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שמעתי מאי הגפון רבי רבי הירש ארבר זר"ל, שנסע אעם ברכבת עם מרן 
הגר"ח מבריסק, ובתוך כך נכנס לשם יהודי זקן. שפל פותו הגר"ח מהיכן הופ 

מגיע, והשיב הזקן שהופ חוזר עכשיו מקפרק, והסתואף שם ברל כ"ק הפדמו"ר 
מקפרק זר"ל, וביקשו הגר"ח שיחזור על פיזה דבר תורה ששמע מאי רבו

אנינים יקרות על עבודת חודש פלול, מרפב"ד העדה החרדית, 
מרן הגפון רבי משה שטרנבוך שליט"פ 

שמעתי מפי הגאון רבי צבי הירש פרבר זצ"ל, שנסע פעם ברכבת 
עם  מרן הגר"ח מבריסק, ובתוך כך נכנס לשם יהודי זקן. שאל אותו 
מקאצק,  עכשיו  חוזר  שהוא  הזקן  והשיב  מגיע,  הוא  מהיכן  הגר"ח 
הגר"ח  וביקשו  זצ"ל,  מקאצק  האדמו"ר  כ"ק  בצל  שם  והסתופף 
"הרבי  הזקן:  השיב  רבו.  מפי  ששמע  תורה  דבר  איזה  על  שיחזור 
ביאר מה שדרשו חז"ל )פסחים כב:( "'את ה' אלוקיך תירא' לרבות 
תלמידי חכמים", שגם תלמידי חכמים צריכים ליראה את ה', שהלא 
יראת  על  אותם  להזהיר  צריך  שאין  שמדמים  חכמים  תלמידי  יש 
שמים, אך באמת אין הדבר כן, אלא גם הם צריכים לעמול להכניס 

בליבם פחד ה' ויראת שמים".
בכל  פסק  ולא  הדברים,  את  לשמוע  מאוד  ושמח  התפעל  הגר"ח 
לישנא:  בהרי  בערך  ואמר  וחזר  הדברים,  את  לקלס  הנסיעה  משך 
"אתם שומעים מה שהקאצקע'ר אומר, גם ת"ח צריך יראת שמים. 
כדי  עמל  הרבה  צריכים  חכמים  תלמידי  גם  צודק,  הוא  כמה  אוי 

להשיג יראת שמים"...

מדוע הירר הרע מבלבל פת הרדיקים ובעלי תשובה 
במחשבות זרות, דווקפ בשעה שהם מתפמרים להתגבר
הנה מצוי לפעמים שדווקא בשעה שהאדם מתחיל בעסק התשובה, 
שונים  קשיים  עליו  נערמים  תשובה[,  בהרהורי  או  החטא  ]בעזיבת 
מבית ומחוץ, בגשמיות או ברוחניות, ויש לדעת שזהו ניסיון לאדם 

ויעזוב ח"ו את עבודת ה', או שיתגבר  יישבר מהקשיים בדרכו  אם 
ולהיטיב  כדי להרבות שכרו  ה'  ניסיון מאת  ויבין שכל הקשיים הם 
לו כשיתגבר ויעמוד בניסיון, שאז יתכפרו לו עוונותיו, ושכר רב יהא 

מוכן לו לחיי נצח.
והגה"צ רבי אליהו לופיאן זצ"ל נשאל פעם, מדוע היצר הרע מבלבל 
שהם  בשעה  דווקא  זרות,  במחשבות  תשובה  ובעלי  הצדיקים  את 
מתאמצים להתגבר, והרי הם כבר נמצאים במעלה עליונה, והשיב 
הרע  היצר  אם  כי  גדלות,  על  אלא  שפלות  על  מוכיח  זה  שאין 
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מתעקש להחטיא אותו זהו סימן טוב שהאדם הולך בדרך הנכונה, 
ודווקא משום זה היצר הרע רוצה להפילו. 

רפוי לנו לנהוג בחודש פלול כמו בימי סאירת 
העומר, שהם ימי הכנה לקבלת התורה 

הוא  לכל  תשובה  "זמן  וז"ל:  הקודש  עבודת  בספרו  החיד"א  כתב 
בחודש המקודש הזה, ויזהר לפשפש במעשיו. טוב וישר שבכל לילה 
ובמעשיו  בדרכיו  ויחפש  יפשפש  וידוי,  אמירת  טרם  שישן,  קודם 
באותו יום, ויתוודה וישוב. וכן יעשה מר"ח אלול עד יוה"כ, כי צריך 
בשמותם  קראו  הצדיקים  כמעשה  לילה,  בכל  ימיו  כל  כן  לעשות 

מארי דחושבנא, ולפחות  כה יעשה במ' ימים הנוראים", ע"כ.
לערוך  אחד  לכל  ראוי  אלול  שבחודש  ז"ל,  רבותינו  בדברי  ומבואר 
מעשיו  בכל  עצמו  לבדוק  שנתו,  טרם  לילה  בכל  הנפש  חשבון 
לנו לנהוג בחודש אלול כמו בימי  ובאמת ראוי  כולו.  שבמשך היום 
וסופרים בהם בכל  ימי הכנה לקבלת התורה,  ספירת העומר שהם 
יום כמה ימים עברנו כדי שנתבונן מה כבר עשינו ומה עוד נשאר לנו 
לתקן, וכך גם בחודש אלול שהוא חודש הכנה לימי הדין, ראוי לכל 
אחד לספור כל יום מחודש אלול בפנ"ע, ולחשוב מה כבר עשה בכל 
ראש  עד  לתקן   לו  נשאר  ומה  אלול,  בחודש  שעברו  האלו  הימים 

השנה הבעל"ט.

עבירות קלות - פין הפדם רגיל 
לשוב עליהן בתשובה 

הגאון רבי ישראל סלנטר זצ"ל, היה מעורר בחודש אלול ועשי"ת, 
על  היא  אלול  בחודש  התשובה  עבודת  שעיקר  מדמים  שרבים 
עבירות חמורות, אך שוכחים לשוב בתשובה על מצוות קלות שאדם 
דש בעקביו, שהרי במצוות קלות מצוי מאוד המכשול, והאדם אינו 

שם ליבו כמה נכשלים בשנה אחת בעבירות קלות.
הדבר  בעצם  רק  אינו  קלות  בעבירות  שהמכשול  להוסיף,  יש  ועוד 
יותר, אלא המכשול הוא גם בעצם מעשה  שרגילים להיכשל בהם 
מאחר  בתשובה  לשוב  רגיל  האדם  חמורות  שבעבירות  התשובה, 
שיודע שמרד בקב"ה, וכמו כן תשובתו מתקבלת, כיון שנכנע ומבין 
שחטא, אבל בעבירות קלות אין האדם רגיל לשוב עליהן בתשובה, 
וגם אם מכיר שחטא וחוזר בתשובה ומתוודה, מ"מ מצוי שאינו נכנע 
לקב"ה כראוי, ואינו מבין את גודל אשמתו, שחטא ומרד במלכו של 

עולם כפשוטו, וחסר לו בעיקר התשובה.

הרעת הקדוש ה'חאץ חיים' זר"ל, בפסיאת 
גדולי רבנים ורפשי ישיבות בליטפ

באסיפת גדולי רבנים וראשי ישיבות בליטא, הציע הקדוש החפץ 
חיים זצ"ל, שכל אחד מהרבנים יחתום על קול קורא להיזהר מלשון 
חזיר,  כאיסור  חמור  הוא  הרע  לשון  שאיסור  בו  כתוב  והיה  הרע, 
אמנם מרן הגרח"ע זצ"ל שישב לצד ה'חפץ חיים' העיר, שאם ישוו 
איסור לשון הרע לאיסור אכילת חזיר, עלול הדבר לגרום להיפך, 
יזלזלו באיסור חזיר,  שכשם שמזלזלים באיסור לשון הרע כך גם 
]ועל דרך מה שמבואר בשערי תשובה )שער א, ל"ח(, שהמזלזל 
באיסור קל סופו לזלזל באיסורים חמורים יותר[, ולכן לבסוף נמנעו 

מלחתום.

המשגיח דאוניבז', הגה"ר רבי יחזקפל לווינשטיין 
זר"ל, היה מתפונן על כך שבכוללים פין תאילה בכולל
המשגיח דפוניבז' הגה"צ רבי יחזקאל לווינשטיין זצ"ל, היה מתאונן 
על כך שבכוללים אין תפילה בכולל, שהלא התפילה היא המפתח 
כראוי,  בכוונה  התפילה  את  להזניח  אפשר  ואיך  בתורה,  להצלחה 
שהתפילה  בישיבה,  להתפלל  שיבואו  מאברכים  מבקש  היה  ולכן 

בישיבה היא תפילה מסוג אחר.
וכן זכורני שבשעה שיסד הגרא"א דסלר זצ"ל כולל בגייטסהד, דרש 
שיהיה בכולל בית הכנסת לתפילה, שהרי התורה והתפילה קשורים 
זה בזה, וכן גם מו"ר הגה"צ רבי משה שנידער זצ"ל, כשפתח כולל 
תורה,  מקום  שהוא  בישיבה  רק  שיתפללו  האברכים  את  הזהיר 
שיסד  בשעה  זצ"ל  שניידער  משה  רבי  הגה"צ  מו"ר  לזה  ובדומה 

כולל, דרש שאברכי הכולל יתפללו בכולל.

מעלת חידושי תורה בימים פלו
אלול  שבחודש  שכיון  כתב,  זצ"ל  קוטלר  אהרן  רבי  הגאון  והנה 
ועשי"ת אנו קרובים לקב"ה, הרי הזמן מסוגל מאוד ללמוד ולהבין 
המשגיח  בשם  מובא  וכן   אמיתיים,  תורה  חידושי  בתורה  ולחדש 
דמיר הגאון רבי ירוחם זצ"ל, שבקלם הקפידו בחודש אלול להשתדל 

לחדש חידושי תורה.
וטעם הדבר יש לומר, דבזוה"ק )הקדמת בראשית י"ב ע"ב( מבואר 
שהקב"ה מתפאר ושמח במי שמחדש חידושי תורה, ונוטל כל תיבה 
חדש  עולם  ממנה  ובונה  אותה  ומעטר  לה  ומנשק  שחידש,  ותיבה 
בפני עצמו. ולכן אם זוכה האדם לחדש חידושי תורה לפני יום הדין, 

גליון 'לקראת שבת'  יו"ל בחסות 
'אמונה וחסד' דפוס וכריכייה בע"מ  02-6715501

--------------------------------
זיכוי הרבים בהפצת גליון זה 

לעי"נ הרה"ח בנימין ב"ר דוד רבי רוזנטל זצ"ל
נלב"ע ר"ח אב תשע"ו

המשך בעמוד 31
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עברו 30 יום, והופ עדיין לפ נושע. הבחור ניגש לרבי ושפל: "הייתכן?, פני 
עמדתי בחלק שלי, הרבי פמר שבקרוב פני פהיה חתן, וכבר עבר חודש!". 

"פתה רודק", פמר לו הרב ופזנר, "פתה עמדת בחלק שלך ברורה מעוררת 
השתפות, ופני פת החלק שלי עדיין לפ קיימתי, פבל..." 

מי ששימש עשרות שנים כמשגיח של ישיבת 'חכמי לובלין', הרה"ח רבי חיים פברהם ויזל שליט"פ, עם ררור 
סיאורים על הנהגתו האלפית של מרן בעל 'שבט הלוי', רבי שמופל הלוי ופזנר זיע"פ, ברפשות הישיבה

פליעזר )לייזר( רוט 

שנת  של  ופתיחתה  'אלול',  זמן  תחילת  לקראת  כשבועיים  לפני 
את  שבת'  ב'לקראת  כאן  הבאנו  הישיבה,  בעולם  חדשה  לימודים 
השיחה עם אחד מוותיקי המשגיחים, הגה"ח רבי חיים אברהם ויזל 
חכמי  בישיבת  כמשגיח  שנים  עשרות  במשך  ששימש  שליט"א, 

לובלין, והיה מתלמידי הישיבה בעצמו. 
אנו מביאים כאן את החלק השני של השיחה.

כתלמידו של רבינו בעל 'שבט הלוי' הגר"ש ואזנר זצ"ל, וכמי שעסק 
רבות בשנים בעבודת החינוך, תחת שרביט הנהגתו של רבינו זצ"ל, 
אמרות  עובדות,  סיפורים,  אינספור  ולראות  לשמוע  ויזל  הרב  זכה 
הלוי'  ה'שבט  בעל  רבינו  הקודשים,  קודש  מאת  והדרכות,  טהורות 
זיע"א. הפעם ביקשנו ממנו לספר ולהסביר כיצד תפס רבינו זצ"ל, 
את המושג 'ישיבה'. הרב ויזל נאות להשיב לנו, ותיבל את תשובתו 

בסיפורים ועובדות נפלאות: 
הדור  פוסק  מרן  של  לצדו  לפעול,  זכיתי  שבהן  השנים  "במשך 
הזכות  לי  "היתה  מספר,  הוא  שבראשותו",  בישיבה  כמשגיח  זצ"ל 
ללמוד ממנו הרבה מאוד הנהגות ובכלל, לקבל ממנו את כל צורת 

ההסתכלות שהיתה לו על המושג 'ישיבה'. 
"הרי מה זו ישיבה? מקום שבאים אליו בבוקר, מתפללים, אוכלים, 
לומדים כמה שעות, ושוב אוכלים, מתפללים ולומדים, ולאחר מכן 
לחנך  שאמור  מקום  זה  שישיבה  נאמר  שאולי  או  הביתה?  חוזרים 
בחורים, ולהקנות להם כלים וידע איך ללמוד גמרא בכוחות עצמם?

"לא ולא! אצל מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל, ישיבה היתה כור היתוך. 
תחילת  עם  חשוון  חודש  בראש  אליו  מגיע  שאתה  מקום  היה  זה 

הזמן, ויוצא ממנו רק חמישה חודשים אחרי, בראש חודש ניסן. 
"לנסוע לשבת הביתה? בשביל מה? מה יש לך לחפש בבית? הישיבה 
והמשפחה.  ההורים  את  מבקרים  הזמנים  בבין  שלך!  הבית  היא 
לנסוע לחנוכה או לפורים הביתה? זה ממש מיותר. הרי יש ישיבה, 

בשביל מה צריכים לנסוע הביתה? 
זצ"ל  מרן  שגם  להודות  חייב  ואני  מאוד,  קיצוני  נשמע  זה  "בימינו 

ריכך מאוד את הגישה שלו בנושא הזה במשך השנים. 
 42 לפני  כלומר  תש"מ,  שנת  עד  היה  זה  בישיבה,  למדתי  "כשאני 
שנה, מי שרצה לנסוע הביתה לשבת, היה צריך לבקש רשות מהרב 

מה  של  עניין  היה  לא  זה  ואזנר,  לרב  לגשת  עכשיו,  בעצמו.  ואזנר 
בכך. היתה לנו יראת כבוד עצומה כלפיו. הרגשנו שזה עוול לבזבז 
מה  אז  חופשה.  שבת  לקבל  כדי  רק  היקר,  מזמנו  שתיים  או  דקה 
שקרה זה שעד שהבחור ביקש בכלל לצאת לשבת, הוא 'התבשל' 
בתוך המיץ של עצמו במשך כמה ימים, ובדרך כלל היה מוותר על 

הרעיון ונשאר בישיבה.
"אז היינו נוסעים הביתה פעם אחת במשך זמן חורף באישור, ועוד 
בתקווה  בחשאי,  ונוסעים  מתגנבים  שהיו  בחורים  היו  אחת  פעם 
שאף אחד לא ישים לב... הנהלת הישיבה העלימה עין, כל עוד זה 
ולא  בישיבה  היינו  הזמן  רוב  אבל  נדירות,  לעיתים  רק  היה  באמת 

יצאנו ממנה. 
"לעומת זאת, כשאני חזרתי לישיבה 11 שנים מאוחר יותר, והפעם 
מרוכך  יותר  הרבה  היה  זצ"ל  מרן  שונה.  היה  כבר  המצב  כמשגיח, 
בנושא. כלומר, ההשקפה שלו עדיין נשארה כשהיתה, שבחור צריך 
להיות בישיבה ולא לצאת ממנה. אבל הוא הבין שבדור הנוכחי זה 
יותר  היתה  הגישה  ולכן  מהבחורים,  כזה  דבר  לדרוש  מאוד  קשה 
מרוככת, ואת האישור לצאת כבר היו מבקשים ממני או מאיש צוות 

אחר, ולא מהרב ואזנר עצמו. 
"ואם דיברנו על 'כור היתוך', כדאי שנבהיר איך כור ההיתוך הזה היה 

צריך להיות, על פי ההשקפה שלו:
"יש הרבה מאוד דרכים לדרג בחורים, מי יותר טוב ומי פחות טוב. 
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יש  השלישי  בהתמדה,  יותר  לומד  השני  שמים,  ירא  יותר  אחד 
והוא  נפלא  זיכרון  לו  יש  והרביעי  ישיבה  בן  של  עדינים  גינונים  לי 
ממש בקי בכל המסכתות שלמד עד כה. יש בחור שממש משתפך 
בתפילה בצורה מעוררת השתאות, ויש בחור שתמיד, אבל תמיד, 

שמח לעזור לחברים, ומשתדל מאוד להימנע מלפגוע בהם. 
המון  מוסיפות  שהן  וכמובן  מאוד,  חשובות  הללו  המעלות  "כל 
הרב  אצל  אבל  אליו,  האנשים  של  ולהערכה  הבחור  של  לאישיות 
ואזנר היה דבר אחד שהיה חזק יותר מהכל: בחור שקם לפנות בוקר, 
משתתף ב'סדר פאר-טאגס' לפני התפילה, ונמצא בישיבה בתפילת 
שחרית כל יום – זה הבחור המיוחד ביותר. זה הבסיס, הקו האדום, 
בתפילה',  יום  כל  שנמצא  'בחור  של  הזאת  להגדרה  להיכנס  בלי 
בכלל  נכנס  היית  לא  'פאר-טאגס',  בסדר  שנמצא  מי  שאת  וביתר 

לרשימת הדירוג שלו... 
"ואכן הלימוד בסדר שלפני תפילת שחרית, היה ממש עיקר היום 
אצלנו בישיבה. כשאני למדתי בישיבה, היינו קמים כל בוקר בשעה 
מפה  מלא  היה  כבר  המדרש  בית   4:30 ובשעה  בערך,  ורבע  ארבע 
לפה! הרבי עצמו היה מגיע לסייר מדי פעם בבית המדרש, בארבע 
וחצי או ברבע לחמש, וכשהוא היה רואה שהבחורים כבר היו יושבים 
יותר,  שמח  לראותו  יכולת  לא  מנחת.  קורנות  היו  פניו  ולומדים, 
קום  משכימים  כשהם  היקרים  תלמידיו  את  ראה  הוא  שבו  מהזמן 

ללמוד לפני התפילה. זה היה אצלו הדבר הכי חשוב. 
"אבל כמו הנושא הקודם, גם בחלק הזה של השכמת הבוקר, היה 
כבר  זה  בישיבה,  המשגיח  כשהייתי  הדורות'.  'ירידת  של  תהליך 
הבחורים  את  מעירים  היינו  וחצי  בחמש  ורבע.  בשעה  התאחר 

והסדר היה מתחיל בשעה רבע לשש. 
אחת  שהיא  בוקר',  'דרשו  התוכנית  את  לשבח  אציין  זה  "בעניין 
מ'דרשו',  אלי  באו  'דרשו'.  ארגון  של  הישיבות'  'בני  מתוכניות 
והודיעי לי ש'דרשו' מקבל על עצמו לממן מלגות כספיות לבחורים, 
שילמדו לפנות בוקר וגם ייבחנו על כך מדי שבוע. ואכן, זה עזר לנו 
מאוד לעצב את סדר היום בישיבה, ומרן זצ"ל הוקיר על כך טובה 
והן  לארגון  הן  שלו  ההערכה  את  הסתיר  ולא  מאוד,  עד  ל'דרשו' 
נפשי,  ידיד  'ידידי  כינה  אותו  שליט"א,  הושפטטר  דוד  רבי  לנשיא 
ידעו  האחרים  'דרשו'  מנהלי  גם  הופשטטר'...  דוד  רבי  הרב  מורינו 
אותם  מחבב  שהיה  זצ"ל,  מרן  אצל  פתוחה  דלת  תמיד  להם  שיש 
ומקרב אותם מאוד, לא רק בגלל עידוד הלימוד לפנות בוקר, אלא 
בכלל כל העניין של קידום לימוד ההלכה בתוכניות השונות, היה יקר 

וחשוב מאוד בעיניו". 

הרבי פמר לו: "לך תגיד למשגיח 
שפני רורה לדבר פיתו"

בהקשר זה של השכמת הבוקר, אני רוצה לציין דבר נורא: היה לו, 
לרבינו זיע"א עיקרון מאוד מאוד חשוב: לא זורקים בחור מהישיבה! 
כל  על  לרעה  משפיע  שממש  בחור  של  במקרה  מדובר  לא  אם 
הסביבה, לא זורקים, מתמודדים איתו בתוך הישיבה, למרות הקושי 

ועל אף שזה בכלל לא קל. 

בחור  להרחיק  צריכים  שבגינו  סבר  כן  הוא  אחד  דבר  על  אבל 
שלא  מי  אחרת:  מסגרת  לעצמו  שיחפש  אותו  ולשלוח  מהישיבה, 

מגיע לתפילה בישיבה! 
היה לנו בחור בישיבה, הוא כבר היה בגיל 21, רוב החברים שלו כבר 
התחתנו, והוא הרשה לעצמו לחגוג בלילות. הוא היה מקהיל קהילות 
ברבים בשעות הלילה, וגם לאחר שרוב הבחורים כבר פנו לישון, הוא 
וקשה  'קיבוץ-בחור',  כבר  שהוא  העובדה  את  וניצל  בשלו,  המשיך 

להעיר לו ולומר לו מה לעשות. 
ב-12  קם  הוא  בלילה?  בשתיים  לישון  שהולך  למי  קורה  "ומה 
בצהרים, או ב-11... עד שהוא מתגרד מהמיטה והולך להתפלל, זה 

כבר צהרים, והוא מתחיל את הישיבה רק בסדר בקיאות. 
יכול לאפשר לך להמשיך להתנהג  יקר, אני לא  'בחור  לו:  "אמרתי 
לכן,  כל המסגרת הישיבתית.  גורם להתרופפות של  כי אתה  ככה, 
ולקום  מוקדם  לישון  ללכת  ותתחיל  התנהגותך,  את  שתשפר  או 

מוקדם, או שפשוט תחפש לעצמך ישיבה אחרת'. 
עצמו  על  חוזר  והמחזה  שבועות,  כמה  ואפילו  ימים  כמה  "עברו 
בצהרים.   12 לפני  עיניים  לפקוח  מסוגל  לא  הבחור  יום.  אחרי  יום 
משראיתי שזה המצב, הודעתי לו חד משמעית, שאני דורש ממנו 

לארוז את החפצים ולעזוב את הישיבה. 
"הוא לא היה טיפש, והוא אמר לי שהוא ייגש לרבי, הרב ואזנר זצ"ל, 
בעליל,  הגיוני  לא  דבר  מהישיבה,  אותו  זורק  שהמשגיח  לו  ויגיד 
עלול  דרסטי  כזה  וצעד  בשידוכים  בחור  שהוא  בעובדה  בהתחשב 

להזיק לו מאוד. 
"והוא אכן עשה כפי שהזהיר אותי, ניגש למרן זצ"ל, ו'הלשין' עלי. 

'המשגיח רוצה לזרוק אותי מהישיבה'. 
"הרב ואזנר שאל אותו על מה ולמה, והוא לא כיחד ממנו את האמת 

והודה שהוא קם מאוד מאוחר וזאת הסיבה. 
מוקדם,  לקום  עצמך  על  תקבל  אתה  'אם  זצ"ל:  הרבי  לו  "השיב 
ולהיות נוכח בתפילה כל בוקר, אני מוכן לדבר עם המשגיח ולבקש 

ממנו שיוותר לך הפעם'. 
לו  אמר  הרבי  אבל  הרבי,  של  לבקשה  מיד  הסכים  כמובן  "הבחור 
'אני רוצה להרוויח עוד משהו... שגם תלך לישון  שזה לא מספיק: 

מוקדם!' 
"התשובה שלו היתה שהוא מאוד רוצה, אבל מאחר והוא כבר רגיל 
לישון בשעות אחרות, הוא לא יכול בתוך יום אחד להירדם בשעה 
למחרת  כבר  לקום  מאוד  יתאמץ  הוא  מוקדם.  מדי  זה  בלילה.   11
לתפילה, אבל להירדם בלילה, הוא יירדם רק אחרי שהשעון הביולוגי 

שלו ישתנה, ומן הסתם זה ייקח כמה ימים. 
"הרבי אמר לו: 'לך תגיד למשגיח שאני רוצה לדבר איתו, אבל עד 
שאני לא מדבר איתו, אתה לא חוזר לישיבה. רק אחרי שאדבר עם 

המשגיח והוא יאשר לך לחזור'. 
"כמובן שאני קיבלתי עלי את הדין, מי אני שאתווכח עם הרבי? אם 

הוא מאמין לבחור ומוכן לתת לו עוד צ'אנס, זאת הישיבה שלו!
בית  היה הרבי מטייל ברחבי  הים',  'שירת  בוקר, כשאמרו את  "כל 
המדרש, הוא היה עושה תנועות נמרצות עם הידיים, זה היה מחזה 
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מאוד מיוחד. בזמן הזה הוא גם היה סוקר את התלמידים ובודק מי 
נמצא ומי לא נמצא. 

במקום  נמצא  אכן  שהוא  ראה  בחור,  אותו  של  למקום  הגיע  "הוא 
ונהנה מאוד. למחרת שוב חזר הדבר על עצמו, אבל אחרי שלושה 

או ארבעה ימים הבחור נעדר. 
הבחור  בזמן.  שתבוא  הבטחת  הרי  הכיצד?  ושאל  לו,  קרא  "הרבי 
מאוד,  מתאמץ  והוא  קשה,  מאוד  וזה  אחד  ביום  לא  שזה  הסביר 

והרבי נתן לו צ'אנס נוסף, אבל למחרת הוא שוב נעדר... 
"באותו יום אמר לו הרבי: 'אני חושב שהמשגיח צודק. כדאי שבאמת 
תחפש לעצמך ישיבה אחרת'. הבחור התחנן על נפשו ואמר שהוא 
בשידוכים, וזה ממש יזיק לו, והוא לא יוכל לשאת את הבושה ועוד 
רוצה  ואתה  חסת,  לא  עצמך  על  'אתה  לו:  אמר  הרבי  אבל  ועוד. 
שייתן  המשגיח  את  לשכנע  מצליח  אתה  אם  עליך?  נחוס  שאנחנו 
לך צ'אנס נוסף, בסדר גמור, אבל אני כבר לא יכול לעכב בעדו. אולי 
אתה באמת צריך למצוא לעצמך ישיבה, שבה לא מקפידים על כך 

שבחורים לתפילה בישיבה'...". 

הבחורים בישיבה ידעו, שפם הם זקוקים לברכה...
ומידה טובה מרובה. הבחורים בישיבה ידעו שאם הם זקוקים לברכה 
לכך  כשבתמורה  מהרבי,  לבקש  אפשר  מהרבי,  מיוחדת  מאוד 
שהבחור מתחייב לקום מוקדם יותר ממה שהיה רגיל עד כה, הרבי 

יבטיח לו ישועה הנצרכת לו. זה כמובן עבד פעם אחר פעם. 
24, שכדרכם של בחורים  "זכורני שהיה פעם מעשה עם בחור כבן 
יום  כל  בישיבה  להופיע  מקפיד  היה  לא  כבר  הוא  גם  הזה,  בגיל 
בתפילת שחרית, ואט אט הלכו הפעמים הללו והתמעטו עד שבכלל 

לא ראו אותו בשחרית בישיבה. 
זוכר אם זה היה בחנוכה או בפורים או  זו עת רצון, אני לא  "היתה 
ביומא דחדוותא אחר... הבחור ניגש לרבי וביקש ממנו שיברך אותו 
שיזכה להקים בית נאמן בישראל בקרוב ממש, כי כבר כלתה נפשו 

מלחכות כל כך הרבה שנים עד שיבוא השידוך הנכון. 
"הבחור לא היה טיפש, ובו במקום אמר שהוא מוכן להתחייב לקום 
ממחר בבוקר כל יום לשחרית בישיבה, אם הרבי מבטיח לו שהוא 

יתארס בקרוב. הרבי חייך והסכים לעסקה... 
"למחרת בבוקר הבחור התייצב כמו חייל, ואחר כך כל יום הוא היה 

בא בזמן, עומד על מקומו כשהתחילו את התפילה. 
ושאל:  לרבי  ניגש  הבחור  נושע.  לא  עדיין  והוא  יום,   30 "עברו 
'הייתכן? אני עמדתי בחלק שלי, כל יום אני עומד במקום שלי לפני 
שמתחילים להתפלל. הרבי אמר שבקרוב אני אהיה חתן, וכבר עבר 

חודש. הרי 'סתם הלוואה לשלושים יום''... 
הוא  צודק',  'אתה  תהומית.  ברצינות  שלו  לפנייה  התייחס  "הרבי 
ואני  השתאות,  מעוררת  בצורה  שלך  בחלק  עמדת  'אתה  לו,  אמר 

את החלק שלי עדיין לא קיימתי. 

"'אבל אתה יודע, הרי יש בהלכה כלל, שכשבית דין פוסקים לאדם 
זמן הם נותנים לו 30 יום, ואם הוא לא ציית להם בתוך ה-30 יום, הם 
צריכים לתת לו 30 יום נוספים. אז גם לי מגיעים עוד 30 יום נוספים 

כדי לקיים את הצד שלי בעסקה!'... 
וביום ה-28 או ה-29 של  ימים, עוד כמה שבועות,  "עברו עוד כמה 

החודש השני, הבחור התארס!!!".  

להידבק ברפש הישיבה 
"אבל עם כל היחס המיוחד שלו למושג 'ישיבה', הוא היה רואה את 

עיקר הישיבה בדמותו של מי שעומד בראש. 
אותו:  שאל  והרבי  יהודי,  אליו  נכנס  פעם  היה:  כך  שהיה  "ומעשה 
בישיבת  למד  שהוא  היהודי  לו  ענה  בבחרותך?',  למדת  מי  'אצל 

ויז'ניץ. 
"'לא שאלתי אותך באיזו ישיבה למדת', אמר לו הרב ואזנר, 'אלא 

אצל מי למדת?'. 
"היהודי לא הבין: מה זאת אומרת, הוא למד בישיבת ויז'ניץ, כלומר 

אצל כל מגידי השיעורים בישיבה והראש ישיבה וכו'. 
לשאלה  לענות  צריך  אתה  איך  לך  אגיד  'אני  ואזנר:  הרב  לו  "אמר 
ישיבה  יש  מוויז'ניץ  לרבי  מוויז'ניץ!  הרבי  אצל  למדת  אתה  שלי. 
שנקראת וויז'ניץ, ומי שלומד בה הוא תלמידו של הרבי מוויז'ניץ'... 

"הנושא הזה היה מאוד חשוב אצלו, כל בחור צריך שתהיה לו דמות 
הוא  וממנו  להידבק,  צריך  הוא  בו  הישיבה,  בראש  שעומד  מי  של 
צריך ללמוד תורה ויראה ומידות טובות. כי כדי להיקרא 'בן ישיבה', 

צריכים לשמור על סדרי הישיבה, ולהידבק בראש הישיבה!". 

הרבי ערמו היה מגיע לסייר 
מדי אעם בפרבע בבוקר, כשהיה 
רופה שהבחורים כבר יושבים  
ולומדים, אניו היו קורנות 
מנחת. לפ יכולת לרפותו שמח 
יותר,  מהזמן שבו הופ רפה פת 
תלמידיו היקרים כשהם משכימים 
קום ללמוד לאני התאילה
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והנה, הגיע בחור וררה להתייעץ עם רבי חיים, וכיון שלפ ררה שפשמע, 
רמז לי שפרפ לרגע מהחדר. ירפתי והופ נכנס. כשהופ ירפ נכנסתי בחזרה. 

רבי חיים שפל פותי בזה הלשון: "הופ גירש פותך? זה לפ בסדר! פם הופ 
רריך פותי שיקרפ לי החורה. למה הופ מוריפ פותך? זה לפ דרך פרץ!"...

הגפון רבי שלמה לוונשטיין שליט"פ, על פרילות מידותיו של מרן הגר"ח קנייבסקי זרוק"ל

"ְוֵפָליו הּופ ֹנֵשׂפ ֶפת ַנְאׁשֹו" )דברים כ"ד, ט"ו(

לפ פומרים לשני לרפת!
שח רבי מתתיהו שטיגל:

פעם למד מרן בחדר הלימוד שלו למעלה, וגם אני הייתי שם. היה 
זה בתקופה ששער החדר למעלה היה נשאר פתוח. רוב האנשים 
לא ידעו שהשער פתוח, והמעט שידעו ונכנסו לא הפריעו לו כל 

כך.
והנה, הגיע בחור ורצה להתייעץ איתו, ככל הנראה, על שידוך. וכיון 
שלא רצה שאשמע, רמז לי שאצא לרגע מהחדר. יצאתי והוא נכנס. 

כשהוא יצא נכנסתי בחזרה.
זה לא בסדר!  גירש אותך?  "הוא  בזה הלשון:  חיים שאל אותי  רבי 
אם הוא צריך אותי שיקרא לי החוצה. למה הוא מוציא אותך? זה לא 

דרך ארץ!"...
בהעלותך,  פרשת  בסוף  בחז"ל,  "כתוב  ואמר:  אתר  על  והוסיף 
שכשהקב"ה רצה להוכיח את אהרן ומרים על שדיברו במשה, אמר 
להם 'צאו שלשתכם', ואחר כך קרא לאהרן ולמרים והוכיח אותם: 
'מדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה'. נשאלת השאלה: מדוע הוא 
לא הוציא רק את משה ודבר אל אהרן ומרים? התשובה: כי זו לא 
דרך ארץ! אם אתה רוצה להגיד למישהו משהו בשקט, לא אומרים 

לשני לצאת!"...
הוא  לידו.  ונעמד  לרבינו  הגיע  מכובד  שיהודי  ארע  אחרת  פעם 
הסתכל עלי, והבנתי שלא נוח לו שאני יושב שם. קמתי לצאת, ורבי 
חיים קלט זאת ואמר לי: "אתה לא יוצא! אתה נשאר פה לשבת! אני 

אצא אליו".
"לא! בשום  ורבינו בשלו:  "אני אצא!".  מיד,  ושלום!", אמרתי  "חס 

אופן לא! זו לא דרך ארץ!".
הוא קם ויצא לחדר השני ודיברו שם בשקט.

שאלתי אותו אחר כך: מה יעשה אדם שבא לאדם גדול להתייעץ, 
ועומד שם בן אדם, ולשואל לא נוח שהוא ישמע. להגיד לו לצאת - זו 
לא דרך ארץ, להגיד לגדול לצאת – זו ודאי לא דרך ארץ. אז מה הוא 

יעשה?
השיב:" שהשואל יגיד שיש לו לשאול משהו פרטי, בתקוה שההוא 
יבין לבד ויצא. ואם הוא לא יבין - אין מה לעשות. זו לא דרך ארץ 

להגיד לו לצאת!"...

משלוח המנות שהתקבל
שח נכדו, רבי יעקב ישראל קניבסקי מעשה שארע עמו:

ליל פורים. הייתי עם הרב בלילה. הרב היה בשמחה, וראיתי שיש לו 
כוחות... אמרתי: בוא נפתח את הדלת, 'כל הפושט  יד', נכניס את 
כל מי שרוצה, לא בוררים, מכניסים. נשארה רבע שעה עד שהרב 

היה צריך ללכת לישון.
טוב. נכנסו אנשים. בסוף התור עמד יהודי תמהוני, והוא הביא לרב 

משלוח מנות...
אמרתי לו בעדינות וברגישות: "ממש תודה רבה לך, הרב לא צריך 
לו "שיהיה לך פורים  יתן לך ברכה". איחלתי  והרב  זה. תיכנס,  את 

שמח", וביקשתי שאת משלוח המנות ייקח איתו בחזרה.
והנה אני מבחין שהרב נכנס לדריכות, זיהיתי מיד שאני בבעיה...

כך  "לא  לי:  היה אף אחד בחדר, העיר  ולא  יצא מהחדר,  כשהאיש 
צריך להתנהג! יהודי מביא משלוח מנות צריך לקחת ממנו. תקרא 

לו!".
רצתי אחריו, הוא כבר היה במדרגות, ואמרתי לו שהרב קורא לו.

הוא שב אל הרב, והרב לקח ממנו את משלוח המנות.

הגיע לחתונת הבחור כי הרי נאגע
סיפר לי נכדו של מרן:

בחור צעיר היה מסתובב בביתו של רבי חיים, וכל פעם היה פותח 

Yaakov Nahumi/Flash90
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שכתב  ההערות  את  להעתיק  ומתחיל  חיים  רבי  של  הספרים  את 
הרב. הרי בכל הספרים ישנן הערות בצדדים שמהן מוציאים אחר 
כך ספרים. לאותו בחור היתה פעם מחברת, וכל פעם העתיק עוד 

כמה הערות מספרי רבינו.
חיים  רבי  נכנס  ההערות,  בהעתקת  עסוק  שהיה  בעת  אחת,  פעם 
לחדר וראה אותו מעתיק. אמר לו בנועם: "אני מבקש שלא תעשה 

זאת שוב".
ולהעתיק  פעם  מדי  להיכנס  והמשיך  לבקשה,  שמע  לא  הלה  אבל 

הערות מתוך הספרים.
הלך  עוול.  כאן  שנעשה  הרגיש  הדבר,  לו  שנודע  הבית  מבני  אחד 
לבית הבחור, דפק בדלת ודרש ממנו שיביא לו את המחברת  מיד. 

נטל ממנו את המחברת והחרים אותה.
לו  יותר, הבחור בא להתלונן לפני רבי חיים שלקחו  ולא  לא פחות 

את המחברת...
מה עשה רבי חיים?

מספר הנכד: מאז אותו מקרה התחיל רבי חיים לקרב אותו תכלית 
הקירוב, וכשסוף סוף התחתן, רבי חיים הגיע לחתונתו.

מדוע? כי הבחור נפגע...

"מדוע הופ לפ הגיע לסאר לי על כך כשזה קרה?"
רבינו היה מרבה להתפלל על צרות הדור. ה'אלוקי נצור' שלו היה 
לפעמים ארוך יותר מכל ה'שמונה עשרה', מרוב שהיה מתפלל על 

צרותיהם של כלל ישראל.
לפני שנים רבות נסע רבינו אל חותנו מרן הגרי"ש אלישיב. כשהגיע 
לביתו של מרן הגרי"ש, הגיע אברך ירושלמי וסיפר שהוא נשוי כבר 

עשר שנים, והוא רוצה לבקש ברכה להיפקד בבנים.
שאל אותו רבינו לשמו, והוא השיב. הוא המשיך לשוחח עמו קמעא, 
ובתוך הדברים הוא סיפר שכבר יש לו בת אחת, שנולדה שבע שנים 

אחרי החתונה, וכעת הוא מבקש ברכה שיוולדו לו עוד ילדים.
שאל אותו רבינו: "כבר יש לך בת אחת?", השיב האברך: "אכן כן". 

ורבינו ממשיך ושואל: "באמת יש לך ילדה?", "כן" - השיב האברך.
של  החתונה  לאחר  "כבר  בכאב:  רבינו  שח  ברק,  לבני  חזרה  בדרך 
אלי  הגיע  הוא  בבנים,  להיפקד  זכה  לא  הוא  כאשר  אברך,  אותו 
וביקש ברכה, ומאז אני מתפלל עליו בקביעות שלש פעמים ביום. 
כעת הוא מבשר לי לראשונה שהוא נפקד בבת. מדוע הוא לא הגיע 

לספר לי על כך כשזה קרה?"...

רבינו עומד לימין הפברכים מוסרי הנאש
כשרשת הכוללים 'יששכר באהליך' של רבי אלחנן ויסבורד נקלעה 
אחד  רבינו.  בהשתתפות  חיזוק  אסיפת  נערכה  כספית,  למצוקה 
הנואמים סיפר, שהרב ויסבורד רצה לעורר את חומרת המצב ולרגש 
את התורמים, מה עשה? שלח צוות צילום שצילם את המקרר הריק 
בבתיהם של אברכי הכולל, אשר למרות המצב הדחוק, הם המשיכו 

ללמוד בהתמדה ובחשק רב.
הכולל.  של  המתמידים  מגדולי  אחד  של  ביתו  היה  הבתים  אחד 
הריק...  המקרר  ואת  והצנועה  הדלה  הדירה  את  תיעדה  המצלמה 
לרבי  וניגשה  הפמליה  אחרי  הבית  בעלת  רצה  הבית,  מן  כשיצאו 
אלחנן. הוא היה בטוח שהיא רוצה לתאר בפניו את מצבם הקשה. 
אך לא! היא אמרה לרב ויסבורד בהתרגשות רבה: "בעלי כל כך נהנה 
בכולל שלכם, הוא לומד ומתעלה. אבל מכיון שכבר כמה חודשים 
הוא לא קיבל את המילגה מהכולל שלכם, אין לו ברירה, והוא עומד 
לעבור לכולל אחר". ואז היא פרצה בבכי ואמרה: "תעשה לי טובה, 
תשפיע על בעלי שיישאר אצלכם בכולל. בעזרת ה' אנחנו נסתדר 

עם הפרנסה, אבל העיקר שהוא ימשיך להתעלות בתורה".
רבינו שמע את הדברים ודמעות זלגו מעיניו...

)מתוך 'ומתוק האור פניני רבי חיים'(

אעם פחת, בעת שהיה עסוק 
בהעתקת ההערות, נכנס רבי חיים 
לחדר ורפה פותו מעתיק. פמר לו 
בנועם: "פני מבקש שלפ תעשה 
זפת שוב". פבל הלה לפ שמע 
לבקשה, והמשיך להיכנס מדי אעם 
ולהעתיק הערות מתוך הסארים...
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 לתרומות עבור 68 יתומים המתחתנים 
בחודש אלול - קרן מס' 10770

 הכסף מתחלק בין כולם בשווה ולפי הצרכים - לפי הוראות הרבנים 

1800-39-47-47המגבית עבור יתומים ואלו שבבחינת יתומים לפי פסקי הרבנים
בכל תרומה חובה לציין: עבור קרן 10770

 "כל התורמים 680 ש"ח למגבית
עבור 68 היתומים הנישאים באלול, 

יזכו במידה כנגד מידה
שהם וצאצאיהם יזכו להתעלות 

בתורה ויר"ש ומידות טובות 
מתוך הרחבת הדעת, לכוח"ט"

אל תחמיצו את הברכה הנדירה

 מתחתניםיתומים
בחודש אלול

של רשכבה"ג מרן רבנו ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א 
    בכתיבת וחתימת יד קדשובכתיבת וחתימת יד קדשו

רשכבה"ג מרן שליט"א פותח את המגבית עבור 68 היתומים הנישאים בחודש אלול
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פגיד לך, מדוע פינך רורה לסלוח להם, היות ופתה רורה שתהיה עליהם 
קאידפ, ופז הם ייענשו משמים, ופז מה יהיה, 'פ ביספלע נקמה'לה', זה 
לפ טוב שמישהו ייענש בגללך. תעשה לערמך טובה, תוריפ פת ערמך 

מהתמונה, הקב"ה מכיר פת הכתובת שלהם טוב ממך! פתה תמחל להם 
בלב שלם ופל תסתבך בררות!

מרן הגרפי"ל שטיינמן זרוק"ל על הסליחה והמחילה 

"ְוהֹוִרפ ָעֶליָה ֵשׁם ָרע" )דברים כ"ב, י"ד(

מחלוקות וירושות, הם שני ידידים שלא יכולים להיפרד זה מזה.
בתים  יותר.  עוד  חריפה  המחלוקת  יותר,  גדולה  שהירושה  ככל 
הירושות  בתולדות  דם  שפכו  אחים  נפרדות,  משפחות  נהרסו, 
יהודים  על  מתאונן  היה  אהרן-ליב  ֶרּב  ומתמיד  ]מאז  לדורותיהם. 
לריב  מה  על  יהיה  שלהם  שלילדים  כדי  כסף,  שצוברים  עשירים 
שטינמן  הרב  של  לחדרו  הגיע  ירושה  על  הריב  הפעם,  ולהתרסק[ 

מכיוון אחר.
ומעשה שהיה.

בעלי הון מהארץ ומארה"ב, ניהלו ויכוח חריף על ירושת נדל"ן וגם על 
סכום כסף ענק במזומן. הצדדים הבינו כי ההכרעה לא תבוא בקלות, 
והם החליטו שבינתיים, עד להכרעת בית הדין בעניין הירושה, יניחו 
את הכסף המזומן בגמ"ח, שלכל הפחות ייעשה בכסף דבר מצווה. 
הם ביררו והגיעו לגמ"ח האמין ביותר בארץ הקודש, הפקידו בידיו 

את הכסף כדת וכדין.
מנהל הגמ"ח הנאמן על כל הצדדים, הבטיח וחתם כי ייתן את הכסף 

בבוא הזמן כשתוכרע ההכרעה ביניהם.
ומכאן ואילך מגיע סיפור הפרטים מפי מנהל הגמ"ח, שהינו תלמיד 
חכם מורם מעם מבעלי החסד הגדולים שבדור. הוא סיפר את מה 

שהתרחש מהרגע שקיבל את הכסף מידיהם:
היו ימים טובים. הסכום הגדול שהופקד סייע בידנו להלוות כספים 
אחת  בהיר,  לא  וביום  הימים,  חלפו  רב.  זמן  במשך  לבבות  ולהרנין 
הקבוצות שהחלה לאבד את הסבלנות, החליטה משום מה, לבקש 

ממני את חלקה בכסף המזומן שמופקד בגמ"ח.
נוגדת את ההיגיון, את הסיכומים, ואת  תמהתי. כי הבקשה הייתה 
הוראת בית הדין. אבל כנראה שכאשר נכנסים למריבות ומחלוקת 
ההיגיון פורח בורח. סירבתי בהחלטיות. הם ניסו לשתף אותי בריב 
שלהם, ובשלב מסוים הודיעו חגיגית, כי אין לי זכות להחזיק יותר 
בכסף, ואז התחילו לאיים - שאם לא אתן להם את הכסף, הם יפנו 
מחזיקים  ומנהליו  הגמ"ח  כי  להלשין  אותי,  לתבוע  משפט  לבית 
בארץ   - ולגמ"ח  אישית  לי  להזיק  ידאגו  וגם  כחוק,  שלא  כספים 
ובגולה. השבתי להם כי הנהלת הגמ"ח מתנהלת על פי כללי התורה, 

ואינני מפחד ממעשיהם, ככל שירצו.
הם כיוונו את כל הזעם שלהם לעברי, והטובה שעשיתי להם בשעתו, 
שהכנסתי את הפיקדון שלהם בגמ"ח, כבקשתם, התחילה לעלות לי 

ביוקר.
הם ממשו את האיום שלהם, וברוע לב יצאו להלשין לבית משפט, 
)שמתגוררים  בחו"ל  תורמים  עם  דיברו  וגם  רעה.  דיבתנו  הוציאו 
יפקידו  ולא  יתרמו  שלא  אותם  ושכנעו  בארה"ב(,  אליהם  סמוך 
של  מהעתיד  חששתי  מר.  לי  היה  שלנו.  הגדול  בגמ"ח  כספים 
הגמ"ח. נסעתי ונכנסתי לספר לֶרּב אהרן-ֵליּב ולהתייעץ איתו, מה 

עלי לעשות.
כי  לאחד  רריך  "פינך  בהחלטיות:  ענה  ואז  היטב  ושמע  הכיר  מרן 
פתם נוהגים כשורה". פירטתי באוזניו חששות נוספים, וסיפרתי לו 
עוד, עד כמה הם כבר התחילו לכאורה להזיק לגמ"ח, אך הוא היה 
רריך  פינך  גם עכשיו,  וכך  בישרות  נוהג תמיד  "פתה  איתן בדעתו: 

לחשוש, הם לפ יזיקו לכם כלום".
שוב  הגעתי  השנה,  ראש  לפני  ספורים  וימים  שבועות,  כמה  חלפו 

למעונו בבני ברק.
האווירה הייתה רצינית, ראו על פניו כי יום הדין קרב. פחדתי להזכיר 
את הסיפור, כי ידעתי שכאב הלב שלו על רוע מעלליהם, יכול להיות 

להם לרועץ ביום הדין.
שאלתי את מרן בעניינים דחופים שונים. בשלב מסוים ֶרּב אהרן-ֵליּב 
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הרלחת על תכולתה התהאכה על הרראה, ובמקום נקוותה שלולית של 
מי מרק עם ירקות שלוקים ופטריות רכות... רפה פחד הבחורים, החליט 
למחול על כבודו, הלך להביפ סמרטוט ומגב, בעוד כל השפר מסתכלים 

ולפ מזיזים פת פרבעם כדי לסייע...

 שיחה מאי כ"ק פדמו"ר מ'תולדות משה' שליט"פ, 
על חשיבות ההסתכלות הנכונה, כתנפי בסיסי לרמיחה רוחנית 

יוחנן וסרמן

"ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּקְרֶּבָך" )דברים כ"פ, כ"פ(

הישיבות,  בני  בקרב  'דרשו'  ארגון  שעושה  מהפעילות  כחלק 
אדמו"ר  כ"ק  עם  שוחחנו  'אחינו',  שלו  החיזוק  זרוע  באמצעות 
אדם  'בין  של  החשיבות  על  שדיבר  שליט"א,  משה'  מ'תולדות 
ושאר  הזולת,  בכבוד  שהזהירות  והעניין  הישיבות,  בהיכלי  לחברו' 
ענייני בין אדם לחברו, הנחוצים לא רק מצד תיקון המידות, אלא גם 

כתנאי בסיס להצלחה בלימוד התורה. 
מאחר והדברים טובים ונכונים לא רק לבני הנעורים, אלא לאנשים 
בכל הגילאים, איש איש במקומו ובמצבו, חשבנו להביא גם לפתחם 
של קוראי 'לקראת שבת' היקרים. הדברים נשמעו מפי האדמו"ר, 

והובאו עם שינויי עריכה קלים, לאחר תרגום ללשון הקודש: 
חיים  החפץ  מרנא  אל  פנים  ונשוא  נכבד  יהודי  בא  שפעם  מסופר 
הקדוש זיע"א, והשיח את לבו שיש לו בן שהגיע לפרקו, בחור כליל 

המעלות בר אוריין ובר אבהן, ומחפשים לו עכשיו שידוך בהתאם. 
נענה החפץ חיים ואמר לו: "הנה בביתי יש נערה בת טובים, חרוצה 
הבית  משק  כל  את  ומנהלת  ומכבסת  ומנקה  עובדת  היא  מאוד, 
וביראת  טובות  במידות  התברכה  היא  ובמיוחד  יתירה,  בחריצות 
הרע  לשון  מדברת  אותה  שמעו  לא  ומעולם  דופן,  יוצאת  שמים 

חלילה. היש לך שידוך מוצלח מזה לבחור כליל המעלות???"
אותו יהודי נעלב עד עמקי נשמתו: "אני אומר לכם שהבן שלי הוא 
ואתם  מכובדת  מאוד  ממשפחה  בא  ושהוא  המעלות,  כליל  בחור 

מציעים לי עובדת ניקיון???". 
אמר לו החפץ חיים: "אני אומר לך שהיא אינה מדברת לשון הרע, 

ואתה אומר שאתה מחפש נערה ממשפחה מכובדת???"... 
את  בתוכו  מקפל  הזה  הסיפור  שליט"א:  האדמו"ר  כ"ק  מסביר 
תמצית העניין של 'הסתכלות נכונה'. אותו יהודי נכבד ונשוא פנים 
מחפש לבן שלו שידוך טוב, הוא רוצה עבורו את הטוב ביותר, אבל 
או  מכובדת  במשפחה  נמצא  ביותר  שהטוב  לחשוב  טועה  הוא 
בנדוניה עם הרבה כסף. החפץ חיים בעיני הבדולח שלו ובשכלו הזך 
והישר, ידע ש'הטוב ביותר' עבור בחור כליל המעלות, זה להתחתן 
כל  טובות!  מידות  ובעלת  שמים  יראת  וחרוצה,  פשוטה  נערה  עם 

השאר לא חשוב... 
החפץ חיים הקדוש לא היה רק בבחינת 'נאה דורש', אלא גם בבחינת 
עולם  של  מהעילויים  אחד  היה  עצמו  הוא  שהרי  מקיים',  'נאה 
שכללו  הצעות  לו  והציעו  בווילנא  למד  הוא  דור,  באותו  הישיבות 
נדוניא גדולה ומשפחה נכבדת, עם נערות משכילות ומוצלחות, אבל 
החורג  אביו  כי  התערער,  אמו  בבית  בית'  שה'שלום  שמע  כשהוא 
רוצה אותו כחתן לבתו, ואמו של החפץ חיים טענה שהוא יכול לקבל 
שידוך הרבה יותר מוצלח, נענה החפץ חיים על אתר, ואמר שהוא 

מוותר על הכל, ובלבד שלא תיפול קטטה בין אמו ובין בעלה... 
לימים סיפר החפץ חיים עצמו, שהוא חשב שהוא מוותר ויתור גדול 
למען השלום ולמען אמו, אבל בפועל הוא זכה בזכייה עצומה, כי כל 
חבריו העילויים והמתמידים שאכן קיבלו שידוכים 'טובים', התחתנו 
עם בנות עשירים שהורגלו לחיי מותרות ותפנוקים, והבעלים שלהן 
נאלצו בהמשך לצאת ולשלוח ידם במסחר, כדי להעניק להן את מה 
שהורגלו לו, "ואילו רעייתי", כך אמר החפץ חיים, "היא מסתפקת 
במה שיש ואינה מפונקת, יוצאת בעצמה לעבוד בחנות שפתחה כדי 
לפרנס אותי, וכך נתנה לי לשבת וללמוד ולכתוב את ספרי הרבים". 
"לולא דמסתפינא", מוסיף האדמו"ר, "אני הקטן רוצה להוסיף על 
דברי קדשו של מרנא החפץ חיים, שבזכות אותו ויתור עצום, הוא 
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שהם  זכה  גם  הוא  אלא  הקדושים,  ספריו  את  לכתוב  רק  לא  זכה 
יהודי שאין בו 'משנה  וכיום אין בית  יתקבלו בכל תפוצות ישראל, 

ברורה' ו'חפץ חיים'. 
ושידע  נכונה, של מי שעינו לא הטעתו,  "זה שכרה של הסתכלות 
טובות,  במידות  אלא  וכבוד,  בעושר  מסתתר  אינו  ביותר'  ש'הטוב 

בוויתור למען הזולת, בהסתפקות במועט!". 

המנקה הגפון 
למדתי  בה  שליט"א, "בישיבה  הרבי  מספר  חורפי",  בימי  "זכורני 
אירע פעם שבהפסקת הצהרים לקח אחד הבחורים צלחת מרק עם 
אטריות וירקות, נכנס עמה לבית המדרש ואכל שם לבדו. אירע מה 
שאירע, והצלחת על תכולתה התהפכה על הרצפה, ובמקום נקוותה 

שלולית של מי מרק עם ירקות שלוקים ואטריות רכות... 
"הסתיימה הפסקת 'בין הסדרים', בית המדרש התמלא מפה לפה, 
והשלולית עוד נמצאת שם, באמצע בית המדרש, ובחורים עוברים 

ושבים, וכמעט דורכים בפנים. 
המדרש  בית  וכל  בפנים  ידרכו  מעט  שעוד  הבחורים  אחד  "ראה 
יתלכלך, החליט למחול על כבודו והלך להביא סמרטוט ומגב, ובעוד 
כל השאר מסתכלים ולא מזיזים את אצבעם כדי לסייע, הוא ניקה 

את הלכלוך לכבוד התורה ולכבוד בית המדרש. 
"עמדו שם בחורים ואמרו לו שיימנע מכך: 'זה לא כבוד התורה', אמר 
לו אחד מהם, 'הרי אתה בחור ישיבה, ויש כאן גויים שזה תפקידם 

לנקות, צריך לקרוא להם ולצוות עליהם שינקו'. 
בית  ובינתיים  זמן,  ייקח  הגויים  שיבואו  שעד  ידע  הבחור  "אבל 

המדרש יתמלא בלכלוך. 
"הבחורים ניסו להניא אותו, שאין זה לכבודו של בחור ישיבה, ושמי 
ששפך הוא זה שצריך לנקות ועוד כהנה וכהנה, אבל הוא לא שעה 

לדבריהם, סיים לנקות, והתיישב ללמוד. 
"עברו מאז לא מעט שנים. אני יכול להעיד שאותו בחור שניקה את 
בית המדרש, הוא היה אז בחור בינוני. לא היו לו כישרונות מיוחדים 
אחד  הוא  היום  אבל  בישיבה.  גדול  הכי  המתמיד  היה  לא  גם  והוא 
מה  עשה  שהוא  בגלל  למה?  כך  וכל  בארה"ב.  הרבנים  מחשובי 

שצריך לעשות, ולא שת לבו ללחצים חברתיים וכדו'. 
אחרי  למד  שהוא  לי  שסיפר  מבוגר,  מיהודי  ווארט  פעם  "שמעתי 
ישיבת  ראש  זצ"ל,  בלוך  מאיר  אליהו  רבי  הגאון  אצל  השואה 
אליהו  רבי  לו  אמר  תש"י,  בשנת  ממנו  להיפרד  כשבא  קליבלנד. 

מאיר וארט מאוד חזק:
"הקב"ה אומר לאברהם ע"ה, 'ואברך מברכך ומקללך אאור'. הפשט 
הפשוט הוא שהקב"ה יברך את מי שמברך את אברהם אבינו, ויקלל 

את מי שיקלל את אברהם אבינו. 
בירך  הקב"ה  הדרוש:  דרך  על  ביאור  אמר  מאיר  אליהו  רבי  "אבל 
את אברהם אבינו, שיברכו אותו אלו שצריכים לברך אותו, ושאלו 

שצריכים לקלל אותו – שהם יקללו אותו. 
"למה הכוונה? יש אנשים שאנחנו יודעים שהם אינם הולכים בדרך 
הישר, ולפעמים אנחנו רוצים למצוא חן בעיניהם, שהם יברכו אותנו 

ולא יקללו אותנו. אבל האמת שזה צריך להיות הפוך, אם מי שאינו 
הולך בדרך הישר מתחיל לברך אותנו, זה סימן שמשהו אצלנו לא 

בסדר. אנחנו צריכים לבדוק איפה טעינו. 
"אם המעשים שלנו ישרו בעיני אנשים העקומים האלו, כנראה שגם 
המעשים שלנו לא כל כך ישרים. וכן להיפך, אם האנשים הישרים 
מקללים אותנו כביכול, כנראה שאנחנו טועים בדרך. אנחנו צריכים 
שאנחנו  נדע  אנחנו  ואז  המקללים,  ושיקללו  המברכים  שיברכו 

נמצאים במקום הנכון. 
הם  ל'מקללים'.  התייחס  לא  הוא  מדבר,  אני  שעליו  הזה  "הבחור 
רצה  הוא  התעלם.  הוא  אבל  בסדר,  לא  שזה  לו  ואמרו  עליו  צעקו 
שהבחורים עם השכל הישר ועם המידות הטובות שהם יברכו אותו, 
ולא הבחורים שדואגים לכבוד התורה, רק כדי לתרץ את העצלנות 

שלהם"... 

$10.000 בהאתעה
את  שממחיש  נפלא,  מעשה  האדמו"ר  לנו  סיפר  הדברים  בתוך 
מהותה של השגחה פרטית ואת העובדה שאין הקב"ה מקפח שכר 

כל בריה. 
היכל  "ישבתי בפאתי  זה לפני כמה שנים", מתאר האדמו"ר,  "היה 
ישיבת 'אור שמח', ועיינתי בספר כלשהו. ניגש אלי בחור, מתלמידי 

הישיבה, וביקש להיוועץ בי. 
הבחור  מפיו.  היוצא  לכל  להאזין  והתפניתי  הספר,  את  "סגרתי 
שטח בפני את קורותיו, וסיפר לי שהוא יתום ל"ע, הוא שיתף אותי 
בלבטים שיש לו בעניין מסוים, ואני יעצתי לו בחמלת ה' עלי את מה 
שהיה נראה לי נכון לייעץ. הבחור הודה לי בחום, קם ממקומו ופנה 

לדרכו. 
"אחרי ימים אחדים שוב הגיע הבחור ואמר לי שאם אני יכול, הוא 
הסתיים  כיצד  אותו  שאלתי  אחר.  עניין  על  איתי  להתייעץ  ישמח 
העניין שעליו דיבר עימי בפעם הקודמת, והוא השיב שהוא לא נהג 
כמו שייעצתי לו, אלא עשה את ההיפך הגמור, אבל עכשיו יש לו 

עניין אחר שהוא רוצה להתייעץ עליו. 
"וכך חזר הדבר ונשנה כמה פעמים, הייתי מייעץ לו והוא היה חוזר 
אחרי כמה ימים או שבועות ומספר לי שבפעם הקודמת הוא עשה 
את ההיפך הגמור ממה שיעצתי לו, ובכל זאת הוא רוצה להתייעץ 

עמי שוב... 
"לאחר שראיתי שכך הם פני הדברים", מספר האדמו"ר, "אמרתי 
פעם  שבכל  בחור,  עם  בשיחה  זמני  את  אבטל  כי  לי  מה  בליבי, 
עושה ההיפך ממה שאני מייעץ לו? אם הוא מסתדר בסופו של דבר 
לנפשי,  ויניחני  לו  אשר  לו  יהי  חלקו,  ואשרי  אשריו  עצמו,  בכוחות 
כדי  תורה  לבטל  לי  למה  התורה...  לעסק  הזה  הזמן  את  להקדיש 

להעביר את זמנו? 
"לאחר מחשבה נוספת אמרתי לעצמי: הרי הבחור הזה הוא יתום. 
הוא בא לשוחח עימי כי הוא זקוק לאוזן קשבת. ומה בכך אם הוא 
אינו שומע בקולי? לפחות יש לו נחת רוח וחיזוק מזה שאני מקשיב 
לו, ושאני שותף בצערו ובלבטים האופפים אותו. וכי על כגון דע לא 
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אמרה תורה 'אם אתה משמח את שלי אני משמח את שלך'? 
בין  במלחמה  שכמו  שכותב  משמואל',  ה'שם  בדברי  "נזכרתי 
מחילות  חיילים  בה  משתתפים  הרי  למלחמה  כשיוצאים  עמים, 
שונים ומפלוגות שונות, ויש ממש אנדרלמוסיה ונפגעים והרוגים 
ולהשיג  לכבוש  בכלל  מצליחים  הם  איך  לצד,  מצד  ויורים  ל"ע, 

משהו? 
אסטרטגית  תוכנית  עושים  למלחמה  שיוצאים  לפני  מה?  "אלא 
וקובעים מטרה. אם היעד הוא ברור, להרוג בחיילי האויב ולהחריב 
את עריו, גם אם הפלוגות מופרדות זו מזו וכל אחד יורה ומשתמש 
ככל  באויב  לפגוע  היא  שהמטרה  מבינים  כולם  אחר,  נשק  בכלי 
משתייך  שאליו  בצד  מפגיעה  היכולת  כמיטב  ולהימנע  האפשר, 

החייל עצמו, כך אפשר להשיג את המטרה. 
"כך גם אני. הרי אני רוצה ללמוד תורה, ואיני רוצה לבטל את זמני, 
אבל אני גם רוצה לשמח יתומים, ולגמול חסד עם הזקוקים לחסד. 
לכן צריכים לראות מה המטרה? המטרה היא לעשות רצון ה', ורצון 

ה' הוא שאני אתייחס לאותו בחור ואשמע את אשר על לבבו. 
"ואכן כך עשיתי והמשכתי לשמוע אותו ולשוחח עמו, והוא המשיך 

לעשות הפוך מהעצות שיעצתי לו... 
"כחודש וחצי אחרי אותה החלטה שגמלה בליבי, צלצל הטלפון שלי, 
ועל הקו היה יהודי אמריקאי ששאל אותי אם אני הוא היהודי הזה 
שמשקיע ביתום שלומד בישיבת 'אור שמח'. אמרתי לו שכן, והוא 
אמר לי שמאחר והוא קרוב לאותה משפחה, ופוקח עינו על הבחור 
היתום הזה, הוא רוצה להודות לי מקרב לב על כך שאני מקדיש לו 
מזמני, כי השיחות האלו מאוד מחזקות את הבחור ומשמחות אותו. 
"היהודי האמריקאי ביקש את כתובתי, וכעבור זמן מה הוא שלח לי 

מעטפה ובה סכום נכבד של עשרת אלפים דולרים... 

"חשבתי לעצמי: הרי כמה זמן השקעתי? השיחות לא נמשכו שעות 
הללו  השיחות  כל  מרכז  הייתי  אם  פעם,  בכל  דקות  כמה  ארוכות, 
יחדיו, ומנסה לומר כמה היה לוקח איש מקצוע על ניהול השיחות 
 400 הללו במשך זמן שכזה, אני חושב שהוא היה מגיע לסכום של 

דולרים לכל היותר. 
למען  מעצמו  להקריב  טוב,  דבר  לעשות  מחליט  כשיהודי  "אבל 
הזולת, כי הוא מגיע למסקנה שזה מה שהקב"ה רצה ממנו עכשיו, 
חזקה על הגומל לחייבים טובות, שהוא כבר ימצא את הדרך לשלם 

למי שעושה את רצונו בכפל כפליים מאוצרו הטוב".

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

 * שיעורי משנה ברורה לפי 
   סדר דף היומי בהלכה 

 * שיעורים על הדף היומי ועל כל 
   הש"ס ממבחר מגידי השיעורים

 * שיעורים מבוארים בעיון לביאורי 
   תוס' על פי סדר הדף היומי

 * תוכנית יומית מענייני דיומא 
   בהגשת הרב אברהם פוקס 

 * מידע כולל לנבחני דרשו על מועדי 
   המבחנים מסלולי הלימוד ועוד 

 * שיעורי משניות על מסכת 
   שביעית לתוכנית קניין שביעית

הכל במקום אחד 

"עברו מפז לפ מעט שנים. 
פני יכול להעיד שפותו בחור 
שניקה פת בית המדרש, הופ 
היה פז בחור בינוני. לפ היו לו 
כישרונות מיוחדים והופ גם לפ 
היה המתמיד הכי גדול בישיבה. 
פבל היום הופ פחד מחשובי 
הרבנים בפרה"ב. וכל כך למה?



14info@dirshu.co.il | 02-560-9000 | ארשת כי תרפ | יו"ל ע"י 'דרשו' - קרן עולמית לחיזוק ועידוד לימוד התורה

אעם ניגש יהודי פחד למרן הגרפי"ל שטיינמן זר"ל ותינה רערו: "לאעמים 
מכבדים פותי להיות שליח רבור, פבל פני חש כל כך לפ בנוח עם זה, יש 

בבית הכנסת תלמידי חכמים, ירפי פלוקים, פני לפ מתפים להיות השליח 
שלהם". פמר הגרפי"ל: "מה הבעיה? גם פם פתה סבור שפינך רפוי, הרי 

בפותה דקה בה פתה רועד ממקומך פל העמוד, יכול פתה לשוב בתשובה 
שלימה!"...

רב העיר כרמיפל, הגפון רבי פברהם מרגלית שליט"פ, על מתנת התשובה

"ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּקְרֶּבָך" )דברים כ"ד, ז'(

הרב מפוניבז' היה תלמידו של החפץ חיים. פעם נכנס לרבו ואמר: 
את  ולעודד  לחזק  ישראל,  בקהילות  למסע  לצאת  מתעתד  "אני 
היהודים שבכל אתר ואתר. איזה מסר אוכל להעביר להם מהרב?". 

אמר החפץ חיים: "אמור להם: לעשות תשובה זהו דבר קל!".

פחרי השלב הבסיסי של התשובה, 
רריך להמשיך ולהרחיב פותה

והגס  העב  שיכלו  יוצלח.  לא  בן  ולו  גדול  עשיר  היה  פעם  מסופר, 
לא קלט דבר. לא לימודים עיוניים, ואף לא מקצוע פשוט. רגיל היה 
היה  שוב  ארוכה,  שעה  במשך  לאכול  בבוקר,  בתשע-עשר  לקום 

מתעייף, הולך לישון מעדנות, וחוזר חלילה.
היה  שבתות  כמה  במשך  העשיר.  של  הקידוש  גביע  נתעקם  פעם 
היין נשפך על המפה הצחורה. האשה היתה כועסת, והבעל מצטדק 
ואומר: "לא אני עקום, הגביע עקום...". אמרה, אם כך, אם הגביע 

אשם, שלח אותו לתיקון.
נו, ללכת עד הצורף עם הגביע – גם הבן הבטלן יכול. קרא העשיר 
לבנו, נתן בידו את הגביע ואמר: "לך נא אל הצורף שבמקום פלוני, 

מסור לו את הגביע ובקש שיתקן אותו".
אמר הבן: "אנוכי אעשה כדבריך". הלך אל הצורף, הניח את הגביע 

על הדלפק וביקש מהצורף שיתקנו, הכל כאשר אמר אביו.
סקר הצורף את הגביע היטב ורשם בפנקסו מה שרשם. לאחר מכן 
הביא קורנס גדול, ולנגד עיניו התמהות והמשתאות של הבן הסכל 
היכה על הגביע מכה נמרצת עד שנשתטח כפיתה. הניח את הגביע 
באחת המגירות ואמר, שוב נא בשבוע הבא והבא עמך תשלום בסך 

כך וכך.
חזר הבן אל אביו ואמר בשמחה: "אבי היקר, רוצה אני לפתוח בית 
עסק". נשתומם האב ושאל: "באיזה מין עסק מדובר?", אמר הבן: 

"עסק הצורפות".
יצליח  אם  להיות,  יכול  כבר  מה  אבל  ולמה,  מה  על  הבין  לא  האב 

במלאכתו, מה טוב. ואם לאו, הרי העסק ייסגר מאליו.
שכר האב מקום נאה במיקום מרכזי, רכש את כל הכלים הנחוצים 
והכריז על מבצע מיוחד לרגל הפתיחה. ואכן, בשעה טובה ומוצלחת, 

או שמא לא כל כך... נפתחה חנותו של 'הצורף'.
הוא מביא מלחיית כסף שנתעקמה.  והנה מגיע הלקוח הראשון. 
אמר הבן: "אין בעיה". נטל את הקורנס הגדול, שיטח את המלחיה, 
הניח אותה במגירה שמאחוריו ואמר: "שוב נא בעוד שבוע והבא 
עמך כך וכך". נכנס הלקוח השני, פמוט שבור בידו. אומר הבן: "אין 
לאחוריו  המוכספת  הפיתה  את  הטיל  בקורנס,  הכה  שוב  בעיה". 
הרביעי  השלישי,  בלקוח  גם  נהג  כך  שבוע".  בעוד  "שוב  ואמר: 

והחמישי.
עבר שבוע, והלקוח הראשון מגיע. שואל הבן: "כסף הבאת?", אומר 

הלה: "ודאי. הבה נראה את המלחיה המתוקנת".
פותח הבן את המגירה כלאחר יד, מביט פנימה, אך לתדהמתו לא 
היה גבול. מה הוא רואה? רק 'פיתות' של כסף. לא מלחיה, לא פמוט 

ולא גביע. שום דבר לא קרה! הכל נשאר כשהיה...
לא  "אני  התנצלות:  מילות  למלמל  התחיל  נפשו.  את  הבן  ידע  לא 

מבין  מה הולך פה. בפירוש ראיתי שכך מתקנים את כלי הכסף"...
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ובמקום  קורה,  מה  רואים  הם  נוספים,  לקוחות  נכנסו  בינתים 
שהבן  מבין  כבוד,  אחר  מוזעק  האב  אלוקים.  מהומת  מתחוללת 
השוטה 'פישל' שוב, בפעם המי יודע כמה. הוא מרגיע את הלקוחות 

הזועמים, מפצה אותם ושולח אותם לדרכם.
כעסו:  את  לכלוא  משתדל  הוא  כאשר  בנו  אל  האב  פונה  עתה 
"בני יקירי, מה ראית לנהוג כך?", עונה הבן בתמימות: "הלא בעיני 
הוא  החסרתי.  ולא  הוספתי  לא  הצורף!  עשה  בדיוק  שכך  ראיתי 
כליל  גביע  משם  הוציא  שבוע  ולאחר  במגירה,  הניח  בקורנס,  הכה 

בהדרו!"...
לא  במכתשת  האויל  את  תכתוש  'אם  שטיא.  לך  "אי  האב:  אמר 
תסור אולתו ממנו'... וכי סבור אתה שטס כסף הופך מאליו לגביע? 
כאשר הצורף מתפנה מהעיסוק עם לקוחותיו, הוא נוטל את הגביע 
המשוטח, ועל פי הרשומים שרשם והמראה שנחרט בזכרונו, בונה 

אותו מחדש בעבודת נמלים, כך יוצר בעמל רב, גביע נהדר"...
אומרים רבותינו: אדם מגיע בעשרת ימי תשובה לאמירת סליחות. 
נוטל את אגרופו ומכה על לבו. הוא 'משטח' את הלב, וזו אכן התחלה 
טובה, התעוררות ראויה. אבל, זו רק הכנה, אין היא מתקנת. אחרי 
זו העבודה  המכה הראשונה צריך לשקם את הלב, לבנותו מחדש. 

האמתית, העבודה הקשה, בניית הלב הקרוע והשסוע.
אבל, כאמור, השלב הראשוני דורש עבודה מינימלית, כפי שאמר 

החפץ חיים לרב  מפוניבז'.

הקדוש ברוך הופ מקבל מפתנו גם מקדמה מגוחכת
שבע  יקרה.  מכונית  לעצמו  קנה  אחד  אדם  משל:  ממשילים  עוד 
מאות-שמונה מאות אלף שקל. הוא מגיע לביתו עם הרכב הנוצץ 
היה  יכול  לא  מקנאה.  נצבט  לבו  רואה,  השכנים  אחד  והמרשים. 
את  וניפץ  המבהיקה  המכונית  על  השליך  אבן,  הרים  להתאפק, 

השימשה הקדמית.
בעל הרכב יוצא וזועק: "מה קרה לך? השתגעת?"

אומר הלה ברגע: "מחילה. קצת התפרצתי, ראיתי אותך עם מכונית 
יכולתי לשלוט על רגשותיי. אבל מה כבר קרה, רק  ולא  יקרה,  כה 

הזכוכית 'הלכה'...".
יקרה  במכונית  שימשה  החלפת  'רק'?  זה  "מה  הרכב:  בעל  אומר 

שכזו, יכולה לעלות עשרות אלפי שקלים!"
חתיכת  עולה  כבר  "כמה  הזורק,  נזעק  מדבר?",  אתה  מה  -"על 
זכוכית? לא מזמן החלפתי חלון בבית, כמעט בחינם. אני לא משלם 

יותר מכמה עשרות שקלים!".
אך בסופו של דבר מתברר לאיש שאכן לא מדובר ב'חתיכת זכוכית'. 
שמשה של רכב עולה הרבה, ושמשה של רכב יוקרתי שכזה, הרבה 
מאד. הוא מבין שעליו לשלם את הנזק, עליו לשלם על פחזותו, על 

חוסר הסבלנות והסובלנות שלו.
מכניס האיש את היד לכיס, ממשמש בו, ואז שולה משם חצי שקל. 
"הנה", אומר הוא לבעל הרכב. "זו מקדמה, על החשבון, לגבי היתר 

– נראה בהמשך"...
דעתך?  עליך  "הנטרפה  כעסו.  על  לשלוט  מסוגל  אינו  כבר  הלה 

נחשב  שקל  חצי  וכי  שקלים,  אלפי  עשרות  של  נזק  על  מדובר 
מקדמה לסכום כה גדול?"

כפי  האדם,  של  הנהגתו  בין  עצום  הבדל  ישנו  רבותינו:  אומרים 
שסיפרנו במשל, ובין הנהגתו של הבורא יתברך. כאשר יהודי עובר 
עבירה, הוא גורם נזק עצום בכל העולמות. ומה הוא מציע כתשלום? 

תשובה למחצה, לשליש למחצה, לשליש ולרביע.
התחלת  לשלום!  סע  בפנים?  המפתחות  דבר.  אין  הקב"ה:  אומר 
לתקן? אני מקבל את תשובתך. את המשך התהליך תעשה בקצב 
שלך. פתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפתחו 

של אולם.
"ונקה לא ינקה" ]שמות לד ז[. "ונקה", או "לא ינקה"?

אלא, הוא אשר אמרנו. אם מתחילים להתנקות, גם כאשר עדיין "לא 
ינקה", כאשר עדיין יש לכלוך רב, סוף סוף התחלנו את התהליך. אנו 
מצויים במסילה הנכונה, ואצל בורא עולם בחסדו הדבר נחשב עד 

מאד.
עד  גדולה  שב  שאינו  מי  על  התביעה  ולכן  קל,  דבר  הנה  התשובה 

מאד.
צערו:  ותינה  זצ"ל  שטיינמן  הגראי"ל  למרן  אחד  יהודי  ניגש  פעם 
לפעמים מכבדים אותי להיות שליח ציבור, אבל אני חש כל כך לא 
בנוח עם זה, יש בבית הכנסת תלמידי חכמים, יראי אלוקים, אני לא 

מתאים להיות השליח שלהם!".
שאל מרן את האיש: "היכן אתה יושב בבית הכנסת? קרוב לעמוד 

או שמא רחוק?"
אמר הלה: "רחוק, בירכתיים".

"אם כן", אמר הגראי"ל, "מה הבעיה? גם אם אתה סבור שאינך ראוי, 
ואפילו גרוע שבגרועים, הרי באותה דקה בה אתה צועד ממקומך 

אל העמוד, יכול אתה לשוב בתשובה שלימה!"...
התשובה הינה דבר קל, ולכן התביעה על מי שלא שב תהיה גדולה 
מאד. אם התשובה היתה כרוכה בקושי ובעמל רב, ניתן היה לסנגר. 
זה לא היה בר ביצוע עבורי. ללמוד את כל ההלכות ברמב"ם, במאירי, 
ומורכב, אבל לא כן הדבר. אין מצוה קלה  בשערי תשובה. מסובך 
כולה  זו התשובה  להימנע מהחטא בעתיד.  ולקבל  יותר. להתחרט 

על רגל אחת, ואידך זיל גמור.
ד[.  קל  ]תהלים  תוורא"  למען  הסליחה  עמך  "כי  אומר:  הפסוק 
והתמיהה ידועה, וכי זה שהקב"ה טוב וסלח יגרום לכך שהאדם יירא 

מפניו? לכאורה ההשפעה אמורה להיות בדיוק להיפך!
אלא, אומר האבן עזרא, הידיעה שהקב"ה סולח בקלות, ומקבל אפילו 
תשובה חלקית ולא מושלמת, היא היא הגורמת לתביעה כלפינו. אם 
היה קשה לתקן, ניתן עוד להצטדק, לטעון שהיה קשה לעמוד במשימה. 
והיות וכך, קיימנו את דברי הכתוב: "אכול ושתו כי מחר נמות" ]ישעיהו 

כב יג[. ממילא אי אפשר לתקן, לפחות נהנה בעולם הזה...
אבל אין הדבר כך. קל לעשות תשובה. קל למחוק את העבר ולפתוח 
דף חדש. ממילא, חובה עלינו לירא את ה', להימנע מעבירות ולעסוק 

בתשובה ובמעשים טובים.

)מתוך 'מפיק מרגליות' – ימים נוראים(
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עליתי לסאינה ושמחתי היתה גדולה וערומה, פך כשהגעתי לפרץ 
ישרפל, עוד בטרם ירדתי לרריף, והנה הרפשון שבפ לתת לי 'שלום 

עליכם' היה לפ פחר מפשר הופ... ררתי פליו וזעקתי לעברו: "שקרן 
ונוכל! לפ כך פמרת לי שפתה נשפר בחו"ל? והנה פתה הרפשון שבפ 

להקביל פת אני?!". "טעות היפ בידך ר' פברומל'ה, מעולם לפ הבטחתי 
לך הבטחה כזפת, פולי פחד מסוכני פמר לך זפת..." 

הגפון רבי יחיפל מפיר רוקר שליט"פ, על הטכסיסים ומלחמת הירר הגדולה

"ִּכי ֵתֵרפ ַלִּמְלָחָמה ַעל ֹפְיֶביָך" )דברים כ"פ, י'(

תלמידי  מגדולי   - זצ"ל  קאליסקר  אברומל'ה  רבי  היה  קדוש  יהודי 
הבעל שם טוב הקדוש, וכה סיפר פעם לתלמידיו:

בה,  ולהשתקע  הקודש  לארץ  לעלות  ההחלטה  בלבי  כשעלתה 
ארזתי את מטלטלי ויצאתי לעבר הנמל. בהגיעי ליד סיפון הספינה, 

והנה אני רואה את היצר הרע שנצמד אלי.
ניגשתי אליו ואמרתי לו: "שמע נא ידידי, עד עכשיו היינו יחדיו בכל 
מקום כאן בארץ העמים, עכשיו אני עולה לארץ ישראל, אולם עני 
הבה  שניים.  עבור  נסיעה  דמי  לשלם  ממון  די  בידי  ואין  אני  ואביון 

ונחליט עכשיו: או שאני נוסע או שאתה נוסע!".
אמר לי היצר הרע: "ראה ר' אברומל'ה, כאן בארץ העמים, עם כל 
הטומאה שיש בחו"ל, לא הצלחתי להכניע אותך. בארץ ישראל, עם 
כל מעלות הארץ וקדושתה, לבטח לא אוכל לנצח אותך. סע אתה 

ואני אשאר כאן...".
עליתי לספינה ושמחתי היתה גדולה ועצומה: לנסוע לארץ ישראל, 
קדושת  של  עצומים  קניינים  לקנות  אפשר  בה  הקדושה,  הארץ 

הארץ, ועוד ללא יצר הרע, כמה נפלא, אין שמחה גדולה מזו!
אך כשהגעתי לארץ ישראל, עוד בטרם ירדתי לרציף והנה הראשון 

שבא לתת לי 'שלום עליכם' הוא לא אחר מאשר היצר הרע...
שאתה  לי  אמרת  כך  לא  ונוכל!  "שקרן  לעברו:  וזעקתי  אליו  רצתי 

נשאר בחו"ל? והנה אתה הראשון שבא להקביל את פני?!"
אמר לי היצר: "טעות היא בידך ר' אברומל'ה, מעולם לא הבטחתי 
בארץ  שם,  זאת...  לך  אמר  מסוכני  אחד  אולי  כזאת,  הבטחה  לך 
אינני  נשגבות,  מעלות  לקנות  ראוי  אינו  המקום  שממילא  העמים, 
צריך לפעול בעצמי. לשם שולח אני סוכנים שיעשו את העבודה. 
גבוהות,  במעלות  לעלות  שניתן  מחמת  ישראל,  בארץ  כאן,  דווקא 
אינני סומך על אף אחד, כאן אני פועל בעצמי להחטיא בני אדם!"...
ר' אברומל'ה קאליסקר, שהיה גדול ועצום בעבודת ה' טהורה, לא 
המסר  מהו  אפוא  נתבונן  זו.  מליצית  בצורה  סיפורים  סתם  סיפר 

אותו רצה להעביר לתלמידיו.

לעולם ירגיז פדם ירר טוב על ירר רע
הוא סדר המלחמה  היאך  לימדונו  ה ע"א(  )ברכות  חז"ל הקדושים 

ביצר:
"אמר רבי לוי בר חמא אמר רבי שמעון בן לקיש: לעולם ירגיז אדם 
יצר טוב על יצר הרע, שנאמר )תהלים ד( 'רגזו ואל תחטאו. אם נצחו 
- מוטב, ואם לאו - יעסוק בתורה, שנאמר: 'אמרו בלבבכם'; אם נצחו 
- מוטב, ואם לאו - יקרא קריאת שמע, שנאמר: 'על משכבכם'; אם 

נצחו - מוטב, ואם לאו - יזכור לו יום המיתה, שנאמר: 'ודומו סלה'"
ונקדים  לזוז בלעדיו,  יכול  אינו  יסוד שיהודי  יסוד פשוט,  טמון כאן 

מעשה:
הגה"צ רבי יעקב ניימן זצ"ל, ראש ישיבת 'אור ישראל', ניגש פעם 
ליהודי מבעלי הבתים של פתח תקוה בראש חודש אלול ואמר לו: 
"ר' משה, ידוע הנך שהיום ראש חודש אלול, ועוד מעט מגיע ראש 

השנה, יום המשפט. הבה ונחזור בתשובה!"
לי כבודו, אך אני כבר  "יסלח  וענה:  היהודי הישיר מבטו אל הגר"י 
שישים  אלול,  חודש  את  פעמים  ושלוש  שישים  חיי  בימי  עברתי 
מה  על  לי  היה  לא  ומעולם  כפור,  ויום  השנה  ראש  פעמים  ושלוש 

לחזור בתשובה, אינני חוטא!"...
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ר' יעקב הבין שלדבר לליבו של שוטה זה איננו יכול, אבל בישיבה 
יכול הוא לזעוק. נעמד בישיבה וזעק: "רבינו נסים גאון בוכה בוידויו 
ואומר: 'רבונו של עולם, אם אעמוד לפרט את חטאי, יכלה הזמן והם 
יכולים להבין  לא יכלו'. רבינו ניסים גאון - קודש הקודשים שאיננו 
בקצה קצה השגתו במצוה קלה - אומר שאם ינסה לפרט את חטאיו, 
יכלה הזמן והם לא יכלו, והוא, הבעל הבית הזה, שבקושי תורם שעה 
ביום לעולמו הרוחני, אומר בביטחון ששישים ושלוש שנה לא עשה 

שום חטא, והוא מתכוון ברצינות, היתכן?!"
כך הקשה רבי יעקב זצ"ל, וענה תשובה פשוטה וברורה, אך נקדים 

מעשה שהיה, אותו שמעתי מידידי הרב יחזקאל יונגרייז שליט"א:
מבצע  על  בעיתון  כתבה  הופיעה  שנה,  מעשרים  למעלה  לפני 
- פינוי מצבור ענק של גרוטאות מחצרו  שערכה עיריית תל אביב 
המרווחת של זקן מתושביה, שזה היה עיסוקו במשך עשרות שנים 
אשפה  משאיות  חמשים  מאה  פינתה  העיריה  גרוטאות.  צבירת   -

מהמקום!
בית  בצו  הפינוי  את  לעצור  בתחילה  ניסה  זקן  שאותו  שם,  סופר 
בידיו  רקע   - בפועל  לפנות  כשבאו  במשפט.  הפסיד  אבל  משפט, 
ונאלצו להשתמש  וניסה לעצור את המשאיות בגופו ממש,  ורגליו 

בכוח להחזיקו במקומו שלא יפריע למהלך הפינוי.
בסופו של דבר צלח המבצע, העירייה פינתה את השטח לחלוטין, 
ענקית  מדשאה  שתלה  הנטיעות,  מחלקת  את  שלחה  ובמקומה 
עם פרחי נוי ועצים, כשמערכת השקיה אוטומטית מופעלת אחת 
ליומיים, והגדילו לעשות כשהתקינו לו במקום ספסלי ישיבה נאים...
בוקר  כל  יושב  זקן  שאותו  מתברר  והנה  מספר,  חודשים  עברו 
התנצלות  מכתב  שלח  אף  הוא  המהודרת,  הגינה  על  ומתענג 
זורחת  שהשמש  לראות  הוא  ששמח  כתב  בו  אביב,  תל  לעיריית 
החל מחמש בבוקר ולא מעשר בבוקר ]עד היום הגרוטאות כיסו לו 
את אור השמש עד השעה עשר[... שוב איננו סובל מקוצר נשימה, 
הפך  אחד  ביום  הקבועים...  אורחיו  עוד  אינם  והעכברים  והנחשים 

צעיר בשלושים שנה...
נשאל נא את עצמנו: היכן היה אותו זקן חמישים שנה, האם לא ראה 
שחצרו רוחשת עכברים ונחשים? האם לא שם לב שהוא חי במזבלה 
ציבורית? - התשובה היא: מי שחי בתוך הזוהמה אינו מרגיש בכך! 
עומד הזבלן מאחורי מכונית הזבל ונושם עמוק את הריחות הקשים, 
כשכולו מתענג בקראו: "מי זקוק לבשמים מלאכותיים, כשיש ריח 

טבעי של הבורא"...
יסוד זה זעק רבי יעקב ניימן זצ"ל: מי שחי עם היצר הרע כל הזמן - 
לא חש כלל שיש יצר הרע. הוא שקוע כל כולו ביצריו, טובל בהררי 

זבל ואינו מרגיש בצחנה הנוראה!
והנה  הדורים.  בגדים  לובשות  שתיהן  בחתונה,  נשים  שתי  יושבות 

המלצר עובר עם מגש מלא בתפודים אפויים טבולים בשמן כתום, 
והמגש מחליק מידיו ומתיז על חליפותיהן... האחת מעבירה מפית 

ואומרת "לא נורא", והשניה חרב עליה כל עולמה...
מה ההבדל ביניהן?

