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 וארטים לפרשת  השבוע
ל ג. איש כי ידור נדר לה' או השבע שבועה לאסור אסר 

ואילו  לה' הנה בנדר הלשון הוא כי ידור על נפשו. 
. מה טעם שנדר הוא על נפשובשבועה איתא לאסר איסר 

. וי''ל, אומר הרב על נפשוואילו בשבועה הוא  לה'
ק, שנדר הוא איסור על החפצא, דהיינו שהוא מבריס

אוסר על עצמו את הדבר המסויים ועושה את זה ע''ע 
כלפיו ומועל בו.  כקדשי ה'כקרבן והדבר נהפך להיות 

לה( לכך כתיב נדר לה'. מאידך -)והוא ע''פ נדרים ב. ו
את בשבועה האיסור הוא על הגברא, היינו שאדם אוסר 

ועוד . עה לאסור על נפשועל החפץ, לכך כתב שבו עצמו
יובן לפי''ז מה הטעם שהנודר לא לישב בסוכה נדרו קיים 
והיינו כשאומר קונם שאני יושב בסוכה אסור לו לישב, 
בשונה מהנשבע לא לישב בסוכה שבטל ומותר לו לישב. 
והטעם הוא כנ''ל כי הנשבע הוא נשבע על עצמו שלא ישב 

ר הוא אוסר וזהו נשבע לבטל את המצווה. משא''כ בנד
את החפץ על עצמו בהנאה והנדר רק חל על החפץ, ולא 

 לבטל מעצמו את המצווה ולכך חל. 
. הגמ' בנדרים לומדת מכאן לא לחלל ל ג. לא יחל דברו

מנהגו, דהיינו אדם שנוהג מנהג טוב אסור לו לבטל את זה. 
. וי''ל דברוונשאלת השאלה היכן הגמ' רואה זאת במילים 

, בכמה מקומות, מנהגהוי  דברשהמילה  דמצינו רמז לזה
עמים  ידבראחד, וכן מנהיג אחד לדור, דהיינו  דברא' 

עמים )כ''ה ברש''י שם(, וא''כ ה''ה ינהיג תחתינו, דהיינו 
 מנהגו.-דברוהכא, לא יחל 

רבים תמהו מה  ל ג. לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה.
הכפילות הזאת, הרי אם הוא לא מחלל דבריו ממילא כל 
היוצא מפיו יעשה. וי''ל שכוונת התורה היא שמי שלא 
מחלל דבריו, והיינו שמקפיד לעמוד במילה שלו ומילה שלו 
זו מילה, זוכה שכל היוצא מפיו יעשה. ואומר הבית לוי 

ושע בן שמצינו כעי''ז בכתובות עז: דבשעה שנשבע רבי יה
לוי שלא ייצא מג''ע, אמר הקב''ה שיפשפשו במעשיו אם 
קיבל התרה על איזה שבועה בימיו יתירו לו גם את זאת. 
ואי לא, לא. ומצאו שלא התיר מעולם את שבועתו 

 ונתקיימה שבועתו שלא ייצא מג''ע.

דורשת הגמ' )קידושין  ל יג. אשה הפרם וה' יסלח לה.
בעלה הפר לה והיא לא פא( שמדובר כאן באשה שנדרה ו

ידעה מזה, ועברה על הנדר, הדין הוא שהיא צריכה 
כפרה, וה''ה כתוב בגמ', מי שנתכון לאכול בשר חזיר 
ועלה בידו בשר טלה צריך כפרה. אומרת הגמ' כששמע 

וי''ל דאיתא  ולמה ר''ע בכה?זאת רבי עקיבא הוא בכה. 
בזוהר שרבי עקיבא שהיה מעשרה הרוגי מלכות, שהם 

ו גלגול של עשרת השבטים שמכרו את יוסף, ורבי הי
עקיבא הוא גלגול של שמעון, שהוא היה ראש המדברים 
במכירת יוסף. ור''ע כל הזמן היה רגוע שהוא לא יענש 
ע''ז, כי סו''ס יצא מהמכירה טוב, כיון שיוסף נהיה מלך 
והציל את כולם מרעב, אבל כעת, כיון שראה שגם מי 

וב ג"כ צריך כפרה, הוא בכה, כי שמתכוון לרע ויוצא ט
הוא הבין שהוא יצטרך כפרה על המכירה שהיתה רעה 

 אפי' שיצא מכך דבר טוב.
ב. ויאמר ה' אל משה, נקום נקמת בנ''י מאת  -לא א 

המדינים, וגו'. ויאמר משה אל העם וגו' ויהיו על מדיין 
יש להקשות הא הקב''ה ציווה  לתת נקמת ה' במדיין.

י ישראל, ומדוע משה שינה ואמר לתת לנקום נקמת בנ
נקמת ה' במדינים? וי''ל ע''פ ברכות ו: שבתפילין של 
הקב''ה כתוב שבחן של ישראל 'מי כעמך ישראל' ואילו 
בתפילין של ישראל כתוב שבחו של הקב''ה 'שמע ישראל' 
כי כ''א אומר שבח על שכנגדו. וא''כ ה''ה הכא, מדין חטאו 

אלף נפשות, וגם חטאו כנגד  24 גם כלפי ישראל שאבדו מהם
ה' שהחטיאו את עם ישראל בעבירה והקב''ה דרש נקמת 

 ישראל אבל משה דרש נקמת ה'. מרבי נתן גשטטנר. 

לא ב. ויאמר ה' אל משה, נקום נקמת בנ''י מאת 
במדרש רבה כב ב  המדינים, ואחר תאסף אל עמך.

מבואר שהקב''ה תלה את מיתת משה בנקמת מדין, 
בין את הקשר. יש הרבה תשובות לשאלה וצריך לה

הזאת. אחת התשובות המעניינות היא תשובת 
שנה ומבואר  120האריז''ל. וכך הוא כותב: הנה משה חי 

בחז''ל מפני שהיה תרומתו של עולם, והעולם הוא ששת 
אלפים שנה, ותרומה הוא אחד מחמישים, החשבון של 

ק אחד מחמישים מששת אלפים הוא מאה עשרים בדיו
-ע''כ. כעת, מהיכן ילפינן אחד מחמישים )דהא אחד מ

נלמד מפסוק ביחזקאל(, ד''ז נלמד  60-ואחד מ 40
ממלחמת מדין בפרשתנו לא' ל', ממחצית בנ''י תקח 

, שבכ''מ תמדוד אחד מן החמישים אחד אחוז
מחמישים. לכן הקב''ה א''ל שרק אחרי מלחמת מדין 

של אחד  הוא יוכל למות, כי רק אז נלמד השיעור
 100-מחמישים אבל בלא''ה הוא היה צריך למות או בגיל

עוד (.                              40-)אחד מ 150( או בגיל 60-)אחד מ
ע''פ הגמ'  תשובה על השאלה הנ''ל, אומר ר''י איבשיץ,

שאל אפיקורס את רבי אבהו, אלוקיכם כהן הוא, וא''כ 
א בגמ' איך טבל אחרי שקבר את משה )דהא אית

שהקב''ה הבטיח למשה שהוא יתעסק בקבורתו( הרי 
במים הוא לא יכול לטבול, דכתיב מי מדד בשעלו מים. 
ענה לו ר''א שהוא טבל באש. ומהיכן ילפינן שאפשר 
לטבול באש? אומרת הגמ', ממלחמת מדין לא כג, וכל 

תעבירו במים, משמע שאש הוא  -אשר לא יבא באש 
יוכל לקיים הבטחתו לקבור עיקר. ולכן כדי שהקב''ה 

את משה, הוצרכנו למלחמת מדין שמשם נלמד שהקב''ה 
 טובל באש וממילא יכול, כביכול, להיטמא למשה. 

ה. אלף למטה לכל מטות ישראל תשלחו לצבא. -לא ד
וימסרו מאלפי ישראל אלף למטה שנים עשר אלף 

וברש''י לכל מטות ישראל לרבות שבט לוי. חלוצי צבא. 
ות אם זה כולל את שבט לוי אז זה צריך ויש להקש

)אפרים  13אלף, כי כל המטות היו  13להיות שימסרו 
ומנשה במקום יוסף( כפול אלף, ובפסוק כתוב שנמסרו 

אלף? וי''ל שהפסוק הזה אומר רש''י מדבר על שאר  12
השבטים שנמסרו בעל כרחם, כי ידעו שאחרי המלחמה 

חר תאסף אל משה ימות )כדכתיב נקם נקמת וגו' וא
עמך(, וע''ז כתוב ששנים עשר אלף נשלחו והיינו בע''כ 
לצבא, ושבט לוי אמנם נשלח אבל לא בע''כ, כיוון 
שמצינו בהם שרצון ה' עולה אצלם על אהבת אבות 
כדכתיב שאמרו לאביו ולאמו לא ראיתיו, וממילא גם 
כאן גבר אצלם רצון ה' אף על אהבת רבם, וממילא לא 

בע''כ, וא''כ תחילת הפסוק ששלחו הוצרכו להימסר 
אלף למטה זה כולל שבט לוי, אבל סוף הפסוק שזה הולך 
 על מסירה בע''כ זה רק שנים עשר אלף. )ה'אמרי אמת'(

לא ה. וימסרו מאלפי ישראל אלף למטה שנים עשר 
אומר רש''י להודיע שבחן של רועי אלף חלוצי צבא. 

עו על ישראל כמה הם חביבים על ישראל עד שלא שמ
מיתתו אמר עליהם משה עוד מעט וסקלוני. מששמעו 
שמיתתו תלויה במלחמת מדין לא רצו ללכת עד שנמסרו 
בעל כרחן. וקשה מה השבח הגדול של רועי ישראל 
שרוצים לסקול אותם. עונה החת''ס, שרועי ישראל 
כשהם טובים באמת אז הם מוכיחים ונותנים מוסר 

ד מעט וסקלוני כי וממילא כל חייהם הם במצב של עו
הם נותנים מוסר. וכשהם מתים כבר רוצים אותם כי כל 
מוסר לאחר שאוחזים אותו ומיישמים אותו רואים שזה 
רק לטובתנו. מסופר על ילד אחד שאמר לאמא שלו, אני, 
כשאני אהיה גדול אנקום בך את נקמתי. שאלה אותו 
אמו על מה? ענה הבן אני זוכר שלקחת אותי לטיפת 

הגיעה אלי אשה עם מחט גדולה, ולאחר שניקתה חלב, 
אותה ושפשפה אותה טוב היא התקרבה עם זה אלי 
והחלה להרים לי את השרוול. ואת אמא שלי לא רק 
שלא עזרת לי אלא אף תפסת לי את הידים בכוח ולמרות 
זעקות השבר שלי נתת לאחות לדקור אותי עמוק עמוק. 

מרה לו האמא וע''ז כשאהיה גדול אני אנקום בך!. א
תחכה לגיל עשרים ואני אענה לך תשובה. הוא חיכה 
והגיע הגיל, הוא אמר לאמא שלו מה התשובה. אמרה לו 
האמא בא איתי. היא לקחה אותו לאיזה בניין שהיה בו 
חדר גדול, פתחה את הדלת והנה הוא רואה ילדים בני 
גילו נכים בקושי זזים. אמא שלו אומרת תיגש לשאול 

הם נראים ככה? הוא ניגש לראשון למה אתה אותם למה 
נכה הרי בגילי היית כמוני והבחור עונה לא חיסנו אותי 
מפוליו. וכן השני וכן השלישי והרביעי. אמר הילד לאמא 
תודה רבה שחיסנת אותי מפוליו ושמרת לי על הידים, 

 אני אעשה כך גם לילדים שלי. 
ברש''י כאן ולא ו. אותם ואת פנחס בן אלעזר הכהן לצבא. 

