ?"אתה יודע מה

! ?350,000במסמר אני אתן לך  30,000$"חחח... מה קרה לך, אחרי שהשקעתי 
 "!בלבד 200,000$אתן לך 

 ??"?"פחות מהמחירון
 "  !על החשבון 30"בטח, שילמתי לך כבר 

 !"350לי שאתה מוכן לשלם "אבל אמרת 
 "!הכל כפי שהיה –אבל אחרי המסמר  !זה היה לפני המסמר –"נכון 

עם קצת  –עד כאן המעשה כפי שמובא בספר תולדות יעקב יוסף }פ' תצוה{ 
 וכל המוסיף, מוסיפים לו מן השמים  –תוספות 

 ?מה רצה הבעש"ט להוציא מהסיפור הזה –נשאלת השאלה 
לאחר שהוא נועץ מסמר בבן אדם,  .כו של יצר הרעזו דר –אומר הבעש"ט 

 !הוא עושה בו מה שהוא רוצה
.. למחיקת .זה מתחיל מלגלוג על דברי תורה, אח"כ זה עובר לרציחת הסבא

 !שם ה' מספרי התורה עד שהוא מגיע לעבוד ע"ז
אבל אם תתפוס מצוה אחת  –"עבירה גוררת עבירה"  –אומרים לנו חז"ל 

 !וה הזו תגרור אחריה מצוות נוספותהמצ –סמרשתהיה אצלך כמין מ
 )ברוך שאמר(

אלקיך נותן לך, לא תלמד לעשות כתועבות הגויים ’ כי אתה בא אל הארץ אשר ה
כל ’ כי תועבת ה’, ההם, לא ימצא בך מעביר בנו ובתו באש, שואל אוב וידעוני, וכו

 ’.אלקיך מוריש אותך מפניך’ עושי אלה, ובגלל התועבות האלה ה
רצינו להכנס לנושא מורכב, נקוה לסיעתא דשמיא שיתבהרו הדברים כדבעי. 

אלקיך נותן לך, לא ’ כי אתה בא אל הארץ אשר ה‘כתוב בפרשת שופטים   ]יח,ט [ 
תלמד לעשות כתועבות הגויים ההם, לא ימצא בך מעביר בנו ובתו באש, שואל 

אלקיך ’ ועבות האלה הכל עושי אלה, ובגלל הת’ כי תועבת ה’, אוב וידעוני, וכו
בתחילה קרא לזה תועבות הגויים, ואחר שהזכיר רשימת ’. מוריש אותך מפניך

ת מובן שזה מתועב, אך ”וקשה שבשלמא אצל השי’. העניינים, קרא לזה תועבת ה
אצל הגויים האם זה תועבה אצלהם, הרי שואב אוב וידעוני, מעונן ומנחש אינו 

 מים להם כסף רב.  תועבה אצל הגויים, אדרבה הם משל
כי אתה בא אל הארץ ‘וכתב החתם סופר   ]תורת משה [ שפירוש הפסוק הוא כך. 

היינו שמלבד האיסורים שעוברים הגויים, ’. לא תלמד לעשות תועבות הגויים

’ תועבות הגויים‘הם תועבה, מלבד זאת יש ’ זה נאה ומתוקן ובעיני ה שאצלהם
שאסור לנו ללמוד מדברים מוזרים שנכנסים מפעם לפעם אצל הגויים, הולכים 
באופן כזה, ומזמרים באופן כזה, וכן בתספורת השערות, פעם כך ופעם כך, פעם 

זהו תועבות ינס קרועים עם כתמים, ’הולכים במכנסיים כאלה, ופעם מכנסי ג
הגויים. הגוי מחליש שצריך לרקוד כמו פינגוין, לך תספר לאריסטו החכם הגוי 

ינס קרוע עם כתמי קטשופ, לא יאמין לך ’שהמכנסיים הכי יקרים זה מכנס ג
שמשלמים על זה פי עשר ממכנס חסידי רגיל. זהו תועבות הגויים. אי אפשר 

דברים שאצל ’ ת שלהם. אפילהסביר את השגעון הזה, אבל זה המציאות המתועב
חכמי האומות ייחשב למעשה נתעב, כך הם נוהגים, כך לובשים היום מכנסיים וכך 

 מפזרים השערות וכך רוקדים כפינגוין. 
אין הפסוק מדבר ’, לא תלמד לעשות כתועבות הגויים ההם‘ומבאר החתם סופר 

ל להזהר על אוב וידעוני ומנחש ומעונן, אלא שהפסוק מזהיר כל אחד מישרא
ולהשמר לו ולבני ביתו להתרחק מכל דרכי הגויים ומלבושיהם וריקודיהם, כל מה 

לא ימצא בך מעביר בנו ‘שגוי נוהג, תתרחק מזה, כשניזהר בזה, מבטיח לנו הכתוב 
זהו ’, כל עושי אלה’ ובתו באש, קוסם קסמים, מעונן ומנחש ומכשף, כי תועבת ה

 תוצאה למי שיקיים הרישא של הפסוק. 
ס זה מיעוט שבמיעוט למה שנעשה בדורינו דור אחרון, הרי ”מה שהיה בזמן החת

כל העולם מחובר ברגע אחד, גוי יפאני נופל לו ברעיון שגעון איך לרקוד, וברגע 
אחד זה כבר נמצא בכל כיס של מליארדי אנשים בעולם, והקליפה זוחלת ונכנסת 

ות שבארץ ישראל, של בחתונ’ גם לחתונות של חסידים ואנשי מעשה, ואפי
אנשים יראים וכשרים, יש ריקודי טראנד. אם אצל הגויים נכנס שגעון של 

איך זה נכנס אצל חסידישע חתונות? רבונא דעלמא. לא ניכנס לסוגיית ’, טראנד‘
חוקות הגויים או סוגיית דרכי האמורי, לא זה הנושא. הנושא הוא שלא ללכת אחר 

יונותיהם כל כמה ימים, פעם נהגו לשפוך תועבות הגויים שהם מתחדשים בשג
מים קרים על הראש, ופעם לרקוד כמו פינגוין. התוצאה מההליכה אחריהם הוא 

 ו. ”שהבנים יוצאים לתרבות רעה ח
והזהיר הכתוב לאמור שלא נתחיל להרגיל ולהנהג בנינו ‘ס שם: ”וזה לשון מרן החת

שמורים וגדורים ’ נהי בתועבות הגוים שהוא מלבושם ולשונם והדומה לזה ואם
ו וההיפוך בהיפוך כי ”מבנינו לתרבות רעה ח’ בטוח שלא יצא א’ בזה אז נהי

ו וזהו שאמר לא תלמד לעשות ”ז ח”מהקטנה יבואו בנינו אל הגדולה עד שיעבדו ע
סמוך ובטוח שלא ימצא בך מעביר בנו ובתו באש וקוסם ’ כתועבות הגוים ואז תהי

ד ”ע’ כי מתועבת הגוים יבוא אל תועבות ה’ ה קסמים וכדומה אשר הם תועבת
בזוהר כשהקליפה תופשת במלבושים ’ ותתפשהו בבגדו וינס ויצא החוצה שפי

 ’. ל משעות רעות”ו ר”סופו לצאת החוצה לגמרי ח
ק ”מה נאמר ומה נדבר, מי מוליך את המודה של הביגוד, ושל המשקפיים, הרי הזה

הזהר בזה מאד. וכן תנועות הריקוד אומר שהקליפה אוחזת במלבושים, ויש ל
שנכנס לפני שנתיים שרוקדים כמו עוף פינגוין, בחורים וילדים רוקדים בשורות זה 
אחר זה, וזה ממש ריקוד של גויים, זהו שגעון של הבעל דבר, החתם סופר אומר 

כ מתפלאים למה, והרי אתה שנתת לו לרקוד ”ז יוצא הילד לתרבות רעה, אח”שעי
 ז. ”ל לכישוף וע”ו שזה יפה. סופו שנופל רחכך, ואמרת ל

הנקודה הזו צריכה חיזוק רב. ונדבר מענין אחד שהדור הצעיר צריכים להתחזק 
בזה, שאין יודעים מה הבעיה בזה. הנה נודע שיש ענין גדול בעבודת הנגינה, בבית 
המקדש היו הלויים מנגנים ניגונים קדושים. וחסידים ואנשי מעשה מתוועדים 

נים ניגוני יראה ודביקות. וכן מזמרים זמירות שבת ויום טוב בשמחה ומנג
 והתלהבות הנפש. 

שהלכו וטמאו ’, זמרים חסידיים‘והנה בדורות אחרונים יש כמה מנגנים הנקראים 
את אוזניהם ושמעו קול נגינת הגויים, בכל מיני תנועות שונות ומשונות שלא 

סוק קדוש אפילו משיר השירים או על זה פ’ מדביקים‘כ ”שערום אבותינו, ואח
פעם היו מתביישים במקור ’, ניגונים חסידיים‘דיבור באידיש, ועוד קוראים לזה 

הנגונים, בימינו הם כבר לא מתביישים וכותבים להדיא מהיכן מקור הניגון הזה, 
ק מבואר שזה משפיע ”וזה יכול להוריד את נפש השומע מדחי אל דחי, ובספה

כ חזק, אך הייתי בכמה ”בארץ ישראל עוד לא הגיע הנגע כ ה”מאד על הנפש. ב
חתונות באמריקע, זה ממש נגע צרעת, לפני ברכת המזון הופכת החתונה 

פ ”י כתב עה”לתיאטרון, מנגנים ניגויים של גויים על פסוקי תהלים. רש
מה הניח הכתוב שלא אמר, אלא אלו הם נימוסיות שלהם ’, ובחקותיהם לא תלכו‘

ת ואצטדיות. שהם מקומות של זמרי האומות. וזה מוריד את בני הנוער כמו תרטיו
לעבר פי שחת. כי זה משפיע על האדם את ההשתוקקות של טומאה שהיה לזמר 

 באותה שעה שזימר. 
ת, כמו ניגוני ”ניגונים כאלה אין מעוררים את לבנו להשתוקק להתדבק בהשי

ן, היתה התנועה יוצאת מתוך יץ, שכשחיברו הניגו’הצדיק מסקולען והצדיק ממוז
ת. בחצרות החסידים נהגו ”לבם הזך בשעה שהיו משתוקקים ומתגעגעים להשי

ק מבארדיטשוב, הרבי ”ק מזלאטשוב, בעל התניא, הרה”לנגן ניגוני הצדיקים, הרה
מ רבי ברוך בער ועוד, ”רבי אלימלך, וכן בחצרות ליטא היו כמה מנגנים, כהג

 ל צדיקי אמת, זה משפיע על הנפש קדושה וטהרה. כשמנגנים ניגונים קדושים ש
ד, ”ק על ענין הנגינה: כתב החינוך במצוה שפ”ונלקט לקוטים קדושים מדברי רבוה

משורשי מצות הניגון בבית המקדש, שבשעת הקרבן היו צריכים לכוון דעתו יפה 
ש הישמח משה, שכל ”בשלימות, כמו שידוע שהוא נפסל במחשבת פיגול.   ]כמ

בעל הקרבן לא שב בתשובה שלימה, היה נכנס בראש הכהן מחשבות רעות זמן ש
של פיגול חוץ לזמנו וחוץ למקומו [ וכיון שצריך הקרבן כונה שלימה, נצטוו לזמר 
ולנגן, לפי שבהיות האדם בעל חומר צריך התעוררות, כי הטבע מבלי מעיר יעמוד 

ש כשמזמר בחצוצרות ”כישן, ואין דבר שיעורר את הנפש כמו קולות הניגון, וכ
 ’. והרעותם בחצוצרות‘שהוא הקול הגדול בניגון, ולכן נצטוינו 

מאמר עשירי אות יח, שהדבר תלוי ’ אמונות והדעות‘וכתב רבי סעדיה גאון בספר 
במה שאדם מנגן כך מתעורר לבו לשם, כפי הפנימיות שהכניס שם המנגן 
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עוררים כל אחד מהם במחשבתו בעת הניגון, הקול הנעימה, הלחן והזמר, מ
פנימיות הנפש, תנועה זו מעוררת מלכות, תנועה זו מעוררת כניעה, תנועה זו 
מעוררת שמחה, ותנועה זו מעוררת תוגה. ומנהג המלכים שצריכים הנהגה נכונה, 

 שיש מנגנים לפניהם כדי שיוכלו לכוון מלכותם כראוי. 
ך היו לו כמה כלי זמר, כל כי דוד המל’, למנצח בנגינות‘ק כתב בתהלים לבאר ”הרד

ופעם ’, נגינות‘פעם לקח כלי הנקרא ’, פעם השתמש בכלי אחר לזמר ולנגן לפני ה
 ת. ”ובכלים הללו היה מתדבק בהשי’, שמינית‘כלי הנקרא 

בעל התניא אמר שידוע מהקדמונים שהלשון שבפה הוא קולמוס הלב, הוא 
כשרוצים לדעת פנימיות מודיע מה שיש בלב. אך הניגון הוא קולמוס הנשמה, 

 הנשמה, שומעים זאת על הניגון שלו. הניגון מוציא ומגלה עומקי פנימיות הנשמה. 
מ רבי שמעון ”ר רבי משה יחיאל אלימלך מלעברטוב, רבו של הג”בפולין היה אדמו

ע שרועי ”ק רבי נחמן מברסלב זי”בשם הרה’, מאמר הניגון‘מזעליכוב. וכתב בספרו 
ליל, שמרוב הנהגתו עם הבהמות כל היום, יכול להתגשם להיות צאן היו מנגנים בח

כבהמה ממש, ולשכוח שיש לו נשמה של אדם, וכיון שאינו רואה אדם כל היום, 
אין לו עם מי לדבר, ונכספה וגם כלתה נפשי למצוא ’ או חברותא או מיתותא‘הרי 

ן של הנשמה איזה אדם, והוא רק עם בהמות, ולכן הוא מנגן בחליל, כששומע הניגו
 .שלו בעצמו, הוא מוצא חברותא

כי ’. שאו זמרה ותנו תוף כנור נעים עם נבל‘פ ”ה דף יז. עה”ס בדרשות ר”כתב החת
יש להתבונן מי המציא את הנגינה בעולם. כתוב בפרשת בראשית כשנולד יובל, 

ם, ”הוא היה אבי כל תופס כנור ועוגב, הוא מנגן הראשון שבעולם. וכתב המלבי
קח לחלקו את הנהר הסובב את כל ארץ כוש, שיש שם זימה ותאוות הוא ל

חיצוניות, והוא היה המתחיל בזמר וניגון שיש להם שייכות אל התאוות הבהמיות, 
כ שב הניגון לדבר נכבד, והתחילו לשיר ”והיה דרך המתעתעים לשורר, והגם שאח

שמתוך ע ”ת, כמו שאמר המגיד הגדול ממעזריטש זי”לאהבה האמיתית להשי
אך הממציא כלי שיר, עשאו לשירי ’, אהבות נפולות יכולים להמשך לאהבת ה

 ל. ”עגבים רח
כי בכל מיני זמר יש אחיזה לחיצונים, וצריך בעלי ’, שאו זמרה‘ס ”החת’ ובזה פי

זמר צדיקים קדושים שיסלקו החיצונים מהזמר. ושמעתי בשם הגאון בעל שאגת 
לסלק הקליפה של הזמר, ולכן אותיות  אריה, שרק בעלי רוח הקודש יכולים

ת כנור נעים עם נבל ”י. ור”הקליפה הנורא ל’ ף בגימ”ש, ות”ר הוא נח”שלאחר זמ
ן, הקליפה הקשה. ורק כשצדיק קדוש מנגן, הוא שומר שהקליפה לא ”הוא כנע
 תזיקנו. 

הקליפה עובדת בכל דור בצורה אחרת. לפני מאה שנה בדור ההשכלה היתה 
אל הנוער דרך חוברות של חכמות, וכך משכו מכל בית טוב בן או  הקליפה מדברת

שתים, בימינו הקליפה מדברת אל הנוער בזמר יווני. דיסקים שיש עליהם תמונה 
והניגונים האלה יוצאים דרך האוזניות ’, ד”בס‘של אדם עם כובע חסידי, וגם כתוב 

ר פי שחת. והנוער לתוך מוחות טהורים של בנינו ובנותינו, וזה מפיל אותם לעב
נמכר לזה באופן נורא ואיום, ניגונים קדושים אינם ממכרים את האדם, רק ניגונים 
טמאים יש בהם התמכרות. הגויים החכמים יודעים כח הניגון, עד כדי כך שהם 
יודעים שיש מנגינות שגורמות לנפשות לפזר ממון, והם משמיעים את זה ברקע 

תחות תאוות אכילה, ומשמיעים את זה ברגע במרכזי קניות. ויש מנגינות שפו
 המסעדות. פיצה וסטייק. 

היו חסידי בעל התניא שאמרו לפניו שאינם מבינים ספר התניא, ואמר להם, 
שינגנו תחילה ניגוני התעוררות הפותחים את הלב להבין בספר התניא. הרי 

החזן שהניגון משפיע על נפש האדם הן לטוב והן למוטב. כתוב במשנה ברורה ש
בבית הכנסת, אם יש לו כונה שאיזה נשמה מעזרת נשים תאמר לו, איזה יופי 
ניגנת. עליו אמר הכתוב נתנה עלי בקולה על כן שנאתיה. מי יאמר על הזמרים 

 שבימינו שאין להם שום כונת פיגול. ’ חסידיים’ה
ק מסקולען כשחיבר את הניגון לא רצה למצוא חן בעיני שום בריה ”בשלמא הרה

י ניגונים שלו. אך ”ע’ ת לבדו. לכן מתעורר לבבנו לעבודת ה”עולם רק להשישב
המנגנים המתחדשים שבימינו, שקועים בתאוות נשים, ומכניסים כל תאוותיהם 
בתוך הניגונים, והאם צריכים בנינו ובנותינו לשמוע את הבל פיהם? באמריקה יש 

 ’. כנגן המנגן‘עסקנים שעוסקים בזה, וחיברו ספר 
ק ”ה הזמרים החדשים טוענים להכשיר את מעשיהם, בטענה שגם הרהוהנ

ניגון מרועה גוי, ולכן גם הם מתיימרים לקחת מנגינות מהגויים ’ פדה‘מקאליב 
ק מקאליב לקח ”ולהדביק עליהם פסוקים קדושים. אך הבל יפצה פיהם, כי הרה

רגיש בה שיש כששמע את התנועה הזו מרועה גוי, ה’, גלות גלות‘את הניגון הנודע 
’ בה קדושה גבוהה מאד, הרי הוא צדיק נורא שאין לנו השגה בו, האבות הק

ק מלובלין ”באו אצלו בליל פסח, הוא היה מחבריא קדישא דהרה’ והאמהות הק
י, כשהוא פדה את הניגון מאותו רועה בממון, לאחר מכן שכחו הרועה. ”ע ועכ”זי

כח את המנגינה שהם הדביקו עליו קסון שו’יאמרו לנו מנגני דורנו אם מייקל ג
 פסוק בשיר השירים... 

בכל דור יש נסיונות חדשים. זה אחד מהנסיונות שבדורנו, ההורים והזקנים 
צריכים מאד להזהר לבדוק איזה מנגינות שומעים בניהם ובנותיהם, שזה עושה 

 חורבן קשה מאד במח הילד. בפרט בימינו שיש נגנים קטנים ואוזניות, ומכניסים
 על בניו. ’ ומי יודע מה הילד שומע. ירחם ה’, חסידי‘מזה לזה זמר 

ם מזכיר שתחילת הניגון היה בכוש, אבי כל תופס כנור ועוגב. וכן גם בימינו ”המלבי
עז ’יש מנגנים שחורים מכוש, שחידשו חידושים רבים במוזיקה, הופ מיט פופ, ג

ם. וכל תכלית התנועות מיט קעז, וזמרים חסידיים רוקדים ומנגנים ממש כמות
 ל. ”הללו מביאים לשפלות הנפש, ולתאוות קשים ונוראים. רח

ת הם ניגוני הצדיקים, כמו ”הניגון האמיתי שמשיב את הנפש ומדבקת אותו להשי
ניגונו הגדול של בעל התניא ארבעה בבות, שמכוון כנגד מדרגות נפש רוח נשמה. 

ע, הרי מעוררים את לב ”שוב זיק מבארדיט”ק מזלאטשוב והרה”וניגונו של הרה
איזה ’, חסידיים’לעומת זאת הזמרים ה’. האדם לתשובה ולהתחדשות בקרבת ה

 הם מכניסים בניגוניהם? ’ סודות‘
שופטים באריכות בענין כח הפועל בנפעל, שאסור ’ והרי מבואר באגרא דכלה פ

הרי להשתמש בממון מאדם רשע, שזה יכול להשפיע על נפש האדם שלא כראוי, ו
 ט אומר שהרבה יותר מזה משפיע ופועל ניגון על האדם השומע אותם. ”הבעש

ע מסוגלים לטהרת המחשבה. ”ק מראפשיץ זי”יקוב אמר שניגוני הרה’ק מז”הרה
כ בפלא יועץ [ שכשם שכשאומרים דברי תורה של הצדיק, שפתותיו ”ואמר   ]וכ

 דובבות בקבר, כך כשמנגנים ניגון של צדיק. 
ק בזה מאד, כי ידוע שכל מה שנתדרדר הדור באמריקה, לאחר עשר צריך להתחז

שנים זה מופיע גם בארץ ישראל, ועלינו להזהיר ולעצור את הנגע מבעוד מועד, 
שנעשה שם מצב כזה, שלפני ברכת המזון בסוף שמחת החתונה, עומדים ורוקדים 

בין גדול ע שהיה מ”ק מסקולען זי”י יש ריקוד הורה שהרה”כפינגוינים. וכן בא
בנגינה, כשהשמיעו לפניו ריקוד הורה בחתונה באמריקה, ואמרו לו שזה ניגון 
ירושלמי, לאחר כמה רגעים צוה להפסיק הניגון הזה, ואמר שאין מירושלים ויש 
בו ריח שאינו קדוש, שמקורו מהערבים, וסימן לדבר, שכל ריקודי ישראל הם לצד 

וד מרחוק מכל מה שמקורו מהגויים, ימין, וריקוד הורה לצד שמאל. עלינו לעמ
י במירון, הרי הוא ”פ שנשתרש בישראל ונדמה כאילו מקורו מחצר הרשב”אע

עלינו להתדבק רק ’, אבי כל תופס כנור ועוגב‘ריקוד ערבי שחיברו אחד מתלמידי 
 בניגוני הצדיקים וריקודיהם. 

הרים בזה, זה בענין הזהירות לשמוע ניגונים כשרים ממנגנים כשרים, ושאם לא נז
יכול להשפיע מאד לא טוב על השומעים. ורצינו להוסיף לזה שני מעשיות. אחד 
הוא חסידישע מעשה שסיפר אב"ד נאסוד הגה"צ רבי משה אריה פריינד זצוק"ל 
שמנהגו של הרה"ק הייטב לב מסיגוט היה שהחזנים היו נכנסים לפניו בחודש 

הנוראים. ואחד החזנים חיבר תנועה  אלול לזמר הניגונים שהם עתידים לנגן בימים
על 'וכל מאמינים'. ובשעה שישב בביתו לחבר הניגון, התקשה בקטע אחד איך 
לסיים התנועה יפה. ועזרה לו אשתו, עזר כנגדו, והיא השלימה את תנועת הניגון 
יפה. בבואו לפני הרבי התחיל לזמר את ה'וכל מאמינים' שחיבר, כיון שבא לפני 

ברה אשתו, תיכף נתנמנם הרבי. ויהי לפלא. לאחר כמה רגעים הקטע הנ"ל שחי
הקיץ הרבי ושאל את החזן, 'מי חיבר את הניגון הזה?', אמר לו החזן בבושה, הקטע 
הזה חיברה אשתי. אמר לו הרבי, אהה, עתה אני מבין מדוע ראיתי בחלום 

 כשנמנמתי, שאשה עומדת ליד העמוד והיא הבעלת תפילה בבית הכנסת... 
אותו צדיק הרגיש בקדושתו הנוראה על כל תנועה שבניגון, את מהות מחבר 
הניגון. ואם אין אנו מרגישים כך, הרי המציאות היא שאם הזמרים ה'חסידיים' 
מטמאים את עיניהם ואוזניהם ומביאים תנועות ממקהלת הנכרים והנכריות, אין 

גונים שחיברו ספק שהדבר משפיע שלא לטובה. אשע"כ עלינו להתדבק רק בני
 צדיקים, יראים וכשרים. ולא הביאו ולא 'גיירו' שום תנועה ממקורות זרים. 

 
עוד ליטווישע מעשה נורא שסיפר המשגיח הנודע הג"מ רבי נתן מאיר וואטפויגל 
זצ"ל, משגיח דישיבת לייקווד.   ]מובא בספרו לקט רשימות [ שבימי חג הסוכות 

חם ממיר זצ"ל, ראה בחלום את מורו ורבו הג"מ האחרון של מורו ורבו הג"מ רבי ירו
רבי איצאלע בלאזער תלמיד הגר"יס זצ"ל, ולימד אותו ניגון קדוש על הפסוקים 
'אשרי איש שלא ישכחך ובן אדם יתאמץ בך'. ורבי ירוחם היה יושב בסוכה ומנגן 

הו, לפני תלמידיו ניגון זה שלימדו רבו בחלום, רבי נתן מאיר וחבריו המה ראו כן תמ
 נבהלו נחפזו וקלטו את תנועות הניגון הקדוש בלבם, ניגון עם ריח גן עדן. 

לאחר שנים עמד רבי נתן מאיר לפני תלמידיו ביום הדין, לפני התקיעות, וכהכנה 
והתעוררות לקראת התקיעות ותפילת מוסף, ביקש ללמד אותם את הניגון הקדוש 

ושלוש, ולא נכנס הניגון בלב הנ"ל, רבי נתן מאיר השתדל אחת ושתים, פעמיים 
תלמידיו. או אז עמד רבי נתן מאיר וצעק לתלמידיו, אינכם ראויים ללמוד ניגון 
קדוש זה, וזאת מפני שלבכם מסואב בשמיעת ניגונים מסואבים אחרים, ממנגנים 
שאינם כשרים. ויהס את כל העם, וצוה עליהם להרהר בתשובה על כל מה ששמעו 

או אז חזר ולימד אותם את הניגון הקדוש פעם אחת, וקלטו  ניגונים שאינם כשרים.
הכל את הניגון בלב זך. עד כדי כך יש להזהר מלשמוע ניגונים ממקורות זרים, שזה 

     מטמטם הלב כ"כ, עד שאי אפשר לשמוע תנועות דקדושה.
 )הגרמ"י רייזמן(

  בדרך הדרוש 

  מלך עליך תשים אחיך מקרב

 אחיך מקרב' מלך' פ התורה שסמכה הטעם הנה
 שבט כל' הלוים לכהנים' יהי לא' וסמיך' מלך עליך תשים

 שייך המלוכה שענין משום' אחיו בתוך ונחלה חלק לוי
 שבאחיך הממוצע אחיך מקרב ל"ור שבשבטים לאמצעי
 שאינו במספר א"כ ממוצע כלל תמצא לא השוה במספר

  שוה

 לשני אותם תחלק אם ששה' הי לאה בני משל דרך
 ביניהם אמצעי תמצא ולא שלשה חלק בכל' יהי חלקים

 מוכרח אותם תחלק' ז או' ה מ"ד שוה שאינו במספר אבל
 בני ה"וה ששה' שהי לאה בני כ"וא ביניהם אמצעי להיות

 פשיטא בלבד בנים שני אחת לכל' שהי רחל ובני השפחות
 , ביניהם אמצעי תמצא שלא

 ונחלה חלק הלוי לשבט' יהי שלא ה"הקב צוה כ"ע
 לוי שבט בהסתלק כ"וא, השבטים במספר נכנס שלא
 כ"וע אמצעי יהודה ונמצא, חמשה לאה בני ישארו מהם

  .ליהודה המלוכה' הי

 )ילקוט האורים, בשם 'נפתלי שבע רצון'(



ת ׁשֹוְפִטים ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ִמי ֵהם 'ַּדָּיֵני ְּדָבָבא'?
"ׁשְֹפִטים ְוׁשְֹטִרים ִּתֶּתן ְל ְּבָכל ְׁשָעֶרי ֲאֶׁשר ה' ֱאקֶי נֵֹתן 

ְל" (טז יח)
ִּבְתִפַּלת 'ְיקּום ּפּוְרָקן' (ָהִראׁשֹוָנה) ַהּפֹוַתַחת ֶאת ֵסֶדר ְּתִפַּלת 
מּוָסף ֶׁשל ַׁשָּבת, ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ַעל ַמְנִהיֵגי ָהָעם ּוַפְרָנָסיו, 
ַּבֲאָרִמית,  'ַׁשַער'  הּוא  'ָּבָבא'  ְדָבָבא".  "ּוְלַדָּיֵני  ּוֵביֵניֶהם: 
ְוִלְכאֹוָרה ַּכּוָָנֵתנוּ ְלַבֵּקׁש ַעל ַהַּדָּיִנים ַהּיֹוְׁשִבים ְּבַׁשַער ָהִעיר, 
ְּכִפי ֶׁשִּצּוְָתה ַהּתֹוָרה: "ׁשְֹפִטים ְוׁשְֹטִרים ִּתֶּתן ְל ְּבָכל ְׁשָע־
ִעיר  ְּבָכל  ג): "ַמֲעִמיִדין  א  (ַסְנֶהְדִרין  ָהַרְמָּב"ם  ָּפַסק  ְוֵכן   ."ֶרי
ַסְנֶהְדִרין  יֹוֵתר  אֹו  ְוֶעְׂשִרים  ֵמָאה  ָּבּה  ֶׁשֵּיׁש  ִמִּיְׂשָרֵאל  ְוִעיר 
'ְוַהִּציגּו  טו):  ה  (ָעמֹוס  ֶׁשֶּנֱאָמר  ָהִעיר  ְּבַׁשַער  ְויֹוֶׁשֶבת  ְקַטָּנה, 

ַער ִמְׁשָּפט". ַבּׁשַ
'ְיקּום  ֶׁשְּתִפַּלת  ְלִפי  ֶזה,  ְּבֵפרּוׁש  ֶׁשִּפְקֵּפק  ִמי  ֵיׁש  אּוָלם 
א  ְּכָבר  זֹו  ּוִבְתקּוָפה  ַהְּגאֹוִנים,  ִּבְתקּוַפת  ִנְתְקָנה  ּפּוְרָקן' 
ָנֲהגּו ַהַּדָּיִנים ָלֶׁשֶבת ְּבַׁשַער ָהִעיר ֶאָּלא ַּדְוָקא ְּבֶמְרַּכז ָהִעיר. 
ִּבְמֻיָחד  ַהְּבִקיִאים  ַּדָּיִנים  ֵהם  ְדָבָבא'  ֶׁש'ַּדָּיֵני  ֵּפֵרׁש   ְלִפיָכ
ְּבִדיֵני ָממֹונֹות, ְוֵהם ְמֻכִּנים ָּכ ְלִפי ֶׁשִּדיִנים ֵאּלּו ִנְמָצִאים 
'ָּבָבא  ַמֶּסְכּתֹות  ֵהן  ֲהא   – ַה'ָּבבֹות'  ִּבְׁשלֹוׁש  ְּבִעָּקר  "ס  ַּבּׁשַ

ַקָּמא', 'ָּבָבא ְמִציָעא' ּו'ָבָבא ַּבְתָרא'.
'ְּכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה' ג' [ַוְרָׁשה תרנ"א] עמ' 19

'ְּכ'ָפָרַׁשת ַהֶּמֶל 'ִּבְרַּכת ַהֶּמֶל'
"ְוָאַמְרָּת ָאִׂשיָמה ָעַלי ֶמֶל" (יז יד)
ָּדַרׁש ַרִּבי ָמְרְּדַכי ַהּכֵֹהן ִמְּצַפת: 

 ְלִפיָכ 'חָלַק'.  ְּכִמְנַין  ֵּתבֹות,  קל"ח  ֵיׁש   ַהֶּמֶל ְּבָפָרַׁשת 
ִּתְּקנּו ְלָבֵר ַעל ַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל ּוַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל ִּבְלׁשֹון 'ָחַלק', 
ְּכַמֲאַמר ֲחָכִמים (ְּבָרכֹות נח א): "ָהרֹוֶאה ַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל אֹוֵמר: 
 – ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  ַחְכֵמי  ִליֵרָאיו',  ֵמָחְכָמתוֹ  ֶׁשָחַלק   ָּברּו'
ַמְלֵכי  ָהרֹוֶאה  ָוָדם'.  ְלָבָׂשר  ֵמָחְכָמתוֹ  ֶׁשָּנַתן   ָּברּו' אֹוֵמר: 
ִיְׂשָרֵאל אֹוֵמר: 'ָּברּו ֶׁשָחַלק ִמְּכבֹודֹו ִליֵרָאיו', ַמְלֵכי ֻאּמֹות 

ָהעֹוָלם – אֹוֵמר: 'ָּברּו ֶׁשָּנַתן ִמְּכבֹודֹו ְלָבָׂשר ָוָדם'". 
'ִׂשְפֵתי ּכֵֹהן' 

'לְחָיַיִם' ְּכֶנֶגד ְּתִפַּלת ִּפיְנָחס
"ְוָנַתן ַלּכֵֹהן ַהְּזרַֹע ְוַהְּלָחַיִים ְוַהֵּקָבה" (יח ג) 

ַרִׁש"י ֵהִביא ֶאת ִּדְבֵרי ֲחָכִמים (ֻחִּלין קלד ב) ֶׁשַה'ְּלָחַיִים' ִנָּתִנים 
ֶאת  ִּפיְנָחס  ָעַצר  ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתּה  ַהְּתִפָּלה  ְּכֶנֶגד  ַלּכֲֹהִנים 
מֹוָאב  ִּבְבנֹות  ֶׁשָחְטאּו  ְלַאַחר  ְּבִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִהְּכָתה  ַהַּמֵּגָפה 
ַוְיַפֵּלל  ִּפיְנָחס  "ַוַּיֲעמֹד  ל):  קו  (ְּתִהִּלים  ַּכָּכתּוב  ְּפעֹור,  ּוְבַבַעל 

ַוֵּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה". 
ַּבּתֹוָרה א ִהְתָּפֵרׁש ֵהיָכן ּוָמַתי ִהְתַּפֵּלל ִּפיְנָחס, אּוָלם נּוַכל 
ְלַדֵּיק ּוְלָהִבין זֹאת ִמֻּנַּסח ְּתִפַּלת 'ִמי ֶׁשָעָנה' ַהֶּנֱאֶמֶרת ְּבֵסֶדר 
הּוא  ָהֵעָדה   ִמּתֹו ְּבקּומֹו  ְלִפְנָחס  ֶׁשָעָנה  "ִמי  ַהְּסִליחֹות: 
ָהֵעָדה'   ִמּתֹו ֶׁש'ָּקם  ְּבָׁשָעה  ֶׁשִהְתַּפֵּלל  ְמבָֹאר  ֲהֵרי  ַיֲעֵננּו". 
ְּכֵדי ַלֲהרֹג ֶאת ִזְמִרי ְוֶאת ַהִּמְדָיִנית, ַּכָּכתּוב (ַּבִּמְדָּבר כה ז): 
 ִמּתֹו ַוָּיָקם  ַהּכֵֹהן  ַאֲהרֹן  ֶּבן  ֶאְלָעָזר  ֶּבן  ִּפיְנָחס  "ַוַּיְרא 

ָהֵעָדה ַוִּיַּקח רַֹמח ְּבָידֹו..."

