
 פרשת כי תצא תשפ''ב                                                                                                  בס''ד                                                                                                                 
 וארטים לפרשת השבוע

כא י. כי תצא למלחמה על אויבך ונתנו ה' אלוקיך בידך 
יש להקשות מה הטעם פתח באויביך ושבית שביו. 

שהוא לשון רבים וסיים בלשון יחיד ונתנו ולא כתב 
ונתנם, וכן ושבית שביו לשון יחיד הול''ל ושבית שביים? 
וי''ל דמצינו ביומא סט. שאנשי כנה''ג הרגו את היצה''ר 
של ע''ז ואז הם רצו לבטל את היצה''ר של עריות 

שפיע על ביטולו על והצליחו רק לסמא לו את העין וזה ה
ז' קרובים. ולפי''ז י''ל דזה רמזה התורה כי תצא 
למלחמה על אויבך שזה שניים יצרא דע''ז ויצרא 
דעריות. ונתנו ה' אלוקיך בידך רק אחד מהם והוא 
יצה''ר דע''ז, ואילו מהשני רק ושבית שביו והיינו דלא 
נתנו ה' אלוקיך בידך לגמרי אלא רק סימו לו את 

וזה מרומז ברש''י לא דיברה תורה אלא כנגד העיניים. 
 יצה''ר. חיד''א 

הטעם שהוא בלשון  כא י. כי תצא למלחמה על אויבך.
יחיד, תצא ולא תצאו, י''ל שאיתא בגמ' שדורו של אחאב 
אף שלא היו צדיקים נצחו במלחמה כיוון שהיו באחדות, 

 ו ה' בידך. וזמ''ש כי תצא באחדות, ונתנ

כא יא. וראית בשביה אשת יפת תואר וחשקת בה 
איתא בסנהדרין אמר חושי הארכי  ולקחת לך לאישה.

לדוד המלך מ''ט קנסיבת יפת תואר? א''ל יפת תואר 
רחמנא שרייה. א''ל לא דרשת סמוכין, דסמיך ליה ליפת 
תואר בן סורר וכל הנושא יפת תואר הו''ל בן סורר. ולפי 

ע במעשה דבת שבע אצל דוד לא הגיעה זה מובן מדו
הציצית וטפחה על פניו כמו שהיה בסיפור במנחות מד 
על אדם הזהיר בציצית ונסע לעבור עבירה בארבע מאות 
זהובים ואז באה הציצית וטפחה על פניו שיפרוש, די''ל 
דכיוון דדוד נסיב יפת תואר שמע מינה דלא דריש 

אסור לו ללבוש  סמוכין וכמו שמבואר בסנהדרין, וא''כ
ציצית בסדין של פישתן משום דהוו כלאים וכמבואר 
במנחות דף מ, ולכך הציציות לא טפחו על פניו כי לא 

 היתה לו ציצית. חת''ס.                               

כא יא. וראית בשביה אשת יפת תואר. וברש''י לא 
ווארט חסידי אומר ע''פ  דיברה תורה אלא כנגד יצה''ר,

במות סג'. שרב אמר לתלמידיו שאשה מצילה משני י
דברים, א. מגדלת הבנים לתורה. ב. מצילה מן החטא. 
ויפת תואר הרי לא מגדלת הבנים לתורה, כי הרי בנה 

 ייצא בן סורר, א''כ לא דיברה תורה אלא כנגד יצה''ר.                                         

ים האחת אהובה כא טו. כי תהיינה לאיש שתי נש
איתא בקידושין סח. וכי יש אהובה  ואחת שנואה.

ושנואה לפני המקום. היינו וכי אהבתו ושנאתו של בעל 
חשובה לפני ה'? אלא אהובה, אהובה בנישואיה, 
ושנואה, שנואה בנישואיה. ושנואה היינו שנשא חייבי 
לאווין. ולפי''ז אתי שפיר גם הפסוק בפרשת ויצא, 

עוד ותלד בן ותאמר כי שמע ה' כי דאיתא שם ותהר 
שנואה אנכי ותקרא שמו שמעון. ויש להקשות אמאי 
בראובן לא אמרה כי שנואה אנכי, שהרי כבר אז היתה 
שנואה? ולפי הנ''ל יש לומר ששנואה היינו חייבי לאווין 
כמבואר בפרשתנו, ולאה נהייתה חייבי לאווין, היינו 

ובן נתעברה אחות אשה, רק בלידת שמעון, כי על רא
מטיפה ראשונה כדכתיב בכורי אתה כוחי וראשית אוני 
וא''כ עדיין לא נשא את רחל ולא הייתה שנואה דהיינו 
חייבי לאווין. משא''כ בלידת שמעון כבר נהייתה שנואה 
 כי יעקב נשא את רחל מיד בגמר השבע ברכות של לאה.

כא טו טז. כי תהיינה לאיש שתי נשים וגו' וילדו לו 
 האהובה והשנואה וגו' והיה הבן הבכור לשנואה. בנים

יש להקשות דבתחילת הפסוק מבואר שהאהובה ילדה 
ראשונה כי כתוב וילדו לו בנים האהובה והשנואה, 
משמע קודם האהובה. ואילו בהמשך כתוב והיה הבן 
הבכור לשנואה? ואומרים ע''כ בשם הגאון, דהאהובה 

שנואה ילדה ילדה קודם כי ילדה בחודש השביעי, וה
בתשיעי וילדה אחרי האהובה, אבל מכיוון  שהתעברה 
קודם לאהובה לכך הולכים אחרי העיבור והבכור הוא 
לשנואה. וכבר צווחו ע''כ רבים ובהם השואל ומשיב, 
החכמת שלמה ועוד רבים, שהרי לדינא הולכים אחר 
הלידה ולא אחר העיבור. והגדיל לעשות הנצי''ב בהעמק 

לא מאמין לשמועה שיצאה ושקר  דבר שכתב שהוא
העידו בשם הגר''א. וליישב דברי הגר''א מובא בעלון 
הנפלא 'איחוד וחידוד' שביאר דבריו כך: הנה בסנהדרין 
נז: איתא דבן נח חייב על העוברים, משום דלגביו עובר 
חשיב נפש. מאידך גיסא בישראל הוא בטל לגבי אמו ולא 

הבכור הוא כבר משנעשה חשיב נפש. ולפי''ז י''ל שבבן נח 
עובר, והרי השנואה היא יפת תואר )חז''ל כאן והובא 
ברש''י יא( שהיא בן נח, ולכך בנה שהתעברה ממנו 
מקודם הוא בכור, ומה שבלידה תליא מילתא הוא רק 
בישראל. ולכך וילדו לו בנים קודם האהובה, אבל והיה 
 הבן הבכור הוא לשנואה. )יש להאיר כאן את דברי ר''י

איבשיץ שהטעם בוהיה הבן הבכור לשנואה, משום 
שצדיקה הקב''ה מתאווה לתפילתה כמו שמצינו אצל 

 האמהות לכן הוא משהה אצלה את זמן ההריון(.

יהיה יז. והיה ביום הנחילו את בניו את אשר  –כא טז 
וגו' כי את הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי שנים  לו

בי ירושת כל האחים יש לדקדק שלג ימצא לו.בכל אשר 
ואילו לגבי בכור כתוב אשר  יהיה לוכתוב לשון אשר 

וצריך להבין למה חילק בלשון בין כל האחים  ימצא לו.
לבכור? ואומר הגר''א שבכל האחים כתוב אשר יהיה, 
משום שהכוונה היא גם למה שיגיע בעתיד. משא''כ 
בבכור כתוב בו אשר ימצא כי דינו לרשת פי שניים רק 

שנמצא כבר בשעת הירושה ולא יקבל פי שניים ממה 
 במה שראוי להגיע לאחר מכן.

כג. וכי יהיה לאיש חטא משפט מוות והומת -כא. כב
ותלית אותו על עץ: לא תלין נבלתו על העץ כי קבור 

מה היא הכפילות  יש להבין תקברנו ביום ההוא וגו'.
וי''ל ע''פ סנהדרין מו. שהרוגי ב''ד  קבר תקברנו.הזאת 

לא היו קוברים אותם בקברי אבותם אלא היו להם שני 
בתי קברות מיוחדים, אחד לנהרגים ולנחנקים, ואחד 
לנסקלין ולנשרפים. ורק משנתעכל הבשר היו מלקטין 
את העצמות וקוברין אותן במקומן, דהיינו בקברות 

יו. ולפי''ז אתי שפיר קבור תקברנו. כי הפסוק בא אבות
לרמז לנו שיש לו קבורה אחר קבורה. פעם אחת מיד 

 אחרי העונש ופעם שנייה משנתעכל הבשר.

כב ד. לא תראה את חמור אחיך או שורו נופלים בדרך 
לא במשך חכמה כאן התקשה למה כאן הנוסח הוא וגו'. 

 כי, ואילו במשפטים הנוסח הוא אחיךתראה את חמור 
? וי''ל, אומר המשך חכמה, שונאךתראה חמור 

שבמשפטים הוא ראה ב' חמורים אחד של שונא ואחד 
תראה  כישל אוהב ויש נידון מה ירים קודם, לכך כתב 

חמור שונאך שיש לראות ולדון מה ירים קודם, אבל כאן 
מדובר שיש רק חמור אחד שאז אין עליו לדון אלא מיד 

אלא מיד תראה, והיינו שלא יתבונן לא לעזור ולכן כתב 
יעזור. והטעם שאצלנו לא העמיד בב' חמורים של שונא 
ואוהב, כי כאן אחרי חטא העגל ואחרי כל החטאים 
שחטאו במדבר כשכולם היו מלאים בחטא ל''ש מקרא 
של שונא, כי שונא מבואר בחז''ל שאני שונא אותו בגלל 
חטאו, וד''ז שייך דווקא אם פלוני חטא ואני צדיק כמו 

תם ממצרים )פרשת משפטים( עוד קודם שהיה בזמן צא
חטא העגל ושאר החטאים שעברו, אבל כאן לא שייך 
לומר שאחד חטא והשני לא, כי כולם היו מלאים 

 בעבירות.