ההבדל עצום ונורא: הראשונה היתה שכנה של דודה של הכלה. היא 
ולכן גם  יפה אך לא הדורה במיוחד,  הגיעה לחתונה בחליפה כהה, 
כשהותז עליה שמן, לא ניכר הדבר כל כך. אך השניה היתה הכלה 
בעצמה, שביום כלולותיה היתה לבושה שמלת כלה לבנה וצחורה, 
וכל כתם שומני כתום, ולו הקטן ביותר, הופך את השמלה למשהו 

מכוער ולא ראוי ללבישה.
רבינו נסים גאון שנשמתו זכה וצחה, וכל נגיעה של היצר מהוה אצלו 
כתם נורא, הוא מבין מהו נקיון של נשמה, ומבין עד כמה כל רפיון 
קטן מהווה כתם נורא בנשמת האדם. לכן זועק הוא עד לשמים על 

עוונותיו: "יכלה הזמן והם לא יכלו".

להכיר בקיום הירר
זהו שאמרו חז"ל: "לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע". אתה 

שואל במה? - בעצם זה שתכיר שיש יצר רע!
תחיה כל הזמן את הענין שהיצר אינו שוקט לרגע, כמו שכותב בעל 
בכל  לך  אורב  היצר  לך".  ער  והוא  לו  ישן  "אתה  הלבבות:  החובות 
פינה אפשרית, כדברי חז"ל )ברכות סא ע"א(: יצרו של אדם עומד 

בין שני מפתחי הלב".

)מתוך 'דורש טוב' – אלול(

עברו חודשים מסאר, והנה מתברר 
שפותו זקן יושב כל בוקר ומתענג 
על הגינה המהודרת, הופ פף 
שלח מכתב התנרלות לעיריית 
תל פביב, בו כתב ששמח הופ 
לרפות שהשמש זורחת החל 
מחמש בבוקר ולפ מעשר בבוקר
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"ירפתי לדרך... תליתי אתק בבית הכנסת. ידעתי שפם פני רורה 100 
ילדים, זה לפ יכול להיות בשבת, פלפ דווקפ ביום שישי. בשבוע הרפשון 

היו 27 ילדים, בשבוע השני היו 200 ילדים, ובשבוע ה-13 כבר היו יותר 
מפלף ילדים!" 

מגיד השיעור הג"ר עמרם בינעט, משתף עם קורפי 'לקרפת שבת' פת הסיאור 
שמסתתר מפחורי מאעל החיים שלו, פרגון 'ענני', שמרכז מדי שבוע כפלף ילדים 
לפמירת תהילים משותאת תחת קורת גג פחת – והישועות לפ מפחרות לבופ! 

פליעזר )לייזר( רוט 

"ְלַמַען ְיָבֶרְכָך ד' ֱפֹלֶקיָך" )דברים י"ד, כ"ט(

זר כי ייקלע בצהרי יום שישי לרחוב 'רבי יהושע' בבית שמש, יצטרך 
לשפשף את עיניו כמה וכמה פעמים בתימהון הולך וגובר, אל מול 
ילדי התשב"ר כשהם אצים-רצים לבית הכנסת.  הזרם השוצף של 
תלמודי  של  ההסעות  את  שמבצעים  מהאוטובוסים  רבים  אפילו 
דושינסקיא,  חסידי  של  המדרש  בית  מול  עוצרים  בעיר,  התורה 

ומרוקנים את הנוסעים הטהורים הישר אל בית המדרש. 
ישובים  ילדים  לאלף  קרוב  במיוחד.  צפוף  הענק,  המדרש  בבית 
המיוחדים,  הפארענצ'ס  בטריבונות,  עומדים  וגם  בספסלים, 

שנפתחים במיוחד לשם כך משני צדיו של בית המדרש. 
מי שיביט על המראה המשובב הזה יחשוב לתומו שאין עוד מקום 
להכניס סיכה לבית המדרש, אבל בדיוק אז פורצת פנימה חבורה 
שלהם התעכבה  שההסעה  נוספים  ילדים  עשרות  כמה  של  עליזה 
מקומות,  מוצאים  הם  מאוד  קצר  זמן  בתוך  פלא,  זה  וראה  מעט, 
נדחקים בין היושבים, או תופסים פינה בה הם יכולים לעמוד ולהיות 

שותפים למתחולל. 
בינעט  עמרם  ר'  הרה"ג  עולה  המדרש,  בית  שבמרכז  הבמה  אל 
היומי',  ב'דף  מאוד  פופולארי  שיעור  מגיד  ותיק,  מחנך  שליט"א, 
היומי',  'הדף  לימוד  בקידום  מאוד  בולט  פעיל  מבוקש,  מרצה 
כל  של  תחילתה  לפני  משיק  שהוא  פרסומי  קמפיין  באמצעות 
ומנהל  מייסד  וגם...  הארץ,  רחבי  בכל  כנסת  בבתי  חדשה  מסכת 

'חברת התהלים' 'ענני'... 
ידו  את  מניף  שהוא  וברגע  אלחוטי,  במיקרופון  מחזיק  הוא  בידיו 
מעין  קצרים  הקדמה  בדברי  פותח  הוא  דממה.  בהיכל  משתררת 
אנשים  של  לתפילה  שמות  כמה  מקריא  קטן,  מנועים'  'חימום 

שתרמו סכום של 180 שקלים לכיסוי ההוצאות, ו... יוצא לדרך. 
"שיר המעלות אל ה'... קראתי ויענני", קורא הרב בינעט בקול נלהב, 
ובקול  זמנית  בו  ילדים  לאלף  קרוב  מחזיקים  מחרים  אחריו  ומיד 
שאגה אדירה. "ה' הצילה נפשי... מלשון רמיה", והילדים אחריו. הרב 
בינעט, שקוראי 'לקראת שבת' מכירים אותו מהמאמרים הנפלאים 

את  'להדליק'  איך  יודע  הזה,  הגיליון  של  בתריו  בין  מפרסם  שהוא 
הוראה,  שנות  עשרים  במשך  המיטב.  את  מהם  ולהוציא  הילדים 
ושבע שנות הפעלה של חברת התהילים הגדולה בעולם, הוא צבר 

לא מעט ניסיון בתחום. 
מפעיל  "אני  מודה.  הוא  לבד",  חבורה  כזאת  על  לנצח  אפשר  "אי 
על  אחראי  מהם  אחד  שכל  'משגיחים'  עשרה  עוד  אלי  בנוסף 
'גזרה' אחרת בבית המדרש. המשגיחים האלו הם כולם אנשי חינוך 
בעצמם, אנשים רציניים מאוד שיודעים להפעיל ילדים, וביחד הם 
את  מהילדים  להוציא  מאוד  לי  עוזר  שבאמת  נפלא  צוות  מהווים 

המקסימום האפשרי". 
המיקרופון של הרב בינעט מחובר למערכת הגברה שפועלת בתוככי 
 .02-3722149 שמספרו  בקו  טלפונית,  למערכת  וגם  המדרש,  בית 
בשידור החי )בשלוחה 9(, מאזינות בשעה זו כ-600 בנות, שאומרות 

תהילים מהבית, ומצטרפות לבנים שאומרים בבית המדרש.
הילדים,  את  לכנס  יכולנו  כשלא  הקורונה,  בתקופת  התחיל  "זה 
פתחנו את הקו הזה", הוא מספר, "הורים רבים שאלו אם גם הבנות 
ילדה  של  תפילה  וכי  לא?  למה  שכמובן.  אמרתי  להצטרף,  יכולות 

פחות חשובה מתפילתו של ילד? 
"כשהקורונה חלפה עברה )בבית שמש זה קרה מוקדם יותר מבשאר 
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והבנות ממשיכות לומר  המקומות...(, הילדים חזרו לבית המדרש, 
כ-40  יושבות  בבניין  שאצלם  לי  סיפר  אחד  יהודי  מהבית.  תהילים 
בצוותא  תהילים  ואומרות  לקו  יחד  מאזינות  המדרגות,  על  ילדות 
והן  שמש,  בית  ברחבי  רבים  חלוקה  מוקדי  יש  מכן  לאחר  חדא. 
אמרו  שהן  שמאשר  מההורים  פתק  עם  החלוקה  למוקד  ניגשות 

תהילים, ומקבלות ארטיקים בדיוק כמו הבנים"... 

'משהו' פו 'משהו גדול'?
לעילוי  כלשהי  פעולה  לעשות  שביקש  אחד,  מיהודי  התחיל  הכל 
אלימלך  רבי  הגה"צ  הנודע  המישרים  למגיד  פונה  הוא  בנו.  נשמת 
בידרמן שליט"א, ושאל אותו אם יש לו רעיון כיצד להנציח את זכר 
ואלו שמכירים  בנו. רבי מיילך הפנה אותו לאנשים הקרובים אליו, 
יהודי לבקש מהרב בינעט שיקדם  את הרב בינעט, המליצו לאותו 

יוזמה כלשהי. 
מספר  'משהו'...".  להקים  רוצה  שהוא  לי  ואומר  יהודי  אלי  "בא 
הרב בינעט, "אבל כשאני שומע 'משהו', זה הופך אצלי אוטומטית 
ל'משהו גדול'... אמרתי לעצמי אני לא הולך לפתוח איזו קבוצה של 
15 ילדים שיגידו קצת משניות ויקבלו מדבקה. זה דבר גדול כמובן, 
אבל אני הולך לפתוח משהו ענק! חברת תהילים שבה ישתתפו אלף 

ילדים בכל שבוע!!!
רוצה  אני  שאם  ידעתי  הכנסת.  בבית  פתק  תליתי  לדרך...  "יצאתי 
100 ילדים, זה לא יכול להיות בשבת, אלא דווקא ביום שישי. בשבוע 
ה-13  ובשבוע  ילדים,   200 היו  השני  בשבוע  ילדים,   27 היו  הראשון 

כבר היו יותר מאלף ילדים. 
"במשך שנים הייתי מחלק בכל שבוע ממתק עם פרס מאוד מעניין 
שהיה קשור לפרשה. למשל בפרשת כי תצא חילקתי 'שילוח הקן', 
'ביסלי בצל' שנראה כמו ענפים של  גבי  ציפור קטנה שיושבת על 
קן, וכן שתי סוכריות שוקולד שנראו במו ביצים. הילדים התלהבו, 
הביאו הביתה, האימהות הראו את זה לשכנות שהתלהבו גם, וכך זה 

עבר מפה לאוזן ובאו המוני ילדים. 
"מאוחר יותר ויתרתי על הרעיון. זאת היתה עבודת פרך להכין 1,000 
כאלו בכל שבוע. עבדנו בזה, אני וכל משפחתי, כל השבוע, וזה לא 

היה מעשי להמשיך כך לאורך שנים רבות. 
מחלקים  לא  אנחנו  יוקרתיים.  ממתקים  לחלק  עברתי  זה  "במקום 
'קרטיב' פשוט, אלא 'גלי גל', או 'מיני מג'יק' )אם אתם לא מכירים, 
יוקרתיים  ארטיקים  לכם...(.  יסבירו  והם  הילדים  את  תשאלו 

שגורמים לילדים לרצות להתאמץ עבורם. 
"זה כמובן טוב מספיק כדי להביא את הילדים לאמירת התהילים, 
התהילים  פרקי  את  לומר  להם  ולגרום  אותם  להפעיל  כדי  אבל 
הגרלה  שבוע  כל  עורכים  אנחנו  ולכן  מזה,  יותר  צריך  כוחם,  בכל 
ילדים  נכנסים  הזאת  ולהגרלה  שקלים,  מאות  של  בשווי  פרס  על 
ילד  כל  ובכוונה.  בקול  לומר  מתאמצים  שהם  ראו  שה'משגיחים' 
כזה מקבל כרטיס שנכנס להגרלה, ולאחר מכן יש לנו זוכה מאושר. 
פעם הגרלה היא על אופניים, פעם על טרמפולינה ענקית, וכן על זה 
הדרך, פרסים גדולים ומרשימים, שהעיניים של ילד נוצצות כשהוא 

רואה אותם, ושכל ילד רוצה מאוד להיכנס להגרלה עליהם. 
"כך נוצר מצב שיש לנו חברת תהילים, שבה כל הילדים שואגים פה 
אחד את פסוקי התהילים, ואני חייב לומר שלמרות שאני עושה את 
זה כבר שבע שנים ברציפות ב"ה, עדיין לא התרגלתי. הקול המתוק 
תהילים  שאומרים  רבן  בית  של  תינוקות  הרבה  כך  כל  של  הזה, 
אליו  ומתחננים  ה'  אל  צועקים  רצינות,  כזאת  עם  כוונה,  בכזאת 

'קראתי ויענני', זה מעביר בי צמרמורת בכל שבוע מחדש!!!". 

ילדים מזמן חז"ל...
בעבר היו מגיעים לאמירת התהילים ילדי השכונה, רמת בית שמש 
ב'. אבל החברים שלהם בת"תים שמעו על כך, והחליטו להצטרף, 
ומתגוררים בשכונות  ג',  או ברמה  ב'  במיוחד אלו שלומדים ברמה 
אחרות, מה שמצריך מעבר של ההסעה מהת"ת, סמוך לבית המדרש 
של דושינסקי. כך נוצר מצב שכל רכבי ההסעה של הת"תים עוצרים 
ביום שישי ברחוב רבי יהושע, הילדים יורדים, נכנסים לומר תהילים, 

ולאחר מכן ממשיכים הביתה בתחבורה הציבורית. 
"זה משהו מדהים", מספר הרב בינעט, "פסיפס רחב מאוד מאוד של 
ילדים. יש שם ילדי 'תולדות אהרן' ליד ילדים ליטאיים, ירושלמים, 
ספרדים, תימנים, כלל חסידים, כל הסוגים וכל הקהילות. התהילים 

הוא ספר של כלל ישראל, וכולם מוזמנים לומר תהילים". 
ומפיאה המימון? פנחנו שופלים... 

ולסייע.  לתמוך  מאנשים  ומבקש  מגבית,  עושה  אני  פעם  "מדי 
הציבור אכן שמח לעזור. אמירת תהילים על ידי ילדים, זה דבר שכל 
אחד מתחבר אליו. יש היענות מאוד מאוד גבוהה של הציבור, ויש לי 

גם לא מעט 'לקוחות קבועים'". 
מה זה לקוחות קבועים? הרב בינעט מסביר שהכוונה לאנשים שתרמו 
ונושעו פעם אחת, ומאז הם יודעים את המספר שלו בעל פה, ובכל עת 
מצוא, כשהם זקוקים לסייעתא דשמיא מיוחדת, הם פונים, תורמים 
שוב ורואים ישועות, בזכות ילדי תשב"ר, שבהבל פיהם קורעים שערי 

שמים ומהפכים את הדינים לרחמים וחסדים גמורים. 
"ידוע ווארט שאומרים צדיקים, שהרי יש ירידת הדורות. הצדיקים 
של ימינו הם לא בדרגה של הצדיקים של זמן הגמרא למשל. אבל 
ה'תינוקות של בית רבן', הרי כל הכוח שלהם הוא מזה שלא טעמו 
טעם חטא, אז מה זה משנה באיזה דור הם? תינוק של בית רבו בן 
זמנינו, נקי וטהור כמו תינוק של בית רבן בזמן חז"ל. הכח שלהם לא 
היו צדיקים שכשראו שאין להם פתח  ולכן  נפגם מירידת הדורות, 
להם  לתת  רבן,  בית  של  לתינוקות  לתרום  מבקשים  היו  לישועה, 

ממתק או דבר מאכל שיתפללו עבורם, ואכן ראו ישועות.
כשמתפללים  וכמה  כמה  אחת  על  אחד,  ל'תינוק'  גם  נכון  "זה 
בנות  כ-600  ועוד  המדרש,  בית  בתוך  ילדים  לאלף  קרוב  אחד  פה 
שאומרות תהילים בבתים יחד עם השידור החי, זה הרי דבר עצום 
הם  תמיד  לא  פלאיות.  ישועות  רואים  שאנשים  פלא  לא  ונורא, 
מספרים לי, אבל כשהם מתקשרים בפעם הבאה לבקש שהילדים 
יזכירו שם בתפילה, הם כבר מספרים לי גם מה הישועה שהם ראו 

בפעם הקודמת". 
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הלוופה משמים
הסיפורים אכן מגוונים מאוד. חלקם מגיעים בעל פה, וחלקם בכתב. 

וכך כותב אחד המגיבים לרב בינעט: 
"אני נשוי כבר כמה שנים וב"ה יש לי כבר שלושה ילדים בלי עין הרע 
כן ירבו, ועדיין לא זכיתי לדירה משלי. אני מתגלגל מדירה שכורה 

לשנייה.
אלפי  מאות  כמה  לפחות  עצמי  הון  צריך  כיום  דירה  לקנות  "כדי 
מרוויח  שאני  למרות  משכנתא.  בתשלומי  אפשר  והשאר  שקלים, 
הון  להשגת  מכאן  אבל  משכנתא.  לתשלומי  אולי  טוב  זה  יפה,  די 
עצמי גדול כל כך, הדרך עוד ארוכה. ניסיתי ללוות פה ושם, אך לא 
לי כמאה אלף שקלים  נכבד להלוואה. היו חסרים  עלה בידי סכום 
להשלמת ההון העצמי, ולא יכולתי אפילו לחשוב מאיפה אני משיג 

כזה סכום. 
מאמין  אישית  אני  והתרשמתי.  'ענני'  של  הסיפורים  את  "קראתי 
מאוד מאוד בכח הבל פיהם של תשב"ר, במיוחד שמדובר באלפי 
תשב"ר שמתאספים במקום אחד ואומרים בצוותא חדא – אין כוח 
חזק מזה. החלטתי אני וב"ב לתרום סכום נכבד. התקשרתי ותרמתי 

אך לא נושעתי...
"לא התייאשתי, החלטתי לתרום פעם נוספת כמאמר חז"ל 'קוה אל 
ה'' - חזור וקוה לה'. וכאן קורה הדבר הלא יאמן! ביום שני מתקשר 
אינו  שהוא  נוכחתי  גם  אותו  וכשפגשתי  מכיר,  שאיני  אדם  בן  אלי 
לי:  ואמר  והמצוות,  התורה  שומרי  לציבור  הצער  למרבה  משתייך 
פנה  ובפגישה  להיפגש,  קבענו  מסוים'.  בנושא  להיפגש  רוצה  'אני 
ואמר לי: 'יש לי מאה אלף שקלים שאין לי כרגע מה לעשות עמם, 
אני  בבנק.  מונח  יהיה  שזה  רוצה  לא  אני  ואחרות  כאלו  ומסיבות 
מבקש ממך, קח את זה כהלוואה ובהזדמנות אחרת תחזיר לי את 

זה, לכשירווח'.
"אני הייתי בהלם, בהלם גמור. 'מי אתה? למה החלטת להעניק לי 
שאני  והגון  ישר  חרדי  אדם  'חיפשתי  לי:  ענה  הוא  ההלוואה?'  את 
יכול לסמוך עליו. נכנסתי לשכונה החרדית ושאלתי מי נחשב כאן 
ההלוואה!!!'...  את  קח  שלך.  השם  את  לי  אמרו  והגון,  ישר  לאדם 
אשרינו  ענני.  ענני  אי  אי  משמחה.  דומעות  כשעיני  משם  יצאתי 

שזכתה עירנו לחברת תהילים – ענני".

תותים על כף היד
יהודי שזכה לראות ישועות פלאיות בארגון, משתף אותנו בסיפור 

המיוחד שלו: 
"אני חשבתי שאני כבר לא יכול להיות מופתע", הוא מספר, "הילדים 
אמירת  של  כוחה  גדול  כמה  פעמים,  כמה  לי  הראו  כבר  'ענני'  של 

תהילים בציבור כזה ענק של ילדי תשב"ר שלא טעמו טעם חטא. 
"אבל הפעם גם אני חשבתי שאני עומד להתעלף... וכך היה המעשה: 
של  הדוק  פיקוח  תחת  אומנם  שנבנתה  גג  בדירת  מתגורר  "אני 
מהנדס רציני מאוד, אבל עם חריגות שלא בדיוק כפי תנאי הרישיון 
משותף,  בטאבו  אותה  קניתי  במקומותינו...  כנהוג  מהעירייה, 

והמחיר היה בהתאם. 
זה  וכמה סיכונים.  לוקחים בחשבון שיש כמה  נכס,  כזה  "כשקונים 
שיחליט  ברשויות  פקיד  או  עקשן  פקח  איזה  אם  להסתבך  יכול 
עובר  הכל  המקרים  של  רובם  ברוב  אבל  הזאת,  לדירה  להיטפל 

בשלום, והדירות הללו עומדות על תילן שנים רבות. 
מדי  חריגה  שזאת  החליט  באזור  שעבר  פקח  מזלי,  איתרע  "והנה 
גדולה בשביל שיעלים עין. אני ניסיתי לדבר על לבו, ולפעול בדרכים 
עם  מסתדרים  איך  שמבינים  בתחום,  העוסקים  בקרב  המקובלות 
פקחים כאלו שרוממות החוק בגרונם וכו'. אבל הוא לא רצה לשמוע 
משום דבר, והבהיר לי שאת הדירה הזאת חייבים להרוס. הוא באופן 
אישי לוקח על זה אחריות, ואם הדירה שלי לא תיהרס בתוך חצי 

שנה, יגדלו לו תותים על כף היד...
לא  ואם  גדול,  עקשן  הוא  הזה  שהפקח  לי  ונאמר  קצת  "ביררתי 
ואני  לעשות,  מה  אין  הראשונה,  בשיחה  אותו  'להרגיע'  הצלחתי 
צריך להתחיל להיערך למאבק משפטי, שיעלה לי הון רב, וכולי האי 

ואולי, מי יודע אם זה יעזור לי בכלל. 
"התקשרתי לחבר, ואמרתי לו שאני צריך עורך דין טוב. החבר שלי 
אמר לי שיש לו כמה עורכי דין שהוא מכיר, ויכול לעזור לי להגיע 
אליהם, אבל אם אני רוצה 'עורך דין טוב', יש רק אחד, ארגון 'ענני'... 
לו  'ותעשה  לי,  אמר  הוא  בינעט',  עמרם  לרב  עכשיו  "'תתקשר 
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העברה של 360 שקלים. הרגע! מחר יום שישי יגידו עליך תהילים, 
ואני מבטיח לך שתראה ישועות...'. 

"אמרתי לו שאת הרב בינעט אני מכיר, ואני גם מכיר את הכח של 
אמירת התהילים, כי כבר כמה פעמים תרמתי ונושעתי. אבל הפעם 
מדובר על משהו מאוד רציני... 'אם הילדים יגידו תהילים, זה יגרום 

שלפקח העקשן יגדלו תותים על היד?', שאלתי בגיחוך מריר... 
"החבר שלי התעצבן עלי: 'היפלא מה' דבר?', הוא נזף בי, ואני ידעתי 
שהוא צודק. מי שיכול לרפא חולים ולסמוך נופלים, יכול גם לגדל 

תותים על כף ידו של פקח, או לחלופין לרכך את לבו...
"תרמתי 360 שקלים...

והפקח  הדלת  את  פותח  אני  בדלת.  דפיקות  בבוקר,  ראשון  "ביום 
שאלתי  החיים?',  את  לי  למרר  'החלטת  כעסתי.  ממש  שם.  עומד 
אותו בכעס לא מוסתר. 'תגיד לי מה אתה רוצה ממני. לך תגיש את 
גובל  כבר  זה  אותי,  תרדוף  אל  המשפט.  בבית  ונתראה  המסמכים 

בהטרדה!'. 
"אבל הפקח שתק. היו לו דמעות בעיניים. 'קרעתי את כל הניירת', 
'ודאגתי להעלים עקבות גם מהמחשב. אין לרשויות  לי,  הוא אמר 
שום דבר נגדך. אם מישהו ייגע לך בדירה, יגדלו לי פה תותים!', הוא 

אמר והצביע על כף ידו, ואני לא האמנתי למשמע אוזניי... 
בטח  שהציבור  יודע  אני  ללכת.  ופנה  לו,  שאסלח  התחנן  "הפקח 

ירצה לדעת מה היה הסוף ולמה הפקח התנצל. 
עם  אותו  והכה  הלילה,  בחלום  ארוך  זקן  עם  יהודי  אליו  בא  "האם 
שוט עד שהוא הבטיח לבטל את ההליכים נגדי? אולי חלילה מישהו 

מבני משפחתו חלה, והוא קישר את זה לרדיפה שלו כנגדי? 
לא  מאז  תשובה.  עליה  לי  אין  ולצערי  טובה,  שאלה  באמת  "זאת 

ראיתי את הפקח שוב, והאמת שאני לא מאוד מתגעגע אליו...". 

 לתרומות ולתגובות ניתן לפנות לרב עמרם בינעט 
בטלפון שמספרו: 052-7653990. 

"פמרתי לו שפת הרב בינעט 
פני מכיר, ופני גם מכיר פת 
הכח של פמירת התהילים, 
כי כבר כמה אעמים תרמתי 
ונושעתי. פבל האעם מדובר 
על משהו מפוד רריני... 'פם 
הילדים יגידו תהילים, זה יגרום 
שלאקח העקשן יגדלו תותים על 
היד?', שפלתי בגיחוך מריר...



24info@dirshu.co.il | 02-560-9000 | ארשת כי תרפ | יו"ל ע"י 'דרשו' - קרן עולמית לחיזוק ועידוד לימוד התורה

"פנחנו עושים הרבה פקשן בבית הסאר", הם פמרו, "פנחנו דורשים 
שילמדו יותר יהדות, פנחנו פוסאים חברים לתאילת מנחה ברהרים, 

מניחים תאילין לחברים, עושים מברעים של שמירת שבת וכדו'. פם 
פנחנו עוזבים עכשיו והולכים לישיבה, כל האעילות בבית הסאר תיערר"

כירד אסק הגר"י זילברשטיין שליט"פ לפחים התפומים, שמתלבטים פם לעבור ללמוד 
בישיבה, פו להישפר בבית הסאר הממלכתי ולקרב פת החברים ליהדות? • שיחה מרתקת עם 
אעיל 'פחינו', הרה"ג ר' פהרן ידלר, שמסאר על האעילות ועל 'יום הדין' ברפש חודש פלול 

חודש אלול, היום בו מתחיל ה'זמן' החדש, הוא סוג של 'יום הדין' 
עבור פעילי 'אחינו' שעובדים באגף של קירוב רחוקים. 

במשך השנה כולה הם עובדים ומשקיעים להגיע ליום הנכסף הזה, 
חותרים להכניס כמה שיותר בחורים צעירים לעולמה של תורה, 

להציל אותם משיני הארי, ולהביאם אל היכל הישיבה הקדושה. 
"זה קורה כל השנה", מספר הרב אהרן ידלר, מוותיקי הפעילים 
של  בתהליך  שהחל  בחור  מאתרים  שאנחנו  פעם  "בכל  בארגון. 
התחזקות וכבר בשל להיכנס לישיבה, אנחנו משתדלים להכניס 

אותו לישיבה מתאימה. 
של  בתחילתה  דווקא  נעשית  העבודה  שעיקר  ספק,  אין  "אבל 
קבוצות.  לשתי  בחלוקה  קורה  וזה  החדשה,  הלימודים  שנת 
הקבוצה הראשונה נכנסת לישיבה בראש חודש אלול, והקבוצה 

השניה בראש חודש חשוון, אחרי החגים". 
"השנה  לכן.  קודם  חודשים  מספר  מתחילה  העבודה  לדבריו, 
מדרשיות  של  רשתות  עם  מאוד  הדוק  פעולה  בשיתוף  פעלנו 

ברחבי הארץ. 
הבחורים  את  בלדחוף  דווקא  עוסקות  לא  האלו  "המדרשיות 
הם  לכך  שבשל  בחור  רואים  שאם  כמובן  לישיבות.  להיכנס 
יותר  עובדים  הם  שלהם.  העבודה  זאת  לא  אבל  לו,  ממליצים 
למדרשיה  להיכנס  לשמוע,  שרוצה  מי  לכל  לתת  של  בשיטה 

לשמוע וללמוד כמה שהוא רוצה. 
"במדרשיות האלו יש עשרות אלפי בני נוער, חלקם באמת באים 
רק כדי לשמוע קצת, להתוודע ליהדות שלהם, להבין מה זה שבת 
משמעותי  לתהליך  מעוניינים  לא  הם  אבל  אלול.  חודש  זה  ומה 

של חזרה בתשובה.
בפועל,  זאת  עושים  וגם  בתשובה,  לחזור  רוצים  שכן  רבים  "יש 
אבל הם לא נכנסים לישיבה, אלא פשוט נשארים באותו מקום בו 
הם נמצאים, מתגייסים לצבא ושומרים מצוות. כמובן שבמקרים 
'כור ההיתוך' של  בלי  כי  זמן,  זה לא מחזיק מעמד לאורך  רבים 
גדלת  אם  ומצוות,  תורה  שומר  להישאר  מאוד  קשה  הישיבה, 

בבית שאינו כזה. 
"ויש רבים מאוד שכן רוצים לחזור בתשובה, ואפילו רוצים להיכנס 

לישיבה, אבל הם פוחדים, הם חוששים, ובצדק. זה לא דבר של 
ליקום  ולעבור  בו  חי  שאתה  העולם  כל  את  להחליף  בכך  מה 
מקביל שבו כולם חובשים כיפות, לובשים ציצית, מברכים לפני 
והאוזניים  העיניים  על  שומרים  ידיים,  נוטלים  ולאחריו,  האוכל 
יושבים  העיקר,  וכמובן  צריך,  שלא  מה  ולשמוע  לראות  שלא 

ולומדים תורה במשך שעות כל יום... 
בדיוק  וכאן  בכך.  רגיל  שאינו  מי  עבור  מפחיד  מאוד  מאוד  "זה 

מגיע תחום העבודה שלנו...
המדרשיות,  עם  קשר  יוצרים  אנחנו  בעצם?  עושים  אנחנו  "מה 
שמצביעות לנו על הבחורים האלו, שרוצים להיכנס לישיבה אבל 

חוששים לעשות את הצעד. 
"הבחורים האלו זקוקים לעזרה. קודם כל הם צריכים להבין מה 
זה ישיבה בכלל, איך זה נראה, מה בדיוק עושים כל היום, ומי אמר 

שאני מתאים לשם...
לישיבה  אותם  שיכוונו  צריכים  הם  פחות,  לא  חשוב  שני,  "דבר 
המתאימה. מבחינתם ישיבה במבשרת ציון, ישיבת 'אור החיים' 
של הגאון רבי ראובן אלבז, וישיבת 'תושיה' בתפרח, אלו שלוש 
מה  ישיבה,  וזאת  ישיבה  זאת  הבדל.  שום  ביניהן  שאין  ישיבות 

ההבדל? 
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"אגב, גם בין הישיבות לחוזרים בתשובה יש הבדלים גדולים. גם 
הבדלי גילאים, וגם הבדלי תרבות, סגנון ועוד. יש ישיבות שבהן 
עם  גמרא  בלימוד  שמשקיעות  ויש  בהשקפה  יותר  משקיעים 
יותר קלילה ומשוחררת,  ראשונים, בחלק מהישיבות יש אווירה 
ובחלק יותר קפדנית ורצינית. יש חוזרים בתשובה, שמאוד מאוד 
עד  למדו  ולא  שהחסירו  מה  כל  את  מאוד  מהר  להשלים  רוצים 
אינטנסיבי,  מאוד  הלימוד  שבהן  לישיבות  ייכנסו  והם  עכשיו, 
ויש  ובנחת,  בשמחה  יותר,  רגוע  בקצב  להתקדם  רוצים  אחרים 

ישיבות שמתאימות להם". 

"בשבועות לפני תחילת 'החופש הגדול', התחברתי לבכיר ברשת 
המדרשיות 'אור ישראלי', והוא לקח אותי למדרשיות בכל רחבי 
הארץ. מדובר בימים של נסיעה, ביקורים בכל מיני מקומות, החל 
של  כנסת  בבתי  וכלה  גדולות,  ערים  בתוככי  תורניים  ממרכזים 
וקיבוצים, מקומות שבהם מתכנסים אפילו ארבעה או  מושבים 
חמישה נערים צעירים כדי לשמוע קצת דברי תורה, לא מזניחים 

אף אחד". 
"כאמור,  נתקל:  בו  מיוחד  מאוד  מקרה  על  מספר  ידלר  הרב 
לישיבה,  להיכנס  בשלים  שכבר  הבחורים  את  מחפשים  אנחנו 
ואנחנו בעצם נותנים להם את הדחיפה הקטנה שחסרה להם כדי 

להגשים את השאיפה הגדולה שלהם. 
"באחד המקומות אליהם הגעתי, מצביע ראש המדרשיה על שני 
15 וחצי. 'שני אלה תלמידי חכמים',  נערים, אחים תאומים כבני 
הוא אומר לי, ואני מתחיל לדבר איתם ומבין שהם באמת בשלים 
לנערים  מאוד  מדהים  הישג  שירצו.  רגע  בכל  לישיבה  להיכנס 
שגדלו בסביבה שלא ממש מעודדת לימוד תורה, בלשון המעטה. 
ישיבה,  בעוד  מכן  ולאחר  אחת,  בישיבה  לביקור  אותם  "לקחנו 
אפילו שבת בישיבה עשינו, והם היו מאוד מרוצים. כל שאיפתם 

להיכנס וללמוד בישיבה. 
"אבל היתה להם שאלה קשה מאוד: 'אנחנו עושים הרבה אקשן 
יהדות,  יותר  שילמדו  דורשים  'אנחנו  אמרו,  הם  הספר',  בבית 
תפילין  מניחים  בצהרים,  מנחה  לתפילת  חברים  אוספים  אנחנו 
החברים  וכדו'.  שבת  שמירת  של  מבצעים  עושים  לחברים, 

משתפים פעולה, חלקם מתחילים להתקרב בעצמם ליהדות.
בבית  הפעילות  כל  לישיבה,  והולכים  עכשיו  עוזבים  אנחנו  "אם 
שאנחנו  אומר  וזה  אותה,  שימשיך  מי  יהיה  לא  תיעצר.  הספר 
מאבדים עוד חברים רבים, שאולי יצטרפו גם לישיבה אם נחכה 

מספיק זמן עד שהם יספיקו להתחבר...'. 
"נדהמתי מהשאלה" מספר הרב ידלר, "תראה מה זה! שני בחורים 
שמתמודדים עם כזאת שאלה עצומה: ללכת לישיבה ולהתחזק 

בעצמם, או להישאר בבית הספר ולחזק את החברים?
יכול  לא  אני  רצינית.  מאוד  שאלה  זאת  חבר'ה,  להם:  "אמרתי 
הדור.  מגדולי  לאחד  להפנות  צריך  שאלה  כזאת  עליה.  לענות 
רבי  לגאון  אותה  אקח  ואני  מסודרת,  בצורה  אותה  נכתוב  בואו 

יצחק זילברשטיין שליט"א, מגדולי הדור, שיפסוק בשאלה. 
מאוד  בצורה  ענה  והוא  השאלה,  עם  זילברשטיין  לרב  "ניגשתי 
כל  קודם  לדאוג  צריכים  האחים  שני  קודמין',  'חייך  נחרצת: 
יהיה  ומה  לחברים.  לדאוג  הולכים  שהם  לפני  שלהם,  לרוחניות 
אתם  למקום,  שלוחים  הרבה  ירחמו,  השמים  מן  החברים?  על 
להתעלות  כדי  מהר,  שיותר  כמה  לישיבה  להיכנס  תפקידכם 

בתורה וביראת שמים. 
בכלל.  מהם  מנעו  לא  ההורים  גם  התאומים,  של  הזה,  "במקרה 
נבהלו מהרעיון  הם העדיפו שימשיכו בבית הספר, אבל הם לא 
של לימודים בישיבה. עשינו אצלם ביקור בית קצר, מצאנו בית 
וחלב  בשר  בין  ולהפריד  נרות  להדליק  מקפידים  שבו  מסורתי, 
וכדו', ואחרי שיחה לא ארוכה ההורים סמכו את ידיהם על בניהם, 

ואמרו להם שיעשו כפי שלבם חפץ". 

"אני יכול לספר לכם מקרה נוסף, שממש גורם לי להוריד דמעות 
של התרגשות כשאני נזכר בו. בחור בן 16 בערך, מתגורר באחד 
התקדמות,  עשה  וב"ה  להתחזק  התחיל  הוא  בדרום.  המושבים 
אבל בחופש הגדול הוא הרגיש שהניסיונות שבאים עליו הופכים 
לגדולים מדי. כל החברים בבית, הם באים לקרוא לו לשחק איתם 
ולהסתובב איתם, והוא לא יכול לסרב, וכשהוא איתם הוא נסחף 

למקומות לא טובים מבחינה רוחנית. 
"הבחור הזה החליט שהוא עוזב את הבית. אבל הוא בן 17 פלוס, 
הוא  עושים?  מה  אז  להיות,  איפה  לו  אין  ההורים,  ברשות  עדיין 
האופניים  על  עלה  מוקדם,  קם  הוא  בבוקר  אבל  בבית,  נשאר 
החשמליים שלו, ונסע למעלה מעשרים דקות לעיר סמוכה, שם 
היום. רק לפנות ערב הוא  כל  ובילה בה את  התיישב במדרשיה 
חזר הביתה עם האופניים שלו, כשהמטרה היא להתנתק לחלוטין 

"פמרתי להם: חבר'ה, זפת 
שפלה מפוד ררינית. פני לפ 
יכול לענות עליה. כזפת שפלה 
רריך להאנות לפחד מגדולי 
הדור. בופו נכתוב פותה ברורה 
מסודרת, ופני פקח פותה לגפון 
רבי ירחק זילברשטיין שליט"פ, 
מגדולי הדור, שיאסוק בשפלה
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מהאווירה החילונית בבית ובמושב. 
לסייעתא  זכה  הניסיונות,  כל  על  התגבר  שככה  הזה,  "הבחור 
דשמיא מיוחדת, והגיע למצב שבו הוא רושם התקדמות עצומה 
בלימוד. הצמדנו לו אברך שקידם אותו מאוד, למד איתו שלוש 
ישיבה  בתוך  ללמוד  בשבוע  פעם  אותו  ולקח  בשבוע,  פעמים 
שנמצאת בעיר אחרת באזור. הכניס אותו לאווירה, ואחרי כמה 
זמן  בתחילת  לישיבה  להיכנס  רוצה  שהוא  אמר  הבחור  ימים 

אלול. 
לגיוס  תאריך  קיבל  כבר  הזה  הבחור  בעיה.  לנו  היתה  "אבל 
מבחינה  לדיחוי  זכאי  ואינו  ישיבה,  כבן  מוגדר  לא  הוא  לצבא. 
מעניין  לא  ישיבה,  בחור  להיות  החליט  הוא  שעכשיו  זה  חוקית. 
לצבא,  ללכת  בו  דחקו  שלו  ההורים  גם  כן,  כמו  השלטונות.  את 
ולהמשיך במסלול אליו הוא חונך בבית. ההורים התנגדו בתוקף 
שיצא לישיבה, אבל הוא מאוד רצה. שוחחנו עם ההורים, הסברנו 
להם מה הוא הולך לעשות בישיבה ואיך ייראו החיים שלו, הראינו 
להם שזה לא כזה מפחיד כמו שהם חושבים, ולבסוף השגנו את 

ההסכמה שלהם. 
איך  מפורטת  הדרכה  לו  שנתנו  מומחים,  עם  אותו  "הפגשנו 
נכנס הבחור הזה  וב"ה בראש חודש אלול,  להסתדר עם הצבא, 

לישיבה בשעה טובה. אשריכם ישראל!". 

הרב ידלר נזכר בסיפור מדהים שהחל לפני כעשר שנים, והשנה 
נרשמה בו התפתחות נוספת. 

בא  הוא  בתשובה.  שחזר  אחד  בחור  הכרתי  שנים,  כעשר  "לפני 
להחזיק  כדי  מצוות  קצת  שם  שמרו  אבל  בכלל,  דתי  לא  מבית 

קשר למורשת היהודית. 
ומאז  כר"מ,  לשמש  זכיתי  שבה  לישיבה  נכנס  התחזק,  "הבחור 
היה לנו קשר מאוד חזק. אני קירבתי אותו ומהר מאוד הוא עלה 
על דרך המלך, והפך לתלמיד חכם מופלג. היום הוא אברך חרדי 
בוגר.  נער  לכל דבר, אי אפשר להאמין שזה התחיל רק כשהיה 
הוא למד בישיבה ליטאית מהטובות ביותר, והקים בית בהתאם. 
מאז כבר הספיק לחבר ספר או שניים, והוא מחשובי האברכים 

בעירו. 
"יום אחד הוא מתקשר אלי ואומר לי שיש לו אח שנשאר מאחור. 
האח שלו אומנם מתעניין ביהדות ורוצה להתקרב, אבל הוא נער 
צעיר, יש לו יצר הרע, חברים, מכשירים כאלו ואחרים, הוא צריך 

דחיפה רצינית כדי להיכנס לישיבה. 
"'חבל על הבחור', אומר לי אחיו הגדול, 'אם לא ידחפו אותו חזק, 
הוא יישאר שמה, אם ידחפו אותו אפשר להציל אותו ואת זרעו 

אחריו'. 
"אמרתי לו: 'תשמע, אנחנו לא מיסיון. אם הבחור לא מעוניין, מה 

אתה רוצה, שנכריח אותו? ומה עם ההורים שבטח מתנגדים...'. 
"'אני מציע שתדבר עם אמא שלי', אמר לי האברך, ולא הוסיף. 
לביתם  לגשת  בי  והפציר  שלה,  הטלפון  מספר  את  לי  נתן  הוא 

ולפגוש את ההורים. 
"'נסעתי אליהם הביתה, ישבו שם האבא והאמא, ואמרו לי שאם 
יברכו  הם  לישיבה,  שלהם  הצעיר  הבן  את  להכניס  אצליח  אני 

אותי בכל הברכות האמורות בתורה. 
אומרת  המשפחה',  כל  של  הכבוד  הוא  רב,  שנהיה  שלי  "'הבן 
הדודים  גם  ובעלי,  אני  גם  כולם!  'כולנו,  האברך.  הבן  על  האמא 
של  הכבוד  שהוא  יודעים  כולם  ואחיות,  אחים  שלי,  והדודות 
רב,  הוא  גם  ויהיה  לישיבה  ילך  אחד  ילד  עוד  הלוואי  המשפחה. 

הלוואי!!!'.... 
והוא בעניין. הוא התחיל ללמוד במדרשיה,  "דיברנו עם הבחור, 
התקדם, לקחנו אותו כמה פעמים לישיבה, והוא מצהיר בכל פה, 

שהוא יבוא לישיבה. 
"אבל יש בעיה אחת: הבחור הזה, מגיל צעיר יש לו חלום להיות 
היא  צוחקת.  שלו  אמא  אבל  זה,  על  מוותר  לא  הוא  קרב.  טייס 
לא  בכלל  אותו  תשכנע  אל  הרב,  כבוד  אותו  'עזוב  לי:  אומרת 
ללכת לצבא. אני אומרת לך, אם הוא ילד טוב בישיבה, אם הוא כן 
ילך לצבא, הוא יברח אחרי שבוע. זה ילד מפונק זה, הוא לא יחזיק 
שם מעמד. הוא נועד לשבת וללמוד', ובינתיים אנחנו ממשיכים 

לעבוד, ומקווים לטוב. 
קטנה  די  בעיר  שמתגורר  בחור  למשל  אחר,  סיפור  גם  "כך 
ורמת המוכנות שלו ללימוד  שבה אין מוסד מתאים לאופי שלו 
בישיבה. ההורים הסכימו שילך לישיבה, אבל לא הסכימו שיישן 
בפנימייה בשום אופן. 'שילמד איפה שהוא רוצה', הם אמרו לנו, 

'אבל בלילה הוא ישן כאן בבית!'. 
"אחרי חיפושים שהעלו חרס, עלינו על רעיון: התברר לנו שהאבא 
עובד באיזו חברה גדולה בעיר גדולה, ושבמרחק של כמה דקות 
הליכה ממקום העבודה של האבא, יש ישיבה שמתאימה בדיוק 

לאותו בחור. 
והחל  מתאימות,  די  האבא  של  העבודה  שעות  שגם  "מסתבר 
ונוסע עם  מראש חודש אלול, הבחור הזה קם מוקדם כל בוקר, 
כמה  רגלית  צועד  הוא  משם  שלו,  העבודה  למקום  שלו  אבא 
מוכשר  מאוד  מאוד  בבחור  מדובר  אגב,  לישיבה.  ומגיע  דקות 
ומאוד מאוד רציני, ועוד לפני שהוא נכנס לישיבה הוא סיים כבר 
כמה מסכתות בלי עין הרע. אנחנו בטוחים שהוא עוד יהיה מורה 

הוראה בישראל בעזרת ה'". 

"לשמחתי הרבה, רואים בסייעתא דשמיא הצלחה גדולה מאוד, 
אחוז גבוה מאוד מאוד מהנערים שטיפלנו בהם בצורה ממוקדת 
אכן נכנסים לישיבות, ויש עוד רבים שאמורים להיכנס בתחילת 
חודש חשוון. זאת, בנוסף לאלו שנכנסים בכל ימות השנה באופן 

שוטף, ושלא מחכים לתחילתה של שנת לימודים חדשה". 
"בחסדי שמים, יש סייעתא דשמיא גדולה, וגם כשנראה ששום 
דבר לא זז, פתאום הקב"ה פותח לנו פתח ואנחנו רואים הצלחות 

גדולות".
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שמעתי בשם פחד מרפרפי ה'חתם סואר', הגפון רבי ירחק יחיפל 
עהרנאלד שליט"פ, כי קיים תיעוד מוסרט ללפ קול בן שתי דקות משנת 
תשי"ט, בו נרפים שני נכדי ה'חתם סואר' - הגפון רבי עקיבפ סואר זר"ל, 
גפב"ד ארשבורג, בעל ה'דעת סואר', והגפון רבי שמופל עהרנאלד זר"ל, 

גפב"ד מטרסדורף, יושבים יחדיו בבית הגפון רבי שמחה בונים סואר זר"ל 
בעיר לוגפנו, ומשוחחים ביניהם בחביבות. התיעוד כפמור ללפ קול, פולם 

רופים בו דבר מעניין מפד; מדי אעם במהלך השיחה שני הגפונים הללו 
מתרוממים מעט ממקומם וחוזרים לשבת, שוב מתרוממים ושוב יושבים, 

כך חוזרת על ערמה התואעה שוב ושוב 

מפוררותיו של הגפון רבי פליעזר טורק שליט"פ

הרי  היא אחת הפרשיות הקשות שבתורה;  ומורה  בן סורר  פרשת 
חיי היהודי הם יקרים לאין שיעור, ופיקוח נפש דוחה את כל התורה 
כולה, ואילו כאן לפתע דנים את הבן הסורר ומורה למיתה על שם 
זה  בן  סופו. הקושיא המרכזית היא, אפוא, אם אכן התנהגותו של 
מצדיקה עונש כה חמור, יש להבין מנין היא באה? כיצד הפך נער 
צעיר להתגלמות ההשחתה, עד שצריך להורגו כדי שימות זכאי ולא 

ימות חייב?
זצ"ל  סואר'  ה'חתם  בעל  מרן  רבינו  בשם  מובאת  נוראה  אימרה 
אודות  דברים  כאן  לייחד  הראוי  מן  לכן,  קודם  אך  הענין.  להסביר 
טרם  לדעתם  שיש  סופר',  ה'חתם  של  ונוראותו  קדושתו  עוצם 

עוסקים בתורתו ואמריו. 
עהרנאלד  יחיפל  ירחק  רבי  הגאון  מצאצאיו,  אחד  בשם  שמעתי 
ללא  מוסרט  תיעוד  קיים  כי  שמואל',  'בית  ישיבת  ראש  שליט"א 
קול בן שתי דקות משנת תשי"ט, בו נראים שני נכדי ה'חתם סופר' - 
הגאון רבי עקיבפ סואר זצ"ל, גאב"ד פרשבורג, בעל ה'דעת סופר', 
והגאון רבי שמופל עהרנאלד זצ"ל, גאב"ד מטרסדורף, יושבים יחדיו 
בבית הגאון רבי שמחה בונים סואר זצ"ל בעיר לוגאנו, בנו של גאב"ד 

פרשבורג, ומשוחחים ביניהם בחביבות. 
מדי  מאד;  מעניין  דבר  בו  רואים  אולם  קול,  ללא  כאמור  התיעוד 
פעם במהלך השיחה שני הגאונים הללו מתרוממים מעט ממקומם 
וחוזרים לשבת, שוב מתרוממים ושוב יושבים, כך חוזרת על עצמה 

התופעה שוב ושוב. 
הרב עהרנפלד בירר פרט זה, מפי אותו האיש שהסריט את הקטע 
המדובר, הרב הגאון רבי יהושע דוד שרייבר שליט"א, בנו של בעל 
הבית בו אירע המקרה - רבי שמחה בונים סופר, והלה סיפר, כי בכל 
פעם בו עלה בשיחה שמו של זקנם בעל ה'חתם סופר', הם התרוממו 

ממקומם ביראת הכבוד!... 
עד כדי כך היתה גדולה יראתם של צאצאי ה'חתם סופר' מהזכרת 

שמו של זקנם, גאון ישראל וקדושו!
עוד סיפר הרב עהרנפלד באותה הזדמנות, כי הרב הקדוש רבי פהרן 
יום  בכל  ללמוד  עצמו  על  קיבל  והדרו,  הדור  מופת  זצ"ל,  מבעלזפ 
באחד  כן.  לעשות  לו  שיזכיר  ממשמשו  וביקש  הראשונים,  בספרי 
העיר  הקצרה,  שנתו  את  לנום  יצועו  על  הרבי  עלה  כאשר  הימים, 
לא  מהבוקר  כי  הרבי,  של  ליבו  תשומת  את  הכבוד  ביראת  הגבאי 
ביטול,  באות  בידו  נופף  הרבי  הראשונים.  בספרי  הוגה  אותו  ראה 

ואמר: "כבר למדתי היום בספר 'חתם סופר'...".
ה'חתם  דברי  אל  התייחסו  ארץ  ומצוקי  עולם  גדולי  איך  מפליא 

סופר'. קדושי עליון התייחסו אל דבריו כאל דברי הראשונים!
לאחר הקדמה זו, ניגש אף אנו בדחילו ורחימו להסכית לדברי קודשו 



28info@dirshu.co.il | 02-560-9000 | ארשת כי תרפ | יו"ל ע"י 'דרשו' - קרן עולמית לחיזוק ועידוד לימוד התורה

של ה'חתם סופר' אודות הנושא בו פתחנו – כיצד יתכן שבבית יהודי, 
הוא  ומורה  סורר  בן  הלא  ומורה?  סורר  בן  יגדל  שטוב',  'אידישע 
הדוגמא השלילית ביותר של חינוך קלוקל. מהו השורש עליו נוכל 
להצביע ולומר – כי זהו הגורם לילד לצאת כה מופקר, סורר ומורה, 

זולל וסובא? 
ה'חתם  עינינו  את  מאיר  עצמו,  הפסוק  בלשון  טמונה  התשובה 
סופר'. "כי יהיה לאיש בן סורר ומורה - איננו שומע בקול אביו ובקול 
ואינו עושה  אמו". הפשט הפשוט הוא כמובן שאינו שומע לקולם 
את אשר הם מצווים אותו. אך ניתן לפרש גם שהוא אינו שומע פת 

קול אביו ופת קול אמו.
איזה קול הוא איננו שומע? את קול אביו בשעת לימוד התורה! את 
קול הנעימה הנצחית של ההתעמקות בגמרא בוקעת מפיו! את קול 
שלהם,  הקבוע  הלימוד  בשעת  אביו  לו  הרוחש  והאהבה  ההערכה 

ולכן הוא אינו מרגיש את מתיקות התורה!... 
כשעומדת  בכייתה  קול  את  אימו.  קול  פת  שומע  אינו  הבן  גם  כך 
ב'שמונה עשרה' לפני בורא עולם ושופכת תחינה! את קול יפחתה 
באמירת תהילים! את קול תחנוניה בשעת הדלקת נרות שבת קודש 
ובשאר זמנים מסוגלים ששערי שמים פתוחים בהם לתפילה! הוא 
ואל  בני מוסר אביך  אינו שומע את קול אמו מלמדת אותו "שמע 
תיטוש תורת אמך", וחוזרת עמו מדי בוקר מיד עם הקיצו משנתו 

על ההודאה הראשונית הבסיסית: "מודה אני לפניך"!... 
היה  אכן  הללו,  הטהורים  הקולות  כל  את  שומע  הילד  היה  אילו 
בכוחם לחדור עמוק לתוככי ליבו ולהותיר בו רושם בל ימחה, וכך 
היתה מתעצבת דמותו ברוח התורה והמסורה. אולם הבן לא שמע 
את הקולות הללו, להיפך, הוא שמע קולות של תאוה לאשת יפת 
שהגיעו  הקולות  הם  אלו  ואם  הרע,  יצר  של  גשמיות,  של  תואר, 
לאוזניו מינקותו – מה יעשה הבן ולא יחטא? כיצד לא יצא בן סורר 

ומורה?! 
זו של ה'חתם סופר' טמון אחד היסודות הגדולים  נוקבת  באימרה 
ביותר לבנין הבית היהודי על מכונו: החדרת האווירה הראויה בבית. 
וקול  ובחשק,  בהתלהבות  ברצינות,  האבות,  של  הלימוד  קול  אותו 
הבכיה של האמהות הצדקניות, המתחננות לבוראן שתזכינה בבנים 
והוא  וחכמים,  צדיקים  של  עדרים  עדרים  גידל   – וצדיקים  הגונים 
מועיל יותר מכל הסגולות, הברכות וקברות הצדיקים. מה שהילדים 
האמא  מתי  משקיע.  הוא  ובמה  לאבא  חשוב  מה  בבית!  רואים 
סגולות  מהרבה  יותר  משפיע  מתחננת!  אמא  מה  ועל  מתרגשת, 

ועניינים אחרים. 

"שערי דמעות לפ ננעלו"
רפשית, הענין  נקודות עיקריות עולות מדברי ה'חתם סופר':  שתי 
של דוגמא אישית מצד ההורים. כדי לזכות לבנים תלמידי חכמים 
כפי  בדיוק  בבית  נאותה  התנהגות  להקרין  צריך  ושלמים,  יראים 
– זהו  שנית, ואולי הוא אף חשוב מכל  שההורה מצפה מבנו לנהוג. 

כח התפילה. 
וכוחן  והתפילות של ההורים,  נפתח בכמה מילים על כח הדמעות 

מהבחינה  והן  הסגולית  מהבחינה  הן  פלאות,  לחולל  המופלא 
המציאותית:

בית  שחרב  מיום  אלעזר,  רבי  "אמר  ב(:  לב,  )ברכות  אומרים  חז"ל 
ננעלו,  תאילה  ששערי  אי  על  ופף  תפילה...  שערי  ננעלו  המקדש 
ושוועתי  השם  תפלתי  'שמעה  שנאמר  ננעלו,  לפ  דמעה  שערי 

האזינה, אל דמעתי אל תחרש'". 
כח הדמעות הוא כח אדיר שניתן ביד האדם, ובכוחו יכולת לחולל 
בודקים למעלה,  פלאות ממש. את כל התפילות שהאדם מתפלל 
אם הן ראויות לעמוד לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ומי 
יאמר על עצמו זיכיתי ליבי ותפילתי ראויה להתקבל. אבל בדיקה זו 

מדלגת על תפילה שבאה עם דמעות! 
ואבינו  הנפש,  השתפכות  את  הלב,  עומק  את  מסמלות  הדמעות 
בניו  של  לצערם  אדיש  להישאר  כביכול,  מסוגל,  אינו  שבשמים 

כשבוכים!
הישר'  'קב  בספרו  זצ"ל  קפיידנובר  הירש  רבי  רבי  הקדוש  הגאון 
היפ  בדמעות  תאלה  כי  בדמע,  להתאלל  "וירפה  כותב:  ח(  )פרק 
ומרוב חשיבות התפילה בדמעות, הפתח  קרובה מפוד להתקבל... 
פותח  אינו   - דמעות  עם  הם  אשר  התפילות  שם  נכנסים  אשר 
ברוך הופ בערמו  כי פם הקדוש  אותו פתח שום מלאך או ממונה, 
ובכבודו... וכשהתפילה היא עולה למעלה, אז יוצא לקראתה אֹוַפן 
אחד ושמו ירחמיאל... ונוטל את אותה התפילה עם דמעות, ומעלה 

אותה והיפ עולה ומתקשרת למעלה למקום גבוה מפד". 
מבהיל הרעיון! הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מטפל בתפילה זו! 
ה'חזון פיש' זצ"ל, כאשר  נוכח פעם בבית מרן  פבי מורי זר"ל היה 
לייסד  וברצונו  זצ"ל,  לורנץ  שלמה  רבי  הרה"ג  הטוב,  ידידו  הגיע 
ישיבה ל'חלשים'. נרעש ה'חזון איש' והתנגד בתוקף: "אין 'חלשים'! 
הכשרונות יגיעו לילד בלי שום תקדים הגיוני. הוא יעמוד בפינה של 

הכביש, וכשיעבור לרחוב השני פתאום יתגלו אצלו כשרונות"... 
יהודה  מיכל  רבי  באחת משיחותיו סיפר ראש הישיבה, מרן הגאון 
התנגדותו:  פשר  את  איש'  מה'חזון  שמע  כי  זצ"ל,  ליאקוביץ 
כל אחד  והסבתות פועלות שאין חלשים!  "הדמעות של האמהות 
יכול לשגשג ולצמוח בזכות אותן תפילות ודמעות, גם אם נראה לנו 

במבט ראשון לא כך!"...   
עוד מסופר, כי מרן הגרי"ז מבריסק זצ"ל הלך פעם ברחובה של עיר 
עם בנו הגאון רבי ראפל זצ"ל, חלף על פניהם אדם אחד ואמר לרב: 
הולכים  השם,  ברוך  שכולם,  מבניו  מרוצה  להיות  יכול  הרב  "כבוד 

בדרך הישר". 
בתחילה לא הגיב הרב מאומה לדברי האיש, והמשיך ללכת בדרכו. 
הזה,  האיש  אחרי  "רוץ  לבנו:  ואמר  נעצר  רגעים  כמה  לאחר  אך 
ותאמר לו כך: 'האם בחינם זה בא לי? כמה דמעות שפכתי בשעה 

שנדנדתי את עריסותיכם!'"...
הגאון הצדיק רבי פריה לוין זצ"ל כתב קטע מרטיט לב בצוואתו, בו 
הוא תולה את סיבת זכייתו העצומה לראות עולמו בחייו – בנין וחתנין 

גדולי עולם, בכך שהרבה להתפלל ולהתחנן לפני בוראו. זו לשונו:  
"ומרגלא בפומי 'ותהי מיטתי שלימה לפניך' בתפילת 'שמע קולינו' 
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ידעתי, שכפשר מקבלים התעוררות מן השמים פסור לדחות פותה, שלפ 
תיעלם הסייעתפ דשמיפ הנלווית פליה. ולכן, החלטתי לפ לחכות לשום 

דבר, לפ לתחילת הש"ס, לפ למסכת חדשה, וגם לפ לארק חדש, פלפ 
בר"ח חשוון התחלתי ע"ז דף נז. ככה בפמרע המסכת...

סדרת שיחות עם פנשים מואלפים הנבחנים על כל הש"ס

הרה"ח פהרן כהן

גם אם כבר עברתי הרבה שיחות וראיונות עם חברי מסגרות 'דרשו' 
בכלל, וחברי מסגרת הדגל 'קניין ש"ס' בפרט, עדיין כל אחד ואחד 
מרתק ומפעים אותי מחדש. כל אחד לפי סגנונו ודרכו בוחר לעצמו 

את דרכו לפסגה, לזכות לדעת את כל הש"ס. 
עם כל זאת, אציין בהערכה את ההנאה המיוחדת שהייתה לי לשוחח 
שמש.  בית  בעיר  האברכים  מחשובי  שליט"א,  אלבז  דוד  הרב  עם 
ובבהירות,  בנעימות  שנמסר  האישי,  במסלולו  המורחב  הפירוט 

בוודאי יביא תועלת לכל אחד בדרכו האישית לידיעת הלימוד.
•  מתי התחלת ולמה? 

אף  בעבר  ובעמקות.  לאט  בעיון,  ללימוד  יותר  נמשך  אני  "מטבעי 
אך  היומי.  הדף  בקצב  הלימוד  עבורי  מתאים  לא  שזה  אומר  הייתי 
אחרי  כשנתיים  זה  היה  לטובה.  אצלי  השתנה  הכל  השם,  ברוך 
נישואי", משחזר הוא שתיים עשרה שנה אחורה. "אחרי חג הסוכות 
ידיעותיי  בהרחבת  להשקיע  צריך  שאני  בעצמי  הרגשתי  תשע"א, 
בתורה, כך שנפל לי הרעיון להצטרף ללימוד בסדר הדף היומי, גם 
ראיתי לעצמי תועלת שיהיה לי לימוד קבוע כל יום חוק ולא יעבור, 

שלא יעבור עלי שום יום בלי לימוד הקביעות הזאת.
"מספרים", הוא מוסיף, "על הגאון רבי חיים מבריסק ששיבח את 
בנו הגרי"ז בימי בחרותו, שלמד את כל הש"ס. כמובן. תיכף נשאל 
הש"ס,  כל  לימוד  את  משבח  הרב  איך  ותלמידיו,  מקורביו  ידי  על 
כנוגד את שיטתו, שהעיקר הוא הלימוד בעיון, לרדת  דבר הנראה 
לעומקה של סוגיא... נענה להם הרב מבריסק: 'אכן בוודאי העיקר 
זה הלימוד בעיון ובהבנה, אך ברור שאדם שלא למד פעם אחת את 

כל הש"ס, אינו יכול לפתוח בכלל את פיו בבית המדרש'...
השמים  מן  התעוררות  מקבלים  שכאשר  ידעתי,  זאת  כך,  או  "כך 
הסייעתא  גם  ואיתה  תיעלם,  היא  כך  אחר  כי  אותה,  לדחות  אסור 
דשמיא הנלווית אליה. ולכן", מציין הרב אלבז בנעימות, "החלטתי 
לא לחכות לשום דבר, לא לתחילת הש"ס, לא למסכת חדשה, וגם 

לא לפרק חדש, אלא בר"ח חשוון התחלתי ע"ז דף נז!".
•  ופז החלטתם להרטרף למבחני 'דרשו'?

הוא  הזה",  הכיוון  על  בכלל  חשבתי  לא  שבהתחלה  היא  "האמת 
הש"ס.  כל  את  ללמוד  היה  הרעיון  כאמור  "פשוט,  בכנות.  משתף 
ידעתי והכרתי את עצמי שלא אוכל לוותר על הבנת הדף על בוריו, 
כי פשוט לא יהיה לי סיפוק ולא אוכל להמשיך. ומצד שני, היה עלי 

להספיק כל יום את הדף, חיפשתי נוסחה שתשלב את שני הדברים. 
עד שהגעתי למסקנה, שבאם אקבע מספר פעמים שאלמד את הדף 
טובה  להבנה  דשמיא  בסייעתא  אגיע  יום,  כל  סופו  ועד  מתחילתו 
בפרק זמן מוגדר. כך, התחלתי אכן ללמוד כל יום שלוש פעמים את 

הדף מתחילתו ועד סופו, כשהלימוד הולך ומתחדד יותר ויותר.
"באופן כללי", מטעים הרב אלבז, "אפשר לומר, שהלימוד בצורה 
של חזרה כמה פעמים יש בו תועלת גדולה, שהרי השכל האנושי לא 
מצליח לתפוס בפעם אחת הרבה נתונים ופרטים. כך שבכל לימוד 
קולטים עוד 'שכבה' בהבנת וידיעת הדף. בפעם הראשונה, קולטים 
לפעמים רק את עיקרי הסוגיא ומהלך הגמרא, כשבכל לימוד נוסף, 
מפנימים עוד ועוד פרטים, עד שהדברים נעשים ברורים ובהירים, 

מאירים כנתינתן".
•  וככה חשבת לדעת פת הש"ס?

שאני  ממה  שונים  קצת  היו  הלימוד,  ידיעת  לגבי  שלי  "המושגים 
מכיר היום, אחרי שאני משתתף במבחני 'דרשו'", הוא מחויך. "אך 
אז בהחלט חשבתי ורציתי לזכות לכך, על כן קבעתי לעצמי סדרי 
יום, הלימוד היה מתחיל בחזרה  ומחושבים. בכל  חזרות מתוכננים 
על הדף שלמדתי לפני ארבעה חודשים, אחר כך הלימוד שלמדתי 
ושל  שלשום  של  הדף  כן  אחרי  שבוע,  שלפני  והדף  חודש  לפני 

אתמול, כשאז הייתי ניגש ללמוד את הדף של היום שלוש פעמים.
"כמו כן", הוא מציין, "הקפדתי ללמוד מתוך גמרא אישית, כך שכל 
להעמיק  יכולתי  ולא  הלימוד,  בתוך  שהתעוררה  ושאלה  הערה 

הרב דוד אלבז שליט"א
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זכיתי בסדר הנ"ל,  כך,  בגיליון.  הייתי רושם לעצמי  זמן,  בה באותו 
להתקדם עד סוף מסכת נדה, אמנם בלא מבחנים, אבל כן בהבנה 
סיפוק  עם  וכמובן,  ביומו.  יום  דבר  קבועה  בצורה  חזרות,  וסדרי 

עצום!".
•  למה החלטתם להרטרף למבחני 'דרשו'?

"היה זה לקראת תחילת מחזור חדש. קרוב משפחה דיבר איתי על 
תכנית 'דרשו', וכך מצאתי את עצמי יושב לראשונה במבחן 'דרשו', 
על השלושים דפים הראשונים של מסכת ברכות. כמובן", מציין הוא 
כל  מהמבחנים.  מרובה  תועלת  וראיתי  הרגשתי  "מיד  בהתלהבות, 

לימוד היה בתוספת דאגה שהלימוד יישמר כמה שיותר.
"בנוסף, יש לציין, הוא מוסיף בחן, "הצורה המיוחדת של המבחנים, 
השאלות הנבחרות מתוך רצון אמיתי לעזור ללומד לא לוותר על אף 
נקודה חשובה בדף, ומצד שני לא להכביד בפרטים פחות חשובים, 
הלימוד  גישת  לכל  רבות  לי  הוסיפו  בזה,  יתקשו  הלומדים  שרוב 

בבהירות ובסיכום לידיעת כל דף ודף.
"כך, המשכתי בקביעות כל דף ביומו וכל מבחן בחודשו, עד שזכיתי 
סוף  לקראת  אמנם  המחזור.  של  המבחנים  בכל  להשתתף  בס"ד 
יכולתי  הקודם  בכולל  ואם  אחרת,  לעיר  דירה  עברתי  'נשים',  סדר 
ללמוד את הדף בסדר ב' ובכולל ערב, בכולל החדש יכולתי ללמוד 
רק בבין הסדרים ובכולל ערב, לשם כך קבעתי סדר לימוד יותר קצר 

שהתאים לזמן שהיה לי".
•  פיזה טיא פו ערה תוכל להעביר מארי ניסיונך?

חיזוק  ראיתי  ולחזרות,  ללימוד  הקביעות  עניין  בעצם  "למעשה, 
באמונה בהשגחה פרטית. הרי כל אדם שמקבל על עצמו קביעות, 
רואה כבר באופק את הימים העמוסים והלחוצים שעומדים להגיע, 
ומתחיל להסס ולפחד, האם באמת בכוחו לשמור על קביעותו גם 

באותם ימים.
בקשיים  בגבורה  שעומדים  שאחרי  מוכיחה  המציאות  "והנה 
מרגישים  מיד  ברצינות,  העניין  את  שלקחנו  ומוכיחים  הראשונים, 
החוק  את  ללמוד  ועוזרת  המסייעת  מיוחדת,  בהשגחה  שמלווים 
הקבוע דבר יום ביומו, כשאף בימים העמוסים", מעיד הוא מניסיון, 
הנצרך  פנוי  זמן  עם  הגיוני,  הסבר  בלא  עצמנו  את  אנו  "מוצאים 
ללימוד הקבוע כמתנה מן השמים, כאילו שיותר ממה שאנו רוצה 

לשמור על הקביעות, הקב"ה רוצה שנשמור עליה...".
בעניין זה מוסיף הוא בחיוך: "פעם אמר לי חבר, שמחר הוא ילמד 
את הלימוד היומי כי היום אין לו זמן. הגבתי לו בפשטות: אם היום 
אין לך זמן לדף אחד, איך אתה יכול להיות בטוח שמחר יהיה לך זמן 

לשני דפים?!...
על  'דרשו'  של  לסיום  "הוזמנתי  אלבז,  הרב  ממשיך  זוכר",  "אני 
סדר מועד בירושלים, כשאז זכיתי לשמוע את מזכה הרבים הגדול 
דוד הופשטטר שליט"א, מספר, שפעם  'דרשו', רבי  נשיא  והדגול, 
לימוד  סדר  יהיה  בחור  שלכל  בישיבתו,  הנהיג  אחד  ישיבה  ראש 

קבוע יומיומי, שאותו לא ידחה בשום פעם.
"הגיע יום 'שמחת תורה' ואכן התוצאות נראו על פני הבחורים, בין 
הקפה להקפה נראו הבחורים כל אחד רץ לספרו, בכדי להספיק עוד 

לחוץ  נראה  ולא  ושמח  רוקד  שהיה  אחד  מבחור  חוץ  שורות.  כמה 
מהקביעות. כאשר פנה אליו הראש ישיבה, ענה לו הבחור שבליל 
של  הקביעות  את  גם  למד  ולכן  זמן  הרבה  לו  היה  רבא  הושענא 

שמחת תורה...
"'לא זו הדרך ולא זו העיר', הגיב לו הראש ישיבה. 'מי שלומד היום 

את הלימוד של מחר, יבוא להשאיר למחר את הלימוד של היום'...
"עוד יש לזכור", מסיים הרב אלבז. "לכל אדם ישנם זמנים של ירידה 
של  מינימום  יהיה  לא  אלו  בזמנים  ואם  בהם.  ללמוד  קשה  שיותר 
קביעות  יש  כאשר  אבל  הרגיל.  למצב  לחזור  מאוד  יקשה  לימוד, 
שמלווה אותו בכל סוגי הזמנים, אז זה יעזור שיוכל לחזור במהרה 

לדרך המלך.
עייף  או  חלש  "שהאדם  להדגיש,  מבקש  הוא  קורה",  באם  "אפילו 
מאוד, ואין לו אפשרות להבין טוב את הנלמד, אזי גם במקרה שכזה 
עצתי אמונה, שיעבור על הדפים כפי סדר הקביעות, גם אם זה בלא 
שהרי  המינימלית,  חובתו  את  בזה  קיים  לפחות  מקום  מכל  הבנה, 
הקביעות מלכתחילה לא קבעה דרגת הבנה מסוימת, אלא מספר 
שתמשיך  הרציפות  על  שמר  ובזה  הדף.  על  לעבור  שיש  פעמים 

למחרת בכוחות מחודשים והבנה בהירה".
לשמוע  אנו  מבקשים  החודשיים?  למבחנים  מתכונן  פתה  פיך    •

לתועלת רבבות הקוראים.
משתנית  והיא  מהקביעות,  חלק  לא  היא  למבחן  ההכנה  "אצלי, 
מתקופה לתקופה. אמנם, כיון שאיני נמנה בין בעלי הזיכרון, ואפילו 
דברים שנלמדו בצורה בהירה ומסוכמת ועם כמה חזרות, נעלמים 
מזיכרוני אחר תקופה לא ארוכה, ברור שאני צריך להשקיע בחזרות 
לפני המבחן. במשך תקופה ארוכה הייתי משתדל לחזור על כמעט 
רק  דהיינו  מהירה,  בצורה  המבחן,  לפני  חמישי  ביום  החומר,  כל 
הגמרא עם הצצה לכמה נקודות חשובות ברש"י, שסימנתי לי בזמן 

הלימוד.
במבחן,  עליה  לענות  ידעתי  שלא  ששאלה  לב  שמתי  "בהמשך, 
המבחן  לאחר  עצמי  על  והתביעה  להיזכר,  ההתאמצות  עצם  הרי, 
כשראיתי את התשובה בדף התשובות הנכונות, חרטו את הדבר הזה 
בזיכרוני. כך שלמעשה דווקא שאלות ותשובות אלו זכרתי בסוף, יותר 
מהשאלות שעניתי עליהן בקלות במבחן. זה מה שכיוון אותי להחזיק 
איתי פנקס, שכל יום תוך כדי הלימוד אחר שסיימתי וסיכמתי קטע 
בגמרא, אני רושם לעצמי שאלות סיכום בפנקס, והתשובות עליהן 
אני  הזאת,  הדרך  את  לעצמי  שהוספתי  מאז  כשאכן  שאחריו.  בדף 

נהנה וחוזר בדרך זו על כל השלושים דף לפני המבחן". 
הרטראות  על  פרלך  המתעניין  לחבר/מכר  משיב  פתה  מה    •

למסגרת מבחנים?
"קודם כל אני מייעץ שיהא לימוד קבוע. אפילו הייתי אומר". נשמע 
בהתחלה.  מיד  שלם  דף  להיות  חייב  לא  "שזה  בדעתו.  נחרץ  הוא 
שיפנה  בתנאי  כמובן,  בו.  לעמוד  יכול  באמת  שהוא  דבר  העיקר 
כך,  אחר  טובה.  בצורה  הקביעות  ללימוד  יומו  בסדר  זמן  מספיק 

בסייעתא דשמיא יוכל להוסיף עוד בקביעות. 
"והעיקר לשמור במסירות נפש שלא לוותר על יום אחד. אגב", הוא 
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הוא זוכה לעורר אהבת הקב"ה אליו, שישפוט אותו ברחמים גדולים 
כרחם אב על בניו.

 שתי מרוות קלות שיש בהן 
סגולה נאלפה להינרל מכל ררה

בשנות המלחמה היה מו"ר הגה"צ רבי משה שניידער זצ"ל מעורר 
ביותר להיזהר בשתי מצוות שמזלזלים בהן ושכרן רב מאוד.

האחת היא קריאת 'שנים מקרא ואחד תרגום' בנחת עם פי' רש"י, 
עם  פרשיותיו  המשלים  "כל  ח:(  )ברכות  חז"ל  אמרו  זה  על  אשר 

הציבור מאריכים לו ימיו ושנותיו", וכיון דהוי סגולה לאריכות ימים 
א"כ בוודאי נכללת בזה סגולה להינצל מאימת המוות במלחמה.

והשני הוא הזהירות באמירת מאה ברכות גם בשבת, שזוהי סגולה 
גדולה להינצל מכל צרה, וכדאיתא בטור )או"ח סי' מ"ו( שדוד המלך 
תיקן מאה ברכות, כדי לבטל המגיפה שהיתה בימיו. ורבינו הרוקח 
)הלכות ברכות סי' ש"כ( הוסיף דמאה ברכות אינן סגולה רק להינצל 
ממגיפה, אלא זוהי סגולה כללית להינצל מכל הקללות שבפרשת כי 

תבוא, ונכללת בזה סגולה להינצל מכל צרה.

)מתוך 'ביאורים והנהגות' – ימים נוראים(

ישראל  גאון  קדוש  מפי  שמעתי  כך  פי'...  אמרי  לרצון  'יהיו  וקודם 
וולוז'ין, שהיה מתפלל  רבי ראפל שאירפ זצ"ל בעת למדי בישיבת 
ולא  התחלתי  מאז  ביום.  פעמים  שלש  עשרה  בשמונה  זו  תפילה 

פסקתי, וזאת עמדה לי ולא תמוש עד עולם". 
או כפי שכתב במקום אחר את משאלת ליבו  הנוגעת ללב: "השם 

יתברך נגדו כל תאוותי ואנחתי ממנו לא נסתרה, כי יזכני השם יתברך 
בבנים וחתנים תלמידי חכמים ויראי אלוקים באמת"...

זהו כוחה האדיר של תפילה וכוחן של דמעות! 

)מתוך הספר 'אוצרותיהם אמלא'(

ללא  הרדיפות  את  הגמ"ח,  של  הגדול  הצער  את  לי  הזכיר  בעצמו 
עוול בכפינו. ואז שאלתי מה שהציק לי: "רבינו, אני מתחבט בתוך 

עצמי, האם לפני יום הדין, אני צריך לסלוח להם על מעשיהם?!"
המקסימום שציפיתי שהוא יענה, כי כדאי למחול, ואם אמחל להם הרי 
ימחלו לי משמים ו"כל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו".

רק סיימתי את השאלה והוא הגיב בפשטות – "למה לפ למחול?!"
- "כי הם הזיקו לגמ"ח, לא יכניסו כסף ויוציאו פיקדונות"...

כזה  "וכי פתה קבלן של הקב"ה שהתחייבת להביפ לקב"ה סכום   -
וכזה מידי שנה בגמ"ח, ופם לפ הופ מאטר פותך?!"

ניסיתי בדרך אחרת, ואמרתי: "ישנו דבר אחד שבוודאי אינני צריך 
לסלוח להם, בכך שהם הוציאו עלינו שם רע בארץ ובגולה, והרמ"א 
יום הכיפורים שהמוציא שם רע על חברו אינו חייב  כותב בהלכות 

למחול לו".

"פת הרמ"פ הזה גם פני מכיר, ולמרות  הוא חייך כדרכו במתיקות: 
זפת פני פומר לך - למה לפ לסלוח?!"

השבתי מנהמת לב: "הרי הם עושים לנו נזקים גדולים ומוציאים 'שם 
רע' עלינו בכל מקום, וכיצד אסלח להם?!"

"פגיד לך,  ואז פנה אלי רב אהרן-ליב במידת האמת האופיינית לו: 
עליהם  שתהיה  רורה  ופתה  היות  להם,  לסלוח  רורה  פינך  מדוע 
קאידפ, ופז הם ייענשו משמים, ופז מה יהיה, 'פ ביספלע נקמה'לה'", 
"זה לפ טוב  ועשה בתנועת ידו כמראה את הטעם הטוב שבנקמה 
שמישהו ייענש בגללך. הגמרפ פומרת שלפ מכניסים פותו במחירתו 
של הקב"ה", ואז הרים קולו – "תעשה לערמך טובה, תוריפ פת ערמך 
מהתמונה, הקב"ה מכיר פת הכתובת שלהם טוב ממך! פתה תמחל 

להם בלב שלם ופל תסתבך בררות!!"...

)מתוך חכימא דיהודאי(

ופרע  ביומא  יזיף  יעקב  בר  אחא  'רב  בגמרא  שאמרו  "מה  מוסיף, 
בליליא', שמעתי שהכוונה בדווקא בלילה של אותו יום ולא למחרת, 
דבלימוד תורה הלילה נמשך אחרי היום, כמו שכתוב 'והגית בו יומם 

ולילה' וכן 'אם לא בריתי יומם ולילה'.
"לגבי המבחנים עניין התועלת ברורה ופשוטה ביותר: כשם שהיצר 
הרע משכנע אותנו בגשמיות שאין לנו מספיק, וצריך עוד ועוד, כך, 

להיפך ברוחניות, הוא משכנע אותנו שאנו יודעים מספיק ואין צורך 
להתאמץ יותר לעמוד במבחן, ולראות מה באמת יודעים ומה לא, 
כשבוודאי השתתפות במבחן מוספה מרץ וכח להשקיע יותר ויותר 

בסיכום הלימוד, והוספת סדרי שינון וחזרות"...

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

שעות 
24

מאת הרבנים הגאונים שליט"א

להתקֵשר לתורה

מסביב לשעון

קו השיעורים של 'דרשו' - לחייג, ללמוד, לדעת

חייגו: 4992* או 077-2222-666

הרב אליהו אורנשטיין שליט"א
הדף היומי בבלי ⋅ עברית

שלוחה 21

הרב אריה זילברשטיין שליט"א
הדף היומי בהלכה ⋅ עברית

שלוחה 1

הרב מרדכי שלמה פריינד שליט"א
הדף היומי בהלכה ⋅ אידיש

שלוחה 131

הרב דוד בוק שליט"א
שיעורים מבוארים בלימוד התוס' על 

סדר הדף היומי

שלוחה 29

הרב חיים שמרלר שליט"א

הדף היומי בבלי ⋅ עברית-אידיש

שלוחה 25/26

הרב מאיר שפרכר שליט"א

הדף היומי בבלי ⋅ עברית

שלוחה 22

הרב אפרים סגל שליט"א

הדף היומי בבלי ⋅ עברית-אידיש

שלוחה 23/24

הרב יצחק לובינשטיין שליט"א

הדף היומי בבלי ⋅ אנגלית

שלוחה 28

הר' אברהם פוקס הי"ו
הפותח בכל יום - המייל היומי של דרשו
60 שניות מתוקות על סדר הדף היומי

שלוחה 3
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 מדוע פומרים פת האסוק 'ופני ברוב חסדך" בכניסה לבית הכנסת בבוקר?
 הפם עיוור מברך 'אוקח עוורים'?

 הפם מותר לומר אסוקי תאילה לאני ברכות התורה?

סיכום 
שבועי 

ב'דף יומי 
בהלכה'

ֵמהלכות ברכות השחר

• בכל בוקר אנו מברכים 'ברכות השחר' על כל טובות העולם 

להנות  שאסור  היא  אלו  ברכות  של  התקנה  סיבת  והנאותיו. 

ברכה  ללא  הזה  מהעולם  והנהנה  ברכה,  ללא  הזה  מהעולם 

כאילו מעל ב'הקדש'.

הכנסת  לבית  בכניסה  לומר  הגאונים  מימות  ישראל  מנהג   •

לתפילת שחרית, את הפסוק "ואני ברוב חסדך אבוא ביתך...", 

וזוהי מעין 'נטילת רשות' להתפלל לפני ה' בהיכלו.

עשני  "שלא  נקבה:  בלשון  מברכות  שהנשים  שכתב  יש   •

גויה", "שלא עשני שפחה", )וכן מנהג בני ספרד(; ויש שכתבו 

שהנשים מברכות בלשון זכר, )וכן מנהג בני אשכנז(. 

כגוי;  נולד  שהרי  גוי',  עשני  'שלא  לברך  רשאי  אינו  צדק  גר   •

שכיון  או  גר",  "שעַׂשני  לברך  רשאי  אם  הפוסקים  ונחלקו 

שהגיור נעשה בבחירתו אינו יכול לומר 'שעַׂשני'.

המברך  הנאות  על  הן  השחר  ברכות  ערוך,  השולחן  לדעת   •

עצמו, ולכן – לדוגמה – עוור אינו מברך 'פוקח עוורים'; ולדעת 

הרמ"א הברכות הן שבח והודאה על עצם בריאת הנאות אלו, 

ולכן יש לברכן בכל מקרה.

גוי".  עשני  "שלא  מברכים  אנו  יום  שבכל  השחר  ברכות  בין   •

"שעשני  החיוב:  בדרך  זו  ברכה  נוסח  מופיע  רבים  בספרים 

ישראל", אך כבר כתבו הפוסקים שגירסה משובשת היא.

ה'  ישראל  "שמע  הפסוק  לאחר  אדם',  יהא  'לעולם  בברכת   •

אלקינו ה' אחד", יש לומר "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד", 

חובת  ידי  זה  פסוק  בקריאת  לצאת  לכוון  יש  שלפעמים  כיון 

'קריאת שמע'.

ֵמהלכות 'מפה ברכות'

• בזמן דוד המלך עליו השלום היתה תקופה שבה מתו בכל יום 

מאה  יום  בכל  לברך  המלך  דוד  ותיקן  מישראל,  אנשים  מאה 

ברכות, והמֵגפה נעצרה.

נוספות  שעליהן  ברכות,   88 לפחות  מברכים  אנו  יום  בכל   •

ברכות המאכלים והמשקאות, ברכות 'אשר יצר', ועוד.

ֵמהלכות ברכות התורה

• לדעת פוסקים רבים, חובת ברכת התורה היא מדאורייתא, 

יש  אך  בנו',  בחר  'אשר  לברך  חייב   – ברך  אם  המסופק  ולכן 

שכתבו שחובת הברכה מדרבנן, ולכן לכתחילה יש לשמוע את 

הברכה מאֵחר. 

גמרא,  משנה,  מקרא,  התורה:  ברכת  לפני  אסור  לימוד  כל   •

הלכות ומדרשים. ושימוש בלשונות התורה ב'דרך צחות' שלא 

לשם לימוד, אינו נחשב ללימוד ומותר ללא ברכה. 

• שתי ברכות התורה הן: האחת, "לעסוק בדברי תורה... והערב 

נא..." – שהיא ברכת המצוה; והשניה, "אשר בחר בנו" – שהיא 

ברכת שבח לנותן התורה והודאה על מתן התורה.

• אמירת פסוקים שלא לשם לימוד, אלא דרך תפילה ותחנונים 

ולדעת  התורה,  ברכת  לפני  אסורה  ערוך  השולחן  לדעת   –

נהגו  אך  הדין  מעיקר  מותר  הדבר  נוספים  ופוסקים  הרמ"א 

להחמיר.

ענינים שונים

ואף אם ספק  זמן קריאת שמע,  • אם הציבור מתפלל לאחר 

שמע  קריאת  לקרוא  חובה  בזמנּה,  לקוראה  יספיקו  לא  שמא 

ביחידות לפני התפילה.