ָזכּו  ֶׁשַהּכֲֹהִנים  ֲחָכִמים  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל  ִּכי  ָחָדׁש',  ַה'ְּפִרי  ָּכַתב 
ְלָהִבין  נּוַכל  ִּפיְנָחס,  ֶׁשל  ְּתִפָּלתֹו  ִּבְזכּות  ַה'ְּלָחַיִים'  ְלַמְּתַנת 
ַמּדּוַע נֹוְתִנים ַלּכֲֹהִנים ֶאת ַהְּלָחַיִים ִעם ַהָּלׁשֹון (ְּכִדְבֵרי ַרִׁש"י ַעל 

ֲאָתר) ֶׁשֲהֵרי ַהְּתִפָּלה ֶנֱאֶמֶרת ְּבֶאְמָצעּות ַהָּלׁשֹון.

'ְּפִרי ָחָדׁש' יור"ד סא ו; 'ַּפְרֵּדס יֹוֵסף ֶהָחָדׁש' ָּבָלק אֹות רה

ֲאִפּלוּ ְזכּות ְקִריַאת ְׁשַמע ִּבְלַבד
"ְוָאַמר ֲאֵלֶהם ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ַאֶּתם ְקֵרִבים ַהּיֹום ַלִּמְלָחָמה" (כ ג)

ַּבְּגָמָרא (סֹוָטה מב א) ָּדְרׁשּו ַעל ָּפסּוק ֶזה: "ֲאִפּלוּ א ִקַּיְמֶּתם 
ִנְמָסִרין  ַאֶּתם  ִאי  ְוַעְרִבית,  ַׁשֲחִרית  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ֶאָּלא 
ַהָּפסּוק  ֶׁשִּבְפִתיַחת  ֶׁשֵּכיָון  ַהַּמַהְרשָׁ"א  ּוֵבֵאר  ְּבָיָדם". 
ּוְבִסּיּומֹו ָנְקָטה ַהּתֹוָרה ְלׁשֹון ַרִּבים: "ְוָאַמר ֲאֵלֶהם... ַאֶּתם 
ְקֵרִבים ַהּיֹום", ָהְיָתה ְצִריָכה ִהיא ִלְנקֹט ַאף ְּבֶאְמָצעֹו ְלׁשֹון 
"ְׁשַמע  ָיִחיד:  ְלׁשֹון  ֶׁשָּנְקָטה   ִמָּכ ִיְׂשָרֵאל'.  'ִׁשְמעּו  ַרִּבים: 
'ְׁשַמע  ְקִריַאת  ֶׁשִּבְזכּות  ִלְרמֹז  ֶׁשַּכָּוָנָתּה  מּוָכח  ִיְׂשָרֵאל", 

ִיְׂשָרֵאל' ּגֹוְבִרים ִיְׂשָרֵאל ַעל אֹוְיֵביֶהם. 
ֶאְלָחָנן  ִיְצָחק  ַרִּבי  ֵּפֵרׁש  ָהֲאמּוִרים  ַהְּדָבִרים  ִּפי  ַעל 
ַה'ַּתֲחנּון':  ְּבֵסֶדר  ַּבָּקָׁשֵתנּו  ֶאת  קֹוְבָנה  ֶׁשל  ַרָּבּה  ְסֶּפְקטֹור 
"ׁשֹוֵמר ִיְׂשָרֵאל ְׁשמֹור ְׁשֵאִרית ִיְׂשָרֵאל, ְוַאל יֹאַבד ִיְׂשָרֵאל 
ָהאֹוְמִרים ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל" – ָאָּנא, ְׁשמֹר ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֵמֲאַבּדֹון. 
ַּבֲאִמיַרת  ִמְסַּתֶּכֶמת   ַּבֲעבֹוָדְת ָגָתם  ַהּׂשָ ָּכל  ִאם  ֶׁשֲאִפּלוּ 

'ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל' ִּבְלַבד, ְראּוָיה ְזכּות זּו ְלָהֵגן ַּבֲעָדם. 
ִהיְרׁש  ְצִבי  ַרִּבי  ֶׁשֶהֱעִתיק  ַהִּמְכָּתב  ֶאת  ָּכאן  ְלַצֵּין  ְמַעְנֵין 
ַפְרֶּבר ֵמִעּתֹון ַאְנְּגִלי ֶׁשָרָאה אֹור ְּבִעּצּוָמם ֶׁשל ְיֵמי ִמְלֶחֶמת 
ָהעֹוָלם ָהִראׁשֹוָנה, ְּבי"ט ְּבַתּמּוז תרע"ו. ֶאת ַהִּמְכָּתב ָׁשַלח 
ַההּוְנָגִרי:  ַּבָּצָבא  ָלַחם  ֶׁשָּבּה  ַהֲחִזית  ִמן  ָנְכִרי  ַחָּיל  ְלַרֲעָיתוֹ 
ֶׁשַּיְסִּביר  ַהְּיהּוִדי  ַחִּיים  ֵכֵננּו  ִמּׁשְ ַּבְּקִׁשי   ,ְּבטּוֵב "ָאָּנא 
ֵעת  ְּבָכל  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל';  'ְׁשַמע  ַהִּמִּלים  ַמְׁשָמעּות  ֶאת   ָל
ֶׁשַּכּדּוֵרי ִמְלָחָמה ָעִפים ֵמַעל רֹאֵׁשנּו ְוַאְנֵׁשי ַהָּצָבא נֹוְפִלים 
ְּכִׁשּבֹוִלים ַאַחר ַהּקֹוֵצר, ֲאַזי ַיְתִחילּו ַאְנֵׁשי ַהָּצָבא ַהְּיהּוִדים 
ִמָּיד  ֵּכן  ַעל  ְלַחִּיים.  ִמָּמֶות  ְוִנּצֹוִלים  ִיְׂשָרֵאל'  'ְׁשַמע  ִלְזעֹק 
ָחִליָלה  ֶׁשְּכֶׁשֶאָּכֵנס  ְּכֵדי  זֹאת,  ִלי  הֹוִדיִעי   ָל ְּכֶׁשַּיְסִּביר 

ְּבַסָּכַנת ָמֶות ֶאָּנֵצל ִּבְזכּות ִמִּלים ֵאּלּו ִמָּמֶות ְלַחִּיים".
'ַמַהְרָׁש"א' ח"א סֹוָטה מב א; 'ֶּכֶרם ַהְּצִבי'; 'ָאִעיָרה ַׁשַחר' ָׁשם

ְלַהְקִּדים ְּתִפָּלה ַעל ַהְּכָלל
"ַּכֵּפר ְלַעְּמ ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָּפִדיָת ה' ְוַאל ִּתֵּתן ָּדם ָנִקי ְּבֶקֶרב 

ַעְּמ ִיְׂשָרֵאל ְוִנַּכֵּפר ָלֶהם ַהָּדם" (כא ח)
ֵּבֵאר ָהַאְלִׁשי ַהָּקדֹוׁש:

ָהִעיר  ַאְנֵׁשי  נֹוְׂשִאים  ֶדה,  ַּבּׂשָ ָהרּוג  ְיהּוִדי  ִנְמָצא  ַּכֲאֶׁשר 
ַהָּדִמים  ְׁשִפיכּות  ַעל  ְיֵתָרה  ְּבַאְׁשָמה  ֶהָחָלל  ֶאל  ַהְּקרֹוָבה 
ֶׁשֵאְרָעה ִּבְתחּום ִעיָרם. אּוָלם ַאף ְלִפְתָחם ֶׁשל ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל 
ֶנֶפׁש  ְלַהִּציל  ְזכּוָתם  ֵהֵגָּנה  א  ָהֵכיַצד   – ָהַאְׁשָמה  רֹוֶבֶצת 
ִמִּיְׂשָרֵאל?! ּוְלִפי ֶׁשְּכָלל הּוא ְּבִהְלכֹות ְּתִפָּלה: "ָּכל ַהְּמַבֵּקׁש 
ַרֲחִמים ַעל ֲחֵברֹו ְוהּוא ָצִרי ְלאֹותֹו ָּדָבר, הּוא ַנֲעֶנה ְּתִחָּלה" 
ֶאל  ַהְּקרֹוָבה  ָהִעיר  ְּבֵני  ַהּכֲֹהִנים  ְּכֶׁשָּבִאים  ָלֵכן  א).  צב  (ב"ק 
ַּבָּקָׁשה  ְּתִחָּלה  ְלַהְקִּדים  ֵהם  ִנְצַטּוּו  ַּכָּפָרה,  ְלַבֵּקׁש  ֶהָחָלל 
ְּכָלִלית ַעל ִיְׂשָרֵאל: "ַּכֵּפר ְלַעְּמ ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָּפִדיָת ה' ְוַאל 
ִּתֵּתן ָּדם ָנִקי ְּבֶקֶרב ַעְּמ ִיְׂשָרֵאל", ְוַרק ְלַאַחר ִמֵּכן ְלַבֵּקׁש 
ָלֶהם  "ְוִנַּכֵּפר  ֶהָחָלל:  ֶאל  ַהְּקרֹוָבה  ָהִעיר   – ִעיָרם  ְּבֵני  ַעל 

ַהָּדם", ְוָכ ֻמְבָטִחים ֵהם ֶׁשִּתְתַקֵּבל ְּתִפָּלָתם.
'ּתֹוַרת מֶֹׁשה'

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים

נ י

ני ּפְ ם
'ׁשֹוְפִטים ְוׁשֹוְטִרים' ְּבָכל ֵּבית ְּכֶנֶסת

"ׁשְֹפִטים ְוׁשְֹטִרים ִּתֶּתן ְל ְּבָכל ְׁשָעֶרי ֲאֶׁשר ה' ֱאֶהיךָ 
נֵֹתן ְל" (טז יח)

ָׂשח ַרִּבי מֶֹׁשה ַאְרֵיה ְפַרְיְנד ַגֲּאָב"ד ְירּוָׁשַלִים:
ָיָמיו  ָּכל  ָרִגיל  ֶׁשָהָיה  ִליהּוִדי  ַהַּמֵּצָבה  ֲהָקַמת  ְּביֹום 
ּוְלַחֵּזק  ִהְתַּפֵּלל  ֶׁשּבֹו  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ִמְתַּפְּלֵלי  ֶאת  ְלעֹוֵרר 
ֶאת  ִלְדרֹׁש  ְּבַדְעִּתי  ָעָלה  ָאֵמן,  ֲעִנַּית  ַמֲעַלת  ַעל  אֹוָתם 

 :ָּכ "ַהָּפסּוק: "ׁשְֹפִטים ְוׁשְֹטִרים ִּתֶּתן ְל
ֵהן ָאְמרּו ֲחָכִמים (ַׁשָּבת קיט ב): "ָּכל ָהעֹוֶנה ָאֵמן ְּבָכל ּכֹחוֹ 
ַהָּכתּוב:  ַמְזִהיֵרנּו  ֵּכן  ַעל  ֵעֶדן".  ַּגן  ַׁשֲעֵרי  לֹו  ּפֹוְתִחין   –
"ׁשְֹפִטים ְוׁשְֹטִרים ִּתֵּתן ְל" ַמֵּנה ְּבָכל ֵּבית ְּכֶנֶסת ַּגָּבִאים 
ֶׁשֹּלא  ָהָעם  ֶאת  ּוְלעֹוֵרר  ְלַהְׁשִּגיַח  ִיְהֶיה  ֶׁשַּתְפִקיָדם 
ְוַיֲענּו  ַלַחָּזן  ַיְקִׁשיבּו  ֶאָּלא  ַהְּתִפָּלה,  ְּבֵעת  ָחִליָלה  ָיִׂשיחּו 
ָאֵמן ַעל ָּכל ְּבָרָכה. ָּכ ִיְזּכּו ַהִּצּבּור ֶׁשְּבבֹוא ֵעת ְּפִקיָדָתם 
 – "נֵֹתן ְל קֶיֲאֶׁשר ה' ֱא יּוְכלּו ְלִהָּכֵנס "ְּבָכל ְׁשָעֶרי

'ֲעֶטֶרת ְיהֹוֻׁשַע'ְּבַגן ֵעֶדן. 

ֶאת ַה'ֶּצֶדק' ֵיׁש ִלְרּדֹף ְּכֵדי ְלַקֵּים
"ֶצֶדק ֶצֶדק ִּתְרּדֹף" (טז כ)

ֵּבֵאר ַרִּבי ֵאִלָּיהּו הֹורֹוֶׁשְבְסִקי ָאָב"ד ְדרֹוהֹוִביְטׁש: 
ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוש (תיקו"ז חדש קלב א) ְמבָֹאר, ֶׁשַהִּמָּלה 'ְצָדָקה' 
 ה ֶׁשָּצִרי רֹוֶמֶזת ַלִּמְכָסה ֶׁשל ַאְרָּבָעה ְּדָבִרים ֶׁשִּבְקֻדּׁשָ
ָהָאָדם ְלַקֵּים ְּבָכל יֹום, ְוֵאּלּו ֵהם: צ' ֲאֵמִנים, ד' ְקֻדּשֹׁות, 

ק' ְּבָרכֹות ְוה' ֻחְּמֵׁשי ּתֹוָרה – ָראֵׁשי ֵּתבֹות 'ְצָדָק"ה'. 
ַעל  ֵחֶלק  ִלּטֹל  ָאָדם  ָּכל  ָיכֹול  ַהּתֹוָרה  ְּבִלּמּוד  ְוִהֵּנה, 
ֶאת  אּוָלם  רמו),  יו"ד  טּור  (ְרֵאה  ּתֹוָרה  לֹוְמֵדי  ַהְחָזַקת  ְיֵדי 
ַהְּבָרכֹות, ָהֲאֵמִנים ְוַהְּקֻדּשֹׁות ְמֻחָּיב הּוא לֹוַמר ְּבַעְצמֹו. 
ֶאת   – ִּתְרּדֹף"  ֶצֶדק  "ֶצֶדק  ַהָּכתּוב:  ָּכאן  ֶׁשָרַמז  ְוֶזהּו 
'ִלְרּדֹף'   ָעֶלי 'ֶצֶד"ק'  ַּבִּמָּלה  ֶׁשִּנְרְמזּו  ַהְּדָבִרים  ְׁשֶׁשת 

ְּבַעְצְמ ְּכֵדי ְלַקֵּים ְוא ִלְסמֹ ַעל ֲאֵחִרים.
'ֵאזֹור ֵאִלָּיהּו' 

ֵיׁש ְלָהִעיר ִּכי ְלִגְרַסת ָהְרָמ"ע ִמָּפאנוֹ (ׁשּו"ת, סי' קט) ְּבִדְבֵרי 
ַהְּדָבִרים  ְלִקְצַּבת  ָהרֹוֶמֶזת  ִהיא  'ַצִּדיק'  ַהִּמָּלה  ַהּזַֹהר, 
ה ֶׁשֵּיׁש ְלַקֵּים ְּבָכל יֹום – צ' ֲאֵמִנים, ד' ְקֻדּשֹׁות,  ֶׁשִּבְקֻדּׁשָ

י' ַקִּדיִׁשים, ק' ְּבָרכֹות. 

ת ׁשֹוְפִטים ָרׁשַ 345ּפָ תש"פ
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ֶׁשְּכמֹותֹו  ָּכֶזה  'ָּפׁשּוט',  ִסּפּור  ְלָפֵנינּו 
זֹאת,  ְּבָכל  אּוָלם  יֹום,  ְּבָכל  קֹוִרים 
הּו  ַּדְוָקא ִמּשּׁום ַּפְׁשטּותֹו ֵיׁש ּבֹו ַמּׁשֶ
ַהּזֹו  ַהְּפׁשּוָטה  ָהֱאֶמת  ִּכי  ְמֻיָחד. 
ְּפָעִמים  אֹוָתּה  ַלֲחוֹות  זֹוִכים  ֶׁשָאנּו 
ִסּפּור  ִמָּכל  ִהיא  טֹוָבה  ַרּבֹות,  ּכֹה 
עֹוֶזֶרת!  ָּפׁשּוט  ַהְּתִפָּלה   – ַמְסִעיר 
אֹו  ְקַטָּנה  ִליׁשּוָעה,   ִנְצָר ַאָּתה 
ְּגדֹוָלה, ָּפׁשּוט ִּתְתַּפֵּלל ֵמעֶֹמק ַהֵּלב, 

ְוַהְּיׁשּוָעה ּבֹוא ָּתבֹא.
ְוָכ ְמַסֵּפר ַּבַעל ַהַּמֲעֶׂשה:

ָלנּוַע  ֶנֱאָלץ  ֲאִני  ֲעבֹוָדִתי  ְּבִמְסֶּגֶרת 
ָהָאֶרץ.  ָעֵרי  ֵּבין  ָויֹום  יֹום  ְּבָכל 
ָּדַאג  ֶׁשִּלי  ַהַּמֲעִסיק  ְלִׂשְמָחִתי 
ֶׁשְּיַׁשְּמֵׁשִני  ֶרֶכב  ִלי  ְלַהְמִציא 
ְלַמָּטָרה זֹו. ְלַאַחר ַּכָּמה ָׁשִנים ֶׁשָּבֶהן 
ְרִּתי  ן, ִהְתַּבּׂשַ ִהְׁשַּתַּמְׁשִּתי ְּבֶרֶכב ְמֻיּׁשָ
ִלְרּכֹׁש  ֶהֱחִליט  הּוא  ִּכי  ַה'ּבֹוס'  ִמִּפי 
 ָוֵאיָל ֶׁשֵּמַעָּתה  ָחָדׁש  ֶרֶכב  ַּבֲעבּוִרי 

ְיַׁשְּמֵׁשִני ְלָצְרֵכי ֲעבֹוָדִתי.
ֻהְפַּתְעִּתי  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ָיִמים  ַּכָּמה 
'ֵמַהַנְּילֹוִנים'.  ָחָדׁש  ֶרֶכב  ְּכֶׁשִּקַּבְלִּתי 
ֶהָחָדׁש  ָּבֶרֶכב  ִלְנהֹג  ְמאֹד  ָׂשַמְחִּתי 
ְכלּוִלים  ַהּׁשִ ֶאת  ִלְבחֹן   ָּכ ְּכֵדי   ְותֹו
יֹום  ְּבאֹותֹו  ּבֹו.  ֶׁשָהיּו  ַהְּמֻיָחִדים 
ָהִעיר  ְלֶמְרַּכז  ִלְנסֹעַ  ֻהְצַרְכִּתי 
ְמאֹד  ָקֶׁשה  ֶׁשּבֹו  ָמקֹום  ְירּוָׁשַלִים, 
ַּדּקֹות  ַּכָּמה  ָאְרכּו  ֲחָנָיה.  ִלְמצֹא 
ָוׁשֹוב   ָהלֹו ִהְסּתֹוַבְבִּתי  ֶׁשָּבֶהן 
ֲחָנָיה  ִלְמצֹא  ֶׁשִהְצַלְחִּתי  ַעד  ָּבֵאזֹור, 

ְראּוָיה ִלְׁשָמּה.
ְלַאַחר  ְלִרְכִּבי,  ַׁשְבִּתי  ַּכֲאֶׁשר 
ְלַגּלֹות  ֻהְפַּתְעִּתי  ָעה,  ַהּׁשָ ְּכַמֲחִצית 
ִּכי ַּכָּמה ְרָכִבים ָחנּו ְלִצּדֹו ִּבְצִפיפּות, 
ִּבְמֻיָּמנּות  ְלַתְמֵרן  ָעַלי  ֶׁשִּיְהֶיה   ָּכ
'ֶזה  ֵמַהֲחָנָיה.  ָלֵצאת  ְלַהְצִליַח  ְּכֵדי 
ָהֶרֶוְרס...'  ַחְיָׁשֵני  ֶאת  ְלַנּסֹות  ַהְּזַמן 
ּוִמַּמְחָׁשָבה   .ְּבִחּיּו ְלַעְצִמי  ִהְרַהְרִּתי 
ֲאחֹוִרי   ְלִהּלּו ֶהֱעַבְרִּתי  ְלַמֲעֶׂשה, 
ַהָּגז.  ַּדְוַׁשת  ַעל  ַּבֲעִדינּות  ְוָלַחְצִּתי 
ִצִּפיִתי ַלִּצְפצּוף ֶׁשַּיְתִריַע ְּבָפַני ֶׁשָעַלי 
ַּתַחת  אּוָלם  ַהָּגז,  ִמַּדְוַׁשת  ְלַהְרּפֹות 

זֹאת ָׁשַמְעִּתי קֹול ֲחָבָטה ַעָּזה. 
ָהָיה ֶזה ְמַעט ְמֻאָחר ַּבֲעבּוִרי ְלַגּלֹות 
עֹוְבִדים,  ֵאיָנם  ָהֶרֶוְרס  ֶׁשַחְיָׁשֵני 
ָּבֶרֶכב  ֶׁשִהְתַנַּגְׁשִּתי  ְלַגּלֹות  ְּבַבד  ּוַבד 
'ִמיצּוִּביִׁשי'  ֶרֶכב  ֵמֲאחֹוַרי...  ֶׁשָחָנה 

ִמֶּדֶגם ָיָׁשן.
ָיָצאִתי ֵמִרְכִּבי ְּכֵדי ֶלֱאמֹד ֶאת ַהֶּנֶזק. 
ַהֶּנֶזק ְלִרְכִּבי ָהָיה ָקָטן ַיֲחִסית, אּוָלם 
ִנְגַרם  ֶנת  ַהְּמֻיּׁשֶ ַלִּמיצּוִּביִׁשי   ,ֵמִאיָד
ַּפח  ַמַּכת  ֶׁשָּכַלל  ַמְׁשָמעּוִתי,  ֶנֶזק 

ְרִציִנית ְוַכָּמה ַּפָּנִסים ְׁשבּוִרים.
ַהַהְרָּגָׁשה  ֶאת  ְלָתֵאר  ִלי  ָקֶׁשה 
ֶאת  ְּכֶׁשָּבַחְנִּתי  ִּבי,  ֶׁשָאֲחָזה  ַהָּקָׁשה 
ָחַׁשְבִּתי  א  אּוָלם  ַמֲעַׂשי,  ּתֹוְצאֹות 
ְלֶרַגע ְלִהְתַחֵּמק ֵמַאֲחָריּות; הֹוֵצאִתי 
ִמִּכיִסי ִּפַּסת ְנָיר ָוֵעט ְוָרַׁשְמִּתי ְּפִנָּיה 

ְלַבַעל ָהֶרֶכב:
"ְלַצֲעִרי ָּפַגְעִּתי ְּבִרְכְּב, ֲאִני ִמְתַנֵּצל. 
ְּבַתְחִּתית  ְלַתְׁשלּום".  ֶקֶׁשר  ִעִּמי  צֹר 
 – ָהִאיִׁשִּיים  ְּפָרַטי  ֶאת  ָרַׁשְמִּתי  ַהַּדף 
ֶאת  ְוִהְצַמְדִּתי  ְוֶטֶלפֹון,  ְּכתֶֹבת  ֵׁשם, 

ַהַּדף ְלִׁשְמַׁשת ָהֶרֶכב ַהִּנְפָּגע.
ַהַּנָּיד  ִצְלֵצל  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ָיִמים  ַּכָּמה 
ְּבִכיִסי, ַהּדֹוֵבר ֶׁשֵּמֵעֶבר ַלַּקו ִהְזַּדָהה 
ְּכעֹוֵדד, ַּבַעל ַהִּמיצּוִּביִׁשי, קֹולֹו ָהָיה 

ִנְרָּגׁש:
ִלי  ָקָרה  א  ֵמעֹוָלם  ָאִחי,  "ִּתְׁשַמע 
ְּבִהְתַלֲהבּות,  ָאַמר  הּוא  ָּדָבר",  ָּכֶזה 
ֶאת  ַמֲחֶנה  ֲאִני  ָׁשִנים  ַּכָּמה  "ִמֶּזה 
 ְּבַמֲהַל ַהָּמקֹום,  ְּבאֹותֹו  ִרְכֵבי 
ַמּכֹות  ְמַעט  א  ָסַפג  הּוא  ִנים  ַהּׁשָ
אּוָלם  ַאְחָריּות,  ַחְסֵרי  ִמַּנָהִגים  ַּפח 
ִלי  ְלהֹוִדיַע  ָטְרחּו  א  ֵמעֹוָלם  ֵהם 
ַעל ָּכ. ֲאָבל ַאָּתה, ְיִדיִדי, ַאָּתה ָאָדם 
ֲאִני   !ִמְּמ ִמְתַּפֵעל  ַמָּמׁש  ֲאִני  ָיָׁשר! 
ָּבטּוַח ֶׁשַאָּתה ָאָדם ָּדִתי, ַרק ַהָּדִתִּיים 

ִמְתַנֲהִגים ָּכ ָיֶפה..."
 ?אֹוְת ְמַפֶּצה  ֲאִני   ֵאי "ַּתְכֶל'ס, 
ֶאת  ָקַטְעִּתי  ְלַׁשֵּלם?"  ָעַלי  ַּכָּמה 
ַלַּקו  ֶׁשֵּמֵעֶבר  ְוָהִאיׁש  ִהְתַלֲהבּותֹו, 
ִהְסִּביר ִלי ִּכי ֵּכיָון ֶׁשָעַמד ִלְמּכֹר ֶאת 
ִרְכּבֹו, הּוא ֻמְכָרח ְלַהֲחִזיר ֶאת ָהֶרֶכב 
ְלַמָּצבֹו ַהּקֹוֵדם ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ְלמֹוְכרֹו. 
ַיֲחִסית  זֹול   ְּבמּוָס ֶׁשִּיְבּדֹק  ִסַּכְמנּו 

ֶאת ַהְּמִחיר ְויֹוִדיַע ִלי.
ר  ִּבּׂשֵ הּוא  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ָׁשעֹות  ַּכָּמה 
ְּבִמְזַרח   מּוָס ִלְמצֹא  ִהְצִליַח  ִּכי  ִלי 
ַהַּתָּקָלה  ֶאת  לֹו  ֶׁשְּיַתֵּקן  ְירּוָׁשַלִים 
ֵמאֹות  ַוֲחֵמׁש  ֲאָלִפים  ִּבְׁשֶׁשת 

ְׁשָקִלים.
ֵמאֹות  ַוֲחֵמׁש  ֲאָלִפים  ְׁשֶׁשת 
ֵמֵהיָכן  ְּבִקְרִּבי,  ָנַפל  ִלִּבי  ְׁשָקִלים... 
ֶאַּקח ְסכּום ָּגדֹול ֶׁשָּכֶזה ְּכֶׁשַּמְׂשָּכְרִּתי 
ֵאיָנּה ַמְסִּפיָקה ִלי ַאף ְּכֵדי 'ִלְגמֹר ֶאת 
ַלַּקו  ֶׁשֵּמֵעֶבר  ָלִאיׁש  אּוָלם  ַהחֶֹדׁש'. 
ָאַמְרִּתי ְּבִבָּטחֹון, ִּכי ֵאין ׁשּום ְּבָעָיה, 
ְלֶחְׁשּבֹונֹו  ַאֲעִביר  ָיִמים  ַּכָּמה   ּוְבתֹו
ֶׁשל  ְּבֶפֶרץ  ַהְּמֻבָּקׁש.  ַהְּסכּום  ֶאת 
ִעם  ְלַהְמִּתין  ָהִאיׁש  ִהְסִּכים  ְנִדיבּות 
ְּבעֹוד  ִראׁשֹון  ְליֹום  ַעד  ַהַּתְׁשלּום 

ְׁשבּוַעִים.
ָחְלפּו ְׁשבּוַעִים, ָאָתא ּוָבא יֹום ִראׁשֹון 
ג ֵמֵהיָכן ֶאַּקח  ַהְּמֻדָּבר ְּכֶׁשֵאין ִלי ֻמּׂשָ
ְּבאֹותֹו  'ְּבִמְקֶרה'  ַמָּמׁש  ַהֶּכֶסף.  ֶאת 
יֹום  ֶׁשִּלי,  ַהֻהֶּלֶדת  יֹום  ָחל  יֹום 
נֹוַתר  א  ְוִלי  ָרצֹון',  ְּכ'ֵעת  ֶׁשֶּנְחָׁשב 
ּוְלִהְתַּפֵּלל.  ָעה  ַהּׁשָ ֶאת  ְלַנֵּצל  ֶאָּלא 
ה'  ִּבְפֵני  ִלִּבי  ֶאת  ֵאפֹוא  ֵהַׂשְחִּתי 
ְוִתִּניִתי  ְּפׁשּוטֹות  ְּבִמִּלים   ִיְתָּבַר