ויש כב ז. שלח תשלח וגו' למען ייטב לך והארכת ימים. 
לעיין דהכא הוקדמה ברכת אריכות ימים לברכת ייטב 

כתוב הפוך למען  לך, ואילו לעיל ה טז בכיבוד הורים
יאריכון ימיך ולמען ייטב לך והדבר צריך טעם. וי''ל 
דמבואר בתרגום יונתן כאן שפירש למען ייטב לך קאי 
על עולם הזה ולמען יאריכון ימיך קאי על עולם הבא. 
והנה מצינו בירושלמי ריש פאה שכיבוד אב ואם הוא 
מצוה חמורה שבחמורות, ושילוח הקן הוא קלה 

צינו בזבחים קיט. דדרך התורה לכתוב שבקלות, ומ
בדרך דלא זו אף זו. וא''כ בשילוח הקן שהיא מצווה קלה 
הו''א שיקבל שכר רק בעוה''ז ולכן נאמר קודם למען 
ייטב לך בעוה''ז והתורה מוסיפה שלא רק בעוה''ז אלא 
ולמען יאריכון ימיך גם בעוה''ב. מש"כ בכיבוד אב שזה 

כר רק בעוה''ב וקמ''ל שאף חמור הו''א איפכא, שיקבל ש
 בעוה''ז. טעמא דקרא.

ח. שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך למען -כב ז
ייטב לך והארכת ימים. כי תבנה בית חדש ועשית 

הטעם שנסמכה מעקה לגגך ולא תשים דמים בביתך. 
פרשת שילוח הקן ל"ולא תשים דמים בביתך", אולי י''ל 

דם שאביו שלח אותו ע''פ קידושין לט: מסופר שם על א
להוריד גוזלות ע''י שילוח הקן והוא עלה וירד ובירידתו 
נשבר הסולם והוא מת. ומקשינן שם הרי כתוב למען 
ייטב לך והארכת ימים והוא מת מאותה מצווה, ומשנינן 
סולם רעוע הווי, דקביע הזיקא ולא סמכינן בזה אניסא. 
וזה מה שכתוב כאן שאם אדם משלח את הקן הוא 

אריך ימים, אבל כל זה הוא בתנאי שלא ישים הוא י
   דמים בביתו, היינו שלא ישים סולם רעוע או בלא מעקה.

כג ג ד. לא יבוא ממזר בקהל ה' גם דור עשירי לא יבוא 
לו בקהל ה'. לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה' גם דור 

רבים נתקשו עשירי לא יבוא להם בקהל ה' עד עולם. 
י ומואבי איתא עד עולם, ואילו בממזר כאן למה גבי עמונ

לא כתיב עד עולם, בפרט לפי מה דאיתא בסיפרי שגם 
ממזר נאסר עד עולם גז"ש מעמוני ומואבי? וי''ל א. ע''פ 
מה דאיתא בקידושין עב: עתידין ממזרים להיטהר 

מן הזה. עוי''ל שגם הזלעת''ל ודרשת הסיפרי זה על 
יתא בקידושין בזה''ז יש אפשרות לממזר להיטהר כדא

סט יכולים ממזרים להיטהר ע''י שישא שפחה ויוולד בן 
וישחררו. ועוי"ל דהא מבואר ביבמות עח: שבדרך כלל 
ממזרים מתים עד עשרה דורות, ולכן ממילא לא שייך 
כ''כ שיחיו יותר מכך, לכן לא כתב עד עולם. טעמא 

 דקרא. 

מונית ובחז''ל עמוני ולא ע כג ד. לא יבוא עמוני בקהל ה'.
ולמה עמונית מותר, כתוב כי כל הטעם שעמוני לא יבוא 
ע''ד אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, ואין דרך 
אישה לקדם בלחם את האנשים, ומקשה ע''כ הגמ' היה 
להם לקדם אנשים לקראת אנשים ונשים לקראת נשים 

ומסיק כל כבודה בת מלך פנימה. ויש להקשות הא 
ר ואפי' המלכים הפקירו המואביות היו פרוצות ביות

בנותיהם וא''כ היה להם לקדם את הנשים בלחם ומים? 
וי''ל דתירוץ הגמ' כל כבודה בת מלך פנימה הכוונה היא 
לנשים היהודיות ולכן המואביות לא יכלו לקדם בלחם 
ובמים, כי היהודיות היו בפנים ולא ראו אותם. חכמת 

 שלמה למהרש''ל יבמות עז.  

למה כתב אשר  יך את בלעם לקללך.שם. ואשר שכר על
שכר ולא נקט שלח או ביקש? ויש ליישב דבלא שכירות 
יכול לומר אין שליח לד''ע דדברי הרב ודברי התלמיד, 
אבל בשכירות יש משמעות במחנה אפרים שלוחין יא. 
שיש שליח לד"ע ול''א דברי הרב, כי ע''י השכירות הוא 

 נהיה ממש כידו ועיי''ש.

אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים בדרך  כג ה. על דבר
אומר רש''י על העצה שיעצו אתכם  בצאתכם ממצרים.

להחטיאכם. ולכאו' הוא תימה מדוע שינה רש''י ממה 
שכתוב להדיא בקרא שהטעם הוא משום שלא קידמו 
בלחם, ומדוע הוצרך לשנות על העצה שיעצו להחטיא 
 אתכם? וי''ל דהנה בזוהר הקשה בשביל מה הוצרכו

ללחם ומים הרי היה להם באר ומן, ומתרץ שהכוונה 
היא שלא הקדימו לשלום. והלחם והמים מסמלים 
דרישת שלום. וקשה על זה הא במו''ק טו. מבואר שכל 
מ' שנה במדבר היו מנודים למקום, ומנודה אסור 
בשאילת שלום? וי''ל שמנודה אסור גם בתשמיש 

ם בזנות, המיטה, וע''ז אומר רש''י שהם החטיאו אות
ז''א שהם לא התייחסו לנידוי, ולכך יש עליהם תביעה 
שהם לא שאלו בשלומם, ולכך רש''י שינה והוסיף 
שהטענה על לחם ומים שזה שלום קיימת רק בגלל שהם 
רצו להחטיא אתכם. עוי''ל שמבואר בסנהדרין קג: שמי 
שדואג לאנשים ללחם ומים הקב''ה חס עליו ומוותר לו 

שמגיעים לו אפי' אם עובד ע''ז, וא''כ זהו על כל העונשים 
שאמר הקב''ה אם עמון ומואב יקדמו אתכם בלחם 
ובמים, יתכן והקב''ה היה מוחל להם. אבל כעת שלא 
קידמו הקב''ה מענישם, אבל לא על הלחם אלא על דבר 

 בלעם.

כג כד. מוצא שפתיך תשמור ועשית כאשר נדרת לה' 
כתובות עז: שמובא נראה לבאר פסוק זה ע''פ אלוקיך. 

שם שריב''ל נשבע שלא יצא מגן עדן ובדקו אחריו ומצאו 
שמעולם לא נשבע על שקר, ולכן מוכרחים לקבל 
שבועתו. וזה מרומז בפסוק שלפנינו אם מוצא שפתיך 
תשמור אז תזכה ועשית כאשר נדרת, והיינו שיעזרוך 
מהשמים לקיים כל מה שקיבלת על עצמך כדי שתוכל 

 מוצא שפתיך. באר מנחם להמשיך לקיים

ט. השמר בנגע הצרעת וגו' זכור את עשה ה'  –כד ח 
אומר רש''י אלוקיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים. 

כאן מחז''ל שאדם יזכור מה נעשה למרים כשדיברה 
במשה ולקתה בצרעת. וקשה ע''ז הא מבואר בשמות ד ו 
שמשה נענש בצרעת משום שדיבר לשה''ר על ישראל 

מינו בי, וא''כ אמאי הוצרכנו להרחיק נדוד ואמר לא יא
למרים ולא הבאנו ראיה ממשה עצמו שלקה בצרעת 
בגלל שדיבר בישראל? וי''ל, אומר הפנים יפות, שמבואר 
בחז''ל )מנחות מא( שבעידנא דריתחא הקב''ה מעניש גם 
מי שלא צריך להיענש, והנה בזמן שעם ישראל היה 

ו שמצינו שמשה בעבודה במצרים זה היה שעת כעס כמ
כמעט נהרג על שלא מל את בנו שלא נענשים ע''כ בזמן 
רגיל כי זה מצוות עשה, ולכך אין משם ראיה. אבל מרים 
נענשה בזמן שהקב''ה לא כעס כדכתיב בדרך בצאתכם 
ממצרים והיינו בשעת הגאולה ולמרות זאת נענשה לכן 

 הבאנו הראיה ממנה. 

טבע מידו ומצאה כד יט. למען יברכך. וברש''י נפלה מ
הגמ' מספרת על רבי עקיבא  עני ה''ה מתברך עליה.

שהיה מהלך ברחוב ופגש ברבי טרפון שהיה עשיר מופלג 
מאוד. הציע לו ר''ע לקנות מספר עיירות א''ל ר''ט בסדר 
והפקיד בידו כסף, לימים פגש ר''ט את ר''ע וא''ל היכן 

קים העיירות, לקחו ר''ע והראה לו תתי''ם וישיבות שה
בכספו, א''ל ר''ט אוי לי ששמתי כספי על קרן הצבי, א''ל 
ר''ע כתוב פיזר נתן לאביונים צדקתו עומדת לעד, ור''ט 
שמח. לכאורה הסיפור הזה מאוד מאוד תמוה. איך 
התנא ר''ט אמר על צדקה קרן הצבי, ועוד מה חידש לו 
ר''ע? וי''ל שר''ט אמר חבל, הרי מצוות מדאוריתא 

ה ואני כלל לא כיוונתי לזה, ענהו ר''ע שפזר צריכות כוונ
נתן לאביונים, דהיינו שאם נפל סלע מידו ומצא את זה 
עני, צדקתו עומדת לעד, וכמו שכותב רש''י כאן, א''כ 

 חזינן דלא בעינן כוונה בצדקה.             

יח. זכור את אשר עשה לך עמלק וגו' ואתה עיף  –יז כה 
אומר רש''י עייף בצמא דכתיב ויצמא שם  ויגע ולא ירא וגו'.

העם למים וכתיב אחריו ויבא עמלק, לכאורה מה מעניין 
אותנו עניין הצמא לעמלק. מתרץ ע''כ הבית הלוי דהנה 
מבואר ברש''י בשמות יז ט שעיקר מעשה עמלק הוא 

כדי לבטל מעשה כשפים בעינן מים כמבואר  בכשפים, והנה
בסנהדרין סז: ולפי''ז מובן היטב מה שאומר רש''י כיוון 
שהיו עייפים בצמא ולא היה להם מים לכן ויבא עמלק כי 

 לא היה אפשרות לבטל כשפיו כשאין שם מים. 



