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   משפטים ת  פרש 
 

 "ורפא ירפא" (כא, יט) 
מכר  לו  שהיה  מטשורטקוב,  חסיד  אחד  איש  היה  בוינה 

 הרחוק מחסידות ובקושי היה שומר תורה ומצוות.  
אמיד   איש  ובהיותו  במחלה,  נתקף  הזקנה  לימי  כשהגיע 

 לא חסך בהוצאות רופאים ורפואות.  
למומחים   פנה  הוא 
ללא   אך  ביותר,  גדולים 
הועיל, עד שהוא ורופאיו  

 התייאשו מרפואתו.  
רעו   בו  פגש  כאשר 
את   לפניו  סח  החסיד, 

 דאגתו ויאושו. 
הלא   חברו,  לו  השיב 
נמצא פה עמנו בוינה איש  

הרב רבי    מופת  הקדוש 
מטשורטקוב   ישראל 
אנשים   שהרבה  זיע"א, 
עזרה   אצלו  מוצאים 

 בצרה.  
חכם   הוא  כי  אליו  לך 
לסמוך   שאפשר  אמיתי 

 עליו. 
שאמונתו   החולה  האיש 
ביותר,   קלושה  היתה 
עקב   אך  מתחילה,  היסס 
כי   מחברו  ביקש  מצבו 
בהליכתו   אליו  יתלווה 

 לרבי.  
הסיח   לרבי,  בבואם 
בלבו,   אשר  את  החולה 

 ר את כל פרטי הענין.  ותיא
 הרבי יעץ לו ללכת לרופא מסוים.  

נמוכה,   ברמה  רופא  הוא  כי  הבין  לרופא,  בא  כאשר 
רופאים   לעצמו,  באומרו  הרבי,  בעצת  לפקפק  והתחיל 

 גדולים לא מצאו מזור למחלתי, ומה יעזור רופא  

 קטן זה?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הלך לחברו, סח לפניו מצוקתו ואמר: כנראה שגם הרבי  
עשה מה שהרופא  יד עודדו ואמר לו:  מייאש אותי. החס

 יצווה עליך לעשות, שהרי הרופא אינו אלא שליח.  
לו,   נתן  שהרופא  התרופות  את  לקח  ידידו,  לעצת  שמע 

 ותוך זמן קצר הבריא.  
לא היה קץ להשתוממותו ולפליאתו של אותו יהודי, עד  
שבא לחברו וביקש ממנו שיבוא עמו שוב לרבי, וכך עשו,  

 בי הכל. הלכו וסיפרו לר
שרופאים  יתכן  כיצד  הרבי,  את  ושאל  עוז  אזר  האיש 
ואילו   הועילו  לא  גדולים 

 הרופא הקטן הצליח.  
ואמר:   הצדיק  השיב 
ירפא"   "ורפא  כתוב 
חז"ל   ואמרו  כ"א)  (שמות 
רשות   שנתנה  מכאן 
(ב לרפאות  בא  לרופא 

 ה).  פ מאק
ממנו   ונפרד  ברכו  הרבי 

 לשלום.  
הוא והחסיד יצאו יחד אך  

כוונת הרבי  לא הבינו את  
בתשובתו, לכן נכנסו לבן  
דוב   רבי  הרה"ק  הרבי 
בערניו זיע"א ושאלו אותו  

 לפשר הדברים.  
"מכאן"   וענה:  השיב 
ניתנה   הצדיק  מבית 
לרפאות,   לרופא  רשות 
ואין זה משנה אם הרופא  

 גדול או קטן.  
המרפא   הוא  הקב"ה 

חולים. 
 

ורפא    "רק יתן  שבתו 
 ירפא" (כא, יט)

כשהיה הגאון ר' מאיר שפירא מלובלין בארה"ב, התקשר 
לאחד הגבירים ושאל אם אותו גביר יכול לבוא אל הרב 

 למלון.  
 

 

ֲעִנית כג, א)  "אֹו ַחְברוָּתא אֹו ִמיתוָּתא" (ּתַ
 

יָבה ִהְתמֹוְדדּו ַיַחד  ׁשִ אֹוָתּה ַהּיְ ּלְָמדּו ּבְ חּוִרים ׁשֶ ֵני ּבַ ׁשְ
ים ְמאֹוד.  ֶרת, ִעם ִנְסיֹונֹות ָקׁשִ ְתקּוָפה ְמַאְתּגֶ  ּבִ

קּוָפה ְוָהְיָתה לֹו ְיִריָדה  ע ֵמַהּתְ ּפַ חּוִרים ֻהׁשְ ֶאָחד ַהּבַ
ְמאֹוד  רּוָחִנית דֹוָלה ִני ֶהֱחִזיק  -ּגְ ֵ חּור ַהׁשּ ְוִאּלּו ַהּבָ

ָרֵאל. ִיׂשְ ִית ֶנֱאָמן ּבְ  ַמֲעָמד, ַוֲאִפּלּו ֵהִקים ּבַ
רֹוב ֶאת  ּפּור ִמּקָ יר ֶאת ַהּסִ ִהּכִ ַאל ֶאָחד ׁשֶ ְלָיִמים, ׁשָ

ַאר ָחָזק  ׁשְ ּנִ יָת ֶאת ֶזה? ַהִאם לֹא ָהיּו  -ָהַאְבֵרְך ׁשֶ ֵאיְך ָעׂשִ
ִני? ֵאיְך ְלָך אֶ  ֵ ל ֶהָחֵבר ַהׁשּ מֹו ׁשֶ ּתּוִיים ּכְ ת אֹוָתם ַהּפִ

ָכה ַמֲעָמד? ֶהֱחַזְקּתָ ּכָ
ֲאִמין ִלי, ֲאִני ָעׂשּוי ֵמאֹותֹו ַהֹחֶמר  ָאַמר לֹו ָהַאְבֵרְך: ּתַ
ָכל  יֵנינּו... ּבְ ל ֶאָחד ּבֵ ִני, ֲאָבל ָהָיה ֶהְבּדֵ ֵ ל ֶהָחֵבר ַהׁשּ ׁשֶ

ר ָהַאְבֵרְך, יָבה,  ֶעֶרב, ְמַסּפֵ ׁשִ ְיָתה ֵמַהּיְ ָהִייִתי חֹוֵזר ַהּבַ
ר ִאּתֹו ְוָהָיה ִלי נֹוהַ  י, ְלַדּבֵ ּלִ א ׁשֶ ֶבת ִעם ַאּבָ ג ָקבּוַע ָלׁשֶ
ף אֹותֹ  ּתֵ ְך ַהּיֹום. וּוְלׁשַ ֶמׁשֶ ָעַבר ָעַלי ּבְ ָכל ָמה ׁשֶ  ּבְ

ִאם ֲאִני  י ׁשֶ ר ַהזֶּה ָהָיה ִלי ָחׁשּוב ְמאֹוד, ְוָיַדְעּתִ ׁשֶ ַהּקֶ
ׁשֵ  א, ְוֶזה ִיְגרֹם לֹו  -ל ָחִליָלה ִאּכָ ר ֶאת ֶזה ְלַאּבָ ֲאִני ֲאַסּפֵ

 ַצַער...
ר  ׁשֶ לֹא ָרִציִתי ְלַצֵער אֹותֹו! לֹא ָרִציִתי ְלַפְסֵפס ֶאת ַהּקֶ

ק... י ְלִהְתַאּפֵ יֵנינּו! ָאז ֶהֱעַדְפּתִ  ַהַחם ּבֵ

 לעי"נ הרה"צ 
 רוזנבוים זצוק"ל  בנימין בינושבן ר'  פנחסר' 

 תשע"ז כ"ו בניסן



 

 
 

הוא   השפעת  מחלת  אותו  תקפה  שכרגע  התנצל  הגביר 
 אינו יכול לצאת מביתו.  

 החליט הרב לערוך ביקור חולים אצל הגביר.  
ה את  הגביר  עמד  כשפתח  הוא  הנקישות,  לקול  דלת 

 במלוא הדרו, בריא ושלם.  
מאיר   הרב  לו  אמר 
תצטרך   "עתה  שפירא: 
לשלם פעמיים, פעם אחת  
מה   לישיבה,  תרומה 
שהייתה כוונתי בתחילה,  
ריפוי,   דמי  נוספת  ופעם 
מוצא   היית  היכן  שהרי 
רופא שירפא אותך כל כך  

 מהר?!"...   
 (רבי מאיר אומר)

 
 ״ורפא ירפא״ (כא, יט) 

רשות   שניתנה  "מכאן 
לרפאות (ברכות  לרופא   "

 א).  ס,
פעם אחת חלתה הרבנית  
הרבי   אשת  רבקה, 
מליובאוויטש,   מהר"ש 
ריאות,   במחלת 
המומחה   והפרופסור 
מסיכוייה   התייאש 

 להחלים. 
חותנה,   כך  על  אמר 
מדברי   כי  צדק',  ה'צמח 

שאמרו  "שניתנה    חז"ל 
לרפאות"   לרופא  רשות 
יש לדייק שלרופא ניתנה  
הרשות לרפא בלבד, אבל  

 לא לייאש. 
 

אחת באה אישה אל    פעם
רבה  אלחנן,  יצחק  רבי 
בכי   ובכתה  קובנה,  של 
שהרופא   על  תמרורים 
בעלה   כי  דעתו  את  גילה 
משלושה   יותר  יחיה  לא 

 ימים. השתומם הגאון:  
הבטיח   הוא  "ככה?! 
על   ואני  ימים?!  שלושה 
אפילו   בטוח  אינני  עצמי 

 על יום אחד, כי אין האדם יודע את עתו"... 
 

 "ורפא ירפא" (כא, יט) 
 (ב"ק פה א)  "מכאן שניתן רשות לרופא לרפאות" 

 רבים מהמפרשים התקשו לאור דברי הגמרא  

אמרו   א)  (פב,  קדושין  במסכת  זה  הכיצד  האמורים, 
לגיהנום",   שברופאים  "טוב  כי:  לברכה  זכרונם  חכמינו 

ן  סוק ברפואה, ובשלחיהלוא פסוק מופרש מתיר את הע
אף נפסק שמצוה יש בדבר, וכן  ערוך' (יורה דעה שלו א)  

 ידוע כי רבים מגדולי ישראל עסקו בחכמת הרפואה? 
אמר   לכך  נפלא  ביאור 
איגר:   עקיבא  רבי  הגאון 
ברפואה   העיסוק  אכן 
אלא   ומועיל,  חשוב  הינו 
העיסוק   שלצורך  שכיון 
הרופא   על  זה  במקצוע 
של   מידות  לעצמו  לסגל 
אכזרי ושקר,  ות  אכזריות 

וטיפולים   רפואות  במתן 
המכאיבים לחולה, ושקר  

לחולה   - לגלות  לא  כדי 
כדי   האמתי  מצבו  את 
כן   על  תיפול,  לא  שרוחו 
'טוב   חכמים:  הזהירו 

יאמץ    - שברופאים'   אם 
אדם את המידות שבקרב  
נחשבות   הרופאים 

עשו לרשת    י טובות,  הוא 
 גיהנום. 

ויש להוסיף כי על כך אנו  
בתפ לת  ימשבחים 

עשרה: אל    שמונה  "כי 
ורחמן   נאמן  רופא  מלך 

ברוך  רק    -אתה"   הקדוש 
הוא יכול לרפא בנאמנות  
וברחמנות, בניגוד לרופא  
שנאלץ   ודם  בשר 
בשקר   להשתמש 

   ובאכזריות. 
(דרושי וחדושי רעק"א  
 עה"ת)

 
ישלם  בקר  "חמשה 
תחת השור וארבע צאן 

 תחת השה" (כא, לז) 
(בבא   בגמרא  חז"ל  אמרו 
אמר   תנינא,  עט:):  קמא 

יוחנן, בוא וראה כמה  רבי  
שור   הבריות,  כבוד  גדול 
[משלם   ברגליו  שהלך 

 הגנב] חמשה, שה שהרכיבו על כתפו [משלם] ארבעה.  
רש"י  הגנב   ומפרש  בו  נתבזה  ולא  ברגל  שהלך  שור 

כתפו  על  שנשאו  שה  חמשה,  משלם  כתפו  על  לנושאו 
 משלם ארבע הואיל ונתבזה בו.

 

 

ֵדי לֹא ְלַצֵער ֶאת ָאִביו  ל ּכְ ׁשֵ ִהּכָ ְמַנע ִמּלְ ּנִ חּור, ׁשֶ אֹותֹו ּבָ
בָ  ר נָ ֵהִבין ּדָ  ן':כוֹ ר ְיסֹוִדי ְמאֹוד ב'ָמה ֶזה ֶקׁשֶ

הּוא  ר ַהזֶּה ָחׁשּוב לֹו יֹוֵתר ֵמַהּכֹל, ׁשֶ ׁשֶ ַהּקֶ הּוא ָקַלט ׁשֶ
ר ַהַחם ַהזֶּה.  ׁשֶ ר ַעל ַהּקֶ ים ְלַוּתֵ ַחּיִ  לֹא מּוָכן ּבַ

קּוָפה ָקׁשָ  ֶרַגע ּתְ ּתּוִיים ֵהם ָאז ָנכֹון, הּוא חֹוֶוה ּכָ ה, ַהּפִ
דֹוִלים  רּוׁשֹו ַצַער ֲאבָ  -ּגְ אן ּפֵ לֹון ּכָ ָ ׁשּ ּכִ ל הּוא יֹוֵדַע ׁשֶ

א ֶאת כָּ  ר ְלַאּבָ ל ָמה ְלָאִביו, אֹו ְלִחּלּוִפין, ְלַהְפִסיק ְלַסּפֵ
ר ַהּטֹוב  ֶקׁשֶ ּפֹוְגִעים ּבְ ָבִרים ׁשֶ ֵניֶהם ּדְ עֹוֵבר ָעָליו, ׁשְ ׁשֶ

יֵניֶהם...  ּבֵ
ַנע! ׁשּוט ְלִהּמָ  ָאז הּוא ַמֲעִדיף ּפָ

* * * 
ִני ִלְפנֹות ּבֶֹקר ָרעֲ  יֹום ׁשֵ ְנָיִנים ׁשָ ּבְ ה ָהָאֶרץ. ַאְלֵפי ּבִ

צּוִעים  רֹות ַאְלֵפי ּפְ ֲאָבל  -ָקְרסּו, ַאְלֵפי ֲהרּוִגים, ַעׂשְ
ִאים ֶאת ַהּלֵב.  ַמּלְ ּמְ ָחִדים ׁשֶ ׁשֹות ְוַהּפְ ר ֵאּלֶה ַהֲחׁשָ ִעּקָ ּבְ

א, ְוַהִאם הַ  י ִמי יֹוֵדַע ֵאיֹפה ַהּיַַעד ַהּבָ יק ּכִ ּלָנּו ַמְסּפִ ִית ׁשֶ ּבַ
ְכָלל  ר ּבִ ֶזה? ֵאיְך ֶאְפׁשָ ָבר ּכְ ֵדי ְלִהְתמֹוֵדד ִעם ּדָ ָחָזק ּכְ

ֶזה? דֹול ּכָ ַחד ּגָ ֵצל ּפַ  ִלְחיֹות ּבְ
ל  ִציאּות ׁשֶ ַעם נֹוֶסֶפת ֶאת ַהּמְ ינּו ּפַ ּלִ ֶעֶצם, ּגִ בּוַע, ּבְ ָ ַהׁשּ

ְבִעי ינוּ  ַחּיֵינּו, ֶאת ֹחֶסר ָהאֹוִנים ַהּטִ ּלִ נּו. ּגִ ּלָ ֵאין ָלנּו  ׁשֶ ׁשֶ
ים... לֹט ַעל ַהַחּיִ ֱאֶמת ּכֹוַח ִויֹכֶלת ִלׁשְ  ּבֶ

נּו  ּלָ ים ֶאת ֹחֶסר ָהאֹוִנים ׁשֶ ֲאַנְחנּו ְמַגּלִ ׁשֶ ֶזה ְמַמּלֵא  -ּכְ
ַחד.   אֹוָתנּו ּפַ

ְתאֹום ֲאַנְחנּו ְמִביִנים ׂשֶ  ַחד ַהזֶּה? ּפִ ...ְלַבד ָמה ֶזה ַהּפַ
ִלים!ֲאַנְחנּו לֹא   ְמֻסּגָ

פּות  ּתָ ֻ ֶעֶצם ֵחֶלק ָחׁשּוב ְמאֹוד ֵמַהׁשּ ַחד ַהזֶּה, הּוא ּבְ ַהּפַ
רּוְך הּוא! דֹוׁש ּבָ נּו ִעם ַהּקָ ּלָ ם. ׁשֶ ֵ פּות ִעם ַהׁשּ ּתָ ֵיׁש ָלנּו ׁשֻ

ֵני ָאָדם?  ין ּבְ פּות ּבֵ ּתָ פּות? ָמה הּוא ׁשֻ ּתָ ֶעֶצם ׁשֻ ַמִהי ּבְ
בָ  ִני ּדָ ֵ ל ֶאָחד ֵמִביא ַלׁשּ יג ּכָ ִ הּוא לֹא ָיכֹול ְלַהׂשּ ר ָמה ׁשֶ

ַעְצמֹו.  ּבְ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ פּות: ַהּקָ ּתָ ל ׁשֻ ָהעֹוָלם ַהזֶּה הּוא ּגַם סּוג ׁשֶ

יַע ָלנּו ֶחֶסד  ּפִ ׁש  -הּוא ַמׁשְ ְבָיכֹול ְמַבּקֵ ּוִבְתמּוָרה הּוא ּכִ
יֶק ֱאלֹ ' 'ִיְרָאה'... "ָמה ה ְך ּכִ ֵאל ֵמִעּמָ ִאם ְלִיְרָאה" יָך ׁשֹ

ָבִר   ים י, יב).(ּדְ

 האשה החשובה לעי"נ 
  ליבוביץ ע"ה צביב"ר מרים יוכבד  מרת

 חשון תשפ"אכ"א מר 

ב   ][ 



 

 
 

ן זצ"ל (באור יחזקאל)  הוסיף הגה"צ רבי יחזקאל לוינשטיי 
שאף כי בטבע האדם, כשרואה את רעהו בכזו שפלות של  

הלה   מאבד  ודאי  גניבה, 
ומזלזל   בעיניו  ערכו  כל 
מכל   בכבודו,  לגמרי 
שדעת   רואים  מקום 
אחרת,   היא  התורה 
של   ערכו  את  ומחשיבה 
כדי   עד  אדם  אותו 
שלא   בכבודו  להתחשב 
שלמרות   משום  יתבזה, 
חלק  בו  יש     פחיתותו 

 ממעל.  ה-אלו
שלפנינו  המעשה  את 
סיפר יהודי על הגאון רבי  
אויערבאך   דב  אברהם 

(א זצ"ל),    חזצ"ל  הגרש"ז 
היאך   ללמוד  ניתן  ממנו 
ולהעיר   להוכיח  אפשר 
מכובדת   בצורה  לזולת 
של   כבודו  שישמר  באופן 

 הזולת.
נגשתי   בחור  בהיותי 
להיות חזן, ואחר התפלה  
הנרות  את    כיביתי 

    פי,   ברוח    ן,  החז  שבעמוד  
שבספר      ידעתי      א  ול

לכבות  לא  כתוב    חסידים 
 את הנרות ברוח הפה. 

אלי   ניגש  זמן  קצת  לאחר 
ושאלני   דב,  אברהם  רבי 
ששואל   כמי  בתמימות 
דבר הלכה, האם יודע אני  
שבת   בערב  למה 
הנרות   את  כשמטיבים 
מכבים   אותם,  ומדליקים 
שבספר   אף  הפה,  ברוח 
לכבות   לא  כתוב  חסידים 

 ברוח הפה...? 
שאינ לו  יודע,  אמרתי  ני 

שכל   כיון  לי,  השיב  והוא 
סכנה,   משום  הוא  הטעם 
שהטבת   שבת  ובערב 
וכיבוי)   (הדלקה  הנרות 
שומר   הרי  היא,  מצוה 

 דבר רע...  מצוה לא ידע  
החשוב   הידע  מלבד 

בדרך   לאדם  להעיר  ניתן  כיצד  מזה  למדתי  שקיבלתי, 
הרגישות,  ובשיא  הלכה    כבוד  על  אדם  ליידע  ושאפשר 

 רה מכובדת ועקיפה  גם בצושנתעלמה ממנו 

מוכרחים   ולא  כך,  מכבים  לא  חול  שביום  מעצמי  שאבין 
   לעשות זאת ע"י מחאה ישירה, מתנשאת ופוגענית... 

 (שים שלום)
 

לא  ויתום  אלמנה  "כל 
 תענון" (כב, כא) 

בפסוק זה הוכפלו שלשה  
תענה   ענה  "אם  פעלים: 
יצעק   צעוק  אם  כי  אתו... 
אשמע   שמוע  אלי... 

 צעקתו".  
מ הרבי  קוצק,  באר 

יתום   מענים  שכאשר 
להם   הוא  הרי  ואלמנה, 
עינוי כפול והצער מעורר  
סיפורי יתמותם   את  בהם 
היה   שאם  ואלמנותם, 
מענים   היו  לא  חי  האב 
שצערם   ונמצא  אותם, 
כפול, לכן צעקתם כפולה  
אותם   ישמע  אף  והקב"ה 

 בכפילות. 
 

ישראל   רבי  של  תלמידיו 
פעם   אליו  באו  סלנטר, 
הפסח,   לחג  בסמוך 

הם  ושאל מה  והו 
ההידורים שעליהם לחזר  
 אחריהם באפיית המצות.  
אמר   לי"  יש  אחד  "הידור 
שלא   ישראל,  רבי 
האלמנה   על  להכביד 
הבצק,   בלישת  העוסקת 
מיוחד   לאו  יש  עליה  שכן 
של "כל אלמנה ויתום לא  

 תענון". 
 

את   תלוה  כסף  "אם 
עמך"   העני  את  עמי 

 (כב, כד) 
מסאסוב   לייב  משה  רבי 

על  אחת  פעם  כך    דיבר 
הקב"ה   שברא  מה  שכל 
לשמשו   נועד  בעולמו 
כל   לנצל  ואפשר  ושצריך 
לעבודת   מידה  וכל  דבר 

 . הבורא
"איזו   צדקה:  גבאי  שהיה  הנוכחים,  אחד  תועלת  שאל 

 בעבודת ה' יש ממידת האפיקורסות?"

נּו  טֹוב, ּוֵמִאּתָ ַפע, ְמַמּלֵא ֶאת ַחּיֵינּו ּבְ הּוא נֹוֵתן ָלנּו ׁשֶ
ֵאיֶנּנּו  ּנִָבין ׁשֶ הּוא ַהּנֹוֵתן, ׁשֶ ֶזה ׁשֶ יר ּבָ ּכִ ּנַ הּוא ּדֹוֵרׁש ׁשֶ
ר  ׁשֶ ֲאַנְחנּו ַחּיִָבים ֶאת ַהּקֶ ְלָעָדיו, ׁשֶ ר ּבִ ּדֵ ְיכֹוִלים ְלִהְסּתַ

ִאם ָחִלילָ  -ִאּתֹו  ד אֹותֹו, ֵאין ָלנּו ִסּכּוי...ְוׁשֶ  ה ְנַאּבֵ
ים ַהּבֹוֵרא  ְתמּוָרה ַלֲחָסָדיו ָהַרּבִ ים ֲאֵחרֹות, ּבִ ִמּלִ ּבְ
ַחד  ַחד ַהזֶּה, ַהּפַ ְרָאה, ֶאת ַהּפַ נּו ֶאת ַהּיִ ׁש ֵמִאּתָ ְמַבּקֵ

ים. קֹור ַהַחּיִ ק ִמּמְ  ְלִהְתַנּתֵ
חַ  י ּבַ ל ֹקׁשִ ְרָגִעים ׁשֶ ָאָדם ִנְתַקל ּבִ ׁשֶ יׁש ּכְ ים, הּוא ַמְרּגִ ּיִ

ּלָם  ַאר ּבֹוֵדד, ּכֻ ִכים, ְוַרק הּוא ִנׁשְ ִביב ְמַחּיְ ּלָם ִמּסָ ּכֻ ׁשֶ
ל ׁשּוב ָוׁשּוב, ְוהּוא ׁשֹוֵאל ֶאת  ַמְצִליִחים ְוַרק הּוא ִנְכׁשָ
ה ִלי ֶאת  ה עֹוׂשֶ ה ַאּתָ ה? ָלּמָ ל עֹוָלם, ָלּמָ ַעְצמֹו: ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ֶק  ּלֵל, ֶזה? ֲהֵרי ֲאַנְחנּו ּבְ ְך טֹוב! ֲאִני ִמְתּפַ ל ּכָ ר ּכָ ׁשֶ
ֶזה  יַע ִלי ּכָ ה ַמּגִ ל ְלַקּיֵם ִמְצוֹות ְוִלְלמֹד ּתֹוָרה, ָלּמָ ּדֵ ּתַ ִמׁשְ

ָבר?  ּדָ
ין  ר ּבֵ ֶקׁשֶ מֹו ּבְ ׁש ּכְ ָהְרָגִעים ַהּלָלּו ֵהם ִמְבָחן, ַמּמָ

ֵאר צֹוֵדק  -ֲחֵבִרים! ִמְבָחן  ָ ה ַמֲעִדיף ְלִהׁשּ ַהִאם ַאּתָ
י ַהזֶּה ּוְלִה  ל ֶאת ַהּקֹׁשִ ה ְמַנּצֵ ַאּתָ ְתלֹוֵנן, אֹו ׁשֶ

ה ָזקּוק  ,ְלִהְתּבֹוְננּות, ְלִחּדּוד ַהֲהָבָנה ֶעֶצם ַאּתָ ה ּבְ ָלּמָ
ִבילֹו?  ׁשְ ר ַהזֶּה הּוא ּבִ ׁשֶ ם. ַהִאם ַהּקֶ ֵ ר ַהזֶּה ִעם ַהׁשּ ׁשֶ ַלּקֶ

ה לֹו טוֹ  ּלֵל ֵאָליובָ ַהִאם ֲאִני 'עֹוׂשֶ ֲאִני ִמְתּפַ ׁשֶ ר  ה' ּכְ ּוְמַדּבֵ
ל ַחּיַי! ִאם ֲאִני  סֹוד ׁשֶ ר ַהזֶּה הּוא ַהּיְ ׁשֶ ִאּתֹו? ֲהֵרי ַהּקֶ

ם  -ֲאַפְסֵפס אֹותֹו  ֵ י ִעם ַהׁשּ ּלִ ר ׁשֶ ׁשֶ ים! ַהּקֶ ֵאין ִלי עֹוד ַחּיִ
י ֲאִני  ים, ּכִ ַחּיִ ּוְקִריִטי ּבַ ִזי ְוָחׁשּוב ָבר ֲהִכי ֶמְרּכָ הּוא ַהּדָ

ה ֲאִני ַחּלָׁש  ּמָ יק יֹוֵדַע ּכַ ַעְצִמי! ִהּנֵה, ַמְסּפִ  ַוֲחַסר אֹוִנים ּבְ
טּוְרִקּיָה  7.8 ֻסּלַם ִריְכֶטר ּבְ יׁש  -ּבְ ֵדי ִלְגרֹם ִלי ְלַהְרּגִ ּכְ

ה ֲאִני ָחׂשּוף ַוֲחַסר ֲהגָ  ּמָ  ּנָה... ּכַ
ֲאִני רוֹ  ל ָמה ׁשֶ ל 'ּכָ ה', ֲאָבל צֶ ָאז ָנכֹון, ֲאִני לֹא ְמַקּבֵ

י ִע  ּלִ ִריא ׁשֶ ר ַהּבָ ׁשֶ א ָחׁשּוב יֹוֵתר ֵמַהּכֹל!ַהּקֶ  ם ַאּבָ
ַצַעד ֶאָחד  ם ּבְ ָאִבין ֶאת  -ּוִבְכָלל, ִאם ִנְתַקּדֵ ֶרַגע ׁשֶ ֲהֵרי ּבָ

ַתח! ַפע ָיׁשּובּו ְלִהּפָ ֶ ֲעֵרי ַהׁשּ ל ׁשַ יֵנינּו, ּכָ ר ּבֵ ׁשֶ  ְיסֹוד ַהּקֶ
ֵרי ָאָדם  ִמיד, 'ַאׁשְ ּלֹו ּתָ ׁשֶ ַחי ִעם ֹחֶסר ָהאֹוִנים ָאָדם ׁשֶ

ל ְרִעיַדת ֲאָדָמה אֹו  -יד' ִמ ְמַפֵחד ּתָ  יַע ֶרַגע ׁשֶ ּגִ ּמַ ׁשֶ ּכְ
ל  ֵמַח! הּוא אֹוֵמר: הֹו, ִרּבֹונֹו ׁשֶ ַזֲעזּוַע ַאֵחר הּוא ׂשָ
ּדּור ַחי! ׁשִ י ּבְ ּלִ ה ׁשֶ ֶהְרֵאיָת ִלי ֶאת ַהֻחְלׁשָ עֹוָלם, ּתֹוָדה ׁשֶ

הּוא ָחָזק ְוָאֶסְרִטיִבי וְ  ֲעִדיף ְלַדְמֵין ׁשֶ ּמַ ָיכֹול ֲאָבל ָאָדם ׁשֶ
ֱאֶמת  -ְלִהְתמֹוֵדד ְלַבד  ַזְעְזִעים ַהּלָלּו ֵהם ּבֶ ָהְרָגִעים ַהּמְ

ִאי  הּו ׁשֶ ֶ ַמׁשּ ֵרר ּכְ י ָהעֹוָלם ִמְתּבָ ִבילֹו, ּכִ ׁשְ סֹוף ָהעֹוָלם ּבִ
ר ִלְסמְֹך ָעָליו...  ֶאְפׁשָ

ל אֹור   א)ָק ינְ ּפִ ְס  –(ְנֻקּדֹות ׁשֶ

 האשה החשובה לעי"נ 
 שיחי'  משה אליעזרע"ה ב"ר  צפורה פייגאמרת 

 ג' שבט תשפ"א - יודלביץ
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השיב רבי משה לייב: "כשבא אליך עני  ומבקש עזרה, אל 
תהיה פתאום מאמין גדול ותתחיל לומר לו בטח בה', ה' 
ה'אפיקורסות,  במידת  להשתמש  עליך  כאן  יעזור'. 

הזה מושיע אלא אתה, ולעזור לו ככל לחשוב שאין לעני  
 יכולתך''. 

 
"אם כסף תלוה את עמי את העני עמך לא תהיה לו  

 כנושה" (כב, כד)
הסבא   תלמיד  זלמנ'ס,  אברהם  ר'  את  פעם  שאלו 
סמך  על  כסף  ללוות  מותר  לאדם  "האם  מנובהרדוק: 

 בטחון בה' שיעזור לו להחזיר את ההלוואה".  
לחברו   כסף  מלוה  היה  זה  אדם  "אם  להם:  לו ענה  שאין 

מאמין בה' שיעזור לו  ש , על סמך שאומר לו, כסף להשיב
 ללוות מאחרים על סמך זה".  כי אז מותר לו גם

 
 כג, ב)"אחרי רבים להטות" (

אחד,   לבית  בא  אחד  רב 
אחת   חבורה  ובו 
בקלפים,   ששיחקה 
כתיב   רבי,  לו,  ואמרו 
ואנו   להטות,  רבים  אחרי 
כבודו   ישחק  הרבים, 

 עמנו.  
יבוא   בריא  אם  להם,  ענה 
ששוכבים   החולים  לבית 
האם   חולים,  הרבה  שם 
יצטרך גם כן לשכב שמה,  
שאחרי   כרחך  על  אלא 
רק   נאמר  להטות  רבים 

ב ולא  חולים  בבריאים 
 חולי גוף וחולי נפש.    

 (גן יוסף)
 

 "מדבר שקר תרחק" (כג, ז)
רים מסויימים שהותר  בגמ' (ב"מ כג, ב) מובא שישנם מק

 לתלמיד חכם לשנות משפת האמת. 
זצ"ל,  אבא  קנייבסקי:  הגר"ח  סיפר  לדבר    דוגמה 

היה   שלא  למי  המלחמה,  שבזמן  לי  סיפר  הסטייפלר, 
 דרכון, היה זה סכנת נפשות, והיו יורים בו. 

היה   מהם  לאחד  בחורים,  שני  הלכו  אחת    דרכון פעם 
לא.  ה   ולשני  בעל  אמר  חייל,  ראו  לחבירו לפתע  דרכון 

יה ללא דרכון, שיעמוד, ואילו הוא ירוץ.  הש
שתפסו   עד  אחריו  לרדוף  הגוי  החל  לרוץ,  כשהחל  מיד 

 וביקשו דרכון, והלה הראה שאכן יש לו.  
והרופא   מעיים  חולה  הוא  כי  השיב  רץ?  מדוע  כשנשאל 

 ציווהו לרוץ בכל יום כשעתיים.  
לא  ומדוע  אחריך  אני  שרודף  ראית  הרי  הגוי:    שאלו 

  עצרת? והשיבו: חשבתי שגם אתה חולה מעיים...  
 (דרך שיחה)

 
 

 "מדבר שקר תרחק" (כג, ז)
הצדיק רבי אריה לוין זצ"ל ביקש בצוואתו שלא יספידוהו 

 לאחר מותו משום מעשה שהיה, אותו סיפר לנכדו. 
 הדבר אירע בימי הרעב במלחמת העולם הראשונה.  

  מחרפת   ו  סבלנ  ביתי    ובני    אני    אף    ירושלים    אנשי    כיתר  
רעב.  

באותם ימים היה בירושלים גבאי צדקה שקיבלו כספים  
 מחו"ל לחלק לנזקקים.  

 הגיעו לידי הגבאי כספים שנועדו לי, אך לא קיבלתים. 
חלפו ימים ואותו נדיב לב כתב לי בהקפדה "הכיצד אינך  

 מאשר את קבלת רכסף ששלחתי לך ע"י פלוני"? 
 הלכתי לגבאי וביקשתי את הכסף.  

ע מתגורר  הוא  האם  תחילה,  לבדוק  שעליו  לי,  נה 
בירושלים עוד אדם הקרוי אריה לוין, ושמא כספים אלו  

 נועדו לו ולא לי... 
בירושלים   אדם  עוד  אין  הכרתי  שלמיטב  לו  השבתי 
שקרוי בשם זה, ובמיוחד  
מפורש   לי  כתב  שהנדיב 
אליך   ששיגר  שהכסף 

 נועד עבור בני ביתי... 
בנתיים, נפטר אחד מילדי  

כי    רח"ל הרעב,  מחמת 
לי   היה  ולא  לחם  ביקש 
ברעב   וגווע  לו  לתת  מה 

 מול עיני...  
הופיע   בני  משנפטר 
בימי   בביתי  הגבאי 
לי:   ואמר  ה"שבעה" 
שאכן   ומצאתי  "ביררתי 

 הכסף נועד לך".  
ילדי   לגבי  הצער,  למרבה 
 היה זה כבר מאוחר מידי. 

לאחר   ספורים  ימים 
בירושלים  הכרוז  את  שמעתי  מה"שבעה"    שקמתי 

 שמכריז על פטירתו והלוויתו של הגבאי.  
הצטרפתי לקהל המלוים, ושמעתי כיצד מספידים אותו 
להעביר   הקפיד  כמה  ועד  באמונה  שליחותו  שעשה 

 כספים שקיבל וכמה ניצלו בזכותו מחרפת רעב... 
והרה בצד  והסקתי:  רעמדתי  אצלי  שקרה  מהמקרה  תי 

נפטר,   של  בשבחו  מדברים  הזה  בעולם  שם  כאן  אבל 
מא דקשוט הכל גלוי וידוע ומקפידים להראות לאדם  בעל

 את כל האמת...  
יספדוני לאחר מותי   באותה שעה קיבלתי על עצמי לבל 
שבח   עלי דברי  ירעיפו  ואם  דל ערכי  אני מה  יודע  שהרי 

 יחייבוני בדין ובכך איני חפץ"...  
 סיים רבי אריה דבריו.  

 (צדיק יסוד עולם) 
 

ן ִצּיֹון  י ּבֶ א ֶאל ָהַאְדמֹו"ר ַרּבִ ָחה ֲחִסיִדית ּבָ ּפָ ׁשְ ְיהּוִדי ִמּמִ
ִעְנָין ְמֻסּיָם. ָרָכה ּבְ ׁש ּבְ אּבֹוב ּוִבּקֵ ָטם ִמּבָ ְרׁשְ  ַהְלּבֶ

בֹו  ַמּצָ ְדָבִרים ְוֵהֵחל ְלִהְתַעְנֵין ּבְ י ִנְכַנס ִעּמֹו ּבִ ָהַרּבִ
ִמי ְוָהרּוָחִני.  ׁשְ  ַהּגַ

אַ  ְמֻיָחד ׁשָ  ל ַעל ִחּנּוְך ְיָלָדיו.ּבִ
ָלָדיו ָלאּוִניֶבְרִסיָטה,  ַלח ֶאת ֶאָחד ִמּיְ י ׁשָ ר ּכִ ָהִאיׁש ִסּפֵ

ִעים.  ְלַמד ַמּדָ ּיִ ֵדי ׁשֶ  ּכְ
ן  ַהּבֵ ָחׁשּוב יֹוֵתר ׁשֶ ה ָסבּור ׁשֶ ה ַאּתָ י: "ָלּמָ ָאלֹו ָהַרּבִ ׁשְ

ִלּמּוד ַהּתֹוָרה?" ּלֵם ּבְ ּתַ ׁשְ ּיִ ֶ ִעים ִמׁשּ  ִיְלַמד ַמּדָ
ל ּתַֹאר הֵ  ִלּמּוָדיו ִויַקּבֵ ן ַיְצִליַח ּבְ יב ָהִאיׁש: "ִאם ַהּבֵ ׁשִ

ָכבֹוד,  ְרֵנס ּבְ ֶדת, ִיְתּפַ ָרה ְמֻכּבֶ יג ִמׂשְ ִ ד"ר, יּוַכל ְלַהׂשּ
ִרים".  ְויּוַכל ְלַפְרֵנס ּגַם אֹוִתי ַעד ֵמָאה ְוֶעׂשְ

י: "ּוִמי ְיַפְרֵנס אֹוְתָך ַאֲחֵרי ֵמָאה  ֵהִגיב ָהַרּבִ
ִר   ים?!"...ְוֶעׂשְ

 ] ד[ 
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16:52 

  בברכת שבת שלום
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

17:09 

  "ִאם ֶּכֶסף ַּתְלוֶה ֶאת ַעִּמי ֶאת ֶהָעִני ִעָּמ"
 שמות כב, כד)(

17:09 

 לרפואה שלימה 18:05
 לנוריאל בן אסתר 

זוכה אלמלא היית 'מבזבז' את זמנך על 
 שאלות של אנשים!".

 

אנשים חסרי  אחרי השואה הגיעו לאמריקה
כל שאספו פרוטה לפרוטה עד שבחסדי 

לפעמים אדם  שמיים נעשו עשירים ממש.
שעשה את כל הונו בעשר אצבעותיו עלול 

 להיות קמצן. 
 

למרות זאת, בבית מדרש של האדמו"ר 
מסטמאר זצ"ל היו הרבה מאוד חסידים 
כאלו, שהפכו לאנשי חסד והיו נותנים הרבה 

די שבוע. זה כסף לצדקה במגבית שנערכה מ
הגיע אליהם בעקבות הנדיבות העצומה של 
 האדמו"ר שהשפיע עליהם ממידותיו הטובות.

 

הקב"ה רוצה לעשות מאיתנו בני אדם 
מיוחדים ישרים והגונים, בניגוד לכל תפיסת 
העולם האינטרסנטית שהאדם ידאג לעצמו 

 בלבד.
 

כיום כולם יודעים: כדי שאדם יהיה טוב, 
עליו לדבוק  -בותרחמן ובעל מידות טו

בדרך התורה הקדושה ולקיים אותה.
 

כך אנחנו אומרים בברכה לפני קריאת שמע: 
". מה המתנה  "ַּבֲעבּור ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשָּבְטחּו ָּב

 העצומה שנתת להם? "ּוְתַלְּמֵדם ֻחֵּקי ַחּיִים".

 גה'תשפ" שבט "זכ 

 תְמרֹוֶממֶ ה ַהּתֹורָ  - םִמְׁשָּפִטית ָּפָרַׁש 

18:39 

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

18:02 

להצלחת אברהם גורג'י בן דליה אפרת וב"ב 
 18:02 לרפואת הנפש והגוף של יהודה אריה בן רחל ברכה

18:42 

18:38 

17:12 

 הצלחה בגו"ר
 חגי חיים וב"ביצחק אריאל בן טובה               

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

 ליאור יהושע סומך וב"ב         גלית בת מסודי
 יהודה אריה בן רחל ברכה       ארז בן שושנה
 רונן אברהם וב"מ            קסירר אפרים וב"ב

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

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

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

 

 זיווג הגון וכשר במהרה
אורן חיים בן אלן אסתר          רונית בת סימי     

 תרצה בתיה בת ימנה נינט      יוסף בן רוחמה  
 יפית שרה בת ג'ינה             ט   יאילן בן ג'ולי

 דרור בן סופיה        אנאל חביבה בת שולמית   
 מיטל בת מלכה            מאיר בן שרית ואליהו

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

 שמעון בן שולמית  שושנה שירה בת סילביה  
 עמית בת טובה   סיון רבקה בת אלן אסתר    
 אורן בן נעמי     אברהם גורג'י בן דליה אפרת

 לאה בת תמר
 

 זרע קודש בר קיימא
גלית בת מסודי              אליהו נזרי בן ימנה      
אילנה בת רוחמה  שמואל אימן בן אסתר זרי     

 סיון בת אסתר            רחל מרים בת יהודית
 ואושרית בת שושנה           דניאל בן שרה    

 נעמה בת יפה                   דגנית בת שושנה
 נתנאל בן ג'ינה                                אסף בן סופיה

 מיטל בת שושנה
 

 רפואה שלמה
 ברכה     יצחק בן עזרא רחל  מאיר ישראל בן

 בריאות ואריכות ימים    -ימנה ניזרי בת סטה
 בריאות ואריכות ימים  -מרדכי ניזרי בן פרחה
 מאיה בת עדי            

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

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

  רחל בת זוהרההצלחה ורפואה    -יפה בת שרה
 עינת בת רחל ברכה             משה בן נזימה  

רפאל משה בן רחל                 יצחק בן פנינה    
 קסנש בת דגטורחל ברכה בת פדילה דליה    

יצחק בן חנון                  רונית בת סבריה         
אליהו בן רחל                  רפאל אבידן בן תקווה

    אלן אסתר בת שרלוטבנימין בן ברכה            
    יהודה לייב בן אסתר מלכהנעימה בת שרה    

רפואה שלמה ובריאות    -נעם אלימלך בן אושרית
 איתנה    

בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה
 ימים

 

18:05 18:41 

 לאוקמי שכינתא מעפרא העלון מוקדש 
 דליה אפרת בת נעימה ע"הי ימא תלעילוי נשמת מרו

מדוע הקב"ה נתן את מצווה זו? האם 
הקב"ה זקוק להלוואה של בני אדם? למה 

 שבורא עולם לא יתן לעני ישירות?
 

בעל החינוך מבאר כי הקב"ה רוצה 
שהאדם יתן כדי שיהפוך לאדם טוב 
ורחמן. במעשים אלו הוא ישבור את 
ב המידות הרעות שלו וילווה לעני בל

שמח. הקב"ה רוצה לעשות אותנו בני 
 אדם מיוחדים ונדיבים.

 

הגאון רבי משה יהושע לנדא זצ"ל נהג 
להגיע למרן החזון אי"ש מדי שבוע כדי 
לשאול שאלות שונות שאנשי ירושלים 

 שלחו אליו. 
 

הוא פנה פעם אל מרן החזון אי"ש ושאל: 
"הרי אני אברך צעיר שלומד בכולל. כדי 

לשאול את כל השאלות להגיע לרבינו ו
האלו, אני נאלץ להקדיש שבע שעות 

נסיעה מירושלים לתל אביב,  -בשבוע
משם לבני ברק ואחר כך את כל הדרך 

האם מותר להפסיד עבור כך  -חזרה
 שבע שעות?".

 

מרן החזון אי"ש ענה לו: "אתה חושב 
שאתה מפסיד שבע שעות מסדר 

לא ולא! על ידי השאלות האלו הלימוד? 
שה איש חסד. התורה שאתה אתה נע

 לומד הופכת ל'תורת חסד'."
 

"על ידי כך התורה שלך עולה לרמה עוד 
יותר גבוהה. נמצא שאתה לא מפסיד 
כלום אלא רק מרוויח. אתה מגיע 
לבהירות הרבה יותר גדולה ממה שהיית 

 פניני עין חמד

לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 יצחק בן רבקה ז"ל נע"העלון מוקדש לחיים בן שליולילד אורי 



 

 

 
 ארבע פרשיות ומה עניינה של פרשת שבת שקלים?מה הן 

 

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

ארבע פרשיות הן פרשיות מיוחדות שחז"ל תיקנו לקרוא בנוסף לפרשת השבוע, בארבע שבתות לאורך חודש אדר שסמוך 
הקריאה נעשית בחודש אדר ובשנה מעוברת באדר ב'. השבתות עצמן נקראות בשמות מיוחדים: לניסן. בשנה רגילה 

 'פרשת שקלים', 'פרשת זכור', 'פרשת פרה' ו'פרשת החודש'.
 

זמן הקריאה של פרשת שקלים בשנה מעוברת הוא בשבת שלפני ראש חודש אדר ב' ובשנה פשוטה בשבת שלפני ראש 
(ספר . בשבת מוציאים שני ספרי תורה. בספר השני קוראים את פרשת שקלים ל ר"ח אדר)(או בשבת עצמה שבה חחודש אדר 
. אם שבת זו היא גם ראש חודש, מוציאים שלושה ספרים: בראשון קוראים את פרשת שבוע, בשני את פרשת טז)-שמות ל, יא

 ראש חודש ובשלישי את פרשת שקלים.
 

ני שבזמן ביהמ"ק באחד באדר בתי הדין היו מכריזים בכל ערי ישראל הסיבה לתקנת חז"ל שקוראים פרשת שקלים היא מפ
שכל אחד מישראל חייב לשקול מחצית השקל בשקל הקודש ולהביא לביהמ"ק. ממעות מחצית השקל החל מיום ראש חודש 

 י' תרפ"ה. מגילה (כט.), ירושלמי (שקלים ב.), טור וש''ע ס מקורות:ניסן והלאה היו מקריבים קורבנות מתרומה חדשה. 
 

עוד אמרו חז''ל: גלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל, כמו שנאמר: "וֲַעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ִּכַּכר 
לכן גם אנחנו קוראים מגילה (יג:).  מקורות:לפיכך הקדים שקליהם לשקליו.  (אסתר ג, ט). ֶּכֶסף ֶאְׁשקֹול ַעל יְֵדי עֵֹׂשי ַהְּמָלאָכה"

 בשבת זו פרשת שקלים. 
 

י"ז, ואילו הספרדים מתחילים בפרק י"א, פסוק י"ז. -האשכנזים והתימנים מפטירים בספר מלכים ב' פרק י"ב פסוקים א'
 ההפטרה עוסקת בנדבת העם לבדק הבית בבית המקדש. 

 

 וק ראשון ואחרון של הפטרת 'מחר חודש'.אם חל ראש חודש ביום ראשון אחרי שבת, נוהגים לומר בסוף ההפטרה פס
 

בשבת שקלים, אם הטעות התגלה בספר הראשון שבו קוראים בפרשת השבוע, עדיף לגלול את ספר התורה השני, לסיים 
בו את קריאת פרשת השבוע, ואחר כך יגלול אותו לפרשת 'כי תשא', מכיוון שהפרשיות לא רחוקות אחת מהשנייה. זה עדיף 

 ספר תורה אחר. יותר משיוציאו
 

אם המפטיר טעה ולאחר שקרא בס"ת פרשת שקלים קרא את הפטרת השבוע, אם נזכר באמצע ההפטרה, מפסיק ומפטיר: 
"ויכרות יהוידע" ויברך ברכות ההפטרה לאחריה. אין צורך לחזור ולברך ברכה ראשונה של ההפטרה. אם לא נזכר עד 

יש אומרים שצריך לחזור ולברך ברכות ההפטרה לפניה ולאחריה כדי שסיים את הפטרת השבוע ובירך ברכות שלאחריה, 
להפטיר: "ויכרות יהוידע" כתקנת חז''ל. יש אומרים שחוזר ומפטיר: "ויכרות יהוידע" בלי ברכות. סב"ל לכן יחזור להפטיר 

 ועדים' עמ' רסח.'ילקוט יוסף מ מקורות:"ויכרות יהוידע" בלי ברכות. והוא הדין בשאר ההפטרות של ארבע פרשיות. 
 