• בתי המרחץ הקדומים, היו מורכבים משלשה חדרים, שדיניהם 

וכל  שבו מסיימים את הלבישה  חיצוני,  זה מזה. בחדר  שונים 

וכן  שבקדושה,  דברים  לומר  מותר   – לבושים  בו  הנמצאים 

להניח תפילין.



הסתובב באחת הסמטאות בוורשה, 

הדבר היה לפלא. לאחר זמן נודע 

שעבד בערב שאחד מפועלי הדפוס, 

שבת בהדפסת אחד מספריו של 

ה"חפץ חיים", נשמט מתחת ידו בעת 

תשלום השכר, וכדי לא לעבור על 

העשה "ביומו תתן שכרו" ועל הלאו 

"לא תלין פעולת שכיר", חקר החפץ 

חיים אצל הפועלים היכן מקום מגוריו 

של המדפיס, ונחפז לביתו קרוב 

כדי לפרוע לו את חובו.להדה"נ,

ג)-ארבעים יכנו לא יוסיף (כ"ה 

מסופר על הרה"ק רבי יחזקאל 

משינאוא זיע"א, שפעם בא אליו 

הרה"ק רבי מאיר יחיאל הלוי 

מאוסטרובצה זיע"א, ושאל את רבי 

יחזקאל, מדוע פסקו חכמינו ז"ל 

לעבריין שלושים ותשע מלקות ולא 

ארבעים, כמו שכתוב 'ארבעים יכנו'. 

פשוט מאד, השיב הרב הדבר 

משינאווא, שאם היהודי יקבל את כל 

ארבעים המלקות, יחשוב שכבר יצא 

ידי חובתו, אבל אם יקבל רק שלושים 

רעו ותשע, ידע וירגיש שעדיין לא נפ

וב על מה שצפוי לו, אז ממנו, ויחש

.ריזהר וישמ

539גליון 
י"א תשפ"בשנה 

כי תצא

א)-(כ"ב והתעלמת מהם 

מסופר על הרה"ק רבי עקיבא איגר 

(יומא דהילולא ט"ו אלול)זיע"א,

שכאשר בא לוורשה יצאו לקראתו 

רבבות אלפי ישראל, וחלקו לו כבוד 

מלכים. מיד ביקש להטות את 

הכרכרה מן הדרך, והביע רצונו 

לבקר אלמנה אחת בעיר מבנות 

משפחתו, וכל הקהל הולך אחריו 

כדי שתזכה היא בכבוד הרב. העיר 

יהודי אחד, אמנם מצוה להרנין לרב 

לב אלמנה, אבל מר אינו מחוייב, 

הלא אמרו שפעמים רשאי אדם 

כמו זקן ואינו לפי ,להתעלם ממצוה

כבודו, שפטור מלטרוח בהשבת 

אבידה, וכי זה כבוד לגאון כמותו 

להיות הולך בעצמו אל אשה 

אלמנה פשוטה? השיבו רבי עקיבא 

איגר ואמר: משם ראיה כי רק 

אבידה התירו להתעלם, בהשבת 

אבל במקרה שלי יש פסוק אחר 

מפורש ו'מבשרך לא תתעלם'.

ט"ו)-ביומו תתן שכרו (כ"ד 

מסופר על הרה"ק ה"חפץ חיים" 

זיע"א, שפעם אחת בערב שבת 

קודש, סמוך לזמן הדלקת הנרות, 

ירידת גשמים בזכות משקל נכון

מסופר על זכותם הגדולה של הסוחרים, 

שמשקלותיהם נכונים והם נזהרים מאד שלא 

לשקול או למדוד פחות מהמידה. בעיר אחת 

עצירת גשמים ולא נענו. גזרו תענית בשעת 

בלילה הורו לרב העיר בחלום שהם יענו מן 

השמים, אם חנווני פלוני יעבור לפני התיבה. 

הדבר היה לפלא, כי אותו חנווני לא נחשב 

כלל לתלמיד חכם, אולם כאשר החלום נשנה 

כמה פעמים, כינס הרב את אנשי עדתו 

לתפילה, להפתעת כולם, ביקש הרב מהחנווני 

פני התיבה. אולם הלה סירב שיעבור ל

באומרו שאינו ראוי לכך, היות והוא נחשב 

לעם הארץ. הרב גזר עליו שיתפלל עבור 

הציבור, החנווני עזב את בית הכנסת, הלך 

לביתו והביא את המאזניים של חנותו, הוא 

ירד לפני התיבה ואמר, רבונו של עולם, שתי 

כפות מאזנים אלו כנגד שתי אותיות ה' שבשם 

דוש הוי"ה, מוט המאזנים באמצע, כנגד ו' הק

שבשם הוי"ה, הידית שבה מחזיקים את 

המאזנים כנגד י'. רבונו של עולם, העד נא, אם 

עשיתי עוול בכפות מאזנים אלו, לשקול בהן 

פחות מהמידה ופגמתי בשמך הקדוש, תרד 

אש מן השמים ותשרוף אותי, ואם לא עשיתי 

גשמי רצון עוול, אני מתפלל לפניך, שתוריד 

השמים התכסו בעבים .בזכות מאזנים הללו

וירדו גשמי ברכה מרובים.

(מעם לועז)

זמני כניסת השבת
6:33ת"א: 6:17ירושלים: 

השבתזמני יציאת 
8:06ר"ת: 7:31ת"א:7:29ירושלים: 



זאלל שוין קומען די  
mp3 . גאולה

לכבוד יומא דהילולא של המהר"ל הקדוש מפראג (ח"י אלול) 

פעם או פעמיים בשנה, היה ר' חיים השמש הזקן של בית 

שמות הכנסת 'אלט נוי שול' בפראג, נוהג לקחת בידו סל מלא 

ולהעלותם לעליית הגג של בית הכנסת העתיק, הוא היה פותח 

דלת צדדית בפרוזדור של בית הכנסת, ומטפס בזהירות 

במדרגות העתיקות, עד שהיה מגיע לדלת ברזל, אותה הוא 

ח בדחילו ורחימו במפתח ברזל גדול.פת

כשהוא אחוז חיל ורעדה היה ר' חיים נכנס בצעדים מדודים 

שהיתה מוארת רק על ידי שני חלונות לעליה האפלולית

קטנים משני צדיה קרוב לגג, הוא היה ניגש לאיטו למקום 

מנוחתו של הגולם, שערימת החימר שנשאר ממנו היתה 

קבורה תחת ערימת "שמות" שהצטברה שם במשך דורות, 

"שמות" אלה כללו ספרי קודש שנתבלו, טליתות קרועות, 

ים הללו היו מוטלים מאחורי רצועות של תפילין וכו', כל הדבר

שרשרת של ברזל שהיתה מתוחה, מסביב ויצרה צורת מצבה 

על קברו של הגולם. ר' חיים היה ניגש למקום מריק את הסל 

שבידו חוזר על עקבותיו ועוזב את העליה. 

היה זה מנהג מקודש שהנהיג הרה"ק רבי יהודה ליוואי זיע"א 

ולאחר מכן נטל המהר"ל המפורסם מפראג, שיצר את הגולם,

את חייו וקבר אותו בעליית הגג של בית הכנסת אלט נוי שול. 

לפני קרוב לארבע מאות שנה. וראה זה פלא, למרות 

שבמרוצת השנים הרבות הורקו במקום סלים אין ספור של 

שמות בכמויות שהיו צריכות למלא את המקום עד גג הרעפים, 

הה המקובל, נראה היה כי הערימה לא גבהה כלל מעל לגוב

דבר זה הפליא את ר' חיים כל אימת שהוא מילא את תפקידו 

בהתאם להוראות המהר"ל. 

הפעם האחרונה שר' חיים העלה לעליית הגג סל מלא 

שמות, היתה זמן קצר לפני שהנאצים כבשו את צכוסלבקיה. 

במשך השנים האיומות של מלחמת העולם השניה, התגלגל ר' 

ריכוז נאציים, והיה מן היהודים חיים בכמה וכמה מחנות

המעטים ששרדו בחיים אחרי תקופת השואה. ברגע ששוחרר 

ממחנה הריכוז על ידי כוחות המנצחים, מיהר ר' חיים לחזור 

לפראג, את פעמיו ל'אלט נוי שול' שבעיר העתיקה שבה היה 

ממוקם הגיטו היהודי, ושבה נבנה בית הכנסת העתיק לפני 

ם. למעלה משבע מאות שני

הוא נעצר לפני בנין בית הכנסת והביט בו ארוכות, מבחינה 

חיצונית אך מעט מאד נשתנה ברוך השם, לא העזו הנאצים 

לשלוח את ידם בבית הכנסת העתיק ביותר באירופה, הוא 

קיווה והתפלל שחיות הטרף לא שינו את בית הכנסת. לאחר מכן 

עדיין חי ומילא הוא ניגש אל דלתו של הזקן ונקש בדלת, הצ'כי הזקן

את תפקידו באמונה, הוא הכיר בקושי את השמש שהזדקן עד לבלי 

הכר, אולם למראה גובהו לא היה מקום לטעות בו, ר' חיים היה 

משכמו גבוה מכל המתפללים ועתה כאשר קומתו שחה וכתפיו 

נידלדלו, נראה ר' חיים כמו צל של עצמו משכבר הימים, השומר 

ו, כמי שרואה אדם שחזר פתאום מבין הזקן הכירו ושמח לקראת

המתים אל בין החיים. בלי אומר ודברים פתח השומר בפני ר' חיים 

את דלת בית הכנסת והוא עצמו נשאר בפרוזדור, ר' חיים נכנס 

לבית הכנסת שהיה כה מוכר לו הביט מסביב, אך לא ראה דבר כי 

ותו עיניו נתמלאו דמעות, שפתיו מלמלו והוא הודה לה' שהחיה א

וקיימו מחדש לראות מקום מקודש זה, לאחר מכן הוא הרים את 

עיניו ומיד הבחין בשינויים שנעשו במקום, הוא ראה כי במקום 

הנרות, דולקים נורות חשמליות והריצפה מכוסה בטון, מלבד זאת 

הכל נשאר כפי שהיה מקדמת דנא.

ביר ר' חיים חזר אל השומר הזקן ושאלו לפשר השינויים, הלה הס

לו כי זה היה חלק מהתעמולה הנאצית שהתאמצה להוכיח בימיו 

הראשונים של הכיבוש, כי הגרמנים אינם בארבארים כפי שכולם 

חשבו שהנם, משום כך הם עשו כאן את השיפורים הללו, ולאחר 

מכן מילאו את בית הכנסת ביהודים אותם הביאו ממחנות ריכוז 

להתפלל, והם צילמו את שונים, ציוו עליהם להתעטף בטליתות ו

המחזה כדי להראות שהגרמנים הם עם תרבותי השומר על בתי 

כנסת עתיקים, ומבטיח ליהודים חופש דת מלא. ר' חיים היה מאושר 

שהגרמנים לא ניסו להכניס שיפורים נוספים, היתה לו הרגשה שכל 

הבנין העתיק שראה עתה לפניו שפוף קמעה כאילו שקע כולו קצת 

באדמה. 

נעשה שם למעלה? הוא שאל את השומר הזקן כשמבטו נע אל ומה

העליה של בית הכנסת. בוא אראה לך השיב, הוא פתח את הדלת 

המובילה למדרגות והם עלו בהן לעליה, שם פתח השומר את דלת 

הברזל הכבדה, ר' חיים עמד שם כשלבו מלא חרדה, והוא שותק 

לפתע כאילו שתיקה כבדה. לאחר מכן צעד כמה צעדים קדימה ו

חדל לבו מפעום, הוא עצר מוכה הלם ומבטו התמקד במשהו זר 

ומוזר שבלט מערימת השמות שכיסתה את מקום מנוחתו של 

הגולם, היתה זו ידית של כידון שלהבו היה נעוץ בתוך השמות, מה 

זה? הוא שאל את השומר כשהמלים מתפרצות מפיו. 

אה, זהו סיפור שלם אמר השומר, שלא הופתע מעצם השאלה. 

לאחר מכן הוא סיפר את סיפורו: למחרת כיבוש פראג בידי הנאצים 

חיילים באו לכאן שני גנרלים שלהם מלווים ביחידה קטנה של

.חגורים בכלי נשקם



שמענו על אגדת ,אחד הגנרלים הקשיש שלהם אמר לי

האם זה נכון שהגולם קבור למעלה בעליית הגג ,"הגולם"

של בית הכנסת? השיבותי לו כי סיפורו של הגולם אינו 

אגדה, וכי הוא אכן קבור בעליית הגג של בית הכנסת. קח 

אותם אותנו לשם למעלה, פקד עלי הגנרל. ניסיתי להניע 

מלבצע את זממם, אמרתי מה שאמרתי, אך הגנרל קטע את 

דברי בחוסר סבלנות. 

בסופו של דבר לא היתה לי ברירה אלא להעלות אותם 

לעלייה, כאשר עלינו שאל אותי הגנרל בחוסר סבלנות, 

היכן הגולם? הראיתי להם על ערימת השמות ואמרתי להם 

מה ואחד הנה שם, הגנרלים ניגשו אל המעקה הביטו פני

מהם קרא מאוכזב: הרי זה ערימה של אשפה ותו לא, חס 

ושלום אין זה אשפה אמרתי להם, אלה הם רבותי תשמישי 

קדושה שנתבלו מרוב שימוש, ושרידיו של הגולם קבורים 

תחתיהם. 

נקה את האשפה פקד עלי הגנרל בטון מאיים, אני התחננתי 

כלית על נפשי ואמרתי להם, אדונים רבי חסד, אסור בת

האיסור לנגוע בזה, כך פקד הרב הקדוש שיצר את הגולם, 

ומאוחר יותר הניח אותו כאן למנוחת עולמים, יורשה לי 

להעיר בכל הכבוד, כי יהיה זה מסוכן ומביא מזל רע לחלל 

מקום קדוש זה. שטויות, הרעים עלי הגנרל הצעיר בקול 

ן נביחה, תנקה תיכף ומיד או שכאן... הוא שלף אקדח כיוו

אותו עלי וחזר וציווה לנקות את המקום, אינני יכול, אסור, 

אמרתי ולא זזתי ממקומי למרות שאקדח טעון היה מכוון 

עלי.  

עזוב אותו, אמר הגנרל הקשיש לעמיתו הצעיר, הוא קרא 

לאחד החיילים ופקד עליו לנקות את הערימה, הלה ניגש, 

אולם שלף את הכידון שלו ונעץ אותו לתוך ערימת השמות,

כעבור שנייה הוא השמיע קול זעקה מרה, הוא שמט את 

ידית הכידון ונפל לאחוריו כשהוא מזדעזע בכל גופו, לאחר 

מכן הוא נשאר שוכב חסר חיים. שני הגנרלים נראו 

הם עזבו את המקום במהירות, ,מזועזעים ממראה עיניהם

שני חיילים נשאו את גופת חבריהם ואף הם הסתלקו 

שוב לא העזו ,מת שבאו, לאחר מקרה זהבמהירות כלעו

סיים ףרגלם בעליה של בית הכנסתתהגרמנים להציג א

השמש הזקן את סיפורו.

ושבת עד השם אלקיך

לסוחר אחד בעל חנות יינות, שבא לבית משל

מסחר סיטונאי כדי לקנות כמות גדולה של יין 

לחנותו, לאחר שהציגו לו את החשבון, ביקש 

הסוחר שיתנו לו את היין בהקפה, מכיוון שאין בידו 

כעת, והבטיח לשלם מאוחר יותר כאשר לשלם

ענה לו –ימכור את הסחורה בחנותו.  אינני יכול 

זה מספר פעמים נתתי לך בהקפה, וגם -המוכר 

הבטחת לסלק את חובך במועד, אך לא קיימת את 

הבטחותיך. התחנן הסוחר: אנא, רק הפעם תן לי 

בהקפה, ואשלם לך במועד, בכל הפעמים הקודמות 

מפני סיבות שונות שמנעו ממני לשלם, לא שילמתי 

אולם הפעם אני מבטיח כי אשלם בזמן! לא הועילו 

הסיטונאי עמד בסירובו.–כל הפצרותיו 

בעודם מדברים נכנס סוחר אחר לחנות, וכאשר 

שמע את הדברים אמר לסוחר: שמע לי, אתן לך 

עצה: לשם מה אתה קונה עכשיו כמות כה גדולה 

חיר רב? קנה מעט ושלם של יין, ומתחייב למ

עכשיו. הסכים הסוחר לעצה נבונה זו וכן עשה, 

קנה מעט יין ושילם את מחירו, את היין מכר 

בחנותו ובכסף שהרוויח, שב וקנה עוד יין, וחוזר 

חלילה, עד שהצליח במסחרו החזיר את כל 

חובותיו.

ה שימחול לנו על : אנו מבקשים מהקב"והנמשל

כל חטאינו ומבטיחים שלא נשוב ונחטא, אולם גלוי 

וידוע לפניו שלמרות ההבטחות נשוב ונחטא. אין 

כל דרך בפנינו אלא לנהוג כאותו סוחר, נתחיל 

ונחזור בתשובה בדבר מסויים, למשל, אדם יקבל 

על עצמו להיזהר בחטא הדיבור, כאשר יתגבר על 

ר גם מחטאי חטא זה, יקבל על עצמו להישמ

העיניים, וכן הלאה... כך יסלק האדם את חובותיו 

לקב"ה מעט מעט, עד שיזכה ויהיה בעל תשובה 

גמור. 



"דודי קאר"בחסות 

הסוכן החרדי שלך להשכרת ומכירת 
052-7655-222רכב בכל הארץ 

פוסטרבחסות דפוס 
דפוס אישי מקצועי

רחובות54ההגנה 08-8422112
P6422112@gmail.com

ואהבת לרעך כמוך

מסופר על הגאון הקדוש מוילנא 

זיע"א, כשהיה ילד יצא פעם לשחק 

עם חבריו, ראה אותם משחקים 

בנדנדה, זה עולה וזה יורד, פירש

מהם ונכנס לביתו. שאל אותו אביו: 

אליהו יקירי, למה אין אתה משחק 

עם חבריך? השיב הילד: כתוב בתורה 

"ואהבת לרעך כמוך" ואיך אני יכול 

לעלות את עצמי ובו בזמן להשפיל 

את חברי ולגרום לו לרדת.

מידת הוותרנות

משפחתו של הרה"ק רבי אליהו 

א גדלה, והיה צורך לאפיאן זיע"

לעבור לדירה גדולה יותר. באותו 

זמן קשה מאד היה להשיג דירות, 

עלה בידם ,ורק לאחר יגיעה רבה

סוף כל סוף למצוא דירה מתאימה 

במחיר לא גבוה. שכרו עגלון 

והטעינו את כל רהיטיהם 

ומטלטליהם על העגלה שתעבירם 

בהגיעם לפתח לדירתם החדשה.

בי הדירה החדשה, פנה אל ר

אליהו, שנראה מותש, אדם ואמר 

לו: דע לך ר' אליהו, את בתי אני 

עומד להכניס לחופה, חיפשתי 

דירה בכל העיר ולא מצאתי דירה 

אחרת אלא את זו בלבד. והנה 

באת אתה והקדמת אותי. דע לך, 

אם אתה נכנס לדירה, אצטרך 

בני הבית לעכב את החתונה.

ששמעו את הדברים, החלו לטעון 

ו, משפחה מרובת ילדים על עזות

מצאה לה דירה, גמרו וסיכמו עם 

המשכיר, מה לו כי ילין עלינו? אך 

רבי אליהו שמע את הדין והדברים, 

ולאחר דקות מספר הפר את 

)ד"יתלמוד תורה (
) כל העוסק בתורה, יסורין בדלין הימנו. א

(ברכות דף ה' ע"א)
) לא נברא האדם אלא לעמל התורה. ב

(סנהדרין דף צ"ט ע"ב)
של לימוד התורה הוא ) בכל תיבה ותיבהג

לומד מקיים מצות עשה בפני עצמה, ואם
פרק משניות או דף גמרא, הוא מקיים כמה 

ז"ל ב"שנות מאות מצוות, כמו שכתב הגר"א
אליהו" פרק א' דפאה (משנה א', בפירוש

הירושלמי, ואם כן, הארוך, ד"ה ות"ת) בשם
נבוא לחשבון כמה אלפים תיבות קדושות 

בפני עצמה היא מצוה של תורה, שכל אחת
ים, וכנגדם הכנסנו כמה יטלנו בידירבה, שב

של ביטול מצות עשה אלפים עוונות
דתלמוד תורה בעת הזה גופא. (חפץ חיים, 

ס"ק י"ב)עשין,–פתיחה 

שבת קודש י"ד אלול

הרה"ק רבי יוסף אשכנזי ב"ר ישראל (מח"ס "אהלי 

תרכ"ו)-יוסף" 

יום ראשון ט"ו אלול

הגה"ק רבי עקיבא אייגר ב"ר שמחה בונים (תקי"ט)

יצחק (שו"ת הרה"ק רבי שלמה משה אלשקר ב"ר

תקנ"ט)-מהר"ם אלשקר 

הרה"ק רבי יעקב קאפיל חסיד (תלמיד הבעש"ט) 

ב"ר נחמיה פייבל (תקמ"ו)

הרה"ק רבי מאיר הורווביץ מלברטוב (תר"א)

יום שני ט"ז אלול

רבי אברהם נפתלי צבי מוורמיזא ב"ר משה הלוי 

(תע"ב)

יום רביעי י"ח אלול
ב"ר רבינו המהר"ל מפראג רבי יהודה ליואי

בצלאל (שס"ט)
(שע"ג)-רבי יצחק חיות ב"ר אברהם (אפי רברבי 
הרה"ק רבי יוסף מאוסטילא ב"ר מרדכי 

מנעשחיז (תק"צ)
וחזון-צדקזבחיסומך (בעלעבדאלההגה"ק רבי

תרמ"ט)-למועד 
יום חמישי י"ט אלול

בנבנשתי ב"ר ישראל (תל"ג)חייםרבי
אלאמביבורנשטייןנחוםזאבהרה"ק רבי

יום שישי כ' אלול
הרה"ק רבי משה אריה פריינד ב"ר ישראל 

(תשנ"ו)

זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

שתיקתו, פנה לעגלון וציווה עליו: 

בבקשה, לא לפרק את המטענים, 

עליך להסיענו חזרה לדירתנו 

.הישנה

ולא ימחה שמו מישראל (כ"ה ו')

מסופר על רבה של ירושלים 

"ו, הרה"ק רבי יוסף חיים עיה"ק ת

זוננפלד זיע"א, שפעם שמע 

שאחד ממקורביו קילל את אחד 

האפיקורסים המפורסמים ביותר 

בירושלים. הגיב הרב ואמר: אני 

לא נוהג ככה, הקדוש ברוך הוא 

מלא רחמים, והוא יכול לרחם גם 

על רשעים כאלו, אין עיני צרה 

אם פלוני ירוחם מה', וגם יזכה 

א, כאן בעולם הזה לחיי עולם הב

אנו מחוייבים להתנגד להם, כי 

הרי הם מזיקים ומקלקלים את 

הסביבה, מה שאין כן כאשר עברו 

לעולם הבא. ולבסוף הפטיר רבי 

יוסף חיים, וכלום אתה חושב 

שאין כל צד טוב ברשע פלוני? 

אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר 

כל בריה ואפילו שכר שיחה נאה, 

וה, וזכות ואין עבירה מכבה מצ

אינה בטלה אפילו באלפי אלפים 

.חובות

ל השונאלהתפלל ע

הרה"ק רבי יחיאל מיכל 

מזלאטשוב זיע"א ציוה לבניו: 

התפללו בעד שונאיכם שיהיה 

להם טוב, כסבורים אתם שאין זו 

עבודת השם זוהי עבודה יותר 

מכל תפילה.
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 לעילוי נשמת  העלון מוקדש

 משה בן גורג'יה ז"ל
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  בברכת שבת שלום

 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 
 

 וצבא לכאן? 
 

נראה לבאר זאת על פי מה שמובא ברש"י 
"לא  -בהתחלת הפרשה בעניין אישה יפת תואר

דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע". התורה 
בפרשתנו מדברת על מלחמה מסוג אחר, 
מלחמה רוחנית כנגד יצר הרע ותופעות רוחניות 

ת במלחמה התורה פותחשליליות בפרט ובכלל. 
רוחנית פנימית שמתרחשת בתוך האדם עצמו, 
כנגד יצריו ותאוותיו, כפי שמתבטאת בפרשת 
אשת יפת תואר. לאחר מכן יש התמודדות עם 
בעיה של שלום בית: אישה אהובה ואישה 
שנואה. זה יכול להיות גם כשמדובר באותה 
אישה שלפעמים היא אהובה ולפעמים שנואה. 

 ורר ומורה. אח"כ התמודדות עם בן ס
 

יש תופעות חברתיות שליליות, לדוגמא: הוצאת 

שם רע על נערה מאורסה, פיתוי נערה, הלנת 

שכר ועוד. בסוף הפרשה כתוב על מלחמת 

עמלק, מצוות מחיית עמלק וזכירת מעשה עמלק. 

נמצא שפרשתנו מדברת על מלחמה מסוג אחר: 

מלחמה רוחנית שהיא חשובה לא פחות 

רה מלמדת אותנו ממלחמה פיזית. התו

שהמלחמה הרוחנית היא המלחמה האמיתית. 

היא נמצאת בתוכינו, בנפשינו, בבתינו, בילדינו 

ֵאיזֶהּו גִּּבֹור? ַהּכֹוֵבׁש "ובנוער שלנו. חז"ל אמרו: 

גבורה אמיתית היא )פרקי אבות ד,א(. " ֶאת יְִּצרֹו

לאו דווקא מול האויבים מבחוץ אלא מול היצרים 

חינוכיות וחברתיות שלוקות  השליליים ונורמות

 .בחסר ומול עוולות חברתיות ומשפחתיות

ש   רָּ י ֵתצֵ ת פָּ  עָהר  ר יֵצ   - אכִּ

התורה נותנת לנו הוראה ברורה כיצד להתנהג 
ע"  ר רָּ בָּ ֹּל דָּ ּכ , )דברים כג, י(במחנה: "וְנְִּׁשַמְרתָּ מִּ

ר"  בָּ דֹוׁש וְֹלא יְִּרֶאה ְבָך ֶעְרוַת דָּ יָּה ַמֲחנֶיָך קָּ "וְהָּ
חז"ל למדו מכאן שיש להיזהר  ו(.)דברים כג, ט

מלשמוע דברים רעים ולשון הרע ושלא להרהר 
 הרהורים אסורים. 

 

השורש של המלחמה החיצונית הוא 
התמודדות במלחמה הרוחנית הסובבת אותנו ה

בכל התחומים והמישורים. הכל מתחיל ממה 
שקורה בתוך נפשינו פנימה. כאשר האדם 

ים, בסופו של מתגבר על יצריו ותאוותיו השלילי
דבר הוא יוכל להתמודד בצורה טובה עם בעיות 
בשלום בית וחינוך הילדים. מתוך כך ניתן יהיה 
להתמודד עם בעיות חברתיות וחינוכיות, 
אלימות ועוולות חברתיות ומשפטיות. הכל יבוא 

 על מקומו בשלום.
 

ן מלחמה ואשת יפת תואר יהפרשה פותחת בעני
ות את עניין צבא ומזכירה עוד שלוש פעמים לפח

ֹּיְֶביָך וְנְִּׁשַמְרתָּ  א.ומלחמה.  "ּכִּי ֵתֵצא ַמֲחנֶה ַעל א
ע" ר רָּ בָּ ֹּל דָּ ּכ יׁש  ב. )דברים כג, י(. מִּ "ּכִּי יִַּקח אִּ

ל  יו ְלכָּ לָּ ֹּר עָּ ה ֹלא יֵֵצא ַּבצָּבָּא וְֹלא יֲַעב ׁשָּ ה ֲחדָּ שָּ אִּ
ַמח ֶאת אִּ  ת וְשִּ נָּה ֶאחָּ י יְִּהיֶה ְלֵביתֹו ׁשָּ ר נָּקִּ בָּ ְׁשתֹו דָּ

ח קָּ ה  ג. )דברים כד, ה( ֲאֶׁשר לָּ שָּ "זָּכֹור ֵאת ֲאֶׁשר עָּ
ְמֶחה ֶאת  יִּם. תִּ ְצרָּ מִּ ֵלק ַּבֶדֶרְך ְּבֵצאְתֶכם מִּ ְלָך ֲעמָּ

ְׁשּכָּח" יִּם ֹלא תִּ מָּ ַתַחת ַהשָּ ֵלק מִּ )דברים כה,  זֵֶכר ֲעמָּ

  יז, יט(.
 

הדבר תמוה, למה ראתה התורה לפצל את 
תי פרשיות שונות, פרשיות המלחמה והצבא לש

שופטים וכי תצא? הרי פרשת שופטים עוסקת 
בסדרי ממשל ועניינים לאומיים אחרים כולל 
ניהול מלחמה וצבא, מי פטור מצבא ומי חייב 
וכו'. לכאורה, היה צריך לרכז את כל ענייני 
המלחמה והצבא בפרשת שופטים מכיוון 
שפרשת כי תצא עוסקת במצוות רבות במגוון 

ורים לפרט ומה עניין מלחמה תחומים שקש

 רחל נלי בן דביר להצלחת

 רחל נלי בן דביר

 

 

 

 

 

 לרפואה שלימה

 לנוריאל בן אסתר 

 

 ה'תשפ"ב לולא י"ד
 
 

81:93 

 שלימה לרפואה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

 

 

92:86 

 

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

 

 

 

81:91 

 

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

 

 

 

 

92:84 

 לאוקמי שכינתא מעפרא העלון מוקדש 

 דליה אפרת בת נעימה ע"הי ימא תלעילוי נשמת מרו
 

 

92:88 

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

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

 גלית בת מסודי         ליאור יהושע סומך וב"ב
 ארז בן שושנה       יהודה אריה בן רחל ברכה

 קסירר אפרים וב"ב            רונן אברהם וב"מ
                       משפ' שטרית       רחל ברכה בת פדילה דליה

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

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

 שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב 
 רז דוד בן לאה וב"ב       עמית בן אהרון וב"ב

 

 זיווג הגון וכשר במהרה

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

 יפית שרה בת ג'ינה                טיאילן בן ג'ולי
         אנאל חביבה בת שולמית        דרור בן סופיה
 מאיר בן שרית ואליהו            מיטל בת מלכה

   נעם בן שרה       טליה עדן אסתר בת שולמית
 דוד עומרי בן יהודית    שירי ימנה בת שולמית

 שמעון בן שולמית    שושנה שירה בת סילביה
 טובהעמית בת        סיון רבקה בת אלן אסתר

 אורן בן נעמי     אברהם גורג'י בן דליה אפרת
 

 זרע קודש בר קיימא

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

 רחל מרים בת יהודית            סיון בת אסתר
 שושנה ואושרית בת               דניאל בן שרה
 דגנית בת שושנה                   נעמה בת יפה
 נתנאל בן ג'ינה                                אסף בן סופיה

 מיטל בת שושנה
 

 רפואה שלמה

 יצחק בן עזרא     ברכה רחל  מאיר ישראל בן
 בריאות ואריכות ימים    -ימנה ניזרי בת סטה

 ימים בריאות ואריכות  -מרדכי ניזרי בן פרחה
 דליה אפרת בת נעימה            מאיה בת עדי

 מיכאל יהודה בן מרים         סימי בת סוליקה
 דינה בת מזל                        אורן בן אסתר 

          נעמי בת רחל           נעם יצחק בן רחל ברכה
 אפרים בן שרה            שירה שילת בת אורלי

 אסתר בת סוליקה   לביא ישראל בן תמר חיה
 נחום בן כיריה              מוריה בת רחל ברכה

          ישראל בן חווה      יהודה אריה בן רחל ברכה
  רחל בת זוהרה    הצלחה ורפואה-יפה בת שרה

 עינת בת רחל ברכה               משה בן נזימה
             יצחק בן פנינה                 רפאל משה בן רחל

      יצחק בן רבקה      רחל ברכה בת פדילה דליה
 קסנש בת דגטו                   רונית בת סבריה

 רפאל אבידן בן תקווה               יצחק בן חנון
            בנימין בן ברכה                       אליהו בן רחל

     נעימה בת שרה           אלן אסתר בת שרלוט

     בן אסתר מלכה יהודה לייב
רפואה שלמה ובריאות    -נעם אלימלך בן אושרית

     איתנה
בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה

 ימים

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

81:63 

 פניני עין חמד

81:93 

 

 הצדיק ר' חיים אבישלום כהן פרחיה בן בלנקה זצ"ללע"נ 
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 ?על מה צריך להקפיד כשאומרים סליחות
 

 :'הכשרות למעשה'רבנות מקומית מבשרת מתוך ספרו  מפי ר' אליהו חיים פנחסי,סיכום ההלכה  להלן
 

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

 

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

בא"ח וישלח י"ג,  מקורות:הוא ככלב השב אל קיאו.  -שעל המיטה', לא יאמר בשניהם וידוי, מכיוון שאדם שאומר וידוי פעמיים 
 שער הכוונות דף נ"א.

 

גם הם צריכים להתאמץ לומר סליחות עם הציבור. ראוי שיישנו מוקדם כדי שלא יפגעו בלימוד  -תלמידי חכמים ומלמדים 
 רמ"א יו"ד רמה סי' י"ז. מקורות:תורה או בהעברת שיעור לתלמידיהם וכו'. 

 

רה עד שעה מאוחרת בלילה, ואם ישכימו באשמורת הבוקר לומר תלמידי חכמים ובחורי ישיבות שרגילים לעסוק בתו
סליחות, יש חשש שיתבטלו מסדר לימודם ביום, ישתדלו לומר סליחות בציבור אחרי חצות הלילה. אם הם לא מוצאים 

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

 

המשכים לומר סליחות באשמורת הבוקר, צריך להיזהר שלא ינום ולא יַׁשן בתפילת שחרית, ובפרט בקריאת שמע 
מפני קדושתם. וברכותיה ובתפילת שמונה עשרה. במיוחד אם הוא מניח תפילין, שאסור לישון בהם או להסיח דעתו מהם 

מי שלא נזהר בזה יצא שכרו בהפסדו. כלל גדול אמרו בעבודת ה': לשמור קודם את העיקר ורק אח"כ להוסיף בחסידות, 
אם הוא לא יכול להיזהר בזה, עדיף שיאמר סליחות לפני תפילת מנחה או  ולא לזלזל בעיקר ולקיים רק את התוספת.

 תפילין כראוי. בחצות הלילה, כדי שיוכל להתפלל שחרית עם
 

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

 

קדיש 'תתקבל' אפילו אם מתפללים תפילת שחרית מיד אחרי הסליחות. אם היו עשרה אחרי שסיימו לומר סליחות, יאמרו 
 הכנסת לפני אמירת הקדיש, לא יאמרו קדיש תתקבל ללא עשרה אנשים בביה"כ.-שאמרו סליחות, ואחד מהם יצא מבית

 
 
 

 

לטובה. אבל דבר אחד ברור, בכוח אנחנו נמצאים באמצע חודש אלול. אף אדם לא יודע מה ייגזר עליו בשנה הבאה עלינו 
התפילה ניתן לשנות את הגזירות. הרה"ג ר' גואל אלקריף סיפר: ר' קלמן, ניצול שואה שהגיע מהונגריה סיפר לי: "בשנים 
הראשונות של מלחמת העולם השניה המצב של יהודי הונגריה היה טוב מהמצב של היהודים בשטחי הכיבוש הגרמני. 

ידי הגרמנים וחיינו כמעט כרגיל. בשנת ה'תש"ד הצבא הגרמני פלש אליה. אדולף אייכמן ימ"ש הונגריה לא נכבשה על 
 ריכז את המעבר לגטאות ומשם ברכבות לאושוויץ".

 

"היינו כשבע מאות ילדים ונערים באושוויץ. ביום כיפור הגרמנים ימ"ש לקחו קרש ונעצו אותו בקיר. את מי שהיה בגובה 
לחיים. את מי שהיה נמוך ממנו הפנו שמאלה, לתאי הגזים. הילדים הגבוהים שרדו. הגבוליים  הפנו ימינה, -של הקרש 

ניסו לעמוד על קצה האצבעות ולהגביה את עצמם. היו הרבה ילדים נמוכים שנשלחו לתאי הגזים. הם מסרו את נפשם על 
 קידוש ה' יתברך.

 

א "אנחנו, חמישים ושניים ילדים, היינו בקבוצה האחרונה. הת יר ַלַמֲעלֹות ֶאשָּ חלנו לומר בזעקות שבר ובבכיות נוראות: 'ׁשִּ
י' ֹּא ֶעזְרִּ ים ֵמַאיִּן יָּב רִּ . ראינו בעינינו את קבוצות הילדים שלפנינו שמסרו את עצמם על קידוש ה'. )תהילים קכא, א( ֵעינַי ֶאל ֶההָּ

 להם הגז!". לפתע התברר לגרמנים שנגמר הגיע תורינו. כבר הכניסו אותנו לתאי הגזים.
 

שיהיה ברור: היינו כבר בתוך תאי הגזים! מה הוציא אותנו משם? התפילה! הזעקות והבכיות, התפילה האמיתית "
. צא ולמד", ר' קלמן הם פקדו עלינו לחזור למחנה וכך ניצלנו -שבוקעת מעומק הלב. כשהגרמנים ראו שהגז נגמר 
' קלמן גר בנתניה והיה הגבאי בבית הכנסת של האדמו"ר מצאנז. סיים, "מה כוחה של תפילה שנובעת ממעמקי הלב". ר

 .הוא נפטר אמנם בגיל צעיר יחסית, אבל זכה להקים משפחה לתפארת
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)נישאה ר' חנניה יוסף, מרת טשארני  )מזיווג ראשון(:ילדיו  )ה'דברי חיים'(.הרה"ק ר' מאיר לייפר מפרמישלאן, ור' חיים מצאנז 

 11)נפטר כבן רבי ישעיה אשר  )מזיווג שני(: ילדיו לר' יעקב יעקבקא היילפרין אבד"ק סוקוליבקה, מח"ס 'יעקב לחוק' על חוק לישראל(.

 חידושי תורתו. –שפת אמת • מספריו:ורבי אברהם זרח אריה יהודה ליבוש.  שנים בלבד(
הקדמה לספר 'אמרי יהודה' סיפר בנו, הגאון רבי אברהם זרח אריה יהודה ליבוש: "בשנת ה'תרכ''ז ליל יוה''כ אחר חזרת הספרים לארון ב

ם אֹוֶדךָּ  ֹּם ה' ֱאֹלַקי ְלעֹולָּ )תהילים ל, יג(. יש ב' בחינות  'הקודש עמד אבי ומורי על רגליו, ופתח ואמר ברוב בכיה: 'ְלַמַען יְזֶַמְרָך כָּבֹוד וְֹלא יִּד
שבהם מודים ומשבחים לקב''ה: האחת על הטובה, בעת שהקב''ה משפיע חסדים טובים לאדם בעושר וכבוד, אז ההודאה והברכה לקב''ה 

דם לקבל מרוב טוב, והשניה על הרעה ח''ו ביסורים של אהבה שהוא מיתת בנים רחמנא ליצלן, ובכל מה דעביד רחמנא לטב עביד וצריך הא
ֹּן' ֹּם ַאֲהר שלא הרהר אחר מידותיו של הקב"ה וקיבל הכל באהבה ושמחה". רבינו  -)ויקרא י, ג(  באהבה ודום לה' וכמו שנאמר באהרון: 'וַיִּד

". בשעה שאמר את הדברים לא הבינו החסידים כוונת מכה אחת עוד נוכל לסבול. אבל לא שתיים, לשני מכות אין לנו כוחהוסיף ואמר: "
 פשר דבריו ולמה ירמזו דבריו ומדוע הזכיר את אהרון על פטירת שני בניו ואמר שרק מכה אחת יוכל לסבול. ו
 

עו כעבור מספר חודשים, ביום א' של חנוכה, שני בניו חלו: הגאון ר' ישעיה אשר והגאון ר' ליבוש. שניהם חלו במחלה קשה ומסוכנת רח''ל והגי
עשרה -'אחי הגדול ירא ה' מו''ה ישעיה אשר ז''ל שהיה בן שמונה -ישעיה אשר אחיו, ר' ליבוש כתב עליו  עד שערי מוות. לבסוף נפטר בנו ר'

ח"י טבת ד'תרכ''ז''(, ובנו רבי ליבוש התרפא ב"ה לגמרי ממחלתו ועוד האריך לאחר מכן לחיות עוד שנים ארוכות. אז ראו הכל -שנים ונפטר ב
בליל יוה''כ לאחר שחזה את אשר יארע לשני בניו הקדושים לאחר זמן, והקדים רפואה למכה  בחוש כי דברי רבינו נאמרו ברוח הקודש

 בתפילה שעשתה מחצה.

פני פטירתו, קרא לבנו וציווה עליו כי כמו שבחיי חיותו הידר מאוד במצוות הכנסת אורחים וביתו היה תמיד פתוח לרווחה, כך רצונו שגם ל

ו יהיה פתוח בכל עת ולא ינעלו אותו. בנו הקפיד מאוד לקיים את צוואת אביו בכל עת. למרות ששומר אחרי מותו פתח האוהל שעל ציון קבר
בית החיים היה בא אליו בטענות שלכבוד הצדיק הוא דורש שהאוהל יהיה סגור על מנעול ובריח כדי שרועי הסביבה לא ינהגו במקום מנהג 

 שתמיד יהיה פתוח לרווחה לכל מי שרוצה, כרצון אביו הקדוש. ביזיון, עם כל זה לא הסכים שינעל את השער והשגיח
 

פעם כשנכנס בבוקר לבית המדרש, סיפר למקורביו כי פלא הוא בעיניו שאביו הקדוש התגלה אליו בחלום ופנה אליו בתרעומות על אשר לא 
, ואיש אחד שרצה להיכנס לשם נמנע מזה. רק הטיב להשגיח שלא ישימו מנעול על אוהל קברו. יום קודם לכן השומר התקין מנעול על הפתח

 יצאו הדברים מפיו ואחד מהנוכחים נפל והתעלף. 
 

לאחר שהעירו והשיבו את נפשו סיפר בהתרגשות שאצלו קרה הסיפור. מנהג קבוע לו ביום הזיכרון של הוריו, כשבא להשתטח על קברם 
ו ומדליק שם כמה נרות. אתמול חל היארצייט של אביו ובא כמנהגו לבית ולהדליק נרות, הוא ניגש אחר כך להשתטח גם על ציונו של רבינ

 החיים. כשרצה להיכנס לאוהל, מצא אותו נעול. 
 

מכיוון שהיה עייף ויגע, התעצל לטרוח וללכת לבקש מפתח בעיר ולשוב לאחר מכן אל האוהל. הוא ביטל ממנהגו ולא הדליק נרות על ציון 
התקין מנעול בלי רשות והסכמה. היה זה פלא לעיני כל עד כמה צדיקים יודעים מה קורה בעולם הזה  הצדיק. לאחר מכן התברר שהשומר

 ורוצים בהמשך קיום מצוות ומעשים טובים.

בברזאן.  (1125)נולד בשנת ה'תק"ע  -המקובל הגאון הרב משולם שרגא פייבוש היילפרין זצ"ל
דור עשירי לרבינו המהרש"ל, ובן אחר בן לרבינו אלחנן מבעלי התוספות. אימו ע"ה היתה מצאצאי 

כל כבר כשהיה צעיר לימים הפליא את  )מח"ס 'יושר דברי אמת'(.הרה"ק רבי משולם פייבוש מזבריז 
רואיו בתפיסתו המהירה ובכח זכרונו העצום. בור סוד שאינו מאבד טיפה. שקידתו והתמדתו היו 

 לשם דבר. הוא עשה חיל בלימודיו ועלה מעלה מעלה במעלות התורה והיראה. 
 

כשהיה נער נהג בפרישות ובחסידות. לאחר נישואיו המשיך לשבת באהלה של תורה, כשהוא 
רישות על פרישותו. לאחר שמלאו לו עשרים שנים, ולאחר שמילא מוסיף התמדה על התמדתו ופ

את כריסו בש"ס ופוסקים, אביו התחיל ללמדו קבלה. תוך זמן קצר רכש בקיאות עצומה בזוה"ק 
ובכתבי האריז"ל. הזוהר הקדוש וכן שמונת השערים ושאר כתבי האריז"ל היו שגורים על לשונו, 

 ובהם הגה יומם ולילה. 
 

אשתו, נישא בשנית וגר מספר שנים סמוך לשולחן חותנו ברופשיץ. בשנת ה'תר"ה לאחר פטירת 
בעיקר נגידי  -לאחר פטירת אביו, התחיל לשמש ברבנות בברזאן. אולם, קמו לו מתנגדים (1166)

הקהילה. הם הצליחו להורידו מכסא הרבנות. רבינו נשאר שם והמשיך להנהיג את עדת החסידים. 
ברבנות בברזאן. כל עבודתו הקדושה של רבינו היתה בהסתר ולימוד  לאחר זמן חזר למקומו
 התורה היה ללא פניות. 

 

עורר פעמים רבות את תלמידיו ושומעי לקחו אודות מעלותיה העצומות של מצות הצדקה. כל עני 
ובעל מכאוב היה הולך לבית הרב ויוצא עם נדבה הגונה. היה מפריש חומש מממונו ומחלק 

שנים.  48-. חי כ(1184)י"ט אלול ה'תרל"ו -הקודש. נפטר ב-לעניים. האיר פנים לכל אדם. בעל רוח
 ברזאן. בנו, רבי אברהם זרח אריה יהודה ליבוש, מילא את מקום אביו.ציונו ב

 

 )אב"ד ברזאן. היה מהחבורה הקדושה של ה'חוזה מלובלין'(.הגאון המקובל ר' נפתלי הירץ  אביו:
)זיווג מרת חנה בת הגה"ק ר' חיים ליפשיץ אב"ד בוברקא(.  -)זיווג ראשון מרת חיה לאה ליפשיץ  נשותיו:

אביו, הגאון ר' נפתלי הירץ, האדמו"ר ר'  מרבותיו: הרה"ק רבי אשר ישעיה רובין מרופשיץ(.בת  -שני
, האדמו"ר מרן רבי שלום רוקח מבעלזא, הרה"ק רבי )מח"ס 'אור ישע'(אשר ישעיה רובין מרופשיץ 

)מח"ס 'דעת הגה"ק ר' אברהם דוד מבוטשאטש  )אריה דבי עילאי(,אריה לייב ליפשיץ מווישניצא 

 , הרה"ק ר' שמעון ליקובר מירוסלב, הרה"ק ר' יהודה צבי הירש אייכנשטיין מראזלא, שים'(קדו
 

 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ְלָאכִׁים אׁשֹונִׁים ְכמ  ם רִׁ ב ְמֻׁשָלם ְׁשָרָגא -אִׁ ְמֻקָבל ָהר  יןפייבוש  ה  יְְלֵפרִׁ  "לזצ ה 
 

 

 

 



 

 

  
 

 

כנראה מה שבלבל אותי היה שבאותו רגע רכבים לא עברו 
שם. בדרך כלל רכבים רבים עוברים שם, ואי אפשר לא 

 לשים לב לאור של הרמזור.
 

כעבור שניות ספורות רכבים רבים הגיעו לשם תוך כדי 
שהם נוסעים במהירות. במהלך ההליכה בכביש שמעתי 

 רי. צפירה של רכב לעב
 

באותו הרגע הבחנתי לראשונה שאני עובר את הכביש 
כאשר הרמזור הוא אדום ובשלושת הנתיבים יש מכוניות 

 שנוסעות במהירות גדולה.
 

האם לחזור אחורה או ללכת  -לא ידעתי מה עדיף לעשות 
מהר יותר כדי לעבור את הכביש. בהתחלה התחלתי 

 ללכת במהירות כדי לעבור את הכביש.
 

יה הבחנתי שאני נמצא במצב סכנה. אם אני לאחר שנ
אמשיך ללכת בכביש, ככל הנראה הרכבים לא יספיקו 

 לבלום בזמן ואני עלול להיפגע.
 

הסתכלתי מה קרוב יותר. הבנתי שעדיף לי לשוב על 
עקבותיי לאחור, ואכן התחלתי ללכת אחורה תוך כדי שאני 

 מתפלל לבורא עולם שיציל אותי מהמצב אליו נקלעתי. 
 

כשחזרתי לאחור, נהג שנסע באותו נתיב זיהה ברגע 
האחרון שיש הולך רגל שעובר שם. מכיוון שהוא חשש 

 לפגוע בי, הוא לחץ על דוושת הבלם בצורה חזקה.
 

הנהג חשש ככל הנראה שהוא לא יספיק לעצור, ולכן הוא 
היטה את ההגה לכיוון העמודים שנמצאים בצידי הכביש. 

וא נחבל קשות, אבל הנהג ברוך הרכב נעצר תוך כדי שה
 ה' יצא בריא ושלם. 

 

הרעש היה חזק ביותר. אני הייתי מבוהל עד עמקי נשמתי. 
הבנתי, שאני חייב לשלם לו על הנזק שאירע לרכבו, מכיוון 
שכל זה נגרם באשמתי. כאשר הנהג התקרב אלי הבחנתי 
שהוא לא אחר מאשר אותו יהודי שלקח לי הבוקר את 

 ציבור'. התביישתי לשוחח איתו. מקום ה'שליח 
 

להפתעתי הרבה, הוא יזם את השיחה ואמר לי: "לא נורא, 
תרגיש בנוח! הבוקר ויתרת לי על מקום ה'שליח ציבור'. 
כעת הקב"ה הציל אותך מלהיות 'קורבן ציבור'." הוא 
המשיך את דבריו: "כנראה הייתי צריך לשלם על זה 

לשלום, רק בבקשה משהו... אז אתה יכול להמשיך בדרכך 
תאמר בפה מלא שאתה מוחל לי על שלקחתי לך את 

 העמוד ושימשתי כ'שליח ציבור'.
 

כמובן שמחלתי לו בלב שלם. הצעתי לו בכל זאת תשלום, 
אבל הוא עמד על דעתו שלא אשלם לו כלום ואמר: "כמו 

 שאתה מחלת לי, גם אני מוחל לך בלב שלם".
 

'. יש בו מתיקות השבתלהלן סיפור שמעובד מתוך העלון '
ירוויח ממעשה כדי ללמדנו כי כאשר האדם מוותר הוא רק 

זה. להלן פרטי הסיפור המופלא מפי בעל המעשה, מ. 
 מחיפה:

 

לפני כחמש עשרה שנים דודי ז"ל נפטר בלי להשאיר אחריו 
ילדים. החלטתי לקחתי על עצמי בלי נדר לשמש כשליח 

 ציבור ביום היארצייט שלו לעילוי נשמתו. 
 

בשנת ה'תשפ"א ביום שלפני היארצייט ניגשתי לגבאי 
תי איתו שאני אשמש כשליח ציבור למחרת. קמתי וסיכמ

מוקדם בבוקר כדרכי לתפילת ותיקין. כשהגעתי לבית 
הכנסת הבחנתי ביהודי לא מוכר שכבר עמד ליד העמוד של 

 השליח ציבור.
 

ניגשתי אליו ואמרתי לו שהיום אני צריך לשמש כשליח 
ציבור וכי כבר סיכמתי על כך עם הגבאי. הוא לא התייחס 

 י.לדברי
 

ניסיתי מספר פעמים להסביר, אבל הוא פשוט לא התייחס 
לאף מילה שאמרתי. הבנתי שאם אתעקש על מה שמגיע לי, 
הדבר עלול להפוך למריבה. התרחקתי ממנו והלכתי לצד 

 בית המדרש.
 

בליבי כעסתי על כך ובמיוחד בגלל העובדה שהוא התעלם 
וותר לחלוטין מדבריי! החלטתי לוותר על כך. התאמצתי ל

 ולהסיר מליבי כל קפידה כלפיו. 
 

הניסיון לא היה קל, מכיוון שזה המניין המוקדם היחיד שיש 
באזור, ולכן אני לא אוכל השנה לשמש כשליח ציבור לעילוי 

 נשמת דודי היקר. 
 

אומנם יש מניין נוסף אבל הוא מתקיים לצערי הרב קרוב 
ד שכה לשעה תשע. שעה מאוחרת מדי, ואיני יכול להמתין ע

 כל כך מאוחרת.
 

בלית ברירה התפללתי באותו מניין עם השליח ציבור. בסוף 
התפילה חשבתי על כל מה שאירע והבנתי שאכן היה עדיף 

והעיקר למנוע מריבה.  -לי לוותר על התפילה כשליח ציבור 
בוודאי מעלת הוויתור גורמת לעילוי נשמה גדול יותר עבור 

 דודי ז"ל.
 

אחרי התפילה הזדרזתי לביתי. אכלתי ארוחת בוקר ויצאתי 
לדרכי שאני רגיל לעשותה ברגל. כאשר הגעתי לכביש 

 הראשי, ראיתי שהרמזור ירוק ועברתי. 
 

מדובר בכביש ארוך. אחרי מעבר של כביש אחד יש מעבר 
הפעם לא של כביש נוסף עם רמזור נוסף להולכי רגל. 

הבא, כאשר הרמזור שמתי לב והמשכתי לעבור לכביש 
 אדום...

 

ָצלָ ה  וִׁ יתּור וְה 
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תצא  כי פרשת

עולם  במקרי מאליו  הנעשה דבר אין  - קרך אשר

ïúùøôá(çé¯æé äë)...÷ìîò êì äùò øùà úà øåëæ' ,
íéøôåñå íéøôñ éôî òåãé ,'êøãá êø÷ øùà
'÷ìîò' åîùá æîåøîë ,÷ìîò ìù åúôéì÷ éäåæ éë

'÷ôñ' àéøèîéâá(240)'úçúåøä äéèáîà'ä úà øø÷ì ¯
åúâäðäáå êøáúé 'äá ïîåà úðåîàá 'ùãå÷ ùà'á úøòåáä
'äá åðúðåîà úà ïðöì íéòéâé åììä åìéàå ,íìåòä úà

äðìåë ìòå .íäéðéîì 'úå÷éôñ'ä éãé ìòêø÷ øùà¯
å"çù ,'úéèøô äçâùä'á íúðåîàá úå÷éôñ åìéèäá

êà éë åøîàéäø÷ äø÷îúàæ ìë ìòô ä"á÷ä àìå
.äéøáå äéøá ìë ìò ú÷ã÷åãîå úéèøô äçâùäá

ãâðëåäøåúä äúååéö åæ 'äôéì÷'(èé ÷åñô)úà äçîú'
åæ ìåâéô úáùçî ùøåùäî øå÷òì ,'÷ìîò øëæ,

ò"éæ 'ìàåîù úøàôú'ä ÷"äøä ùøéôù åîëå(å øåëæ)

÷ìîò øëæ úà äçîú''íéîùä úçúîúà äçîú ¯
äùòðä ìëù íéøîåàä ,åëøã éëéùîîå ÷ìîò ìù åøëæ

åéìàî äùòð àîìò éàäáíéîùä úçúîäçâùä ïéàå ,
èøôå èøô ìë ìò äðåéìòאåðì ïéà .ùéøùäì àìà

,áèåîì ïéá áèì ïéá ,íìåòá òøàé øùà ìëù åðáø÷á
ä"á÷ä øáãá äùòð ìëäבâéäðîå ìòîî íéîùá áùåéä ,

äæá äùòðä ïéðòå ïéðò ìëáå ,ìòùå ãòö ìëá åîìåò úà
àì íà åøáçì ïëåîá òâåð íãà ïéàù ïéîàäì .íìåòä
ïéáåö÷ íãà ìù åéúåðåæî ìë íâ ,ìòîî ùøåôî ïë æøëåä

ä"øî åìàì' åà çéìöî ,ãéñôî åà çéååøî íãà ïéàå
íéîùî ïë òá÷ð àì íà ,'çìöåéגåà ù÷ æåæé àì óà ,

...'äðä åà äðä êì' êìîä íäì äååéö àì íà ïáú

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

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

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

בשמים העליון.ממעלאשר וטעם סיבה פי  על ,

ונראה ית"ש , הבורא הנהגת את כלל  מבין אינו שהאדם  עד  ומשונות, שונות ספיקות מערים 'עמלק' אם וגם

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

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

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

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

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

מאת)בעיניו ד"ה ניסן לר "ח אהרן  .(בית

הנאותיוג. קצבת את שממלא ידי על לעצמו האדם שמפסיד שפעמים רבות, אמורה מילתנו  כבר לעניין, מעניין

זי"ע  חי' איש ה 'בן הגה"ק  כתב וכך רח"ל, איסור בדברי הנאותיו  מידת ממלא אם ואצ"ל  וריק הבל  ('עודבדברי

תשלח) שלח ד "ה  חי ' בתוכם ,,יוסף  העבד  ואני ומתן  משא בעלי והן תורה  בעלי הן  ממנו , סובלים דעלמא שרובא  ענין יש

מלכות' 'כתר בספר  איתא ע"ד)דהנה  צ  בסנהדרין(סי' וברש "י,(כו :)הגמרא תורה ', לדברי אפילו מועלת 'מחשבה 

אפילו מתקיימת. מחשבתו שאין הדבר, להשבית מועלת בידי, תעלה וכך כך אעשה, וכך כך מחשב, שאדם  'מחשבה 

ועושר הון לאדם לו נכונים רבות פעמים  בגירסא'. מסכתות וכך כך אסיים  פלוני יום עד  האומר כגון תורה, לדברי

שהוא בזאת אך חלקו, מנת להיות בעסקיו והצלחה  בדמיונולביתו, עצמומשוטט  את שרוי ורואה כבר הוא כאילו 

זה , מדמיון ונהנה והשפע , הטובה  וההנאה .בתוך טובה  אותה  כל את מעצמו  הוא  משבית בכך

ידי  על זאת יפסיד היאך והרווחה וברכה  שפע וכך  כך השנה בראש האיש  לזה  נכתב אם  הרי לבך ישאלך  ואם

כשמחת  שמחה  נתמלא  וכבר ההנאה , את 'חי' כבר שבדמיונו  מחמת  קיבלה, כבר  שאכן תשובתו , ודמיונותיו . מחשבותיו 

בפועל זה  שפע  בפועל)המקבל הדבר  ממנו יאבד  בדבר  ושמחתו דמיונו ע"י  שפעמים טוב , חלום החולם על נה . ברכות העולם(כמו"ש  ורוב ,
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(àé æé úåîù),'ìàøùé øáâå åãé äùî íéøé øùàë äéäå'
àøîâá åøîàå(.èë ä"ø)éãé éëå'úåùåò äùî ìù å

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

íéøáâúî åéä íéîùáù íäéáàì.'íéìôåð åéä åàì íàå

ìòåàøåáä åðøéäæä êë(äùøôä óåñá)'çëùú àì'ìëáù ,
ùãå÷ úîçìî 'íåçìì' íéååöî åðà äòù ìëáå úò
úåøå÷ä ìëù ïéîàðå ,'äìòî éôìë ìëúñð'ù é"ò ,÷ìîòá
åðéáà úàî àìôð ïåáùçá úãçåéî äçâùäá íä åðúåà
àìà ,ììë íìåòá äø÷î ïéàù ãáìá åæ àìå .åðéòåø
àì íà åúìåæì ÷éæäì ìåëé åðéà äøéçá ìòá åìéôà

,'ééçá åðéáø'á íéøáãä íéùøåôîå .àìéòìî ïë òá÷ð
÷åñôä ìò(ç áë íéøáã)ã"òå' ,ì"æå ,'êââì ä÷òî úéùòå'

ùøãîä(.áì úáù)ìôåðä ìåôé éë ,êââì ä÷òî úéùòå
åðîîìáà ,úéùàøá éîé úùùî ìåôéì äéä éåàø ¯

.êãé ìò åúúéî àäúù íåøâú àì äúàùøãîä ïéðòå
ä"á÷äå ,íðåöøå íöôçá åàøáð ïìåë íéàøáðä ìë éë äæä
íéø÷îä ìëå íìåë íäéðééðò ìë äàéøáä úéùàøá íòéãåä
íúúéîå íäééç éîé íòéãåä ïëå ,íäéìò àåáì íéãéúòä
íà øòöá íà çååøá íà íúåðåæî ïéðò ïëå ,äéäú êàéä

,íéøçà ìùî íà íîöò é"òì"æø åùøã ïëå(.ñ ïéìåç)

,åàøáð íðåéáöì åàøáð íúòãì úéùàøá äùòî ìë
øîàðù(à á úéùàøá),'íàáö ìëå'åìá÷å åöø ìëäåìòå ,

התפלל אשר הטובה השגת את  התפילה אחר בדמיונו יצייר שלא – ז "ל  רבותינו שמנעו תפילה ' 'עיון וזהו מזה. ניזוק 

לידו . באה כבר כאילו  עליה

במחשבה מעשה  'סוף כי בידו, יעלה  מה  מקדם  דרכיו לחשב  לאדם  לו שאין לומר הוראה  כאן שאין  פשיטא , והנה ,

הוא ... העיירה' 'עשיר כבר  כי עצמו להרגיש – שווא ' 'בדמיונות לשעות שלא  זהירות במשנה  להיזהר יש  אבל  תחילה ',

ביתו, אנשי ופרנסת לפרנסתו ביותר עמל  שהיה ישראל  מבני באיש נפלא, מעשה ומביא חי' איש  ה'בן  מוסיף

קונה והיה  הערביים , אצל  הסמוך לכפר  מהלך היה  יום  עקא בכל  דא ומוכרם , העירה ומביאם וביצים  תרנגולים  מהם 

הערביים ממקום  יחף  מהלך כשהיה  חד יומא הארי. את משביע  הקומץ היה ולא מועט , והרווח רב היה שעמלו

עד  מחשב, והיה כתיפו, על  משולשלים תרנגולים  של  אגודות שתי נשא וגם ביצים , מאלף  יותר ובו  סל ראשו  ועל 

אניח לביתי, אחזור  אלא והתרנגולים , הביצים  את למכור  לשוק אלך  לא היום  פרנסתי, על קשה כך כל  אעמול  מתי

אפרוחים אלף בידי יהיו ימים עשרה אחר אפרוח, ביצה מכל  לי יהיה  ואז  הביצים  גבי על  לשבת התרנגולים  את

וחשבונותיו במחשבות הפליג כך הללו, ביצים בארוכה )מהאלף  אלף(עיי "ש מאתיים בידו יהיו  שנים או חודש שתוך 

בהם ואקנה  זה עסק אעזוב לאחמ "כ  דינרים , אלפי מאתיים בידו ויהי לפחות כסף בדינר  אחד כל  וימכור  תרנגולים,

אלך  וכך הצמר... בדמי סחורה בלונדון שליחי ויקנו  לפחות, למאה חמישים  של  ברווח וימכר ללונדון, ואשלחם צמר

ויקנה זהב, ליר "א אלף  מאות חמש לו  יהיו כבר שנים שלשה  שתוך העלה בחשבונו בקיצור, לסחורה... מסחורה 

ואז ראטשילד, כמו עשיר שיהיה באופן לשכירות חנויות וכמה ופרדסים, וגנות פלוני ופונדק  פלונית חצר לעצמו 

המלך  הולדת יום ובבוא הקהל ', וראש 'נשיא להיות אותו  ימנו  וממילא השום, כקליפת לפניו העיר  עשירי כל  יהיו

מול אל  בראשו יקוד האיך לעצמו מחשב ובעודו בראש , לילך הוא ייבחר המלך פני לקבל  החשובים  הולכים  ֵָשאז

משבר קול  ונשמע  – הסמוכה הבור לתוך והביצים  התרנגולים נפלו דמיונו פי על משתחווה  שהוא ותוך המלך, פני

כאן  אין  ביצים כאן  אין  - מאומה בידו  נשאר שלא וראה מחשבותיו . מתרדמת הקיץ אז הסל בנפילת הביצים

כאן  יש אבל  מלכות, חצר ולא גבירות ולא נשיאות אין וכרמים , וחצרות בתים  כאן ואין דינרים כאן אין אפרוחים

עליו לבוא עתידה שהייתה הטובה  את מעצמו  האדם משבית כמה  עד מכאן חזינן מתים , ותרנגולים  שבורות ביצים 

דמיונותיו . ידי להפסידועל  כדי שטן מעשה  הם  בלבבו  שעולים  הדמיונות אלו  כל כי בבירור לדעת האדם וצריך 

בפועל ... טובתו טבעו ולחסרו על ויתגבר האדם  יזדרז בדרכי ולכך ולהתנהג עולם , של חשבונו  לחשב שעליו הגם

העולם כמנהג ומוחו .ההשתדלות מלבבו הללו  והציורים ה 'דמיונות' את מעליו ידחה  מ "מ  ,

בפרשתן  הכתוב את חי' איש ה'בן מבאר האמור  פי ח)על כב לגגך'(דברים מעקה  ועשית חדש, בית תבנה  ולא כי ,

יעשה וכיו"ב, יתעשר שבו חדש  רעיון – חדש דבר בונה  שהאדם שבשעה  ממנו ', הנופל יפול  כי לביתך, דמים תשים

הנופל יפול  כי וכו', זה  בעסק  ירוויח כמה בדמיונותיו יחיה  ולא האדם , של  גגו שהוא שבראשו למח  ,ממנומעקה 

– לו נקצב אשר היקר  מכל  האדם  נופל  אלו ודמיונות ממחשבות להיות כי השנה  ראש  ביום  לו  נפסק אם אפילו 

בקרבו מרבה שהוא  הדמיון ידי על ממנו  הדבר יצא  הזה  בעולם  באושר וריווח  טוב  .לו
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óàå ,úéùàøá éîé úùùî ìåôéì äéä éåàø ,åøîà äæ
úéùòå êëìå ,ááñîù éîì ìåãâ ùðåò ùé ïë éô ìò

.åúìéôð íåøâú àìù ¯ êââì ä÷òî

á"åéë'êåðéçä' øôñá íâ áúë(åî÷ú äåöî),ì"äæá
éôì ,äåöîä éùøùîçéâùî ä"á 'ä úåéä íòù

äø÷é øùà ìëå ,íäéùòî ìë òãåéå íãà éðá éèøôá
,ïáåéç åà ïúåëæ éôì ,åúåöîáå åúøæâá òø åà áåè íäì

ì"æ åøîàù ïéðòëå(:æ ïéìåç)äèîìî åòáöà ó÷åð íãà ïéà'
êéøö ïë éô ìò óà ,'äìòîìî åéìò ïéæéøëî ïë íà àìà

íìåòá íéâåäðä íéø÷îä ïî åîöò øîùì íãàä.ì"ëò ,

אלו בימים התפילות קבלת - קרוב בהיותו  קראוהו 

ïúùøôá(âé àë)çøé äîà úàå äéáà úà äúëáå' ,
÷"äåæá .'íéîé(.áò ç"åæ)åìà íé÷åñô ùøãð

úàå äéáà úà äúëáå' íù åùøéôå ,äáåùúä ïééðò ìò
,íéîé çøé äîàäùî ÷éìñ äéáã ìåìàã àçøé àéä àã

ä"á÷ éî÷ ïéîçø éòáîì àøåèìéáø ÷"äøä øàéáå .'
ò"éæ ìàèéåå íééç(æåîøé åà ä"ã úòãä õò)ø÷éòå ,ì"æå

àø÷ðä ìåìà ùãåçá 'éäú úìáå÷î äúåéäì åæä äáåùúä
íéàøåðä 'íéîé çøé'úòîùð êúìôú æà éëד.'åëå

ùøåôîå'à"øâ'ä áúë(æ â"ìô ,àùú éë 'øô åäéìà úøãà)

á÷ò 'øôá áåúëä ìò(äë è)éðôì ìôðúàå'
,ô"ëäåéì ìåìà ç"ø ïéáù íéîéá åðééäå ,'íåé íéòáøà ''ä
ìôðúä àìà íåìë äùò àì íåé íéòáøà íúåàáù

íäéìò(íãòá 'ä éðôì ììôúäå)íåé 'îä åìà åð÷úð ë"ò ,
íéðåðçúìå äìéôúìהíäì ú"éùä äöøúð ë"äåéáå .ו,

øòù'ä'êìîä(ä"ô à øòù)ì"æç éøáã é"ôò øàáî
(.ñ úåëøá)íéìåëé 'ãìåä úøéöé éîé íéòáøà'áù

åãéá ïééãò æà éë ,øëæ ãìååä àäéù ììôúäì åîàå åéáà
êåôäì(åúìéôúá)íäì äîåãáå ,øëæì äá÷ðî ãìåä úà

íåé øçàì ãò ìåìà úìéçúîù íåé íéòáøà íðéä
.è"ìòáä äðùä ìù 'ãìåä úøéöé' éîé íä éë ,íéøåôéëä
íå÷îä éðôìî íéðåðçúå íéîçø ù÷áì íãàä ãéáå
àåäù àøëåãì ,ïéã úðéçá ¯ àá÷åðî ìåëéáë êôäúéù

íéîçø úòôùä åìåëז.

זי "עד . יששכר' ה 'בני ט )הרה"ק אות א מאמר בכתוב(אלול כג)מבאר  ג וצ"ב,(דברים לאמר ', ההיא בעת ה' אל  'ואתחנן

רבינו שמשה  זמן שאותו  יששכר', ה'בני ומבאר אמר, למי 'לאמר' מהו ועוד, מדובר, עת באיזה ההיא', 'בעת מהו

ישראל  לארץ להכנס  שיזכה  ועוג)התפלל  סיחון  מלחמת של(אחר  ההיא' ש'עת ללמדנו, התורה ובאה אלול , בחודש היה 

ואב תמוז  שבחדשי כיון התפילות', לקבלת מיוחד 'עת' הוא אלול  הרשע)חודש  עשיו של בבחינת (חדשיו הם  ישראל  בני

האות נוסף  הרחמים, חודש  אלול  חודש  ובהגיע ורש', אותשער ונעשה רשלתיבתעי"ן'דל וכן דלבתיבתתי"ו,

'ויבואודלת ונעשה בתפילתם, שוועתם קול  לקבל  בתשובה לדופקי מעלה  ושערי דלתות כל  נפתחים הימים באלו  כי ,

אומרו וזהו ברצון', נפתחים שמים  ושערי ובתשובתם , בתפילתם לה ' השער בזה קדושים  ה ',ישראל  אל  מתי ואתחנן

דיקא לו , ולהתחנן המלך אל  לבא המיועד הזמן ההיאהוא השי"ת בעת ציווה אלו  ודברים אלול , חודש  ימות  של 

'לאמר  ברחמיםלדורות ישראל  תפלות לקבל שמים  שערי פתוחים ההוא  '.שבעת

בבחי'ה . להיות שצריכים אלו בימים  התפילות צורת על  מכאן ללמוד יכולואתנפלויש המלך  שרק שיודע כמי ,

כוחו ... ובכל  ליבו מקירות בתחנונים  לרגליו נופל הוא והרי להצילו

זי"ע ו. סופר' ה'חתם  עיו "כ)כתב החת"ס  דרשת הזכרון, וז"ל .(ספר  לה', רצון  ימי אלו בימים  התפילה  רצוי וקראויותר ,

- שיח גמטרי' ימים' 'ירח  תשובה  וימי אלול  לפניולחדש וירצה ה ', לפני שיח  קבלת לשפוך  של  יום מ ' והם  ,

- משיח נעשה לשי "ח מ ' תצרף  ואם י"כ , עד מר"ח  הגאולהשהתורה  .מקרב 

הוצאותיוז. כל  על  מדוקדק חשבון שערך בחנווני מעשה  ר "ה, לקראת  באלול  ההכנה בענין מדובנא המגיד המשיל

בקרוב הרגל את לפשוט  עומד שהוא ונראה ההכנסה על  יתירה ההוצאה  כי  הרב לצערו  לו ונתברר והכנסותיו 

בתשלומים דינר  אלפי כמה של  גדולה  הלוואה  ממנו ולבקש העיר גביר  אל לילך החליט לו בצר החובות, מרוב

המשרת  אותו  עצר הבית אל  בהגיעו אך הגביר, בית  אל הלך ואכן החנות, את להחזיק להמשיך  שיוכל  בכדי נוחים

האיש הסתובב שעות, כמה  עוד  ישוב כן על  לו, להפריע  אפשר  ואי מאוד עתה עסוק  שהגביר  באומרו מלהיכנס 

המשרת, אותו מנע  ושוב  הדלת  על  דפק שוב  שעות כמה  לאחר  ודואג, חרד נסער  כשכולו הגביר ביתן גינת בחצר

ניגש מנחה לתפילת הגביר  כשיצא נפשו. את להניח מקום מוצא כשאינו ואנה  אנה בחצר להסתובב האיש וחזר

העשיר בהגיע  ביקש. אשר  ככל  לו נתן  ומיד הגונים, ערבים לו להעמיד  מבטיח כשהוא הלוואה  וביקש  החנווני אליו



תצא כי פרשת - הפרשה äבאר 

åìàá¯ ìåãâä ïéãä íåé úàø÷ì äðëää éîé ¯ íéîéä
øùåéä ïî ,'êúåéøá ìëì äáö÷ êåúçú' åá íåé
äù÷ä äãåáòäå äòéâéä úçú éë úòãì 'úòã øá' ìëì

úåîé êùîá 'äìëìëä ìòå äéçîä ìò' ¯ äñðøôä ìò
óéãò ,äîåàîá úìòåî äððéà àìéîî øåîàëù äðùä
'íéìäúä øôñ'á ùãåçä äæá òâééúäìå òéæäì åìח

השיב הגון ... סכום  לי להלוות נא הואל  אותך ... חיפשתי בדיוק העשיר, אדוני אה, לו, ואמר  אחד בו  פגע  לביהמ"ד

במאור לו שנתת החנווני לבין ביני מה מר, לי יאמר  הלה, שאלו הלוואות. להעניק  עתה  ביכולתו שאין הגביר לו

בלב ביתי בחצר סהרורי מהלך וראיתיו  רבות שעות לי המתין הלה  ביניכם , יש דמיון מה  וכי הגביר, לו השיב פנים ,

באת  לא אתה אולם רגליו, על  שתעמידנו הגונה  להלוואה הוא וזקוק  חיים אינם חייו  שאכן וראיתי ונפחד , נרעש 

עצמו המכין אדם לך יש  בדבר כיוצא הלוואה ... מבקש  הינך  וכבר אותי ראית 'בדיוק ' אלא עלי , המתנת ולא אלי

עליו נכמרים השעה  כשמגיעה  וממילא בדין, לזכות ובתחנונים בתשובה  מרבה השנה, ראש  לקראת אלול  חודש  בכל 

ראש ובהגיע  ראויה , הכנה  כל  בלא החודש  כל את המעביר אדם  יש  אמנם עליו... שירחמו  'ובדין ' הקב"ה רחמי

ובתחנונים ... בתפילה  פיו יפצה  פנים ובאלו  'המלך'... עם  נפגש עכשיו בדיוק  כי רחמים  לבקש  הוא 'נזכר' השנה 

אלפי  לרבבות מידו  יצאו לרוב ומעות לבו בנדיבות ראטשילד  הבארון היה  ידוע  זי"ע , מסאטמאר הרה "ק אמר כה

שהוכנסו עד ארמונו , בפרוזדור ב'תור' רב  זמן ממתינים  האנשים והיו  לפתחו, רבים שיחרו הדברים  ומטבע  ישראל , בני

מחוסר השלישי צאצאים, י"ג השיא וזה  חולה בן לו  יש זה  'סיפורו' כל  את מגולל  אחד  וכל  הבארון, של לחדרו

אחד  כל  יתחיל  והלאה מהיום הבארון, נענה  כן על  וקץ, גבול  ללא מתארכים  הענינים והיו ב... מטופל  וברביעי דירה 

דרשתו ותואת לתשלום ... הסכום כמה התחתונה' ה'שורה  את לפני יגיד הפנימי לחדר ובבואו בתור, ממתין בעודו

מידי. לא

הפנימי החדר אל  לבוא לדידן, שלא (כביכול)כיו"ב טעם  מעט בזה יש ה 'דרשה' כל  את אז  ולומר  השנה  בראש  רק 

יתחיל  והסליחות, הרחמים בחודש  – דודים בעת  מעתה אם אמנם ולהתפללמעתהלשבח, לפרט הכנותיו, את לערוך

הקודש , אל  להכנס כראוי שיוכל  וכנכון כדת עצמו  להכין הכל  ועל  צרכיו ה 'שורהעל  את לומר ר"ה  ביום  יוכל ובזה 

וברכה טובה חפניים במלוא  וחיבה  באהבה  ולקבלה  .התחתונה '

הרש"בח. הרה "ק אמר וכך הימים. באלו ביותר המסוגלים תהלים באמירת להרבות קדושים עם ישראל  נהגו 

זי"ע  תהלים)מליובאוויטש ספר  עבורו לקנות שלחו כאשר תהלים(למשמשו דער איז אלול חודש פון  סאזאן (ה'עונה 'דער

תהלים) ספר  הוא אלול חודש  .של

המלך' 'שער  לשון לך פ"ב)הא הראשון המנהג (שער  לי סיפרו אבותי גם ומקדם, מאז  מקומות בכמה ראיתי הנה

ונעימה, בכי בקול  תהלים ספר לומר  התפילה אחר תיכף הכיפורים , יום  עד אלול חודש מראש היפה, הנכון הזה 

למנהג  הזה והישר הטוב לעשות כן גם אמרתי אחריו . עונים העם  וכל  התיבה , לפני יעמוד ולדבר לזמר היודע האחד

המסטיניםבעירנו, ולהבריח  להכרית זה  בחודש העיקר באיםכי אנו לכן ח "ו, אותנו לאסוף האסיף  חג על  הנאספים

להוסיף, יוסף  שהוא הזה, יאסףבחודש  ולא  מוסיף , דיוסיף  ספר ,ומאן  כמו  המקטרגים בפני שעומד  דבר לך  ואין 

'מזמורים' הנקראים ומחמת תהלים  העליונה, השושנה את הסובבים  והחוחים  הקוצים  כל  ולהכרית לזמר יכול  שבהם  ,

התפילה לאמר ובבכיה, בכוונה  תהלים' 'תהלים קוץ  על  ידרוש הקוצים , לבער החודש  בזה דווקא צריכים  שאנו

רצון. יהי בסוף מידות עשרה  השלש  שיאמרו מעשרה פחות יהיו ושלא הספר, כל  ועיר שאחר מקום  איזה  יש  ובאם

הזה , מחודש יום בכל  התהילים  ספר מן ימושו שלא  להודיעם ראוי הזה, הטוב  המנהג יודעים כאילושלא  חשוב ויהא

ואהלות, בנגעים ולשלוםעסקו לחיים  משפטם  כאור  להוציא להם  יעמוד ע "ה  המלך  דוד  .וזכות

זי"ע פאלאג'י חיים  רבי הגה "ק קפג)כתב אות יתירה  נפש חלק  פאלאג'י, הגר"ח של  מבנו הראש באבות מסוגלים(הובא זמנים  שג'

והוא  אלול . חודש בימי מהם  ולמעלה  חדשים, בראשי טובים, ובימים  קודש, בשבת  הם , ואלו - תהלים בספר ללמוד

ב ראשון בפרק  פתח כי סימנים, בהם  נותן ר"תאשריהיה  חודשר בתשלול אשהוא בגמרא י אש אמרו ולכן טוב, ום

י .) באשרי'.(ברכות בה וסיים באשרי בה פתח דוד על חביבה  שהייתה פרשה 'כל 

זצ"ל  הלחמי דוד ר' הרה"ג אל מכתב אלול  בחודש פעם  שלח זצוק"ל  מלובלין שפירא בישיבתהמהר"ם הגבאי (שהיה 

לובלין) בפוסקים,חכמי כמובא יום בכל  אלול  בחודש שאומרים תהלים פרקי עשרת שמלבד הישיבה, בני לכל  שיורה  ,

כוונת  וזהו ה', וקרבת תורה  רוחניות, על  בקשות כולו  אשר  קי"ט  פרק  את אלול  בחודש  ויום יום בכל  לומר יוסיפו

הפ לכל  לומר להשתדל  ועלינו ה ', אל  להתקרב אלול  חודש  של זה .הזמן פרק בשבוע  אחת פעם חות
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ìë êùîì íéìåãâå íéàð 'íéçååø' øåö÷é äæáå ,úåìéôúáå
,íéøåîà íéøáãä 'äñðøô'á ÷ø àìå ,è"ìòáä äðùä
øùà íãàä ìòôé äîëå äîë éô ,ïéðòå ïéðò ìëá àìà

åìà íéîéá éåàøë úåìéôúá åðåàå åçåë åöøî ìë òé÷ùé
åòéâéå úåçøéè åîöòî êåñçéåäðùä ìë êùîá úåøéúé ú

è"ìòáäט.

זקן  יהודי אצל אלול  חודש מימי באחד  ביקר שנים  כמה  לפני שליט"א, דייטש י. רבי בנש"ק מהרה "צ שמעתי

ימים סנהדרי')ושבע  בשכונת החומות שומרי זקנים הדמשק(במושב תלמידי משרידי  זצ"ל  פויגל  שמואל  יוסף  רבי הרה"ח ושמו

הפסיק מה  זמן אחר להפסיק , רצה  ולא תהלים  אמירת באמצע  רי"ש  היה שעה באותה בויזניצא, בישיבתו אליעזר 

בויזניצא, בישיבתו בחרותי בימי  כשלמדתי אליעזר, הדמשק  ורבי מורי עם עובדא הוה דבדידי מה  לכם  אספר  ואמר ,

מכיוון  למראה , טובים תפוחים מלאה נכרי של  עגלה לידי עברה בדרך אלול , מימי באחד לישיבה בדרכי הייתי

מאד  עד רעב ההם)שהייתי בימים בחורים של הרגע(כדרכם באותו לאכול , אחד תפוח לי שיזמין מהשי"ת ביקשתי ,

פני, מעל  הנכרי עגלה בעל  שיעבור עד קצר זמן המתנתי ממש, לרגלי סמוך  עד אחד תפוח ונפל העגלה הזדעזעה

התפוח את והגבהתי לארץ  שחיתי א)לאחמ "כ  רסו חו"מ  מותר, עכו"ם כשהנני (אבידת בו, ונגסתי העץ  פרי בורא בירכתי

שנתפסתי  פני, כיסתה בושה  לנגדי, עומד ורבי מורי את עיני לנגד רואה הנני מזלי, לביש  עיר ... של  ברחובה עומד

מתוך  לעברו , לצעוד והמשכתי בכיסי, התפוח את  הטמנתי במהירות הרחוב... באמצע  ועוד בתפוח לנגוס  חם, על 

סביב ידו את הניח ובחמימות אלי ניגש  רבינו אבדתי... אבדתי, וכאשר  לברוח אנה לי אין ממילא כי מחשבה

כעת  נהגת יקירי , שמואל יוסף  הידעת ואמר, אלי פנה  הדרך באמצע  הישיבה , לכיוון עמי  יחד לצעוד  והחל  לצווארי,

יהודי  צריך אלול  בחודש  שיח, בנועם  והסביר המשיך והוא דומיה , נאלמתי בחור. חסידי 'שער אמת'ער  כמו ממש

פרקים תהלים, פרקי דובבות  שפתותיו יהיו ברחוב כשמהלך גם אחד, רגע אפילו  ריקם  יעמוד לא שה 'פה ' לראות

ומן  צעיר, בחור הרי אתה אבל  תום . עד לנצל  חייבים  אלול  של  רגע  כל  להשי"ת. תפילה סתם או בע "פ , משניות

פרקי  או משניות פרקי כמה  לשנן זכית לא עדיין שאסורהנראה  ידעת גם  ידעת גיסא, לאידך פה, בעל  תהלים 

אפשר , שכן מה  לעשות מוכרח היית  כן על ריקם, אלול בחודש הפה  העיקר להניח התפוח , עם  אותו למלא  לפחות

ריקם יעמוד לא  .שהפה 

תבין  ומעתה  אלול , חודש של  אחד רגע  אפילו להפסיד שלא עצומה התעוררות לליבי נכנס מאז רי"ש , הפטיר

אלול . בחודש תהלים  מאמירת להפסיק  יכול איני מדוע 

ב 'סידור וכתב  וישעי', אורי ה ' 'לדוד  המזמור  את יום בכל  לומר הקדמונים התקינו עניין, באותו לעניין ומעניין

שבתי' ר' סידור  – אלול)האר"י ר"ח  כוונת עד (סדר  אלול  מר"ח  וכו' וישעי' אורי ה ' 'לדוד כ"ז מזמור האומר כל וז "ל .

ביומו יום  דבר  ובוקר  ערב  תורה שמחת רעהאחר גזירה  ואפילו לו , ויערב  בטוב שנותיו שמוציא  מובטח  הוא אזי

לבטל, יכול  השמים מן האדם  על תריסיןכתובה  ומארי ושטנים המקטרגים כל  מעליו  גזירות ומעביר כל  מעליו ומבטל

דרחמי  מכילין מי"ג מקורות י"ג נפתחו מר"ח כי המקטרגים . כל יכניע  ועי "ז  בדין , זכאין בדימוס  ויוצא ורעות קשות

למטה ... ומאירין מתגלין ומקטריגיןוהם תריסין ומארי מעלה  של  הבי"ד  מעלינו ומבטלין  פועלין אנו  זו  אמירה  וע "י

בדין . זכאין אנחנו  יוצאין ואז יצא משפטינו  'מלפניך ' אלא  אותנו, לדון  כלל לקרב  רשות להם  שאין  –

עבדך', את במשפט תבא 'אל  שם  שכתוב  לפי קמ"ג פרק  את אלול  בחודש יום בכל לומר  נהגו  קהילות ובכמה 

התשובה' 'מזמור שהוא נ"א פרק  אומרים יש כן לג)וכמו אות הראשון שער  תשובה  שערי  בספר יונה  רבינו של ובכלל ,(כלשונו .