הקשה מדוע הלך פנחס ולא אלעזר. ויש להקשות מה 
הוקשה לרש''י הא יותר מסתבר שיילך פנחס, ואלעזר ישאר 
לעבודת הקרבנות שהיא יותר מהודרת בכהן גדול? וי''ל 
דמובא לקמן שהלכו למלחמה עם כלי הקודש ומבאר רש''י 

כ שזה הולך על הציץ  שע''י שראו את זה נפלו במלחמה, וא''
יוצא שאלעזר לא יכל לעבוד בקרבנות כי כה''ג כשר בעבודת 
הקרבנות רק ע''י שמונה בגדים וכאן הוא מחוסר בגדים כי 
הציץ היה חסר לו א''כ מהראוי שאלעזר ילך יחד עם הציץ. 
וע''ז תירץ רש''י מכיוון שפנחס התחיל במצווה בזה שהרג 

 את כזבי הוא יילך. בנין אריאל. 
תם משה אלף למטה לצבא אותם ואת פנחס לא ו. וישלח או

יש להקשות למה נכפלה המילה אותם ולצבא וגו' לצבא. 
פעמיים. וי''ל שהפסוק בא לומר את מה שכתב רש''י שהיו 
כאן שתי מלחמות, האחת נקמת מדין על שהחטיאו את עם 
ישראל, והשנייה נקמת מדין על שמכרו את יוסף, ובשביל 

לכך נכתב פעמיים, כי היה כנגד זה הלך פנחס שהיה נכדו. ו
 ב' עניינים. אמרי שפר. 

. יש לא ז. ויצבאו על מדין כאשר ציווה ה' ויהרגו כל זכר
להקשות מה הטעם כתב כאשר ציווה ה' באמצע הפסוק על 
החלק שצבאו על מדין, ולא כתב זאת בסוף הפסוק אף על 
החלק ויהרגו כל זכר שאף זה מציווי ה'? וי''ל דהנה 

ם ח י, מסופר שבימי גדעון נפלו מהמדינים מאה בשופטי
עשרים אלף איש. וקשה איך היו מדינים בעולם, הרי כאן 
מבואר שהרגו כל הזכרים ורק נקבות שלא ידעו איש 
השאירו, וילדיהם שיוולדו להם לאחר שינשאו שוב, 
הולכים אחרי האבא וא''כ איך נשארו מדינים? וי''ל ע''פ 

מלכים שכשצרים על עיר להילחם מה שכתב הרמב''ם ו ז מ
עליה אין מקיפים אותה מד' רוחותיה אלא מניחים מקום 
לברוח שנאמר ויצבאו על מדין ומפי השמועה למדו שכך 
ציווהו. עכ''ד. ומדבריו נלמד שכאשר ציווה ה' הולך רק על 
האופן שבו צבאו על מדין, והיינו שהניחו רוח רביעית 

  לברוח. ואלה שברחו גדעון הרג.
מבואר לעיל כה  ח. ויצבאו על מדין ויהרגו כל זכר. -לא ז 

ח. שהרגו אותם על דבר פעור ועל דבר כזבי. וקשה למה -יז

פעור שזה הטפל כתוב קודם לכזבי, הרי עיקר עצת בלעם 
היתה להכשיל את ישראל בזנות אלא שזה גרם גם ע''ז של 

הוא  פעור וי''ל, אומר רבי יונתן איבשיץ, שהע''ז של פעור
הגורם שיענשו בדבר כזבי. ולמה? כי לולי פעור היו יכולים 
המדינים לטעון אין שליח לדבר עבירה בזנות משום דברי 
הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעים. וא''כ לא מגיע לנו 
עונש. אולם בעוון ע''ז אין את הכלל של דברי הרב וכו', כי 

הע''ז,  המסית הרי טוען שהרב שצריך לשמוע בקולו הוא
וא''כ לשיטתו לא היה לב"י לשמוע להקב''ה כי לשיטתו אין 
הקב''ה רח''ל לכן בע''ז יש שליח לדבר עבירה. וממילא 
המדינים נענשו גם על זנות כי בפעור הם גילו שאין להם 

 טענת דברי הרב.
לא יא. ויקחו את כל השלל ואת כל המלקוח.. ויביאו אל 

ר כתוב למעלה ואת כל וצ''ב דכבמשה ואל אלעזר הכהן. 
חילם בזזו ולמה חזר שוב לומר שלקחו את כל השלל 
והמלקוח, וי''ל דהנה יש להקשות למה ציווה אלעזר 
להגעיל את כל הכלים הלא בוודאי היו גם כלים שלא היו 
בני יומן וממילא לא אסורים מדאוריתא דהוה נותן טעם 
 לפגם ולדעת הרמב''ם דספיקא דאוריתא מהתורה לקולא
לא הוצרכו הגעלה כי כל כלי יש ספק האם השתמש היום 
או לא. וי''ל דמצינו בשני שבילין אחד טמא ואחד טהור 
והלכו בהם שני בנ''א אם בא כ''א לשאול בפנ''ע מותרים כי 
ספק טומאה ברה''ר טהור, אך כשבאים לשאול ביחד הם 
טמאים דהי מינייהו מפקת עכ''ד הגמ' בפסחים י. ולפי''ז 

דכיוון שהביאו את כל השלל למחנה והיו כל הכלים  י''ל
ביחד ונשאלו עליהם בב''א הצריך אלעזר להגעיל את כל 
הכלים. וזה מה שהדגיש הפסוק ויקחו את כל השלל, 
שלקחו את הכל להביאם אל משה, וזה מגלה הטעם על 

 שנצטוו בהגעלה אף שהיו הכלים בספק. פנים יפות. 
ברכות ח. לעולם ישלים אדם בגמ'  לב ג. עטרות ודיבון,

ואפי' עטרות  ב' מקרא ואחד תרגום,פרשיותיו עם הציבור 
וברש''י אפי' עטרות ודיבון שאין בו תרגום. וקשה  -ודיבון 

שהרי יש תרגום. ועו''ק השאלה הידועה למה לא הביא 
דוגמא של ראובן ושמעון שאין ע''כ תרגום. מתרץ ר''י 

מרת שאסור להזכיר איבשיץ ע''פ הגמ' בסנהדרין שאו
שמות של ע''ז, רק מה שמוזכר בתורה, ויש לחקור מה עם 
מה שמוזכר בתרגום, האם מותר להזכיר או לא. ויש ליישב 
הנה ברש''י לב' ח' מבואר שהאמוריים היו קוראים עריהם 
בשמות  ע''ז ובני ישראל הסבו את השמות, ועטרות ודיבון 

ללתא ומלבשתא, היו בשמות ע''ז, כמו שמובא בתרגום מכ
ובנ''י שינו שמם. וא''כ זה כוונת הגמ' לעולם ישלים ואפי' 
עטרות ודיבון יאמר תרגום שהוא שם ע''ז וממילא רואים 

 שמותר לומר שמות ע''ז שהם בתרגום. 
לב כד. בנו לכם ערים לטפכם וגדרות לצנאכם והיוצא 

יש להבין מדוע הוצרך לומר בנו לכם ערים  מפיכם תעשו.
וגדרות לצנאכם, הרי אמר אח''כ וכל היוצא מפיכם  לטפכם

תעשו וזה כולל את מה שאמרו קודם גדרות צאן נבנה 
למקננו וגו'. וי''ל דהנה לעיל לב ט אומר כשאמרו גדרות 
צאן נבנה למקננו וערים לטפינו. אומר רש''י חסים היו על 
ממונם יותר מבניהם ובנותיהם. שהקדימו מקניהם לטפם. 

ה שאמר להם משה כל היוצא מפיכם תעשו, פרט וא''כ זה מ
לדבר אחד, שבו אל תעשו את היוצא מפיכם, לפי 
שהקדמתם מקנכם לטפם. אלא בנו לכם ערים לטפכם 

 וגדרות לצאנכם, והשאר כל היוצא מפיכם תעשו. 
לב לא. ויענו בני גד וגו' את אשר דיבר ה' אל עבדך כן 

ו בני גד ובני יש להקשות למה לעיל בפסוק כה אמרנעשה. 
ראובן עבדך יעשו כאשר אדני מצווה ואילו כאן אמרו את 
אשר דיבר ה' כן נעשה, למה שינו והוסיפו ה'? וי''ל דהנה 
מובא בפוסקים )מקורו ברמב''ן במלחמות ביצה כ. בשם 
השאלתות דרב אחאי( דהעושה דבר ע''י שליח אין צריך 

של תנאי כפול כי השליח עשה השליחות רק לאופן זה 
התנאי ולכך ל''ב תנאי כפול. והנה לעיל הם סברו שמשה 
היה שליח של הקב''ה ולכן לא כפל תנאו ולכך אמרו שיעשו 
כאשר הוא מצווה. אבל כאן שהוא אמר את הדברים בתנאי 
כפול הם הבינו שזה לא שליחות של משה אלא זה שכינה 
שמדברת מתוך גרונו כמו שהיה בדרך כלל עם משה רבינו, 

ם זה רק שליחות הוא לא היה צריך לכפול תנאו, לכן כי א
כיוון שהקב''ה דיבר עימם ממש אז הם אמרו את אשר דיבר 
ה'. )והטעם שבתחילה לא עשה עימם תנאי כפול כיוון 
 שעדיין לא ענו לו נעבור חלוצים(. משך חכמה וצפנת פענח. 
לב לח ואילך. מכיר ויאיר בני מנשה נטלו חלק בעבר 

לו חלקו. ואילו על יאיר  נתןמכיר כתוב שמשה על  הירדן.
חלקו. וכ''ה בדברים ג יג מפורש יאיר לקח כל  נטלכתוב ש

חבל ארגוב ולמכיר נתתי את הגלעד. וצ''ב שהרי שניהם 
כבשו ולמה על אחד נאמר נתן ועל השני לקח וי''ל שהרי 
משה התנה עמם אם תחלצו לפני ה' למלחמה והיתה הארץ 

ה אצל יאיר לא נשלם תנאי זה כי נהרג לכם לאחוזה. והנ
בתחילת המלחמה )כדאיתא ב''ב קכא:( וא''כ הוא לא קיים 
את התנאי אז זה לא נקרא שמשה נתן לו, כי נתינת משה 
היתה למי שיקיים את התנאי, והוא לא קיים, אלא זה 

ע''י כיבוש מלחמה. משא''כ מכיר שקיים  לקחנקרא רק ש
לו. לפי"ז גם מתורץ מדוע  נתןאת התנאי זה נקרא שמשה 

, ואילו אצל יאיר וישב בהבפסוקים מ מא. אצל מכיר כתוב 
לא כתוב וישב בה, משום שיאיר מת קודם ולא הספיק 
לשבת בה. עוי''ל שמכיר קיבל ממשה לכן היה צריך לשבת 
כדי לקנות בקניין חזקה. משא''כ יאיר שקנה ע''י כיבוש 

הגרי''ז מבריסק מלחמה לא הוצרך לשבת כדי לקנות. )
 וצפנת פענח(.