 
 
 
 

 

 
, חי בדורו של המקובל האלוקי רבינו האריז"ל. לפרנסתו הוא פתח עסק עם (מח"ס 'מעם לועז')הגאון רבי יעקב כולי זצ"ל 

גדולים מאוד ונעלם. חצי. יום אחד רבי יעקב גילה ששותפו לקח ממנו סכומי כסף -שותף. את הרווחים הם חילקו ביניהם חצי
רבי יעקב נאלץ לספוג את ההפסד הגדול ונאלץ ללוות כספים. מכיוון שלא ידע להיכן השותף נעלם, הוא לא היה יכול לעשות 

 מאומה והיה לו צער גדול מזה.
 

היתה מה לאחר מכן השדכן הציע לרבינו אישה לזיווג שני. המשודכת -חלפו שנים ר' יעקב התאלמן מאשתו הראשונה. זמן
צעירה ממנו בשנים רבות והיתה עשירה מופלגת. לפני שרבי יעקב קיבל החלטה, הוא ניגש לרבינו האריז"ל כדי להתייעץ 

 האם לגשת לשידוך. האר"י הקדוש אמר לו שיעשה את כל המאמצים להינשא עם אישה זו.
 

ה האישה, ולאחר פרק זמן קצר הוא אף רבי יעקב, כמובן, עשה כדברי רבינו האר"י הקדוש. הוא מיד נסע למקום שבו גר
התחתן איתה. שלושה חודשים בלבד לאחר החתונה האישה נפטרה ל"ע. צערו היה איום ונורא. בצוואה האישה הורישה 

 את כל רכושה לבעלה רבי יעקב. היא הזהירה את יורשיה האחרים שלא ינסו לקחת מכספה אפילו אגורה שחוקה אחת.
 

ד ניגש לרבינו האריז"ל. הוא סיפר בצער את מה שאירע איתו. המקובל האלוקי גילה לו: "דע לך, רבי יעקב חזר לעירו ומי
האיש שעשק אותך נפטר והתגלגל בעולם הזה כאישה, כדי שתתחתן איתה. כך הוא יוכל להחזיר לך את כל הכסף שלקח 

 (מעובד מתוך 'ברכי נפשי')ם עם התיקון". ממך וזה תיקונו. לכן זירזתי אותך ללכת ולהתחתן עם האישה, כדי שתוכלו לסיי
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. הרב חיכה ולא ראה אותם מתכוננים להתחיל בתפילה והתפלא על כך. לכן אמר להן לקום להתעטף בטלית ולהתחיל בקרקע או בספר
". רבינו יושב בעזרת נשיםבמחילה רבינו, כבודו בתפילה. הנשים מרוב בושה שתקו ולא ענו לרבינו דבר, עד שבא אליו איש אחד ואמר לו: "

 הכנסת. -תיכף ומיד קם ונכנס פנימה לעזרת הגברים בבית

שנפטר מר דוד מאדאר (אחד מנכבדי העיר וגביריה), בנו חויתה רצה לעשות איזה מצווה מיוחדת לעילוי נשמת אביו. הוא הלך אל הרה"ג כ
רבי מרדכי אמייס הכהן זצוק"ל (התמנה בסוף ימיו לרב הראשי בתוניסיה) וביקש ממנו למצוא לו איזה תלמיד חכם להיות מחזיק שנה אחת 

 בשביל מור אביו. 
 

ר' מרדכי אמר לו: "אני בוחר לך את התלמיד חכם היותר חשוב בעירנו, הוא רבי אברהם בנו של רבי כלפון", וכן היה אחרי שדיבר איתו 
 ואמר לו: כשהשנה הסתיימה, רבינו הפסיק להזכיר את שם הנפטר. באותו לילה ממש המנוח דוד מאדאר ז"ל בא לבנו בחלוםהסכים. 

 ". ת סעודתי כרגיל?למה לא הבאת לי היום א"
 

בוודאי כוונתו היתה על שהפסקת את המחזיק, השכם בבוקר הוא הלך וסיפר את חלומו לר' מרדכי אמייס הכהן. כשהרב שמע זאת אמר: "
הבן אמר לו: "אם כן, אמור נא לרבי אברהם שימשיך עוד שנה". וכך ". הצדיק, שלמד לעילוי נשמת מור אביך ועשה לו נחת רוח גדולה

 . היה

אחד הלילות, אחרי שכל אנשי הבית עלו למיטתם לישון, רבינו נשאר עוסק בלימודו. רבינו התקשה באיזה עניין וטרח רבות להבינו ולא עלה ב
ו בידו. בעודו טורח ומעיין כדי להבין את הדבר, והנה הוא רואה איש אחד ניצב מולו בחדרו. הוא ביאר לו את העניין שהתקשה בו ונעלם. רבינ

 ראה זאת, נבהל מאוד ותיכף עלה על מיטתו לישון כשגופו רועד. כש
 

אשתו כשראתה כך שאלה אותו: "מה קרה?". אבל רבינו לא רצה לספר לה על כך דבר. היא המשיכה והפצירה בו מאוד שיספר לה על מה 
תגלה את זה לשום אדם. ואכן, רק לאחר פטירת ולמה כל החרדה הזאת. בסיכומו של עניין רבינו סיפר לה כל העניין והזהיר אותה מאוד שלא 

 רבינו, הרבנית סיפרה זאת.  
 

לאחר מרחק מה, נתקלו באדם חולה ונכה ורבינו שוב האיט רק אחרי שהזקן נטה לסימטה הרב והתלמיד התחילו ללכת בזריזות לדרכם. 
למרות שלוקח רק עשרים דקות בהליכה רגילה מקובנה  –סוף סוף עד שהגיעו למחוז חפצם, עברה כשעה וחצי  את צעדיו...
 בריכם').(מעובד מתוך 'הזהרו בכבוד ח לסלבודקה.

תו של רבינו סיפרה שפעם הזדמן לאביה לנסוע מוילנא לקובנה עם מספר עגלות, כאשר כולם נוסעים יחד. בדרך, אחד הסוסים האחרונים ב
סירב לזוז. באותה העגלה ישבה אלמנה עם ילדיה. רבי אליהו דב עצר את כל השיירה ולא נתן להם לזוז עד שגם האלמנה הצטרפה אליהם, 

 השאיר אותה בודדה בדרך וימנע ממנה נעימות הנסיעה בחברת אנשים. (מעובד מתוך 'הזהרו בכבוד חבריכם').כדי שלא ל

חד מתלמידיו סיפר שפעם הזדמן לו ללוות את הרב. בדרך בא לקראתם קבצן וביקש נדבה. רבינו הוציא מכיסו מטבע גדולה וביקש מהעני א
רט את המטבע אצל התלמיד לפרוטות יחידות ומסר את כולן לעני. לתימהון התלמיד, רבינו עודף. כשהעני השיב לו שאין לו עודף, רבינו פ

 הסביר כי יתכן שהעני יתקל שוב באדם שיש לו מטבע גדולה, ולכן המציא לו את הפרוטות כדי שיוכל להחזיר עודף. (תנועת המוסר).

זדמנויות רבות לעשות חסד. גם אז ניצל כל מקרה שבא לידו להיטיב, עת זקנותו, כשהפליג מעל לגבורות, היה יושב בפינתו. לא היו לו הל
פעמים ראו את רבינו יוצא למרפסת ביתו ומפזר פירורים וזרעונים. כשנשאל על כך, השיב כי ולא רק עם בני אדם אלא אף עם בעלי חיים. 

 (גדולי הדורות)ציפורים והיונים. מכיוון שאין לו הזדמנות לגמול חסד לבני אדם, לכן הוא משתדל לפחות להיטיב עם ה

ך ורק תועלת הישיבה עמדה בראש מעייניו ולא כבודו או מעמדו בעיני הבריות. כשר' שמואל קאגאן ממאלאט התקבל לר״מ בישיבה, א
ר לעצמו ובמשך הזמן מצאו שראוי יותר שההנהלה הרוחנית של הישיבה תימסר לידו, רבינו העביר אליו את כל התפקידים הנכבדים והשאי

 את ההשגחה בלבד. (תנועת המוסר)
 

 )1945(ג' סיוון ה'תש"ה -נולד כבן זקונים ב -האדמו"ר הרב נתן דוד רוזנבאום מזוטשקא זצ"ל
בדורוהוי שברומניה. מילדותו ניכר כי לגדולות נוצר בשקידתו בתורה הקדושה, בהתמדה 
מופלאה, ביראת שמיים, במידות נאצלות וברגישות נדירה לזולת. כשהיה בן שלוש שנים בליל 
הסדר כאשר פתחו את הדלת לאליהו הנביא שאל בתמימות: "מי היהודי שנכנס?", אביו הק' 

 ר: "לא כל מה שרואים צריך לספר". היסה אותו ואמ
 

הוריו עברו להתגורר בקראון הייטס שבברוקלין. למד בישיבת 'צעהלים'  )1948(בשנת ה'תש"ח 
יורק. לאחר תקופה קצרה התמנה למנהל הרוחני של ת"ת בעלזא -ובישיבת 'שערי יושר' בניו

כ' סיוון ה'תשל"ג -פארק. ב-בויליאמסבורג. הקים ת"ת וישיבה 'יגדיל תורה' של חסידי גור בבורו
נפטר הסבא, ר' איתמר מנדבורנא, ואביו ביקש לעלות לארץ. רבינו שעשה חיל בתפקידו  )1973(

בת"ת, החליט לעזוב את הכל ולעלות עם אביו, מתוך מסירות נפש לכיבוד אב, למרות שה'בית 
ש כמנהל ישראל' מגור התחנן אליו שיישאר למען עתיד הת"ת. בארץ ישראל התחיל לשמ

 הרוחני בת"ת דושינסקיא ות"ת סערט ויז'ניץ בבני ברק.
 

אביו נפטר ורבינו התחיל למלא את מקומו כאדמו"ר השני של  )2000(י"ד תמוז ה'תש"ס -ב
ברק. המשיך במפעל 'שונה הלכות', שבמסגרתו נבחנו מדי חודש על -חסידות זוטשקא בבני

ות נפש את כולל הל' שבת שאביו ייסד. שו"ע ומשנה ברורה הלכות שבת. יסד מחדש במסיר
ענוותן. כל ימיו, ייחס בענווה יתירה כל דבר לאביו הגדול וכך אמר: "הישועות והברכות, הכל 
מכוחו של אותו זקן". היתה לו אהבת ישראל עצומה. הצליח לקרב יהודים רבים לתורה 

 ולחסידות. את מעשי החסד שלו הסתיר עד כמה שניתן. 
 

כל מי שדיבר איתו בלימוד, בכל נושא שהוא, ובכל מקום על פני הש"ס והשו"ע, גאון בתורה. 
ראה את בקיאותו העצומה בכל מכמני תורה. סבל כל ימיו וידע חולי ומכאוב, במחושי לב. 

הקודש. -במהלך השבעה נשמעו מאות סיפורי הוד על רבינו שאותם הסתיר בחייו. בעל רוח
שנים. ציונו בהר הזיתים בירושלים  74-חי כ ).2019("ט נפטר במוצאי שבת, כ"ח שבט ה'תשע

סמוך לאוהל אדמו"רי נדבורנא. על פי צוואתו, ארבעת בניו המשיכו את דרכו כאדמו"רים 
 ברק.-בחסידות זוטשקא. בנו ר' אשר ישעיה מילא את מקומו בבני

(בת ר' נתן דוד הכהן מרת חנה  אימו:האדמו"ר רבי יצחק אייזיק.  אביו:האדמו"ר ר' איתמר מנדבורנא.  (מצד אביו):סבא 
נישא בשנת (מח"ס 'יקרא דמלכא'. בת האדמו"ר ר' מרדכי גולדמן מזוועהיל  אשתו:רבה של אמסאנא שבגליציה).  -הולנדר

 יורק). -(ראש ישיבת 'שערי יושר' בניואביו, האדמו"ר ר' יצחק אייזיק, ר' יצחק דוב קופלמן  מרבותיו:. ה'תשכ"ו)
(ממלא מקום האדמו"ר ר' אשר ישעיה  בניו:(אב"ד סרדאהלי ורבו של שיכון סקווירא בארה"ב).  הגאון ר' משה ניישלוס חברותא:

(מרבני ישיבת טשעבין. , האדמו"ר ר' שלמה (האדמו"ר זוטשקא אמסנא בבני ברק)יה משה האדמו"ר ר' גדל אביו בבני ברק),
המשפיע החסידי ר' אברהם אלימלך  חתניו: (האדמו"ר מזוטשקא במונסי)., האדמו"ר ר' מרדכי האדמו"ר מזוטשקא בירושלים)

ר'  (האדמו"ר מטמשוואר אלעד),יים לייפר האדמו"ר ר' ח (רב בית המדרש האלמין בביתר),בידרמן, ר' יעקב ישעיה זאב גראס 
 (האדמו"ר מאמשינוב ארצות הברית). מנחם קאליש

השומר. אחד הרופאים הגיע -הרפואה תל-"ח אחד שהגיע לנחם סיפר: לפני עשרות שנים אובחנה אצלי פריצת דיסק. אושפזתי בביתת
זצ"ל נכנס לחדר, עם חיוכו שובה הלב, מתעניין במצבי ולאחר מכן  אלי ואמר: "אורח חשוב הגיע לבקר אותך". לפתע הווילון הּוסט ורבינו

מודיע: "הבאתי לך לכאן רפלקסולוג מעולה שיטפל בך"... כל כך היה אכפת לו ממצב בריאותי, עד שהשקיע מאמצים גדולים וחיפש את 
וגש אותי, הוא תמיד אמר לי: "תזכור את איש המקצוע שיוכל לעזור לי. לא יאומן! אחרי שהשתחררתי מבית הרפואה, כאשר הרבי היה פ

 הקשיים והסבל שהיו לך שם בבית הרפואה. תודה לה' יתברך שאתה בריא"...
חד הבנים מספר שפעם חבר שאל אותו: "מה אביך עשה היום בתל אביב?". לא ידעתי מה להשיב לו והחלטתי לשאול את אבא, אבל א

ובר ביהודי חולה שגר בבני ברק והיה צריך לעבור טיפולים אצל רופא בתל אביב. הוא העדיף להתחמק. כשלחצתי עליו, התברר, שמד
מכיוון שהרבי ידע שהוא לא ייסע לבדו מסיבות שונות, הזמין מדי שבוע מונית על חשבונו ולקח את החולה אל הרופא בתל אביב. במהלך 

 ך תקופה ארוכה. הטיפול הרבי שהה מחוץ לבית הרופא, ממתין עד לגמר הטיפול. כך נהג במש
רה"ג רבי יצחק דיין, אחד מרבני חולון, סיפר: פעם נסעתי עם הרבי לליז'נסק וישבתי לצידו במטוס. במהלך הטיסה נרדמתי. אחרי ה

שהתעוררתי מצאתי את עצמי 'מונח' על הרבי. התברר לי שכך היה לאורך כל השעות שישנתי... אין ספק שהדבר לא היה נוח לרבי, אבל 
 עשה שום תנועה כדי 'להוריד' אותי ממנו... לא די בכך, אלא מיד כאשר התעוררתי הגיש לי דברי מאכל וביקש שאטעם... הוא לא 

יורק, הגיע לבית האבלים. הוא סיפר על דבר מפעים שאירע -ימי ה'שבעה' הרה"ח ר' יעקב גולדברג, ששימש כמלמד בת"ת גור בניוב
מנהל רוחני נכח בעת המבחן. בתום האירוע אחרי שכולם התפזרו, הרבי רמז לאבא של אחד בעת מבחן שנערך בחיידר. הרבי ששימש כ

הילדים שיגש אליו. "תיגש בדחיפות עם הבן לרופא שמתעסק ברפואת המוח", אמר. האבא לא הבין מה רוצים מהבן שלו. "הילד שלי 
דבריו. האבא מיהר לעשות כדברי הרבי. מה התברר? במוח של בריא לחלוטין", אמר. "אני מייעץ לך שתיגש איתו לרופא", הרבי חזר על 

מה, יתכן שלא היה ניתן להצילו. לאחר מעשה האבא ניגש לרבי  והודה בדמעות על העצה  -הילד היה גידול, ואלמלא היו ממתינים עוד זמן
ל הבן נקטע מדי פעם. ראיתי שזה המופלאה. הרבי נשמע כמתנצל: "אל תחשוב שיש לי רוח הקודש. בעת המבחן שמתי לב שדיבורו ש

לא גמגום אלא משהו פנימי יותר שמגיע מהמוח, לכן אמרתי מה שאמרתי". היתה זו יותר מכל, סיים הרב גולדברג, אבחנת הלב של 
 הרבי. הוא היה בבחינת ליבן של ישראל, והצליח לחדור אל הלבבות של התלמידים. מכיוון שהיה בפנים, ידע מה שמתרחש שם...  

א פעם היה ניתן לראות את רבינו סוחב סלים כבדים ברחוב. התברר שאלו היו סלים של אנשים מבוגרים. כשהרבי ראה אותם הציע את ל
 עזרתו ונשא את המשא הכבד עד לפתח ביתם. (הסיפורים הנפלאים על מידותיו של הצדיק מעובדים מתוך 'קול ברמה')
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פניתי לרב. סיפרתי לו את כל מה שקרה ושאלתי האם על 
חים כדי לקבל את פי דין תורה מותר לי לתבוע את הא

 הדירה. 
 

הרב אמר כי אם אלך לדין תורה, יתכן מאוד שיפסקו 
לטובתי ואני אקבל את הדירה, אבל הוא מייעץ לי עצה 
ששווה זהב: לוותר. אם אזכה בדין תורה יתכן שחלילה 

 ייגרם נתק ביני לבין חלק מהאחים.
 

", דע לך שהאחדות והשלום הרבה יותר יקרים מדירה"
תניח לדירה, תוותר לאחים, ותראה הרב אמר. "

 ".שבעז"ה לא תפסיד מזה
 

היה לי קשה לקבל את הדברים, אבל בסופו של דבר 
נהגתי כעצת הרב. זה לא היה קל. המשפחה גדלה ואני 

 התקשיתי ביותר להביא פרנסה הביתה. 
 

בכל פעם שעברתי ליד בית הורי שנפטרו, מראהו היה 
ודרים. יש להם בתים דוקר את ליבי במחשבה שכל אחי מס

ורק אני צריך לעמול ולהתייגע הרבה יותר כדי להביא 
 הביתה כסף גם לשכירות.

 

עם הזמן למדתי מקצוע, והתחלתי לפרסם כי אני מעניק 
שירות מסוים לכל המעוניין בכך. בהתחלה היה ביקוש 

 קטן, ואני התניידתי על הכביש בתחבורה ציבורית. 
 

כך שאפילו רכב לא היה לי. ההכנסות היו כל כך מעטות 
והזרם עם הזמן הפך הקילוח הדקיק של הלקוחות לזרם, 

  הפך לשיטפון.
 

אנשים נזקקו לשירות שלי ואני נאלצתי להכניס עובדים 
נוספים תחת אחריותי. מנתינת שירות קלה, העסק הקטן 
הפך לעסק גדול ומצליח, שמעסיק עובדים רבים במספר 

 סניפים בכל רחבי הארץ. 
 

מרווחים שנספרו בהתחלה במאות שקלים, הגעתי 
לסכומים של מיליונים! הקב"ה שלח הצלחה במעשה ידיי, 
באופן שלא הייתי יכול בכלל לחלום עליו. ברוך ה' קניתי 

 דירה משלי וגם הרבה יותר מזה.
 

לאחרונה אחד מהאחים שלי נזקק לניתוח של השתלת 
יו לו את כבד. הטיפול הזה עלה חצי מיליון שקל ולא ה

האמצעים לשלם עבורו. ברוך ה' יכולתי לשלם במקומו את 
 כל הסכום. 

 

האח הזה לא עמד אז לצידי בענייני הירושה. אבל אני 
החלטתי שמגיע לו שאעזור לו, שהרי בזכות הוויתור 

 הגעתי למה שהגעתי. 
 

ברור לי שגם הנתינה הזאת לא תיגרע ממני. ברוך ה', 
ה בעסקים סייעתא דשמיא מאז התרומה לאחי אני רוא

 גדולה עוד יותר.

מצוות  23מצוות.  53לפי ספר החינוך יש בפרשה שלנו 
אדם -מצוות לא תעשה. רובם ככולם עוסקים בבין 30-עשה ו

 לחבירו.
  

הפרשה שלנו פותחת עם עבד עברי, אדם שנמצא בתחתית 
דווקא איתו כדי שנדע להיזהר המדרגה. התורה פותחת 

 בכבוד כל אדם.
 

יומית עם הזולת היא לא דבר קל כלל -ההתנהלות היום
ועיקר. אנחנו לעיתים מוצאים את עצמנו בחילוקי דעות מול 

 האחר. לפעמים עלינו להחליט אם לוותר או להתעקש. 
 

לעיתים הבעיה סבוכה עוד יותר, מכיוון שאנחנו נמצאים מול 
לוותר  -מול האחים. עלינו להחליט כיצד לנהוג המשפחה או 

 או להילחם על הדבר שאנחנו בטוחים בצדקותו.
 

' מפי השגחה פרטיתלהלן סיפור מופלא שמעובד מתוך '
המעשה: כעובד בכיר במפעל הוטלה עלי המשימה -בעל

להיפגש עם גביר גדול, יהודי שומר תורה ומצוות, ולסגור 
 איתו עסקה בסכום עצום. 

 

ך מספר שעות ישבתי איתו כדי לסכם את כל פרטי במש
החוזה. ב"ה העניין נסגר בטוב כאשר שני הצדדים מרוצים 

 מכך. 
 

האווירה היתה מאוד נינוחה ונעימה. המיליונר פתח את 
סגור ליבו והתחיל לספר לי כיצד התגלגלה לידו עשירותו 

 המופלגת. וכך סיפר:
 

ם. אבי ז"ל עבד אני הצעיר במשפחה ברוכה של עשרה ילדי
קשה מאוד לפרנסתו. ב"ה הוא הצליח לחתן בכבוד את 

 רובנו. 
 

הוא הצליח לתת לכל אחי דירה, אבל אצלי זה היה אחרת. 
תקופה קצרה אחרי החתונה שלי אבי נפל למשכב וזמן לא 

 ארוך לאחר מכן הוא נפטר. 
 

בחלוקת הירושה היה לי ברור שאני אקבל את הדירה של 
חי קיבלו דירות בחייו ואילו אני לא. להפתעתי אבא. הרי כל א

 חלק מהאחים חשבו אחרת. 
 

עשר דעות. חלקם נוטים לכיוון שלי וחלקם  –עשרה אחים 
ראיתי שבאופן כללי הדעת נוטה להסכים לכיוון הנגדי. 

 לחלוקה שווה של הדירה בין כולם. 
 

אח אחד גם הגדיל לעשות. עוד לפני שהחלטה התקבלה, 
את הדירה להשכרה. תוך תקופה קצרה הגיעו הוא העמיד 

 אנשים ומישהו שכר את הדירה.
 

בסופו של דבר נותרתי בדירה שכורה ללא כל עזרה בענייני 
 פרנסה.

 

מכוון שלא רציתי לקבל החלטה כאשר אני נוגע בדבר לכן 

ַלֲחֵברֹום ָאדָ ן ֵּבי  

    ז"ל ולד יחיא בן יוסףל   הרב שמואל בן שמחה דרזי זצ"     הרב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"ל                                        הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל   זצ"ל        עובדיה יוסף בן גורג'יה הרב 
יצחק בן ברקו דב ז"ל                   מאיר מורד בן שושנה ז"ל        פואד אברהם בן רג'ינה ז"ל                               ז"ל   אליהו אליאס בן אלגריה       רחמים בן רחל ז"ל                         
 מאירה בת יפה ע"ה              ע"ה    רייזל  שושנהבת  זהבה                 יצחק יצקן בן רחל ז"ל                                        שמואל בן רבקה ז"ל   ז"ל חיים משה גרשון בן שלמה יחזקאל

   אביגדור בן ג'ולי ז"ל               ם בן דבורה ז"ל             ימראברהם בן יונה ז"ל                                                                              ז"ל רפאל בן אסתר       ר' עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל
צדיק חכם בן חזלה ז"ל                  "ל צז שאול בן סילביהר'               ע"ה   תופחה בתסעידה                                                  יצחק בן חביבה ז"ל                   ז"ל   אביחי בן אסתר

דוד בר חסיבה ז"ל                                 תר ע"השני בת אס                   מזל בת שמעון ע"ה                                                    אהרון (אורי) בן רבקה ז"ל                          נעימה בת גורג'יה ע"ה
    חווה בת יעקב צבי ע"הת חביבה ע"ה                   מסודי ב            ז"ל  יוסף בן מרים נוסרת                                                            דב בן יצחק ז"ל                   חי זיזי בן קלרה ז"ל                    

אסתר בת גולה גאולה ע"ה          יצחק בן מישא אסתר ז"ל                       ז"ל  יעקב בן אסתר                                                         ע"ה     סוליקה בת עישה  ז"ל             ר' יצחק בן מסעודה קדוש 
ה    "ע מרדכי בת ברכה                           ף בר סעדה ז"לרחל רפאת בת השמת ע"ה         יוס                                                                  ז"ל סלים בן פרחה אסתר בת נעמי ע"ה                           

יעקב בן נעמה ז"ל                     ז"ל             שלום בן אסתר  ז"ל                     לטיף בן פרחה                                         יעקב בן סלימה ז"ל                      ר' דב בן בנימין אלתר ז"ל  
ז"ל    דוד יצחק בן פרחה                אריה בן מרים ז"ל                               ע"המרים בת שרה                                   אורה בת נעימה ע"ה                           ספירנס תקווה בת נעימה ע"ה                

אלון בן סעדה ז"ל                           גורג'יה בת נעימה ע"ה                          אביבה לושי ע"ה                                                                 ז"ל יהודה בן סעידהמישא אסתר בת זהרה ע"ה                 
ע"ה מסעודה בת רחמהרקיס ע"ה                  אילנה (מחרוזה) בת שרה ע"ה        שרה בת נ                                                          עפאת בת השמת ע"ה       ז"ל                          מסעוד בן יקוט 

 לע"נ

 תנצב"ה



  
  1051בס"ד גיליון: 
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  " " משפטים משפטים פרשת "פרשת ""

  [כא, לז]."רק שבתו יתן ורפא ירפא" 
שבתקופ מבוגרים,  זוג  בבני  התפשטותמעשה  בה  הסוערת  בשיאה  הקורונה  ה  חיסונים]   היתה  היו                       ,[וטרם 

  .  ]את הקניות היו עורכים עבורם ילדיהם, תוך שמירה קפדנית על כללי הזהירות[ הקפידו שלא לצאת מביתם 
אירעה   הימים,  מאומת, בה  ַהָּצפָ באחד  חולה  היה  הלה  אינסטלטור.  להזעיק  מיהר  הבית  בעל                     דירתם. 

  הוא יצא מביתו, הגיע לדירה ותיקן את התקלה במיומנות.   -והחליט לעשות מעשה שלא יעשה 
הקצבה את  יקבל  כאשר  כשבועיים,  בעוד  העבודה  שכר  את  לחשבונו  יעביר  הבית  שבעל  הסכים   האינסטלטור 

  מהביטוח הלאומי.
שביקר  היחיד  שהיה  שהאינסטלטור,  לו  מאומת. נודע  כחולה  הובחן  הבית  הצער, בעל  למרבה  מספר ימים,  כעבור 

  לאחרונה בדירה, היה חולה מאומת, וכפי הנראה נדבק ממנו. 
עדינות , ולאחר מילות ההתנצלות, הזכיר ב]בשיחת טלפון[לאחר שבעל הבית הבריא בס"ד, האינסטלטור פנה אליו  

שחוקה! לאחר שנהגת כשופך   שטרם בא על שכרו...  בעל הבית הודיע באופן נחרץ: "לא תקבל ממני אפילו אגורה 
  דמים והדבקת אותי בנגיף הקטלני אתה עוד מעיז לדרוש שכר?!...".

  עם מי הדין? 
 ת ביתלבע שכרה    ,: לקראת חג הפסחנוסףנספר מעשה    ,ראשית כל  השיב מו"ר הגאון יצחק זילברשטיין שליט"א:

ניקיון    אמידה העובדת )יהודייה(עובדת  היום  שעות  כל  במשך  דירתה.  מטבח  את  שלם  יום  במשך  היטב  שתנקה   ,
ניקתה וקרצפה בקדחתנות את המטבח, על כל ארונותיו מגירותיו וכליו, תחת השגחתה הקפדנית של בעלת הבית, 

כיאות.   והוברק  נוקה  המטבח  ניצלה  ואכן  העובדת  מאוחרת,  ערב  בשעת  עבודתה,  תום  שלקראת  רגעים אלא, 
    הדעת מצד בעלת הבית, והיא הצליחה לאתר את ארנקה...-של היסח  יםאחד

  ...  ונח בארנקוסכום כסף רב שה של בעלת הדירה שלפה בזריזות את כרטיס האשראיהמנקה 
  ה 'על חם'...  סאך היא לא הצליחה להוציא את זממה לפועל, כי נתפ

רק קודם לכן    - הגיבה    -ה. "אני מיד יוצאת  בעלת הבית קיבלה בחזרה את ממונה, והורתה למנקה להסתלק מהדיר 
לקבל את שכר עבודתי"... היתה מוכנה לשלם   אבקש במחילה  נתונה בסערת רוחות לא  שעדיין היתה  בעלת הבית 

הבית  בעלת  אך  כנגדה.  המנקה  טענה  שכרי",  על  לבוא  זכאית  ואני  שלם  יום  כאן  אחת. "עמלתי  פרוטה  אפילו  לה 
  לשלם לגנבים...!".  נותרה בסירובה, "איני מוכנה

  עם מי הדין? 
 מנקהלמרות שהי יש לחלק בין הפשע שעשתה המנקה לבין עצם עבודתה, דהיינו,  בפשטות היה נראה לומר, כבכן,  ו

מקום מכל  הדירה,  בעלת  את  לשדוד  והתכוונה  כמרשעת  עבודתה    ,נהגה  עצם  המטבח[את  באופן    ]ניקיון  עשתה 
  שלם, ועל כך זכאית לקבל את שכרה.  מו

בקורונה הבית  בעל  את  בפשיעתו  שהדביק  האינסטלטור  שאלת  בנידון  לומר  יש  לכאורה  גם                     , וכך 
מקום,  מכל  מאומת,  חולה  בהיותו  הבית  בעל  בבית  לעבוד  שהגיע  בכך  נוראית  ברשעות  שנהג                     שהגם 

    את עצם מלאכתו עשה במומחיות ושלימות, ויש לשלם לו על כך.
האלא של  ששכירותו  לטעון  שיש  מעיקרם   אינסטלטור,  ומבוטלים  בטלים  הגנבת,  המנקה  של  ושכירותה  החולה, 

כלל( שכרם  לא  הבית  בעל  היה )וכאילו  לא  בעולם  אדם  אף  שכן  ברורה,  טעות  מתוך  נעשתה  ששכירותם  מפני   ,
  מסכים להזמינם אל ביתו ולשוכרם כפועלים.  

אולם, עדיין נראה שיש חיוב לשלם להם כדין "יורד לשדה העשויה ליטע", דהיינו הנוטע את שדה חבירו ללא רשות 
נכסיו   את  לו  והשביח  הבית  בעל  את  ההנה  למעשה  כי  עבודתו,  שכר  את  לקבל  שזכאי  בשו"ע ( והשביחה,  ויעויין 

עבודתו שכר  את  לו  לשום  יש  כיצד  ס"א  שע"ה  סי'  בענייננ )חו"מ  וגם  והשבחה .  הנאה  קיבל  הבית  בעל  למעשה  ו, 
 מחמת עבודת הפועל, ולכן לכאורה עליו לשלם עבור הנאה זו.  

  :  , אמר לנו רבינו כדלהלןמו"ר הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"אכאשר הצענו את השאלות לפני   ,ולמעשה
הא)   לשאלת  ו   אינסטלטורביחס  שהואיל  נראה  הנה  הקורונה,  הביתו  עבודת חולה  לבעל  שווה                     , מאומה  אינה 

מדין "יורד" ב  אף  מואסים  אדם  בני  כי  לו,  לשלם  חיוב  דורך   " ירידה"אין  שכזה  פועל  היה  שלא  ומעדיפים  שכזו, 
פעו ידי  על  היו מקבלים אותה  ההשבחה והם  את  בחזרה  שהפועל היה נוטל  עדיף  ומבחינתם  לת בביתם כלל וכלל, 

  פועל הגון.  
והחלקים שהתקין   אכן, הוסיף מו"ר, כל זאת דווקא בנוגע לתשלום עבור עבודת האינסטלטור, אבל על החומרים 
למעשה בעל הבית משתמש בהם (ורק ביחס לתשלום עבור עבודת כפיו של הפועל הפושע  בדירה, יש לשלם לו, כי 

  שהותקנו בביתו והוא נהנה מהם, בוודאי שעליו לשלם). יכול בעל הבית לטעון שהוא מואס בה, אבל על האביזרים 
מתחילה על דעת  כבר    הגיעה אל ביתה שאם אין לבעלת הבית ראיה שהמנקה    ,מו"ר, אמר  ובאשר לשכר המנקהב)  

מוכיחה  היתה  אילו  אבל  עבודתה.  עבור  השכר  את  לה  לשלם  יש  בגניבה  נתפסה  שלבסוף  אף  על  כספה,  את  לגנוב 

 נא לשמור על קדושת העלון   
   אין לקרוא בשעת התפילה.

 מומלץ לקרוא בשולחן שבת!

 עובדיה יוסף בן ג'ורג'יהר'  רבנו הגאוןולע"נ מורנו 

 הי"ו. נדב חיים בן אירית ת דיאנה הי"ו, הי"ו,  מיכל אפרת חיה ב   אסנת בת אסתר,  הי"ו, מרדכי בן שרה הי"ו  מרים בת קטיהי"ו,   קווהת תי בת מונירה הי"ו, אסנת בת  גי ואת  לרפ



הבית שמגמת כנ יסתה של המנקה לביתה היתה על מנת לגנוב את ממונה, אזי המנקה לא זכאית כלל לשכר, כי כאמור אף בעלת 
    .אדם אינו מוכן לקבל השבחה ותועלת מאחד שבא לבזוז את כספו 

  .  בעל הבית אינו צריך לשלם עבור עבודת האינסטלטור, אלא רק את עלות חומרי האינסטלציהש  ,הורה מו"ר שליט"א א)    לסיכום:
שכרהב)   את  לה  לשלם  שיש  מו"ר,  הורה  בגניבתה,  שנתפסה  המנקה  לנידון  המנקה  ,  באשר  שכוונת  הבית  בעל  תוכיח  כן  אם  אלא 

  . (והערב נא)   מתחילה היתה לגנוב את כספה
  [כא, י].  "נתה לא יגרעויקח לו שארה כסותה ועאם אחרת י"

א לוקח  אדם  שאם  לנו,  אומרת  התורה  הפשט,  הראשונה.  לפי  אשתו  של  זכויותיה  תגרענה  שלא  לכך  לדאוג  עליו  נוספת,                        ישה 
                של פרנסה,    ישה "אחרת" לחיים שלו, ואפילו אם בעקבות זאת יש לו טרדותרמו לאדם שיהיה מוכרח לקחת אאפילו אם הסיבות ג

  נתה לא יגרע". וחות, "שארה כסותה ועאו חובות שהוא צריך לפרוע אותם, וכן טיפול בילדים רכים, בכל זאת, אומרת התורה, לפ 
  הכל מכוון אל הנשמה. הר הקדוש, יש לפרש את הפסוק על דרך הרמז, ו לפי דברי הזו

  מה הם "שארה כסותה ועונתה"? 
מזונמזו הינו    –"שארה"   לנות  ות,  כלומר  הנשמה,  ואחד ישל  המרבה  אחד  יום,  בכל  לתורה  עיתים  לקבוע  יש  יומיומי.  תורה  מוד 

לשמים,   לבו  שיכוון  ובלבד  הנהממעיט,  כך  לאוכל,  זקוק  שהגוף  כמו  כי  אופן.  בשום  הזאת  הקביעות  את  לשכוח  צריכה  ש ולא  מה 
ישתורה,   הנביא  כדברי  למים,  נמשלה  שהתורה  וידוע  שלה.  המזון  "זה  תורהעיהו:  אלא  מים  ואין  למים",  לכו  צמא  כל                        .  הוי 

מסכת  ושתו ביין  בלחמי  לחמו  במשלי: "לכו  המלך  שלמה  שאומר  כפי  וליין,  ללחם  נמשלה  התורה  כן  אפוא,  כמו  היא,  התורה  י". 
  נשמת היהודי.   המזון של

קטן]ת,  ציציהינו    –"כסותה"   בכ  [ציצית  ובין  החורף  בימות  בין  תמיד.  ללבוש  אדם  יזהר  לכן  הנשמה.  של  הבגד  הקיץ  לומר  ימות 
יוצ שבזה  צמר,  של  וחוטים  צמר  של  מכל  ציצית  האדם  על  מגינה  היא  רב,  כוח  יש  לציצית  הדעות.  לכל  התורה  מן  חובה  ידי  א 

עוטפים   זה  מטעם  שהרי  בו,  לפגוע  העלולים  בטליתהמזיקים  המת  המזיקים  את  בו.  מפני  יפגעו  גם  שלא  כן                         חי, האדם    אם 
  ציצית תמיד.בוש  ללכדאי לו מאוד  

בהינו    –"ועונתה"   שמע  קריקריעת  לקרוא  האדם  על  כלומר,  בזמנ עונתה,  ערבית  של  שמע  וקריאת  שחרית  של  שמע                         ה,את 
  ודברת בם וגו' בשכבך ובקומך". : " כפי שציותה עלינו התורה

מצוו שלוש  אלה  על  שהלימוד    –ת  שמע  וקריאת  ציצית  יגרע".    הבסיסיהצורך  ם  תורה,  ש"לא  התורה,  אומרת  הנשמה,                        של 
ם, ולא יחסרם לנשמתו,  מצוות, ורצוי שאדם יהיה שקוע בלימוד התורה כל ימיו, אבל לפחות את שלוש אלה לא יגרע האד יש הרבה

  כי על ידם הוא זוכה לחיי העולם הבא. 
יעשה לה ויצאה חינם  א  דרוש כל כך לנשמתו, על כך אומרת התורה: "ואם שלוש אלה לת את המינימום הזה, הואם אדם לא ימלא לפחו

  כלומר, האדם הזה יצא מעולם הזה בלי כלום, בר מינן, וגם מגרשים אותו מהעולם הבא. כסף".   אין 
על   לשמור  יהודים  לחיילים  שיעץ  המלבי"ם,  על  מסופר  זה  וככעין  המלבי" נשמתם,  גופם.  גם  ישמר  יחיאל ך  רבי  בן  ליבוש  מאיר  (רבי  ם 

היה  מיכל הוא  רומניה.  בירת  בוקרשט  העיר  של  רבה  היה  תר)  בשנת  ונפטר  הדור,  וחדשני,מגדולי  גדול  פרוש  כתב  המלבי"ם                     ל"ט. 
על כ נוגע לפשט, להלכה ולאגדה, והמעיין בו מתרשם עמוקמקיף ויסודי  ופרושו  ספרי התנ"ך,  מעצמת  ל  בכל חדרי  ובקיאותו וח ות  כמתו 

היו גם יהודים רבים. לשמור על תורה ומצוות בצבא  סים לצבא  כרב העיר בוקרשט, כאמור, פרצה מלחמה, ובין המגויתורה. בעת שכיהן  
 שבת,רות ולא  שמו על החיילים, לא כיות כאחת אירוחניות וגשמי סכנות    –של גויים, זו משימה כלל וכלל לא פשוטה, ובפרט בימים ההם  

  וביקשו סגולה לשמירה.  א תפילות כסדרן ולא שאר מצוות. באו אליו, אפוא, בחורים שגויסו לצבא,ל
לעשואמ צריכים  אתם  דברים  שלושה  המלבי"ם:  להם  לכר  לתת  שצריך  מה  את  לקב"ה  תתנו  לכהן? ת.  לתת  צריך  מה                         הן. 

  המלבי"ם באר את כוונתו:  בה".יוהלחיים והק רוע זן ההונתן לכ הנים מאת העם וגו',  ו: וזה יהיה משפט הכהתורה אומרת 
אם  הינו    –"זרוע"   שאפילו  בזרוע,  שמניחים  ואבכל  תפילין  אחד,  תפילין  זוג  אלא  אין  להניח הגדוד  תקפידו  יהודים,  חיילים  מאה  תם 

  תפילין כל יום.
  גילוח הזקן, שלא לגלחו בתער. הינו  –"לחיים" 

בשר הינו    –בה"  י"וק מאכילת  טרולים  פיג  זהירות  של  ה י ומאכלות  השרות  בזמן  גם  כי  לאכפה.  להקפיד  חובה  כשר, וצבאי  אוכל                         ל 
  ת. ה בנמצא, אוכלים רק פרות וירקואין כז ואם

  . ם, בריאים ושלמיםבזכות זה, אמר להם המלבי"ם, תנצלו מהמלחמה ותחזרו לשלום לבתיכ
מרגע שאדם נולד    ס על דברי הזוהר שהזכרנו:הוא מבוסייקח לו", באופן דומה, ואף  רבנו יוסף חיים ע"ה מבאר את הפסוק: "אם אחרת  

א אועומד על דעתו, יש לו כבר  אליה, ומחוייב לה, הוא החתן והתורה הכלה.  היא    –ת  חישה  של התורה הקדושה שהוא נשוי  בסופו  אבל 
כאשר ייקח לו האדם אישה    -ך מזהירה אותנו התורה: "אם אחרת ייקח לו,  שה כדי שיהיו לו ילדים. על כיבר אדם צריך להתחתן עם אד

את התורה הקדושה. אל תאמר שאתה    תקפח את הכלה הראשונה, אל    –"  שארה כסותה ועונתה לא יגרע"נוספת, מלבד התורה הקדושה,  
שת וכפי  לתורה,  פנאי  לך  ואין  בפרנסה  ע"עסוק  (כט  קדושין  במסכת  הגמרא  כך, ב)  מהה  תאמר  אל  בתורה"?!  ויעסוק  בצוארו                  "ריחים 

התורה. את  הראשונה,  אשתך  את  לשכוח  שלא  מאמץ  תעשה  המנ  אלא  את  חיים  יוסף  רבנו  מסביר  זו  דרך  הספרדים על  עדות  של  הג 
הוא   לכך  לו. והטעם  שנותנים  לתורה  העליה  מלבד  התבה,  אל  מההיכל  התורה  ספר  את  לשאת  החתן  את  מכבדים  חתן  שבשבת  השונות, 

  אל תשכח את האשה הראשונה שלך, את ספר התורה (דורש ציון). שבאים לרמז לו:
  [כב, כד]. עמך"י "אם כסף תלוה את עמי את הענ

אי יהונתן  שלו. ירבי  והזהב  הכסף  אלו  פטירתו,  אחרי  הזה  העולם  מן  בצאתו  אותו  שמלוה  שמי  סבור  אדם  מפרש:  זצ"ל                          בשיץ 
  , שבורים ונדכאים. בעולם הזה אלא מה שהוציא לצדקה, מה שנתן לענייםאבל באמת מה שמלוה אותו לעולם הבא אינו מה שצבר 

 –אתה חושב שמה שילוה אותך זה הכסף שצברת. דע לך שלא כך הוא, אלא "את העני עמך"  אם    –אם כסף תלוה"  "  זהו שאמר הכתוב:
  שנתת בצדקה לעני, זה מה שנשאר איתך. המעות הללו ילוו אותך בעולם האמת.מה 

כש עסקיו. מיד  לביתו אחרי כמה ימים שהיה בדרך לצורך  מעשה בעשיר שהגיע  אשתו ארוחת  בספר "חמדת ימים" הובא  הגיע הכינה לו 
  ווז מפוטם, צלוי בתנור, ממולא באורז ושקדים, ולצדו לחם משובח וסלטים.א צהרים דשנה:

  לפתע נשמעה דפיקה בדלת. בפתח עמד עני וסיפר כי יש לו תריסר ילדים והוא זקוק לצדקה. 
 ט לו חופן מלא זהובים ואמר לו: יבת הזהובים שלו, הושיתנתן לו העשיר מגש עם כל האוכל שהיה לפניו. ולא זו בלבד, אלא שפתח את  

  כל מה שצריך אתה לביתך, אוכל, בגדים, והכל בשפע רב"."לך תקנה 
באניה העשיר  הפליג  שבוע  הרחוק.  אחרי  הא  למזרח  התפרקה  ים,  בלב  בהיותם  הסוער,  בדרך  הים  בתוך  עצמו  את  מצא  והעשיר  ניה 

טורפות. ים  וחיות  כרישים  ל   כשמסביבו  והתחיל  לה'  שהוא  צעוק  כדי  תוך  נפשו.  על  דמות  להתחנן  את  עיניו  לנגד  רואה  הוא  והנה  צועק, 
  . . עלה עליו וישב, עד שהגיעה אניה אחרת שאספה אותוהעני שהציל לפני שבוע, והלה מושיט לו קרש הצלה

לו:  ואמר  הרב  אל  הלך  ושמח.  שש  לביתו  העשיר  אבל   חזר  נס,  לי  ונעשה  ים, "זכיתי  בלב  פתאום  הופיע  הזה  העני  איך  הבנתי                         לא 
  איך הגיע לשם?"