ְלָפָניו ֶאת ָצָרִתי:
ַהּיֹום  ַחָּיב  ֲאִני  ַמִים,  ֶׁשַּבּׁשָ "ֲאִבי 
ַוֲחֵמׁש  ֲאָלִפים  ְׁשֶׁשת  יג  ְלַהּׂשִ
יֹוֵתר  ְמַבֵּקׁש  ֵאיִני  ְׁשָקִלים.  ֵמאֹות 
ִּכי  ּוְמַבֵּקׁש  ִמְתַחֵּנן  ֲאִני  אּוָלם   ,ִמָּכ
ִמְּבִלי  ַהְּסכּום  ֶאת  יג  ֶׁשַאּׂשִ ִלי  ַּתֲעזֹר 
ֶׁשֵאָאֵלץ ִלְפגַֹע ְּבַפְרָנַסת ִמְׁשַּפְחִּתי". 
ָּכֵהָּנה ָועֹוד ֶהֱעַתְרִּתי ֵמעֶֹמק ַהֵּלב ַעד 

ֶׁשַחְׁשִּתי ֲהָקָלה.
ַׁשֲחִרית  ִמְּתִפַּלת  ַׁשְבִּתי  ַּכֲאֶׁשר 
ְוַהִּכּתּוב  ַהַּנָּיד,  ַהֶּטֶלפֹון  ֶאת  ָנַטְלִּתי 
ר ִלי ִּכי עֹוֵדד ִחֵּפׂש  ֶׁשַעל ַהָּמָס ִּבּׂשֵ
ְּפָעִמים  ֵמָחֵמׁש  ָּפחֹות  א  אֹוִתי 
ֵאָליו  ָחַזְרִּתי  ָהַאֲחרֹוָנה.  ָעה  ַּבּׁשָ
ְוָחַׁשְבִּתי ֶׁשְּבַוַּדאי הּוא ְמֻעְנָין ִלְמסֹר 
הּוא  אּוָלם  ֶחְׁשּבֹונֹו...  ְּפָרֵטי  ֶאת  ִלי 
ָהָיה  ָיכֹול  א  ְוִכְמַעט  ִנְרָּגׁש  ָהָיה 

ְלַדֵּבר...
אֹוֵהב  ה'  טֹוב,  ִאיׁש  ַאָּתה  "ָאִחי, 
אֹוְת! ֵאיְנ ָצִרי ְלַׁשֵּלם ִלי ֲאגֹוָרה!" 
ָׁשבּו  סֹוף  ְּכֶׁשּסֹוף  ָאַמר,  הּוא 
ָקָרה?"  ָמה  "ָלָּמה,  ְלִפיו.  ַהִּמִּלים 
"ִלְפֵני  ִסֵּפר:  ְועֹוֵדד  ִהְתַעְנַיְנִּתי,   –
ַּבָּמקֹום  ָחִניִתי  ַּכֲאֶׁשר  ִּכְׁשָעַתִים, 
ֶׁשל  'ָאקֹוְרְּדיֹון'  אֹוטֹוּבּוס  ַהָּקבּוַע, 
'ֶאֶגד' ִנְכַנס ְּבָטעּות ַלֲחָנָיה ַהְּצפּוָפה. 
ֵמַהָּמקֹום,  ְלֵהָחֵלץ  ִנָּסה  הּוא  ַּכֲאֶׁשר 
ִהְצִליַח ַלֲעׂשֹות זֹאת, אּוָלם א ִלְפֵני 
 ְוָהַפ ֶׁשִּלי  ַּבִּמיצּוִּביִׁשי  ֶׁשִהְתַנֵּגׁש 

אֹוָתּה ְל'ִפיָתה' ְמעּוָכה..." 
ַׁשַּמאי  ַלָּמקֹום  ִהִּגיַע  ָקָצר  ְזַמן   ּתֹו
ֶׁשל ֶחְבַרת ֶאֶגד, ֶׁשָּקַבע ִּכי ִרְכִּבי ָיָצא 
ַהִּבּטּוַח  ֶחְבַרת  ְנִציג  ִׁשּמּושׁ.  ִמְּכַלל 
ֵהֵחל  ְּכָבר  ַלָּמקֹום  ִעּמֹו  ֶׁשִהִּגיַע 
ַּבֲהִליִכים ְּכֵדי ְלַפּצֹות אֹוִתי ּוְלַהֲעִניק 
ַהָּמֵלא.  ַה'ְּמִחירֹון'  ִּבְמִחיר  ֶרֶכב  ִלי 
ַהִּתּקּון,  ַעל  ִלי  ְלַׁשֵּלם   ָצִרי  ֵאיֵנ

ִמּשּׁום ֶׁשָּפׁשּוט ֵאין ָמה ְלַתֵּקן..."
ֶאת  ְלַקֵּבל  ְּכֵדי  ָעִׂשיָת  'ִּתּקּון'  "ֵאיֶזה 
"ׁשּום  עֹוֵדד,  ִהְתַעְנֵין  ַהֶּזה?"  ַהֵּנס 
ְּבאֹוָתּה  "ָּפׁשּוט  ֵהַׁשְבִּתי,  'ִּתּקּון'" 
לֹו  ִּגִּליִתי  ִהְתַּפַּלְלִּתי!"  ַמָּמׁש  ָׁשָעה 
ָהָיה  א  ְּכלּום  ֶׁשִּבְלָעָדיו  ַהּסֹוד  ֶאת 

קֹוֶרה.
'ִפֻּקֶדי ָדָרְׁשִּתי' ְּבַהֲעְתָך

ִלּמּוד ִמְקָרא, ִמְׁשָנה ּוְגָמָרא 
ְלַאַחר  ַהּתֹוָרה,  ִּבְרכֹות  ֶׁשְּלַאַחר  ַהִּלּמּוד  ִמֵּסֶדר  ְּכֵחֶלק 
ֲאִמיַרת ְּפסּוֵקי ָּפָרַׁשת ִּבְרַּכת ּכֲֹהִנים, ָקְבעּו ְמַסְּדֵרי ַהְּתִפָּלה 
לֹוַמר ֶאת ִמְׁשַנת 'ֵאּלּו ְּדָבִרים'. ִמְׁשָנה זֹו ְמֻיֶּסֶדת ַעל ַהִּמְׁשָנה 
ַהּפֹוַתַחת ֶאת ַמֶּסֶכת ֵּפָאה, ֶׁשָּבּה הּוְבאּו ְׁשֵּתי ְקבּוצֹות ֶׁשל 
ִמְצוֹות ַּבֲעלֹות ְמַכֶּנה ְמֻׁשָּתף; ָהִראׁשֹוָנה – ִמְצוֹות ֶׁשַהּתֹוָרה 
ֶׁשִּמי  ִמְצוֹות   – ִנָּיה  ְוַהּׁשְ ִקּיּוָמן.  ְלאֶֹפן  ִׁשעּור  ָקְצָבה  א 
ֶׁשּזֹוֶכה ְלַקְּיָמן ְמַקֵּבל ָׂשָכר ְמֻיָחד ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ['ֵּפרֹוֵתיֶהם'], 

מּור לֹו ָלעֹוָלם ַהָּבא.  ִמְּלַבד ְׂשַכר ַהִּמְצָוה ['ַהֶּקֶרן'] ַהּׁשָ
ְלִמְׁשַנת  ֵּפָאה  ְּבַמֶּסֶכת  ָהִראׁשֹוָנה  ַהִּמְׁשָנה  ֵּבין  ֵיׁש  ֶהְבֵּדל 
ַאְרַּבע  ַרק  הּוְבאּו  ֵּפָאה  ְּבַמֶּסֶכת  ֶׁשְּלָפֵנינּו;  ְּדָבִרים'  'ֵאּלּו 
'ֶׁשָאָדם אֹוֵכל ֵּפרֹוֵתיֶהם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה', אּוָלם ַּבֵּסֶדר  ִמְצוֹות 
ֵמֶהן  ַאְרַּבע  נֹוָספֹות;  ִמְצוֹות  ֵׁשׁש  ֲעֵליֶהן  נֹוְספּו  ֶׁשְּלָפֵנינּו 
ּוִמְּלַבָּדן  א),  (קכז  ַׁשָּבת  ְּבַמֶּסֶכת  יֹוָחָנן  ַרִּבי  ְּבִדְבֵרי  מּוָבאֹות 

ְׁשַּתִים נֹוָספֹות – "ַהְכָנַסת ַּכָלּה ּוְלָוַית ַהֵּמת".
ִמִּדְבֵרי ַּבֲעֵלי ַהּתֹוְספֹות (ְּבָרכֹות יא ב ד"ה ֶׁשְּכָבר) ַמְׁשָמע, ֶׁשָאֵכן, 
ִׁשעּור..."  ָלֶהם  ֶׁשֵאין  דְָבִרים  "ֵאּלּו   – ָהִראׁשֹון  ַהֵחֶלק  ַרק 
"ֵאּלּו   – ִני  ַהּׁשֵ ַהֵחֶלק  ְמקֹור  ְוִאּלּו  ְּבֵפָאה,  ַּבִּמְׁשָנה  ְמקֹורֹו 
דְָבִרים ֶׁשָאָדם אֹוֵכל ֵּפרֹוֵתיֶהם..." – ּבְִבַרְיָתא ֶׁשֵאיָנּה ְמצּוָיה 
ַהּתֹוְספֹות  ְּבַכּוַָנת  ֶׁשֵּפְרׁשּו  ֵיׁש  ְואּוָלם  ָׁשם).  (ַמַהְרָׁש"א  ְּבָיֵדינּו 
יֹוָחָנן  ַרִּבי  ֶׁשל  ַּב'ִּמיְמָרא'  הּוא  ִני  ַהּׁשֵ ַהֵחֶלק  ֶׁשְּמקֹור 

"ס' ָׁשם).  ֶׁשהּוְבָאה ְלֵעיל ('ָמסֶֹרת ַהּׁשַ
ִלְלמֹד  נּוַכל  ָהִרי"ף)  ִמַּדֵּפי  ב  ה  (ְּבָרכֹות  יֹוָנה  ַרֵּבנּו  ִמִּדְבֵרי  ְוָאֵכן, 
ֶׁשָאנּו  ַהּתֹוָרה  ִּבְרכֹות  לֹוׁש  ֶׁשּׁשְ ֶׁשָּכַתב  ּנּוי,  ַהּׁשִ ִסַּבת  ַעל 
ְמָבְרִכים ִמיֵדי ּבֶֹקר ['ַלֲעסֹוק ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה'; 'ַהְמַלֵּמד ּתֹוָרה 
'ִמְׁשָנה'  'ִמְקָרא,  ְּכֶנֶגד:  ֵהן  ַהּתֹוָרה']  'נֹוֵתן  ִיְׂשָרֵאל';  ְלַעּמֹו 
ָּפָרַׁשת   – 'ִמְקָרא'  ְלַאֲחֵריֶהן  ִלְלמֹד  ִּתְּקנּו  ֵּכן  ַעל  ּו'ְגָמָרא'. 
ִׁשעּור"  ָלֶהם  ֶׁשֵאין  דְָבִרים  "ֵאּלּו   – 'ִמְׁשָנה'  ּכֲֹהִנים',  'ִּבְרַּכת 
ְוכּו'  ֵּפרֹוֵתיֶהם"  אֹוֵכל  ֶׁשָאָדם  דְָבִרים  "ֵאּלּו   – ּוְגָמָרא  ְוכוּ', 

(ִסּדּור 'ְצלֹוָתא ְּדַאְבָרָהם' עמ' יד). 

ַהַּטַעם ְלִלּמּוד ִמְׁשַנת 'ֵאּלּו ְּדָבִרים' ַּדְוָקא
ִמְּפֵני ָמה ָּבֲחרּו ַּדְוָקא ְּבִמְׁשַנת 'ֵאּלּו דְָבִרים' ִמָּכל ַהִּמְׁשָניֹות? 
'ֵסֶדר ַהּיֹום' (ֵסֶדר ְּבָרכֹות ֶׁשל ַׁשֲחִרית) ֵּפֵרׁש: ְּבִמְׁשָנה  א. ַּבֵּסֶפר 
זֹו ִנְמנּו ִמְצוֹות ֶׁשִּיְׂשָרֵאל, ַרְחָמִנים ְוגֹוְמֵלי ֲחָסִדים, ִנְזָהִרים 
ַהְּתִפָּלה,  ִלְפֵני  ַּבּבֶֹקר  ָּבּה  ַהִּלּמּוד   ְלִפיָכ ִּבְמֻיָחד.  ָּבֶהן 
ְמעֹוֵרר ְזכּות ַעל ִיְׂשָרֵאל, ַוֲאִמיָרָתּה ְמַׁשֶּמֶׁשת ֵמֵעין ְּתִפָּלה 

ֶׁשִּיָּגֲאלּו ִמָּצרֹוֵתיֶהם ִּבְׂשַכר ִקּיּום ִמְצוֹות ֵאּלּו. 
ב. ַּבִּסּדּור 'ֲעבֹוַדת ִיְׂשָרֵאל' ֵהִביא ְלָבֵאר, ֶׁשָּבֲחרּו ַּבִּמְׁשָנה זֹו: 
"ִמּשּׁום ֶׁשֲהָלכֹות ְּפסּוקֹות ֵהן, ּוְמַדְּבִרים ְּבִמְצוֹות ֶׁשּנֹוֲהגֹות 

ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה ּוְבָכל ָאָדם". 
ג. ַּבִּסּדּור 'ְצלֹוָתא ְּדַאְבָרָהם' (עמ' טו) ֵּבֵאר: ִמְׁשָנה זֹו ְמַלֶּמֶדת 
ָהָאָדם  ַעל  ּוִמְצָוה  ִׁשעּור,  ֵאין  ּתֹוָרה'  ֶׁשְּל'ַתְלמּוד  אֹוָתנּו 
ִנְטֶעה  א   ָּכ ְללֹוְמָדּה,  ִּתְּקנּו   ְלִפיָכ ְיָכְלּתוֹ.  ְּכִפי  ִלְלמֹד 
ֶזה  ָקָצר  ְּבִלּמּוד  ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  חֹוַבת  ְיֵדי  ָיָצאנּו  ִּכי  ִלְסּבֹר 

ֶׁשְּלַאַחר ִּבְרכֹות ַהּתֹוָרה. 

ֶדה ֶׁשֵאין ָלֶהן ִׁשעּור ִמְצוֹות ַהּׂשָ
ֵיׁש ִמְצוֹות ֶׁשָּקְבָעה ָלֶהן ַהּתֹוָרה ִׁשעּור ֶׁשִּמֶּמּנּו ֵאין ְלָפחֹות, 
ִמְתַקֶּיֶמת  ֶׁשֵאיָנּה  ֶּפַסח,  ְּבֵליל  ַמָּצה  ֲאִכיַלת  ִמְצַות  ְּכגֹון 
ֶׁשַהּתֹוָרה  ִמְצוֹות  ֵיׁש   ּוֵמִאיָד ִמַּכַּזִית.  ָּפחֹות  ַּבֲאִכיַלת 
ִהְגִּביָלה ָּבֶהן ִׁשעּור ֶׁשָעָליו ֵאין ְלהֹוִסיף, ְּכמֹו ִמְצַות ַהְפָרַׁשת 
ְּתרּוָמה  ְיבּולֹו  ֶאת ָּכל  ְלַהְפִריׁש  אי  ַרּׁשַ ָאָדם  ֶׁשֵאין  ְּתרּוָמה, 

(ְירּוַׁשְלִמי ֵּפָאה א א). 

ִמְׁשָנֵתנּו מֹוָנה ָחֵמׁש ִמְצוֹות ֶׁשַהּתֹוָרה א ָנְתָנה ָּבֶהן ִׁשעּור 
ְלַקְּיָמן  ִנָּתן   ,ֶׁשָּכ ֵּכיָון  ְלַמְעָלה.  ְוא  ְלַמָּטה  א   – ְּכָלל 
ּוְלַקְּיָמן  ְלהֹוִסיף  ָאָדם  ָיכֹול   ּוֵמִאיָד ְּביֹוֵתר,  ַהָּקָטן  עּור  ַּבּׁשִ

ְּבִלי ְּגבּול. 

ֶדה  ְׁשֵּתי ַהִּמְצוֹות ָהִראׁשֹונֹות ֵהן ִמְצוֹות ַהּנֹוֲהגֹות ִּביבּול ַהּׂשָ
– "ַהֵּפָאה ְוַהִּבּכּוִרים". ָּגֵדר ִמְצַות 'ֵּפָאה' הּוא ֶׁשַהּקֹוֵצר ֶאת 
ִּבְקֵצה  ֵחֶלק  ַיְׁשִאיר  ֶאָּלא  ְיבּולֹו,  ָּכל  ֶאת  ִיְקצֹר  א  ָׂשֵדהּו 
ֶדה ['ֵּפָאה'] ַּבֲעבּור ָהֲעִנִּיים, ַּכָּכתּוב (ְוִיְקָרא יט ט-י): "א  ַהּׂשָ
ּתֹוָרה  ִמִּדין  אָֹתם".  ַּתֲעזֹב  ְוַלֵּגר  ֶלָעִני   ;...ָׂשְד ְּפַאת  ְתַכֶּלה 
ָיכֹול  ֶאָּלא  ֶדה,  ַּבּׂשָ ְלַהְׁשִאיר  ֶׁשַחָּיִבים  ַל'ֵּפָאה'  ִׁשעּור  ֵאין 
ִחָּטה  ְולּו  ַיְׁשִאיר  ִאם  ַאף  ַה'ֵּפָאה'  ִחּיּוב  ֶאת  ְלַקֵּים  ָהָאָדם 
ֶדה, ְוֵכן ְלֵהֶפ – ָיכֹול הּוא ִלְקצֹר ַרק ִחָּטה  ַאַחת ִמָּכל ַהּׂשָ
ָאר ְּכ'ֵפָאה'. ְואּוָלם ֲחָכִמים ָקְבעּו  ַאַחת ּוְלהֹוִתיר ֶאת ָּכל ַהּׁשְ
ים  ּׁשִ ִמּׁשִ ֶאָחד  ְוהּוא:  ִלְפחֹת,  ֵאין  ֶׁשִּמֶּמּנּו  ִׁשעּור  זֹו  ְלִמְצָוה 

ֵמַהְּיבּול (רֹא"ׁש ֵּפָאה א א). 
ְּבִמְצַות 'ִּבּכּוִרים' ִהְצַטּוֵינוּ ְלַהֲעלֹות ִלירּוָׁשַלִים ֶאת ַהֵּפרֹות 
ַהִּמְקָּדׁש  ְלֵבית  ַלֲהִביָאם  ִּביבּוֵלנּו,  ֶׁשִהְבִׁשילּו  ָהִראׁשֹוִנים 
ּוְלַקֵּים ָּבֶהם ֶאת ַהֵּסֶדר ֶׁשֵהִביָאה ַהּתֹוָרה ְּבָפָרַׁשת ִּכי ָתבֹא 
(ְּדָבִרים כו). ִמְצָוה זֹו נֹוֶהֶגת ְּבֵפרֹות ִׁשְבַעת ַהִּמיִנים ִּבְלַבד. ִמן 
ְיֵדי  ָלֵצאת  ָאָדם  ָיכֹול  'ִּבּכּוִרים';  ְלִמְצַות  ִׁשעּור  ֵאין  ַהּתֹוָרה 
ֶאת  ַלֲעׂשֹות  הּוא  ָיכֹול   ּוֵמִאיָד ֶאָחד,  ְּפִרי  ִּבְנִתיַנת  חֹוָבָתּה 
ָּכל ֵּפרֹוָתיו 'ִּבּכּוִרים' (רֹא"ׁש ָׁשם). ֵיׁש ַהּסֹוְבִרים ֶׁשַאף ְלִמְצָוה 
יז,  ב  ִּבּכּוִרים  (ַרְמָּב"ם  ים  ּׁשִ ִמּׁשִ ֶאָחד   – ִׁשעּור  ֲחָכִמים  ָקְבעּו  זֹו 

ּוְרֵאה תיו"ט ִּבּכּוִרים ב ג). 

'ֵרָאיֹון' ֶׁשֵאין לֹו ִׁשעּור
ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים ָהָיה ָּכל ְיהּוִדי ַחָּיב ְלֵהָראֹות 
טז):  טז  (ְּדָבִרים  ָהְרָגִלים, ַּכָּכתּוב  ֶׁשת  ִמּׁשְ ֶאָחד  ְּבָכל  ָּבֲעָזָרה 
ָנה ֵיָרֶאה ָכל ְזכּוְרָך ֶאת ְּפֵני ה' ֱאֶקיךָ".  "ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים ַּבּׁשָ
ָקְרַּבן  ֲהָבַאת  ִעם  ָּבֲעָזָרה  ְלֵהָראֹות  ֶׁשֵּיׁש  זֹו  ִמְצָוה  ִמְּתָנֵאי 
 – ִׁשעּור  ֵאין  זֹו  ְלִמְצָוה  ַאף  א).  א  ֲחִגיָגה  (ַרְמָּב"ם  ְרָאָיה  עֹוַלת 
חֹוָבתֹו,  ְיֵדי  ָיָצא  ֶאָחד  ֶרַגע  ַרק  ָּבֲעָזָרה  ָאָדם  ָעַמד  ֶׁשִאם 
ְּבָכל  ִמְצָוה  ִקֵּים  ָהֶרֶגל,  ְיֵמי  ָּכל  ָּבֲעָזָרה  ָעַמד  ִאם   ּוֵמִאיָד

ֶרַגע ָוֶרַגע (רֹא"ׁש ָׁשם; 'ְׁשנֹות ֵאִלָּיהּו' ָׁשם).
ֶׁשֵאין  ַהִּמְצוֹות  ִּבְכַלל  'ָהֵרָאיֹון'  ֶאת  ַהִּמְׁשָנה  ֶׁשָּנְקָטה   ְּבָכ
ָלֶהן ִׁשעּור, ָּכְלָלה ֵהן ֶאת ַהִּמְצוֹות ַהִּנְראֹות ָּבֲעָזָרה ְוֵהן ֶאת 
ִחּיּוב ֲהָבַאת ָקְרַּבן 'עֹוַלת ְרָאָיה' ֶׁשהּוא ָּכָאמּור ִמְּתָנֵאי ִמְצָוה 
ְיֵדי  ָלֵצאת  ָאָדם  ָיכֹול  ּתֹוָרה  ִמִּדין  ֶׁשֵּכן  ִׁשעּור.  לֹו  ְוֵאין  זֹו, 

חֹוָבתֹו ַּבֲהָבַאת עֹוַלת ְרָאָיה, ְּבָכל ׁשִֹוי ֶׁשהּוא (רע"ב ָׁשם). 

ְּגִמילּות ֲחָסִדים ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה 
ַּבּגּוף  ֵהן  ְלַקְּיָמּה  ֶׁשִּנָּתן  ִמְצָוה  ִהיא  ֲחָסִדים  ְּגִמילּות  ִמְצַות 
ְּכגֹון  ְּבָממֹון  ְוֵהן  חֹוִלים,  ּוִבּקּור  ְוַכָּלה  ָחָתן  ְּבִׂשְמַחת  ְּכגֹון 
ֵאין  ַּבּגּוף  ֲחָסִדים  ִלְגִמילּות  ְׁשבּוִיים.  ּוִפְדיֹון  ְצָדָקה  ַמַּתן 
ִׁשעּור, ֲאִפּלוּ ִמְּדַרָּבָנן. ְואּוָלם ִלְגִמילּות ֲחָסִדים ְּבָממֹונֹו, ַאף 
א)  נ  (ְּכֻתּבֹות  ָקְבעּו  ֲחָכִמים  ַהּתֹוָרה,  ִמן  ִׁשעּור  ֶׁשֵאין  ִּפי  ַעל 
(ֵּפרּוׁש  ִלְצָדָקה  ִמְּנָכָסיו  ֵמחֶֹמׁש  יֹוֵתר  ְלַפֵּזר  ְלָאָדם  ֶׁשָאסּור 

ַהִּמְׁשָניֹות ָלַרְמָּב"ם ָׁשם). 

ְּבִלּמּוד  ְמַקְּיִמים  ָאנּו  ֶׁשאֹוָתּה  ּתֹוָרה',  'ַּתְלמּוד  ְלִמְצַות  ַאף 
ְּכִפי  ִלְלמֹד  ְמֻצּוֶה  ָהָאָדם  ִׁשעּור.  ֵאין  ּבֶֹקר,  ִמיֵדי  זֹו  ִמְׁשָנה 
(ֵּפרּוׁש  ָוַלְיָלה"  יֹוָמם  ּבֹו  "ְוָהִגיָת  ח):  א  (ְיהֹוֻׁשַע  ַּכָּכתּוב  ְיָכְלּתוֹ, 
ְּבִמְצָוה  ַלֲעסֹק   ֶׁשִּנְצָר אֹו  ִּבְצָרָכיו  ֶׁשָּטרּוד  ִמי  ָׁשם).  ָהרֹא"ׁש 
ַאֶחֶרת, ָיכֹול ָלֵצאת ְיֵדי חֹוַבת ִמְצָוה זֹו ֲאִפּלוּ ַעל ְיֵדי ִלּמּוד 
ַלֲעסֹק  ַמְרֶּבה  ֶׁשָאָדם  ְּכָכל   ,ּוֵמִאיָד ְּביֹום.  ַאַחת  ִמָּלה  ֶׁשל 

ַּבּתֹוָרה, ָּכ הּוא מֹוִסיף ְלַעְצמֹו עֹוד ָועֹוד ִמְצוֹות.
ִמָּכ ְיכֹוִלים ָאנּו ְלָהִבין ַעד ַּכָּמה ֲחִביָבה ִהיא ִמְצַות ִלּמּוד 
ּתֹוָרה, ֶׁשֵּכן ִאם ְּבִלּמּוד ִמָּלה ַאַחת ְמַקְּיִמים ִמְצָוה, ַעל ַאַחת 
 – ַהּיֹום   ְּבֶמֶׁש ַרּבֹות  ָׁשעֹות  ִלְלמֹד  ֶׁשּזֹוֶכה  ִמי  ְוַכָּמה  ַּכָּמה 
ָמה ַרּבֹות ֵהן ַהְּזֻכּיֹות ֶׁשָּיכֹול הּוא ְלהֹוִסיף ְּבָכל יֹום, ַלֲאָלִפים 
עֹוֵסק,  ְוֵאינֹו  ַּבּתֹוָרה  ַלֲעסֹק  ֶׁשָּיכֹול  ִמי   ּוֵמִאיָד ְוִלְרָבבֹות. 
ַּכָּמה ִרְבבֹות ִמְצוֹות הּוא ַמְפִסיד ִמיֵדי יֹום! ('ְׁשנֹות ֵאִלָּיהּו' ָׁשם).

'ַמַּכת ַמַחץ' ַּתַחת 'ַמַּכת ַּפח'

בּוִעי ִסּפּור ׁשְ
ה  ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

ּתחת 'ַמַּכ

ּו ִספפוּּ
ל עלַ

ִ ם
ָבִרים' (א) ַנת 'ֵאּלּו ּדְ ִמׁשְ

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 נִִניניּתַ פּפְְ ם 

ֱאָמִנים  ִבים ִמּקֹוְרֵאינּו ַהּנֶ ִמְכּתָ ֵבי ֱאמּוִנים   ִמְכּתְ

ְ

ממִמככ ִמכ ם 
ְלַמֲעֶרֶכת 'ְוכֹל ַמֲאִמיִנים' 

ִייַׁשר ּכֲֹחֶכם ַעל ְּפִעילּוְתֶכם ָהִעְקִבית ְוַהִּנְרֶחֶבת ְלַהְחָּדַרת ֲחִׁשיבּות ֲעִנַּית ָאֵמן. ָחׁשּוב ְמאֹד ְלַהְזִּכיר ָּכל ָהֵעת ֶׁשֵאין 
ַּדי ַּבֲעִנַּית ָאֵמן, ֶאָּלא ֵיׁש ִקְצָּבה ֶׁשָּקְבעּו ֲחָכִמים ַלֲעִנַּית ָאֵמן – ִּתְׁשִעים ֲאֵמִנים ִמיֵדי יֹום. ִקְצָּבה ִהיא ַהָּבִסיס ְלִמְנַהג 

ַחר ְּבַחְברּוָתא, ְּכִפי ֶׁשָּכַתב ַה'ִּמְׁשָנה ְּברּוָרה (ו יג).  ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
ֲהא ֶזה ַעָּתה ָלַמְדנּו ְּבֵסֶדר ַהַּדף ַהּיֹוִמי (ֵערּוִבין ד א-ב) סּוְגָיה ְׁשֵלָמה ַהָּדָנה ְּבִׁשעּוֵרי ַהִּמְצוֹות, ְוָדְרׁשּו "ֶאֶרץ ֵזית ֶׁשֶמן 
ה' ֵיׁש ִׁשעּור ְוִקְצָבה יֹוִמִּיים:  – ֶאֶרץ ֶׁשָּכל ִׁשעּוֶריָה ְּכֵזיִתים", ָעֵלינּו ָלֵתת ֶאל ֵלב ֶׁשַאף ַלֲאִמיַרת 'ְּדָבִרים ֶׁשִּבְקֻדּׁשָ

ֵמָאה ְּבָרכֹות, ִּתְׁשִעים ֲאֵמִנים, ֲעָׂשָרה ַקִּדיִׁשים, ַאְרַּבע ְקֻדּשֹׁות. 
ִּבְבָרָכה ֶנֱאָמָנה,

ל. פ. - ְירּוָׁשַלִים. 



נגמלים ונגאלים
האמת נעדרת

על  להתלונן  שאוהבים  אנשים  מעט  לא  ישנם 
האמת הנעדרת. הם אומרים: "הנה תפסו פה ושם 
רב מושחת, כנראה שאין שום אמת ברבנים חלילה; 
הפלגים  בין  וקשות  רבות  מחלוקות  ישנן  והנה 
מה  לדעת  אפשר  שאי  יוצא   – ביהדות  השונים 

לחפש,  טעם  אין  וגם  האמת, 
טיעונים  ישנם  צד  לכל  כי 
ואסמכתות  משלו  משכנעים 
ומגדולי  הקדושים  מהספרים 
הקודמים  מהדורות  תורה 
כך  עליהם".  נשען  שהוא 
על  המתלוננים  אומרים 

האמת הנעדרת.

"גדולי  טוענים,  הם  "ובכלל", 
כבר   – באמת  הגדולים  הדור 
היתום  ובדור  לעולמם,  הלכו 
הראוי  אחד  אף  לנו  אין  שלנו 
ההנהגה".  בנזר  להתעטר 
למסקנה  מגיעים  הם  ומזה 
ואין  אחד  באף  ֵאמון  שאין 
גם  ואין  מקום,  בשום  אמת 

סיכוי לדעת מה האמת...

מאוד  מסוכנת  טענה  וזו 
אתה  הזו  בטענה  כי  מאוד. 
כל  את  מקעקע  בעצם 
היא  היהדות  כל  היהדות. 

קבלה מרבותינו.

מסיני  תורה  קיבל  "משה 
עוברת  וכך  ליהושע",  ומסרה 
מדור  בטהרתה  התורה 
הענקים  בדורות  גם  לדור. 

יתברך  וה'  הענקים.  גבי  שעל  הקטנים  בדורות  וגם 
ומנהיגים  רועים  בו  שיהיו  ודור  דור  כל  על  משגיח 
את  ומעבירים  ה'  דבר  את  המלמדים  ומדריכים 

הלפיד לדור הבא עד ביאת הגואל.

אתה  עול.  לפריקת  מרצון  נובעת  הזאת  הטענה 
לחכמי  לציית  מחובתך  עצמך  את  לפטור  מחפש 

בכך  מפוקפק  מוסרי  צידוק  לך  מוצא  ואתה  הדור, 
ניתן  לא  וגם  אמתיים,  מנהיגים  שאין  טוען  שאתה 
וכל  בחירה  שום  לנו  שאין  יוצא  האמת,  את  לדעת 
התורה והמצוות הכול בטל ומבוטל חלילה וחס. וכך 

אתה מרשה לעצמך לעשות ככל העולה על רוחך.

זו   – מנהיגים  ואין  לשאול  מי  את  שאין  לומר 
טענה  זו  גמורה.  כפירה  ממש 
ברוך  שהקדוש  האומרת 
הזה  לעולם  אותנו  שלח  הוא 
אפשרית,  בלתי  למשימה 
עכברים  במלכודת  להתרוצץ 
באפילה.  כעיוורים  ולגשש 
בטרוניה  בא  יתברך  ה'  וכי 
בעיקר  עיוות  זה  בריותיו?  עם 
זה  האמונה.  ובעיקר  התורה 
ועל  ה'  על  סרה  לדבר  ממש 
את  לעקור  חייבים  תורתו. 