 מאמרי מוסר וסיפורים מענייני הפרשה
 מצוות ביומו תתן שכרו

רבות העוסקות בענייני תיקון ישנן מצוות בפרשתנו 
המידות שבין אדם לחבירו, ואחת מהן היא מצוות 
תשלום שכר שכיר בזמנו שנאמר ביומו תתן שכרו. 
ואומרים רבותינו הראשונים )מובא ברא''ה( שמצווה זו 
היא מצווה לקיום נפשו של הפועל כי אליה הוא נושא 
את נפשו להתפרנס בשביל לחיות, ואם מאחר לשלם הרי 
הוא כאילו נוטל ממנו נפשו וכמבואר בגמ' בבבא מציעא. 
ובזוהר כתב שמכיוון שהמזלזל במצווה זו הרי הוא 
כנוטל נפשו של הפועל ממילא עי''ז חלילה וחס 
מתמעטים ימיו של בעל הבית וכל הימים והטובות 
שנגזרו עליו נמחקים ממנו וגורם מיתה לעצמו ר''ל, וזה 

ה לאווין, ובגמ' בסוכה מלבד מה שעובר בזה על חמיש
איתא שגם נכסי המאחר יורדים לטמיון. ומצוות אלו יש 
בהן הרבה הלכות ומובא בספר אהבת חסד לחפץ חיים 
ועיי''ש מה שהרחיב בזה בפתיחה לשכר שכיר, וכתב שם 
שמצווה זו היא גם באחד שהבטיח לילד פרס או סוכריה 

כסף על איזה מלאכה או עזרה שיעשה בשבילו ולא נתן ה
בזמנו עובר על כל החמישה לאווין, וגם מי שאין לו כסף 
מוכרח וחייב לקחת הלוואה בשביל לשלם החוב הזה 
כדי שלא יעבור על איסורים חמורים אלו ותלמידי 
האר''י כתבו שהמקיים מצווה זו זוכה שתשכון בגופו 

וכך  נפש קדושה כעין הנשמה יתירה שיש לאדם בשבת.
עושה מעפר לזהב, ולעומתו החכם  היה אומר הח"ח:

הטיפש עושה מזהב לעפר, והנמשל הוא שכל יהודי 
הברירה בידו או שמכל הפעולות הפשוטות שעושה, 
לעשות מהם מעשה מצוה, או לעשות אפילו את המצוות 
לכלום. ולדוגמא בולטת כולם משלמים לעגלון או לנהג 
דמי נסיעה, והנה מי שהתבונן בזה שהוא מקיים עכשיו 

של ביומו תתן שכרו, קיים בשלימות מצוה  מצוה
מפורשת מן התורה, ומי שלא התבונן אלא שילם בגלל 

ה יבישה, ושכך החוק שצריך לשלם, הרי זה בגדר מצ
וחבל מאד שבשביל חסרון התבוננות יפסיד לעצמו 
 מצוות מפורשות מן התורה, ע"כ משיחותיו של הח"ח.

טוב  וז"ל בספר אהבת חסד ח"ב פכ"ג בהגה"ה: מה
לאדם שירגיל את עצמו שבשעה שעושה מצוה שיש לה 
שורש מן התורה כגון שמשלם פעולת שכיר בזמנו 
שמקיים בזה המצוה ביומו תתן שכרו, וכל כיוצא בזה 
מה טוב הוא שיכוין בעת הפעולה לקיים המצות עשה 
שלה, שאז נעשית המצוה בגודל השלימות וכו' ויתקדש 

למען תזכרו ועשיתם את כל על ידי זה לה׳, וזהו שכתוב 
מצותי והייתם קדושים לאלקיכם, והיינו שהוא עושה 

 אותם בעבור שהם מצוות ה׳.
מאוד מאוד הקפידו  וידוע רבות שכל גדולי ישראל

במצוות ביומו תתן שכרו ואף עשו מזה עניין רב, ולהפך 
נזהרו מאוד מאוד חלילה מלהלין פעולת שכיר. נביא כאן 

האר''י על ן זה מהספר מידות טיש. כמה סיפורים בעניי
הקדוש מסופר שמעולם לא היה עומד בתפילת מנחה 
בערבו של יום טרם פרע את שכר האומנים, וכאשר לא 
היה בידו לשלם היה מאחר את תפילת מנחה אף לאחר 
השקיעה כי היה אומר איך אשא פני בתפילה ועדיין לא 

 קנה פעם חליפה חדשה מגדיםהפרי קיימתי מצווה זו. 
עד שעה מאוחרת בלילה וכל רגע היה  לומדמכיון שהיה 

יקר בעיניו מפז, השאיר הגאון ביד אשתו הרבנית סכום 
כסף לצורך תשלום שכר העבודה לחייט, ברגע שהלה 
יביא את הבגד המוכן. בבואו הביתה באישון לילה, 

בחליפה והרבנית כבר עלתה על יצועה לישון, הבחין 
ה שהיתה מונחת על השולחן. הפרי מגדים חשש, החדש

שמא היא עדיין לא שילמה לחייט את שכרו ויש בזה 
משום איסור דאורייתא: לא תלין פעולת שכיר וגם 
איסור לחייט שהכשילו, אך את זוגתו הרבנית לא רצה 
להעיר משנתה כדי לשאלה, מתוך דרך־ארץ. סגר, 

חפש את איפוא, את הדלת אחריו ויצא בחשכת ליל ל
החייט, שבודאי ער הוא. כשמצא את בית החייט, רעד 
הלה בכל איבריו מרוב התרגשות: וכי מה עושה רבינו 
בביתי, בשעה כה מאוחרת? הרגיעו הגאון והסביר לו את 
החשש שכרסם בלבו, ופניו אורו בשמעו מפי החייט 
שהרבנית פרעה לו כבר את שכרו )ספר "בסוד ישרים 

י יהושע לייב דיסקין הזמינה סבל של רבאשתו  ועדה"(.
כדי להעביר משא כבד לביתה. היא שילמה לו את דמי 
ההובלה והסבל הלך לדרכו. המהרי"ל ראה את החבילה 
בביתו, ולשאלתו אמרה לו הרבנית את הסכום ששילמה 
עבור ההובלה. הרב מצא לנכון שדרוש תשלום גבוה יותר 

א את ממה ששילמה הרבנית. הוא הזדרז מיד, הוצי
העודף ושיגר אותו לסבל באמצעות שליח. היה זה 
מאוחר בלילה, השליח יצא וחיפש באישון לילה את ביתו 
של הסבל. לאחר עמל רב מצא את ביתו, ושילם לו את 

בתו של החפץ  סיפרה יתרת הסכום )ספר "עמוד אש"(.
חיים שפעם בחורף העיר אותה אביה בחצות הלילה 

יט, כדי לשלם לו את שכר וביקש ממנה ללכת איתו לחי
פעולתו, היות והוא שכח לשלם לו בערב. בית החייט עמד 
בקצה העיר, הקור היה גדול והחפץ חיים הוסיף בלכתו 
עם בתו: אין דבר, הכל כדאי ורק לא לעבור על לאו של 

 שדי חמד,המעשה בבעל  תורה. )קונטרס עמוד החסד(.
ר לו שנתן את נעליו לתיקון אצל הסנדלר, וכשהחזי

הסנדלר את נעליו המתוקנות, ראה שהרב מוציא שטר 
אחד כאשר שכר עבודתו הגיע בסך הכל לחמש  ן רובלב

אגורות, ואמר לו שיבא למחרת לקבל את שכרו, ענה לו 
השדי חמד, התורה אמרה ״לא תלין פעולת שכיר אתך 
עד בקר״ ואם יש לי יותר מכדי שכרו ואין מי שיפרוט לי 

 וכי בשביל זה צריך השכיר לסבול? בשעה כה מאוחרת, 
רבי אהרן מבעלז מסופר שהיה מקפיד בעניין זה גם על 

אצל נכרי שעבד אצלו, מספק שמא קיימת מצוה זו אצל 
שחיבר ע''כ קונטרס שלם מובא  החפץ חייםנכרי. 

באהבת חסד והיה נאה מקיים, ולא פעם היה נראה 
כדי  הח''ח כשהוא משתרך לעת זקנותו בלילה גשום וקר

לשלם שכר שכיר בזמנו, ופעם לעת זקנותו הוצרך לנסוע 
למרחקים בשביל איזה עניין חשוב, והנה סמוך לזמן 
שהגיעו הוא ביקש מהעגלון לשוב על עקביו ולחזור לעירו 
כי שכח לשלם לחייט על תיקון מעילו, ולמרות 
שמקורביו ניסו מאוד למנוע ממנו לשוב על עקבותיו, 

פקד לשוב כדי שחלילה לא יאחר הוא לא הסכים אלא 
מצוה רבה זו של ביומו תתן שכרו ואף לא רצה לסמוך 
על שליח בזה. והיה אומר הח''ח אפשר לעשות מעפר זהב 
וזאת כל פעם שמשלם יכווין ויאמר לקיים המצווה 
ביומו תתן שכרו ואז הפעולה שלו תהפוך למצווה 

וחי  ששכרה גדול לאין ערוך, כי יש בזה עוד מצוות כמו
אחיך עמך, והחזקת בו, ומרוויח ג''כ מצוות ל''ת לא 
תלין וכו', ומה שצריך זה רק כוונה. ופעם ראו את החפץ 
חיים מסתובב ברחובה של עיר בער''ש ומחפש ושואל 
מפי העוברים ושבים היכן נמצא פלוני, ועד שלא מצא 
לא היה מרגוע לנפשו וכשנמצא האדם שאותו חיפש, 

ד משמחה על שזכה למוצאו ולקיים החפץ חיים ממש רק
המצווה ביומו תתן שכרו טרם יבוא השמש ויעריב היום. 
וכן החזו''א מובא במעשה איש כמה פעמים ניכרה על 
פניו שמחה גדולה וכשהיה נשאל ע''כ היה עונה זכיתי 

רבי בס''ד לקיים המצווה הגדולה של ביומו תתן שכרו. 
בקיום מצווה שאול בראך מקאשוי זצ''ל הקפיד מאוד 

זו וכל פעם שהיה נצרך למלאכה לא היה עושה אא''כ יש 
באמתחתו כסף מלא לשלם לפועל מיד בגמר יום 
העבודה כדי שחלילה לא יכשל באיסורי תורה, ובגלל 
ד''ז היה לפעמים מוציא כספים הרבה יותר ממה שהיה 
מוציא לו היה שוכר אנשים לעבודה מושלמת ולא היו 