  יל אותך". רא בזכות המצוה שעשית, הוא בא בדמות העני והצ"זה לא העני, היה זה המלאך שנב אמר לו הרב:
  לה את נפשך מרדת שחת (דורשי ציון).היא שמלוה אותך ומציהצדקה  –"את העני עמך" 

 "ל, זמרת פארי בת מונירה   לע"נ  ז"ל,יד ה חזני בת כורשמרת מוניר  לע"נ  ז"ל,ן מרים ויעקב  ' נוריאל חזני בזכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות: ר
 ז"ל,ניסן בן ננה  לע"נ ז"ל, יצחק בן ליבה לע"נ ז"ל, אליהו בן שלום ז"ל, לע"נ דוד בן כורשיד ז"ל, לע"נ כשוור מרת מנסורה בת ז"ל, לע"נ עזיזולה בן שרהר'  לע"נ
 יד ז"ל,  לע"נ משה בן כורש  ע"נ דוד חבסוב בן רבקה ז"ל, לע"נ בנימין בן רחל ז"ל,לע"נ ענייט בצלאל בן כשוור  ז"ל, לבן מרים ז"ל,   "ל, לע"נ יהודהע"נ מרים בת גוהר זד בן שרה ז"ל, ללע"נ דו 

  ז"ל, ולע"נ כל נפטרי עם ישראל.   אליהו בן מרים  ז"ל, לע"נ  מאיר בן עזיזהז"ל, לע"נ    לי כהן בת פוליןלע"נ יחזקאל בן מזל ז"ל, לע"נ אברהם בן סולטנה ז"ל, לע"נ יונה בן אסתר ז"ל, לע"נ         
  
 otzarot.hparasha@gmail.com. לקבלת העלון בדוא"ל, שלחו בקשה ל: 03-5592523למעוניינים בהפצת העלון:   



     -   
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paypal: ahavemet@012.net.il : "  077-7671812 :  02-5671812 :
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 בס"ד 
 
 
 
 

 
 
 

  "חומרת הפגיעה בזולת"  -פרשת משפטים 
ָּכל ַאְלָמָנה ְוָיתֹום לֹא ְתַעּנּון. ִאם ַעֵּנה  "על הפסוק בפרשתינו  

(שמות  "  ְתַעֶּנה ֹאתֹו ִּכי ִאם ָצֹעק ִיְצַעק ֵאַלי ָׁשֹמַע ֶאְׁשַמע ַצֲעָקתֹו 
כא שדיבר    כב)-כב,  אלא  אדם,  לכל  הדין  הוא  רש"י:  כתב 

וח ודבר מצוי לענותם. וכן הכתוב בהווה לפי שהם תשושי כ
פ דעות  (הלכות  הרמב"ם  הלכה  כתב  ו  אדם רק  חייב  י): 

להיזהר ביתומים ואלמנות, מפני שנפשן שפלה למאוד ורוחם 
מלך  של  אלמנתו  אפילו  ממון.  בעלי  שהם  פי  על  אף  נמוכה, 

ָּכל ַאְלָמָנה ְוָיתֹום לֹא  ויתומין מוזהרים אנו עליהן, שנאמר "
והגין עמהן? לא ידבר אליהם אלא רכות. ולא  ". והיאך נְתַעּנּון

גופם בעבודה וליבם  ולא יכאיב  ינהוג בהן אלא מנהג כבוד. 
כל   עצמו.  מממון  יותר  ממונם  על  ויחוס  קשים.  בדברים 
איבד   או  בהן  רדה  או  להן  הכאיב  או  מכעיסן  או  המקניטן 

הרי זה עובר בלא תעשה, וכל שכן המכה אותם או   –ממונן  
ז ולאו  עונשו המקללן.  הרי  עליו  לוקין  שאין  פי  על  אף  ה 
". ברית כרת  ְוָחָרה ַאִּפי ְוָהַרְגִּתי ֶאְתֶכם ֶּבָחֶרבמפורש בתורה "

מחמס  צועקים  שהם  זמן  שכל  העולם,  והיה  שאמר  מי  להן 
" שנאמר  נענים,  ֶאְׁשַמע  הם  ָׁשֹמַע  ֵאַלי  ִיְצַעק  ָצֹעק  ִאם  ִּכי 

 " וכו'. ַצֲעָקתֹו
בדיני   היסודות  מן  לו  אחד  "נוח  הוא:  לחברו"  אדם  "בין 

חברו   פני  ילבין  ואל  האש  כבשן  לתוך  עצמו  שיפיל  לאדם 
), :בבא מציעא נח(הגמרא  לנו  מספרת    ן). וכ:ברבים" (סוטה י

כי כאשר שנה אחד האמוראים לפני רב נחמן בר יצחק: "כל  
רב   השיבו  דמים",  שופך  כאילו  ברבים  חברו  פני  המלבין 

רו שהרי  אמרת,  יפה  מתבייש נחמן:  אדם  שכאשר  אנו  אים 
האם  ומחווירות.  האדום  צבען  את  מאבדות  פניו  ברבים, 
פנים,  להלבנת  רבותינו  בהגדרת  להתבונן  כדי  פעם  נעצרנו 
"כאילו שופך דמים"? וכך פירש זאת ב"מדרש שמואל", כי 
כאשר פוגעים בכבודו של אדם, בתחילה הוא מאדים ולאחר 

מרו שבתחילה,  משום  מלבין.  הוא  כמעט  מכן  הבושה,  ב 
פורחת נשמתו וכאילו מבקשת לצאת מן הגוף, ולכן עולה כל 
של   ופניו  הגוף  מן  להימלט  כמבקש  הראש,  אל  שבגוף  הדם 
האדם מאדימות, ולאחר מכן, פניו מחווירות כפני מת. נורא  
אי   תחושה  אינה  פנים,  הלבנת  ממש.  רצח  זהו  הרי  ואיום, 

נשמה מן הגוף  נעימות בעלמא, אלא הרי היא כעין פריחת ה
באדם   פועלות  ביותר  עמוקות  תחושות  המת.  פני  וחיוורון 
בעת שמאן דהו פוגע בו. בתחילה מבקשת נשמתו לפרוץ כאש  
ולשפוך לבה רותחת, ורגע לאחר מכן היא מתכנסת ומצטנפת  

מוות.   צער   הנהבדממת  אינה  הפנים  הלבנת  כי  מבינים  אנו 
הדומה מעשה  זהו  רבתי.  נעימות  אי  או  של   בעלמא,  לרצח 

מהי  שביארנו  ומכיוון  חלקי.  לרצח  הפחות  לכל  או  ממש, 
שפיכות הדמים שבהלבנת הפנים, נתבונן ביתר עמקות בלשון 

), כי "נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן :רבותינו (סוטה י
ברבים  האש חבירו  פני  ילבין  לכך, ואל  לב  שמנו  לא  אולי   ."

אינה פנים  להלבנת  בנוגע  הגמרא  לשון  שכיחה   אבל  לשון 
ומצוייה. הגמרא אינה נוקטת בפשטות: "צריך האדם להפיל  
לתוך   עצמו  שיפיל  לאדם  לו  אלא "נוח  האש",  לכבשן  עצמו 
זצוק"ל  חסמן  ליב  יהודה  רבי  הצדיק,  הגאון  האש".  כבשן 
שזהו   עצום  יסוד  מכך  למד  ויגש),  פרשת  ג,  חלק  יהל,  (אור 

א להלבין  עבורך, לקפוץ אל הכבשן ול  יותר  הדבר המשתלם
את  חסמן  מהרי"ל  חידד  דומה?  הדבר  למה  משל  פנים. 
ביאורו, לאדם שנגזר דינו להיכוות באש והדליקו לפניו שתי 
לוהט.  חום  ומפיצה  בעוז  בוערת  גדולה,  האחת  מדורות. 
והשניה, נמוכה וחלושה, בוערת בקושי וחומה בינוני. "קפוץ  
ותרצ הקטנה,  למדורה  או  הגדולה  למדורה  שתבחר,  ה לאן 

את עונשך" הורו לו עושי דבר המלך לאותו נידון שעמד רועד  

שאלה רטורית בפני   חסמן  ומפוחד. מה דעתכם? הציב הרב 
למדורה   או  הגדולה  למדורה  הנידון,  יקפוץ  לאן  שומעיו, 
היו משיבים השומעים,  הקטנה,  שלמדורה  הקטנה? בוודאי 
הקטנה,  עובר במדורה  היסורים הקלים שהאדם  הן למרות 

הרב יסור היה  ומכאן  שבעתיים.  קשים  הגדולה  המדורה  י 
חסמן ממשיך אל הנמשל: דעו לכם, כי לכך התכוונה הגמרא.  
האש,   לכבשן  עצמו  שיפיל  לאדם,  לו  כדאי  לאדם,  לו  נוח 
העצום,  החורבן  חברו.  פני  להלבין  מאשר  והנורא,  העצום 
העלול להיגרם מהלבנת הפנים, אינו דומה בשום צורה לאש 

אש הרב   הנוראה,  היה  זאת?  מרגישים  איננו  מדוע  הכבשן. 
חשים   אנו  אין  מדוע  לקחו,  שומעי  בפני  בכנות  תמה  חסמן 
בכניסה   מאשר  יותר  עצום  נזק  כרוך  חברנו  פני  שבהלבנת 

ה של  קולו  האש?  לבבות  רלכבשן  את  מפלח  היה  חסמן  ב 
השומעים כחץ שנון, בתשובתו הנוראה: אנו איננו מרגישים  

אדם. אילו היינו בני אדם, היינו חשים   זאת משום שאיננו בני
זאת בלא ספק. הן כבר אמרו רבותינו: "נוח לו לאדם שיפיל  

 עצמו". אוי לנו, שאפילו לדרגת "בני אדם" לא הגענו. 
שומה עלינו לדעת, כי לעיתים אנו עלולים להגיע לידי הלבנת 
פנים, בלא כוונה כלל ועיקר. לפעמים אפשר להיכשל חלילה 

פני אבותינו בהלבנת  ורצוייה.  טובה  כוונה  כדי  תוך  ם 
ורבותינו לימדונו, כי גם כאשר מקיימים מצווה דאורייתא,  
מצוות "הוכח תוכיח את עמיתך", יש להיזהר במיוחד שלא 
להיכשל בהלבנת פני הזולת, וכמבואר בגמרא (ערכין טז, ב):  

ולא  "תלמוד לומר  ? (בזמן התוכחה)  "יכול אפילו משתנין פניו
על המתבקשת במיוחד    יו חטא'".תשא  הזהירות  ברם, כנגד 

הוא   חמור  מה  עד  להתבונן  עלינו  הזולת,  פני  הלבנת  בעניין 
עונשו של המלבין פני הזולת. וכך אומרת המשנה באבות (ג, 

אומר המודעי  אלעזר  רבי  הקודשים,   :יא):  את  "המחלל 
והמבזה את המועדות, והמלבין פני חברו ברבים וכו', אין לו  

עולם הבא". והדברים נוראים, הרי עונש זה לא נאמר חלק ל
אפילו ברציחה. אפילו מי שנטל את הנפש ונסקל בעוונו, אינו 
חברו,  פני  שהלבין  מי  ואילו  הבא.  בעולם  חלקו  את  מאבד 
איבד את חלקו, את חלק נשמתו בעולם הבא. ומכיוון שכך,  

, כיצד  הרי הוא רחוק מן התשובה. ומי שרחוק מן התשובה
הבא?  יזכ בעולם  מציעא(  גמראהה  מחמי:נח  בבא  עוד     רה) 

, כי ישנה דרגה נוספת, אשר למראה  תיותר בעניין זה ומבאר
ר היא  עינינו הינה קלה מהלבנת פנים, אולם לאמיתו של דב

הגמראחמורה עד מאוד. וכך א חנינא "כל  ומרת  : אמר רבי 
לגהינום   ואינם    –היורדים  שיורדים  משלושה  חוץ  עולים, 

והמכנה  עולי ברבים,  חברו  פני  המלבין  זה,  מהם  ושניים  ם. 
לחברו".   רע  ה שם  רע  שואלת  שם  "המכנה  האם  גמרא, 

פנים" "הלבנת  של  הכוללת  מההגדרה  פרט  אינו  ? לחברו" 
גב    תמדוע נתייחד בפני עצמו? ומתרצ על  תירוץ נורא. " אף 

זה". בשם  שהורגל  "למרות  כלומר,  בשמיה".  הגמרא   דדש 
כי   ראובן  כאגם  מבארת,  את  מכנות  הבריות  בכינוי  שר 

להשתמש בו, הדבר אסור בתכלית האיסור.   שכולם הורגלו 
המגיע  עונש  אותו  הוא  כך  על  שהעונש  אלא  בלבד,  זו  ולא 
לאדם שהלבין פני חברו. אמנם כן, פניו של מי שהתרגל לכינוי  

ים כבר אינן משתנות, מאדימות ומחווירות, אך עדיין,  ימסו
בכבוד פגיעה  אדם,  זוהי  של  פגיעה בכבודו  ועל  עונש מגיע  ו, 

במיוחד. נורא   חמור  ומצערו  חברו  בכבוד  הפוגע  של  עונשו 
הגמרא הנה  ואיום, גם אם כוונת הפוגע הינה לטובת הנפגע.  

לא   חנה,  של  צרתה  פנינה,  כי  מבארת,  טז.)  בתרא  (בבא 
היו   שתיהן  וחנה,  פנינה  לטובה.  אלא  במעשיה  התכוונה 

פנינה היו ילדים ואילו חנה היתה עקרה.  נשותיו של אלקנה. ל
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ופנינה, שרצתה מאוד לראות את חנה חובקת פרי בטן, היתה  
מצערת אותה בדברים, משוחחת עמה אודות גידול הילדים 

לה   לגרום  כדי  וזאת  תוכדומה,  וכך  ולהצטער  זעוק  תתפלל 
מג).  רבתי,  (פסיקתא  משלה  בילדים  אותה  גם  שיזכה  לה', 

אור על מאמר הכתוב (שמואל א פרק  הגמרא סומכת את הבי
הרעימה".  בעבור  כעס  גם  צרתה  "וכיעסתה  ו):  פסוק  א 
הנביא מעיד זאת על פנינה, צרתה של חנה, שהכעיסה אותה  
רק בכדי להרעימה, לגרום לה להרעים בתפילות ולבקוע את  
השמיים בבכיות. אך עונשה של פנינה היה נורא, "עד עקרה 

לה" (שמואל א פרק ב פסוק ה). ילדה שבעה ורבת בנים אומל 
ילד  כל  על  אולם  ילדים,  בשבעה  וזכתה  נושעה  העקרה  חנה 

אש לא עושה חשבון, אש שנולד לחנה נפטרו שניים לפנינה.  
האששורפת את  שהצית  מי  אם  משנה  זה  אין  התכוון    , 

הדין תובעת את שלה מן הפוגע.  לטובת הנפגע או לא, מידת 
לחבירו לא מועלת כוונה    מבואר אם כן שבעבירות שבין אדם

 טובה ואפילו עשה ונתכוון לשם שמים. 
להעיד  יוכל  בית,  שלום  של  אלה  בעניינים  שמתעסק  מי  כל 
שמחלוקות ומריבות קשות, שהתלהטו עד כדי התפרצות של 
לבת אש בבית, יכולות היו להימנע אם הבעל או האישה היו  

אחד   דיבור  פגיעה  חוסכים  אחד,  של  דיבור  רק  לא  מפיהם. 
יותר! גם כאשר אנו עוסקים ביחסים עם חברים ושכנים, לכל 
וכמה.  כמה  אחת  על  לאישתו,  איש  בין  חשיבות.  יש  מילה 
בו  שיש  בבית  השורר  המצב  את  דימו  שרבותינו  והראיה 

הגמרא (סוטה    –מריבה   ) "איש  י"ז.ל"אש", וכמו שמביאה 
ואישה זכו שכינה ביניהם, לא זכו אש אוכלתן". את הקשר 

מצב זה ל"אש", הסביר הגר"י קונשטט בכך שבית יהודי  בין
דומה לבית מקדש, וכיוון שכל עוולה שהיתה נעשית בענייני 
בית המקדש, היתה כרוכה בשריפה, כמו המקרה של אלעזר 
שדינה   שזנתה  כהן  בת  של  הדין  או  אהרון,  בני  ואיתמר 

ן גם כבשריפה, בניגוד לאישה אחת שאינה משבט הכהנים, ל
יהודי, שענייניו דומים לבית מקדש, כל עוולה קטנה  בבית ה

עלולה להסתיים באש של ממש. וזו הסיבה שיש לחשוב יותר 
מתכוונים   רק  אפילו  או  מעשה  שעושים  לפני  מפעמיים 
יש  הבית.  של  קירותיו  ארבע  בין  הפה,  מן  דיבור  להוציא 
לקחת בחשבון את כל התוצאות העלולות להיגרם מכך ורק  

בטוחים אנו  לדבר  אם  אפשר  'גלאט',  על    .שהכל  רב מסופר 
על  אשר  זקן   מתנוססת  במדבקה  והבחין  במונית  פעם  נסע 

הרכב ובה היה כתוב: "נהג, בדקת את הבלמים?" הרב עשה  
בלמים?".  זה  "מה  המונית:  נהג  את  שאל  ומיד  תם  עצמו 
הנהג הגיב בפליאה: "כבוד הרב לא יודע מה זה בלמים?". 

בתמימות: "לא הרב  הנהג השיבו  התחיל  ברירה  בלית   ."!
אומרת   זאת  בלמים,  ללא  שנוסעת  לרב: "מכונית  להסביר 
ללא מעצורים, היא מסכנת את כל העוברים ושבים בכביש, 

הוא ממש רוצח בדם קר!...". כששמע הרב    –ולכן הנוהג בה  
  –את דבריו, חייך ואמר לו: "יפה דיברת! כן הוא גם האדם 

לכעסיו ולמידותיו, לדיבורו  אם אין לו "מעצורים ובלמים"  
שפתיו   בהבל    –ועקימת  אנשים  להרוג  יכול  הוא  גם  אזי 

פיו!... כפי שנאמר "מוות וחיים ביד הלשון"... הוסיף הרב  
שנאמר " כפי  תהילים,  בספר  מוזכרים  ַאל  ואמר: "בלמים 

ָהִבין  ֵאין  ְּכֶפֶרד  ְּכסּוס  ִלְבלֹום  , ִּתְהיּו  ֶעְדיֹו  ָוֶרֶסן  ..."  ְּבֶמֶתג 
וונת הדברים, שהסוס והפרד אין להם מעצור פנימי, אלא  וכ

לנו,  אך  ו"רסן"...  כגון "מתג"  חיצוני  למעצור  זקוקים  הם 
המשרישה  שהיא  הקדושה  התורה  את  יש  האדם,  לבני 
פינו  את  לשמור  המשמר  על  לעמוד  איתנים  כוחות  בקרבנו 

 ֹו ֹׁשֵמר ִּפיו ּוְלׁשֹונמדיבורים לא טהורים... ולכן על כך נאמר "
 ...ֹׁשֵמר ִמָּצרֹות ַנְפׁשֹו  –
יהיו    אשר  מחשבותיו  יהיו  בחבירו  הפוגע  כי  כן  אם  למדנו 

הריהו כמכניס ידו לתוך תנור אש ואין הכוונה הטובה יכולה 
לשנות בזה מאומה. הסכנה שבעבירה בין אדם לחבירו היא  
כמציאות טבעית ממש כשם שהאש שורפת בדרך הטבע. ואם  

התכוו מובן!  הכל  בן  כך  משנה.  לא  זה  התכוונת,  לא  או  נת 
אדם לחבירו זה אש. ועם אש לא מתעסקים!!! הסיפור הבא  

היטב.   אלו  דברים  לנו  ימחיש  כשהייתי שלפנינו  קרה  זה 
הראשון   היום  חורף.  למחנה  יצאנו  י"א  בכיתה  בתיכון, 
לבית   מגיעים  בערב  ורק  ומהנה  ארוך  לטיול  כולו  מוקדש 

א בחדרים,  מתארגנים  שם  ערב  הארחה  ארוחת  וכלים 

חברות   חמש  היינו  הלילה.  תוך  אל  בתוכניות  וממשיכים 
ביחד.  הזמן  כל  היינו  הטיול  ובמהלך  "קבוצה",  טובות, 
זה כלל גם קצת  חמשתנו בעלות מרץ עם רעיונות מגוונים, 
אחד.  לאף  הזקנו  ולא  נהנינו  שכולנו  העיקר  אבל  שטויות, 

גדול, שפגם   לפחות כך חשבנו... אבל היה משהו קטן, ואולי
חדשה   בת  מגיעה  והנה  מגובשת,  קבוצה  היינו  בהנאה. 
שהחליטה שגם היא שייכת לקבוצה שלנו. האמת שלא היו  
לה כל כך חברות, אז היא החליטה לבד שהיא החברה שלנו 
"נדחפה"  הטיול,  כל  במשך  אלינו  הצטרפה  היא  וזהו. 
עצוב   לאחור  במבט  אותנו.  שעיצבנה  בצורה  ועוד,  בתמונות 

וב את המילים כפי שהן נכתבות, אך בשעת מעשה, עם  לכת
כל ההתלהבות של המחנה והטיול, חשבנו רק על דבר אחד,  
ליהנות. והיא, איך לומר, פגמה לנו את ההנאה. "כי מי קרא  
מצטערים   לאחור  שבמבט  מחשבות  וכדומה,  בכלל?"  לה 
את  לעוור  עשוייה  ההתלהבות  מעשה  בשעת  אך  עליהן, 

י במהלך  לנער העיניים.  ב"איך  עסוקות  היינו  הטיול  ום 
הסתבר   בערב  אבל  וכו'.  להתחמק"  "איך  מעלינו",  אותה 
היינו  הארחה  לבית  הגענו  כאשר  ההקדמה.  רק  היתה  שזו 
כל  עצמאית,  היתה  החלוקה  בחדרים.  להתארגן  צריכות 
כמה בנות לקחו חדר וזהו. מכיוון שידענו את הצפוי לנו עם  

א שוחחנו  קרואה,  הבלתי  את  החברה  לפתור  וכיצד  יך 
היום,   כל  במהלך  אלינו  ש"נדבקה"  שהבת  ידענו  הבעיה. 
בוודאי תרצה גם להצטרף לחדר שלנו. היה ברור שאם נסרב 
הכרעה.   בפני  עומדות  שאנו  הבנו  תיפגע.  מאוד  היא  לכך 
במשך הטיול עוד ניסינו לחמוק ממנה בצורה כזו או אחרת,  

אין דרך    –כאן  אבל הפעם זה חייב להיות מוכרע לכאן או ל
ואנחנו  מרוצה  היא  שלנו,  לחדר  מצטרפת  שהיא  או  אמצע. 
פחות, או שהיא לא מצטרפת אבל המחיר יהיה פגיעה בה.  
"בואו  ואמרתי:  עצמי  את  תפסתי  פתאום  קרה...  זה  ואז 
רצוייה,  שהיא  לה  נראה  בואו  בשמחה,  לחדר  אותה  נקבל 
ניגש   בואו  ותידחף,  ותתחנן  תבקש  שהיא  נחכה  לא  בואו 
את   לה  ניתן  בואו  להצטרף,  אותה  ונזמין  מיוזמתנו  אליה 
זה  ברגע  תבקש  מאיתנו  אחת  וכל  טובה  הכי  ההרגשה 
לנו,  קל  לא  זה  תיענה.  שלבטח  בקשה  הוא  ברוך  מהקדוש 
אבל בואו נתפוס את ההזדמנות". באותה שניה חל המהפך  
בלב כולנו. מאז ועד לסיום המחנה, היא לא צורפה רק לחדר  

לק אלא  שתחוש  שלנו,  הזמן  כל  במשך  דאגנו  שלנו.  בוצה 
בדיוק  המחנה  מאירוע  ושתיהנה  שווים,  בין  שווה  רצוייה, 
כמונו. התוצאות הטובות לא איחרו לבוא. אני ביקשתי שזה  
יהיה לישועת אחי שהיה זקוק לשידוך. כבר בדרך הביתה  
מהמחנה שוחחתי עם אחי והוא עדכן אותי על הצעת שידוך  

אליו.   שהגיעה  חברה  חדשה  התארס.  הוא  שבועיים  בתוך 
אחרת ביקשה שאחותה תזכה בזרע של קיימא. כעבור שנה 
היא ילדה. שאר החברות לא עידכנו אותי מה ביקשו, כנראה 

נגמר   לא  הסיפור  רגע,  אישיות.  בקושי   –בקשות  הוא 
התחיל... חלפה שנה מאז ונודע לי דבר שגרם לי לטלטלה. 

עברה   לחבורתנו  שצירפנו  בת  התמודדות  אותה  זמן  באותו 
קשה מאוד. היה לה בן משפחה חולה, ואמא שלה לא יכלה  
כתפיה  על  נפל  הבית  ניהול  עול  כל  וכך  הבית  את  לנהל 
היתה  בו  הקשה  הרגשי  העומס  מלבד  וזאת  השחוחות, 

ה, והדאגה התמידית לשלום אחיה הקטנים ולשלום בן נתונ
למחנה,   לנסוע  להתארגן  המשפחה החולה. כאשר התחילו 
חברות.   לה  היו  שלא  מכיוון  להצטרף,  אם  מאוד  התלבטה 
קצת  "לשכוח  בניסיון  למים  לקפוץ  החליטה  לבסוף 
עמוקה,   כה  בצורה  אותה  שקירבנו  העובדה  מהצרות". 

עצומי כוחות  של  ים  לה  ההתמודדות  הזריקה  להמשך  ם 
הקשה, עד שכל ימי חייה היא לא מסוגלת לשכוח את הכיף  
יותר,   שווה  זה  תרצו,  אם  מחנה.  באותו  חלקה  מנת  שהיה 
לא   אם  לחשוב  מנסה  רק  שנענו.  מהבקשות  יותר,  והרבה 

ברגע  יהי עצמנו  את  לתפוס  דשמיא  הסייעתא  לנו  תה 
סולחות  היינו  לא  לעולם  נכשלים.  היינו  במה  האחרון, 

מ  . לעצמנו  אנו  לעיללמדים  בתורת "בין   הדברים  גדול  יסוד 
חברו, הרי הוא כמכניס ידו אל תוך  בהפוגע    –אדם לחברו"  

תהיינה כוונותיו אשר תהיינה, ידו נכווית. אין   –כיבשן האש  
זוהי מציאות!!! כיוון שצער הלב פותח את הלב,   –זה עונש  

צער הלב, קרוב הוא להוריד דמעות. וכאשר זולגות דמעות מ



אש!! סכנה!! זו המציאות!! כזה הוא עומק    –פורצת דלקה  
לבנ צער  שגורם  למי  הוא.יהדין  ברוך  הקדוש  של  הסיפור    ו 

סיפר הגאון רבי הבא שלפנינו ימחיש לנו דברים אלו היטב.  
כולל   מראש  ששמע  סיפור  שליט"א   זילברשטיין  יצחק 

בכולל  חשוב בבני ברק. לפני כמה שנים היו לי שני אברכים  
שהחלטתי להוציאם מהכולל. אומנם האברכים למדו, אבל 
להביא  כדי  רבות  מתאמץ  ואני  שהיות  החלטתי  אופן  בכל 
כסף לכולל, אני רוצה אברכים טובים יותר. לא רציתי לפגוע 
הכולל,  את  סוגר  שאני  הזמן  בסוף  הודעתי  ולכן  בהם 
מחדש  הכולל  את  פותח  שאני  הודעתי  הזמן  ובתחילת 

את עברו    והזמנתי  אלו.  אברכים  משני  חוץ  האברכים,  כל 
י הגיעו לפרקם ושום שידוך לא מתקדם. י כארבע שנים, ובנ

שידוך שעלה   לכבר היו לי ארבעה ילדים שהגיעו לפרקם, וכ
על הפרק, מיד ירד, למרות שגם השדכנים מודים שבניי הם 
התחלתי  הגיונית.  סיבה  שום  לזה  ואין  טובים  בחורים 

שהגעתי לאותו מעשה עם שני אברכים   לפשפש במעשיי, עד
אלו. חשבתי אולי אברכים אלו תפסו שבעצם הוצאתי אותם  
מהכולל והם נפגעו מכך. ניגשתי לאחד האברכים שהוצאתי 
אך  מעשיך,  את  הבנתי  אני  לי,  אמר  והוא  מהכולל,  אותו 
מצאתי לי כולל אחר ואין בליבי שום תרעומת עליך. ניגשתי  

אמר   והוא  השני,  שעשיתי  לאברך  מה  תפס  אכן  שהוא  לי 
ומאוד נפגע מהמעשה, ובכלל הוא לא היה כל כך גרוע שהיה 
לו כולל חילופי. התחלתי  ומאז אין  להוציאו מהכולל,  צריך 
לדבר על ליבו שימחל לי ואף נתתי לו אלף שקל כפיצוי, ואכן  

מחל   ובתוך  לי  הוא  שידוך  לבני  הציעו  למחרת,  שלם.  בלב 
י מוסר השכל גדול. גם אם יתכן  שבוע הוא התארס. למדת

באש   משחק  זה  לחבירו  אדם  בין  מקום  מכל  צודק,  שאני 
להוציא  מותר  לפעמים  אומנם  מכך.  להיזהר  מאוד  וצריך 
אברך מהכולל, אך זה דיני נפשות ויש להתייעץ על כך עם  

 אדם גדול. 
התחנה הסופית של החיים ממתינה עבור כל בן אנוש. החיים 

לאדם מזמנים  הם  ומגוונות.    באשר  שונות  התמודדויות 
ארצה  מוצב  סולם  עבורו  התורה  הציבה  כך,  היותו  מתוקף 
וראשו מגיע השמימה, סולם זה שליבות רבות לו, כל שליבה 
ותבניתה. פעמים נדרש הוא לניסיון של לימוד תורה, פעמים 
נדרש הוא לדקדוקי הלכה ופעמים נדרש לתורת חסד להיטיב  

ת הפסגה אליה שואף האדם, הוא  עם זולתו. את הדרך לנקוד
עושה באותן התמודדויות בהם הוא נדרש להמליך את שכלו  
על הרגש, את דעתו על יצרו. הוא עושה זאת בעליה, פעמים  
בירידה לצורך עליה, פעמים בנפילה שממנה יקום צדיק שבע  
בחייו,  האדם  עבור  ביותר  נשגבת  פסגה  ישנה  האם  פעמים. 

הנבראים? שאם צלח והגיע אליה מילא   את תכליתו כבחיר 
ממרום   להביט  יכול  שאדם  ומרומם  נישא  סולם  ישנו  האם 
זו   שאלה  אליו?  ביותר  הטובה  הדרך  את  שעשה  כמי  גובהו, 
נשאל מרן החזון איש זצוק"ל, איש התורה המובהק ודקדוק  

השיב?   תשובה  מה  הצרופה.  א"ההלכה  השבעים  לעבור  ת 
י לפגוע בבן אדם? בל  מה הכוונה.  שנה בלי לפגוע בבן אדם"

ימי   את  הבחרות,  ימי  את  הנעורים,  משובות  את  לצלוח 
השחרות, כבעל, כאב, כחתן, כגיס, כשכן, את ימי הזקנה על  
את   לאחר. "לעבור  בהזדקקות  והצורך  שבה  הכעס  חולשות 
השבעים שנה מבלי לפגוע בבן אדם". איזו יומרה היא זו? מי  

גב בדרגות  להתעטר  שיכול  בגיבורים  את  גיבור  כאלו?  ורה 
החרדה הזו חרדו גדולי עולם, שבו ופשפשו במעשיהם, חישבו  
באה   ואם  בזולתם,  ושלום  חס  יפגעו  לבל  רבים  חשבונות 
עוותתם.   את  שתיקנו  עד  שתקו  ולא  נחו  לא  ידם  על  תקלה 

שלפנינו.   הבא  במקרה  נתבונן  העניין  כי  להבהרת  מספרים 
אשר שכב  לגאון הקדוש רבי פנחס מקוריץ זצ"ל היה תלמיד  

ברגעיו   נמצא  הוא  כי  שמע  אשר  הגדול,  רבו  דווי.  ערש  על 
ולעודדו. רגע   האחרונים, הגיע לבקרו כשהוא מנסה לחזקו 
לפני שנפרד ממנו, פנה אליו רבי פנחס ואמר לו "מבקש אני 
של   דין  לבית  תתבקש  אם  כי  היקר,  ורעי  תלמידי  ממך 

ך,  מעלה, תגיע אלי בחלום ותספר לי את כל אשר אירע עמ
הם  מה  ועל  האדם  עם  מעלה  של  דין  בית  מתנהגים  וכיצד 
מקפידים ביותר". לא הספיק רבי פנחס מקוריץ לסיים את 
המשפט והתלמיד נפח את נשמתו והשיבה ליוצרה. באותו  
לילה נערכה ההלוויה והכל הצטערו על פטירתו של התלמיד 

חכם. והנה, באותו לילה, כאשר עלה רבי פנחס מקוריץ על  
רבי  מיטתו  לך  "דע  לו:  ואמר  בחלום  תלמידו  לו  התגלה   ,

ומורי, כי ברגע שנפטרתי מן העולם, קיבלו אותו קבוצות של 
מלאכים, ביניהם מלאכי רחמים, אך לצידם היו גם מלאכים 
הממונים על הדין והעונש. והנה, כאשר באו אותם מלאכים 
רעים להתקרב אלי, ירדה לפתע יד גדולה מן השמים, ומיד  

רגע נעלמו כל מלאכי הדין והעונש כלא היו. נדהמתי    באותו 
גדול  קול  יצא  ואז  הדבר,  לפשר  ושאלתי  הנורא  מהמחזה 
שאמר: "אדם כזה שהיה מקפיד עד למאוד בכל ענייני בין 

אף מלאך   –אדם לחבירו, שלא לצער ולא לפגוע באף יהודי  
חתם   בדיני",  נעשה  כך  אליו!"  להתקרב  יכול  לא  חבלה 

כמה גדול ועצום כוחו של אדם המקפיד כן,    . התלמיד ונעלם
לשמור על כבוד זולתו, אשר אין כל מלאך ומזיק יכול לשלוט  
בו, לפי שכשם שהוא לא פגע באף אדם לרעה, כך לא תשלוט  

 בו יד של אף מזיק לרעה. 
נקר  צבי  הרב  שסיפר  כפי  שלפנינו,  מהסיפור  ונראה  הבה 

כי לתובנה,  אותנו  המוביל  ועלבונות  קפידות    שליט"א, 
להרוג, למנוע פרי בטן ולהחריב   –מסוגלים להחריב עולמות  

לבנות  בכוחן  והפיוס  הסליחה  ואילו  יקרות,  ונשמות  בתים 
ומבורכים ישרים  דורות  ולכונן  לשקם  החורבות,  . ..את 

אחד  של  דרבנן  ושליח  צדקה  גבאי  הנני  תפקידי  מתוקף 
שנה,  מידי  ברק.  בבני  והמפורסמים  הוותיקים  המוסדות 

קבוע   במסלול  נוסע  אני  אייר,  יורק    –בחודש  ניו  לונדון, 
בכל מקום יש לי ציבור קבוע שאותו ומונטריאול שבקנדה.  

נכנסתי ליהודי   הגעתי לקנדה,  אני מתרים לטובת המוסד. 
שאני מכירו היטב וקיבלתי ממנו תרומה הגונה. במשך כל  
גדול   עצב  פניו,  על  תוגה  של  בעננה  מבחין  אני  המפגש  זמן 

מסכנות. "אפשר לשאול משהו אישי?" אני מנסה, לבסוף.  ו 
"אני   וממשיך  אישור  בכך  רואה  עיניו  את  אלי  נושא  הוא 
מכיר אותך כבר שנים רבות ומרגיש שאתה עצוב מאוד. במה  
העניין? אולי אוכל לעזור במשהו?". "היכנס ותראה" אמר  
שכשמתחילים  בתים  סוגי  יש  ביתו.  לעבר  והחווה  היהודי 

ב את לטייל  לאבד  לא  כדי  במצפן,  להצטייד  צריכים  הם 
הארוך,   במסע  להתייבש  לא  כדי  מים  ובבקבוק  הכיוון, 
נראה  היה  הזה  הבית  גם  הדרך.  תפילת  לשכוח  לא  וכמובן 

בכל   –כך   ובריכות  קומות  גבי  על  קומות  חדרים,  ספור  אין 
מפלס. טיילתי וטיילתי ולא ראיתי נפש חיה. לא הבנתי מה 

עוד חדר ועוד חדר, עוד קומה ועוד קומה,  אני אמור לראות.  
אותו.   מצאתי  דבר  של  בסופו  לחזור.  איך  שאדע  קיוויתי 
"זאת  חיה".  נפש  בבית  אין  כלום,  ראיתי  "לא  אמרתי 
הנקודה" אמר לי "בכל הבית הגדול הזה אין נפש חיה. כבר  

ה מאז  רחלפו  שנים  מאוד  להיפקד".  בה  זכינו  ולא  נישאנו 
א טיפלתם?"  כל "התייעצתם?  "עשינו  בזהירות.  שואל  ני 

שום   שאין  אומרים  הרופאים  בעולם,  לעשות  שאפשר  מה 
סיבה לבעיה והכל בסדר" הוא הגיב, ופתאום, ללא הודעה  
מה   יודע  שאני  היא  הבעיה  "אבל  בבכי.  פרץ  מוקדמת 
הסיבה ואני מפחד שבגללה לעולם לא יהיו לי ילדים". הוא 

התחילה שלי  "הבעיה  כך:  וסיפר  לרגע  פורים    שתק  בליל 
להיות  נבחרתי  בארץ.  הישיבות  באחת  כשלמדתי  תשנ"ד, 

רב"   עד    –ה"פורים  יודע  איני  בישיבה.  פורים  של  הבדחן 
בי,  שנכנסה  הטיפשות  פשר  את  להסביר  הזה  הרגע  עצם 
מהישיבה,   מסכן  בחור  הבחורים  בין  כשראיתי  אבל 
החלטתי "להתלבש" עליו. התחלתי לפגוע בו, להפוך אותו  

וא ברבים  לחוכא  בו  זלזלתי  אותו,  עקצתי  והכל    – יטלולא, 
תחת המעטה של "פורים", כאילו אז הותרה הרצועה והכל  
מותר. תוך כדי כך הגיע לידי פתק, שכתב לי אחד הבחורים. 
בלי  ואני,  כבר!",  "תפסיק  מילים  שתי  שם  רשומות  היו 
רק  הפסקתי  וממשיך...  ממשיך  עצמי,  את  להסביר  שאדע 

זולגות דמעות ממש... כעת, שנים רבות    כשראיתי את עיניו 
הסיבה  שזו  ספק  של  אחד  אחוז  אפילו  לי  אין  מכן,  לאחר 
שמונעת ממני פרי בטן. אינני יודע כיצד לאתר אותו היום,  
שהוא   מאמין  אינני  וגם  כיום  חייו  על  פרטים  שום  לי  אין 
הפרוייקט   את  עצמך  על  לקחת  תסכים  האם  לי.  יסלח 

ק  בתמורה  הסכמתי,  שם  הזה?".  דברים:  ארבעה  יבלתי 
הלימודים שנות  הבחור,  שם  וגם    הישיבה,  המשותפות 

ארצה   חזרתי  חירום.  לשעת  בדולרים  מלאה  מעטפה 



והתחלתי בניסיונות האיתור. מצאתי בכל הארץ כמה וכמה  
מאומצת   עבודה  לאחר  שם.  אותו  את  שנשאו  אנשים 
הצלחתי להגיע לאיש המדובר. התקשרתי אליו, הצגתי את 

ביררתי אם למד בישיבה לפלונית בשנים מסויימות,  עצמי, 
פלוני  את  מכיר  הוא  אם  אותו  שאלתי  בחיוב,  וכשהשיב 
לקו  מעבר  התנשפות  שמעתי  במונטריאול.  כיום  שמתגורר 
אני   זאת  ובכל  אותך  מכיר  "איני  אמר  רגעים  כמה  ולאחר 
מסכים לדבר איתך, אבל את השם הזה איני רוצה לשמוע!  

רת! הוא מוקצה מחמת מיאוס! תוכל הוא מעביר בי צמרמו 
על כל דבר בעולם חוץ מעליו". ביקשתי לקבוע  איתי  לדבר  

איתו פגישה, והוא חזר והתנה איתי "בין כתלי הבית שלי, 
אני לא מוכן לשמוע את השם הזה!". הגעתי לביתו, פתחתי 
ואמרתי כי למרות ההתניה המוקדמת עלי לספר כי פגשתי  

במונטריא יהודי  אותו  לו את  אין  אומלל,  יהודי  הוא  ול. 
שמחת חיים, ביתו ריק מכל. "הוא יודע שהסיבה נעוצה בך  
ילדים!".  לו  אין  עליו!  תרחם  סליחה.  ממך  מבקש  והוא 
למלבין  ילדים!  לו  יהיו  שיחי, "שלא  בן  הגיב  רוצח"  "הוא 
בפני  דמי  את  שפך  הוא  הבא!  לעולם  חלק  אין  חברו  פני 

הבדיחות שלו. אני יודע   ישיבה שלמה והיו כאלו שצחקו מן
אתה   איך  המשיך.  הוא  זאת  ובכל  אותו  להפסיק  שניסו 
השם   את  לשמוע  מסוגל  לא  אני  לו?  שאסלח  ממני  מבקש 
הזה בבית שלי, בבת אחת אני חוזר לשנים ההן". הוא היה 
כל כך נחרץ עד שלא נותרו לי הרבה ברירות. קמתי ללכת,  

בליבי תפילה מה עוד ביכולתי לעשות? סמוך למפתן נשאתי  
ת עולם,  של  להיות ע"ריבונו  רוצה  הכל  בסך  אני  לי!  זור 

שליח לפיוס, שליח לעשיית שלום בין שני יהודים". עמדתי  
ממש ליד הדלת, כשפתאום מצאתי את עצמי אומר לו  כבר  

"אני רוצה לומר לך עוד משהו אחד. יבוא יום, לאחר אריכות  
בר הקדוש  לשמים.  תעלה  ואתה  שניכם,  של  הוא  ימים  וך 

ליהודי ממונטריאול יכולים היו   , יאמר לך 'רבי יהודי שמע
דור שלם, דורות שלמים,   –להיות בנים ובנות, נכדים ונינים  

וטינה  לך  שיש  קפידה  בגלל  רק  נגדעה  הזו  השלשלת  וכל 
שאתה שומר לו בלב'. באותם רגעים, כבר יהיה העלבון קטן  

לסלוח.  מכדי  מדי  מאוחר  יהיה  אז  אבל  בני   בעיניך,  כולנו 
שלוש פעמים ביום 'סלח לנו אבינו כי   אדם, כולנו אומרים 
אתה'.   וסולח  מוחל  כי  פשענו  כי  מלכנו  לנו  מחל  חטאנו, 
אנחנו מבקשים מריבונו של עולם שגם כאשר חטאנו לפניו 
מתנצל  הוא  וחטא,  פשע  שהוא  מודה  הוא  לנו.  יסלח  הוא 

לימ תחכה  אל  עליו!  תרחם  סליחה.  מבקש  הוא  ים  לפניך, 
זה   מאוחר.  יהיה  כבר  כיוון,  לשנות  תחליט  אם  גם  שבהם 
יהיה בגדר של 'מעוות לא יוכל לתקן'". היהודי הקשיב לי 
נשארתי  שעה.  רבע  במשך  עצמו  עם  כך  על  לחשוב  וביקש 
להמתין לו וכשחזר אמר לי בפשטות "אתה צודק". "אוכל  
ליצור כעת קשר טלפוני ביניכם?" תפסתי בחוזקה את קצה  

ממונטריאול, החוט.   הגביר  אל  התקשרתי  הגיב.  נו"  "נו, 
השיחה  והעברתי את  הימצאי כעת  עדכנתי אותו על מקום 
ליהודי שלידי. הוא התנצל בכל ליבו, הודה במעשה הנורא  
יסלח  לא  אם  כי  יודע  שהוא  משום  רחמים,  וביקש  שעשה 
אומר  היהודי  את  שמעתי  ערירי.  העולם  את  יעזוב  הוא  לו, 

ך אותי" התחנן הגביר מעבר לקו. "קשה "אני סולח". "בר
ממך!   "אנא  התפתל.  הוא  כל  תלי"  את  אזר  והוא  ברך!". 

וב נפשו,  נסעתי  יכוחות  שוב  תשס"ז  באייר  במסלול רך... 
לבית   –הקבוע   נכנסתי  ומונטריאול.  יורק  לניו  ללונדון, 

התעניינתי.  נשמע?"  "מה  בעיניו.  זרח  חדש  אור  הגביר, 
לי.   השיב  ותראה"  ובקבוק  "היכנס  מצפן  לקחתי  שוב 

,  והתחלתי לטייל בבית... ואז, באחד החדרים מצאתי אותה 
 ! ... שבועות ובתוכה בנו בכורו  עריסה בת שלושה כן, 

  
 

 אחים יקרים! 
 