אלול , מימי קודש שבת בכל  התהלים  ספר כל  לומר הנוהגים  קהילות לויש חלילה  הכלל  זה  ופשטיה , נהרא  ונהרא

לו וירווח  מנהגו לפני וחד חד כל  – אלוקיו  ה ' אל  ויזעק נא , יקום  אדרבה , ותרדימה , בשינה  הזמן את לבטל .לאדם

זצ"ל ט. פרידלנדער  חיים  רבי בר הגה"צ  בבני המעטירה  פוניבז' דישיבת הימים ק)(משגיח מן ביום החל  השנה ), לסבול(באמצע

כמה אחר הכאבים , פסקו לא עדיין אך משיניו  כמה  הלה לו עקר הרופא אל  בפנותו מאד, חזקים  שינים  מכאבי

הבשורה את  חיים  רבי שמע  כאשר תיכף  ל "ע , הנוראה במחלה  הוא חולה  אלא בשינים החולי שאין מצאו  בדיקות

הבאים מכאוב כל  כי מעלי... זה גם  מונע  הייתי העעל "ט באלול  שמים  שערי קורע הייתי אילו  ואמר , נענה הנוראה,

הגזירה . לזה הקודמים והסליחות הרחמים  בימי לבטלם בידו השנה ימות משך לאדם לו

הרופאים דווי, ערש  על  מוטל והיה  למאד  עד זי"ע  שלום' ה 'נתיבות הרה"ק  חלה אב  מנחם חודש בסוף  אחת בשנה 

באמרו הנוראים , הימים עבור עד שינתחוהו  הסכים  לא הרבי אך שהיות, שום ללא מיד  לנתחו צורך  שיש  קבעו

הרבי  כי המשפחה בני משראו  הגזירה , לשינוי לפעול  ובידנו אדם של דינו  נגזר השנה' ב'ראש כי מאמינים  הננו



תצא כי פרשת - הפרשה æבאר 

ïúùøôá(é àë)áúë ,'êéáéåà ìò äîçìîì àöú éë' ,
ò"éæ ÷ñé'æãàøâî 'êìîéìà éøîà'ä ÷"äøä

(áåúëäã é"à ä"ã àöú éë)åðãîì ïàëùäøéúé äìòî éë

ìåìà ùãåçá øáë ùãå÷ä úãåáò úà ìéçúîì åì ùé,
,ïéãä íåé ¯ ä"ø íåéá íãàä úîçìî ìò éà÷ã .ì"æå
éðá ìò áéø áéøìå áöééúäì íé÷åìà éðá åàåáé øùà
øîåì êééù àì äîçìîä íåé ä"øá éàãå äðäå ,íãà
,ì"ðë äîçìîä ÷îåòá àåä æà éë äîçìîì 'àöú'ù
íåé ¯ ïéãä íåé íãå÷ ãåò äîçìîì úàöì åéìò àìà

,äîçìîääìôúå äáåùú é"ò áø÷å äîçìî êéøòäì
ä÷ãöå' åäæå .ïéãä íåéá äëæéå äîçìîá çöðé äæáåéë

äîçìîì àöú,äîçìîä àá íãå÷ åúàéöé ìò äøåî '
áåúëä åçéèáî æà ...äìàä ïåöøä éîé ìåìà ùãåçá

êãéá êé÷åìà 'ä åðúðåä"á íå÷îä êì ïúéù åðééä ,
êúåùøå êãéá 'éäéùå ,ïéãä íåéá äîçìîä ïåçöð úà
äì éåàøä íå÷îì ãçà ìë ïéãäå íéîçøä úåèäì

.ø"éëà ,êðåöøë

הדין  יום קודם למלחמה יציאה להקדים - תצא כי 

ïúùøôá(é àë)áúë ,'êéáéåà ìò äîçìîì àöú éë' ,
ò"éæ ÷ñé'æãàøâî 'êìîéìà éøîà'ä ÷"äøä

(áåúëäã é"à ä"ã àöú éë)åðãîì ïàëùùé äøéúé äìòî éë
ìåìà ùãåçá øáë ùãå÷ä úãåáò úà ìéçúîì åìי.ì"æå ,

øùà ,ïéãä íåé ¯ ä"ø íåéá íãàä úîçìî ìò éà÷ã
,íãà éðá ìò áéø áéøìå áöééúäì íé÷åìà éðá åàåáé
'àöú'ù øîåì êééù àì äîçìîä íåé ä"øá éàãå äðäå
åéìò àìà ,ì"ðë äîçìîä ÷îåòá àåä æà éë äîçìîì
,äîçìîä íåé ¯ ïéãä íåé íãå÷ ãåò äîçìîì úàöì

ä÷ãöå äìôúå äáåùú é"ò áø÷å äîçìî êéøòäìäæáå
' åäæå .ïéãä íåéá äëæéå äîçìîá çöðéäîçìîì àöú éë'

éîé ìåìà ùãåçá ,äîçìîä àá íãå÷ åúàéöé ìò äøåî
áåúëä åçéèáî æà ...äìàä ïåöøäêé÷åìà 'ä åðúðå

êãéáäîçìîä ïåçöð úà ä"á íå÷îä êì ïúéù åðééä ,
ïéãäå íéîçøä úåèäì êúåùøå êãéá 'éäéùå ,ïéãä íåéá

.ø"éëà ,êðåöøë äì éåàøä íå÷îì ãçà ìë

עד  ושינה  שתיה  באכילה הילוכו  דרך כל  את לרבי סידר  והוא פנימה  הקודש אל  הרופא את שלחו  דעתו, על  עומד

הרופאים בדקוהו הקדוש  יום ממחרת ויהי הקדוש, יום למחרת עד הניתוח תאריך ונדחה הקדושים, הימים אחר

בלשונו לו ואמר הרופא נענהו לניתוח , נזקק  אינו  וכבר  כליל, חלפה  הסכנה  וכל  נתחרש  גדול  פלא כי ויראו  שנית,

לטובתך' פעל  לטובה )'הזמן להשתנות הגוף  למערכות הועיל שעבר שהזמן  הייתה '(כוונתו ואמר  שלום ' ה 'נתיבות נזדעק פעלהזמן,

הם הכיפורים ויום השנה  ראש  וימי הרחמים  חודש של  הגדולים הזמנים  היינו אדםהזמןלטובתי', כל  יכול  שבהם

ה'נתיבות  והיה  הטבע . מדרך למעלה  לגמרי שאבריא פעל  אשר וזה ולברכה, לטובה  דינו גזר  את לשנות לפעול 

על נגזר אשתקד בר"ה  אם שאף  להם, באמרו מסוכנים, לחולים אלו בימים זה  מעשה מספר  קשה'שלום' 'דין יכם 

הדין  ולהמתיק  רעה, גזירה  כל  לבטל  לפעול ובידכם  חדש , דין גזר בו נכתב אשר ר"ה  לקראת אנו עומדים אך זה,

ולשלום . טובים לחיים

זי"ע חי' איש  ה'בן אדם)הגה "ק מוכיח עה"פ ה'מוכיח'(ויקרא, שהוא ואמר  אחת לעיר יהודי הגיע  פעם  מעשה , מביא

פותח אינו הלה  ולמעשה טובות, ואמרות פנינים ממנו  וישמעו נפלא דרשן לפניהם  שנזדמן בטוחים היו הכל מפראג,

את  עלי גלגלו אחד שביום עד וכו ', העיר נכבד אדיר, עושר הייתי פעם הנה נא, שמעו  רבותי, שסיפר , עד פיו...

נמצא  ירדתי, מטה  מטה  בקיצור , ה"י ... אפפוני צרות רבות ועוד כל , חסר מרוד לעני ונהפכתי השמים מן הגלגל 

על עצמו את מעמיד ולא עצמי את מעשיר אדם אין שמים, בידי שהכל  ביותר הגדולה ההוכחה – ה 'מוכיח ' שהנני 

משמיא. לו שהעמידו  כפי הכל  אלא טוב, מצב

מצידו ו 'רחב' אחד מצד 'צר ' שהוא בשופר נא הבט  – הדין ימי ומתקרבים  אלול , חודש  מגיע הנה  נאמר, אנו  אף 

את  מסיימים הם ול "ע ה 'רחב' בצד השנה את החלו אנשים כמה בעיניך  כשתראה  חי... מוסר  ספר  זה ויהיה  השני,

וזהו קראתי..., המיצר' 'מן הינם עתה  ה 'צר', בצד אותיותאריההשנה – ותדעראיה,שאג השנה ... כל  עבר  מה ראה

לפניך... אשר את

'י. ר"ת שהוא אלול  החודש בשם  רמז  נתן המלך ' 'שער  לפני'לאטילתנהלהאאניובספר אשר  המלאכה  רגל

יד) לג והיינו(בראשית בראש, אחת בבת הכל לתקן א "א אזי המעשים כל בתיקון לפני אשר  המלאכה  ולרוב לרגל  כי

אלאהשנה לאט, לאט  ולהתנהל  אלול , בחודש כבר להתכונן  להתחיל  אנו שנזכהמוכרחים  עד דרגא, בתר  בדרגא ,

המעוות. כל  לתקן
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øáëå÷åñôä ïåùìá íéðåîã÷ä åæîøù äî òãåðúåîù)

(âé àëíé÷åìàäå'àäðìåãéåéúîùìíå÷î ê ¦

ú"ø àåäù 'äîù ñåðé øùàìåìàáåøá ä"á÷ä éë ,
íéøøåòúîä úåòéøäå äáäàä ìãåâìå ,åéãñçå åéîçø
äæä ùãåçä úà ïîéæ ¯ 'íéãåã' úò íäù åìà íéîéá

òøä øöéä ãéî äîù ñåðì èì÷î 'íå÷î'ëיאçåøáì ,
òøä ïîיב.àéîùã àúòééñ áåøá áåè êøã ìò áöééúäìå ,

äëå'êìîä øòù' ÷"äôñá áúë(â"ô ïåùàøä øòù)äðäù
àúéà(â"ä à"ô ä"ø éîìùåøé)ìåëéáë íéé÷î ä"á÷äù

יהודים.יא  גם לב לדאבון היו שם סאטמאר, בעיר התגורר שבילדותו ז "ל, קארבנלי ישעי' ר' ושמו צדיק איש סיפר

שווארטץ' 'הער ושמו בנסיון עמד שלא מהם באחד מעשה  שבת, שורץ)מחללי חנות (אדון את פותח והיה  ,

השבועות  באחד מחטא. ולהצילו למנעו ותחנונים  הסברים  טצדקי כל  הועילו ולא שב"ק , בכל  ברשותו אשר הנעליים 

הנה אשכנזי, פייבוש  רבי הגבאי לו אמר בדרך אחר, בביהמ "ד  שנערך  ל 'קידוש' זי"ע יואל' ה'דברי הרה"ק הלך 

ליד  וכשעבר שתק , הרבי בדברים, 'סדר' לעשות והזמן העת עתה  אולי  – פלוני של  חנותו  פתוחה  הרחוב בהמשך

ובמאור ה'מכובדים', בין הנהוג ככבוד השטריימל  הוריד הבית' 'בעל  אל  פנה הרבי המלווים, כל בלווית נכנס  החנות

לפניו קדו כולם הרביעי, וגם והשלישי והשני הראשון המלווים, עשו וכמוהו שווארטץ, הער שבת' א'גוט נענה פנים 

שבת גוט לו אמרתי אני  אף ישעי' ר ' ואמר שווארטץ , הער שבת גוט ואמרו שטריימל הורדת הורדתי עם שלא (אלא

שטריימל) עדיין לי היה  ולא ילד הייתי כי השטריימל משם את יצאתי  אחרון האיש– הגיף  אחרי מיד לכם, להגיד  אוכל זאת ורק

השבת. ביום החנות את יותר פתח לא  ולעולם החנות סגר התריסים את

נזיפות  קולות, אבנים , – בא זה הנה  שבוודאי הבין הרבי את הכיר אשר שווארטץ שהער ספק  כל  ללא והנה 

תמונה ראה ולמעשה , זה, לכל  עצמו את שהכין  ומכיוון העולם, לאוויר בואו מיום  כזאת שמע לא אשר  חמורות

לחנותו נכנס  הרבי לגמרי, שיינעאחרת 30 אלא  שבת, גוט  1 רק לא עצומה , ואהבה  שמייכל  וקרבה , ידידות והראהו  ,

שבת  הרבי)גוט  של המלווים ונמסוממילא(מכל הוכרחנמוגו  נעימות אי  ומכורח לבבו, על  אשר בצורות  החומות כל 

מתפוצץ . הוא אבן אם נימוח הוא ברזל  אם  חז "ל  שאמרו  מה כעין ובריח , מסגר על החנות את לנעול 

ל הזמן, בזה עמנו  קורה  הזה, החזיון  'געשפט 'לעך'ככל  יש  אחד באיסור...(עסקים)כל  ואפילו בהיתר, שלא הנפתחים

השבוע בכל אלא בשבת רק הגעשעפטן,לא סגור  אנא וכיו "ב, הודעות רמזים, לו שולח הקב"ה  השנה כל ובמשך ,

רחמים , של  מידות י"ג  עם מגיע  הקב"ה  ובאלול  להתגבר. יכול שאינו או מבין, אינו והלה  אלי, יוםשובו רק ולא 

עצומה , ואהבה וקרבה , ידידות גילוי של  ימים  30 אלא  עיניו,א ' במו הרבי את ראה  שווארטץ  הער כי והנפק "מ ,

הללו בימים  אלינו  וקרבתו  הקב"ה  את נראה  אנו שגם  להשתדל  בלבועלינו אשר חוות כל  ונמוסו ימוגו וממילא ,

ומתוקה . טובה  לשנה ונזכה  אליו , ונשובה

מדינת יב . לרשות ונכנסו רומני' מדינת שליטת מתחת וערים מחוזות כמה  עברו  – ת"ש  בשנת ה 'מלחמה ' פרוץ  עם

בעי"ת (הונגריה )אונגארין זי "ע מסאטמאר יואל  רבינו הרה"ק  של בישיבתו והנה סאטמאר. העיר גם  ובתוכם  ,

הישיבה אל  אמו  מיהרה  מאביו יתום ובהיותו עירמענשטאט , מעיר פריעדמאנן משה בשם בחור למד סאטמאר

זמן  כמה בעוד יודע  ומי אונגארין תחת נכנסה סאטמאר העיר  הנה באמרה, ביתה, אל  ולהשיבו  בנה את לקחת

באונגארין  שהמצב טענה  העלה בחור בנה לעומתה  רומני'... אל  מאונגארין הביתה  לחזור בני יוכל  ולא הגבולות יינעלו

לפניו ושטחו  הרבי אל  השניים  נכנסו הסתפקותם  מתוך כאן, נמצא הק ' שהרבי גם מה  ישראל , לבני יותר  ונח טוב

גם יכולתי  שאילו אלא עוד, ולא האם, עם  הצדק  הנה ופסק, קבע אחר לדבריהם , שמע הרבי הצדדים , שני את

רומני'. לגבולות פעמי מחיש  הייתי אני

הפסוק  על  תורתו דבי בתוך  הרבי דיבר שלישית סעודה  עריכת ח)בעת לב הקב"ה(להלן – עמים' גבולות 'יצב

בני אודות  היא הכוונה כל  – ישראל ' בני 'למספר העמים , בין הגבולות את ומחליף לבסוףמייצב למעשה, ישראל .

בני  רבבות ואלפי מאות הרגו  לאונגארין ימ"ש הרשעים  נכנסו כאשר שנים כמה אחר כי הדבר , כוונת היטב הוברר

מהם  נותר ולא הייתי (כמעט )ישראל  אילו  שאמר  הרבי כוונת הובנה  אז בחיים, נשארו ברומני' ואילו ופליט , שריד

לרומני'. בורח אנכי  גם הייתי יכול 

דהנה , הרבי, של  'חכמתו' היתה  מה  ונתבונן, הבה  לברוחועתה יכולו  לא כבר תש "ד להבחורבשנת הורה  כן על 

– לידנו אינה  הקב"ה  אלול, בחודש אף  לפניו. ומשוחרר  פתוח  הכל  כאשר מועד , מבעוד לברוח מודיעךהיתום  הקב"ה

מקום אל מועד מבעוד לך  ולך הרע , היצר ה"ה  השונא  של מהגבולות לך  ברח  אנא  הדין, יום  יבוא  – מעיקרא 
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ïåéãô' úååöî íéé÷î àåä óà äæ ììëáå ,äøåúä ìë úà
íúåà äãåô ïéã êøåò ì¯àå ,'ìàøùé éøåëá éðá'ì 'ïáä

äøåúá øîàð éàðúù àìà ,ïéã íåéá äøö ìëîøáãîá)

(æè çéúåéäì ïéëéøö åðàù' ¯ 'äãôú ùãç ïáî åéåãôå'
åðééäã ,ùãåç éðá íéðô ìë ìòùãåçá ô"ëò äùòðù

äáåùú ïéãä íåé íãå÷ ãçà,øôåëú êúàèçå êðåò øñå ,
åðúåà ïîçøä åðéáà äãåôå ,ùãåç ïá ïè÷ë àåä æàå

ïéãä íåéì.'

הצורר הצר  על  המלחמה  דרכי - היצר למלחמת תצא כי

ïúùøôá(é àë)'ä åðúðå êáéåà ìò äîçìîì àöú éë' ,
åëéøàä ÷"äôñá ,'åéáù úéáùå êéãéá êé÷åìà
äãåäé éðá ãîìì' áåúëä àáù ,ïééðòä øåàéáá úåáø

òøä øöéä ãâðë äîçìîä éëøãá 'úù÷יגáúë êëå .
ùåã÷ä 'íééçä øåà'ä(æîø êøãáå ä"ã)àöú éë' áúë ïëìù ,

,äòåãéä äîçìîä ìò æîøì ,ç"úôá ã÷åðî 'äîçìîì©
.äæá êéøàäù äî ù"ééòå ,åøöé íò íãàä úîçìî àéä

ììëäå¯ 'àöú éë' àåä ïåùàøääîçìîì úàöìיד

íééãé ÷åáéçá áùé àìåíééçä øåàä ïåùìëå ,
ãåëìì íçåìä øåáâë åæ äîçìî àì éë øéòäì àá' '÷ä
íãàë àìà ,åîöòì êìéå äðôé äîçìîá õå÷éùëå øéò
åîë ,åäëäå åéìò íå÷é ìùøúé íàù åáéåà íò íçåìä

ïëåéìò íå÷é áéåàä úà íåçììî íãàä ìùøúé íà
íìåòä ïî åäãáàéå.'

óàåå"ç ùàééúé àì ìùëðå ìôð íàטוìò ãåîòé àìà ,
äðåùàøáë åúøîùîטזåðúðå' åá íéé÷úéù åôåñå ,

ïúùøôá áéúëãëå .'åãéá êé÷åìà 'ä(çé àë)äéäé éë' ,
àøîâáå ...'äøåîå øøåñ ïá ùéàì(.àò ïéøãäðñ)å÷ìçð

åøîàå äøåîå øøåñä ïáä äæ úåãåàäøåîå øøåñ ïá
.äéäé àìå äéä àìøîàé àìù ,øáãì êîñ åðàöî ïàëî

ìò êåìäì áåùì ìëåà äëëéà ¯ éúåå÷ú äñôà íãà
ãòå ìâø óëî ,éëøã úåúååòî ë"ë øùàë ¯ êìîä êøã
,'çãð åðîî çãé àì' úîàá éë .íåúî éá ïéà ùàø
áåùì áåè úåå÷ú ãåò ùé øúåéá ìåãâä àèåçì óàå

מלהרעיב ...מבטחים אונגערן, אויס צו הפסק – מאונגארין לך ברח לדרוש, יש מעתה 'להרעיב', בלה"ק פירושו 'אונגערן' הנה ומליצה , צחות (ובדרך 

להתרומם) מלשון – לרומני ' ברח  אלא הנשמה, .את

זי"עיג. הרי"ם ' ה 'חידושי פרשתן)הרה"ק  ריש הרי"ם נדרשת (ליקוטי שהתורה  זי"ע מפשיסחא הרר"ב הרה"ק  בשם  הביא

פרד"ס  ס'וד)בדרך ד'רוש ר'מז –(פ 'שט  העולם אומות עם המלחמות ענין שייך  כשהיה  הקודמים  בזמנים והנה, ,

ה היה  אזי אלופשטבפועל , הבמלחמות ורק  הרשות, מלחמת שאין רמז - אנו בימינו אך היצר. מלחמת על היה 

כפשוטן מלחמות הצוררלנו היצר מלחמת על למלחמה ' תצא  'כי הפשוט הפשט  ועלינואזי  להאבידנו , המבקש 

ולהפילו . להביסו נפש , בחירוף עמו להילחם

הפרשיות  שסדר קדמונים בשם  חוזר  היה המהרי"ד הרה"ק  שאביו זי"ע מבעלזא אהרן רבי הרה"ק  של  מאמרו  ידוע 

ולכך  קריאתם, לזמן המיוחדות למעשה הוראות מורים  והם עליונים, סודות פי על הקדמונים  ידי על  נתקנו וקריאתן

למלחמה לצאת מיועדים הזמנים אלו  כי המלך, ופרשת  אויביך' על  למלחמה  תצא 'כי פרשת אלול בחודש קוראים 

וכאשר וחיילותיו, היצר –יצא עם לבסוף  ינצח בידיךלמלחמה אלוקיך  ה ' .ונתנו

פרשתןיד . בריש רש "י דברי את לפרש זי"ע ישראל' ה'בית הרה "ק אמר יא)כה כנגד (כא אלא תורה דיברה  'לא

הרע ', התורהיצר דברי תעשה,שכל לא ושס "ה עשה מצוות רמ "ח בכל  ישראל ', כל 'לעיני עד מ 'בראשית' -

- הוא אחד ענין הרע ,הכל היצר להסיחכנגד  לו ואסור  פונה, שהוא פינה  בכל  לו  אורב היצר כי היטב שיזכור

וכל . מכל אותו  שינצח  ה' יעזרהו ואז  כנגדו, מהמלחמה  דעתו

את טו. לעורר בכדי ביומו, יום  דבר – אלול  חודש בכל  לתקוע  חז "ל  מתקנת כן ללמוד שיש אחד, מחכם שמעתי

לא, ותו החודש בראש בתקיעות הסתפקו  ולא לתשובה, שיחזרו מעורריםהעם  הראשון ביום  התעורר לא  אם כי

נשאר  ועדיין  אותו עוררו פעמים  מעשרים  ולמעלה  החודש , כל כמעט  עליו  עבר כבר אם ואפילו  השני, ביום אותו

חכמים ממנו  התייאשו לא  מ "מ להתעוררבשנתו , ניתן עדיין ממש  האחרון הרגע עד כי  לתקוע, שבים אנו ועדיין

בתשובה . ולשוב

בקשרי טז . לעמוד בכוחו אין וכבר הסבל כוח  כשל כי זי"ע  שלמה ' ה'תפארת  הרה"ק בפני שקבל  ביהודי מעשה

במלחמ יגעתי אמש  אך באמרו, יצרו , עם לפחהמלחמה הפילני הוא היום והנה לנצחו , בעזרי ה ' והיה כנגדו תי 

תצא 'כי אלא כתיב, לא לניצחונות' תצא 'כי שלמה ', ה 'תפארת ענהו כי למלחמה'יקוש . ה' חפץ  בנצחון לא כי ,

חייו ... ימי כל  בה  לעמוד יצטרך אם אף במלחמה, אם
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,åôåñ íù ìò ïåãéð äøåîå øøåñ ïáä éøäù .åàøåáì
,úåéøáä úà íèñìéå íéëøã úùøôá áùéù åôåñã

'áééç úåîé ìàå éàëæ úåîé äøåú äøîà'å(:àò íù)ìò .
åøîà úàæäéäé àìå äéä àììàøùéá úàæë àäú àì ¯

ãçàå ãçà ìë àìà ,ïåãáàì åôåñù íãà ìò èéìçäì
úà úåðùì ìåëé ,äøåîå øøåñ ïá åìéôà ìàøùé éðáî
àåä àìå ùãçî ãìåðù éîë øåîâ ÷éãöì êôäéìå åéëøã

.àèçå ì÷ì÷ù ùéàä

ïéðò,'÷ìîò úééçî úùøô'á äùøôä íåéñá íâ æîøð äæ
éëíèìåô ïðòäù 'íéìùçð'ì ìôèð ÷ìîòàîåçðú)

(é àöúãáà ,äúà 'ìùçð' øáë äðä íäì øîåìå íùàééì
éøîâì íìéôäì äöåø äæáå ¯ 'äî êúìçåúå êøáñ,ìáà

¯ '÷ìîò øëæ úà äçîú äçî' íéååöî åðàìå÷á ÷åòæì
íéîùáù åéáà ìöà àåä ø÷é éãåäé 'ìë'ù ìåãâ,åãéáå

åúøåáâá ùéà ïë ìò ,àöîð àåäù ïëéäî åéìà áø÷úäì
åé÷åìà 'ä ìà áåùìå ùãçúäì øáâúéיז.

øåëæåïúùøô ùéøá ùåã÷ä íééçä øåàä áúëù äî øåëæé
(àé àë),àðùéì éàäáåîåé÷å íìåòä ïéðá ìë äðä

íìåòä íäéëøã åáéèé íà ,ìàøùé éðá íò äùòîá éåìú
çîùé åðé÷åìà 'ä íâ ,õøàä ìâúå íéîùä åçîùéå íéé÷
òøä øöé ïåçöðá éåìú ìàøùé ìù íëøã øùåéå ,åðá ìâéå.

áå íéøàåáî íéøáãäå .ì"ëòíìåòä íåé÷ ìëù ,íéøåø
.'åéùòîá 'ä çîùé' æàå ,òøä øöéä ìò úåøáâúäá éåìú

ïúùøôá(è äë)äöìçå íéð÷æä éðéòì åéìà åúîáé äùâðå' ,
äøîàå äúðòå åéðôá ä÷øéå åìâø ìòî åìòð
êéøöå ,'åéçà úéá úà äðáé àì øùà ùéàì äùòé äëë
í"éáìîä øàáîå .'íééìòðä úöéìç' ìù äðééðò äî øàáì

àøîâä éøáã é"ôò(.áð÷ úáù)øá éäåìâéøá éìòðîãå'
,'ùéðéààåäù äæá à÷ééã àåä 'íãà'ä úà øéëäì ïîéñäù

íéìòðîá êìäîòåãîå ,øáãá ùé 'ïîéñ' äî äøåàëìå ,

ïá' àåäù íùáåìä ìò íéçéëåîä íä 'íéìòðî'ä à÷ééã
,éç ìòáì íãà ïéá ìãáää ÷îåò íã÷äá øàáîå ,'íãà
,'øåáéã'ä çëá àåä íäéðéá ÷åìéçä ãåñéù øîåì ïéàù
íðùé éøäù ,øåáéãä çë ïúéð àì éç ìòáìå øáãî íãàù
úâøãì åìòúð àì ïë éô ìò óàå 'àèáî' íäì ùéù úåôåò

,íãà,äîäáä ïî íãàä øúåîù øîåì øùôà éà íâ
úòã íäì ïéà íééç éìòá åìéàå úòã åá ùé íãàùéøäù ,

äðåáúå úòã íäá ùéù íééç éìòá íâ åðéöîäì áåéà 'éò)

(àéàåä ìãáää úåäî àìà .äøéçá ìòá àåä íãàäù
ïéàù äî ,åðåöøå åòáè êôéäá úåùòì çëä úà åá ùéå

íäéúåðåöøì íéãáòåùî íäù íééç éìòá ïëíà óàå ,
úîàä êà ,äîëçáå ìëùäá äî øáã íéùåòù äàøð
úåðåëú íúåà íéáééçî øùà éôë íìëùá íéèåð íäù àéä

øîàð êë ìòå .íùôð úåãåñéå(àë â úìä÷)çåø òãåé éî'
úãøåéä äîäáä çåøå äìòîì àéä äìåòä íãàä éðá
àøáðù åòáè éôë ìòåô éç ìòá éë ,'õøàäî äèîì àéä

,äîãàäîåãéáù ,äìòîì àéä äìåò íãà éðá çåø ÷øå
åéòáèå åéúåðåöø ìò øáâúäìיח'ä ïåöø éôë úåùòìåיט.

ìòåïëõøàä ìò åéìâøá êìåä éç ìòáïéàù úåøåäì ,
íðîà ,äîãàä ïéáì åðéá ãéøôîå õöåç øáã íåù
äîãàä ïî ìãáåî àåäù úåàøäì ,ìòðîá êìåä íãàä
ãåò àìå ,åáù íééöøàä íéòáèä ìëî úåìòúäì åãéáå

àìàéç ìòá øåòî éåùò ìòðîäùíãàä éë úòã ïòîì ,
íãàä ïéá äâøãî ÷åìéç ùéå ,íééç éìòá ìòî àåä

' í"éáìîä áúëå .éç éìòá úâøã àåäå õøàìåðéàù éîå
åðéà ,åéúåðåöøå åéúååàú ìò øáâúî åðéàù ¯ ïåöø ìòá
ìò êìåäå åòáè éôë ÷ø äùåòù éç ìòá øàùë àìà

õøàäïåöø éë ,íéìòðîä úöéìç ïééðò øàáúé äúòî .'
ïàîî äìä íðîà ,åúîáé úà ç÷é úîä éçàù ú"éùä

,äá õôç åðéàù éðôî äáãâðë úåùòì øáâúî åðéàå
åòáèúåàøäì' åðîéä åìòð úà äîáéä úöìåç ïë ìò ,

בידךיז. אלוקיך  ה ' ונתנו אויביך על  למלחמה תצא 'כי הכתוב את זי "ע מבעלזא מהר "א הרה"ק  פירש  ושבית וכבר

שבוי שביו ', שהוא לחשוב היצר לו שנותן ההרגשה את מהיצר שישבה  ה' יעזרהו יצרו, עם  למלחמה שכשיצא

- ידו מתחת  יצא לא ולעולם  הרע  היצר בושבית בידי אתה  אשר וטענתו  כוחו  את  .שביומהיצר

'יח. לומר שבידו הבהמה  על  האדם  יתרון שכל  ר"ל  אין', הבהמה מן האדם  ש 'מותר אמרו ולשללאיןוכבר ליצר '

תאוותיה . פתויי כנגד לעמוד יכולה איננה  אשר כבהמה להיות ולא לבקרים, חדשים  מביא הוא אשר 'רעיונותיו'

ר"ת  'אין' כי אמרו צחות לא)יין נדעראאי בדרך או כן  'לא'...(- או 'כן' לומר  בחירה  בו שיש  האדם מותר זה כי לרמז ,

המייפהיט. הרע היצר הוא תואר ויפת וז"ל, תואר', 'יפת לגבי פרשתן בריש שנאמר מה  הק' השל "ה פירש וכך 

ממנו  להנות בקצת התרה  והתורה  חטאת, ולכל  עון לכל  בהכרחיים ,להאדם  בו להשתמש העולם  קיום  כדי

אותו וינוול וידחהו יחרים  צרי'והיותר 'מעט לדבר סימן נתנו כאשר יא), מג יצר '...(בראשית 'מעט
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ïåöø ìòá åðéàù éðôî íéìòðîá êìéì éåàø åðéà àåäù
äæ ïéà ¯ 'ùéðéà øá ïéã úéì' úøîåàù éîëå ,'ììë
'ãáëúé' ïë ìòå ,õøà åúééç øàùë àìà íãà øãâá

...íééç éìòá âäðîë êìéìכ

äúòåêéáà ïåöø úåùòì éøàë øáâúä 'íãà ïá'
êéúååàúå êøöé øçà êìäì àìùå ,íéîùáù

,úåòøäåúåùòì øáãä êãéáå.

טובות  קבלות ידי  על  למעשה התעוררות להסמיך - ועשית תשמור

ïúùøôá(ãé âë)êúáùá äéäå Eðæà ìò êì äéäú ãúéå' ,£¥¤

áúëå ,'åâå 'úéñëå úáùå äá äúøôçå õåç

,äæá æîøä øîåì ùé' ,ò"éæ 'íéøôà äðçî ìâã'ä ÷"äøä
åðééä ,êðæà ìò êì äòå÷ú ãúé äéäúùäòå÷ú àäúù

øñåîå äøåú éøáã äæéà úòîùù äî êáìáäéäå ,
äùåã÷ä ìåáâî íéîòôì å"ç àöúùë ¯ õåç êúáùá

úøôçå éæà(ùãçî íúåà äìâúå áåùú øîåìë)íéøáãä úà
íääêùôð úà áéùäì êçåø ééç íäá àöîúåúéñëå ,

.'ïáäå ,êúàö úà

êøãäåíúåàî áìä úåøøåòúä úà øîùì äðåëðä
'øñåîå äøåú éøáã'åúáùá íâ åì åãîòéù ãò

õåçכאúåáåè úåìá÷ åîöò ìò ìá÷îù éãé ìò àåäכב,
íéîé êøåàì 'äëøá ÷éæçî éìë'ä íäùכג.

במדרשכ . ואיתא לכם', יהיה  תרועה  'יום  לקראת אנו  ג)עומדים  כט שופריהן (ויק"ר את נוטלין שישראל  'בשעה

אלא  השופר, פעולת בתוקף  השגה שמץ  לנו  ואין רחמים ', בכסא ויושב הדין מכסא עומד  הקב"ה , לפני ותוקעין

וכוונו ונוראה, גדולה הכנה  לאחר לידיהם השופר את  שליש  ובדמעות בסילודין נטלו הדורות גדולי כיצד ידענו זאת

להתבונן , יש ולכאורה והעצומות. הקדושות הכוונות כל  גסה'את 'בהמה  – 'איל' של  קרן אלא  אינו  זה שופר ,שהלא

גידולה, במקום שבקדושה  דבר  לומר שאסור עד השפלות, בתכלות היא בחיותה הבהמה  'מועד'ובעוד זה  היה אמש 

ונורא קדוש  הוא והיום סביבותיו  לכל ומזיק בקרניו להיות הנוגח  ונתעלה עלה היאך ל 'שופר'... ה'קרן' הפך וכיצד  ...

אך מאתמול , בו  היה  אחד שינוי אלא, המעלה. לרום המדרגה משפל  להתעלות לו גרם מה  דקדושה ', אתמול'חפצא

ממנה עצמו  את ניתק ועתה  הבהמה , של  מעצמי' 'עצם השופר בגדרהיה  אלא גסה  בהמה  קרן בגדר אינו  ושוב ,

ומקודש . קדוש שופר

להתנתק אלא לו אין ושפלות, רעות לתאוות אותו המושכת בהמית' 'נפש בו יש  אחד כל  הנה  יאמר, לדידן

השופר ... כדוגמת כולו יתקדש  ומעתה שבו , הבהמי מהחלק

עה"פ כא. אחד ממגיד ששמע  זי"ע  חיים' ה'חפץ  הגה "ק אומר  שהיה  יד)וכמו צב יושבים(תהילים - ה '' בבית 'שתולים

עקא  דא אך  נפשם, נימי את ומלהיבים התעוררות דיבורי ושומעים המדרש  בבית ושתולים  נטועים  אנשים להם 

המדרש בית  לחצר יצאו אך - אלוקינו' הדרשה ש 'בחצרות הדיבורים ...)(בגמר כל מהם  ונאבדו פרחו - 'יפריחו ' וכבר ,

לנסועכב. שרצה שבחו"ל , הישיבות באחת ולומד הקודש ארץ  מדרי יקר בחור המעשה , מבעל  שמענו נפלא מעשה 

על וקיבל  קשיים , עליו הערימו בארה"ק השלטון שאנשי אלא תורה, של  באהלה  להסתופף ולהגיע  לים לעבר

הוא  הרי פלוני ליום  עד ומעכב מונע  באין ולשלום לחיים  חפצו למחוז לנסוע ויוכל דרכו ה' יצליח אם כי עצמו

במושב הקבוע  ב'מסך ' ואופן פנים  בשום יביט  ולא הנסיעה, מהלך בכל  בטהרה עיניו לשמור עצמו  על  מקבל 

ומה(מטוס)שב'פליגער' שפתיו, מוצא לשמור  ומוחלטת ברורה במחשבה מתחילה , שרצה כפי לנסוע בידו עלה  ואכן ,

זו ... של מעונשה  נפטר ובכך  שלפניו , במושב מסך  היה  לא ו 'בדיוק' בעזרו, ה ' היה  כי לראות השתומם 

מכאן שנלמד  הדרך'ומלבד את 'מיישרת שהיא  טובה  קבלה  של נראהכוחה  מכאן הרי מסייעים... לטהר הבא כמה  עד

נסיון...בידו לידי בכלל  יבוא שלא בעדו  סייע  הקב"ה  אזי כדבעי העיניים את לשמור בדעתו  שגמר לאחר שתיכף ,

ופירש בידו', אלוקיך ה' ונתנו אויבך  על  למלחמה תצא 'כי פרשתן בריש  הכתוב על  זי"ע  הק' השל"ה  שביאר וכמו

חז "ל  בדברי שנרמז וכמו היצר, למלחמת רומזת זו פרשה  הנה כי מדבר', הכתוב הרשות  'במלחמת (קידושין רש"י ,

והבחירהכא:) ה'רשות' כי מדבר ', הכתוב הרשות ב'מלחמת רש"י שפירש וזהו הרע', יצר  כנגד אלא תורה דברה  'לא

בתורה , כאן  ונאמר  לאו. אם  יצרו עם להילחם אם האדם  תצאביד אזי שאם לטהר הבא  בכלל ותהיה  למלחמה

בידך אלוקיך  ה ' ונתנו – הפסוק המשך  בך  יקוים .בוודאי

כגמולםכג. להם  להשיב המלך וחפץ ובמסירות, בנאמנות למלכות גדולה טובה  עשו אשר אנשים בשני מעשה

העולה ככל  וליטול  שעה  חצי למשך האוצרות  לבית להיכנס  שיוכלו מלפניו מלכות דבר הוציא כן על  הטוב ,

שניהם הגיעו המיועד בזמן דשופרא, משופרא בהם למלא שיוכלו בכדי בידם , גדולים  שקים  השניים נטלו רוחם . על 
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íðîàåãéá ïéàù úåàìôð úåìá÷á úåìåãâá êìäé ìà
ïäá ãåîòìכד'øôåñ íúç'ä ÷"äøä øàéáù åîëå ,

ò"éæ(è"ð÷ú ,äðáú éë ä"ã)ïúùøôá áåúëä ïåùìá(ç áë)

íéùú àìå êââì ä÷òî úéùòå ùãç úéá äðáú éë'
,'åðîî ìôåðä ìåôé éë êúéáá íéîããçà ìë äðäù

äøéáòä ïî åîöò ÷éçøäì íéâééñå íéøãâ úåùòì áéåçî,
êéøöù' åéàèç ìò äáåùúá áåùì äöåøù éî ïëù ìëå
'à øòùá òâéì àìù øúéä éøòù íéòáùî ùåøôì

àìà ,'øåñéàåæ äøéîù åì äéäú àìù øäæéäì êéøöù
ìåùëîìåúåàá åìéùëäì åãâðë íåçìé òøä øöéä éë ,

ñðëéäì íå÷î åì àäé æ"éòå ,åîöò ìò ìáé÷ù øãâ
øîàù åäæå ,øåñéàä óåâá åìéôäì çéìöéù ãò åáø÷á

áåúëäùãç úéá äðáú éëáåùì êîöò ùãçúùë ¯
àåä ø÷éòä éæà ,'ä ìàêââì ä÷òî úéùòåíéøãâä åìà

ù øîùéä êà ,úåáåèä úåìá÷äå íéâééñäåíéùú àì

êúéá ìà íéîãäãéîä ìò øúé úåìåãâ úåìá÷áéë
åðîî ìôåðä ìåôé,éøîâì åìéôäì ìëåé æ"éòù ¯ïë ìò

íúåàå ,ãåîò ìëåé íéøáã åìàá áèéä åîöòá øòùé
åîöò ìò ìá÷é.

ïîæäåíéàøåðä íéîéä úàø÷ì äðëää éîéá ,àîøâ
ïå÷éúá úåáåè úåìá÷ åîöò ìò ìá÷ì ,è"ìòáä

íéùòîäכהö"äâä çéëåäù åîëå ,'ïéãá' äëæé íúåëæáå ,
íòìò÷î àáñä(íì÷)ïúùøôá øåîàäî ì"öæ(çé àë)

שמרוב עקא דא אך פנימה , להיכנס  עצמם  ודחקו מאוד צר היה האוצר  אל  הכניסה רוחב  והנה  המלך. גנזי לבית

שכמותך, שטיא השני, בו גער תפקידו, למלא שיוכל  השק  את לתפור  החל אחד השקים , שולי נקרעו הדחק זו  הלחץ 

הים ... כחול  שקים בשווים לקנות  ותוכל בפז , ערכם  יסולא לא אשר ומרגליות טובות אבנים ותאסוף השק את עזוב

בשעה השק את לתקן גמר ה'זמן' סוף לקראת רגע.. אחר רגע והולך, אוזל  והזמן בעבודתו, המשיך  הראשון אולם 

אלא  טוב, כל  מלאות בידיים  הלך השני  לעומתו מעט, אלא ליטול  הספיק לא אך בו , למלא והחל  ומוצלחת טובה 

יצא  הפחות לכל הראשון  ואילו שבא... כלעומת ריקניות בידים  לצאת ונאלץ ארצה ... מידיו  הכל  נפל הילוכו שבדרך

אך  העולם ' כל  את לכבוש  'שרוצים  עד הרבה  המתעוררים  שיש  וברור מובן והנמשל  יקרים... תכשיטים  כמה  עם

עצמו על שמקבל מי לעומתם אולם  ההתעוררות, פורחת למעשה  ההתעוררות על  לשמור כלים הכינו  שלא מאחר 

'משהו '... הפחות לכל  בידו נשאר  הרי עצמו את ו'קושר ' טובות קבלות

הערבייםכד . אז ערכו חברון בעיה "ק בישיבה  בהיותו תרפ "ט  שבשנת זצ "ל, חדש מאיר רבי הגה "צ 'המשגיח' סיפר

השכיב - להינצל  כדי עשה  מה  הבחורים , בין היה הוא ואף כידוע , הי"ד הישיבה בתלמידי האכזרי טבח ימ "ש 

ויראו בו, יבחינו פן פחדו ולגודל  הישמעאלים . מידי ניצל  זה  ידי ועל  כמת, עצמו והשים  המתים ערימת בין עצמו

כבר מחבוא למקום כך אחר  מנוסתו כדי  תוך אך  חייו, לכל  גדולות קבלות במחשבתו  עצמו על  קיבל  חי, שעודנו

לקיימם . יכול  אין שהרי יכולתו, מפי יותר לקבלות ערך אין אכן כי הקבלות... כל  את כמעט  עצמו מעל  הוריד 

ימיםכה . עשרה הקדיש  שנה  ובכל  – העם' אל ההר 'מן לרדת שהחליט  למלך מוסר , בספרי הובא נפלא משל 

מנהגו, היה וכך הם , מה העם צרכי דעת למען מלכותו, מתושבי פשוטים אנשים  של  בבתיהם לבקר רצופים

ש האנשים לאלו מכתב שלח  הימים עשרת אותם  לפני יום בידםשלושים סיפק שיהא כדי השנה  בזו לבקרם בדעתו 

בני  יבקרם שהמלך ה'זוכים' בין נמנו השנים  באחת לביתם . המלך את להכניס ויוכלו כראוי , ביתם ואת עצמם להכין

המבשר המכתב את השניים  משקבלו העיר, בפאתי ורעועה עלובה בביקתה  מושבם איתן אשר וזקנים ערירים  זוג

את  להכניס ניתן לביתנו  וכי  ביתו, לבני באמרו  הבית, לבעל  ורעדה  וחיל  'התרגשות' אחזתו לביתם, המלך בוא על 

הבית  חלונות לבן, סיד עם  במגע באו  שלא שנה  כשבעים להם  וזה לגמרי הם שחורים הבית כתלי והרי המלך,

בדבק  לזה  זה הצמודות שבורות עץ  וחתיכות בדים שיירי נייר בחתיכות מכוסים וכולם – ומנופצים ,)Glue(שבורים

משתמשים 'כיצד' היודעים  הקבועים הבית מבני אינו אם  הארץ  על  מיד נופל  עליהם היושב וכל  רעועים הכיסאות

נא  שמעי כן, על  כרעותה... נראית איננה שאחת רגליים ארבע  לו  אשר השולחן על  מדבר ומי הללו.., בכיסאות

החלונות  את יחליף זה נפלא, וכיור בציור הבית את יצבע זה המלאכה, בעלי כל  את אזמין ומיד  תיכף רעייתי,

לו אמרה  לביתנו, כדת המלך יבוא ובכן הנה , יובאו  חדשים וכיסאות  שולחן גם ונוצצים , יקרים – בחדשים  הישנים 

ולרש הכסף  תם מנלן' 'כסף לי ענית עת ובכל  לעשות, ראוי כן כי טוענת שהנני שנה  כשלושים לי זה והרי האשה ,

ובמעות  מכובדת הלוואה משכנינו אבקש נו, הבית, בעל  לה  אמר השעה , בזו עתה עזרך יבוא ומאין כל ... אין

שנה שלושים במשך  חובות לשלם  עצמך על  תקח וכי האשה, לו  אמרה ההוצאות, אלו כל  על  נשלם  שיתקבלו



תצא כי פרשת - הפרשה âéבאר 

ì"æç åøîàå ,'äøåîå øøåñ ïá ùéàì äéäé éë'ïéøãäðñ)

(:àòáèåî åôåñ íù ìò ïåãéð äøåîå øøåñ ïá' åøîà
éîá äøîà äøåúäù éøäå ,'áééç úåîé ìàå éàëæ úåîé
äøåúä êøãî äèð úö÷å ,áåè àì âäðúäì ìéçúäù
àåáá î"î äæ øåáò äúéî áéåçî åðéà ïééãòù ô"òà ¯
äãåî íéîçøä úãî åìéôà ¯ 'åðéã' úà ïåãì ïééãä
ë"çà úåîé àìù éãë éàëæ åéùëò úåîé 'áèåî'ù

,äúòî øåîà ,áééç àåäùëíà óà åéùòî áéèéîä
ìò åîöò ãåîòì ìéçúî àåäå çúôá àìà ãîåò åðéà

áåè êøãøúìàì åáúëì ùéù íéàðåùä íâ åãåé ¯
,íéðùå íéîé úåëéøà øçàì éàëæ úåîéù éãë íééçì
óåñáì äéäé éàãåá äáåùú úåùòì ìéçúäù ïåéëù
òéâä øáë åìéàë åúåà íéàåø íéîùáå ,øåîâ ÷éãö

äîéìùä åúâøãîìóã íåé ìëá ãåîìì åéìò ìá÷îùë ,ïåâëå)

(á"åéëå ñ"ùä úà øîâ øáë åìéàë åúåà íéàåø ãåîò åàéäåæå
åéùòî ï÷úìå áéèéäì ìéçúäì ãçà ìëì äàìôð äøòä
íé÷éãö ìù ïøôñá áúëéäì ïéãä íåéì äëæðù éãë

íéøåîâ(ïúùøôá øñåî éëøã)כו.

יומיים היום חיינו צורת את יראה  שהמלך בכך ומה באהלינו ... מבקר שהמלך השעה  מחצית לעבן)עבור טעגלעכע ,(טאג 

כשלושים זה  להודיענו שלח כאשר כן, לא פתאום, בפתע הנה מגיע היה  המלך אם  אומר  הייתי זאת בעה"ב, א"ל 

ולא, לא האשה, לו  אמרה  אליו, המלך לבוא כראוי הבית את ונכשיר שנתקן כוונתו בוודאי אלינו יבוא בטרם יום

מכיוון  אלא בואו קודם הודיע  ולא שבשדות , העם במצב מכיר הוא גם אנו , ורשים דלים  כי היטב יודע המלך  גם 

וטיכסו  ישבו יום, ל' בתוך להכין בכוחנו  יש  מה לראות רוצה  נכסהשהוא הבית כתלי את שהחליטו , עד עצה,

את  במפה , נכסה  השולחן  את החלונות, שברי את יכסו אשר  נאים ציורים נעמיד החלונות על  לבנים, בסדינים

להכין מחוייבים אנו זאת אבל  לשולחן, בסמיכות נעמיד שלםהכיסאות אחד כסא לישבלכה "פ המלך שיוכל  כדי

ממנו . ליפול הוא ומסוכן בפועל  עליו יתיישב המלך  שהרי העין, למראית תיקונים מיני כל  לנו יועילו לא ובזה עליו,

קודם יום ל ' כך על  אותנו  מודיע  והוא בהמצאו, – תשובה ימי בעשרת בתוכנו  לשכון בא הקב"ה פשוט, והנמשל 

אמנם, אלול , מר"ח תכלית – עד  זה  בחודש  עצמי את לתקן  אוכל וכי המחנה , בקרב  קול  אנו שומעים  הרבה  פעמים

לראות  רק השביעי , לרקיע  לעלות אלו יום  בשלושים ממך  ומבקש  דורש הקב "ה  אין  לא , תשובתו , והמידות, המעלות 

אחד כסא  לכה "פ בהם , לתקן תוכל  מה  יום , בל ' עשות בידך  יש  מילא ,מה  אחד  בענין לכה "פ עצמו מתקן אם ואכן,

ושלום . טובים  לחיים לאלתר ויחתם יכתב ובוודאי המלך  רצון אחר בזה

בפרשתןכו . נאמר  יג-טז)הנה  הכתוב(כה והפליג בהם, לרמאות בכדי כראוי מכוונים שאינם  משקלות  להחזיק  האיסור

בגודל חז"ל  מאוד החמירו כן עול ', עושה  כל  אלה  עושה  כל אלוקיך ה' תועבת 'כי וכדכתיב  האיסור  בחומר 

שאמרו  עד לה )האיסור, יט  ויקרא על אמרו (ספרא גם ותועבה , חרם ומשוקץ  שנאוי עוול קרוי  במידה שיקר  (ב"ב שאם

החינוךפח :) בספר כתב גדול  שחידוש  אלא עוד ולא עריות', של  מעונשן יותר מדות של  עונשן רנח)'קשה 'כי (מצוה 

בעניין  – בפרוטה  אלא התורה  תקפיד לא גזלות שבשאר  אע "פ  כלומר  שהוא, בכל  המידות על  הקפידה התורה 

חמור שהוא עד כך, כל נורא איסור  הוא ומדוע הגדול , 'הרעש' מה היא, רבתי ותימה שהו', בכל  תקפיד המידות 

מגזל  שדיותר  שם חינוך  במנחת בדבריו)(ועיין .ן

וביקש ברזל  לחרש  הלך זה  ירקות שמוכר נראה 'למעשה' הדברים את 'נצייר ' אם שהנה  הוא, הדברים וביאור

'קילו ' היא האבן שמשקל  זה  על  ויחקוק  גרם 995 במשקל  אבן לו שיעשה גרם)ממנו 'מוכר(1,000 אותו  מכר אח"כ  ,

הק "ג למידת דינרים  עשר בשווי הנמכר הירק  את ודילועין' בארה "ק)קישואין גרם 995(קילו רק  נותן למעשה  כשהוא

פרוטות ל 5 מסתכמים  שהם גרם  5 המוכר ש 'הרוויח' נמצא ראה(אגורות)גרם, מה לתמוה, יש  ולכאורה בלבד...

היא  המשקולת מחיר והרי כך, כל  קטן סכום הוא שלו  הריווח כשכל  אבן ה 'אומן' אצל להזמין - זו ל'שטות' המוכר

מעיקרא, לקושיא מקום כאן שאין מבין דעת בר כל  אך  עלובות... פרוטות חמש מאותם  יותר  מונים ומאות עשרות

אך  אגו', 5 רק  הרוויח שעכשיו  אמת מ)כי  מרמה(פחות כך  הזה  הלוקח את שרימה וכשם מצטרפת, לפרוטה  פרוטה 

לסכום רמאות אותה  ידי על  'הרווח ' יגיע  השנה  שבסוף  עד  יום, אחר יום הדבר נמשך וככה האחרים, את הוא

ביותר ... נכבד

הנכשל זה דומה אינו שכן  מגזל, אפילו הוא שחמור  עד במשקלות, המרמה  על ביותר  התורה  הקפידה  כך  ומשום

'פלאן' לו  שעשה  לזה אחת  פעם בעבירה ...(תכנית)בחטא ימיו כל  שקוע  ולהיות הבריות את ולהונות לשקר כיצד

חז"ל מדברי זי"ע חיים ' ה'חפץ  הגה "ק  הביא אשר הדברים הן א)והן  לו(שוח "ט אין לעבירה עצמו המחליט 'כל

עולמית'. מחילה 
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שמירת במידת תלויה השכינה השראת - קדוש  מחניך והיה
הקדושה

ïúùøôá(åè âë)êðçî áø÷á êìäúî êé÷åìà 'ä éë' ,
êìéöäìכזêéðçî äéäå êéðôì êéáéåà úúìå

ùåã÷כחäàøé àìåכט.'êéøçàî áùå øáã úåøò êá
øäæéäì åðì ùé äîë ãò ùãå÷ä éøôñá åðéöî úåàøåð
äá éë ,ìàøùéî ùéà ìë úùåã÷áå ¯ åððçî úùåã÷á

åðáø÷á äðéëùä úàøùä äéåìúל.

ופלאן' 'סדר לעצמו  שעושה לזה מרובה', טובה ב'מדה וחומר קל  נלמד  הצד (תכנית)מעתה , על  עצמו להעמיד

'פרוטה שכן ומועטת, קטנה קבלה היא אם  ואפילו  טובה , קבלה  עליו שמקבל  ידי על  למצוה ', עצמו 'ומחליט  הטוב

בה ... ישוו  לא חפציך כל  אשר עצום' ל 'הון לבסוף  ומסתכמת מצטרפת'... לפרוטה

היהכז. אביהם כי מבניו, ושמענו זצ"ל , כ "ץ  שמואל רבי הרה "ח ה"ה  וחסיד וותיק איש  יארק בניו נלב"ע  עתה זה 

ל'מאנהעטן' להגיע  נצרך והיה ה 85, בקומה  התאומים ' ב'בנייני לפרנסתו העבודה )עובד  עקא (מקום דא אך ב'רכבת',

כן  על  העיניים, על  לשמור אפשר  שאי וכמעט  להתפקע, ועמוסה אדם  הומה הרכבת המוקדמות הבוקר שבשעות

היום . בסוף משלימם  והיה  יותר, מאוחר שעות ב' יום  בכל  להגיע שיכול  מה'מנהל ' מיוחד אישור  להשיג  הצליח 

שנה  ואחד כעשרים  לפני תשס"א)והנה אלול מטוס,(שלהי עם בו  כשנכנסו בבניין, מחבלים פגעו בבוקר 8.45 בשעה

המטוס, נתקע  שבהם  הקומות באותם שהיו  מי נהרגו ובעיקר נפשות, אלפי כמה ונהרגו יושביו, על  אותו  והרסו

כלל היה ולא לשלל נפשו  היתה הנ"ל שמואל  רבי אולם משונה , במיתה אתר על  נהרגו ה 85 בקומה שהיו אלו ואכן

צאצאיו כל  להשיא וזכה  החיים, בארץ  שנים כ "א עוד  ונשאר יותר... מאוחר  מגיע היה כדרכו כי הסכנה , במקום

העיניים ... שמירת על  הקפדתו בזכות

ואוכח. בקדושה , עליהם לשמור  האדם שצריך האדם, לאברי רומז 'מחניך' כי פירש  זי"ע  הרי"ם ' ה 'חידושי הרה"ק 

השכינה להשראת יזכה  והיה )אז  ד"ה  תרל"ה  אמת בשפת .(הובא

הכתוב בלשון זי"ע  מלענטשא לייב שלמה  רבי הרה"ק  שרמז  מה להביא יש  עניינא ח)ובהאי מעקה(כב 'ועשית

מפני  אדם של  ראשו הוא 'גגו' על לשמור שצריך וכלומר מעבירה, קשים עבירה הרהורי ר"ת 'מעקה ' כי לגגך',

רח "ל . רעים  הרהורי

זי"עכט. אמת' ה'שפת ובמ"א)הרה "ק ד "ה לא (תרל"ט  מאחריך', ושב דבר ערוות  בך יראה 'ולא הכתוב בלשון ביאר

געפעלן נישט דיר  ס 'זאל  – בעיניך)יראה חן הדבר ימצא א (לא  שתמאס  עד התקדש  אלא הרע ..., ת

ורבנים ל . אדמורי"ם הרבה  ועוד חיים ' ה'חפץ  הגה"ק  בה שהשתתף  הגדולות מהאסיפות תרפ"ג)באחד אלול הכינו(בווינא

אמרו זי"ע  אמת' ה'אמרי הרה"ק  משמשי  לשם כשנכנסו והנה הנשים ... עבור שניה וקומה  כ 'עליה ' גדולה  עזרה 

היו כי  הנאספים, בין גדול  ויכוח ונתעורר כראוי, לכיסוי וילון יריעות למעלה  שיתקינו עד לאולם ייכנס לא שרבם 

וככל חיים' ה 'חפץ את לשאול  וגמרו נמנו לבסוף מחיצה... גם ואי"צ מספיק  גבוהה  הנשים שעזרת כנגדם  שענו רבים

כאן  לשבת מותר הדין, מצד אכן, חיים', ה 'חפץ אמר  הצדדים שני דברי את ששמע  לאחר יעשו. כן מפיו היוצא

היריעות. את ולהתקין להם, להיענות אנו חייבים בזה  להחמיר המבקשים כאלה שבאים  כיון אמנם  מחיצה, מבלי

כל שהרי רח"ל , אותנו יעזוב שהקב"ה  – ח"ו ישראל  לכלל  להיות שיכול  ביותר הגדול  האסון מהו התדעו, באמרו,

עמדי' אתה  כי רע  אירא לא צלמות בגיא אלך כי 'גם  אזי אתנו יתברך שהוא ד)זמן כג יעזבנו(תהילים חלילה אם אבל  ,

נבהל ' הייתי פניך 'הסתרת הרי ח)הבורא, ל  כלל(שם  את יעזוב שהקב"ה גורם  מה ואמר , חיים ' ה'חפץ  המשיך ...

הכל יראה ' ב'ולא לעשות שאפשר הידור כל  כך, אם  מאחריך', ושב דבר  ערות בך יראה  'ולא כדכתיב – ישראל 

חיים החפץ והוסיף להחמיר. עלינו כן על יתברך, השם לעזר זקוקים אנו שהרי מאחריך', 'ושב יהיה  שלא כדי כדאי,

'מתפוצץ' אינו יהודי לב איך  – מאחריך ושב פון מורא גרויסע  די פון הארץ אידישע  א נישט פלאטץ  אזוי ווי ואמר ,

נורא. דיבור  אותו על  הוא גם חזר  אמת' ה'אמרי לידי הדברים  וכשהגיעו מאחריך, ושב של  הגדול  הפחד מרוב

ה בנו והוסיף מיר. ישיבת ראש זצ"ל  קלמנוביץ  אברהם רבי הגאון  הרבה פעמים ראיה כעד סיפר  זה  ג"רמעשה 

אתנו, נמצא שלא או אתנו נמצא או  שהקב"ה  תאמר , שלא גדול , חידוש בדבריו חידש  הח"ח  זצ "ל, משה שרגא

הבאה וה'שמירה' השכינה ... השראת תוספת כך  יראה ' ב'ולא וההידור ההוספה  כפי רבות, מדרגות בזה יש  אלא

רח "ל . מאחריך' 'ושב קצת עוד – השכינה  בהשראת ממעט ח"ו  הוא הרי זה ב'הידור ' קצת ממעט  ח"ו  אם  עמה...

זצוק "ל  וואסערמאן אלחנן רבי הגאון ג"כ כתב דמשיחא)כה עקבתא וגאולה  גלות ואגרות, מאמרים זצ"ל(קובץ חיים החפץ 

שמירתו . בעד לו משלמים  איננו הרי – לא הוא, שכר שומר  כלום  ישראל , עמו שומר נקרא הקב "ה אומר , היה
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äëò"éæ úîà úôùä ÷"äøä øîà(â"îøú)'ä éë'
'ä éë áúëð àìù 'êðçî áø÷á êìäúî êé÷åìà

êé÷åìàêìäî'àìà ,'êðçî áø÷áêìäúîïåùìî
äî é"ôò ìåëéáë âäðåîå êìäúî ä"á÷äù ,ìòôúî
ìåëéáëå .íúåùã÷úä ìãåâ éôë ¯ åúåà íéëéìåî é"ðáù
íúøéîù éãé ìò êåìäì éúîå ïëéäå äîë åì íéîøåâ íä

.'ùåã÷ êéðçî äéäå' ìò

äæå,'íéîù úàøé' úãéî éãåñéî ìåãâ ììëïî çåøáì
÷çøúäìå ,äøéáòì íéàéáîä íéøáãä ìëîå äøéáòä

ïåéñð éãéì àåáìî øúåéáïåéñðä ïîãæð øáëù äòùá éë ,
äìãâ ïåìùë éãéì àåáì äðëñä ¯ åá øòåá åøöéå åãéì
äî øàáì 'åðøåôñ'ä áúëù äîî ãîì àö .íééúòáù
íéì÷ìå÷î úåì÷ùî éðáà úéáá ÷éæçäì äøåú äøñàù

áéúëãëå(ãé äë),'äôéàå äôéà êúéáá êì äéäé àì'
úåì÷ùî íúåàá ùîúùäì øåñàù ãáìá åæ àìù åðééäå

íâ àìà úåçå÷ìä úà íãé ìò ìåæâìàúééøåàãî øåñà
úéáá í÷éæçäì,ì"æå ,àúìéîã àîòè øàáîå ,øçà

ìàøùéá äðéëù úàøùä éëøã øéëæäùàìù øéäæä ,
,ïéãä úååéò úà ì¯àä àðù ãáìáïë íâ àðùé ìáà

÷éçøäì êéøöùå ,ìåò úåùòì íéðëåî íéìëá ÷éæçîä
åðúåà åùôð ìòâú ïô íéìëä íúåàåøîàë ,(æè ÷åñô)

'äìà äùåò ìë êé÷åìà 'ä úáòåú éë'לא.

ראש לקראת וכהכנה הלשון  שמירת - רע דבר  מכל  ונשמרת
השנה

ïúùøôá(ãé¯é âë)úøîùðå êéáéåà ìò äðçî àöú éë' ,
àì øùà ùéà êá äéäé éë ,òø øáã ìëî
äðäå ,'åâå Eðæà ìò êì äéäú ãúéå ,'åâå øåäè äéäé£¥¤

'îâá(.ä úåáåúë)ãúéå' áåúëä ïåùì úà àøô÷ øá ùøã
,êðæåà ìò àìà êðæà éø÷ú ìà' ¯ 'êðæà ìò êì äéäú
,åéðæàá åòáöà çéðé ïåâä åðéàù øáã íãà òîùé íàù
íãà ìù åéúåòáöà äî éðôî øæòìà 'ø øîàã åðééäå
,úåãéúéë úåôåùî íòè äî àìà ,'åëå úåãéúéì úåîåã
.'åéðæàá åéúåòáöà çéðé ïåâä åðéàù øáã íãà òîùé íàù
¯ äæ ïééðò ïéá ùé úåëééù äî øàáì åðéìò äúòîå
íãå÷î øåîàäì åéðæà ìò 'ãúé'ë íäù åéúåòáöà çéðäì
êåúá à÷ééã äæ éååéö æîøð òåãîå ,'åëå äðçî àöú éë

.äîçìîì äàéöéä úùøô

øàáîå'éøôñ'á ì"æç åùøãù äî éô ìò ,'ø÷é éìë'ä
(èé÷)éë ,'òø øáã ìëî úøîùðå' åøîåàøáã

òøïåùìî ùøôúîòø øåáéãáåúëä øéäæäå ,úøîùðå
òøä ïåùì ìù òø øåáéã ìëîèå÷ìé'á àúéà ïëå ,

áåúëä úà êë ìò åëéîñäå 'éðåòîù(àë ä áåéà)èBLae'§§
'àáçz ïBLìלבïåùì èèåùúùë ,íéùøôîä åùøéôå ¯] ¨¥¨¥

äðîî àáçú ,ø"äì éìòá åáøúéùë ì"ø ,õøàá òøä
ùøôîù ø÷é éìëä éøáãá ïìäì ãåò ïééòå ,øáãú ìàå
øåñéà øëæðù íòèä ï"áîøä øàéáå ,[øçà ïôåàá úö÷
åøáãé íà éë ¯ 'êáéåà ìò äðçî àöú éë' ïééðòá äæ
åéçà úà ùéà åëéå ,íäéðéá ú÷åìçîä äáøúé éæà ø"äì

.íéáéåàä íäá åëé øùàî øúåé

äúòîåøëæð àìù 'àøô÷ øá'ì åì äù÷åäù ,øàáì ùé
åúåàî øîùéäìå øäæéäì ãöéë êøãå äöò ÷åñôá
ãúéå øîàðù äî ùøéô ïë ìò ,ø"äì ìù òø øåáéã
,åéðæåà ìò åòáöà çéðäì äðååëäù ¯ êðæà ìò êì äéäú
êì äéäú ãúéå ÷åñôù ,ì"æå ø÷é éìëä äæá áéçøîå

- ח"ו מסרב הוא אימתי השמירה , את ולהפסיק לסרב בידו ברצותו חנם  שומר והנה, חנם, כשומר  שמירתו וע"כ 

אותנו לשמור  יוסיף  קדושה  כשנוסיף  מרובה טובה  ומידה מאחריך'... ושב דבר ערות בך יראה 'ולא בתורה  כתוב

יותר . מעולה  בשמירה

גםלא. אלא המאררים  ב 'כלים' להשתמש  שאסור  בלבד זו שלא אנו, לדורנו  הנצרכת כנבואה  נכתבו קדשו ודברות

אותנו . נפשו תגעל פן במחנינו, יבואו ובל  להם תאמר טמא צא הבית, מן הכלים אותם להרחיק שצריך

בשלוםלב . לשאול הידיד הגיע פעם  כפר , בן והוא אחד אוהב לו שהיה לעשיר נורא, משל  ב'ילקוט' שם ואמרו

חובותיך  כל את לפרוע  אני יכול  לרעהו, העשיר אמר הבריות, את וממית הנושך שוטה כלב שם  והיה העשיר,

והחבא  ברח – שוטה כלב אותו בך פגע  אם אך להם , אשלם אני כי הנושים  מפני להתחבא צריך ואינך לאחרים,

יכול אני  עליכם הבאות צרות 'מכל לישראל, הקב"ה  אמר  כך אותך . ינשוך אם לך לעזור מה בידי אין כי ממנו,

מספרי  צרת מפני להציל  יכול  הקב"ה אין וכביכול  מפסיד', אתה ואין עצמך הטמן הרע בלשון אבל אתכם, להציל 

שם  המקראות בלשון פירשו ובזה  עימם ... ומלדבר מחברתם  לברוח אלא תבונה ואין עתה  ואין 'בשש(יט -כא)לה"ר,

תחבא... – לה"ר  בעלי כשמצוי – לשון בשוט  אך  צרות', מ 'שש  מציל  שהקב"ה  תחבא', לשון בשוט וגו', יצילך צרות



תצא כי פרשת - הפרשה באר  æè

øàáîäøéîùä úåäîïåùì èåùá' øîàðù êøãë àéäå ,
åðééäå ,'àáçúíéðô øéúñîë åîöò úà øéúñéå àéáçéù

íéáìòðä ïî úåéäìå òîåù àìë åîöò úåùòìå åðîî
äæáå ,íéáéùî ïðéàå íúôøç ïéòîåù ïéáìåòä ïî àìå

áéøä èé÷ùéãçà íëç øîàù êøãë ,éðôøç àì íìåòî
ãçà íòô íà éë íãàùåøéô ,åéôøçîì áéùä àìù

å÷éúùä æ"éòåäæáå ,úéðù åúåøò ìò úåìâì øæç àìù
äàåö àé÷ì ìùîðù åðåì÷ úôøç åðééäã åúàö úà äñéë

,÷ôñ éìáä÷éúùá éë íãà ìù åðééæ éìë ø÷éò àåä äæå
åì áéùéùë àìå çöðéלגåðééæ éìë àåä òáöàäå ,'åëå .

äîçìî íúñá íçìé íäá øùà åðééæ éìë íúñ ìò óñåð
,íéãéáùéë áåè ïéà ïåùì èåùî äàáä äîçìîá ìáà

òáöàá àáçäì íàøáãîä éô ãâðë åðééæ éìë åäæå
íðåùì èåçù õçá íéøåîä åøåéå ø"äìáñéøúë ïéàå

ä÷éúùä íà éë íãòá.ì"ëò .

ïôåàáàåäùë ,ò"éæ 'ùîùå øåàî'ä ÷"äøä øàéá øçà
øùà ùéà ìë äðä éë ì"äæá øàáì íéã÷î
åãé úà àìéîå ,ïîæä úåìëñ ïåøååéòî åìëù éðéò åç÷ôð
åáìå åéðåéòø øäèìå ,åøöé ìåîì áø÷å äîçìî êåøòì

'åëå åéøáàå åôåâ øäèìå ùã÷å àøåáä úãåáòìêéøö
ïåùìä úéøá øåîùì'åëåíéùìå òøî åðåùì øåöðìå

÷áàå òøä ïåùìì òâåðä øáã øáãé ìáì åéôì íåñçî
ãðä øáã ìëî àåù òîù àùé ìáìå òøä ïåùìïéá øá

íéùðàלדàáàñîã àøèñì çë ïúåð àåä äæá éë ,ãö¯)

(äàîåèäåúåàîèìúåëéîñ ìë ùøôúé æ"éôòå .ì"ëò ,'åëå
,úåàø÷îäêéáéåà ìò äðçî àöú éëäîçìîì àöúùë ¯

äöøúå òøä øöéä øøåöä øöä àåä ìåãâä áéåàä ãâðë
úéùàø éæà ,åçöðìòø øáã ìëî úøîùðåíéøåáéã åðééä

áåúëä ïúðå ,íäá àöåéëå íä ,úåìéëøå ø"äì ,íéòø
øáãì íòèêá äéäé éëêéô øåöðú àì íàù ¯ 'åâå

[éøäù ¯ 'àäã' ïåùìá ùîùî 'éë'å] éøä êðåùìåäéäé
øåäè äéäé àì øùà ùéà êáúéøáá íâåôäù ,å"ç

íéòø íéøåäøäá åúåà àîèì à"èñì çë ïúåð ïåùìä
'÷ä ä"ìùä ùøéô ïëå] 'åëå(å 'ù úåà úåéúåàä øòù)äîá

øîàðù(ç ç úìä÷)'êøùá úà àéèçì êéô úà ïúú ìà'
,[ì"çø øùáä àèç êùîð ïåùìä íâô éãé ìòù ¯
òø øáã ìëî øîùéäì äöåòéä äöòá áåúëä êéùîîå

ù éãé ìò àåäêðæà ìò êì äéäú ãéåéúåòáöà çéðäì ¯
.ø"äì òåîùì àìù åéðæàá

הכתובלג. בלשון יב)ומדויק  לח וסיים(תהלים נוכח בלשון פתח מדוע  פיו ', יפתח לא וכאלם אשמע לא כחרש 'ואני

למי  ליה הוה  נסתר, -בלשון הנרדף  על  קאי אשמע' 'לא אכן כי אלא, פי'. אפתח לא וכאלם אשמע  'לא מר 

עי"ז זוכה רותחין, של  קיתון עליו ושופך מבזהו שחברו בשעה  וישתוק שומע, שאינו כמי  עצמו את יעשה  הוא אם 

מוכיח . והנסיון ומנוסה , בדוק  והדבר  לצערו, בכדי  יותר פיו' יפתח 'לא שהרודף

חורמה עד אותו רודף  פלוני כי זי"ע  מזידיטשויב הירש צבי רבי הרה"ק  לפני מכאובו את לתנות יהודי בא פעם

שני  – קצוותיו מב' למושכו  יש החבל את למתוח בכדי ראשים , שני יש חבל לכל  הרה"ק , ענהו  ביותר. לו ומציק 

מאידך  שהמושך  אלא עוד ולא יותר, החבל  יימתח לא החבל , את  מהמושכים  אחד יעזוב ואם הקצוות, מב' אנשים

שעזבת  כמי זה הרי כליל, ממנו  ותתעלם אותך הרודף  זה  ליהודי מלענות תחדל  אם  עתה, גם כן  אחור , יפול  גיסא

מאליו ... ממך וילך יפול  וחברך  החוט קצה את

השעהלד . שמחובת ובא, הקרב השנה  ראש לקראת ההכנה חודש  הוא אלול , בימי בעמדנו  ביותר, אמורים והדברים 

זי"ע החיד "א הגה "ק שכתב  וכמו ולשונו, פיו על  בפרשתן)לשמור בטן שמירת (חדרי הוא התשובה  תחילת 'הנה

ע"ה המלך  דוד  שאמר וכמו יג-טו)הלשון, לד מרע(תהילים לשונך נצור  טוב, לראות ימים אוהב חיים החפץ האיש  מי

מרע '. סור קודם  לכל , קודם דהוא נמצא טוב, ועשה  מרע סור מרמה, מדבר  ושפתיך

זי"ע מוואלוז'ין חיים רבי הגה "ק אמר  תקע"ב)נוראות דסליחות א' זהב(ביום המצופה שופר  כי להתבונן ויש וז"ל ,

הזוהר דעת לפי עגל  במעשי והנה  סניגור], נעשה  קטגור [ואין בעגל בו  חטאו אשר הזהב דרך הולך הקול פסול ,

שנה אלפי כמה וזהו רב, הערב אם  כי היו או לא זה  אין בו...)(וממילא שחטאו זהב יבוא תו איך כן ואם זה , בעבור  ופסול 

לעשות  להם  יש מאוד כן על  רכילות, או הרע בלשון ומטומא מגואל  הוא ופיו בפיו , לה ' המתפלל או התוקע

העניין... לחומר בזה  ודי עכ "ל , תשובה ,

כתיב  שליט"א, דורנו  מצדיקי אחד דרש זו  ג)את טו  ל 'אלול ',(תהילים עולים התיבות  וסופי לשונו ', על  רגל 'לא

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

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



תצא כי פרשת - הפרשה æéבאר 

êëåò"éæ à"ãéçä ÷"äâä ùøéô('ïèá éøãç' åøôñá)úà
ïúùøôá øåîàä(æé àë)íéðù éô åì úúì øéëé'

'éîìùåøé'á àúéà äðäã ,'åì àöîé øùà ìëáúåëøá)

(á"ä à"ôøäá éúééä åìéà ,éàçåé øá ïåòîù éáø øîàù
ù÷áî éúééä ,ìàøùéì äøåúä úðéúð úòùá éðéñ
¯ ãçà äô ,úåéô éðù íò íãàä úà àøáéù ä"á÷äî
øàù úà øáãé éðùä äôáå ,äøåú éøáãá åá ÷åñòì
ãçà äô ÷ø ùéùë åéùëò äîå ,øîàå øæç êà ,åéëøö
åéä åìéà ,ø"äì éøåáéã éðôî íéé÷úäì ìåëé íìåòä ïéà
äéä àìù äîëå äîë úçà ìò éøä úåéô éúù åì

àø÷ã àðùéìá ùåøãì ùé æ"éôòå .íéé÷úî íìåòäøéëé

íéðù éô åì úúìåì ïéà úîàá òåãî ïðåáúéù ¯éô
úåéô éðù ,íééðù÷éæçäì íìåòä ìëåé àìù íåùî àìà ,

ø"äì øåáéãá íâôä øîåç åîöòì ãîìé êëîå ,ãîòî
çéååøé äæáå .åðåùìå åéô úà øåîùéåàöîé øùà ìëá

åìïëà ,'åìù' åéäéå åìöà åàöîé íéáåèä åéùòî ìëù ,
íéøáåò àìà åéúååöî åìöà íéàöîð ïéà ø"äì øôñî

åúåðâá åøáãå åéìò åøôéñù äæì íäåááìä úáåç'á àáåîëå)'ú

(æ"ô äòéðëä øòùלה.

øáëåïúùøôá øîàð(è ãë)êé÷åìà 'ä äùò úà øåëæ' ,
êøãá íéøîìלו'íéøöîî íëúàöáלזéøáã íéòåãé ,

í"áîøä(úòøö úàîåè 'ìä óåñ),øîåà àåä éøä ,ì"äæá
äàéáðä íéøîì òøéà äî åððåáúääéçàá äøáéãù

,äéëøá ìò åúåà äìãéâå ,íéðùá åðîî äìåãâ àéäù
,íéä ïî åìéöäì äîöòá äðëñååúåðâá äøáã àì àéäå

,íéàéáð øàùì åúåà äúååùäù äúòè àìààì àåäå
øîàðù íéøáãä åìà ìë ìò ãéô÷î äéä(â áé øáãîá)

.úòøöá äùðòð ãéî ë"éôòàå ,ãàî åéðò äùî ùéàäå
úåìåãâ øáãì íéáøîù íéùôèä íéòùøä íãà éðáì å"÷

úåàìôðåì"ëò ,(úåëéøàá ãåò ù"ééòå).

úòåðìàâì åðéìò åéîçø åîäéå ,ì¯à øøåòú íéãåã
äáåè äðùì ,íùâáå çåøá åðéùôð úà úåãôìå

.ä÷åúîå

יוסףלה . לבית ה 'מגיד' כן אמר ויקהל)וכבר יזיקוך (פר' לא הם כי להרהר אין נגדך קמו אשר  הקמים  בענין 'וגם 

מזכיותיו לו מנכין חבירו  על  הרע לשון שאומר  מי כי יועילו עליו)אלא שדיברו למי אותם  ויציב,(ונותנין אמת הוא

זהב' או כסף  מתנת לון  יהבי  כאילו מנהון ביש  דאמרי שמעין כד חדאין הוו דא נשא בני ידעי הוי היו ואלו (ואילו

וכסף ) זהב מתנות שקבלו  כמו שמחים היו  זה 'סוד ' האדם בני .יודעים 

שביארולו. פי "ב)יש  סוף  התבונה  שער  שה"ל עיי' חיים', ה'חפץ  אלוקיך (עפ"י ה ' עשה אשר את 'זכור תורה אמרה  מדוע

ומבאר הדברים, היו והיכן מתי לזכור הבאים לדורות מינה  נפקא מאי וכי ממצרים', בצאתכם בדרך למרים 

הבן  אך  החלון, את סגר  הצינה ומחמת ביותר, קר  היה ולאב ברכבת, יחדיו שנסעו ובנו  לאב במשל  חיים ' ה 'חפץ 

שאמר עד הדברים, פני נמשכו כך פתח. חזר והבן החלון, את האב סגר שוב החלון, את פתח מאוד  חם לו שהיה 

כל על אענישך לביתנו  נגיע  כאשר  קט מעט  עוד  אך ברבים, לביישך  שלא כדי להענישך יכול  איני כאן לבנו, האב

בדרך  למרים  אלוקיך ה ' עשה  אשר  את 'זכור אמרו ולכן מענישין. אין הדרך אם  על  הכלל , זה  הרעים... מעלליך

זה, על  זה  מרכלים בניו  כאשר הבורא בעיני חמור  כמה ללמדנו בדרך, בהיותם אפילו שהענישה ממצרים' בצאתכם

אורח . עלי אפילו זה על  שמעניש  עד

רב,לז. הון חייב שהיה  לאדם משל  ממצרים', בצאתכם  'בדרך  הפסוק  לבאר משל  אמרו פירעונועוד זמן עבר וכבר

לא  שאם והזהירוהו הרבים  מנושיו כמה לביתו עלו  ברירה  בלית חובו , לפרוע בדעתו כי  המלווים  ראו לא ועדיין

דהו מאן לידו  עבר ביתו מפתח זה  לווה  יצא אך כאשר והנה  סופו... יהיה ומר  רע  העצומים  חובותיו את מיד יפרע 

להרע כלל התכוון לא שהוא אף  בליבו , הצבור וצערו כעסו כל  את הדורך  על  הלה שיוציא וודאי בטעות , עליו ודרך

אז כי רגליו, על  ידרכו בטעות אם כלל ירגיש  לא חופתו ביום החתן כדוגמת חדוותא בעידן השרוי לאידך, לו.

הקב"ה אהבת גילוי בעת  - ממצרים בצאתכם הכתוב כוונת וזה רבה. כי שמחתו בדבר  רק הרגשותיו  כל  נמצאים

כמו "ש נישואין, כבעת ב)לבניו ב  והעניש(ירמיה הקב"ה נמנע  לא אז  אף כלולותיך', אהבת נעורייך  חסד לך  'זכרתי

אחד  על  דיבה  הוצאת של  ותיבה דיבור  בכל  להשי "ת צער יש  כביכול  כמה  עד  נא, ראה לה "ר. עוון על  מרים את

בדרך)מבניו ד"ה  עה "ת בח"ח  .(כעי"ז
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כי תצא למלחמה... )כ"א, י(

קול השופר המהדהד מדי בוקר, יחד עם ההכנות המעשיות הקורמות עור וגידים לקראת 

דריכות  של  סוג  חשים  כולנו  ה'אלול'.  לאווירת  כולנו  את  מכניסים  הנוראים,  הימים 

באוויר, נערכים לקראת היום הגדול והנורא – יום ראש השנה, בו נתייצב לפני מלך כל 

הארץ, שיעביר כל אחד מאיתנו כבן מרון, ויקבע את גורלנו לשנה הבעל"ט. לצד הדריכות 

הגבוהה לקראת יום הדין, כל לב יהודי חש שהוא ניצב ברגעי הזדמנות של ממש...

נתאר לעצמנו יהודי שממתין לפגוש רופא מומחה, פרופסור נודע, שהעסקנים סבורים 

להיפוכם  או  לחיים  הרפואי  גורלו  את  להכריע  יכול  הוא  דעתו  ובחוות  פיו  שבמוצא 

ובדיקות,  טפסים  לשלוח  תור,  לבקש  המרפאה,  למזכירות  להתקשר  עליו  חלילה. 

לו תור לעוד כמה חודשים. בהגיע התור הוא מבטל את  יקבעו  ואז   – לשלם מראש 

סדר יומו, נוסע מרחק רב, ממתין בחדר ההמתנה, עד שסוף-סוף הוא מקבל את הזכות 

לשמוע את דבר הרופא המומחה...

ברכבו  הוא  נוסע  יהודי,  אותו  של  מזלו  התמזל  אם  אולם, 

בדרכו מהכא להתם, ונכנס לתחנת דלק לתדלק. מאחוריו 

הפרופסור  מאשר  אחר  לא  יוצא  וממנו  הדור,  רכב  עוצר 

עתה  לתדלק.  שיסיים  וממתין  מאחוריו  הניצב  המבוקש, 

יש לו הזדמנות פז – לשוחח עם הרופא, לעורר את רחמיו 

שיציץ על הבדיקות שלו, לדבר אתו בלי תיווך של מזכירות 

כי   – מקרוב  דעתו  חוות  את  ולקבל  למרפאה,  לבוא  ובלי 

הפרופסור הנודע הזדמן לצידו...

כך ממש, והרבה יותר, במלך על כל הארץ. בימים כתיקונם, 

כל יהודי שרוצה לחזור בתשובה צריך לעורר את לבו, לערוך 

עבודת קודש, להתאמץ עד כלות, כשרק לאחר כל זאת יוכל 

להתקרב למלך מלכי המלכים. אך לא כן בהגיע חודש אלול, 

'קראוהו  ומבקש  יוצא אלינו  הוא  בימים אלו המלך בשדה, 

'שובו  אליכם,  קרוב  כשאני  אליי  התקרבו   – קרוב'  בהיותו 

אליי ואשובה אליכם'...

את זו דרש הרה"ק בעל ה'הפלאה', בספרו 'פנים יפות' על 

התורה – בפרשת אחרי, בהזכירו את הפסוק 'דרשו את ה' 

בהמצאו' – שבדברי חז"ל נדרש על עשרת ימי תשובה. הוא 

קרוב',  בהיותו  'קראוהו   - הפסוק  המשך  כי  ומגלה  מוסיף 

קרוב  הוא  ברוך  הקדוש  בהם   – אלול  חודש  בימי  עוסק 

אלינו מתמיד, ואנו יכולים לשוב ולהתקרב אליו בכל ליבנו!

ואין  ממש,  של  נס  בגדר  היא  עולם,  בורא  של  זו  הנהגה 

כמוה לבטא את אהבתו אלינו וחפצו שנשוב אליו. הרי כל שופט שבעולם, היה עושה 

הכל כדי להתרחק מהבאים להישפט לפניו, היה נמנע מלשמוע מה יש להם לומר עד 

כניסתם לאולם המשפט. בכדי לשפוט בדין ובצדק, היה מתנזר מכל מגע עם שפוטיו, 

בכדי שיוכל לדון בעניינם ללא משוא פנים...

אבל הקדוש ברוך הוא, בנוסף להיותו שופט כל הארץ, הוא גם אבינו האוהב, שחפץ 

וכוסף שנשוב אליו. לכן, דווקא רגע לפני המשפט, הוא מתקרב לכל יהודי ודוחק בו 

ובחסדיו  ברחמיו  באהבה.  אליו  ולהתקרב  מעשינו  את  לתקן  מאיתנו  מבקש  לשוב, 

הבלתי נגמרים, הוא פונה אלינו ומבקש:

בניי אהוביי! שובו אליי! עוד לא מאוחר לתקן! נותרו כמה שבועות עד הרגע בו אתיישב 

על כס המשפט ואכריע את גורלכם – תנו לי יד ואני מוחק את העבר ומעניק לכם עתיד 

לכם  אפתח  ואני  אהבה,  של  פתח  לי  פתחו  לכיווני,  תצעדו  אליי,  תתקרבו  רק  מזהיר! 

כפתחו של אולם, אחבק אתכם בחדווה וארעיף עליכם כל טוב!

פרשת השבוע פותחת בפסוק 'כי תצא למלחמה על אויבך', ופירשו צדיקי הדורות כי 

פסוק זה עוסק במלחמה שכולנו ניצבים בפניה, מלחמת הטוב והרע שתוכרע בראש 

זו דרש הרה"ק רבי אלימלך מגרודז'ינסק  השנה, בין המשטינים למליצי היושר. את 

זי"ע בספרו 'אמרי אלימלך':

אם תצא למלחמה על אויבך מראש, אם תקדים להיערך ליום ראש השנה, אם תעריך 

ותייקר את ההזדמנות שניתנה לך בחודש אלול, אזי 'ונתנו ה' אלוקיך בידיך'. כי רצונו 

של ה' הוא רק שנתקרב אליו, שננצל את שעת הכושר כדי להיכנס מחדש תחת כנפיו, 

להתחבר אליו באהבה, להתקרב אליו ולהתרפק עליו שנית.

ככל שננצל את ההזדמנות היקרה שיש לנו כעת, ככל שנקדיש זמן, כוחות ומחשבה 

של  דקות  כמה  להוסיף  טובות,  קבלות  עצמנו  על  לקבל 

על  להתגבר  ובגעגועים,  בכוונה  תפילה  להוסיף  לימוד, 

נוכיח  כך   – בהם  להיכשל  חלילה  התרגלנו  שכבר  נסיונות 

שאנו  בפנינו,  שנקרתה  ההזדמנות  את  מעריכים  שאנו 

רוצים להתקרב לבורא עולם מחדש, ואף הוא יקרב אותנו 

טובה  ושנה  טובה  וחתימה  כתיבה  מטובו  לנו  ויעניק  אליו 

ומאושרת!

הילד שניצל הזדמנות!

היה זה בשלהי שנת תרצ"ט, כשהעולם כולו היה כמרקחה. 

השליט  של  השטניות  הכוונות  להיוודע  החלו  אט  אט 

אודות  מפחידות  ושמועות  האכזר,  וצבאו  ימ"ש  הגרמני 

מישראל  ושארית  שם  כל  להכרית  והרצון  ישראל  שנאת 

החלו  סביב  במדינות  להתפשט.  החלו  בהם  המפעפעים 

היהודים להבין את המשמעות הקשה, ורבים ביקשו להבין 

אם וכיצד הם יכולים להימלט מרוחות המלחמה.

אחד מהם היה הגה"ח רבי שלמה וייס זצ"ל, שיותר משדאג 

לחייו שלו – דאג לגורל בנו יקירו. הוא ביקש מהילד לנסוע 

ולשאול  זצ"ל,  סופר'  ה'דעת  בעל  הגאון  אל   - לפרשבורג 

של  עיניהם  הרעה.  פני  את  לקדם  בכדי  לעשות  מה  אותו 

גאונים וצדיקים רואות למרחוק, ובעל ה'דעת סופר' פסק 

על אתר: 'עת צרה היא ליעקב, עליך להקדים ולברוח...'