יום העבודה המושלמת, והטעם תובעים שכרם עד ס
שעשה זאת כי לא רצה להפסיד המצווה של ביומו תתן 

בעל הדברי אמונה מתולדות אהרן  האדמו''רשכרו. 
הנהיג בביתו שחשבון הנפש שלהם יהיה בסוף כל יום 

ואף שיבדקו שקיימו את מצוות ביומו תתן שכרו, 
הסטיפלער נצפה לא פעם לעת זקנותו שהיה מכתת רגליו 

לה ארבע קומות ברגליו הכאובות בשביל חלילה לא ועו
לפספס איזה תשלום כמה פרוטות של מי שהקליד לו את 

 עלחומר לימודו והניח על דלת ביתו ולא לקח תשלום. 
רבי אהרן קוטלר מסופר שכשהקים את בניין ישיבתו 
בקלצק ראה יום אחד את מנהל העבודה כשהוא מתווכח 

קרה, ענה מנהל העבודה עם אחד הפועלים. לשאלתו מה 
שפשוט אין לי כסף כעת לשלם לפועל וזה הויכוח שלנו. 
מיד החוויר רבי אהרון כסיד וכשכולו רועד אמר לו אוי 
אסור להלין פעולת שכיר ואם אין כסף אז אסור לבנות 
חלילה אם עי''ז יצטרכו להלין שכרו של הפועל אפי' 

אב''ד על רבי משה אריה פריינד גומסופר  לילה אחד.
העדה החרדית שפעם כתב ס''ת והיה יום שלא היה בידו 
לשלם את הסכום הדרוש. באותו ערב הוא התרוצץ 
ממקום למקום ודרש במלווים כדי לפרוע את החוב 
ולמרות מחילת הסופר הוא לא נח ולא שקט עד שעלה 
בידו להשיג את הסכום הדרוש לזה. בספר בכל נפשך 

אברכים בגבעת פעם  פינקל: רבי נתן צבימסופר על 
בערב יום הכיפורים  רנ''צשאול הופתעו לראות את 

בצהרים תר אחר כתובתו של אחד מאברכי הישיבה 
ביקש מאותו אברך שילמד עם  רנ''צבשכונה, התברר ש

אחד מבניו והבטיח שיתן לו משכורת חודשית על כך 
תחילת לימודם היה בט' אלול וביום זה ערב יום 

קיום המצוה לכן התאמץ והגיע  הכיפורים הגיע זמן
בעצמו ביום עמוס כערב יוהכ"פ לשלם את שכרו ולקיים 

תן שכרו כהלכתה. בעל מלאכה הוזמן ימצוות ביומו ת
להתקין שלט על אחד מבניני הישיבה בשעות הצהרים 

כדי לשלם לו אמר לו בעל המלאכה שעדיין  רנ''צהופיע 
שוב עם לא סיים את מלאכתו, כעבור כמה שעות הופיע 

הכסף, אמר לו בעל המלאכה שלא גמר ובכלל הוא אינו 
מבין את הלחץ לשלם שכן כשיגמור יבא ויבקש ולמה 
רבינו במצבו טורח בעצמו ולא עושה זאת על ידי עושי 

והכל משום שרצה לקיים מצוות ביומו תיתן רצונו, 
 .שכרו

רבי זושא כיהן כרב בעיירה  מסופר: זושא מאניפולי רביעל 
רבי זושא חי בדוחק רב. אשתו של הרב זושא  לי.אניפו

מאניפולי בקשה ממנו פעם שיקנה לה בגד חדש. והרב  זושא  
שיג סכום כסף הדרוש לקנית בד, וקנה העד שהתאמץ רבות 

אריג, ונתן  לאשתו הרבנית שתמסור לחייט לתפור לה 
הבגד. והנה ביום אחד ראה שפני אשתו שוב אינם כתמול 

, השיבה בגד הלא כבר יש לךמה קרה שלשום. שאל ר׳ זושא 
תמה הרב זושא: הרי בעצמו מסר לה  אשתו  אין לי בגד!

יפרה לו הרבנית שהחייט ס חתיכת האריג הדרושה לבגד.
כשגמר את הבגד, והביאו לה כשהוא כבר מוכן, התאנח 

שאלה אותו הרבנית, על מה הוא מתאנח, וסיפר  פתאום.
לה שהוא אירס לא מזמן את בתו, והחתן כשראה 
כשהמחותן  שלו החיט מתעסק בתפירת בד, חשב שזהו 

לבסוף, כשנודע לו שהבגד  ודאי בשביל ארוסתו, הכלה.
אחרים, התקצף והתרגז ויש לו, לחייט, מזה הרבה  בשביל

ומיד סיימה הרבנית לספר לבעלה לקחתי את  עגמת נפש.
שאל  הבגד ונתתיו במתנה לחייט בשביל בתו, הכלה הענייה.

לא השיבה  ושכר העבודה לחייט שילמת? אותה ר׳ זושא:
כיצד עשית זאת  הרבנית הלא נתתי לו במתנה את הבגד.

ה עם  שכר השכיר? הלא העני הזה עבד זושא ומ אמר רבי
כל השבוע בשבילך ורק בשבילך, ולא בשביל בתו, ובציפייה 
גדולה חיכה לגמר עבודתו, שיוכל לקנות לחם לילדיו 
בשכרו, ועתה מה יעשה העני הזה? וכי מה הוא אשם אם 

לא התמהמהה הרבנית אף  את נתת את הבד לבתו הכלה?
 שכר עבודתו.למה לחייט רגע, הלכה ולוותה את הכסף, ושי

מסופר, שביקש את רבי יואליש  על האדמו״ר מסאטמר
ן שנגר זה תיקן לו והנגר לביתו קודם שהתפלל מנחה, מכיו

את הספסלים השבורים שבביתו, הנגר ר׳ אברהם מן, עבד 
כל היום בתיקון הספסלים וטרם קיבל את שכרו לפיכך, 

עוד בטרם  ביקשו האדמו״ר שיבא לקבל את שכרו ביומו
שהיתה לו : וואזנר מסופררבי שמואל הלוי על  שיתפלל.

לבל יאחרו חלילה את תשלום שכרם של הקפדה יתירה 
עמד על כך בכל תוקף,  הואהפועלים או עובדי הישיבה. 

שנים  63באחרית ימיו ציין פעם לפני בני הישיבה, כי כבר 
מעת הקמת הישיבה לא איחרו בה את המשכורות 

מאלכסנדר. שמסר זוג  עשה בר׳ יחיאל דנציגרמ .לעובדים
נעלים לסנדלר על מנת לתקנם, בלילה בא הסנדלר לבית 
הרבי ומסר לו את נעליו המתוקנות, ובאותו זמן לא היו 
ברשותו של הרבי שני רובלים דמי תיקון הנעליים וכדי 

תן שכרו הלך הרבי באישון לילה ילקיים מצות ביומו ת
לוה ממנו שני רובלים, מיהר לבית  למכירו הגר רחוק מביתו

מסופר כי  סלמאן מוצפי ביעל ר הסנדלר, ופרע לו את שכרו.
היה נזהר מאוד במצות ביומו תתן שכרו ולא רק לפועל 
שביצע מלאכה עבורו מיהר לשלם ביומו, אלא אף לחנוני 
וסוחר הקפיד לשלם שכרו ביומו דוקא ופעמים שהלך 

לביתו של החנוני, ע״מ למרחקים בשעות הלילה המאוחרות 
על  לשלם לו את חובו ומעולם לא ישן לפני שסילק את חובו.

אחד מהדברים  האדמו"ר החלקת יהושע מביאלה מסופר:
עליהם הקפיד היה על מצוות ביומו תתן שכרו' ואמר על כך 
לשם יחוד' מיוחד ובכל פעם שהגיע לביתו בעל מלאכה על 

ילו ביום אחד. אתר היה מקבל שכרו בכדי שלא לאחר אפ
היה פעם שהזמינו בעל מלאכה בכדי לזפת את הגג בבית 
לאחר כמה פעמים שלא עמד הזפת והגשמים זלגו פנימה, 
במשך היום כבר הכין את הכסף וברגע שהאיש סיים את 

למסור לו את כל הכסף.  האדמו"ר וביקשמלאכתו ניגש 
אולם כשהרבנית ראתה זאת אמרה שיש להמתין עוד יום 

מיים לראות שאכן הכל כשורה בכדי שלא יצטרכו או יו
לעשות זאת שוב וגם האיש עצמו הסכים לכך, אולם 

יכול היה לקבל זאת וטען כי כבר עשה 'לשם  האדמו"ר לא
יחוד' לתת לפועל את שכרו בו ביום, ולא נחה דעתו עד שנתן 
לו לכה"פ מחצית מן השכר. כך היה גם כאשר התגורר בתל 

מלאכה לערוך בבית כמה תיקונים אולם אביב והוזמן בעל 
לרבנית לא היה במה לשלם וסוכם כי יקבל כספו במועד 

עבודתו  שכר שולם לפועל האם היום התעניין בסוף. אחר
ומשנודע לו שלא היה במה לשלם ולא שילמו לו את המגיע 
לו עשה מאמצים מרובים להשיג את הסכום ושלח את בנו 
שימהר אל הבית מבעוד יום בכדי למסור את הכסף. גם 
כאשר עובד הניקיון בבית המדרש לא ביקש את שכרו 
במועד הקבוע שלח שליחים שיאתרו אותו וישלמו את שכרו 

 מנו.בעתו ובז
 הצנועה במאה שערים ניצבת הרבנית בחנות הרהיטים

אלישיב. ספרייתו של בעלה הרב הולכת וגדלה ומקום 
 לספרים אין. יש, אפוא, צורך בעמודון חדש לספרים.
המוכר נקב במחיר העמודון הכולל עמודי תמיכה ומדפים, 
והוסיף כי מחיר זה אינו כולל הובלה והרכבה, להם יש 

ב בעל הבית וערך חשבון, חישב את מחיר תעריף נפרד. יש
צרף את מחיר ההובלה וההרכבה, והגיש לקונה.  העמודון,

הסכום הכולל חולק לתשלומים הנה זוכה הוא לספק רהיט 
לגדול הדור, ולא סתם רהיט כזה שישמש מקום לספריו 
בהם הוגה הוא יומם ולילה. חלפו יומים והנה המוביל, 

וע היכן להעמיד את העמודון. עומד בשערי הבית, נכון לשמ
משסיים אסף את כליו, הציץ פעם נוספת בטופס לראות אם 

מה מאד  הכל שולם, ומשנמצא שאכן כך נפנה והלך לדרכו.
התפלא המוכר בראותו את הרבנית בשערי החנות. לפי 
מיטב זכרונו הבוקר הגיע כבר העמודון לביתו של מרן! 