חיזוק. הנה כי כן, מתברר   ובד בבד נושא עמו מסר של בשבילנו  הוא תמרור אזהרה  הסיפור לעיל  
נמחלת   שלא  פגיעה  נזקיםיעשוי   – כי  לחולל  אסונות   נוראיים  ה  לייצר  בכוחה  שנים,  לאורך 

מתברר כי בכוח   –ממועד הפגיעה. ולא פחות חשוב    ומכאובים קשים ומייסרים, גם בחלוף עשורים 
הרושם של הפגיעה והצער ולהשיב את האדם לחיים זכים ונקיים,   המחילה לנקות ולמחוק את

קפידות ישנות!   נטולי  המסר.  מפגיעות  את  להבין  הזמן  להזיק   עכשיו  באמת  רוצים  איננו  הרי 
שפגע בנו,   או חטא כלפינו, ולפיכך הבה נמהר למחול ולסלוח לכל מי  לאיש, גם אם הוא פגע בנו

חלילה, נזכור כי הפגיעה   אם אנחנו פגענו במישהו   –בכל פגיעה שהיא, מכל הלב. ולא פחות חשוב  
מעומק סליחה  נבקש  הבה  נותר.  רישומה  ניכר,  חותמה  לנו    הלב,  נותרת,  ומחלו  סלחו  כי  נוודא 

 אותנו חלילה וחס לאורך ימים!  והפגיעה הזו נמחקה לחלוטין, כך השלכותיה לא ילוו
  –על כל פגיעה   ככל שנשכיל לפעול כך, להיות נעלבים ואינם עולבים, להימנע מכל תגובה ולמחול

 ., לטובה ולברכה כל הימים, אמןכך נזכה שבורא עולם יפתח לנו את אוצרות השפע
 

 בברכת התורה 
 הרב יואל ארזי 
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העלון מוקדש להצלחת יגאל צבן בן ציון 
ורעיתו שיזכו בקרוב ממש לראות בחתונת 

יהם :עינב ,ליטל ומזל אורין בני ציפורה בנות
 שיזכו לבתים מוצלחים ובנין עדי עד
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 משפטיםפרשת 
 העושה חסד גם בשמים עושים עמו חסד

בפרשה מוזכרות כמה מצוות שיסודם גמילות חסדים כגון ,עזוב 
ה תעזוב עמו לעזור לחמור שכרע תחת משאו ,מצוות הלווא

,להשיב את משכון עבור ההלוואה כשהוא צריך ולקחת ממנו רק 
 בזמן שאיננו צריך למשכון ועוד 

כמו  גמילות חסדים הם אחד מעמודים שעליהם העולם עומד
על שלשה דברים העולם עומד תורה  פ"אשכתוב במסכת אבות 

  .וגמילות חסדיםעבודה 
ות בספר המצוות כותב שגמילות חסדים נכלל במצו הרמב"ם

  יח)-(ויקרא יטואהבת לרעך כמוך 
שאם נגזר על האדם דין עם  :דף יח במסכת ראש השנה כתוב

יתכפר שלא  הקב"ה נשבע לבית עלי ,שבועה אי אפשר לבטלו 
הם הרעים ומשום כך נגזר זרעם למות בגיל על מעשי ונם עו

עשרים  ואומרת שם הגמרא שהגזר דינם לא מתכפר בקורבנות 
 אבל מתכפר בתורה בגמילות חסדים  

רבה ואביי שהם מזרע עלי רבה שעסק בתורה חי עד גיל ארבעים 
 ואביי שעסק גם בתורה וגם בגמילות חסדים חי עד גיל שישים 

לתה יש ר' שמלאי תורה תחדראומרת  גמרא (סוטה יד)ה
גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים תחילתה גמילות חסדים 
דכתיב ויעש ה' אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם 
וסופה גמילות חסדים דכתיב ויקבר אותו בגיא וזה מראה על 

 חשיבותו של גמילות חסדים 
 (פרק יט)  והנה גמילות חסדים הוא עיקר כותב מסילת ישרים

בשבת (קנא, ב) אומרת כל המרחם על גדול לחסיד הגמרא 
וזה פשוט, כי הקדוש ברוך  הבריות מרחמין עליו מן השמים,

הוא מודד מדה כנגד מדה, ומי שמרחם ועושה חסד עם הבריות, 
שהרי מחילה גם הוא בדינו ירחמוהו וימחלו לו עונותיו בחסד, 

  זו דין הוא, כיון שהיא מדה כנגד מדתו
ינו רוצה להעביר על מדותיו, או אינו רוצה לגמול חסד, ומי שא

הנה הדין נותן שגם עימו יתנהגו בדין ולא ברחמים ומי הוא זה 
ואיזה הוא שיוכל לעמוד אם הקדוש ברוך הוא עושה עמו רק 

 לפי הדין, 
ואפילו דוד המלך מתפלל ואומר (תהלים קמג, ב) ואל תבוא 

חי, אמנם העושה חסד  במשפט את עבדך כי לא יצדק לפניך כל
יקבל חסד, וככל מה שירבה לעשות כך ירבה לקבל, ודוד היה 
מתפלל במדתו זאת הטובה שאפילו לשונאיו היה משתדל  
להיטיבו בכלל הענין הזה שלא לצער לשום בריה אפילו בעלי 

 חיים ולרחם ולחוס עליהם,ע"כ
משפחה שנפטרה להם אימם ל"ע והיה להם על  אדםלי סיפר 
חלוקת מצרכים ועזרה לנזקקים  של לעילוי נשמת אימםגמ"ח 

ולאחר זמן החליטו לקנות ספר תורה לעילוי נשמת אימם 
והכספים באו על חשבון הגמ"ח כיון שכל המשפחה תרמה 
לגמ"ח זה ולאחר שהכניסו את הספר תורה הגמ"ח ירד מאד 
בעשיתו באה להם אימם בחלום ואמרה להם מה אני צריכה את 

שקוראים בו פעם בכמה זמן עד שמגיע  תורו לעלות הספר תורה 
הנחת רוח הגדולה שאתם עושים בגמ"ח גדול לאין ערוך מהספר 

 תורה שתרמתם לעילוי נשמתי תחזרו לגמ"ח 
אדם שיש לו גמ"ח לעילוי נשמת אביו שפעם בא  וכן סיפר לי

 אליו בחלום אומר לו אתה עושה לי הרבה נחת רוח בשמים
שהנך יכול לעזור ליהודי שומר  כל עזרה גמילות חסדים היא

ְלַבֵּקר חֹוִלים ּוְלַרְּפאֹוָתם. ָלֵתת ְצָדָקה ָלֲעִנִּיים. ַהְכָנַסת ַּכָּלה  שבת
 ֲהָבַאת ָׁשלֹום ֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו. ְלֻחָּפה

חסד) וכללות החסד הוא שיעשה חסד בגופו ערך (כותב פלא יועץ 
ו לעשות יעשה, אין חלוק ובממונו ובדבריו, וכל איש אשר בכח

ח הדלת ו, כגון לפתבין רב למועט, מצוה מהתורה הוא עושה 
לדופק על הדלת, וכגון להחליף מעות בפרוטות, וכגון להושיט 

כמה דברים יש שהם קלים לעשות חסד עד  דבר לחברו וכדומה,
שכמעט זה נהנה וזה אינו חסר ובני אדם מזלזלים בהם ולא 

 רב טובו.ידעו מה הוא חסד ומה 
נד).וחייב אדם לחשוב אות (השער השלישי  שערי תשובהכותב 

מחשבות להעלות עצות הגונות ומתוקנות לחבירו. וזה אחד 
וכו' חז"ל מאד החמירו באדם   גמילות חסדיםמעיקרי דרכי 

ר' ְיהּוָדה אֹוֵמר: ָּכל שאינו רוצה לגמול חסד כשיכול לעזור 
ַהּכֹוֵפר ִּבְגִמילּות ֲחָסִדים ְּכִאּלּו ּכֹוֵפר ָּבִעָּקר. ֲאָבל ָּדִוד ַהֶּמֶל ָעָליו 

 .ל ְוכּו'ַהָּׁשלֹום ֶמה ָהָיה עֹוֶׂשה? ָהָיה ּגֹוֵמל ֶחֶסד ַלּכֹ 
ְּבַׁשֲעֵרי ְּתׁשּוָבה ְּבַמֲאָמר ס''ז כותב אם עני מבקש הלוואה ולא  

  עובר בשני לוויםנותן לו 
אומר הרב הקדוש רבי שלמה מזוועהיל זצוק"ל "כל פסיעה 

חוסך בכך אלף פסיעות עבור עצמו -הזולת שאדם פוסע עבור
ל הסבא מסלבודקה (הסבא מסלבודקא ע' שלא) "כ על מסופר

מחשבותיו היו נתונות האיך לגמול תמיד חסד עם בנ"א, והוא 
וכו'. היה מחפש  היה מוכן למסור נפשו לטובת כל יחיד ויחיד

 מי שבא לנגד עיניו הזדמנות שיוכל לגמול חסד, וכל

, היה מערה עליו את כל מדת טובו, ואם לא היתה ההזדמנות 
בפה, והיה מברך את  להיטיב בפועל, היה מביע משאלתו זו לפחות

 .ל אחד (בלבבי משכן אבנה ) כל אחד, מתפלל לשלום כ
חסד הוא מהדברים שאוכל פרותיהם בעולם הזה והקרן קימת לו 

 גם בעוה"ז לעולם הבא כלומר דבר זה מביא לאדם שפע וברכה
על איזבל הרשעית שהיה ביתה סמוך  פרקי דרבי אליעזר פרק יז)( ומסופר

 לשוק, וכל חתן שהיה עובר בשוק היתה יוצאה מתוך ביתה
פים ומקלסת בפיה ומהלכת עשר צעדות, ונתנבא עליה ומוחאת כ

אליהו זכור לטוב שהכלבים יאכלו את איזבל בחלק יזרעאל 
והאברים שהיו גומלי חסד לשמח חתן וכלה לא שלטו הכלבים 

ִּכי ִאם ''ַוֵּיְלכּו ְלָקְבָרּה ְולֹא ָמְצאּו ָבּה (מלכים ב ט לה) בהם שנאמר 
הראש וידיים ששמחו לא  ַכּפֹות ַהָּיָדִים''ְוָהַרְגַלִים וְ ַהּגְֻלֹּגֶלת 

 אכלום הכלבים 
סגולה להינצל מגזרות קשות ואפי' ממוות, שישתדל לעסוק 

חוזים הכמובא במס' שבת (קנו:), שהרבה בגמילות חסדים 
 בכוכבים ראו בתחזיותיהם שפלוני ואלמוני עליהם למות היום,

התבטלה אבל בזכות צדקה וחסד שעשו נותרו בחיים והגזרה 
 "מעליהם עד שיצא רבי עקיבא ודרש: ''וצדקה תציל ממוות

אהוב את גמילות חסדים,  פרק ז הלכה טז):( כתוב מסכת דרך ארץ
 כדי שתנצל ממלאך המות. 
והיה רגיל כתב בנו של הגר"ח וז"ל, " בהקדמה לנפש החיים

להוכיח אותי, על שראה שאינני משתתף בצער אחרים. וכה 
ד, שזה כל האדם לא לעצמו נברא, רק היה אלי דברו תמי

".בכלל גמילות להועיל לאחריני, ככל אשר ימצא בכוחו לעשות
חסד הוא להאיר פנים לשני ולהחמיא לו לפעמים מחמאה 

תמיד  נחת רוח יותר מהרבה ממון  אדםלאדם שווה לו ועושה ל
לחפש על מה להחמיא ולהחמיא ,להחמיא אין בו הוצאת ממון 

ה הוא מדושן עונג ושכרו של המחמיא גדול כלל ומקבל המחמא
 בשמים

בגמרא תענית מובא (כב.) שהגורם לשמח את חבירו, הרי הוא 
זכה למלכות בזכות סבו.  שאול המלך מבנימיןבן העולם הבא. 

שהיה הולך בלילות ומדליק נרות ופתילות כדי שאנשים 
 (ירושלמי שבועות פרק ז הלכה ג).. ההולכים בדרכים לא יכשלו

בידוע שהוא ירא  גמילות חסדים תב הגר"א מי שהוא בעלכ
שמיים שנאמר ''וחסד ה' מעולם ועד עולם על יראיו''. (תהילים 

 קג יז). 
חסיד ועניו, ועשה שאלת חלום מי יהיה  מעשה בתלמיד חכם

אחד מחבריו בעולם הבא, ונאמר לו בחלום, שפלוני הקצב יהיה 
ענו לו  ונאנח עד מאודמחבריו בעולם הבא., והיה החסיד דואג 

משמים הידעת את אשר עשה הקצב מעשים טובים שלא יוכל 
קם החכם  כל אדם לעשות, ומעלתו מעלה גדולה בעולם הבא.

בבוקר, והלך לקצב, ואמר לו: הודיעני מעשיך. אמר לו הקצב: 
אדוני, קצב אני  מהריווח אני נותן חצי לצדקה, ומהחצי השני 

בני ביתי. אמר לו החכם: אנשים  אני מפרנס את נפשי ונפשות
רבים נותנים צדקה יותר מזה, אבל הודיעני אם עשית דבר גדול 
 שלא יוכל לעשות שום אדם אחר! אמר לו: אדוני, נזכרתי

 שפדיתי נערה מהגויים
וקניתי אותה בדמים מרובים יותר מממוני, וגידלתיה עד 

שרצוני  ), דברתי עמו, ואמרתי לו21שבגרה. וכשהגיע בני לגיל (
שישא את הנערה הזאת לאשה, ואני אתן להם בגדים 

 סכים  ה ותכשיטים חשובים מאוד. בני
עשיתי סעודה גדולה לכבוד החופה, וכל העניים באו, והושבתי 
אותם עם בני העיר כדי שלא יתביישו, ושמתי לפניהם מאכלים 
ומעדנים, ואכלו ושתו, והיו שמחים וטובי לב. והנה שמתי לב, 

נגשתי לשם ושאלתי:  השולחנות לא היו אוכלים כלום, שבאחד
אחי למה אינכם אוכלים כלום? ויאמרו לי: העני הזה שהושבת 
עמנו, בוכה מהעת שישב כאן עד עכשיו, ולכן אנו לא נוכל 
לאכול מפני אנחתו. לקחתי את העני בידי, והוצאתיו לחוץ 

ום, ואמרתי לו: אחי, הודיעני מה יש לך ואל תעלים ממני כל
אני בוכה ענה העני אין לי חובות , אני אשלםאם יש לך חובות,

שהיא מאורסת לי  וכך וכך על הנערה שאתה משיא אותה לבנך,
, ואמרתי לו שהבחורה כבר שייכת לעני זה  קראתי לבני, סימנה

ולכן הוא יחגוג את החתונה במקומך! הסכים בני לדברי, 
בני, וישבו עמי הבאתי להם כל מה שהיה מוכן בבית עבור ו

ימים רבים, עד שרצו לשוב לעירם, ונתתי להם מתנות טובות 
וצדה לדרך ואשלחם בשלום, ושאלתי בכל עת לעוברי דרך 
בשלומם. כששמע החכם את הסיפור שסיפר לו הקצב, אמר לו 
בהתפעלות: ברוך אתה לה' שהניחוַת את לבבי ושימחתני, כי 

(אוצר המדרשים  להיות אחד מחברי בעולם הבא. דאתה עתי
רואים שבזכות מעשה צדקה וחסד זכה להיות שכנו ). 320עמוד 

 של צדיק וחסיד  ה' יזכנו ב"נ להיות מגומלי חסדים
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 מחיצתו עם רש"י וזכה ב קריאת שנים מקרא ואחד תרגום
סיפור מתחיל בשעה שהרב אליהו ונחוצקר, כיום מנהל הישיבה התיכונית 

. באחד השיעורים המורה שלו סיפר בקריית אתא, היה ילד בכיתה ו'
לתלמידים סיפור, שאירע באותו זמן, שזיעזע אותם ונחרת בליבם. באותה 
שנה, בל"ג בעומר, אירעה תאונת דרכים ל"ע מחרידה בכביש העולה למירון. 
משאית, שהסיעה את תלמידי ישיבת 'פרשבורג' אל הילולת רבי שמעון בר 

עלינו, כמה מבחורי הישיבה נהרגו,  יוחאי, התהפכה באחד הסיבובים. ולא
והאחרים נפצעו, מקצתם במצב קשה מאוד. חברים ובני משפחה לא חדלו 
מלפקוד את מיטת חוליו של אחד הבחורים הפצועים.מצבו נחשב אנוש. הוא 
שכב במחלקת טיפול נמרץ, מחוסר הכרה. חבריו עשו משמרות להיות עמו, 

אתו. בוקר אחד התעורר הבחור ובד בבד ארגנו קבוצות של תהילים לרפו
הפצוע. שמחתם של הוריו ושל חבריו הייתה גדולה, וכולם ושחבו את הקב"ה. 
הרופאים ובני המשפחה ניסו לדובבו ולשוחח עמו, אולם הבחור לא הגיב מיד. 
נדמה היה, שהתעורר מחלום עמוק ועדיין היה נתון לרישומו. עבר זמן מה, מה 

. אחרי התלבטויות רבות סופר לו בזהירות על שלום חבריו שנסעו עמו ברכב
התאונה הקשה ופטירת חבריו הטובים. לשמע הדברים דמעות זלגו מעיניו 
וחנקו את גרונו. לבסוף התגבר, והחל לספר:"בשעה ששכב מחוסר הכרה, ראה 
את אחד הנספים בתאונה, חברו הטוב בישיבה, שעמו למד 'חברותא'. היה 

הוא, הבחור הפצוע, שאל אותו:'היכן אתה שם,  ברור לו, שהלה נהרג, שכן
למעלה?' הבחור הנפטר הפתיע ואמר, כי הוא נמצא במחיצתו של רש"י 
הקדוש. תמה הפצוע ושאל אותו:"אמור לי בבקשה, במה זכית לכך?", והנפטר 
השיב, כי הקפיד מאוד לקרוא בכל שבוע את הפרשה, שניים מקרא ואחד 

י לבשר לך", המשיך הנפטר, "כי אתה תחלים תרגום עם רש"י על פרשה. "באת
ותצא בריא מהפציעה הקשה, אולם זאת בתנאי אחד".... "מהו התנאי?", שאל 
הפצוע בחזיונו, והנפטר ענה:"אם תקבל עליך לפרסם ברבים מכאן ולהבא את 
חשיבות הקריאה של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רש"י של הפרשה 

אז התעוררתי", סיים הפצוע את דבריו המופלאים כולה". "מובן שהסכמתי, ו
באוזני הנוכחים. בשעתו הסיפור הזה תכה גלים ועבר מפה לאוזן בקרב 
הציבור לומדי התורה ושומרי המצוות, ואף מחוצה לו, ורבים החלו להקפיד 
על קריאת שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רש"י. שנים רבות עברו. בשנת 

מר במוצאי שבת. המונים הגיעו לעשות את השבת ה'תשנ"ז חל ל"א בעו
במירון. בצהרי יום שישי, בשעה מאוחרת, הגיעה למירון מירושלים קבוצה 
מתלמידי ישיבת פרשבורג, והם חיפשו מקום להתאכסן בו. אולם מפאת 

לא ניתן  –העובדה, כי רבים ביקשו להימצא בקרבתו של רשב"י הקדוש 
ת. הם ניסו כל דרך אפשרית, אולם למצוא אכסניה, שבה יוכלו לשהו

כשמאמציהם עלו בתוהו, הם החלו לנקוש בבתים ולשאול, האם יש מקום 
פנוי בביתם. עבר זמן מה והם הגיעו לבית ר' אליהו ונחוצקר. התלמידים, 
ובראשם מבוגר אחראי, התחננו לר' אליהו שיארח אותם השבת, וכי אין להם 

הסכימה על אתר ובחפץ לב וערכה  מקום אחר לשהות בו. משפחת ונחוצקר
שבת עשירה ומיוחדת לבני הישיבה. במוצאי שבת התארגנה הקבוצה לעלות 
אל ציונו של הרשב"י, אולם אז גילו, כי אחד הבחורים, שהיה אמור להביא 

שכח. וכי אין בידם שמן בעבור ההדלקה על הציון. הם שאלו את  –את השמן 
רב ונחוצקר נזכר כי לפני שנים קיבל בעל הבית אם יוכל לתת להם שמן. ה

ליטר שמן מאחד מערביי הסביבה, ומאז הוא יושב שומם בביתו.  18מיכל ובו 
מיד רץ והביא להם, והם לא הפסיקו להודות לו והבטיחו שיתפללו עליו בציון. 
כשנפרדו שאל הרב ונחוצקר את האיש המבוגר מאיזו ישיבה באו. "מישיבת 

ואני אחד מצוות הישיבה... האם כבודו שמע על  פרשבורג בירושלים אנו,
הישיבה שלנו?". הרב ונחוצקר לא היה צריך לאמץ את מוחו, שכן הסיפור 
שמע בתור ילד נחקק היטב בליבו. "ודאי", ענה האיש, והחל לספר את כל 
אשר זכר מסיפור התאונה, הפצוע שהחלים, ופרסום מעלת לימוד שניים 

למשמע דבריו אורו פניו של האיש, והוא אמר  מקרא ואחד תרגום עם רש"י.
במפתיע:"אם כן, זכיתי שהדברים אכן התפרסמו כראוי. אני הוא אותו בחור 

 פצוע שניצלתי וחלמתי את אותו חלום!". 
 התוכי שהחזיר בתשובה

ענק, ססגוני ושובה לב. היה התוכי  -תוכי מדבר  במשפחה שגידלהמעשה 
כמעון לשינה, ובכל שעות היום היה מעופף  ממש כבן בית, הכלוב שימש לו רק

בבית, נתלה על הכתף, ואף מטייל להנאתו בחצר, הכיר את כל בני הבית 
זכה גם התוכי  -בשמם, ורכש אוצר מילים נכבד. כאשר זכו וחזרו בתשובה 

להגדיל את אוצר המילים שלו: כשצלצל הטלפון, היה קורא: הלו, שלום, 
שישי, מבלי שאיש יאמר, היה מתחיל לקרקר:  ברוך ה', בעזרת ה''', וביום

''שבת שלום, שבת שלום''. יום אחד יצא התוכי לחצר ליהנות מקרני החמה, 
אותה עת התקלקל דוד השמש על הגג. עלה אחד מבני הבית לתקנו, שחרר את 

וזרם מים חמים ניתז למרחוק ושטף את התוכי הנופש. נבהל התוכי,  -הצינור 
כששבה אליו רוחו, הביט למטה ולא ראה עוד את הבית, פרש כנפיים ופרח. 

לא זיהה את החצר, המשיך במעופו מבוהל ונסער, עבר מעל שדות ופרדסים, 
 שכונות ומגרשים, עד שאפסו כוחותיו, והוא צנח אי שם מעולף. 

צער רב. חיפשו בקדחתנות, ולתוכי אין זכר, נעלם ואיננו. נקפו ימים  -ובבית 
ואין עונה. חלפה שנה, ואיש לא דיווח על הימצאות אין קול ונקפו שבועות, ו

בבקשה: פלוני,  תוכי האובד ,התוכי ברשותו. והנה באחד הימים פנו אל בעל ה
חובב תוכים מושבע, התחיל לאחרונה לצעוד את צעדיו הראשונים אל 
היהדות, ואתה, הרי היה לך בעבר תוכי בביתך, ודאי תמצא אתו שפה שותפת, 

בדרכו החדשה. נענה והתקשר אל רעו התוכיין. ברכו על הצטרפותו ותחזקו 
למשפחת השבים, והחלו לדבר על תחביבם המשותף. סיפר כמובן אף על 
התוכי המיוחד שהיה לו, אשר היה קורא: ברוך ה', בעזרת ה', ובישר על בוא 
השבת. התוכיין התפעל עד בלי די. כשהשיחה הסתיימה, שאלה אשתו: ''מי 

?'' הביט בכלוב התוכי שבביתו במבט מהרהר, ואמר: ''בעליו של היה זה
התוכי''... אכן היה זה התוכי ההוא שאיבד את דרכו, וצנח באפיסת כוחות 
במגרש ריק. ילדים, שידעו על תחביבו של האיש, הזעיקוהו לטפל בתוכי 

בכל פעם  -המעולף. טיפל בו במסירות ונקשר אליו. דבר אחד הפריע לו 
היה מצלצל, היה התוכי קורא: ''ברוך ה', בעזרת ה'!'' וביום שישי  שהטלפון

 היה צוהל: ''שבת שלום, שבת שלום!'' וכך יום אחר יום, שבת אחר שבת, ובני 

הזוג החלו להתעניין ביהדות, והחליטו להרשם לסמינר. והנה עכשיו 
התגלה להם בעליו של התוכי היקר... אך כיצד יוכלו לוותר עליו? אבל 

 -וקא האשה היתה נחרצת: ''ה' מעמיד אותנו בניסיון! אם תשובתנו כנה דו
 נחזיר את התוכי לבעליו!'' וכך הושב לבעליו 

 של מרן הרב עובדיה ושקיעותו בתורה  ושקידתו התמדתו 
שהתארח בשבת זצוק"ל במרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף ומעשה 

. והנה לערך בשעה שלוש לפנות בוקר, כשכל בחו"ל קודש אצל יהודי נכבד
רן משנתו לעסוק בתורה. לאחר דקות בני הבית נמו את שנתם, קם מ

מספר, שמע מישהו אומר לו ''שבת שלום'', השיב לו מרן ''שבת שלום'' 
מבלי להוציא עיניו מהספר. לאחר כמה רגעים שוב שומע מרן שמישהו 
אומר לו ''שבת שלום'', והשיב לו ''שבת שלום'' והמשיך בלימודו. אך הלה 

ר ''שבת שלום'', ''שבת שלום''. ומידי דקה דקותיים חזר ואמ לא סיים,
התפלא מרן, מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו לבו להפריע לו בלימודו, 

 תוכי! בפינת החדר שהורגל בשבת לומר ''שבת שלום''.  -וירא והנה  וישא עיניו
 בזכות המנורה הקטנה שבמקררחזר בתשובה 

, קרוב משפחה שנפטר, וזכה לחזור בתשובה שלמה על ידי בדידי הוא עבדא
השתלשלות מדהימה של 'בואו חשבון' דהיינו שהוכחתי לו על ידי חשבון 
פשוט שיש דברים שבכוחו לעשות אותו קרוב לא זכה להיות שמר תורה 
ומצוות במשך שנים נסינו להשפיע עליו שישנה את ארחות חייו אבל הוא 

ם כאשר נפטר אביו עשה רק את הפעלות סרב בעקשנות לשמוע. ג
המינימליות, ישב שבעה אמר קדיש פה ושם, אבל המשיך את חייו כהרגלו, 
ולא אבה לשמוע על שינוי דרך, אחרי כמה שנים נפטרה אמו, והנה, מספר 
חדשים לאחר מכן התפלאנו מאוד לראותו כשלראשו חבושה כיפה גדולה 

כשרות ועל שבת. לא ידענו מה והוא מצהיר מתפלל מדי יום, שומר על 
קרה, ומי השפיע עליו לשנות את דרכו, הרי גם אנחנו נסינו והשתדלנו 
במשך כל השנים להשפיע עליו ולא הצלחנו, והנה נודע הדבר, הוא עצמו 
ספר לנו מי הצליח להשפיע עליו לעשות שינוי כה דרמטי בחייו. וכך ספר: 

ד מקרובי המשפחה, יהודי בתום שבעת ימי האבל על אמי, נגש אלי אח
חרדי ונעים הליכות, ואמר לי :"האם רצונך לעשות דבר פשוט וקל, לעילוי 
נשמתה של אמך עליה השלום"? אני 'נדלקתי'  מהמושג 'דבר פשוט וקל' ובו 
במקום השבתי: אני מוכן. וכי מי לא יהיה מוכן לעשות דבר פשוט וקל 

תשובתי החיובית, אמר לי לעילוי נשמת אמו?! מששמע הקרוב החרדי את 
שמדי יום שישי. טרם כניסת השבת, אכבה את מנורת המקרר כדי 
שכשאפתח את המקרר בשבת, לא תדלק המנורה, "את שמירת השבת הזו 
תקדיש לעילוי נשמת אמך",  בהתקרב זמן השבת, כביתי את מנורת 
המקרר, וידעתי שאני עושה זאת לעילוי נשמתה של אמי. היש דבר קל 

ושלוש שבתות עד שהתחלתי לשאול את עצמי, אם ? אבל, לא עברו שתים מזה
מדוע הנך מדליק את מנורת בסלון וביתר חדרי  –אינך מדליק את מנורת המקרר 

הבית? נסיתי לדחות את השאלה הזו שפעפעה בתוך מעי אבל לא עזר לי כלום, כיון 
לעצמי, ולומר 'אם שאני אדם הפועל על פי כללי ההגיון, המשכתי כל העת להטיף 

אינך מדליק את מנורת המקרר אל תדליק גם את המנורות בחדרי הבית'. עד 
שאוכל להמנע מהדלקת האור שהזמנתי חשמלאי שיתקין שעון שבת בביתי, כדי 

בחדרים. ואז הגיע תורו הרדוי שהיה בבית, אם אינני מדליק את המנורה 
ת מכשיר הרדיו? כך במקרר ובחדרים, כיצד אני מרשה לעצמי להדליק הא

הפסקתי בהדרגה גם את ההאזנה לרדיו. ואז התחלתי לשאול את עצמי אם 
את האורות בבית אינך מדליק, וגם לא את המכשיר הרדיו, איך הינך 
מפעיל את הרכב בשבת? וכך פתחתי בתהליך עקבי שלח מחיקת עוד חלול 

נזר כמעט שבת, ועוד חלול, ועוד חלול, עד שהצלחתי בסיעתא דישמיא להת
מכל אסורי השבת. ואז בליל שבת אחד, התחיל לשעמם לי.. הרי את הרדיו 
אינני מדליק, ברכב אינני נוסע, אז מה עושים? ברגע ההוא נזכרתי שבסמוך 
מאוד לביתי יש בית הכנסת קמתי והלכתי לשם, המתפללים והרב קבלוני 

תי נגש במאור פנים, אחרי התפילה הרגשתי התעלות מיוחדת ואז להפתע
אלי הרב והזמינני לאכול את סעודת השבת בביתו, למותר לציין את 

זוכה לאכול אצל רב השכונה,  –"חוטא" שכמוני  –ההרגשה שפעמה בי 
הסעודה עברה בהתעלות רבתי, ומיד לאחר מכן יצאתי עם הרב בדרך 
לאמירת השעור הקבוע שלו בבית הכנסת הרב הושיבני לידו, והשעור עבר 

רגשה רוחנית נעלה, וכך, כמים קרים לנפש עייפה החלותי לקבל גם הוא בה
 עלי עול תורה ומצוות, והפכתי לבעל תשובה גמור. (ברכי נפשי)    

שליט"א של הגאון הרב מזוז [הובא בספרו כותב הרמב"ם במורא נבוכים 
 יכבדהו בניו יזכה ששכפי שכיבד את אביו ואמו ]עמוד רלח ר יהמזכ אסף-

באדם אחד שהיה אביו הזקן מתגורר  כפי שאדם מכבד את הוריו בניו יכבדו
בביתו, ככל שהתבגר הסבא הגדול, כך גם גדל הנטל, עד שקמה אשתו של 

סקה באופן חד משמעי: על סבא לעזוב מיד את הבית! בלית ברירה הבן ופ
קם הבן ואמר לאביו שמשום שלום בית עליו ללכת ולחפש לו מקום אחר. 
הסבא יצא ולא מצא מקום בו יכול היה לגור, לכן החליט להתגורר על 
הספסל שבגינה. יום אחד הלילה היה קר במיוחד, לכן החליט הסבא ללכת 

הפחות מעיל חם או שמיכה כדי שלא יקפא מקור. ממנו לכל אל בנו ולבקש 
דפק הסבא על דלת בנו. הנכד פתח את הדלת, ושמע את בקשת הסבא המסכן. 
האב שאל את בנו מי בדלת, והילד ענה שזה סבא שממש קר לו והוא מבקש 
משהו חם ללבוש. אמר האב: בעליית הגג יש שמיכת פוך, לך והבא לסבא! עלה 

הגג, אבל התעכב מאוד. האב קרא לו אך הוא לא ענה, לכן עלה  הילד לעליית
האב וראה את בנו עמל וטורח לחתוך את השמיכה לשניים. שאל אותו האב: 
מה אתה עושה? אמר לו הבן החכם: אני חותך את השמיכה לשני חלקים, חצי 
אחד לסבא שקופא מקור בחוץ, והחצי השני אני שומר לך, שכשאתה תגיע 

י אעיף אותך מהבית, שלפחות תהיה לך שמיכה מחממת, כי מעשי לגילו ואנ
אבות סימן לבנים! שמע זאת האב ונבהל, מיד קרא לאביו הזקן והחזירו לביתו 
על אפה וחמתה של אשתו, וכיבד אותו כבוד גדול, ותמיד היו דברי בנו החכם 

 לנגד עיניו, והבין שמידה כנגד מידה לא בטלה! (משלי הבן איש חי) 
 אל תמכור מצוה זאת תמורת כל הון שבעולם -בטרחה מרובה בכיבוד א

שח יהודי יקר, אשר אביו הקשיש מתגורר בביתו, ועליו לטרוח בעבורו יום יום 
טרחה מרובה: פעם התעניין רבי חיים ברים שליט"א בשלומו של אבי. שחתי לו 
את כל הנעשה, אודות הטרחה המרובה הכרוכה בטיפול באבא. נענה רבי חיים 

י אף אם יציע לך מישהו לקנות ממך את המצוה הזו תמורת חדר ואמר: "דע כ
אל תמכור זאת, אין לך מושג באיזה אוצר  -מלא ביהלומים מהארץ ועד הגג 

 כביר אתה מתעסק!" 

 ים מחזקיםסיפור



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גם הוא יאמר ברוך ה' המבורך לעולם ועד, ולא [יז] זה האומר קדיש ברכו 
יהפוך פניו עד שיסיים לומר ברוך ה' וכו', ואם האדם לא שמע ברכו שאומר 

 בעל הקדיש ורק שמע הקהל עונים ברוך ה' וכו', יענה אחריהם אמן, 
[יח] כתבו האחרונים כשמתפלל ביחיד יאמר ברייתא זו אחר ישתבח אמר 

ברקיע ושמה ישראל וחקוק על מצחה ישראל רבי עקיבא חיה אחת עומדת 
עומדת באמצע הרקיע ואומרת ברכו את ה' המבורך וכל גדודי מעלה עונים 
ואומרים ברוך ה' המבורך לעולם ועד, אין להפסיק באגדה זו בין ישתבח 
ליוצר אפילו באונס גדול, אלא יאמר אגדה זו קודם עלינו לשבח, וכן בריש תפלת 

 אינו רשאי לומר שם שמים בקריאת ברייתא זו) ה"ע :(ערבית קודם הברכה
[יב] יזהר כל אדם לומר קודם פרשת העקידה נוסח זה, רבון   פרשת מקץ

עלמא יהא רעוא קמך המובא בסידורים, ובזה הנוסח שאומר האדם בכל 
יום קודם תפלה יהיה מוצל מלטותא(מהקללה ה"י) דרשב"י דלייט באדרא 
רבא דף קמ"א ע"ב, יש שכתבו שטוב שיאמר האדם אחר תיקון חצות דהיינו 

ליהו זכור לטוב, לשון רשב"י בזוהר הקדוש פרשת נח אחר שיאמר פתיחת א
דף ס"ה ע"א ובפרשת פקודי דף רס"ח ע"ב א"ר שמעון ארימית ודאי 
בצלותין לעילא, דכד רעותא עלאה לעילא וכו' וכו', עד ועל דא כולם קאים 
זכאה חולקיהון דצדיקייא בעלמא דין ובעלמא דאתי, ואם לא היה יכול 

אמר אותם בשחרית קודם תפלה, גם בשבת ויום לאומרם אחר חצות לילה י
יהפוך פניו עד שיסיים לומר ברוך ה'  ועד, ולאטוב על פי הסוד יאמרם  : 

וכו', ואם האדם לא שמע ברכו שאומר בעל הקדיש ורק שמע הקהל עונים 
 : ברוך ה' וכו', יענה אחריהם אמן, 

 יהקים אביו לתחיהבכיו של תינוק  מתורגםמהזוהר מעשה 
ַעד ֶׁשָהיּו הֹוְלִכים, ָּבָאה יֹוָנה ַאַחת ְלַרִּבי ֶאְלָעָזר, ָׁשְרָתה ְוִצְפְצָפה ְלָפָניו. ָאַמר ַרִּבי ...

. ְלִכי ְוִאְמִרי לֹו, ֲהֵרי ַהֲחֵבִרים  ֶאְלָעָזר, יֹוָנה ְּכֵׁשָרה, ָּתִמיד ָהִיית ֶנֱאָמָנה ִבְׁשִליחּוֵת
, ַוֲאִני ִעָּמֶהם, ְונֵ  ָׁשה ָיִמים, ְולֹא ִיֹּפל ָעָליו ַּפַחד, ֶׁשֲהֵרי ָּבִאים ֵאֶלי ר ִיְתַרֵחׁש ָלנּו ִלְׁש

ְּבֶחְדָוה ָאנּו הֹוְלִכים ֵאָליו. ֵהִׁשיב ַּפַעם ַאֶחֶרת ְוָאַמר, לֹא ָׂשַמְחנּו ַמְסִּפיק, ְוַרע ְּבֵעיַני 
. ָהְלָכה אֹוָתּה ַהּיֹוָנה ִמְּלָפָניו, ַהְרֵּבה ַעל ִרּמֹון ֶאָחד ָמֵלא ֶׁשִּנָּתן ַּתְחָּתיו, ְויֹוֵסי ְׁשמֹו

ָאַמר ַרִּבי ַאָּבא ְלַרִּבי ֶאְלָעָזר, ַמה ֶּזה? ָּתַמְהִּתי ַהְרֵּבה ִמַּמה ְואֹוָתם ַהֲחֵבִרים ָהְלכּו. 
ְליֹו, ֶּׁשָרִאיִתי. ָאַמר לֹו, ַהּיֹוָנה ַהּזֹו ָּבָאה ֵאַלי ִּבְׁשִליחּות ַרִּבי יֹוֵסי ָחִמי, ֶׁשהּוא ְּבֵבית חָ 

ַעד ֶׁשָהיּו הֹוְלִכים, ֲהֵרי ְוָיַדְעִּתי ֵמַהּיֹוָנה ַהּזֹו ֶׁשהּוא ִנַּצל, ְוִחּלּוף ִנַּתן ָעָליו ְוִנְתַרֵּפא. 
עֹוֵרב ֶאָחד ָעַמד ִלְפֵניֶהם, קֹוֵרא ְּבֹכַח ּוְמַצְפֵצף ִצְפצּוף ָּגדֹול. ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר, ְלָכ 

, ֶׁשֲהֵרי ָיַדְעִּתי. ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר, ֲחֵבִרים, ַאָּתה ַקָּים ּוְלָכ אַ  ָּתה ְמֻתָּקן. ֵל ְלַדְרְּכ
ֵנֵל ְוִנְגֹמל ֶחֶסד ְלִרּמֹון ֶׁשָהָיה ָמֵלא ֵמַהֹּכל, ְוַרִּבי יֹוֵסי ִמְּפִקיִעין הּוא ְׁשמֹו, ֶׁשֲהֵרי 

ָסטּו ֵמַהֶּדֶר ַּתֵּדל ּבֹו, ְוהּוא ָקרֹוב ֵאֵלינּו. ִהְסַּתֵּלק ֵמָהעֹוָלם ַהֶּזה ְוֵאין ִמי ֶׁשָראּוי ְלִהְׁש 
ְוָהְלכּו ְלָׁשם. ֵּכיָון ֶׁשָראּו אֹוָתם ָּכל ְּבֵני ָהִעיר, ָיְצאּו ֲאֵליֶהם, ְוִנְכְנסּו ָׁשם ְלֵבית ַרִּבי 

ְלׁשּום  לֹא ָנַתןיֹוֵסי ִמְּפִקיִעין אֹוָתם ַהֲחֵבִרים ַהָּללּו. ֵּבן ָקָטן ָהָיה לֹו ְלַרִּבי יֹוֵסי, וְ 
ָאָדם ֶׁשַּיִּגיַע ְלִמַּטת ָאִביו ַאַחר ֶׁשֵּמת, ֶאָּלא ָהָיה ְלַבּדֹו ָסמּו לֹו, ּוָבָכה ָעָליו, ִּפיו 

ַתח אֹותֹו ִּתינֹוק ְוָאַמר: ִרּבֹון ָהעֹוָלם, ָּכתּוב ַּבּתֹוָרה (דברים כב) ּפָ ְּבִפיו ִמְתַּדֵּבק. 
ֶני ְוגֹו', ַׁשֵּלַח ְּתַׁשַּלח ֶאת ָהֵאם ְוגֹו'. ָהָיה צֹוֵעק אֹותֹו ִּכי ִיָּקֵרא ַקן ִצּפֹור ְלפָ 

ִּתינֹוק ּובֹוֶכה, ְוָאַמר: ִרּבֹון ָהעֹוָלם, ַקֵּים ָּדָבר ֶזה ֶׁשל ַהּתֹוָרה! ְׁשֵני ָבִנים ָהִיינּו 
ָתנּו ּוְלַקֵּים ְּדַבר ֵמַאָּבא ְוִאִּמי, ֲאִני ַוֲאחֹוִתי ַהְּקַטָּנה ִמֶּמִּני, ָהָיה ְל ָלַקַחת אֹו

ֲהֵרי ָּכאן ַהֹּכל הּוא,  -ַהּתֹוָרה. ְוִאם ּתֹאַמר, ִרּבֹון ָהעֹוָלם, ֵאם ָּכתּוב, ְולֹא ָאב 
ַאָּבא ְוִאָּמא. ִאָּמא ֵמָתה, ְוָלַקְחָּת אֹוָתּה ֵמַעל ַהָּבִנים. ָּכֵעת ַאָּבא ֶׁשָהָיה ְמַכֶּסה 

ה ִּדין ַהּתֹוָרה? ָּבכּו ַרִּבי ֶאְלָעָזר ְוַהֲחֵבִרים מּול ָעֵלינּו ִנְלַקח ֵמַעל ַהָּבִנים. ֵאיפֹ 
ָּפַתח ַרִּבי ֶאְלָעָזר ְוָאַמר, (משלי כה) ָׁשַמִים ַהְּבִכי ְוַהְּצָעָקה ֶׁשל אֹותֹו ִּתינֹוק. 

ׁש ָלרּום ָוָאֶרץ ָלֹעֶמק ְוגֹו'. ַעד ֶׁשָהָיה אֹוֵמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר ָּפסּוק ֶזה, ָהָיה ַעּמּוד אֵ 
ַמְפִסיק ֵּביֵניֶהם, ְואֹותֹו ִּתינֹוק ָהָיה ָדֵבק ְּבִפי ָאִביו ְולֹא ָהיּו ִנְפָרִדים. ָאַמר ַרִּבי 
ֶאְלָעָזר, אֹו ֶׁשרֹוֶצה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלַהְרִחיׁש ֵנס, אֹו ֶׁשרֹוֶצה ֶׁשּלֹא ִיְׁשַּתֵּדל 

ֵעד     ינֹוק ְוִדְמעֹוָתיו ֵאיִני ָיכֹול ִלְסֹּבל. ָאָדם ַאֵחר ָעָליו, ֲאָבל ַעל ִּדְבֵרי אֹותֹו ַהִּת 
ֶׁשָהיּו יֹוְׁשִבים, ָׁשְמעּו קֹול ֶאָחד ֶׁשָהָיה אֹוֵמר: ַאְׁשֶרי ַרִּבי יֹוֵסי ֶׁשִּדְבֵרי ַהְּגִדי 

ָׁשה עָ  ָׂשר ְּבֵני ַהָּקָטן ַהֶּזה ְוִדְמעֹוָתיו ָעלּו ֶאל ִּכֵּסא ַהֶּמֶל ַהָּקדֹוׁש, ְוָדנּו ִדין, ּוְׁש
, ַוֲהֵרי ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתִים  ָאָדם ִהְזִמין ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלַמְלַא ַהָּמֶות ִּבְגָלְל
ָׁשִנים הֹוִסיפּו ְל ַעד ֶׁשְּתַלֵּמד ּתֹוָרה ֶאת ַהְּגִדי ַהָּׁשֵלם ַהֶּזה ֶהָחִביב ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש 

ר ְוַהֲחֵבִרים, ְולֹא ִהְׁשִאירּו ָאָדם ַלֲעֹמד ַּבַּבִית. ִמָּיד ָּברּו הּוא. ָקמּו ַרִּבי ֶאְלָעזָ 
ָראּו אֹותֹו ַעּמּוד ֵאׁש ֶׁשעֹוֶלה, ְוַרִּבי יֹוֵסי ָּפַתח ֵעיָניו, ְואֹותֹו ִּתינֹוק ָּדבּוק ִּפיו 

ְּבַעִין. ָקְרבּו  ְּבִפיו. ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר, ַאְׁשֵרי ֶחְלֵקנּו ֶׁשָרִאינּו ְתִחַּית ַהֵּמִתים ַעִין
ֵאָליו, ְוָהָיה אֹותֹו ִּתינֹוק ָיֵׁשן ְּכִאּלּו ֶׁשָּגַוע ֵמָהעֹוָלם ַהֶּזה. ָאְמרּו, ַאְׁשֵרי ֶחְלְק ַרִּבי 
יֹוֵסי, ּוָברּו ָהַרֲחָמן ֶׁשִהְרִחיׁש ְל ֵנס ַעל ַהְּצָעָקה ְוַהְּבִכי ֶׁשל ִּבְנ ּוִבְדָבָריו, ֶׁשָּכ 

ָלְקחּו ִרים ָיִפים ְלַׁשַער ַהָּׁשַמִים, ִּבְדָבָריו ּוְבִדְמעֹוָתיו הֹוִסיפּו ְל ַחִּיים. ִּבְדבָ ָּדַחק 
ֶאת אֹותֹו ִּתינֹוק ּוְנָׁשקּוהּו, ּוָבכּו ִעּמֹו ֵמֹרב ֶחְדָוה, ְוהֹוִציאּוהּו ְלַבִית ַאֵחר, 

ָׁשה ָיִמים, ְוִהְתעֹוְררּו ָעָליו, ְולֹא הֹוִדיַע לֹו ִמָּיד, ֶאָּלא ַאַחר ּכָ  . ָׂשְמחּו ָׁשם ְׁש
 ְוִחְּדׁשּו ַיַחד ִעם אֹותֹו ַרִּבי יֹוֵסי ַּכָּמה ִחּדּוֵׁשי תֹוָרה. 

ָאַמר לֹו ַרִּבי יֹוֵסי, ֲחֵבִרים, לֹא ִנְּתָנה ִלי ְרׁשּות ְלַגּלֹות ִמַּמה ֶּׁשָרִאיִתי ְּבאֹותֹו 
ׁש ֵמאֹות ְוִׁשִּׁשים ְוָחֵמׁש ְּדָמעֹות עֹוָלם, ֶאָּלא ְלַאַחר ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ָׁשִנים . ֲאָבל ְׁש

ֶׁשָּׁשַפ ְּבִני, ִנְכְנסּו ְבֶחְׁשּבֹון ִלְפֵני ַהֶּמֶל ַהָּקדֹוׁש, ַוֲאִני ִנְׁשָּבע ָלֶכם, ֲחֵבִרים, 
ׁש  ֵמאֹות ֶאֶלף ֶׁשְּבָׁשָעה ֶׁשָּפַתח ְּבאֹותֹו ַהָּפסּוק ְוָצַעק ַּבְּדָבִרים ָהֵהם, ִהְזַּדְעְזעּו ְׁש

ַסְפְסֵלי ְיִׁשיַבת ָהָרִקיַע, ְוֻכָּלם עֹוְמִדים ִלְפֵני ַהֶּמֶל ַהָּקדֹוׁש, ּוִבְקׁשּו ָעַלי ַרֲחִמים 
ְוָעְרבּו ִלי, ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִהְתַמֵּלא ַרֲחִמים ָעַלי. ְוָיֶפה ְלָפָניו אֹוָתם ְּדָבִרים 

ּפֹוְטרֹוּפֹוס ֶאָחד ָהָיה ְלָפָניו, ְוָאַמר: ִרּבֹון ָהעֹוָלם, ֲהֵרי ְוֵאי ָמַסר ַנְפׁשֹו ָעַלי. ְואַ 
ָּכתּוב (תהלים ח) ִמִּפי עֹוְלִלים ְוֹיְנִקים ִיַּסְדָּת ֹעז ְלַמַען צֹוְרֶרי ְלַהְׁשִּבית אֹוֵיב 

ק ֶׁשָּמַסר ַנְפׁשֹו ּוִמְתַנֵּקם. ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶני ֶׁשְּזכּות ַהּתֹוָרה ּוְזכּות אֹותֹו ַהִּתינֹו
ָשה ָעָׂשר ְּבֵני ָאָדם ִהְזִמין לֹו ַּתְחַּתי, ְוֵעָרבֹון ָנַתן  ַעל ָאִביו, ֶׁשָּתחּוס ָעָליו ְוִיָּנֵצלּוְׁש
לֹו ִמִּדין ָקֶׁשה ֶזה. ָאז ָקָרא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלַמְלַא ַהָּמֶות, ְוִצָּוה אֹותֹו ָעַלי 

ְׂשִרים ּוְׁשַּתִים ָׁשִנים, ֶׁשֲהֵרי ֵאין ָהֵעָרבֹון ְלָפָניו, ֶאָּלא ְלָהִׁשיב ֶׁשַּיֲחֹזר ְלַאַחר עֶ 
ְלָידֹו ַמְׁשּכֹונֹות ֶׁשָהיּו ְבָידֹו. ָּכֵעת ֲחֵבִרים, ִמּׁשּום ֶׁשָרָאה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 

 ֶׁשַאֶּתם ַצִּדיֵקי ֱאֶמת, ִהְתַרֵחׁש ַהֵּנס ְלֵעיֵניֶהם. 
 