והלא  מי?  עם  לאן?  לברוח?  ומבולבלות.  תמהות  בעיניים  סופר'  ב'דעת  הביט  הילד 

שערי המדינות כבר נסגרו?! – אלא שה'דעת סופר' לא הותיר לו זמן רב לתהות, והוסיף 

'קינדער  לרכבת  הצלה  כרטיס  לידי  הגיע  היום  זכאי.  ע"י  זכות  מגלגלים  'ראה,  מיד: 

טראנספורט' – רכבת ההצלה לילדים, הרי הוא שלך. רוץ הביתה ואמור להוריך שמחר 

לך  יצווה  מלאכיו  'כי  ברכתי  את  וציוויתי  הנבחרים,  האלף  מבין  ואתה  הרכבת,  תצא 

לשמרך בכל דרכך', אמן.'

מציידו  כשאביו  שליש,  בדמעות  מהוריו  ונפרד  לביתו,  לשוב  מיהר  ה-12  בן  הילד 

בתפילין שהכין לו לקראת בר המצוה שלו, ובסידור בו כתב לו את צוואתו: 'אחוז עצמך 

הילד על רכבת ההצלה  בעיניים מצועפות בדמעות, עלה  ובכל מקום'.  בכל עת  בה' 

בה נסעו אלף ילדים בלבד, אשר המשיכה לאנגליה. אותו ילד הוא מי שנודע לימים 

כהגאון רבי יצחק טוביה וייס זצ"ל – גאב"ד 'העדה החרדית' בירושלים שנסתלק לפני 

כחודש, שהיה אוד מוצל יחיד מעירו וממשפחתו.

כיצד הצליח ילד להציל את הוריו מגיא ההריגה?

לעילוי נשמת
ר' שלמה פרץ ז"ל ב"ר מאיר הלוי גולדשמיט )אריאלי(

ת.נ.צ.ב.ה.

מצוה לפרסם! סגולה בדוקה לעורר רצון לקדושה, לטבול לעילוי נשמת

הרה"ח רבי פתחיה סעלישער בן הר"ר יוסף יונה הי"ד רוזנברג 
מזקני חסידי בעלזא, נעקה"ש בשנות הזעם - י"ג בסיון תש"ד

התחושות בימים אלו...
היה זה למחרת יום הכיפורים, עת שב המשגיח הגה"צ 
בה  חסידים'  ב'כפר  מהישיבה  זצ"ל  לופיאן  אליהו  רבי 
ערך את עבודת קדשו בימים הנוראים. הוא היה חלוש 
בדיקה  לאחר  ואכן,  בגופו.  פצע  על  והתאונן  מתמיד, 
לממדי  שהתפתח  מאוד,  מכאיב  פצע  לו  שיש  נמצא 
ענק והחליש אותו מאוד. שבועות ארוכים ארך הטיפול 
מתפתח  אינו  כזה  פצע  'והרי  נשאל:  במהלכם  בפצע, 
ביום אחד. למה לא ביקשתם לבדוק את הפצע מוקדם 

יותר?'

רבי אליהו שמע את השאלה, והשיב מיד: 'הרי היו אלה 
ימים  בהם,  נקבע  העתיד  שכל  ימים  הנוראים,  הימים 
במהלכם  להרגיש  יכולתי  איך  ה'.  לקרבת  המיועדים 

פצעי גוף?' - - - 

הרב  נכדו  ידי  על  שצוטטה  אליהו,  רבי  של  תשובתו 
לה, מעוררת את הלב:  – שהיה עד  פינסקי  דב  אברהם 
הזדמנות!  של  ימים  יקרים,  ימים  אלו  יקרים,  אחים 
בעסקי  יום,  היום  בחיי  מהעיסוק  מעט  נוריד  הבה 
נחוש  לא  בו  למצב  נגיע  לא  אם  וגם  והגשמיות.  הגוף 
הניתנת  ההזדמנות  את  נחוש  לפחות  גשמיים,  פצעים 
לאבא  להתחבר  הרוחניים,  הפצעים  את  לחבוש  לנו 

שבשמים ולהתקרב אליו בכל לב!
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הילדים הגיעו לאנגליה, ושוכנו במחנה פליטים סמוך ללונדון. אלף ילדים בלי מכר 
וגואל, שמשתדלים להתחזק בביטחון ובאמונה, כשהימים עוברים עליהם בעצלתיים 
לקראת  במחנה,  רוחשת  רבה  תכונה  החלה  הימים,  באחד  יקיריהם.  לגורל  ובחשש 
הופעת אורח רם ונישא. אינספור אנשי סדר וניקיון צבאו על המחנה, ניקו, שיפצו, 
יודעי דבר סיפרו כי מלך  סידרו, רחצו את הילדים והלבישו אותם בבגדים חדשים. 

אנגליה ירום הודו – בכבודו ובעצמו – מגיע לביקור במחנה!

ביום המיועד יצאו כל הילדים לשדה על אם הדרך, בואכה שערי המחנה, כולם נעמדו 
בכבוד הראוי, הביטו וחיכו בקוצר רוח לעבר האופק הרחוק, ציפו לבואו של המלך. 
בשעה היעודה, בנקודת האופק נראתה תנועה רבה, וממרחק נשמעו קול חצוצרות. 
אט אט הלכה הפמליא הכבודה והתקרבה, תחילה נכנסו הפרשים, אחריהם השרים 

והיועצים, ואחריהם - - - 

המלך, מלך אנגליה בכבודו ובעצמו!

כל הילדים עמדו על מקומם, קדו קידה של הודאה למלך שהציל את חייהם. השיירה 
של  והרכות  הזכות  פניהם  את  רחמים  מלא  במבט  בחן  המלך  באיטיות,  התקדמה 

הילדים הניצולים האומללים, ולפתע - - -

ילד אחד יצא מהשורה, ורץ אל עבר המלך, כשהוא קורא בהונגרית רצוצה שהוא רוצה 

לשוחח עם המלך!

שומרי הראש מיהרו להניסו לאחור, אולם המלך עצר בעדם. הוא הורה לעצור את 
תנועת השיירה, קרא לילד, הושיבו על ברכיו וביקש לדעת מה יש לו לומר...

בעיניים בוהקות קד הילד קידה, ופתח ואמר: 'אדוני המלך! כמה אסיר תודה אני לפניך, 
על חסדך הגדול שעשית עמנו, שהצלת אותי מגיא ההריגה וברוב טובך פרסת חסותך 
והוסיף:  עליי...' – המלך חייך קלות לשמע דברי ההודאה, אלא שאז פרץ הילד בבכי 
'אבל שמחתי אינה שלימה, כי הוריי נותרו מאחור בגיהנום הנוראי, ואין לי מושג מה 
עולה בגורלם. מלך טוב ומטיב כמוך, אנא, הצל גם אותם והביאם לכאן לחוף מבטחים!'

דממה השתררה. הכל בהו בתדהמה על תעוזתו של הילד, שבהזכירו את הוריו – מירר 

בבכי בסערת רגשות בלתי נשלטת. המלך הביט בו בפנים חתומות, שאל לשמו ולשם 

הוריו, והמשיך בדרכו...

המודיעין  על  הטיל  אותה  אישית,  כמשימה  העניין  את  נטל  שהמלך  ידע,  לא  איש 
הבריטי הידוע בתעוזתו. מאי שם, במדינה בה הנאצים כבר שלטו שלטון ללא מיצרים, 
ממקום שאף יהודי לא יצא ממנו חי – ה' יקום דם עבדיו השפוך – נשלפו הוריו של 

אותו ילד בפינצטה של צבא אנגליה, והגיעו אל המחנה כעבור ימים בודדים...

ובהיכנסם לשער המחנה, כל הילדים הביטו בקנאה בלתי מוסתרת בילד שתפס את 

ההזדמנות להציל את הוריו וניצל אותה כיאות, בשופכו שיח לבו לפני מלך אנגליה. 

השיירה היתה רבת תופים וחצוצרות, כל הילדים היו עסוקים בפמליא המפוארת, רק 

ילד אחד שניצל את העובדה שהמלך היתה מרחק פסיעה ממנו – ובכך הציל את הוריו!

את הסיפור נהג לספר גאב"ד 'העדה החרדית' זצ"ל, שכאמור – היה עד לו, בהוסיפו 
תובנה מטלטלת לב הנוגעת לימים אלו: הנה כי כן, אלף ילדים ניצבו וראו את מלך 
שעת  את  מנצלים  היו  רק  לו   – הוריהם  את  להציל  הזדמנות  היתה  לכולם  אנגליה. 
ילד  הכושר היטב, קופצים אל המלך וממררים בבכי בחיקו למען הוריהם, אבל רק 

אחד עשה זאת.

מלכים  'לב  אשר  אנגליה  מלך  לא  בשדה.  המלך   – כאלה  בימים  עתה  נמצאים  כולנו 

ושרים ביד השם' ואינו שולט בעולם כולו, אלא המלך, מלך מלכי המלכים. ניצב הוא 

בחוצות קריה בחודש אלול, בשערי בתי הכנסת, על כריכות ספרי התהלים, במטבח 

הביתי ובכל מקום. ההזדמנות כאן!

הקשר  על  געגועים  של  בבכי  למרר  עליו,  להתרפק  המלך,  לעבר  לקפוץ  כדאי  כמה 

עמו, לשוב אליו בכל לב. כמה כדאי לנצל את ההזדמנות, להתקרב עוד צעד אל המלך, 

לבכות באוזניו מקרוב. עוד תפילה, עוד פרק תהלים, עוד מעשה חסד אצילי, עוד כמה 

דקות של לימוד ברציפות, עוד הימנעות מראיה, שמיעה או דיבור אסור – כל אלה הן 

הן הקפיצות בעזרתן נוכל להתקרב אל המלך!

אל  כדי להתקרב  נעשה הכל  זה עכשיו! הבה   – בהיותו קרוב'  'קראוהו  יקרים,  אחים 

בימי  המלך, לשפר את מעשינו, להיות ראויים לקבל את ברכתו. ככל שנתקרב אליו 

חודש אלול, ככל שנשיח את אשר על ליבנו באוזניו בימים בהם הוא קרוב אלינו – כך 

נזכה שתעלה לפניו אהבת אב רחום לבניו אהוביו, והוא יחון אותנו כרחם אב על בנים!

קבלת הפנים ה)בלתי( נעימה...

 – א.  ר' מיכאל  ניצב  יורק, שעת צהריים מאוחרת. בשדה  בניו  'קנדי'  שדה התעופה 
והנה  הקודש.  לארץ  אותו  שתיקח  הטיסה  להמראת  ממתין  יורק,  מניו  נכבד  יהודי 
נודע על תקלה, הטיסה תצא באיחור, 'דיליי' בשפת הטסים... בעצבנות הוא ניצב על 
אז  גם  נפתחו.  המטוס  דלתות  שסוף-סוף  עד  באיטיות,  חולפות  השעות  המזוודות, 
לקח זמן עד שהטיסה המריאה, מהומה רבה התרחשה עד שכל הנוסעים התיישבו 

וציפור המתכת הענקית התעופפה השמיימה... 

רגע לפני ההמראה, עוד הספיק ר' מיכאל לבשר לחתנו ובתו העתידים לארחו כי הוא 

כי הם מתוסכלים מהדחיה – לפחות כמוהו, הן  זמן קצר. לתומו סבר  ממריא בעוד 

מחכים הם לפוגשו, מתגעגעים אליו מאוד. הוא קיווה שהטיסה תעבור בנעימים, אלא 

שההיפך קרה – הטיסה התארכה מהמשוער, והוא הגיע ארצה מותש ועייף מתמיד...

בשדה  לו  ממתין  הלה  כי  מחשבה  מתוך  לחתנו,  להתקשר  מיהר   – ארצה  בהגיעו 

התעופה – בא לקבל את פניו. אלא שהחתן נשמע לחוץ קמעא, והשיב ש'בלי לחץ', 

יחפש חמיו מונית שירות, יגיע לירושלים, לשכונת גאולה, ושם ישוב ויתקשר אליו 

והוא יפנה את נהג המונית אל הכתובת המדוייקת...

לא לקבלת פנים כזו ציפה, אבל ניחא. חסר כוחות ר' מיכאל גורר את המזוודה הכבידה 

אל מונית שניאותה לקחתו לירושלים, ובהתקרבו לשכונת גאולה – הוא מתקשר אל 

החתן. צליל חיוג ארוך נשמע, ואחריו 'השיחה מועברת לתא הקולי'. ושוב קול צליל 

מתחיל  שהוא  אף  רגוע,  להישאר  משתדל  מיכאל  ר'  מועברת'.  'השיחה  ושוב  חיוג, 

להתעצבן... החתן הזה, לא רק שלא המתין לו בשדה התעופה, אלא גם סירב לספר 

את הכתובת, ועתה – הוא אינו עונה!

נהג המונית מבקש לדעת לאן לנסוע, ור' מיכאל נאלץ להודות שאין לו מושג. מישהו 

– ליתר דיוק: חתנו שאמור לצפות לו ולקבל את פניו בשמחה – הבטיח שיכוון את 

דרכו, ולפתע הוא אינו עונה! בלית ברירה, ובאי נעימות מופגן, נהג המונית מוריד את 

'גאולה' הירושלמית. ר' מיכאל  ר' מיכאל ברחוב 'מלכי ישראל', בטבורה של שכונה 

ניצב כנווד חסר מקום במרכזו של רחוב הומה, כנווד חסר מקום, מחפש גגון להסתתר 

תחתיו מהשמש הקופחת בשעת צהרי היום...

לבסוף, לאחר אינספור נסיונות, בשעה טובה ומוצלחת, החתן עונה לשיחה! 'אה, אתה 

כבר פה?' – שואל החתן כמופתע, 'לא ידעתי. היכן אתה?' – הוא שואל בלי להתנצל 

אתה  אז  'אה,  ישראל'.  'במלכי  בקצרה:  שמשיב  חמיו,  כלפי  הנלוזה  התנהגותו  על 

קרוב!' – משיב החתן מיד, 'תתקדם לרחוב פלוני, שם, במספר 7 אני גר...'

ככה  ועייף.  מותש  הוא  שעות,  הרבה  כך  כל  בדרך  הוא  ממש.  כועס,  כבר  מיכאל  ר' 

את  נתן  לא  אפילו  התעופה,  לשדה  הגיע  שלא  די  לא  הפנים?  קבלת  זו  מתייחסים? 

הכתובת במועד, לא ענה לשיחות רבות, ולבסוף – מכריח אותו לגרור ממרום גילו את 

המזוודות הכבדות! חוצפה!

הוראות  לפי  דרכו  את  ועושה  שתיה,  ולכוס  צל  למעט  משתוקק  מיכאל  ר'  אולם 

החתן. לבסוף הוא מגיע לביתו – ושם הוא מתקבל בתשואות וחיבוקים, ארוחת בוקר 

לרוב...  לחמים  מגוונות,  גבינות  מעושנים,  דגים  מיני  סלטים,  השולחן,  על  מפוארת 

עתה הוא תוהה ומבולבל ואינו מבין: אם החתן כה ציפה לבואו והכין כל כך הרבה 

לקראתו, מה טעם נהג בו בזלזול כה מופגן עד בואו הנה?!

את  כששמע  כך.  על  באוזניה  ותמה  לבתו  קרא  מהבית,  יצא  כשחתנו  כושר,  בשעת 

התשובה כעס שבעתיים! – הבת השיבה: 'מה לעשות, בעלי 'פרפקציוניסט' כזה. הוא 

לא יקבל את חמיו אלא כשהבית נוצץ ונקי, והשולחן ערוך ומסודר. לפיכך הוא לא 

ענה ועיכב אותך בדרך, כדי להיערך לכבודך!'

אם עד עתה ר' מיכאל עוד התאפק, כעת התפרץ על בתו: 'וכי אינכם מתביישים? והלא 

אני בא מן הדרך המתישה. וכי צריך אני ארוחת בוקר מכובדת? וכי אני בודק עד כמה 

הבית נקי ומסודר?! - כל מה שרציתי הוא שתצאו לקראתי, שתקבלו אותי באהבה, 

שתכניסו אותי למקום מוצל! תחת זאת - המתנתי בשמש, נשאתי את המזוודות לבד, 

הרגשתי כה אומלל ובודד, כבר חשבתי ללכת לבית אחר... למה עשיתם לי כדבר הרע 

הזה?!'

ימי חודש אלול. ישנם לא  הסיפור הזה, מתאר היטב את העובר עלינו בימים אלה, 

מעט יהודים שבהגיע חודש זה, מחליטים לערוך חשבון נפש בנוי לתלפיות, מבקשים 

סעודה  המלך  לפני  להגיש  תחומים,  במגוון  קבלות,  של  שפע  עצמם  על  לקבל  הם 

דשנה. בינתיים הזמן חולף, המלך בשדה – ממתין להתקבל בליבנו, ואנו נותנים לו 

להמתין...

כיפת  תחת  ניצב  המלך  הלא  דשנות,  בסעודות  צורך  אין  אלול  בחודש  יקרים!  אחים 

טובה  קבלה  לקבל  הזמן  זה  פנימה!  בלבו  מקום  לו  יקבע  יהודי  שכל  מחכה  השמים, 

איננו  כן,  ובהמיה.  בהתרגשות  המלך  לקראת  לצאת  אחת,  במידה  להתחזק  אחת, 

מושלמים, זה לא נעים לקבל את פני מלכו של עולם בצורה כזו. אבל יותר חשוב לא 

לתת לו לעמוד בחוץ, יותר חשוב לנצל את ההזדמנות, לתפוס את המלך בשעת הכושר 

ולא לתת לו לחלוף מעלינו!

הבה נקבל את פני מלכו של עולם בהתרגשות, בחדוות הלב. הבה נצא לקראתו בהיותו 

איך שאנחנו, עד כמה שאנו ערוכים לקראתו, הבה  נסתער עליו באהבה.  קרוב, הבה 

הלב  ואת  הדלת  את  לו  נפתח  הבה  אחד,  אליו צעד  נתקרב  הבה  בשמחה,  פניו  נקבל 

בקבלה טובה אחת, במעשה טוב, בתוספת תפילה או תורה ככל יכולתנו.

ככל שנקבל את פני מלכו של עולם בהיותו בשדה, ככל שנתקרב אליו טרם יתיישב על 

כס המשפט, כך נזכה לרחמיו וחסדיו, והוא ירחמנו כרחם אב על בנים ויכתבנו ויחתמנו 

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

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

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

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

 . בקרובותיו יהרהר  לא שאדם  הועילה עיניו וסיממת, והחזירוהו עיניו את סיממו
 שכשיבקשו   דהיינו"'  אויביך"  על   למלחמה   תצא   כי'  א "החיד  הרב   כתב  ז"לפי

' ד  ונתנו"  הראשון  על   אז ,  עריות  ושל   ז"ע  של  הרע   יצרי  שתי  עם   מלחמה   לעשות
 שיוכלו   לגמרי  בידם  ניתן,  ז"ע  של ,  מהם   אחד   שרק  יחיד   לשון  –   בידך  אלוקיך

              .להורגו  לא  אבל",  שביו   ושבית"  רק  זה  על ,  עריות  של  –  השני  אבל,  להרגו
 )החיד"א( 

 )כא, י(  למלחמה על אויביךכי תצא 
 זהו מלחמת היצר.

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

 השערה, הללו בוכים והללו בוכים וכו'.
בין הצדיקים לבין הרשעים,    נשאלת השאלה איך תיתכן "מחלוקת" כל כך גדולה 

האם   השערה"?  כ"חוט  להם  נדמה  ולרשעים  גבוה",  כ"הר  להם  נדמה  לצדיקים 
 תיתכן מחלוקת על דבר אם גובהו מטר אחד או קילומטר אחד? 

יתכן  איך  הר?  הוא  הרע?  היצר  דאמת,  אליבא  מהו,  רבותי?  איהר  זאגט  וואס 
 קים יראו אותו כהר? שהרשעים יראו אותו כחוט? הוא חוט? איך יתכן שהצדי

 שמעתי ביאור נפלא מרבי שבתי יודלביץ זצ"ל, ממש אגעשמאקער ביאור:
העבירה   ניתנת   –לפני  בלתי  עצומה,  התאווה  גבוה.  הר  כמו  נראה  הרע  יצר 

גוטע  א  הרע...  לשון  גוטע  א  געשמאק...  אזוי  איז  עס  למרות   לשליטה.  פיצה, 
ההכשר המפוקפק... אבל אחרי העבירה נוכחים לראות שהכל היה כלום, דמיונות  
פורחים באויר. לא שווה שום דבר. צדיקים הם "לפני עבירה", לכן נדמה להם יצר 
הרע כהר גבוה. לעומתם הרשעים, הם "לאחר עבירה", הם נוכחו כבר לדעת שהכל  

 )יחי ראובן(                                                                     עורבא פרח, חוט השערה.  
 ( יז, כא ) שנים פי  לו לתת  יכיר השנואה בן הבכר  את כי

 בספר  מובא  וכן(  קדישין  פתגמין)  ל"האריז  בשם  כתבו'?  ו  חסר"  בכר"  כתוב  למה 
 כפול  שערכן  אותיות  שלוש  ישנם'  ב'  הא  אותיות   שבכל(  ל "המהר  לאחי)  הטיול

 ולכן.  בכר  אותיות',  מק  כפול'  ור',  מי  כפול'  כ',  מא  כפול  הוא'  ב:  הקודמת  מהאות
' ו  כתוב  היה   ואם,  שניים  פי   מקבל   שהבכור  אלו  אותיות  י"ע  לרמז  כדי '  ו  כתוב   לא
 )פתגמין קדישין(                  .בזה נרמז היה לא

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

"אומרת ,  בירושלים  שני  מעשר   אכל,  החודש  בעיבור  אכל ,  מצוה   בחבורת  אכל: 
 שבן   דהיינו.  ומורה  סורר  בן  נעשה  אינו'  וכו,  ורמשים   שקצים ,  וטריפות  נבילות  אכל

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

 אינו   וטריפות  מנבילות  אכל  שאם  הדין  את  להבין  צריך  ובפרט ?  בזה  ההסבר  מה 
  אתה  היתר  דבר   כשאכל   שאם ,  מסתברא   איפכא   ממש   שהוא ,  סורר  לבן  נחשב
 שצריך   וודאי  בזלילה  איסור  דבר   עכשיו  כבר   כשאוכל  אז,  סופו  שם   על   הורגו

 ?! להורגו
 מסעודת   אכל  אם   ומורה   סורר  בן  נעשה  שאינו  מה  לגבי ,  מביאה  עצמה   הגמרא

 סורר   בבן   הטעם   שהנה ,  לבאר   ויש ",  ממשיך  לא   עסיק  קא   דבמצוה   כיון, "מצוה
, סופו  שם  על  נהרג  ומורה  סורר  ובן"  ( יח,  כא)   י"ברש,  בפרשתינו  כדכתיב   הוא   ומורה
, מוצא  ואינו  לימודו  ומבקש ,  אביו  ממון  שמכלה  סוף,  דעתו  לסוף  תורה   הגיעה 
", חייב  ימות  ואל  זכאי  ימות  תורה  אמרה,  הבריות  ומלסטם  דרכים  בפרשת  ועומד

  שבמצוה  שכיון'  הגמ   מבואר  ובזה,  סופו  שם  על   ורק   אך  הוא  שנהרג   מה  שכל   הרי
 עצום   יסוד  וזה,  מכשול  לצאת  יכול   לא  מצווה  מסעודת   כי",  ממשיך  לא"  קעסיק

  ולא  יבוא   לא  מצווה מסעודת  שמאכילה  להלכה  כן  ופוסקת  מעידה הגמרא,  ונכבד
 .עבירות לידי ימשך
'  הגמ  אומרת  ומורה  סורר  בן נקרא  שאינו,  וטריפות  מנבילות  אכל   שאם   הדין ולגבי

", מקום  של  בקולו  ולא  בקולנו'  בקולנו  שומע  איננו'  קרא  אמר ?  מאי  וטעמא "  שם
 .המקום בכל  שומע  זו באכילה  אם שרק  הכתוב גזירת  כעין שזה דהיינו

"א,  כט  יומא)  ל"חז  מאמר   בהקדם,  זה  לדין  לשבח  טעם  ליתן  ואפשר  הרהורי ( 
 עובר   שכשאדם   כיוון,  הוא  שהטעם   המפרשים  וכתבו",  מעבירה  קשים  עבירה
  מרגיש   אינו  בעבירה  הרהר '  רק'כש  אבל ,  בתשובה  זה   על   לחזור  שצריך  יודע,  עבירה

  לאדם  קשה   שיותר  כיוון  קשה   יותר  ההרהור  לכן,  עליה  לשוב  לו  שיש   חושב  ואינו
 .בתשובה זה על לשוב
  בשר  הוא  אוכל  ואם,  כאמור  סופו  ש"ע  הוא  סורר  בן  שהורגים  הטעם  עיקר  והנה

  על  שעבר  הוא  יודע  שהרי   בתשובה  להחזירו  אפשר  הרי,  נבילות  בשר  או  טריפות
 דין   שאין  מה  גם  מובן  ולכן,  בתשובה  לחזור  סיכוי  לו  ויש,  מפורשים  תורה  איסורי

  עוד   יעשה  כשיגדל   אולי  כי   להרגו  שנצטרך  מפורשת  עבירה  על  עובר  קטן   שאם
 .  הרעים ממעשיו ויפסיק בתשובה שיחזור ודאי כי, עבירות יותר

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

 עתיד   שכן ,  ומורה  סורר  לבן  נחשב  אינו,  וטריפות  נבילות  אכל  שאם   המשנה   אומרת
  את   וילסטם   ויעמוד  יתדרדר   אז,  היתר  מאכלי  אכל   אם   ורק,  בתשובה  לחזור  הוא

 .הבריות
 בתחילת   כ"ג  וזהו.  לעצמו  היתר  שמורה"  מורה"ו  סורר  בשם  נקרא  לזה  ואולי

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

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

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

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

  ה"הקב  אין"ש  שאמרו  שמה   ל"ס  ת"שר  מה מקומותבכ'  התוס  י"עפ, המבארים  יש
  יכשל  שצדיק  שמאוס  כיוון,  דאכילה   מידי  לגבי  רק  זהו"  צדיקים  על   תקלה   מביא
 ל"וס( פסחים' במס) עליו חולק ם"רשב ואילו.  עבירות שאר לעניין  ולא, כזה בדבר
  כל   מוכיח  זו  ומעובדא,  דברים   בשאר  לא  אף  לצדיקים  תקלה  מביא  ה"הקב  שאין
, הקרון  על  עולה  ם"רשב  היה   הרי   לשם  שהגיע  שלולא  סובר  ת"שר,  כשיטתו  אחד
 סוף   כל   שסוף   סובר  ם "רשב  ואילו,  עבירות  שאר  לגבי  שמירה   לצדיקים   שאין  כיון
, לשיטתו  הוכחה  דוקא  זה  כ"א,  זה  ברגע  בדיוק  לשם  יגיע  ת"שר  סיבב  ה"הקב  הרי

 ( תורה  ציוני)                  .עבירה מכל שמירה  להם שיש
 ( כא , כב ) עץ  על אתו ותלית והומת מות  משפט חטא  באיש יהיה וכי

' הק  י "האר  דרש ,  ק"הרמ   שכשנסתלק,  קדומים  נחל  בספרו  מביא   א"החיד  הרב
 שחסר   דהיינו,  חסרון  מלשון"  חטא" "מות  משפט   חטא  באיש  יהיה  וכי, "בהספדו

 שנתחייב   לומר  חסרון  שום   נמצא  ולא.  גמור  צדיק  הוא  שהרי '  מות  משפט'  ואין
 בעניך   ויקשה,  מת   זה   כל  ועם"  והומת, "חטא  בו  נמצא   לא  כי,  זה   חטא   בעבור  מיתה
" עץ"ב  פטירתו  סיבת  שתתלה "  עץ  על  אותו  ותלית"  אמר  לזה,  נפטר  באמת  למה 

 )נחל קדומים(            . נחש של בעטיו האדם  על מיתה  שנגזרה, הדעת  עץ דהיינו
 ( ד,  כג )  'ה בקהל  ומואבי עמוני יבא לא

 מרות   שיצא  כיוון  המלך  דוד  את  לפסול  האדומי  דואג שרצה(  ב ,  עו)  יבמות  בגמרא
 בתר  לקוטי  בספר   מביא ,  מואבית  ולא  מואבי  שדורשים   אבנר   לו  ואמר,  המואביה 

 חנם  רדפוני  שרים ( "קיט )  הפסוק  את  בזה   לפרש  טעם  ברוך  בעל  הגאון  בשם  לקוטי
 בחיי  הרבינו  דברי  י"עפ", רב שלל כמוצא אמרתך על  אנכי שש ,  ליבי פחד  ומדברך
 נקראת   פ"שבע  ותורה',  ה  וידבר'  שכתוב  כמו"  דיבור"  נקראת  שבכתב  שתורה

 '. וידבר' כתוב ולא ' אמר' כתוב שבגמרא כמו' אמירה'
 התורה  שר  שהיה  האדומי  דואג  דהיינו"  רדפוני   שרים"  המלך  דוד  שאמר  וזה

 עמוני  יבא לא  שכתיב  שבכתב  מתורה " ומדברך, "פחדתי  לא  ומזה" חינם, "רדפוני
  על  שמחתי "  אמרתך  על  אנכי  שש"  אמנם,  פחדתי  מזה  –"  ליבי  פחד"   -  ומואבי

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

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

  אבותיהם   מעשי  אוחזים  הבנים  כשאין  זהו"  בנים  על   אבות  יומתו  לא"ש  שהפסוק
  אבותיהם  מעשי  כשאוחזים  מדובר"  בנים  על  אבות  עון  פוקד"  של   והפסוק,  בידיהם
 .בידיהם
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  שעבר  וחזק  גדול  באריה  היה  מעשה:  זה  בעניין  בראשונים  המובא  משל  ישנו
 לטרוף   ברעבונו  האריה   ביקש ,  ימים  ושבע  זקן  בשועל  ויפגוש  טרף  לבקש  בשדה 

  אריה  לך  מה "  לו  ויאמר   האריה  אל  ויפן,  קרב  שקיצו  השועל  וכראות,  השועל  את
  בי ואין אני זקן שהרי מבשרי   כרסך תימלא  לא  בודאי הלא   כמוני זקן שועל  לטרוף

 ממולנו   לך  הרי,  עצה   אשיאך  זאת  תחת  אבל,  אין   ובשר  לעורי  מתחת  עצמות  אם  כי
  ולמלא  לשבוע  תוכל  מבשרו  ובודאי,  בשר  ומלא   שמן  והוא,  ומתפלל  עומד  אדם

 לטרוף   אני  מפחד   כי ,  לעשות  אוכל   לא   זאת"   לשועל   ויאמר   האריה   ויען",  כרסך  את
 לו  ויאמר  בערמה  לאריה  השועל  ויען",  זה  בעון  הרעה  תדבקני  פן  המתפלל  אדם

  הלא  כי   וכלל   כלל   זה  מדבר  ולדאוג   לחשוש  לך  ואל   האריה   ידידי  לפחד   לך   אל"
 בניך   יבואו,  רבעים  ועל  שלשים  על  בנים  בני  ועל  בנים  על  נפקד  אבות  עון  כי  תדע
  לך  ועתה,  וכלל  כלל  הרעה  תשיג  לא  ואותך,  עונותיך  על  ויכפרו  אחריך  בניך  ובני

 תמות  שמא,  כן  עושה  אתה  אין  ואם,  ותהנה  ושבע   אכול,  טרפך  בשמחה  אכול
 ",  הזה  העולם הנאות את ותפסיד
,  האיש את לטרוף וילך ויקום, בקולו וישמע, האריה בעיני השועל דברי חן וימצאו
 פעור  שהיה  ונסתר  עמוק  לבור  לבו  שת   לא,  ופזיזותו  רעבונו  מרוב,  לעברו   ובדלגו
 .לתוכו ונפל האריה מעד בטרפו ציפורניו שנעץ וקודם, האיש בקרבת

,  מאוד  עד   ומרה  גדולה  צעקה  ויצעק  קולו  את  הרים,  צרה  צרתו  כי  האריה  וירא
,  הבור אל  רץ,  האריה  של  צעקותיו  את  השועל  כשמוע",  איכה  שועל  שועל"  ויאמר

  נמצא  הנך  כי  אריה  לך  היה  מה "  אותו  וישאל  הבור  מפתח  האריה   לעבר   ציץ  ויצץ
 לי   שאין  לי  אמרת  אמור  הלא"  ויאמר  האריה  ויען?"  זה  וחשוך  עמוק  בבור  למטה

 לתוך   נפלתי  עתה  ולמה,  בנים  בני  ועל  בנים  על  נפקד  אבות  עון  שכן  לדאוג  ממה
  ויאמר השועל ויען?" המתפלל האיש את לטרוף זממי את ביצעתי טרם  הזה הבור

  ועתה  לאבותיך  רביעי  דור  כבר  שהנך  ידעתי  לא   כי,  האריה  ידידי  לי  נא  סלח"  לאריה
. לדרכו  וילך  ויפן"  עונותיך  על   לכפר   יכולים  בניך   ואין  עוונותיהם  מחמת אתה  נפלת

 ( תורה ציוני)                         .נענש לכן בידיו אבותיו מעשי שהחזיק שכיוון דהיינו
 תמחה זכר עמלק 

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

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

יחגוג את החג   וכיצד  ושאל, במה  לפני רבו  ולשמוח בשמחת התורה, בא  לרבנן 
עצמו להתענות שלשה   יקבל על  שלכבוד סיום הש"ס,  הזה. השיבו רבו,  הגדול 

ן צריך לומר שהתלמיד המובהק, הדבוק ימים רצופים, לילה ויום ללא הפסק. ואי
 ככל היוצא מפי רבו קיים כפשוטו. -ברבו הגדול ונפשו קשורה בנפשו 

"ויהי ביום השלישי, בהיותו כואב וחלש מן התענית הארוכה, יצא אל מחוץ לעיר  
נעמד   עת המנחה.  והגיעה  לה השעה  נתאחרה  צח.  אויר  ולשאוף  בגנים  לרעות 

חבריו הנלוים אליו. בעודם עומדים בתפילה, הופיע רבינו שם לתפילה, הוא עם  
למולם ערל אחד שביקש להרע להם. נמלטו כל בני החבורה על נפשם, אך רבינו  
המשיך בתפילתו, לא נע ולא זע. כשסיים את תפילתו, קרב אליו אותו ערל וביקש 
להכותו. מיד הרים רבינו את ידיו הקדושות, והיו ידיו של משה עושות מלחמה,  

 יך את הערל וימיתהו.ו
"ומקובלני", סיים הרב אונגער את סיפורו, "שכשחזר רבינו לרבו הנשר הגדול רבי  

  נתן, קידם פניו בברכת 'ברוך הבא', ואמר לו: 'קיימת מצוות מחיית עמלק!'
 )"ספרא דמלכא" מאת מהרש"צ גנץ, אוצר אמרות החת"ס בהוצאת 'עוז והדר'( 

 

 

   מאוצרות המגידים 
 ושבית שביו

אביו  בשם  מקראסנא  הלל  רבי  להג"מ  הלב'  'כונת  בספר  יקר  דיבור  ראיתי 
 .הרה"ק רבי ברוך בנדעט זצוק"ל, ששמע מאביו

, עד מעשה שהיה באחד מתלמידי הנודע ביהודה שיצא לתרבות רעה רח"ל 
גר בעיר פראג, שם היו  והיה  נעשה כומר,  וכבר  ולמד כמורה,  כדי כך שנשתמד 

 הרבה כנסיות של הנוצרים. 
הנודע ביהודה נצטער צער רב על תלמיד זה שיצא לתרבות רעה, וכמו שדוד  
המלך ע"ה מתחנן 'אין פרץ ואין יוצאת ואין צוה ברחובותינו', ופירשו חז"ל בגמ'  

יז] יהיה  [ברכות  הנודע   שלא  והיה  ברבים.  תבשילו  שמקדיח  תלמיד  או  בן  לנו 
 ביהודה שב בתשובה מדי יום ביומו על שיצא ממנו תלמיד כזה.  

יום אחד החליט הנודע ביהודה שהוא צריך להפגש איתו לדבר ולשוחח עמו  
על מה יצא לתרבות רעה, אולי ידבר על לבו לשוב לדרך החיים. וכיון שלא היה  

ה', אמר שהוא יברר באיזה מקום הולך אותו הכומר ברחוב, והוא  יודע אם זהו רצון  
עמו   לדבר  ויפתח  הנוב"י  לפני  עצמו  יכניע  הכומר  אם  שעה,  באותה  שם  יעבור 
ראשון, אז ידע כי זהו רצון ה' שיאריך עמו בדברים כדי להשיבו אל אביו שבשמים.  

 ן ה'.  ואם לא יכנע הכומר לגשת אל הנוב"י לדבר עמו, ידע שאין זה רצו
לאחר שחקר ודרש אצל תלמידיו, נתברר לו שיש איזה שעה שאותו הכומר 
יושב במרפסת ומסתכל לרחוב, ואם יעבור שם הנוב"י בוודאי יראנו. והלך לשם  
פריסת  של  תנועה  לו  החוה  מרחוק,  הכומר  שראהו  וכיון  שעה,  באותה  הנוב"י 

מו, שראה בכך סימן שלום בהכנעה. ושלח אליו שליח, לומר לו שהוא חפץ לדבר ע 
 מן השמים שזהו רצון ה'.  

הנוב"י שאל אותו, מה קרה לך שנפלת לשפל המדרגה כזה. פתח הכומר ואמר,  
הבתים  מבעלי  אחד  אצל  ואכלתי  בישיבה  בחור  הייתי  היה,  כך  שהיה  מעשה 
בפראג, בסעודת חול המועד פסח נתנו איזה פשטידה, ומצאו חטה בתוכה. הבעל  

לאו,  ידהפשטהבית שלח אותי עם   נתן טעם או  מה הדין, אם  ה אליכם לשאול 

יש לבער כל   מצד חומרא דחמץ  ובבואי אליכם, אמרתם שיש לצדד להקל, אך 
הפשטידה ולשרוף הכל. והיות והפשטידה הזאת הריחה ריח טוב, ושמעתי ממכם  

ונה לדעת בעל העיטור שיש ביטול אפילו בפסח, או  ואולי הכ]שיש צדדים להקל,  
אח שצויתם   [רענין  הזה  מהמאכל  ואכלתי  הרע,  היצר  כנגד  לעמוד  יכלתי  לא 
 לבערו. 

אחר הפסח החל היצר הרע לבלבל אותי כל היום בצער נורא על שאכלתי חמץ  
בפסח, אף שאמרתם שיש בזה צד להקל, לא היה לי מנוח מזה, ועי"ז החליש את  

נת היצר הרע  דעתי מיום ליום, עד שפסקתי לומר 'קריאת שמע שעל המיטה', בטע
היתכן יהודי שאוכל חמץ בפסח, יקרא ק"ש שעל המיטה? אח"כ ירדתי מעבירה  
לעבירה, למחרתו כבר לא נטל ידיו שחרית, ויום אח"כ כבר לא אמר ברכת התורה,  

ית העיר וקרא חוברות הכופרים, וכך יעד שירד מתפילה ותפילין, ומשם הלך לספר
 ירד מדחי אל דחי.  

נחזור לשורש  שלך, הבה  דרך הנפילה  הנודע ביהודה אם כך היתה  לו  אמר 
את  התחיל  הרע  היצר  כי  בפסח.  חמץ  איסור  שם  היה  באמת  אם  היטב  ונעיין 
שהיה הדבר   ונראה לך  נוציא שו"ע בהלכות פסח  זה. הנה  דין  הפלפול שלו ע"י 

שע ק"ש  קראת  שלא  מה  כל  שהרי  מעיקרא,  הכל  ייעקר  כבר  וממילא  ל  מותר, 
המיטה היה רק על מנת שאכלת חמץ בפסח, ואם יתברר שלא אכלת חמץ בפסח, 
אתה כן רוצה לקרוא ק"ש שעל המיטה, ורצה לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה,  
הירידות שנמשכת אליהם אח"כ,  וממילא כל  מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה, 

 הכל בטל ומבוטל, וכך תוכל לחזור ולתקן הכל למפרע.  
הקראסנער רב 'כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו ה' אלקיך בידך,   ועפ"ז ביאר

לנפילה   תחזור  שביו,  תשבה  מעשיך,  לתקן  רצונך  שאם  כלומר,  שביו',  ושבית 
הראשונה, ותבדוק מה היתה טענת היצר הרע מתחילה, ושם תתקן את השורש. 

ר  וכ"כ הבעש"ט בצוואת הריב"ש וכ"כ המגיד הגדול זי"ע, שלפעמים מטעה היצ
הרע את האדם ואומר לו שעבר עבירה גדולה, אע"פ שבאמת אינה אלא חומרא  
החומרא,   על  כשעבר  אותו  מבלבל  הרע  והיצר  כלל.  עבירה  שאינה  או  בעלמא 

  כאילו עבר על עבירה חמורה, ועי"ז מפיל אותו מדחי אל דחי.
 )הגרמ"י רייזמן כי תצא תשע"ט( 

 
 )כא, כג(  וא כי קבור תקברנו ביום הה

בתשכ"ב, נודע ברבים הסיפור  , שנים אחרי הסתלקותו של החזון איש שמונה
למתיבתא  שעלה  לפני  אחת  שנה  במציאות  שאירע  מעשה  דלהלן,  המזעזע 
דרקיעא. המספר הוא בעל המעשה בכבודו ובעצמו יהודי בשם ר' יעקב פלדמן,  

בארץ ישראל. יום אחד קם    מיוצאי כפר דנילאב במחוז מרמרוש המתגורר כיום
ש וסיפר לפי תומו קורות חייו באזני רבי אלעזר קליין, רבו של קהל יראים בעיר האי

 באר שבע כדלהלן:  
כאשר הייתי בן י"ז שנה עזבתי את בית הורי ויצאתי לעבוד בעיירה הונגרית 
קטנה אלמשפיזטי, שם התחלתי במהירות לשכוח את החינוך שקיבלתי אצלם.  

הצוררים שהתחילו להשתלט אצלנו השתדלתי להסתיר את יהדותי גם מאימת  
משנת תש"ב ואשר הציקו ורדפו כל יהודי אבל יכולתי להמשיך בזה רק עד שנת 
תש"ד, ואז העבירו אותי הנאצים ימח שמם לאושביץ אשר בפולניה ביחד עם אחי, 
תש"ה.   בשנת  משם  ושוחררתי  לטרזינשטט,  עברתי  ואח"כ  בנס  ניצלתי  אך 

"ח ואז עליתי לארץ ישראל. כאמור ניתקתי את  נשארתי לגור בצ'כיה עד שנת תש
כל הקשר עם היהדות ועם החינוך שקיבלתי אצל הורי. עבדתי לא רק בשבת קודש  

 אלא גם בראש השנה וביום הכיפורים ר"ל.
חיים  ר'  נראה אלי אבא  יום כיפור תשי"ג עבדתי כהרגלי. באותו לילה  בליל 

קי עם  מצוייצת,  בטלית  עטוף  בחלום,  ז"ל  בחיים מרדכי  כמו  מצוחצח,  לבן  טל 
שנותיך   אחרת  אותך,  שחנכתי  לדרך  חזור  בתשובה,  "חזור  אלי:  ויאמר  חיותו, 

 מקוטעות!" וכך חזר החלום ונשנה מדי לילה בלילה במשך שבוע שלם...
והנה הגיע ליל שבת. בשעה מאוחרת בלילה נכנסתי לבית קפה בראשון לציון 

תיתי, חזרתי הביתה. ניגשתי להפעיל את  )בעיר זו הייתי עובד במוסך(. אכלתי וש
חוטא?"   שוב  אתה  ואבוי  "אוי  מאחורי:  קורא  קול  שמעתי  רגע  באותו  הרדיו, 

 )"געוואלד, דו זינדיגסט ווייטער?"( פניתי לאחור 
והנה רואה אני כמו בהקיץ את אבי שניספה באושוויץ, ושוב עומד הוא לפני  

לי: "אל תחשוב שזה סתם חלום,  עטוף בקיטל ובטלית, ואני שומע אותו אומר א
 באתי להזהירך שתחזור בתשובה, כי בשמים כבר נחרץ עליך  

גזר דין שייכרתו ימיך". נבהלתי מהמראה... דמות אבי ז"ל נעלמה מיד... אותו 
שבת   לא פתחתי את הרדיו... אולם, במוצאי  שבת, כמובן לא עישנתי סיגריות, 

כ שחזרתי הביתה,  כיון  לקולנוע...  מיד  הלכתי  לפתוח הדלת,  הספקתי  אך  אשר 
ראיתי שוב דמותו של אבי כמו בהקיץ, עטוף בטלית וקיטל, והוא מתחנן ומבקש 

 לפני שאיטיב מעשי, ואומר לי שזוהי אזהרתו האחרונה...
לציון.   בראשון  "טיטניק"  במוסך  המסגריה  במנהל  שימשתי  תקופה  באותה 

וסידרת וחילקתי  בבוקר  ראשון  ביום  איפוא,  בין הפועלים.  קמתי,  את העבודה  י 
אחר כך שמתי פעמי לבני ברק אל החזון איש, אשר שמעתי אודותיו מפי הרבה  
אנשים, בכדי לספר לו את ה"חלומות". לפליאתי, כאשר אך עברתי על מפתן ביתו, 
התחיל החזון איש לדבר אלי בחומרה: "אוי ואבוי, אתה עובד בשבת, אתה עובד 

ורים, ואבא שלך אין לו מנוחה בעולם העליון, נגזר  בראש השנה, וגם ביום הכיפ
 עליך כרת!"  

הוא השלים דבריו והמשיך לישב על כסאו כאילו מנמנם, השעין את ראשו בין 
 שתי ידיו, ואני עמדתי לפניו נבוך ונסער: מהיכן הוא יודע?!  

לי:  ואמר  עיניו  את  איש  החזון  פקח  ציפיה,  של  רגעים  כמה  אחרי  לבסוף, 
אי ימים  "בשביל  במרום  לך  יוסיפו  בנעוריך,  פעם  אי  שעשית  גדולה,  מצוה  זו 



 

 ג 

ושמא   אביך...  שחינך  כפי  הישרה  בדרך  ותלך  למוטב  תחזור  מעכשיו  ושנים... 
  תזכור איזו מצוה גדולה עשית בנעוריך?"

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

ילד יהודי מת   ואין מי שיטפל בו  אלינו אשה ומסרה לאבא שבכפר פלוני מוטל 
ולמרות  הדבר,  את  לסדר  הכפר  אל  אותי  שלח  אבי  ישראל.  לקבר  להביאו 
שהפעולה היתה קשורה בסכנת נפשות, כי הקוזיסטים השתוללו אז בדרכים, והיה  

 עלי לעבור יער שלם בפחד מוות, עשיתי את המצוה בתכלית השלימות...  
החזו לי  נענע  ולא  ן  לשמע הסיפור  בראשו  יצאתי איש  כאשר  לדבר.  הוסיף 

ומני אז אני רואה במעשי   -מביתו, קיבלתי עלי לשמור תורה ומצוות כיהודי שלם 
 )פאר הדור חלק ד(     .  ידי ברכה והצלחה

  עליך   שכר  ואשר  ממצרים  בצאתכם  בדרך   ובמים  בלחם  אתכם  קדמו   לא  אשר  דבר  על
 עמון  שעשו  אחר  לתמוה  יש .  (ה  כג)  "לקללך  כהרים   ארם  מפתור  בעור  בן  בלעם  את

  לך   אין  העולם   מן  ולהשמידם  י "בנ  את   לקלל   בלעם   את   ושכרו  חמור  כה  דבר  ומואב
  לא   אשר  דבר  על"  התורה  הקדימה  כ"א  מדוע  בקהל  מלבוא  לרחקם  גדולה  יותר  סיבה
 ?  אליו טפל דבר שהוא" ובמים בלחם אתכם קדמו

 : דלהלן הנפלא במעשה יש  לדבר תשובה
  לדרוש  מסויימת   לעיירה  שהוזמן  ל "זצ  קראנץ  יעקב  רבי  מדובנא  המגיד  עם  היה  מעשה

 סר,  הכירוהו  שלא  מקום,  ההיא  לעיירה  שבת   בערב  כשבא  והנה,  קודש   שבת   ביום
 מדובנא  המגיד  לכאן  בא  ערב  לפנות   אתמול:  מספרים  הבריות   את   ושמע  לאכסניה

 אחד  מגיד   לכאן  בא   כי   יעקב  רבי   הבין,  הנפלאות   מדרשותיו  ידרוש   בשבת   ומחר
  קהל   התאסף  השבת   ביום  למחרת ,  כלום  אמר  ולא  שתק,  מדובנא  המגיד  בתור  והתחזה

 .  הרב הקהל בין ונדחק, הבאים בין הוא גם בא, דרשתו לשמוע רב
,  מרגליות   מפיק   בפה  לדרוש   והחל  בטלית   התעטף,  לבימה  המחופש   המגיד  עלה  והנה

 והדרשן,  האמיתי  מדובנא  המגיד  של  היתה  כולה  הדרשה.  נאים  ומעשים  משלים
 הופיע   ועתה,  בפיו  שגורה  שהיתה  עד  לעצמו  אותה  שינן,  אומרה  מפי  פעם  שמעה
  רעיונות,  משלו  נופך  להוסיף  החל  לפתע  אך,  ושתק  האזין  יעקב   רבי  ישב  ברבים  ודרשה

  יעקב  רבי  יכל   לא...  ברבים  ש "וכ  ביחיד  לאומרם  ראויים   שלא,  כוזבות   ודעות   זרים
  ברבים  להודיע  מחוייב  עצמי   את   מוצא   הריני!  רבותי:  בקול   והכרין  לבימה  עלה  להתאפק

 ! מדובנא המגיד אינו זה דרשן כי
 המגיד  הוא  אני,  בפיו  רמיה  לשון  הזה  האורח:  וצווח  עזות   ענה  המחופש   המגיד  כמובן

  את   לבאר   שרגילים  מה  שמעתם  בודאי:  הקהל  לפני  ואמר  יעקב  רבי  ענה!  מדובנא
  פיו  בזה ,  להלל  יודע  ולא  מהלל  אדם  כאשר  - "  פיך  ולא   זר  יהללך( "כז  משלי)  הכתוב

  יפתחו :  ואיעצכם  לכו,  ומשליו  בדרשותיו  המגיד  של  כוחו  -  ידעתם  הלא,  הוא  זר  כי  נבחן
  כדי תוך , שיצליח מאתנו ומי, שהוא מקום ובאיזה, שיהיו איזה, ספרים שני שנינו לפני

 שניה  וקושיא'  א  מאמר  על   קושיא ,  משל  בדרך  להקשות ,  תחילה  מחשבה  ובלי  דיבור
 המגיד  הוא,  הקושיות '  ב  את   לתרץ  ובהמשכו,  המשל  את   ולהמשיך,  השני  מאמר  על

 .האמיתי
 -  הבימה על מונחים  שהיו ספרים שני  פתחו ומיד  תיכף, כולם בעיני חן מצאה ההצעה

 הוא  המוריה  בהר  אבינו   לאברהם  שענה  מי"  בסליחות   נפתח  הסידור.  וחומש   סידור
  קדמו  לא   אשר   דבר  על '  ה  בקהל  ומואבי  עמוני  יבוא לא"  בפסוק  נפתח  והחומש "  יעננו

 יפתח  לא  כאילם  והלה,  המחופש   למגיד  פנו  הכנסת   בית   גבאי',  וגו"  ובמים  בלחם  אתכם
 :ואמר פתח דיבור כדי תוך והוא, יעקב לרבי  איפוא פנו הם. פיו

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

  נכנס.  ובתו  חתנו  עבור  הבגדים  את   שיתפרו,  לביתו  הזמין  לתפירה  מומחים  חייטים
,  הכלה  לשמלת   טהור  משי  של  אחד  מטר  עוד  בדחיפות   צריך  כי  לו  ואמר  החייטים  ראש 
 אשר  הגדולה  החנות   אל  העבד  וילך,  החסר  את   לקנות   עבדו  את   מיד  שלח  הכלה  אבי

  לפני ,  והלך,  מחירו  את   שילם,  משי  מטר  קנה,  בשנים  רבות   שם  לקנות   רגיל  העשיר
  תואיל ,  בחתונה  להשתתף  אוכל  לא   לדאבוני:  לו   ואמר  המוכר  אליו  פנה  החנות   מן  צאתו

 .זהובים  מאה  בן  שטר  לו  מסר  דברו  ומדי,  ותשורה  טוב  מזל  ברכת   בשמי  למסור  בטובך
 וביקש ,  הוא  גם  נכנס,  בחנות   הנעשה  כל  את   וראה,  הפתחים  על  המחזר  אחד  עני  לו  עמד
  המוכר   תמה.  זהובים  מאה  של   שטר  לקבל   וחיכה,  מחירה  את   שילם ,  משי  מטר

  כפי   לי  נותן  אדוני  אין   מדוע!  בתמיהה  העני  השיב?  ומחכה  אתה  עומד  למה:  ושאלהו
:  לו  ואמר   המוכר  צחק!  כמוהו  ושלמתי  כמוהו  קניתי   אני   גם  הלא ,  שקדמני  לקונה  שנתת 
 מאה  של  שטר  אתן  זהובים  עשרה  שבעד,  חשבתני  דעת   לחסר  וכי  שבעולם  שוטה

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

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

 לאמונתו  רבות   נפשות   הכניס,  לעקידה  בנו  ומסר'  ה  למען  עשה  כי,  וצוקה  צרה  בעת 
 !  אתמהה?  יעננו  אברהם  את   שענה  כמו  ולבקש   להעיז   והרשים  הדלים  לנו  מה  אבל',  וכו
  הנהרות  כל,  חורפיים  היו  הימים,  החתונה  יום  הגיע  -  המגיד  אמר  -  המשל  את   נמשיך  אך

 לעבור   מוכרחים  היו,  החתונה  נקבעה  ששם,  החתן  הורי  מגורי  לעיר   להגיע   וכדי,  קפאו
 את   לעבור  והצליחו,  בראשונה  נסעו  קרוביו  עם  יחד  הכלה  אבי.  ועמוק  גדול  אחד  נהר

 וכל המתנות , והכלה החתן בגדי, המשרתים עם, ואמה הכלה אולם, מכשול בלי הדרך
 הקרח,  אסון  קרא  והנה.  לאחרונה  נסעו  ומרקחות   המאפה  מעשה,  המשובחים  היינות 
 מצד  מרובה  מאמץ   לאחר  ורק  הנהר  במצולות   ירדה  לרגליהם   אשר  הכבודה  וכל  נשבר
  אל   ולהביאם  המשרתים  עם  יחד  ואמה  הכלה  את   להציל  הצליחו  הסמוך  הכפר  איכרי
 ... עלפון של במצב הנהר שפת 
, המרה  הבשורה  את   ולהודיע  לרוץ  מיהר,  בראשונה  רוחו  אליו  ששבה,  המשרתים  אחד

, לבוא  שאחרו  ובתו  אשתו  על   דאגה  מלא   היה  שלבו  הכלה   אבי  את   פגש   בדרכו
 מיני  וכל  היינות ,  אדוני,  אהה  וכאב  צער  מתוך  המשרת   ענה?  בפיך  מה  וישאלהו

 והכלה החתן מלבושי, לשאלו הוסיף עוד קרא ומה... הנהר במצולות  טבעו הממתקים

  שמשו   לאחר??  ובתי  אשתי  עם  מה  אבל  רועדות   ושפתותיו  העשיר  צווח...  טבעו  הם  גם
 ... הנהר שפת  על שוכבות  והן, התעלפו - המשרת  השיב - הנהר מן אותן

,  עיקר  ומהטפל  טפל  מהעיקר  עושה  אשר,  הוא  פתי  זה  משרת   אמנם:  המגיד  המשיך
,  המלבושים  על  כ"ואח,  לאיבוד  שהלכו  והממתקים  היינות   על  צערו  את   בראשונה  הביע

 . בסכנה שנתונים והכלה האמה חיי  על לספר נזכר לבסוף ורק
 חטאתם  על  מדברת   כשהיא  יפלא,  פתי  מחכימת   שהיא  הקדושה  תורתנו  על  ברם

  בלחם   אתכם  קדמו  לא  אשר  דבר  על"  תחילה  מזכירה  היא,  ומואב  עמון  של  ופשעיהם
  -   העיקרי  החטא  את   מזכירה  מכן  לאחר  ורק,  כלפיכם  ארץ  בדרך  התנהגו  לא  -"  ובמים

 ? דברים של פישרם מה ", לקללך בלעם את  עליך שכר ואשר"
  כל   לזונם  שהבטיח  אביה  לבית   חזרו  חתונתם לאחר הזוג  בני,  המשל  את   המשיך,  אלא

 אביה  מבית   לפנוקים  שהתרגלה  האשה  אולם.  בתורה  חתנו  שיעסוק  בתנאי,  חייהם
,  בקולה  לשמוע  מיאן  והוא,  וכדומה  עונג  בטיולי  עמה  שיבלה  מבעלה  דרשה,  העשיר

, נפשו  קצה,  להקניטו  והתחילה  מאד  לו  הציקה  כי  ויהי.  כימים  לילות   בלימודו  והתמיד
 חותנו  לו   שלח  הראשונים  בימים .  לימודו  על   ושקד  חדר  לו  שכר,  חותנו  בית   את   ועזב   קם

 וירחים  שבועות   כעבור  אולם ,  ביניהם  שלום  לעשות   וקיווה,  ביומו  יום  מדי  ארוחתו
 בעד  רב   כסף ידרוש   שמא  ומחשש ,  גט  ממנו  לתבוע  לחשוב  התחיל,  וגדל  הלך  והפירוד

 כעבור,  ללחם  רעב  כמעט  שהיה  עד,  ארוחתו  את   לפעם   מפעם   לצמצם   התחיל  הגט
  אצל   הסמוך  לכפר  הלך,  אחרות   עצות   לחפש   החל ,  זו  עצתו  הועילה  שלא  מספר  ימים

 להמית   דרך  שימצא  נכבד  כסף  סכום  לו  נתן,  חי  כל  נפש   ממית   פיו  שברוח  ומכשף  קוסם
 . חתנו את 

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

  ויאמר   לרבו  ניגש ,  נמצא  הוא  בו  לישיבה  אחריו  ובא,  הלך  להיכן  חקר,  עגונה  בתו  תשאר
  לו   הבטחתי,  בתי  את   לו  נתתי,  לביתי  חתני  את   לקחתי,  שגידלתם  גידולים  ראו:  לו

  זה   מדוע  הרב  וישאל...  ואומללה  גלמודה  בתי  את   ועזב  ברח  והוא,  שולחני  על  מזונות 
  עני ,  מנכסי  ירדתי:  החותן  ויען ?  לחם,  פת   כדי  עד  להרעיבו  התחלת   האחרונים  בחודשים

, מטובה  נפשנו  חיסרנו  וביתי  אני  גם,  הבית   בצרכי  לקמץ  אני  ומוכרח,  אנכי  ואביון
 מהיכן  ירוד  כ"כ  מצבך   אם:  שפתיו  על   קל   וחיוך  הרב  החזיר,  נפשנו  בצום  עיננו  ולעתים
 ?...  חתנך את  שיקלל הכפרי לקוסם לתת  רב כסף מצאת 

  בלחם   אתכם  קדמו  לא  אשר  דבר  על  עמוני  יבוא  לא"  הכתוב  מובן  -  המגיד  סיים  -  עתה
  לחם  חסר  להם  גם  וכי  ויאמר  כשרות   פנית   להעמיד  ומואב  עמון  ינסו  שמא  אבל",  ובמים

  לכן ,  הטף  לפי  לחם  לקנות   לפורטה  פרוטה  בידם  היה  ולא,  היתה  בצורת   ושנת   ומים
  להם   היה  הקוסם  בלעם   בשביל"  לקללך...  בלעם  את   עליך  שכר  ואשר"  הכתוב  הוסיף

 ?...הכסף תם פניכם את  לקדם ורק, רב כסף
  נתגרשה   העשיר  בת :  משלי  חוט  את   מעט  עוד  אמשיך  ואמר  מדובנא  המגיד  הוסיף

  בתלמוד  כרסו  מילא  שנים  מספר  במשך,  תורה  של  באהלה  יושב  נשאר  והוא,  מבעלה
 הגבירים   אחד  לאוזני  גם  הגיע  שמו,  וההוראה  התורה  מגדולי  כאחד  ונתפרסם  ופוסקים

 הוא ',  ה  ויראת   חכמנית ,  יחידה  בת   היתה  לו  וגם  וסופרים  חכמים  של  גדולה  בעיר  שישב
 הוא.  לאשה  הגביר  בת   את   לו  לקחת   הסכים  עצתו  פי  ועל,  הישיבה  ראש   עם  בדברים  בא

 מתוך  כיבדוהו ועסקניה חכמיה הזאת  הגדולה העיר נכבדי וכל, חותנו  בבית  לדור עבר
  לרב   אותו   למנות   אחד  פה   החליטו  הקהילה  ופרנסי,  העיר  רב  נפטר  בינתיים.  רבה  אהבה

, פרס  לקבל  מנת   על  שלא  אבל,  הרבנות   משרת   את   עליו  לקבל  הסכים  הוא,  דין  בית   ואב
   שנים עברו
 את   להביע   ברצותם  העיר  אנשי,  שלימה  היתה  הרב  בבית   השמחה,  זכר  בן  נולד  ולרב
 הרך  לילד"  רבנות   כתב"  המילה  ברית   ביום  מנחה  לו  הגישו,  האהוב  לרבם  שמחתם  רגשי

 :האלה כדברים כתוב היה ובו, הנימול
  בתורה   האב  מקום  למלא  ראוי  יהיה  זה  בנו  אם,  הרב  של  ושנותיו  ימיו  אריכות   לאחר

 הרב .  זו  בעיר  הרבנות   כסא  על  להושיבו  מעכשיו  מבטיחים  הם  הרי,  חטא  ויראת   וחכמה
: פניו  על  כשחיוך  להם  ואמר  הקהילה  לפרנסי  פנה  הרבנות   כתב  שקרא  אחר  הילד  אבי
 כסא על  להושיבו מחוייבים  תהיו  הדין   מן  הלא   אביו  מקום  למלא   ראוי   יהיה זה  בני   אם

  את   להראותני  אם'  ופרס  שכר  כל  קבלת   בלי  עדתו  את   ששירת   אביו  במקום  הרבנות 
  כל   גדול  יהיה לא אם  גם  כי  ולכתוב,  הנוסח  את   לשנות   עליכם  בשמחתי  השתתפותכם

 ... בעירכם רב בתור אותו תמנו אז  גם, כמוני וחכמה  בתורה כך
 היינו  אם,  דבריו  את   מדובנא  המגיד  סיים,  הראשונה  קושייתי  גם  תתורץ  הלא  ועתה
  וחסד   צדקה  עושים,  כמותו'  ה  קדושת   על  עצמנו  את   מוסרים  אבינו  כאברהם  אנחנו
, אבינו  לאברהם  שענה  כמו  שיעננו  היה  ובדין ,  רחמים   מבקשים  היינו   לא   הן   אז   כי,  כמוהו

 לזכור  רחמים מבקשים  אנו, בידינו אבותינו מעשי אוחזים  אנו שאין  משום דווקא  אבל
, פרס  לקבל   מנת   על   ושלא  נפש   במסירות '  ה  את   שעבד  אבינו  אברהם  של  זכותו  את ,  לנו

   .                   לו שענה כמו לנו גם ולענות 
 ( התורה אוצרות )

 
 "לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע" 

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

ששמע את ההסברה הבהירה שלו, ומי שמכיר את האבחנות המדויקות שלו, איך 
ים הגדיר וחילק, איך האיר את הדברים באור יקרות, מבין ששבה את לב השומע

 –וקרבם בנעמו לתורה ולמצוות 
עד שהגיעו לסוגית אשת יפת תואר במסכת קידושין. עד שהגיעו לדברי הגמרא,  

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

והת היצרים  התגרות  לבלום  יוכלו  להימנע לא  שראוי  דבר  ובקושי  בדוחק  ירה 
 ממנו.

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

 –אצל האחר איסורי שבת, השם ישמור  



 

 ד 

כן לשמעה מפי פשוטי נענה הרב אברמסקי בפקחותו ואמר: זו שאלה שהייתי מו
   –הרי אקדמאים, אינטלקטואלים, אנשים הוגים וחושבים עם. לא מפיכם. אתם 

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

ולכן מראש הוא מתיר   כן מוכח שבכל שאר  יצרו הרע,  אותו באותו הקשר, אם 
הדורות   "קורא  התורה,  ונותן  וכוחותיו  האדם  יוצר  ידע  והאיסורים  הציוויים 

 מראש", שביד האדם לעמוד מול יצרו, להתמודד עם הקשיים ולנצח!
 –ואספר בעניין זה 

 פעם שאלני אדם: מדוע אינכם מתאימים את התורה לזמן.
 שאלה טובה.

, יש שתי ברירות. נסכים על דבר אחד. כשהילד גדל והנעל לוחצתאמרתי לו: בוא ו
או   הבוהן,  את  להוציא  קדימה,  פתח  פותחים  היו  בזמני  הנעל,  את  להרחיב  או 

 שקונים נעליים חדשות.
 יש עוד שתי ברירות, או שהולכים יחפים, או שזה לוחץ וקשה ומכאיב.

 רגליים? למה לא חושבים על אפשרות חמישית, לקצוץ את אצבעות ה
 התשובה פשוטה, משום שהרגל היא העיקר, והנעל באה לשרתה.

 מוסכם? הן. עליך ועלי.
 – כעת, תבין, שאנו חלוקים ביננו מה הנעל ומה הרגל 

אנו יודעים שהתורה קדמה לעולם, והקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את 
ולכן אין  ביהדות שזאת התורה לא תהא מוחלפת,  העולם על פיה, ואחד היסודות

ואנו מותאמים לה, כי   מחשבה לפגוע חלילה בתורה. יש להתאים עצמנו אליה. 
 נבראנו על פיה.

 אצלך, האדם עיקר והתורה כנעל. ואם היא לוחצת, מחליפים אותה...
 לא ולא, מחה האיש. אבל להקל פה ושם...

אמרתי לו: יתכן ואפשר, אבל לא אני נותן התורה, וגם לא אתה. אם תמסור לי את  
 – שמך ושם אמך, אומר להקב"ה שאתה רוצה לעלות אליו ולהציע הצעה  

   )והגדת(     החליט שלא למסור, והמצב נותר בעינו...

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

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

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

 .לו ותעזור עליו
,  וטעינה  פריקה:  מצוות  שתי  לפני  כאשר   כי   פוסקת  לב   דף   מציעא   בבא  הגמרא
, לטעון  ושונאו  לפרוק  זקוק  אוהבו  אם  אבל.  חיים  בעלי  צער  משום  קודמת  פריקה
,  קודמת השונא  החמור על הטעינה, קודמת  פריקה שתמיד פ"אע" קודמת טעינה
,  דאורייתא  חיים  בעלי   שצער   אפילו   כי  הגמרא  ומבארת , )יצרו  את   לכוף  כדי ?  מדוע

  דברי  כ"ע(  נאריך  לא .  כידוע,  פלאות  מפליאים'  התוס  ושם.  עדיף  יצרו  את   לכוף  כדי
 .הגמרא

  –   וישרים  טובים  חיים,  ישרות  יש  בתורה  "מישרים  כוננת  אתה"  הילקוט  אומר
 .עליה מושתת  העולם ישרות

 אחד  חמור  ורבץ  בדרך  מהלכים   שהיו  חמרים  לשני  משל.  מישרים  כוננת  אתה"
  משל "  מדגימים  ל"שחז  מה  מבינים  לא  בדורנו  כי  שלנו הבעיה!. חמרים  שני",  מהם
  סוס   עם   עגלה   בעל   לאחרונה  ראיתם  וכי...  עסקינן  במאי   יודע   מי  כי"  חמרים  לשני

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

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

  נהגי  בשני  להדגים  נאלץ  אנו"  חמורים  שני"  כותב  המדרש  אם  לכן?!.  ומשאו
 ...שיבינו כדי... מוניות
 אומן"  אומרת  שהגמרא  וכפי  זה  את  זה  שונאים  מוניות  נהגי  שני  כי,  אומר  השכל
  כל   כי   להשכיל   שזכו  יחידים   מלבד.  עולם  של  טבעו  כך"  אומנותו   בני  שונא

  ממילא ,  נימה  כמלוא  לחבירו  במוכן  נוגע   אדם  ואין.  משמים  –   בעולם   המתרחש 
 !.יהודים כאלו ויש. אומנותם בני שונאים לא

 .ל"זצ כהן שלמה רבי עם הסיפור ידוע
 .ההר   מתחת, ברק בבני טרפון רבי רחוב  במעלה  דפוס בית היה   כהן שלמה ' לר

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

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

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

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

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

, חנות  פותח  רעהו  אם  יחת  לא: "האמיתי  הבוטח  אודות,  לשונו  זה.  ל"הנ  העובדא
, תקנתו על  ולשקוד , עבורו לעשות,  טובה   בעצה לתקנו, לרעהו לעזור  עוד  ישתדל

  להתחרות  המתעתד  עם חסד עושה איש לראות בעולם מוסיף הקדושה מן  וכמה
 .ל"עכ" דורו ואשרי אשריו' ית ליריאיו תהילה ומוסיף, עמו

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

!"  שלי  התור  עכשיו: "לריב  ידעו   וגם ,  בקול  וקראו  עמדו   הם .  לנוסעים  וממתינים
  כבר  מהם  אחד .  ובכן.  השמים  לב  עד  קולות  נשמעים   וכך !"  שלי  התור,  פתאום  מה"

  בעל'   מגיע  ולפתע ,  עגלתו  על  סחורה  שיעלה  ליהודי  וממתין  בבוקר  מחמש   עומד
 ".בתור אני"  בפיו וטענתו שמעון בשם  אחר' עגלה
 ?!" שלך התור  כאילו כאן נדחק ואתה, ממתין שעתיים כבר אני: "ראובן

 ...עכשיו שלי התור, לפניך עמדתי, אותי ראית לא וכי: "שמעון
 המאוכזב ,  לראובן  הקונה  את  תפס,  פנים  החציף  ושמעון,  קונה  הגיע  בנתיים

 לו   חטף  שמעון  כי,  ברור  היה  שלראובן,  כאלו  ופעמים  פעם  עוד  קרה.  והכועס
 .נוסעים

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

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

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

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

 ולא  פחות  לא  הוא  העגלה  בעל  כי  לו  נראה  האדום   הכובע  לפי",  משאו  תחת   רובץ"
 ברוך  הנה "  לריאות  אויר  נכנס  וכבר .  נראה  כך  אבל ,  ברור  לא   עדיין...  שמעון  –  יותר

 יותר   גדולה  שמחה  אין  כי   אומר  ם "שהרמב  וכמו"  שלו  את  קיבל   שמעון  השם 
! דיוי)   בדהרה  לשמעון  להתקרב  וממשיך  הצוהל  לסוסו  בקול  קורא  הוא...  מהנקמה

  ורואה  יותר  ומתקרב  לעצמו  חושב"  הוא  או  אני  המסכן  מי  נראה   עכשיו!( "דיוי
  יהא  מאוד  טוב,  מצוין: "כך  כל   גדולה   השמחה  -  -  -.  נפול  שמעון  שאכן  ברור  כבר

  לימד '  ה"  וממשיך   פניו  על  חולף.  באושר  מהרהר"  הלילה  עד   כאן   לו  שישב...!  מונח
 ".לקח אותו

 הנחתי   תפילין:  לעצמו  לחשוב  מתחיל,  מטרים  עשרות  כמה  עוד  שממשיך  לאחר
 דאורייתא   עשה  מצוות  לפני  היתה  כאן  גם  והנה,  עשה  מצוות  זו  וודאי,  כן?  היום

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

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

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

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

 .לדרכם
 תעזוב   עזוב"  של   דאורייתא  עשה   מצוות  קיימו  כי .  לחיים  לשתות?  נסעו  להיכן

  של   העגלה   לעבר  צועק  שמעון,  בשוק  עומדים  השניים?  למחרת  קורה  מה ".  עמו
 .- - - ביותר הטובים ידידים  נהיו והנה. להובלה פנויה עגלה  כאן יש  הנה: שמעון
"לרעייתו  ומספר,  הביתה  שב  ראובן  אחד  ערב.  כ"אח  חודש   בר  הלילה  לי  יש: 
 ".מצוה

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

 .שמעון עם לשמוח ויוצא
 לעשות   היה  יכול  לא   בעולם  אחד  אף,  ביניהם  שלום  עשה  מי,  השאלה   נשאלת

  אתה  הוי: "המדרש  מסיים!!  בחומש  פסוק?  שלום   עשה  כן  באמת  מי!  ביניהם  שלום
 !".מישרים כוננת
 ! הויתור כבוד 

  ליד  לחלוף  לי  הזדמן.  לכם  אספר,  לרעהו  איש  בין  ואחווה  שלום   על   מדברים   אם
 רבים  וחמישי  שני  כל   ילדים,  יודעים  ואתם,  ילדים  של'  תורה  תלמוד  –  חיידר'

  עד  ככה  רבו  ילדים  שלשה,  והנה...  ילדים  של כדרכם   –  חלילה  וחוזר  ידידים  כ"ואח
  מדוע.  משהו  לשאול  רצוני"  להם  אמרתי  כ"ואח.  עומדי  על  נעמדתי.  השמים  לב

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

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

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

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

'... מריב  שבת  לאיש  כבוד '  להיפך  בדיוק  במשלי  אומר  המלך  שלמה  כי,  תדעו  אז"
  מאוד  בקשו  שבהם   המבוגרים   כי  עד   ליבם   את  שבתה   כך  כל   הפסוק  לשון!"  כבוד   זה

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

 ".מריב שבת לאיש



 

 ה 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 '".ה  ברוך שם  גם ישנים, הנקיון אחרי בערב מזרון מניח אני
 ?".קצת תרחיבו שלא ומדוע"
 ".ונדחקים מצטמקים  נורא לא"
 ?.הדחק  על קצת להקל   כדאי לא  וכי, יש  מה"
  ומיד ,  השכנים  מאחד  חריפה  התנגדות  יש  כי  הבחנתי  אבל ,  רציתי  כי  האמת"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

,  בדירה נפשות עשרה שתיים  עם  שכן  יש , ולמעלה , שלוש  –  וחצי משניים ועשית
  אלא,  בלבד  זו  ולא ,  רחמנות  לך   אין  וכי.  הקרקע  על   מזרון  על   במטבח  שם   ישנים

 ודמעות   המשיך?!"  ומחטיא  חוטא  להיות,  אותי  גם  להחטיא  אלי  בא   עוד  שאתה
 : הישישות בעיניו נצנצו

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

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

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

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

 ?".מסכים אתה. אמיתית ברחמנות לו לעזור מוכרח אתה
 "...ח"גמ  לו  אשיג כבקשתך אעשה,  טוב, ברירה לי אין, איתך לעשות מה"
 - - -" נעלה בא  ככה אם"

 לשתות   באנו: "לשכן  עלו  הם  יחד,  יין  בקבוק  עם   יצא,  החדשה   לדירתו  נכנס  הישיש
 ".השכנים  של  בניה חתימת על לחיים

  הרבה  כך  כל  כי קאמינא וביודעים  רבותי!!. נכונה לא  אחת  מילה אין אמיתי הסיפור
 .עין  צרות שרובם שכנים עם  ומריבות צרות
  ההוא מהבניין ושכן. מטר מישיםחכ, סמוך  מבניין  במרחק שבנה יהודי על לי ידוע
 מהמידות   האוויר  את  לו  לוקחת ,  וי  וי,  האוויר  את  לו  לוקחת  הבניה  כי  להתלונן  הגיע

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

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

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

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

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

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

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

  הכלבים  את   מכאן  תוציאו"  נפשו  במר   בחולה  צעק   ולפתע,  משפחתו  מבני  ואנשים
?!,  צועק  אתה  מה   כלב  שום  כאן  אין,  שקט:  לו  אמרו"  לטורפני  שרוצים  השחורים

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

 .ל"רח לראותם



 

 ו 

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

 דקות   כמה  חלפו!"  אלי  בא  א"הגרעק!  כסא  תכניסו: "קרא   הסתלקותו  לפני  יומא
  יהודה  מיכל  רבי  והמשיך",  אלי  בא  ל"זצ  ע"הגרח!  כסא  תכניסו"  אמר  ושוב

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

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

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

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

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

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

 .יך בידך ושבית שביוקכי תצא למלחמה על איביך ונתנו ה' אל 
הפסוק פותח ביחיד   -)נחל קדומים(   בא כאן הכלי יקר, וכך גם שואל החיד"א

 כי תצא למלחמה על איביך .  -וממשיך ברבים  
כתוב איביך, זה לא אויב יחיד , אלא רבים , וההמשך ונתנו ה' אלקיך בידך , אם  
 יש אויבים רבים, היה לכתוב לומר ונתנם ה' אלקיך בידך, הם הרי אויבים רבים...

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

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

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

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

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

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

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

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

אדם, והקב"ה דורש מאיתנו,  -צריך לדעת, שיצר הרע הוא מלאך, ואנחנו בני 
 להתמודד מול מלאך.

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

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

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

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

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

 12:15-בצהריים , ב  12 –ונות . ניצחת אותו ב הרע, אין לו שום סנטימנטים לביזי
הוא חוזר. הוא לא מניח לך לרגע.  12:30 – ,  ב  12:15 –הוא חוזר. ניצחת אותו ב 

זה אויב קשה, זה אויב אכזר, הוא לא משאיר שום אדם, לא צעיר ולא זקן, לא 
 עברין ולא צדיק. הוא נטפל לכל אחד , ומנסה עד הרגע שהאדם עוצם את עיניו

 הוא מנסה לתפוס אותו.  
לכן, יש אנשים שנוהגים לומר, בסדר הווידויים שלפני יום הכיפורים, שא חס 
וחלילה תיטרף עלי השעה, 'הריני כבר עכשיו מוסר מודעה, שאם חס וחלילה 
יצר הרע יפתה אותי להגיד דברים , שלא צריכים להיאמר בשעת פטירתי, לא  

 תהיה להם שום משמעות...' למה ?? 
 י עד הרגע האחרון של האדם, הוא גוסס, תעזוב אותו ! כ

 לא ... הוא לא עוזב אותו .
 יש בספר לב אליהו )הקדמה, שבילי לב( סיפורים שר' אליהו לופיאן סיפר . 

 שנה. 30הוא מספר שם , שבעיר שלו היו שתי אחיות מסוכסכות , ולא דיברו 
, וביקשה מבני המשפחה לקרוא לאחותה, אותה  אחות אחת עמדה למות רח"ל
 שנה.   30אחות שהיא לא דיברה איתה 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 רוך שאמר( )ב 
"כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך, ולא תשים דמים בביתך כי יפול הנופל 

ח(  ממנו"   ממנו'     )כב,  הנופל  יפול  'כי  זה ליפול   -"תנא דבי רבי ישמעאל:  ראוי 
מששת ימי בראשית, שהרי לא נפל והכתוב קראו נופל, אלא שמגלגלין זכות על  

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

 כוננו'" )חולין ז ע"ב( 
בענייני  ונתנו  ונשאו  המפורסמים  הצדיקים  אחד  של  תלמידיו  נבחרי  ישבו 

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

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

 כל אלו בהשגחה פרטית הם".   -הארץ 
הוסיף תלמיד אחר: "מקל הליכה אשר תוחבים אותו באדמה, בוודאי מזיז את 

מקום. ואחר כשמרימים את המקל, שוב חוזרים גרגרי החול המצויים שם באותו  
הם למקום הבור הקטן שנוצר. כל גרגר וגרגר, כך אמר, יש לו השגחה פרטית היכן  
ישכון בכל רגע. בתחילה כשהמקל דוחקו החוצה, ובהמשך כשהגומה מתרוקנת 

 והוא נושר שוב פנימה".
וך כדי המשיכו ודייקו במראות העולם הזה עד כמה שהם בהשגחה פרטית. ת

ניגש אחד ממצויני החבריא קדישא וטפח לזה היושב לידו על כתפו. נבהל הלה,  
 ושאלו: "מה זה?" 

 השיב: "השגחה פרטית!" דממה השתררה.  
פרטית  בהשגחה  האמונה  נראתה  עכשיו  מפתיעה.  היתה  התשובה  חדות 

 מציאותית פי כמה.
 באותו רגע, בהשגחה פרטית ממש, יצא הצדיק מחדרו.

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

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

 היא.  
  וודאי   -הטפיחה  התבונן הרבי באותו חסיד, במבט חודר וביאר: זה שקיבל את  

 קיבלה בהשגחה פרטית! רצון ה' מובהק היה בכך.  
כי מגלגלין זכות צריך לפשפש במעשיו.    -אבל אותו חסיד שהמכה עברה דרכו  

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

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

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

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

 הנופל שיפול וימות, מ"מ האדם שגרם לכך הוא האחראי לנפילתו,  
ידי חייב" הקב"ה משתמש בחייב כדי   ידי זכאי וחובה על  "מגלגלין זכות על 

ל ידו את גזר הדין על הנופל אשר התחייב מן השמים  להוציא באמצעותו ולגלגל ע
 בעונש מיתה.  

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

 להוציא לפועל על ידי גזר דין על החייב. 



 

 ז 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 בפתח ספר בטובך יביעו ח"ב( מובא של חברי, ובמו ידי גרמתי לו שימות ) 
כאן רואים אנו את מעורבותה של יד ההשגחה בתוך מערכת שיקולי הבחירה  

בורא עולם    -חיה ומי ימות, מי בקיצור ומי לא בקיצו  של האדם ומי הוא הקובע מי י
 שבידו נשמת כל חי.

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

. כשהוא שומע  וכבר פועל ועושה, וגם מתעשר אחר, עני, הוא בטלן ואולי גם עצל
 על הזדמנות לעשות רווחים הוא מבזבז זמן ומשתהה ובינתיים חולפת ההזדמנות. 
החפץ חיים דוחה את ראיית החריצות והעצלות כסיבה לעושר ולעוני. ההסבר  
האמיתי הוא כי על פלוני נגזר להיות עשיר, ועל כן העניק לו ה' לא רק הזדמנויות  

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

 חולפות ונעלמות.  
הסיבה והתוצאה מתחלפות במקומותיהם. לא העצלות והבטלנות הן הסיבות  

היא הסיבה    -לעוניו של זה, אלא ההחלטה של יושב מרומים שעליו להיות עני  
 תכונות נפשו.  ל

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

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

 הזעיקו רופא או שהעזרה התמהמהה לבוא. 
אבל אסור לשכוח כי כאשר הסבירות מחייבת, באמת מוטלת החובה להזעיק 
  רופא וחובה על מגישי העזרה להזדרז ככל יכולתם, וכל הזנחה ורשלנות במקרה

 כזה הריהי עבירה.  
י'   -כשפורצת דליקה, ואני מנסה לכבות אותה, מצד אחד   אומר הרה"ג רבי 

דרכי הטבע לכבות את השריפה    -  סלמון מצווה לנקוט בכל האמצעים של  אני 
וזה בידי. ומן הצד האחר, כשאני בא לאחר מעשה לסכם את   כאילו זה תלוי בי 

כי לא נשרף יותר ממה    הנזק, אני מאמין באמונה שלימה  אפילו כפית עץ אחד 
 שנגזר, ואפילו שרוך אחד לא ניצל מן הדליקה כתוצאה מפעלותי. 

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

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

 ההשגחה ורצונה.  
בשני   ולחשוב  לחיות  ראש"  ל"החזיק  עלינו  יהודי.  להיות  פשוט  זה  אין 

בעת  את    המישורים  חלילה,  ולהחליף,  לרגע,  אף  להתבלבל  ולא  אחת  ובעונה 
חישוביהם זה בזה. הארכת חיים אמיתית היא רק בפניה ובתפילה למי שבידו נפש 

 כל חי ורוח כל בשר, כי בידו הכל ומאתו כל דבר.  
ספר   בעל  של  הנפלאים  דבריו  את  לציין  הראוי  מן  דברים,  של  לסיכומם 

הכיצד   - "החינוך" במצות מעקה )מצוה תקלח( השופכים אור גדול לאלפנו בינה  
מול    -מתמזגים ההשתדלות והבחירה של האדם יחד עם הכוחות הגנוזים בטבע  

ת היות גזירת ההשגחה. ואלו דברים המאלפים כלשונם: "משורשי המצוה לפי ע
השם ברוך הוא משגיח בפרטי בני אדם ויודע כל מעשיהם וכל אשר יקרה להם  

טוב או רע בגזירתו ובמצותו לפי זכותן או חיובן, וכענין שאמרו זכרונם לברכה אין 
אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה, אף על פי כן צריך 

מן המקרים הנהוגים בעול ובנאו על האדם לשמור עצמו  כי הקל ברא עולמו  ם, 
כן  וכמו  הלהבה.  מכבין  והמים  שורפת  האש  שיהיה  וגזר  הטבע,  עמודי  יסודות 
יחייב הטבע שאם תפול אבן גדולה על ראש איש, תרוצץ את מוחו. או אם יפול 

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

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

 פעולתו עליו אם לא ישמר ממנו". וכו'.. 
ב עניני הכתובים  רוב  תראה  הזה  דרך  ישראל "ועל  בהלחם  גם  כי  מקום,  כל 

על פי ה' היו עורכין מלחמתן ומזיינין עצמן ועושין כל עניינם כאילו   -מלחמת מצוה  
יסמכו בדרכי הטבע לגמרי, וכן ראוי לעשות לפי העניין שזכרנו. ואשר לא יחלוק 

 יודה בזה"!   -על האמת מרוע לב 
 והדברים מאירים.  

 )בנועם שיח(
 ין לו ישוב הדעת באכילתו  שורש בן סורר ומורה שא

הדעת   ישוב  לו  שאין  מה  הוא  מורה  סורר  בן  של  הנקודה  שעיקר  ונמצא 
וחפזון במהרה  זולל  אלא  עד  באכילה,  להמתין  סבלנות  לו  שאין  כך  כדי  עד   ,

שיתבשל הבשר בשלימות. וכן הוא עיקר הגדרת הרדיפה אחר המותרות שאין לו 
ישוב הדעת באכילתו. וכן אי’ בגמ’ גיטין דף יג ‘סעודה שהנאתך ממנו משוך ידך 
הדעת,   בישוב  שיאכלנו  וביאורו  ידך’,  ‘משוך  אלא  תאכל’  ‘אל  כתוב  לא  ממנו’, 

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

זהו   ומשתה,  מאכל  בתבליני  מחשבות  הרבה  מדי  האדם  שאינו  ‘ישקיע’  סימן 
 מחובר לגשמיות. 

ואחד  עתידות,  לגלות  שהתחיל  אחד  איש  בסלוניקי  שהיה  החיד”א  וכתב 
מהצדיקים צוה לבדוק איך שהוא אוכל, ומצאו שהוא אוכל מתוך תאוה גדולה,  
ובסוף נתגלה שכל ה’גילויים’ שלו מצד אחר. ולאחר זמן קצר נתפס בעבירה גדולה  

רון ויבעט שמנת עבית, ע”י שיקועו בגשמיות, רח”ל. וכמ”ש בספורנו, וישמן ישו
 מתעבה ומתגשם נפשו. 