 מאמרי מוסר וסיפורים מענייני הפרשה

לדיבור האדם יש כח  לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה.
עצום. ההבדל בין פנויה לאשת איש תלוי באמירת 'הרי את 

אמירת הפה, ואז לאחר מקודשת לי'. וכן תרומה נעשית ע''י 
אמירת הפה נהיה חייב מיתה כשאדם לוקח את האישה או 
אוכל את התרומה. ויש להיזהר מאוד בעוון נדרים שכשלא 
מקיים חלילה כתוב בחז''ל שאשתו ובניו של אדם מתים 
מזה, אדם צריך לדעת שפיו אינו הפקר. הוא לא יכול לעשות 

ואם עולה  עם הפה מה שבא לו, ואח''כ להמשיך הלאה.
למשל לתורה ומבטיח לתת סכום מסויים ולא אמר בל''נ 
זה חמור ומסוכן כאחד, )רבי ניסים קרליץ העיד שהחזו''א 
אמר לו שאצלו אין הבדל בין אם אמר בל''נ ללא אמר בל''נ( 
וכן כל נדרי מצווה כגון אדם שאומר אני אלמד עם פלוני, 

ולא עושה  או אלך לקיים איזה מצווה ככיבוד אב או חסד
זאת הוא עובר על איסור, אבל מי ששומר על כל מה שיוצא 
מפיו ומקפיד לקיים זוכה שתפילותיו עושות פירות. ושומר 

להוסיף את דברי  וראויפיו ולשונו שומר מצרות נפשו. 
הגר"א באגרתו: "ועד יום מותו צריך האדם להתייסר. ולא 

)מתוך  רק ברסן פיו ותאותו. -בתעניתים, ולא בסגופים 
רינונה של תורה אב תשע''ב(. ועל האדם לקיים נדרו מיד 
כשאומר שמא ישכח חלילה ויעבור על נדרו. ובאמת מצינו 
כך אצל גדו''י. רבי חיים גרינמן היה נותן מעות יזכור עוד 
קודם יו''ט מפחד שישכח חלילה, ואח''כ ביזכור היה אומר 

 בעבור שנתתי צדקה בעבורם. 
והקפידו על כל היוצא מפיהם: יש  שמרווידוע שגדו''י 

מאות סיפורים מוכרים ולא מוכרים על הקפדתם של גדו''י 
על כל היוצא מפיהם. נביא כאן כמה סיפורים על כך דברים 

יעקב קמינצקי אכל פעם בפסח אצל רבי שהבאנו בעבר: 
אדם אחד, והוצע לו לאכול משהו מבושל שרבי יעקב לא 

י דרכי שלום אמר רבי יעקב כ''כ סמך על כשרותו. מפנ
שהוא לא אוכל שרויה, ומיני אז עד סוף ימיו הקפיד רבי 
יעקב לא לאכול שרויה למרות שמנהגו היה לאכול שרויה. 
כשהגיע רבי יעקב לגיל שמונים הוא התחיל ללבוש תפילין 
דר''ת, ולשאלת מקורביו הוא אמר שבהיותו בן חמישים 

תפילין דר''ת, הרי אמר לו אחד מידידיו למה לא ילבש 
הח''ח ג''כ לבש, אמר ר''י הח''ח לבש בגיל שמונים ג''א 
לכשאהיה בן שמונים אני אלבש. וכעבור שלושים שנה רבי 
יעקב נהיה בן שמונים וזכר את אותו סיפור והתחיל ללבוש 

אברהם מטשחנוב התארגן לנסוע  רביתפילין דר''ת. 
ני משפחתו לאסיפת רבנים חשובה שדנה בענייני הכלל, ב

ניסו להניאו מכך בשל מצבו, אך הוא הרגיע אותם באמרו: 
וכי אתם חושבים שאני אאלץ לשבת שם ימים רבים. כוונתו 

כל  עמדהיתה שיחזור מיד, אך כיוון שיצא הדבר מפיו הוא 
נוסף מסופר על הרב אלישיב שבשנות  סיפורזמן האסיפה. 

ן שסמוך זקנותו המופלגת כשכבר יצא רק לבריתות בקראוו
לביתו הגיע להזמינו יהודי שלא היה מקורב לרב וביקש 
שיבוא לברית שהיתה במקום מרוחק ביישוב טלזטון אמרו 
לאותו אדם אין סיכוי שהרב יבוא, אך אותו יהודי סיפר 
לרב שמספר שנים קודם לכן היה לו ברית בבימ''ד של הרב 
והרב לא חש בטוב ואמר שפעם הבאה יגיע לברית, מיד 

שמע זאת הרב אלישיב הוא אמר א''כ אני מגיע ובאותו כש
הזמן בקושי היה מגיע לשמחות של צאצאיו, רק מכיוון 

הוצרך רבי אריה לוין להלואה  פעםשיצא מפיו הוא קיים. 
דחופה, הוא פנה לאיזה אדם וקיבל את הסכום שביקש 
כשהוא מבטיח שעד יום פלוני הוא יחזיר את הסכום, והנה 

רעון ובאותו היום ירד שלג כבד שלא היה הגיע יום הפי
אפשר כלל לצאת מהבית... אבל רבי אריה הבטיח והבטחה 
צריך לקיים, וכך רבי אריה יצא מביתו מתבוסס בשלג 
הכבד צעד אחר צעד כשהוא בקושי מצליח לדדות עד שהגיע 
לביתו של המלווה. כשהגיע לבית המלווה שמע מהחלון את 

על שהלווה לרבי אריה והנה  אשתו של המלווה גוערת בו
אתה רואה הוא לא מחזיר, הבעל ניסה להרגיע שאפשר 
לסמוך על רבי אריה... לפתע דפיקות בדלת רבי אריה הגיע 
להחזיר את ההלוואה, המלווה בראותו את רבי אריה אמר, 
לא הייתם צריכים לטרוח האם היה לך צד שאנו לא 

חר כשירגע סומכים עליך שתחזיר, היית יכול להחזיר מ
קצת? אך רבי אריה ענה הבטחתי להביא עד היום אז אני 

הרב שטינמן השתתף  פעםמחוייב בכך ללא כל ספק. 
בלילה, כשנשאל  12ארוכות באיזה שמחת חתונה עד השעה 

ע''כ אמר הרב שטינמן שכשהגיעו הוא שאל את משמשו מה 
אמר הרב שטינמן א''כ נשאר  12-השעה? והוא ענה עשרה ל

 11-, לאחר רגע אמר השמש שטעה והשעה עשרה ל12עד 
 12אבל הרב שטינמן אמר כיוון שאמרתי כבר אז נשאר עד 

מפונביז' בראש השנה נהג לאכול ביחידות,  הרבולא נשנה. 
וגם כשנשא את הרבנית בזיווג שני, המשיך לנהוג כך. 
וכשנשאל על כך הוא סיפר שבשנת תרפ"ט הוא נסע 

ר הישיבה, היה זה לפני ראש לארה"ב לערוך מגבית עבו
השנה, והוא הוזמן לסעודת ליל ראש השנה אבל הוא הבין 
שזה מקום שלא מתאים עבורו, הוא היה נבוך ולא יכל 
לסרב. והנה עלתה במחשבתו תשובה הולמת הוא אמר 
למזמין, הנני נוהג לאכול בליל ראש השנה ביחידות, וכך 

ת בליל ראש הוא לא נעלב. מאז אני נוהג לאכול ביחידו
 השנה, אמר, כיוון שכך יצא מפי, ו"ככל היוצא מפיו יעשה". 

את דברי חז''ל שאמרו ברית כרותה לשפתיים,  וצריך לזכור
ואל יפתח אדם פיו לשטן, והיינו כשאדם אומר משהו לא 
טוב שיקרה אפי' כשלא מתכוון כלל יש לזה השפעה אדירה, 

שיקרה הדבר, וזה  ואפי' כשמתכוון לטובה ועלול אח''כ
ממש סכנה, ולכן צריך מאוד להיזהר בכל מילה שיוצאת 
מפיו, וגם אם בסוף לא נגרם עי''ז נזק ישיר ממה שאמר זה 
בגלל שהקב''ה הוריד לו מזכויותיו דברים אחרים שהיה 
אמור להיות לו בזה טוב. וכן אסור לאדם לסמן שחיטה על 

נביא כאן כמה עצמו וכדו' כי הוא ג''כ פתיחת פה לשטן. 
סיפורים מחז''ל עד דורינו על מקרים שנאמרו דברים 
ולפעמים ממש בלא כוונה כלל ואח''כ לדאבון לב זה 
התקיים: כתוב בחז''ל שהסיבה שרחל מתה בדרך משום 
שיעקב אמר שאם ימצא התרפים אצל מישהו ממשפחתו 
הוא לא יחיה ובגלל זה רחל מתה באמצע הדרך. הגמרא 

רת שאילו אברהם כשעלה להר המוריה לא במועד קטן אומ
היה אומר ונשובה אליכם הוא היה עוקד את יצחק ורק 
בזכות ששמר על דיבורו ואמר ונשובה חזרו שניהם. יש 
סיפור שמופיע בתענית דף ח. על אישה אחת שנפלה לבור 
ואדם אחד חילץ אותה ובשכר זה הסכימו שניהם בתקיעת 

ישהו אחר, ואמרו כף שינשאו זה לזו ולא ינשאו למ
שהחולדה והבור יהיו העדים על זה. והלכו לדרכם, לימים 
האיש שכח מכל המקרה ולא עמד בשבועתו ונשא אישה 
אחרת והוליד ממנה שני בנים, ולימים הבן הגדול נפל לבור 
ומת והבן השני ננשך ע''י חולדה. אותו האיש הבין שדברים 

חולדה והבור בגו, הוא פשפש ונזכר באותה שבועה שאמר ה
יהיו עדים בינינו, מיד הוא חיפש את אותה האישה ומצאה 
והיא אכן לא נישאה, וגירש את אשתו הראשונה בהסכמתה 

 ונשא לאישה את אותה אישה שנשבע לה בעבר. 
היה איש צדיק רבי דב סוקולובסקי חתן של רבה בירושלים 

של מיר רבי אברהם צבי קמאי. הוא סיפר סיפור נורא 
ימי ילדותו במיר: חי לו יהודי עשיר במיר, חייו של שהיה ב

העשיר התנהלו בשלווה וברוגע אך יום אחד הוא החליט, 
לתדהמת כולם, לעזוב את כל עסקיו ולעלות לארץ ישראל. 
וכך היה הוא ניפרד מכולם ועלה לארץ. כעבור כמה חודשים 
שב אותו עשיר למיר. כולם התאספו ובאו לשמוע מה בפיו 

זר. כעבור שעה עמד העשיר על הבימה בבית הכנסת ומדוע ח
וסיפר על ירושלים, על הכותל המערבי, על מערת המכפלה, 
על קבר רחל, היושבים הקשיבו בשקיקה לכל מילה. ואז 
עבר העשיר ודיבר על מצבם הכלכלי של יהודי ארץ ישראל. 
הוא תאר שיש אנשים שאינם מסוגלים לפעמים להביא 

.  וסיים ואמר במרירות: "מוטב לחם לבניהם הקטנים
מאשר להיות אדם בארץ ישראל" ואז  –להיות כבשה במיר 

לעיני כל הנוכחים התרחש דבר נורא. העשיר התמוטט 
במקום, וגופו החל נופל ארצה, כשאבריו רפויים ופניו 
מעוותות. אך הוא לא נפל ממש, גם לא התעלף ובוודאי שלא 

נו בצורה נוראה, תוך איבד את הכרתו. שריריו הם שהתנוו
דקות נראה האיש שרוע על ידיו ועל ברכיו,  כהולך על 
ארבע. מראהו הנורא הזכיר מראה של ... כבשה! וגם דיבורו 

 בבית העלמיןהיה לא ברור. הברות משונות יצאו מפיו. 
סגולה בפתח תקוה ישנה מצבה עתיקה, הראשונה בבית 

ת כרותה הקברות ועליה חקוקות באותיות גדולות "ברי
לשפתיים" ידוע הסיפור שמאחורי המצבה: בית העלמין 
הוקם בתחילת שנת תרמ"ט וביום י"ט בתשרי תרמ"ט 
נקבר שם הנפטר הראשון. הסיפור החל כאשר קידשו את 
חלקת בית הקברות כמנהג ישראל לקדש את החלקה של 
האדמה לפני שקובעים אותה עבור קבורת נפטרים. ולאחר 

ברות דברו האנשים ואמרו נו, מי יהיה שקידשו את בית הק
כאן הראשון? עמד אחד מהאנשים ואמר בבדיחה "אין לי 
בעיה להיות הראשון"... לא עברו עשרה ימים ואותו אדם 
עצם את עיניו ונפטר. כשקברו אותו החליטו רבני העיר של 
אז, לרשום על מצבתו את סיפור פטירתו, כדי שכולם יראו 

לות נרשם: "ברית כרותה וילמדו, ובאותיות גדו
 לשפתיים"!... 