קרה? שאל בחשש.  האם העמודון אינו לשביעות רצונם? מה
כמה עלתה ההובלה , רק עתה שם לב כי גם הרבנית מבוהלת

הכל שולם. השיב המוכר באנחת  וההרכבה? שאלה קצרות.
אך בתשלומים. דעתו של הרב אינה נוחה  –רוחה. שולם 

מכך, הוא לא מוכן להשתמש בעמודון החדש, כל עוד לא 
בל א שילמנו את שכר הטרחה של הפועל ההובלה וההרכבה.

כן שילמתם. ניסה המוכר להתמקח. שילמנו בתשלומים, 
ובאופן זה לא שילמנו עדין את כל פעולת הפועל. והרי 

כל עוד לא נפרע את  התורה ציותה שלא להלין שכר שכיר.
מחיר ההובלה וההרכבה, לא יוכל הרב להשתמש בעמודון 

המוכר נכנע, המוכר נקב במחיר ההובלה וההרכבה  החדש.
 למה אותו במלואו על אתר. והרבנית שי



 ערוך בדרך של שאלה ותשובה ,ידיעות חשובות וכן דברים מגדולי ישראל
מה הסיבה שביתו של הרב אלישיב היה מלא בספרים שמעולם לא השתמש בהם, שאלה: 

ומה הסיבה שהפני מנחם לא מסר דרשה שהכין לפני ציבור גדול אלא אמר איזה ווארט, 
בפרשתינו מובא המון תשובה:  ומה הטעם שרבי בן ציון אבא שאול לא שתה בתענית?

בעניין זהירות בכבוד הזולת ובדבר זה מצינו אצל כל גדולי ישראל הקפדה ורגישות יתירה 
בני ביתו  כאשר ונביא להלן כמה סיפורים קצרים מגדו''י על גודל רגישותם לכבוד הזולת:

ים פנו אליו בשאלה מפני מה הוא מותיר בביתו את כל הספרים הרבשל הרב אלישיב 
שאינם חלק מסדר לימודו השיב רבנו כי הוא חושש שמא אי מי ממחברי הספרים יזדמן 
לביתו וכאשר יווכח כי הספר אותו הקדיש לו אינו נמצא בין ספריו הוא עלול להיפגע, בשל 
כך כך נגדש הבית לעייפה במאות ספרים שונים מפרי מחברי זמננו שלרבנו לא היה כלל 

נכבד שהיה  באירוע בשל הזהירות שלא לפגוע חלילה באדם. פנאי לעיין בהם. כל זאת
האיש הנכבד שנאם לפניו בכינוס מסוים נכשל בלשונו ולא היתה  אמור לנאום הפני מנחם

לשאת את נאום הכבוד לא אבה  הפני מנחם אחריודרשתו שגורה בפיו כהוגן. כאשר קם 
לגרום חלישות הדעת לקודמו פתח אפוא בכמה מילים מהוססות בעודו מפשפש בכיסו 
כמחפש אחר הדף שהכין בו את נאומו. בחלוף רגעים מבישים התנצל בפני הציבור כי 
מבחין עתה שאבד לו הפתק ועל כן הסתפק באמירת 'ווארט' מזכרונו ובזה סיים את 

כן תמהו בפניו למה מנע טוב הרי דרשתו היתה אמורה לעסוק בהתחזקות הדרשה. לאחר מ
 והתעלות בעבודת ה' והשיב מיניה וביה אי אפשר להתעלות בעבודת ה' על חשבון הזולת.

בן ציון אבא שאול היה טורח רבות שחלילה לא יצטער שום אדם בסיבתו. עורך ספריו רבי 
ציון הרופא אסר עליו להתענות. והנה ביום  רבי ציון עמר סיפר שבימי מחלתו של רבי בן

התענית סיפר תלמידו באתי לרבי בן ציון לדבר עמו על ספריו, תוך כדי שיחה הגישה 
הרבנית כוס שתיה לרבי בן ציון הרב סירב לקחת. תמהה הרבנית ואמרה הלא אתה חייב 

א היה מסוגל לשתות בפקודת הרופא, ענה הרב בוודאי אך אשתה אח''כ, כי רבי בן ציון ל
 לשתות בפני מי שצם.

אז הוכרז רעיון הדף היומי ע''י  תשובה:מה השתנה בעולם ביום ט אלול תרפ''ג?  שאלה:
גדולי ישראל, ומיני אז רבבות רבות מעמך ישראל מסיימים מידי כמה שנים את הש''ס, 

ל ידיעת דבר שעד אז היה שייך רק ליחידי סגולה. ויש להוסיף שיש שחושבים שעניין זה ש
הש''ס הוא לבעלי בתים בלבד, אבל צריך לדעת שעל כל אברך מוטל להתאמץ לדעת את 
כל הש''ס ואם זה במסגרת דף היומי בשעות הפנאי מה טוב ומה נעים ואשרי מי שמתאמץ 

 בזה. 
חודש אלול זה חודש שהקב''ה קרוב אלינו והוא מלא בים עצום של רחמים ובא  שאלה:

כל  תשובה:יך ומתי זה זמן מתאים לנצל את ההזדמנות הזאת? ברצון רק לתת לנו. א
, ושווה לנדנד החודש הוא זמן מיוחד של עת רצון והקב''ה קרוב אלינו וכמו שמובא בחז''ל

ולכל הפחות להראות , להקב''ה בחודש אלול שזה ימי רחמים ואז להרוויח את כל השנה
יש זמנים שהם ו .קצת' אם זה להקב''ה שאנחנו רוצים לחזור בתשובה ומתאמצים אפי

בחצות הלילה זה עת רצון מיוחד לקבלת אור לטו אלול הקרוב  מוצ''שמעל לגדר הטבע. 
התפילות כי חצות זה עת רצון מיוחד ואמצע החודש זה גם עת רצון מיוחד. אז מי שזקוק 

ה לאיזו ישועה מוצע לו בשם רבי יעקב אדלשטין לנצל היטב את הלילה הזה לבקש מהקב''
בכל הכוח ס''ד לישועה שאנו חפצים וזה זמן שנענים אפי' לדברים שהם לא בגדר הטבע, 
ובוודאי נענה ע''כ. ועיקר העבודה בחודש אלול זה לקום יותר מוקדם בבוקר לעבודת 
הבורא והיינו להתגבר על היצה''ר ולכה"פ לקום בזמן לתפילה. ונוסיף את סגולתו הידועה 

ספר תהילים במניין של עשרה בני  לגמור :יווג בקבר החזו''אשל רבי יעקב אדלשטין לז
אדם בלילה אחר חצות, וכדאי שיידע מזה אדם גדול שג''כ יתפלל מביתו באותה השעה, 
ולהקפיד שאף אחד לא יידע חוץ מהמניין שגם הם לא צריכים לדעת כל הפרטים. כל ראש 

ף פרק להתחיל ביחד, כשגמרו ספר התהילים יש לומר פרקים לב. )ובתפילה על בת להוסי
 –פרק מה( קכא קכז ואח''כ פרק קל פסוק בפסוק, אח''כ בפרק קיט יאמרו באותיות הא 

ב של שם המעוכב שידוך בלי שמות ההורים, אח''כ יאמרו בקיט אותיות קרע שטן, אח''כ 
בקיט יאמרו האותיות זווג בלי י, אח''כ יאמרו היה''ר שבסוף התהילים, ואחרי הקטע 

ים פקח כח יוסיפו ותשלח זיווג הגון לפלוני או פלונית בן ותקרא לשבויים דרור ולאסור
פלונית, אח''כ יאמרו את הסיום של היה''ר עם יג' מידות, אח''כ יאמרו בזכות הצדיקים 
הטמונים במקום הזה ובפרט רבי אברהם ישעיה בן רבי שמריהו יוסף בעל החזו''א ישלח 

לקבר הסנדלר ולומר שוב פרקים לב  מהרה זווג הגון לפלוני בן פלונית, ואח''כ יש ללכת
)ובבת להוסיף מה( קכא קכז קל. ויאמרו בזכות הצדיקים הטמונים כאן ובפרט רבי משה 
יעקב ב''ר יוסף הכהן דמתקרי הסנדלר ישלח מהרה זווג הגון לפלוני בן פלונית. כדאי 

 .שבאותו מעמד יתנו איזה מטבע לצדקה
 תשובה:איש חי, באיזה גיל הוא נפטר?  השבוע יג אלול זה היארציט של הבן שאלה:

בתמונות הרבות של הבן איש חי הוא עם זקן שחור ונראה צעיר אך הבן איש חי נפטר בגיל 
. ידוע שהבן איש חי היה גאון עצום הנדיר בבקיאותו בכל חוכמות התורה ולהבדיל 75

ממאה  מיה פיזיקה וכלכלה, הוא חיבר למעלהוחוכמות וידיעות ברפואה מדע אסטרונ
חיבורים ולמעלה מחמישים מחיבוריו יצאו לאור ומפורסמים בעולם כולו וכל העדות 
והחוגים מעיינים בספריו, הוא נקבר בבגדד אך לפי המקובלים גופתו הועלתה ע''י 
מלאכים להר הזיתים ואכן יש בהר הזיתים וכן בבגדד מצבת של מקום קבורתו. ורבי 

הרת הבית שהבן איש חי חזקו בחלום הלילה להוציא עובדיה יוסף כותב בהקדמה לספרו ט
 את ספריו הרבים. 

ידוע בשם הגר''א  תשובה:בפרשתינו מחיית עמלק, מי הם זרע עמלק בדורינו?  שאלה:
שנים ע''י הגרמנים הם  73שהגרמנים הם העמלק של דורינו ואכן במלחמה שפרצה לפני 

מליון  20מליון איש  60עצמה מתו כילו שליש מעם ישראל כשש מליון יהודים. במלחמה 
מליון אזרחים המלחמה פרצה ביז אלול צט והסתימה בכח אייר תש''ה. והיו  40חיילים 

גם יהודים מזרע עמלק רבי אלחנן וסרמן הביא בשם רבו החפץ חיים שמנהגי 
 הקומניסטים היהודיים הם מזרע עמלק. 