 
 
 

[א] צריך לכפול פסוק ה' מלך. צריך לאומרו מעומד עם פסוק והיה ה' למלך 
וכו', יחיד אפילו קורא קריאת שמע וברכותיה, כשאומרים הציבור ה' מלך 
וכו' צריך לעמוד , ואין צריך להפסיק לענות עימהם כשעוסק בתפילה, ואם 

אין חיוב לעמוד בה' מלך אלא  -:(ה"עעוסק בתורה או שותק  נכון שיענה
 ממידת חסידות וזקן,חולה רשאי לכתחילה לשבת) 

[ב] פסוקי ה' מלך שבסליחות צריך לאומרם מעומד, וגם השומע צריך לעמוד 
רים בהקפות הושענא רבא ושמחת תורה הציבור עומדין וה' מלך וכו' שאומ

 אבל אדם יושב בבית הכנסת ואינו מקיף אין צריך לעמוד 
 יאמר גדול ולא קטן ש[ג] פסוק ה' מלך צריך 

לקים יחננו ויברכנו בצורת המנורה, ובציור השכל -[ד] טוב לומר מזמור א
ומרים מזמור בלבד מספיק אם אין ציור מונח לפניו, ובשבת ויום טוב א

נוהגים לאומרו גם בחול  השמים מספרים ויש סוד בדבר ובישיבת בית אל
לקים יחננו וגם מזמור השמים מספרים -המועד וכן אני אומר גם מזמור א

 וכן ראוי לנהוג 
[ה] מזמורים של רננו שמוסיפים בשבת ויום טוב יש בהם סודות גדולים 

ב' מזמורים ראשונים רננו וצריך להיזהר באמירתם כי נשגבה מעלתם. ו
ובשנותו כל אחד מהם יש בו כ"ב פסוקים כנגד כ"ב אותיות התורה וידקדק 

 באמירתם שאם מחסר תיבה אחת אובד טובה הרבה ח"ו:
[ו] פסוק ויהי נועם יש בו כונות עמוקות ונשגבות. וצריך לכוין לפחות שתי 

ו בכל כונות כוונות א: שהשי"ת ישלים כונתינו ויעלה עלינו כאלו כוננ
הראויות לכוין. ועל ידי כן מעשינו במצות, ועקימת שפתינו בתפילות, תהיה 
כוננה לעלות למעלה לעשות פעולתה, כוונה ב : שאם חטאנו וגרמנו לסלק 

ל ברחמיך -, הנה אתה האשים טוביםאור הקדושה שנמשכה עלינו על ידי מע
ו אור אותה ותחזור להמשיך עלינ שים טוביםתכונן ותתקן לאותם מע

הקדושה, שתי כוונות פשוטות אלו יכוין האדם בכל פעם שיאמר פסוק זה 
קודם כל מצוה ועסק התורה, ויש כופלים הפסוק ולכל פסוק מכוונים כוונה 
אחת ,ובכל קהילות ישראל נוהגים להוסיף ביום טוב מזמור של אותו יום 

 טוב, ובישיבת בית אל לא נהגו לאומרו: 
רוך מר מעומד, והוא שבח רם ונשא , וכיון שהתחיל לומר ב[ז]יאמר ברוך שא

רוך יאחוז הציציות של שתי הכנפות שכנגד פניו, וישארו בידו עד סוף ב שאמר
 ואז ינשקם ויניחם, וצ"ל על הְבִריות  שאמר

[ח] אם סיים האדם ברוך שאמר קודם שסיים החזן. יזדרז לומר תיכף מזמור 
חולק שיכול לענות אמן גם אם לא -:(ה"עלתודה ויענה אמן על ברכת החזן

אבל אם סיים עם החזן עצמו לא יענה אמן, דהוי כעונה  יאמר מזמור לתודה)
 אמן אחר ברכותיו 

ברוך שאמר והתחיל בברכה בא"י אמ"ה ושמע קדיש וקדושה וברכו  אמר[ט]
יענה רק עד עלמיא -,(ה"עיפסיק לענות הקדיש כולו מן איש"ר עד בעלמא

סיים ברוך שאמר וכן בפסוקי דזמרה יענה עד דאמירן שכיתברך אבל 
וכן יענה חמשה אמנים ראשונים של קדיש, אבל אמנים של על  בעלמא)

ישראל ויהא שלמא, ואמנים דברכות לא יפסיק לענות בפיו אלא יהרהר 
בלבו, וכן יענה קדושה ב' פסוקים של קדוש ושל ברוך בלבד, אבל פסוק 

בלבו, וכן יענה ברוך ה' וכו' בקדיש ברכו, וכן  ימלוך לא יענה אלא יהרהר
: וכל זה הוא אם  במודים ישחה ויענה ג' תיבות מודים אנחנו לך בלבד

התחיל בברכה אשר באמצע ברוך שאמר, אבל אם עדיין לא התחיל בברכה 
אלא עודנו בי"ב ברוך הראשונים, אף על פי שכבר התחיל בהם פוסק לענות 

חוזר ואומר ברוך שאמר מתחילתו עד סופו כדי לכל דבר שבקדושה, מיהו 
וכן הוא הדין אם  מעיקר הדין לא צריך לחזור)-,(ה"עשיאמר פ"ז תיבות

בשבת ויום טוב טעה והתחיל ב"ש קודם רננו, אם עדיין לא אמר הברכות 
 באמצע יאמר רננו, ואז יאמר אחריהם ברוך שאמר על הסדר כראוי:

אמנים דברכות, אמנים של תתקבל ועל  [י] בתוך פסוקי דזמרה יענה אפילו
ישראל ויהא שלמא יהרהר בלבו ולא יענה אמן, וכל שכן על ברוך הוא וברוך 

 יענה אמן של תתקבל ,יהי שלמה ועושה שלום): -(ה"ע שמו שרק יהרהר
[יא] ויזהר מאד שלא יפסיק בין פסוקים של יהי כבוד לבין תהלה לדוד 

אם רואה שמתחילים לומר קדיש או  ארוממך בשום פסוק אחר כלל, על כן
קדושה וכיוצא, ישתוק קודם סיום ידי חובה פסוקים כדי שיענה, ואם נזדמן 
לו עניית דבר שבקדושה פתאום שמוכרח להפסיק יענה הקדיש וקדושה 
וכיוצא אפילו בין אשרי לתהילה לדוד, אלא שיזהר אחר שיענה יחזור ג' 

 ך כל הפסוקים אחריהם בלי ההפסקפעמים אחרונים של יהי כבוד, ואז יסמו
  אין צריך לחזור):-(ה"ע

[יד] שירת הים יאמר בשמחה ובנעימה כאלו עומד בתוך הים בשעת הנס, 
 נותיווובזה תהיה מסוגלת לכפרת עו

[טו] שבח ברכת ישתבח הוא עצום ונורא,  וצריך לאומרם בנעימה כמסדר  
כתוב שימנה אותם שבחו של מלך, לכך לא יאמרם בנשימה אחת, ומצאתי 

באצבעותיו והוא דבר נכון וכך אני נוהג, ולענין עניית קדיש וקדושה וכיוצא 
באמצע ברכת ישתבח דינו כאשר כתבתי לעיל בברכה של ברוך שאמר, מיהו 
צריך ליזהר שלא יביא עצמו לידי הפסק בקדיש וקדושה וכיוצא בתוך י"ג 

ים לומר כך ימתין עד שבחים של שיר ושבחה, אלא אם רואה שהצבור מגיע
שיענה עמהם ואחר כך יתחיל בי"ג שבחים, ואם בא לו הדבר פתאום בתוך 
י"ג שבחים שמוכרח להפסיק אז אחר שיענה הקדיש וכיוצא יחזור ויתחיל 
מתחילתם שיחזור לומר כי לך נאה ה' אחד ואחד שיר ושבחה וכו' כדי 

לומר קדיש והוא אם רוצה ] [טזר הי"ג שבחים בלי הפסק בינתיים: שיאמ
ת כך אלא ידאג ואבל אין ראוי לעש ה אין למחות בידםבפסוקי דזמר

 שאומר קדיש יגיע לאחרי ישתבח ואז יצטרף בקדיש לשליח ציבור:כ
 

 דיני תפילת שחריתויגש  פ' ליכות עולם בן איש חי וה

 ח"בגמ הכסף את להפקיד דול מאד של המלווה רק שידאג לבטחונות אם צריך אמרי חז"ל :מוזכר בפרשתינו אם כסף תלווה את עמי והוא חובה ולא רשות ושכרו ג
 ובמקום, הראויות ובהבטחות בערבונות) לדולר השוה בסכום היותר לכל( שם כספך את הפקד, דחקם בשעת לעניים המלוים ידועים חים''גמ ישנם חסד איתו ולעשות
 מחשבון להוריד יכול ח''בגמ שמפקידם או כספיו את שמלוה אדם, ל''זצ אוירבך זלמן שלמה רבי הגאון ומרא היה כך ועל. ח''גמ אותו אצל שיהיה בבנק ישהה שכספך
 תכנית את ישבר, פלוני ח''בגמ כספיו להפקיד כדי האם לשאלו שבא לאחד דבריו היו וכה. בבנק זה כסף מפקיד היה לו מרויח שהיה הרוח אחוזי סכום את מעשר כספי

 לדאג הוא ברוך להקדוש תשאיר. אחרת חסכון תכנית בכל להרויח שיכלת הכסף כל את לך ישלם הוא ברוך שהקדוש לך מבטיח אני, ותעביר שברל: ''לו שיש החסכון
 הוא הרי גמליאל רבן משם' אומ יהודה' ר  ל הלכה ט פרק קמא בבא מסכת תוספתאמובא ב ''מצדקה חוץ אחר דבר בשום תשקיע ואל, רוצה שהוא בצורה אותך לכלכל
 עליך מרחם הרחמן רחמן שאתה זמן כל בידך יהא סימן זה' וגו והרבך ורחמך רחמים לך ונתן' אומ
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קראת פסח נסעו יחד ,להיה לו שכיר העוזר לו במלאכתו ביין שסוחר 
יסו בככספו  יין לחג הפסח עוזרו של הסוחר  שצרור לקנות חביות של

והחליט להניח את הכסף בתוך אחד  חיפש מקום להחביא את כספו
החביות של היין כשהגיעו חזרה לעיר ,עוזר הסוחר רץ להוציא את כספו 

וסיפר לו את  רב שלמה קלוגרד רץ לימהחבית אבל הכסף לא נמצא מי
הסיפור שאל אותו הרב אתה חושד במישהו אמר לו כן אני חושד בסוחר 

, קרא הרב לסוחר ואמר לו שנגנב הכסף של עוזרו והרב  שאני עובד אצלו
אמר לו כמובן אינו חושד בו רק שהוא שואלו במי הוא חושד אמר לא 

נני יודע ואיני מכיר משהו שאפשר לחשוד בו אמר הרב כיון  שכך אני יא
מוציא הודעה לבני העיר שיינך אסור בשתיה  כיוון שאתה לא וודאי לא 

פה גויים אם כן מסתבר שגוי גנבו והוא נגע ביין  גנבת אותו ורוב העיר
ואסרו ואם כן יינך אסור בשתיה שמע זאת הסוחר נבהל  מאד ואמר מיד 
לרב ,הרב אני גנבתי אמר לו הרב אתה לא נאמן כיוון שאתה רוצה להציל 
את יינך מיד רץ הסוחר לביתו והביא את הארנק ואמר לרב הנה הארנק 

גנבתי את הארנק ,הרב קרא לעוזר הסוחר  היש הוכחה טובה מזו שאני
ושאלו אם זה ארנקו והשיב אכן כן והתיר הרב בחזרה את היין אנו 
רואים את חכמתו של הרב שגרם לגונב להודות בגניבה ולרדת לחקר 

 האמת
על אדם שגנב מטבע זהב מחבירו. כשהרגיש  סיפר פעם זצ"ל הגר''ע יוסף 

ממני. ההוא כמובן שהכחיש ואמר הנגנב החל לריב עם הגנב. למה גנבת 
לא היו דברים מעולם, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי. החליטו 
ללכת לדין תורה אצל רבי יעקב מליסא בעל ספר נתיבות המשפט ,חקר 
הרב היטב את בעלי הדין וראה באמת למי שייך הכסף. אמר רבותיי לפני 

דקות, היות והמשפט  הכרעת הדין ביה''ד יוצא להתייעצות במשך כמה
סבוך ביותר. נכנסו הדיינים לחדר שלהם. והרב ידע שהגנב הרשע מקשיב 
ומטה אוזן לשמוע מה מתייעצים הדיינים הרים קולו במקצת ואמר 
רבותיי פלוני ודאי צודק [הגנב] אני אשאל אותו אם יש לו סימן במטבע. 

אהיה  אם יאמר שיש במטבע חריץ למעלה מעל דמות דיוקנו של המלך
חייב לזכות אותו בדין. כשנכנסו הדיינים לבית הדין לאחר ההתייעצות 
אמר הרב לחשוד, יש לך סימן על המטבע? אמר לו כן, יש חריץ מעל דמות 
המלך במטבע. הגיש לו הרב את המטבע שלא היה בה שום חריץ ושאלו 

 היכן החריץ? ופני המן חפו: 
ערבי השל הבן איש חי   הסבאשבאו לדין תורה אצל מעשה ביהודי וערבי 

תבע את היהודי על חוב שהוא חייב לו  והיהודי רצה להשתמט ולדחות 
והרגיש הרב שהיהודי  משקר  את פרעון ההלוואה הכחיש את החוב 

לדחות הפרעון הרב יצא הוא ושמשו והשאיר את שניהם לבד ובלי 
אתה  שירגישו עלה הרבלעזרת נשים שטמע את הערבי שאומר ליהודי איך

משקר וענה לו היהודי מה אעשה אין לי כסף עכשיו ומפחד אני 
שתכניסיני לכלא מיד ירד הרב ואמר שמעתי את שיחתכם תודה על 

וכך הרב גרם להוציא את הדין לאמיתו ובכך קידש שם האמת ואכן הודה 
 שמים בפני הגויים

אמר לו הרב אם לא תודה על וכן מסופר שפעם היתה הכחשה בדין תורה 
האמת אני ישביע אותך בשני לוחות הברית ואמר לשמש בית הדין לך 
תטבול במקווה ותביא את שני לוחות הברית ראה זאת הנתבע ופחד 
להישבע בלוחות הברית  והודה  על האמת שאכן הוא חייב כסף ושילם 

מנין לרב "שני לוחות הברית" את מלא הכסף לאחר ששילם שאל את הרב 
יא לו את הספר "שני לוחות הברית" לשל"ה הקדוש  הרב הלך לספריה והוצ

 וכך הוציא את הדין  לאמיתו
שהחביאו את ממונם במקום שרק שלושתם  מסופר על שלושה ערבים

ידעו את המקום והנה נעלם הכסף  הלכו למלך טוניס שיפסוק להם, 
המלך לא ידע לפסוק מי לקח את הכסף ושלח אותם  לרבי משה כלפון 

רבי כלפון אמר להם שבו  לאחר מכן אמר להם בואו אלי הכהן  הגיעו ל
שלושתכם הם באו לאחר כמה דקות אמר להם הרב אני לא יודע לפסוק 
את הדין  תלכו אחרי שיצאו שוב פעם קרא להם אחרי דקה אמר להם 
שוב אני לא יודע איך לפסוק את הדין תצאו הם יצאו ואחרי דקה שוב 

להם שוב תצאו אני לא יודע מי לקח  פעם קרא להם אמר להם בואו ואמר
,הם יצאו מיד תפס את אחד הערבים ואמר למלך תלקה אותו עד שיגלה 

 הוא הגנב וכן היה והראה את הארנק ואת והכסף 
שאלו את הרב כיצד ידעת ענה להם הרב אני רואה שאחד הערבים שנכנס 

קתי לבית דין נכנס אחרון ואלו כשאמרתי להם לצאת הוא יוצא ראשון בד
זאת כל פעם כשאמרתי להם שאני לא יודע את הדין ושוב פעם תכנסו זה 
חזר על עצמו שלוש פעמים בכניסה לבית דין נכנס אחרון ביציאה יצא 
ראשון מיד הבנתי שהוא הגנב ומפחד להיות בבית הדין ולכן תמיד נכנס 
אחרון ויוצא ראשון בפעם אחד אולי מקרה הוא לכן חיזקתי  את הדבר 

 פעמים והיה קידוש ה' גדול על חכמתו של הרב שלוש 

 ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם
בעל הטורים כותב כמה רמזים בפסוק הראשון של הפרשה 

 הכוללים כמה מהלכות חשובות בחושן משפט
כלומר שהדיין  ראשי תיבות ו'חייב א'דם ל'חקור ה'דין. - ואלה

מתדיינים דברים שהם רוצים להסתיר צריך לנסות לדלות מה
הרב מצליח מזוז זצוק"ל מספר שבזכות , ולהגיע לחקר האמת

שהיה "שען" שלוש שנים למד להכיר את רמאותם של אנשים 
   וזה עזר לו כשדן דיני תורה להגיע לחקר האמת

ראשי תיבות ה'דיין מ'צווה ש'יעשה פ'שרה ט'רם  -.המשפטים
ווה על הדיינים שלפני שדנים את היינו שיש מצ י'עשה מ'שפט.

הדין לפתוח בפשרה שאז הדיין מרבה שלום בעולם כיון שפשרה 
 היא בהסכמת שני המתדיינים וכך נוצר שלום בעולם 

כלומר שפשרה עושים  . ראשי תיבות א'ם ש'ניהם ר'וצים.אשר
 רק אם התובע והנתבע מסכימים לפשרה ולא בכפיה 

י'חד מ'דברים. זהו דין  . ראשי תיבות ת'שמע ש'ניהםתשים
שאסור לדיין לשמוע אחד לפני השני כיון שדברי הראשון ששמע 
נכנסים בליבו ונוטה לפסוק כמו הראשון ששמע ואם שמע אחד 
דשלא בפני השני הדיין ששמע את המתדיין שלא בפני בעל דין 

 השני נפסל מלדון דין זה 
 מ'הם. ראשי תיבות ל'א פ'ני נ'דיב י'הדר. ה'תנכר לפניהם.

כלומר למרות שאחד עשיר ומכובד והשני פשוט חייב לדון לפי 
האמת ולא לנסות למצוא חן בעיני העשיר אלא ידון לפי האמת 

סמך משפטים לפסוק הקודם ולא תעלה ללא שום נגיעות . 
, מעלות בגימטריה מתונים במעלות לומר הוו מתונין בדין

פסוק את הדין ,כלומר לא יעלו אלא ילכו במתון שלא ימהרו ל
גם אם הדין נראה פשוט אלא ילינו עם הדין אולי יתחדש להם 
פתאום דבר שלא חשבו עליו לפני כן וכפי שאומר הטור שיש 

כותב הטור בסימן יב ו להחמיץ את הדין ולא לפסוק מהר
"מובא בירושלמי בימי רבי שמעון בר יוחאי בטלו דיני ממונות 

כרבי יוסי בן חלפתא ואמר רבי שמעון בר יוחאי אין חכם 
נני  יבאו שני אנשים לדין על מנת שתדיננו דין תורה אמר אשוכ

יודיע לדון לכם דין תורה", רב כשהיה בא לפניו דין תורה הקים 
איש שאם יטעה בדין העונש יתחלק ליותר  אחד עשרבית דין של 

אנשים ואמר על עצמו הלוואי שיציאתי מבית הדין תהיה כמו 
 דין שדנתי כמו שצריך.שנכנסתי לבית ה

סמך משפטים לאלהי כסף שהוא הפסוק שפרשה הקודמת לומר 
"כי חרבך הנפת  כן-לפני כתוב  שלא ימנה דיין בשביל ממון. 

עליה" לרמוז  שצריך הדיין לראות בזמן שפוסק את הדין כאילו 
חרב מונחת לו על יריכו שאם לא פוסק לפי האמת יענש על כך 

 פניו . שיראה שגיהנם פתוחה ל
ם. סופי תיבות מרמה שאם יבא 'ר תשי'ם אש'ה המשפטי'ואל

 לפני הדיין יחקור וידרוש כדי להוציאו לאמיתו..  דין מרומה
ויש בפסוק ה' תיבות לומר לך כל הדן דין אמת לאמיתו כאילו 
קיים ה' חומשי תורה, וכאילו נעשה שותף להקב"ה במעשה 

הדין אמת  הדן בראשית: ורז"ל (שבת י.) אמרו שכל דיין
לאמיתו אפילו שעה אחת מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף 

משמעותו להגיע לחקר  לאמיתולדון  להקב"ה במעשה בראשית
הדיין מצווה לא רק לפסוק לפי הנתונים שבידיו אלא  האמת

להתאמץ ולהגיע לחקר האמת ואז עליו נאמר שכל דיין שדן דין 
אמת לאמיתו נעשה שותף לקב"ה במעשה בראשית הדגש הוא 

על הנתונים שבידיו אלא חוקר ושואל רק שלא מסתמך  לאמיתו 
ואומר הבן איש ועושה "טריקים" כדי  להגיע לחקר האמת 

דרשות מדוע כתוב אין לדיין אלא מה שעיניו רואיו צריך לומר 
מה שאוזניו שומעות שהרי לא ראה את המעשה  אלא רק שומעו 
בבית דין והסביר עיניו הכוונה לעיני השכל שלא יתייחס רק 

מע באוזניו אלא עליו לבחון בעיני השכל האם הדברים למה ששו
נראים ונכונים  שלא יבאו לידי שבועת שווא ולהוציא ממון שלא 

 על הרב שלמה קלוגר שהיה אדם כפי שמסופר כדין 

נכתב לעורר לב המעיינים בלבד לא למעשההרב יהורם חדד שליט"א/שואל ומשיבשואל ומשיב
 בירושה שהבנים אינם יכולים לגשת לירושה ללא חתימת הבנות על נכסי אביהם האם הבנות חייבות לחתום כיוון שאינם יורשות דין תורה  :שאלהשאלה

כולה לומר שקים לי כפוסקים אלו  וממלא צריך לתת להם פיצוי תשובה כתב ביביע אומר חלק ט ח"מ סימן ח' שכיון שיש פוסקים שאינה חייבת לחתום י
מהסכום שהיתה אמורה לקבל לפי חוקי  10%שיחתמו ואם עשו ללא פיצוי תבוא עליהם ברכת טוב והרב מביא שם שבקושטא נהגו שהבת מקבלת פיצוי 

אלא אם כן הסכימו  האחים לותר ולחלוק אין לבנות חלק כלל המדינה  וכל זה דווקא בנכסים שזקוקים לחתימתם אבל אם יש זהב כספים בכספת הבית 
 ,  עם הבנות (על פי דין)

חו"מ עמוד שטו'  סובר שחייבת לחתום ללא תשלום ורק עבור הטרחה כגון הפסד יום עבודה יכולה לקחת  וזכורני שדעת הפתחי  הרב קרליץ בחוט השני
מהו הפיצוי היה מעשה בדרום אפריקה בבת חרדית ששני אחיה מחללי שבת בפרהסיה ואמרו  חושן שיכולה לקבל פיצוי וכותב שם שאין סכום מסויים

) פסק לה הרב שטרנבוך מכיון שהדין זה שהם מחללי שבת לא הפריע להם אלא כשהתורה מסייעת להם  נזכרים להשתמש בתורה לאחותם את בת ולא יורשת (
(לא על חללי שבת אין להם דין השבת אבידה  אם כן תאמרי להם שאת דורשת שליש על החתימה שאת צריכה לחתום הוא מדין השבת אבידה וכיון שהם מ

 ) להעביר את הנכסים אליכם הירושה

 לדון דין אמת לאמיתו

ושרה חניה, צבן יגאל  דיקרים ובני ביתם: חדד אשר, דומי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב משה אהרון דוד ושלמה הוא יברך וישמור וינצור ויעזור וירומם ויצלח את התורמים ה
יבה, עמי ושושנה כהן, אליהו ורות נחמה חדד, רפי ואביבה וציפורה, יצחק ויוכבד תהלה חדד, גד חדד, ישראל וקרין חניה, ציפורה חדד ומשפחתה, חי ואביבה חדד, זבולון וברברה חדד, משה חיים בן אב

, וכל משפחתה  , בת שבע חדד, הרב אסף נתןדניאל פראנג'י, יוסף ומינה חדדשמעון ומרים, מיכאל ואליס חדד, עמוס רזיאל ואוריה חדד, יהונתן ושילת חדד, הדס ו זגדון, שמואל ונורית חדד, כהן
ליטל ומזל אורין עינב רבקה בת רות לזיווג הגון תהילה בת שרה, רות בת תמר, , קה ובן ,מזושן יונתן , בר רביעקב אזוביב, כהן רחמים וסוזיר' ' יעקב צבאן, דוד  ואילנה ביתן, אברהם וסיגלית מסס, ר

ועוד ] ולעלון השבועי. מלך מלכי המלכים ברחמיו ישמרם ויחיים מכל צרה ונזק יצילם יגביה כוכב מערכתם לל ליל שישי, כוללי בין הזמנים ,, כולל יום ,כושתורמים לכוללי קול כמוס[. בני ציפורה  
ל גזירות טובות וברכות מרובות, וזכות התורה תגן בעדם וימלא כל משאלות ליבם לטובה, -ל מעליהם כל גזירות קשות ורעות ויגזור עליהם הא-ר יפנו ישכילו וכל אשר יעשו יצליחו ויבטל האובכל אש

.                                 רם בן זילו, רחל בת מזלה ,אליהו בין מבירכה.  לחיים טובים ומוצלחים, ויסיר כל מחלה וכל דבר רע ונהיה תמיד שמחים ומאושרים אכי"ר. לע"נ: יו
 מותר  כל לצורך זיכוי הרבים ה כל הזכיות שמורות  ALON.DVAR.HAMELEH@GMAIL.COM   054-8464024:במייללקבלת העלון 

 יהונתן  ושילת חדד העלון מוקדש להצלחת  
שה' יתברך יצלחם במאד מאד ובני ביתם: 

ויתקיים בהם הפסוק ימלא ה' כל משאלותך  
ם הפסוק והיה כעץ שתול על פלגי ויקוים בה

מים אשר פריו יתן בעתו וכל אשר יעשה 
לראות בנים ובני בנים לפרי בטן וויזכו   יצליח

 עוסקים בתורה ותלמידי חכמים 

אביהם  לקוברו עם  הראשונה ביקש בצוואהכתב שתי צוואות וציוה על בניו שיפתחו אחת לפני הקבורה ואחת לאחר הקבורה. ש רייכמן במיליארדרומעשה 
שיקיימו את הצוואה. סירבו בתוקף ואמרו שאין דבר כזה ועל כרחם קברוהו בלי גרביים. ופתחו את הצוואה השניה לאחר  גרביים. וכשביקשו מהחברא קדישא

גם אחרי מאה ועשרים צדקה תכם דברים שעוברים א היה לי מליונים ואפילו גרביים לא לקחתי לכן תיקחו,הקבורה וראו שכתוב בערך כך, בני תלמדו לקח 
 מאה ועשרים ושנים עד  אריכות ימים שכתוב 'והלך לפניך ִצְדקך'.ומעשים טובים כמו 
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 75גליון מס' 

 תשפ"ג - משפטים

ְלחָ  ֻ ִניִנים ִמׁשּ  עניין של חינוך ם ְמָלִכין ּפְ

 ם.לְפֵניה ַּהִּמְשָּפִּטים ֲאֶׁשר ָּתִׂשיםְוֵּאֶּלה 

לא אשר ְתַּלְמֵּדם, לא ְתַּצֵּום, אלא אשר 

'להבינם  :תשים לפניהם. וכדברי רש"י

טעמי הדבר ופירושו, כשלחן הערוך 

 ומוכן לאכול לפני האדם'.

להגיש ולערוך את  העוסק בחינוךעל 

בהטעמה, בבהירות ובדרכי  החומר

הוא מגרה את הוראה מותאמים, ובכך 

רש"י  רצון התלמיד, לקראת הלמידה.

הקדוש מלמדנו כאן עוד, שלאחר 

הגשה ועריכה כראוי, בכלל לא נאמר 

לפניהם.  שהרב מלמד! הוא רק ָּשם

'יושיטו יד'  הוא מעורר עניין עד שהם

וילמדו בעצמם. בצורה זו של לימוד, 

של עצמו,  בה התלמיד הוא המורה

וא הוא המעיין, הוא המשנן וה

המתבונן, נעשית התורה למעשית 

ומעניינת. דוד המלך משבח את האיש 

ְפצו וְבתֹּוָּרת ו ֶּיְהֶּגה  אשר ְבתֹּוַּרת ה' ּחֶ

מסכת ע"ז (יֹּוָּמם ָּוָּלְיָּלה. דורש רבא 

הלימוד נקראת תורת ה',  שלפני )י"ט

ולאחר הלימוד נקראת התורה על שם 

 הלומד, תורתו, שלו. כי הוא השקיע.

ד זוכה להתחבר לתורה, לחוש תלמי

בהבנה,  לאחר שיגע בעצמו שהיא שלו,

וזהו מהות תפקידם של העוסקים 

 בחינוך!

 מערכת שיעורי לב ארי - שבת שלוםם

 

ם'  י ִחּנָ ִבִעת ֵיֵצא ַלָחְפׁשִ ְ ִנים ַיֲעבֹד וַּבׁשּ ׁש ׁשָ י ִתְקֶנה ֶעֶבד ִעְבִרי ׁשֵ  'ּכִ

 (שמות כא, ב)

התורה הקדושה אומרת לנו כאן שהעבד העברי עובד אצל אדוניו שש ' 
גאון שנים, ואחר כך בשנה השביעית הוא יוצא לחופשי. ובדרך רמז כתב ה

אהובנו הדגול, מופת הדור, רבי בן ציון אבא שאול זלה"ה, שהנה בלימוד 
התורה בישיבות הקדושות לומדים שלוש שנים בישיבה קטנה, לאחר מכן 
שלוש שנים בישיבה גבוהה, ולאחר שלוש שנים בישיבה הגבוהה נכון 
להתחתן בעזרת ה׳ יתברך. והנה השנים בישיבה נמשלו לשנות עבודתו של 

ִנים ַיֲעבֹד"  עבד ׁש ׁשָ יעבוד את ה׳ יתברך שש שנים רצופות  –עברי. "ׁשֵ
ִבִעת"  ְ י"  –בעסק התורה הקדושה, "ּוַבׁשּ  –בשנה השביעית, "ֵיֵצא ַלָחְפׁשִ

הכוונה שיתחתן ויקים בית קדוש בישראל, ולא יתעכב יותר מזה. וראיתי 
ל תלמיד בספר של אהובנו הדגול, הגאון רבי יעקב יוסף ע״ה, שפעם שא

הגאון רבי חיים קנייבסקי זיע״א: "כעת אני עוסק בתורה מרן שקדן אחד את 
הקדושה במסגרת הישיבה, אך באיזה גיל ראוי לי להתחתן?" השיב לו מרן 

(ויש אומרים זיע"א: חכמינו הקדושים אמרו: 'בן שמונה עשרה שנה'. 
נה עשרה, שהכוונה בן שבע עשרה שנה ויום אחד, שאז הוא מתחיל את שנתו השמו

אמר לו כי בן שמונה עשרה שנה ויום אחד הוא כבר בתוך השנה התשע עשרה). 
אותו בחור: "והרי בגיל שבע עשרה או שמונה עשרה יש כאלו שבקושי 
סיימו ישיבה קטנה והתחילו ישיבה גדולה, ולפי זה יסגרו את כל הישיבות 

ירבו הגבוהות?" השיב לו מרן זיע"א: "עדיף שיסגרו את הישיבות ו
הכוללים, כי כולל גם הוא ישיבה, ואדרבה, כולל הוא ישיבה למהדרין, 
ישיבה לתלמידים נשואים, שהמעלה בזה גדולה מאוד". בדור שלנו יש כל 
כך הרבה נסיונות גדולים ועצומים, ולכן ה' יתברך שמח ומעריך כל כך כל 

האסורים יהודי וכל יהודייה הנשמרים מן הבוץ, ועל ידי הזהירות מהדברים 
הובא בעלון  -תורת רבינו יורםמקור: (.  'גורמים לה' יתברך המון המון נחת רוח

 )693גליון  משכן שילה

 וצאי שבתסגולות למ סגולת השבוע:

 ַחִמין במוצאי שבת ְמלוְּגָמאשנתחמם לאחר השבת ויאמר :  –ישתדל לשתות משקה חם  :םמשקה ח
(הביא רמז לכך באורחות צדיקים  והיא רפואה בדוקה לעצבות(כלומר "דבר חם במוצ"ש מועיל לרפואה") 

 תיבות: מלוגמא חמין במוצאי שבת)ראשי  –מח"בש  –על הפסוק "הרופא לשבורי לה ומחבש לעצבותם" ש' אות ב')  (סי'ספינקא 

בספר צלותא דישראל , (ס' מטה משה בשם שכה"ג) יש נוהגים להדליק נרות במוצאי שבת: נרות
ינדור שיעשה  מביא בשם הבעל שם טוב זצ"ל : סגולה בדוקה ומנוסה שאם אדם זקוק לישועה דחופה
 סעודת מלווה מלכה לכל הפחות לעשרה אנשים, וידליק ד' נרות ויראה ע"י זה ישועות.

ע"ה  מובא בשם השומרי אמונים שהרבה נשמות מעולם העליון ניצלו בדין ונמלטו ע"י דוד המלך
 אשרי לו.. –משום שנזהרו בסעודה זו וכל שכן אם זוכה לעשות לרבים 



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

 

 ornm123@gmail.com להארות: ולרשימת תפוצה:  -יו"ל ע"י מערכת שיעורי לב ארי 

ָהיָ הַמֲעשֵׂ   ה...ׁשֶ
בָּ  ַ ְמֵריהַ ת ׁשֹוֶמֶר ת ַהׁשּ  "אִזיעָ  י ַּגִליְנְסִק ב ַיֲעקֹ י ַרּבִ  ןָמָר ל עַ  ר ִסּפוּ   \ ְמׁשַ

ָּגְזרּו ַעל ַּבחּוֵרי  –זצ"ל : "ַּבִּמְלָחָמה ָהעֹוָלִמית ַהְּׁשִנָּיה  ִסֵּפר ָהַרב ַגִליְנְסִקי

ְׁשנֹות ַמֲאַסר ְּבִסִּביר. ְלַאַחר ְּכָׁשָנה ַוֲחִצי ַּבַּמֲחֶנה ְּבִסִּביר  25ַהְּיִׁשיָבה ַהּפֹוַלִנים 

'ּקֹוְלחֹוז' ְוָעֵלינּו ָאסּור ָהָיה ָלנּו ָלֵצאת ֵמָהֵאזֹור ֶׁשִּנְקָרא  –שּוְחַרְרנּו, ַעל ְּתַנאי 

ַלֲעבֹוד ָׁשם ְּבָכל ֲעבֹוָדה ִמְזַּדֶּמֶנת ִּבְכֵדי ֶׁשּנּוַכל ְלַקֵּבל ְּתלּוֵׁשי ָמזֹון. ַהֹּקר ַּבחּוץ 

ַמֲעלֹות ִמַּתַחת ְלֶאֶפס ְּבתֹוֶסֶפת רּוַח ֲחִריִׁשית, ָהְפָכה  40ָהָיה ּנֹוָרא ְוָאיֹום. 

ת ָמֶות ִמָּיִדית. ָמָצאִתי ַאְכַסְנָיה ְּבֵבית ִאָּכר ְיהּוִדי ֶאת ַהְּׁשִהָּיה ַּבחּוץ ְלַסָּכנַ 

ָּפׁשּוט, הּוא ָהָיה ָאָדם ְמגָֻּׁשם ּוָפׁשּוט. ְלַפְרָנָסתֹו ָעַבד ַּבַּמֲאִפָּיה ַהֶּמְמַׁשְלִּתית 

ֵּביתֹו ָהָיה ֻמָּקף ִׁשְבָעה ָיִמים ְּבָׁשבּוַע. הּוא ֵאֵרַח אֹוִתי ֲאָבל ָמזֹון לֹא ָנַתן ִלי. 

ֶאָחד  ְוִהֵּנה, יֹום. ִמיָרה ֶׁשל ֶּכֶלב ִסיִּביִריְּבֶׁשֶלג ָעמֹוק ּוִמָּסִביב ַלָּבִית ָהְיָתה ְׁש 

ב ְּכמֹו ִּתְסתֹובֵ הּוא ַמִּגיַע ְוַצַהַלתֹו ַעל ָּפָניו "ָמָצאִתי ְל ֲעבֹוָדה ּוֵמַעְכָׁשו לֹא 

ַּבְטָלן ְוִיְהֶיה ְל ַּגם ֶלֶחם ֶלֱאכֹול". ַמה ָקָרה? ֶאָחד ָהעֹוְבִדים ַּבַּמֲאִפָּיה ּגַֻּיס 

ִקידֹו ָהָיה ִלְמֹׁשַח ֶאת ַהֶּׁשֶמן ַּבַּתְבִנּיֹות ַלָּצָבא ּוְמקֹום ָהֲעבֹוָדה ֶׁשּלֹו ִהְתַּפָּנה, ַּתפְ 

ָהֲאִפָּיה. ָהִאָּכר ָהָיה ְמֻרֶּצה ֵמַעְצמֹו ֶּׁשִהְצִליַח ְלַׁשְכֵנַע ֶאת ָּבַעל ַהַּמֲאִפָּיה ְלַקֵּבל 

ָרה ִּכי ִנְבַהְלִּתי ְמַעט ּוַבֲעִדינּות ָאַמְרִּתי לֹו ֶׁשֵּיׁש ְּבָעָיה ִעם ַהִּמְׂש  אֹוִתי ַלֲעבֹוָדה.

ֲאִני ׁשֹוֵמר ֶאת ַהַּׁשָּבת ּוַבַּמֲאִפָּיה עֹוְבִדים ְּבַׁשָּבת. ָהִאיׁש ִנְדָהם ְוָהָיה ָּכעּוס 

 ְמֹאד ְוֶהְרִעים ָעַלי ְּבקֹולֹו: "ַאָּתה ַמֲעִדיף ִלְהיֹות ַּבְטָלן?! ְלׁשֹוֵטט ָּכל ַהּיֹום?

יעֹו ִמַּכֲעסֹו ְוִלְפֵני ֶׁשִהְסַּפְקִּתי ְלַׁשְכֵנַע ַהְּצָעקֹות ָהיּו ָרמֹות ְולֹא ִהְצַלְחִּתי ְלַהְרּגִ 

אֹותֹו ֶׁשֵאיֶנִּני ָּכֶזה ְּכָבר ִנְדַחְפִתי ֶאל ִמחּוץ ַלֶּדֶלת ְׁשִנְטְרַקה ְבַכַעס ַעל ְיֵדי 

חֹוֵׂש ַּבחּוץ, קּור ֶׁשָחַדר ָלֲעָצמֹות ְוִהְתַחְלִּתי רֹוֵעד ְּבָכל ּגּוִפי, ִהַּבְטִּתי  ָהִאיׁש.

ִמין ּוְׂשמֹאל ְוֵהַבְנִּתי ֶׁשֵּיׁש ִלי ְּבַס ַהֹּכל ַּכָּמה ַּדּקֹות ִלְמצֹוא ִּפְתרֹון ָמִהיר. יָ 

ִמְלַמְלִּתי ִּבְׂשַפַתי ָהרֹוֲעדֹות ְּתִפָּלה ֲחִריִׁשית ְלָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְוָאז ִהְבַחְנִּתי 

ץ ַּבְמלּוָנה ְּכֶׁשרֹאׁשֹו ַּבֶּפַתח, ֶהְחַלְטִּתי ַּבְמלּוָנה ֶׁשל ַהֶּכֶלב. הּוא ָהָיה ָּגדֹול ְוָרבַ 

ֲאִני ִמְתָקֵרב ֵאָליו  ...ַהְכָנַסת אֹוְרִחים זֹו ִמְצָוה –ְלַנּסֹות ְלִהָּכֵנס ִאּתֹו ִלְמלּוָנה 

ְלַאט ְלַאט ֲאִני ִנְדַחק ְּפִניָמה  –ְּבִאִּטּיּות ַוֲאִני רֹוֶאה ֶׁשַהֶּכֶלב ַרק ִמְתּבֹוֵנן ִּבי 

ַּבְמלּוָנה. ָׁשַכְבִּתי  ֶלב ְמַפֶּנה ִלי ָמקֹום ְוִהֵּנה ֲאִני רֹוֶאה ֶׁשַחִּמים ְוָנִעים ֶאְצלֹוְוַהּכֶ 

ְּבֶמַתח ּנֹוָרא ְלֵצידֹו ַעד ֲאֶׁשר ִנְרַּדְמִּתי. ַּבֹּבֶקר ָקְמִּתי ְוָיָצאִתי ְלַאט ַהחּוָצה. 

ִּתי ִּפָּתרֹון ְלַמָּצֵבי. ַּבחּוץ ָּפָגְׁשִּתי ּהֹוֶדיִתי ָלּה' ּוִמיַהְרִתי ָלֵצאת ֵמָהֵאזֹור ְוִחַּפְׂש 

ִּביהּוִדי נֹוַסף, ָאָדם ָזֵקן ׁשֵאין לֹו ֶאְפָׁשרּות ַלְעזֹור ִלי ֲאָבל ִנֵחם אֹוִתי ְּבִסּפּור 

: 'ִתְׁשַמע, ַאָּבא ֶׁשִּלי ָהָיה ֶעְגלֹון, ָאַמר ִלי, ֶׁשִאם ַיִּציעּו ִלי סּוס ְּבַעד  ְוָאַמר ָּכ

, ִהְתַיֵחס ְּבַחְׁשָדנּות, ַמּדּוַע הּוא ְמעּוְנַיין ְלִהָּפֵטר ֵמַהּסּוס ֶׁשּלֹו? ְוִאם  סּוְס

ְּבׁשּום ֹאֶפן ַאל ַּתְסִּכים, ִּכי ַהּסּוס  –ִיְרֶצה ְלהֹוִסיף ְל עֹוד ֶּכֶסף ְּבנֹוָסף ַלּסּוס 

ְלהֹוִסיף ְל ֶּכֶסף.  יםֶׁשַּמִּציִעים ְל עֹוֵמד ָלמּות, ֶׁשִאם לֹא ֵּכן לֹא ָהיּו מּוָכנִ 

ֲאָבל ְלֻעַּמת זֹאת, ִאם ִתְרֶאה ֶעְגלֹון ֶׁשּלֹא מּוָכן ִלְמּכֹור ֶאת סּוסֹו ַּבֲעבּור ׂשּום 

ִסֵּכם ָהֶעְגלֹון: "ֲאִני לֹא  הֹון ֶׁשָּבעֹוָלם, ִסיָמן ֶׁשַהּסּוס ֶׁשּלֹו טֹוב ֵמֵאין ְּכמֹותֹו.

ִני רֹוֶאה ָׁשַאָּתה ָהִייָת ָיכֹול ְלַוֵּתר ַעל ֲעבֹוָדה ֵמִבין ַהְרֵּבה ְּבתֹוָרה, ֲאָבל ִאם אֲ 

ָּכזֹאת ֲחׁשּוָבה ְוֵכן ַעל ָהַאְכַסְנָיה ֶׁשְּל ַּבֲעבּור ְׁשִמיַרת ַהַּׁשָּבת, ִסיָמן ֻמְבָהק 

הּוא ֶׁשַהַּׁשָּבת ֶאְצְל ִהיא אֹוַצר ָיָקר ֵמֵאין ְּכמֹותֹו. "ַהִּסּפּור ַהֶּזה", ָאַמר ָהַרב 

 ת.נ.צ.ב.ה. וזכותו תגן עלינו אמן!  ֵּזק אֹוִתי ֶׁשֲאִני ַּבֶּדֶר ַהְּנכֹוָנה"."ִח 

 

 

מרן רבי הילולת 

 גלינסקייעקב 

 זיע"א

הרב יעקב גלינסקי, (ט' טבת 

כ"ב שבט תשע"ד)  -תרפ"א 

ראש ישיבה ודרשן ברוח תורת 

המוסר, נולד בט' טבת תרפ"א 

בעיירה קריניק שבפולין לאביו 

מרת  הרב אברהם צבי ולאמו

דבורה. בילדותו למד בתלמוד 

תורה ובישיבה בעיירת הולדתו, 

ובשנת תר"צ עבר לישיבת 'בית 

יוסף נובהרדוק' בביאליסטוק. 

היה מתגורר בבני ברק ומשם יצא 

למסעות חיזוק בכל הארץ ורבים 

: זצ"ל סח הרבהשיב מעוון. 

החזו"א המשיל את עבודת הסבא 

מנובהרדוק לאדם הכורך מוט 

ם כתפילין. יידיהברזל על 

 הכיצד?

עבודה איטית  –הרב ענה: תפילה 

 –מעקב  –פרטים קטנים  –

התעלמות  –רציפות  –התחייבות 

בטחון ואמונה. והכל  –מקשיים 

 –תוך כדי "האמנתי כי אדבר" 

לדבר על זה עם עצמך וללמוד מכל 

 דבר.

   .נ.צ.ב.ה.ת

 ועכי"א אמן זכותו יגן עלינו  
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לע"נ 
נתנאל בן 

רה וציפ
שלמה ו

רפאל בן 
אסתר 

 ת.נ.צ.ב.ה

ל ַאְלָמָנה ְוָיתֹום לֹא ְתַעּנּון   )כב, כא( ּכָ

מה שאין כן בכל הדינין  - מצוה זו כתובה בלשון רבים
לפי שכולם פושעים בם אפילו  - הכתובים בפרשה זו

שהרי רואים הם עלבונם  ,אותם שאינם מקניטים
... וכן הזכיר העונש בלשון רבים ,מוחיןושותקים ואינן 

  ) חזקוני(

ומבואר ברש"י  הקפידה התורה מאד על עינוי אלמנה ויתום,
ם ) שהטעם שהחמירה בהם התורה מפני שדמעתשבת יא.(

  .מצויה
*   *   *  

דוד הגאון רבי שליט"א: אליעזר טורק מספר הרה"ג רבי 
קף גדלותו יזצ"ל נודע בירושלים של מעלה בה בהר"ן

וביחוד  בצדקותו ובקדושתו המופלגת, וגאונותו התורנית,
בדקדוק המצוות ושמירת ההלכה עד כדי מסירות נפש 

- שולחן'למרות צניעותו המופלגת שמו יצא לתהילה כ ממש.
 עילאית לחקות אותה.כעמוד ההוראה וכדמות  חי, 'ערוך

אישיותו הקורנת השפיעה רבות על דמותם של בני ירושלים 
כל הרואה את " ממליצים אודותיו: שהיו ,המדקדקים בהלכה

  ...". נזכר הלכה ודד
  :מפעים הבא שמעתי מפי אחד מצאצאיוהפור יאת הס

 ,'שערי חסד'בשנותיו האחרונות התגורר רבי דוד בשכונת 
 ע"ה, פרידמן] קהיחי[ יוכבד בבית בתו הרבנית חיה

שהתאלמנה בצעירותה מבעלה הגאון רבי משה פרידמן 
'תיקון  מדי לילה היה רבי דוד משכים קום לאמירת זצ"ל.
ולאחר מכן עסק בתורה עד כשעה וחצי לפני זמן  , חצות'

 אז צעד לאיטו פסיעה אחר פסיעה לעבר בית הכנסת ותיקין.
חברותא עם אחד בשם המשיך ללמוד  בשכונה, 'הגר"א'

הרבנית  מתלמידי החכמים החשובים שבשכונה. בתו,
הקפידה  באופן מהודר ביותר, שנהגה בו כיבוד אב פרידמן,

להכין עבורו כוס קפה כדי  אף היא לקום באשמורת הבוקר
רבי דוד היה משיב בו את נפשו  לבו. מהביל להחם בו את

    .ומזדרז לצעוד לבית הכנסת
דקות  כשהגיע רבי דוד לבית הכנסת, והנה, באחד הלילות,

פנה אליו  אחדות לאחר שהחל ללמוד עם החברותא,
במפתיע וביקש את מחילתו על כך שהוא נאלץ כעת לעוזבו 

בתחילה ניסה  ולשוב בדחיפות הביתה כי שכח דבר מה...
קח ממנו ידעו כמה מאמץ וזמן תובי החברותא לעצור בעדו,

קם ויצא. כששב  ו,אך רבי דוד היה החלטי בדעת הדרך,

ולמרות שלא  לבית הכנסת כבר עמדו הציבור להתפלל,
כרה על פניו ינ די יום,יהספיק להשלים את חוק לימודו כמ

   ארשת של שביעות רצון.
כל  ידע כי החברותא שהכיר את הליכותיו של רבי דוד,

והסתקרן  מעשיו מונהגים בדקדוק על פי דעת תורה והלכה,
יכול היה לגרום לרבי דוד לנטוש לדעת איזה דבר חשוב 

אולם  אותו כך באמצע הלמוד ולבטל את לימודם הקבוע,
רק לאחר הפצרות מרובות, נענה  רב לפרט.ירבי דוד ס

ואמר: "ודאי ידוע לך כי כיום אני מתגורר בביתה של בתי 
והנה היום שכחתי לשטוף את הכוס בה שתיתי   מנה:לאה
י כי עד שאשוב חששת ת הקפה לפני יציאתי מהבית.א

והדבר יקשה  על  בש,ישארית הקפה תתי מתפילת שחרית,
לשטוף את הכוס  עקבותייחזרתי אפוא על  בתי לשטפה.

   ...."בעוד השארית רכה
הרי בסך הכל זוהי  אינני מבין," החברותא נדהם ותמה:

    ."?ודאי מוחלת לך על כך בלב שלםווהיא ב בתך,
   "....!, היא אלמנהזאתאך בכל , "דודי אמר רב!", נכון"

הרי כל רגע של ביטול תורה אצל רבי דוד היה  מרעיש!
העידו עליו  מחושב עד לאחת.וזמנו היה מדוקדק , נורא

מדו על דעתו לא בזבז רגע אחד מזמנו ומכיריו כי מיום ע
אולם כדי לא להטריח אלמנה בצער כה  ם.ושלא נצלו עד ת

הקדיש לזה  ,ספק שלא היתה מקפידה על כך שאין מועט,
  ]מלא'מתוך 'אוצרותיהם א[                      קרוב לשעה...    

ַחת  י ִתְרֶאה ֲחמֹור ׂשַֹנֲאָך רֵֹבץ ּתַ ּכִ
אוֹ  ָ ֲעזֹב ִעּמוֹ ... ַמׂשּ   )כג, ה( ָעזֹב ּתַ

זצ"ל,  ראובן קרלינשטייןה'מגיד מישרים' הגה"צ רבי 
): תנחומא סי' אממחיש פרשיה זו עפ"י דברי חז"ל במדרש (

נקרא להם  ,]מקביל לנהגי מוניות של היום...[ 'מעשה בשני חמרים'
כבר כמה שנים  .'היו שונאים זה את זה'ש געצל ושמערל,

"אתה תופס לי את הפרנסה, חוטף : שגעצל אומר לשמערל
. !"האתה מוציא לי את הלחם מהפ מהיד, ליינטיםלי את הק

מה  קודם,אני הייתי  אתה גנב, ,לא" ושמערל צועק לעומתו:
שונאים ... ששון ושמחה . בקיצור,"אתה לוקח אותו
וכל יום מעשים  עוד חודש, עוד שבוע, מושבעים. עוד יום,

   ביניהם תהום מפרידה.  ...שנאה כזו שלא שייך חדשים,
פנוי : "יום אחד עומד געצל בתחנת ההסעות וצועק

אחרי  פתאום,. אף אחד לא בא . ואין קונה,"להובלה



  
וגם הוא מחכה  שמערל,, מגיע השונא שלו שעתיים,
בדיוק באותו רגע מגיע אחד שצריך הובלה  לקליינט.

 ,הלה נענה לו". כנס... בוא בוא," ושמערל הזה צועק לעברו:
   .מטעין על חמורו את המשא ומתכונן לצאת לדרך

"אני שעתיים  זועק לעברו געצל,", אתה לא מתבייש!?"
לך אין  א'גזלן, א'גנב, ואתה בא ולוקח? עומד פה ומחכה,

כך עמד געצל וקילל את שמערל על מה  ".מחילה עולמית!
  שעשה לו. 

הגיע  - בשעה טובה ומוצלחת ו ברוך ה' אחרי שעה וחצי,
הלב מלא עד גדותיו בשנאה  וגעצל יוצא עמו לדרך. נוסע,

והנה לפתע הוא רואה מרחוק  לשמערל. הוא נוסע ונוסע,
ריבונו " יודע מי זה, ואומר:הוא לא  חמור רובץ תחת משאו.