יהודה צדקה פעם עלה לשאול את רבי עזרא עטיה האם רבי 
בחורי ישיבה יצאו להפגנה על חילולי שבת? ענה לו רבי 
עזרא שהשוטרים נותנים שם מכות חזקות זה לא טוב 
שבחורי הישיבה העדינים יקבלו מכות. אמר רבי יהודה 

ו קצת מכות למען צדקה ומה קרה אם בחורים יקבל
השבת? אמר לו רבי עזרא אם זה היה הבן שלך גם היית 
אומר כך? ובאותה השבת יצאו להפגין ובנו של רבי יהודה 

הגיע לרבי חיים קניבסקי וסיפר  יהודיקיבל מכות נמרצות. 
לו שיום אחד הוא הגיע לעבודה באיחור והמנהל שאל אותו 

רה, ולמחרת למה איחרת והוא שיקר וענה סבתא שלי נפט
סבתא שלו נפטרה. הוא שאל לרבי חיים קניבסקי האם יש 
מה לחשוש שזה בגלל דבריו? ענה לו רבי חיים ברית כרותה 

 וכתבלשפתים ובהחלט יתכן שע''פ דבריך קרה מקרה זה. 
בספר קב הישר מעשה שארע בימיו שהיו יושבות כמה נשים 

ו על כל ח אחר מות”והיו מדברות בענין שצריך אדם ליתן דו
מעשיו, ואישה אחת אמרה אני אעשה עצמי אילמת. לא היו 

 ימים מועטים עד שנעשתה אילמת עד יום מותה.
מה שמביאים בעלי המוסר על הפסוק  ויש להוסיף

בפרשתינו לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. רבים תמהו 
מה הכפילות הזאת, הרי אם הוא לא מחלל דבריו ממילא 

עשה. וי''ל שכוונת התורה היא שמי שלא כל היוצא מפיו י
מחלל דבריו, והיינו שמקפיד לעמוד במילה שלו ומילה שלו 
זו מילה, זוכה שכל היוצא מפיו יעשה, וכל התפילות שלו 
מתקבלות. והחיד''א כותב שמי שמקדש את פיו ומקיים כל 
מה שאומר אז אפי' תפילה לא צריך אלא ככל היוצא מפיו 

ובץ שיעורים ח''א כתובות סב. שדיבור יעשה, וכן מובא בק
של פה קדוש מועיל גם אם לא התכווין לכך כלל אלא ברגע 
שיצא מפיו מוכרח שיתקיים. ומפורסם ששאלו לח''ח מדוע 
זכה שכל מה שאומר אפי' בלי שמברך מתקיים? ענה הח''ח 
הטעם לזה הוא כי מימי הקפדתי לומר רק אמת, ולכן אם 

ריא והוא לא הבריא אז כביכול אומר על מישהו שיהיה ב
אני משקר וד''ז משמים לא מכשילים מי שמקפיד שכל 

כאן  נביאדיבורו יהיה אמת. מובא בספר המשגיח דקמניץ. 
מספר סיפורים מגדו''י ששמרו על פיהם וכל אשר דיברו 

על החפץ חיים שהיה שולח רבים לבקש מסופר נעשה. 

חדיו אמר רבי ברכה מרבי יוסף זונדל הוטנר וכשנפגשו י
יוסף זונדל מדוע אתה שולח אלי הלא לא צדיק ולא קדוש 
אנכי? ענה הח''ח ואמר משום שאתה שומר על פיך הקב''ה 
לא יכשילך בשקר ומה שתאמר יתקיים. והחפץ חיים 
בספרו חובת השמירה מביא בהרחבה כל ענייני שמירה על 
הפה ועי''ש מה שמביא כמה סגולות ועניינים גדולים יש 

שפעם בישיבה של רבי אלחנן וסרמן בברנוביץ מסופר בזה. 
הגיעו חבורת בריונים שכעסו על הישיבה והפכו את הישיבה 
בצעקות ובאלימות. רבי אלחנן היה בחדרו וכששמע את 
הצרחות יצא אליהם וגירשם בגערות. בריון אחד לא נרתע 
והמשיך להשתולל, רבי אלחנן ניגש אליו להוציאו בכוח, 

צעק על רבי אלחנן בלי ידיים.. רבי אלחנן ענה לו  הבריון
אתה בלי ידים, באותו הרגע השתתקו ידיו של אותו בריון. 

מלובלין בעל התורת חסד היה לו מנהג כל יום לעלות הגאון 
לגג שעל ביתו ולשנן משניות בעל פה, היה זה בעיר העתיקה 
בירושלים ופעם כשהתחיל ללמוד משניות בע''פ החל 

ין' לנגן בצרחותיו המסולסלות והמשונות והדבר ה'מואז
הפריע לרבינו התורת חסד, לפתע עצר התורת חסד ואמר 
שקט שם, באותו הרגע הפסיקו סילסולי המואזין, תלמידו 
של התורת חסד הסתכל לכיוון המואזין והנה הוא מבחין 
בבלאגן גדול, התברר שהחזן הצרחן נפל מהגג ששם הכריז 

זה כי יהודי ששומר על מה שיוצא מפיו ומת במקום, ולמה 
 זוכה לכך. 

דומה מסופר על רבי בנימין הצדיק אביו של רבי  סיפור
יהושע ליב דיסקין שגם אצלו הפה פעל מציאות פעם נכנס 
אליו סוחר לשבת ודיבר על איזה עסק שהוא עתיד לעשות 
מיד לאחר השבת והוא יזדקק לנסוע למקום פלוני ואח''כ 

אלמוני וכל הזמן הזכיר את נסיעותיו, כל לנסוע למקום 
פעם כשהזכיר נסיעה עצר אותו רבי בנימין ואמר לו אסור 
בשבת לדבר על נסיעה אלא אמור הליכה למקום פלוני, אך 
ההוא בהתלהבותו המשיך להזכיר נסיעה מפעם לפעם, וכל 
פעם רבי בנימין תיקן אותו ואמר הליכה. אותו סוחר קם 

הגיע לרכבת ושם גילה שהרכבת כבר מוקדם ביום ראשון ו
נסעה רגע אחד קודם לכן, הוא רץ מהר לתחנה הבאה וגם 
שם איחר את הרכבת בכמה שניות, וכך כל מקום שאמר 
שהוא נוסע ורבי בנימין אמר ללכת הוא נאלץ באונסו ללכת 
ברגל. והדבר הראה בחוש כמה הכוח שיש לצדיק ששומר 

בכדי כונה לא מתקיימת. על פיו איך כל מילה היוצאת מפיו 
האדמו"ר מגור בשם 'אמרי אמת'  שכן כל דיבור היוצא 
מפיו התקיים ומעולם לא יצא מפיו דבר שאינו אמת. יום 
אחד נכנס אחד מחסידיו בבהלה וביקש רחמים על בנו 
החולה שנמצא כעת בבית החולים. האדמו"ר אמר: "הכל 

ומעודד  יהיה בסדר, הוא יחזור הביתה בריא ושלם!". שמח
מדברי הרבי חזר האיש אל רעייתו בבי''ח כאשר הוא מבחין 
שמבט פניה לא מבשר טובות. בירור קצר העלה, שהבן סובל 
מחיידק מסוכן, ואם לא ינותח בשעות הקרובות, הוא עלול 
להידרדר לסכנת חיים. האב סב על עקבותיו, התפרץ אל 
הרבי ולאחר שהסביר את המצב, ביקש ברכה. האדמו"ר 

הכל יהיה  –הנהן בראשו ברוגע ואמר: "כבר אמרתי לך 
בסדר, הוא יחזור הביתה בריא ושלם!" כשהוא מחוזק 
מדברי הרבי חזר האיש לבית הרפואה, והתברר, שהמצב 
הידרדר, ונותרו לילד רק שעות ספורות לחיות, כך שאין 
סיבה לנתח אותו. האבא לא התייאש ורץ בשארית כוחותיו 

רוח סערה, נפל על רגליו והתחנן על חייו אל הרבי, נכנס כ
של בנו הנמצא במצב קשה בבית הרפואה. האדמו"ר דפק 
על השולחן קם ואמר: "הלא אמרתי לך! הכל יהיה בסדר! 
הוא יחזור הביתה בריא ושלם"! האיש קם והעז לשאול: 
"אבל כבוד הרב, מהיכן הביטחון שכך יהיה!?" תפס אותו 

ה את הזקן שמסתיר את הפה הרבי ואמר: "הבט! רואה את
מעולם לא יצא ממנו משהו, שאיננו אמת! ". נפעם … שלי

האיש מעוצמתו של הרב. הוא רץ לספר לרעייתו. אך 
כשהגיע לבית הרפואה, הוא לא מצא את בנו בטיפול נמרץ 

הילד כבר היה בתחילת דרכו לדלפק השחרור. מתוך  –
 טובות.  הספרים 'מגיד דבריו ליעקב'. ועובדות והנהגות

של רבי נפתלי צבי מרופשיץ היתה לעבור לבית מדרשו דרכו 
דרך גשר צר הנוטה על פני הנהר. יעצו לבני משפחה שהיה 
להם ילד משותק להניח את הילד המשותק על הגשר. הרבי 
מרופשיץ עלה על הגשר כשהוא שקוע בשרעפיו והילד כצפוי 
חסם את דרכו. חשב הרבי לתומו שהילד השתטח שם 

הנאתו, על כן דחקו ברגלו והורה לו קום!.. . ויהי אך יצא ל
רבי על הדיבור מפי הצדיק מיד קם הילד ופינה את המעבר. 