השקר הזה.

חכמים  אמונת 
אמתית

פרשת השבוע שלנו מחזקת 
ישנם  ודור  דור  שבכל  אותנו 
רבנים  ישנם  ומנהיגים,  רועים 
אמתיים. זו האמונה השלימה 
 – אמתית  חכמים  אמונת  וזו 
בדור  חכמים  שיש  להאמין 
להתקרב  ושאפשר  הזה 

אליהם וללמוד מהם.

אנחנו  הפרשה  בתחילת 
נתקלים במצוקה שבה האמת 
לנו:  ברור  לא  ה'  דבר  נעדרת, 
"כי ייפלא ממך דבר למשפט" 
אבל  לקרות",  יכול  "זה  התורה,  אומרת  "כן",  וכו'. 
בכל דור שבו זה קורה מבטיחה לנו התורה שיהיה 
לנו את מי לשאול. צריכים רק לצאת קצת מאיזור 
כמו  נמצא,  ובוודאי  כן,  רצון  מתוך  ולחפש  הנוחות 
שכתוב בהמשך: "וקמת ועלית אל המקום... ובאת

בימים  יהיה  אשר  השופט  ואל  הלויים  הכהנים  אל 

ההם ודרשת והגידו לך את דבר המשפט".

להדגשה  ליבנו  תשומת  את  העירו  כבר  וחז"ל 
המיוחדת של התורה "אשר יהיה בימים ההם". לומר 
ומנהיגים  בוודאי  גדולים  ישנם  ודור  דור  שבכל  לנו 
ושל  רבינו  משה  של  הגודל  בסדר  לא  הם  אם  וגם 
שמואל הנביא, הם עדיין המנהיגים ואנחנו מחויבים 
לשמוע בקולם כמו שהתורה מדגישה בלשון כפולה 

ומכופלת:

ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך...  (1)

ככל אשר יורוך, ושמרת לעשות  (2)

אשר  המשפט  ועל  יורוך  אשר  התורה  פי  על   (3)
יאמרו לך תעשה,

לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל".  (4)

לחפש באמת ובתמים
בהמשך הפרשה ישנו הבט נוסף ומשלים לאותה 
ואיך  ה',  קול  את  שמענו  ישראל,  עם  אנחנו,  סוגיה. 
נוכל לשמוע ולציית לדברי בשר ודם? אלא אומר לנו 
ה' יתברך, כמו שאז דיברתי עם כל אחד מכם, ואחר 
אל  פה  משה  עם  מדבר  שאני  כולכם  ראיתם  כך 
פה – כך אמשיך לדבר אתכם דרך הנביאים שלכם 

בכל דור ודור.

בעצמכם  "אתם  ישראל:  לעם  ואומר  ה'  וממשיך 
ביקשתם את זה במעמד הר סיני, כי הגעתם להבנה 
שזה מחויב המציאות שיהיו צדיקים ונביאים שיעמדו 
בין ה' וביניכם להביא ולפרש לכם את דבר ה'". ועל 

הבקשה הזאת נותן ה' לעם ישראל ציון לשבח!

וזה אחד המקומות הנדירים והמרגשים שבהם ה' 
אומר לנו: "מה שאתם אומרים מוצא חן בעיני. זה 
מצוין. אני אוהב את זה. היטבתם אשר דיברתם..." 
 – ומדריך  רב  חייב  שהוא  מקומו  את  יודע  כשאדם 
ה' יתברך בעצמו מתפעל מזה ומשבח את זה. כל 

אחד מאתנו חייב להגיע למסקנה ולהבנה הזאת.

לומדים ממשה בעצמו
וה' לא רק מתפעל, אלא הוא גם עושה את חלקו 
בעסקה ומבטיח לספק לנו את המדריכים שאנחנו 
אשר  היטיבו  אלי  ה'  "ויאמר  להם:  זקוקים  כך  כל 
דיברו. נביא אקים להם מקרב אחיהם כמוך, ונתתי 
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כל יהודי אני אוהב
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שערי תפילה פרק יג'
כאשר  כי,  הזכרנו  שעבר  בשבוע  יקרים,  הורים 
נתחיל במחשבות, תכנונים ופעולות חינוכיות ב"חינוך 

לתפילה" עלינו להציב את המטרה האמיתית.

לבית  הילד  את  להביא  אינה  האמיתית,  המטרה 
בבית  שיראה  לכך  להביאו  אלא  היום,  הכנסת 
הכנסת את ביתו לאורך שנים רבות. וכן אין מטרתנו 
לגרום לילד לקום למחרת מוקדם ולהיות בין עשרה 

אלא  שחרית,  לתפילת  ראשונים 
10 בעוד  גם  כך  שיעשה  מטרתנו 

שנים. 

שאנחנו  הוא:  העיקרים  ועיקר 
שיהיה  הילד  את  לחנך  רוצים 
ומתוך  יתברך,  ה'  עם  "קשר"  לו 
זו  התפילה,  תצמח  הזה  הקשר 
הסדורה לנו וזו האישית, התפילה 
שיוצאת מהלב, אותה השתוקקות 
העולם,  מלך  עם  לשוחח  פנימית 

עם אבא.

תפילה ואמונה

את  לחנך  שלנו  הקשיים  אחד 
מהעובדה,  נובע  לתפילה,  הילד 
שה'  הזו  הבהירות  לנו  שחסרה 

יתברך נמצא איתנו "כאן ועכשיו", הוא מחיה אותנו, 
העבודה  וכל  לנו  הדרוש  כל  את  משלים  לנו,  דואג 

שלנו, היא לשמור איתו "על קשר".

יתברך נמצא "אי  לעיתים, כאילו ונדמה לנו, שה' 
מהמציאות  רחוק  מאוד  הזה  המקום  אבל  שם" 
הספציפית  מהבעיה  או  שלנו  היומיומית  העכשווית 

שלנו. 

ויכול להיות שאנו מאמינים שה' נמצא שם ואפילו 
יודע מה קורה איתנו עכשיו, אבל אנחנו לא ממש 
בכל  ויכול  הזו  המציאות  את  מכוון  שהוא  בטוחים 

רגע נתון לשנותה. 

עולם - העלמה

האמוניות  ההתלבטויות  את  מעלה  אני  ולמה 
בעקבות  מקבל  שאני  הרבות  מהשיחות  כי  הללו? 

המאמרים האחרונים ומקריאת התגובות של חלק 
מהקוראים החשובים, אני מבין שישנו חוסר בהירות 

אמוני בקשר המעשי שלנו עם ה' יתברך. 

שגרת החיים שלנו "בעולם הזה" במקום שבו ה' 
השגחתו  ואת  עצמו  את  והסתיר  העלים  יתברך 
מי  של  בהרגשה  בהירות  חוסר  מעלים  ברואיו,  על 
שמנהיג את העולם, ומכאן נובע הקושי לקבל את 
העבודה של לימוד וחינוך לתפילה 
דרך הלימוד וחינוך לשיחה אישית 

וקשר עם ה'. 

אשתף אתכם בשיחה שהייתה 
לי עם יהודי יקר:

ה'  עם  קשר  אומרת  זאת  "מה 
תפילה,  זה?!  על  שמענו  איפה 
בזמן  המצוות,  ככל  מצווה  היא 
התפילה מתפללים, וזהו! לא צריך 
לבנות קשר, אלא פשוט להתפלל. 
זה  לתפילה,  הילד  חינוך  ולכן 

להרגיל אותו להתפלל, נקודה." 

אכן, ישנם הורים רבים, שכאשר 
ליד  "יושב"  הילד  את  רואים 
הסידור ומתנענע, אז הם מרוצים 
לנו  ואין  להתפלל,  למד  כבר  הילד  שאכן  וחושבים 
עוד במה להתקדם. וכשנשאל את האב: טוב הילד 
יושב יפה ומתנדנד יפה, אבל איך זה קשור למהות 
החינוך  זהו  מבחינתי  יענה  האב  אז  התפילה?! 
לתפילה, שהילד ישב לידי ויתנדנד כמו כולם ויתפלל.

קשר אמיתי עם ה' 

אכן אב יקר, אתה בהחלט צודק. החינוך לתפילה, 
התפילה  מהי  אך  להתפלל.  הילד  את  הוא להרגיל 
בעצמה?! הרמב"ם מאיר את עינינו וכותב בתחילת 

הלכות תפילה, כך:

מתפלל  אדם  שיהא  הוא:  כך  זו,  מצוה  "חיוב   ...
ומתחנן בכל יום, ומגיד שבחו של הקדוש ברוך הוא, 
בבקשה  להן  צריך  שהוא  צרכיו  שואל  כך  ואחר 
ובתחינה, ואחר כך נותן שבח והודיה לה' על הטובה 
שהשפיע לו:  כל אחד כפי כוחו. אם היה רגיל, מרבה 

בתחינה ובקשה; ואם היה ערל שפתיים, מדבר כפי 
יוכלו ובכל עת שירצה. וכן מניין התפילות, כל אחד 
ביום,  אחת  פעם  שמתפלל  יש  יכולתו-   כפי  ואחד 
ויש שמתפלל פעמים הרבה... וכן היה הדבר תמיד 

עד עזרא...".

או  הגוף"  "הצגת  רק  אינה  לה'  שהתפילה  יוצא 
היא  האמיתית  התפילה  אלא  השפתיים"  "אמירת 
"קשר" ושיחת הלב עם ה' יתברך. ולכן אנחנו רוצים 
את  יקרא  רק  ולא  התפילה  את  יתפלל  שהילד 

הסידור. מה ההבדל ביניהם? הרגשת הלב!

מתפלל  שהילד  מכך  מרוצים  בהחלט  אנחנו 
ומתנדנד כילד, כי כהגדרת הרמב"ם, התפילה היא: 

"כל אחד כפי כוחו", אך בל נסתפק בזה. 

הילד  את  מרגילים  אנו  כי  להתחלה,  מצויין  זה 
גופו  את  מכין  הילד  וכך  הכנסת  בבית  יפה  לשבת 
לתפילה, אך בל נשכח שהרצון האמיתי שלנו בחינוך 
לתפילה הוא שלילד יהיה קשר אמיתי עם ה' יתברך, 
הכיסופים,  ההשתוקקות,  הרצון,  הלב,  הוא  והקשר 

ההתרגשות, וכן גם הבכי והשתפכות הנפש.

לחבק את השי"ת

"הקשר"  את  מחפשים  באמת  אנחנו  אם  ולכן 
עם ה' יתברך, את כוונת הלב והחיבור למילים, את 
צריכים  אנחנו  אז  התפילה  בזמן  הלב"  "התפעלות 
לעבוד על נושא "הקשר" עם ה' יתברך ואת זה נוכל 

לעשות ע"י חיבור המציאות של הילד עם ה'.

כאשר  יתברך,  ה'  מציאות  את  ירגיש  כשהילד  כי 
בוודאי  הלב  חדרי  את  לו  יאיר  הזה  הטוב  האור 
יוכל  זה  ילד  לגמרי.  אחרת  תראה  שלו  התפילה 
לחבק  ואפילו  לאהוב  לשוחח,  להתפלל,  להרגיש, 

את השי"ת. 

אבל בכדי שהילד יפנים את הדברים, צריך להכניס 
לתוך מציאות החיים שלנו ושלו את ה' יתברך.

פעיל"  "חלק  היה  יתברך  ה'  קודמים  בדורות 
במציאות בבית, אך היום לצערנו אפילו בתוך בתי 
שכמעט  "נושא"  הוא  יתברך  ה'  והישיבות  הת"ת 
ולא מדברים עליו. אמנם לומדים תורה ומתפללים 
לכן,  למי.  מרגישים  איננו  ח"ו  שכאילו  נראה  זה  אך 
שבלב"  "עבודה  אמיתית,  עבודה  לעשות  הזמן  זהו 

בהצלחה!

בדיחות הדעת

לאחר  המשודך,  את  שואלת  המאורסת 
או  שלם  יום  בכולל,  תלמד  זמן  כמה  החתונה 
חצי יום, אומר לה המשודך בשבילך אני מוכן 

ללמוד אפילו יום וחצי...

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 

ר"תיציאהכניסה
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הדלקת נרות

הרב אבוחצירא- יועץ, מאבחן ומטפל
לייעוץ טלפוני ללא תשלום
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בין הפותרים יוגרלו מתנות

איזו מצווה בפרשה זו מזכירה את המספר 3 – 
בחמישה מקרים שונים?

תשובה לפרשת עקב: בני ישראל יצרו עגל זהב ו"סרו מהר 
מדרך הישר", ולכן ה' אמר למשה שעליו לרדת "מהר" מהר 

סיני (דברים ט יב)

הזוכה: יצחק מאיר מרכוס, אשדוד.

גם התוכי למד לומר תודה

חכם  ובצבעיו,  ביופיו  מרהיב  תוכי,  לנו  יש 
של  שלנו,  המשפחה  על  השעשוע  ומתוחכם, 

הילדים ואפילו המבוגרים.

עימו   משתעשעים  במסירות,  בו  מטפלים  אנו   
כך  כדי  עד  ליבנו  את  כובש  ותעלוליו  ובקולותיו 

חלק  להיות  הפך  שהוא 
מהמשפחה שלנו.

מוציאים  אנו  פעם  מידי   
הפתוח,  באוויר  לסיבוב  אותו 
לקרוא,  איך  סיסמא  לנו  יש 
חוזר  שקטה והוא  שריקה  קול 
מיד, יצרנו בנינו אמון , הכל היה 

עניין של זמן.

 אבל יום אחד זה קרה.

 יצאנו לסיבוב באוויר הפתוח 
ושחררנו את התוכי החביב שלנו, נתנו לו את הזמן 
שלו ואחר כך קראנו לו בקוד שלנו המוכר לו. עברו 

דקות ארוכות הוא לא הגיע.

הקוד  את  ניסינו  ושוב  קצת,  עוד  נחכה  אמרנו   

לצאת  החלטנו  הגיע.  לא  עדין  הוא  לנו.  המוכר 
הקרוב  באזור  לחפש  התחלנו  חיפוש.  למסע 
לעוף   שיודע  תוכי  לחפש  מורכב  די  זה  לביתנו. 
גבוה, ואולי הוא נמצא על אחד הגגות או צמרות 

העצים הגבוהים?

 חברים שראו אותנו מחפשים התעניינו והצטרפו 
הפך  המאתגר  החיפוש  החיפוש.  למסע  הם  גם 
שעות  של  ומתיש  למעייף 
ארוכות.  פעם ראשונה שקרה 

לנו דבר כזה!

הוא  ביותר  המדאיג  והדבר 
הלכה  כבר  השקיעה  ששעת 
מי  החושך  כשיגיע  והתקרבה, 

יודע מה יהיה אז...

ילד  אלינו  התקרב  לפתע   
חמוד נראה כבן 9, הוא התעניין 
כל  את  לו  סיפרנו  במעשינו. 
הסיפור וצירפנו אותו לחבורת המחפשים. אך לפני 

שהתחיל במלאכה היה לו לומר לנו דבר מה. 

"אתם מכירים את חוק התודה של הרב ארוש?" 
היה  הקטן  הילד  במקהלה.  לו  ענינו  "לא",  שאל. 

טיפוס כריזמתי, בקולו הוא אסף את כולנו והסביר 
עושים  ואיך  התודה  חוק  זה  מה  במתיקות  לנו 
זאת.  ואנחנו יחד כולנו מצאנו את עצמינו, חבורת 

ילדים מקיימים את חוק התודה במקהלה.

התוכי  את  למצוא  כדי  לעשות  הכל  "שווה   
האהוב שלנו" אמרתי לעצמי.

ק'  פרק  פעמים  שמונה  יחד  לומר  התחלנו   
"מזמור לתודה", ואחר כך אמרנו להשם תודה על 

התוכי היקר שהיה ונעלם. תודה ותודה ותודה... 

אחר כך נתתי את השריקה המוכרת לנו ולתוכי 
ובאנו לצאת לסבב חיפוש נוסף. אלא שאז משום 
מקום, בלי התראה וללא כל הסבר הוא הופיע. כן, 

כן התוכי היקר והאהוב שלנו.

הרמתי אותו בכפות ידי, ליטפתי אותו וכמובן לא 
שכחתי לומר תודה להשם  ולכל החברים שעזרו 

מסביבי ושמחו בשמחתי.

בחוק  פרק  למדנו  המחפשים  חבורת  כל  כולנו, 
התודה. אמרתי תודה וקיבלתי את התוכי חזרה.

מהיום והלאה בלקסיקון החדש של התוכי שלנו 
הכנסנו גם את חוק התודה!

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

ר ְּבֶרַגע! ָאַמר ּתֹוָדה, ִהְתַרֵּפא ְוִהְתַעּׁשֵ
ָקָׁשה  ֲעִנּיּות  ֶׁשל  ְּתקּוָפה  ֶׁשָעַבר  ְיהּוִדי  ִלי  ִסֵּפר 
ִּבְמֻיָחד. הּוא ָהָיה ְמַלֵּקט ַּכָּמה ַמְטְּבעֹות ִּבְׁשִביל ִלְקנֹות 
ְמַעט ַחּלֹות ְוַיִין ְלַׁשָּבת, ֲאָבל ַלְמרֹות ַהְּקָׁשִיים ֶׁשָהיּו לֹו, 
הּוא ָּכל ַהְּזַמן ִהְתַחֵּזק ֶּבֱאמּוָנה, ְוָאַמר: "ּבֹוֵרא עֹוָלם, 

ֶזה ְרצֹוְנ? ֲאִני ָׂשֵמַח ַּבֶּמה ֶׁשַאָּתה עֹוֶׂשה! ּתֹוָדה!"

ְּבנֹוָסף ַלּכֹל, הּוא ְלֶפַתע ִּפְתאֹום ִנְתַקף ְּבחִֹלי ָקֶׁשה 
ֵאָליו  ָּבא  ִהְׁשַּתֵּתק.  ֶׁשִּכְמַעט  ַעד  ְמאֹד, 
"ִּתְתַּפֵּלל  לֹו:  ָאַמר  אֹותֹו,  ֶׁשַּמִּכיר  ַרב 
ֶאָחד:  אֹותֹו  לֹו  ָאַמר  ָּבִריא!",  ֶׁשִּתְהֶיה 
רֹוֶצה  עֹוָלם  ּבֹוֵרא  ִאם  ִּפְתאֹום?!  "ָמה 
ֲאִני  ּתֹוָדה  ַרק  רֹוֶצה.  ֶׁשהּוא  ָמה  ָּכָכה, 
ָמה  ֵמַהּבֹוֵרא,  ִמְתַּבֵּיׁש  ֲאִני  לֹו.  אֹוֵמר 
ָמה  עֹוָלם  ְלבֹוֵרא  ַאִּגיד  ֶׁשֲאִני  ִּפְתאֹום 
 ָצִרי ֲאִני  ָּכָכה,  ְרצֹונֹו  ֶזה  ִאם  ַלֲעׂשֹות? 
ְלַהֲחִזיק ֶּבֱאמּוָנה, זֹו ָהֲעבֹוָדה ֶׁשִּלי! ָמה 

ֶׁשּבֹוֵרא עֹוָלם ִיְרֶצה – ֶׁשַּיֲעֶׂשה!"

ַמָּמׁש.  ֶׁשל  ִנִּסים  לֹו  ָהיּו  ְיהּוִדי  אֹותֹו 
הּוא ִהְתַרֵּפא ְלַבד ֶׁשֹּלא ְּבֶדֶר ַהֶּטַבע. ֵמַאַחר ֶׁשהּוא 
ָהָאָדם  ִמָּכל  ֶהָחָכם  ּוְכִדְבֵרי  ֱאמּוָנה,  ַּבַעל  ָּכֶזה  ָהָיה 
(משלי כח כ), "ִאיׁש ֱאמּונֹות ַרב ְּבָרכֹות", ַהְּיהּוִדי ַהֶּזה 
לֹו  ְוָהיּו  ְּפָרִטית,  ַהְׁשָּגָחה  לֹו  ָהְיָתה  ֶּבֱאמּוָנה,  ֶהֱחִזיק 
ָעִני,  אֹותֹו  ֶכל.  ַּבּׂשֵ ְלָהִבין  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  נֹוָסִפים  ִנִּסים 
ָּבא  ַהֵּביְנְלאּוִמי,  ַהַּסַחר  ִּבְתחּום  עֹוֵסק  ַּבֲעָברֹו  ָהָיה 
ִמְּמִדינֹות  ַאַחת  ֶׁשל  ָנִציג  ֶׁשהּוא  ָאָדם  ֵאיֶזה  ֵאָליו 
אֹוָתם  ְלַיֵּצג  ֶׁשּיּוַכל  ֲעָסִקים  ִאיׁש  ֶׁשִחְּפׂשּו  ַאְפִריָקה, 
מּוָכן  ְוִיְהֶיה  ּוָבעֹוָלם,  ָּבָאֶרץ  סֹוֲחִרים  מּול  ְּבִעְסָקאֹות 
ְמִדיָנה.  ְּבאֹוָתּה  ָזָהב  ִמְכרֹות  ַּכָּמה  ֶׁשל  ַזְכָין  ִלְהיֹות 
ֶׁשהּוא  חֹוֵׁשב  ֶׁשהּוא  לֹו  ְוָאַמר  ִאּתֹו  ִנְפָּגׁש  ָנִציג  אֹותֹו 

ַיְתִאים ָלֲעבֹוָדה ַהּזֹו.

הּוא ָנַסע ִאּתֹו ְלחּוץ ָלָאֶרץ. הּוא ִנְפָּגׁש ִעם ַהָּנִׂשיא 
ְלטֹון  ֶׁשל אֹוָתּה ְמִדיָנה, ְוהּוא ָנָׂשא ֵחן ְּבֵעיֵני ַאְנֵׁשי ַהּׁשִ
ְּבָכל   ְלַתֵּו ִזָּכיֹון  ִקֵּבל  הּוא  ַהּזֹו.  ַּבְּמִדיָנה  ְוַהִּמְמָׁשל 
ר  ָהִעְסָקאֹות ֶׁשל אֹוָתם ִמְכרֹות. ִּבין ַלְיָלה הּוא ִהְתַעּׁשֵ

ִּבְקֵנה ִמָּדה ָּגדֹול ִּבְמֻיָחד.

ַרק ֶהֱחִזיק ֶּבֱאמּוָנה, ּוְבֶרַגע ֶאָחד ִנְהָיה ָעִׁשיר. אֹותֹו 
ֶאָחד ִסֵּפר ִלי ֶׁשַּלְמרֹות ֶׁשָעַבר ָׁשִנים ֶׁשל ֲעִנּיּות, ָהָיה 
אֹוֵחז ֶּבֱאמּוָנה ָּכל ָהֵעת. ַלְמרֹות ֶׁשהּוא ָהַל ְוִהְתַאֵּמץ 
יג ֵאיֶזה ְסכּום ָקָטן, ִאם הּוא  ַעד ֶׁשִהּׂשִ
ָהָיה ּפֹוֵגׁש ָעִני ַאֵחר ֶׁשֵאין לֹו, ָהָיה נֹוֵתן 
ּלֹו, ַלְמרֹות ֶׁשְּלַעְצמֹו ּוְלִמְׁשַּפְחּתֹו  לֹו ִמּׁשֶ
הּו. ֲאִפּלּו ָמה ֶׁשִּנְׁשָאר  ְּבקִֹׁשי ִנְׁשַאר ַמּׁשֶ
ָאַמר  הּוא  נֹוֵתן.  ָהָיה  ַׁשָּבת,  ִּבְׁשִביל  לֹו 
ִלי: "ַרק ָאַחְזִּתי ֶּבֱאמּוָנה! ֲאִני ָּכל ַהְּזַמן 
ַעל  עֹוָלם  ְלבֹוֵרא  ּתֹוָדה  ָאַמְרִּתי  ַרק 
ּבֹוֵרא  ִעם  ִּדַּבְרִּתי  ַרק  ַהְּזַמן  ָּכל  ַהּכֹל. 
ֶׁשַאָּתה  ָמה  ֶזה  עֹוָלם,  ּבֹוֵרא  עֹוָלם! 

רֹוֶצה? טֹוב ְמאֹד! ּתֹוָדה! ְמֻצָּין!"

ֶכל ַמְתִחיל ַלֲעבֹד  ֵאיפֹה ַהִּנָּסיֹון ֶׁשל ָהָאָדם? ְּכֶׁשַהּׂשֵ
טֹוב,  ְוא  ָקֶׁשה,  ֶׁשֶּזה  ָלָאָדם  לֹוַמר  נֹוָספֹות,  ָׁשעֹות 
ְוָהָאָדם ַמְתִחיל ִלְרּדֹף ֶאת ַעְצמֹו, ְלַהְלקֹות ֶאת ַעְצמֹו, 
ִלְתּפֹס   ָצִרי ָהָאָדם  ְוִדָּכאֹון.  ְיאּוׁש  ְלַעְצבּות,  ְלִהָּכֵנס 
ֶאת ַעְצמֹו ְולֹוַמר ְלבֹוֵרא עֹוָלם: "ֲאִני א ֵמִבין ְּכלּום. 
ָּכָכה ַאָּתה רֹוֶצה? ֶזה ְמֻצָּין ִּבְׁשִביִלי. ּבֹוֵרא עֹוָלם, ָמה 
ַמָּצב  ְּבָכל  ָׂשֵמַח  ֲאִני  רֹוֶצה",  ֲאִני  ַּגם  רֹוֶצה,  ֶׁשַאָּתה 

ּוְבָכל קִֹׁשי.
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על השנה שעברנו, ועוד...
זה היה לפני רגע ראש השנה שעבר, אני 
עוד זוכר את התפילות על הציון של רבנו, 

משהו שמשאיר רושם על כל השנה.

מי לקורונה

עכשיו,  חשוב  זה  מה  אבל 
עמוק  אנחנו  זה,  את  זוכר  מי 
מורכבת  סוגייה  בתוך  עמוק 

ושמה- "קורונה" איך לא.

עצוב)  (או  מצחיק  הכי 
הקיום  על  ידענו  לא  שאפילו 
של המילה הזאת ופתאום היא 
הפופולארית  המילה  נהייתה 
האחרונה,  שנה  בחצי  ביותר 

על  מדברת  שלא  חדשות  מהדורת  אין 
ה"קורונה" ושלא  נדבר על עוד כמה מילים 
פופולאריות שעד לא מזמן מי שמע אותן 
בכלל, כמו: מסכה, אלכוג'ל, והרשימה עוד 

ארוכה לצערי.

תיכנס  שלמה  שמדינה  מאמין  היה  מי 
(במקרה  חודשיים  למשך  ותסתגר  לבית 
את  שסגר  ההוא  על  ותחשבו  הטוב) 
האולם שלו כי אין מי שיתחתן באולם כזה 

גדול ומפואר עם כמות של 50 מוזמנים.

שזה   מי  ויש  מפתיעים...  כנראה  החיים 
ההוא  טובות-  הפתעות  דווקא  בשבילו 

כי  העבודה –  שטף  את  לעצור  יכול  שלא 
אין מצב שהוא משאיר את הלקוחות שלו 

ללא מסכה. 

השנה  בראש  נכתב,  כבר  זה  כל  ובעצם 
יודע  גם  אני  כיפור,  ביום  ונחתם  שעבר 
עברו  האלה  שהמחשבות 
ואני  אנשים  המון  של  בראש 
לא היחיד אבל זה מה שהביא 
תשובה  של  להרהורים,  אותי 
של  גם  להסתיר-  אפשר  ואי 
ובדיוק  היום.  מעצמת  חרדה, 
מחפש  אני  כאלה  במצבים 
יוכל  שאני  במשהו,  להיתפש 

להאחז בו ולהכנס רגוע לראש השנה.

שוודאי  במקורות,  לחפש  התחלתי  אז 
אני יכול לסמוך עליהם.

שידע  מי  בחקתי,  שעלה  מה  לכם  הא 
בידו  יש  הדבר  של  העומק  את  להעריך 
מסכת מגן, שווה יותר מכל אמצעי המיגון, 
מתוקההה  דבש  צנצנת  בתוכה  ומכילה 

בדיוק כמו שאתם אוהבים ורוצים.

את העצה הזאת מביא רבי נחמן מברסלב 
פדיון  מוהר"ן: "כשעושים  ליקוטי  בסיפרו- 
הגזרה...  מתבטל  אזי  הדין,  וממתיקים 
כי  לרפאות  לרופא  אפשר  שאי  נמצא 
הפדיון  לעשות  שצריכין  פדיון,  ידי  על  אם 

תחילה להמתיק הדין ואז דייקא יש רשות 
לרופא לרפאות"

לזעזע,  יכולים  האלה  שהדברים  האמת, 
רבי נחמן פשוט אומר שזה הכרחי, זה לא 
עניין של זכות, כדאי, הצעת ייעול, אלא זה 

פשוט חובה! 

ועוד הבטיח רבי חיים ויטאל זי"ע תלמיד 
"כל  ש  הכוונות  בשער  הקדוש  האר"י 
העושה פדיון זה בעיתים הללו (של הימים 

הנוראים) בוודאי שמשלים שנתו"

איך עושים את זה?

לפדיון יש נוסח מיוחד, והנה הסדר: ייקח 
מלפניך  רצון  "יהי  ויאמר-  בידו  הכסף 
הקשות  והגבורות  הדינים  שיומתקו 
פלא  ידי  על  פלונית)  בן  (פלוני  מעל 
ורחמים  גדולים  חסדים  שהוא  עליון 
דין  תערובת  בו  שאין  ופשוטים  גמורים 

כלל אמן"

ותשתפו  הזה  המאמר  את  קחו  ועכשיו, 
זה  אם  לכם,  שחשובים  האנשים  כל  את 
סבא וסבתא, דודים, מכרים וכל מי שאהוב 
על לבכם ותגרמו להם טוב, המון טוב, אי 
הקטנות  מהפעולות  אם  לדעת  אפשר 
ונגאל,  הזה  מהמבוך  נצא  כולנו  האלה 
גאולה כללית ופרטית. אולי בשנה הבאה 
בזמן הזה נשאל את עצמנו- קורונה, מזה 

בכלל???

באדיבות- חוט של חסד
מאת עורך העלון



השמחה וההמתקה
נאמר  שעליו  חנניה,  בן  יהושע  רבי  על  מסופר 
עובדיה  רבינו  ופירש  יולדתו!  אשרי  אבות):  (פרקי 
באמו  זה  צדיק  של  שבחו  תלו  מדוע  מברטנורא, 
דווקא? "על שם שהיא גרמה לו שיהא חכם, שהיתה 
מחזרת על כל בתי מדרשות שבעירה ואומרת להם: 

בבקשה מכם, בקשו רחמים על העובר 
שנולד  ומיום  חכם,  שיהיה  שבמעי  הזה 
כדי  המדרש  מבית  עריסתו  הוציאה  לא 

שלא יכנסו באזניו אלא דברי תורה...".

בכל  ישראל  גדולי  רוב  העידו  וכן 
הדורות, שאת הכוח שהיה להם לעסוק 
בתורה ולקרב את עם ישראל הם שאבו 
חום  בהרבה  אותם  שחינכו  מאמותיהם 
שדחפו  מנשותיהם  ובעיקר  ואהבה, 

אותם הרבה לעסוק בעבודת ה’.

הילדים  של  שהצלחתם  מכאן,  למדנו 
זוכה  אישה  וכאשר  באימם,  מאד  הרבה  תלויה 
ומגדלת ילדים טובים, לא אומרים עליהם: אשריהם 
את  שילד  מי  אשרי  אומרים:  אלא  צדיקים,  שהם 
הצדיקים הללו! כי כל הזכות שלהם שייכת לאימם.

כל אשה צריכה לדעת, שגידול הילדים הוא חלק 
עקרי מהתיקון שלה, כמו שכתוב בחומש (בראשית 
ג): "אל האשה אמר הרבה ארבה עיצבונך והריונך 
זה   - עיצבונך  מפרש:  רש"י  וגו'".  בנים  תלדי  בעצב 

שאין  מבואר,  דרכנו  פי  על  כמובן,  בנים.  גידול  צער 
כזה דבר "קללה" או "עונש" סתם בתורה, אלא הכל 

הוא בגדר "תיקון".