יהי רצון, אבל . "...יהי רצון שזה יהיה שמערל של עולם,
 עדיין הוא לא יודע מי זה. נוסע הלאה ומגיע קצת יותר קרוב:

". כמו הכובע של שמערל... לעגלון יש כובע אדום גדול,"
 זהו זה. ...או" ואז אורו עיניו: עד שמגיע אליו. מתקרב עוד,

עד שיבוא... יהא מונח  אין עובר ושב, שמערל תקוע כאן,
   ."!לות לאור השמשיוילמד לקח שלא עושים כאלו גז

דיו : "לוקח את המושכות וצועק נעמד על העגלה,געצל 
. הרמב"ם אומר שאין ..םישמההשמחה עד לב ", ודיו!

   ..שמחה גדולה יותר מהנקמה.
 , ושמערל נותר לו שוכב עם החמור.בדרכו געצל ממשיך

לפתע  , מאה מטר.ם מטרעוד חמישי ך לנסוע,ממשי געצל
הלא יש לי הזדמנות  מה עשיתי?" חולפת בראשו המחשבה:

כי תראה חמור שונאך רובץ תחת ' נפלאה לקיים מצות
מי יודע אם עוד פעם בחיים , משאו ...עזוב תעזוב עמו'

ן לי שונא אי בהידור, 'חמור שונאך' - אזכה לקיים כזו  מצוה
תפילין הנחתי היום? קריאת  ואני אלך? ,יותר גדול משמערל

גם זו מצוה ו הרי זו מצוה בתורה שמע אמרתי היום?
מסתובב לאחוריו ומגיע אל אותו בעל  הוא עוצר,  . "בתורה

שב שהלה בא לתת ושמערל ח השונא הגדול שלו. מחלוקת,
   ...לו מכות

 אולי אפשר לעזור לך," פונה אליו געצל, ,"שמערל תגיד לי,"
  ". שאתה לא מסתדראני רואה 

 נו,?'. ומיד מתעשת ואומר: "מה קורה פה, 'ההוא לא מאמין
  .   אני שוכב פה שעתיים וחצי ואף אחד לא בא" בטח בטח,

   ."המשא א ביחד נפרוק אתוב "בסדר, -
ומקיימים ר החמואת מקימים  ם את המשא מהחמור,יפורק

 געצל קיים את מצות כך עשו שתי מצוות: מצות טעינה,
  .. ושמערל גרם לו לקיום המצוה. ,'ב תעזוב עמועזו'
    מתעניין שמערל.", להיכן אתה נוסע?"
      .לירושלים אני נוסע"" -
   ".גם אני בדרכי לשם זה טוב, נו," -

רו יחבש ,נמצאו עושין שלום ביניהם): שםומסיים המדרש (
ראה היאך ריחם עלי  ,לא הייתי סבור שהוא שונאי"ה :אומר

מתוך כך נכנסו לפונדק  ",כשראה אותי ואת חמורי בדוחק
זה מה שאמר הכתוב  ,אכלו ושתו ביחד ונתאהבו זה לזה

ביעקב אתה  משפט וצדקה ,אתה כוננת מישרים' ):תהילים צט(
  ]יחי ראובן'מתוך 'ו[                                              '.עשית

ם אֵ  ַוֲהִסרִֹתי ַמֲחָלה ה'...  ת ַוֲעַבְדּתֶ
ךָ  ְרּבֶ   )כג, כה( ִמּקִ

אבי מורי שליט"א:  יחיאל מיכל צוקרסיפר הרה"ג רבי 
ישלח 'שליט"א, יהודי יקר, סובל כבר שנים מאסטמה קשה, 

. כידוע, האויב הגדול ביותר לאסטמה הוא 'ה' דברו וירפאהו
האבק. אמי שתחי' עוברת בכל יום בסמרטוט על הריהוט 
הישן שבבית כדי שלא יהיה שם אבק ח"ו. בנוסף, הצורך 

  החשוב ביותר הוא אויר נקי. 
טח ש - הנדיר בבני ברק  - בסמיכות לבית הורי היה מצרך

היה זה שטח שלא ניתן לבנות בו בנין מגורים כיון  ..פתוח.
בין הבניינים, כך נותר השטח  'מובלעת' מעין הושהוא מהו
  ריק ונקי. 

ימים הקצתה עיריית בני ברק את המגרש עבור ביום מן ה
התושבים ידעו, . 'באר יהושע'בניית תלמוד התורה 

שהיה להם עד כה ורעש  רהאווישכשיבנה הבנין יחסם כל 
ישמע בכל שעות היום. בד בבד,  - בלע"ה  - של מאות ילדים

השביל המוביל לת"ת יבנה כשני מטרים מתחת לחלון בית 
ות הילדים אמור לכסות את הבית הורי, והאבק שיעלה ממא

  בכל יום... 
רה, החל יאחד השכנים, שלא זכה לאהבת תורה ית

להחתים את תושבי השכונה נגד הקמת התלמוד תורה. 
ברור היה לו, שאבי שליט"א יהיה המתנגד הגדול ביותר, כי 

  בשבילו זה יותר מספק פיקוח נפש!... 
של  'דשמוסף שבת קוה' את  משבא אל אבי, פתח לו אבי

שמספר שבועות קודם לכן התפרסם בו סיפור  'יתד נאמן'
מרו. סופר שם, ואת אבי מאד והוא החליט לש 'תפס'ש

פה עמדה יפה קשה. המגירופה התפשטה מגישברחבי א
לוז'ין. אוולוז'ין, ובאו וסיפרו זאת למרן הגר"ח מאלהגיע לוו

ה. יפה יותר יאמרו לו, וכך היהגר"ח הורה שכשתתקרב המג
גר"ח. הפה קרבה מאד. הלכו ואמרו זאת ליהגיע היום והמג

הוציא הגר"ח את תלמידי הישיבה לרחוב עם סטנדרים 
 בחוריםוגמרות, ובכל כמה עשרות מטרים העמיד שני 

 -לוז'ין. א, וכך הקיף את כל וובחברותא שישבו ולמדו
   .לוז'ין!!!אהמגפה הלכה והתקרבה, ונעצרה בוו

 - אמר: "אם רוצה אני חיים ארוכים פנה אבי שליט"א לשכן ו
אין לי דבר גדול יותר מתלמוד תורה מתחת לאפי, זו 

רים אם יחסרו חד -אדרבה!  .השמירה הטובה ביותר!
לכיתות כדאי שיבנו אותם בתוך החצר שלנו ממש, וכך 

ואם על ירידת מחירי הדירות  ,תהיה השמירה טובה יותר!
  !". 'ברכה "חכף לתית'אתה מדבר, הלא חז"ל הבטיחו ש

עד שפעל שלא יאונה וזכה אבי לעמוד בראש הוובאמת, 
, "תבזאת, שמאז הוקם הת אני מעידולתלמוד תורה כל רע. 

, הרבה פחות ממחלת האסטמהסובל  אבי מורי שליט"א
רכש לשני ילדיו  באותה תקופה -לא רק זאת ו ברוך ה'.

 ין רבצו עליו חובות מחתונות קודמות, ובתוךידירות, ועד
מספר שנים מועט, אף על פי שעזב את העבודה, חיסל את 

   ]המתוך 'להאיר' על סידור התפיל[.                 כל חובותיו!!!



  

ר  ּבֶ ר ּדִ ָמע ה'ּכֹל ֲאׁשֶ ה ְוִנׁשְ   )ד, זכ( ַנֲעׂשֶ

אותה קבלה שקבלו ישראל עליהם את דברי ספר הברית, 
שבת פח. זיכתה אותם והתעטרו בשני כתרים מזיו השכינה (

  ). ללמדנו מה רב כוחה של קבלה, ומה עצום פריה.וברש"י שם

*   *   *  
זצ"ל, ראש ישיבת 'באר  משה שמואל שפיראהגאון רבי 

היה יעקב', יצא לחו"ל לגייס כספים לטובת הישיבה. הוא 
וביום  .להיפגש עם כמה יהודים אמידים תומכי תורה אמור

הגיעה שעת  -היהודים הללו מבדרכו לאחד  -מן הימים 
כנסת להתפלל. בסיום התפילת המנחה, והוא נכנס לבית 

התפילה, בעת אמירת 'עלינו  לשבח', ניגש אליו יהודי מקומי 
נכבד, והושיט לו יד לשלום... מקורביו של רבי משה שמואל 

לא הוא אחד מגדולי תומכי ה - מזהים מיד את האיש 
התורה, ומנסים להפנות את תשומת לבו של הרב, כדי 
שישיב בהושטת יד, אך הרב אפילו לא נושא אליו את עיניו. 
הם מנסים לרמוז בכל דרך, אפילו לוחשים באוזניו כי אחד 
מגדולי תומכי הישיבה ניצב מולו,  ורבי משה שמואל 

כשסיים  מתעלם מהם, ומוסיף לומר 'עלינו לשבח' בכוונה...
ילת 'עלינו לשבח', רבי משה שמואל נושא אליו את את תפ

היות ו'עלינו לשבח' נאמר 'עיניו הטובות, ואומר כמתנצל: '
בסוף התפילה, לפעמים עלולים חס ושלום להיכשל בזלזול, 
לומר את הקטע הזה במרוצה, תוך כדי עיסוק במשהו אחר, 
וכיוצא באלה... לכן קיבלתי על עצמי קבלה טובה, שלא 

באמצע אמירת 'עלינו לשבח' בשום מחיר שבעולם, להפסיק 
היהודי האמיד שמע את   '.ולכן לא השבתיך בשלום!'

'זו מתנה יקרה עבורי 'הדברים, ונפעם מגדלות הנפש. 
'עם 'חש בהערצה, ל - 'להיות שותף עם כבוד ראש הישיבה'

יהודי שלא משנה את קבלותיו הטובות, גם כשעומד נכחו 
כסף... לפיכך אתן לישיבה סכום כפול  יהודי שנותן לו הרבה

וזהב, שלף מכיסו פנקס שיקים ועט מ . הואאמר - 'ומכופל!'
  ורשם המחאה בסכום עתק לטובת הישיבה...

 *   *  *  
ארץ האלפים הקסומה, העיירה ארוזה שבשווייץ העטופה 

דרך לא דרך התגלגל לכאן בחור לבן מרהיב. ב- סגול-בירוק
 .קפידה על קלה כבחמורהצעיר, שמוצאו ממשפחה המ

גרמו לו לזנוח את דרך ש עברו עליו כמה משבריםבחור זה 
התורה עליה גדל וחונך. הוריו של הבחור חשו כי עולמם 

  חרב עליהם, את כאב ליבם וסאת יגונם לא ניתן לתאר... 
הבחור הגיע לארוזה שבשווייץ, והוריו הכאובים נמנו וגמרו 

  יבו לכור מחצבתו. לחפש דרך למצוא מסילות ללבבו ולהש
אריה בתום מחשבה מאומצת, פנו ההורים אל הגאון רבי 

כי יסע לארוזה, ויזמין את בנם לו , והציעו זצ"ל שכטר
לשמש עבורו כנהג שילווה אותו בדרכים. ההורים ישאו 
בנטל ההוצאות, והרב ישתדל בימי שהותו בשווייץ להיכנס 

ה תהבן האובד לשיחה אישית, שאולי באמצעו -עם נהגו 
הרב שכטר שמח  תימצא הדרך להשיבו לחיק התורה.

להיענות להצעה, אולי יצליח להציל יקר מזולל ולהשיב נפש 

יהודית אל אביה שבשמים. הוא התקשר אל הבחור ששמח 
  על ההכנסה המזדמנת, והמריא לשווייץ. 

בשדה התעופה קידם הבחור את פניו, סייע לו לשאת את 
  הרכב.  המזוודות והראהו היכן חונה

הם הגיעו לשבות בבית המלון בארוזה, סעודת ליל שבת 
עברה עליהם בהתרוממות הרוח, בזמירות ובשיחות 

עלות על פנו שניהם ל - נעימות, וכשהסעודה הסתיימה 
    יצועם, בחדר שבבית המלון. 

 -ים ימימה כהקפדתו מימ -לפני שפנו לישון, הרב שכטר 
ית על יד המיטה. מכין נטלה וקערה לנטילת ידיים בשחר

לבחור שלצידו,  הוא מכין גם -הוא לא מכין רק לעצמו... 
לנהג הנלווה אליו. הרב מציב לצד כל מיטה קערה וספל מים 
זכים, ועם שחר, לאחר שהוא מתעורר ונוטל את ידיו 
כהלכה, הוא פונה להעיר את הבחור. הבחור פוקח עיניים, 

ידיו, שכן  כדי שיטול אתב -והרב מקרב אליו את הספל 
הוא נטילת  -הדבר הראשון שיהודי עושה בקומו בבוקר 

ידיים כהלכתה, השראת טהרה עם שחר, כדי שהיום כולו 
יעבור בטהרה. וכפי שכתב ב'שולחן ערוך הרב', כי המקפיד 

ו, הוי אומר: לקדוש ייאמר  -על נטילת ידיים כהלכתה 
כן, וא   .הקדושה של יהודי תלויה בנטילת הידיים בבוקר!

הבחור מגביה את הספל בידו האחת ונוטל את ידו האחרת 
שלוש פעמים, מעביר את הספל לידו השניה ושוב נוטל 
שלוש פעמים. הרב שכטר מביט בו בתמיהה, שכן נטילת 
ידיים בשחרית, כמו נטילת ידיים לטהרה ובשונה מנטילת 
ידיים לסעודה, עליה להיעשות לסירוגין: יד ימין ואחריה יד 

, ושוב יד ימין ושוב יד שמאל, ושוב יד ימין ושוב יד שמאל
שמאל. ואילו הבחור נטל יד אחת שלוש פעמים ברצף, ואחר 
כך את היד השניה שלוש פעמים ברצף, אין זו נטילה 

     .כהלכה!
הרב נכנס בשיחה עדינה עם הבחור על הנושא, והבין כי 
ו הבחור מעולם לא למד את הלכות נטילת ידיים, ולכן אינ

יודע כיצד נוטלים כהלכה. הרב שמח ללמד את הבחור כיצד 
הבחור קם מהמיטה לסירוגין, ו -נוטלים ידיים כהלכה 

ומתחיל להתכונן לתפילה, כשיום השבת מוסיף לעבור 
  עליהם בשמחה ובאושר. 

במוצאי השבת נוסעים השניים לשדה התעופה, הנהג 
הבחור מתלווה אל הרב שכטר ונפרד ממנו בהתרגשות. 

מודה על השבת המרוממת שהיתה מנת חלקו, ושואל את 
הרב אם יש משהו שהרב יוכל להעניק לו כמתנת פרידה. 
הרב שש ושמח כמוצא שלל רב, כדאי עבורו כל המסע רק 

ראה נא בני 'בשביל הרגע הזה, והוא משיב ואומר מיד: '
כרוני ייקירי, עברנו יחדיו שבת כה מרוממת ונפלאה, אך בז

נותר חקוק הרגע בו חשת כאב על שלא ידעת את סדר 
נטילת ידיים שחרית כהלכתו. לפיכך, אבקשך שתקבל על 
עצמך קבלה טובה קטנה אחת, אך מאוד משמעותית: 

ליטול  - שתקפיד בכל יום, כל בוקר, לפני קומך מהמיטה 
ידיים כהלכה, לסירוגין. וכך, אדע שזכיתי להטמיע בך נכס 

ולם, וגם אתה כל בוקר תזכרני לטובה צאן ברזל לע
הבחור ניאות מיד. הן זו פעולה כה קטנה, נראית  '.ולברכה!'



  
ממילא הוא עושה זאת,  -כחסרת משמעות. נטילת ידיים? 

אז יעשה אותה באופן מהודר: לפני הקימה מהמיטה, 
הוא ימלא  -לסירוגין. אם זה מה שמעניק להרב שכטר אושר 

אתר הבחור קיבל על עצמו את על  .את מבוקשו בשמחה!
הקבלה הזו, ומני אז החל להקפיד על קיומה. מדי לילה היה 
מכין ספל מלא מים על יד המיטה, ועם שחר היה נוטל את 

    ידיו לסירוגין, כדת וכהלכה. 
לא עבר אלא חודש ימים, עד שהרב שכטר קיבל שיחה 

'מאז שהחל בננו 'נרגשת מהורי הבחור, והם בישרו לו: 
פיד על נטילת ידיים של שחרית כהלכתה, הוא התחיל להק

לחוש שמשהו בצורת התנהלותו אינו כשורה, שמעמדו 
כנוטל ידיים כהלכה מחייב עוד  חיבור כלשהו לעולם התורה 
והמצוות. ולכן, בשבועות האחרונים החל לקבוע עתים 

   '.לתורה!'
הרב שכטר נרגש. אכן, זו בשורה משמחת בהחלט, 

ה בשורה נוספת: עוד כמה חודשים חולפים, שהביאה בכנפי
והנה הבחור מתחזק עוד יותר, והוא כבר מתפלל שלוש 

אלו הישגים רוחניים שאך לפני כמה  .תפילות ביום בציבור!
ההקפדה  -חודשים איש לא חלם שישיג אותם, והנה כי כן 

  .על הקבלה ליטול ידיים כהלכה הביאה אותו אליהם!
ספר 'כי אתה עמדי', פותח צוהר סיפור נפלא זה, המובא ב

אפילו אם היא קטנה. הנה, הבחור  לעוצמתה של קבלה,
שמצבו הרוחני נחשב אבוד, וברגע שהחל להקפיד ולו על 

הדרך לחזור לכור  מצא לבבו את -נטילת ידיים כהלכתה 
  .מחצבתו, לשוב לאבא שבשמים בתשובה שלימה!

*   *   *  
יום שגרתי, עד הרגע יום שלישי, כ"ג אלול תשס"א, החל כ

בהלם. התאריך התואם בלוח השנה ה בו העולם כולו הוכ
ו בספטמבר', תאריך שהפך למושג. זה 11'-הלועזי הוא ה

היום בו מחבלים מרצחים חטפו ארבעה מטוסים, וביצעו את 
ישירות לתוך  נכנסושכ -הפיגוע הגדול בהיסטוריה האנושית 

ו חריבוה מגדלי התאומים שבמנהטן שבארצות הברית,
  אותם לחלוטין, קוברים אלפי הרוגים תחת ההריסות. 

ר' משה א., היה אחד היהודים שהחזיק משרד ב'מגדלי 
התאומים'. כדרכו מדי יום, יצא מביתו שבבורו פארק אל 
הרכבת, ממהר להגיע לעבודה. באותו היום התעורר מאוחר 
ואף אמר סליחות, ולכן הגיע בשעה מאוחרת מהצפוי, ואץ 

ף, בכדי לתפוס את מקומו בקרון מתנשם ומתנש -רץ 
שהו חשוב, הוא נזכר במ -רגע בו מתיישב הרכבת. והנה, ב

חשוב עוד יותר מלהגיע בזמן למשרד. הוא נזכר כי יש 
בשל  -משהו חשוב אותו הוא מקפיד לעשות מדי יום, והיום 

   כח ממנו. אבל, קבלה זו קבלה... ש -הלחץ 
ר' משה  .שנים ספורות לאחורבמה דברים אמורים? נחזור 

אלתר אלעזר מנחם נמנה בין חסידיו של הרה"ק רבי 
זי"ע, והוא מגיע לרבו ובפיו שאלה פשוטה.  בידרמן מלעלוב

מבקש הוא לקבל על עצמו קבלה אחת טובה שיוכל לעמוד 
. הרבי שמע את השאלה ואורו עיניו. לקיימה יתאמץובה, 

חסיד מבקש קבלה טובה, שואף להתחזק, כוסף לקרבת 
בי נעצמו באמצעות קבלה שיוכל לקיים. עיניו של הר אלוקים

'תקבל על 'ואת פניו אחזו שרעפי קודש, ואז הוא משיב: 
ר' משה   '.עצמך לטבול כל יום במקווה, חוק ולא יעבור!'

שומע את ההוראה, וניאות לקבלה על עצמו. בימים כתיקונם 
זו קבלה די קלה, הוא הכניס את המקווה למסלול הליכתו 

ח טהרה מדי בוקר, וחש כי הקבלה הזו אכן משרה עליו רו
כשהוא מיטלטל בדרכים או מתחיל את  -נפלאה. לפעמים 

היום בשעה מוקדמת, נדרש למאמץ כדי להצליח לעמוד 
הלא זו בדיוק המטרה של קבלה, להתאמץ  -בקבלה, ועדיין 

קצת כדי לעשות את רצון ה', להתחזק במשהו מסוים כדי 
ובדיוק באותו היום,  .להצליח להתקרב לאבא שבשמים!

ול תשס"א, ביום הזה שכח. הוא התעורר מאוחר, בכ"ג באל
כל אלו הכניסו  -והתפילה והסליחות שבוע לפני ראש השנה 

רוץ חסר תקדים. הפגישות מתחילות מוקדם, וכך, יאותו למ
המקווה, הקבלה הטובה שלו, פשוט נשכחה מלבו... עתה 
הוא כבר יושב בקרון הרכבת, אך ברור לו כי הוא קם 

הדלת... רגע לפני שהקטר נועל את ממקומו ומזנק אל 
הדלתות, מצליח ר' משה להיחלץ מהקרון. הוא יודע 
שהפגישות דחופות, ולכן הוא ממהר מאוד לחפש מקווה 
בקרבת מקום. די מהר הוא מוצא, תוך דקות ספורות הוא 
טובל, ושב אל תחנת הרכבת, מספיק את הרכבת הבאה, 

   ה. עליה הוא עולה ומתיישב, והיא יוצאת לדרכ
ל הנוסעים נבהלים ונרתעים לאחור, כבלימה חדה.  -לפתע 

מזנקים אל החלונות לראות מה קרה. לנגד עיניהם 
הנדהמות הם רואים את המגדל הצפוני שבמגדלי התאומים 

פטריית אש  .בוער, כשזנב מטוס נעוץ בקומותיו העליונות!
ועשן מתרוממת, והרכבת עוצרת את נסיעתה באחת. הקטר 

 הדלתות, והנוסעים המבוהלים מתחילים לצרוח.מגיף את 
עוד כמה דקות חולפות ושוב נראה מטוס ענק מתנגש אל 

ר'  תוך המגדל הדרומי, המגדל בו מצוי המשרד של ר' משה!
משה נתקף בבהלה. לנגד עיניו הוא רואה את משרדו בוער 

ו עברארוכות שעות  ..באש, ועד מהרה המגדל כולו קורס.
הצליחו להיחלץ מהזירה המסוכנת, ובכל  עד שנוסעי הרכבת

מה 'אותן שעות עובר במוחו של ר' משה הרהור מצמרר: 
היה קורה לולא הקפדתו על קיום קבלת הטבילה במקווה! 

כי אז  - הן אם לא היה סב על עקבותיו כדי לעמוד בקבלתו 
היה ספון כבר במשרדו שבמרומי המגדל, והיה מסיים את 

קבלה הטובה לטבול במקווה מדי ה .חייו בטרגדיה נוראית!
יום הצילה את חייו, פשוטו כמשמעו! ההקרבה למען קיום 

   '.שאירה אותו חי וקיים!ה -הקבלה הטובה שלו 
סיפור מופלא זה, אותו סיפר בנו של האדמו"ר מלעלוב, 

שליט"א, מחדד עד  אלימלך בידרמןהמשפיע הגה"צ רבי 
ולה לחולל כמה קבלה אחת עשויה לגרום להצלת חיים, יכ

נס מופלא שכזה. לולא הקבלה הטובה והעקשנות לעמוד 
בה, לולא היה ר' משה מקפיד לטבול במקווה מדי יום גם 

קבלה טובה  ' ישמור ויציל... ה -במחיר איחור לעבודה 
אחת, יש בה את הכח להציל את החיים, לפתוח שערי 
 ניסים וישועות. הבה נקבל על עצמנו קבלה טובה אחת,

        .לא נדע אלו שערי שמים היא פתחה בפנינו! לעולםש
  ]מתוך 'פניני פרשת השבוע'[

   parperet100@gmail.comלקבלת העלון במייל ניתן לשלוח בקשה ל:
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כ"ו שבט תשפ"ג | פרשת משפטים | שבת שקלים | גליון 686

שע"י ביה"כ "בית לוי", רח' יוסף חכמי 48, מדורגי בית וגן ירושלים

ההההההההדלקקת נרוהדלקת נרות

מדבר שקר תרחק

11116666:::55522211118888:::00044411118888:::44442222
עעע"פפ לווחח "אאווורר

לפפי  ההההחחייםם""
זזזמממנניי יררוששללייםם  

 המשך
בעמוד 4 >>

| שבת שקלים | גליון 686 פטים

מי 48, מדורגי בית וגן ירושלים



ילדים של 'תוספת שבת'

מעבר לקו השתררה 
שתיקה של הלם. 

המומחה, שהרגיש 
את השתיקה הרועמת 

מפי בני הזוג, נאלץ 
לחזור על הדברים: 
"בדרך הטבע לא 

נראה שמשהו יועיל. 
מצטער, מחזק את 
ידכם!", הוסיף לפני 
שסיים, מנסה לעודד 

את רוחם...



אם רעב שונאך? האכילהו לחם

זיכוי של קונדיטוריה אחרתלמה דווקא עבד עברי?!

ששאאלה:: 

תתששובהה:

הוא נזכר בפסוק בפרשת 
משפטים: "כִּי ִתְראֶה חֲמוֹר 
ׂאוֹ..  ָ רֹבֵץ ַתּחַת מַָשּ ֹׂנַאֲך ש
עָזֹב ַתּעֲזֹב עִּמוֹ" (שמות כג, 
ה), 'שונאך' אמרו חז"ל, קל 
וחומר במי שלא אוהבך ולא 
שונאך, וכמבואר בפסקי 
האחרונים, יצא לעזור...

נזכר הוא



 המשך
מעמוד 1 >>

לקבלת דבר תורה יומי מפי הרב שליט"א בקבוצת 
וואטסאפ שקטה, נא לשלוח בקשה במייל

 70 70

3

67

67

3

3

מידי שבת קודש מתקיים לימוד מיוחד לילדים 
בביה"כ "בית לוי", רח' יוסף חכמי 48

14:30 - לימוד משניות בע"פ
19:30 - במוצאי שבת קודש, לימוד אבות ובנים

מספר המקומות לא מוגבל וכל הקודם זוכה
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 (כ"ב ל')  ..."ובשר בשדה טרפה "

 

בסלבודקה היו שני אחים קצבים, אשר מעמדם היה טוב מאד,  
אלא שפעם נתגלגל הדבר שכמעט כל הבהמות שהם קנו נטרפו  

 עד שיצאו נקיים מנכסיהם. 
 

אליהו  הגאון רבי יעקב  ,דקהול אב"ד סלבאבא ראש השוחטים 
שאין ביכולתם   ,םהאחים הקצביסיפר לו על הצרה שפקדה את  ו

וידבר על לבם שלא    ,וינחמם  אליו  בהמה. קרא אותם הרב  לקנות
שהוא יהיה    והבטיחהיו לאנשים.  יתחזקו ו, ייאבדו בטחונם בה'

 מבלי נשך כסף.   ,לדאוג להם לקבל כסף על משכונות  ,לעזרלהם  
 למען יחיו הם ובני ביתם. ,ישובו ויעסקו במלאכתםכך 

 

לימי חג הפסח.    הוגדול וישחטושמעו האחים לעצתו וקנו שור  
 נמצאה בריאה שאלה אשר אי אפשר להכשירה.  ...והנה אההה 

 

קחו  "  : כאשר הובאה הריאה לפני אב"ד סלבודקה נבהל ויאמר
 .  "רבי יצחק אלחנן וגם אני אבוא ,את הריאה אל הגאון מקובנה

 

סיפר לו את מה שעברו   ,רבי יצחק אלחנןרשכבה"ג  בבואו לפני  
 האחים הללו ובאיזה עניות הם נמצאים. 

 

והאח השני    ,ריםואח אחד עמד במסדרון הבית ובכה בכי תמר
 תיו דא לדן נקשן...  ועמד ליד דלת חדרו של רבינו ועצמ

 

דקה את הדלת ובכל ואחרי עבור שעה שלימה פתח אב"ד סלב
ליד הדלת כוחו קרא: "רבינו הכשיר! השור כשר!" האח שעמד  
ולר  והחל לקפוץ    ו ץ בקוראוכמעט שיצא מדעתו מרוב שמחה 

 עד בואו אל אחיו ויפול עליו ויתעלף.  'כשר - כשר'
 

אמר חמות  ובדמעות  גדולה  בכיה  בכה  אלחנן  יצחק  רבי    : אז 
"ברוך ה' אשר פקח את עיני לראות נכוחה להכשיר בהמתם של  

משפ   ,אלו שתי  להציל  ידי  על  ברכתו  את  ה'  שלח  ת  וחאיך 
 ("זכר יעקב")                                           בישראל, קטנתי מכל אלה!"

 
 ששמע מהגאון רבי אהרן קוטלר:   מעשה סיפר הגאון הרב רודרמן  

 

חשוד   בשר  על  הכשרים  שנתן  יורק  בניו  אחד  ב"רב"  מעשה 
הקהל    מאד. וראשי  העיר  רבני  כאשר  צורךשקבעו  לימים,   יש 

ודנו אם לקבל את הגאון רבי יעקב יוסף    להכתיר רב בניו יורק
 ל"רב הכולל" של ניו יורק. היה אותו רב בין המסכימים לקבלו.  

 

הנוכחים בעיני  לפלא  הדבר  הרי  ,ויהי  בו,  רוצה  הוא  רבי   מדוע 
ו  טרף  ההוא  הבשר  כי  יקבע  ודאי  יוסף  אצל  יעקב  לקנות  אין 

 .. אותם קצבים.
 

עכשיו אני מקבל עשרה דולרים  ""רב":    והשיב אות  ,לפליאתם
אינו  העבור   שהבשר  יאמר  כמותו  גדול  רב  כאשר  אבל  הכשר, 
 ("שמוש חכמים")   "י עשרים דולרים עבור ההכשר שלי...ליתנו    ,כשר

 
ישראל דב   בעבודת השחיטה של הגה"ח ופרישותו  על זהירותו  

 שהיה שו"ב בטבריה תעיד העובדה הבאה:   , הלר 
 

רבי חיים שו"ב, מחשובי חסידי קרלין   , פעם בעת שעסק עם ידידו 
כדי   הגה"צ רבי יחיאל שרייבר   ,ריאה הגיע חתנו   ת באמצע בדיק 

 לשאול אותו בענין עסקנות. בראותו שהוא עסוק המתין בסמוך. 
 

הרים  תיכף    . ו ושאל ניגש    , הרהיב עוז   , כיון שראה שהזמן מתמשך 
את עיניו ואמר בתקיפות: "יחיאל, גיהנום פתוח רבי ישראל דב  

 )49גליון    ("עלי זכרון"         נו ואתה בא לשאול בענין עסקנות!" י תחת רגל 
                                         

  שימש   רבי ישראל דב, אחיינו של הגאון רבי שמואל הלר, רבה של צפת  
דחסידי  גם   המדרש  בית  של  ורמב"ם"  ש"ס  משניות  "חברא  כגבאי 

בכל  ו"  :מונטיפיורימשה  מתוך דו"ח שהם שלחו לשר    . קרלין בטבריה
 ים כל הש"ס ורמב"ם!"ג' חדשים מסיימים משניות ופעם בשנה מסיימ
 )(קובץ בית אהרן וישראל גליון קל"ט                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 

תשל"...   אילכלב  בריה  -  "תווכון  כל  שכר  מקפח  הקב"ה  , שאין 
 ) י"א ז' ,כ"ב ל'רש"י (           ". ישראל לא יחרץ כלב לשונוולכל בני "שנאמר 

 

אומרת בוכים"  הגמרא  לעיר ו המ מלאך    ,כלבים  בא  כלבים    . ות 
 (ב"ק ס:)                                           ". אליהו הנביא בא לעיר   , משחקים 

 

שאין הכוונה שהכלבים בוכים ומשחקים   רבינו ה"בן איש חי" ביאר
 ממש, אלא לשון מליצה הוא, ראוי להם להיות בוכים ומשחקים.

 

ות מגיע לעיר ו כאשר מלאך המ   : אלא יש להסביר זאת בדרך זו 
אם   - קורונה    -   חולירע   , באופן קבוע, הרי שיש בעיר מגיפה, דבר 

בבתיהם  ספונים  העיר  בני  זמן  באותו  אפילו   , כן  ובא,  יוצא  אין 
בוכים,  הכלבים  לכן  ביתו,  דלתי  פותח  אין  ביתו  בתוך  המוסגר 

 ות. סגור מהיכן יאכלו אם דלתי הבתים 
 

אבל בעת שיבוא אליהו הנביא זכור לטוב, שהוא יום המילה ויהיה  
פריה ורביה, שיהיו בעיר הרבה בריתות,  שכולם   בעיר שפע של 

ותבשילים  בשר  עם  שמחות  להיות    ,עושים  לכלבים  ראוי  אז 
 ("בן יהוידע" שם)      שוחקים, שיכולים לחטוף ולאכול מן הבא בפיהם.  

 
הקב"ה ברא את הכלבים עם טבע להרגיש אם אליהו הנביא בא 

דעת  בעלי  שאינם  ודאי  המוות.  מלאך  פחותים   , או  אדרבה 
 "תורת חיים", מהר"ל באה"ג ה' ד"ה פ' הכונס)ם יעיין  הרוצה להחכי (    אבל ...   , ושפלים הם

 
 לפעמים כלבים זה דבר מרגיע... 

 

הרה"ג   שנים,  גינזבורג,  איר  יסיפר  לפני  זה  מהיה    ורה בהיותי 
ח'   של  בכיתה  הספר  אף   .ברעננה  "עצמאיהחינוך  ה"בבית  על 

המעטה בלשון  גבוהה  היתה  לא  בגמרא  הלימודית  ,  שהרמה 
את התלמידים ס  ילהכנ   ייהושע שקלאר דחף אות  המפקח הג"ר

 להבחן אצל מרן הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן.   -אל גדולי הדור  
 

עמדנו    ,לבית מרן הרב שטיינמן  בפעם הראשונה שהגענו היה זה  
  לחוצים םולככי יצא אלינו ראה כש .והמתנו לרב בחדר הכניסה

אתם  "ים:  פתח ושאל את הילד  , התלמידים והמורה... ומרוגשים
   ...כוונתומה לא הבנו  ..."אתם לא מפחדים ,מרעננה

 

יש עיר מגורכם ברעננה , והסביר שאלתו רבי אהרן לייב המשיך
כלב  כאשר    איתם, מה קורה  איך אתם מסתדרים  ,הרבה כלבים

ממש עם הילדים  ניהל  והוסיף עוד ועוד שאלות,    ?מולכםמגיע  
  .ארוכות , דקותדיאלוג על הנושא

 

נרגעו והילדים  נשבר  שהקרח  ראה  לבחון  ,כאשר   , אותם  החל 
שהילדים יצאו עם  היתה המטרה שלו  - פשוטה ברמה הכי  בחן

היה   ,יצאו משםבאמת  כך הם  ו   שמחה.עם  ,  הרגשה הכי טובה
ומרומם   היתה  -זה מעמד מחזק  . חמש שנים  עצומה חוויה    זו 

  .הספר   . פירות טובים ומתוקים יצאו מבית ולהבחן זכינו להכנס  
                        !לגדולי ישרא   זו הנהגתם של   -  הלכו למתיבתות וישיבות ילדים  

 ("נר לשולחן שבת")                                                                                                                

 
 (כ"ג ט')  ".את נפש הגר ואתם ידעתם" - ובאותו ענין

 

היה  בסעודת שבת אצל הגאון רבי יעקב אדלשטיין    -רמת השרון  
צריך   הזההבין רבינו שכדי לכבד ולחזק את האורח    כרגיל אורח.

ח  את  חוכמת ולהראות  ניכרת  היתה  לא  תורה  ובעניני  כמתו 
המרפסת. איפוא  ביקש    האורח. מן  זהב  תפוח  שיביא   מנכדו 

עדיין  ו  ,לא הבין מה הכוונה  ם ריקות,הנכד חזר מן המרפסת בידי
 הסבא מתעקש שיש שם תפוח זהב... 

 

לחפש לעזור  וקם  התנדב  ו  ,האורח  תפוזחזר  רבי   .הביא  אמר 
 ("נר לשולחן שבת")      מאושר על חכמתו.   זרח   האורח   . לכך כיוונתי   , יעקב 

משפטים פרשת  
 תשפ"ג  819גליון  

 

 
 בכל עניני העלון

 וזנבליט ר תנאל  נ 
0556764501 

gmail.com@ner4499 

© 

 

 
 משמיעין על  

 השקלים!
 

 



 ". ואלה המשפטים " 
 ארבע מאות שנה כ לפני    -   א פנקס קהילת פוזנ 

 

ישאו ה'    הקהל  את  שמחללים  יהודים  סוחרים  אודות  ויתנו 
במשא ומתן עם סוחרים גויים בפרהסיא לעיני כל. ויש לחוש כי 
לא  כמעט  כבר  אשר  ישראל,  בני  חיות  חלילה  תתבטל  בגללם 

 נמצא מחיה לשארית ישראל. 
 

ולא   הדבר ששום סוחר גוי לא יתקרב לסוחרים יהודיים  קרוב 
 יהיה לו שום עסק עימהם. 

 

עשו דין מה לעשות לאנשים האלה לקונסם   ,על כן הביאו עצה
עוונם  גדול  כי  עד  וחרפות  עונשים  גדולים  בקנסות  ולעונשם 

 (סעיף פא)       .ו ברבים על כל הרע אשר עש  םלפרסם קלונ ,מנשוא

 
נשפט לפני   –   הלא זה מר יעקב אשכנז עקב אותנו פעמים רבות

חובותיו   על  המלך  משפט  לפני  וכן  ודיינים  פרנסים  עם  אב"ד 
   .ולתפיסה בשנת ת"ג ,ליהודים ולגויים בשנת שפ"ט

 

בגדולות   שהולך  לפנינו  עלתה  רבים  צעקת  עכשיו  והנה 
ומזיק   ממנו  בכח האת  ובנפלאות  עצמו  שמכניס  בזה    סוחרים 

יתיז   לחוש  ויש  סוחרים.  שאר  של  ומתן  במשא  חזקה  וביד 
וכן עצו עצה ודברו מזה כדת מה    .צרורות דארבע אבות נזיקין

 (סעיף קל"ג)                                                                                                           לעשות.

 
 במדינת ליטא  פנקס ועד הקהילות הראשיות

 

שצ"ט:   שנת  וקטטות  ועד  ריבות  דברי  ידונו  הקהילה  מנהיגי 
 וחזקות וקנסות ועונשים, ודייני הקהילה ידונו דיני ממונות. 

 

לדיינים   ואין  ממונות,  בדיני  ראשם  להכניס  למנהיגים  אין 
 (סעיף שס"ד) להכניס ראשם בדברים הבלתי שייכים להם.                

 
ת"פ: שנת  בעסקי    ועד  ראשם  להכניס  לקהל  דאיסורא  חתיכא 

דיני ממונות. ובחרם על פרנס החודש ובוודאי על הדיינים ועל  
 השמשים שלא לציית לקהל בזה הדבר. 

 

ויכניס עצמו בדיני ממונות, אזי מידו יבוקש כל   פרנס שיעבור 
וה והוצא פסק ית  כפי  יקום  רק   ... והנתבע  התובע  של  זקות 

 (סעיף תתקכ"ה)                                                                                                   הדיינים.  

 
 צעהלים פנקס קהילת 

שום בעל בית אינו רשאי לפנות במשפט לערכאות הגויים, אלא  
אם עמד בעל דינו לפני אלופי הקהל, והעובר על זה יחשב שש  

 ב)" (סעיף כ                                                    שנים לתושב חוץ!   
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מעשה בהרכב בית דין מיוחד    סיפר הגאון רבי אליהו אבא שאול: 
מרדכי   ורבי  מורי  אבי  אדוני  מוצפי,  יעקב  רבי  הגאונים  של 
מהתורה   שבועה  להשבע  הסכים  שהנתבע  מקרה  היה  אליהו. 
רצו  לא  אבי  ומור  מוצפי  יעקב  חכם  מלשלם.  להפטר  כדי 
להשביעו בשום אופן. מור אבי אמר: "מעולם לא השבעתי אדם, 

 וכל שכן שבועה מהתורה". 
 

לשדלו להגיע לפשרה, אך הלה התעקש ולא עזר שום דבר.    ניסו
לבית   אותו  הביאו  להשביעו.  הדיינים  אחד  הסכים  לבסוף 
בספר  להשביעו  כדי  ההיכל  את  פתחו  צדקה",  הכנסת "שמש 

 תורה, ועדיין ההוא נחוש בדעתו להשבע. 
 

למקוה הלכת  אפשר "האם  אי  כך  "אם  בשלילה.  השיב   "?
להשביע אותך, לך טבול!" רצו שזה יגרום לו להרהר בתשובה, 
ולחזור בו. קבעו יום אחר. כשהגיע שאלו חכם יעקב: "טבלת?" 
השיב: "כן". "היכן?" במקוה פלונית. "לא, זה מקוה לא טוב, לך 

 למקוה אחר..."  
 

הזה. הגיע היום  שוב קבעו יום, והיה צער גדול לחכמים מהענין 
בצער  ישבו  הדיינים  הגיע,  לא  והנתבע  כולם  באו  המיועד, 
קם  לא  הנתבע  כי  להודיע  באו  ללכת,  כשעמדו  והמתינו. 

 ("תפארת ציון")                                                  ממיטתו, ושבק חיים!!!

 
 "נר לשולחן שבת" -  רש"י פרשת משפטים  - לשון עומד על לשון  

 

 (כ"ג ל"ג)". יהיה לך למוקשכי "...  (כ"ג ה')". בץותראה חמור שנאך רכי "
 

ארבע משמעויות    -'כי' משמש בלשון הקודש לארבע לשונות  
 . ג: אלא, היפוך. ד: משום, הסבר. , אולישונות. א: תנאי. ב: שמא

 

לשון    (כ"א ו')  ."והגישו אדניו אל האלהים"  –אלהים ואינו אלקים  
לאותן   ,עבודה זרה (כ"ב י"ט) ."זבח לאלהים יחרםשררה. "-משפט

 .)(כ"ב כ"ז ועודויש עוד בפרשה  . שהוזהרתם עליהם במקום אחר 
 

 (ועיין רמב"ן) יש אחר.  לא  (כ"א ח')  ."לעם נכרי לא ימשל"  –נכרי ואינו גוי  
 

 הטורים) (ועיין בעל   לשון בגידה.   (שם)   . "בבגדו בה"  –בגד ואינו לבוש  
 

 מקל.  (כ"א כ')" בשבט ...וכי יכה איש " –שבט ואינו ראובן ושמעון 
 

כי יבער איש שדה או כרם ושלח את בעירה "  –בערה ולא של אש  
 לשון בהמה.  (כ"ב ד')". ובער בשדה אחר

 

 לשון עזרה, סיוע.   (כ"ג ה') "עזוב תעזוב עמו"    – לעזוב האומר להשאר  
 

וכלל   כלל  צדיק  שאינו  תהר "   – צדיק  וצדיק אל  ז')   . " ג ו ונקי    (כ"ב 
ונפסק   דין  מבית  אחד  דינו  יצא  ובא  מיתה,  חייב  אמר  ושהוא 

 אותו.   םללמד עליו זכות, מחזירי ושיש ל
 

  פרשת משפטים בפרשת השבוע שאינה קשורה לפרשת משפטים...
 

  (כ"ד ג') . " ואת כל המשפטים   ' ויבא משה ויספר לעם את כל דברי ה " 
 מבראשית עד מתן תורה.   , המצוות שניתנו להם במרה, כל התורה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

על ידי בכשרון רב "אלישמע ואפרים במעמד הר סיני". הספר הוכן  מיוחדה הינו מתוך הספר -המובא על הפסוק בו סיימנו את העלון  - הציור השבוע
מרדכי חלמיש, אשר זכו לקבל את ברכתו ועידודו של מרן הגאון רבי חיים קניבסקי ליצירת הספר. רבינו שר התורה הורה כי  רביהצייר רבי דוד ביכמן ורעו 

ורה הוראות שונות. חשוב לעשות ספר כזה לחזק את ילדי ישראל במצות זכירת מעמד הר סיני. לאורך זמן העבודה על הספר בירך ועודד אותם, ואף ה
 .שאר ספריהם המחזקים את האמונהלוכן  ,את הנחל היורד מההר ועוד. ובאמת השפעה מיוחדת יש לספר זה ,כגון, לצייר את הכתרים שזכו להם ישראל
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ה ִטים ְוֵאּלֶ ּפָ ׁשְ ים ַהּמִ ׂשִ ר ּתָ  (כא,א)  ִלְפֵניֶהם ֲאׁשֶ
 

בחסדי שמים זכיתי לחגוג ברית   :מספר מגיד המישרים הגאון רבי אליעזר טורק שליט"א
תי לדבר  בדברי תורה, ואני קמתי והתחל מילה לנכד. בעת הסעודה כיבדו אותי לפתוח

 כך שסיפרתי סיפור על איזה גדול בישראל.   בעניינים של מוסר. התגלגלו הדברים 
 

נזכרתי בסיפור נוסף על אותה דמות, וסיפרתי גם את  , תוך כדי שסיפרתי סיפור אחד
התעניינות ואני המשכתי לשזור סיפורים נעימים על אותו    הסיפור הזה. הציבור גילה

 .  ללמוד ממנו גדול, שיש הרבה מה 
 

מה פתאום סיפרתי  . כשסיימתי אמרתי לזה שישב לצדי, שאני ממש לא מבין את עצמי
קרוב משפחה, ועכשיו גם   הוא לא היהכל מיני סיפורים על יהודי שאינו קשור לשמחה. 

אחרי כמה ימים ניגש אליי בחור ואומר לי: "הרב, תודה רבה על  .  לא יום היארצייט שלו
וב", אני אומר לו, "לא ידוע לי על שום חלק בשידוך.  מזל ט". "בשידוך שלי  החלק שלך

החתן מחייך ומסביר לי את כוונתו: "הייתי בשמחת  ". אצלי עליך אף אחד לא בירר 
 וסיפר סיפורים על איזה צדיק.  הברית שבה הרב דיבר 

 
לי. הפגישה התחילה בהיסוס רב, ראיתי    באותו יום בערב היתה לי פגישה עם המיועדת

לא היה לי שום רעיון על מה לדבר. התחננתי לה'   ביל את השיחה, אבלשהיא רוצה שאו
והנה היא אומרת לי שסבא שלה היה אותו רב שהרב  ,  מעומק הלב שייתן לי מילים

 דיבר עליו בעת הברית.  
 