יעקב אבוחצירא מסופר שפעם בא להתפלל אך היה חסר לו 
מנין, הגיע יהודי אחד וביקש ממנו שישלים להם מנין ואכן 
 הלה נעתר לבקשתו, בסיום התפילה ניגש אליו רבי יעקב

". היהודי הזה האריך ימים 120ואמר: "שתהיה בריא עד 
ועד יום מותו הרבנים למשפחת אבוחצירא עלו  120עד גיל 

רבי מאיר קרליץ כי בוילנא היכן שהגר"א סיפר לבקרו. 
קבע מקום תפילתו היתה חבית עם מים לנט"י עבור 
הציבור. פ"א נגש הגר"א ליטול ידיו, ולא היו כבר מים 

את א' הילדים, רץ מיד לביתו והביא לו מים, בחבית, ראה ז
אמר לו הגר"א: תחיה מאה שנה. כשהגיע הלה לגיל תשעים 
ותשע, נחלה, ולא רצה שיביאו רופא אצלו, ובהגיעו לגיל 
מאה שנה בדיוק, נפטר. ר' מאיר סיפר שהכיר את היהודי 

חיים קניבסקי סיפר כי כאשר עמד שמעון פרס  רביבוילנא. 
בגין אמרו להסטיפלער שפרס אמר כי אם לבחירות מול 

יבחר לראה"מ יקח את כל בחורי הישיבות לצבא. ואמר 
הסטיפלער הוא כבר אף פעם לא יהיה ראש ממשלה. ואכן 
הוא מעולם לא נבחר למרות שהתמודד פעמים רבות והיו 
לו סיכויים רבים, )אמנם היה מ''מ רה''מ אך לא נבחר 

 פת אותו(. ואמר על עצמו שמרגיש שקללה רוד



 ידיעות חשובות וכן דברים מגדולי ישראל ערוך בדרך של שו''ת
ביום שישי זה חל יום ההילולא של הרמ''ק, מי היה  שאלה:

הרמ''ק גדל בצפת  תשובה:הרמ''ק ומה הוא לימד אותנו? 
הוא היה ראש הישיבה בצפת והיה תלמידו של בעל השו''ע 

ותלמידיו הם רבי חיים ויטל בעל הראשית חכמה, הרמ''ע 
שנים  450 -מפאנו וכמובן האר''י. הוא נפטר לפני למעלה מ

)ש''ל( בהלוויתו ראה האר''י שני עמודי אור המלווים את 
מיטתו והא נקבר בבית העלמין בצפת בקרבת האר''י. 

שכידוע הוא ספר  הספר המופרסם שלו הוא תומר דבורה
קדוש ומי שלומד בספרו נושע. בספרו הגדול תומר דבורה 

 .אר את עניין יג' מידות של הקב''ההוא מב
השבוע חל יום השנה העשירי לפטירת הרב אלישיב,  שאלה:

ידוע שהרב אלישיב היה המתמיד של הדור, והוא יגע 
בתורה באופן נדיר ומפליא כך במשך כמאה שנים, איזה 

יצא מבית מדרשו שהוא הראה בזה הבנה לצרכים חידוש י
ידוע שהרב אלישיב היה תומך נלהב של  תשובה:של הדור? 

הגמרות המבוארות )שוטנשטין מתיבתא ועוד( ואף הוא 
עצמו היה משתמש בגמ' אלו הרבה, והיה מתבטא ואומר 
שמי שרוצה לעמול בתורה, גם אחרי שמשתמש בגמ' האלו 

בתורה, ובהסכמה לשוטנשטין  יש עוד רבות על מה לעמול
כתב שע''י הגמ' האלו מתרבים לומדי תורה, והיה מתבטא 
רבות שבספרים אלו יש סיוע גדול להכניס את הראש 

)יש לציין שיש מגדולי ישראל )הרב שך ורבי מיכל יהודה ללימוד. 
ליפקוביץ ועוד( שהחזיקו שצעירי הצאן יעמלו ללמוד לבד את הגמ' 

 הוסיף ידיעות באופן כליל כזה. ועדיף חזרה מאשר ל

בימים אלו אנו מחוייבים להתאבל על חורבן הבית,  שאלה:
והנה כידוע עיקר האבלות היא לתקן את הסיבות שבגללם 
נחרב הבית, והיינו להרבות אהבה בין הבריות, איך 

ברור שיש מיליוני  תשובה:מקיימים זאת בימינו? 
ביא כאן משהו נוסף, הנה הזדמנויות להרבות אהבה אך נ

אדם שבתו מגיעה לפירקה, הוא מסכים להוסיף עוד 
מאתיים אלף שקל ולהיכנס לחובות בשביל לקבל בשבילה 
חתן קצת יותר טוב, כך זה מנהגו של עולם. אותו הדבר כדי 
להיות יותר טוב כדאי לשלם עוד כמה שקלים להתנהג 

ם לפנים משורת הדין במקומות שאנחנו מתווכחים ע
מישהו על כסף ולנהוג מנהג חסידות וללכת בדרך טובים. 
וראיתי שיש אדם גדול אחד שהביא שבכל ברכה וברכה 
בשמו''ע כשמתבוננים בזה רואים שיש קשר בזה לבקשת 
הגאולה, וע''י כל ברכה אפשר לקיים את הצפייה לגאולה, 
ובוודאי שמי שמרבה בצפייה מסיר מעצמו צרות ויסורים 

סר ציפייה. ניתן להשיג את המאמר הקצר, בן שמגיעים מחו
דף אחד בלבד, שמבאר בכל ברכה בשמו''ע את הקשר שלה 

 eliezerzer1@gmail.com לבקשת הגאולה בכתובת מיל:
 תשובה:איך בודקים על אדם אם הוא מנומס?  שאלה:

מצינו בפרשת השבוע בבני גד ובני ראובן שאמר להם משה 
ביקשו לקבל חלקם בעבר רבינו דברי תוכחה חריפים כש

הירדן, ולמרות שהיה זה רק חשד שוא המתינו לו עד שסיים 
ורק אז ענו לו. רבי בן ציון אבא שאול בספרו אור לציון על 
מוסר כותב כך: אמר לי מחנך אחד, אם רוצים לבחון את 
הנימוס של התלמיד, רואים אם הוא נכנס לתוך דברי 

, אך אם הוא ממתין חבירו, זוהי ראיה שהוא חסר דרך ארץ
עד שהשני יגמור דבריו ורק אח״כ אומר את דבריו, זהו בעל 
נימוס ודרך ארץ. ולדעתי כיון בזה אל האמת. ולדאבון לב 
ישנם שלומדים תורה כראוי, אולם בדרך ארץ אינם 
נזהרים. ומלבד חסרון הדרך ארץ גופא, לפעמים נגרם מכך 

פ"ה מ"ז:  חילול שם שמים. וכעין ששנינו בפרקי אבות
שבעה דברים בגולם ושבעה בחכם, חכם אינו מדבר בפני מי 
שהוא גדול ממנו בחכמה ואינו נכנס לתוך דברי חבירו וכו' 
וחלופיהן בגולם. ופירש התפארת ישראל: ואינו נכנס לתוך 
דברי חבירו, כשמתווכח עם חבירו ממתין עד שיסיים חבירו 

ו, אבל לא כל דבריו ואז אם יש לו להשיב עליו ישיבנ
יפסיקנו בדבריו שעי"ז יתבלבל חבירו ולא יהיה יכול לכלכל 
דבריו במשפט, ואין זה מדרך ארץ לבזות חבירו או תלמידו 
ולהפסיקו בדבריו כאילו אין צורך בהם ואין זה רק רמת 

 רוחא דנקט ליה. 
מהי תוחלת החיים הממוצעת בארץ ישראל?  שאלה:

וישראל היא מעשר  .84, לנשים 82לגברים בערך  תשובה:
המדינות שתוחלת החיים בה מהגבוהות ביותר. המדינות 
שעוקפות את ישראל עוקפות אותה מקסימום בשנה 

 שנתיים לא יותר. וברור שהכל בחסדי ה'. 
מיהו אחד מראשי הישיבות שהעמיד רבבות שאלה: 

רבי שמואל רוזובסקי נפטר בכ"ז תשובה:  תלמידים?
שים לחייו, היה ראש ישיבת בתמוז ה'תשל"ט, בשנות השי

, רבים היו לשם דברפוניבז' משנת תש''ד. שיעוריו בישיבה 
מראשי הישיבות והרמי''ם הם תלמידיו, ועוד עשרות ראשי 
ישיבות מוסרים שיעורים ע''פ ספריו, ולכן זכה שרבבות 
תלמידי תלמידיו הם תלמידים שלו. בנו הוא רבי מיכל דוד 

, חתנו הגדול הוא רבי יצחק ראש ישיבת וילקומיר באשדוד
 הקר, וכן רבי צבי רוטברג שנישא בזיוו''ב לבתו. 

אדם שהוא מלא בבעיות החיים איך יעבור הכל שאלה: 
אדם צריך לייחד איזה שעה בשבוע לשבת תשובה:  בקלות?

עם עצמו ולכתוב את הדברים החיובים שיש לו בחיים, אם 
ם אחרים זה בחברה, בשכנים, במשפחה, או בכל כישורי

שה' נתן לו, ואז כשיראה את זה ירגיש שיש לו גם דברים 
חיוביים ותהיה לו יותר הרגשה נעימה, וכן כשיסתכל ויודה 

 קב''ה ישלח לו שיוכל כל הזמן להודות. הע''כ להקב''ה 
איך אדם יכול להספיק גם לקיים את כל מצוות שאלה: 

רו גם התורה בשלימות גם לעשות את כל עניני בין אדם לחב
  תשובה:לכבד הורים ובמקביל גם זמן לחינוך ילדים? 

בשביל זה הקב''ה נתן לנו מתנה אדירה שזה כח התפילה, 

וזה כח להספיק הכל בכל מכל כל. כי מי שמתפלל ומבקש 
ממנו אין לו מה לדאוג הקב''ה יתן לו הכל כל מה שמבקש, 
 רק תפנה אליו ותדבר אתו ותגיד לו מה שאתה רוצה ואו אז

 תקבל הכל ובשפע רב. 
מהו הזמן המסוגל שהקב''ה מחבב אותנו מאוד? שאלה: 
הרמ''א סימן קכה ב כותב כשאומרים קדושה יש  תשובה:

לשאת עיניים למרום והביא במשנ''ב מהמדרש כשנושאים 
עיניהם למעלה בקדושה אין להקב''ה הנאה יותר גדולה 
 מאותה השעה ומביט בעיניהם של ישראל וכו' וממהר

 גאולת ישראל.
בימים אלו יש אנשים שמתארגנים לצאת בימי בין  שאלה:

הזמנים )החופש( לנופש וכו'. מה הנופש שהכי ראוי לבחור 
המציאות מוכיחה  תשובה:בו בשביל השלמות של הילדים? 

בחוש שמי שיוצא לנופש יקר בבתי מלון וכדו' לא נח יותר 
דים את ולא נהיה אדם יותר מאושר וגם לא מעניק ליל

מלוא תשומת הלב שהם זקוקים לה כדי לגדול בריאים 
בגופם ובנפשם. וידוע שעיקר ההנאה של הילדים בחופש זו 
השהייה בצוותא עם ההורים והיחס המקשיב המפנק 
והשונה שהם מקבלים מהם בימות החופש. וברור שילד 
יזכור לכל החיים ויהיה לו טוב בנפש ובנשמה אם הנופש עם 

טא בעצם העובדה ששינו מקום מגורים והוא ההורים יתב
נמצא עם משפחתו בתנאים של רוגע ושלווה ויש להורים 
את כל התנאים והזמן להעניק לו יחס חם ואוהב. וזה שווה 
בעיניו פי מיליון מאשר מה שיכול לקבל בשהייה באיזה 

 מלון נוצץ. 
ילד שעבר חוויה לא נעימה בחיידר כגון שהיכו  שאלה:

שהמלמד צעק עליו, והוא חוזר הביתה מדוכדך, אותו, או 
לשבת תשובה: מה מוטל על האב לעשות כששומע דבר זה? 