הפרנסה,  בצער  "נתקלל"  שהגבר  כמו  בדיוק 
אבל  לחם",  תאכל  אפיך  "בזיעת  שכתוב:  כמו 
ידי  על  הפרנסה  צער  את  להמתיק  הוא  יכול  עדיין 
כבר  שאז  בשמחה,  ה'  את  ויעבוד  תשובה  שיעשה 
האשה  גם  כך  הקללה.  עליו  תרבץ  לא 
הבנים,  גידול  צער  את  להמתיק  יכולה 
גידול  עניין  כל  על  תסתכל  היא  כאשר 
הילדים באמונה, שזו שליחותה, וככה ה' 
המצווה  זוהי  אותו.  תעבוד  שהיא  רוצה 
חז"ל:  שאמרו  כמו  שלה,  העיקרית 
על  הבא?  עולם  לחיי  זוכות  נשים  במה 
תורה.  ללמוד  בניהם  את  ששולחות  ידי 
שצריך  כמו  שלה  המצווה  את  ותעשה 

לעשות כל מצוה, בשמחה וברצון טוב.

 בפרט שאם תרצה או לא תרצה, המציאות היא 
כזה,  בטבע  העולם,  את  ברא  עולם  בורא  שככה 
שהאישה היא המגדלת העיקרית של הילדים, וברור 
ולשליחות  לתפקיד  האשה  את  ייעד  עולם  שבורא 
מתאימה לכך. לכן כל אשה צריכה  היא  כי  הזאת, 
לעשות את השליחות שלה בשמחה. רק כך תוכל 
לבצע כראוי את תפקידה. וגם אם לפעמים התפקיד 

נראה קשה מאד, ההתמרמרות ודאי לא תעזור.

זו  שבאמת  כך,  על  תתבונן  היא  אם  ובאמת   
שליחות נפלאה וזכות עצומה לגדל את בני ישראל 
אחד  מגדלת  לא  היא  אם  יודע  ומי  אותם,  ולחנך 
מגדולי ישראל בתוך ביתה, הרי שתהיה לה שמחה 

גדולה וסיפוק מתפקידה.

האשה היא למעשה ה"ציירת" שמציירת ומעצבת 
את דמותו של הילד, ולכן לה מגיעות כל המחמאות 
וההערכה, כשהילד הזה גדל לאיש בעל מדות טובות 
אם   - וחומר  קל  ללמד  וצריכים  טובים.  ומעשים 
ואת  הצייר  את  משבחים  כלם  יפה,  ציור  כשרואים 
שלמעשה  אף   - וכו'  מהאמנות  ומתפעלים  כשרונו 
זהו רק ציור דו ממדי ושטחי, בלי שום חיות ופנימיות 
לעורר  צריכה  והתפעלות  שבחים  אילו  כן,  אם   –
את  ומעצבת  מציירת  היא  שבה  באמנות  האישה, 
פנימיותו וכל מהותו של הילד, שזה דבר שילך איתו 

לאורך כל ימיו.

האשה  של  השליחות  בחשיבות  הזה  החיזוק 
כאם הבית, הוא למעשה היסוד של ההצלחה של 
האשה בבית עם הילדים, כי זה נותן לה את הרצון 
האשה  כאשר  רק  שלה.  בתפקיד  לשמוח  הטוב 
ושזו  הילדים,  את  לגדל  שלה  השליחות  שזו  מבינה 
ומשמעות  עצום  עומק  עם  ביותר  נפלאה  שליחות 
שאי אפשר לשערה, רק אז היא יכולה לשמוח בכל 
העול והמאמץ הכרוך בטיפול בילדים, שהם אנשים 
תצליח,  היא  ואז  מאד,  רעות  מידות  עם  קטנים 

ומיותר לציין, שלא תרגיש צער כלל.

שלום הבית שלי
הרב שלום ארוש שליט"א

הסדרה לשלום הבית
מאת  הרב שלום ארוש

052-2240696

גרסה  לפי  (או,  ברצלונה  בעיר  נולד  הריב"ש  רבינו 
בברצלונה  פ"ו  ה'  בשנת  שבספרד  בולנסיה)  אחרת, 
למד תורה מפי ר' פרץ הכהן וכן מר' חסדאי קרשקש. 
רבו המובהק היה הר"ן, שנחשב בתקופתו לגדול הדור. 
עוד בחיי רבותיו יצא שמו של הריב"ש כאחד מחכמי 
רחוקות.  מקהילות  אף  שאלות  אליו  ונשלחו  הדור, 
עצמו  על  לקבל  סירב  הוא  תקופה  באותה  אולם, 

משרת רבנות, והעדיף לעסוק במסחר.

רבינו הריב"ש עבר תלאות קשות והיה לומד ומלמד 
תורה במסירות נפש.

בברצלונה,  שהייתו  בתקופת 
הר"ן,  רבותיו;  ועל  עליו  העלילו 
נוספים  נכבדים  ועל  חסדאי  ר' 
נאסרו  הם  שווא.  עלילת  בקהילה, 
שבסופם  חדשים,  חמישה  למשך 

השתחררו לאחר שנמצאו נקיים.

הריב"ש  נעתר  מה,  זמן  לאחר 
הרבנות  עול  את  עצמו  על  לקבל 
בעיר סרגוסה. בעודו בסרגוסה נפטר 

עליו בנו והוא בן שמונה שנים בלבד. שם גם שמע על 
מותם של אחיו הצעיר ושל אמו שהיו בברצלונה.

בסרגוסה,  כרב  שימש  בהן  שנים,  ארבע  לאחר 
ומדנים  מחלוקות  בעקבות  העיר  את  לעזוב  החליט 

שהתעוררו בקהילה.

הוא עבר לעיר 'קלעת איוב', על אף הפצרותיהם של 
אנשי קהילת סרגוסה שיישאר בעירם. לאחר תקופה 
קצרה העתיק את מושבו לוולנסיה, שם כיהן ברבנות. 
בשנת ה' קנ"א, בעקבות רדיפתם של יהודי ספרד בידי 
הנוצרים, נאלץ הריב"ש לברוח לדרום אגן הים התיכון, 
היהודית  בקהילה  לרב  והיה  באלג'יר  השתקע  שם 

במקום.

ספרד  מפליטי  אחד  לריב"ש.  הונח  לא  באלג'יר  גם 
תחת  חתר  המקומית,  הקהילה  על  להשתרר  שרצה 
שרצו  הקהילה,  אנשי  העיר.  מן  לגרשו  וניסה  הריב"ש 
לנדותו, נעצרו על ידי הריב"ש שמחל על כבודו. אמנם, 
כשבאה  אחת,  שפעם  עד  לעשות,  הגדיל  אדם  אותו 
מיורקה,  פליטי  יהודים  וחמישה  ארבעים  ובה  ספינה 
יניחם לרדת. בשמעו דבר  המקומי שלא  הפציר בשר 
זה, נידה הריב"ש את האיש. על מנת להגן על הריב"ש 
מפני אותו אדם, השיג אחד מנכבדי 
המלך,  מאת  דיינות  כתב  הקהילה 
את  ולהנהיג  לדון  לריב"ש  המאשר 

קהילתו.

הרשב"ץ, ששהה אף הוא באלג'יר 
באותה תקופה והיה חולק כבוד רב 
לריב"ש, התנגד לכתב הדיינות שניתן 
לו מאת המלך. כיון שכך, סילק עצמו 
הורה.  לא  ויותר  הרבנות,  מן  ריב"ש 
אולם, רק לאחר מותו הסכים לקבל 

על עצמו הרשב"ץ את משרת הרבנות.

הריב"ש.  של  תשובותיו  רק  בידנו  נותרו  כתביו,  מכל 
קובץ תשובותיו מונה 517 תשובות (תקי"ז סימנים).מרן 
ר' יוסף קארו, בשו"ת אבקת רוכל, מעיד שרבו, ר' יעקב 
פני  על  הריב"ש  של  תשובותיו  את  מעדיף  היה  בירב, 
התורה,  על  פירוש  שכתב  גם  ידוע  אחרים.   פוסקים 
אלו  (כתביו  הש"ס  ממסכתות  כמה  על  חידושים  וכן 
מצוטטים על ידי מקורות שונים). כמו כן, כתב הריב"ש 
נפטר  הריב"ש  בידנו.  הנמצאים  וקינות,  פיוטים  שירה, 
וצינה  מגן  תהא  זכותו  קס"ח.  ה'  בשנת  אלול  ב'  ביום 

עלינו.

לאורם נלך
הילולא דצדיקיא

רבינו יצחק בר ששת-
הריב"ש
ב' אלול



מן השמים שמרו
השבוע:  סיפור  יסופר  שעליו  בפרשתנו  יש  פסוק 
"על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר יגידו 

לך תעשה".

העוף  בהלה,  נתקפה  וילנא  בעיר  החייט  אשת 
שבישלה והכינה לסעודת השבת נתגלה כעוף בעל 
רגל עקומה והיא חששה שמא הדבר מורה על כך 

שהינו טרף.

את  האישה  שלחה 
רבי  הגאון  אל  בעלה 
וילנה,  אב"ד  שמואל, 
השני  בקצה  המתגורר 
טרם  שילך  העיר,  של 
וישאל  נרות  הדלקת 

מה דינו של העוף.

דקות  כמה  לאחר 
שלחינם  נזכרה 
בעלה.  את  הטריחה 
הגאון  גר  בשכנותם  הן 
אליהו  רבי  החסיד 
ויכולה  זי"ע,  מווילנא 
אחד  את  לשלוח  היא 
את  שישאל  הילדים 
השאלה בעל פה ויקבל 

תשובה. וכך עשתה.

מהרה  עד  חזר  הילד 
הגאון:  תשובת  ובפיו 

העוף אסור באכילה. 

לאחר  שבת  בליל 
החייט  שב  התפילה 
תשובתו  ובפיו  לביתו 
העוף  העיר:  רב  של 
יאכלו  באכילה -  מותר 

ענווים וישבעו...

שב  עושים?  מה 
החייט לביתו של רב העיר וסיפר לו שהגאון מווילנא 
פסק לאיסור. וכי לא ידע שאשתו שלחה אליו את 
אחד הילדים. רבי שמואל שמע את דבריו, התעטף 

במעילו ויצא עימו לעבר ביתו של הגאון.

כאשר הגיעו יחד לבית הדל של אחד מענקי הרוח 
הגאון  הבית.  בדלת  שמואל  רבי  נקש  היהודיים, 
בביתו  שבת  בליל  העיר  רב  את  לראות  שהופתע 

מיהר להכניסם.

רבי שמואל התנצל על השעה, ואף התנצל על כך 
שהפריע בעת סעודת השבת. 

את  הכשרתי  העיר)  (רב  דאתרא  מרא  "בתור 
רבנו,  שאתה,  אמת  הן  החייט.  לפני  שהביא  העוף 
גדול ממני בחכמה ובהוראה, אך חייבים לעשות גדר 

לתורה וסייג לה, ועל כן, כמרא דאתרא מבקש אני 
מן  נאכל  ויחד  החייט  של  לביתו  עימי  כבודו  שיבוא 

העוף".

פסעו  יחדיו  הסכים.  בענוותנותו  מווילנא  הגאון 
לביתו של החייט שנרעש מהעובדה ששני הצדיקים 

הגדולים יתארחו בביתו של איש פשוט כמוהו. 

הלכה  הבית  בעלת 
למטבח להגיש מן העוף 
בעוד  הרבנים,  לפני 
מצטופפים  הילדים 
בצד  כבוד  ביראת 
עיניהם  ומזינים  החדר 
בצדיקי  בהתרגשות 
בצל  שבאו  הדור 

קורתם. 

בעלת  שבה  כאשר 
המטבח  מן  הבית 
 - קערה  ובידה 
ביותר  המכובדת 
ועליה   - שמצאה 
מסודרים  העוף  נתחי 
ריח  ומדיפים  למופת 
האישה  עברה  נפלא, 
התלויה  המנורה  תחת 
נרות  ובה  בתקרה 
ֵחֶלב, לפתע ניתק אחד 
היישר  וגלש  הנרות  מן 
לתוך קערת העופות...

אסור  הינו  החלב 
מדאורייתא,  באכילה 
מן  לאכול  אין  ולכן 
היו  לו  גם  העופות 
שכן  למהדרין,  כשרים 
על  נטף  החלב  כרגע 
העופות ואסרם לגמרי. 

הגאון רבי שמואל נרעש ופנה אל הגאון מווילנא: 
"ימחל לי רבנו שהטרחתיו. הן יודע הוא שרצוני הוא 
לדעת  אני  נוכח  כעת  תילה.  על  הדת  להעמיד  רק 

שהלכה כמותו ומיצר אני על שטרח לחינם".

"רבי  אותו:  והרגיע  לב  בטוב  חייך  מווילנא  הגאון 
וכפי  תורה  של  כדת  נהגת  מר.  נא  יירגע  שמואל, 
הינו  שהעוף  היא  האמת  דאתרא.  כמרא  חובתך 
כשר לאכילה לחלק מן הדעות וכפי שפסקתם. אלא 

שאני נוקט במקרה הנ"ל שראוי להחמיר. 

"כעת, כיון שאני פסקתי עליו לאיסור, הרי שהדבר 
מכיוון  באכילה.  לי  ואסור  גמור  איסור  כלפיי  נקרא 
שמן השמים שומרים את צעדיי לבל אכשל בדבר 

שאסור לי באכילה, לכן נפל הנר לתוך העופות"...

סיפור
לשולחן שבת

מאמר ראש הישיבה
-המשך-

אצוונו".  אשר  כל  את  אליהם  ודיבר  בפיו  דברי 
הצדיקים  המציאות:  וזו  יהיה  שכך  מבטיח  ה' 
והמדריכים נמצאים בינינו בכל דור. כשמתקרבים 
בכל  ברור,  הכול  ושאלות.  ספקות  אין  אליהם 

התחומים.

ובפרשה שלנו משה רבינו מדגיש: "נביא מקרבך 
מאחיך כמוני יקים לך ה'" – נכון שהנביא של דורך 
נראה לך כמוך, כמו אח שלך, אבל תדע לך שהוא 
להביא  שתפקידו  אלוקים  איש  הוא  כמוני.  ממש 
לך את דבר ה' ולהדריך אותך. כי כל מנהיג ומנהיג 
מקשר   – מרבותיהם  שקיבלו  מרבותיו  שקיבל 
כשאתה  רבינו.  למשה  עד  לדור  מדור  אותך 
מתקרב למנהיגי הדור, אתה מתקרב למשה רבינו 

בעצמו.

לכן ציווה רבי נחמן בצוואה שלו, שהיא התורה 
והזהיר  הסתלקותו,  לפני  שבועיים  שמסר 
אמתי  מנהיג  אחרי  מאוד  ולבקש  "לחפש  מאוד 
להתקרב אליו, כי כל מנהיג ומנהיג יש לו בחינת 
רוח נבואה..." ומדגיש רבי נחמן שהמנהיג האמתי 
האדם  את  להביא  שיכול  הנביא  בבחינת  הוא 
ולכן:  רבינו.  משה  כמו  בדיוק  המושלם  לתיקונו 
מנהיג  אחר  מאוד  מאוד  ולבקש  לחפש  "צריכין 
אמתי כזה, וצריך לבקש מאוד מה' יתברך, שיזכה 
לאמונה  שיזכה  כדי  אמתי,  למנהיג  להתקרב 

אמתית בשלמות".

תאמין בתורה הקדושה שישנו מנהיג אמתי גם 
"ריבונו  ותאמר:  יתברך  לה'  ותתפלל  הזה,  בדור 
בהתקרבות  תלוי  שלי  התיקון  כל  עולם,  של 
משה,  עד  איש  מפי  איש  שקיבל  אמתי  למנהיג 
ואני  רבינו.  למשה  ישירות  אותי  שמקשר  למנהיג 
מאמין באמונה שלימה שגם בדור הזה נמצאים 
בתורה  שהבטחת  כמו  כאלה  וצדיקים  מנהיגים 
זה  על  הזה."  למנהיג  אותי  קרב  אנא,  הקדושה, 
צריכים להרבות בתפילה וזו הצוואה שהשאיר לנו 

רבי נחמן.

בגלל אבות תושיע
וזה מה שאנחנו אומרים בתפילה: "ומביא גואל 
לבני בניהם". זה לא שה' יביא (בלשון עתיד) את 
את  לנו  (בהווה)  מביא  כבר  שהוא  אלא  הגואל, 
המנהיג שהוא הגואל בכל יום ויום. ומהי הגאולה? 
מיהו הגואל? אלה הצדיקים שמלמדים אותנו את 

הדרך שבה נלך ואת המעשה אשר נעשה.

הוא  ומשה  משה,  בבחינת  הוא  צדיק  כל  כי 
בספרים  כמובא  האחרון  והגואל  הראשון  הגואל 
מתקרב  וכשאתה  שיהיה".  הוא  שהיה  "מה  כי 
למנהיג הדור, אתה בעצם רואה מּולך את משה, 

את הגואל.

רועים  קיימים  ודור  דור  שבכל  הזו  והמציאות 
לעולם  ה'  במעשינו.  בכלל  תלויה  לא  ומנהיגים 
לא יעזוב אותנו כצאן ללא רועה, ולא בגללנו או 
בגלל מעשינו אלא בזכות אבות ולמען שמו, כמו 
ומביא  אבות  חסדי  "וזוכר  בתפילה:  שאומרים 

גואל לבני בניהם למען שמו באהבה".

שלימה  באמונה  האמינו  יקרים,  יהודים 
בינינו.  נמצאים  והגואלים  והמנהיגים  שהצדיקים 
חפשו אותם בתפילות ותלמדו מהם להיות כרצון 

ה' באמת.

בברכת שבת שלום ומבורך-



התשובה בהישג ידך
נמצאים אנו בכניסה לחודש אלול, חודש שהוקבע 
בחסדי ה' לעת רצון ולקירבת ה' - ''אני לדודי ודודי 
 - הדין  ליום  סמוך  הינו  זה  שחודש  ובפרט  לי'',  
ראש השנה, כך שעלינו בחודש זה לנצל את העת 
המידות  בתיקון  ה'  לפני  בו  ולהתרצות  שבו,  רצון 
והתאוות.ובעצם מה שעלינו לאמץ בחודש זה וכן עד 
יום הכיפורים, הוא את האפשרות היחידה שיש לנו 
להינצל שהיא מצות ''התשובה''. כי רק בדרך זו של 
חזרה בתשובה נוכל להציל עצמנו מיום הדין, כי בכח 
התשובה למחוק את העבר ולהתחיל בחשבון חדש.

אכן למי שהורגל בחטא ימים ושנים, בודאי שתשובה 
מושלמת קשה עליו מאוד, מחמת שני טעמים: 1) או 
שהוא  או  החטא, 2)  ערך  הוא  מה  יודע  לא  שהוא 
מכיר בערך החטא אבל לא מכיר בערך התשובה.

אולם אפשרות התשובה הינה בהישג יד גם לאחד 
כל  תשובה  לעשות  והוא  בעבירה,  שהורגל  שכזה 
פעם מחדש, ולא להימנע עתה מהתשובה מחוסר 
ההבטחה שלא ישוב לחטא זה לעולם, וגם אם בכך 
עליו  שיעיד  ''עד  באופן  גמורה  תהא  לא  התשובה 
שזו  עוד'',  הזה  לחטא  ישוב  שלא  תעלומות  יודע 
תהא  מקום  מכל  העליונה,  במעלה  גמורה  תשובה 
באפשרות  יש  וזאת  יותר,  נמוכה  ברמה  תשובה  זו 
שם  הרמב''ם  חילק  שכך  וכפי  לעשות,  אחד  כל 

במדריגות התשובה.

התשובה  שער  אלקים  (בית  המבי"ט–  לשון  וזה 
היא  כי  התשובה  ענין  שנתבאר  אחר  י"ב)  פרק   -
כשאר  אינם  כי  נאמר  החטא,  ועזיבת  החרטה 
שכר  חלק  לו  אין  המצוה  חלק  שהעושה  המצות 

המצוה, כמו שתאמר מצות ציצית הוא בד' הכנפות 
והעושה ציצית בג' כנפות לבד, אינו מקיים ג' חלקי 
המצוה שהרי ד' ציציות מעכבין זה את זה והרי הוא 
כי  גם  התשובה  ואולם  דבר,  שום  עשה  לא  כאילו 
ועזיבת  לשעבר  בחרטה  שתהיה  עד  שלימה  אינה 
החטא לעתיד, עם כל זה החרטה לבד בלי עזיבת 
חרטה,  בלי  החטא  עזיבת  וכן  קצת,  מועיל  החטא 
וכמו שמצינו באחאב שנכנע מלפני ה' במה שקרע 
מה  על  כמתחרט  שנראה  בשק,  ושכב  וצם  בגדיו 
לו,  הועיל  זה  כל  ועם  חטאיו,  כל  עזב  ולא  שעשה, 
כדכתיב (מלכים א' כ"א) יען כי נכנע מפני לא אביא 
הרעה בימיו וגו', וכן מצינו באנשי נינוה ששבו לעתיד 
אפילו  כי  העבר,  על  נתחרטו  ולא  החטא,  שעזבו 
איש  וישובו  ג')  (יונה  אמר  לעם  המלך  באזהרת 
מדרכו הרעה ומן החמס אשר בכפיהם, אשר כפי 
הנראה כי החמס אשר עודנו בכפם לא בלעוהו הוא 
להשיבו,  שקשה  הנאכל  הגזל  ולא  מחזירים  שהיו 
מה  פ"ב)  תענית  (בירושלמי  יוחנן  א"ר  מזה  ויותר 
שהיה בכף ידיהם החזירו, בשידה תיבה ומגדל לא 
החזירו: לפעמים אדם מתחזק בעשיית ההתבודדות 
והתשובה, אך הוא רואה שעוברים עליו ימים וימים 
וכל יום עדיין חוזר הוא על מה שהוא עשה אתמול, 
הוא  כי  תשובה,  בעשיית  האדם  מתרשל  ולפעמים 
אומר: 1) מה יעזור לי לעשות תשובה היום הרי מחר 
הוא  לעיתים  מחר  רק  והלוואי  נופל,  פעם  שוב  אני 
יוצא מההתבודדות וכבר נופל. 2.) או שהוא יודע את 
עניין התשובה, אבל הוא אומר מה יעזור לי חזרה 
שלם  בלב  מתחרט  באמת  לא  אני  הרי  בתשובה 
וכו' טענות מטענות שונות. על זה בא ללמד אותנו 
המבי"ט שאין זה נכון כלל ועיקר שכן התשובה היא 

מצוה נפרדת ואפילו כאשר היא לא בשלימות עדיין 
לאדם  שחסר  מה  והעיקר  ועוז,  תוקף  כח  לו  יש 
האמונה  היא  מושלמת  לתשובה  לזכות  בשביל 
רוצה  ברוך  שהקדוש  ולזכור  ולדעת  ברוך  בהקדוש 

בתשובה של כל אחד ולהאמין ברחמיו הגדולים.

מנהגי הספרדים והאשכנזים באמירת הסליחות ותקיעת שופר

באשמורת  אלול  בחודש  לקום  הספרדים  מנהג 
הכיפורים,  יום  עד  ותחנונים,  סליחות  לומר  הבוקר, 
ומנהג האשכנזים מראש חודש ואילך לתקוע אחר 
”לדוד  מזמור  אומרים  מכן  ולאחר  שחרית,  תפילת 
ה‘ אורי וישעי“ ומתחילים לומר סליחות ביום ראשון 

שחל  זו  ובשנה  השנה,  ראש  שלפני 
ראש השנה ביום שני, מתחילים מיום 

ראשון שבוע שלפניו

מה המקור לשינויי המנהגים?

פי  על  מבוסס  הספרדים  מנהג 
אליעזר  דרבי  בפרקי  שמבואר  מה 
אמר  אלול  חודש  שבראש  מ“ו)  (פרק 

סיני,  להר  לעלות  למשה  הקב“ה 
שלא  כדי  בשופר  תקעו  יום  ובאותו 
ומכיוון  זרה,  עבודה  אחרי  שוב  יטעו 
ההר  מן  משה  ירד  כיפור  שביום 

זה  יום  הוקבע  לכן  כדבריך“  ”סלחתי  הבשורה  עם 
”ואתנפל  הפסוק  (על  עקב  בפרשת  רש“י  וסליחה.  למחילה 
במרום  משה  שהתפלל  ומכיוון  כראשונה“).  ה‘  לפני 

לקבלת  הם  סגולה  ימי  אלו  ימים  לכן  יום,  ארבעים 
התפילות. ובספר כף החיים (סימן תקפ“א סעיף קטן י“ד) 
הביא עוד כמה טעמים לארבעים יום: לתקן ארבעים 
יום שהלכו המרגלים, ויום ארבעים שעשו את העגל, 
וארבעים יום של יצירת הולד, ועוד שני טעמים על פי 

האריז“ל  רבינו  שמנהג  ע“ד)  פ“ט  (דף  הכוונות  שער  ועיין  הסוד. 
לומר סליחות כבני ספרד.

מנהג האשכנזים מבוסס על פי הוראת רבינו ניסים 
ברצלונה  רבני  בשם  הראשונים)  הפוסקים  מגדולי  (אחד 

בריאת  מיום  סליחות  לומר  שצריך 
יטעו  שלא  וכדי  באלול,  בכ“ה  העולם 
בתאריך לכן אם חל ראש השנה ביום 
לומר  מתחילים  אז  שבת  או  חמישי 
ביום  חל  ואם  ראשון,  ביום  סליחות 
לומר  מתחילים  אז  שלישי,  או  שני 
סליחות ביום ראשון בשבוע שלפני כן, 
מראש  בשופר  תוקעים  מקום  ומכל 
חודש כדי להזהיר את ישראל שיעשו 
וכן  השטן.  את  לערבב  וכדי  תשובה 
יוסף  בבית  ועיין  תקפ“א)  (סימן  הרמ“א  פסק 

שם. 

אלול,  בחודש  יותר  להשקיע  צריך  במה 
האם בלימוד או בתפילה?

כתב  ו‘)  אות  תקפ“א  (סימן  יוסף  בברכי  החיד“א 
ותחנונים  סליחות  להרבות  אלו  בימים  טוב  שיותר 
ושכן ראה לקצת רבנים שהיו  עם הציבור מללמוד, 
ובחודש  ובחיבורים,  הלכות  בגופי  עסוקים  תמיד 
גירסא  ללמוד  כדי  מסדרם,  קצת  מניחים  היו  אלול 
ז‘),  קטן  סעיף  (שם  החיים  בכף  והביאו  ותחנונים, 

הזוהר  של  התיקונים  ללמוד  נוהגים  שיש  והוסיף 
אלול  חודש  בראש  להתחיל  דהיינו  אלו,  בימים 

ולסיים ביום הכיפורים.

השחר  עלות  קודם  קום  המשכים 
לאמירת סליחות, ונטל ידיו בקומו משנתו, 
בהגיע  שוב  ידיו  וליטול  לשוב  צריך  האם 

עלות השחר? 

עלות  בהגיע  שוב  ידיו  וליטול  לשוב  צריך  אינו 
השחר. (שו“ת יין הטוב להגר“י ניסים זצ“ל חלק א‘ סימן ו‘).

מי שקם באשמורת וכבר הציבור אומרים 
חצות  תיקון  לומר  פנאי  ואין  סליחות 
האם  מהם,  אחד  לבטל  וצריך  וסליחות 

יאמר סליחות או תיקון חצות? 

חצות  תיקון  שמעלת  חצות,  תיקון  שיאמר  טוב 
סעיף  תקפ“א  סימן  החיים  (כף  הסליחות.  מן  יותר  גדולה 

קטן ד‘)

באילו שעות ביום ניתן להתפלל סליחות?

הזמן הראוי ביותר לאמירת סליחות הוא מחצות 
והזמן  ה‘,  לפני  רצון  עת  הוא  שאז  ואילך  הלילה 
המשובח ביותר הוא באשמורת הבוקר קודם עלות 
השחר. ואם אינו יכול לומר באשמורת, יאמר בחצות 
במשך  יאמר  בלילה  לומר  הספיק  לא  ואם  לילה, 
היום. אגרות משה (חלק ב‘ סי‘ ק“ה) יחוה דעת חלק א‘ סימן מ“ו).

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*

רֹאׁש  ַעל  ֱאֶמת  ְלַצִּדיֵקי  ִלְנסַֹע  ְצִריִכין  ֵּכן  ְוַעל 
ְּדַהְינּו  ָהעֹוָלם,  ִנְבָרא  ָנה  ַהּׁשָ ְּברֹאׁש  ִּכי  ָנה,  ַהּׁשָ
ָאָדם ָהִראׁשֹון ֶׁשִּנְבָרא ָאז, ֶׁשהּוא ִעַּקר ָהעֹוָלם, ִּכי 
ַהּכֹל ִנְבָרא ִּבְׁשִבילֹו. ְוָאז ִנְגְמָרה ַהְּבִריָאה ְוָיְצָאה 
ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל ַעל ְיֵדי ה' ִיְתָּבַר ְּבַעְצמֹו, ֲאָבל 
ֲעַדִין ָהיּו ְצִריִכים ֶׁשָאָדם ָהִראׁשֹון ַיֲחזֹר ִויַתֵּקן ָּכל 
ֶזה  ֶׁשִּבְׁשִביל  ֵלָמה,  ַהּׁשְ ֲעבֹוָדתֹו  ְיֵדי  ַעל  ַהְּבִריָאה 
ִּתּקּון  ָּכל  ְויֹוִציא  ַיֲחזֹר  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ַהּכֹל,  ִנְבָרא 
ַהְּבִריָאה ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל ֵמָחָדׁש ְוַכְמבָֹאר ְלֵעיל, 
ֲאָבל ָאָדם ָהִראׁשֹון ִקְלֵקל ִמָּיד ְוה' ִיְתָּבַר ָחַמל 
ַעל עֹוָלמֹו ְוָחַתר לֹו ֶּפַתח ִלְתׁשּוָבה ּוָמַחל לֹו ֲעוֹונֹו 
ָנה, ְּכמֹו  ְוָקַבע יֹום ֶזה ְלדֹורֹות ֶׁשִּיְהֶיה ּבֹו רֹאׁש ַהּׁשָ
ְוַעל  ַּבִּמְדָרׁש.  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו 
ָנה ָצִרי ָּכל ֶאָחד ִמִּיְשָֹרֵאל ַלֲחזֹר  ֵּכן ְּברֹאׁש ַהּׁשָ
ַיֲחזֹר  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ְּכֵדי  ַמֲעָשֹיו  ּוְלַתֵּקן  ִּבְתׁשּוָבה 
ְויֹוִציא ָּכל ִּתּקּון ַהְּבִריָאה ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל ְוַכַּנ"ל. 
ְוֶזה ִאי ֶאְפָׁשר ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ּכַֹח ַהַּצִּדיִקים, ַעל ֵּכן 
ָנה. ְוֶזה ֶׁשהֹוְלִכין  נֹוְסִעים ַלַּצִּדיִקים ַעל רֹאׁש ַהּׁשָ
ָנה, ִּכי ִעַּקר  ַעל ִקְבֵרי ַהַּצִּדיִקים ְּבֶעֶרב רֹאׁש ַהּׁשָ
ֶׁשֵהם  ָעָפר  ׁשֹוְכֵני  ַצִּדיִקים  ְיֵדי  ַעל  הּוא  ַהִּתּקּון 
ִעַּקר  ָיָדם  ֶׁשַעל  ִמְּבַחֵּייֶהן,  יֹוֵתר  ְּבִמיָתָתן  ְּגדֹוִלים 
ַהְמָׁשַכת ְּבִחיַנת ִּפי ְׁשַנִים ליקו"ה (יו"ד - הלכות 

הכשר כלים ה"ד).