ללא הרף את הדת וכל כך  יושב לו בממשלת ישראל אדם בשם ליברמן ומשמיץ שאלה:
ברור שאנו  תשובה:הרבה מתריס עד מתי יהיה זה לנו למוקש ומדוע הוא לא נענש על כך? 

לא יודעים חשבונות שמים, לקב''ה יש סבלנות רבה, ולפעמים הוא משלם שכר בעוה''ז על 
ורק נזכיר  .מעשים טובים שעשו, וברור שהקב''ה מביא כל אדם על עונשו בעיתו ובזמנו

שלא לפני הרבה שנים היה כאן יהודי ניצול שואה בשם טומי לפיד אביו של יאיר שהוא 
בנה את עצמו על שנאת חרדים והיה מתנהג כמו ליברמן של היום והוא עלה ועלה עד 

מנדטים והוא החריב את כל הכספים המגיעים  15שהגיע לכח השפעה אדיר היו לו 
הציבור החרדי, ואז כשהגיע לשיא התרסק  לחרדים ולעולם התורה וגרם לשיח קשה נגד

שלו התפרקה ופוזרה לכל רוח והוא עצמו עמד  המפלגה. אל מתחת אחוז החסימה
 יאבדו..  כן ,מחוץ לכנסת הבנשיאות מפלגה מפוצלת שבחסדי שמים נשאר

תלמידים לומדים במוסדות  כמה. שבוע שעבר חזרו מוסדות הלימוד ללמודב שאלה:
. תלמידים חרדים החלו את שנת הלימודים תשפ״ג ,431343 תשובה:החינוך החרדי כ''י? 

תלמידים, ברשת  84,430קיימים דהיינו התתי''ם במוסדות המוכש״ר )מוכר שאינו רשמי( 
 54,422תלמידים, ברשת מעיין החינוך התורני קיימים  114,912החינוך העצמאי קיימים 

  .תלמידים 78,407מידים, )ישיבות קטנות וישיבות גדולות( ובנות )סמינרים( קימיים תל
שנים נחתמו הסכמי אוסלו הידועים בין ישראל  29ביג באלול תשנ''ג לפני שאלה: 

עד ההסכמים ממשלת ישראל שלטה בכל שטחי תשובה:  מה היה בהסכמים? .לפלסטינים
יהודה ושומרון ולא היה כלל רשות פלסטינית, מההסכם ישראל נתנה לאש''ף שליטה 
בשטחי יהודה ושומרון בלי שום תמורה, מיד לאחר סיום חתימת הסכמי אוסלו פרצו 
פיגועים נוראים שזעזעו את עם ישראל. כיום גם התומכים הגדולים של אז מודים 

 ותנים לערבים הם דורשים עוד ועוד בדרכים המזוויעות שלהם. שכשנ
כשאדם קם בבוקר ואין לו כח לכלום נמאס לו מהכל ובא לו לישון יש לו עייפות שאלה: 

זה אומר שיש לו עייפות נפשית מהמטלות שלו וכל תשובה:  נפשית מהחיים מה יעשה?
עוה''ז, והדרך הטובה לטפל מה שעובר עליו וכידוע על כל אדם עובר משהו כי כך זה 

הליכה ופעילות גופנית זה התרופה הכי טובה לעייפות נפשית, מידי בעייפות הנפשית זה 
 ר את הראש.רפעם לצאת וללכת זה משחרר ומאוו

ה'סכרת' היא מחלה נוראה, תשובה:  מה היא המחלה הקשה הנקראת סכרת?שאלה: 
הגוף ובעיקר בכלי הדם, החל  ומסוכנת יותר ממה שחושבים. היא פוגעת בכל אברי

מהראש וכלה בכפות הרגלים, דרך פגיעות בכלי הדם שבלב, איבוד הראיה, פגיעה בכליות, 
פגיעה במערכת העצבים, נמק שיכול להגיע לכריתת גפיים, ועוד פגיעות קשות ברמות 

 אחד מכל שלשה ילדים שנולד בישראל, צפוי לפתח סכרת במהלך חייו כך עולה שונות ל"ע.
היות ומחלת הסכרת וכך כותבים הרופאים:  מנתונים שהוצגו לרגל יום הסוכרת הבינ"ל.

היא מחלה שאינה כואבת, אין לה סימפטומים, אין הפרעות, ולא מרגישים את 
הימצאותה בגוף עד שהיא מתגלית לא יודעים על קיומה בגוף. חשוב להביא לידיעת 

א. מחלת הסכרת היא מחלה שתלויה  .הציבור את גורמי הסיכון לחלות במחלת הסכרת
נמצא בסיכון לחלות בסכרת, וחייב לעבור  45בגיל, ולכן כל מי שבריא והוא מעל גיל 

ג. מי שבבדיקת דם בצום, . מהשמנים לפתח סכרת 90%ב. השמנה תגרום אצל  בדיקת דם.
 ד. אם רמת סוכר בדם בבדיקה שמתבצעת שעתיים לאחר .100רמת הסוכר בדמו היא מעל 

ה. מי שקרובי  הדבר מחייב בירור למרות שבצום הרמה תקינה. 200הארוחה היא מעל 
משפחתו בדרגה ראשונה, אב, אם, אח, אחות, בן או בת חולים בסכרת, חייב להיות 

תורשה. תזונה.  הסיבות הראשיות למחלת הסכרת הם שלושה:  .25במעקב החל מגיל 
תורשה:  קביל לסיבות הגורמות לסכרת.מנע מסכרת הם שלושה, במיהדרכים לה מתחים.

כל מי שיש לו תורשה של סכרת עליו להיות זהיר יותר מאחרים, לעקוב לעתים תכופות 
 תזונה נכונהתזונה:  יותר על רמת הסוכר בדמו, ולשים לב לסימנים מוקדמים של הסכרת.

תויים. את רוב רובם של גורמי הסכרת הנובעים מתזונה. זוהי מלחמה נגד פי שזה מכסה
  חיים בריאים כהלכה. מתחים: מתחים עלולים לגרום למחלת הסכרת.

בשולחן שבת מול כל המשפחה  תשובה:מן מתאים ומועיל לפרגן לבן זוג? זמתי זה שאלה: 
אמר איזה ווארט זה נותן לילדים שהבעל ה או נבפרט שאוכלים איזה אוכל טוב שהכי

 .'הערכה וכו
כשהמלמד או ההורה אומר לילד תשובה:  להעתיק במבחן?איך מחנכים ילד לא שאלה: 

לא אכפת לי כמה ציון תקבל העיקר שתכתוב לבד מה שאתה יודע זה הכי טוב לי בעולם 
במבחן, זה נותן תחושה טובה של פחות מתח לילד, ואז בתוצאה לפרגן  30ואפי' אם תקבל 

 שגים שהגיע לבד ואז יהיה לו רצון להשתפר בזה.יעל הה
פרשת השבוע עוסקת ב'בן סורר', מה לעשות כדי שלא נגיע לידי כך אצל ילדינו?  שאלה:

רבי חיים קניבסקי כותב בטעמא דקרא בפרשתנו, שבית שקול האבא והאמא  תשובה:
שם אחיד ושוררת ביניהם אהבה ואחווה אז אם הבן נהיה בן סורר זה חידוש. משא''כ 

כך האם אומרת הפוך או להיפך, הילד לא  בבית שאין קול אביו ואמו שווה וכשהאב אומר
נענש כיוון שאין לצפות ממנו שיגדל לתפארת. ולומד זאת מהפסוק איננו שומע בקול אביו 

 ובקול אמו משמע שיש שם שני קולות כי לא כתוב בקול אביו ואמו.
האם יש לשלם למלווה מה שהפסיד בגלל ההלוואה והאם יש בזה שאלה בחושן משפט:  

לתבוע א''א אבל לשלם את ההוצאות שנוצרו מכח ההלוואה תשובה: יבית? בעיה של ר
מותר וכן הפסדים שנוצרו בעקבות ההלוואה מותר להחזיר כגון שהלווה לא החזיר בזמן 
ונגרם קנס למלווה מותר ללווה לשלם את הקנס שנוצל למלווה.  אך תשלומים שהמלווה 

מן זה אסור.  וכל עניין יש לדון.היה יכול להרוויח בהשקעה אילו היה לו כסף בז

 מדור זה יש להימנע מלקרוא בשבת. הרעיונות של השבוע:
הוריד לי  -מניסיון אפשר לנסות לרסס אנטי קאלק. -כתם חלודה מחולצה א.

אפשר  בענין אתרוג שנקטף לשמור אותו. ב. כתם שנוצר מכדור ברזל )ויטמין(.
שקית ניילון ולסגור אותו בוואקום או לחילופין לעטוף אותו להכניס אותו לתוך 

לקשקוש מעט יש להשרות את הבגד בחלב ופעמים רבות אח"כ  ג.. בניילון נצמד
. Dעצה למהירות המחשב הוא להעביר את התיקיות לכונן  ד.. יורד בשפשוף קל

לגבי לעשות את  .Cכוננים תמיד עדיף לא לשמור קבצים בכונן  ניאם יש ש
המחשב יותר מהיר, גם צריך לפנות את המחשב מכל הגופנים ]פונטים, צורות 
כתב[ שאינם באים לשימוש באופן קבוע, עקב שהמחשב טוען בכל הפעלה את 

מי ששכח חבילת מגבונים פתוחה והתייבשו  ה. הגופנים, וזה גם מאט אותו.
גור. הם כוס מים ולס 3/4המגבונים, במקום לזרוק אפשר לשפוך בפנים בערך 

המלצה על תרופה טבעית בדוק ומנוסה לחיזוק  ו. כבר ירטיבו אחד את השני..
המערכת הנפשית והקלה מוכחת במצבי לחץ, חרדה ונדודי שינה וכד'. ניתן 
לרכוש בבתי מרקחת וכן אצל משפחת ראם בקרית הרצוג בבני ברק.  בטל' 

טבעי , כשר  100%ש"ח לבקבוק ישירות מהיצרן טיפות  40במחיר  0527155321
למהדרין, כבר עזר למאות ולאלפים, מוכח מחקרית להקלה עצומה בכל הנ"ל 
בדוק ומנוסה גם ע"י רופאים בתחום בריאות הנפש. הטיפות נקראות היפריקום. 

 יישר כח לכל השולחים.