בסבלנות מרובה, להתפנות מכל העיסוקים ולהקשיב 
בסבלנות לילד. זה פותר תשעים אחוז מהבעיה. וכשהילד 
לא משחרר החוצה זה ישאר בפנים וזה שורט את הנפש 

 ויכול להגיע רחוק.
יסוד הכי חשוב ביחסי אנוש והיינו עם מה ה שאלה:

לשתף את הצד  תשובה:הילד/החבר/האישה/התלמיד? 
השני בבעיות וההתלבטויות שיש לך. ולדוגמה: ילד אומר 
לאבא שלו אני רוצה ללכת לים, האבא לא יאמר לא! וזהו. 
זה מתסכל את הילד. אלא יאמר תראה כעת יום שישי 

ארגן לשבת כיאה, מאוחר, אם נלך עכשיו לא נספיק להת
ואני אגיע מותש ותהרס לי כל השבת. ואז הילד יראה שזה 
לא נובע מזלזול אלא בגלל שיש סיבה אמיתית. ולא צריך 
להמציא סיפורים אלא לומר את האמת, ועי''ז גם הילד 
יותר יעריך את ההורה שיראה שהוא לא שולף מהשרוול 

 אלא הוא אדם חושב.
כתב  תשובה:לשתות מים?  מתי זה זמן שלא כדאי  שאלה:

הרמב''ם וכ''ה בקיצור שו''ע ששתיית מים באמצע הסעודה 
מזיק למערכת העיכול. ובשביל שלא נהיה צמאים בשעת 
הארוחה יש לשתות לפני הארוחה )לסיים לשתות כעשרים 
דקות לפני הארוחה( ואז בשעת הארוחה אתה פחות צמא. 

ם או חריפים וכמו''כ אם בסעודה לא אוכלים דברים מלוחי
שלא לשתות בתוך  ההרגלאז פחות צמאים ובעיקר 

 הסעודה עושה את שלו.
מהו הדבר שהוא הכי רווחי בחיים המשותפים של  שאלה:

כשאדם מכבד ומשקיע משהו בשביל  תשובה:בני הזוג? 
השני הוא גורם שהשני מאוד ירצה להחזיר לו ולתת לו מה 
שרוצה והוא נהיה מוערך מאוד בעיניו. ואיך עושים את זה? 
מידי פעם לעשות את המטלות של בן הזוג, כמו שהוא יכבס 
פעם או יגהץ או יקום לילדים ויאמר רציתי לעזור לך, וכן 

ד שמוטל עליו מפעם לפעם, או שהוא היא תעשה איזה תפקי
יקום בשבת ויפנה מהשולחן בתור עזרה וכן הלאה והלאה 

וג ואמר שעושה \וכשאדם עושה דברים שזה מתפקיד הבן ז
 כי רוצה לסייע הבן זוג מאוד מוקיר טובה ע''ז.

עשה טוב,  תשובה:מה הדרך הטובה בחינוך הילד?  שאלה:
יות חיוביות. לדבר והיינו להרגיל את הילד לעשות פעילו

כמו שצריך לאכול כמו שצריך ולהתנהג כמו שצריך. אבל 
לומר לילד כל הזמן לא לעשות ככה ולא לעשות ככה יכול 
להיות שנרגיל אותו לא לעשות אבל זה לא חינוך. הילד הזה 
לא יהיה מחונך, ורק ע''י העשה טוב הוא נהיה לבד סור 

: וז''ל שם: וחינוך מרע. ועניין זה מצויין בתוס' בנזיר כח
לא שייך אלא להזהירו לעשות ולקיים המצווה אבל להזהיר 

 מלעבור אין זה חינוך. ר''ש הופמן. 
אדם הזמין מונית בטלפון ולאחר שאלה בחושן משפט: 

שהמונית יצאה הוא החליט לעלות על מונית אחרת שעברה 
על ידו והא ביטל את המונית הראשונה כמה חייב לשלם 

 לכיוונו האם כפועל בטל או כפועל מלא?  לנהג שיצא

                  מדור זה יש להימנע מלקרוא בשבת:
 רעיונות שנשלחו לי להשבוע:

כדי שדלת מקרר תסגר לבד, כדאי להגביה קצת את  א.
אבן או משהו אחר החזית של המקרר, והיינו להניח את 

מתחת הרגלים הקדמיות של המקרר, ואז הדלת תמיד 
רצוי מאוד לשמן את הגלגלים של העגלות  ב.נסגרת לבד. 

לכתמי זיעה  ג.של הילדים או עגלות קניות זה עוזר פלאים. 
בשרוול החליפה יש למרוח סבון גוף שתפקידו לאכול את 

סנו בשם  יש מגבונים של אחר כתב:הזיעה וזה עוזר מאוד. 
 אחר כתב:"אנטי קאלק". מנקה מצוין ללא צורך בשטיפה. 

לשפשפת יש  ד.להרטיב שקיק תה ולשפשף את הכתם. 
לניקוי מגהץ  ה.משחת אורה לתינוק שמאוד עוזר. 

מכניסים בתוך המים חומר שקונים בטמבור ומגהצים 

לגבי מגהץ מלוכלך מעבירים על מגהץ  אחר כתב:והכל נקי. 
לנקות  אחר כתב: ל וזה נמס ע''ז ומתנקה.חם כדור אקמו

תחתית המגהץ כשהוא חם )לא רותח זהירות מכוויות ( 
 אחר כתב:לנקות בספוג הפלא. או לשפשף עם מגבון. 

בהקשר למגהץ להרתיח מים במגהץ יחד עם מלח לימון 
וללחוץ על האדים מספר פעמים ולאחמ"כ לשפוך את המים 

ולבדוק שיוצא אדים  עם המלח לימון ולשים מים רגילים
נקיים ואם לא לחזור על הפעולה שוב. אחר כתב: יש ברחוב 
אלישע בבני ברק חנות שמוכרת חומר שמנקה את המגהץ. 

להוריד כתמים מבגדים )מיקאפ  ו.מניסיון זה עובד מצוין. 
ספריי  -ושמן( : יש להשפריץ על כל הכתמים סנו פורטה 

את הבגד לשקית  שחור מסיר שומנים של סנו להכניס
שעות, ואז לכבס  12אטומה, בלי אויר למשך לפחות 

לשים על הכתם נוזל כלים פיירי  אחר כתב:במכונת כביסה. 
ולגרד עם הציפורן. זה לא עוזר במאה אחוז אבל מועיל. 

 -לשפוך מסיר איפור על הכתם ולשפשף קלות  אחר כתב:
 הכתם יעלם. מומלץ לשים לאחר מכן מעל המסיר איפור

פתרון להסרת כתמי  ז.אמה כדי שלא יווצר כתם שומני. 
לשטוח את הבגד על מקום ישר, לשים טלק בכמות  -שומן 

נדיבה על כל הכתם, לחכות מספר שעות!!! שהטלק יספוג 
את השמן ולאחר מכן לנער את הבגד שהטלק יירד. אם 
עדיין נשאר כתם, ניתן לחזור על הפעולה פעם נוספת. כל זה 

בכדי להעלים צלקת במצח  ח. בגד לא עבר כיבוס!בתנאי שה
יש את המשחה הצהובה של גרין מסנהדריה  בעקבות פציעה

ג'ל אלוורה של חברת  אחר כתב:המורחבת אלו מהכויות. 
. כמו''כ יש משחה שמוכרים פוראוור עוזר לצלקת טריה

בבתי מרקחת בשם קלוקוט היא משחה יקרה ולדברי 
פים בכף הרגל יש למרוח ווזלין לקילוט. הרוקחים מועילה. 

יש משחה מעולה ממש שנקראת  אחר כתב:באופן קבוע. 
אלו פרופוליס שניתן להשיג אצל משווקות של פורוואר. 

יש גם קרם רגלים הנמכר בבתי מרקחת והא  אחר כתב:
כמו יש אבקה דוקא  אחר כתב:קרם לקילופים ברגלים. 

כף הרגל.  טלק שניקראת אונדציל שפשוט מחדשת את כל
צריך לזה מירשם רופא. ולהדגיש שצריכים את האבקה 

 -עצה  ח.לשים כמה פעמים ביום התוצאות מדהימות. 
אפשר על ידי לק  -לסמן את הסירים הבשריים והחלביים 

כך זה לא יורד הרבה זמן גם  -ואדום לבשרי  -כחול לחלבי 
לגבי ילדים שכוססים ציפורנים, יש את החומר  ט.במים. 

ה שמוכרים בבית מרקחת ומורחים על האצבע וזה עוזר מר
זה מצריך פגישה  לגבי התולשים שערות אחר כתב:מאוד. 

עם מטפל רגשי באופן זריז ככל האפשר. )וכמובן שאצ"ל 
שיהיה חרדי, יש את 'מרכז קיויתי' שהם בהסכמת הרבנים 
ומנסיוני האישי הם מקצוענים. נעזרתי בהם בדברים 

 1599500121ברים התאזנו( טל' שלהם מורכבים וב"ה הד
מצורף כאן בקשות של  התורה חסה על ממונם של ישראל.

אנשים שמחפשים פתרונות לדברים דלהלן, למי שיש פתרון 
ורוצה לזכות את הרבים שישלח למייל שבסוף העלון. תודה 

 ב.למי יש פתרון לבעייה של זיעה בכפות ידיים?  א.רבה: 
יד כתמים צהובים מבגדים של אם אפשר עיצות איך להור

מבקש עיצה לבעיית  ג.תינוקות )סימנים של פליטה(. 
 ד. לא מעוניין בניתוח. שנים אני סובל(. 4פיסורה )מזה 

רציתי לשאול איך אפשר להוריד כתמים של פירות וירקות 
 מבגדי ילדים?

 הלכות מענייני הפרשה וענייני היום 
יו''ד ריד' איתא הנוהג בשו''ע  פרשת נדרים: ענייני נדר.

מנהג טוב יאמר בתחילת הנהגתו שאין מקבל עליו כן בנדר 
ואין בדעתו לנהוג כך אלא בפעם ההיא ולא לעולם. ואומר 
הגר''נ קרליץ זצ''ל שצריך לומר כל הנוסח ההוא, ואם לא 
אמר זה מעכב. ולכן אדם שנוהג מנהג טוב כגון כשיש לאדם 

ורות ולא אמר כנ''ל ולא חק קבוע ללימוד כך וכך דפים/ש
הספיק ללומדם ביום חייב ללמוד בלילה קודם שיישן 
ואסור לו לדחות למחר. וה''ה כשאמר לחבירו אני אבוא 
לחתונה שלך יזהר לומר בל''נ ולא מספיק כשאומר אי''ה 
או בע''ה. ובאופן שאמר שיבוא ל''צ התרת נדרים אלא מהני 

ה בשביל החבר, מחילה של החבר בפה כיוון שאמירתו הית
 עוד הלכה בענייני נדר:כ''כ בדרך שיחה לגר''ח קניבסקי. 

אדם שראה עני מסתובב בבית כנסת והחליט לתת לו צדקה 
ולבסוף העני נעלם,  אז הדבר תלוי אם הוא החליט בליבו 
שייתן אז הוא מחוייב לתת ואפי' אם יתן לעני אחר מהני 

לתת, לא )דרך שיחה פרשת ראה( ואם סתם חשב בליבו 
בשם הרב  מפורסםבמחשבה של החלטה, אינו כלום. 