פנינים
חסידות ברסלב
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 וסיפוריםליקוטים 
  שופטים - נפלאים

 
 "משפט צדק" )טז, יח( 

ד איך צריך  ומובא בגמרא )סנהדרין ז.( מאמר, ממנו אפשר ללמ
האדם להתיחס לדין תורה. הגמרא מציעה לאדם שהפסיד  
בדינו, שאף אם נטלו ממנו את בגדיו, כדי למסרם לבעל דינו, ילך 

נה ויזמר זמר... ומסביר רש"י: 'הואיל ודנו אותו דין אמת, לא  יבר
 לה הוציאו מידו'.  יהפסיד כלום, אלא גז

הגמרא ממשיכה ואומרת, ששמואל הביא לכך מקור מהפסוק 
'וגם כל העם הזה על מקומו יבוא בשלום', שנאמר בדברי יתרו 

נו, שבדרך הטבע היה צריך להיות מצב שבכל דין ילמשה. דהי
תורה יצא אחד מרוצה, והשני 

ההפך, ואיך נאמר בתורה 
ש'כל העם הזה יבוא בשלום'? 
אלא רואים מכאן שגם מי 

יצא זכאי בדינו, בא שלא 
בשלום, ושמח על תוצאת 
הדין, כדי שלא יעבר באיסור  

 גזילה.  
אם כן גם כאשר הפסיד  
האדם בדינו, אין זה נקרא 
הפסד, אלא צריך הוא לזמר 

 זמר, ולרקוד. 
מעשה בראובן שנגש אל 
ראש ישיבה מסוים, ובקש 
לתרום סכום נכבד לישיבה 
על מנת שהרב ותלמידיו 

במשפטו יתפללו להצלחה 
נגד שמעון, הנסוב אודות  
נכס ששוויו הון רב, וכל אחד 
מן הצדדים טען שהנכס 

 היקר שייך לו.  
הרב קיבל את התרומה, 
ואמר לאיש שבעזרת השם 
יתפללו עליו עד ליום 

 המשפט, ולה' הישועה.  
הגיע היום הגורלי של 

שך והמשפט, ולאחר דיון ממ
נקבע ששמעון הוא הזוכה 

 בדין, ולא ראובן. 
כשיצאו בעלי הדין מהאולם, רואה ראובן את שמעון, והנה הוא  
ממהר להתקשר אל... ראש הישיבה ההוא, ומודה לו מקרב לב 

 על כך שבזכות תפילותיו זכה במשפט... 
ראובן נדהם למשמע הדברים, שכן עתה התברר לו שגם שמעון 
 פנה אל ראש הישיבה, שאכן העתיר גם עבורו להצלחה במשפט. 

הוא הגיע לשאול האם עכשיו 
לאור העובדה שראש הישיבה 
התפלל גם על יריבו שמעון, יש לו 
את הזכות לתבוע בחזרה את 
הסכום שתרם לישיבה, שכן 
לכאורה היה כאן 'מקח טעות', 

תן להתפלל בד בבד להצלחתם של שני אנשים, הרי זו  יך נאיש
סתירה מיניה וביה; או שאני מצליח ויריבי מפסיד, או שהוא  

 צליח ואני מפסיד...  מ
יצחק זילברשטיין, שמהגמרא במסכת סנהדרין  ר'ענה על כך 

למדנו שטענתו של ראובן שלא ניתן להתפלל להצלחתם של 
לה להצלחה במשפט ישני בעלי הדין, אינה נכונה, משום שתפ 

אין פרושה תפילה לזכיה דווקא, אלא שהאמת תצא לאור, ואף 
ם זו זכיה! וגם על כך יש  ג –להפסיד ולא להכשל בעוון גזל 

 להתפלל! 
נמצאנו למדים, שניתן להתפלל ששני 
בעלי הדין יצליחו, האחד יזכה  
בממון השייך לו, והשני יזכה  
בכך שלא יכשל באיסור  

 החמור של גזל. 
 

למען תחיה וירשת  "
 את הארץ" )טז, כ( 

לפני מלחמת העולם למד 
ד הנקרא  החזון איש עם אח

מאיר, ואחרי המלחמה רח"ל 
מאיר נטש את דרכי  
היהדות, והחזון איש עלה  

לאחר כמה   ונתגדל בתורה.
שנים מאיר הגיע לבני ברק, 
ושמע שהגאון ר' אברהם 
ישעיה קרליץ יושב ולומד  

רצה  ופוסק פסקי התורה. 
מאיר לראותו, נסע אליו  
וכשהגיע אמר לחזון איש,  
אתה חושב שיש לך עולם 

שאתה לומד בעולם  הבא
הזה, אני עברתי את  
המלחמה וסבלתי, יש לי  

 עולם הבא. 
ענה החזון איש בענוותנותו:  
יכול להיות שאין לי עולם 
הבא, יכול להיות שאתה  

יש  בדל אחד הצודק, אבל 
שו"ע, עולם רמב"ם וגמרא ועולם הזה, יש לי יש  לי , נויבינבטוח 

עולם הזה. וזהו 'למען תחיה', אם 'ובחרת  אין לך והזה הכי טוב, 
 בחיים' ואז 'וירשת את הארץ' יהיה לנו גם את עולם הזה. 

 

"על פי שנים עדים או 
שלושה עדים יומת המת 
לא יומת על פי עד אחד" 

 )יז, ו( 

 לעי"נ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
 

 "הנותן לשכוי בינה"
ישנם שני עופות שאינם ישנים בלילות ומחכים לבוא אור 

 והעטלף. -היום: התרנגול 
התרנגול מצפה לאור כדי שיוכל להתחיל את אבל, בעוד 

יומו החדש והעמוס, העטלף מחכה לאור היום רק כדי 
 ער בלילה הבא... כדי לשוב ולהיות -שיוכל לחזור לישון 

 -מתגעגע לאור, והעטלף  -כך יוצא בעצם, שהתרנגול 
 משתוקק לחושך!

חוזר עליו רבות. בברכות  רביישנו ווארט חזק מאוד שה
י בינה להבחין בין יום ובין השחר אנו מברכים 'הנותן לשכו

וי חכם? מי לילה'. ולכאורה, מה כל כך מיוחד באותו שכ
 יודע להבחין בין אור יום לחשכת הלילה???מאיתנו אינו 

אלא, אומר הרבי, אין זו חכמה להבחין בין יום מואר ללילה 
חשוך, את זה כל זאטוט יודע! החכמה האמיתית היא, 

התרנגול, לזהות בתוך ים של חושך -חכמתו של השכווי
 את נקודת האור המתקרבת!

חייהם כן בני האדם: ישנם אנשים שכל מהות  -כמו העופות 
היא בחיפוש הרע שבכל מצב, רואים שחורות, אינם מוצאים 

 את עצמם ואת הנקודות הטובות שבמצב...
ישנם אנשים שבתוך ים החושך והשחור מחפשים לעומתם, 

ונתלים בנקודת האור בקטנה והנוצצת, מחפשים את 
 ההארה, מחפשים את הטוב...

 ור!!!נפסיק להיות עטלפים )קורונה?(, ונתחיל ליהנות מהא 
 

 ספינקא( -)נקודות של אור 
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ז"ל: מצינו במדרש: "שאלו  אמר הרה"ק ר‘ אברהם ממיקאלייב

לחכמה: חוטא מהו עונשו? אמרה להם: חטאים תרדוף רעה.  
שאלו לנבואה, אמרה להם: הנפש החוטאת היא תמות. שאלו  
לתורה, אמרה להם: יביא אשם ויתכפר לו. שאלו לקדוש ברוך 
הוא, אמר להם: יעשה תשובה ויתכפר לו". יוצא אפוא כי "על פי 

דעותיהן של החכמה והנבואה, או אפילו  שנים עדים" על פי שתי  
"שלושה עדים" גם לפי הדעה השלישית של התורה "יומת 
המת" אין לו לחוטא תקנה אלא עליו למות שכן אפילו לפי דעת 

שאין בית המקדש קיים כמה יעשה  ,התורה שעליו להביא קרבן
 ידו משגת להביא קרבן?  ואי אפשר להביא קרבן, או כאשר אין 

מת על פי עד אחד" לפי דעתו של ה"אחד" הוא  "לא יואולם 
 יעשה תשובה ויתכפר לו...  הקב"ה, לא יומת החוטא, שכן

 

 "לא יומת על פי עד אחד" )יז, ו( 
פעם כשהשכמתי בבוקר, נפל לי לתוך פי פסוק ופירושו. וזהו,  

(, לא יומת על פי עד אחד, הפירוש לפי חכמינו ז"ל )סוטה מב
שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה )דברים כ, ג(, אפילו 
אין בכם זכות אלא קריאת שמע בלבד, כדאי אתם שאושיע 
אתכם. והנה יש בקריאת שמע "ע" ו"ד" רבתי, ע"ד. וזהו לא יומת  
על פי עד אחד, היינו הפה שמעיד על אחדות הבורא, ינצל ולא  

 )רמתים צופים( ימות. 
 

ורוך ועל המשפט אשר  "על פי התורה אשר י
 יאמרו לך תעשה" )יז, יא( 

מסופר על הגר"א כי פעם אחת נזדקק להורות שאלה בהלכה 
 אחת של איסור והיתר ונתחרט על כך כל ימיו.

בשכונתו של הגר"א גר חייט אחד יהודי תמים ירא שמים אבל 
באחד מערבי שבתות מימי החורף עלה בידי   עני ומטופל בילדים.

ף לכבוד שבת, שחטו והביאו בלב שמח, בביתו חייט לקנות עו
מלחו את העוף ונחפזו לבשלו מבעוד יום, אולם מתוך פזיזות 
טעו ותחבו כף של חלב לתוך קדרת הבשר, ונתעוררה שאלה של 

 תערובת בשר בחלב.
הלך החייט להר"'ר שמואל שהוא היה אב בית דין לשאול בנידון. 

מאוד והיום קצר   הדרך מבית החייט לבית הרב היתה רחוקה 
ועדיין לא חזר החייט, נזכרה אשתו שכאן בחצר גר הגר"א והלכה 
לשאול אותו ופסק לאיסור, בנתיים חזר החייט בשמחה ובשורה 
בפיו כי הרב הכשיר על מה ששאל, ואשתו עמדה נבוכה מה  
לעשות כי סיפרה לבעלה ששאלה את הגר"א כי נהיה מאוחר  

 להספיק לבשל מבעוד יום. וראתה שעדיין לא חזר ועוד רצתה
חזר בעלה להר"ר שמואל וסיפר לו את הדברים כהווייתן שהוא  
הכשיר והגר"א פסק לאיסור, אמר לו הר"ר שמואל לך לביתך 
ותאכל בשמחה את תבשילך ואני והגר"א נבוא הערב לביתך 

 לטעום מהתבשיל שהכינה אשתך... 
לבו, נכנס בליל שבת, אחר שקידש רבי שמואל על היין וסעד את  

לבית הגר''א ואמר לו מתוך דחילו ורחימו מורי ורבי עפר אני  
תחת כפות רגליו אבל הנני מרא דאתרא מכיון שאני הכשרתי  
את השאלה שנפלה בביתו של החייט הדר בשכונתי, הלכה  

כמותי וכדי שלא יחולל כבוד הרבנות אני מבקש את כבוד תורתו 
 נו מהתבשיל שהכשרתי. ללכת אתי יחד לבית החייט ונטעום שני

השיבו הגר"א מחוייב אני להכנע בפני המרא דאתרא והלכו, 
כשנכנסו, צוה ר' שמואל לתת לטעום מן התבשיל, ואשת החייט  
לקחה קערה וחתיכת עוף שבתוכה להגיש לפני האורחים  
החשובים אבל מתוך הפחד שאחזה נכשלה בדרך הילוכה ונדנדה  

ב לתוך הקערה, בני הבית את המנורה של שבת ונפל נר של חל
ניגש אל הגר"א ואמר לו כנראה  ש   ,נבהלו ובתוכם המרא דאתרא

 טעיתי ויסלח לי, מן השמים הוכיחו לי כי טעיתי. 
לא ולא השיבו הגר"א, מרא דאתרא שפסק להיתר וודאי בלי 

ועשית 'שום ספק הלכה כמותו ומחוייבים לשמוע בקולו ככתוב 
וריתי בזה הדבר לאיסור הוי  אבל מכיון שאני ה  'ככל אשר יורוך

ומשום זה   'שויא אנפשיה חתיכה דאיסורא'לדידי בבחינת 
 מנעוני מן השמים שלא אכשל בדבר שאסרתי. 

  

"לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין 
 ושמאל" )יז, יא( 

 חסיד אחד נהפך עליו הגלגל, ירד מנכסיו ונעשה עני גדול. 
גדולים, שאל בעצת   מאחר שבחוץ לארץ היו לו קרובים, עשירים

אם ייסע לקרוביו בחו"ל לבקש מהם עזרה,   בעל "חידושי הרי"ם"
 עסק להתפרנס ממנו, אולם הצדיק לא הסכים.  שיוכל לעשות 

שאל האיש: אם כן אולי אכתוב להם מכתב, אתאר להם רוע 
שכן מצבי, וישלחו לי סכום מסויים למחייתי, כי הם נדיבי לב, כל  

 השיב הרבי: אף לזה אינני מסכים.  שאני קרוב משפחה להם. 
הדבר היה לפלא בעיני האיש, נסע בפחי נפש הביתה ובמצבו לא 

 חל כל שינוי לטובה. 
אחר כך נסע עוד פעם לגור, שאל שוב את הרבי ושוב לא הסכים  

 שיבקש עזר וסעד מקרוביו, וכן חזר הדבר כמה פעמים. 
יו שאלו לחם וביתו ריק, ואשתו מציקתו צרת האיש גדלה, עולל

 מאוד על שאינו חס על נפשו ונפשות ביתו ואינו נוסע לקרוביו.  
כשבא עוד פעם לגור, בכה הרבה לפני הצדיק ואמר: איני רואה  
שום עצה לפני אלא לפנות לקרובי שבחוץ לארץ שיתמכו בי.  

 השיבו הרבי: מה אעשה לך, אני כבר אמרתי לך דעתי. 
 לא יכל עוד האיש להתאפק, כתב מכתב לקרוביו על מצבו. 

 מכתבו עשה פרי, קרוביו שלחו לו תיכף סכום הגון ומצבו
סכומי כסף, בלי שום דרישה מצדו, שלחו לו עוד    "כאחהשתפר.  

והוא נחלץ מן המיצר, אבל מיד לאחמ"כ חלה האיש במחלה 
 אנושה, ומצבו הלך ורע מיום ליום, ולא יכול לרדת ממיטתו. 

צערו היה גדול ביותר, שלא יכול לנסוע לגור ולהתנצל לפני 
לתו בזה שעבר על דעת הצדיק, כי הוא תלה את סיבת מח

הצדיק. ביקש את אחד מידידיו שיסע לגור על אודותיו. הלה  
נסע, הזכיר את החולה לפני הצדיק ואמר שצריך לרחמים  
גדולים. הצדיק שתק כמה רגעים, ואחר כך אמר: דע לך, 
שלפעמים כשנגזר על אחד מיתה ר"ל, יש עצה בשמים להסיר 

רי העני חשוב כמת, ועל ידי ממנו רוע הגזירה על ידי ייסורים, שה
  כך היה יכול עוד לחיות, ומה אני יכול לעשות אם הוא בעצמו 
דחה את העניות מאתו, וכשקרוביו הסירו ממנו את הדחקות, 

 נפסקה חיותו.  
 כבר לא מצאו בחיים. , החולה  ל אותוהידיד אחזר כאשר 
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 "מקרב אחיך תשים עליך מלך" )יז, טו( 

בשבת קודש הק'  פעם בשולחנו  אמר    יסוד העבודה" זי"עה"בעל  
בלשון זו: "מקרב אחיך תשים עליך מלך" מתוך רגשי אחוה  

 אמיתית זוכים להמליך עלינו מלכותו ית"ש. 
לאחר השבת ניגש אליו יהודי שנקלע אל השולחן, וישאל: "לפי 
דבריכם, רבי איך יתפרש חציו השני של הכתוב?!" השיבו הצדיק 

מדוע רק בלבך עלתה קושיא כזו, ולא בלב אף אחד בשאלה: 
מכל הציבור שהקשיב לדברים?!" והמשיך: אמשול לך משל, 
למה הדבר דומה, לאדם שהצטנן ולקה בריאותיו. הורה לו  
הרופא שיקח לבנה )ב' צרויה( ויסיקנה באש וישפוך עליה חומץ,  
ואת האדים שיעלו אז ינשום אל תוך ריאותיו וייטב לו. הלך  

איש ושפך חומץ על לבנה צוננת, ולא הועיל מאומה, וישב אל ה
 הרופא מתלונן שתרופתו תרופת אליל. 

לגלג עליו הרופא: הלא אמרתי לך להסיק את הלבנה באש ואדים 
 יעלו ממנה, מה תועלת יש בצוננת! 

והנמשל ברור: החסידים באו אל השולחן בלבבות קרועים 
ומורתחים, אי לכך קלטו את העניין 

כראוי, הלב המורתח מעלה  
"אדים" וירפא להם... לא כן 
אתה שבאת בלב צונן... את 
הלקח ומוסר השכל לא 
קלטת, וקושיה מטרידה 

   אותך.
 

"והיה כשבתו על  
      כסא ממלכתו" 

 יח( )יז,
אמר כ"ק אדמו"ר ר' צבי  
הירש מקרעטשניף זי"ע 
בפסוק זה יש לרמז )יסוד  
אמרה זו נאמר משמו של 

המלך   האמרי אמת(, הנה
קודם שהוא מתמנה למלך, או בזמנינו כשחבר הפרלמנט או  
הסיים מבקש להבחר להיות חלק מהשלטון, הרי הוא נודד על 
כל רחבי ממלכתו בכל הערים והעיירות, ומבטיחים לעם הרבה 
הבטחות טובות כדי שהאנשים יתנו להם את קולם, אך כל זה  

וא יושב הוא רק קודם שישב המלך על כסא ממלכתו, כי כשה 
 כבר על כסא ממלכתו הרי הוא מתכחש לכל הבטחותיו.

כמו כן, הנה עומד לו יהודי בראש השנה כשהוא ממליך את 
השי"ת וזועק המלך יושב על כסא רם ונישא, מלוך על כל העולם 
כולו בכבודך, ה"ה ממליך על עצמו את השי"ת ויש לו קבלות 

פעם הראשונה טובות. וכן בחור בר מצוה בעת הנחת התפילין ב
יש לו קבלת עול מלכות שמים, אברך ביום חופתו יש לו קבלת 
עומ"ש ויראת שמים, וכמו"כ בכל שבת יש לכל אחד התעוררות  
 טובה, אך צריך כל אחד שישארו החלטות אלו לכל ימות השנה,  
זה שנרמז בפסוק, והיה 'כשבתו' על כסא ממלכתו, שיהיה אצלו  

לכתו, כאילו הוא מתישב כל הימים כעת שבתו על כסא ממ
 עכשיו על כסא הממלכה.

"וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר... 
 והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו" )יז, יח(

שמעתי מש"ב הגה"צ רבי עקיבא סופר זצ"ל בעמח"ס דעת 
סופר שפירש הפסוק הנ"ל ודרשו חכמינו ז"ל )סנהדרין כא:(  

מו ואחת שמונחת לו  שתי תורות אחת שהיא יוצאה ונכנסת ע
בבית גנזיו. ופירש על פי מה שכתב ה"חובות הלבבות" שהחסיד  
צהלתו בפניו ואבלו בלבו, וכמו כן המלך כלפי חוץ התנהג בגאווה  
באומץ ובגבורה, אבל במעמקי לבבו היה לבו נשבר ונדכה. ולזה  
רימזו שתי הספרי תורות, אחת שהיא יוצאה ונכנסת עמו היינו  

עוז וגבוה, ואחת שהיא מונחת בבית גנזיו היינו   כלפי חוץ מראה
 )להורות נתן(  בתוך לבו שהוא שבור ורצוץ עכת"ד.

 

 "לבלתי רום לבבו מאחיו" )יז, כ( 
רש מקרעטשניף זי"ע כשאומרים מר כ"ק אדמו"ר ר' צבי היא

בבוקר רבון כל העולמים ואדוני האדונים לא על צדקותינו וכו',  
הנה דבר זה פשוט שאין מדברים כאן על אחד שקם בקושי 
בשעה שמונה, לאחר לילה  
בלא יראת שמים, שאם אחד 
מתנהג כן, וכי גדלות הוא 
לומר לא על צדקותינו וכו' כי  
על רחמיך הרבים, וכי יהיה  
עז פנים שיחשוב שיש לו 
איזה פנים לפני השי"ת, ועל 
כרחך שמדברים כאן מאחד, 
שלילותיו קודש, וזהו לעולם 
יהיה אדם ירא שמים בסתר  
ובגלוי וזהו הנהגת הלילה,  
ויהיה דובר אמת בלבבו, 
וכמו"כ וישכם שהוא קם 
לפנות בוקר, אעפ"כ יאמר 

 רבון העולמים וכו'. 
כן יש לומר ג"כ בפירוש 

וק, הנה אם המלך אינו בדרגה יותר משאר אחיו אזי אין שום  הפס
רבותא במה שאינו מתגאה על אחיו, והרבותא שייך רק כשהוא  

וזהו ביאור הפסוק, לבלתי רום לבבו   ,מתנהג בדרגה הראויה
מאחיו, אך יתכן שהדבר הוא משום שאין לו במה להתגאות, אך 

שאינו מסיח  כשיש אצלו ולבלתי סור מן המצוה ימין ושמאל, 
דעתו רגע אחד מן התפילין, ואינו מבטל רגע אחד מתלמוד 
תורה, ואם אעפ"כ יהיה לבלתי רום לבבו מאחיו, אז יש רבותא  

 בדואז יהיה קיום למלכותו, כי כמו שבתוך בגד תופרים  ,בדבר
מבפנים וזה נותן החוזק והצורה לבגד שיחזיק, וכמו"כ כשיש 

מאל, אז יהיה קיום למלכותו וכמו  לבלתי סור מן המצוה ימין וש
 יאריך ימים על ממלכתו וגו'.  שממשיך הפסוק למען

 

 מאחיו" )יז, כ(  "לבלתי רום לבבו 
"ל'מה י' ת'עמוד ב'רחוק" )תהלים י, א( והתשובה   ר"ת"בלתי" 

היא בגלל "רום לבבו מאחיו" כי ע"י שמתגאה אזי הוא דוחה ח"ו  

 "כי האדם עץ השדה"
 

סיפר אחד החברים: פעם נכנסתי לרה"צ ר' אשר פריינד 
שנים, ושום דבר  זצוק"ל ואמרתי לו: 'אני אצלך כבר הרבה

 לא זז אצלי!'
 ענה ר' אשר בקצרה: גם עץ לא צומח בפעם אחת ! 

כששותלים עץ, לוקח עשרות שנים עד שנהיה עץ גדול!! 
אבל אם לא שותלים את השתיל הקטנטן, אין עץ, ואין 

 ענפים, ואין פירות...
כך גם בעבודת ה', אם אדם מתחיל , אז כבר מההתחלה יש 

 מדרגתו !!!לו השגת בורא לפי 
 

 ספינקא( -)מעט מן האור 



 

 ~4 ~ 

 וסיפוריםליקוטים 
  שופטים - נפלאים

 
רגלי השכינה כמו שאמרו )סוטה ה.( 'אין אני והוא יכולים לדור 

 בעולם'.
 

 "למען יאריך ימים על ממלכתו" )יז, כ( 
ר החזקוני המלך צריך לברכה זה, משום שהרבנות מקברת ביא

את בעלי׳ )פסחים פז.( ומטעם זה אומרים יחי המלך בשעה 
 .  ' יחי המלך אדניהו  ויאמרו'כה(    -שמעמידים מלך )מלכים א', א  

 

 "תמים תהיה עם ה' אלוקיך" )יח, יג(
פעם שאל אחד מצדיקי הדור את רבי נפתלי מרופשיץ זצ״ל: ״ר׳ 
נפתלי, כתוב בתורה ׳תמים תהיה עם ה׳ אלוקיך׳ ולא ׳חכם  

 תהיה׳, כנראה שתמימות גדולה יותר מחכמה!״ 
כמה  ענהו ר׳ נפתלי: ״נכון, תמימות גדולה יותר מן החכמה, אבל

 חכמה צריך יהודי כדי שיוכל לבוא למדרגת התמימות״.
 

 "תמים תהיה עם ד' אלוקיך" )יח, יג( 
שמעתי אומרים בשם רשכב"ה הצדיק איש אלקי בוצינא  

התשובה,  קדישא אב"ד מאפטא זצלה"ה כי פסוק זה הוא פתח
כי תשוב"ה ר"ת ת'מים תהיה, ש'ויתי ה' לנגדי תמיד, ו'אהבת  

 דרכיך דעהו, ה'צנע לכת עם ה' אלהיך ודפח"ח.   לרעך כמוך, ב'כל
 )ילקוט אוהב ישראל(

 

      "ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו" 
 יט(  )יט,

 . רש״ימכאן אמרו הרגו אין נהרגים.    ,כאשר זמם ולא כאשר עשה
לכאורה צריך הסבר והלא דברים קל וחומר ומה אם רק זממו 

רגו בפועל שראויין להרוג כבר נהרגים, על אחת כמה וכמה אם ה
 הם למיתה, ומדוע אמרה תורה 'הרגו אין נהרגים'? 

אומר על כך 'הרמב״ן', מכיון ש׳אלוקים ניצב בעדת אל' פירוש 
השכינה שרויה בבית דין ושומרת על הדיינים שלא יצא מכשול 
מתחת מתחת ידם, הרי אם כבר הוציאו אדם למיתה, סימן הוא 

ולא לחינם דן אותו הבית  שאכן עדות הראשונה היא האמיתית 
 דין למיתה.

ויובן על פי משל. אחד תבע לחבירו לדין תורה על כי סטר לו על 
לחיו, פסק לו הרב שיחזיר לחבירו את סטירתו על ידי שיסטור  
לו. צווח התובע, הלא הוא סטר על לחיי על לא עוול בכפי ואילו  

הוא   הוא יקבל סטירה על עוון שבידו, ואין העונש דומה לחטא.
הדבר בעדים זוממים, העדים הזוממים הלא זממו לקפח חייו של  
אדם חף מפשע ועכשיו כשהורגים אותם לשם כך, הרי זה עונש 
מקביל, שנהרגים מבלי שהוציאו לפועל את העוון שחישבו 
לעשות. אבל אם הנאשם כבר מת על פי עדותם, הרי הרגוהו  

, כי העונש בלא חטא ואי אפשר על ידי הריגת העדים לעונשם
לא יהא מקבל לחטאם כמשל הנ״ל, וממילא לא יקוים בהם 

 'כאשר זמם', ומה תועלת תהא בהריגתם.  
 )משלי יעקב(

 "אך הנביא אשר יזיד לדבר דבר בשמי" )יח, כ( 
כאשר היה הרמב"ם במצרים, קיבל אגרת מאת יהודי תימן, בה  
הם מבקשים ממנו לקבל סיוע רוחני והדרכה עקב מצבים קשים, 

 אליהם נקלעו. 
שאלה אודות נביא שקר, בין השאלות שנשאל הרמב"ם היתה 

 המושך אליו רבים מיהודי תימן בטענו שהוא המשיח.  
הרמב"ם כאב את כאבם של יהודי תימן, הנחה אותם בדרך בה  
ילכו, ואילו לשאלת משיח השקר הביא להם הוכחות, שאמנם  

"משיח" זה הוכח לעיני כל ששקר דרכו   ואכן ,משיח שקר הוא
, נתפס משיח השקר בידי  לאחר שנה בה אחז את עיני היהודים

אחד ממלכי ערב והוא שאלו: "מה זאת עשית", ענה לו משיח  
 השקר ’’אדוני המלך, אמת אני אומר, כי בדבר ה’ עשיתי". 

אמר לו המלך "מהו המופת שלך", ענה לו "אדוני המלך, חתך 
ראשי, ואחר כך אקום ואחיה כבראשונה" אמר לו המלך "אין לך 

יהיה אני וכל העולם נאמין שדבריך  מופת גדול מזה, ואם כך
 אמיתיים וטובים".  

מיד גזר המלך וצוה "קחו חרב וערפו את ראשו". ואמנם כך היה.  
 הרגו את משיח השקר וימות כדרך כל אדם. 

 

"כי ימצא חלל באדמה.. וענו ואמרו ידינו לא  
 ז( -שפכה את הדם הזה" )כא, א

במלחמת צרפת אוסטריה נתפסו שני יהודים בפרעשבורג 
 יתה. בעלילת מכירת נשק לאויב ונדונו למ

פנה ה"חתם סופר" זצ"ל רבה של פרעשבורג לנסיך קרל, מפקד 
הצבא, לחכות עם ביצוע העונש, עד שיעשה בירור יסודי של כל 

תמה עליו הנסיך ושאל את הרב, יום יום נופלים מאות העלילה. 
חיילים חפים מפשע, וכבודו מציע לנו משפט ובירור יסודי על 

 ענין זה בשביל חייו של אדם אחד. 
הוציא ה"חתם סופר" ספר דברים והראה לנסיך פרשת עגלה 
ערופה, שהוא שלובה בין פרשיות מלחמה שלפניה ופרשיות  

נו, כי גם בעת עיצומה של מלחמה שלאחריה. מה זה בא ללמד
המלחמה, אשר משני הצדדים נופלים חללים, גם בשעה זו, כי 

את   ימצא חלל באדמה, יש לחפש את האשם, כי ידינו לא שפכו
 הדם. גם אז אסור לשפוך דם נקי, אלא לחפש את האמת והצדק. 

 

 "ומדדו אל הערים" )כא, ב( 
כתב בחזקוני, שאפילו אם נמצא בבירור יותר קרוב אל עיר אחת  
מהשני, ג״כ מצוה למדוד, שע״י המדידה יתפרסם הרציחה  
ויבואו מתוך הערים הנמדדות, ומתחילין לחקור מי שהלך מביתו 

אים בני משפחתו, ומכירין הנרצח, ומחמת זה לחוד  ולא חזר, וב
ראוי לעשות המדידה, שע״י שהכירו בני משפחתו בו לא תהי׳  
אשתו עגונה, ובניו יורדים לירושת אביהם, ועוד שעי״ז יהא נודע  

 מי הלך עמו, ומי נתלוה עמו, ויכולין לברך מי הוא הרוצח. 
 

 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל
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 תודה מראש!!!

כל שותפות שלכם  
 מחזקת את ידינו...

 הבחור כארזים שלכם מחכה לפעקאלע מהבית... ...הורים יקרים
להורים קשה...   ושוב שולחים את הבחורים לישיבות... וזה קשה!!! כן... הבחורים בטוחים שרק להם קשה... הם לא יודעים שגם

ובפרט לקראת חודש אלול הנוכחי שזה לארבעים יום תמימים ש... שהלב מחסיר פעימה... גם הימים הנוראים בפתח... והדאגה  
 הטבעית של אמא האם הכל יהיה בסדר.. האם לא תהיה חלילה הידבקות... והאם יהיה לבן שלי טוב... האם לא יחסר לו כלום...  

 . אני רוצה להחכים אתכם בנקודה חשובה שאולי היא לא לגמרי ברורה...אבל!!! הורים יקרים..
הבחור'ל שלכם רוצה חום ואהבה!!!! כן... פעם זה היה ברור... אבל עכשיו זה כבר פחות ברור... סו"ס הוא בחור כארזים...  

שנביא לו איזה חבילה מהבית...  מתרועע עם החברים... הוא מסתדר מצוין... ו... והוא מתקשר ומחכה לאיזה משהו מהבית... 
 ואני שוברת את הראש... מה... מה אני יכולה להביא לו?? הרי בטח הוא היה רוצה משהו מיוחד... מה?? מה אני יכולה לתת לו?

אבל לא!!! הוא לא רוצה משהו מיוחד!!! הוא רוצה את אותה עוגה... שבבין הזמנים הוא לא נגע בה... הוא אמר שהוא לא אוהב  
כי זה לא הטעם של העוגה!!! זה הטעם של הבית!!! קבלתי פעקאלע  תה... אבל בישיבה??? הוא ילקק את האצבעות... או

 מהבית...  
בבין הזמנים הוא לא אמר את זה אפילו פעם אחת... כן... גם כשנמצאים בבית אף פעם לא מתגעגעים לבית... מתי מתחילים  

בר כאן: כשאתם שולחים לו חבילה... לא בטוח שהוא כ"כ צריך את התכולה... הוא  להתגעגע?? כשיוצאים מהבית... אז אותו ד
 צריך את הפעקאלע...  