פתרונות לבעיות דלהלן שישלח למיל שבסוף העלון ונשמח  י שישלמהתורה חסה. 
אשמח  ב.. להורדת נפיחות ברגליים נשמח לקבל עצה יעילה ובדוקה א.לפרסמם: 

לדעת האם ישנו קרם פנים או חומר להכנה ביתית שמסייע לעור הפנים ומטפל 
באדמומיות פצעונים ופיגמנטציה וכן עוזר לקילופים בפנים ואולי גם מונע 

שלום רב אשמח לקבל עצות איך להיגמל ממציצת  ג. עדיף משהו זול. -קמטים
לדעת איך אפשר להוריד כתמי איפור עמיד מבגדים  רציתי ד.. אצבע אצל ילדים

( שבציר שבין הדלת של המקרר למקפיא sharpיש לנו מקרר )חברת  ד.. בהירים
מפריש שומן שחור וכשעוברים בחורים ליד הציר החולצה הלבנה  \מוציא 

נשמח לקבל עצה איך  מתלכלכת מאוד ולא מצאנו פיתרון להוריד כתמים אלו.
נ.ב. נראה  שומן מהציר ומה יכול להוריד הכתמים מהחולצותשלא יצא בכלל ה

 ער?ינשירה בש מה עושים בשביל למנוע ה.. לנו שזה שמן מכונות שמופרש
בגליון לפרשת מסעי בעצות נכתב שאפשר  הארות והערות על הנכתב בעבר:

לשתות מיץ לימון זה מנקה את הגוף, ברצוני לאמר שהרב אסחייק שליט"א 
שליח טוב מאד להציל ולעזור להרבה מאד יהודים אמר לי באופן שכידוע בס"ד 

א חומצה מאד חזקה וזה וה הלימון. אישי ששתיה כזו מסוכנת מאד, גם לגוף
. הערת העלון: יכול להרוס בפנים, ובנוסף גם לשיניים, הלימון אוכל את השיניים

 ל.אני שמעתי מפרופסור גדול במכבי שאין בזה שום בעיה ובאמת זה מועי



 הלכות הקשורות לפרשה:
פרשתנו עוסקת במצוות ביומו תתן שכרו ובאיסור של הלנת שכר איסור הלנת שכר: 

ל להגיע גם לד' לאווין ועשה אחד. שהמכשול בו מצוי וחמור מאוד, כי העובר עליו יכו
והתורה הוסיפה בו ואליו הוא נושא את נפשו ומובא בחז''ל )זוהר פרשת קדושים( שהמלין 
שכר מתקצרין ימיו רח''ל ובסוכה כט מבואר שזה גורם לעניות. כמה הלכות מעניין הלנת 

ם העבודה שכר: העובד אצל חברו צריך לשלם עד סוף היום או הלילה שבו עבד דהיינו א
נגמרה בחמש אחה''צ צריך לשלם עד השקיעה. ואם העבודה נגמרה בחצות הלילה צריך 
לשלם עד עלות השחר. תשלום בצ'ק דחוי אם הפועל מסכים זה בסדר אך אם זה נגד רצונו 

עובר על כל הלאווין האמורים בזה. ואם זמן התשלום הוא בסוף החודש, אז כשלא שילם 
ש עובר על כל האיסורים המנויים בפרשה. והדברים אמורים עד השקיעה של סוף החוד

גם כשהפעולה היא בעלת ערך נמוך של פרוטה וגם אם זה עבודה של ילד קטן עבור איזה 
סוכריה וגם כששוכר רכב או כלי בתשלום מחבירו או בשוכר דירה יש לנהוג לשלם בזמן. 

ל ואם יש לו מהיכן ללוות או אם המעביד אנוס ואין לו כסף אינו עובר על איסור הנ'''
להשיג את הכסף באיזו דרך עובר על איסור. ואם שכר מישהו בקבלנות שיתקן לו חפץ 

 (.וכדו' עובר על איסור מהרגע שלוקח את החפץ )כלומר בסוף אותו היום וכנ''ל

 חידות:
 יש לתת לו פי ב. רבע כנפות.אבגד שיש לו ____חייב בציצית?  חידות שינון הפרשה: א.

אסור  ד.דילים. גמילה נרדפת לציצית, הקשורה לפינות הטלית?  ג.כור. בשנים בירושה? 
"לא תראה  ו.שב תשיבם. הלשון הפסוק המלמד על השבת אבדה?  ה.מים. דלשים בביתך? 

ולל. זכיצד אוכל בן סורר ומורה? ז. התעלמת. וחמור אחיך... נופלים בדרך____ מהם"? 
מי שאינו ____ עליו לצאת ט. ליצה. חמצווה הנעשית כאשר יבם אינו רוצה לייבם? ח. 

בו מתקיימת מצוות כ. במה. יכך קרויה אלמנה ללא בנים? י. הור. טמחוץ למחנה? 
מילה נ. צרי. מאסור לתעב אותו? מ. פנות. לעל הטמא לטבול____ ערב. ל. רם. כעוללות? 

פועל שכיר יכול לאכול ע. ובא. סבן סורר ומורה?  כיצד שותהס. שך. ננרדפת  לריבית? 
אשת  צ.תור. פמשם שלחו מואב לשכור את בלעם?  פ.נבים. עמהם בעת הבציר כרצונו? 

אסור ר. מת רעיך. קאסור להניף חרמש על? ק. יפורניה. ציפת תואר צריכה לעשות את? 
לח שן צפור בדרך? מצווה המקוימת כאשר נקרה קש. כב. רחיים, רלחבול )למשכן( אותם? 

 יקח לך.תשלח, תומה יש לעשות לאם במצוות שילוח הקן? ומה לבנים? ת. תשלח. 
אילו שתי מצוות ב.  תשובות(. 5היכן מוזכרת בפרשה זו שמלה )בגד(? )חידות בפרשה: א. 

איזה ד. איזה עניין בפרשה כתוב את מספרו לא במדויק? ג.  בפרשה זו קשורות לשכחה?
פעמים בלבד, ובפסוק  5איזו מילה מוזכרת בתורה ה.  קשורה לבית?מצווה בפרשה 

מהו הדבר שבפרשת כי תצא הוא נשכח, וב'בשלח' הוא נאסף? ו.  בפרשה היא מופיעה ג''פ?
אישה יפת תואר צריכה להסיר תשובות: א. שני דברים בפרשה הקשורים לפורים?  ז.

באת כדוגמא לאבדה שצריכים . שמלה מו2מעליה את "שמלת שביה" )דברים כא יג(. 
. כשכלה חדשה 4. אסור לגבר ללבוש "שמלת אישה" )כב ה(. 3להשיב לבעליה )כב ג(. 

נחשדת בעבירה התורה אומרת "ופרשו השמלה", במשמעות שצריך לברר את העניין היטב 
. מלווה צריך להחזיר את ערבונו של לווה עני אם הוא צריך אותו ללילה 5)כב יז עם רש"י(. 

אם נשכח עומר דגן בשדה, יש להשאירו לעניים  ב."ושכב בשמלתו וברכך" )כד יג(.  –
)דברים כד יט(. אנחנו מצווים לא לשכוח את אשר עשה לנו עמלק בצאתנו ממצרים )דברים 

עומר, ושכחת עומר  . ו.נשך ה.מעקה.  ד. 39יכנו ונותנים  40עונש מלקות כתוב  ג.כה יט(. 
א. סוף הפרשה מחיית עמלק. ב. פכה' פט'  ז. אסף עומר לגולגולת.בשדה, ובבשלח לכ''א נ

 כתוב "ככה יעשה לאיש אשר".
בירך ברכות התורה כדת  ב.מתי נותנים צדקה רק לגוי ולא ליהודי?  חידון ידע תורני: א.

שחט בהמה כדין ומותרת באכילה חוץ  ג.וכדין ואעפ"כ חייב לברך שוב ברכות התורה? 
מה 'מנפצים' ללא שבירת  ה.אדם ששמו 'את'?  ד.נשאר אסור באכילה? מיד או רגל שלה ש

יו"ד רנ"ד שר עכו"ם שנתן צדקה לישראל אין להחזירו מפני שלום  א. תשובות:דבר? 

בירך ברכות התורה ומיד אח"ז קראוהו לעלות לתורה )אז  ב.מלכות ויתננה לעני עכו"ם. 
' עובר הוציא יד או רגל ואחר שנולד חולין סח' א ג.מחוייב לברך שוב אשר בחר בנו( 

'ניפוץ' צמר ניפוץ זה אחד  ה.ברכות נ"ד המצורע אצל אלישע היה שמו 'את'.  ד.שחטהו. 
 מל'ט מלאכות ופרושו 'סירוק' הצמר ולא 'מנפצים' שם  שום דבר.

מה בכל בית, כמה  ב.דקות בלבד?  2איך אפשר לצבוע בית שלם תוך  חידות כלליות: א.
 ב.בית של תפילין צובעים ברגע.  תשובות: א.פעמים ביום עומד באלכסון בלי ליפול? 

 וכו' 11, 10, 2, 1המחוג בשעון כשהוא על ספרה 
פריץ התגאה בפני חברו שיש לו יהודי שיודע עתידות, הפריץ  .אחידות לשאול את הילדים: 

כך הוא שאל מתי אתה )היהודי( תמות, וכך החבר אמר תביא אותו אלי אני אשאל אותו, ו
הוא מבין שהוא נפל לפח כי אם יגיד לו שימות עוד הרבה זמן, אז הפריץ יהרגו כעת, ואילו 

איך  .ב יאמר שימות כעת, אז הוא יחכה יומיים ויהרוג אותו אז, מה יעשה כדי להינצל?
איזה  .דם וגם פו? איזה דבר הוא גם ש .גשייך להוריד משלשים שלושים וישאר ששים? 

באיזה  .זמה נועלים?  .ואיזה מסכתות הם שמות מאכל?  .הפרי הוא גם שם של חומר נפץ? 
באיזה חלק מבעל חי משתמשים  .חפרי משבעת המינים משתמשים בסעודות שבת? 

י מילים בהיפוך אותיות, האחת זה משהו שמשתמשים איתו בחודש תש ט.בחודש אלול? 
אותיות  3מילים בנות  6מצאו  י.זה ראשי תיבות של רפואה שלמה. אלול ובר"ה, והשניה 

שלוש משמות הצבעים, באותם אותיות בדיוק, ויש יא. וכולן מתחילות באותיות צ' מ'. 
מה המשותף יג. מה המשותף ל:ירוק , מטוגן, סגול וביסלי? יב. להם עוד משמעות שונה 

האות ל' היא שלושים  .ביאמר שימות יום לפניו. . אתשובות:   ל:מסודר, לבן, תיש ארוך?
 .וביצה וחלה.  .הרימון.  .ד. שמפו .גואם מוריד משלושים את האות ל' נשאר ששים. 