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

 הוא תאות אכילה’.  
[ ‘ואמרת אוכלה בשר כי מאידך גיסא הרי כתב הרס”ג ]רבינו סעדיה גאון זי”ע

תאוה נפשך לאכול בשר וגו ’’ היינו שכשתתאוה נפשו לאכול בשר, הרי הוא מצווה 
לאכול בשר. ובמשנה אבות למדנו שאחד מקנייני התורה הוא ‘במיעוט תענוג’, 
ובירור  לפעמים.  האדם  לנפש  נצרך  כן  התענוג  שמעט  הרי  תענוג’.  ב’אפס  ולא 

לוי בפ’ בהעלתך, שיבחון עצמו כשיש לפניו איזה  הדברים הוא ע”פ דברי הקדושת  
תבא  מתי  שמתגעגע  או  מהתאוה,  עצמו  לסלק  מצפה  הוא  האם  תאוה,  דבר 
ואין לו מצב רוח ותאבון, יש שאומר,   התאוה לידו. למשל כשמונח לפניו פיצה, 
כיון שאין צריך, מה טוב. ויש שנופל ואומר ‘חבל שאין לי תאבון עכשיו’. וזש”כ 

וה’ שהתאוו שיהיה להם תאוה. הגם שבדרך כלל אמרו שיתנהג אדם  ‘התאוו תא
בדרכו של עולם, וכמ”ש שהנזיר מביא קרבן על שציער עצמו מן היין, וכן פי’ התוס’  
בברכת ‘בורא נפשות’ שמברכים להשי”ת גם על מה שאינו מוכרח לאדם, ‘נפשות 

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

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

דעתו במסילות שקלא וטריא, ואילו בדבר הדומה למלאך לא עלה על דעתו ליישב  
בלבבו בסדר עבודת ה’. זוהי רדיפה אחר המותרות. שעושים ‘נושא’ מה נאכל ומה  
כרטיס  הגיעה  כבר  אחת  ופעם  המותרות.  אחר  רדיפה  של  מציאות  זהו  נבשל. 
הזמנה באמריקה לארוע שיתקיים עוד חודש, וצריך להשיב בדואר איזה טעם הוא  

ת תאנים משולב באננס, עם ניחוח  רוצה לאכול, בתוספת שום ואבוקדו או בנגיע
כמו   נעשה  הוא  בזה  וכו’.  וכו’  מקסיקני  באורגנו  מתובל  פיקנטי  ורוטב  צילי 
‘עסק’  אצלו  אין  לשבוע,  מטרה  לאדם  כשיש  המותרות.  אחר  שרודף  אפיקורס 

 מפרטי אכילתו, כי עיקר ‘עסקינו’ הוא רק ‘לעסוק בדברי תורה.  
דור ג’ מכתבים מגדולי  זה  פיינשטיין ונזכיר בענין  זכרונם לברכה. מהר”מ  ינו 

זצוק”ל, ומהר”ש וואזנער זצוק”ל, מהר”מ קליין זצוק”ל. במכתבי שבט הלוי כתב 
לבנו רבי בן ציון בשנת תשס”ו כשהיתה שערוריית הטרפות במאנסי רח”ל, להשיב 
על מה ששאלו רבים ושלמים על מה עשה ה’ ככה לעיר ואם בישראל שיכשלו  

י איש בלייעל שהחטיא את ישראל זמן ארוך, ואיש בוכה על  באכילת טריפות, ע”
פתח אהלו על מכשול נורא זה. ‘ואומר בטח, כי אמנם מי בא בסוד ה’ אבל בוודאי  
צדיק הוא ה’, קרוב לשמוע וכן הדעת תורה מחייב שזה בא ע”י שנכשלו הרבים 
בענין  קדושים  והייתם  והתקדשתם  בתורתינו  כתוב  המאכל,  קדושת  פגם  ע”י 
‘אנשי קודש   עריות, ובענין מאכלות, ובענין עבודה זרה, וכתבו הקדמונים שאם 
כשחסר  תאכלו’,  לא  טרפה  בשדה  ‘ובשר  בהם  שיתקיים  מובטחים  לי’  תהיון 
ריבוי  א.  זה,  במכשול  יש  דרכים  ושלושה  בזה.  נשמרים  אין  קודש’  ב’אנשי 



 

 ח 

ון הגדול  המאכלים מכל הבא ליד, שיש להם איזה גושפנקא של הכשר. ב. החסר
דברים  על  וסומכים  היהודי.  הבית  במטבח  בעצמן  לבשל  ישראל  בנות  שחדלו 
הנקנים בחנות, וכל מאכל ישראל נסמך על ‘עד אחד נאמן באיסורין’. ג. ריבוי מיני 

 מותרות ומיני מתיקה לאלפים שמשחיתים את הגוף ואת הנשמה.  
וואזנער זצוק”ל ומוסיף שהוא בט וח בכך, שגם  הרי לנו דעת תורה של הרב 

כשאכלו מאכלים כשרים, מיני המותרות והמתיקה לאלפים, והנקנים בחנות, אפי’ 
אם יהיו כשרים, כיון שיש בזה רדיפה אחר המותרות, אבדנו קדושת ישראל ולכן 
קרה המכשול הנ”ל, וכתב בסוף מכתבו שישובו בתשובה על ג’ דברים אלה, ועי”ז 

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

הברכה   מרוב  במדינתנו  ‘והנה  זצוק”ל:  משה  רבי  כתב  דבריו  ובתוך  התלמידים. 
שנתן השי”ת, יש רצון ותאוה גדולה להנאות עוה”ז לכל התענוגים שקוראים לזה  
גוטיים ]הגם שהוא כותב כך באמריקה, כבר הגיע כל זה גם לארץ ישראל בימינו, 

שעדיין לא הגענו למה שנעשה היום באמריקה, ששולחים את הילד לחידר    הגם
לטיול  בא”י כשנוסע  לילד  שאורזים  כמו  ביומו,  יום  מדי  חטיפים  כ”כ הרבה  עם 
להתאוות   גופו  את  שמרגיש  האדם  נפש  מקלקל  וזה  זר[  ולא  ראו  עיני  ארוך, 

תאוותיו    בדברים שאין צורך להם, ומזה הוא נעשה חיה רעה, כי מתחילה מבקש
בדבר היתר מדומה, וכשאי אפשר לא יוכל לעצור אפי’ מן האיסור, ועד שלהצדיק 
את תאוותיו נעשה לגמרי כופר. כמאמרם ‘לא עבדו ישראל ע”ז אלא להתיר להם  
בן   בפרשת  שלומדים  כמו  החינוך,  עיקר  זה  הרי  הילדים,  בחינוך  ובפרט  עריות’, 

 בחנות בעמידה הוא נהרג.   סורר ומורה שע”י מאתיים וארבעים גרם שאכל 
להאריך   ולא  מאכלים,  לשבח  שלא  התלמידים  את  המלמדים  יחנכו  ולכן 
וכל   יותר בקטשופ  יותר טוב, איזה פיצה ממולאת  בדברים כלל איפה יש מאכל 
מיני גבינות, לדברי האבן עזרא הם נופלים מזה לאפיקורוס, שאין זה שפת יהודי  

ומעים מהמלמדים שמשבחים איזה  אלא שפת אומות העולם. כשהתלמידים ש
 מאכל טעים, הרי הם נתרגלים שזהו עיקר החיים. 

לשובע   לחכמם  ‘ואכלתם  בברכת  בחקותי  בפ’  רש”י  קמעא   – וזש”כ  אוכל 
ולא ברכה, שכאן באמריקה אם   ומתברך במעיו’, הרי במדינתנו הוא כמו קללה 

וא רוצה לאכול יברכו כך את האדם, יאמר ‘לא ניחא לי בתיקון חז”ל’.. אדרבה ה
 הרבה ויתחסר במעיו... שהרי אינו אוכל רק לחזק הגוף, אלא לתאוה יבקש נפרד.  
באוצרות,  תבואה  ריבוי  יש  שאם  זו,  לברכה  יש  מקום  מה  תמוה  לכאו’  כי 
קמעא   שיאכל  זאת  לברכה  מקום  מה  א”כ  תוציאו’,  חדש  מפני  ‘וישן  כדכתיב 

שבאוצר?   התבואה  כל  עם  יהיה  מה  במעיו?  שגם  ויתברך  לן  משמע  קא  אלא 
כשהחנות מלאה באוצרות אין זו סיבה שהכל יכנס בכרסו. אלא יקח כל מה שיש  
כי צריך לאדם אפשרות להנות  ומה שנתן הקב”ה שפע רב כזה,  לו צורך בלבד. 
בעוה”ז בשבת ויום טוב, כמ”ש החינוך שזהו טעם למצות שמחת יום טוב, כי יודע 

של שמחה. אך בימות החול יתייגע לקדש    הקב”ה שכל נפש צריך שיהיה לו זמן
עצמו במותר לו. ומה שנתן הקב”ה במדינתנו ברכה ועשירות גדולה, אל תדון מזה  
שרצון ה’ שתאכל כל המינים, דא”כ מהו ברכת ‘אוכל קמעא ומתברך במעיו’, אלא  

 יפריש עצמו מהנאות עוה”ז. 
הלכות ]חלק   מכתב שלישי ראינו שכתב הגאון רבי מנשה קליין זי”ע במשנה 

אכילה   בתאוות  מגושמות  פרסומות  על  שתמה  לשואל  להשיב  עח[  סי’  יג, 
בעיתונים החרדיים, ומשכנעים את הציבור שיקנו ויאכלו וישבעו, ויש להם הכשר  
מנשה   רבי  וכתב  ארגמן.  של  לשונות  ועוד  עדן’  גן  ‘טעם  לזה  וקוראים  מהודר, 

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

והנה בימינו נתהפך הדבר מהיפך להיפך,   המביא לידי רעבתנות ונטיה למותרות.
תוכן  על  אחריות  לוקחים  שאינם  מהקהילות,  החשובים  העיתונים  שגם 
כשרים   והם  רעבתנות  בגדר  רק  שהם  מאכלים  על  שם  ומפרסמים  הפרסומות, 
כבמוצאי  ממש  לחמו,  בשמחה  לאכול  שיבא  הקורא  את  ומשכנעים  למהדרין, 

 ודגים שבעת ימי השבוע... יוה”כ, ויתענג בתענוגים ברבורים ושלו 
העיתונים  מבעלי  לאחד  אמר  שהוא  המכתב  בסוף  וכתב  שהאריך  עי”ש 
תועבה   תמונות  שמפרסמים  החילוניים  העיתונים  על  לטעון  לכם  מה  החרדים, 
בציפוי   ארטיק  תועבה,  תמונות  מפרסמים  אתם  שגם  מרגישים  ואינכם  לרבים, 

רבה, תמונות מאכלות האלה,  שוקולד מבצבץ עם פצפוצי קשיו וקליפת נוגט, ואד
 הם שורש לתמונות התועבות שלהם.  

היום בבוקר הוצאתי כמה דפים מעיתון שמגיע להרבה בתים החרדים. הנה  
פרסומת של תנובה שמוכרים חלב וגבינות, ‘אצלינו בבית, הארוחות מגוונות, כל  
מה   והם  לזה,  מסכימים  אחד שכולנו  דבר  ויש  אחר,  משהו  מעדיף לאכול  אחד 

תנובה מייצרת, שזה מלוה אותנו מילדות ועד זקנה, מאז ולתמיד מלה אחת, ש

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

  שזכה לזלול את זה בבוקר. והם ממש תמונות תועבות.
יהיה   שנים  כמה  שעד  מדאיגה  בשורה  בעיתון,  פרסומת  היה  שבת  בערב 
מחסור בשוקולד, לדאבון לב, ומאריך בזה, כמה השוקולד עושה לנו טוב, ויש כמה  
עוד  לצלן.  רחמנא  וכו’.  האדם  עם  מטיב  שהוא  כמה  שוקולד  ממומחי  כותרות 

בינים כבר  פרסומת: הטעם המוכר והאהוב, בגלגול חדש... ברוך השם שגם הם מ 
המשאיות  על  שיש  הפרסומות  גם  המאכלים.  שבתוך  הנשמות  גלגולי  בסוד 
ילד, עם יד ארוכה מאד כמו של   שמביא את החטיפים למכולת, יש תמונה של 
בתיה בת פרעה, לכל אורך המשאית הארוכה, ובסופו חטיף צ’יפס. ולמעלה כתוב 

בצי’פס, יהיה נעשה    ‘טבעי, שלא תשלוט בעצמך’, ממילא תשלח ידך, ואם לא תגע
המחנה   טוהר  על  פלא  תועבה,  תמונות  ממש  וזה  פרעה.  בת  בתיה  של  נס  לך 
שהולכים למחוק תמונות תועבות אחרות ששם יש ב”ה שמירת עיניים, אך כאן 
המח   על  משפיע  שזה  כמה  על הדעת  עולה  שאין  תועבה  תמונות  צריך למחוק 

ם תמונות תועבות ממש, כי  שלנו ושל בנינו. רבי מנשה זצוק”ל פסק שכל אלו ה
שלט   שלא  טבעי  שהיה  אלא  כשר.  שאינו  משהו  אכל  לא  ומורה,  סורר  בן  גם 
בעצמו. אסור לקטרג ח”ו על ישראל, אלא שיש לנו להזהר ולהשמר, עכ”פ לזכור 

 האמת.  
כתוב במנורת המאור להרה”ק רבי יצחק אבוהב, שאחד משמותיו של הטיפש 

ר והוא  כג,ז[  ]משלי  ‘אויל’,  הכונה הוא  אין  לך’.  יאמר  ושתה  ‘אכול  תיבות  אשי 
להסתגף ולהתענות, אלא עכ”פ להעמיד גדרים מה צריך ומה לא צריך, ואם קשה  
לאדם לפרוש ממש, יתחיל בתענית הראב”ד, למשוך ידו לכמה רגעים ]חצי דקה,  

 זה הרבה זמן[ ואח”כ לאכול בישוב הדעת. 
בחו את  אחת  פעם  ראה  לופיאן  אליהו  רבי  מרק הצדיק  שאכלו  הישיבה  רי 

רותח ונכוו בלשונם, והוכיח אותם להמתין מעט עד שהמרק יתקרר קצת. והגדיר  
לזה שהנאת האכילה הוא בגדר ‘פסיק רישא’ כי דרך האדם שהוא נהנה מאכילתו,  
כך עשה השי”ת, אך עבודת האדם שיהיה בגדר ‘לא אכפת ליה’ אע”פ שעדיין לא  

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

לפרוש מתאוות של היתר. הראשון כמו בן   ג’ טעמים מצאנו בדברי רבוה”ק
סורר ומורה שאם יתרגל בדבר המותר, סופו שיכשל באיסור. כי לא יוכל לפרוש 
ברורה  המשנה  כתב  השני  והמותרות.  להתאוות  כעבד  שנעשה  מהרגלו, 
שהמותרות גונבים מהאדם הרבה מאד זמן וכסף, כשאדם מתרגל במותרות, הוא  

ף וריהוט, עד כדי כך כתב הח”ח שלקנות ספרים צריך מדי תקופה להחליף ריצו
מיותרים, הם גם בגדר מותרות. ]כידוע שפעם אחת בא הגאון מפוניבז’ אצל הח”ח  
נמצא   שהוא  בטוח  והיה  בספריו,  רבות  ממנו  שהעתיק  ספר  איזה  ממנו  לשאול 
בביתו. אך הח”ח אמר לו, שאין לו זה הספר, רק הוא עצמו שאלו מאחר. שאילו 

הול המעות הייתי  והשגת  חיפוש  של  שעה  עוד  מפסיד  הייתי  בחנות,  לקנותו  ך 
דסתרי,   תרתי  הם  והגשמי  שהרוחני  המהר”ל  כתב  השלישי  הספר[  זה  לקנות 
כמה   כאחד.  לשניהם  אפשר  אי  ומים,  כאש  ועוה”ז  שעוה”ב  החוה”ל  כמ”ש 
 שממזער רצונות הגשמיים, יזכה לרצונות רוחניים ותענוגים אמיתיים אין סופיים. 

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

 עם תשובת רבי עקיבא אייגר...  
רבי חיים ברים זצ”ל היה בן בית אצל החזון איש, וראה אותו שותה כוס קפה,  

ה פתאומית על השלחן, רבי חיים נבהל ושאל  לפתע הניח החזו”א את הכוס בתנוע
אם ילך לקרוא לרופא, שהיה נראה כמי שהמצב אינו בסדר. אמר לו החזון איש: 
לגוף   מסביר  שלי  שהראש  מרגיש  שאני  עד  ושותה  אוכל  שאינני  ‘אני התרגלתי 
סיבה לאכול זה ולשתות זה, ברגע שהראש הפסיק להסביר, אני מפסיק לאכול 

שתות הקפה, והנה לפתע נפסקה הסיבה שהסביר הראש, לכן  ולשתות, התחלתי ל
 הפסקתי תיכף משתיית הקפה...’  

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

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

וטריא  שקלא  לעשות  לא  נפש,  לכל  ששוה  מה  אך  מדרגתו.  לפי  אחד  כל 
ומסקנא מתאוות העוה”ז, לא להמשך אחר לשונות העמים שמאריכים לתאר מה  
יקרא ללשון כשיגע בו הבשר הטעים הזה, רח”ל. ובאמת שיש לכל אדם זמנים 

ם, הכלל והעיקר לעשות תנועה אחת ומחשבה אחת פחות ממה שהיצר  ועתים רבי
  הרע הציע, ולזכור כמה שעשועים ונחת רוח יש להשי”ת ממני ברגע זה.

 )הגרמ"י רייזמן( 

  בדרך הדרוש 

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

  מה   פי   על   לפרש   ויש.  מיותר  אלא   ותיבת  לא   דתיבת  העולם
 לו  אמרו'  וכו  דביתהו  ליה  קמצערא  הוה  רב  בגמרא  דאיתא

 בנינו  את שמגדלת  די לא להו אמר טובא קמצערא והא תלמידיו
 .  שם עיין החטא מן  לנו מצלת גם אלא

 וגם  הבנים  לגדל   דברים  לשני  לנו  מועלת  האשה  נמצא
  ומורה   סורר  בן  שתלד  דסופה  תואר  ביפת  והנה.  החטא  מן  להציל

 מן  להציל  דהיינו  אחד  לדבר  רק  מועלת  אינה  תואר  יפת  כן  אם

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

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

 כיצד  חדש   בית   הבונה[  ג]  בראשית'  פ  תנחומא   במדרש 
  שהחיינו   לברך   צריך   חדש  בית  הבונה  רבותינו  שנו  כך ,  לברך   צריך 

 כדי  שמברך   פשיטא  להבין  וצריך .  ליוצרו  רוח  נחת  לעשות  כדי
  ר "נ  לעשות  מקיימים  אנו  המצות  כל   הלא,  רוח  נחת  לעשות

 .  ש"ית ליוצרינו

  שהוא   חדש  בית  בנין  על  שהחיינו  לברך   אין  דלכאורה  ל"וי
,  ומזוזה מעקה  ועשית לקיים ביתו שבונה מי אלא , וריק הבל  דבר

  לכך'  ה  שזיכהו  לברך   לו  יפה  וכדומה  ח"לת  וועד  בית  ביתו  ושיהיה
 .  והחיהו
, ליוצרו  בביתו  ר"נ  לעשות  כדי  שהחיינו  מברך ,  המדרש  כ"וז

  מברך. אז בבית שתלויות מצות לקיים כונתו שאם
 )כתב סופר(                   



ַמֲאִמיִנים
' ם י ִנ ּו מ ֱא י  ֵנ ּבְ ' ת  י ּבֵ ִמ י  ִע ּו ב ׁשְ ן  ֹו י ּלָ ּגִ
יֹון מס' 449 ּלָ ָנה ט | ּגִ י ֵתֵצא תשפ"ב ׁשָ ת ּכִ ָרׁשַ ּפָ

ת י ּב מ י  ע ּו ב ׁש ן  ֹו י ּל תּג י ב מ י ע

ְוֹכ
ֲעֶנה צ' ֲאֵמִנים ל יֹום ּתַ ּכָ

ִמּׁשּום  ֲאֶׁשר  ֲחׁשּוָבה,  ִליִדיָעה  ְלַהְקִּדיׁש  ִּבְרצֹוִני  ַהָּׁשבּוַע  ְּדָבַרי  ֶאת 
זֹו,  ָּבָמה  ַּגֵּבי  ֵמַעל  זֹוִכים  ָאנּו  ַּכֲאֶׁשר  ַמְסִּפיק.  ְמֻפְרֶסֶמת  ֵאיָנּה  ָמה 
ֶׁשֵאין  ֲהֵרי  ָאֵמן,  ֲעִנַּית  ִעְנַין  ֶאת  ּוְלרֹוֵמם  ְלַחֵּזק  ֱאמּוִנים',  'ְּבֵני  ָּבַמת 

ָראּוי ְוָנחּוץ ִמְּלַהִּציג ֶאת ַהְּדָבִרים ָּכאן.
ְּבָכל   ְלָבֵר ַחָּיב  ָאָדם  ַמִּכיִרים;  ֻּכָּלנּו  ְּבָרכֹות"  "ֵמָאה  ִעְנַין  ֶאת  ּוְבֵכן, 
יֹום ֵמָאה ְּבָרכֹות. ַא ְּבַמְקִּביל ַאף ַלֲעִנַּית ָאֵמן ֵיׁש ִמְכָסה – ִּתְׁשִעים 
ֲאֵמִנים ְּביֹום. ַעל ָהָאָדם ְלִהְׁשַּתֵּדל ִלְמצֹא ְלָפחֹות ִּתְׁשִעים ִהְזַּדְּמֻנּיֹות 
 ַא ַּבָּדָבר,  ֶנֶאְמרּו  ׁשֹוִנים  ֶחְׁשּבֹונֹות  ַּכֲאֶׁשר  יֹום,  ְּבָכל  ָאֵמן  לֹוַמר 

ֵראִׁשית ִנְתַיֵחס ְלֶעֶצם ָהִעְנָין:
ָצִרי ָלַדַעת ִּכי ָאֵכן ֵּכן! ִמְכַסת ִּתְׁשִעים ֲאֵמִנים ְּבָכל יֹום ִהיא חֹוָבה! 
חֹוָבה זֹו הּוְבָאה ַּבּפֹוְסִקים (ְרֵאה ָמֵגן ַאְבָרָהם אַֹרח ַחִּיים ו ט) ְּבֵׁשם 

ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש (תיקו"ז מ א).
ְמַעְנֵין ָלִׂשים ֵלב ִּכי חֹוָבה זֹו ִנְרְמָזה ִּבְׁשָמּה ֶׁשל ָּפָרָׁשֵתנּו – 'ִּכי ֵתֵצא' 
ִסְמִלי  ַּכָּמה  ְּבנֹוָסף,  ֲא'ֵמִנים".  צ'  ַּת'ֲעֶנה  י'וֹם  "ָּכ'ל  ֵּתבֹות:  ָראֵׁשי   –
ַהָּדָבר ֶׁשֶעֶצם ַהִּמיָלה 'ָאֵמן' – ְּבִגיַמְטִרָּיה צ"א – ִהיא ָראֵׁשי ֵּתבֹות: 

'צ' ֲא'ֵמִנים'.
ֶעֶׂשר  ֵמָאה,  הּוא  ַהּיֹוִמּיֹות  ַהְּבָרכֹות  ֶׁשִּמְסַּפר   ְּבָכ ִלְרמֹז  ִנָּתן  אּוַלי 
יֹוֵתר ֵמֲאֶׁשר ָהֲאֵמִנים, זֹאת ְּכֵדי ְלַהְזִּכיר ּוְלעֹוֵדד ַעל ְּגֻדָּלָתּה ֶׁשל ָאֵמן 
ְּבַיַחס ַלְּבָרָכה ּוְכַמֲאַמר ֲחָכֵמינּו ָז"ל (ְּבָרכֹות נג ב): "ָּגדֹול ָהעֹוֶנה ָאֵמן 
יֹוֵתר ִמן ַהְּמָבֵר", ְלִפיָכ ַּדי ְּבִתְׁשִעים ֲאֵמִנים ְלֻעַּמת ַהּצֶֹר ְּבֵמָאה 

ְּבָרכֹות.
ְּדָרִכים  ַּכָּמה  ָמָצאנּו  ֲאֵמִנים  ִּתְׁשִעים  ֶׁשל  זֹו  ִמְכָסה  ְלַהְׁשָלַמת 
ְוֶאְפָׁשֻרּיֹות ַּבּפֹוְסִקים, ַא ָּברּור ִּכי ִעַּקר ִקּיּום ַהִּמְצָוה הּוא ְּבֶאְמָצעּות 
ַעל  ַלֲענֹות  ֶׁשחֹוָבה  ָהֲאֵמִנים  ִמְּלַבד  ְּבַדְוָקא  ְּבָרכֹות  ַעל  'ָאֵמן'  ֲעִנַּית 
ַהַּקִּדיִׁשים (ְרֵאה ׁשּו"ת ָהְרָמ"ע ִמָּפאנֹו סי' קח, ֱהִביאֹו המג"א ָׁשם).
ֶׁשאֹוָתּה  ְּבָרכֹות'  'ֵמָאה  ֵמחֹוַבת  ְּבׁשֹוֶנה  ִּכי  ֵלב,  ָלִׂשים  ֵיׁש   ָּכ  ִמּתֹו
ֶׁשְּכֵדי  ֲהֵרי  ָהְרִגיָלה,  ַהְנָהָגתֹו   ְּבֶדֶר יֹום  ִמֵּדי  ְלַמֵּלא  ָאָדם  ָּכל  ָיכֹול 
ְלַהְׁשִלים ִּתְׁשִעים ֲאֵמִנים ַעל ְּבָרכֹות ֵיׁש ְלִהְתַאֵּמץ; ֶׁשֵּכן ַּגם ְּבֵצרּוף 
ָּכל ִּבְרכֹות ַהְּתִפָּלה ַוֲחָזרֹות ַהָּׁש"ץ ַמִּגיִעים ַרק ִלְכַמֲחִצית ֵמַהִּמְכָסה 

ֶׁשָּקְבעּו ֲחָכִמים.
ָאֵמן  ַלֲענֹות  ִיְׂשָרֵאל  ָנֲהגּו  ֶׁשְּבִגיָנּה  ַהֶּמְרָּכִזית  ַהִּסָּבה  ִהיא  זֹו  ֻעְבָּדה 
ַהַּׁשַחר  ִּבְרכֹות  ַהּׁשֹוֵמַע  ַהִּמְתַּפְּלִלים;  ֶׁשל  ַהַּׁשַחר  ִּבְרכֹות  ַאַחר 
ִמְכָסתֹו  ֶאת  ְּבַקּלּות  ְלַהְׁשִלים  יּוַכל  ְלָפחֹות,  ֲאָנִׁשים  ִמְּׁשלֹוָׁשה 

ַהּיֹוִמית.
ַהּפֹוְסִקים  ְּגדֹוֵלי  ַרּבֹוֵתינּו  ְּבִסְפֵרי  ָּכתּוב  הּוא  ֶׁשִּלי!  ֵאינֹו  ֶזה  ֶהְסֵּבר 
(ְרֵאה מג"א ָׁשם ו ט, ומשנ"ב ָׁשם ס"ק יג) ַעל ִמְנַהג ֲאִמיַרת ִּבְרכֹות 
ַהַּׁשַחר ְּבַחְברּוָתא: "ְועֹוִׂשים ֵּכן ְּכֵדי ְלַהְׁשִלים ִּתְׁשִעים ֲאֵמִנים", ֲהֵרי 
ָלנּו ִסָּבה ְיסֹוִדית ְּביֹוֵתר ְלִמְנָהג ֶזה ֲאֶׁשר ְיסּוָדתֹו ְּבַהְרֵרי קֶֹדׁש ַוֲאֶׁשר 

ָעָליו ָאנּו ִמְׁשַּתְּדִלים ְלעֹוֵרר ָּכל ָהֵעת.
ַאְׁשֵרינּו ֶׁשָאנּו ַמְׁשִּכיִמים ּוְמָבְרִכים ְּבַאֲהָבה ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ֶזה ָלֶזה, 
ּוְבָכ זֹוִכים ְּבָכל יֹום ְלַהְׁשִלים ֶאת ִמְכַסת ֲעִנַּית ִּתְׁשִעים ֲאֵמִנים ַעל 

ְּבָרכֹות ְּכִפי ֶׁשִּצּוּונּו ַרּבֹוֵתינּו.

ִּבְקִריַאת "ִּכ"י ֵתֵצ"א" - ּוְבִבְרַּכת ַׁשָּבת ָׁשלֹום,

יע˜ב „וב מרמור˘טיין.

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִפּלָ ִניֵני ּתְ ּפְ

ְלָחָמה  ּמִ חֹון ּבַ ּצָ ַהּנִ
ה ִפּלָ ּתְ לּוי ּבַ ּתָ

ה'  ּוְנָתנֹו  אְֹיֶביָך  ַעל  ְלָחָמה  ַלּמִ ֵתֵצא  י  "ּכִ
ְביֹו" (כא י) ִביָת ׁשִ ָיֶדָך ְוׁשָ ֱאלֹקֶיָך ּבְ

ָּדַרׁש ַרִּבי ְׁשמֹה ָאָב"ד לּוְּבִלין: 'ִּכי ֵתֵצא' 
ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ַהְּתִפָּלה', ְלַלֶּמְד ֶׁשִּיְׂשָרֵאל 
לֹוֲחִמים ְּבאֹוְיֵביֶהם ְּבֶאְמָצעּות ַהְּתִפָּלה, 
"ֵאֶּלה  ח):  (כ  ִּבְתִהִּלים  ָּדִוד  ּוְכַמֲאַמר 
ה'  ְּבֵׁשם  ַוֲאַנְחנּו  ַבּסּוִסים  ְוֵאֶּלה  ָבֶרֶכב 

ֱאֵקינּו ַנְזִּכיר" ('ֵסֶפר ַהִּגיַמְטִרָּיאֹות'). 

 מֹה ַזְלָמן ֱאֶרְנַרִייהֹוִסיף ְוָדַרׁש ַרִּבי ְׁש
ַהָּפסּוק   ֶהְמֵׁש ַאף  ִּכי  ִמַּׁשאְמלֹוי 
ָּתלּוי  ַּבִּמְלָחָמה  ֶׁשַהִּנָּצחֹון  ְמַלְּמֵדנּו 
ְוֵכיַצד?   ,"ֶקיֱא ה'  "ּוְנָתנֹו  ִּבְתִפָּלה; 
"ְּבָיֶד" – ִּבְזכּות ְּפִריַׂשת ַּכֶּפי ִּבְתִפָּלה. 
'ְּפִריַׂשת  ְמֻכָּנה  ֶׁשְּתִפָּלה  ְוִכְדָמִצינּו 
ַּכַּפִים', ַּכָּכתּוב (ְׁשמֹות ט כט): "ְּכֵצאִתי 

ה'"  ֶאל  ַּכַּפי  ֶאת  ֶאְפרֹׂש  ָהִעיר  ֶאת 
('ַאְבֵני ַהָּמקֹום' – 'ֶאֶבן ָהֵרַחִים' נט). 

ֹעל'  א ּבָ ִלְהיֹות 'נֹוׂשֵ
אֹו  ָאִחיָך  ֲחמֹור  ֶאת  ִתְרֶאה  "לֹא 
ְמּתָ  ְוִהְתַעּלַ ֶרְך  ּדֶ ּבַ נְֹפִלים  ׁשֹורֹו 

ִקים ִעּמֹו" (כב ד) ֵמֶהם ָהֵקם ּתָ
א)  לב  ב"מ  (ע"פ  ַרִׁש"י  ֵּפֵרׁש 
ָּתִקים  "ָהֵקם  ַהָּפסּוק:  ֶׁשְּלׁשֹון 
'ָהֵקם  ֶׁשִּמְצַות  ְמַלְּמֵדנּו  ִעּמֹו" 
ְּכֶׁשַּבַעל  ַרק  נֹוֶהֶגת  ָּתִקים' 
ַהּטֹוֵען.  ְּבַיד  ְמַסֵּיַע  ַהְּבֵהָמה 
"ֲאָבל ִאם ָהַל ְוָיַׁשב לֹו, ְוָאַמר 
ִאם  ִמְצָוה,   ְוָעֶלי 'הֹוִאיל  לֹו: 

ָרִציָת ִלְטעֹן – ְטעֹן', ָּפטּור". 
ִּכי  אֹוֵמר  ַחִּיים'  ֶה'ָחֵפץ  ָהָיה 
ָאָדם  ַּכֲאֶׁשר  ִמָּדה  ְּבאֹוָתּה 
ִלְזּכֹות  ּוְמַבֵּקׁש  ִמְתַּפֵּלל 
ָּכְלֶׁשִהי,  רּוָחִנית  ְּבַמֲעָלה 
ִאם  ַרק  ַהָּׁשַמִים  ִמן  לֹו  ַנֲעִנים 
ּוִמְתַאֵּמץ  ִמְׁשַּתֵּדל  הּוא  ַּגם 
ֵאין  ָלֵכן  ְּבכֹחֹוָתיו.  ִלְקנֹוָתּה 
ֵעיֵנינּו  "ְוָהֵאר  ְלַבֵּקׁש:  לֹו  ַּדי 
ַהְּתִפָּלה  ּוְבִסּיּום   "ְּבתֹוָרֶת
ִמָּיד  ֶאָּלא  ְלֵביתֹו...  ְלִהְסַּתֵּלק 
ְוִיְלַמד  ֵיֵׁשב  ַהְּתִפָּלה  ְלַאַחר 
ִקְמָעא, ָּכ ַאף ִמָּׁשַמִים ְיַסְּיעּו 
ָּבֶזה,  ַּכּיֹוֵצא  ְלַהְצִליַח.  ְּכֶנְגּדֹו 
ִלְׁשמֹר  ִמְתַאֵּמץ  ֶׁשֵאינֹו  ָאָדם 
ִיְהיּו  ָּפִנים  ֵאּלּו   – ּוְלׁשֹונֹו  ִּפיו 
ֵמַרע  ְלׁשֹוִני  "ְנצֹור  ְלַבֵּקׁש:  לֹו 

ּוְׂשָפַתי ְמַדֵּבר ִמְרָמה"?!
ַמְמִׁשיל  ַחִּיים'  ֶה'ָחֵפץ  ְוָהָיה 

ִהְתַחֵּנן  ֶאָחד  ָעִני  קֹוֵלַע:  ְּבָמָׁשל  זֹאת 
ֶּכֶסף  ְסכּום  לֹו  ֶׁשַּיְלֶוה  ֶהָעִׁשיר  ִליִדידֹו 
ְזַמן  לֹו  ְוָקַבע  ֶהָעִׁשיר  ַנֲעָנה  ְלִמְחָיתֹו. 
ַהָּׁשָעה  ֶׁשְּבַהִּגיַע  ֶאָּלא  ְלִמְׂשָרדֹו,  ָלבֹוא 
ַהְּנקּוָבה ּבֹוֵׁשׁש ֶהָעִני ִמָּלבֹוא. ְלָמֳחָרת 
ָׁשב ֶהָעִני ּוִבֵּקׁש ַהְלָוָאה, ְוׁשּוב ָקַבע לֹו 
ַהִאם  ּבֹו.  הֹוִפיַע  א  ְוהּוא  ְזַמן  ֶהָעִׁשיר 
יּוַכל ֶהָעִני ְלִהְתַרֵעם ַעל ֶהָעִׁשיר ֶׁשֹּלא 

ַנֲעָנה לֹו?! 

ַּגם ָאנּו ְּכאֹותֹו ָעִני, ְמַבְּקִׁשים ׁשּוב ָוׁשּוב 
ְלַמֲעלֹות  ִלְזּכֹות  הּוא   ָּברּו ֵמַהָּקדֹוׁש 
הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ׁשֹונֹות.  רּוָחִנּיֹות 
ַנֲעָנה ָלנּו ְוָחֵפץ ְלַמְּלָאן, אּוָלם ִאם א 
ִלְקנֹוָתן,  ְּבַעְצֵמנּו  ְוִנְתַאֵּמץ  ִנְׁשַּתֵּדל 
ֶאת  ֶׁשֶהְחִמיץ  ֶהָעִני  ְּכאֹותֹו  ִנְדֶמה 

ִהְזַּדְּמנּותֹו. ('ָחֵפץ ַחִּיים' ַעל ַהּתֹוָרה). 

ִניֵני ֱאמּוִניר  ָעִריםּפְ ְ+חּו ׁשְ ּפִ
ֵני ֱאמּוִנים' יא 'ּבְ ד ּוְנׂשִ ַבר ְמַיּסֵ ּדְ
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ָרכֹות  ֵמָאה ּבְ
ָלָלה' הֹוְפכֹות ֶאת ַה'ּקְ
ֲהפְֹך  ַוּיַ ְלָעם  ּבִ ֶאל  מַֹע  ִלׁשְ ֱאלֶֹקיָך  ה'  ָאָבה  "ְולֹא 
ה'  ֲאֵהְבָך  י  ּכִ ִלְבָרָכה  ָלָלה  ַהּקְ ֶאת  ְלָך  ֱאלֶֹקיָך  ה' 

ֱאלֶֹקיָך" (כג ו)
ָהֲאִר"י ַהָּקדֹוׁש ֵּפֵרׁש ֶאת ַהָּפסּוק (ְלֵעיל יא כו): 
ּוְקָלָלה",  ְּבָרָכה  ַהּיֹום  ִלְפֵניֶכם  נֵֹתן  ָאֹנִכי  "ְרֵאה 
 ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  לֹוַמר  ַהָּכתּוב  ַּכָּוַנת  ֶׁשֵאין 
ֶׁשֲהא  ָחִליָלה,  ְקָלָלה  ְלָפֵנינּו  ִיֵּתן  ַעְצמֹו  הּוא 
ֶׁשִּמְּלַבד  ְלַלְּמֵדנּו  ֶאָּלא  ְלַמְעָלה".  ְקָלָלה  "ֵאין 
ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָנַתן ְלָפֵנינּו ְּבָרָכה, הֹוִסיף 
ַהָּבאֹות  ַהְּקָללֹות  ֶאת   ַֹלֲהפ ּכַֹח  ְּבָיֵדינּו  ְוָנַתן 
ָעֵלינּו ִלְבָרָכה, ְּבֶאְמָצעּות ַהַהְקָּפָדה ַעל ֲאִמיַרת 
ַהָּפסּוק  ַאף  ְמַכֵּון   ְלָכ ְּביֹום.  ְּבָרכֹות  ֵמָאה 
ַהְּקָלָלה  ֶאת   ְּל  ֶקיֱא ה'   ַֹוַּיֲהפ" ֶׁשְּלָפֵנינּו: 
ֵמָאה  ַּתָּקַנת  ֶאת  ְּבָיֵדינּו  ֶׁשָּנַתן   ְּבָכ  – ִלְבָרָכה" 

ְּבָרכֹות ַההֹוְפכֹות ֶאת ַהְּקָלָלה ִלְבָרָכה. 

הֹוִסיף ְוָאַמר ָהֲאִר"י ִּכי ֻעְבָּדה זֹו ִנְרְמָזה ְּבֵתַבת 
 ְּבִהּפּו ִנְקֵראת  ִהיא  ַּכֲאֶׁשר  ַעְצָמּה,  'ְקָלָלה' 
ַהִּמָּלה  ֶאת   ַֹנֲהפ ֶׁשִאם  ְלַלְּמֵדנּו  ק''.  'ַהֵּלל   –
ֶאת  ְלַהֵּלל  ֶׁשַּנְקִּפיד   ְּבָכ ק''  'ַהֵּלל  ל:  'ְקָלָלה' 
 ֹה' ק' ְּפָעִמים ְּביֹום, ַאף ַהְּקָלָלה ַעְצָמּה ַּתֲהפ

ִלְהיֹות ְּבָרָכה. 

ַאף ָּדִוד ַהֶּמֶל ע"ה ָרַמז ְלָכ ְּבכֹוְתבֹו (ְּתִהִּלים 
ָחֵפץ  ְוא  ַוְּתבֹוֵאהּו  ְקָלָלה  "ַוֶּיֱאַהב  יז):  קט 
ֵאינֹו  ִּכי  ֶׁשַּמְרֶאה  ִמי  ִמֶּמּנּו";  ַוִּתְרַחק  ִּבְבָרָכה 
"ָחֵפץ ִּבְבָרָכה", ְּבָכ ֶׁשֵאינֹו ַמְקִּפיד ַעל ֲאִמיַרת 
 ְּבָכ ַמְרֶאה  הּוא  ֲהֵרי  ָּכָראּוי,  ְּבָרכֹות  ֵמָאה 
ֶׁשִּכְבָיכֹול הּוא אֹוֵהב ְקָלָלה ְוֵאינֹו ָחֵפץ ְלהֹוְפָכּה 

ִלְבָרָכה ('ֶּדֶר מֶֹׁשה' ְליֹום יא).  



ה בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ

ָמָרן  כ"ק  ִמִּפי  ִנְׁשַמע  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַהִּסּפּור 
ְׁשִליָט"א  ֵמַראְחִמיְסְטִריְווָקא  ָהַאְדמֹו"ר 
ְוֻסַּפר ְלַאַחר ַמֲעַמד ִקּדּוׁש ְלָבָנה ֶׁשִהְתַקֵּים 
ַהִּסּפּור  ַרּבֹות.  ָׁשִנים  ִלְפֵני  ַהַּמֲעָרִבי  ַּבּכֶֹתל 
ִנְמַסר ִמִּפי ַּבַעל ַהַּמֲעֶׂשה, ְיהּוִדי ָיָקר ֶׁשָּזָכה 
 ְּבֶדֶר ּוְלִהָּנֵצל  ַהּׁשֹוָאה  ֵאיֵמי  ֶאת  ִלְׂשרֹד 

ִּפְלִאית ִּבְזכּות ִמְצַות ִקּדּוׁש ְלָבָנה.
קֹוַלַעת  ְוֵעדּות  ַהְמָחָׁשה  הּוא  ֶזה  ִסּפּור 
ַהְּלָבָנה,  ִקּדּוׁש  ִמְצַות  ֶׁשל  ּוְסֻגָּלָתּה  ְלכָֹחּה 

ְּכִפי ֶׁשָּכַתב ַה'ָּבֵאר ֵהיֵטב' (או"ח תרב ד): 
ְוָרצּו  ַּבַּלְיָלה  ּגֹוִיים  ֶׁשָּפְגעּו  ְּבֶאָחד  ה  "ַמֲעֹשֶ

ִמְצָוה  ַלֲעׂשֹות  לֹו  ֶׁשָּיִניחּו  ּוִבֵּקׁש  ְלהֹוְרגֹו, 
ְּבִחּדּוָׁשּה  ָהְיָתה  ְוַהְּלָבָנה  מֹותֹו,  קֶֹדם  ֶאָחד 
ְוִקְּדָׁשּה ְּבַכָּוָנה ְּגדֹוָלה, ְוַנֲעֶׂשה לֹו ֵנס ְּכֶׁשִּדֵּלג 
ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים ַּכִּמְנָהג, ּוְנָׂשאֹו ָהרּוַח ְוִנּצֹול 
ַהְּלָבָנה  ֶׁשְּיַקֵּדׁש  ֶׁשִּמי  ָׁשַמְעִּתי  ַּגם  ֵמֶהם. 
ִמּיֹום ֶׁשִּקְּדָׁשּה ׁשּוב א ִיְדאֹג ֶׁשָּימּות ְּבאֹותֹו 

."חֶֹדׁש ֵמאֹותֹו יֹום ָוֵאיָל
ְוָכ ִסֵּפר ָהִאיׁש:

"ָעַבְרִּתי ֶאת ְיֵמי ַהִּמְלָחָמה ַּבָּמצֹור ּוַבָּמצֹוק, 
ְּכָאִסיר ְּבַמֲחנֹות ַהָּמֶות ַהּנֹוָרִאִּיים. ַהָּנאִצים 
ִּתְקָוה  ָּכל  ִמִּלֵּבנּו  ִלְמחֹק  ָּדֲאגּו  ְׁשָמם  ִיַּמח 
ֲאִסיִרים  הֹוְרִגים  ֵהם  ָהיּו  יֹום  ִמֵּדי  ַלַחִּיים; 
ּוְמֻׁשּנֹות.  ׁשֹונֹות  ַּבֲאַמְתָלאֹות  ְיהּוִדִּיים 
ִאיׁש א ָיַדע ָמַתי ָיבֹא יֹומֹו ּוְזקּוִקים ָהִיינּו 

ֶלֱאמּוָנה ֲעֻמָּקה ְוָׁשְרִׁשית ְּכֵדי ִלְׂשרֹד.

ִלְׁשמֹר  ְמאֹוִדי  ְּבָכל  ִהְׁשַּתַּדְלִּתי  ַהָּקָטן  ֲאִני 
ַּגם  ְּכַבֲחמּוָרה,  ַקָּלה  ַהּתֹוָרה,  ִמְצוֹות  ַעל 
ַהָּנאִצים.  ֶׁשל  ַהְּפקּוחֹות  ֵעיֵניֶהם  ַּתַחת 
ְׁשָנִתי  ֶאת  ָנם  ְּבעֹוִדי  ַהֵּלילֹות  ְּבַאַחד 
ַהְּטרּוָפה ַעל ַּדְרַּגׁש ָהֵעץ, ִהְתעֹוַרְרִּתי ְלֶפַתע 
ְלאֹור ַהְּלָבָנה ֶׁשָּזַרח ְלֶעְבִרי ִמַּבַעד ָלֶאְׁשָנב 
ַהַּצר ַהָּסמּו ַלִּתְקָרה, ּוְלֶפַתע ִנְזַּכְרִּתי – ְּכָבר 
ֶאת  ִקַּדְׁשִּתי  ְוֶטֶרם  ַהחֶֹדׁש  ֶאְמַצע  ִּכְמַעט 

ַהְּלָבָנה!
ֵּכיָון ֶׁשֹּלא ָיכְֹלִּתי ְלַהֲעלֹות ְּבַדְעִּתי ֶאְפָׁשרּות 
ְלַהֲחִמיץ ִמְצָוה זֹו, ָנַטְלִּתי ִסּכּון ַרב, ּוְבעֹוד 
ַּבָּלאט  ָיַרְדִּתי  ְׁשָנָתם  ֶאת  ָנִמים  ֲחֵבַרי 
ֵמַהַּדְרָּגׁש ְוָצַעְדִּתי ְּכפּוף קֹוָמה ְלֵעֶבר ֶּפַתח 

ַהְּצִריף.
ַּבחּוץ ָׂשְרָרה ִּדְמַמת ָמֶות ֶׁשֻהְפָרָעה ִמַּפַעם 
ֶׁשל  ַהַּמְפִחידֹות  ְנִביחֹוֵתיֶהם  ְלקֹול  ְלַפַעם 
ֲחָזָקה  אֹור  ֲאלּוַמת  ָהַאְכָזִרִּיים.  ַהְּכָלִבים 
ַהַּמֲחֶנה  ֶׁשַטח  ֶאת  ְלַפַעם  ִמַּפַעם  ָסְרָקה 
ּוְסִביבֹוָתיו. ִהְמַּתְנִּתי ִלְׁשַעת ּכֶֹׁשר ְוָחַמְקִּתי 

ֶאל ָהְרָחָבה ַהְּסמּוָכה ַלְּצִריף.
ִהַּבְטִּתי ְלֵעֶבר ַהְּלָבָנה ֶׁשְּכָבר ָהְיָתה ִּכְמַעט 
ֵסֶדר  ֶאת  לֹוַמר  ִהְתַחְלִּתי  ּוִמָּיד  ְּבִמּלּוָאּה 
ְּכֵדי   ּתֹו ַהִּזָּכרֹון.   ִמּתֹו ַהְּלָבָנה  ִקּדּוׁש 
ַה'ִּקּדּוׁש' ֵהֵחּלּו ֵעיֵני ִלְזג ְּדָמעֹות. ִנְזַּכְרִּתי 
ְלַקֵּדׁש  ָזִכיִתי  ֶׁשָּבֶהם  ְרחֹוִקים  א  ְּבָיִמים 
ַעם  ּוְברֹב  ַׁשָּבת  ְּבִבְגֵדי  ַהְּלָבָנה  ֶאת 
ֶאְזֶּכה  ֶׁשּבֹו  ַלּיֹום  ִלִּבי  ְּבָכל  ְוִיַחְלִּתי 

ְלָכ ׁשּוב.
ֵלב  ַׂשְמִּתי  א  ְּדֵבקּוִתי  ְלרֹב 
ְּבעֹוִדי  ְוִהֵּנה  ְסִביִבי,  ַלִּמְתַרֵחׁש 
'ְּכֵׁשם  ַּבֲאִמיַרת  ְמקֹוִמי  ַעל  ְמַנֵּתר 
ֶׁשֲאִני רֹוֵקד' ַּכִּמְנָהג, ָׁשַמְעִּתי ְלֶפַתע 
 – 'ַהאְלט!'   – ָּדם  ַמְקִּפיַאת  ְצָוָחה 
ְוִהֵּנה  ְּבֶבָהָלה  ֵעיַני  ָּפַקְחִּתי  ֲעצֹר! 
מּוִלי עֹוֵמד ַקְלַּגס ָנאִצי ָרָׁשע ֲחמּור 

ֵסֶבר, ּומֹוֶרה ִלי ִלְצעֹד ַאֲחָריו.
ִמְּבִחיַנת  ַהּסֹוף!  ֶזהּו   – ָיַדְעִּתי 
ָהֲעֵבָרה  ֶאת  ָעִׂשיִתי  ַהָּנאִצים 
ֵמַהְּצִריף  ָיָצאִתי  ְּביֹוֵתר:  ַהֲחמּוָרה 

ְּבא ִאּׁשּור. 
ַהֶּטֶרף  ַחַּית  ַאַחר  ּכֹוְׁשלֹות  ְּבִבְרַּכִים  ָצַעְדִּתי 
ַהָּנאִצית ֶאל ֵעֶבר ַחְדרֹו ֶׁשל ְמַפֵּקד ַהַּמֲחֶנה 
ָהַאְכָזר. ְלֶׁשַמע ָהֻעְבּדֹות א ִהֵּסס ַהְּמַפֵּקד 
ֶּגְרָמִנית  ָנאִצית  ְּבַגּסּות  ְוָצַרח  ִלְׁשִנָּיה 

ָאְפָיִנית: 'ֶאל ַהַּגְרּדֹום!'
ָּפְנָתה  ֶׁשָחִזיתֹו  ָּפתּוַח  ֶחֶדר  ָהָיה  ַה'ַּגְרּדֹום' 
ַעּמּוֵדי  ֻהְּצבּו  ּוְבֶמְרָּכזֹו  ַהַּמֲחֶנה  ַרֲחַבת  ֶאל 
ָׁשָעה  ֲחִצי  ְּבָכל  ּתֹוִלים  ָהיּו  ֶׁשָּבֶהם  ְּתִלָּיה, 

ַאְרָּבָעה ֲאָנִׁשים ַיַחד. 
 ֻמְׁשָל ַעְצִמי  ָמָצאִתי  ַהּבֶֹקר  ֵהִאיר  ַּכֲאֶׁשר 
ְּבַחְדרֹון ָקָטן, ַיַחד ִעם עֹוד ְׁשלֹוָׁשה ְיהּוִדים 
ָיַדְענּו  א  ִלְתִלָּיָתם.  ַהְּמַצִּפים  ֻאְמָלִלים 
ַּכָּמה ָׁשעֹות אֹו ַּדּקֹות ָאנּו ֲאמּוִרים ְלַהְמִּתין 
ָיַדְעִּתי:  זֹאת   ַא ַהִּדין,  ְּגַזר  ְלִבּצּוַע  ַעד 
ֶׁשל  ַצָּוארֹו  ַעל  ֻמַּנַחת  ַחָּדה  ֶחֶרב  'ֲאִפּלּו 

ָאָדם ַאל ִיְמַנע ַעְצמֹו ִמן ָהַרֲחִמים', ְוַעל ֵּכן 
ְוִהְתַּפַּלְלִּתי  ִּבָּטחֹון  ִּבְפסּוֵקי  ִהְרַהְרִּתי  ְּבִלִּבי 
ְוָיִׁשיֵבִני  ַהְּגֵזָרה  רַֹע  ֶאת  ֵמָעַלי  ה'  ֶׁשִּיְקַרע 

ְלַאְרצֹות ַהַחִּיים.
ִּבְׁשַעת ּבֶֹקר ֻמְקֶּדֶמת ִנְפְּתָחה ַהֶּדֶלת ְּבַגּסּות 
ְוַקְלַּגס ָנאִצי הֹוָרה ָלנּו ָלקּום ְוָלבֹוא ַאֲחָריו. 
ֶאָּלא  ִהִּגיַע,  ַהַּמר  ֶׁשַהּסֹוף  ְּבטּוִחים  ָהִיינּו 
אֹוֵמר  ַהַּקְלַּגס  ֶאת  ָׁשַמְענּו  ֻהְפַּתְענּו.  ֶׁשָאז 
ֵאּלּו  'ֲאִסיִרים  ְלָפָניו:  ֶׁשָעַמד  זּוָטר  ְלַחָּיל 
ָאז,  ַעד  ַאְרַּבע,  ְּבָׁשָעה  ְלִהָּתלֹות  ֲאמּוִרים 
אֹוָתם  ַקח  ֶׁשָּלֶהם.  ָהֲעבֹוָדה  ּכַֹח  ַעל  ֲחָבל 
ִאְּת ֶׁשַּיַעְבדּו ַּתְחֶּתי ּוְבָׁשָעה ַאְרַּבע ְּבִדּיּוק 

ַּתְחִזיר אֹוָתם, ַהְיֵׁשר ְלַעּמּוד ַהְּתִלָּיה...'
ֶאל  ַהַחָּיל  ַאַחר  ָצַעְדנּו  ַוֲהמּוִמים  ֻמְפָּתִעים 
ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה, ְלֵעֶבר ַהָּמקֹום ֶׁשּבֹו ִנְדַרְׁשנּו 
ֵּבין  ֲהא  ְלַעְצִמי:  ִהְרַהְרִּתי  ּוְלֶפַתע  ַלֲעבֹד, 
ָּכ ּוֵבין ָּכ ֲאמּוִרים ָאנּו ְלִהָּתלֹות, ּוָמה ֵיׁש 
ָלַחְׁשִּתי  ְלַמֲעֶׂשה  ִמַּמְחָׁשָבה  ְלַהְפִסיד?!  ִלי 
ַלֲחֵבִרים ֶׁשָּצֲעדּו ְלִצִּדי: 'ָהָבה ְוִנְבַרח!' ֶאָּלא 
ָּפֲחדּו  ִסְבָלם,  ּכַֹח  ָּכַׁשל  ֶׁשְּכָבר  ֶׁשַהָּללּו 
ָמה  ִּכי  ְלַׁשְכְנָעם  ִנִּסיִתי  זֹאת.  ַלֲעׂשֹות 

ַיְפִסידּו ִאם ְיַנּסּו... ַא ֵהם ֵסְרבּו ְּבתֶֹקף.
ִדְׁשַמָּיא  ּוְבִסַּיְעָּתא  ְלַבִּדי,  ִלְברַֹח  ֶהְחַלְטִּתי 

ַהְּבִריָחה ִהְצִליָחה. ִנַּצְלִּתי.
ְלַמְחּבֹוא  ִהַּגְעִּתי  ְּבִריָחִתי  ַמַּסע   ְּבַמֲהַל
ְמַעט  ְמֵתי  ָׁשהּו  ּובֹו  ַהַּיַער  ְּבַמֲעֵבה  ֶׁשָּׁשַכן 
ְלָצְרֵפִני  ֵנאֹותּו  ִלָּבם  ְּברַֹחב  ַהָּללּו  ְיהּוִדים. 
ְלִסּיּום  ַעד  ְלִצָּדם  ָׁשִהיִתי  ְוָאֵכן  ַלֲחבּוָרָתם, 

ַהִּמְלָחָמה.
ִלְקַראת ִסּיּום ַהִּמְלָחָמה, ַּכֲאֶׁשר ַחָּיֵלי ַהָּצָבא 
ֶׁשּבֹו  ַלָּמקֹום  ִהִּגיעּו  ַהּכֹוֵבׁש  ָהָאֶמִריָקִני 
ַהַּצר   ַלָחָר ִמַּבַעד  ְלֶפַתע  ָׁשַמְעִּתי  ָׁשִהיִתי, 
ֶׁשַּדְרּכֹו ָחַדר ֲאִויר ְלַמְחּבֹוֵאנּו, ֶאת קֹולֹו ֶׁשל 
ָּבַאְנְגִלית:  ַלֲחֵברֹו  ַהּלֹוֵחׁש  ָאֶמִריָקִני  ַחָּיל 
'ִּכְמֻדַּמִני ֶׁשִּגִּליִתי ָּכאן ַמְחּבֹוא ֶׁשל ֶּגְרָמִנים. 
ּבֹוא ְוַנְׁשִלי ְלתֹוכֹו ִרּמֹון ְוַנֲהרֹג ֶאת ֻּכָּלם...'

ַהָּיִחיד  ָהִייִתי  ֲאִני  ְלִצִּדי  ֶׁשָּׁשהּו  ֲחֵבַרי  ִמֵּבין 
ֶׁשָּיַדְעִּתי ַאְנְגִּלית. ֶנֱחַרְדִּתי ְלֶׁשַמע ַהְּדָבִרים 
ְוָזַעְקִּתי ִמָּיד ְלֵעֶבר ַהַחָּיִלים: 'ֵאיֶנּנּו ֶּגְרָמִנים, 
ְיהּוִדים ָאנּו!' ַהָּללּו ָחְזרּו ָּבֶהם ִמָּיד ִמַּכָּוָנָתם, 
ִלְמקֹום  ּוְלַהִּגיַע  ְלִהָּנֵצל  ָלנּו  ִסְּיעּו  ַאף  ְוֵהם 

ִמְבַטִחים.
ֵאּלּו  ְיהּוִדים  ִּכי  ֵהַבְנִּתי  ַּכֲאֶׁשר  ִנְפַעְמִּתי 
ְלִקּיּום  ַנְפִׁשי  ְמִסירּות  ִּבְזכּות  ֵהם  ַאף  ִנְּצלּו 
ָהִייִתי  א  ֵּכן  ִאְלָמֵלא  ְלָבָנה.  ִקּדּוׁש  ִמְצַות 
ּבֹוֵרַח ּוַמִּגיַע ֶאל ַהַּמְחּבֹוא, ְוַהָּללּו ֶׁשֹּלא ָהיּו 
ְמִביִנים ֶאת ִּדְבֵרי ַהַחָּיִלים, ָהיּו מֹוְצִאים ֶאת 

מֹוָתם ָחִליָלה ִּביֵדיֶהם.
ָּכ ָזִכיִתי ַּפֲעַמִים ְלִהָּנֵצל ִמָּמֶות ְוַאף ְלָהִקים 
ֵמָחָדׁש ֶאת ֵּביִתי ְוִלְחיֹות ַחִּיים ֲאֻרִּכים ְּבֶאֶרץ 

ַהּקֶֹדׁש, ִּבְזכּות ִמְצַות ִקּדּוׁש ְלָבָנה".
'ִמיִלין ַקִּדיִׁשין' ַוֵּיָרא תשפ"ב

ְזכּות ִקּדּוׁש ְלָבָנה   פּוָלה ּבִ ָלה ּכְ   ַהּצָ

י ֱאמּוִניר  ַמֲעׂשֵ

ְּבִריָחִתי  ַמַּסע   ְּבַמֲהַל
ֶׁשָּׁשַכן  ְלַמְחּבֹוא  ִהַּגְעִּתי 
ָׁשהּו  ּובֹו  ַהַּיַער  ְּבַמֲעֵבה 
ַהָּללּו  ְיהּוִדים.  ְמַעט  ְמֵתי 
ְלָצְרֵפִני  ֵנאֹותּו  ִלָּבם  ְּברַֹחב 
ָׁשִהיִתי  ְוָאֵכן  ַלֲחבּוָרָתם, 
ְלִצָּדם ַעד ְלִסּיּום ַהִּמְלָחָמה.

ִקּדּוׁש ְלָבָנה

ְוַכֲאֶׁשר ָּתקּום ִמן ַהֵּסֶפר, ְּתַחֵּפׂש ַּבֲאֶׁשר ָלַמְדָּת ִאם ֵיׁש ּבֹו ָּדָבר ֲאֶׁשר ּתּוַכל ְלַקְּימֹו



ת ָאֵמן  ִהְלכֹות ֲעִנּיַ ֶרְך ֱאמּוִניר ּדֶ
יֹום ים ּבְ יׁשִ ּדִ ִמְנַין ַהּקַ

ָכל יֹום. ִמְנָין ֶזה ְסָמכּוהּו  ים ּבְ יׁשִ ְבָעה ַקּדִ ִ יב. ֵאין ִלְפחֹת ִמּשׁ
יָך".  ְלּתִ ּיֹום ִהּלַ ַבע ּבַ סּוק (ְּתִהִּלים קיט קסד): "ׁשֶ ֲחָכִמים ַעל ַהּפָ
ָרה  ֲעׂשָ ַאַחר  ֲענֹות  ִמּלַ ִלְפחֹת  ּלֹא  ׁשֶ ָאָדם  ְלָכל  ָראּוי  ְואּוָלם 

ָכל יֹום. ים ּבְ יׁשִ ַקּדִ
  ְמקֹורֹות ּוֵבאּוִרים:  

ֵּכן ָּפַסק ְּבֻׁשְלָחן ָערּו ָהַרב או"ח נה א. חֹוַבת ְׁשִמיַעת ִׁשְבָעה ַקִּדיִׁשים 
ְמקֹוָרּה ְּב'ִׁשּבֹוֵלי ַהֶּלֶקט' ִסיָמן ח. ְוִאּלּו ַההֹוָרָאה ְלַהֵּדר ִלְׁשמַֹע ֲעָׂשָרה 
ְוָה'ֵראִׁשית  ע"ב)  נט  ַּדף  ָהָרָמ"ק  (ִסּדּור  ָהָרָמ"ק  ְּבִגְרַסת  ְמקֹוָרּה  ַקִּדיִׁשים 

ָחְכָמה' (ַׁשַער ַהְּקֻדָּׁשה ֶּפֶרק יז) ְּבִדְבֵרי ַהּזַֹהר הק'. 

יׁש ּדִ ּבּור ַלֲענֹות ָאֵמן ַעל ַהּקַ ְקִריָאה ַלּצִ
אֹוֵמר  קֹוֵרא  יׁש,  ּדִ ּקַ ּבַ ׁשֶ ׁשֹות  ּקָ ֵמַהּבַ ַאַחת  ל  ּכָ ִסּיּום  ּבְ יג. 
ָאֵמן  ַלֲענֹות  ְלָזְרָזם  ֵדי  ּכְ ָאֵמן",  "ְוִאְמרּו  ּבּור:  ַלּצִ יׁש  ּדִ ַהּקַ
בֹות  ל ּתֵ ְנִגיָנָתן ׁשֶ ה ּבִ ּבּור ַהְרּבֵ ִליַח ַהּצִ ֲהָלָכה. לֹא ַיֲאִריְך ׁשְ ּכַ
ה  ׁשָ ּקָ ַהּבַ ַוֲהֵרי  ה,  ׁשָ ּקָ ַלּבַ ִמְתַיֶחֶסת  ָאֵמן  ת  ֲעִנּיַ ׁשֶ ְלִפי  ֵאּלּו, 
ִליַח ִצּבּור  ים "ְוִאְמרּו ָאֵמן". ׁשְ ּלִ ֶמת ִלְפֵני ֲאִמיַרת ַהּמִ ּיֶ ִמְסּתַ
ּבּור  ַהּצִ ינּו  ַיְמּתִ לֹא  ָאֵמן",  ים "ְוִאְמרּו  ּלִ ַהּמִ ְנִגיַנת  ּבִ ֲאִריְך  ַהּמַ

ד.  א ַיֲענּו ָאֵמן ִמּיָ ם ְנִגיָנתֹו, ֶאּלָ ַסּיֵ ּיְ ַעד ׁשֶ
  ְמקֹורֹות ּוֵבאּוִרים:  

לה)  (ָׁשם  ְּברּוָרה'  ַה'ִּמְׁשָנה  ֶוֱהִביאֹו  יד)  (קכד  ַאְבָרָהם'  ַה'ָּמֵגן  ָּפַסק   ָּכ
ְוַה'ַּכף ַהַחִּיים' (ָׁשם נ). 

ַהִּמִּלים "ְוִאְמרּו ָאֵמן" מּוָבאֹות ְּבֻנְסָחאֹות ַהַּקִּדיׁש ֶׁשֵהִביאּו ָהִראׁשֹוִנים. 
ָלַרְמָּב"ם  ַהְּתִפּלֹות  ֵסֶדר  ּוִבְרכֹוֶתיָה;  קר"ש  ֵסֶדר  ָּגאֹון  ַעְמָרם  ַרב  ֵסֶדר  (ְרֵאה: 
ְמָבֵאר  ס)  (ַעּמּוד  ָלרֹוֵקַח'  ַהְּתִפָּלה  ִסּדּור  ְּב'ֵפרּוֵׁשי  ַאֲהָבה).  ֵסֶדר  ְּבסֹוף 
מח):  קו  (ְּתִהִּלים  ִׁשיָרתֹו  ְּבִסּיּום  ָאַמר  ֶׁשָּדִוד   ִמָּכ זֹאת  ָלְמדּו  ֶׁשֲחָכִמים 

"ְוָאַמר ָּכל ָהָעם ָאֵמן" ּוְבָכ ָקָרא ַלִּצּבּור ַלֲענֹות ָאֵמן ַאֲחָריו. 

ְּבֵסֶפר 'ָזַכר ֲעׂשֹות' (ֵעֶר ַקִּדיׁש) ְמָבֵאר ֶׁשִּתְּקנּו לֹוַמר "ְוִאְמרּו ָאֵמן" ַרק 
ֲחָׁשׁש  ְוֵיׁש  ה'  ֵׁשם  ַמְזִּכיִרים  ֵאין  ֶׁשַּבַּקִּדיׁש  ְלִפי  ַּבְּבָרכֹות,  ְוא  ַּבַּקִּדיׁש 
ָּבֶהן  ֶׁשַּמְזִּכיִרים  ַּבְּבָרכֹות  ְואּוָלם  ָאֵמן.  ִמַּלֲענֹות  ַהִּצּבּור  ִיְתַרְּׁשלּו  ֶׁשָּמא 

ֵׁשם ּוַמְלכּות, ַהּכֹל יֹוְדִעים ְוִנְזָהִרים ַלֲענֹות ָאֵמן.

ֲהִנים ת ּכֹ ְרּכַ ת ָאֵמן ַעל ּבִ חֹוַבת ֲעִנּיַ
ֶאת  ּוְמָבְרִכים  ַהּדּוָכן  ַעל  עֹוְמִדים  ַהּכֲֹהִנים  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ יד. 

ּבּור  ַהּצִ ִבים  ַחּיָ ּבּור,  ַהּצִ
ת  לֹׁשֶ ְ ִמּשׁ ֶאָחד  ל  ּכָ ַאַחר  ָאֵמן  ַלֲענֹות 

ת ַהּכֲֹהִנים.  ְרּכַ סּוֵקי ּבִ ּפְ
  ְמקֹורֹות ּוֵבאּוִרים:  

ַּבִּמְׁשָנה  ַהְּדָבִרים  ְמקֹור  יג).  קכח  (או"ח   'ָערּו ַּב'ֻּׁשְלָחן  ִנְפָסק   ָּכ
(סֹוָטה לז ב): "ִּבְרַּכת ּכֲֹהִנים, ֵּכיַצד? ַּבְּמִדיָנה אֹוֵמר אֹוָתּה ָׁשלֹוׁש ְּבָרכֹות, 

ּוַבִּמְקָּדׁש ְּבָרָכה ֶאָחת", ּוְמָפֵרׁש ַרִׁש"י (ָׁשם ד"ה ה"ג, ע"פ הגמ' ָׁשם מ א): 
ַּבְּמִדיָנה ָהיּו ַהּכֲֹהִנים ַמְפִסיִקים ַאַחר ָּכל ֶאָחד ִמְּׁשֶׁשת ְּפסּוֵקי ַהְּבָרָכה 
ְּכֵדי ֶׁשַּיֲענּו ַהִּצּבּור ָאֵמן, ְוָלֵכן ֶנֱחֶׁשֶבת ִּבְרָכָתם ְּכָשלֹוׁש ְּבָרכֹות. ְואּוָלם 
ַּבִּמְקָּדׁש ֶׁשֹּלא ָהיּו עֹוִנים ָאֵמן ַאַחר ַהְּבָרכֹות, א ֻהַּתר ַלּכֲֹהִנים ְלַהְפִסיק 
ֵּבין ְּפסּוֵקי ַהְּבָרָכה, ּוְלָכ ֶנֱחֶׁשֶבת ִּבְרָכָתם ִּכְבָרָכה ֶאָחת. ַהּתֹוְספֹות (מ 
ַלֲאִמיַרת  ַמְפִסיִקים  ָהיּו  ַּבִּמְקָּדׁש  ֶׁשַּגם  ֶׁשַאף  ְמָבֲאִרים,   (ָּכ ְוָכל  ד"ה  ב 
"ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד", ֵּכיָון ֶׁשָהיּו אֹוְמִרים זֹאת ְּבֶאְמַצע 
ַהָּפסּוק, ַאַחר ַהְזָּכַרת ַהֵּׁשם, ּוֵבין ָּפסּוק ְלָפסּוק א ָהיּו ַמְפִסיִקים, ָלֵכן 

ֶנֱחֶׁשֶבת ִּבְרָכָתם ִּכ'ְבָרָכה ֶאָחת'.

אֹוָרְיָתא ֲהִנים – ּדְ ת ּכֹ ְרּכַ ָאֵמן ַעל ּבִ
ת ּכֲֹהִנים ִהיא ִמְצָוה  ְרּכַ ת ָאֵמן ַעל ּבִ ֲעִנּיַ טו. ֵיׁש ַהּסֹוְבִרים ׁשֶ

ִמן ַהּתֹוָרה. 
  ְמקֹורֹות ּוֵבאּוִרים:  

יֹוֵסף  ַרִּבי  ּדֹורֹו  ּוֶבן  ָתבֹא),  ִּכי  פר'  יֹוָנָתן'  ('ִמְדַרׁש  ַאְיְּבִׁשיץ  ְיהֹוָנָתן  ַרִּבי 
ְׁשַטייְנַהְרט ִמְפיֹוְרָדא (ׁשּו"ת 'ִמְׁשַנת יֹוֵסף' סי' יג) ָּכְתבּו ֶׁשִחּיּוב ֲעִנַּית ָאֵמן 
ֶׁשָהָיה  ְוַהְּקָלָלה  ַהְּבָרָכה  ִמַּמֲעַמד  ָׁשָוה  ִּבְגֵזָרה  ִנְלָמד  ּכֲֹהִנים  ִּבְרַּכת  ַעל 
ֲחָכִמים  ָלְמדּו  א)  (לח  סֹוָטה  ְּבַמֶּסֶכת  ֶׁשֵּכן  ֵעיָבל.  ּוְבַהר  ְּגִריִזים  ְּבַהר 
ּוַבֲעִמיָדה,  ַהּקֶֹדׁש  ִּבְלׁשֹון  ְלֵהָאֵמר  ְצִריָכה  ּכֲֹהִנים  ֶׁשִּבְרַּכת  ַהֲהָלָכה  ֶאת 
ִּבְגֵזָרה ָׁשָוה ִמַּמֲעַמד ַהְּבָרָכה ְוַהְּקָלָלה, ֶׁשּבֹו ָאְמרּו אֹוָתן ַהְּלִוִּיים ִּבְלׁשֹון 
ַהּקֶֹדׁש ּוַבֲעִמיָדה. ְלאֹור ַהְּכָלל ֶׁשֵאין ִלְדרֹׁש ְּגֵזָרה ָׁשָוה ְלֶמֱחָצה (ְזָבִחים 
מח א) ֵיׁש ִלְלֹמד ֶׁשְּכִפי ֶׁשְּבַמֲעַמד ַהר ְּגִריִזים ְוַהר ֵעיָבל ִנְצַטּוּו ִיְׂשָרֵאל 
(ְּדָבִרים כז טז): "ְוָאַמר ָּכל ָהָעם ָאֵמן", ָּכ ַאף ַאַחר ִּבְרַּכת ּכֲֹהִנים, ָחָלה 
ַאֲחֵריֶהן.  ָאֵמן  ְוַלֲענֹות  ַהְּבָרָכה  ִלְפסּוֵקי  ְלַהְקִׁשיב  חֹוָבה  ַהּׁשֹוְמִעים  ַעל 
ַאַחר  עֹוִנים  ֶׁשָאנּו  ָהֲאֵמִנים  ְׁשלֹוׁש  ֶׁשָּכל  ִלְכאֹוָרה  ִנְרֶאה  ִּדְבֵריֶהם  ְלִפי 
ֶׁשַּבַּמֲעָמד  ֶׁשְּכִפי  ַהּתֹוָרה;  ִמן  ִמְצָוה  ֵהן  ּכֲֹהִנים  ִּבְרַּכת  ְּפסּוֵקי  ְׁשֶׁשת 
 ָהָאמּור ִנְצַטּוּו ִיְׂשָרֵאל ַלֲענֹות ָאֵמן ַעל ָּכל ְּבָרָכה ּוְקָלָלה ִּבְפֵני ַעְצָמּה, ָּכ

ֵיׁש ַלֲענֹות ָאֵמן ַאַחר ָּכל ָּפסּוק ִמְּפסּוֵקי ִּבְרַּכת ּכֲֹהִנים.

ֵסֶפר'  ְּב'ִקְרַית  ֶׁשַהַּמִּבי"ט  ָּכַתב  עח  סי'  ח"א  ְוַהְנָהגֹות  ְּתׁשּובֹות  ְּבׁשּו"ת 
ַעל  ָאֵמן  ֶׁשֲעִנַּית  הּוא  ַאף  סֹוֵבר  ַּכַּפִים)  ּוְנִׂשיַאת  ְּתִפָּלה  ֵמִהְלכֹות  (בפי"ד 
ִּבְרַּכת ּכֲֹהִנים ִהיא ִחּיּוב ִמן ַהּתֹוָרה ְוָנָטה ִלְפסֹק ָּכ. ְוָכ ָּפַסק ָה'ִאְּגרֹות 
מֶֹׁשה' או"ח ח"ב סי' לא. ּוְרֵאה עֹוד ִּבְמקֹורֹות ּוֵבאּוִרים ַלֲהָלָכה ַהָּבָאה.

ָרָכה. ֲעֵרי ּבְ ַחְברּוָתא – ּפֹוְתִחים ׁשַ ַחר ּבְ ַ ְרכֹות ַהּשׁ ּבִ

03-91-7-91-91
ְׁשלּוָחה 1 - ְׁשִמיַעת 

ְּכָלֵלי ַהֵּמיָזם
ְׁשלּוָחה 3 - ְׁשִמיַעת 

ְׁשמֹות ַהּזֹוִכים
ְׁשלּוָחה 2 - ַהְרָׁשָמה ְלִהְׁשַּתְּתפּות 
ַּבַהְגָרָלה, ֵּבין ַהָּׁשעֹות 20:00–22:00

ַאְבֵר ָיָקר!
ַבֲּענֹוְת ָאֵמן ַאַחר ַהְּמָבְרִכים ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ִּתְזֶּכה 

ִלְקנֹות ְל ְּפַרְקִליִטים ַרִּבים, ֶׁשַּיְמִליצּו טֹוב ַּבַעְד ִלְקַראת 
ְיֵמי ַהִּדין ַהְּקֵרִבים ּוָבִאים, ְוִתְזֶּכה ְלִהָּכֵתב ְלָׁשָנה טֹוָבה ּוְמֻתָּקה. 

ַהַּמְקִּפיִדים ַעל ְּכָלֵלי ֵמיַזם 'ֶּדֶר ֱאמּוָנה' 
ְּבַמֲהַל חֶֹדׁש ֱאלּול, ַזָּכִאים ְלִהְׁשַּתֵּתף 

ְּבַהְגָרָלה ַעל 10 ְמָלגֹות 
ְּבַס 500 $ ָּכל ֶאָחת.

ֶרְך ֱאמּוָנה ָבָחרְ ּתִ י ּדֶ

ֶרְך ֱאמּוָנה' ִזי"ַע ַעל ַה'ּדֶ לע"נ ָמָרן ּבַ

יִתי ּ תְר רָח ָב
ממֱאמוָנה רֶדֶרְך ּ

ע"ַעַע זִזי הה' ממֱאמּוונָנָ ְך ֶרֶ 'ֶּדֶ ַהַ ַּבַַעל מָמרָרןן "ננ
""עע עעעלל

ַהַהְגָרָלה ִּתְתַקֵּים 
אי"ה ְּביֹום ֲחִמִּׁשי 
ד' ְּבִתְׁשֵרי תשפ"ג. 

ַהּזֹוִכים ְיַקְּבלּו 
הֹוָדָעה ּוְׁשמֹוֵתיֶהם 
ְיֻפְרְסמּו ְּבמֹוֵקד 
'ֶּדֶר ֱאמּוָנה' 
ְׁשלּוָחה 3. 

מֹוֵקד 'ֶּדֶרְך ֱאמּוָנה' 



"א  ֲאָב"ד ָהַרּמָ ַהּגַ
ְפַרְיְנד ִזי"ַע

ֱאלּול תשנ"ו כ' ּבֶ

ִעים ֲאֵמִנים ׁשְ ּנּו ַלֲענֹות ּתִ ְמַנע ִמּמֶ ּנִ ֵעצֹות ְלִמי ׁשֶ
ִּבְמקֹורֹוֵתינּו מּוָבאֹות ַּכָּמה ֵעצֹות ְלִמי ֶׁשְּביֹום ִמן ַהָּיִמים ֵאַרע לֹו אֶֹנס, ְוהּוא רֹוֶאה 

ֶׁשֹּלא יּוַכל ְלַהְׁשִלים צ' ֲאֵמִנים:

ֵרה ָוי"ִוים ֲחֵמׁש ֶעׂשְ
א. ְּבִתּקּוֵני זַֹהר ָחָדׁש (ַּדף פג א) מּוָבא ֶׁשְּביֹום ֶׁשֹּלא ָעָנה ָהָאָדם ִּתְׁשִעים ֲאֵמִנים ָעָליו ְלַכֵּון 
ַּבֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ַהָּוי"ִוים ֶׁשַּבִּמִּלים ַהּפֹוְתחֹות ֶאת ִּבְרַּכת 'ֱאֶמת ְוַיִּציב' ַהֶּנֱאֶמֶרת ְלַאַחר ְקִריַאת 
ּוְמֻתָּקן  ְוַאִּדיר  ְונֹוָרא  ְוָנִעים  ְוֶנְחָמד  ְוָחִביב  ְוָאהּוב  ְוֶנֱאָמן  ְוָיָׁשר  ְוַקָּים  ְוָנכֹון  "ְוַיִּציב   – ְׁשַמע 
ֶּד'ֱאֶמת'  א'  ִעם  ְוַיַחד  צ',  ְּבִגיַמְטִרָּיה  עֹוִלים  ֵאּלּו  ָוי"ִוים  ֶעְׂשֵרה  ֲחֵמׁש  ְוָיֶפה".  ְוטֹוב  ּוְמֻקָּבל 

ֶׁשִּלְפֵניֶהן, ֵהם עֹוִלים ְלִגיַמְטִרָּיה צ"א, ַּכִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל ָאֵמן. 

ׁשֹות ָהַרֲחָמן ּקָ ָאֵמן ַעל ּבַ
'ֶּדֶר מֶֹׁשה' (ְליֹום יא) מּוָבא, ֶׁשִאם ֵאַרע ָלָאָדם אֶֹנס ְוהּוא ֵאינֹו ָיכֹול ָלבֹוא ְלֵבית  ב. ַּבֵּסֶפר 
ַהְּכֶנֶסת, ָיכֹול הּוא ְלַהְׁשִלים ֶאת ִמְכַסת ִּתְׁשִעים ָהֲאֵמִנים ִּבְׁשִמיַעת ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ּוִבְרכֹות 
ַהֶּנֱהִנין ִמְּבֵני ֵּביתֹו. ְוַאף ָיכֹול הּוא ְלָצֵרף ְלֵׁשם ָּכ ֶאת ָהָאֵמן ֶׁשעֹוֶנה ַעל ַּבָּקׁשֹות 'ָהַרֲחָמן' 

ֶׁשאֹוְמִרים ְּבסֹוף ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון. 

ָעִמים ִעים ְוָחֵמׁש ּפְ ַאְרּבָ
 ָּברּו" נג):  פט  (ְּתִהִּלים  ַהָּפסּוק  ֶאת  יֹום  ְּבָכל  ֶׁשּיֹאַמר  ַחי'  ִאיׁש  ַה'ֶּבן  ֵהִביא  נֹוֶסֶפת  ֵעָצה  ג. 
ָאֵמן  ֲעִנַּית  ִּבְמקֹום  לֹו  יֹוִעיל  ַהָּפסּוק  "ְוֶזה  ְּפָעִמים,  ְוָחֵמׁש  ַאְרָּבִעים  ְוָאֵמן"  ָאֵמן  ְלעֹוָלם  ה' 
ִּתְׁשִעים ְּפָעִמים, ְּבֵעת ֶׁשהּוא ָאנּוס ְוֵאינֹו ָיכֹול ַלֲענֹות". ַה'ֶּבן ִאיׁש ַחי' ֵמִעיד ִּכי ַּגם הּוא ָנַהג 
לֹוַמר ָּפסּוק ֶזה ְּבָכל יֹום ַאְרָּבִעים ְוָחֵמׁש ְּפָעִמים, ְלַאַחר ָּפָרַׁשת ִּבְרַּכת ַהּכֲֹהִנים ַהֶּנֱאֶמֶרת 

ְלַאַחר ִּבְרכֹות ַהּתֹוָרה ('ֶּבן ִאיׁש ַחי' ש"א ַוֵּיֶׁשב אֹות טו).

אלֵֹקינּו' ֲאִמיַרת 'ֵאין ּכֵ
ד. עֹוד ָּכַתב ַּבֵּסֶפר 'נֹוְטֵרי ָאֵמן' (ח"ב עמ' קנח): ָּכְתבּו ָהִראׁשֹוִנים ('ַמְחזֹור ִויְטִרי' ִסיָמן א; 'ִׁשּבֹוֵלי 
ֵּכאֵקינּו'  'ֵאין  ַהִּפּיּוט  ֶאת  לֹוַמר  ֶׁשִּתְּקנּו  ה)  תרכב  ְּברּוָרה  ַהִּמְׁשָנה  ֱהִביָאם  ָועֹוד,  א  סי'  ַהֶּלֶקט' 
ְּבַׁשָּבתֹות ְוָיִמים טֹוִבים ְּכֵדי ְלַהְׁשִלים ְּבָכ ֶאת ִמְנַין ַהֵּמָאה ְּבָרכֹות. ִּפּיּוט ֶזה ֻמְרָּכב ֵמֲחִמָּׁשה 
ָּבִּתים ֶׁשְּבָכל ֶאָחד ֵמֶהם ַאְרָּבָעה ְׁשָבִחים. ְׁשֶׁשת ַהָּבִּתים ָהִראׁשֹוִנים ֶׁשַּמְתִחיִלים: "ֵאין...", 
ָאֵמן.  ְּפָעִמים  ֶעְׂשֵרה  ְׁשֵּתים  ַּכֲאִמיַרת  ְוֶנְחָׁשִבים  ָאֵמן,  ֵּתבֹות  ָראֵׁשי  ֵהם  "נֹוֶדה...",  "ִמי...", 
ּוַבֲאִמיַרת ַהָּבִּתים ֶׁשַאֲחֵריֶהם, ַהַּמְתִחיִלים ְּב"ָברּו..." ּוְב"ַאָּתה...", ֲהֵרי ֶזה ְּכִאּלּו ָאַמר ְׁשֵּתים 
ֶעְׂשֵרה ְּפָעִמים "ָּברּו ַאָּתה – ָאֵמן", ַוֲהֵרי הּוא ְּכאֹוֵמר ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ְּבָרכֹות. ְלאֹור ִּדְבֵריֶהם 
ִנָּתן לֹוַמר ֶׁשֲאִמיַרת 'ֵאין ֵּכאֵקינּו' ַאף ַמְׁשִליָמה ֲאִמיַרת ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ֲאֵמִנים. ְּדָבִרים ֵאּלּו 
'ֵעץ ַחִּיים' ְלִסּדּור ַהְּתִפָּלה,  ִמְׁשַּתְּלִבים ֵהיֵטב ִעם ִּדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש ֶׁשֵּמִביא ַמֲהִר"י ַצאַלח (ֵּפרּוׁש 
ַעל  ָהְרָׁשָעה  ַמְלכּות  ֶׁשָּגְזָרה  ְּבֵעת  ִנְתְקָנה  ֵּכאֵקינּו',  'ֵאין  ְּתִפַּלת  ִּכי  ֵּכאֵקינּו')  'ֵאין  ִּבְתִפַּלת 

ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֹּלא ַלֲענֹות ָאֵמן, ְּכֵדי ֶׁשּיֹאְמרּוָה ְּבֶרֶמז. 

ְלַהְנָהַלת 'ְּבֵני ֱאמּוִנים', 
ְלִהְתָקֵרב  ָזִכיִתי  ָהַאֲחרֹונֹות  ַּבָּׁשִנים 
ֶׁשֹּלא  ֵּכיָון  ְוַהִּמְצוֹות.  ַהּתֹוָרה  ִלְׁשִמיַרת 
ֵאיָנן  ַּבֲהָלָכה  ְיִדיעֹוַתי  ּתֹוָרִני   ְלִחּנּו ָזִכיִתי 
ְמֻרּבֹות, ַא ִמְׁשַּתֵּדל ֲאִני ִלְצעֹד ּוְלִהְתַעּלֹות 
ַצַעד ַאַחר ַצַעד ְּבַמֲעלֹות ַהּתֹוָרה ְוַהִּיְרָאה. 
ְּתׁשּוָבה  ֶׁשל  ְּבעֹוָלָמּה  ַּדְרִּכי  ִּבְתִחַּלת 
ַהְּמֻיָחד,  ֲעלֹוְנֶכם  ֶאת  ָלִראׁשֹוָנה  ָרִאיִתי 
ִחּזּוק  ָׁשבּוַע  ְּבָכל  ִמֶּמּנּו  ׁשֹוֵאב  ֲאִני  ּוֵמָאז 
ַלִּמְצָוה  ְּבֶאְמָצעּותֹו  ֶנְחַׂשְפִּתי  ָעצּום. 
ַהַּקָּלה ְוָהֲעצּוָמה – ֲעִנַּית ָאֵמן – ַוֲאִני זֹוֶכה 

ִּבְזכּוְתֶכם ַלֲענֹות ֲאֵמִנים ָלרֹב ִמֵּדי יֹום.
ְמַׂשַּמַחת  ַהּזֹו  ְוַהִּנְפָלָאה  ַהַּקָּלה  ַהִּמְצָוה 
ָהַרּבֹות  ֶׁשַהְּפָעִמים  ִמּׁשּום  ְמאֹד,  אֹוִתי 
ְּתחּוָׁשה  ִלי  נֹוְתנֹות  ַלֲענֹוָתּה  זֹוֶכה  ֶׁשֲאִני 
ָהַרּבֹות  ַהִּמְצוֹות  ֶאת  ַמְׁשִלים  ֶׁשֲאִני 
ֶׁשֶהְחַמְצִּתי ְּבֶמֶׁש ַהָּׁשִנים ָהֲאֻרּכֹות ֶׁשָּבֶהן 
א ָזִכיִתי ִלְׁשמֹר ִמְצוֹות. ּוִמּׁשּום ָּכ, ְּבָכל 
קו  (ְּתִהִּלים  ַהָּפסּוק  ֶאת  אֹוֵמר  ֶׁשֲאִני  ַּפַעם 
ָהעֹוָלם  ִמן  ִיְׂשָרֵאל  ֱאֵקי  ה'   ָּברּו" מח): 
ְוַעד ָהעֹוָלם ְוָאַמר ָּכל ָהָעם ָאֵמן", ֲאִני נֹוֵתן 
 הּוא ַעל ָּכ הֹוָדָאה ְמֻיֶחֶדת ַלָּקדֹוׁש ָבּרּו
ְלַקְּיָמּה  ֶׁשִּנָּתן  ִנְפָלָאה  ּכֹה  ְּבִמְצָוה  ֶׁשִזָּּכנּו 

ְלא ְּגבּול ּוִמָּדה.
ֶּתֱחַזְקָנה ְיֵדיֶכם ְוִתְראּו רֹב ְּבָרָכה ַּבֲעַמְלֶכם, 
ִויֻׁשַּלם ִמָּׁשַמִים ְׂשַכְרֶכם, ַעל ָּכל ָּפָעְלֶכם. 