וכך   !',אמרתי בהתפעלות, 'מה?! הוא היה סבא שלך?! איזה אדם גדול הוא היה מיד
השיחה היתה כל כך  . אלו שאתה סיפרת בברית מילהגוללתי לפניה סיפור אחרי סיפור, 

 ".  והתארסנו למזל טוב, מוצלחת, שברוך ה' המסקנה היתה ברורה 
 

חושב שהוא זה שמחליט מה    כל כך התרגשתי לשמוע את דברי החתן. לפעמים אדם
שבלילה   שם לו בפה סיפורים שבכלל לא חשב לספר, בשביל  הוא ידבר, והנה הקב"ה

 גחה פרטית') 'הש (עלון  .בית בישראל יתנהל שידוך ויוקם 



  2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 '?ת תייריםטסת לכאן במחלקה ראשונה או במחלק'
 

לישיבה... בטיסות הוא נוסע    ראש ישיבה מפורסם, נוסע מדי פעם לחו"ל לגייס כספים
משום שיש לו פה מפיק מרגליות, והוא מבוקש מאוד  ? קבוע במחלקה ראשונה, למה

  נון שם שונה, והוא צריך להכין שיעורים מיוחדים לבחוריהסג...  הישיבות בארה"ב  בכל
במחלקה ראשונה, יש לו   הישיבות שם... כאן בארץ אין לו זמן, אז הוא עולה על המטוס

 ...  שם שקט והוא מכין את השיעורים
 

הכרטיס לדייל, הוא    טוב, יום אחד הוא עולה על הטיסה כמתוכנן, וכשהוא מציג את
בכרטיס   סא שרשוםי כסאות, והכ 5מחלקה ראשונה יש בסה"כ  הרי ב ...  התחיל להתבלבל

  כי טעות מחשב גרמה לכך, כבר תפוס... מישהו יושב שם. אחרי בירור קצר, נתגלה
ראש הישיבה ולהראות לו את הדרך למחלקת   ולדייל לא נותר אלא להתנצל בפני

 .  הרב קיבל גזירת שמיים באהבה, והתיישב במחלקת התיירים...  התיירים
 

שכבר חיכה לו בשדה   'ר שנחת והגיע לארה"ב, הוא עלה על הרכב של ה'דרייברלאח
הוא הגיע לבית של גביר עשיר מאוד, הוא  .  התעופה... מיד נוסעים לכתובת הראשונה

... יש לי רק שאלה אחת אליך, אבל תהיה כנהאליו ושאל אותו: "  נכנס פנימה והגביר פנה
   ?".ת תייריםהאם טסת לכאן במחלקה ראשונה או במחלק

 
לכאן במחלקת תיירים".    ראש הישיבה תמה על השאלה, אבל השיב על אלתר: "הגעתי

!  דולר  10,000פתח את הפנקס ורשם צ'ק של  , מיד העשיר בלא אומר ובאין דברים
הוא שאל רק שאלה  .. ".משיצא ראש הישיבה, פנה אל העוזר של העשיר ותמה על כך 

השיב העוזר: "הוא עובד קשה  ?".  טסתי לכאן  לקהאחת, זה מה שמעניין אותו באיזו מח
והוא אפילו לא מפרגן לעצמו מחלקה ראשונה, וכשהוא  ,  מאוד על הכסף שהוא מרוויח

אפילו סנט!".    שרב שמגיע לאסוף כסף נוסע במחלקה ראשונה, הוא לא נותן שומע
 !  סייעתא דשמיא והשגחה פרטית

 
במחלקה ראשונה, ורק   יד נוסעכשחזר הרב לארץ, הוא לא היה רגוע, הרי הוא תמ 

וסיפר לו את הסיפור:    לרב זילברשטייןהוא נכנס ...  הפעם ה' גלגל שיסע במחלקת תיירים
 ...  תאמר לי, גם אני חושב שזה כשר וישר. אבל תראה לי גמרא  סברא אל

 
מראות   60שלחה לרבא  הרב זילברשטיין חשב ופתח לו גמרא שאיפרא הורמיז המלכה

אחד שלא ידע מהו. כדי לפייס אותה הוא שלח   רבא ענה, חוץ ממראה דמים... על כולם 
אמרה המלכה: היהודים יושבים בחדרי הלב...  ... מלכותי עשוי מזהב לה מסרק כינים
אמר לו  . דם כינים, וכדי לא להעליב, הוא רמז לי בכך ששלח לי מסרק   המראה היה של
דולר, ואע"פ שהוא לא ידע   10,000רבא קיבל מהמלכה קצת יותר מ  הרב זילברשטיין:

מעורבת כאן סייעתא דשמיא מיוחדת, אין מניעה לקבל   את התשובה, כיוון שהיתה
 ('אפריון שלמה') !מתנה

 
ֶמׁש ָעָליו ִאם ֶ ּלֵם ִמים לוֹ דָּ  ָזְרָחה ַהׁשּ ּלֵם ְיׁשַ  ב) (כב, ׁשַ

מרה ירח לפני הקב"ה: רבש"ע, אפשר לשני מלכים  אמסכת חולין (ס,ב): "מובא ב
והשמש שתקה. ובמסכת שבת    ".!שישתמשו בכתר אחד? אמר לה: לכי ומעטי את עצמך

בין עושין מאהבה  עלובין ואינן עולבין שומעין חרפתן ואינן משידרשה הגמרא:  פח,ב) (
ְגֻבָרתוֹ "  ושמחין ביסורין עליהן הכתוב אומר ֶמׁש ּבִ ֶ ֵצאת ַהׁשּ  פסוק: את ה". ונבאר ְוֹאֲהָביו ּכְ

ֶמׁש ָעָליו ִאם' ֶ ' פניך נהיו ִמים לוֹ דָּ ש. '' אם מישהו העליב אותך ושתקת כמו השמָזְרָחה ַהׁשּ
םככסף, שתקבל על זה שכר וזהו 'מתפרש גם וכן דמים  אדומים מהעלבון ּלֵ ּלֵם ְיׁשַ   '. ׁשַ

 . (עורך העלון)
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בֹוד  ֵאׁש ֹאֶכֶלתה' ּוַמְרֵאה ּכְ  (כד,יז)  ּכְ

 
בספרו "קדושת לוי":כאשר    רבי לוי יצחק מברדיטשוב זיע"אאמר הצדיק, סנגורם של ישראל, 

נחת רוח להשם יתברך בעבודתו, ואם באמת מרבה   רוצה אדם לדעת אם אמנם עושה הוא
כשהוא מרגיש    שמיים ולא רק את כבוד עצמו, הרי הסימן המובהק לכך הוא הוא כבוד

לו מן השמיים התלהבות, התעוררות   בקרבו התלהבות ולהט אש בעבודתו. כי אם נותנים
וַּמְרֵאה " וזהו: . הוכחה שעבודתו מקובלת ורצויה לפניו יתברך ת השם, הרי זו ותשוקה לעבוד 

בֹוד  לכבוד השם או לא, זהו רק כאשר הוא מרגיש   מהי המראה המשקפת האם עבודתך ", ה'ּכְ
ֵאׁש ֹאֶכֶלת" אם מרגיש   היינו אם מרגיש בקרבו תשוקה לוהטת באש לעבודת השם... אבל ",  ּכְ

 (עלון 'אהבת ישראל') ...רבה עבודתוהוא קר ושווה נפש, הרי זה סימן שעוד 
 

ה ִטים ְוֵאּלֶ ּפָ ׁשְ ים ַהּמִ ׂשִ ר ּתָ  (כא,א)  ִלְפֵניֶהם ֲאׁשֶ
 

שבט] האירו באור יקרות,   כ"ז  -[היארצייט שלו חל השבת  טיין זצ"להגאון רבי יעקב אדלש
  נר לרגליו בכל הליכותיו, והיא קרנה והקרינה לכל   ו'אהבת ישראל' שבערה בו, היתה

של מידות טובות ומסירות עבור   המסתופפים בצילו... כל סיפור חייו, הם סיפור אחד ארוך
ליבו   ל זאת בחרנו סיפור אחד שמעיד על אחד מיני רבים, ובכ   השני, וקשה לדוג סיפור 

 :  הענק של רבי יעקב, הלב של כלל ישראל
 

מהכסא. הוא לא יכול היה לזוז מרוב   פעם עלה על כיסא כדי להוריד יין להבדלה, לפתע נפל 
  שירים אותו ויושיב אותו על כסא, וכך לראשונה בחייו הבדיל כאבים, וביקש מנכדו

אותו האם לקרוא לאמבולנס, אך    דו שהוא מתייסר, ושאלבישיבה. לאחר ההבדלה, ראה נכ 
שיקח   הסביר את סירובו, וביקש -הזמנתי אנשים, הם יחכו לי..." ",  הוא סירב בכל תוקף 

מוצאי שבת חורפית, וכך הוא ישב כשהוא   אותו לסלון, שם הוא עתיד לקבל קהל... היה זה
מראש. הוא שמע את   ים שהוזמנו שלוש וחצי שעות (!!!) וקיבל את כל האנש מיוסר וכאוב

  הרגילה כאילו לא אירע דבר, ואיש מהקהל לא שם לב  מצוקתו של כל אחד ואחד בסבלנות
שבירר שאין עוד ממתינים, ביקש   אחר שנגמרה ה'קבלת קהל', לא לפנישהרב מיוסר... 

נזכר    אמבולנס, וכשהאמבולנס הגיע, ביקש להתעכב מעט, כי מנכדו שימהר להזמין
   ...למאן דהוא לכתוב לו מכתב עוד הערב   שהבטיח

 
אם קר לו, הוא ענה שלא קר לו   ,מאוד, שאלתי אותו, מספר נכדו בירידה מהבית, הוא רעד

שנשבר לו האגן,   והכאבים בלתי נסבלים... כשהגיע לבית חולים, התברר,  אבל מאוד כואב לו
בייסורים עזים, ואף כשכבר קם מהמיטה, היה זה   ובהעדר תרופה, הוא שכב כמה חודשים

לאחרים, אך נכדו    רצונו העז לקום ולעזורליהודי... הרופאים התפלאו מאוד מ  כדי לעזור 
של עזרה לזולת מתוך ייסורים מרים וקשים, ידע כי   שהביא אותו לבית החולים אחר שעות

 ...הזולת  הראשונה אחר שישתקם מעט, תהיה גם היא עבור פעולתו 
 

הישיבה וביקש   ו בישיבת פוניבז', ניגש אליו אחד מבחורירותבשנות בחעוד מסופר עליו ש
אמר   -בחור אחר צעיר תמורת תשלום סמלי"  ממנו שילמד איתו חברותא, "אני לומד עם

חברותא...". הם למדו   "אני אתן לך פרוטות אלו, ותמורתן תלמד איתי  -יעקב  הבחור לרבי
  המשכורת שקיבל מהורי הבחור  מעביר לרבי יעקב את יותר משנה, ובכל שבוע היה הבחור 

לבחור מעטפה ובה כל הכסף שנתן   הצעיר. כשהסתיימה תקופת החברותא, מסר רבי יעקב
משכרותי...   הבחור היה המום, "הרי כך סיכמנו שאני משלם לך את ,לו במשך השנה כולה

  -  איתך"  לא היה בכוונתי כלל לקחת ממך תשלום עבור הלימוד"... " נתתי את הכסף בלב שלם
הכסף רק כדי שתרגיש בנוח ללמוד איתי,   "לקחתי ממך כל שבוע את  -הסביר לו רבי יעקב 
 ) הרב ישראל ליוש-'לקראת שבת מלכתא'("... כאילו אני עושה לך טובה  ולא תרגיש חלילה
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 זכות דברי התורה בעלון יעמדו:
 עוז בן מרים, נועה בת יעל, קרן בת רחל, עדן שירה בת גילה.  בע"ה זיווג הגון:

 רווית רבקה בת אורלי, מוריה בת אורנה, מורן בת רותי.לזרע בר קיימא: 
 מורן בת רותי, לירון בן פנינה. , שגיא בן מרים לפרנסה טובה:
מרים בת ציפורה, ציפורה בת מרים, אורלי בת מלכה, אייל בן שרה,  לרפואה שלמה:

יחזקאל בן אידה, רבקה בת מסעודה, אלכס בן רימה, יצחק יעקב בן  בן רחל,שי 
יוסי בן ציפורה, יוסף בן ציפורה, עזיזה בת שוליקה, שולה בת  יפה, אילן בן מסעודה,

 עזיזה. 
 

ציפורה בת מורוור ז"ל, אביגיל בת מרים ז"ל, אהרון רפאל בן רבקה ז"ל,   לעילוי נשמת:
בן סולי ז"ל, בתיה בת סולי ז"ל, גבריאל בן מורוור ז"ל,  בנימין בן סולי ז"ל, חביב

מיכאל בן מורוור ז"ל, רחמים בן מורוור ז"ל, יחזקאל בן יהודית ז"ל, דבורה בת טובה 
בן  ארז בן חיה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי ז"ל. דבורה בת מרים ,ז"ל, ישראל בן חנה ז"ל 

רפאל ז"ל, חנה בת שמחה ז"ל, דוד אמנו בן מזולה ז"ל, משה בן שושנה ז"ל, שרה 
רוסיקו מנשרוב בת תמרה ז"ל, ז'קלין לוי בת מסעודה ז"ל, יוסף בעדאש בן נוארה 

זהרה ואסתר ושמחה ומכלוף בר חנינה למשפחת בן שבת  ז"ל, ירושה בת רות ז"ל, 
אסתר בת מרים ז"ל, רות בת יוכבד ז"ל, אליעזר ז"ל, אברהם בן חנה וזבולון הכהן ז"ל, 

 בן אסתר ז"ל. 
 
 

ים ְוִכי  (כא,יח) ְיִריֻבן ֲאָנׁשִ
  דקות  במוצאי שבת ניגשת אשתי כדרכה אל מכונת הכביסה ומפעילה אותה. עוברות

  הבגדים שבתוך  ספורות, והנה מרפסת השירות מוצפת מים. במקום שהמים ינקו את
היא כיבתה את המכונה וקראה  . מכונה, הם נפלטים החוצה ושוטפים את כל הנקרה בדרכםה

את המכונה מכל הכיוונים ולא מצאתי שום    לי, שאבדוק ואראה מה אפשר לעשות. בחנתי
מתג ההפעלה והנה הסיפור חוזר על עצמו: מים זרמו   בעיה. מכיוון שכך, לחצתי שוב על 

 אינני עשיר, וגם לא קרוב לזה.  . גדולה בלא ששון, והמבוכה היתה 
 

עכשיו כסף כדי לשלם לטכנאי היה נראה    אני אברך כולל שחי בצמצום ברוך ה', ולהוציא 
הצפוי גרם לי צער גדול, והבנתי שזה לא הגיע אליי   בעיניי כדבר בלתי אפשרי. ההפסד 

.  תומי יודע אם התקלה אינה קשורה לתקרית שהיתה בערב שב  ,סתם. הקב"ה מדבר אליי 
אחת אפיים.   ביום שישי פגשתי אדם שהפריע לי מאוד בעניין מסוים, ולכן נתתי לו מנה

הדמעות שזלגו מעיניו,    מי יודע, אולידיברתי אליו בצורה פוגעת, ואני חושב שהוא נעלב. 
התקשרתי אליו, ומיד כשהזדהיתי הוא אמר   .הן אלה שעוררו את מכונת הכביסה שלי לזלוג

שדיברת אליי ביום שישי". התנצלתי וביקשתי מחילה,   וד כאב לי איך לי, "אתה יודע? מא 
דעתו, סיימתי את השיחה. עתה פניתי להתקשר לטכנאי, ולפרט    וכשנוכחתי לראות שנחה

  הוא אמר לי לבדוק מהיכן יוצאים המים, וכדי לבצע את הבדיקהשל המכונה.  לו על הבעיה 
כונה מכל הכיוונים, והנה אין שום דליפה  הסתכלתי על המ  .הפעלתי שוב את מכונת הכביסה

עובדת מצוין, המים אינם מתבלבלים, הם שוטפים בגדים ולא מרצפות,   של מים. המכונה 
מאז המכונה ממשיכה לעבוד כדרכה. איני בטוח   .מקומו בא בשלום תרתי משמע והכול על

 ם.  מה שברור הוא שהיא עובדת בדרך השלו שהיא עובדת בדרך הטבע, אך
 'השגחה פרטית')עלון (
 

ה ִטים ְוֵאּלֶ ּפָ ׁשְ ים ַהּמִ ׂשִ ר ּתָ  (כא,א)  ִלְפֵניֶהם ֲאׁשֶ
ביום מן הימים, בעת  רגישותו הרבה:  זון איש' זצ"ל, המורה עלמעשה מופלא מסופר על מרן ה'ח

לקראתו אישה   הליכתו היומית בקצה העיר לצורך בריאותו, הופיעה שהלך ה'חזון איש' את 
בעדה. היא הושיטה לו עשרה שילינגים   מרת נפש ומסרה לו דמי פדיון כדי שיתפלל

  נה. כשעמדה ללכת, אף הוסיףוהוא לקחם ממ  ),באותם ימים 'שילינג' היה מטבע חשוב(
 .לה קורת רוח ושמחת נפש  לברכה בטוב לב ובמילים מרנינות, עד שהיה ניכר שנגרמת
למתנות בשר ודם,   להזדקק   התלמיד שליווה אותו בהליכתו, וידע עד כמה נזהר רבו לא

אני   איש', שכנראה הרגיש בהרהוריו, הסביר לו את פישרו: "גם  השתומם על המראה. ה'חזון
זה, לעבור על הנהגתי הקבועה כדי   צווה לגמול חסדים! זה החסד שיכולתי לעשות במקרהמ 

 ('פרפרת'). "...מישראל לגמול חסד עם נפש
 



 

 
  
  
 

   דבר העורך
משפטים   שבפרשת  במצוות  עוסקת  לחבירו,  רובה  אדם  בין 

 מצוות מכלל תרי"ג המצוות.  53  ָּבּהויש 
פותחת   'פרשתנו  עברבדין  עברי   .'יעבד  עבד  של  המציאות 

יכולה להיווצר בשני אופנים: או יהודי נזקק, שמצבו הכלכלי 
עצמ את  לקיים  לו  מאפשר  עצאיננו  מוכר  והוא  עבד, ל  מוו 

את  להשיב  איך  לו  ואין  בגנבתו  שנתפס  מישראל  אדם  או 
מנת   על  לעבד  נמכר  הוא  ולכן  שוויו  את  או  הגנוב  הרכוש 

   .שוויה לבעליההגזלה או את להשיב את 
לחופשי,   השביעית  בשנה  יוצא  עברי  שעבד  קובעת  התורה 
ביכולתו   אדוניו,  את  אהב  שהוא  אומר  העבד  אם  אולם 

ל עולם"  "עבד  העבד ונאד להישאר  של  הכניסה  טרם  ו. 
לעבדות הארוכה, האדון נדרש לעשות מעשה אחד: "ְוִהִּגיׁשֹו  

ָהֱא ֶאל  ַהֶּדלֶ קִ ֲאֹדָניו  ֶאל  ְוִהִּגיׁשֹו  ְוָרַצע ים  ַהְּמזּוָזה  ֶאל  אֹו  ת 
ֶאת   להבין  ָאְזנוֹ ֲאֹדָניו  יש  ְלֹעָלם".  ַוֲעָבדֹו  מדוע    ,ַּבַּמְרֵצַע 

העבד?   של  אוזנו  דווקא  זה  ה  ומנרצעת  שמעשה  הטעם 
י מביא את דברי ורש"  ?ד הדלת או המזוזהנעשה דווקא על י

אזן זאת ששמעה    אי אמר רבי יוחנן בן זכ :  ):(קדושין כבהגמרא  
עצמו,   מוכר  ואם  תרצע.  וגנב,  והלך  תגנוב,  לא  סיני  הר  על 

הר   על  ששמעה  כה  סיניאזן  ישראל    נה)  ,(ויקרא  בני  לי  כי 
 ". תרצע ,  מו עבדים, והלך וקנה אדון לעצ 

הידועות היא מדוע התורה בחרה מיד לאחר אחת השאלות  
ן מצוות  , וכי אימיד אחרי מתן תורה  רי'תורה ב'עבד עב  ןמת

 ין ועוד?, תפילתביקרות או חשובות יותר כמו ש
הגאון נפלא  הכהן מבאר  אליהו  איזמיר  רבי  מחכמי  זצ"ל 

שהחיד צפונות",  "מגלה  שיש  בספרו  עברי,  עבד  בדין  וש 
  הנמכר בגניבתו, עד שחז"לילו על אדם שפל, כגנב  אפם  לרח

כבמסכת  ( כקונה    ).בקידושין  עברי  עבד  "הקונה  זאת  הגדירו 
לעצמו" שכותבאדון  וכפי  נבוכים"   בספר הרמב"ם .  "מורה 

ל"ט) פרק  ג'   : "כל המצוות אשר ספרנום בהלכות עבדים,(חלק 
וחנינה  חמלה  כולם הרחמנות,   ביונים. לא  רחמנות  ומרוב 

פשי בחסרון אחד מאבריו, שלא יתחברו עבד כנעני ח  אתציי
זולת  על  שכן  כל  שן,  בהפלת  ואפילו  והביטול  העבדות  בו 
היותו   עם  אדוניו',  אל  עבד  תסגיר  'לא  ואמרֹו  מהאיברים... 
רחמנות יש בזאת המצוה תועלת גדולה, והוא שנתנהג בזאת 

מייהמ שנעזור  והוא  הנכבדת,  ונשמרהו    דה  בנו,  א ולשֵיָעֵזר 
מלפניו. ולא די שתעזור מי שיעזר בך   נסגירהו ביד מי שברח

תכאיב  ולא  לו  ותיטיב  בתיקוניו  לעיין  חייב  שאתה  אלא 
' יתעלה  אמרֹו  והוא  בדברים.  ַּבָּמקוֹ לבבו  ְּבִקְרְּב  ֵיֵׁשב  ם  ִעְּמ 

א ּתֹוֶנּנּו . ועוד שחייב זה  ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְּבַאַחד ְׁשָעֶרי ַּבּטֹוב לֹו 
והדי אדם  שבבני  בפחות  כן  העבד,  בך  הוא  ֵיָעֵזר  אם  שכן  ל 
ולפיכך פתחה "...  מה שראוי לושראוי לך לעשות    -נכבד    איש

התורה בדיני עבד עברי, שכן אחר שקונה האדון בנפשו את 
דת הרחמנות, כבר יוכל בקלות להימנע מהעבירות עליהן  ימ

רע   מעשות  מהזהירות  הרבה  כי  בהמשך,  התורה    -מזהירה 
אינו מעיד  ,  שימכה אדת הרחמנות. הרחמן, אינו  יויה במתל
חעדו אינו  שקר,  מלהשיב  ת  נמנע  אינו  חברו,  ממון  ומד 

עני על  חז"ל  אמרו  וכבר  הדינים.  שאר  כל  וכן  ן  יאבדה, 
תעביד:  ).(שבת ל"אההתחשבות לא לחברך סני דעלך , זהו  מה

התורה כל  חדרש  במאמרו  ו.  יסוד  נשא  נתן :  ')(רבא  מתנות  ג' 
חסדים  -ב"ה  הק וגומלי  וביישנין  הגמרא אומרת  ו  .רחמנין 

'  -חמנים  רה  )תיבמו( ְוִהְרֶּבדכתיב  ְוִרַחְמ  ַרֲחִמים  ְל  ', ְוָנַתן 
'  -ביישנין   ְּפֵניכֶ דכתיב  ַעל  ִיְרָאתֹו  ִּתְהֶיה  גומלי ּוַבֲעבּור  ם', 
ֵּביתוֹ 'דכתיב    -חסדים   ְוֶאת  ָּבָניו  ֶאת  ְיַצֶּוה  ֲאֶׁשר  כל    ".ְלַמַען 

 . ראוי להדבק באומה זו   -שיש בו שלשה סימנים הללו  

 
 
 
 

 

 

 

 .)יא-(כא אאמה עבריה  ו , עבד נרצע, עבד עברי הלכות . א
לעיר מקלט. ות רוצח בשוגגלגרוצח במזיד ו משפט . ב 
ואמו.  אביו ומקלל ,שפנ גונבה  ,אמובו אביו ב החובל עונש . ג
שהזיתשלומ . ד אדם  שֶ י  (נזק,  ),  ובושת  צערי,  ריפובת,  ק 

כנעני בשן את עבד  ית, ויצְוָלדוֹ דיני ממית עבדו, דין דמי  
דונו. שהשחית א ן ועי

חיוב עבד ובהמה,    ,אדם  ושהרג  שור מּועדו שור תם    דיני . ה 
נזקי הבור. םותשלב המסיר כיסוי בוראו   בור החופר

הגו . ו  ותשלומי  הגנב,  ושה שו  נבדיני  או  (כפל)    ר  וטבחו 
.שה)(ארבעה וחמ מכרו

אש.ונזקי ה שן ורגלבבהמות נזקי שלומי דיני ת . ז 
שואל    שכר,שומר    ,נםיח  שומר  :ושבועתם  םשומריה  דיני . ח

שוכר. ו
.יט)-יז ,כב(עבודה זרה המכשף ועובד  דיני . ט
ובמעשה, והעונש.  בדיבור ויתום אלמנה ר,גֵ  לצער איסור . י 

איסור רבית, ודיני משכון.  ,  הנוש איסור למלווה לנהוג כ . יא 
לקלל . יב  אדם,    האיסור  של(כל  החשובודאי  את  ממנו  א  יותר  ובים 

. שבעם ישראל)
ר.  ורים ובכוכר נתינת תרומה בילאחֵ  שלא . יג 
 קבלת  איסורהטוב)    כהכרת  -לכלב    (ונתינתה  פהיטרֵ   סוריא . יד 

הרע.  לשון
.הדריןעדות, והלכות הסנות הלכ . טו 
שוחד.ת לקב השבת אבידה, איסור שקר, ואיסור . טז 
וץ את הגר.אזהרה נוספת שלא ללח . יז 
ינת כבוד לעבודה זרה.רת ונתואיסור הזכ מצות שמיטה, . יח 
. בשר בחלב רכות. איסויכורים, וסובשבת, פסח,  . יט 
ישמרו הבטחות   . כ אם  וברכותיו  ישראל,  ארץ  בכיבוש  ה' 

את התורה.
נשמע, ברית התורה.  נעשה ו  -  קבלת התורה סדר  פירוט   . כא 

.לארבעים יום  נייר סבינו להעליית משה ר
 

 

   דגים אדר מזל  - ...'אדרמשנכנס  '
"  מדוע אדר  לא נאמר  יחיד"דג  -מזל  בלשון   מובאשאלא    ?, 

ה שהתורה  תאומבס  איבזוהר  ש  -ים  וד  ותורה  תורה  בכתב 
בזה  שבעל פה, ומאחר שבחודש אדר קבלוה באהבה, נשלמו  

לתלמידי  הרומז  דגים,  הוא  אדר  חודש  מזל  לכן  התורות,  ב' 
" בזוהר  כמובא  ִּבדְ חכמים,  ַהּיָ ּוְרדּו  תלמ  -  ם"ַגת  ידי אלו 

  .חכמים המתרבים בימא דאורייתא
ל(  ראוהגמ  חו  )ו.גיטין  היה  שרב  בצותמספרת  שמו  דג ם  רת 

היה מצייר ענף דקל.   (כוורא) ורבי חנינא  שמו,  מבלי חתימת 
אות ס', ורבה בר רב הונא היה מצייר  רב חסדא היה חותם ב

 צורת וילון, ורבי הושעיא חותם באות עין.  
שעש  ב"ץהיע  שאין בו עין    ,לסימן טוב כדג  רב  זאת  המבאר 

   ין הרע. סגולה נגד ע -הרע השולטת בו 
בתראבב(  הרשב"ם ידוע    ,רב  :כתב  )קס"א  א   מיעטששהיה 
והעדיף   לחתום  זמנו  על  וחס  בדיבורו, אביו,  ושם  שמו  את 

הד תמונת  ולא   ,גלצייר  ששותקת  היחידה  הבריה  שהיא 
מנהגו שלא מצא לעצמו טוב   מוציאה כל הגה מפיה, ולרמוז

 .השתיקה וכטבע הדגיותר מ

 "דבס

ג"פשת  טבש   כ"ג       לזצ"   הרב צבי יהודה קב בןהרה"ג יעהעלון מוקדש לע"נ             גי"שנה  610' סמ וןעל 

 720  ס'מ עורשי ןכנעסוק בתו הז  לוןבע
 ן הגאו רמו"של   ויסודמ ,"ורוצקיה ברינ" שתדרמב

 ל"צז ין אדלשטי   קבעי   רבי 
,  2ר וצקה ב רחוב  וןרהשברמת ר סמנ ורעיהש

   .19:00עה בש 'ד  םוי ם השיעור ביתקיי השבוע
ׁשְ  ִטיםּמִ  ּפָ

 קליםשבת ש

  משנכנס אדר
 מרבים בשמחה 



 

  
 ם י בין הראשונים לאחרונמה  –
שנאמר  " מקום  הראשונים,    -  'אלה  'כל  את    -'  ואלה'פסל 

  .)המכילתא ע"פרש"י ( "מוסיף על הראשונים
ישמעאל: רבי  הראשונים    אמר  מסיני  ,מסינימה  אלו  .  אף 

מבארוה'אור   כללותיהן    :החיים'  נאמרו  המצוות  שכל  אף 
מוע באהל  ופרטיהן  ישמעאל   ,דבסיני  רבי  כן  שאמר  כפי 

בא ללמד על פרשה זו שאף פרטיה נאמרו   ,)קט"ו:זבחים  מסכת  (
מצינו  סיני.ב ועל  אמנם  התורה,  מפרשיות  פנים -כל-כמה 

ולשפרטיהן,   אחרים  במקומות  בנאמרו  כמו הר  א  סיני, 
 ' מצוות נצטוו ישראל במרה, ז  י':  )נו:סנהדרין  מסכת  ב(ששנינו  

ו  נח,  בני  עליהם  וכיבוד ,  דינים  עליהן   ווסיפהשקיבלו  שבת 
אד  אב יומהופרה  אמנם  אחר  ומרלש  .  הדיבור   ,פירוש  כי 

נצחי על  התורהמרמז  משפט  ששמענום   .ות  הראשונים  מה 
מנים, אף כל בכל הזתקפים  והם קיימים ו  ,מפי הדיבור מסיני

ותמורה   חילוף  בהן  אין  התורה  העתים ְּבִהְׁשַּתּנּומשפטי  ת 
הזמנים, פרטיהן  וחליפת  וכל  ענלהמשתנים    מאחר  ין  יפי 

נעו והמצבים,  לא השעות  שבהן  בכללותיהן,  ודבוקין  צים 
פרטיהן אין  -גם בפרטי  וע"כ באמת  ם או מגמה,יחול שינוי זר

מסוי  כשיחזרו ששינוי,   כליבמצב  שוב  הפר  ם  בו  יחול  טים, 
ברוך קמאי על    הובשייכות לכך, אמר רבי אלי  הדין המסוים.

  -  ניםכל זמן שמזקי  ,זקני עם הארץ":  פ"ג)קינים  מסכת  (המשנה  
כל    מיטרפתדעתן   תורה,  זקני  אבל  שמזקיניםעליהן,    -  זמן 

מתיי עליהןדעתן  עםשבת  זקני  לומדים  -".  משפט הארץ  את 
 .  מחוקקים שמשנה החוק-ל דור בא ביתהמדינה, ובכ

ארוכה תקופה  חיים  הם  אם  מספר   -  לפיכך,  השתנה  החוק 
דעתפע ואז  מיושבתל  םמים,  יודעיםא  ואינם  לפסוק.    ך אי  , 
תלמידי  םאול תורה שלמ  ,חכמים  זקני  משתנית, ש  דו  לא 

ז יותר  שחיים  מעוככל  הם  בממן  שמיקים  התורה   לאשפטי 
 ]לפרקים[                     .מתיישבת עליהםדעתם  - מתחלפים

 
 

    -  

   האם יש לה דין אלמנה? , אלמנה שנישאת שנית
מהלברמב"ם  א  ובמהנה   ה"י)  כות(פ"ו  זהר  חייב אדם להי:  דעות 

  ן האע"פ ש  ,מפני שנפשן שפלה מאד, ורוחן נמוכה  ,באלמנות
ממון שנא  ,בעלות  מלך,  של  אלמנתו  ַאְלָמָנה "  מרואפילו  ָּכל 

ְתַעּנּו א  נוהגין  ".ןְוָיתֹום  אלא ?  עמהן  ואיך  אליהן  ידבר  לא 
ג  יכאיב  ולא  כבוד,  מנהג  אלא  בהם  ינהג  ולא  פן  ורכות, 

לבן    בעבודה, קשיםולא  אם   והנה  .בדברים  להסתפק  יש 
גםא נאמר  זה  שהי  יסור  וכעת יבאשה  אלמנה  פעם  תה 

אין לה דין    -ת  ינשכבר ב, או דילמא אם נישאת  נישאה שנית
 וכתב: הא דאמר  ס' ק"ע)  רזהע ן  אבשו"ת  (ה'חתם סופר'    אלמנה.

י:)  ראבגמ מנה,   (כתובות  שם  על  אלמנה,  נקראת  היא  למה 
נ"ופירש שאם  אלא  שוב  האלמנהשאת  יי  כתובה  לה  אין   ,

והקשה ועוד  א"כ  מנה,  , הרי אלמנה למה נקרא הזכר אלמן, 
מי אחר  וגנקראת  שנישאת,  קודם  בעלה  כתובתה  בתת  יית 

מאת הוא  הראשון  בעלה  מיתת  אחר  אם ישגובה  ורק  ים, 
תרצה   שאם  שם  על  עתה  ונקראת  מנה,  תגבה  תינשא  עתה 

ורק    ה לה מנה, וכל זה דוחק,ילהינשא ותחזור ותתאלמן יה
ר היה  השניים  נישואיה  ו'אלמנה'  לקרותהאוי  אחר  כיון  , 

 . , והוא פלאממנה זה השם שנישאת שנית פסק
אלמנה.מנה  שאל  ,מבואר שם  לה  אין  יש    הנישאת  אולם 
(ליקוטים אות א' הובא בכנסת הגדולה אבהע"ז ס'  מהרי"ל  מה  להעיר

מדבר כ  בדבריומכבדה    , היהר לעצמהכשהיה מדב  א הגה"ט א')
ר דאלמנה    .אלמנהנשא  ד  ,ביםאל  יש משמע  שנית    שנשאת 

 ]מעדני אשר[                 .בה דין אלמנה, ויש לדבר אליה רכות

  תקופת ש   מאחר  ,שקליםהיא גם שבת    פרשת משפטים  שבת
  ארבע "   של   העונה   היא   , וניסן   אדר   לחודשים   ה הסמוכ   השנה 

קריאה    ,מותיימסו  תותבש  בארבע  יםקורא  בה  ",הפרשיות 
 בשבתות .  )דרכס  הנקראת(  ,השבוע  פרשת  עלמיוחדת בנוסף  

 .  תורה ספרי שני םמוציאי ואל
 את  למפטיר   קוראים  ,ובשני  השבוע  פרשת  יםראקו  ,בראשון
 אחת  לכל.  השבת  לאותה  השייכות  )הפרשיות  מארבע(  הפרשה

   .בנביא מיוחדת הפטרה  גם יש ,הפרשיותבע ארמ
  פרשת .  ב  )"תשא  כי("  -  שקלים   פרשת   .א  :הן  הפרשיות  ארבע
 שלפני  תבבש  קוראים  ")עמלק  לך  עשה  רשא  את   זכור("  -זכור  
 בשבת  יםראקו  ")התורה  חוקת  זאת("  -  פרה   פרשת .  ג  .פורים
 םכל  הזה  החודש("  -  החודש   פרשת   .ד.  החודש  פרשת  שלפני

 . ניסן ח"ר שלפניבשבת  קוראים - ")חודשים ראש
זוֹ ר,  ָּכָאמּו ּפָ   ְּבַׁשָּבת  ֶאת  ָּפָרׁשָ קֹוְרִאים  ַמִהי  ְׁשָקִלים.  זֹו  ָרַׁשת  ה 

 ר: אמַ ְונֹ  ם ָּכ ַנְקִּדיםְלׁשֵ ְוַעל ָמה ְמַדֶּבֶרת? 
ֶׁשּבֹו ִהְקִריבּו ָקְרָּבנֹות ַהְּמַכְּפִרים ַעל    ָהָיה ַהָּמקֹוםֵּבית ַהִּמְקָּדׁש

הָ  יֹום  ְּבָכל  ַוֲעֹונֹוֵתיֶהם,  ֲחָטֵאיֶהם  ַעל  ִיְׂשָרֵאל  ַמְקִר ַעם  יִבים יּו 
יּו מֹוִסיִפים עֹוד  ָּתִמיד, ּוְבַׁשָּבתֹות ְוָיִמים טֹוִבים הָ   ְׁשֵני ָקְרְּבנֹות

ַהּיֹום,  נֹותְרּבָ קָ  ִנקְ   ִלְכבֹוד  ֵאּלּו  ְּכֵדי ָּכל  ִצּבּור.  ָקְרְּבנֹות  ָרִאים 
ְיהּוִדי    ָהיּו גֹוִבים ִמָּכל  -ֶׁשִּיְהֶיה ֵחֶלק ְלָכל ְיהּוִדי ְבָקְרָּבנֹות ֵאּלּו  

 9.6, היינו שווי  בינור  השקל שבימי משה  מחצית(ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל  
 ְרָּבנֹות.ף ַהֶּזה ֶאת ַהּקָ סֶ ּכֶ ים ּבַ , ְוָהיּו קֹונִ )צרוף  סףגרם כ

ַהִּצּבּור,  ְלָקְרְּבנֹות  ַהֶּכֶסף  ְּגִבַּית  ֶאת  ְלַחֵּדׁש  ָצִרי  ָהָיה  ָׁשָנה  ָּכל 
מַ  ָהיּו  ֶׁשּבֹו  ֶהחָ ְוַהַּתֲאִרי  ֵמַהֶּכֶסף  ִלְקנֹות  הּוא  ְתִחיִלים    -ָדׁש 

  הו חובחד שב שיש חודש א  באומ  א סה:)(יומבגמרא  [  ֹראׁש ֹחֶדׁש ִניָסן
 . ]הוא חודש ניסן מהתרומה החדשה. חודש זה, תָקְרְּבנוֹ להביא 

ְּדַהְינּו  ְלׁשֵ  קֹוֵדם,  יֹום  ְׁשלֹוִׁשים  ְלַהְכִריז  ַמְתִחיִלים  ָהיּו  ָּכ  ם 
ׁשֶ חֹ ֵמֹראׁש   ַהְּמקֹומֹות  ְּבָכל  ֲאָדר,  ֶׁשֻּכָּלם ֶדׁש  ְיהּוִדים  ָׁשם  ָּגִרים 

הַ ִיְזּדָ  ֶאת  ְוָיִביאּו  לְ ֶּכסֶ ְרזּו  ַהִּמְקָּדׁש.בֵ ף  לָ   ית  ֵאין  ֵבית ַהּיֹום,  נּו 
ָקְר  א  ְו ַּבֲעֵדינּו,  ִמְקָּדׁש  ֶׁשְּיַכְּפרּו  ֶזה,  ָּבנֹות  ְלָדָבר  ֵזֶכר  ְוָלֵכן, 

ת ֶׁשִּלְפֵני ֹראׁש ֹחֶדׁש, ּה ֹראׁש ֹחֶדׁש ֲאָדר אֹו ְבַׁשּבָ ּבָ ְּבַׁשָּבת ֶׁשָחל  
מֹוִציאִ  ּתָאנּו  ֵסֶפר  נֹוסָ ים  וְ ֹוָרה  ָּפרָ אִ קֹוְר ף  ֶאת  ּבֹו  ַׁשת ים 

ָהֲעבֹוָדה  ְׁשָקִלים,   ְוַיְחִזיר  ַהִּמְקָּדׁש  ֶּׁשִּיְבֶנה  ֵמה'  ּוְמַבְּקִׁשים 
   ִבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו.

יֵ  נֹוֶסֶפת  ַמֲחצִ ְסגּוָלה  ְּבִעְנָין  וְ ׁש  ַהֶּׁשֶקל.  ְּבַמֶּסֶכת ית  ָּכתּוב  ָכ 
ְוָידּוּגָ   כא:)  (ֶּפֶרקסֹוְפִרים   לִ לּוי  ָּברּוהַ   ְפֵניַע  ֶׁשָהָמן ָּקדֹוׁש  הּוא     

ָהָרָׁשע ָעִתיד ִלְׁשקֹול ְׁשָקִלים ַלֲאַחְׁשֵורֹוׁש ְּכֵדי ְלַהְׁשִמיד ֶאת ַעם 
ְוָׁשלֹום   ַחס  אֹוָתנּויְלפִ   -ִיְׂשָרֵאל  ְוִצָּוה  ה'  ִהְקִּדים  ֶאת   ָכ  ָלֵתת 

עַ  ּוְלַכֵּפר  ַהֶּׁשֶקל  ַנְפׁשוֹ ַמֲחִצית  ת אֶ ם  ִּדיְלַהקְ ר  לֹומַ ּכְ ,  ֵתינּול 
 ע.ָהָרׁשָ ן  ַהּמָ ל ׁשֶ ו  ִלְׁשָקָלי  שקלנו
שהשקל נותים  כפרת   ניםאנו  והיא  אחדותנו,  את  מבטאים 

  -ו  בדברי  המן   נפשנו, שבזכותה אנו עומדים מול ִקטרוג המן.
של והפירוד  הפיזור  את  אנו   מדגיש  אבל  ישראל.  עם 

 פרים  קלים בפועל אזי 'נשלמהינו (וכשאין שמבטאים בשקל
 .לנימית של עם ישרא'), את האחדות הפנושפתי

 
 

   רפואה ע"י דגים
 .בייחוד לדגים קטניםולדגים יוחסו סגולות רפואיות, 

מאמרו:    )כ"ט.  רהזדה  ובע(  ראבגמ דברים  החולה  רששה  פאים 
 אף דגים קטנים.   ומריםאש  חוליו ורפואתן שלמה, וימ

  .(גיטין ס"ט)צלו לרפואה  - דג בינית 
שיבוט  מלוחראש  בדוק    -  א  הצהבת   הואאמצעי  למחלת 

  .(שבת ק"י:)
   .):(נדרים נ"דם לעיניים וקשים לחולי עיניים  טובי - דגים 
   .מהירהכי התרבותו  ,ג נחשב סגולה לפריוןהד

ר  חולי    חייא:  באמר  לידי  בא  אינו  קטנים  בדגים  הרגיל 
אדם"   של  גופו  כל  ומברין  ומרבין  ומפרין  מ.)מעיים,   .(ברכות 

א  ).א"סכתובות  (  ארובגמ מעובראמרו:  דגים שה  תאכל  ת 
 .ילדים בעלי חןגדולים, ומובטחים לה 

 ? על מה ולמה ְׁשָקִלים ָּפָרַׁשת



 

 
 סיפור  - בתורה םעוסקי למידי חכמיםת

רבי דוד יצחק מן זצ"ל,   ,לוויית ראש ישיבת כפר חסידיםהב
שליט''א פרבשטיין  מרדכי  משה  רבי  ישיבת הספידו  ראש   ,

 חברון. 
הצלחתו  ספבה אודות  עצום,  לקח  בעל  סיפור  סיפר  של דו 

זצ"ל מן  מרדכי  דוד(  רבי  רבי  של  זצ"ל-אביו  בגידול   ,)יצחק 
רהילדים של  חותנו  מ.  מרדכי  הלא    ןבי  רזצ"ל,  הלל הוא  בי 

התארח   זצ"ל,  והתפעל ויטקינד  חתנו,  אצל  בשבת  פעם 
   .ות רבהמאוד מחתנו, שהאריך בזמירות השבת בנעימ

למ משהגיע  ובני  ילים  אך  בנים  לראות  עוסקים  -'ויזכו  בנים 
ובמצוות' אותןבתורה  ושר  זימר  רם  ,  בדביקות    בקול 

 .  ברגש ובשו שוב ובנעימות מיוחדת, תוך שהוא חוזר עליהן 
רוסיפר   שר בנו,  היה  אבי  כאשר  שליט"א:  מן  משה  בי 

ובני 'ויזכו לראות בנים  בנים עוסקים  -בדביקות את המילים 
שומעת אותו מזמר מילים אמא  ה ובמצוות', כשהייתה  בתור
שולחן, ה   לאהייתה ממהרת להגיע    -אם היתה במטבח    ,אלו

מ ראינו  הילדים,  אנו,  בשירתו.  אבא  אל  זהומצטרפת  ,  עמד 
הרמוניה חינוכית נועדה ליצור    ותה של אמאוהבנו שהצטרפ

ו אבא  שגם  שנראה  שנגדל  גם  בבית.  מעוניינים  אמא 
בתורה מסר   ל'עוסקים  להפנים  שלא  יכולנו  לא  ובמצוות'. 