שופר  ט. שופר.  –קרן  .חעושים קידוש על ענבים, ואוכלים חלה מחיטה.  .זדלת,ונעלים. 
 זקן.    יג.בצל.  יב.בן, חום. אדום, ליא. צמא צמו צמר צמד צמה צמח.  י.רפו"ש.  –

 .' משמעויות למלה עשהח: חידון משמעויות מילים  לפרשת כי תצא 
"ויעש תיקן.  -עשה  "ועשתה את ציפרניה" רש"י: תגדלם )דברים כא יב(.תגדל.  -עשה 

 קיים. -עשה  אלוקים את חית הארץ" רש"י: תקן לצביונם בקומתם )בראשית א כה(.
"העץ אשר עשה המן למרדכי" הכין.  -עשה  רשב"ם: נקיים. )שמות כד ז(."נעשה ונשמע"  

"ידיך עצבוני ועשוני" מצודות ציון: עניין כתישה. כתש.  -עשה  רש"י: הכין )אסתר ז ט(.
לוחץ את  -"הנני עושה את כל מעניך" רש"י: עושה את כל מעניך לחץ.  -עשה  )איוב י ח(.

אומר ועושה. לשון עשייה, ביצוע.  -עשה  צפניה ג יט(.כל מעניך , כמו "ועשותם רשעים" )
 עז:( דף – כתובות) כופין אין: י"רש “לפסולות אלא מעשין אין. "כפה -ה עשמצוות עשה. 

 עניינים המיועדים לאלו שיש להם מזה תועלת
הייתי אבטיח הייתי מאוד נעלב כשהמוכר היה  אם אני

מחזיק אותי בחיבוק ביד אחת ובכף היד השנייה נותן לי 
מכות חיבה. מה הוא חושב לו? שאני לא מבין שכל המטרה 
שלו היא לשכנע את הקונה שאם יחתוך אותי לשניים הוא 

 מאוד יהנה?
 ומלרע. יש מלעיל שרע לו. אין מלעיל
אז למה לא פרוזבול בית דין  בית דין הפקר, אם הפקר

 פרוזבול ואב בית דין אב?
שמתעורר לך איזה הגיג טוב ואתה אומר לעצמך  הרגע הזה

 זה הגיג ששווה תפוצה של עלון.
 -בין טשולנט של ליל שישי לטשולנט של שבת?  מה ההבדל

 טשולנט של ליל שישי לא הולך בלי סיגריה.
יצה קשה אי מב -בין ביצה קשה לביצה רכה?  מה ההבדל

 אפשר לעשות חביתה.
מים  -בין מים ראשונים למים אחרונים?  מה ההבדל

 ראשונים נוטלים גם לפני אכילת פרי רטוב.
בחנות הירקות לא  -בין אבטיח לעגבניה?  מה ההבדל

 מניחים לתצוגה עגבניות חתוכות לשתיים.

על אריזות סוכר לא   -בין סוכר לסיגריה?  מה ההבדל
 שצריכת סוכר מזיקה לבריאות. מודפסת אזהרה

החקירה לאסון מירון סוברת שהיה בידם של  אם וועדת
מקבלי מכתבי האזהרה למנוע את האסון, אז גם מי 
שהקימו את וועדת החקירה צריכים לקבל מכתבי אזהרה 

 על שלא הקימו את וועדת החקירה עוד לפני האסון.
 ול"א )ליברמן איווט( לזנב. שנהיה לראש

 חודרים עמוק. ומים רועשים? םמים שקטי
את האבא מה זה צנטריפוגות? עונה לו האבא  הילד שואל

איך אתה רוצה שאסביר לך מה זה צנטריפוגות אם אפילו 
 צנטריפוגה אחת אתה לא יודע מה זה?

 ראיתי שלט: נכרי מתוק במבצע... נכנסתי לירקן,
מבן אדם גם לקום מוקדם וגם ללכת לעבודה. א"א  דורשים

 לעשות את זה בשני ימים שונים?
יותר מעליב מהרגע בו אני כותב את שם המשפחה  אין רגע

 שלי והמחשב מסמן לי קו אדום מתחת.
משהו לשלוש דקות במיקרוגל, בינתיים:  אישה מכניסה

תולה כביסה, שוטפת כלים, שמה אורז על הגז, מעבירה 

ט על הרצפה. גבר מכניס משהו לשלוש דקות סמרטו
 דקות במיקרוגל. 3במיקרוגל, בוהה 

 הכלים בכיור מתעוררים. -רוצה ללכת לישון, ואז בן אדם
מה הקטע לבוא לירקן ולבקש ממנו 'תן  בחיים לא הבנתי

לי אבטיח שיהיה מתוק'. כאילו יש מצב שהוא אומר לך 
'מצטער אדון, היום הגיעו רק אבטיחים מלוחים. אבל 

 תקח, זה יחסוך לך את הבולגרית'.
כל אישה ששולחת את בעלה לסופר תצרף לו  הצעת חוק:

 תמונה מדויקת של המוצר הנדרש.
טרים בלי להתלונן. רק תיתן לו פחית ללכת קילומ ילד יכול

 לבעוט כל הדרך.
לאיש שעל העדה מוסר נפשו למען הכלל והכל  נדירהתודה 

ללא קבלת תמורה ובכל זאת שקוע בלימוד עם חברותות 
בהתמדה מרובה, דוגמה להנהגה כבן תורה אמיתי ומסור 

שוש חייו, לתורה הקדושה, מכבד הוא את התורה שהיא מ
רומם קרנם של בני התורה בפרדס כץ ועשה רבות למען 
ההכנסת ספרי התורה בסוף בין הזמנים )יחד עם רבינו 

יה''ר  שליט''א רבי אריה קרמרגבריאל שליט''א( ה''ה 
שיזכה להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה ולהרבות כבוד 

.שמים

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

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

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

ת בקלסר ירוק. וכן בשאר המקומות ואצל בכניסה המערבי
 - רבי ידידיה זר שליט''אהמפיצים הקבועים ובראשם 

מלא כקמח, גדוש ככוס של הרב זר שליט''א:  משבחי
והשבוע  הבדלה, שמור כבור סיד, מעיר את ילדיו כנשר.

הוא חוגג שמחת בר ער''ש פרשת כי תצא יום חמישי ב
באולם סודי בכדי ודה שליט''א המופלג רבי יהמצווה לבנו 

שלא יקרוס האולם מהמתנות הנפלאות הכולל כל העלונים 
שהוא זרק להם במשך העשר שנים האחרונות. יה''ר שיהיה 

אין לקחת יותר מעלון אחד בשום לחתן נחת מהמתנות. 
במודיעין כמו''כ ניתן להשיג את העלון  מקום ללא אישור.

  7:37)לא כמות( החל מיום חמישי בערב בשעה  עילית
כן . 49שרותי משרד רחוב רשב''י  –בכניסה לחנות ש.מ.ח. 

אצל רבי שמחה שולמן  ניתן להשיג בהר יונה נוף הגליל
כן .  הר יונה יאריך ימים על ממלכתו במרומיששליט''א, 

שמקפיד בישיבת מיר אצל האיש ניתן להשיג בירושלים 
רבי  ת ובפרט במצוות ביומו תיתן שכרומאוד על כל המצוו

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 
ואחד מחשובי הרבנים של ארגון בלב אחד רבי אבי פרידנר 

שיש לו חידות הכי יפות ש אצל האי בבית שמששליט''א. 
רבי נחום זכריש שליט''א בבית הכנסת אור אליהו.  בעולם

רמה ג'.  7חבקוק הנביא  -בישיבת מרן הגר"מ שטרנבוך וכן 
בית הכנסת החיד"א  באשדוד:ב'בית בוכריס'. בנתיבות 

בישיבת מאור  ברחובותרובע ג' רחוב יצחק הנשיא. 
אצל בירוחם י. התלמוד, אצל הבחור החשוב ישי רוט נ''

רבי מיכאל  המקדם את העולם כמה דורות אחורההגאון 
 בבית הכנסת זכרון אליהו.באופקים גולדנברג שליט''א. 

 באשדוד:בביהכ''נ שומרי אמונים מיום שישי.  בקרית גת
בבית כנסת החיד''א אצל גדול מזכי הרבים בדורנו רבי 

 יםברכסבישיבת נר זרח. בעוצם יצחק משענייה שליט''א 
רבי יוסף המאירי שליט''א כולל נר  הצדיק הגדולאצל 

אצל משפחת זכאי המיוחדת  ברעננהישראל גבעה ב. 
בפתח .  052-6903395 -טלפון 9/5והנפלאה רחוב נעמי שמר 

בבתי הכנסת בגני הדר: אוהל אברהם. שירת מרים.  תקווה
קהל חסידים. ויוצאי חברון, ע''י רבי יואל פינהדלר 

ן בישיבת אור ישראל וכן בישיבת עטרת שלמה שליט''א. וכ
בהיכל ישיבת צפת ע''י בצפת: אצל הנ''ל: בראשון לציון 

 בחיפה רבי אברהם לויסון שליט''א. האיש שהכי אוהבים
בשכונת הדר בבית הכנסת "החדש" של קהילת "האברכים 

אצל האיש המוצלח הרב בלחסן שליט''א.  הצעירים"
ע''י הנער  3: בבית הכנסת מאקווא ירושלים בקרית אתא

הצדיק מאוד חרוץ הכיתה נחמיה ברונשטיין נ''י. וכן בבית 
. 5הכנסת של הקהילה החרדית בקרית אתא רחוב כצנלסון 

רבי  שהפסיק להגיע לבית השםאצל הצדיק ברמת השרון 

דניאל פוסטבסקי שליט''א בבית הכנסת מסורת אבות מידי 
אצל רבי שמואל א. הורביץ טר במנצ'סיום רביעי. 

בקהילת שובה  בארגנטינה:+. 447425793110שליט''א: 
 ישראל במקום המיועד לעלונים. 

 . 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 

 יונות'.גל

ניתן להוריד את העלון בעמדות קול הלשון וכן את העלונים 
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.com'כ ניתן להשיג במיל: כמו'

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 לנו 2422
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ניתן להשיג את העלון בכתב גדול במיל הנ''ל