 ,מֹוִקיר ּוַמֲעִרי
ֵמִאיר ֲאזּוַלאי, 
ַּבת ָים.

ִנָּתן ִלְׁשַח ִמְכָּתִבים ְלַפְקס
 ֶׁשִּמְסָּפרֹו 08-9746102
 אֹו ִלְכתֶֹבת ַהֵּמייל:
9139191@gmail.com 

יֹום  ִנים ּבְ ִעים ָאּמָ ׁשְ ת ּתִ ב ִמּקֹוֵרא ֶנֱאָמןחֹוַבת ֲעִנּיַ ִמְכּתָ
ֶר+ ֱאמּוִנירֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים ִאּגֶ

ִּבְׁשַנת  נֹוַלד  ְפַרְיְנד  ַאְרֵיה  מֶֹׁשה  ַרִּבי 
ָּבִעיר  ָאָב"ד  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ְלָאִביו,  תרס"ד 
ָּבַלט  ִמַּיְלדּותֹו  ּוְכָבר  ֶׁשְּבהּוְנַּגְרָיה,  הּוִניַאד 
ְּבַהְתָמָדתֹו ַּבּתֹוָרה ּוְבִיְרָאה. ָלַמד ּתֹוָרה ֵמָאִביו 

ְוִהְתַּגֵּדל ַעל ִּבְרֵּכי ָסבֹו ַרִּבי ַאְבָרָהם ְיהֹוֻׁשַע ְפַרְיְנד ָאָב"ד ַנאסֹויד. 

ִּבְׁשַנת תרצ"ג ֵהֵחל ְלַכֵהן ְּכַרֲאַב"ד ַנאסֹויד, ּוַבֶהְמֵׁש ִּכֵהן ְּכַדָּין ְורֹאׁש ְיִׁשיָבה ִלְצִעיִרים 
ְּבִעיר ַסאְטֶמר ַּתַחת ַרָּבנּותֹו ֶׁשל ַרּבֹו ַּבַעל ַה'ִּדְבֵרי יֹוֵאל' ֲאֶׁשר ְּבִצּלֹו ִהְסּתֹוֵפף ֲעָׂשרֹות 
ַּבָּׁשִנים. ְלַאַחר ֶׁשִאֵּבד ֶאת ַרְעָיתֹו ּוְׁשמֹוַנת ָּבָניו הי"ד ִּביֵמי ַהַּזַעם, ָעָלה ָלָאֶרץ ְוִהְתגֹוֵרר 
ִּבירּוָׁשַלִים, ֶׁשָּבּה ִהְתַמָּנה ַעל ְיֵדי ַרּבֹו ְלַכֵהן ְּכרֹאׁש ְיִׁשיַבת ַסאְטֶמר, ַאְרָּבִעים ָׁשִנים ִּכֵהן 

ְּבָראׁשּוָתּה ְוֶהֱעִמיד ַּתְלִמיִדים ַהְרֵּבה. 

ִּבְׁשַנת תשמ"ט ְלַאַחר ְּפִטיַרת ַהַּגֲאָב"ד ַּבַעל ַה'ִּמְנַחת ִיְצָחק' ֻמָּנה ְלַכֵהן ְּכַגֲאַב"ד ָהֵעָדה 
ַהֲחֵרִדית. ִּדְבֵרי ּתֹוָרתֹו ִנְדְּפסּו ְּבִסְדַרת ִסְפֵרי 'ֲעֶטֶרת ְיהֹוֻׁשַע'. ִנְפַטר ְּבכ' ֶּבֱאלּול תשנ"ו 

ְוִנְטַמן ִּבְמרֹוֵמי ַהר ַהֵּזיִתים ִּבירּוָׁשַלִים. 

ל ַמַחט ּה ׁשֶ ֻחּדָ ַתח ּכְ ָאֵמן – ּפֶ
 ַרֵּבנּו ֵּפֵרׁש ִּכי ִּדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש (שהש"ר ה ג): "ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
הּוא ְלִיְׂשָרֵאל: 'ָּבַני, ִּפְתחּו ִלי ֶּפַתח ֶאָחד... ְּכֻחָּדּה ֶׁשל ַמַחט ַוֲאִני 
ֶאְפַּתח ָלֶכם ֶּפַתח ֶׁשִּיְהיּו ֲעָגלֹות ּוְקרֹוִנּיֹות ִנְכָנסֹות ּבֹו'", ְמֻכָּוִנים 
 ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָאֵמן;  ֲעִנַּית  ִּבְזכּות  ַהִּנְפָּתִחים  ַהְּבָרָכה  ַׁשֲעֵרי  ַעל 
הּוא ְמַבֵּקׁש ֵמִאָּתנּו ָּדָבר ַקל ְוָקָטן ְּכֻחָּדּה ֶׁשל ַמַחט – ְלַהְקִּפיד 
ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן ַּכֲהָלָכה – ּוְתמּוָרתֹו הּוא ּפֹוֵתַח ָלנּו ַּבָּמרֹום ַׁשֲעֵרי 
ְיהֹוֻׁשַע'  ('ֲעֶטֶרת  ְלֶעְרָּכם  ֵקץ  ֶׁשֵאין  ְוטֹוָבה  ְּבָרָכה  ֶׁשל  ֲעָנק 

ַהֲאִזינּו).

ַחְברּוָתא ַחר ּבְ ַ ְרכֹות ַהּשׁ ּבִ
ְּבַטִּלית  ָעטּור  ְּכֶׁשהּוא  ִמְדָרׁשֹו  ְלֵבית  ִנְכָנס  ַרֵּבנּו  ָהָיה  יֹום  ִמֵּדי 
ּוְתִפיִלין, ִנָּגׁש ֶאל ְמקֹומֹו ּופֹוֵתַח ַּבֲאִמיַרת ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּבקֹול 
ִלְׁשִליַח  ַמְמִּתין  ָהָיה  ִלְכֶׁשִּסֵּים  ָאֵמן.  ַאֲחָריו  ֶׁשַּיֲענּו  ְּכֵדי  ָרם 
הּוא  ֶׁשַּיֲעֶנה  ְּכֵדי  ָרם  ְּבקֹול  ַהְּבָרכֹות  ֶאת  לֹוַמר  ֶׁשִּיַּגׁש  ַהִּצּבּור 

ַאֲחָריו ָאֵמן ('מֶֹׁשה ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא' ח"א עמ' נח).

ַעל ַהִהּלּוָלא ַנת ּבַ ִמׁשְ ָאֵמן ּוְבָרכֹות ּבְ ֱאמּוָנתֹו  יק ּבֶ ַצּדִ

ַהַּגֲאָב"ד ָהַרָמּ"א ְפַרְיְנד ִזי"ַע
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ליקוט ועריכה: יצחק בן אהרן
כל הזכויות שמורות למכון אהבת אמת
אסור להעתיק, לצלם ולהדפיס בלי רשות בכתב

פרשת כי תצא

נזק  או  גופנית  סכנה  כל  למנוע 
ממוני העומד לבוא על הזולת !

נלמד מהפסוק: "והשבות לו... וכן תעשה לכל אבידת 
אחיך" (פרק כב-ב,ג)

ודרשו חז"ל בגמרא: והשבת לו - לרבות אבידת גופו [כגון רואה את 
חברו שהוא טובע בנהר, או חיה גוררתו, או לסטים באים עליו שהוא 
חייב להצילו] (סנהדרין עג.) וכתב הרמב"ם (פרק א' מרוצח הלכה יד): 
וכן  רעך".  דם  על  תעמוד  "לא  על  עובר  הציל  ולא  להציל  היכול  "כל 
הרואה את חברו טובע בים או לסטים באים עליו, או חיה רעה באה 
עליו, ויכול להצילו הוא בעצמו, או ששכר אחרים להצילו ולא הציל. 
גילה  ולא  רעה...  עליו  מחשבים  מוסרים  או  כוכבים  עובדי  ששמע  או 
אוזן חברו והודיע וכו' העושה אותם עובר על "לא תעמוד על דם רעך".

כתב הפלא יועץ: "יש רבים מבני ישראל, שנראים לפנים כלים 
הם  שבזה  ישראל,  הצלת  של  זו  מצוה  בידם  יש  אבל  ריקים, 
מכריעים ועוברים את החכמים והגדולים שבישראל. והן אמת 
שאין הקב"ה לוקח שוחד מצוה כנגד עבירה, ומשלם להם עונש 
על כל העבירות שעושים, ועל כל ביטול מצוה שמבטלים. אבל 
גם כן יש לו שכר הרבה ליתן לאנשים האלה, שטורחים ועמלים 
בכל כוחם, להציל ישראל מיד עכו"ם, ולהציל עשוק מיד עושקו"...
ואם כל כך גדולה מצות הצלת נפש, על אחת כמה וכמה 
טובה כפולה להציל את חברו מלחטוא, והמזכה את חברו לדבר 
המזכהו  כן  מההורגו,  חמור  שהמחטיאו  שאמרו  מאחר  מצוה, 

הוא יותר מהמחייהו". עכ"ד.
ריפויו  לצורך  סכנה  למקום  להכנס  מותר  האם  לדון,  יש 
והצלתו של גדול הדור שרבים צריכים לתורתו? בשאלה זו דן 
הגר"י זילברשטיין שליט"א, והביא ראיה להתיר מגמרא (כתובות 
עז) בה מסופר על רבי יהושע בן לוי שישב בין חולים במחלה 
מסוכנת ומדבקת ועסק בתורה בנימוק שהתורה מגינה ומצילה...

והקשה בעל "אהבת איתן": הרי קיימא לן (פסחים ח) שבשכיח 
התורה?!  עליו  תגן  ואיך  ניזוקין,  מצוה  שלוחי  אפילו  הזיקא 
צורך  שזה  גדולה  זכות  יש  לאחרים  התורה  שבלימוד  ומתרץ 

הרבים ובזה אפשר לסמוך על הנס.
לפי"ז מכריע הרב זילברשטיין כי מותר לסמוך על הנס למען 
רפואת גדול הדור המרביץ תורה לרבים. וגדול הדור "כרבים 
דמי" (כמובא במ"ב סי' קיט ס"ק יב) וכן מובא בגמרא (כתובות 
סא) שרב אשי סיכן עצמו כדי להציל את מר זוטרא. (ועיין דרכי 

תשובה יו"ד סימן קנז ס"ק נא).
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להציל חפים מפשע...
לקהילה  השייכת  בדירה  מזוייפים  שטרות  נמצאו  פעם 

היהודית בעיירה הסמוכה לפרשבורג. לאחר חקירה יסודית מצאו 
לקהילה.  השייכת  חורבה  של  המרתפים  באחד  הדפסה  מכונת 
ומיד נערכו מעצרים המוניים. אסרו את ראשי הקהילה, פקידיה 

ועובדיה וסכנה ממשית ריחפה עליהם.
לעובי  סופר  החתם  בעל  נכנס  לפרשבורג,  השמועה  כשהגיעה 
הקורה. הוא טען שמכיר את העצורים שהם אנשים ישרים ולא 
השוממת  החורבה  את  ניצלו  כספים  זייפני  במעל.  הייתה  ידם 

כמקום מסתור, ואותם יש לחפש ולגלות.
על  לערוב  יכול  אינו  פרשבורג  של  "רבה  השילטונות:  השיבו 
יושרם של בני עיירה אחרת. אך אם רב העיירה ההיא יהיה מוכן 

להעיד בשבועה שידיהם נקיות, אזי נשחררם".
הבשורה.  את  לו  ובישר  הקהילה  רב  עם  סופר  החתם  נועד 
נתכרכמו פניו: אמנם גם הוא מאמין בחפותם, אבל להשבע על 

כך?! הרי הוא מימיו לא נשבע אפילו לדבר אמת...
זעק החתם סופר: "יהודים נמקים בכלא. ידיהם אסורות בנחושתיים. 
מצפה להם משפט קשה ומאסר ממושך. משפחותיהם נמקות ברעב ואין 
מי שיפרנסם, ואילו כבודו דואג לנוחותו בעולם הבא?! יאמין לי, כי בעיני 

השי"ת חשוב שחרורם מהכלא יותר מתענוגיו של הרב בעלמא דאתי!
של  לחפותם  נשבע  הוא  החת"ס.  של  מקפדנותו  הרב  נבעת 

הגדת החת"סהאנשים והם שוחררו ממאסרם...

"רק אל תעשה רע לבני עמי..."
מעשה במושל ערבי בירושלים שהסית את ההמון הערבי נגד 

היהודים בעלילה שפלה. אימה ופחד אחזו ביהודי העיר. באותו יום 
חלתה בתו של המושל במחלה אנושה. הרופאים לא מצאו לה מזור 
ותרופה. יעצו לו מקורביו לפנות אל הקדוש היהודי רבי שלום שרעבי 

זצ"ל שהתפרסם כמחולל נפלאות ובוודאי בידו להושיע.
פנה המושל לרבי שלום והפציר בו לבוא לרפא את בתו. הלך רבי 
שלום לבית המושל והתפלל לרפואת בתו. והנה באורח פלא השתנה 

מצבה וניכרו עליה סימני התאוששות ושיפור בבריאותה.
ניגש המושל ונשק בהתרגשות את ידי רבי שלום וביקש להעניק לו 
דורון חשוב. אך רבי שלום דחה מתנתו באומרו: "אינני רוצה מאומה, 
רק אל תעשה רעות לבני עמי". הבטיח המושל להפסיק השיסוי נגד 

אורות ממזרחהיהודים ולהשגיח לבל יפגע מהם איש.



בשפתיו  אדם  שהוציא  דיבור  ולקיים  לשמור 
וקיבל על עצמו לקיים !

נלמד מהפסוק: "מוצא שפתיך תשמור ועשית" (פרק כג-כד)
וכתב רבינו יונה ז"ל (משלי ד-כא): הזהיר על הפשיעה בשכחת העיקר מן הנדר וכו' 
כי מעת שנדר וחייב עצמו בנדר, הוזהר לשום על לב שלא יפשע ולא ישכח, כי הנה הוא 
יודע כי השכחה מצויה בלבות בני אדם לשכוח דבריהם אם לא ישמרו אותם בלבד, וכמו 
שנאמר (קהלת ה-ה) "אל תתן את פיך לחטיא את בשרך ואל תאמר לפני המלאך כי שגגה 
היא למה יקצוף האלוקים על קולך" וגו' פירוש: אעפ"י שאתה שוגג בסוף בביטול הנדר, 

לא תחשב לך שגגה, כי הנה פשעת, באשר לא שמרת הנדר על לבך לבלתי תשכחנו".
על הפסוק "כי תדור נדר... לא תאחר לשלמו" כתב רבינו יונה ז"ל (בשערי תשובה 
ג-עד): יש עונש באיחור הנדרים והצדקות אעפ"י שמשלם אותם אח"כ. ואם נדר 
אדם לתת צדקה לעניים חייב לשלם אותו מיד... והנה נצטוינו שלא לנדור נדרים 
שנאמר "וכי תחדל לנדור לא יהיה בך חטא" וחז"ל דרשו מזה (נדרים עז:) שאם 
תדור יהיה בך חטא, כי הנדר מכשול לפני הנודר פן יחל דברו או יאחר לשלם, 
אבל צדיק חונן ונותן מבלי שידור, זולת כאשר יקרא מן המיצר, כי אז ידור נדר 
כענין שכתוב "וידר יעקב נדר לאמר" וכן בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל 

ידרו נדרים לחזק ידים רפות. עכ"ל.
אמרו חז"ל (נדרים כב.): כל הנודר אעפ"י שמקיימו נקרא חוטא. ועוד אמרו: כל 
הנודר כאילו בנה במה. ומדוע? מבאר בעל העקידה, שגם הנודר למצוה יש בכך 
פגם, לפי שמראה בזה שאינו מקיים המצוה מחמת שמושבע עליה מהר סיני, אלא 

משום נדרו ורצונו העצמי ולא משום שכך רצון השי"ת.
עוד מן הראוי להביא את דבריו של הגר"ע ביגו זצ"ל (בספר בינה לעתים - דרוש 
סז) בביאור המשנה (אבות ב-ד) "אל תאמר לכשאפנה אשנה, שמא לא תפנה". וכך 
כתב: אמרו הקדמונים ז"ל שיזהר אדם מלהוציא מפיו הטובה אשר בלבו לעשות, 
שלא יאמר אעשה מצוה זו היום או אלמוד חמשה פרקים וכיו"ב. כי בסגולה הוא 
כשהאדם מוציא זה בשפתיו, אינו בא לידי עשיית אותה מצוה או אותו הלימוד. כי 
הדבר נשמע בין המקטרגים ומעוררים כמה עיכובים למונעו. וזהו שאמרו אל תאמר 
בפיך ללמוד ולשנות כשיהיה לך פנאי כי שמא יעכבוך, המקטרגים, שלא יהיה לך 
פנאי. [א.ה. יתר על כן מפורש ברש"י (סנהדרין כו:) על אמרת עולא "מחשבה מועלת 

אפילו לדברי תורה". עיי"ש]

"להשתדל" - אין לה  
שיעור...

מעשה  זצ"ל:  שך  הגרא"מ  רבינו  סיפר 
בתלמיד ישיבה שביקש עזרה כספית גדולה 
מרבה של מיר הגאון רבי אברהם צבי קמאי 
זצ"ל, אמר לו הרב כי אין באפשרותו לתת 
מלא הסכום הגדול הנצרך לענין, אך יתן לו 

מתנה נכבדה.
כל  את  להשלים  וביקש  התעקש  הלה 
החסר, ואם לא, לכל הפחות שיבטיח הרב 
אך  הסכום.  שאר  את  להשיג  "להשתדל" 
הרב סירב בתוקף להבטיח להשתדל... שאלו 
"להשתדל"  רק  ביקשתי?  מה  וכי  התלמיד, 

בלבד ומדוע אי אפשר להבטיח זאת?
אמר לו רבי אברהם צבי: יודע אתה מה 
פירוש "להשתדל"? ואז הוציא מהארון מסכת 
גיטין והראה לתלמיד את דברי הגמרא (דף 
לה  פייסנה  לא  אי  להו,  דאמר  "ההוא  ל:) 
עד תלתין יומין, להוי גיטא. אזל פייסא ולא 
חובת  ידי  יצא  כבר  ולכאורה,  איפייסא". 
מועיל?  לא  ומדוע  לפייס  בהשתדלתו  פיוס 
אלא "אמר רב יוסף: מי יהיב לה תירקבא 
דדינרי ולא איפייסא"? והיינו, שאם לא נתן 

לה כזה סכום, לא נחשב שהשתדל לפייסה.
לומדים מגמרא זו משמעותה של הבטחה. 
"ואם כן" - סיים הרב - "איך תובע אתה 
אפשר  וכי  להשתדל"  להבטיח  "רק  ממני 

לדעת עד היכן מגעת חובת "השתדלות" זו...
שמושה ש"ת

לשלם לשכיר לילה פעולתו ביומו לא 
יאוחר משקיעת החמה!

נלמד מהפסוק: "ביומו תתן שכרו ולא תבוא עליו השמש 
כי עני הוא ואליו הוא נושא את נפשו" (פרק כד-טו)

ואמרו חז"ל: מנין לשכיר יום שגובה כל הלילה? תלמוד לומר: "לא 
תלין פעולת שכיר אתך עד בוקר" ומנין לשכיר לילה שגובה כל היום? 

שנאמר "ביומו תתן שכרו" (בבא מציעא קי:)
(בספר חסידים-תתרסו), כדי שלא  רבי יהודה החסיד ז"ל מייעץ 
יכשל אדם באיסור "בל תלין", את העצה הבאה: "אם תשכור סופר 
לכתוב לך, תתנה עמו שלא תהיה ב"בל תלין פעולת שכיר", שמא 
כשיתבע ממך, לא יהיה לך ליתן לו, אעפ"י שתעשה תנאי עמו, תתן 
לו כשיתבע, אם תוכל, ואין בזה מתנה על מה שכתוב בתורה, שהרי 

אמרו חכמים אדם מתנה עם פועל שלו להאכילו לחם צר ומים לחץ 
ואעפ"י שחייב להאכילו כסעודת שלמה בשעתו".

עצה נוספת שלא לעבור על "ביומו תתן שכרו" מצאנו במעשה 
שאירע עם הגאון רבי משה אהרן שטרן זצ"ל, שכאשר פועל סיים 
עבודה מסויימת בביתו, הוא לא היה בבית כדי לשלם לו שכרו, וגם 
לרבנית לא היה כסף. היא התקשרה לבעלה לשאול מה לעשות כדי 

לקיים הדין "ביומו תתן שכרו".
ביקש רבי משה אהרן מחברו שיזכה עבור אותו פועל את שכרו 
ובכך יקיים את ההלכה. אך עדיין הסתפק האם באמת קיים בכך 
את הדין שהרי למעשה הכסף אינו בידו של הפועל ואפילו אינו יודע 
מכך. או מכיון שזכה בשבילו נחשב שנתן לו, שהרי זיכה לו וזה שלו.
זצ"ל  סולובייצ'יק  הגרי"ז  אל  אהרן  משה  רבי  נכנס  זמן  לאחר 
ושאלו האם נכון עשה ויצא בזה חובת "ביומו תתן שכרו". חשב 
הגרי"ז מספר דקות והשיב: אכן כן, מקיימים באופן זה את הדין 

של "ביומו תתן שכרו".

א 

 

 
 

 
 
 
 
 

ץ 

לקיים המצוה כל יום...
הגאון רבי שאול בראך זצ"ל מסר פעם את ספרי התורה 

שלו לסופר סת"ם כדי להגיהם ולתקנן. נקב לו הסופר את 
סכום מחיר המלאכה. ואולם כעבור שעות מספר פנה אליו 
על  בתשלום  רצוני  אין  בי  "חוזרני  לו:  ואמר  שאול  רבי 
העבודה בקבלנות כי אם לשלם עפ"י שעות, כי בזה אזכה 

לקיים מידי יום ביומו מצות עשה "ביומו תתן שכרו".
תפלת  לפני  יום  בכל  לשנתיים,  קרוב  במשך  הוה.  וכך 
מנחה, היה רבי שאול משלם לסופר שכר פעולתו לפי חשבון 
השעות שעבד באותו יום. חישבו התלמידים ומצאו כי לפי 
שיטת תשלום זה שילם פי ארבע! מהסכום אותו נקב הסופר 

שאול בחיר ה'מתחילה...

ץ

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ץ 

"ואיסור בל תלין להיכן פרח?"
מנורת  זצ"ל,  דושניצר  אליהו  רבי  הגה"צ  מסר  פעם  

האומן  כשהגיע  קל.  תיקון  לתקנה  כדי  לחשמלאי  לילה 
המנורה  את  איתו  הביא  לומז'ה  בישיבת  ערבית  לתפלת 
כשהיא מתוקנת, וגמר בלבו לא לקבל תשלום עבור תיקון 
פעוט כזה. רבי אליהו האריך בתפלה ולכן סר האיש אל 

דירתו הסמוכה לישיבה והעמיד את המנורה על השולחן.
ויהי באשמורת השלישית של הלילה, כשבא האומן אל 
הישיבה ללמוד את שיעורו - בהיותו ממשכימי קום - מצא 

להפתעתו את רבי אליהו עומד ומצפה לו עם הארנק ביד.
תמה על כך האומן, אך רבי אליהו השיב לו בענוה: "וכי 

זוטרתא היא? ואיסור בל תלין להיכן פרח?"
מתו"מ



סימנים]  [עפ"י  אבידה  להשיב  מצוה 
לבעליה!

תעשה  וכן  לאחיך...  תשיבם  "השב  מהפסוקים:  נלמד 
תאבד   אשר  אחיך  אבידת  לכל  תעשה  וכן  לשמלתו 

ממנו ומצאתה לא תוכל להתעלם"" (פרק כב-א,ג)
בה  שיש  מיוחדת  שמלה  מה  ל"שמלה"  אבידה  כל  חז"ל  והקישו 
סימנים ויש לה תובעים, אף כל דבר שיש בו סימנים ויש לו תובעים 

חייב להכריז [ולהחזיר] (בבא מציעא כז.)
ידועה קושיית הפני יהושע: מדוע צריכים סימנים להשבת אבידה, 
הרי כלל הוא "ברי ושמא ברי עדיף" א"כ, כאשר בא אדם ותובע 
את האבידה בטענה ש"ברי" לו שזו אבידתו, ואילו המוצא מסופק 
את  נחזיר  "שמא",  בבחינת  והריהו  התובע  של  האבידה  אכן  אם 

האבידה לתובע ד"ברי ושמא ברי עדיף"?!
המוצא  א)  מהם:  אחדים  ונביא  תרוצים  מספר  כך  על  נאמרו 
יכול ללכת אחרי רוב העולם ולטעון שלא נפל ממנו אלא מרוב 
העולם (דכשאין מוחזק הולכים גם בממון אחר הרוב) עד שיוכיח 

ב"סימנים" שאבד ממנו. (פנ"י).
ב) באבידה ישנו צווי מיוחד מן התורה על המוצא שאינו רשאי 
להשיב את האבידה אלא "עד דרוש אחיך אותו". כלומר: עד שידרוש 
ויברר אם הוא רמאי או לא, ולענין זה לא מספיק "ברי ושמא ברי 
עדיף" אלא צריך הוכחה של "סימנים". (שערי יושר שער ו-פרק יד).
ג) "ברי ושמא ברי עדיף" אומרים רק באופן שיש "תובע" ו"נתבע". 
והנתבע הוא "שמא", אבל כאן הרי אין "נתבע" שהרי המוצא אינו 
חייב דבר לתובע, ועל כן צריך בירור של סימנים. (לבוש מרדכי ב"מ 

סימן א).
ד) "ברי ושמא" אומרים במקום שאכן טענתו ברורה לו, ומסתבר 
לנו שדבריו אמת ואינו טועה. אך באבידה, שכיח מאוד שהרצון שלו 
למצוא את אבידתו מביא אותו לדמות (בטעות) שהאבידה שלו היא, 
בעוד אין הדבר כן, לכן אין אנו יכולים להתייחס לטענתו כטענת 

"בריא". (משמרת חיים).
אחת  מצוה  יש  כי  דבריו  בתוך  כותב  מ)  (פרק  הישר  קב  בספר 
מאוד,  חמור  עונשה  אך  קלה,  כמצוה  נראית  האדם  בעיני  אשר 
והיא מצות השבת אבידה, שבהיותו עובר על מצות השבת אבידה, 

שרואה אבידת אחיו, ואינו מחזר אחריה ליקח אותה ולהשיבה. אזי 
הזמן  ובתוך  לבעליה.  להשיב  הנוצר,  בוולד  בגילגול  לבוא  מוכרח 
סובל יסורים וצער, זמן רב. ואינו בא בגילגול הקל, שהוא בחינת 
העיבור, שהוא מתכסה ונעלם בתוך נשמתו [וכנזכר בספר הגילגולים 
להאריז"ל על הפסוק "וכן תעשה לכל אבידת אחיך"], כי הקב"ה דן 
את האדם מדה כנגד מדה. [דכיון שהעלים עיניו מהאבידה, לכן לא 
יזכה להתגלגל בבחינת העיבור שהוא בהעלמה אלא בגילגול החמור].

אף  שמוכן  אבידה  המשיב  של  דינו  מה  ונתבונן  הבה  ומאידך, 
להבזות עליה, כגון אדם מכובד ונשוא פנים שמצא שה תועה בדרך 
ונשאו על כתיפו מתוך זריזות להשיבו לבעליו? בוודאי שכרו גדול 

ורב מאוד!
וההוכחה לכך - מביא הגה"צ רבי אליהו לופיאן זצ"ל - מדינו של 
גנב שנתבזה לשאת את השה שגנב, על כתיפו, אף שהוא גרם זאת 
לעצמו בפשיעתו, בכל זאת חס המקום על כבודו ולכן משלם רק 
ארבעה ולא חמשה, כמו שכתב רש"י: "הואיל ונתבזה בו". א"כ על 
אחת כמה וכמה במדה טובה המרובה עשרת מונים, כאשר מתבזה 

על קיום המצוה בוודאי ששכרו רב ועצום לאין שיעור.
לסיום, נציג בפני הקוראים שאלה מעניינת שיש לעיין בה: בגמרא 
(ב"מ לג.) למדו חז"ל מהפסוק "אפס כי לא יהיה בך אביון" שאם 
מחפש אחר אבידתו, ונזדמנה לו אבידת חברו, ואינו יכול להשיב 

אלא רק אחת מהן, אזי אבידתו קודמת לאבידת כל אדם.
ולכאורה קשה: מדוע לא תהא מצוה זו כשאר מצוות עשה שחייב 
אדם להוציא עליהן עד חומש מכספו כדי לקיימן. ולמה לא נאמר 
לקיים  שיוכל  כדי  חומש,  עד  היא  אם  אבידתו,  שיפסיד  כאן  גם 

מצוות השבת אבידה לחברו?!

 [
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לקיים המצוה שבאה לידו...
רבי  הצדיק  חלה  סוכות,  המועד  חול  ימי  באחד 

ואצו  ומעריציו  תלמידיו  נרעשו  זצ"ל.  שפירא  מיכל  הירש 
רצו לכותל המערבי לעורר עליו רחמי שמים. כאשר שבו 
המתפללים, התברר כי הנער זלמן בנו של הצדיק רבי דוד 
חשבו  הרבים.  מתפילת  שב  לא  הוא  איננו.  זצ"ל,  בהר"ן 
הוריו שודאי הרחיק לכת לקבר שמעון הצדיק, כדי להתפלל 

לרפואת רבי הירש מיכל. אבל הערב ירד והנער איננו.
הסתכל אביו וראה שגם לולבו נעלם. לאן הלך? הלילה 
בימינו,  הלולב  חזר.  הצהרים  בשעות  ורק  בדאגה,  עבר 
האתרוג בשמאלו, ונעליו מתחת לבית שחיו... "היכן היית" 

- שאלוהו - "ומדוע אתה יחף?"
סיפר הנער כי הוא סיכם עם חברו להתפלל לרפואתו 
של רבי צבי הירש במערת המכפלה. הם שכרו חמור ורכבו 
עליו לחברון עיר האבות, וביקשו מאבות העולם שיעוררו 
רחמים לרפואתו. כל הלילה עמדו בתפלה, ולפנות בוקר 
ירדו לטבול במקוה של המקובל רבי אליהו מני, רבה של 
חברון. יחד עם מתפלי מנין הותיקין, ומשסיימו עלו על 

החמור לשוב לירושלים.
ואולם באמצע הדרך חש הנער שהנעליים אינן נוחות. 
התבונן בהן והבחין שהחליף את נעליו בחשיכה ששררה 
במקוה. ביקש מחברו לשוב עמו לחברון. אבל הלה סירב 
כי הם שכרו את החמור ליממה, ואם יאבדו את המועד 
יכפילו דמי השכירות. בלית ברירה מיהר לחלוץ את נעליו, 
שהרי הוא "שואל שלא מדעת הבעלים" ודינו כגזלן. וכך 

הגיע לביתו כשהנעליים מתחת לבית שחיו...
תרוץ  "מה  תמה:  סיפורו,  את  דוד  רבי  אביו  כששמע 
הוא זה שיש להשיב את החמור במועד? היה לך לרדת 
מן החמור, להניח לחברך לשוב לירושלים, ולעשות דרכך 
ברגל, יחף, לחברון, לחפש את בעל הנעלים ולהשיבן לו! 

הרי על כך נאמר מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה"!
עקבותיו  על  סב  ומיד  הנער.  ענה  מאוחר"!  לא  "עדיין 
יחף, והנעליים בידו. לעשות דרכו רגלי לחברון, לקיים את 

המצוה שבאה לידו, מצות השבת אבידה...
מעילו של שמואל
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שלא תחסר המצוה לכלל ישראל...
זצ"ל  מבעלז  אהרן  רבי  האדמו"ר  כ"ק  של  מחשבתו 

היתה תמיד לטובת הכלל היאך לזכותם ולהגן עליהם. כאשר 
שמע על אדם שמצא אבידה ועומד להחזירה לבעליה, היה 

אומר לו, שיכוון להוציא את כלל ישראל במצוה זו.
הוא הסביר בקשתו, משום שזו מצוה שלא כל אדם זוכה 
לקיימה, כי אם אינו מוצא אינו יכול לקיים השבת אבידה 

אדמור"י בעלזאונמצא שחסרה לו מצוה זו.
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שמחה על שזכה...

 - קניבסקי  הגר"י  של  לביתו  שהגיע  באדם  מעשה 
על  והשאיר  שכח  כשיצא  ברכה.  לבקש  זצ"ל  הסטייפלער 
השולחן קפסה קטנה של גפרורים. הבחין בכך הסטייפלער 
היתה  הקופסה  להשיגו.  הצליח  לא  אך  אחריו  רץ  ומיד 
מונחת בחדרו במשך תקופה ארוכה מאד, עד שיוכל לקיים 

מצות השבת אבידה.
והנה יום אחד הופיע האיש ההוא בפתח הבית. מי שלא 
ראה את שמחתו העצומה של הסטייפלער בעת שהתרומם 
ממקומו כדי להשיב את האבידה לבעליה, לא ראה שמחה 

של מצוה מימיו. שמחה על שזכה לקיים רצונו של השי"ת.
הלמות עמלים - ח"ב



ישר-כח גדול על העלון הנפלא 'איש לרעהו' בו אנו מתענגים 
מידי שבת בשבתו - פותח ואומר שולח הסיפור. מצורף בזה 

סיפור שהתרחש עם סבא שלי.

* * *

חלפה לה שנה מאז שנפטר סבי היקר עליו השלום, וברצוני 
לשתף את הקוראים הנכבדים בסיפור ששמעתי בימי השבעה - 

ויהיו הדברים לעילוי נשמתו.

היה  והוא  מעולה,  'ישיבה-קטנה'  ליד  גר  היה  ע"ה  סבא 
בחורי  את  אהב  מאד  הוא  בישיבה.  קבוע  באופן  מתפלל 
הישיבה ודמותו גם התחבבה עליהם. בשבעה הגיע אברך כבן 
35 וסיפר סיפור שהיה איתו לפני 20 שנה, כאשר למד באותה 

'ישיבה-קטנה'.

התעוררתי  א',  שיעור  בתחילת  השבתות,  באחת  סיפר:  וכך 
מאוחר והלכתי להתפלל בשטיבל השכונתי. כאשר חזרתי לישיבה 
ונכנסתי לבית המדרש לסדר הלימוד, פגש אותי אחד מאנשי 

הצוות של הישיבה שהיה אחראי על הבחורים באותה שבת.

'למה לא היית בתפילה?' שאל.

מאוחר  'קמתי  הפשוטה?  האמת  מלבד  לענות  יכולתי  מה 
והלכתי להתפלל במקום אחר!'

כמו  היא  בישיבה  'תפילה  ואמר:  האיש-צוות  אותי  הפתיע 
עליך  וחצי  שעתיים  שהחסרת  כיוון  ועניין.  דבר  לכל  "ֵסייֶדר" 
להשלימם במשך השבוע הבא, ע"י שתקום כל יום חצי שעה 

לפני התפילה ותלמד בזמן הזה!'

* * *

חמורה!  חינוכית  טעות  עשה  שאיש-הצוות  שיטענו  יש  נ.ב. 
מדוע? כי לא נותנים לילד עונש "ללמוד תורה". ללמוד תורה זו 
זכות ולא עונש. גם בבית לא נותנים לילד עונש "לעזור בבית", 

כי לעזור בבית זו זכות ולא עונש!

לקום  נערך  ומיודענו  המציאות,  הייתה  זו  אחרת  או  כך 
במשך שבוע בזמן מוקדם מהרגיל, ולקיים סדר-לימוד לפני 

התפילה.

* * *

המשיך האברך וסיפר: בלית ברירה קמתי, וכדי שלא יהיה 
לי קשה ללמוד לבד, ביקשתי מהחברותא שלי שיקום גם הוא 

מוקדם ונלמד יחד. בימים הראשונים הלימוד היה "קשה ומר". 
לא  אני  מזה.  נהנים  וגם  השכמה  לסדר  שרגילים  כאלה  יש 
הייתי רגיל לקום מוקדם ובהחלט לא נהניתי מזה. וכל-הכבוד 

לחברותא שלי שחלק עימי את הנטל.

עבר יום ראשון וידעתי ש-20% מהמשימה מאחורי... יום שני: 
הפתעה:  לנו  נכונה  השלישי  ביום  מאחורי...  מהמשימה   40%
המנוח ע"ה ניגש אלינו ואמר במילים האלה: 'התחלתם ללמוד 
מאוד  בחורים  בטח  אתם  לכם!  יש  זכות  איזו  התפילה?  לפני 
מיוחדים ורציניים!' הוא כל-כך שיבח אותנו ולא נתקררה דעתו 

עד שביקש שנברך אותו שגם הוא יזכה לזה!

את  לנו  הפך  פשוט  הוא  שלו  והטובים  הקצרים  במשפטים 
הגלולה המרה לסוכריה מתוקה. מיותר לציין שביומיים שנשארו 
לא רק קמנו בשמחה, אלא כל הלימוד היה נראה אחרת - עם 

"ֶגעשַמאק"!

* * *

שלי  היקר  והחברותא  מאחורינו.  היה  "העונש"  של  ...השבוע 
'אולי נמשיך? בימים האחרונים זה היה  מפתיע אותי בשאלה 

כל-כך כיף!' הזדהיתי עם כל מילה שלו והסכמתי ברצון.

המשכנו ללמוד בהשכמה, ובסדר הפרטי הזה הספקנו להשלים 
את לימוד כל המסכת שנלמדה בישיבה באותה שנה.

כאשר הסתיים שיעור א' היה ברור לנו שגם בשיעור ב' לא 
גם  זה  עם  המשכנו  עשינו.  וכך  בהשכמה,  הלימוד  על  נוותר 
בשיעור ג', ולא תאמינו: גם בישיבה-גדולה אליה הלכנו ביחד. 

וכך במשך השנים זכינו לסיים את כל הש"ס!

והכל-הכל זאת בזכות מילה טובה שהרעיף עלינו המנוח ע"ה 
לנו  גרמה  טובה  מילה  יסופר;  כי  יאמן  לא  רבות.  שנים  לפני 
לסיים את כל הש"ס מחוץ לסדרי הישיבה... הדבר נתן לי סיפוק 

עצום במשך שנות הלימוד!

ככה זה. אדם אומר מילה טובה לשני, והיא משפיעה עליו 
אחד  אותו  של  לזכותו  נזקף  והכל-הכל  רבות.  שנים  במשך 
שהשכיל להעניק את המילה הטובה לזולת, ולא לשמור אותה 

לעצמו. מילה טובה לא עולה כסף - אבל שווה זהב!

היית מעורב בסיפור שקשור לבין אדם לחבירו? שמעת ממקור ראשון?
ahavemet@012.net.il :ספר לנו עכשיו! פקס: 077-7671812 דוא"ל
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 ליקוטים וסיפורים  
 כי תצא     - נפלאים  

 
 "ונתנו ה' אלקיך בידך ושבית שביו" )כא, י( 

עצה נפלאה למלחמת היצר רמוזה בפסוק זה, לדברי רבנו 

אותה  באר  אשר  חי",  יוסף  "עוד  בספרו  חיים  יוסף 

באמצעות משל נאה: מעשה היה בחוזה בכוכבים שהיה 

 מקורב עד מאד למלך. 

החליט  והוא  המלך,  בעיני  חנו  סר  לפתע,  הימים  באחד 

אדם  להרוג  יכול  המלך  שאין  מכיון,  אך  אותו...  להרוג 

הוא קרא לו ואמר לו: "עליך לומר לי מתי תמות, ואם    סתם 

 תטעה אהרג אותך..."

הבין החוזה בכוכבים שהמלך טומן לו פח, שכן אם יאמר  

ברצותו   מיד,  המלך  אותו  יהרוג  שנה,  עשרים  בעוד  לו: 

להוכיח לו שהוא טועה, וכך  

לו,   שיענה  תשובה  בכל 

דרך   המלך  ימצא 

 להרוג אותו. 

הרהר מעט ואז השיב:  

המלך,  "    ה אוראדוני 

שעתיד  ב  ינא כוכבים 

אני למות שלשה ימים  

 לפניך..."

כך,   המלך  כששמע 

בו   לגעת  חשש  מיד 

יקרב את   לרעה, שמא 

זו  ולא  שלו...  מותו 

שמאותו   אלא  בלבד, 

יום ואילך הוא הצמיד  

שלו   בכוכבים  לחוזה 

שישמרו   ראש  שומרי 

רופאים   וכן  צעדיו,  את 

 שיבדקו את בריאותו... 

 הציל את חייו.  -בינו לבין המלך הקשר שקשר  

שיקח את    - ממשיך ה"בן איש חי"    - התורה מייעצת ליהודי  

 יצרו הרע וישעבד אותו לעבודת הבורא ולצרכים שלו. 

לו לאדם   נגדו באפן חזיתי, אלא מוטב  אין צורך להלחם 

לנהוג בחכמה, ללמד מדרכיו ולשבות את שביו, כך שכל 

 ו לעבודת הבורא... עבדים יהיו הכלים של היצר הרע, מש

כאשר אומר לך יצרך: "אל תקנה אתרוג, הוא עולה מאה  

גם   אבל  נכון,  לו:  לענות  עליך  הכסף",  על  חבל  דולר... 

 גלידה עולה כסף..."

לתפלה",   לקום  יכול  ואינך  עיף  אתה  לך:  לוחש  כשהוא 

החזר לו: "אמת הדבר, אולם אני כה עיף עד שאינני מסוגל 

 א..."ולחט

ב כלים  מנסה  באותם  הוא  הם 

לשבש את עבודתך הרוחנית,  

כך עליך להשתמש נגדו עצמו,  

עצמך   את  שתקשר  ידי  ועל 

 אליו, שוב לא יצליח להכניע אותך כלל וכלל.

 )לאור הנר(
 

 השב תשיבם" )כב, א(

מובא בספר "חיים שיש בהם": מעשה ביהודי אחד, מאנשי  

חיים אליהו  רבי  של  כהונתו  מקום  זצ"ל,   לודז',  מייזל 

 שטייל ברחובות העיר, ומצא ארנק מלא כסף. 

 סכום של אלף רובל.  ארנקומצא בפתח כשבא לביתו,  

מאחד   מודעה  בעתון,  היהודי  קרא  בבקר,  למחרת 

שמצאו   ומי  מעות,  ובתוכו  ארנק  לו  שאבד  הפריצים, 

 ויחזירו, יקבל מאה רובל בשכרו. 

ולא   היסוסים  ללא 

היהודי   עה  חשבונות 

לבית    את דרכו 

 הפריץ, והחזירו לו. 

כי   הפריץ  שמח 

לו,   הוחזרה  אבדתו 

מיד   הארנק  את  נטל 

את   מנה  היהודי, 

פניו   שבתוכו,  המעות 

כמאה   בו  מעידים 

 מה. י עדים, כולו ח

גוי,   של  דרכו  היא  כך 

לתמו,   היהודי  חשב 

שקרים,   ידבר  פיו 

מאה   להעניק  הבטיח 

 רובל וכבר התחרט. 

לא   המעשה  אבל 

ה בכך,  פריץ  הסתיים 

גנב, כולכם   וגידופים,  החל צעק צעקות קללות חירופים 

גנבים! שני אלפים רובל היו לי בארנק, ואתה לא החזרת  

 לי כי אם אלף! 

השבת   מצות  לקיים  רצה  אשר  דנן  ליהודי  אחזתו  רעדה 

 אבידה, ולבסוף מעלילים עליו עלילת שוא. 

רובל  המאה  על  מוחל  ושהוא  תחנונים,  לדבר  התחיל 

למ  כזאת,  שהובטחו  עליו  יעליל  לא  ובלבד  הארנק,  וצא 

 אולם דברי היהודי נפלו על אזנים אטומות.

 הפריץ מסר את דינו לערכאות. 

נחפז האיש אל בית הרב מרא דאתרא, וסיפר לו את כל 

יש כי אמת בפיו גהקשיב הרב לדברי היהודי, והר ,  הסיפור

 בארנק שמצא לא היו כי אם אלף רובל ותו לא.  -

והוכיחו אליו  כי  :  פנה  לך,  דע 

משום   עליך,  באה  זו  צרה 

השבת   מצות  קיום  שבשעת 

מחשבה   לך  היתה  אבידה, 

מאה   של  שכר  לקבל  זרה, 

ַמְתֶכם" ְרּדֵׁ ִקיצוּ ִמּתַ ִמים הָּ ַנְתֶכם ְוִנְרּדָּ ְ ּ ִנים ִמש  ֵׁ  "עוּרוּ ְיש 

"ם(  )ַרְמּבַ

חּוץ, ֲהַמְזגָ  ף ָעֶליָך ִאיׁשֹון ַלִיל, ַרק ַהּכֹוָכִבים ּבַ ן נֹוׁשֵׁ

ַאְגְר  ב ֶאת ֶזה, ּבְ ה אֹוהֵׁ ה ִסיִבּיּות, ַאּתָ ּסֶ ַמֲחִליף ַצד, ִמְתּכַ

ָבה.ׁשּוב  ָנְתָך ָהֲערֵׁ ן ֶאת ׁשְ יְך ִליׁשֹ ַחת, ּוַמְמׁשִ ּדַ  ַעד ַהּפַ

י ִכי ִויָללֹות ִמּכִ ינֹוקוְוָאז... קֹולֹות ּבְ ל ַהּתִ  .ּון ַהֶחֶדר ׁשֶ

ּנַת ... הּוא ּבֹוֶכה. ב ִמּפִ ְכאֵׁ ין ָמה ַלֲעׂשֹות, ִנְפָרִדים ּבִ אֵׁ

ה ְזַמן  ּמָ ינֹוק ָצִריְך, ְוּכַ יו ָמה ַהּתִ ַדע ַעְכׁשָ ְך ּתֵׁ ַהֲחלֹומֹות, ְולֵׁ

ח.  ֶזה ִיּקַ

ה ִלְדֹחף לֹו ּדַ  ה ְמַנּסֶ ה ַאּתָ יר ְוַאּתָ ר לֹו ׁשִ ץ, ׁשָ ְיָסה, מֹוצֵׁ

ל, נּו ָמַתי  ּכֵׁ םִמְסּתַ ָבר יֵָׁרדֵׁ  . ּכְ

ר, ִסּיּוט...  ָעה הּוא ׁשּוב ִמְתעֹורֵׁ י ׁשָ ם ַאֲחרֵׁ הּוא ִנְרּדָ  ַעד ׁשֶ

 לעי"נ הרה"צ 

  בנימין בינושבן ר'  פנחסר' 

 כ"ו בניסן - רוזנבוים זצוק"ל
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 - אפילו אבידתו של גוי    -רובל, היה לך לקיים את המצוה  

 שלא על מנת לקבל פרס.

שיואיל  אבקש  אותך,  המייצג  פרקליט  לך  יש  אם  עתה 

 לטעון בבית המשפט.  לבוא לביתי, להתייעץ מה

 יום הדין מגיע, הפריץ "מוכר" את סיפורו בפני השופטים. 

 התובע האשים את היהודי, ולעומתו, הסנגור הצדיקו. 

 בין הדברים פנה הסנגור אל הפריץ, ושואלו: האם כבודו

 קפץ הפריץ ונשבע.   שבע , שאבד שני אלפי רובל!מוכן לה

הסנ אליהם  פנה  נכבדים,  של   -גור  ישופרים  שבועותו 

הפריץ במקומה עומדת, ואי אפשר כלל לפקפק בה, אבל  

יד, שהאבידה שמצא היהודי, אינה  היא מעידה, כלאחר 

שמחזיר   מי  הפריץ,  של 

 חזקתו כשר.  -דה יאב

אינם   וגנבים,  רמאים 

 אבידה.  מחזירים 

מצא   לא  היהודי  אם 

הרי   רובל,  אלף  אלא 

אחרת   אבידה  זוהי 

לגמרי, לא אבידתו של  

דורש   אני  הפריץ, 

האב את  דה,  ילהחזיר 

 למי שמצאה"...

בפנים   עומד  הפריץ 

השופטים   זעופות, 

שבועתו   כי  ידעו 

אבל   שוא,  שבועת 

 כיצד יאשימוהו?

התקבלה   כך  משום 

הסניג  פה  וטענת  ר 

ה  ופסק  ליהודי.אחד,  שייכים  הרובל  אלף  כי  יצא  זו   דין 

 תורה וזו חכמה!... 

 )לאור הנר(
 

   "השם תשיבם לאחיך" )כב, א(

סיפר הגאון רבי חיים קרייזווירט זצ"ל מעשה שאירע עמו  

 בתוקפת השואה. 

בית   המוני  עם  שנשלח  עשיר  יהודי  ראה  הימים  באחד 

 ישראל להישרף על קידוש ה' בכבשונות.  

אליו הרעה פנה אל רבי חיים וגילה לו בראותו כי כלתה  

כי חסך סכום כסף גדול בבנק שבמדינת שוויץ, ומסר לו  

הכסף   את  להוציא  כדי  לדעת  שצריך  ומספרים  סימנים 

 מהחשבון בבנק.  

שאם   ממנו  וביקש  הוסיף  הוא 

ינצל מצפרני הרשעים ויפגוש  

באחד מבניו או מיוצאי חלציו, 

כדי   אלו  פרטים  להם  ימסור 

 שלהם ויתפרנסו בכבוד. שיקחו את 

שנים   אך  הפרטים,  את  קרייזווירט  חיים  רבי  נטל  ואכן 

ושארית   שם  למצוא  הצליח  לא  המלחמה  לאחר  רבות 

בידו   עלה  לא  שונים  חיפושים  לאחר  ואף  יהודי,  לאותו 

 למצוא אחד מיורשיו. 

בבית המדרש   יושב  יותר מעשרים שנה. רבי חיים  עברו 

נכנס אורח עני מרוד, ועמל בתורה, והנה ביום מן הימים  

בית  בקצה  והתיישב  ובלויים,  קרועים  בבגדים  לבוש 

 המדרש ושהה שם בעיר במשך כמה ימים. 

במשך ימים אלו שמע רבי חיים את שמו ושם משפחתו,  

יהודי   אותו  של  בנו  שהוא  לו  נודע  קצר  בירור  ולאחר 

מספר   את  לו  שמסר 

שלו   הבנק  חשבון 

 בשוויץ. 

חיים   רבי  הבין 

עתה לידו    שנזדמנה 

של   גדולה  מצוה 

אבידה   השבת 

 בשלימות.  

האיש   אל  ניגש  הוא 

היטב   אותו  וחקר 

שונות   בבדיקות 

שאכן   בטוח  להיות 

של  בנו  באמת  הוא 

ומשמצא   יהודי,  אותו 

כי אמת בפיך, מסר לו  

הסימנים   את 

שהיה   והמספרים 

והלה   לדעת,  צריך 

הצליח להוציא מהחשבון בבנק סכום כסף אדיר שהפקיד  

 ים רבות קודם לכן. אביו שם שנ

שיכול  השכל,  ללמוד מכאן מוסר  שיש  חיים  רבי  הוסיף 

אדם להסתובב עשרים שנה עני מרוד ואינו יודע עד כמה 

בדעת   כעני  בעוה"ז  מסתובב  אדם  כל  כך  הוא,  עשיר 

ומבזבז זמנו, ואינו מודע לאוצר הגדול הטמון בו, הכוחות,  

 ת והיכולות שמסוגל להעפיל בהם לפסגות אם נורוהכש

 רק ינצלם כראוי. 

 )בדידי הוי עובדא( 
 

 "השם תשיבם לאחיך" )כב, א( 

בבית  מצא  בחור  יוסף:  פורת  בישיבת  שהיה  מעשה 

חמישים   של  שטר  המדרש 

בימים   גדול  )סכום  לירות 

 ההם(.  

ציון   בן  רבי  לגאון  פנה  הוא 

אם   ושאל  זצ"ל  שאול  אבא 

מפורש   שהרי  ליטלו  יכול 

ָך.  ּלְ ּפּוק ׁשֶ ׂש ַרק ֶאת ַהּסִ ה ְמַחּפֵׁ ַאּתָ ׁשֶ ָכה ֶזה ִנְרֶאה ּכְ  ּכָ

ה ׁשֶ  ּבָ ִדּיּוק ַהּסִ  ּלֶָכן ַהּיֶֶלד ּבֹוֶכה. ְוזֹו ּבְ

ָך ְוִתְהֶיה ִאּתֹו,  ּלְ ִנּיָה ֶאת ָהֶאֹנִכּיּות ׁשֶ ֲעזֹב ׁשְ ּתַ ַהּיֶֶלד רֹוֶצה ׁשֶ

ֶבת  יׁש ְמֻאּלָץ ָלׁשֶ ה ַמְרּגִ ַאּתָ ה ִאּתֹו, אֹו ׁשֶ יׁש ִאם ַאּתָ הּוא ַמְרּגִ

ָבר. ּיֵׁם ּכְ ּזֶה ִיְסּתַ ין ָלֶרַגע ׁשֶ  ְלִצּדֹו, ּוַמְמּתִ

ִלי ָמה ַלֲעשׂ  ְתאֹום ָרָאה ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ַחד, הּוא ּפִ ֹות, ָצץ לֹו ּפַ

יַע אֹותֹו. הֹוֶרה  הּו ִיְהֶיה ִאּתֹו ְוַיְרּגִ יׁשֶ ּמִ ר, הּוא ָצִריְך ׁשֶ  ׁשֹומֵׁ

יַע אֹותֹו  ְרּגִ ָך.  –ּתַ ִביְלָך', ֲאִני ִאּתְ ׁשְ יׁש 'ֲאִני ּפֹה ּבִ ּיְַרּגִ  ְוׁשֶ

ּקֹות ֲאִמּתִ  ׁש ּדַ ית, ְוהּוא ָחמֵׁ ִחיָרה ּוְנִתיָנה ֲאִמּתִ ּיֹות ִמּתֹוְך ּבְ

ם.   יֵָׁרַגע ְויֵָׁרדֵׁ

ר  ֲאׁשֶ דֹוָלה מֵׁ ר ּגְ ין ֲהָנָאה יֹותֵׁ י אֵׁ ק, ּכִ א ְמֻסּפָ צֵׁ ה ּתֵׁ ַגם ַאּתָ

ָך...  ּלְ ָרִטי ׁשֶ ּזֶה ְלַהֲעִניק ַלּיֶֶלד ַהּפְ ׁשֶ ת, ּוִבְפָרט ּכְ  ָלתֵׁ

 לעי"נ האשה החשובה מרת 

  צביב"ר מרים יוכבד 

 מר חשון תשפ"אכ"א  - ליבוביץ ע"ה
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 ליקוטים וסיפורים  
 כי תצא     - נפלאים  

 
ובבתי   כנסיות  בבתי  מעות  המוצא  כד.(  )ב"מ  בגמרא 

 מדרשות הרי אלו שלו. 

שלף מיד רבי בן ציון מכיסו שטר של חמישים לירות ואמר  

המדרש   לבית  עלה  ועתה  ממני,  מתנה  לך  "קח  לבחור: 

 ותחפש מי איבד את הכסף".  

מסתובב  מבוהל  אברך  מצא  ואכן  לביהמ"ד  הבחור  עלה 

ומחפש שטר שאבד לו. היה זה אברך עני ומטופל בילדים 

 שלוה חמישים לירות מקופת הגמ"ח ואבדו לו. 

 מיד החזיר לו הבחור את השטר והשיב את נפשו. 

אדם   עם  חסד  גמלת  אתה,  "רואה  ציון:  בן  רבי  לו  אמר 

יש   הדין,  מצד  צדקת  אם  גם  לפנים מישראל!  לעשות 

 משורת הדין.  

יש  אלא  להכריז,  שאסור  שלו"  אלו  "הרי  הפירוש  אין 

לנהוג   שצריכים  מצבים 

לפנים   בוותרנות, 

 משורת הדין". 

 )האיר המזרח( 
 

תשיבם   "השב 

 לאחיך" )כב, א(

ועקנין,   אברהם  רבי 

ירושלים,   בני  מיקירי 

לקבץ  נוהג  היה 

רבן   בית  של  תינוקות 

אחר    בשבת קודש 

ב אל  ית  הצהרים, 

אומר   והיה  הכנסת, 

תהלים,   פרקי  עמם 

מחלק להם מיני מתיקה ומספר באזניהם סיפורי צדיקים  

 ומדות נאצלות.  

פעם סיפר לילדי החסד על איש עני אחד בן טובים, שמצא  

 שרשרת זהב יקרה בבית הכנסת.

ביקש האיש לקיים מצות השבת אבידה, ותלה מודעות על  

הופיע אף אחד    דבר המציאה, אך במשך שנה תמימה לא 

 לדרוש אותה.  

יום אחד, קרא אדם אחד את המודעה הישנה, ובא לדרוש  

 את האבידה על פי סימניה. 

שמע המוצא את הסימנים, וביקש ממנו להמתין מעט, עד  

 שיבדוק אם הסימנים נכונים.  

לאחר זמן קצר יצא ואישר כי אמנם הסימנים נכונים, אבל 

ב  מיד,  את־השרשרת  לו  להשיב  מהמאבד במקום  יקש 

 להמתין מעט עד שובו.  

לאחר זמן מה שב לביתו 

שונים,   מאכלים  עם 

השתרכו   ואחריו 

אותם   אנשים,  שמונה 

בסעודת  להשתתף  מהם  וביקש  העיר  מרחובות  ליקט 

 מצוה.  

אף אחד לא הבין לאיזו סעודה כוונתו, אולם כולם נטלו 

 את ידיהם והסבו לסעודה, בלי להבין על מה ולמה.  

ב קם  הזהב, לפתע  שרשרת  את  מכיסו  שלף  הבית,  על 

לכל  והראה  שלו,  הסימנים  על  המאבד  את  שוב  ושאל 

 המסובים כי הסימנים נכונים.  

יחוד,  ואמר בהתרגשות לשם  עיניו,  לאחר מכן עצם את 

של  "  התורה  מן  עשה  מצות  לקיים  ומזומן  מוכן  הריני 

דה", ומתוך שמחה עצומה של מצוה, נתן את י השבת אב

 של האורח.  האבידה בידיו 

להשריש  ועקנין  אברהם  רבי  ביקש  זה,  נפלא  בסיפור 

לחוש  שיש  הגדולה  השמחה  את  הצאן,  צעירי  בקרב 

כל   מקימים  כאשר 

לעשותה   ולא  מצוה, 

כמצות   כוונה  בלי 

 אנשים מלומדה. 
 

קן   יקרא  "כי 

לפניך...   צפור 

ואת הבנים תקח  

 ז(- לך" )כב, ו

ה'תשנ"ד   בתמוז  י"א 

הרבנית  נפטרה  

אמה של   ,אלישיב ע"ה

 . ת קניבסקי ע"ההרבני

הרבנית   כשיצאה 

 מהבית בדרכה אל לוויית אמה, ראתה קן ציפור על הגג.  

מיד פנתה אל אחד מנכדיה ודחיפות בקולה: "גש מהר אל 

ישיבת בית מאיר, וקרא לאברך פלוני, הוא היה אצלי לפני 

אמור לו, שיש כאן קן כמה שנים וסיפר, שאין לו ילדים.  

 ציפור, וכתוב במדרש ששילוח הקן הוא סגולה לבנים.  

עוד  יש  אבל  עכשיו,  ללווייה  לנסוע  עומדת  אני  אמנם 

שיבוא מיד לזכות  ת, עד שהרב ירד ונצא לדרך.  מספר דקו

 וקרא לאברך המדובר.  הנכד מיהר  במצווה!"

כיצד מסוגלת הרבנית  לשמע הדברים האברך נאלם דום.  

בשעה כה קשה לחשוב על אדם בלתי מוכר, שהיה אצלה  

 לפני שנים?  

שהציפור   הסתבר,  אז  אך  הרבנית,  בית  אל  מיהר  הוא 

 ה בקן.  לצערו איננ

מעט",   שתמתין  "כדאי 

הרבנית,   אותו  עודדה 

עוד   הציפור  "אולי 

 תשוב לפני שהרב ירד".  

ק  ר ְמַסּפֵׁ ָבר יֹותֵׁ ין ָלָאָדם ּדָ ר ַהִחּבּור ַהּזֶה...אֵׁ ֲאׁשֶ ַח מֵׁ ּמֵׁ  ּוְמׂשַ

ַמן ֲעסּוִקים בָּ ָק הַ  ל ַהּזְ ְהֶיה ִאּתֹו, ֲאָבל ֲאַנְחנּו ּכָ ּנִ ''ה רֹוֶצה ׁשֶ

ב אֹו  אֵׁ יֶזה ּכְ ַח אֵׁ ַעם הּוא ׁשֹולֵׁ י ּפַ ּלָנּו, ְוָאז ִמּדֵׁ ִעם ֲהִטְרדֹות ׁשֶ

ְה  ּנִ הּוא רֹוֶצה ׁשֶ ֲחִרית אֹו ִמְנָחה ׁשֶ יֶזה ׁשַ ַנִים, אֵׁ ִזים ׁשְ ֶיה ְמֻרּכָ

ין ָלנּו  ִחיָרה ּוִבּטּול ַעְצִמי טֹוָטאִלי, ַוֲאַנְחנּו אֵׁ ָליו, ּוִמּתֹוְך ּבְ אֵׁ

ר  ִביל ְלִהְתַחּבֵׁ ׁשְ נּו ּבִ ַעְצמֵׁ ת מֵׁ ּלֹו יו לָ אֵׁ ּכַֹח ָלתֵׁ הּוא ּכֻ ׁשֶ

ְך ְיׁשּועֹות  ְמָחה, ֶאּלָא ֲאַנְחנּו רֹוִצים ִלְמׁשֹ ְמִתיקּות ְוׂשִ

 ְוַלֲעזֹב. 

ל ּתֹוָרה.אֹוי ָלהֶ  ֶעְלּבֹוָנּה ׁשֶ ִרּיֹות מֵׁ  ם ַלּבְ

א( -)ַא ְנקוֶּדה'ֶלה  יְנקָּ  ְסּפִ

 לעי"נ האשה החשובה מרת 

 משה אליעזרע"ה ב"ר  צפורה פייגא
 ג' שבט תשפ"א - שיחי' יודלביץ



 

  ~4   ~ 

 ליקוטים וסיפורים  
 כי תצא     - נפלאים  

 
ואכן, ברגע האחרון שבה הציפור אל הקן והאברך קיים 

 את המצווה.  

של   אשתו  ילדה  מעשה  אותו  לאחר  חודשים  תשעה 

 האברך במזל טוב.  
 

מאחריך"  ושב  דבר  ערות  בך  יראה      "ולא 

 )כג, טו( 

, לעיל כתוב 'כי ה' אלקיך הוא העובר לפניך' צריך להבין

ומכאן   ישראל,  בני  לפני  הולך  שהקב"ה  משמע  ג(  )ט, 

 משמע 'ושב מאחריך' שהקב"ה הולך אחרי בני ישראל. 

יוסף   רבי  הרה"ק  אומר 

זצ"ל    נתנזוןשאול  

כי   לבוב  אבדק"ק 

לבית   כשהולכים 

המשתה השמש הולך  

ואילו   האדם,  לפני 

אדם   כשמכניסים 

הסוה הולך  לבית  ר 

האיש   אחרי  הסוהר 

 בכדי שלא יברח.

הפירוש,   כאן  גם  זהו 

שעד עכשיו שהתנהגו  

הקב"ה   היה  כראוי 

או   ישראל  בני  לפני 

אם   אבל  מחנך,  בקרב 

חס ושלום בני ישראל  

כדבעי   יתנהגו  לא 

בהם   חלילה  ויהיה 

ערות דבר הרי הקב"ה  

 יהיה אחריך. 

 )דברי שאול(
 

שפתיך   "מוצא 

 תשמור ועשית" )כג, כד( 

מטשיבין   נהג   -הגאון  זצ"ל  וויידנפעלד  בעריש  דב  רבי 

שכאשר היו מכבדים אותו לכתוב אות בסיום ספר תורה  

את  לעשות  מבקש  היה  זה  ובמקום  מסרב,  היה  חדש, 

 הסופר לשליח עבורו בכתיבת האות. 

כי   זה, סיפר רבי דב בעריש  כשנשאל פעם לפשר מנהגו 

תרם  אירע פעם בחו"ל שהשתתף בהכנסת ספר תורה ש

גם   שמא  שחשש  ומכיון  שבת,  מחלל  היה  שחתנו  יהודי 

הלה יכתוב אות בספר התורה, לכן אמר שאינו כותב אות,  

 והוא מבקש שהסופר יהיה שלוחו. 

בעקבות זאת עשו כל הנאספים כמוהו, וממילא גם הלה  

 לא כתב. 

מכיון שבשעתו אמר ש"אינו כותב" למרות שכוונתו היתה  

אינו רוצה לשנות מהדיבור    רק לאותו מעמד, מכל מקום

 שהוציא מפיו. 

 )שר התורה( 
 

 "מוצא שפתיך תשמור ועשית" )כג, כד( 

זצ"ל  סולבייצ'יק  הגרי"ז  אצל  שנכנס  בנגיד  מעשה 

בשבת   כי  לו  וסיפר  חודש  ראש  לפני  ימים  כשלושה 

"מי    האחרונה קיבל עליה לתורה בבית הכנסת, ועשו לו

שחסר "מה  לנדוב  עצמו  על  קיבל  שבו  לרב   שברך" 

לתקציב  מבריסק 

האחרון   החודש 

לאברכי   שמשלם 

ובא   שלו",  הכולל 

לשלם את נדרו ורוצה  

חסר   כמה  לדעת 

 שעליו לשלם. 

את   הגרי"ז  לו  עשה 

החשבון כמה חסר לו, 

והתברר שרוב הסכום  

חסר   עדיין  החודשי 

 לו.

ואמר:   הנגיד  נענה 

"אמנם על דעת כן לא  

סבור  שכן  נדרתי, 

החודש   שבסוף  הייתי 

מסתמא חסר רק חלק 

אבל  מהסכום,  קטן 

"מוצא   מקום  מכל 

שפתיך תשמור" על כן  

ומסר   נדרי",  אקיים 

כל   את  להגרי"ז 

 הסכום במלואו... 

 )פניני רבינו הגרי"ז( 
 

 "ביומו תתן שכרו" )כד, טו(

זיי זצ"ל: פעם ראו את החפץ  סיפר הגה"צ רבי חיים  צ'יק 

באחת  מסתובב  לחשיכה,  סמוך  שבת  בערב  חיים 

 הסימטאות והיה הדבר תמוה. 

לאחר מכן נודע, כי אחד מפועלי הדפוס שעבד בערב שבת 

בהדפסת ספרו של הח"ח, נשמט מתחת ידו בעת תשלום  

השכר, וכדי לא לעבור על עשה של "ביומו תתן שכרו" ועל 

ת שכיר", חקר אצל הפועלים על  לאו של "לא תלין פעול

מקום מגוריו ונחפז לביתו עד זמן הדלקת נרות כדי לפרוע  

  לו חובו.

 LikutimNiflaim@gmail.comלקבלה במייל:  טובה  וחתימה כתיבה

נֵׁיאֹור ַזְלָמן  י ׁשְ ל ַרּבִ נֹו ׁשֶ ער, ּבְ י ּדּוּבֶ ְהיֹותֹו ֶיֶלד, ָלַמד ַרּבִ ּבִ

א ָהֲעָיָרה.  ר ְלַיד רֹופֵׁ ִהְתּגֹורֵׁ ד ׁשֶ ֶצל ְמַלּמֵׁ  ִמּלַאִדי, אֵׁ

ַעם ַאַחת ׁשָ  ָבר ּפַ ד: ּכְ ַלּמֵׁ ר ַלּמְ א אֹומֵׁ ַמע ַהּיֶֶלד ֶאת ָהרֹופֵׁ

י ֶאת ָהֲעלּוקֹות. ַכְנּתִ  ֶאְמַצע ֱאלּול ַוֲעַדִין לֹא הֵׁ

ה ֲחִסיִדים  ּמָ ר ּכַ ָחצֵׁ ית ָאִביו ָרָאה ּבֶ ָחַזר ַהּיֶֶלד ְלבֵׁ ׁשֶ ּכְ

 ְמׂשֹוֲחִחים. 

ָבר ֶאְמַצע ֱאלּול, ֶאת ָהֲעלּוקֹות ֶטֶרם  ָאַמר ָלֶהם: "ּכְ

ינֵׁיֶכם?!"ֲהכַ  ם ְמׂשֹוֲחִחים ּבֵׁ ם, ְוַאּתֶ  ְנּתֶ

יר: "ָהֲעלּוקֹות מֹוְצצֹות ֶאת  ְמהּו ַהֲחִסיִדים, ְוַהּיֶֶלד ִהְסּבִ ּתָ

ִמים". זָֹהם, ּוֶבֱאלּול ָצִריְך ְלַסּלֵׁק ֶאת ְרִתיַחת ַהּדָ ם ַהּמְ  ַהּדָ

ָהַרבִּ  קֹוָרּה מֵׁ ּמְ ּזֹו ִאְמָרה ׁשֶ טּוִחים ׁשֶ י ַהֲחִסיִדים ָהיּו ּבְ י ַרּבִ

נֵׁיאֹור ַזְלָמן.  ׁשְ

"ט,  ַעׁשְ ֶרְך ַהּבַ ָבִרים ְלָאְזָניו, ָאַמר: "זֹו ּדֶ יעּו ַהּדְ ִהּגִ ׁשֶ ּכְ

רֹוִאים ְוׁשֹוְמִעים.  ָבר ׁשֶ ל ּדָ ֲעבֹוַדת ה' ִמּכָ ִלְלמֹד הֹוָרָאה ּבַ

ינּו  ֶצל ְיָלדֵׁ ְך, ְוִאּלּו אֵׁ ָאנּו ָהִיינּו ְצִריִכים ַלֲעמֹל ַעל ּכָ ֶאּלָא ׁשֶ

ם".הַ  ָבר ָחַדר ַלּדָ ָבר ּכְ  ּדָ

mailto:LikutimNiflaim@gmail.com
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 7683095-052  למענה אנושי:

 

   תודה מראש!!!

 

 ביחד??? לכים ביחד או לא הולכים  גודה.. הו .. א דגל. 

  דים... נגסידים... מת.... חאגודה  ... דגל  ביחד או לא ילכו ביחד??  ילכו  ... האםוערבעל הנושא ה  דשים ומנייאסים  כולם   "י כאן בא  בימים אלו
לא לטוב   כרע בעניין הזהומה שי  דבר עלל  הולך  מה שבטוח... אני כעת לא  אבל  חלטהו?? אין לי מושג מה  ל או לאצהמפלגה תתפם  הא

הנהן אליטי פובט ה לי בהי בראש: שכל מי שיגי... בא נחליט מרוב אצלךתקשר ותגיב לי על זה כי ב"ה אני לא שם... לא יודע ולא מעניין אותי ובקואל ת( ...וטבולא למ

נא לא לאבד   תי: ו ב ר   הההלו   ...ד ישאר נכוןמיות  וןנכ  יהה  דיעל מה שתמאני רוצה לדבר    )...רו לשםהשיחה... אותי לא תגר  כאן תשקעולו בראשי  
בחירות... ו  של מפלגה  נושאל  בייחס  נטו  כים ביחד או לא הולכים ביחד... זהולהאם ה  בלגןשכל ה  לרגע  נא לא לשכוח   פרופורציות!!

 שלנו...  נסופיתהאי תהדויחס ליבי תלא מהותיו צדדית מאוד ישהמשכן הכנסת... בייחס לנבייחס ל

יואנ שי  כאלו  שיהיו  שלי..בפטי השממ  יםזדעזעמודע  כל  מה  הרי  הותי??  מ  נושא  לא  זה  הקדושות  ירותוהבח  הלגהמפוכי  .  לע  עם 
 ??וים בו...רוב גופי תורה תלשזה דבר ש הציטוטים

באמת    בסייידר...  נכון...  ולכןזה  חשוב...  החפל  דבר  שלי  לבחינוך  צריך  ונו  ולפעול  רור  להקל  בזה...  לא  עדיין    עדיין!!!   אבל   אש 
בשר שנתעלם מן  של  שאלות הרבה יש בזהגופי תורה תלוים בו... ה בשהר דבר גם  זה ...טלונצ'יר  סגם  :ןיתבש צהאני רו פרופורציות!!! 

ה עם בורר ואם התפו"א  מו  ומצקת  מגיס  יש  מתיו  ...ע לומק ורטוהאם זה מצ  ונ"ט בר נ"ט  ביטול בששים  האם יש לב  ח  שםנפל  כשן ועיה
  כן ל  ?? לכן מה? ונט...  'לסיר צב  יםכרוכ  ושאלות הלכתיות חמורות  רהור: הרבה גופי תו יצבק  ...ר וטפלקעי  ומה הברכה שלו..  ה...שמיט
וך לחן ערשוונט יש שלגם לסיר טא שוה  חידוש האלא מאי??    ונט...ל'צ נט נשאר  לו'הצ   א!!ל  ??מקודשמשהו  לפך את הטשולנט  זה הו

 רוב גופי תורה תלוים בו ש חמורות שאלות שמתעוררים בו ..'לונט.בסה"כ סיר צ זה ומפלגות בחירות אותו משקל:על  ...ויש דעת תורה
 'לונט... ר צ... סו"ס מדובר בסיאבל עדיין ...וכמובן שיש לך הרבה השלכות

  אבל עדיין... זה צלונט... גדול!!! מאודהוא סיר  סו"ס לונט כי תכל'ס...ובן שאסור לזלזל בסיר צ'כמ

 לנט הזה... וק בתוך הצ'ועמא נמצא עמוק הוש יתכן... תאחר רואה את זהש מי ...לי חסלתו

 --- 

לי:  דגל וגם אגודה... השאלה שי פתקים... גם  ניש לי חשק לשים שו  פצלויתש  נניח  המליצה:  רך אלה על ד ה לי ש ית הי אבל סתם ככה... 
סתם  ...  ר לעשות את זהאסושאז בודאי    של יום הבחירות  החוקיםא שואל מצד  ן למובאני כ  ר זיע"א מה הוא היה עונה??צו'בים את הרגואם היו שואל

בל   קולותמצד  של  וסתשחית  ישראלת...  גדולי  של  מהוראה  צחוק  לעשות  לא  כך  ורבו...  ...ם  איש  שאלתי    )איש  באמת  לי  והוא    ת"חאז    במקום: ענה 
שזה תלוי   )הר"נ   עתבד(  והגמ' אומרת  ,"תרועה"  הקול של  זה  המ  בגמ'  פקס  שהיה  "לקיי: הרי  ופרש בהלכות שורי פב  התשובה כתובהש

בהו?? למרות שצריך קול זה "יבובי יביב", מה עשה ר' אאגודה    אצל  ח" ואילו"גנוחי גנ  אתרועה היה  'דגל'  אצלשאז נניח    במקומות...
טי  יחחחד שב שי עם  ף ראבהתאס  לךויהי בישורון מ" ש  לכת ה', ובהמלכה יש כללזו המ  הבר"  סו"ס  ... אבלולא יותר   רועהאחד של ת

אז אין ברירה אלא להכניס את שתי הקולות  ...בעניין ההמלכה קולותעות וחילוקי ד היות ויש  אז  כולם צריכים להיות ביחד... "...ישראל 
קולות... ה  לכדי לצאת ידי כ   ת.תר"תיקן את המושג היהודי שנקרא: תשר"ת תש"ת   בהורבי א וכאן  קלפי אחד...  ךבתוו  אחד  בתוך שופר

במקדש שהיו צרים  ת שקופוידוע: הכ  ...ופרבשם ש  גם  נקראת  באמת  קלפי  ממש במקרה  אגב: (  ר אחד...בתוך שופ  תולוי קנף שך שאפשר לדחוהנה ל

   . צה.. לי מ ך ה דר   ל לא כ"כ ע   וא הוורט הזה ה אבל אם תתבונן... עד כאן על דרך המליצה...     למעלה ורחבים מלמטה נקראו בשם י"ב שופרות)מ

 יחד!לא הולכים ש הכרעהתבא היח שננ. ויום הדיןמאוד רציני... עומדים אנו בערב  זה

שמוע אל הרנה ואל התפילה...  ות ללסליח  יחד   נלךמוצאי מנוחה כולנו  ב  יחד בבחירות... אבל ל... גם אם לא הולכים  הההלו... לא להתבלב
אנחנו ו ף היומי...את אותו ד ביחד ונפתח מוד בבלילת  אותו את יחד נפתח גם מ"ד..בי ותולא יחד רציםלנו כו... הכנ"סלבייחד  כולנו נלך 

ש"ך    ואותושו"ע    אותויש לנו את  רעק"א...    שי וחיד  תו אועם  התנא ר"ע... אלא אפילו    עם  ולא רקקיבא...  י עעם אותו רב  ביחד הולכים  
תי  נסע  תותה שב לפני כמאתה יודע מה זה מזכיר לי??  !!  ולכים ביחד!לא האנחנו    רק לשם  .לבחירות... ורק  וט"ז  "אמג  אותווסמ"ע...  

  ו אותבית... הגענו ל אותויצאנו מ... 301.-ב יצאו התינוקתואשתי ו ..3012ס של באוטובו נונסע ואני הבן שלי  ירושלים... אבל לא ביחד.ל
  רק לא באותו אוטובוס... .ך.דר ה אותבית... נסענו 

 וס!!! אוטוב נולד ב מי ש ?? ?? אתה יודע מי...כזה" שים ביחדולכלא המי עושה עסק ב" נו...

לא   אצלם יש פה טרגדיה... אוי אוי...רדית... ובוס של העסקונה החם מתחילה ונגמרת באוטדות שלהיהאלו עם הראש הקטן... אלו שה
כולנו  ... לת רצונו יתברךלעשו  בסה"כ  ולנו רוציםיוצאים מאותה נקודת הנחה... כאבל    נו נו...  ותו אוטובוס...ם באעינוס  לא  ביחד...הולכים  

ואפילו   ..כפרות ולאותםתשליך  אותוו סימנים םאות עם  אפילוו שופר... אותועם  ר"ה...מחזור ל אותו עם הולכים ביחד  כולנו ...דיםיעותם א ש י
... דגל המה שלא יהיבר אחד... שמה שיהיה וודע דאני י  וזה לא כ"כ מעניין אותי...  ...יה ביום שאחרינני יודע מה יהשוב: איאז    לאותו גוי של שבת...

ומי  (  גשו בברוך שאמר... פהם ידקות י  וחצ... אבל תוך שתים  ור שירבמזמ  הם לא יפגשו  בשחרית, וגם אם תבבית הכנס  למחרת  דה שניהם יפגשוגווא
 בחירות חוזרותכמה חודשים ב וד  יפגשו בע  יתכן ששניהם   הקיימות  יבותשבנס  ... מה יהיה אי שם בכנסת... אז קח בחשבון היצמד לאוי אוי אויכן לד מתעקש  שמאוד מאו

לוקי הדעות ף שבינינו ששם בצל את החית לנו את המכנה המשושיזכיר   ףתושצורך באויב מבלי    כבוד של השני  כבד ולשמור עלשכיל לאם לא נ    אויב משותף  עוד  מול

עניין את העניים יך לבא ביחד... זה לא ממשם כולנו נשכי ל לא את רבי מאיר בעל הנס...ו  ישב"לא מעניין לא את ר זה ...הולכים ביחד או לא )...בינינוש
נו נמשיך להיות אגודה אחת לעשות רצונך ול כבוד שמים כי בייחס לזה כה לא מעניין את  ז  ... והכי הכי:כולנו נמשיך לעזור גם יחד  להםכי    והנזקקים

 י...!!! תשמע ל אל תגרר.. הזה צטרף לקול השפויבלבב שלם... אנא... ת
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 הוא ידפוק אותך בחזרה...   אל תדפוק אותו!!!!   זהירות: 
מיותר לציין (נפשית...    קורס  קורס... קורס גופנית...  גוף שלי היהתאום ה... אחת לכמה זמן פכשהייתי בחור

אתה מבולבל ועצבני   ... אפס הרגשות... ... אפס ריכוזתפילהן בכויול  מסוגל ללמוד   לא  ם אתה פתאוש  וחנית הישירה...את ההשלכה הר 

נתי  בהלא  אני תמידו  )חיובא למבינים...בר ייחס ל... סוג של חצי קלאצ' בסר שליטהסוג של חומרגיש   ום אתההכי.. פתא הכיו
... ףיות עייגומר להלא  וישן וישן ו   ועייף  ףייע  קרה שאני פתאוםמה  וף שלי...  לג   מה קרה  עלי...מה עובר  

תקשיב... ש  ...ה לו די ברורכל מי שהיה סביבי היש  כמובן   ן בגרוש... ואז לום... ואין לי מוייחיואין לי כח לכ
אז מה הפלא שזה  הפוגה  ו   תן לעצמך מנוחהו ואתה לא ישן ובקושי נ   תה מעמיס על עצמך יותר מידי...א

באופן עקרוני    תתיאורטי  םם אכי ג  כי...  הזו!!! את האבחנה    כמתיהסלא    בדרך כלל  ...אבל דווקא אני...  קורה
לא ... אני פצעךשלעפילו וא י רגועד הייתי ן האחרו דווקא בשבוע בדיוק עכשיו... אבל מה קרה ...הגיוניזה 

  וני למה בדיוק השבוע קרסתי..שום קשר הגי  רואה
... כי הרבה  תזלזל בזהו... ואל  ד מהסודות של הגוף שלנה עד שקלטתי את אחנה שאולי חמש עשרארך לי  

 ן:  ים הוקז על הטעות הזו... ובכ רשלי ושל הרבה אחסאת יגון 
במזומן!!    הולך  ששם הכל  ...ושבבר  העו חשבון    אתיש  חשבונות בנק בעת ובעונה אחת!!!  י  נששלנו יש  לגוף  

ף ייע רגישת מחר אתה מיד למחרת!!  זה יופיע לך בחשבון הלכת לישון מאוחר...  אתמול שאם ה אומרשז
ייתר או    ייחס למאמץב  ן הלאה וכן הלאה וכ(  זה במקום...אתה משלם על    ור:בקיצ..  תצליח להתרכז  פהק ולאמו 

נפשי ואתה מרגיש את התשיש מיד אח"כ אתה ת  ...מתח  עוד   במקביל  אבל!!   )והעייפותת  וקבל את החשבונית  לגוף  יש 
יותר    ליוע  וכשאתה מתחיל להעמיס  ת!!! גם יודע לתת הלוואות נדיבו אות גדולות... הגוף  הלוו   לש  חשבון

נס  ולמה?? כי זה נכ  שאתה לא מרגיש עייפות... הגוף לא מתלונן...  תע לטובה...יתכן שאתה תופ  כאן   ... מידי 
עמיס על לה  למתחי  אם ככה... אז קדימה... אתהו  "...ואז אתה תראה "כי טוב הואשל ההלוואות... לחשבון  

ותלמד בלי    ... תישן שעתיים שלוש בלילהתדלג לילות שלימיםימים    עצמך ומעמיס... יתכן שבמשך חודש
  די   בל ... א מדויק... מידי פעם אתה תרגיש קצת עייפות  לגמרי  לא לגמרי  זה  אמנם(  !!ףצפצה פה ויצפוף לא י.. והגההפסק

ואתה   )ת עליוהעמסבאמת  ש  למהרציות  ובלי שום פרופ  ...מרק בשביל המע"  ...ליסמ  ממש  תשלום  אבל  ממך  גבההגוף י...  נקודתית
  פרופיל...   די הורל  הספקת   עד אז שיתכן ש(  ... חודש וחצי...חרי חודשז אוא  המרץ...  עם כלתמשיך לדהור על הסוס  

ופן פתאומי...  בא  לפתע  בבום אחד!!!!   ואז  ) איך דהרת על הגוף שלך ללא הפסקה...  שכחת   כמעט   עצמך כבר   אתה ש יתכן
הו  פללא  מראש...  קריסתדעה  בלבול...   ...יהצפו לתי  ב  כותערמ  תאום  חולשה...  מוסברת...  בלתי   עייפות 

 מה קרה??  רגיזה... בלגן...ילות מעיים יחושים... שרירים תפוסים... פעמ
אבל הכל בבת    מצטברים...ות הלגבות את החוב  חליט מו   אחד מופיע  יוםעון!! הגוף  גיע זמן הפרה   וני:אד

כל יום    כעת   לו   אתה לא תתחיל לשלם  .סה נוחה.. אין אצלו פרי .  את החוב.. ף מחליט לגבות  כשהגו   אחת!!! 
ות של שעות חוב   יש בהתאם...אתה מרג  ואז    רוצה את כל התשלום בבת אחת...  שינה... הוא  תעוד חצי שע

עם ההגדרה הזו יותר  כעת בראשם ומסכימים  נהנים  מהכאלו ש  יש(   ים עליךופלנבבת אחת  שינה ועומס נפשי  
 )במידי טו 

  שנה   אחרי עשריםכאלו שגם    אם יש  ... וגם זה נס... כי לא אתפלאעל זהעלות  שנים ל  15  אולי  יארך לו 
  וף מכריז על שביתה חס ושום קשר... פתאום הג אתה לא רואה שום יי  אוד מבלבל...זה מ   לא עלו על זה... כי

  ת עלירזהכש  בשבוע האחרון   מה עשיתי לך   מה קרה? מה    ת הגוףאתה שואל א ... ו מקדיםללא כל רקע  
לות שלי לפני תולש... קשורה לההקריסה שלי היוםקלוט של  תחשוב שאני אמורו   ??  פתאומית  שביתה

 !!  ש לפני חודק שחיזו ו הא בועייםש
 ? כשיו ע דווקא    למה אני אומר את זה ו 

... וזה דווקא גזשים ש אלול והבן עליה מתחיל ל... מתחיל חודההכי מצוי הטעות הזו היאכי בתקופה הזו 
גד...  תנמ  פעולה... לאמשתף    דוהר...  ווקאד  יורה לכל הכיוונים והסוס  ,קם מוקדם  ,מאוחרוב... ישן  ט   לךהו 

מג ש  השלוש  ,שבועייםוככה   ופתאום  עבועות...  מערקובום!!!!    תי"שיע  הכי  כריסת  בימים  בדיוק  ות... 
פני  ... בשבוע שלזה ש  גדולים... דווקא עכשיו הגוף הכריז על שביתה... ואתה מרגיש דפוק!!! תחשוב מה

גב: כאן חשוב להדגיש שלא  א(  ם לי לדבר...אין עאום  פת  ת"יעששמורת הבוקר... ואילו בי לסליחות באקמת  "הר

דווקא החזקתי מעמד הייתה שנה אחת ש  ואז  )ל להיות גם סיבות אחרותת... זה יכו שי"תמיד זו הסיבה לריפיון של ע
פתאום    ... וחניזעזוע ר ם מין  כרוך בזה גש  וכמובן(   נפשית...ית ות גופנ התרסקו ה   הגיעה  ... ואז פתאום"כעד מוצאי יו 

מ  וזה  ... בחוסר שליטה  ת עצמך א  אתה מוצא  לך... לא  כיפור...  לא מתאים  יום  ועוד מתי?? במוצאי  לרמה הרוחנית שלך...  תאים 
רעו  יאשלהם ת וחניופילות הרנ ה שהאני מכיר כמה וכמה בני עליתחיל את הדף חדש של השנה?? להרבבבבנן... מה קרה לי?? ככה 

כי פה    " ...של "שבירת כליםסוג  ך להגיע למילים גבוהות מ וכאן לא צרי  מוצאי חג השבועות... למוצאי יו"כ או  ל  ונראהדווקא סמוך  
   )...וטופשכ זה באמת שבירת כלים

 רש את שלו!!! הגוף דו ש   תמיד לזכור   ... ות פת ולא להת   אז אנא!! לא להתבלבל 
מוקדם  תנגד...  והוא לא ה  שבוע שבועיים  תו לפינהקת או דח... ו עת עתהל  ךאית   ג'נטלמן היה    וגם אם הגוף

כי הוא   ..קמ"ש 160על  עליו  רכובל ר להסיק מסקנות שאפשר להמשיךל תמההכי הכי: או   לשמוח... מידי
חריו...  וקב אכשכבר קלטתי את זה... אני עוהיום  רון! שקל האחאת זה עד היגבה  בסה"כ נתן לך הלוואה והוא 

שניסית    נוסף  וקבעצ'  ל קפיץ... הוא לא מוותר... אתה תשלם על כ שבן מה שהגוף שלנו מחו ין לך מושג כא
 ...  אגרסיביותב  תו לדחוק או 

עצבנים  בכל צום אנחנו קצת מ  סו"ס  את הגוף...  טיפה  לעצבן   לפעמיםמותר    אגב: זה לא סתירה שמותר!!! 
וף את הגוף ינו... בסייידר... לא צריך לעט ינמע  שינהר ולנדד  משות ממותר לפעמים גם לעש  את הגוף...