מבריסק שנדר ושבועה שעושים בשעת כעס לא חל כלל ול''צ 
 התרה כי אין אדם שולט אז על שכלו. 

 בין המצרים: לרבי חיים קניבסקי מותר לתת מתנה
למלמד או לבר מצווה וכיו''ב גם בתשעת הימים, והרב 

בין המצרים בסעודת ב שירה בפהאלישיב החמיר בזה. 
מצווה התירו רוב הפוסקים. וה''ה התירו שירה בפה 

לילדים  קלטתלילדים קטנים בגן וכדו', אך אסרו להדליק 
קטנים בגן. בחור שמתארס ובא לישיבה אי''ז סעודת 

 חלאקה לקטןמצווה שהתירו לשיר בה. רבי חיים קניבסקי. 
סקי שהגיע לגיל שלוש בשלושת השבועות רבי חיים קניב

מברכים אסר והרב אלישיב התיר עד תשעת הימים. 
 שהחיינו על הולדת הבת. 

האם  כשרואה את מקום המקדש בחורבנו חייב לקרוע.
. כל תשובהמועיל מה שמקנה בגדיו לאחר קודם ראייתו? 

גדולי הפוסקים פסקו שאין שום היתר בזה, וחייב לקרוע, 
הערמה במה שמקנה למישהו אחר, כי מוכח ולא עוזרת 

שמערים ובכזה מקום לא התירו בחז''ל. והוי כמו אחד 



שמוכר חמצו לגוי וממשיך להשתמש באותו מקום שמכר 
כרגיל. שהרי כל ההיתר בחמץ הוא רק אם השתמש בדרך 

 ארעי, ואילו כאן הוא ממשיך להשתמש רגיל בבגדיו.
בי אברהם ישעיה מתוך מנחת איש לרהמשך הלכות בורר 

חשיבות "פסולת" לאנשים מסויימים:  שפירא שליט''א:
מין אחד שיש בני אדם שאינם אוכלים בשום פעם חלק  א.

מסויים מאותו המין, וכגון חתיכות עוף מבושל אשר יש בני 
אדם שאין הם אוכלים אלא חתיכות מסויימות ושאר 
החתיכות מאוסות עליהם, נראה שיש להחשיב לגביהם את 
שאר החתיכות לפסולת ואסור להם להפריד זה מזה אלא 

וכן אם יש בני אדם שאינם אוכלים חלק  ב. באופן המותר.
מאותו המין מחמת שאינו ראוי להם, וכגון חולה סכרת 
שאסור לו לאכול חתיכה מסויימת מפני ריבוי הסוכר שבה 
וכדומה, או תינוק שאינו יכול לאכול אלא את החלק הנוזלי 

מסויים ולא את הגושים שבו וכדומה, הרי  של מאכל
לגביהם נחשב אותו החלק באופנים מסויימים כפסולת 
ובאופנים מסויימים כמין אחר ואסור להפרידם זה מזה 

 אלא באופן המותר .
ערוך מתוך שיעורי רבי המשך הלכות שביעית לנופשים 

 דוד שריבר שליט''א: 
המתארח במלון שלא נוהגים קדושת שביעית בפירות  ג.

נכרים יקבע עם בעל המלון, וכן עם בעל הקיטרינג, 
שהתשלום הוא עבור המאכלים שאינם קדושים בקדושת 
שביעית ועבור ההגשה וההכנה ושאר הדברים הנלווים, 

רק  ד.ואת המאכלים הקדושים בקדוש"ש מקבל במתנה. 
ר סחורה אבל מאכלים על פירות שביעית עצמם יש איסו

שבלוע שבהם טעם של פירות שביעית, למרות שכאשר 

הטעם ניכר בהם צריך לנהוג בהם קדושת שביעית, אין 
עליהם איסור סחורה, ולכן גם במקום שלא מקפידים על 
סחורה בפירות נכרי רשאי להזמין מנה עיקרית ותוספות 

מותר  ה.שרק התבשלו בירקות או פירות שביעית. 
אצל מי שמיקל ולא שומר קדושת שביעית בפירות  להתארח

נכרי ]לפני שהגיע זמן הביעור[, וכאשר אוכל אצל מי שאינו 
נוהג קדושת שביעית רשאי לאכול כרגיל למרות שיודע 
שהמארח או הפועלים יזרקו את השאריות לאשפה ולא 
ינהגו בהם קדושת שביעית, אמנם לכתחילה ישתדל לקחת 

ה לו שיגמור אותה. וכן אם מסייע לעצמו כמות כזו שנרא
בסידור וניקוי השולחן לא יסייע בנקיון מאכלים שיש בהם 
קדושת שביעית. אבל אם מתארח אצל מי שלא שומר 
שביעית אסור לו לאכול מהירקות של שביעית משום איסור 

ספיחין.

 חידות
אשכול.  המרגלים הגיעו בארץ ישראל עד לנחל?ב: א.  –חידות שינון הפרשה לפי סדר הא 

במסעות גד. ד. בניו בנו ישובים בעבר הירדן? ברזל, בדיל. ג. מתכות שמוזכרות בפרשה? ב. 
והייתם נקיים.  מצווה בפרשה?הרן. ו.  איזה בית בנו בני גד?דיבון. ה.  בני ישראל חנו שם?

סוג חלוצים. ט. אובן אמרו שיעברו? איך בני גד ורזכרים. ח.  את מי הרגו מהטף השבוי?ז. 
יעזר. כ.  אחד מהערים שבנו בני גד?טבעות. י.  תכשיט שהביאו שרי האלפים והמאות?

משה לקח למלחמה. מ.  להיכן יצאו בני ישראל?כומז. ל.  תכשיט שהביאו שרי האלפים?
 גם את ממלכתונדריה. ס. מה בעל יכול להפר לאשתו? מכס. נ.  משלל יוצאי המלחמה?
על מי עצום ורב. פ.  איזה מקנה היה לבני גד וראובן?סיחון. ע.  ירשו בנ''י מעבר לירדן?

עם איזה כלים שלח משה צור. ק.  אחד מחמשת מלכי מדין?פקודי החיל. צ.  משה קצף?
 עיר שבנו בני ראובן?רבע רקם. ש.  שנים מחמשת מלכי מדין?קודש. ר.  למלחמת מדין?

 תרבות אנשים חטאים.  אבותיכם?והנה קמתם תחת שבמה. ת. 
חידות בפרשת השבוע: א. תשע שמות של פרשות בפרשה? ב. שתי מסכתות בפרשה? ג. 

איזה  ה.איזה רבע בפרשה הוא אחד חלקי חמש?  ד. מצווה בפרשה הכוללת מים ואש?
איזו מילה בפרשה הוא שם של גוי, שם של  ו.פסוק בפרשה כתוב בו שישה סוגי מתכת? 

 תשובות: א.היכן מוזכר בפרשה ההורג את עשיו?  ז.וג של בגד במגילת אסתר? יהודי, וס
וישלח )לא ו( מטות )לא ד( פנחס )לא ו( חוקת )לא כא( במדבר )לב יב( שמות )לב לח( וישב 

רבע  ד.הגעלת כלים.  ג.אבות )לא כו( נדה )לא כג(.  ב.)לב מ( ויקרא )לב מא( בא )לב ט(. 
חור )לא ח( הוא אחד  ו.לא כב.  ה.הוא אחד מחמשת מלכי מדין והוא חמישית )לא ח(. 

לב יז ואנחנו נחלץ  ז.מחמשת מלכי מדין והוא חור בנה של מרים, וכן חור כרפס ותכלת. 
חושים והוא שמו של חושים בן דן ההורג את עשיו. תודה למרצה המפורסם רבי יאיר 

 נוסבכר הגדול שליט''א
איזה מצווה מתרי''ג מצוות יש נמנעים מלקיימה בחודש מסוים בשנה  דות תורניות: א.חי

אמר  ג.חטאות.  100אדם סגר דלת והוא חייב  ב.בגלל בעייה באיות שמו של החודש? 
היכן מזכירים את המילים בית המקדש כל  ד.מלקות?  39כפול  100משפט אחד והתחייב 

בשו''ע אבהע''ז קכו ז. כתב דיש הנמנעים לתת גט  א. תשובות:? יום בתפילה ]פעמיים[
היו בחדר  ב.בחודש אייר משום שלא יודעים אם לכתוב עם שתי ייודי''ן או יו''ד אחת. 

מאה בהמות וסגר הדלת בשבת וצד אותם, משום שהם גופים מחולקים חייב על כאו''א. 

. ב''ם תמורה א ידהממיר קורבן לוקה ואם המיר קורבן אחד על מאה לוקה מאה, רמ ג.
 .ביה"ר שאחרי שמו"ע, ולפני שיר של יום ד.

מה המשותף לחופש, בית דין,  ב.מה משותף למלאכה, נזיקין, בית?  א. חידות מה משותף:
מה המשותף ליום כיפור, מועד, קמץ?  ד.מה המשותף לישיבה, מנחה, סנהדרין?  ג.שבת? 

מה המשותף  ז.לישראל, יוצר, ירוק?  מה המשותף ו.מה משותף להעין, השנה, ישיבה?  ה.
מה המשותף להזמנים,  ט.מה המשותף לכולל, שבת, רב?  ח.לאדום, יבש, מלכות? 

 הגדול.ב.  אב.תשובות: א. מה המשותף לרגל אחת, פלגי מים, כן?  י.המיצרים, כה וכה? 
 על.י.  בין.ט.  ערב.ח.  יין.ז.  אור.ו.  ראש.ה.  קטן.ד.  קטנה/גדולה.ג. 

משחק שחמט עם אחיו.  4לומד.  3אוכל.  2מתפלל.  1ילדים בבית.  7יש  א. חידות לילדים:
איש אחד רצה להיכנס לגן  ב.  ?7מברך ברכת המזון. מה עושה  6אבנים.  5-משחק ב 5

העירוני עם כלב. עוצר אותו הפקח בכניסה ואומר לו: אדוני, ככה הכלב לא יכול להיכנס. 
וק, עונה הפקח, אסור מותר מותר אסור. מה יעשה האיש כדי למה? שואל האיש. זה הח

בנות. לכל בת יש  4. למשפחת ויס יש גשהפקח עם התשובה המבולבלת ייתן לו להיכנס? 
איך  ה.מה הקשר בין שבת, לחם, סוודר, ואדלר?  ד. אח. כמה בנים יש למשפחת ויס?

חלה של שמי זה האמצע אמצע שמי תחילת שמי, הת ו.ימים ללא שינה?  8אפשר לשרוד 
. איזה בית לא גרים שם אנשים חיים? חשל שמי, והסוף של שמי זה ההתחלה של התחלה? 

איזה דבר השימוש שלו הוא י.  כלי שעשוי להשים בו דברים בשביל שיצאו מהכלי?ט. 
(. ידאג שהכלב יהיה אסור )קשור ב.. 4. משחק עם תשובות: א בשביל להכניס ולהוציא?