כבר כמה פעמים הזכרתי כאן את הוורט על יעקב אבינו ששולח בפעם השניה את שנים עשר שבטים לאיש אדוני הארץ  
... "קחו מזמרת הארץ בכליכם, מעט צרי, מעט  ה"כעוס" וה"קפדן" וה"חשדן..." ויעקב אבינו מחליט לשמח אותו עם חבילה

 דבש, נכאת ולוט בטנים ושקדים..."
אני לא מבין: יש לך פה עסק עם האיש הכי חזק בעולם!!! שכל האוצרות של מצרים בידיים שלו... ומה אתה מביא לו?? 

אשר לבא עם המשלוח מנות הדל אביסלע צרי... אביסלע דבש... זה כמעט לעשות ממנו צחוק?? עדיף כבר להגיע בלי כלום מ
 הזה??? מה התשובה??

בהמשך הפסוק כתוב שנצנצה ביעקב רוח הקודש והוא רמז להם שהאיש המפחיד הזה הוא לא אחר מאשר יוסף בכבודו  
שוב איך  זאת אומרת: יעקב אבינו ניסה לח הכוונה ליוסף( -ושילח לכם את אחיכם אחר..." לפני האיש י יתן לכם רחמים-)וקל שדובעצמו 

לשחד את האיש המפחיד הזה... והוא מצא את עצמו מכין לו פעקאלע... פעקאלע של אבא אוהב... והאחים מגיעים ליוסף  
ואומרים לו: שאבא שלנו שלח לך איזה חבילה... יוסף פותח ו... ו... והוא לא מצליח להתאפק... הוא פורץ בבכי... אבאלע שלח 

של אבא  גדול פתאום חזר להיות יוסלה המזי'ניקה ת המעט צרי ומעט דבש... יוסף הגדוללי פעקאלע... יוסף מחבק ומנשק א
והוא מתענג על הבטנים והשקדים שאבא ארז לי עם כל הלב והנשמה... את מי מעניין כעת כל האוצרות של מצרים??? כל 

 לי עם כל הלב והנשמה...   הבר האינסופי שצברתי במצרים לא שווה כאין וכאפס למעט צרי ומעט דבש שאבאלע ארז
לא כן... אמא יקרה: הבן שלך כבר בחור בארזים... ואל תדאגי... יש ב"ה בישיבה אוכל בשפע... יש לו את כל מה שהוא צריך... 

הוא לא צריך את ה"תכולה..."  פעקאלע מאבא ואמא!!!צריך לדאוג... אבל יש משהו אחד שגם איש אדוני הארץ נמס ממנו... 
 לו!!!! ואת זה רק אתם יכולים לספקיך את ה"תוצרת..." הוא צריך את החום ואהבה שיש בזה... הוא לא צר

 טעימה... שכעת בישיבה היא בשבילו מנה חמה...   [לא]את המכתב האוהב... ואת העוגה ה
ורים.. מה... השנה  יתה להתברך מאבא לקראת יום הכיפבה... שכל שנה הילד שלנו מגיע הברגע... ומה יהיה בעשרת ימי תשו---

 אבא לא יניח את שתי ידיו על הראש של בננו היקר?? 
תנוח דעתכם הורים יקרים... גם בזמן שבית המקדש היה קיים... אבא ואמא לא הניחו את ידם על הראש של יענקי... הם כן 

 לא התקרבו... אתם יודעים למה?? אבל מרחוק...ברכו אותו!!!! 
. אבא ואמא שלחו את יענקי ללמוד בירושלים... הם שולחים לו מידי חודש סכומים מכובדים  בזמן שביהמ"ק היה קיים.כי 

של מעשר שני... והוא אוכל אותם בטהרה... יענקי שלנו עולה ומתעלה ואוכל חולין על טהרת תרומה... ובשבת קודש אפילו 
שמונים אחוז מהכפר הספיקו להידבק בטומאת  על טהרת קודש... אנחנו פה בכפר כבר לא החזקנו מעמד... עד חודש אב כבר 

מת... וזהו.. אנחנו כבר לא שומרים על קפסולות... זהו... זה מה שיש... בשביל זה החגים מתקרבים ואז כולנו נטהר לקראת 
. ויצאו הרגל ונעלה לירושלים... והנה... ראש השנה כבר עבר... והנה... יום כיפור מתקרב... ואבא ואמא פרשו לספירת שבעה..

מפסח לא ראינו אותך...   התרגשות... !!! איזולדרך לירושלים... ביום ח' בתשרי... יענקי הגיע לשערי ירושלים לקבל את פנינו
ב...  חס ושלום!!! אבא ואמא כעת באמצע הבידוד... הם באמצע ספירת שבעה... יענקי!! חבל עליך!! אל תתקר לחיצת יד? חיבוק?

יומיים  יענקי מרחוק... אל דאגה... ב אבא ואמא מברכים את ... תמשיך לאכול בשבילנו מעשר שני...אנחנו צריכים אותך טהור
אז תהיו רגועים... החודש שלפני הימים הנוראים ז המשפחה תתאחד ויצאו מהבידוד... הקרובים תהיה הזאת שביעי וטבילה וא

ן... ההורים כבר מסתמא הספיקו להיטמא... ואילו  בדרך כלל היה די דומה למה שקורה עכשיו!!! שמאז פסח שעבר ממזמ
שנותר לנו זה להתפלל שיבנה בית  יענקי שלנו הוא המנורה הטהורה שיושב בקפסולה והוא הנציג שלנו בירושלים... כל מה 

 המקדש במהרה ותתאחד המשפחה של קוב"ה ושכנתיה...
 !!!זמן אלול פורה, מוצלח ומנוצל לקרבת ד' ושטייגען גדול לכל בחורי שישראל שעליהם עומד העולם
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 א לוקחים ריזיקות על החיים...ל

"יהלמני צדיק יש פסוק מסתורי בסוף ספר תהילים... 

חסד ויוכיחני שמן ראש אל יני ראשי, כל עוד 

הבנת מה כתוב בפסוק הזה??  ותפילתי ברעותיהם"

הפשוטים ביותר בפסוק טייטש!!! מה ביאורי מילים 
ר'  הזה?? אז ככה: המדרש תהילים אומר דבר פלאי: 

חייא בשם ר' לוי אמר: בשעה שהלך דוד לגמזו לעשות 

עמם מלחמה התחיל אומר כל מכה יבוסי בראשונה 

יהיה לראש ולשר, מה עשה יואב הביא ברוש רענן 

אחד וקבעו בצד החומה וכפף ראשו שהיה רך ואחז 

ב על ראשו של דוד ונתלה בברוש בו דוד וקפץ יוא

אמר דוד יהלמני צדיק חסד, מה עשה הקדוש ברוך 

י החומה ועלה אחריו דוד שנאמר באלק הוא קצר

 אדלג שור:  

כתוב כאן: שיואב בן צרויה קפץ מעל הראש של דוד 
המלך ועקף אותו... ואז חלשה דעתו של דוד ואמר: 

 יהלמני צדיק חסד!! מה עשה הקב"ה??

מה ודוד עלה אחרי יואב והגיע לאן שיואב קיצר החו
 בן צרויה הגיע... 

הבנת את זה??? אני חושב שאם עד עכשיו היה פסוק 
שלא הבנו אותו... כעת מצטרף עליו מדרש עוד יותר 

 מסתורי ולא מובן... 

מה קרה שם?? מה הסיפור עם הקפיצה הזו של יואב 
בן צרויה שקפץ מעל הראש של דוד... ומה פשר 

בה של דוד "יהלמני צדיק חסד..." מה קשור התגו
 לכאן צדיק...?? ולמה בכלל חלשה דעתו של דוד...??

והדברים טעונים ביאור כאויר לנשימה!!! אבל 
מהמכלול של הנושא שם ניתן לקבל תמונה שעל פי 

 זה אפשר לבאר לכה"פ על דרך הדרש כך:      

העניין שם היה כך: דוד המלך כידוע כבש המון 
ות... ואיפה שהוא נלחם "ויהי דוד בכל דרכיו ארצ

משכיל וה' עמו..." היה מקום אחד ויחיד שדוד המלך 
כביכול נעצר!!! אצל היבוסי!!!! היבוסי דווקא לא היו 
גיבורים גדולים... לא היה מדובר באיזה צבא חזק 
שהיה מסובך לכבוש אותם... לא!!! הסיפור עם 

ת( היבוסי היו היבוסי היה כך )עכ"פ לחלק מהשיטו
אנשים חכמים!!! וכשדוד רצה להילחם נגדם הם 
הבינו שנשק רגיל לא עובד מול דוד... כי הרי ה' איתו... 
ובך ארוץ גדוד ובאלוקי אדלג שור... וממילא כמה 

 חיילים ונשק שיהיה לנו דוד תמיד ינצח איתנו.. 

 להרתיעאז מה עושים??? מהו הנשק היחיד שיכול 
הדבר היחיד שדוד מפחד  חטא!!!!את דוד המלך??? 

ממנו זה חטא!! והיבוסי זיהו את ה"חולשה" הזו 
כביכול... והם החליטו להשתמש בנשק הזה מול דוד... 
היבוסי התבצרו במצודה... ובכניסה למצודה הם 
הציבו שתי פסילים של עבודה זרה... ומי שנכנס 
למצודה היה חייב להתעסק איתם... לפרק אותם... 

איתם... ורק אז הוא יכל להיכנס למצודה  להתקשקש
)עכשיו: אל תשכח שבזמנם יצרא ולכבוש את היבוסי.. 

זה  דעבודה זרה היה בוער כמו אש עוד יותר מיצרא דעריות כיום...(
 היה הטריק שלהם איך להרתיע את דוד!!!

והם צדקו בתרגיל שלהם!!! ועוד איך צדקו!!!! ברגע 
. ברגע שהוא ראה את שדוד המלך הגיע לכבוש אותם..

הפסילים מרחוק... פתאום הוא נסוג לאחור!! אני לא 
מתקרב לשם!!! יש שם עבודה זרה ואני לא מתחיל עם 

)שוב: לא לשכוח שיצרא דע"ז היה בדיוק כמו עריות עבודה זרה... 

ויותר מזה... כך שעצם ההתקרבות לע"ז זה היה כרוך בניסיון להיכשל 
וס לעריות... ולכן אם תשים לב בתורה יש בזה... כמו שאין אפוטרופ

דוד המלך האמיץ והגיבור   עשרות אזהרות לא להתקרב לע"ז(
שעמד ללא חת מול גליית... גם את הארי וגם הדוב היכה 
עבדך... פתאום אותו דוד המלך עומד כעת רועד כולו 
מפחד... ומכריז: אני לשם לא מעיז לעלות!!! מה יש?? 

אני לא מתקרב לעבודה זרה... יש שם עבודה זרה!!! 
 "השמר לך פן תנקש אחריהם..." 

אבל רבינו דוד... אתה הרי צדיק יסוד עולם... אף אחד 
לא חושד בך לרגע שאתה תכשל בעבודה זרה...  כן... 
אתם לא חושדים בי... אבל אני חושד בעצמי... אני לא 

 סומך על עצמי... אני לשם לא מתקרב ויהי מה... 

'ר דוד המלך... מה יש...?? מה קרה?? מה אבל הליגע
ההיסטריה?? אז יש שם כמה פסילים ונכון... נכון שיש 
יצרא דעבודה זרה וזה בוער כמו אש... אז מה... אז 
בשביל זה יש ניסיונות ובעזה"ש אתה תתגבר עליהם 
כמו שכולנו מתגברים תמיד על הניסיון של עבודה 

 זרה?? 

דוד המלך האמיץ והגיבור  אבל לא!!! בשום אופן לא!!!!
שאף אחד לא מרתיע אותו!!!! עומד רועד כולו מפחד 
אימים... לא!! אני לא מתחיל עם עבירות... אני לא נכנס 
להימור הכי קטן מול עבירות... אני מוכן ללכת למלחמה 
הכי מסוכנת... לסכן את החיים הגשמיים שלי... אני 

חד בכלל... סמוך ובטוח שהקב"ה יעזור לי ואני לא מפ
אבל ללכת למקום שאני עלול לחטא לה'... בזה אין לי 

 מינימום של בטחון עצמי.. אין לי אימון בעצמי... 

צריך לכבוש את היבוסי...  מה עושים??? העסק תקוע!!!!
וזה כככלום לכבוש אותם... אבל דוד לא מסכים!!! 
היבוסי מתבצרים להם עם הפסילים האלו וצוחקים 

... כולם מנסים לעודד את דוד המלך... עלינו מלמעלה
לתת לו גב ובטחון עצמי... רבינו... אתה יכול לעמוד 
בניסיון... אבל הוא לא מקבל!!! אני לא!!!! אין על מה 
לדבר!!! אני לא מכניס את עצמי להימור הכי קטן על 

 חשש הכי רחוק לחטא לה'... 

בסוף בסוף... לא היתה ברירה ודוד המלך היה מוכרח 
להגיע לאיזושהי לפשרה... ודוד המלך הכריז: שמי 
שסומך על עצמו ומרגיש שהוא מספיק חזק ברוחניות 
והוא בטוח שהוא לא יכשל בחטא... שהוא ילך להילחם 
ביבוסי... ואני אהיה אסיר תודה לו ואני אמנה אותו לשר 
צבא בתמורה... אבל אני לא!!!! צר לי... אני לא מרגיש 

 שאני מסוגל!!!

ז הגיע יואב בן צרויה!!! יואב בן צרויה היה אחיין של וא
יואב הוא  )יש ביטויים מבהילים בחז"ל על גדלותו וקדושתו(דוד... 

נכד של ישי קדוש ה'... ישי כידוע הוא אחד מארבעה 
 ישי מעולם לא חטא!!!!אנשים שמתו בעטיו של נחש... 

ישי אבי דוד חינך את צאצאיו להיות נקיים מכל נדנוד 
חטא!!! על הקדושה והנקיות הזו גדל יואב בן צרויה... 
ומהמקום הזה הוא לא מפחד... לא חושש... אני מרגיש 
שאני מסוגל לעלות ולהילחם ביבוסי... אני אעבור ליד 
העבודה זרה ואני אעמוד בניסיון ולא אכשל בחטא.. 
ויואב בן צרויה באמת עלה ונלחם... הסיר את הפסילים 

... ולא נכשל בעבודה זרה... יואב וכבש את היבוסי
חוזר מהמלחמה ודוד המלך מקבל אותו בהערצה 
ובהתפעלות עצומה... איך הצלחת לצאת בשלום 

 מהניסיון???

דוד מיד ממנה את יואב לשר הצבא כיאה וכיאות 
ליהודי קדוש כזה שהצליח להתחכך עם עבודה זרה 

 ולא להיכשל בחטא... 

בחלישות הדעת...  דוד המלך חוזר לביתו ומתמלא 
יואב בן צרויה הרבה יותר גדול ממני... הרבה יותר 
קדוש ממני... הנה... אני מרגיש שאני לא מסוגל 
לעמוד בניסיון שהוא עמד... לי אין מספיק "בטחון 
עצמי" לעמוד בכאלו ניסיונות... ואם יואב בן צרויה 
אוחז בכזו מדרגה שהוא כן מסוגל אז דוד המלך 

)זה הביאור על דרך בן צרויה עקף אותו!!! מרגיש שיואב 

הדרש שדוד המלך אוחז בברוש הרך... דוד המלך אוחז את עצמו 
רך שיכול בקלות להיכשל בחטא ולכן הוא מחזיק חזק בברוש -כ

הרך הזה ש... שלא ילך לאן שהוא יכול להיכשל... ויואב בן צרויה 
ד קפץ על הרכות הזו והוכיח שהוא קשה כארז ויכול לעמו

  בניסיונות שדוד הרך לא יכול לעמוד בהם...(

ואז מתחילים להגיע לדוד כל מיני מחשבות... רגע... 
בעצם מי אמר שאני לא מסוגל לעמוד בניסיונות... 
אולי אני כן יכול... אולי אני צריך טיפ טיפה יותר 

 להאמין בעצמי שאני מסוגל להתגבר...???? 

מי  ות" האלו??כן... אתה מכיר את המחשבות ה"בריא
שאין לו בטחון עצמי... צריך לפעמים לנסות להיות 
אופטימי... להאמין בעצמו... אני יכול... אני מסוגל... 
אני אקפוץ למים ואני פתאום אגלה את היכולות 

 שלי.. 

כן... המחשבות האלו הם אולי נכונות בייחס לבטחון 
הרבה יותר )גם זה בערבון מוגבל... סו"ס בתור יהודים עצמי... 

מומלץ להתמלאות בבטחון בה' שהוא הנותן ונתן ויתן לי כח 

אבל בייחס  עצמי(-לעשות חיל מאשר בטחון מרומה ושקרי ב
לא  כאן אין מקום לבטחון עצמי!!!!ליצר הרע??? 

משחקים עם סכנת חיים... לגוף אין חלקי חילוף... 
אתה יכול להמר על סכומי כסף... להמר על נפילה 

שונה.. אלא לא מקומה עשירית.. מקומה רא
כן... לא  ולהיכשל בחטא זו נפילה מקומה עשירית!!

פחות מזה.. דוד המלך לא מוכן לקחת ריזיקות על 
סיכונים בכזה סדר גודל! דוד המלך בייחס לחטא 
מעדיף להמשיך להיות חסר בטחון עצמי כל החיים.. 
אבל כמובן שיש לזה מחיר!!! הנה... יואב בן צרויה 

ף אותי... הוא נכנס למגרש של ניסיון והוכיח את עק
הנאמנות שלו לקב"ה... הנה... הוא עבר צמוד לחטא 
וניצל ממנו... ואני לא... הוא זכה לכבוש את המצודה 

 ואני לא...
נו... להתמלא בקנאת סופרים בהתגברותו של יואב 

 בן צרויה או לא???
מד אני עו לא!!! מתעקש דוד!! אני לא מתקנא בו!!!

לגמרי מאחורי ההחלטה שלי... אני לא לוקח סיכונים 
של הסלמה מול היצר הרע שלי ויהי מה!! גם אם זה 
כרוך בהפסדים... גם אם זה כרוך במחירים... ואפילו 
מחירים רוחניים... כן... כל בעל עסקים יודע שלא 
לכל עסקה צריך לגשת! גם אם יש עסקה מאוד 

והה... אבל אם היא מפתה... שיש לו תשואה מאוד גב
כרוכה בסיכונים שעלולים להיות יותר גדולים 

וזה גאוותו מהריווח.. צריך לוותר עליהם בגבורה... 
 של דוד!!! אני לא לוקח סיכונים!!!!
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 "יהלמני צדיק חסד ויוכיחני"!!!זה הפשט בפסוק: 
כן... קבלתי מהלומה מיואב בן צרויה... הוא דילג 

שהוא מסוגל  הוכיחוא עלי... הוא עקף אותי... ה
לעמוד בניסיונות שאני עדיין לא הוכחתי את 

 עצמי... 

אל יני  --"שמן ראשאבל אני לא חוזר בי!!!! 
  ראשי"!!!!!

אל יני ראשי?? כשעושים  -מה פירוש שמן ראש
מלחמה... מי מקבל את הגביע?? מי מקבל את 

 המדליה??? מי עטור באותות הנצחון???

מי שעמד בגבורה בחזית הכי הכי הכי מסוכנת  
והצליח להתגבר... ממילא: אם יואב בן צרויה 
הצליח לעמוד בניסיון הכי קשה שאפילו דוד המלך 
לא העיז לעמוד בו... אם ככה יואב בן צרויה עקף 
את דוד... אם ככה.. מי צריך להימשח בשמן 

 המשחה להיות ראש?? לכאורה יואב!!!

ה מודיע לדוד המלך שלא!!!! שמן אבל לא!!! הקב"
אל יני ראשי!! זה שיואב בן צרויה העיז  --ראש

לעמוד בניסיון שאני לא העזתי להתחכך בו... זה לא 
סיבה להכריז עליו שהוא יותר ממני... השאלה 

 למה????

---  

פה טמון יסוד מאוד חשוב ונחוץ!!! וזה דבר שהוא 
 לא מובן מאליו: 

ש כבר ניסיונות... הרי ברור שאחרי!!! אחרי שי
העמידה בניסיון היא המבחן הגדול... ואם יוסף 
זכה להיקרא צדיק יסוד עולם זה רק בזכות הניסיון 
 הגדול שהיה לו והוא עמד בו.... עד כאן זה ברור!!!!

מוגמר ועובדתי... כעת צריך  כשיש כבר ניסיוןכל זה 
 להתגבר!!!

עיקר  כאן אדרבה... אבל כל זמן שאין ניסיון...
המבחן הוא שלא להיכנס לניסיון!!! לברוח 

 מניסיון!!  ואת זה מלמד אותנו דוד המלך!!!

היות והשליחות שלי כאן בעולם הזה זה לעשות 
רצון ה' ולא להיכשל בחטא... אני מצידי צריך 
להיצמד למשימה הזו ולעשות הכל כדי לא להעמיד 
את עצמי בסיכונים של חטא ויהי מה... אה... הרי 
יש אנשים שעומדים בניסיונות נוראים או עושים 
דברים מאוד טובים דרך מקומות מפוקפקים... 

זה בסייידר... אני ואילו אני נשאר מאחור??? 
)אז כמובן שצריך מוותר על הזכות הזו!!!!  מוותר!!!!

ה לדעת שיש גם את המקום של יואב בן צרויה... בכל דור הקב"
שותל אנשים מסוימים שיש להם כוחות מיוחדים להתחכך 
בחטא ולהינצל ממנו... אבל הם לא מודל לחיקוי... אדרבה.. 
המודל לחיקוי וה"שמן ראש" זה דווקא דוד המלך שבמקומות 
האלו הוא לא מפגין כח... אלא אדרבה... פה המקום להפגין 

המודל  חולשה גדולה ולא לשחק עם התחככות בניסיונות... זה
 לחיקוי שלנו!!!!(

--- 
המסר הזה מאוד אקטואלי בייחס לכל מיני 
אפשרויות מפותחות שיש לנו דרך הטכנולוגיה 
המתקדמת... זה לא סוד שהטכנולוגיה המתקדמת 
מעמידה אותנו בין הייתר מול אפשרויות הרבה 
יותר גדולות ונרחבות להרבות כבוד שמים... ישנם 

פשר לעשות דרך דברים מאוד מאוד טובים שא
 ואפשר!!!! נא לא להתכחש למציאות!!!!הרשת... 

 יש כאלו שמתעקשים להגיד שלא!!! אז זהו שכן!!! 

כמו שכולם מודים שאפשר לשרוף בן אדם ולמחוק 
אותו בוואצפ אחד שנשלח בקבוצה ומשם זה "רץ 
ברשת..." ככה אפשר לקדש את שמו יתברך בעולם 

 !!בלחיצת כפתור אחת... וזו עובדה

לא צריך להתכחש למציאות... ואין טעם לשחק אותה 
 ראש קטן...

רק מה??? השאלה היא: האם אני הולך על הסיכונים 
 שיש בזה או לא?? 

דוד המלך יודע בוודאות שהוא משלם מחיר רוחני 
ותורני על הפחד שלו מחטא!! הוא לא מנסה לטייח את 

ב בן המחיר הזה!!! "יהלמני צדיק חסד ויוכיחני"!! יוא
צרויה בקדושה שלו הולם אותי... עוקף אותי... מדלג 

עלי ויכול להיות שיש לו הצלחות יותר גדולות ממני..  
אבל דוד מוותר באדיבות!!!! אני זהיר!!! והזהירות שלי 

 מנפילות שווה אצלי מחיר!!!
כן... על ביטוח משלמים כסף!!! ביטוח שווה כסף!!! 

 לסיכון יש מחיר!!! 
מפתות מאוד שצריך לדעת לוותר עליהם יש השקעות 

בגבורה בשביל לא להיכנס לסיכון!! ודוד נשאר 
מאחור... יש כאלו שעוקפים אותו... יש כאלו שמדלגים 

 עליו... מותירים ענן מאחוריו... ודוד לא חוזר בו!!!
 כן... אני משלם מחיר על הביטוח הרוחני שלי!!!! 

להבין אותו זה דבר שצריך לנשום נשימה עמוקה כדי 
 ולעכל אותו... 

--- 

לא אשכח את זה... כשהייתי בחור... אחרי כמה וכמה 
שנים שהייתי נוסע עם טרמפים עד צפת וחזור... 
וכמובן היינו לפעמים נתקעים שמונה תשע ועשר 
שעות בדרך עם טרמפים... יום אחד סו"ס גדלתי בשנה 

ע והשכלתי להבין שזמן גם שווה כסף.... והתחלתי לנסו
באוטובוס!!! אבל חבר שלי עדיין לא!!! הוא עדיין 
המשיך לנסוע בטרמפים... והנה.. שבת אחת היינו 
שנינו בצפת... וכעת הגיע הזמן לחזור לירושלים... כעת 

 06₪)ומבזבז נפרדו דרכנו... אני כעת עולה על האוטובוס 

ואילו הוא הולך לטרמפייאדה... ואז  סכום עתק בימים אלו(
התפתח מין תחרות בינינו... מין מירוץ מכוניות  כמובן...

 כזה... נו... בא נראה מי יגיע ראשון...
נו... בא נראה אם היה שווה לנסוע באוטובוס ולשלם  

 כסף או לא??

אז פעם אחת הוא באמת נתקע רציני בטרמפים והגיע 
אחרי שמונה שעות... ואני הגעתי עם האוטובוס תוך 

היה ברור כל שקל ששלמתי  שלוש שעות... ואז לכולם
לאוטובוס היה שווה... אבל!!!! קרה כמה וכמה פעמים 
שדווקא אני שנסעתי עם אוטובוס הגעתי תוך שלוש 
וחצי שעות... ואילו הוא עמד חמש דקות בטרמפים... 
ואז הגיע איזה אמריקאי אחד עם רכב שרד ולקח אותו 

וציא ותוך שעתיים הוא היה בירושלים... ואז הוא היה "מ
 לי לשון..." הנה... גם שילמת.... וגם הגעת אחרי...

אה... מה אני עונה לו?? היה לי נסיעה שלימה לחשוב 
מה אני עונה לו... ואז קלטתי את הגירסה: כשאני 
משלם כסף לאוטובוס זה לאו דווקא בשביל להגיע 
יותר מהר... כי... כי באמת לך תדע... אולי יהיה נס ויגיע 

יקח אותי יותר מהר... אלא מאי?? הסיבה איזה טרמפ ו
שאני מוכן לשלם כסף בשביל לנסוע באוטובוס זה 

בשביל הביטוח הזה שאני לא לוקח הימור על הזמן 
שלי!!! סו"ס הרי יכול להיות שאתקע פה שמונה 
שעות... אז על הספק הזה משלם כסף... אני מוכן 
לשלם כסף ולו בשביל לוודא שאני לא הולך לשרוף 

לה שלם בנסיעות... זה שהלך לך הפעם... והגעת לי
יותר מהר ממני... שיהיה לך לבריאות.... אני שלמתי 

תבא!!! שווה  שלא שלא!!כסף בעיקר על כל צרה 
 תבא... שלאלשלם מחיר על כל צרה 

אני משלם פה כסף על הזמן היקר שלי שאני לא 
 מוכן לקחת עליו סיכון..

אני  על אותו משקל:זה א' ב' של המושג ביטוח!!!  
על  תורני...צריך להיות מוכן נפשית לשלם מחיר 

הרוחניות שלי שהיא כ"כ יקרה לי שאני לא מוכן 
להמר עליה אפילו באחוז הכי קלוש.. כן... יש כל 
מיני הצעות לקרב רחוקים וכיוצ"ב שזה כרוך 
בלהחזיק פלאפון חכם וכדו'... ובא כעת נשאיר את 

נגיד שיתכן ויש כאלו שכן הנושא הזה פתוח... בא 
אני  אבל אני לא!!!!צריכים ללכת על האופציה הזו... 

 לא מסכים... 

אבל למה לא?? חבל... אתה מפסיד המון זיכוי 
הרבים?? ואתה יכול לעזור לכל כך הרבה יהודים??? 
אתה יכול להחזיר בתשובה דרך הרשת?? יש פה 

תשובות הלכתיות כאלו שזכו דרך הרשת לענות 
קריטיות בנושאים העומדים ברומו של עולם.. ואתה 
עומד מהצד ומפסיד את הזכות הגדולה הזו??  נו... 

 מה תענה להם??? 

אז שוב... אני מכיר כאלו שכשהם מתמודדים מול 
כאלו טענות... הם עסוקים בלהכתים... בלהכחיש 
את העובדות.. ולנסות להוכיח שדרך האינטרנט אי 

לקרב יהודים...  ואם אתה שואל אותי... אני  אפשר
לא אוהב את הבריחה הזו!!! למה ללכת סחור 
סחור?? למה לנסות להכחיש עובדות?? תגיד להם: 
אתם צודקים!!! אני באמת מפסיד!!! יתכן שאתם 
באמת זוכים לעשות דברים טובים יותר ממני... 
אתם באמת עוקפים אותי... ואני משלם פה 

שווה ל אני עומד מאחורי המחיר הזה!!! אבמחיר!!!! 
לי לשלם את המחיר הזה בשביל לא להמר על 
הרוחניות שלי שיקרה לי יותר מכל... כשדוד המלך 
מכריז אני לא מתחרט שלא כבשתי את מצודת 
דוד... הוא יודע טוב מאוד שיש פה מחיר ש"יהלמני 
צדיק חסד ויוכיחני" אבל אני לא!!!! אני לא מוכן 

המחיר הזה... אם אני החלטתי לא לגשת  לשלם את
לעיסקה מסוימת... זה לא תמיד אומר שאני חושב 
שהעיסקה הזו לא כדאית!! יתכן שהיא כדאית ועוד 
איך... אבל אני בשיקול דעת שלי... כשאני מעמיד 
סיכון מול סיכוי... אצלי הסיכון הוא כ"כ חמור... 

 שאין שום רווח שעומד משקל נגד זה!!!!

בנה מאוד חשובה שצריך לאמץ אותה... ונא לא זו תו
לשכוח את סוף המדרש... שבסופו של דבר הקב"ה 
לא נתן לדוד להפסיד מזה... מי שנשאר מאחור 
מרוב אחריות ליידישקייט לא מפסיד מזה!! זה 

 בדוק!!

3 



“ 

 

 הזעקה שנשמעה מאחורי השער הנעול...

 יש פיוט מאוד מאוד מרגש שנתחבר במיוחד למוצאי יום כיפור!!! 
הפיוט הוא לא פחות ולא יותר: "המבדיל בין קודש לחול חטאתינו הוא ימחול..." כן... הפיוט   

תרכ"ד(  שכולנו נוהגים לשיר במוצאי שבת... הרי הבית יוסף בסוף הלכות יום הכיפורים )סי'
ושמעתי אומר אותו פיוט המבדיל בין קודש לחול חטאותינו " מביא את דברי המרדכי

לא יאומן!!  ."ותקן לאמרו בבית הכנסת בקול רם במוצאי יום הכפוריםימחול 

מוצאי שבת... הרי בתכנית המקורית  ר אותו מידירוט שכיום כל כלל ישראל נוהגים לשוהפי
 למוצאי יו"כ... דווקא שבת... אלא שלו הוא בכלל לא קשור למוצאי
איך זה יכול להיות...??? איך קרה כזה דבר שבמוצאי שבת  וכאן השאלה מתבקשת מאליה:

לא ידוע לי שמישהו שר  קודש ככככולם שרים את הפיוט הזה... ודווקא במוצאי יום כיפור
ה לא הפיוט הזה... זה פיוט שתיקן )אגב: יש קהילות שנוהגים לשיר במוצאי יו"כ פיוט "המבדיל" אבל זאותו?? 

 אה... איך אתה מסביר את זה???  אותו האר"י הק' מאוחר יותר(

מעשה שהיה כך היה:  רקע עגום ועצוב למדי...  לפיוט הזה יש רקע...העניין הוא כך:

חצקל... נעים להכיר את חצקל... חצקל הוא יהודי טוב... יהודי יקר... יש לו הרבה רצון טוב... 
הרבה עסקים...  גם שהגיע חודש אלול הוא דווקא מאוד רצה לחזור בתשובה... אבל יש לווכ

יש הרבה נייעס בתקופה האחרונה בשכונה... חוץ מזה גם תחילת שנת הלימודים... הוא גם 
היה צריך לסכם את החופשה... וראש השנה הלך והתקרב... והגיע היום הראשון של סליחות.. 