יום אחד הוא יגבה את זה!! אז כשמדובר בליל שבועות    בחינם!!!   לאאבל לדעת שזה    ...מחירל  בכ  בצלופן 
בשביל לנצל היות עייף יומיים אחרי שבועות  או ביום כיפור... בסייידר... היום הזה חשוב לי... אני מוכן ל 

מלחמת  להכריז עליו  פה זה  על הגוף...    או חודש  ול... אבל להכריז מלחמה של שבועייםהגדום  את הי
זהו   עולם... יתנקם!!   כאן  זה  ואסור לך לחטא על הנפש...  טוב...  יגמר  ובראש   לא  יתנקם בראש  ונה  וזה 

 ו עשיל  יעקב  אה הזו מסרההרצאומר לך... את  יום: את ההרצאה הזו שאני כעת  ולס  לך..בעבודת ה' ש
  ) וה"ק אומר שזה השעיר לעזאזל שהזעשיו... (נתן את המנחה ללאחר שיעקב  בעיצומו של יום כיפור...  

הילדים הרכים  טער... אדוני יודע כי  מצ  ואז יעקב סירב באדיבות...  יע ליעקב ללכת יחד איתו...  עשיו הצ
 לא ביום כיפור    אני גם  תנהלה לאטי...הצאן.. ואני א  לד ומתו כודפקום יום אח  לות עליוהצאן והבקר ע

היא להיות גם  ת המדרגה  יעקב שראשו בשמים... פסג אצל  כי  דופק את הצאן!!!    מים... אני לאמאבד בל
ויבן לו בית ולמקנהו עשה    עקב שלםכש"יבא יביטוי  שלימות של יעקב מגיע לידי  שיא הב ארצה... ו מוצ

שם    נהו עשה סוכות...קמולשל    ינהש  יהתרגם את עבודת ה' גם לאכילה שתסוכות"!!! חג הסוכות זה ל
אבינו  בפסגת  יעקב  דרגיהשלימות    מתבטא  כל  מריש  סוף  עד  ההדרן  זהגין...  ביותר  הגדול  גם   ישג 

פוק  שלא לד  המוצב ארצה...ו   שור וחמור  הויהי לי  כשהראש נמצא בשמים בכל זאת לשמור קשר עין עם
ר: אל תזלזל  ובלתי נפרד מהמלכת ה'... בחור יק  נטימינ דו צריך אותו כאן... הוא חלק  אותו!! לשמור עליו...  

 במה שנכתב כאן...  
 

 !!! אבל רציני -- -תשובה זה לא דבר קשה

 תשובה זה לא דבר קליל!!!! אבל זה קל!!! 

כן... כל הזמן אומרים שתשובה זה דבר קל... אם זה באמת דבר 
זה כ"כ קל... אז   קל אז למה לא כולם רצים לעשות את זה?? אם

 למה יש כאלו שזה נורא קשה להם?? 

  תשובה היא:ה

  !!!רציניאבל  לא קשה!!!תשובה זה 

לי   היו  "כבדים"  ימים  שני  דוגמא:  לך  אתן  אני  הכוונה??  מה 
היה   הלילה...  עד  מהבוקר  קרשים  סחבתי  אחד  יום  בחיים... 

 מפורק...  חצימאוד כבד... בסוף היום הייתי 

שבו סגרתי שידוך... בסוף היום  ם אחד... היום  אבל היה עוד יו
מה קרה??    ...לגמרי  מפורק לגמריחצי מפורק... אלא    הייתי לא

מה כבר עושים    גדול??  ל כךוכי לסגור שידוך זה מאמץ פיזי כ 
הזה??בי לחיים...  ום  לשתות  צריך  להרים  בסה"כ  כוסית    זה 
כבדה...מ לא  צלחת  מש  להרים  יותר    מקסימום  קצת  שהיא 

 גם  כמה כבר צלחת שוקלת... בפרט שזה    ולשבור אותה..  דהכב
 בכלל לא התפקיד של החתן???   

רציני!!!!    זה  לסגור שידוך זה לא קשה!! אבל  מה התשובה???
פה קושי פיזי!! אבל זה משהו רציני!!! כמובן שהרציני פה  אין  

רציני   אלא  ועצוב...  רציני  פרצוף  של  ממקום  רציני  לא  זה 
   יים בלבד..."צינ"לרמהמקום של 

הדירות של  בפרסומת  אכמו  די...  יש  לב  שמת  שם    תוב כרות 
לרציניים   כותבכשהוא    "לרציניים בלבד..." מה מתכוון המתווך

גשת  אני מחפש קליינט לעניין... שמתכנן ל   הרעיון הוא:   בלבד??
לעיסקה. מהעבודה...    א חובבני..... לבאמת  לא לעשות צחוק 

  רצינות מהמקום הזה!!!

מאוד  וי יום  הוא  בחיים  אמיתית  החלטה  מקבל  אדם  שבו  ם 
טוב...   מאוד  רצינות!!    רציני!!!  זה  אבל מכונן...  להראות  צריך 

צריך לעמוד מאחורי מה שאתה עושה!!! וזו הסיבה שיש כאלו  
ל קשה להם  בחיים...עשושמאוד  שינויים  שקשה  לא    ת  בגלל 

נפשית.  או  לא  להם פיזית  הם  לא  רציניים...    מספיק  אלא  הם 
החלטות בחיים...    קבלאסרטיביים... הם לא מוכנים למספיק  

וחבל... הם מפסידים... לסגור שידוך זה יום הכי שמח בחיים...  
ותעמוד   החלטה  תקבל  רציני!!!   תהיה  אחד...  בתנאי  אבל 

 מאחוריה!! 

--- 

 זה לא קליל!!!!מאוד קל לסגור שידוך!! אבל 

  ני!!!מאוד קל לחזור בתשובה... אבל זה רצי

חוייה   זו  לך...  כדאי  קרדיט...  קח  ברצינות...  העניינים  את  קח 
מטלטלת ומעצימה.. אל תפחד שזה יהפוך אותך להיות פתאום  

רציני ומפוחד ומאוים... אתה בסה"כ תהפוך להיות בן    אחד כזה
...  ולא פראייער  , עומד מאחורי ההחלטות שצלואדם אסרטיבי

לקבל    אחד אושיודע  ולבצע  הסוף!!!!  החלטות  עד  די!!!  תם 
הגיע הזמן לפתוח    ...י פסיק לצפצף על עצמא   אניהגיע הזמן ש

-שנרמס מידי יום ביומו ילמען הכבוד האישי של אהת מחאגוד
ביומו   ... יבעצמ  ניממ  - יום  אחד    ניא  שמידי  משהו  רוצה 

בסוף  ותכל'ס מח...  אנעשה  ואני  עצמטף  את  מוצא    י יכשהו 
משהו   הזה!!לסמרטוטידי    אחר...עושה  אימי    !ות  זה  כמוך 

מוביל...  הרגשה   לא  שאני  להרגיש  זו  שהמושכות  סמרטוטית 
ת זו  שלי...  בידיים  לו  לא  שאין  כנעני...  עבד  של  של...  חושה 

 בעלות על עצמו... הוא לא בן חורין לעצמו...  

מה על עצמאות!!! מאבק  ה!!! מלחעל זה אנחנו לעבוד בתשוב
מושכלה את  ב שיב  הבחירה  אלות  תשובה!!!  ז  י...חזרה  ה 

אני  להילחם למען החלש וללחום על כבודו האבוד... הלא הוא  
!! זהו!!! מהיום אני מקבל על עצמי שינוי... וזה יקרה!!!!  בעצמי

זו עבודתנו בימים אלו...  זה יקרה...    חזק  דפוק על השלחןא  אם
ולל קרבשוב  ואני  חיי...  עסק  לעסק...  השליטה  את  ת  השיב 

 אלוקים לי טוב...  

 



 

  

 עמלק??   של   זהות ה תעודת  י מה 

שנה לפנ חצי  זכורב...  י  קורא   ...שבת  כשהבעל 
זכור... פרשת  לקרא  לי    התחיל  הבריק  פתאום 

תוך  ככ  ברק!!! קורא... אני  שכדי  ה  לבעל   מקשיב 
ושילמתי    נפלא...ו  םועצחידוש    התחדש לי  אוםפת
שוט מרוב התלהבות פ כיבמקום..  החידוש הזה על

עין... ק  איבדתי קסדתוהפ  שר  את  זכור י    ריאת 
ל יהיו (  ...שמוע בבית כנסת אחרוהייתי צריך ללכת 

ל תן  אבל  לחזור...  צריך  שלא  לשיגידו  תן  י  בשנה  פעם  חיות... 

לנ...  נערווען שלי קצת להתפרקל אבל    ) ן מותר קצתעווערגם 
 !!!  א הזה ש הנפל יל החידובשב היה שווה הכל

כור  כתוב: ז  רשההפסוף  ב  ש "אומר" כך:החידו  בכן:ו
... ואתה אשר קרך בדרך..  עמלק וכו'.שר עשה לך  א

   ! לא ירא אלוקים!!--- ו ע ף ויגעיי

מי  ??  י מ  "וקיםאל  מישהו פה "לא יראש  כאןכתוב  
 רא אלוקים? פה הלא י 

א הרבה זמן  ל  י עד לפנ  אבל  ...להודות   לא נעים  זא
"ואתה עייף ויגע ולא ירא   תובכמה שהייתי בטוח ש

עייף  שאתה היהודי  די...  ל היהוהולך עזה  קים"  אלו
ואתהוי ואז  היהודי  גע  אלוקים  ירא  לא  הגיע    גם 

ת  ו וטע   זו בורות ש   יודע   רש"י   מד ל מי ש   אבל עמלק...  
הנקרא  הולך "ולא  ה    !!!בהבנת  זה  אלוקים"    ירא 

את    בכלל בך  זינב  עמלק  כלומר:  עמלק...  על 
.  עמלק..הוא!!!  .. ואילו  יגעושאתה עייף  כ  .הנחשלים 

כ   ים,א ירא אלוקלהוא   הפירוש הפשוט של    אן עד 
ש  הפסוק... אננס  היום  הבנת  לפחות  את  יודע  י 

 הנקרא... טוב מאוחר מכלום... 

  לי שאלהה  בזיקה   לפתע   צע פרשת זכור אלא שבאמ
לא ירא ה"ו  באמת  רבש"ע: אם:  מתבקשת ו   פשוטה 

התורה  אז למה    לל על עמלקך בכהולאלוקים" זה  
שלמד רק מי  ש  ...מטעה  כותבת את זה בצורה כ"כ

עמלק  זהש  יודע  רש"י על  בינינוה  ??הולך  ...  רי 
  ?? ככה...  בטעות  הבנתבהתחלה    סתמא גם אתהמ

לכתוב: צריכה  הייתה  התורה  כבר    ךקר  אשר  אם 
מי??בד בך...  ויזנב  לא    שהוא,  קעמלה  הוא!!!!  רך 

ז למה  א...  יגעף ועיי  היית  ואילו אתה...  רא אלוקיםי
  ה ס את זלהכני  תקשתעמ  כן  למה התורה  לא ככה??

ב  דווקא מטעה...  אופןבאמצע  עייף -ש  כ"כ  ואתה 
-שהלנחש    צריך  כעת  ואני  אלוקים...רא  יגע ולא יו
אלוקים" ירא  אלא    "ולא  אתה  לא  עמלק... זה 

 לא: נפ עצום וההחידוש ה   הגיע כאן   ??הבנת

אם התורה  לא סתם כותבת באופן מטעה...התורה 
מטעה...    תבתוכ בצורה  זה  עצמו  ש   סימן את  זה 

ורה פה מגלה לנו  הת  ל ההטעיה של עמלק!!!י תרג 
השיטה עמ   חכמתהמתו  את   הוא איך    ...לקשל 

 את הנחשלים אחריך...   זנבלו  לקרר  צליחמ  באמת
שעמ הוא:  הואהוא   ...לקהסיפור  יר  !!!  א  לא 

אבל   שהואאלוקים...  אליךמ  ברגע  הוא גיע   ...  
שאתה עייף   של חולשה  ברגע  וס אותךתפשתדל למ

לתת לך    באלגנטיותמצליח    הוא  אזויגע ומבולבל... ו
  לא   לא ירא אלוקים!!-ה  פה  אתה  אתה!!!!ש  תחושה

א אלא  מרגיז או  תה...הוא...  שאתה  ברגע  גם   ש... 
אלוקים...  ירא  לא  וגם  ויגע  מה    אז  עייף  קורה 

ם"  יגע ולא ירא אלוקישקורה... כלומר: "ואתה עייף ו
יסיון  אם מגיע לך נ  של עמלק!!!  זיהוי טיס  כר זה ה

יש  רגמ  כבר  אתהעל ההתחלה  ו  יגע...עייף וה  אתכש
... ואין  לא ירא אלוקים  אתהש  אתה כבר יודעו...  דפוק 

שאע סיכוי  בניסיוןשום  אותי   מוד  שונא  ...  וה' 
 אט ירנהו  יש פה תסמינים מובהקים של  אאופס!!!  

ז כי  בדיוקעמלק...  שלו   ו  שהשיטה  שהוא למר...   ות 
ביר את עההוא מצליח ל  לא ירא אלוקים...ש  הפ  הוא

וי  וא  ה...א אתאליך ולשכנע אותך שזה לא הוא אל  זה
"ולא ירא שוי אוי... אל תפול במלכודת הזו... תבין  א

אתה  אלוקים אתה...  לא  זה  ב"  העייספה  ף ה"כ 
 גע...  יהיו

? הוא    ילו הואוא  ! עד כאן    !!!"... ם"לא ירא אלוקי? 
 ש... החידו 

למסת כ"כ  מא  לא   .מהחידוש..  תהתלהבא  כי   כי... 
 : ובכן הסברתי...

כאן   נכתב   אי לווהתופעות  מ  תאח... שלא פעםכבר 
ואוליעה  התמודדותשל    נותוכסהמ  גם  גומות 

שלאנותבניסיו  ועמידה שה  ...  הי סיון  ני רק    ה עצמו 
רק שהייתו  ננורא..  קשה ל   לא    ם בשינייהחזיק  צריך 

ף גם הוא לא ונוסא  לא זו בלבד!!!!  ...כדי לעמוד בזה
שונאינו.. אחרעל  ש.  איכשהו    הצלחת  סו"סכבר  י 

ין  א  בניסיון  אחרי עמידה  בדרך כלל  החזיק מעמד...ל
תחושת התעלות...!!  סיפוק  תחושה  ה  ...אדרבה  אין 
ז  מרגיש תחו  בל...זזזהיא  אתה  ורעה...  דפוקה  שה 

   עעעל הפנים...

כל ראשון במוש  כי  לחשוב... זה בניגוד למה שמקובל  ו
בנשז  שמי  בטוחיםכולם   לעמוד  הוא   יסיוןכה  בטח 

 יפוק עצום והתעלות נפלאה... מרגיש ס

ניסיון    פה  היהכמה שד  עכי    ולמה??  אז זהו שלא!!!
 חככתתשהזה אומר    קשה באמת... מה זה אומר???

ה ז  ל כפפסע בינך לבין נפילה...ש אפלים ברגעים פה
מפגש  אלושברגעים    אומר לך  לא ו  מביש  היה 

מול  יס שמטפי  שלך  שהחולשות  כ.כמעט...  מעט  .. 
ימינהתך. או  חוניצ שברת  האחרון  שברגע  נכון  אז   ..  
זה  ...התגברת"ה  וב  מה   כי  ...משנהלא    כבר  אבל 
מול    םעיא נלה  שמפג ה  הרגשה... זהב  רבנצבעיקר  ש

להגיד לך שזה נכון  (  לי...באישיות שהאפל ושפל    החלק

 .  )...לא... אבל זו התחושהברור ש ???רע רגיש לה

ככה:  נגיד  יודע   בא  כן כ   מי   אתה    נפלא   מרגיש   ן!!! 
   בניסיון??? עומד    כשהוא 

יודע להרגישמ ן  כש  היחיד  מי  אתה  סיפוק    סוגל 
עצמו כוהתעלות   על  מתגבר    ר צעיאותו    ???שהוא 

במשך    הוא כבר היה שם עמוקון...  שכבר קנה אייפו 
  ליט והוא הח  נדבה אותו רוחו  דיום אח   ואז  חצי שנה..
  פה   ...םעצו  סיפוק  פה יש...  ו הואייפון... אה  לשבור את

מ  ...עילאית  התעלות  יש הזה  קדושה הבחור  רגיש 
 למה?? ו ..רוחני מלא בסיפוקתוהוא מ

 .. .רשבו הוא קנה את המכשי של חולשהרגע  אותו כי
הרבה    עבר  מאז  אה....  ..נהקרה לפני חצי ש  כבר  זה

את הרגע הזה    "...כבר עבר על זה "חוק ההתיישנות  מצידו (  זמן...

וא  ה !!! היוםכעת ??ואילו עכשיו )כרלא זו כמעט הוא כבר
 נטו  צדיק..  נטו  ...את המכשיר  בר ונטו שתגבר...  מנטו  

אותך..."  ריקודים אוהבים  אנחנו  הכל לכן    "הקב"ה 
אחד  לכן  מרגש...ו  וביחי  "ככ  פה   ו כז   מרגיש  אותו 

 לו... מגיע  אני בעד.ו ובצדק... צומה...עלות תעה

ליידער   אבל  מ  !!!!! ליידער  לך  כמהיש   סיפורים  ושג 
יום אחד הוא    ... ודי..מתמודד  בחורב  קורים מידי יום

נות לק    נתקף בחולשה ובחוסר שליטה והוא החליט
...  גוב האריותתקרב למכבר  וא  ה  ה  נ הו  ...סמארטפון

 הלוךר  חזו  ...יםרסוע   רוח ונפש  ימאבקל  כנסנ  הוא  ואז
למקום   ודצע... כן להתגברל    ... לאגברהתכן ל  חזור...

?  !...?.כן לא... כן לא... ובסוף  או לא..  הזה  קפקפו המ
הלא!!!    בסוף הוא  ברגבסוף  האחרוןצליח  ...  ש  ע 

 לא... ש

כזה  בחור  לישיבה...   ףסו ב   נו...  לך   חזר  הוא  ש  נראה 
 רגיש התעלות??? מ 

אחד   לזב  רגישמ... הוא  לייםואיזה נע  איזה התעלות
כי   כי...  למה??? . ..הכי גרוע בעולם  ... הוא מרגישגדול

היום...אתה    .תשאל.  אל לי  קרה  מה    עט כמ  יודע 
נו... תי...  הגע  זה דיוטאתראה לאיקניתי סמארטפון...  

תכל'ס... ולא  הרי  אבל  התגברת  ולא בסוף   !!!!  
אתהלאז    נו...  ??קנית? על  פח  טולא    מה  לעצמך 

נו... למה??   בסוף ביום הזה ש  תכל'ס...  כי  השכם?? 
ברו    לא!!! ואילו  לא...  בסוף  אתרק  פגשתי  הזמן    ב 

פגשתי כן!!  הח  בעיקר  הכמעט  את  ה...  שולאת 
נפילה...ככהכ הדחף    בעיקרה  פ   תיגשפ  מעט  את 

  מחטף... ה  את  לבצע  הצליח  טשכמעהשפל שלי ש...  
   הבנת??? 

נפילה  רואה!!! את הכמעט  לא  את ההתגברות הוא 
 !!!  הוא כן רואה 

ה  הסיבה    !נה!! אז  שעזו  ומשברגע  מגיע  תחיל מלק 
אלהצ למיד  כעקירותך  הוא..  מול    חכךמ   ת  אותך 

שלך...הירא שמים  אי  כאןו  ת  מאבק    תנים... מתחיל 
 או לא?? כן... לא... לא כן...   יש לי יראת שמים  האם

שו יודע  תחשוב    שאתה  ברגע  דווקאע  להגיעמלק 
 ש עד מרגיתה  אאז  .. וברגעים של ריפיון.  ף ויגע...יעי
... עוד לא ירא אלוקים... כי תראה  לא!!!! מה אתה  כ

אני   וף  בס  אמנם  תכל'ס...  אבל...  מתפתהרגע 
 התגברת!!! 

עם איזה תחושה יצאת?? את מה בעיקר    'סתכל  אבל
 שת?? פג

נפילה... ויגע    את הכמעט  עייף  ולא את ה"ואתה    ו... 
   "...רא אלוקיםי

כח שבסופו של  ש זו טעות!!! כי אל ת  הההלו...  אבל
קים... ירא אלו  כן ול!! אתה יצאת  את גדתה יצדבר א

הוא  ק  ר עמלק...  בהוא...  אותך  ירא   לא-איתגר 
לכןלכןאלוקים...   בדיוק  זה  התורה    !!!  את  כותבת 

כי    בצורה שכמטעה!!!  טעות  בה... ו ככזו  טועים  לנו 
ור ואומר לי: אין לך מושג איזה בן אדם  ש אלי בחניג

אמרתי מגיעות אלי...    זרות  מחשבות  שפל אני... איזה
ך של  ה"רהיצ...  ה"רלבין היצ נך  בי  תלו: אדוני התבלבל

אתהשפל!!!   ויגעואילו  עייף  אתה    מולו. במאבק    ?? 
ל אל תטעה    "...בלום את ה"ולא ירא אלוקיםמאבק 

זה שאתה עייף ויגע מול    !!!בפרשת זכור   בטעות שלי 
עמלק...   שאתה מלחמת  אומר  לא  ירא    זה  לא 

..  ירא אלוקים. לא  ה   פה הוא  ש  זה רק אומר  ...םקיאלו
   ...ומודד מולמת כבסה" ואתה

 --- 
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טז שאנחנו  קבועה  טעות  בה ו  סוגל  בכ  ועים  י שלל 
במחיר    נו עולה ל טעות ש  זו...  הניסיונות שלנו בחיים

   !!!מוטיבציה...   נחשלים אחריך... חוסר של    יקר 

 התקשר אלי..  ליהע  בןברך  א  :נוספת   דוגמא בא נקח  
בני    מידות רעות יש לי... אני שונא  אומר לי: איזה  הוא

מפ  ...אדם לה  אנשים...ל  רגןלא  לי  בא  רוג  לפעמים 
ה את  מתקן  אני  איך  איך??  מידות מישהו... 

יכרתי את אותו אברך  שלי?? במקרה ה   תמושחתוה
ידע זהב!!!תי שהוא  טוב מאוד...  לו:   נשמה    אמרתי 

  תספר לי מתי בא לך   ואציה...לי את הסיטבא תספר  
   ...ואיפה זה תוקף אותך ...מישהולהרוג 

לי  הוא    יצור:בק שלו..על  מספר    מדובר   .השווער 
תמיד והוא    ...ובלתי נסבלה  ם קשד... א אדם בודדב

מס לא  אחד  אף  כי  לבד  איתו...חי  להסתדר    וגל 
  ובר... המד  "מידות רעות"הבעל    החבר שלי...  והוא!!

המ   היחיד  הטוב  לאךהמוא  ה חליט שה   שפחהמכל 
חי   שווערוה ל השווער הקשיש שלו...ת ערוש חסולפ

בבאצל וזהו  קשה    באמת  ית...  אוהו...  קל!!!  לא 
רגע...  נורא שיש  לפוהים  מצליח  אשווער    ... ותוצץ 

כשה עושה  אתה  מה  נו...  לו:  שלך אמרתי    שווער 
אותך?? ע  מפוצץ  מסתכל  בעיהוא  ניים לי 

 ממות... משתו

ה את  דופק  אני  עושה...  אני  מה  פירוש  ראש מה 
לי לעשות..  בקיר...   יש  לו: מה פירו אמה    ש?? מרתי 

 האחרים  ל הגיסים  ככמו    לךש  אותו מהבית  וציאת
חש  לךש אותו...לא  לאמץ  מה   למו  לי:  עונה  הוא 

זה  אי! ?  ?    את השווער שלי מהבית  וקלזרפתאום...  
זה    !!!נכון  ??נו... מה הבעיה  אמרתי לו:    !!!זה  ב רוע ל
יש לך  מנו שהרי סיכה...  אבל זה מה שאת  ב...רוע ל

רעות ככה:  ...  מושחתותו  מידות  אתהאם   כבר  אם 
לעצמך    לפחות תעזור... אז  רע לבו  מושחת  בלאו הכי

 ??? ...להתפטר ממנו

לפת  !  !   !   ה   ק   י   ת   ש    שלי  השתתק...  חבר  הוא  ע 
 אום הבין!!!  פת

לו ?? הוא  מה הוא הבין פתאום קלט שזה לא שיש 
יש   אלא  רעות!!!  מול    -- עבודה   ן המולו  מידות 

לו    המידות!! יום  אובייקט בבית שמאתיש  גר אותו 
מי שעובד על המידות זה לא   ודת המידות!!!בעיום ב

הוא ש  אומר  כיש לו מידות רעות... זה בסה"אומר ש
 זה לא שהוא  הרבה עובד ומתחכך בעבודת המידות...

ויגע הו  עייף  אלוקים... אלא הוא    אכי  ירא  עייף  לא 
הבנת    עת כ   ...ובש אלוקים תיראה על מלחמהויגע ב

א  פ איזה  יש  שא  ה??בסורד  אברך במקום  ותו 
ביס איזנפלא  פוקסי תובב  המידות  ו...  אני    עבודת 

  המאתגר   השווער  אמצעותב  עם עצמי  זוכה לעשות
שיש   קשה  חושהתבמקום זה הוא מסתובב ב  ...ליש

הוא   ות של עמלק... הגאונ  בדיוק זו ת...  לו מידות רעו
הוא    צר הרע...לחמות עולם מול הייאתגר אותך במ

ויתייע אותך  בהתגברייף  אותך  מלחמת    ותש  מול 
תהיה  היצר... ויגע  כבר  אתה  ווסחוט  עייף    אז ... 

 : מה קרה?  לו אותךישאכש

  ני לא ירא אלוקים... א   אל תשאל...מה אתה תענה:  
יש לי מידת הכעס... יש לי מחשבות זרות... יש לי יצר 

זה לא    למה אתה מעליל?? לא!!!    הרע קשה מאוד...
גר אתהוא מם...  רא אלוקי הוא!! הוא לא יאתה!! זה  

מישהו פה מאוד    כיאתה עייף ויגע  ...  נות אותך בניסיו

  נלחם תה ילו אוא ... לעשות אותך לא ירא אלוקים צהור
 ולא נותן לזה לקרות...   בשיניך

  שראל הצדקניות אולי מכאן תצא הקריאה לכל נשות י ו
 . ת מצפון ונקיפ  של  טעם מרב  כמעט כל ערב  מסיימותש

יום... מה  התפרצתי על הילדים ה  ךאי  י.איזה כעסנית אנ
 שלי?? מה קרה לי??? אני עושה עם הכעסים

  לדים זה לא מול הי  עצביםמתי תביני שהרה...  אמא יק
  כעס!! מול מידת ה  עבודה  ה בעיקר הרבהכעס... ז  הרבה

מצ שהילדים  לא  זה  זה  להכעיס...  אותך    הופךליחים 
מידת ה מול  ותר עבודביאותך    גרמאתלא  אכעסנית... ל
... זה  בסוף יום  העי ג יוי  ותעייפה  תחושה שלהכעס!!!  ה

כעס... מרוב  העיי  לא  יוםעיקר  בסוף  ויגע  זה   ף 
  ני לא רוצה לכעוס!!! א... אאנ   מול הכעס!!!!  העבודהמ

את היום הזה    ה לסייםאני רוצ אני מתחננת לפניכם...  
ל  טוב יותש  נכון  .. אזעוסכ בלי  ופעם  ר  פעם מצליחים 

  בעבודהשהעייף ויגע שלנו זה    נבין כש   הכל תלויו  לא...
אבל אם   ..מול הכעס!! זה יתן לנו כח לעבוד על זה יותר.

עייפות    ולוקים... זזה בגלל שאני לא יראת א ייף ויגע  הע
 ... שתייאמ

עייף  לא    הואעס...  כו   ... מי שבאמת באמתמה שבטוח
 ויגע... 

אלוקים...  מי   ירא  לא  באמת  "ואתה שהוא  אין    אצלו 
   :ע...עייף ויג

מתפר גבולותהוא  ללא  כ ...  ץ  קשריםשובר  שורף   לים 
 וממשיך הלאה... 

  היראת שמים על  בעבודהמי עייף ויגע?? מי שמאותגר 
 לו!!! ש והמידות

כ גם  אנא...  תשכח..אז  אל  אבל  ויגע"  עייף  .  ש"אתה 
אלוקיש ירא  אתה ה"ולא  אתה...  לא  זה  הוא!!  זה  ם" 
 יפול בזה... אבקת שלא לה"כ נ סב

---   

 תה יודע איפה זה הכי הכי פוגש אותנו?? א ו

ופן יע אלול... ובא סו"ס הגדש אלול... הנה...  כאן!! בחו
טהורות...   מחשבות  מגיעים  יותר  טבעי  להיות  רצון 

 יותר ירא שמים...  טוב... 

 רצון הזה... הביע את ה י דרכים איך ל ת ש   ן נכעת יש 

להגיע   כאו  רוצה    וההתלהבות..ק  חשה  לעם  אני  ה'... 
אחת שאלתי... שבתי בבית ה'  ,  ... ה'אלוקיםת ירא  להיו

חיי ימי  להכל  זה  שניה  אפשרות  או!!  אוי...  נח יא ...   ..
 ועבודת ה'... איפה אני  ...  אלוקיםאיפה אני ואיפה יראת  

ינו... שתי המחשבות נכונות!!! הרי מי שרוצה להיות ינוב
ט שיותר  כנראה  הוב...  עכשיו  היה  עד  קצת  וא  קצת... 

: שבותמח ה  השאלה היא לאן לוקחים את    .. .ב פחות טו
 .? או לוקיםאאני כעת רוצה להיות ירא  ם קדימה...  הא

זה את  ירא אוי...  -ל  לקחת  ולא  ו...  ויגע  עייף  ואתה 
מי?? מי לא ירא אלוקים? אני??? אני לא ירא  אלוקים...  

אני מתחיל  ש  שיו?? בדיוק עכשיוק עכבדיואלוקים??  
עכשי דווקא  קדימה...  ירא נהי  ולחשוב  לא  יתי 

ר טוב עמלק... נזכרת לתת לי על הראש  בוק  אלוקים??
י לא  אלוקים...שאני  החו  רא  בין כל  כל  הגדול...  פש 

הייתי   הזמנים לא  ובאמת  מעידות  לי  היו  שבאמת 
מטיח בי שאני לא  ה טוב אם היית דר... אז דווקא היבס

אלוק דוירא  הגעת...  לא  מה  משום  אז  אבל  וקא ים... 
 שסו"ס   עכשיומי... ודווקא  וד בסדר עם עצהרגשתי מא

בדיוק עכשיו להתרומם...    כן רוצה  כבר  אניאני מתעורר ו
הראות לי עד כמה  ... להראיזכרת להעמיד אותי מול  נ

או לעשות  בשביל  אלוקים...  ירא  לא  עייאני  ף  תי 
מלק!!!  לא!! לא ע נחשלות שלי?? ויגע ולזנב את ה

ייף ם כעת עאני אמנאפול במלכודת שלך..  אני לא  
 חשלות שלי...נ לי את ה הזכיר  הצלחת ל  כי  ויגע...
  אני  אבל קים...ח לי שאני לא ירא אלולהוכי  ניסית

ל שאני לא ירא  בגל  באמת  שזה לא  מצליח לזהות
אא לעשלוקים...  נחוש  שאתה  בגלל  אותי  לא  ות 
 ירא אלוקים...   הרחיק אותי מלהיותלף ויגע וייע

אמנם עייף ויגע...    אז זהו שאני לא אתבלבל... אני
אתה!! אלוקים...  אבל  ירא  שלא  זה  הוא  אתה   !

ל רוצה  כעת  אני  אלוקים...  ירא  אני  שוב אני??? 
זה... ל את  אעשה  ואני  שבשמים  אבי  של  חיקו 

 אה... 

הקנא מ   : ום ולסי  הכי ה  ב צורב   ה  של  עליה ת    ן 
 סיונות??  ניד ב מוד שמת 

טנדר  סהזה שנולד עם    הקדוש  אני מקנא במתמיד
או  (לו פרפרים בראש... אין לו ניסיונות  ן  אי  ד...בי

 הוא כזה ירא אלוקים!!!  )... שכן או שלא

ייף ויגע... כל שעת לימוד פה... אני עאבל אני?? אי
כרוכ במלשלי  מוה  החמות  כל 'היפר'ל  שלי...  יות 

 ייגעת אותי בשמירת עיניים... ציאה לרחוב מי

  א כן... והיגע ו.... ו... .ולא ירא אלוקים...  ואני עייף ו
ני לא...  ילו אוא  שלי דווקא כן ירא אלוקים...חבר  

הו  ללמוד...  בקלות  לו  שהולך  בקלות  הוא  לו  לך 
טה הוא  להיות  אלוקיהור...  אני יםרא  ואילו   ...

וטומטית  אאז    שה...כ"כ קהעייף ויגע שזה הולך לי  
 ירא אלוקים...  ו.... ו... ולא  געף ויואתה עיי

אותגר ע ומגה עייף ויווקא כשאתד  לא!!!אז זהו ש 
ירא אתהמול  דווקא  אלוקים...  אלוקים    ת  הירא 

ה... אבל הגדול!! אה... אבל קשה לי להתמיד... א 
זה    לא!! זה לא אתה!!  יים...??ופיתויש לי ניסיונות  

בד אתה זה שעוון... ו יסאת הני לך    מביאהוא!! הוא  
 מולו...  העיויג בעמלמולו... 

ר יהודים... את בתו הגיע הזמן שנחליט בשכל ישר:  
אמורי אנחנו  שם  מי  מי  את  להעריך??  עייף  יותר 

הלויגע   היצר  יממלחמת  מי רא  א  או  אלוקים... 
ע לא  נראה  שדווקא  הכל  וממילא  יגע...  ולא  ייף 

מי יותר ??  אלוקים...יותר צדיקי וירא  אצלו הרבה  
הכעס??   במידת  סמינר ההאם  מושלם    בת 

חיזוק כומדלו  שתפסה  "והסר  הספר  את  עס ת 
ש  "... מלבך שלה  אמא  ועייאו   עבודהביגעה  פה 

הכעס??  מפרכת  יומיומית מידת  העבודה      מול 
העייף והיגע  יום ה את  נו היא לדעת להעריך גם של

שב לאהזה  הזה  הישגים ל  יכולתי  יום  קצור 
ל  מרשימים... כוחיבכ  צתיהתאמ  ה"פכאבל   ל 

ייתי לא כ"כ הון שעד עכשיו  נכ  מעמד!!!  ק י החזל 
אלוקים..י מעכשירא  אבל  לכה" .  רוצה ו  אני  פ 

ולהתנער   אלוקים..יגעמהעייף  ירא  ומהלא   ... 
ביקור...בקי  כרטיס  יש  לעמלק  יב יאו  הוא  צור: 

ומכאי  פחות בעב..מציק  הוא  מעייף...  י.  אויב  קר 
מייגע... נוגע לך בנחשלות. הופך אותך ללא שווה...  

אל ירא  ולא  לך  א  מולווקים...  הלוקין  סוס את 
עניו. להלהישאר  מוכרח  אתה  ש..  על  י  תיעמד 

חת ב... א! אני טועוק: אני ירא אלוקים!! רגליך ולצ
ת ה'... שבתי בבית ה' כל ימי חיי... את שאלתי מא

   פניך ה' אבקש...
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 המבדיל בין קודש לחול...   ... געגועים לשדה ה 

התחלשב שעבר  בירושלים...  נו  וע  תינוקות  מיליוני  לקליטת  חקלאים  אבל  להיערך  יהודים  רבבות  כמה  שיש  תשכח  אל 
את  חבושזרו ליחשוב על הגשמים ו   יחד איתנו וחג הסוכות הקרוב הם יתפלל. בחרונה בירושלים... והנה..שהתמקמו בשנה הא

 עמד מרגש!!!  גם זה מו ...המעדר והמגרפה  את  יטול... יחזרו לקלאיי החמגפ
במשך שנה " בירושלים...  הוא עקר יחד עם כל משפחתו לשנת "השתלמות  יניב החקלאי ישב פה שנה שלימה בירושלים...  ן...כ

סוק ובא כאן לע   נה תמימהרבים לשהחשבונות ה   כלעזב את  שדהו...  ר את  קיהפ  תמדה...ה וה בכזו אהב   עמל בתורה   תמימה הוא 
ראש   לקראת  אבל כעת!!  ,מידי שבוע  ה''כי מציון תצא תורש  חידושים וההתפתחויותהגזית ולכל הבתורה סמוך ונראה ללשכת  

 ??? ... מהכ"ה יו ל   !! אני חוזר הבייתה לראש השנה... ומיד אח"כ אני חוזר לירושלים את החברותא  באחת  הפתיע  יניב  נה...הש
רציני ק  ??אתה  הבייתה??  רה???מה  חוזר  היה  החברות  למה אתה  עוזב את   זה דברע כמי שמ  מאוד מופתע...א  שבן אדם 

כי... כי מיד בב' בתשרי יש את  (רושלים  לי  ה "ימים להגיע כבר לריהודים שמקד  ך... יש הרבה הפו  זה   אם כברר"ה וחוזר...  לים  ירושל

רושלים  "ה ואילך ימר  )וכו'  ראת יום כיפורן... ומיד למחרת מתחילה פרישת שבעה המונית לקהמעמד המרגש של מפרישין כה"ג מביתו ללשכת פרהדרי
  יצא דם  בן א. אבל ש או רק לסוכות...  לים... אז נכון שיש כאלו שנאלצים להתאחר ולהגיע רק ליו"כבעולי רג   תהולכת ומתמלא

 ראש השנה??? ל הבייתה  שוביו  מירושלים 
תי אותך אפילו פעם אחת לא שמע... ושם בבית?? שנה שלימה לא היית    איבדתממהר? מה  ? לאיפה אתה  ?ה קרה יניב...מ 

 בדיוק עכשיו שכולם עוזבים את הבית ומגיעים... אתה רוצה ללכת???לו  זה... ואי מדבר על
ה שלי... שנה ד ה לא ראיתי את הששנה שלימ   אבל  תבין אותי... ש   בטוח ר' חצקל... אני לא  ..  ניו. יניב הסמיק... דמעות עלו בעי 

אני מתגעגע לשדה שלי... מתגעגע ילה שנה שמינית!!!  בראש השנה מתחו  שלי...  הגינה  רוגותעימה שלא השקיתי את  של 
יניב   המשפט...כבר לא  מאוד...  יכול להתאפק...    הצליח לסיים את  לי כח לחכות עדוהוא פרץ בבכי... אני לא  ג ח  אחרי  אין 

זה  ש  תבלינים...שם עגבניות, מלפפונים,    אשתולאשוב לשדה שלי...    "ה וצאי ר.. כדי שמיד במ.לשוב הבייתה   אני רוצה הסוכות...  
  של עבודת הארץ... ה חזור לשגר שבועיים לאחר סוכות... אוכל כבר לזור ד שאחיספיק לגדול במשך החודש... באופן שע 

ר המום!!!  היה  חצקל  קלט  ר'  הוא  עכשיו  ו  איזה ק  נפש  כח  תעצומות  לשנה בשבייניב  מ  נדרשגבורת  מהשדה  להיפרד  ל 
בר מילה על השדה...  יד  ולא ..בשמחה  ועסק בתורה  שלים בירו  שיניב ישב פה  ףנוסלט שכל יום ותמימה!!!! פתאום ר' חצקל ק

...  ליתי אצ  גבורה ו  התאפקות  בהמון המוןכרוך    זה היה   שרוול...א יצא לו מה ל  לא שהוא שכח מהשדה... זה לא היה אדישות.. זה   זה 
 עושי דברו"!!!!  ורי כחב"גי

 יניב החלו   תשרי...ליום ח' ב  לירושלים   רוזח א  הוא השאיר את המשפחה בירושלים... תחכו לי פה... אני  ויניב חזר הבייתה!!!
קות וערבות טוב לימה של מתישנה ש  ירושלים...  משערי  פעם אחת  שהוא לא יצא  לאחר שנה תמימה   לעשות את דרכו הבייתה 

לפני שנה עליתי מין...  הא א וגדוש... יניב היה מרוגש מאוד... מי  מל   של יניב היה   ראשה יתה ארוכה... אבל  הדרך הי  התורה...
טהרות שאני צריך ביות  אלות הלכת כמה ש   היו גם   אולי  בניות...גזר... עג..  לי בראש?? אדמה.  מה היה ולירושלים...    בדרך הזו

וש בתורה... לא  הראש שלי מלא וגד  בן אדם אחר!!!  ני חוזרירושלים אשנה תמימה ב ואילו כעת לאחר    לשאול את הלוי שלי...
ז ידעתי  בזבזתי  נמצא  שאמן...  שעל    בירושלים ני  לזמן  זכיתי  למיגרס  אול...  שמעתתא...  אלפי  כשהגעתי ולמיסבר...  אגור 
לשמור על גופי וידי שאני נאמן לאכול יודע  לסמוך עלי שאני   בלתי אישור שאפשרק בקושי  (   חבר!!!בקושי    יהיית   בתחילת השמיטה   לירושלים 

כי ...  דר מועד ונשים ובס  י בקי בכלים אהלות טהרות מכשיריןוהיום?? היום אנ   )על גבי טהרות... אני מהלך לי כעת די בודד!! 
ר...  רך חזובד  לבדי  כעתאני    אבלעמוסה עד אפס מקום...    כמובן  כעת בדרך חזור... הדרך הלוךולך  לא ה   אף אחד  כמעט  כאמור...

בשנה האחרונה... אני כל הזמן חוזר ומשנן רתי  ס ולשנן מאות רבות של מימרות ושמועות ששיננתי וחזפוסק מלגרו פי לא  אבל  
להתחיל הכל מחדש..   טרךאצ   בשמיטה הבאה שלוות אותי עד השמיטה הבאה... אני לא רוצה  ל  אמורהזה  ידיעת התורה    אוצרכי  
ר השחר...  ויאעד ש  "ומין...למודיה כל תלתין ימהדר את " להיות  ו   לקום מידי לילה בחצות  ...חוש  לעשות מעגל חודשיעם אני נהפ

 המשיך הלאה מאיפה שנעצרתי... וקובץ על יד ירבה... כל פעם שאחזור שוב לירושלים אוכל לואז 
מרחוק...    ים נצפ  ברכ   בנחלת יששכראבל מחולה שה הקטנים של  הנה בתי...  בשעת דמדומי חמה   ולר ארבע ימי טלטוהנה... לאח

ה  והתחבק חיבוק עז... ברוך מחי  רץ לקראתוהאהוב... יוחנן    כןאת יוחנן... הש  פוגשהוא  תע  יניב מתקרב ומתקרב... ואז לפ
 עדין ורךאיר יותר... גדול יותר... ו... וגם קצת  מ ה  קרה לך משהו!! אתה נרא של יניב...  המתים... יוחנן הסתכל עמוק עמוק בפניו  

 ...לקו גם ה ו עדינות ידיים שלךיותר... ה 
.. ודיין נותרהקצרים שע  בימים ת הוא לא נכנס... הוא מיד הלך לשדה!!! לשדה האהובה שכעת  ו לבייניב לא יכל להתאפק... אפיל

המתאמת   ה אכסוף נועם שבת "ק   בדמעות  שב על האדמה הרכה והתחיל לשירבשעת רעוא דרעוין... הוא התיי   דה כעתהרי הש 
  ".פתח להם נועם ורצון לפתוח שערי רצונך..ומתאחדת... 

   ?? לא ולא!!סתירה זה  האם ועים לעבודת הארץ... .. אבל מאידך יש געגרד משבת הארץ.שה להיפכן... ק
 --- 

 ... כן... הכל פתוח... ויד הכל ממשמשים בו...ענבים ה צי התפוחים והלך לבדוק מה קורה בפרדס של ע  מיד  בר... ינימחרת בבוקל
ל "וי אבדה  ששבת קודש יש מושג   במוצאי  ... מה אתה חושב... למה שמיטה... כןצאי גם במו תשאר לנו עוד ש חמדת מנו הפיז

וזהו.. אבדה!!!   הולכת  בבת אחת  שבת פתאום הנשמה   מוצאיי ב בשמיטה לא?? כו  מריחים בשמים להשיב את הנפש נפש" ו
ות חוזרים לגדל ירקת...  רץ חוזרת לפעילומשבת הארץ!!! הא  ים אנחנו נפרד  "ה פעימות... כעת ברכמה  אבל בשמיטה זה קורה ב

   ה...שמיט עדיין ממשיכים לאכול פירות שביעית ולטעום  פליטה...  ת עדיין נשארים לנו לנות... אבל הפירות?? הפירוולנטוע איל
כים  אנחנו צרי:  דיע להם ום וה לחבריוהוא כבר ניגש  יניב לא מבזבז זמן יקר... יש לו כמה ימים ספורים עד ראש השנה...    ...תכל'ס

מסכת כלאים!!! סו"ס בשנה האחרונה  הכי: את  הכי  מה וכמה הלכות שצריך לחזור ולשנן אותם... ויש כולהתכונן לחזור לשדה...  
 שבלונה שלים רגילות הבדרך כלל בשנ(דיני כלאים    ב לשנן אתשו   יךוצר מחדש...    רקגינת ילעצב את ה  שו הערוגות... מתחילשטטו

חורף וקיץ ואנשים שהסתובבו  של    ת כהלכה ומאז זה ממשיך על אותו תקן... אבל כעת לאחר שנה תמימה בו את הערוגועיצולתמיד  דה קבועה... פעם אחת  הש

אחד מהלויים  תמיד יניב אירגן את  שיעור??    ימסור לנוטוב... קובעים שיעור... מצוין... אבל מי    )ל מחדש...חי... כעת הכל מת בשדה
יעור... פנים חדשות באו  המגיד ש כולם עלו לרגל... לתדהמתם לא היה גבול!!! יניב... הוא!! הוא  הסמוכים אבל כעת  שובים  מהי

החברים התמלאו  הכל בשגר לשונו...  הרחקות  ב  ההלכה למשה מסיני  שלמסכת כלאים שגורה על לשונו... כל השיעורים  לכאן...  
וב ליוחנן ולאבימי  מזל ט  עה נתלתה בבית הכנסת:מוד  וכמובן...  שני ימי ראש השנה כה ובקנאת סופרים... נערכים לקראת  בהער

הגפן שלהם טיענ  על חוגגת    ומשהו  לאחר שנתים   סו"סש  ת  לה שנה שלישית...  אקה חלציפיה  ימלאו  בר"ה  וכעת  כי אם  ... 
ט... להמתין כעת עד ט"ו בשב שיך  ממילא צריך להמאילן... והספיקה להיות  שמחה עדיין לא מושלמת כי לבנתיים הנטיעה  ה 

 המשך בהזדמנות... 
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 בקרוב ממש
יות  היקף הסמכו!!! מה מי שיש לו זכות ווטו
 לו...??ש

דף    לומדי  לש  רשה הבלעדיתזו הפכי תצא  פרשת השבוע 
 היומי!!! 

שנה   ה  כמעט  ...האחרונהבחצי  הנושאים  גיות  סו כל  וכל 
בא נגיד את זה ככה:    בדף היומי זה סביב פרשת כי תצא...

של  פ ההפרשה  זה  תצא  כי  ז  שים!!!נסדר  רשת  ה אם 
, עמוני  האסורים לבא בקהל  יניכל ד  ... אם זה וםיב   פרשת

ואדומי,  ומואבי, שפ  מצרי  וכרות  דכא  ממזר,   כה,פצוע 
כתובות  הנו במסכת  כעת  ומוציא  ה  ומפתה  אונס  פרשת 

 י תצא!!! פרשת כ הכל שייך לשם רע... 
  גרת הדף היומיבמס   עוררו אותי  הדברים שמאודמאחד  

זה מחלוקת מרתקת  ...  ום הדין הממשמש ובאבהקשר לי
י שיש  אודות מ הנושא הוא:  בין רבי אליעזר ורבי יהושע...

  או לא?? טו!!! האם זה נקרא שהוא לוקח אחריות לו זכות וו
הסיפור תהנה    שם  בקצרה:  שלא  נדר  שנדרה  באישה 

ובעלהמ זכות...  יש  תור  ווטו  לבעל  נדרי ע"פ  להפר  ה 
ה  אשתו... מה  לומשום  החליט  להפרוא  לא    ... החריש... 

זה    לךואי  מכאןהשאלה היא: האם    ואז הנדר מתקיים!!!
הב  חשבנ של  להטיל  עלנדר  יכל  שהוא  זה  שהרי עצם   ...

הנ  ווטו את  אז  ו  דרולבטל  זה...  את  עשה  לא   הנדרהוא 
? סו"ס  ...על שמו? או שנאמר... מה זה קשור  כעת  נרשם

הו  הרי  היא שתק...  הוא  רק  הנדר...  את  בסה"כ  א  נדרה 
 ציב מחסום...לא ה בסה"כ  "ותלקרנתן לזה "

נפ"מ (הבעל  נדר של    לפי רבי אליעזר זה נחשב   מחלוקת!!!
  )שלה  ו דווקאלו ולא ש  הוא  נדר ה י זה נחשב ש... כתה כתוב ב יבחיהוא ש

ש יהושע סבר:  רבי  נ  זהואילו  האישה...נחשב  של  כי    דר 
שלו לא הופכת את  זכות ווטו  הו  ...היא זו שנדרה  הרי  ססו"

פ  תכל'סו   שלו!!  להיות  שלה  הנדר הלכה  לסק  והרמב"ם 
 ... בי אליעזרכר

 אן??? וב כמה כת קולטאתה וזה פחד פחדים!!!! 
אמנם ש  כל מיני דברים...  לפעמים נעשים בבית שלנו  הרי

עוש אנחנו  אותם..ילא  אותם...   .ם  עושה  אחר    מישהו 
מזה...  עקרונית ו מתנער  אלי  אני  קשור  לא  אבל    ...זה 

ל  יש  וותכל'ס...  זכות  אניטי  על    בטח  ו!!!  לדפוק  יכול 
ול הזו  ה  ומר השלחן  מידי...פאה    שיפה הח  או   ארוכה 

שכזו  ברמה  מ  לרשת  שלנו...ל  מהתאילא  התורני    בית 
ייש ווט!!!  זכות  לי  העדפ  ו...  ש  מה  משום  תי  אבל 

לפע כן...  והבעללשתוק...  נודרת  האישה  החליט    מים 
לה ב"החריש  זהו  "...לנקוט  אליעאז  שרבי  מ!!    תייחס זר 

זה שיש לי    בעצמו!!של הבעל    כמעשה  " הזהל"והחריש
  תייחס אלי... מעשה שמ... זה  אותהזכות ווטו ולא ממשתי  

זה   הרי  אה...  הפרתי??  לא  רק  ואני  נדרה  היא  הרי  אה... 
 ?? שתקתיו תיראי  ואני רק ...עוולה שלהם שלו... מחדל

  ווטוזכות  את היש לו  מי שש  סובר   זררבי אליע  אז מה!!!
על ול  לדפוק  לא בא בחשבון... ברגע    מרוהשלחן  זה  פה 

רשום על שמו!!  מחדל  לא עושה את זה... הו  יכול    שהוא
   וכך נפסק להלכה...

 --- 

פשו לא  הרבה  זה  בכלל...  יהודי פעט  לשמוע  ניתן    מים 
 זה לא קשור אלי...  מה אעשה...מר:  אוו  ץ את עצמושמתר

אני לא    אני לא מתערב... ני... זה בני הבית שלי...  זה לא א
תירוץ מספק...    בטוח שזה  לא  אז זהו שלא!!!    בתמונה...

ש( מקריםיתכן  שלא  כן...ש  ישנם  יתכן  המקרים  ברוב  רי  הכי    )אבל 
או ווטו...  זכות  לך  יש  א סו"ס  באהו...  שזה  לא יפה  מת 

  ךכשהאגו שלמתאים לך... אתה יודע לדפוק על השלחן...  
מי פה    ם רים על דיוקעמיד דבלה   קרה אתה יודעתלץ  קופ

הב  זכ בעל  לו  שיש  מי  בבקשה!!  אז  ווית...  ולא  ות  טו 
המחדלים רשומים על שמו... ושלא יגיד    ה...מש אותממ

 ר אלי...  לא קשו
ללב   עמוק  לקחת  צריכים  אנחנו  התובעני  המסר  את 

בחשבון ולקחת  הדין...  יום  מאיתנו    לקראת  אחד  כל 
ייחס לחברי  במערכת החיים שלו... החל מבחור ישיבה ב

... וכלה בראשי  ביתוה באברך נשוי בתוך  שלו... וכל  חדרה
שמוס אפם  ל  כ דות  מתחת  נעשים  נוקטיוהמיני  ם  ם 

 טו זו אחריות!!! חת בחשבון שוונא לק  "...ב"והחריש
 



“ 

 

 השנה אל תשאיר את ר"ה במחזור!!! 
השנה ויש  ו  הולך  ראש  שש  'גמדדינא  מתקרב  תפילה  לפרקים  כל  להסהיא  כדי דיר  צריך  אותה 

ולתמיד: אחת    ובכן:  שנה...ראש השל  להתכונן לתפילות    צריך  בקיצור:  " .שונושגורה על ל  שתהא
ים צריכ... ש ש  זים  אשכנל  בייחסמדבר כעת בעיקר  התפילות של ראש השנה?? אני    כללבמה זה  

של    אוסף.. זה  לה? מה.ישל התפ  מבנההרבה?? מה ה  שם כ"ככתוב  חזור... מה  לדפדף הרבה במ
 פזמונים שצריך להגיד אותם?? מלא מלא

 ברור:    מאוד   ה הוא של התפיל ! המבנה  אז זהו שלא!! 
ימה  אחת אחרי... ושעה של  ושעה  י התפילהלפנ  אחת  חסידים הראשונים היו שוהים שעה  :ידועכ

 מה איתנו??  אנחנו??אילו ו מתפללים...
 לא שוהים... לא שעה לפני... לא שעה אחרי...   לא!!! נחנוא
לשם שינוי    ד שביום הזהבלב  ויחיד   חד ם איו  ... אחד בשנה יום  יש    ד פעמי!!! באופן ח ש   !!! ז זהו א 
ם... רציניי  ן להיותכ  אותם חסידים הראשונים...כמו    נהוגל  תאמציםמו  צמנול עמתעלים מע  נחנוא

לכן בראש השנה    ...כובד ראששיא הלה בשת לתפיגעה אחרי... ולע שעה לפני... ולשהות שכן להגי
זה   זהו!. שעה תוך כדי...  חריא... שעה  לפנילה... שעה  הים בתפישוויום כיפור אנחנו כן שוהים!!!  

 פדפים הדפים שמדו המחזור עםהסיפור  מה תקצרה וקולעבהגדרה כעת אמרתי לך  !!הכל!
 ? ?? כלפי מה הדברים אמורים 

 פירושים   כל מיני  יםלומד  הם  אש השנה...ר  שללתפילות    ונןכתלה  איךש  יש כאלו ששוברים את הרא
 ברוח הימים הנוראים...    להבין כל מילה  מיוחדים  עם פירושים  מיוחד  ... קונים מחזורבכוונת המילות

 סתבך??? מה לה עזוב!!! ל   ז זהו שלא!!! א 
הזמן לפשנ   הגיע  השנה  את  שיםסיק  ראש  של  מדף  התפילות  לש   גבוה  באיזה  "ימים   וקוראים 

 מחזור... ה שלדפים הצהובים ב ילות של ראש השנההתפ את שאיר אל ת !! חבל!!!לא "...איםרו הנ
מתפללים כל   ופילה שאנחנתפללים את אותה תמ  בסה"כ  אנחנו  הגיע הזמן שנבין שבראש השנה

בי מה??  רק  עום...  זה  באמר"ה  הזה  ת!!!!ל  למבצעאנחנו    ביום  פעמי  ניגשים  עושים    שאנו  חד 
 ... שנה ת בולו פעם אח ביותרבמצב האידיאלי והרצוי  ללהתפכדי לדנו הכל מצי

 היא אמורה לחזור ומהבוידם    ה לא איזה תפילה שנשלפהז  "הילות של רממילא התפ  זה הכל!!! 
  הפעם זה עד הסוף!!!רק   ...םמהיום היו שלנו תפילה המוכרת אותהלשם בחזרה... לא!! זו 

 --- 
 אתן לך דוגמא... רק לשבר את האוזן: 

  פילה הזופתחה פי וכו'... מה פשר התשאל אותי: מה זה ה"מסוד חכמים ונבונים... אשהו פעם  מי
 ??  צת הש"חזרת מתפלל בתחילצ שהש"

לו:   חו  ד.. שוט מאו פ אמרתי  בבין הזמניםלפני  יחד    שם  ונתפלל... ה בשטיבלאך  שתי אותךפג  דש 
שחריתתפיל מש(  ת  שעהלא  באיזה  וו  )...נה  שדיברת!!!!  ראיתי  הש"ץ  בהרי  בחזרת  שכתוב  מי  מ"ב: 

 למה  תה יודעא  ך כלום...רתי בך... לא אמרתי לאבל לא גע  צריך לגעור בו...  צמדבר בחזרת הש"ש
כי אסור לדבר   ית האוירה הכללואיך ש   !!!חוזר התפילה  שליח ציבור ש   ה בשעלא הערתי לך??? 

שליח... והציבור לא היה נראה ציבור...   ראותרחוק מלהי  היהר לא  ציבו  השליח  נראית שם...תה  יהי
... שמדבר בחזרת הש"ץ  צריך לגעור?? במי  מיב  מצטער...סקנדל אחד גדול...    הל האוירה שם הייתכ

ראיתיושם   חזר  לא  אזלא  ציבור...  ולא  שליח  ולא  תבין:  ת  של  שלא  לך  ל  מהיוםהגיד  דבר מותר 
את    להבין  פעם אחת ולתמיד  אם אתה רוצה  !!!אבל  חלילה!!!לאך?? לא!!  ץ בשטיבזרת הש"בח

מי שמדבר מה  ה כ"כ חמור לדבר בשעה זו..?? לולמה זת!! שליח!! ציבור!!!  חזרמה זה    המעמדודל  ג
 מגדיל עוונות עד לשמים?? בחזרת הש"ץ

ביום ו !!שנקרא ראש השנה יום לפליטה!! יש לנו יום אחד בשנה שנותר לנוה' אז הנה... בשביל זה 
 וכיאותכיאה    והנדרשתצינות האמיתית  בר  ילהתפל  גשתל  עושים מצדנו הכלאנחנו    וישם שינהזה ל

... השליח הנהו )ולא זכינו... יום לתפילה..יך היינו אמורים לגשת כל א( ... שרוצה לזכות לדבר עם המלךיהודי ל
  לך בבית הכנסת... הס מוש ...  רישיתח  פתחש נן קודולפתע ארו ...  בכובד ראש  ציבור ניגש עם הקיטל

 כל מילה  ! השם!!!ץ מתנגן... ברוך!!! אתה!! ל הש"מע קולו שדים בשקט מופתי ולפתע נשכולם נעמ
א  טע הראשון... הוקת הז כשהוא גומר אלוקי אבותנו... ואהוא ממשיך אלוקינו ואואז    גשת...מוד

תיתי לחננך בלב צותי שיח להשחיל... אפב  יראתי  ..ליח ציבורמה וביראה לשמש כש יבא  שותטל רנו
 קרוע ומורתח... 

פתוח נראה אותך מעיז לץ... מדבר באמצע חזרת הש" עכשיו בא נראה אותך !! קדימה...יו!!! ועכש
... אוהו... כולם יסתכלו עליך בעיניים  קשות  ךאגער ב   מתבא  אני  ...תדבר  אתה  ... אם כעתאת הפה

איך   כי... כימה זה לא יקרה??  לו  וי שאתה תדבר...כאין סי  !ועזוב... זה לא יקרה!!מזרות אימה...  
לפחות פעם   הנה...  אז     !!!על באמת  לא אבל לא סתם... א...  חזרת הש"ץ  ... זהכעת זה  אפשר...

!!!  השעלי  המקורית!!!!  ץ אמיתית...גישים את עצמנו מול חזרת הש"... פעם בשנה אנחנו מפשנהב
  קריקטורות לא  ו  ומותפרס  לא  כהלא צרי  כזו חזרת הש"צו(נו מנשא...  במ"ב שמי שמדבר אז גדול עוו  רנאמ  עליה

 )...אסט נישטפשזה  את גודל המעמד... כולם מבינים לבד אז כי  ...בחזרת הש"ץ בר"ה שאסור לדבר נול זכירלה
 אש השנה??נו... כעת הבנת מה זה ה"מסוד חכמים ונבונים" של ר

לא תפילהמוןקד  פיוט  איזה  רק  זה  איזה  או  את  סה"כב    זה  לר"ה...מיוחדת    ...  גישה  ה  מבטא 
יום שלנו... רק  שליח ציבור המוכר של היהשל    והשגרתית  המתבקשת יו  מה?? ום  ם אנחנו  ביום 

...  עשרהיש    חיל כבר...תת  נו...  צריך עוד שנים...  בואו תכנסו...  העיקר(  ... לא מסוד חכמים ולא נבונים... מחפפים

אמ זהכיר  השנהובר  )??...ת  רוא  אש  כן  כן!!!  המתאימה נחנו  בצורה  בשנה  אחת  פעם  לגשת  צים 
 ר של ראש השנה...  ו המחז פור של  זה הסי לפחות פעם אחת בשנה!! יה... והראו

 למלון...   יציאה   של   על משקל   כמו   של ראש השנה היא התפילה    
במלון... הופה... מנוחה נופש ולם להם נוסעיאז  שנה... וב פעםאת עצמם  פנקלרוצים יש אנשים ש 

 לר... אני מרגיש מיליון דו זהו... כעת אני במלון.
ה ומלפפון  בבית אוכלים עגבני  לא!!!  ת??? שאין בבי   אחד   משהו ש במלון  י   האם   על השאלה:   יחה סל 
רק מה??    ש גם בבית...לון יש במכל מה שי  עקרוניתם במלון...  ם במלון... בבית ישנים על מיטה וגוג
זה מושלם!!!!  שבבית כל דבר זה חצי חצי כזה ואילו במלון   ההבדל בין בית למלון?? ה בכל זאתמ

בבית יתכן שחצי עגבניה תהיה    נה שלימה...גביהבמלון  אילו  ו  ורה...מחצי גגבינה היא  הש  יתכן  יתבב
שלימה...קור חצי    בה... אבל במלון היא תהיה  חצי מנוחה  יש  ובלגןבבית  יש במלו  אז  ...צעקות    ן 

מה כל    במלון הכל נקי ומצוחצח... בקיצור:אילו  מבולגן ו  חציהבית הוא חצי נקי    ...מתשלמומנוחה  
  מצפהני  את  אילו כשמגיעים למלון... כעוחצי חצי...    כזההכל  שיש במלון יש גם בבית... רק בבית  

    ם!ושלבמ  אבל  יהיה  כל זהשהתפנק...  ל  תן לי  פעם בשנה  שהיה לי בבית חצי חצי...  כל מהש
נה... רק מה?? הש פלנטה אחרת מכלא איזה זה ל "ההתפילות של ר :כאן   על אותו משקל 

 ה... תפילמלון של ההבית  בסה"כ זה
חצי בזמאכל השנה   חצי  ני מגיע  מתפלל   חציחצי מדלג...    אני אומר  זלא... חצי פסוד"ן 

אז    בשטיבלאך...  רוצץילה חצי מת... חצי קובע מקום לתפחזןבמרדף אחרי הר חצי  בובצי
רוצים הפעם  בעצמה... ו  תפילה י חצ אותה לוקחים את    וטשחנו פנבראש השנה אש !!!זהו 

נועה...  ימית... בקשה צ!!! זו בקשה לגטמותר  !!!ה תפילה אבל בשלימותלעשות את אות
   כת למלון של תפילה!!בשנה ללם אחת קשתי... רק פעמה בי

   !!!מושלמתבשנה להתפלל בצורה הכי הכי הכי  פעם אחת
  אותה תפילה פילה של ר"ה זה  מה כ"כ חשוב להדגיש שהת  מאי נפקא מינה??ל   עכשיו  

... חבל  "הר  מדף שלראש השנה בלהשאיר את התפילות של  !!! חבל  חבל  של יום חול?? כי
יום שלנשל הי  ר... סו"ס זה התפילותאותם בתוך המחזו   להשאיר  קח אותם איתך ו...  ום 

 לתוך השנה... 
הכ  צרי   י: והכי  מרובע...   ך לא  את    להיות  שהיש  יתפללו    כל   במשךאלו    כיה   ברמה השנה 
... את המחזור מהבויידם  יאו... אז הם יוציגיע ראש השנהכששל שטיבלאך... ואז   בסיסית

חוזרים המחזור חזרה לבויידם ו  זירים אתאז מחו  הכוונה הלב וכל  כלככתפללו עם י הם ואז
   ... לשטיבלאך

של ר"ה הוא בסה"כ  תבין שהמחזור    ורך להיות עד כדי כך שחור לבן!!!ן צאי  לא!!!ש   זהו   אז 
מדגם של  תפילה  אאיך    סוג  להיות  אידיאלי... מורה  הכי  לנו  ובמקביל    במצב  תפילה יש 

מותר   והההלו...  ...ת הכי בסיסי  ה מר ביבלאך שהיא מלמדת אותנו איך נראית תפילה  בשט
 ייב להיצמד לאחת הקצוות...  ח לאאתה  לך להעמיד את עצמך איכשהו באמצע...

... "הת ברתפילושל ה  סטנדרטיםוחז בני לא אנה אהש ך  משמותר לך להחליט ש... שנכון שב
בשבוע  פעם  לי  מותר  בחודשאו    אבל  מעצמי    פעם  ולצפות  פרופיל...  טיפה לעלות  לזוז 

 השנה מאשרראש    של   את הרמה  כירזת  יותרשהיה ברמה טיפה יותר גבוהה...  ימינה... שי
   את השטיבלאך..

--- 

ות להישאר שם!! בראש השנה... התפילות של  אמורשל ראש השנה לא  : התפילות  בקיצור
ום  נחנו אמנם ריאלים ויודעים שבייותר... אראש השנה אמורות לשמש לנו מדגם שאפשר  

 ... אוחזים שםלא יום אנחנו 
ם טיבלאך מיובש    עולו בשביל ה"ספורט" הרוחני... לא להישאר תקואבל מותר פעם ב...  

  ינו לטובה... ם כיפורים הבא עלעד יוכיפורים זה 
ני  לאך... רק אשל השטיב  של ראש השנה זה בסה"כ החזרת הש"ץ  חזרת הש"ץ הבין של

מתחשק לי  ש  קרבכל בולהחליט  מלאה  כותי הזו...  בהתאםרתי שבמשך השנה זה יראה  בח
אם  ומה יקרה    מותר!! זה חוקי!!ידיאלית...  צורה אעוד יום במשך השנה להתפלל ב  לאמץ

פעם   בחודש...  פעם  אחליט  רואני  אני  רציניתצבחודש  בצורה  להתפלל  בזמן ה  להגיע   ..
ת אחרי... להתפלל במנין רציני... מכובד... ילה... לשעות כמה דקות לפני... כמה דקולתפ

רה במשך ... פתאום נזכרתי שקורגעהגיד מתחילת התפילה עד סוף התפילה... ו... ובעצם  ל
קצת יותר מבוססת משאר ולה קצת...  ה.. לפניך סגצריכים ישועה... אז הנ השנה שאנחנו  

ישועה צריך  שאתה  יום  שלפניט תפשו   הסגולות...  בלילה  הולך   אניבבוקר    שמחר  חליט 
מסו במנין  ולהתפלל  התפי  כובד...מדר  לפני  שעה  רבע  מתפלל  מגיע  מה לה...  ברצינות... 

טיבלאך... לפחות לטעום מידי פעם  תחזור שוב לשדאג.. מחר  אל תיש?? זה לא מרביץ...  
 !! זה חוקי!!! מותר לעשות את זה גם יותר משנה אמיתית מה היא... תפילה 

ד  עוד  תרצה  לב...  א:  וגמ ואם  שמת  הש"אם  המתים...  בחזרת  מחיה  ברכת  מאחרי  ץ... 
מה  כל מיני פיוטים...    יםיל" ואז מתחיוצרות... "ימלוך ה' לעולם... ואתה קדוש...מתחילים  

כל    קולעת: לא תאמין!!! בהגדרה קצרה ו אז  מה הנושא שלהם?    ?? זה כל הפיוטים האלו 
כן...  -היוצרות זה בסה"כ הקדמה ל יום  קדושה!!!   קדושה  אומרים   בשטיבלאך אנחנוכל 

 שה' הזו...ה'נדו מירת קדושה  אהזהו!!! שכן אומרים... לא אומרים... אז    ...בחזרת הש"ץ
ככה יש עבויידה  ...  יעותקת הכנה לפני הת... וכמו שיש עבודמאוד   מאוד  נשגבהעבודה    היא

...  קראת אמירת קדושה... וזה כל הנושא של הפיוטים והיוצרותשלימה של הכנה רבתי ל
   "ך בעולם...נקדש את שמ"שך" או יקדקראת "נ ל והכנה הקדמה מגיע בתור הכל

תפלל  תלא הולך להעמיס עליך מהיום... שכל בוקר ש  אחדאף  אל דאגה...     טת מושגים??? קל הבנת 
לא!! תנוח דעתך...    "...פצחו בקול ה' מלךאיומה י"אדירי    ל לשיר קדושה... תתחי  בשטיבלאך... לפני

 רק מה כן?? 
ז תתחיל ככה למצמץ...  ואקדושה...    הספקתתפלל בשטיבלאך אי שם בג' בשבט... ותזכר שלא  תכש

עמדנו שעה    "האז תזכר שבר  אולי  זה??זמן זה שווה בשביל לחכות ל   ה מרגע... כמה זה חשוב? כ
 היה עבודת הכנה לקראת קדושה...  ... וכל הנושאתוחעם ארון קודש פ תווחצי ביוצר

ומכאן ואילך זה כבר עניין    !ה! אש השנ פעם בשנה בר שמקבלים אותם  הנה לך פרופורציות  
במשך השנה בבויידם   את התפילהוים להשאיר את הקדושה  שלנו... האם אנחנו מחליט

חת נו אפשרות לממש את הזכות הזו גם יותר מפעם איש ל... או ש"ה לר"הרמ להיזכר בה  ו
לי בראש מגיל קטן... שתפילת ראש ... משוכרח לומראני מאגב:    בשנה... ום מה הכניסו 

 ב...עזו  בלא  !!! תפילת ר"ח לא מתפללים בשטיבלאך...  ומכובדת  חודש זו תפילה רצינית
משהו כזה...  שיהיה!!! שיהיה  אבלעל תאריך אחר...  לזה... מצידי תחליט  דווקא אל תצמד 

שאפשר  שיהיו השנה  במשך  גם  יציאה  ה  ומותר  תחנות  את  ראש  כובד  לאמץ  של  ראש 
 השנה... 

הזה... ו  המאמר  בכל  פה  למעשה  הלכה  הכי  שהכי  מה  רוצה   םשא  כמובן!!  באמת  אתה 
תפילת שמו"ע השגרתית... מול הברכת התעשה את זה מול    להתכונן לתפילות של ר"ה...

זה דווקא  שמקובל במסורת    המנגינותר  לחינם עיקלא  (של ישתבח..    "ברכות והודאות"מול הת ואבו

ו  תבחביש אבות  תב  )...כו'ובברכת  ל ראל  ההכנ  פיוטיםח  ועכשיו!!!  כאן  זה  ה  ולפירושים... 
לתפילות ר ביותר  ברית מנחה  זה השח  "ההאמיתית  שיהמעריב  כדי  ורגיל  כוונה  א מכיר 

תתכונבעבודה...   במקביל  בזה  וכמובן...  צדהת  הפעםן!!!  שאחרי...  לגם    כין  תבטיח  יום 
 טוב???גם במשך השנה... וש שוב לפג ונייןמעתפילה הזו אתה לעצמך שאת ה
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 כי תצאפרשת  486 'גיליון מס
 עשירית שנה פ"בתש

 להקדשות ולשותפות בהפצת 

 דברי התורה של רבינו זצוק"ל 

053-3145900 

 
מקור שי"ח 

 כבוד הספרים
ז"ל רבינו בכתבי ו ,הנפתח כלפי האוחזהקפיד כמנהג רבינו החזו"א זצללה"ה להחזיק הס"ת כשהכתב יהיה נגד פניו, דהיינו שהצד זצ"ל רבינו )א

 .מנהג העולםיישב לשנתן טעם  ועי' אילת השחר זבחים כ"ד ב', (סי' קמ"ז ס"ד)לדברי הרמ"א ציין 
, וכשמוציאים ב' ספרים היה ספסל רחב כמבואר ביו"ד סי' רפ"ב ס"א לס"ת ושלא להפנות גבנזהר מאד יה ה תורהלזללה"ה וכשהיה עולה רבינו )ב

להקל בשעה  צדדש )עמ' מ"ג(עמק ברכה בס' עי' ו ,במ"ב סי' קמ"ז סקכ"ט מבוארוכ ,יושבים בקרנותיו ע"פ הוראתומחזיקי הס"ת ומאחורי הבימה 
יישר כחם של הספרדים בזה שעושים פתחי בימותיהם לצד ו :שםד כתב עו( וכיו"ב אבל לא בשעה שאומרים יקום פורקן ,שעוסקים בכבוד הספר השני

למה לא מיחו הגדולים   ,ותמה על בימותיהם של האשכנזים ,ואין כאן שום מכשול ,ונמצא שהספסל של הבימה לעולם עומד מן הצד ושם מחזיקין הס"ת ,מערב
 .)בזה לצוות לסדר הספסל מן הצד כדי להסיר המכשול הזה מעל ישראל

, וכמעט ולא כשפניו כלפי הדלת עם סטנדר שולחןאורך הצד המקביל לביושב לראותו , רבינו זכור לטובבשערי בית כל הבאים מראה המוכר לה)ג
מלבד בשעה שהי' כותב אות בס"ת שאז היה מיסב לשולחן, הלוא   ,ו עם הסטנדרא השולחן ראששבתו באלא או ב ,ראו אותו מיסב לצד השולחן

 זצ"ל הוראת מרן החזו"איסודה בזו  ההעומד מאחורי הנהגמרבותיו, כן ות וכמו כל הנהגות רבינו ששורשם בהלכה ויסודותם בקבל דבר הוא!
 קדש לספרייש לנהוג בכבוד גם שלמד זה מכח אמר שו ,רבינו ז"להעיד כמו ששזה דרך בזיון,  לבחור שישן אצלו שלא יהיו רגליו כנגד הספרים

שלא ואף לספרים  תורה, שלא להפנות גב לספר (יו"ד סי' רפ"ב ס"א)זה גם בדין השו"ע ענין בנכתבו כדין על הקלף בקדושה, ולכן הקפיד לא אפי' ש
אלא  בחדרו לשבת זיע"א רבינו כפי שהי' מקפיד לקוראו] היו ספונים בספרים, לא יכל  -ב'חדר הספרים' [היות וכל הקירות ו, נכתבו בקדושה

כמבואר בעמק  ו ומובן שכשכותב אות בס"ת מותר לשבת כן ,]בפינה זו [שמאחורי' עמדו הפמוטות שדלקו בשבת והיה סכנה להעמיד שם ספרים
 .ברכה הנ"ל

אמנם בעת שסעד ליבו לא הקפיד בזה רבינו, ובדעתי הי' לפרש שחרה לו ביטול הזמן בטלטול המעבר לישב בראש השולחן ולכן היקל בזה,  )ד
  ' אמות'אלא ד'שמעתי שדקדק בספרו  שליט"אשטינמן אכן מידידי הגראי"ש  .וכמדו' שכשניגש לאכול לא מתוך הלימוד, ישב בראש השולחן

רבינו  , כיון שבאכילתו הארעית בימות החול לא הקפיד ספרים לארון מופנה כשגבו ‘וכדו ללימוד מקום לקבוע שלא מקפידלכתוב ש )ח(פע"ח ס"
הקפיד לישב  ,בתוך בית בריתבהיות סנדק לזצ"ל בינו כיבדו את רופוק חזי שכש ,אכילת ארעיחשיב אכילתו לע"ז ולדעתו הטעם הוא לפי שהז"ל 

 ואפשר ששני הסברות אמת. ., לפי שישיבה חשובה היאגבומאחורי שאין ספרים דוקא במקום 
מראה איך רבינו מצדד עצמו שלא להפנות גב לספרים הנמצאים   (עמ' קע"ח)ובס' אלא ד' אמות , ב' כסויים אין מועיל לזהשז"ל ושמעתי מרבינו )ה

 .]וצ"ע ,שה"ז רשות אחרת ולכאורה במקומות שעושים דלתות לארונות אין קפידא[אחורי מחיצה, 
 

 ע"השלמה אריה ב"ר  רוזנברג ברכה רבקה מ' מדור זה מוקדש לע"נ א"מ הרבנית

 



חשב על שידוך כבר בקטנותה
בהיותה אך בגיל שבע עשרה כבר שידך אותה רבינו עב"ג החתן 
החשוב מבחירי ישיבת פונבי'ז, רבי שרגא שטינמן, ועל פניו ניכרה 
ההתרגשות. במכתב לכמה מידידיו שהתגוררו בריחוק מקום הוא 

מספר בשמחה על אירוסי בתו עם בנו של הגראי"ל שטינמן. 
נישואיו  אחרי  צעיר  שבהיותו  השידוך.  התחיל  איך  רבינו  וסיפר 
הלימוד  סדרי  מקום  את  וקבע  החיים,  אור  ברחוב  מתגורר  היה 
והתפילות בכולל חזון איש הסמוך, והיות ורעייתו הרבנית בת שבע 
ע"ה היתה עובדת מחוץ לבית, ולפעמים היה צריך לקחת בשעת 
גדולה  ולא רצה להפסיד את מנחה  הצהרים את בתו חנה מהגן, 
בכולל, לכן פעמים רבות לקח אותה עמו לכולל )ולפעמים גם ערבית(, 

והילדה ממתינה לו במרפסת שבצד.
היה  זצ"ל  שטינמן  ליב  אהרן  רבי  מרן  גם  השנים  באותם  והנה 
מתפלל בכולל חזון איש בעיקר בשבתות אבל לפעמים גם ביום 
חול, ובנו הילד שרגא נ"י היה מגיע עמו לפעמים לתפילות. וכבר 

אז שם עליו עין כי ראה שהוא מתפלל יפה )רשימות הגר"א מן(.
הגראי"ל  של  השכינה  הציעה  לפרקן,  וכשהגיעו 
– אחותה של הרבנית  ישראלזון  שטינמן, הרבנית 
לבת  השכנים  בן  של  ההצעה  את  ע"ה,  קניבסקי 
אחותה וכך נסגר השידוך למזל טוב )ובמשך תקופה 

ארוכה השידוך נשמר בסוד ואכמ"ל(. 

הגר"ש שטינמן שליט"א בתקופת אירוסיו

הכי דומה לאביה
וכך כתב אחיה רי"ש )בהקדמתו לספר דעת נוטה חלק ג' 
על הלכות תפילין(: ''אמנו הצדקנית אמרה על אחותי ע"ה שהיא היא 

הבת שדומה לאבינו בדיוק נפלא יותר מכל ילדיה, ואם היא היתה 
אבינו  עליה  קרא  לב"ע  וכשנסתלקה  כמוהו...  יוצאת  היתה  ָזכר, 
מאמר חז"ל אשרי מי שהשלים שנותיו במהרה, וביאר שבעצם לא 
נפטרה כלל בקיצור ימים ושנים, כי ימיה היו מלאים וגדושים כ"ד 
שעות ביממה, ומי שלא הכירה היטב לא ישער עד היכן הדברים 

מגיעים''.  

שינה מטבעו
היתה רגילה לומר כי מכירה היטב את אביה, והוא בטבעו ביישן 
גדול ואינו מסוגל לעמוד מול ציבור גדול שמביטים בו בכל תנועה, 
כי מטבעו בורח מהפרסום והראוה, וקל וחומר כשמצלמים אותו 
המאוחרות  שבשנותיו  לראות  משתוממת  היא  מאוד  ומה  וכו', 
וכינוסים  אירועים  מיני  בכל  והסכים להשתתף  טבעו,  על  התגבר 
כלל  עם  חסד  ולעשות  תועלת  להביא  כדי  והכל  במרכזם  שהוא 

הציבור. והרי זה ממש הפך גמור מכל טבעו.

''חיים, לך לחנות הספרים''
הצעירים  שטינמן  הזוג  בני  הופתעו  הנישואים,  למחרת  בוקר 
לשמוע דפיקות בדלת הבית. כשהם פתחו נגלתה לפניהם הפתעה: 
בפתח עמדו – גדולי ישראל, אבי הכלה רבינו זצ"ל ועמו אביו מרן 

הסטייפלר זצ"ל. שבאו לבקר את הזוג ולברכם בבית החדש.

הסטייפלר נכנס אט אט, כשהוא שעון על מקלו, והתיישב על כסא 
מזדמן ואמר לחתן רבי שרגא, אמור לי שוב את הדרשא שמסרת 
בסעודת הנישואין אמש, כי היה קשה לי לשמוע. ואכן החתן חזר 
הסטייפלר  מרן  פנה  בענין,  ונתנו  שנשאו  ואחרי  הדרשה,  כל  על 
הספרים,  מדפי  את  במבטו  סקר  הוא  הפשוט,  הספרים  לארון 
לו  שחסר  רואה  אני  חיים,  אומר:  קולו  נשמע  דקות  כמה  ולאחר 
וגם  הוא אמר,  רגע  וכעבור  יהושע,  פני  לו  פה כמה ספרים, חסר 
כן מנחת חינוך חסר לו, וגם אור שמח אין לו... לך לחנות הספרים 

תקנה לו ואני אשלם... מתנה לחתונה...
ואכן רבינו הלך במהירות כמצווה עליו, וקנה בחנות את הספרים 

לחתן הצעיר.

תמונה נדירה של הגר"ש 

שטינמן בבחרותו )מסומן 

בחץ( משתתף בנישואי 

חבר בישיבה, נראים ראשי 

ישיבת פונבי'ז רבי שמואל 

רוזובסקי, רבי דוד פוברסקי, 

וכן רבי חיים פרידלנדר

מצויינת בכיבוד הורים
ע"ה  לדרוש בשלום אמה  ימים  לבוא פעם בכמה  הקפידה מאוד 
ולסייע במה שאפשר לאביה הגדול, גם כשהיה לו קושי וחולשה 

לא ויתרה אף פעם.
מצוינת  זו  בתי  ענין:  לאיזה  בנוגע  רבינו  פעם  התבטא  בכדי,  לא 
במצות כיבוד הורים בהידור יותר מכל שאר ילדיי )מפי אחיה – רבי 

אי"ש קניבסקי(.

מבחין מיד מי נמצאת היום
בשנותיה האחרונות של הרבנית קניבסקי ע"ה המוני נשים צבאו 
המשפחה  בני  מאוד.  בריאותה  על  הכביד  והדבר  דלתותיה,  על 
החליטו כי בכל יום תבוא בת אחרת ותעמוד לצידה לשמור שלא 
יהיה עומס, ושהיא תקבל קהל לכל המאוחר עד לשעה עשר בערב, 
כדי שזמני האוכל והשינה שלה יישמרו כדבעי. ואכן מאז השתדלו 
שכל ערב תבוא בת אחרת ותעמוד על המשמר. הרבנית שטינמן 
כל  את  עשתה  וגם  עקבי  באופן  בזה  שעמדו  מאלה  היתה  ע"ה 

המאמצים לקיים כיבוד אם.
רבינו הרגיש בכך, ופעם התבטא כי ב'משמרת' וביום שנמצאת בתו 
הרבנית שטינמן ע"ה הוא מבחין בכך מיד ולא צריכים לומר לו, כי 
רואה מיד שהבית ריק מנשים בשעה עשר, והרבנית יכולה ללכת 

להתארגן ולעלות על יצועה בזמן 
סביר )מפי ר"א הלוי ליברמן(

מי יודע? רבינו זצ"ל עם להבחל"ח 

חתנו הגר"ש שליט"א, באזור שנראה 

אתר בניה. מי שיודע פרטים אודות 

התמונה נשמח שיודיענו 

ָׁשִנים ַקְדמֹוִנּיֹות על גדולי הדורות 
עובדות חדשות ונדירות מפי רבינו מרן זצוק"ל!

מדור ָׁשִנים ַקְדמֹוִנּיֹות - לשבועות הבאים בעזה”י
פרשת כי תבוא - גאב"ד פונבי'ז הגרי"ש כהנמן זצ"ל )כ' אלול( פרשת נצבים - הג"ר רבי רפאל יצחק וסרמן ר"י אוהל יעקב )כ"ז אלול(

נשמח לקבל מקוראינו הנאמנים מסמכים, תמונות, עובדות ומעשיות הקשורים להנ”ל

בת רבינו הרבנית חנה שטינמן ע"ה א"ח להבחל"ח הגאון רבי שרגא שליט"א