אם ישנים  ה.כיכר. כיכר השבת כיכר לחם כיכר אדלר ולובשים סוודר כי קר.  ד.אחד.  ג.
בית קברות.  ח.משה. כי אמצע המילה שמי הוא שין והוא תחילה של משה וכו'.  . ו.בלילות

 כפתור. י.מסננת.  ט.
 מתקיים. חל. -חידון משמעויות מילים לפרשת מטות ו' משמעויות למילה קם: קם 

"וברוב גאונך תהרוס קמיך" )שמות טו  מתנגד. אויב. -קם  "וקמו נדריה" )במדבר ל ח(.
"קום משכהו כי זה הוא" מצודות ציון: הוא ענין זרוז  הזדרז. -קם  ז(. מתנגדים, אוייבים.

 קם עליו להורגו. התייצב. -עבר ממצב ישיבה למצב עמידה. קם  –קם  )שמואל א' טז יב(.
 בה הוקמה לפני חמישים שנה.הישי נוסד. -קם 

 הגיגים המיועדים לאלו שיש להם מזה תועלת
 לחומרא.-אנחנו נוהגים להקל בשמיטה בבין הזמנים

מומחה בהכנת ארוחות חלביות. אילולי תשעת  שף שרגא
 הימים, הוא אומר, כמה שרגא איכא בשוקא.

הבן שלי למה קוראים לגרעיני אבטיח גרעיני  שאלתי את
אבטיח. הוא חשב חשב ובסוף אמר: כנראה בגלל שיש לזה 

 קצת טעם של קרטיב בטעם אבטיח.
המיועדת: הבחור לא מעוניין להפגש בבין  השדכן לאבי

הזמנים. הוא אומר ששמע פעם מהמשגיח שבין הזמנים זה 
השידוך לא ייסגר עד אז זמן יקר וחבל לבזבז אותו. לכן אם 

 הוא רוצה להמשיך את הפגישות רק באלול.
מבקשת ממני להרוג ג'וק אני הורג משום  כשאמא שלי

מצוות כיבוד אב ואם אבל אני בכלל לא נהנה מזה, מצוות 
 לאו ליהנות ניתנו.

קלידים ווקאליים )מתאים במיוחד  61עם  למכירה אורגן
 לשלושת השבועות(.

לא תהיה לנו  61ם נתניהו לא מביא א מקורבי נתניהו:
 ברירה אלא לשבת ולחשוב טוב טוב מה עושים.

אחרי הכל, גם יהודי קשה יום שיש לו  "מי כעמך ישראל".
את כל הצרות שבעולם, מברך כל יום בשמחה שלא עשני 

 גוי, כשהכוונה כמובן גם לגוי שהוא נשיא ארצות הברית. 

הכל ביקור ביידן עם לעשות מזה עניין גדול. בסך  לא צריך
 כל הטררם עלה פחות משיפוץ בית בנט ברעננה.

עד שהוא כבר הטריח את עצמו מוושינגטון  מסכן ביידן,
לירושלים, אפילו לא נתנו לו לטעום קוגל ירושלמי עם 

 מלפפון חמוץ.
החודשים הקרובים  4לשניים: אלו שב העולם מתחלק

על ילמדו בדף היומי מסכת כתובות, ואלו שידברו 
 הבחירות...

 חושבות שסיכת ביטחון זה סוג של כפתור. רק נשים
"אצלינו בבית, אני תמיד אומר את המילה  אמר איש אחד:

 האחרונה". החבר: "איזו מילה?" האיש: "סליחה"...
לחם במחיר מופקע אפשר לאכול וופלים  במקום לקנות

 לימון.
אני מתחיל  4אני לא אוכל מהבוקר ובשעה  ביום רגיל

 להיות רעב. בצום משש בבוקר אני כבר רעב. 
החום הכבד בבריטניה, אלפי בריטים מזמינים  בעקבות גל

 חבילות נופש לטבריה.
שהשנה לא תהיה לנו ברירה אלא לטוס לנופש  נראה לי

 בחוץ לארץ. הלחם כאן כל כך יקר.

ב. שאלתי את אחד בארמונות חן עם רכ הגעתי לחתונה
האנשים האם זה רחוב חד סיטרי ? וענה לי לא... זה רחוב 

 שלמה המלך!
מה הבדל בין זרש למקק? זרש אשת מפחידי. מקק מפחיד 

 אישתי.
בבית קמצן, מיד תפס הקמצן את רגליו, ברח  עני דפק

מהבית, וצעק לו מרחוק: אני כהן ועני חשוב כמת ברחתי 
 מאהל המת.

כל מי שקרא את העלון למרות שחלק ל תודה רבה מאוד
מהמדורים היו גם בשנים קודמות יה''ר שיזכה שלעולם לא 
יעלה על מיטתו ללא אמירת קריאת שמע וללא אמירת 
מודים דרבנן באותו היום: אני רוצה להודות באופן מיוחד 
למתמיד הגדול שכל רז לא אניס ליה מסיים מסכתות בלי 

ישורים מיוחדים בעזרה סוף ובשבועות האחרונים גילה כ
וסיוע לכלל ולפרט באופן נדיר מאוד, הגאון המוכשר 

 רבי לוי יצחק פוליקמן שליט''אוהנדיר אהוב הבריות 
מרחוב אלחריזי בבני ברק שזוכה והשבת תגן עליו עד ביאת 
גואל וגם אח''כ. ותודה מאוד לבחור האהוב והמופלג בכל 

ישיבת דבר התחומים בחיר הבחורים דניאל משיח נ"י מ
שמואל בכפר גנים על הדברים החמים ששלח, יה''ר 

 שימשיך לגדול בתורה ויר'ש. 

 היכן ניתן להשיג את העלון
צמוד לכניסה לתלמוד תורה  ניתן להשיג את העלון בבני ברק:

מצד שמאל של הכניסה, בקופסה בפינה בחצר  כתב סופר
ובביהמ''ד המרכזי מניין אברכים 'פרדס . 23ברחוב סוקולוב 

ובכולל 'מורשה ודעת' )בית כנסת ,  9רחוב אבוחצירא  כץ'
בספריה בקומה ראשונה )חברון( בכניסה המערבית  הגדול(

בקלסר ירוק. וכן בשאר המקומות ואצל המפיצים הקבועים 
שמעולם לא אמר צר לי ידידיה זר שליט''א ובראשם רבי 

וזכה לפתוח גמ''ח משקפיים למי  המקום שאלין בירושלים.
וחצי בעדשה  4בעדשה ימין ומס'  6שצריך משקפים מס' 

 אין לקחת יותר מעלון אחד בשום מקום ללא אישור.שמאל. 
)לא כמות( החל  במודיעין עיליתכמו''כ ניתן להשיג את העלון 

שרותי  –בכניסה לחנות ש.מ.ח.   7:37ערב בשעה מיום חמישי ב
אצל  כן ניתן להשיג בהר יונה נוף הגליל. 49משרד רחוב רשב''י 

רבי שמחה שולמן שליט''א, שלמרות שחיתן את אחותו בשבוע 
האחרון הוא סייע מאוד לאיש החסד המפורסם רבי גרשון 
ברלין לעשות הסעות מכל הריכוזים החרדים להר יונה משם 

כן צריך לעשות הסעות כי אף אחד לא רוצה לצאת משם.  לא 
בישיבת מיר אצל האיש שפיו קודש ניתן להשיג בירושלים 

קדשים רבי דוד רוטשילד שליט''א. או אצל האיש בעל לב 
הזהב, שכולם אוהבים אותו אהבת נפש ואומרים עליו אשרי 
יולדתו, הדמות של ישיבת מיר מרביץ תורה בדרכיו המופלאות 

חד מחשובי הרבנים של ארגון בלב אחד רבי אבי פרידנר וא
אצל האיש שלצערינו לא מסר בשבת  בבית שמששליט''א. 

פנחס שיעור מהעלון אלא רק משהו מהעלון של בלק רבי נחום 
בישיבת מרן וכן זכריש שליט''א בבית הכנסת אור אליהו. 

בישיבת אהלי  וכן:רמה ג'.  7חבקוק הנביא  -הגר"מ שטרנבוך 
יעקב בבית שמש הותיקה אצל הבחור החשוב והמסור השקדן 

 באשדוד:ב'בית בוכריס'. שליט''א. בנתיבות  הגדול שולם נח
 ברחובותבית הכנסת החיד"א רובע ג' רחוב יצחק הנשיא. 

בישיבת מאור התלמוד, אצל הבחור החשוב ישי רוט נ''י. 
''א. אצל הגאון הגאון הגאון רבי מיכאל גולדנברג שליטבירוחם 

בביהכ''נ  בקרית גת בבית הכנסת זכרון אליהו.באופקים 
בבית כנסת החיד''א אצל  באשדוד:שומרי אמונים מיום שישי. 

בעוצם גדול מזכי הרבים בדורנו רבי יצחק משענייה שליט''א 
אצל איש הענו הגדול ביותר רבי יוסף  ברכסיםבישיבת נר זרח. 

אצל משפחת  ברעננההמאירי שליט''א כולל נר ישראל גבעה ב. 
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בבתי הכנסת בגני הדר: אוהל אברהם.  בפתח תקווה.  6903395
שירת מרים. קהל חסידים. ויוצאי חברון, ע''י רבי יואל 
פינהדלר שליט''א. וכן בישיבת אור ישראל וכן בישיבת עטרת 

בהיכל ישיבת צפת ע''י צפת: באצל הנ''ל: בראשון לציון שלמה 
האיש שהוא עצמו אין כמוהו בעולם החסד רבי אברהם לויסון 

שכונת הדר בבית הכנסת "החדש" של קהילת  בחיפה שליט''א.
בקרית אצל הגאון הרב בלחסן שליט''א.  האברכים הצעירים"

ע''י הנער הצדיק מאוד  3: בית הכנסת מאקווא ירושלים אתא
נשטיין נ''י. וכן בבית הכנסת של חרוץ הכיתה נחמיה ברו

ברמת השרון . 5הקהילה החרדית בקרית אתא רחוב כצנלסון 
אצל אדונינו המפרגן הגדול בישראל בעל הלב זהב רבינו דניאל 
פוסטבסקי שליט''א בבית הכנסת מסורת אבות מידי יום 

אצל המהריק''ש של הדור רבי שמואל א. במנצ'סטר רביעי. 

+. 447425793110בי וצדיקי אנגליה: הורביץ שליט''א מחשו
 בקהילת שובה ישראל במקום המיועד לעלונים.  בארגנטינה:

 . 03-6180383לקבלת העלון בפקס יש להתקשר לטלפון:  
נמצא ב'כל העלונים' בעיצוב בשם 'לבית  כמו''כ העלון

התורני'. וכן העלון )מלבד ההערות שבסופו( מופיע ב'קובץ 
 גליונות'.

להוריד את העלון בעמדות קול הלשון וכן את העלונים ניתן 
הדרכה: נכנסים לקול  של כל ארבעת השנים האחרונות.

הלשון. מקישים על חיפוש רבנים. לכתוב מערכת שבתי. 
מקישים על פתח תיקיה. מקישים על תיקיית הורדת 
 גליונות. מקישים על לבית התורני. ומורידים מה שרוצים. 

 456alon@gmail.comג במיל: כמו''כ ניתן להשי
ואח''כ  456יש לדייק במייל ולכתוב קודם 
alon@gmail.com 

. או 0527633431לפנות :  להשתתפות בהוצאות העלון
עלון, )שלוחה -רשת הכוללים פרדס כץ-ב'נדרים פלוס'

(. זכות הרבים תלוי' במסייעים! עלון בודד עולה 2422
 אגורות. 15לנו 

לקבלת העלון בכתב גדול יותר יש לפנות 
 למייל הנ''ל.