בהקשר למקומות  מישהו מאוד עצבן אותו אז אבל בדיוק עון דוחק...הבין שהש וחצקל כבר
אם זה המזגנים ... והיו כמה בעיות שהיה צריך בדיוק אז לטפל בהם... של הימים הנוראים

ותכל'ס עבר ראש השנה וחצקל שהתחילו לנזול וכל מיני דברים שמאוד מאוד חשובים... 
 )כידוע: עשרת ימי תשובה זה ימים מאוד מעייפים...(. לא הספיק לעשות משהו... ואז חצקל התעייף..

ואז חצקל נרדם... לפעמים הוא התעורר והגיח לבית הכנסת... אמר אבינו מלכנו... אבל גם 
ותכל'ס חצקל נרדם עד יום כיפור... וכשהגיע יום  נים ולא נים תיר ולא תיר... אז זה היה

)אתה מבין לבד ש... שלא בטוח בהכרח שזו היתה שינת ן.. כיפור... חצקל עדיין המשיך לישון... וישן ויש
קבע על מיטתו עם נחירות... אנחנו מדברים בעיקר על שינה עמוקה יותר.. סוג שינה היותר מוכרת לנו... שינה 

ואז...  שאפשר לעשות אותה בעמידה מתוך עירנות גמורה... אפילו מול שופר שתוקע לך בתוך האוזן חודש ימים...(
חצקל פתאום!!!! פתאום התעורר מהשינה... והסתכל  ככה אחרי צהרים ע יום כיפור...באמצ

הוא נכנס לפאניקה... ויצא עם  על השעון... אבאלע... מאוחר... עוד מעט... עוד מעט שקיעה... 
... הוא בא להיכנס בריצה לתוך לבית הכנסת כל עוד נשמתו בורץ... רץ הפיג'מה לרחוב... ורץ 

 ת... ואז הוא שומע מרחוק את הציבור שואגים: הבית הכנס
 פתח לנו שער בעת נעילת שער כי  פ נ ה ! ! !  פנה יום... 

 חצקל נכנס בריצה היסטרית לכיוון ארון הקודש... ו... ו... ובא לפתוח!!!! 
 אבל אופס!!!!! הוא פספס בדקה אחת!!! השערים ננעלו!!! 

ויעלה, נבואה שעריך... אבל הוא הפסיד בדקה!! הציבור כבר אמרו היום יפנה, השמש יבא 
פתח השערים ננעלו... ואין... חצקל ניסה לדפוק על השער... תוק תוק תוק... אבא... אבא... ת

 י... לי... תפתח ל
 אבל לא!!!! אפילו הקריב כל אילי נביות שבעולם אין מוחלין לו... 

ארון קודש... והתחיל להתייפח חצקל התיישב על הריצפה... כשהוא אוחז בסורגים של ה
 ... נשארתי בחוץ!!!!האיומה לקלוט את המשמעות התחיל בבכי נורא... כעת חצקל לאט לאט

 עד... עד... עד לשנה הבאה...
שם נתחבר הפיוט המרטיט "המבדיל בין קודש  ושם!!! בסיטואציה הקשה והמרה הזו...

שהגיע  שלנו... המאחר הסדרתי לחצק בהתאמה אישית עבור לחול"!!!! הפיוט הזה נתחבר
לחזור בתשובה  חצקל שנזכרוט הזה מיועד עבור לתחנה רגע אחרי שהרכבת חלפה... הפי

  רגע לאחר נעילת השערים במוצאי יום הכיפורים...
 ואז חצקל נעמד מול השער הנעול ומתחיל לשיר בקול בוכים: 

 ביום כיפור!!!מתי?  ..א ימחולהמבדיל בין קודש לחול חטאתינו הואתה הוא  -טאטע זיסער 
 ביום כיפור!!!!זרענו וכספנו ירבה כחול... מתי??? 

היום פנה... והגעתי מידי מאוחר... הגעתי לאחר סיום יום פנה כצל תומר...  ---דא עקא!!! ש
אקרא לקל עלי גומר, אמר שומר  -המבצע... ואנא ממך ה'... תכניס אותי לוועדת חריגים

בלילה לפתוח ככה לא רשמי... ולהכניס אותי  גםה.... האם יש סיכוי ליל גם-ו אתא בוקר
 ככה מהדלת האחורית... אנא ה'... תעשה משהו בעניין... 

כמו שאתמול..  כיום אתמול כי יעבור!!!כמו מה??  צדקתך כהר תבור על חטאי עבור תעבור...
בתשובה... אבל מה אעשה...  לפני חצי שעה... עדיין היה יום כיפור... ועדיין היה אפשר לחזור

מאוחר...  אני מאחר כרוני... תמיד אני נזכר מאוחר... אז אנא... למרות שהגעתי יום אחד יותר
חצקל בוכה... מבקש... מתחנן... אבל ש... ש... שקט!!! אין קול ואין על חטאי עבור תעבור... 

אבל  חלפה עונת מנחתי""קשב!! השערים נעולים!!! וחצקל ממשיך לבכות... נכון... אמנם 
אבא שבשמים... נכון... חלפה  מי?? מי יתן מנוחתי?? יגעתי באנחתי אשחה בכל לילה",

העונה... השמים נסגרו... אבל מי?? מי יתן מנוחתי?? מה... וכי מעכשיו לאורך כל השנה 
  להיות אשחה בכל לילה... לשבת ולחכות כל לילה מתי יגיע שוב יו"כ... הקרובה...

ל ממרר בבכי... מנסה שוב ושוב לנער את השער... מנסה לדפוק עליו... ואין קול ואין חצק
 לתוך השער... טאטע!!! קשב... חצקל שואג שואף צורח

ש... הנעול( ) -פתח לי!!!! פתח לי שער המנוטלשהקול שלי לא יורחק ויונטל ממך..  קולי בל יונטל...
א.. יורד עלי גשם... חשוך פה... קר... אני חשוף לכל הפגעים אב לילה...קווצותי רסיסי שראשי נמלא טל 

 הרעים... אני מפחד... אבאלע... תפתח לי את השער... 
ה -קראתיך י בנשף בערב יום באישון לילה...  העתר נורא ואיום.. אשווע!!!! תנה פדיום...
 הושיעני... מדלות תבצעני מיום ועד לילה... 

לראות את חצקל עומד כשאנחנו עומדים בפנים ו נקרע שלנו הלב יבישה... עין לא נשארה---
אוי חצקל... הלב שלנו הומה עליך... כואב לנו השני של השער ומתחנן על נפשו..  שם מעבר

בתשובה רגע אחרי למה נזכרת לחזור  ץ... אבל למה?? למה נזכרת מאוחר?לראות אותך בחו
נשארנו בשיא המתח... האם אני לא יודע...  ??עכשיו!!! מה היה סוף הסיפור  שננעלו השערים?

באמת הקב"ה בסוף פתח לחצקל את השער הנעול או לא??  האם בסופו של דבר הקב"ה הכניס 
אבל לא יודע... אני "לא יכול" לגלות... בפנים או לא?? כיום נמצא אותו לועדת חריגים... ו... וחצקל

 ! בדיוק בגלל זה את הפיוט הנורא הזה!!בשביל זהש דבר אחד אני יכול להגיד לכם... 
במוצאי יום כיפור!!! כי... כי במוצאי יום כיפור זה באמת  דווקא לא םוררישמ אנחנו

זה באמת קורע לב... במוצאי יום כיפור אין לנו עניין לזרות מלח על הפצעים  מאוחר...
בדיוק  ן...()אדרבה... אנחנו מחביאים את הלשון זהורית אם הוא לא הלבי של חצקל...

בדיוק בשביל זה יש   דווקא במוצאי שבת!!!!בשביל זה את הפיוט הזה אנחנו שרים 
לנו תזכורת שבועית... ר' ייד... אתה לא רוצה לשיר את השיר הזה במוצאי יום כיפור 

תשיר את זה עכשיו!!! תקח את השיר הזה לתשומת  בבקשה!!! כשמאוחר מידי??? אז
 לבך כבר עכשיו!!! 

ההרגש הזה התחדש לי במוצאי יום כיפור... כשניסיתי לשיר את האמת היא ש---
זה... ו... ו... ונעצרתי באמצע!! לא יכולתי להמשיך!!! ראיתי לנגד עיני את היהודי 
הזה... שנזכר רק עכשיו לשוב בתשובה והוא עומד מול השער הנעול... ומתחנן: פתח 

 לי שער המנוטל... 
אותי... עומד יהודי וקולט ש... שהצאנס הבא יהיה רק בשנה הסיטואציה כ"כ זעזעה 

הבאה... איזו הרגשה נוראה!!! אגב: במאמר המוסגר: הסיטואציה הזו כ"כ תפסה 
נו יצא לי כמה פעמים לחלום עליו בלילה... על חצקל שלשעד כדי כך...  אותי... 

י בבהלה... התעוררתוכל פעם שחלמתי עליו  שנזכר להגיע אחרי תפילת נעילה...
שצריך  המלחיצים נבהלתי על עצם זה שחלמתי עליו... כי כידוע אחד מהחלומות
תי ושאלתי רב האם לצום עליהם זה מי שחולם את יום כיפור בשעת נעילה... הלכ

הרב צחק ואמר: יש לך טעות... אתה לא חלמת על יום כיפור  אני צריך לצום???
נעילה... בתפילת נעילה המצב עדיין  שאחרינעילה!!!! אלא על הרגע אחד  בשעת
אחרי!!! אחרי  בדיוק .. ואילו חצקל שלנו נזכרהשערים עדיין פתוחים לרווחהטוב... 

תפילת נעילה... אמנם רחמנות על חצקל... הוא באמת צריך לצום בשנה הקרובה... 
  אלא על רגע שאחרי... אבל אתה??? אתה לא חלמת על תפילת נעילה...

אחרי כמה זמן ניגש אלי בחור שהתעורר  תו רב מאוד תפסה אותי...התשובה של או
אמר לי שהוא חלם על יום  בדיוק מאוחר בבוקר אחרי סוף זמן קריאת שמע... והוא

 כיפור בתפילת נעילה...
יום כיפור בתפילת נעילה זה עוד טוב!!!! זה אומר שאתה  ידידי היקר: אמרתי לו:

אפשר לעשות הטבת חלום... מקסימום תענית יכול לחזור בתשובה... זה אומר ש
מעוות חלום והעניינים יסתדרו... אבל הקריאת שמע שלא קראת הבוקר??? זה כבר 

זה כבר אחרי נעילה... זה חלום הרבה יותר רע... זה חלום שאפילו  לא יוכל לתקון!!!
מום תענית חלום אי אפשר לעשות עליו... ולמה??? כי להיטיב... אפשר להיטיב מקסי

רק בשביל  במאמר המוסגר )זהחלום... אבל מעוות מציאותי... את זה אי אפשר לתקון... 
 לקבל פרופורציות ממה לעשות עסק וממה לא(

חצקל  מאוד חשוב...  קטע אבל אני רוצה להתעכב על קטע אחד בפיוט הזה!!!---
ר המנוטל... שלנו במוצאי יום כיפור... עומד מעבר לשער ובוכה: טאטע... פתח לי שע

 שראשי נמלא טל קווצותי רסיסי לילה... 
המשפט הזה מצלצל לנו מאיזשהו מקום!!! יש עוד מישהו שכבר אמר את המשפט הזה 
פעם... תנחש מי??  בתחילת תחילת חודש אלול... אז המצב היה הפוך... אבא שבשמים 

י רעייתי יונתי תמתי... וקול דודי דופק פתחי לי אחותעמד בחוץ... ואתה!!!! אתה בפנים... 
אבא שבשמים אומר כביכול: אני עומד  ש... שראשי נמלא טל קווצותי רסיסי לילה...

תפתח לי את הדלת... אם לא תפתח לי  בני היקר... בחוץ... יורד עלי כביכול גשם... אנא...
 ... ואתה בפנים אשאר בחוץכביכול את הדלת... אני 

הדלת? אתה בחוץ ואני בפנים?? אתה צריך אותי...  אה... ככה רבש"ע?? אתה דופק על
ואז... פשטתי את כותנתי איככה אלבשנה רחצתי את רגלי אם ככה... תחכה לי...  

איככה אטנפם... בקיצור... חלמתי... ישנתי... ואז!!! ארבעים יום לאחמ"כ בנעילת 
... אני פתאום אני מוצא את עצמי בחוץ על פיה...  פתאום הקערה מתהפכת שערים

פתח לי שער וקשת על השער הנעול... והקב"ה בפנים... ואני עומד ומתחנן ונ עומד
 המנוטל שראשי נמלא טל קווצותי רסיסי לילה... 

 מה כתוב כאן???
 בראש חודש אלול אבא שבשמים כביכול עומד בחוץ ואני בפנים... מה הכוונה???

צריך את היעילות שלי...  לאא רוצה ממני... הו לאאבא שבשמים רוצה אותי!!! הוא 
הוא  אותי!!!!צריך את הכישורים שלי... הוא רוצה  לארוצה את היכולות שלי...  לא

רוצה להתייחד איתי... הוא פונה אלי בנימה הכי אישית ואומר לי: פתחי לי אחותי 
 רעייתי יונתי תמתי!! תפתחי לי את הדלת... האם את מוכנה להיות איתי??? 

לי הישגים מיוחדים... לא בקשתי ממך ציונים  ממך שתביא אני לא מבקש
 ?? ה מוכןאיתי!! את . אני רוצה אותך!! אני רוצה שתהיהמרשימים..

 אבא שבשמים דופק ופשוט מבקש אותי... הוא רוצה אותי... 
אה... אבא שבשמים... אתה כ"כ רוצה אותי?? מוזר מאוד... אתה כ"כ אוהב אותי?? מי אני 

אבל אבא שבשמים ממשיך  יש פה משהו לא הגיוני... אותך בכלל...?? ה אני מעניין? מבכלל...
 ה לא תעריךלי אני אשאר בחוץ... אם את ת ומבהיר: פתחי לי!!! אם לא תפתחלנקוש על הדל

?? יהיה המפסיד הגדול מי ה יודעלי... את ה יקרכמה את ה לא תפניםאת עצמך... אם את
 מכל!!!  י היקר ליאני מפסיד את הבן של אני!!!

 לדודי!!!!---זו העבודה המוטלת עלינו בחודש אלול!!! להבין מה אני
איתו פעולה... הוא כביכול  להבין כמה אני יקר לו וחשוב לו... להבין שאם אני לא משתף

שבשמים עומד נשאר בחוץ... מה פירוש נשאר בחוץ?? הוא כביכול מפסיד אותי... אבא 
וזה הזמן להבין את זה!!! חודש אלול!!!  ו... והוא לא רוצה להפסיד אותי... ל ובוכה... כי אני יקר

להבין איזה מקום יקר ונעלה אני תופסת אצל דודי... להשתדל להתרומם ולהתעלות ולו 
  לאכזב אותו... בשביל אבא שבשמים... שלא

 פותחאני לא  כמובן!!!! שבשלב מסוים... מגיע חודש תשרי... מגיע יום פקודה... ועד אז אם
מאוחר  דודי חמק ועבר... ואז אני מוצא את עצמי עומד מבחוץ ומבין לו את הדלת... אז רח"ל 

ואנחנו לא רוצים להגיע לזה!!! אנחנו לא מחכים  הפסדתי...  אני יקר לי... ומה הואמידי כמה 
דמנות מעבר לשער הנעול ומבין איזו הז מוצאי יום כיפור הזה... שאז עומד חצקללהגיע ל

הוא יתברך היוזם!! הוא קורא לי!! ... אנחנו צריכים לתפוס את ההזדמנות שהוא הוא החמיץ
חודש טוב ומבורך ומלא מלא  מזמין אותי להבין עד כמה אני יקר לו!!מייקר אותי!!! והוא 

  ברחמים.
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 על הפרשה םפניני
 ואתה תבער הדם הנקי מקרבך כי תעשה הישר בעיני ה' (כ"א, ט')

ה ערופה, טעון ביאור למה בדיוקת עגלפרשפסוק זה הנאמר בסוף 
הכוונה. ורש"י כאן כתב: ואתה תבער, מגיד שאם נמצא ההורג אחר

 שנתערפה העגלה, הרי זה יהרג, והוא הישר בעיני ה'.
אבל עדין קשה, שלשון הפסוק 'כי תעשה הישר בעיני ה'' משמע שעשית

 הישר בעיני ה' הוא סיבה לאיזה דבר, וחסר הסבר.
שאם ישראל(ראה תרגום יונתן כאן, והשל"ה) ויש לומר, איתא בקדמונים 

שבאותו דור זכאים, היו יוצאין מהעגלה תולעים והולכין לבית הרוצח,
 ובית דין דנים אותו.

 ולפי זה מובן היטב הפסוק:
מתי תזכה לבער את הרוצח שהרג דםאי'ואת תבער הדם הנקי מקרבך', 

-' יאו עגלה ערופה 'כי תעשה הישר בעיני ה'נקי, על ידי שבית דין יב
ים וימצאו אתעלזכאין ומתנהגים כראוי, יצאו תו אם יהיו הדור ינו,יה

 הרוצח.
על עניני עגלה ערופה, מביא רבינו(סימן י"ב, סי"ג) ובספרו נחל איתן 

מראשונים אחרים עוד דעות מהיכן ומתי יצאו התולעים, ומאריך שם
יתההי ר צדיקים גמורים,ואם היה הדשם: לברר הדעות, ומסקנתו 

ולכת לבית הרוצח, ובית דיןמהנחל קודם העריפה, וה עגלה יוצאהה
ו את העגלהאחרי שערפ ,ישו, ואם היו פחות זכאיםן אותו להעננוטלי

ם והולכים לביתוגמרו כל מצוותה, היו יוצאין מטבורה נחיל של תולעי
.(וראה שם עוד)כלל, לא היו הולכים גם התולעים  היו זכאין הרוצח. ואם לא

)ך(שבענו מטוב                                                            

 פרשת שופטים 394 '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 : 

 הקוראים הערות  
 ייש"כ על העלון הנפלא הנקרא בשקיקה מידי שבוע.

שאצל הספרדים יש מנייני נץ  רצינו להעיר בענין מהפכות מנייני הנץ, 
רבים כמעט בכל בית כנסת ברחבי, מימים ימימה. עוד מזמן שעלו 

(בעיקר זקנות)  מארצות המזרח. וכן עזרות נשים רבות פתוחות ונשים 
 ם.-רבות מגיעות. אפשר לראות זאת לדוגמא בביהכ"נ מוסאיוף בי

וממש פלא שכתבתם שכנראה זה המנין היחיד שיש שם עזר"נ פעילה.  
וכי אינכם יודעים שיש בירושלים כותל שם מתפללות נשים רבות 

 בנץ?!
כמו"כ יש עוד כמה רבנים שפעלו רבות להחדרת מנייני הנץ, כגון הגר"ש 

 ופס רבה של עכו, והגר"א בן דוד, שהקימו מנייני נץ במקומות רבים.ל

 אוצר חדש
השבוע התעשר עולם הספר התורני בכלל, ומדף הרחב של ספרי מרן
שליט"א בפרט, בספר נדיר מסוגו מקיף על כל שמות אנשים ונשים

 יט"א.מאוצרותיו של מרן של
 

ידידינו החשוב שמות חיים' חיבר וליקט -את הספר החדש 'אוצר 
שזכה קרוב לעשרים וחמש שנה שליט"א הרה"ג ר' אברהם סרוסי

לשהות כל צהרים לצד מרן שליט"א בשעת קבלת הקהל. במשך הזמן
הוא רשם כל תיבה היוצאת מפיו, בדגש מיוחד הוא שם על השמות.
הספר יצא לאור לרגל השמחה השרויה במעונו בהכנס בניו התאומים

 במזל טוב. עול תורה ומצוותנועם ל
 

ים קוראים,כידוע, בשנים האחרונות מרן מעורר על השמות שאנש
אם זה לפעמים שמות של רשעים, או גוים, או סתם סימן לא טוב,

 וכן מחליף ומשנה שמות.
 

ב של אלפי שמות,-דרת לפי ערכי אבספר שלפנינו מובא רשימה מסו
 ם הסבר לצד כל שם, אם הוא מומלץ מאוד.ע
 

בתוך הספר בלול גם מעשי רב רבים השייכים לזה. כך למשל הוא
שליט"א העיר פעם על שמו של רב העיר העתיקה,מביא כי מרן 

הגאון רבי אביגדור נבנצל שליט"א, כי הוא רושם את שמו 'אביגדר'
בשני שמות(דה"א ד' ד') אך לדעת מרן שליט"א מכיון שבתנ"ך נזכר 

"אבי גדר" ומאידך בספר סדר הגט מובא לכתוב במילה אחת
אבל גם לרשוםך לכתוב אביגדור, י', לכן צרו"אביגדור" מלא עם 

 במילה אחת, וגם בלי ו', הוא תרתי דסתרי... -אביגדר 
 

פנינה נוספת מצאנו בין בתרי הספר, אודות אנשים הקוראים לבתם
'אילת השחר', כי בא פעם מעשה לפני רבינו ושאל אם הכוונה היתה
לקרוא על שם ספרו של רבי אהרן ליב שטינמן... אך למעשה לא אמר

 להחליף את השם ועי' יומא כ"ט.
 

פיס אתלא נותר לנו אלא לברך את הרב המחבר שליט"א שיזכה להד
 .כל כתביו, וימשיך להעשיר את עולם התורה בכתביו המיוחדים

ידוע ומפורסם מנהג רבים, לומר בסוף תפילת שמונה עשרה פסוק 
מהתנ"ך שמתחיל באות בה מתחיל שמו של המתפלל, ומסתיים באות 
בה מסתיים שמו. ומובא בספרים הקדושים ובשל"ה הקדוש, שהאומר  
פסוק כזה בכל סיום תפילתו לאחר 'יהיו לרצון', הרי זו סגולה שלא ישכח 

, רבים נוהגים כך, ואף רבינו שליט"א סידר  שמו בעולם האמת. כאמור
 רשימה כזו של פסוקים, המודפסת בחלק מהסידורים.

 
שאלה מענינת נשאל רבינו שליט"א בענין זה: מי ששמו הוא 'ישי' כשם  
אביו של דוד המלך, והפסוק 'יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' 

שהרי הוא מתחיל באות י'  מתאים לשמו, (תהילים י"ט ט"ו) צורי וגואלי' 
האם יוצא ידי הזכרת הפסוק הזה בכך שאומר בסדר   -ואף מסתיים בה 

 התפילה 'יהיו לרצון' וגו', או שעליו לומר דווקא פסוק אחר?
 

והשיב רבינו שליט"א, כי יכול לקיים את הסגולה בפסוק זה של 'יהיו 
יכפול לרצון', אך לא בפעם הראשונה שמזכירו בתפילה, אלא יחזור ו

 פסוק זה פעם שניה.
 

במאמר מוסגר כדאי לציין דבר מעניין שלא רבים יודעים ממנו, כי דעת  
רבינו שליט"א שמי שיש לו שתי שמות, צריך להזכיר שלשה פסוקים:  
אחד לפי האותיות של שמו הראשון, השני לפי האותיות של שמו השני, 

רונה של  והשלישי לפי האות הראשונה של שמו הראשון והאות האח
אומר פסוק שמתחיל בי' ונגמר  -שמו השני. כגון מי ששמו 'יעקב ישראל' 

 בב', פסוק שמתחיל בי' ונגמר בל', ופסוק שמתחיל בי' ומסתיים בל'.
 

 )'ארחות יושרהובא בקו שע"י ארגון '(

 הודעה חשובה
 ח"בס"ד של דברי שי 400הגליון  יצא חג הסוכות לקראת

 ,רשימה מקיפה ביותר של כל ספרי מרן שליט"או מכינים נאנח
 ,הספרים שמביאים משמו פסקים ותשובות ן כלוכ

 חיבוריםספרים ו יש תחת ידינו רשימה גדולה של ובס"ד כבר
ודע על ספר או קובץ וכדו' מי שיכל ובזה באנו בבקשה 

 .עדכן במערכת בהקדםשיסקים או שו"ת ממרן שליט"א פ שמביא
 

 פינטו ושמולהלהצלחת משפחות 
ג חשון "זצ"ל נלב"ע י ישראל יצחקבת הרב  ע"ה רחלמרת  לע"נ

 זכות התורם שיראה ברכה והצלחה בכל הענייניםל
זצ״ל  משה 'בת ר קוגיעלסקי שולמיתקנית מרת האשה הצד "נלע

 , תנצב"הח׳ אב תשנ״ז נלב"ע
 ב"ע י"ב אב תשע"טנל מטילדה וניסיםבת  תמרלע"נ 




   

  

  
  
 

 
  
  
  

 
  

  

                                          
  

 המחנך הדגול הרה"ג ר' אליהו שפיגל זצ"ל  
 נלב"ע ז' מנחם אב תש"פ

ר' אליהו נולד בבני ברק בראשיתה, נימול על ברכי מרן החזו"א זיע"א וזכה  
להתברך ממנו ולהבחן אצלו, שמש כחמישים שנה מלמד בת"ת תורת אמת  

דבוק ברבינו כל השנים ומשחר   בבני ברק וחינך דורות של תלמידים. היה
 לפתחו לעצה ולברכה.

 תוכחת מוסר
מדי שנה היו נבחנים תלמידי כתה ז' אצל גדולי ישראל על הפרק בגמ'  
שלמדו במשך השנה, היה זה בשנת תשמ"ג ביקש ר' אליהו זצ"ל מרבינו  
שליט"א אם יוכלו לבוא להבחן אצלו כמה תלמידים שהצטיינו במיוחד,  

ילדים יבואו? ור' אליהו סיכם עמו שיבואו חמשה ילדים,   רבינו בירר כמה
למחרת הגיע ר' אליהו עם ששה תלמידים, ורבינו תכף שם לב לשינוי,  
ושאל הרי אמרתם שיבואו חמשה?, ענה לו ר' אליהו שאכן ילד אחד  
התחנן להצטרף ברגע האחרון, רבינו שאל את הילדים כמה שאלות על  

צטיינות חוץ מילד אחד, רבינו לחש לו  הפרק הנלמד, כשכולם ידעו בה
באוזנו ושאל נכון שאתה הוא זה שהצטרפת ברגע האחרון? הילד הנהן  
בראשו, ואז פנה אליו רבינו ואמר לו "כשלא חוזרים לא יודעים"..., כי  
הבין רבינו שלא חזר מספיק, לאחר מכן סיפר הילד שכשחזר לביתו בכה  

מר לו רבינו נכנסו עמוק לליבו,  מאד, והעיד שהמילים הפשוטות הללו שא
ועלה ונתעלה, וכיום הוא משמש בקודש כר"מ באחת הישיבות  

 המפוארות.
 ויהי למופת

לפני נישואי אחת הבנות של ר' אליהו היתה הזדמנות לקבל מענק גדול  
ממשרד השיכון למי שרכש דירה בקרית ספר, אלא שתום תקופת מתן  

פני התאריך בו היתה אמורה המענק היתה אמורה להסתיים זמן קצר ל
להנשא, א' מעובדי המועה"ד בבני ברק הציע לר' אליהו שיכין לו כתובה 
כאילו כבר נישאו הזוג, וכך יוכלו לקבל את המענק, התייעץ ר' אליהו עם  
הגרמ"מ שולזינגר שנהנה מהרעיון אבל הוסיף שכששואלים את גדולי  

ר' אליהו למרן הגראי"ל  ישראל אף פעם לא מפסידים! וכדאי שישאל, הלך 
שטיינמן זצוק"ל ושח לו כל פרטי הענין, אולם מרן הגראי"ל לא רצה  
להשיב, רק אמר לו שישאל את רבינו שליט"א. הלך ר' אליהו לרבינו  
שליט"א וסיפר לו את כל הנושא ושאל כדת מה לעשות, ענה לו רבינו אם  

של גדול אחד   אתה רוצה שיתירו לך, כאן נקב רבינו ברמז מקום מגוריו
שדעתו לקולא בענין, אבל הוסיף רבינו, אבא היה אומר שמשקר לא  
מרויחים, וה' יעזור שלא תפסידו. ואכן נמנע ר' אליהו לעשות כן, ויהי  
למופת שזמן מה לפני החתונה לפתע נתנה הממשלה אורכה נוספת למתן  

 המענק, וכך הסתדר הענין על הצד הטוב ביותר.
 ברכה והדרכה

שנ"ד כשהוצרך ר' אליהו לנסוע לחו"ל לשמחה משפחתית, בא  בשנת ת
לרבינו לבקש ברכת הדרך, רבינו איחל לו בהצלחה והוסיף תזהר מ"חדש",  
ואכן ראה סעייתא דשמיא מיוחדת כשכולם נחלצו לדאוג לו שיהיה הכל  

 רק מ"קמח ישן".
 אמונת חכמים

כשנשאל   תקופה ארוכה התפלל ר' אליהו בערבית של מוצש"ק ב"לדרמן"
פעם מה ראה לטרוח עד לדרמן להתפלל ודוקא אז, ענה בפשטות, כי חפץ  

 לזכות ב"אגוטע וואך" של רבינו שיהיה ברכה לכל השבוע...
כשהיה מגיע לרבינו להתייעץ או לברכה והיה מציג את שמו היה רבינו  
אומר לו "נדמה לי שלמדת איתי בכתה", ור' אליהו היה אומר לו שזה אחיו  

 .הגדול

כ"ק האדמו"ר מסאדיגורה זצוק"ל שהובא למנוחות  
  לבנו הצעירהשבוע, נכנס ערב שמחת הבר מצוה 

אל מעונו של מרן שר התורה הגר"ח   (בשנת תשע"ד)
קניבסקי, האדמו"ר זכה לחביבות מיוחדת ומרן  
  השיב באורח נדיר לשאלות בעניני חינוך ובר מצוה,

 האם יש לומר 'ברוך שפטרני' גם מרחוק?
 התמליל המלא:

האדמו"ר: אם כשזוכים לקיים את המצוה של חינוך  
 .ומלכות בשלימות אפשר לומר בשם

 .רבינו: בבר מצוה לא אומרים בשם ומלכות
האדמו"ר: מדוע כי המקור הוא מהמדרש בתולדות  

 .ואין מקור אחר
 .רבינו: כן

האדמו"ר: אבל ברכה בלי שם ומלכות יש אומרים  
 .שזה כלל לא ברכה

 .רבינו: נו, בכוונה זה כאילו עם שם
בעוד  אדמו"ר: מתי אפשר לומר את הברכה ה

 חודש?
ו: המנהג בשעה שמקבל את העלי', אומרים את  רבינ

 .הברכה
האדמו"ר: מתי שמקבל עלי' כמצווה ועושה כשהוא  

 .כבר בר מצוה
 .הגר"ח: כן

האדמו"ר: ראיתי כאלו שדנים במקרה שהאבא  
חלילה לא יכול להשתתף בבר מצוה אם יוכל לומר  

 .את הברוך שפטרני במדינה אחרת
משמע שהוא   [א.ה. .רבינו: אומרים מעונשו שלזה

 סמוך אליו]
 .האדמו"ר: שהקב"ה יעזור בשמחות

 .רבינו: אגוט יאר

 ר' אליהו  
 שפיגל ז"ל

בברכת מזל טוב    
בבר מצוה לנכד  
משותף עם מרן  

שר התורה הגר"ח  
קניבסקי  
 שיבלחט"א

 

 מי מכיר
התגלגל לידינו תמונה בא נראה מרן שליט"א  

של התמונה) בערך בשנת  שמאל צד (ב
תשמ"ה, יושב בשמחת שבע ברכות, בשולחן  

 הכבוד יושב אדמו"ר חסידי.
את  נשמח עם מי מקוראנו יידע לזהות 

 .הדמויות המופיעות כאן

 לוי יצחקבת  רבקה לע"נ
 בנימין דודבן  יהושע שלוםרבי 
   לופסז"ל  בדיעהן ב מרדכירבי  לע"נ

 ס"גשתאלול  ו'נלב"ע 
 ע"ה אסתרבת  ליגל שרה לע"נ