עמוק בלבנו, עד שבאמת השמחה -זה, והדברים נחקקו עמוק 
 ... נפרד מאתנו-בלימוד התורה הפכה לחלק בלתי

 

 
 

")ד  ,בכ(ב  וכתדברים  בספר   אֹו  :  ָאִחי  ֲחמֹור  ֶאת  ִתְרֶאה  א 
 ".  ָהֵקם ָּתִקים ִעּמוֹ ם, ְמָּת ֵמהֶ ׁשֹורֹו ֹנְפִלים ַּבֶּדֶר ְוִהְתַעּלַ 

דומיםפסוקי  שני על  השונים.    אך  ,ם  מדבר    , 'אויבך'אחד 
האדם או  של צערועל  ,דובר. על מה מ'אחיך 'השני על  ואילו
   ?בעל החיים של

" ָעֹזב ַּתֲעֹזב ִעּמוֹ חז"ל פירשו את הפסוקים במכילתא: "והנה  
ו"  - פריקה,  מצוות  ִעּמוֹ זו  ָּתִקים  מצ  -"  ָהֵקם  טעינהזו  . וות 

 דם. רתי לאעז  -הקלתי על החמור, בטעינה  - בפריקה
(מי ון  : אוהב לפרוק, ושונא לטעדנה  לב:)  יעאצמ בא  (ב  ראוהגמ

. , כדי לכוף יצרולטעון  בשונאמצוה  ש  ונוקטת להלכה   ,קודם?)
קודם יש לעזור לשונא לטעון, ואח"כ לאוהב לפרוק.    -כלומר  

צע שמצוות  היצר. פני  מנדחית    ייםח עלי  בר  יוצא,  שבירת 
הרגשתו    אדםה  אם יסמוך ים ושכלו, בקלות יטעה להקד על 

לכהמא להקדים.  שיש  את  ולאחר  היהודי  ךוחר  לבדוק    על 
 .  עפ"י דרך התורה מהו סולם הערכים הנכון

(תהילים    סוקפהל  ע  (תנחומא)במדרש  מובא  מצווה זו  בן נוסף  ּפָ 

ֵמיָׁשִר "  :)ד  ,טצ ּכֹוַנְנָּת  ריַאָּתה  אמר  אלכסנדרם":  שני  '  י: 
רבץ חמור אחד מהם,   .הלכו בדרך  ם ששנאו זה את זה ֳחָמִרי

מש ועבר.  חברו  אמראה  "עבר  בתורה  כתיב  ִתְרֶאה ר:  ִּכי 
"! חזר וטען עמו. התחיל לשיח  ָעֹזב ַּתֲעֹזב ִעּמוֹ   -  ֲחמֹור ֹׂשַנֲא

 !""כך היה פלוני אוהבי ולא הייתי יודע  החמר הראשון:  לבוב
לפונדק  נכנ ושתו. מיסו  ע"י    ואכלו  שלום?  שעשו  להם  גרם 

 ]שמע בני[       .ם"ַאָּתה ּכֹוַנְנָּת ֵמיָׁשִריוי "ו שהביט זה בתורה. ה

 סיפור  - 
לייב חיים  היה  מסטאוויסק   רבי  הגדול  ,  בכוחו  מפורסם 

דין" ר' חיים שמו    .ב"הכרעת  עד    ,אזורלייב יצא לתהילה ב  של 
מכי   שבאותו  הגויים  להתדיין  העדיפחוז  אפילו  אחת  לא  ו 

רא  ,בפניו באשר  שלהם,  המשפט  לבתי  ללכת  גויי  ולא  כל  ו 
נק  ה'  שם  כי  עליו.הארץ  חי  רא  ר'  לפני  נזדמנו  אחת  ים  פעם 

ממש ליי הפכים  שהיו  דינים  בעלי  שני  גיסא    :ב  הגיע    -מחד 
ד הקהל  וכנגדו  שהיה    ,סטוויסק ראש  נכבד,  ש  -איש  ל  הרוקח 

מברלין משכיל  שהיה  כרחוק רחוק  ,  העיירה,  ומצוות  מתורה 
אבל הדין דין    ה.עיירהיחיד ב  שבתה -והיה מחללמזרח ממערב,  

  , תה דווקא עם ה"מחלל שבת"יהאמת במקרה זה היאמת הוא, ו
ולא עם ראש הקהל... ר' חיים פסק לטובת הרוקח, ותהום כל  

הקה העיר ראש  ופני  נוס,  פרק  נפתח  שכאן  אלא  חפו.  ף  ל 
השנייםה בסכסוך   שבין  הקהל"  "רא  : המוני  ל"רשע    הפך ש 

לדין לציית  הסכים  ולא  אוהקהל",  זאת  "מה  טען,    -  ?" מרת. 
שיזכה "הי ולא  ה מחלל  הרב    תכן  יקום  לא  כנגדי?  הלזה  שבת 

שנית  בלדין, ולפיכך בא הרוקח  ראש הקהל סירב לציית    !"יהיה 
ח  לייבלר'  כדי יים  לו  להיוועץ    ,  יעץ  לייב  חיים  ר'  יעשה.  מה 

של  לערכאות  כן,נכרים   לפנות  עשה  הרוקח  לא    .  אולם 
משפטיהם ע  את   הפכושם    : כמשפטנו  את  הקערה  זיכו  פיה,  ל 

הרוקח שב להיוועץ בר' חיים    ...הרוקחאת  וחייבו  ראש הקהל  
לייב, והוא יעץ לו בלא היסוס לפנות לערכאה משפטית גבוהה 

אב ברוסיה,  בפיותר  שכנה  בלבד,  שר  זו  ולא  הבירה,  טרבורג 
להעיד  יבוא    ,ר' חיים לייב  ,א בעצמוח שהואף הודיע לרוק אלא  

לו  אך דא עקא, הדברים התגלג  ולטעון לטובתו בבית המשפט!
ההזמנה  את  לייב  חיים  ר'  קיבל  וכאשר  צפוי,  בלתי  באורח 

המשפט, מבית  הוא  לעדות  המיועד  שהתאריך  חג    גילה 
בה  בבוקרעש שעה  שבועות  איך    ...ר  לתאר  יום  נראה  נקל  היה 

דוגמת ר' חיים לייב, ניתן אף  כ   חכםלמיד  ת מתן תורה אצל  חג  
דול  ביום ג   בני העירהמשפחה ו  ב אתלהבין כמה קשה היה לעזו

שגדולים    אךזה,   חכמיםכשם  כך    -תורה  ה   בלימוד   תלמידי 
לפטרבורג    בקיומה, ובלא היסוס קם ר' חיים לייב ונסעגדולים  

שם את חג מתן תורה, בכדי שיוכל להעיד לטובת הרוקח   לחוג
של ה   בעיצומו  ומקום  בפטרבורג  יומו  סדר  אף  בחג יחג.  מצאו 

ל  בהתאם  המקודשמט'נקבעו  לטובת 'תרה  להעיד   , הרוקח  : 
אחר  לסטוויסק   הרבכאשר חזר  .שבת היחיד בסטוויסק ה מחלל 

 שאלוהו:יאתם, ובני העיר להתגבר על פלהיו    יכולים חג, לא  ה 
כ עד  האמנם  ככה?  על  הרב  ראה  להתמסר  מה  צריך  כך  די 

"שי  חיי ץ"  עגיבשביל  ר'  והשיב:  כזה?  עיניו,  בהם  נעץ  לייב  ם 
, ולכאורה, הלא  "א ַתֶּטה ִמְׁשַּפט ֶאְבֹיְנ ְּבִריבוֹ הפסוק אומר: ""

וי? אלא  ט", ומדוע הוכפל הציוא ַתֶּטה ִמְׁשּפַ כבר נאמר לעיל: " 
שפסוק   מבואר מדבר    במכילתא  במצוותעל  זה  לא  ש  .אביון 

הוא   ורשע  הואיל  ת  אטה   -תאמר:  ִמׁשְ "   "לדינו,  ַתֶּטה  ַּפט א 
ְּבִריבוֹ  לנ  ".ֶאְבֹיְנ  לשנות ו  הרי  שלא  מפורשת  הדין    אזהרה 

במצו ה"אביון  של  רשעו  מחמת  זה  אם  ובוודאי  אפילו  ות", 
ומהודר אמיתי  אביון  הוא  אם  גם  אמורים  "עתה    ..."הדברים 

ב ההפך, שווה  פוסק  הייתי  אילו  היה  מה  לכם  ותארו  עצמכם, 
והרוקח   הקהל,  ראש  עם  והייתי    לקיים   סירבשהצדק  הפסק, 

כאן  רכאות, כאותו המעשה שהיה  ראש הקהל ללכת לעמורה ל 
לנסוע    - טורח  והייתי  בהיפוך,  את  רק  השבועות  לחוג  חג 
תמה   כפי   ,פטרבורגב הייתם  אז  גם  כלום  עתה,  על  שעשיתי  ים 

הדיןשלא.  וודאי    -י?  ימעש והכרעת  הפסק  מלבד  גם    , כי  צריך 
תי  על  הדת  את  ולהציללהעמיד  שכן    לה,  עושקו,  מיד  הנעשק 

רי הדין  התורה!! ה ונה לכבוד משפט  העמדת האמת על מכזוהי  
 חלקים:   ב' ש ת הצדק יקיומו, כי בדרישמחייב לדרוש 

יצועו הלכה  יישומו ובלדרוש    ב.  . להוציא הצדק לאור כראוי  א.
הדין    .שה למע מוכרע  היה  אילו  נוהג  הייתי  כך  אם  ומעתה, 

כאשר הוכרע    ,לטובת ראש הקהל, הרי שאם לא אנהג כך כעת
להפך  הדי הלהריני    -ן  על  ֶאְבֹיְנ  '   אועובר  ִמְׁשַּפט  ַתֶּטה  א 

ר שנפסק שונה מאחד  כי אם התייחסותי אל הדין לאח.  'ְּבִריבוֹ 
א חלק בלתי  ין, שהיהד  רי זו הטייתה   -לשני בגלל שהוא רשע  
כך סיים ר' חיים לייב את דבריו ואת    ...'נפרד מפסק הדין עצמו

 ] לב שלום[                                                .חידושו הנוקב



 

הזהירות  –
 סיפור -הרבה בצער בעלי חיים 

  היה נזהר    , יתרהה  ו תוך פרישותמבספר "לכבוד שבת":  מובא  
ז בלוי  עמרם  טמאומלדבר  "ל  צרבי  וחיות  בהמות  כל על  ת. 

באכילה שאסורות  ובהמה  הי   -  חיה  למוקצות  חולין  ו  שיחת 
מעולם לו  היה  שלא  שכן  כל  חיים   שלו.  בעל  עם  מגע  כל 

אוטמא שהעלו  ולחמורים  לפרדות  פרט  נפשות  ,  ואת  תו 
למרות הקפדתו .  אלרץ ישרביתו מיפו לירושלים בעלותו לא

 , שבת שלמה  במשך  לארח בביתו בהמה טמאהץ פעם  נאל  זו,
   ..ולטפל בה בצורה מיוחדת ומוזרה במקצת.

הציץ הרב בלוי מבעד לחלון    ,בין השמשות  אחדערב שבת  ב
ישראל'בשכונת  אשר    ביתו יפו  'אבן  דרך  רוכל על  וראה   ,

העתיקה.   העיר  אל  בדרכו  מהכפרים  חמורו  עם  שב  יהודי 
להגיע לשער  כדי    ה לרוכלתספיק השע לא    כיידע  בלוי    הרב

השבת כניסת  לפני  היה  יוהי  ,העיר  עדיין  לחומה  מחוץ  שוב 
ימשיך    לבל  והזהירו   ,לקראתו  ב הישישהרד. מיהר  ודליל מא

 . השבת מעט נכנסתלחמר אחר בהמתו, כי עוד 
אעשה  אך" היהודי ובר  ממוקם ביתי  "שאל הרוכל,    ?"מה    בע 

רגע קט  הרהר הרב    ?"חמוריעם  אעשה    העתיקה, ומה   בעיר
 .  "ת החמור תשאיר אצלי עד יום ראשוןא"והשיב: 

ושאל:   הרוכל  י " חייך  מקום  וכי  לכבודו  החמור? עב ש  ור 
ברתחה:  מעט  נענה הרב ואמר    ? "מוריםיודע הוא לטפל בח ו
אני  " אין  לשעברבחמורים  בישראל  כרב  אבל  לטפל,   ,יודע 

ביהודים לטפל  היטב  אני  ח.  ..יודע  לך:  אומר  שבת יאני  לול 
   !"דבר, ואתה משיבני דברים בטליםש בי

בור נטל הרב את הרתמה והוליך את החמור לתוך  יתוך כדי ד
החמור   את  רות, הכניסיאחד מחדרי הש  את  הוא פינה  ו.חצר

משכניו   להשיג  ומיהר  בהמה,   םְׂשעֹוִרילתוכו,  מאכלי  ושאר 
 להכין צידה לאורחו המוזר. כדי 

ליל  ב הרב  אותו  ישב  מאועד    הישיששבת  לילה   חרת,שעת 
נן את הסימנים ש"ח ושכ"ד של 'אורח חיים', למען ילמד וש

שבת בטיפולו  טא של חילול  ח  הכשל חס וחלילה באיז ילא י
 בחמור.  

כל ו א, הקדים לתת  לת ותיקיןלתפי  , כדרכו,כשהשכים בבוקר
 :(דברים יא, טו)  לקיים   כדי  לפני שטעם בעצמו מהחמין,  לחמור

ֵעֶׂשב" ִלְבֶהְמֶּת  ְוָנַתִּתי  ְוָׂשָבְעּתָ   -  ְּבָׂשְד  קדם ְוָאַכְלָּת  ־   "
 ".  ְוָׂשָבְעּתָ  ְוָאַכְלּתָ " ךכר ", ואחִלְבֶהְמֶּת"

והשקה  כוס  את    שתהש  לאחר הלך  שלו,   ,החמוראת  חמין 
קודם   -ם"  ֶאת ָהֵעָדה ְוֶאת ְּבִעירָ ְוִהְׁשִקיָת  "  :(במדבר כ, ח)  יםילק

 בעירם.   ךכר אחוהעדה, 
היה   במיליטרוד  וכך  שבת  אותה  הנוגעים    כל  דאוריתא 

הן   החמור,  ומשקה  ישראל,  שלמאכל  ממון  על  חסה  התורה 
הן משום שמירת פיקדון    מהתורה,  ר בעלי חייםם צעשוהן מ

וא בהמה  שביתת  משום  והן  חברו,  התלויים  של  שבת  יסורי 
 בה. 

הרוכל  ראשון,ביום   התחיל בהמתואת  לקחת    כדי  כשחזר   ,
אותל לט  ובחון  שבת  הלכות  בבהמהיבגופי  הר  ,פול  וכל אך 

שלבהשיבו    אותו  הפתיע כפי  הדין,  עפ"י  מדוהו  יתשובות 
 . תוחכמי עד

ואמר:   הרב  הקע  ,אשריךשמח  שבך  ֳחָמִרישאפילו    ,דשויר  ם 
ֹיְׁשֵבי  ת,  ֹרְכֵבי ֲאֹתנֹות ְצֹחרוֹ וקרא על הרוכל "!  יודעי תורה הם

ִמִּדין ה(שופטי  "ַעל  רוכבי    .י),  ם  טעם  צחורות מה    -?  אתונות 
 ] שבת -ומתוק האור [                             .הם יושבי על מדיןש

 סיפור -חיים דרך    
ללמוד לא רק את דיניה,    אנו  מכל מצוה יכולים  :הגר"א כתב  

ענפי וללמוד  להקיש  ומזה  מאתנו,  הקב"ה  רצון  מה  ם אלא 
 , גם את רוח רצון התורה.  מכל מצווה
עברי'פרשיות   ולווה'ו  'עבד  מידת   אתמלמדות    'מלווה 

ולא   שפיל השפליםהשלא ל  ,אצילות הנפש הנדרשת מהאדם
  ם. לטפח הרגשת עליונות עליה 

לאפיאן   סיפר  אליהו  התפעל שכש  , זצ"ל   רבי  ב'קלם'  למד 
שהייתה   זצ"ל,  מקלם  הסבא  אשת  של  העמידה  מכוח 

 . יםהילדאת גידלה והבית מפרנסת 
ברכת ' ולאחר  שבת,  בליל  שולחנם  על  התארחתי  פעם 

אמ רבי  'המוציא'  לרעייתור  זיסל  ה  :שמחה  החלה  ו  ז"על 
שאפית ברכתי 'המוציא', אבל אני חושב שהייתי צריך לברך 

 כמו עוגה''...  ,כך-כי טעמה טעים כל ,זונות''בורא מיני מ
דבר שנותן לרבנית את הרבנית זרחו. מאז הבנתי מה ה  ופני

לה  שנתן  וההערכה  הכבוד  שבזכות  להבין  השכלתי  הכוח. 
הרב,בעלה הקשות, ולהגיע  צליחה  ה  ,  במשימות  אן ללעמוד 

     שהגיעה!
ר  יצחק  סיפר  אחד,    :שליט"א  זילברשטיין בי  שבת  בליל 
קנייבסקי    ,גיסי  לבית  הזדמנתי חיים  החלו   ,לזצ"רבי  בטרם 

והמתין שבני הבית  ישב    רבי חיים  ,סעודת השבתאת   ולמד 
בידיה שתי חלות   ע"ה,   כנסו לסעודה. והנה נכנסת הרבניתתי

מעשהחמו מ  ת  והיא  נפלא,  ריח  שהדיפו  אותן  גידיה,  ישה 
בהתפעלות אמר לו  לבעלה. מרן אחז בחלות, הביט אל נכדו ו

אפתה  ובחי סבתא  'האם  הרבנית את  וך:  עכשיו'?  החלות 
הת מהחלות,  לבעלה  שיש  הנחת  את  באושרראתה   מלאה 

הכרת  את  הרגישו  המסובים  כל  פניה.  על  ננסך  רחב  וחיוך 
 . יתולרעי זצ"להטוב של מרן 

 

 

 
 ברינה                      רון   

 [משלי טז, א] "ְלָאָדם ַמַעְרֵכי ֵלב ּומה' ַמֲעֵנה ָלׁשֹון"  

 : יעקב בן רחל וצדוק  מו"ר אבי לעילוי נשמת                 
 בת שמחה ויוסף      חסר -אימי: שרהמרת                       

 רהבת ש ף : דינהסויו  וס מרדכי בן רבקהמרכ                        
 נפתלי בן רוזה : סמי בן שמחה : גורג'י בן שמחה                          

 ן טובה דה בסף חיים בן לאה : יהו: יורבי מאיר בן אשר                           
  בן זוהרה : יעקב בן סאלם : חיים בן דוד ורחל השלמ                        

 רחמים בן חאורו אברהם : רפאל בן תמו  הרה:ן זועוד באשר מס                          
   ) בן שמחהבקה : עופר בן יחיא : דויד (רוג'האפרים בן ציון ור                          
 רחל בן זינו  ןחה : שמעון במאיר בן שממאיר יצחק:  ן בןמשה אהר  
   וןשת שמת נעימה : רוזה בה במינה בת מרדכי שמואל : יפה נדר  
 כתון בת חביבה : אהובה (דייזי) בת טובה :  הגר בת אהרן והרטה 
 : ורד בת אידה יסהחיה בת יוסף : רחל בת חנה : חנינה בת כמ 

 

 ני פאולהבמיכל שרה ודיה, תמר, יעל, ה-קב, הדס: אליעד יע  אריה (לאון) בן מלכה: להצלחה
 בנימין בן צילה.                        

 ת אסתר:יצחק בן חיה: אליהו בן אילנהתר:נעמה באל בן אס וי שמאטו:ג'ימ זהבה בת :זיווג הגון 
          יה בת אסתר חה : לאה רחל בת איריס : בתרחלי בת זהבה: עדינה בת שמ        
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 מוןשרה רמתרצקוהחרובתתכ 
 
 לתרום מכספי מעשר לזיכוי הרבים ה  מצו  

 4741102שרון מ.רמת ה 2רח' הקוצר ן לשלוח צ'ק לכתובת: נית 

 לזרע של קימא:
רחל מרים   דה יחזקאל יוסף בןיהו

 ור בן דינה שלמה בן לאה : ליא  נפתלי
 שושנה  ירה בתרייזל בת מינה : ש ושנהש

 ולו : ליאת בת ויקטוריה מיטל בת ל 
 יובל בן שלומית  :  ביה בת רחלשמחה צ

 זל  עדי בת מ ה :רחל בת חי

 ת: לרפוא
 שליט"א   הרב מאיר נסים בן כמסאנה 

 אביגיל  ן גלית : אריאל ב ישראל בן עקבי
 ל : אברהם בן אנט  ן רחמנחם בן עליזה: שמעון ב

 בן דינהדד בן הגר : גולן עו
 חנה בת   ת שרה: זוליטת גלית: ויקטוריה באורטל ב

 ן בת רבקה בת רות : מרים קרגלית   פאולה בת דינה:
 : שושנה בת שדרה אילה לאה בת ציפורה 

 בת רחל  ה : נוריתלינ: רות בת   רחל בת נוארה
 יה, ושרונה בנות תורן יפה ודלימור ה



1  יד  ג  המ     י  ר  וופ  מס  

 ) בעין הסערה ( "  בומרנג "  

 פרק   ד'   " הדשא של השכן לא  י רוק    יותר " 

   תקציר של הפרק האחרון 
תו עם איזו  לה פגה מתחילים הבחורים לחקור או לאחר שההמו   כחתן אמיתי, דודי חש שעומד להתעלף   איתו   ד ו ק ר "ט, החברים מתחילים ל ם שהתארס במז בטוחי ון ומגלה לדעת שהחברים  דודי מגיע לישיבה אחרי האירוע האחר 

שנתןל אפילו רמז לשמוליק, בעניינים כאלו כל עוד    הבחורים בסתר לבם לועגים לו על הוא רק נסע לצפון ושמוליק תרגם את זה בטעות לסגירת שידוך,  תיה,  להודות על האמת שלא מיניה ולא מקצ   נאלץ י  משפחה הוא התארס, דוד 
 רמז כל שהוא. לא סוגרים עניין אין אפילו  

י גדול  השילומים, הוא זכה לקבל פיצו הקים את ביתו מחדש וחי בעוני עד שהגיעו  לאחר השואה  צל ברגע האחרון מתאי הגזים  מתקשרת להתנצל על האירוע המצער היא מספרת לו כי אביה הוא ניצול שואה שני רג  ה הירשב ב טו 
היא ביקשה    על רכושו.   להשתלט סה  כל מי שמסה להתקרב אליו חשוד כאדם שמנ   לפראנואיד פדית לכך ומאותו יום הפך  ן נ לא היה מוכ אחד, הוא    ופלג ביום וכך הפך להיות עשיר מ פעלים של אביו בלודז'  מאד על הלאמת המ 

 כזה. אותו לדחות את ההצעה בשל הקושי לחיות עם אדם    שאביו ינסה ליצור קשר עם אביה כדי לנסות לעורר את השידוך מחדש, דודי אמר שינסה, אבל דעת אביו ואמו כולו 

א מגלה לו שעזב שידוך תיכף לאחר האירוסין בשל טעות שעשה ומאותו יום היה על המדף  בפניו את סתרי לבו, הו ה מנחם אותו ופתוח  דודי שבור מאותו יום מאד הוא בא לבקש שיחת עידוד מהמשגיח רבי הלל שפירא, הל 
 ד זכה לבנים וחתנים מעולים. העבר בצד ובנה את עצמו מחדש ובס"   הניח את כל הוא החליט ל ,  זוב כמוהו מצא את זיווגו שידוך ע   ו שידוך עזוב עד שלבסוף כחמש שנים, המניות שלו ירדו פלאים בשל היות 

     תעודד ומקוה לחזור מעתה שוב למצבו הקודם. כנס למצב של משבר שרק יהרוס את עתידו. דודי מ י הוא מציע לדודי להתחזק ולא לה 
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כרחוק    , מאד רב  מרחק  ה   ' אל לבבך   שבותך ד וה וידעת ע ' מ "   . לעומק הלב פנמו  לא הו   הדברים   , לדודי שנאמרו  למרות הדברים המיוחדים של המשגיח  
כבר  הוא מתקרב  , עמוק בעומק הלב דכדוך  דודי חש בכוחו לשנות טבעים,  , גם שיעור מיוחד אין ז"ל  ולי בעלי המוסר ד מג  ו " אמר ץ אר ה   מן שמים ה 

את    ל מלשאו ד לשונו  ר בע מסוגל לעצו   לא   הוא   , שמתקרב לבית, הוא בא מדי ערב שבת לבקר בבית   ' שידוך בר הכי ' ועדיין אינו רואה צל של    24-ה לשנתו  
   . השאלה הנדושה 

 . יעקב לם  סו   ... א החכמה עונה לו בקוד והאמ   " ב? מה המצ   א מאמ " 

 "  עולים ויורדים והנה ...   , דודי מבין היטב את משמעות התשובה 

חוג את  אפילו שהבן כבר עומד ל   , מהעקרונות שקבעה   במילימטר ' ברוריה אינה מוכנה לוותר  , אמא גב באותו הקצב   ולים ויורדים כלומר שידוכים ע 
   . גמתה ו ד , היא רוצה שיקבל אשה  24-שנתו ה 

שזו  אחזה    היא   ) חיובי   האנושי (ויגבה לבו   במין המיוחדת  אחת  שנים של שידוכים ל   6לאחר  , מה אבא זכה  מיוחד   חה צל היא הציבה את עצמה כרף ה 
ה שרק מיטיב  מועט ז  תרת בקב ו מ  אף היא עזרתו בקודש  , ו ב הוא הותר כגופו ומה שהרי אשתו  , לאשת תלמיד חכם  שמותר  ' ינית שבשמינית שמ ' 

זקו  נ י להתנהג בה בלי שי שיודעים  מידה שאינה רצויה רק לאלו    ' ל אחד פל ברך בפני כ ש '   להיות   אלא מונע   גאווה מידת ה את  קנה  שכן אינו מ   , ומועיל 
 חלילה. 

הוא    , עצום בישיבה   ' ן ע ג שטיי ' ת ראשו, בינתיים הוא עושה  ו שער   נו לא הלבי   ן י י עד   , אף הוא מסכים שלא כדאי לגשת לכל שידוך שמציעים   , חץ דודי לא לו 
   . תרו שלושה בחורים נו   32מתוך    , לחלוטין רק  שלו התפ   בגלל שהשיעור   ן וליק לוי ים עם שמ כבר לומד שני סדר 

שמחפשות את העילוי של    גיבנת של שתי אחיות   . ך לגשת לשידו   ממנו   שמונע   מום כפול ב   חונן מ ל היותו  שעדיין לא התחיל בש מולי כהן    וא ה   שי י השל 
הוא פורק  , את עצבותו  עם איש   חברותא ב ולא מסכים ללמוד  ל היום  עצוב כ   ב ש הוא יו   . בחופשיות   לשוחח   מפריע לו גמגום קל ש פלוס    , דם הקו הדור  

 . ברה האנושית ח מה   מוחלטת   בהתבודדות 

   כדי שלא יעיקו על הלב. הפעם הגיעו תורו של שמוליק לוין לספר.   אירועים שחייבים לפרוק אותם מלבד    , בלי הפסקות הוא  בדרך כלל    שלהם הלימוד  

  פזורה הייתה דעתו ו האחרונים הגיע למקוטעין בימים  , מונחת על פניו תמשכת המ צער הגלות  , סר וזעף  ולו ה כ הוא בא להיכל הישיב  אחה"צ אחד 
לזהם את הידיים העדינות שלו בחיטוט  ף לא  עדי   , קשה   ס) (אפצ   ת מוגלתי מורסה  וא  ה פעמים  השידוכים  ידע שנושא    חטט, הוא זהר לא ל , דודי נ ין וט לחל 

 . לבו   את סגור   שמוליק   ח פת   , בשטח   קרן ס כל  אין  ידאו ש ו שו   לאחר   , זינים מא להם  ת עמו לעזרת הנשים שם אין  לכ ל   מבקש ממנו י, ברם שמוליק  לא רצו 

סע עם הוריך  כשאמרת לי שאתה נו   , לא עמדתי בפני יצר הפטפוט בושה עצומה,  וחצי  לך לפני חודשיים  על שגרמתי    דודי אני חייב התנצלות בפניך " 
, היית כל כך שמח בשמחתך שאתה  רים לחב במקומך    י חילקת פיסות סיגריות ו קניתי שתי ח   , תי מעשה ועשי   קמתי   , תה מתארס הייתי בטוח שא לצפון  

סיר נפוח    זה ש רק לא ידעתי  ...  כי מצפון תיפתח בשרת  מ כי הודעתך הפתאומית  ל הבנתי  , אב ברורה   שלא אמרת לי על כך מילה רות  למ   , ס עומד להתאר 
 כפליים. שתי על כך ב נענ ש . כנראה  ותו לא 

כמו ילדון    ת אלו מהמורו בכל נושא, נופל בכ   ין מין כי אני שמוליק שנחשב לבר דעת ומב מא י, אני לא  נפגשתי עם הצעות שהורידו אותי מדעת   יים פעמ 
 . נבער 

גיח  ש מ כ ז"ל לכהן  לפתע הגיעה הצעה לסבי    , ורק י   ו י התגוררה בברוקלין שבנ   צווה בת מ שנת  עד סמוך ל   , נה, אמי שתחי' היא ילידת ארה"ב ראשו תח ב פ נ 
לאחר    , אנגלית   ות דובר של    ת בכיתה מיוחד   את אמי שלח לבית ספר מקומי עלה לארץ,  ו שובה  ח שליחות  ראה בזה    סבי ,  בישיבה חדשה באזור בני ברק 

  , כחתן לאמי   ן של השכנים שלה את הב   הציעה   היא   , שלה   זו השדכנית   ימים נעשתה דודה , ל ע"ה   ה בבית דודתה למדה בסמינר בירושלים והתגורר   מיכן 
   . חי' י אבי ש   ו זה 

יתק הקשר,  תב עמה, גם לאחר ששתיהן נישאו, לא נ ה לה חברה אחת טובה שלא הפסיקה מלהתכ היית   , למרות שאמי ניתקה כביכול קשר עם ארה"ב 
ים  ה דפים גדושים מלפנ ארבע   ה ש ו מלבד של   ] א יד ר ג רת חובבנית  כציי [   ים תמונות וציור ב לאה  מעטפה גדולה מ הייתה מגיעה  שלושה  מדי שבועיים  

פון מדי חודש ומשוחחת עמה כחצי שעה, לא ידעתי  טל אליה , לאמי היה קשר זה חשוב מאד, היא גם הייתה מרימה סלת ל מסו  ומאחור באנגלית 
אמא והבת  ה ש ת  להזדמנו בסבלנות    ה ת וחיכ רי גבי  ו גלה בשקט במשך שנתיים את השידוך מאח להשתדך עם חברתה, היא גל   , חלום כמוס   יש שלאמי  

 . קור בי ל   ואנה לארץ תב 

  למדה   ו ב   נר י מ בס   של לחצים של אמי כי אני חייב להיפגש עם הבת שנחשבת למוצלחת ביותר , מערכת משומנת  נום י לי גיה   ה נעש   , מרגע שהן הגיעו 
   . שוב לארץ אוכל ל ל רק לחמש שנים, אחרי כן  אב   , , אני אצטרך אמנם להתגורר בארה"ב מעולה (עקרת בית)    סטע ו ב ל ע ב ל גם  היא נחשבת    , בארה"ב 



2  יד  ג  המ     י  ר  וופ  מס  

תדכו עם  , הם הש קסטיל חרושת לט בית    , מלבד כמה דירות להשכרה בארץ ובחו"ל   תם ו ש בר יש    , ים ב ר   סים ת נכ ל בע משפחה  ובר ב מד   , המרכזי   יפ הט 
 . עמם בוד גדול יהיה לנו אם נשתדך  כ שירות,  משפחות מאד ע 

מלבד מילים    באנגלית   לדבר ם לא יודע  אני ג   , שונה לחלוטין   ו מנטליות , יש לנ בחורה אמריקאית אמרתי לאמי כי אני לא רוצה בשום פנים ואופן  
על קשר,    כמה חברות ששמרה עמן   חוץ מהשיחות שהיו לה עם   , בבית   , מילה אחת באנגלית לא נשמעה יש ובעברית באיד בא דיבר עם אמא  , א ספורות 

 . ל א יצלח כל ל כיב כלאיים ש למקום אחד, הרי זה דומה למר   לדבר אנגלית ומה הטעם להדביק שני סגנונות חיים שונים סיתי  י מעולם לא נ 

טו  קל בלי שי   , ארצה   נפלו ל דברי  כ   הרמטית, ו אטומות  הי ניה  ז , או הכרתי מש לחלוטין  נה  לפתע גיליתי אמא שו   ני אמי, נוור את עי וח הנגיעה ס ם כ אול 
פיל, לא ידעתי מה  יד פרו ף להור בית עדי סבר שמשום שלום    י , אב פעולה עמה  ף  שהוא משת לדאבוני  , דיברתי עם אבי שיחי' וגיליתי  ון כ במקום הנ 

 : הלה אמר לי התייעץ עם רב חשוב שהכיר אותי ו הלכתי ל   ? עושים 

אם תראה שיש איזו  ... והיה   . , מה אכפת לך להיפגש עם המוצעת זוג הצעיר קובעת בו לא הייתה דעת ה   , אתה הרי לא חי בדור של פעם   , שמוליק " 
בטוח  אני    פץ" ח   אין לבי "   יחיו להוריך ש   לומר   ] הלכה ה פי    על [ זכותך המלאה    , ים מתא   ה לא אם תראה שז   . אולי זהו שידוכך   , אז תבדוק לעומק   , התאמה 

   . ך פש הם יניחו לך לנ או שעשית מאמץ כנה  שברגע שהוריך יר 

שמצווים    , מאידך קיימת מצוות כיבוד אב ואם ך קודמים אינך חייב לשמוע להם חיי   שידוך לא מתאים שה רגע שאתה סבור  ב הם בעצמם מבינים ש 
הלכת לנסות    , ל מצוות כיבוד אב ואם הבעיה ש פתרה  ואז נ עם המדוברת  תיפגש  שלי,  העצה    . בלי סיבה סור לך לסרב  לכן א   , ק את הנושא דו אותך לב 

 ". ות כך יצאת ידי חובתך בשלימ   , וגילית שהיא לא מתאימה לך 

רגע  עוה"ב ב   וט קניתי לא ראה זריחה מימיו. פש ות  הזורח   ה פני אה את  ר מי ש .  פגש מוכן להי אני  י ואמרתי לה ש אמ קשבת, באתי ל   דבריו נפלו על אוזן 
 . למחר בערב בבני ברק אפשר להיפגש  , עוד באותו יום הרימה טלפון חגיגי לחברתה כי  אחד 

א ישבה רועדת וסמוקת פנים משך  י ה ,  מלידה   בתחילה חשבתי שהיא חרשת אילמת   , נסעתי למקום ונפגשתי עם המדוברת שהתברר שאינה מדברת 
היא גמגמה  אידיש    , עט מילה אחת בעברית עה כמ לא יד היא    , מהפגישה   מתברר שהבחורה הייתה נבוכה לא פחות ממני   , פה   לפצות בלי    עשר דקות כ 

 .  זה היה רק בפנטומימה לעשות  מה שיכולנו    , ברמת ניהול שיחה, אנגלית אני לא יודע בכלל בה    תי לט ש לא  גם אני    , בקושי 

האם אצטרך כל החיים    ! ? שני אלמים למשך חיים שלמים   להדביק ה  ראת מה    , רדת לדעת אמי י ל לחת ? לא הצ בחיים   קשורת אפשר כבר לנהל ת   איזו 
 לאלתר מילים, עד שלא אדע את השפה ברמה סבירה? 

לזה קשר ובין  בין אם היה    , היא ניסתה כל מילה ששמעה בעברית לדחוף   , מלא טעויות   ם ג ורה בשיח מגמ קה מעיקה פתחה הבח אחרי עשר דקות שתי 
ם  מסתכלי   היו אנשים י הצחוק בלבי, אבל אם  לכן כלאתי את גל   , דמה של הבחורה שלא ישפך   ט נשפכתי מצחוק, אבל חמלתי על כמע   אני   . אם לא 

 . יחה ש ל ו  ש ים נפג צד היו חושבים כי שני אלמ מה 

, גם לה  ווחה נשמה לר גם היא  ה לי ש נדמ ,  על השעה המאוחרת לה  השעון כרומז  מחוגי  קמתי מהכסא מראה על    , ל עינוי י שעה ש ושת רבע של ר  לאח 
 שתי חיות משונות שאולצו לשהות יחד כדי להשביע את רצון האחרים.   גישה כזו משונה. ל עם פ היה ק   לא 

. כשבאתי לבית אמרתי לאמי כי  משך שעה כה ארוכה בקרבי  צחוק שצריך הייתי לכבוש  גלי  י כואבת מרוב לחץ של  נ יצאתי מבית המארחים כשבט 
  , לא לפגוע בחברתה   , נות ת המילים הנכו , עליה לחפש א בכים ת ס לפני שמ דת  רה מכוב ו צ ב תה  ע   כבר הוריד  עדיף ל   שתי, זה לא פג וך יותר משונה מ שיד 

 . ית ס סי שיחה ב לו  י אפ , אי אפשר לנהל בית כאשר שני בני הזוג לא יכולים לנהל  מלית י מינ   קשר רמת  בינינו  אבל עליה להבין כי אין  

.  ניטל ממנה   גיון הי ה עד ש השידוך  נוורת מ היא הייתה כל כך מסו   , ין מנסה להב יתי שאמי לא  הרבה גיל   אך לתדהמתי הייתי בטוח שדברי יתקבלו בהבנה,  
ה שעם  בטוח הייתה  היא  ,  ברמה סבירה   אנגלית בסיס לדבר  נותנים לאדם את ה ש   שיעורים   נם יש   , ללמוד קורס מהיר באנגלית   , היו לה מספר הצעות 

 ד. ם בלב ודשיי ח   , מהירות שיא ה את העברית ב כפי שהיא למד   , פה במהירות ש שלי אתפוס את ה כ ראש  

  גם אז לא הייתי כל כך מעוניין   , אף אם הייתה מדברת עברית צחה   , ה ת השונ בחורה אמריקאית בשל המנטליו עם    חיות ל   עניין אמרתי לאמי כי אין לי כל  
לפני    , עתה כבר    ' לא ' רפה ממני ותאמר את ה ת תי מאמי ש . ביקש קור החטוף שעשיתי בימי ילדותי ממנה סלדתי עוד מהבי רט לעבור לארה"ב  בפ   , בכך 

 שהעסק יסתבך וילך. 

לא ידעתי מה    , כולי מדוכדך  באתי לפגישה  בון,  אחרי כן אומר לה שזה לא בא בחש   , רונה אמרתי לעצמי זו פגישה אח   , תי נכנע עד ש אמי הפצירה בי מאד  
   . וכה אעשה איתה משך שעה אר 

יחה לנהל שיחה מלאה  ל ימושיות מאד והצ היא שיננה הרבה מילים ש   , זקים מאד יעורי בית ח היא עשתה ש   , לחלוטין   המוצעת הפתיעה אותי פעם  ה 
   . מובנת   אבל יותר   , יות ו בטע 

סר  חו   בשל   , עמדתי עליה   עתה לא   הייתה לי הסתייגות נוספת שעד   . ר צ לא נו   לי המינימ קליק  , ה חסרי הטעם   סיונות י על הנ י פנימה צחקתי  ב בל 
לא ידעתי מי עומד  עד ש  , מאד כבד  שלה היה  האיפור  פריע לי מאד,  מ   ף נוס התחלתי להשים לב לפרט   , ית פתרה חלק שבעיה זו נ   עתה   , התקשורת 

   מאחורי המסכה. 

   . מאד   זה הפריע אבל לי    , במקום   והג כך הנ   , טבעי   זה בחורה אמריקאית  לא ידעתי של 

  הגמ' מרת  או לפיכך    , שלא תתגנה עליו אחר כך י  ד כ את המדוברת  המטרה לראות  כל  הרי    ? המראה החיצוני לצבוע את  תיתי    י מהיכ   , אמרתי לעצמי 
כי לא אדע באמת איך היא    , ה אין עניין לראות   ד איפור כב לה    מים ש אבל אם    , כלומר כמות שהיא   , דם לקדש אשה עד שיראנה אסור לא דושין ש י בק 

       כל הפגמים.   באיפור מסתירים את שהרי    , דע מה מסתירים יש לחוש מי יו   כמו כן   , אפשר לדמיין כל דבר   , לא זה תראה ב 

   . שיש לי   הסלידה תי תנועת ביטול מוחלטת כדי שתבין את עומק  י עש   , סופית   שכדאי לרדת מהשידוך   אמרתי לאמי מהפגישה    חזרתי כש 

   . לא שייפאלע כנוע   , א שיערה איזה עקשן אני היא ל   , מיון , עמל של שנתיים הולך לט עלי   כמעט זעמה אמי  

אבל התייעצתי    , שיחי'   ם לי היו הרבה השגות בעת שנפגשתי עם אבא ג   ם נותרים בלא כלום, שבוררי אלו    כל   ? ה מתחת לאדמ   מה אתה מחפש פגמים " 
 צריכים לדעת איך להתפשר והקב"ה עושה את שלו.   , ני שאין שלימות שפקחו את עי שובים  ח עם רבנים  
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   ? חמוץ ם לב  אם אלך ע   כל עניין בו, איזה טעם יהיה לשידוך לי    אם אין   , שידוך את ה מי שקשה לי לעשות  י לא אמרת 

מה בדיוק    , הוא לקח אותי לשיחה ושאל אותי   , מאד גדולה  ה  כ הער   אליו   לי ראש כולל חשוב שהייתה    , יתרה היא הכניסה את דודי לא ו   אלא שאמי 
לפגישה  לבוא  ה  הוא פנה אל אמי ואמר לה שדברי צודקים בתכלית, עלי   , ולא ביטל אותם   שמע את דברי   האיפור, הוא   נושא אמרתי לו את    ? מפריע לי 

   . אחרת זו רמאות   , יראה את הצורה כמות שהיא הבחור  כדי ש   , ביותר ר קל  עם איפו ת  שלישי 

לאפר    תיר פגמים, על אחת כמה וכמה שאסור ס לא לה ש כדי    , רה לפני המכי וכן כלים  דים ושפחות  בב"מ שאסור לאפר עב   לה ראיה מהגמ' הביא    דודי 
 ין. לוט שנה את הצורה לח מ ש אבל לא    , , מותר להשים סומק שנותן חן פנים ואופן ל בזה בשום  ואין להק   ם לכל החיי   ר בחברותא ב מדו כי    , אשה 

טובה    סיבה לה  אז ראיתי שהייתה    , מאד צעת עם איפור קל  מו גישה השלישית הופיעה ה בפ   , מלוא קסמיה והשפעתה   אמי הפעילה על חברתה את 
 .  ודו"ק היטב בדבר אבל תבין שזה ממש לא היה שייך,    , ק בדיו   זאת   , אני לא יכול להסביר לך את מה שביקשה להסתיר   להסתיר 

לת  שאמנם היא כלי   מי שתאמר לצד השני אמרתי לא   לסחוב את העניין?   למה יות  ו ג י הסתי   אחרי כל כך הרבה   , החלטתי שהפעם אני כבר לא מוותר 
  ' ברחל בתך הקטנה '   מסבירים כשמורידים שידוך לא    , ן מנהג העולם די   . גורע , כל המוסיף  לא צריכים לפרט למה   , דים אבל אין התאמה בין הצד   , השלימות 

 כנים מלאים פרקים שלימים על נושא זה. פנקסי השד וסעים הלאה)  (נ יטער  י פארט וו ' ות מ סרונ הח   את 

לוקחת כל כך  מה היא  . לא הבנתי ל ת נעורי גרשתי רח"ל מאש שהת פתאומיות  ב ומר  ה כאילו ל היה ז כשל אמי לא ראה שבר מימיו,    " שבר " מי שראה  
מנטליות הזו קרובה  לשעבר וה אמי הייתה אמריקאית  להשתדך עם חברתה הטובה,    , כי היה לאמי חלום נעורים   , אז י  טת קשה את השידוך הזה, לא קל 

   . ת ד השגות שמפריעו ו , מלבד ע מהאמריקאית   ין ששונה לחלוט בחברה ישראלית    י התערית ש , היא לא קלטה  ללבה הייתה  

ט  וואו מי ניי " יש  ד כפי ששמעתי פעם מאבי פתגם יפה באי מעמד    הוא לא יחזיק   חי ר ו שידוך בעל כ אם אעשה את ה   . רק אני   ? יה בסוף עם המוצעת ח מי י 
, אבל  חזקה דיה לא    היא אם    יפרם ת לבסוף    התפירה שאם תופרים יש סיכוי ש   , ט קשור לעבודת חייטות מילולי הפשו " התרגום ה זיך אופ   נט ע ר ט   ן ט דאר 

   . מאליו העסק מתפורר    , פים זה משמעות נוספת, היכן שכו שג  ו יש למ 

 גרוש? ... האם עדיף שאהיה שידוך עזוב או יותר גרוע   , שאלתי את אמי כמה פעמים 

  הן ש   רתיעה או    רירות ק היא ידעה איך להחליק דברים, היא לא פסקה לדבר על    , , ברגע שאמי נרתמה לעניין לשכנע לא ידעתי כמה כוח יש לאשה  אבל  
  רק רתיעה עמוקה  ה, היא לא חשה שיש לי סלידה  החתונ   אחר ל הכל נוצר רק    , שלא הייתה כל משיכת הלב שידוכים רבים    ם נ ש י   . צר של התחלה תו 

   . מהשונה 

   . לים אליו הרתיעה פוסקת כשמתרג לידה, רתיעה זה מדבר חדש  ל בין רתיעה לס יש הבדל גדו 

כל זה רק    , רק רתיעה ופחד   אין לי כל סלידה ש הי  מ י הא   בה ר בהמשך, היא חשה בל שקרוב לשנאה והוא מתגב   י ל שלי   ידה זה יחס סל לעומת זאת  
   . בהתחלה בגלל המנטליות השונה 

גיסים וגיסות שהם    , אבא ואמא ות שיהיו לי ממש כ חם וחמ יש כאן    , כל הרתיעה תיעלם אדע איזה בית חם אקבל,  כש   לאחר שאתארס ואתחתן אבל  
הטובות    וצעת וכולם פאר והדר, המשפחה נחשבת כאחת המשפחות מ החברה כולל ה   ה ובנותיה של בני   כירה את כל היא מ   , ממש כמו אחים ואחיות 

תן והן  ו הן בשיעור שנ   , לא אחת סיים ש"ס עות בכל יום,  יושב ולומד כשש ש ו   " חוג חתם סופר " הוא מוברג ב   , ברה טובה , לאבא יש ח טבוש פל שכונת  ב 
רק לתועלת,  חלילה  בית מושפע בעושר שלא מסנוור  ה ורים על הש"ס.  , יש לה אח שהוא גאון עצום וחיבר כמה חיב בקביעות   בחברותא שלומד 

 .  הרחבה שקיבלו בעת שבאו לבית המשפחה ם מספרים על היד  , אין ספור משולחי ב " ארה רחבי  ב   ר דב לשם    , ת הצדקה שמשפחה זו מחלק 

, כל  וש שהיא מאושרת ח ת שזה עומד להסתיים לטובה, אפשר היה ל המוצעת הייתה משוכנע תי את דעתי ויצאתי לפגישה רביעית,  בר ששיני סוף ד 
, אבל לבי היה כבד מאד,  יש עתיד טוב ו מדובר על משפחה טובה מאד    את לרגעים סברתי אולי בכל ז ,  צלחה לא רעה לזרום בה   ניסתה   הפגישה 

   . ת חיצוני מהצורה ה דתי  וגם סל   עם כל מה שקיבלתי וראיתי בבית   מנטליות שלה לא עלתה בקנה אחד ה 

ותרתי  נ   אך תיים היא התמשכה  בו הילכו עוד זוגות כמונו, שע   (לפי עצת אמי)   פתוח מה הפעם לא במקום סגור אלא  הפגישה התקיי ,  לבל ו ב הייתי מאד מ 
האם יש כזה דבר? האם את    , חשבתי לעצמי שבילה בלבד,  אם אני עושה את השידוך זה ב הרגשתי ש   , בבלבול עצום, הלחץ של אמי השפיע עלי לרעה 

 י להאמין שאסתגל אליה בהמשך. קשה היה ל   ם אחיה בשביל אמא? כל החיי 

י  יכול להיות שעוד הערב תכריז אמ   , כדי נגיעה   סגירת שידוך ל קרוב    י כבד כמו הפעם, מעולם לא היית כל העת, מעולם לא חשתי לב  הלכתי עם לב כבד  
עם  ורים  פ   , אחד   ים בבית גיש מפ   איך   , אבל אני אהיה שקוע בעומק האדמה   ים, נ שרה יגיע עד לענ או   , דוך כי עשתה שי   ע רות המיד פ ו בכל ש ברוב שמחה  
   ! תשעה באב? 

נו לאוטובוס  לי ע בו הם מתארחים,    ת אותה עד לבית המלון ו ר ללו , בחזור הייתי אמו ה על דעתי ת בצורה שמעולם לא על   משמים נפתרה הבעיה ש   עד 
לא    , את הנסיעה של הצד השני   הבחור משלם בנוהג שבעולם  ,  וכין ד שי   יין אין קשר אפילו שעד ש   , לא ידעתי כלל אלמנטרי ביותר בד,  בל ושילמתי עבורי  

מתי  ל י ש לה ש אמריקאית ברור היה  שהייתה    וצעת מ , ה על כך דרכה  קיבלתי ה   מעולם לא נסעתי עם איזו מוצעת ולא   , ר ות , הייתי תמים בי רק בארה"ב 
   . הג בלי לפנות אל הנ   והתיישבה על מקומה בתמימות    עלתה היא    , עבורה 

 . " ילמה שתבוא ותשלם מבקש מזו שעלתה ולא ש אני  "   : מכיוון הנהג   סה לפתע נשמעה צעקה ג 

ועדיין היא    . בוס לבוא לשלם ו ממי שעלתה לאוט   קש אב   , בקולי קולות   מספר פעמים שמתכוונים אליה, הנהג קרא  מהיכן תבין    , לא נרמזה   האמריקאית 
   . יושבת בשיא השלווה 

 (פושעת)  לית  נ י מ קרי   יא וצעק עליה כאילו ה ע סבלנותו של הנהג, הוא ניגש אליה  עד שפק 

   ? לם? ש לעלות ולא ל   , טובוס ו חברת א מותר לרמות    ? איזה חינוך קיבלת אפשר לדעת    , קרה גב' י " 

היא צלצלה בפעמון  .  עזב אותה הנהג ריחם עליה ו ש עד    , על הבושה שעברה   היא החלה לבכות   , כולה   מזועזעת נהייתה    , כשקלטה שהכוונה אליה 
ה  הייתי יורד אחריה ומנסה לתקן את מ אם היה לי שכל  . ילו מושג איך תגיע לבית המלון לה אפ ירדה באמצע הנסיעה כשאין   היא  , וביקשה לרדת 

 המשיך את המסלול. קומו ו ממ הנהג  זז    , קיבלתי את השכל בטרם    , גובה המהירה שלה בהלם מהת הייתי    גם אני תר, אלא ש שנו 
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ך יומיים היא חזרה  תו   , הטלפונים של אמי נענו בטריקה נזעמת ל  כ   , כל קשר   עמה י ניתקה  מ א החברה של  ך,  ך מה היה בהמש אות להלאות  אין צורך  
אמר את הלא,  היא ת כדי ש   , במתכוון את  ז תי  כשרה, היא הייתה בטוחה שעשי שביישתי בת ישראל    כך ה עלי על  ק לארה"ב כולה מלאת כעס. אמי צע 

 י לא עזר.  חשת כמה שהכ 

נתן לי את החיות, ראיתי  ם, הלימוד שלך איתי  רק בישיבה הצלחתי למצוא את המקו   , שבר כלי י  אני חייב לומר לך שהיית   כל זה היה לפני חודש ימים, 
 בך. תי  וממש קנא   שקוע בעומק הסוגיא   ה את איך  

שאי אפשר    הצעה   מי והציעה לא לפני שבוע  זדמן לי אמש, דודה שלי באה  דבר זה ה ,  ק השידוכין כדי לברוח משו   , ותר מהר החלטתי להתארס מה שי 
שהיא גאון  הפליגו בשבחה    כל המורות והחברות   , ם עליה שבאה ממשפחה טובה מאד, היא עשתה את כל הבירורי בות  בחורה מרחו   , לסרב לה 
י  טובה בשבילי, אמ שזו הצעה  דודתי הייתה סבורה  ,  ביבתה אוירה טובה ס משרה  , היא גם מאד צחקנית ו תעודת מורה עם    ממש איינשטיין   , ה במתמטיק 

 ה אחת לא סוף העולם. ש הוא רמז לי קצרות שלצאת לפגי   , היה כוח עם הנושא   י בינינו, לאבי כבר לא בר, היה איזה סוג קצר זמנ לא אמרה ד 

ם  מאפי ה כל סוגי    , על השולחן שלם  בר    היא העמידה   , אוירה טובה   ות השר דתי יצאה מגדרה כדי ל , דו נסעתי לשם אתמול   , תי דוד הפגישה נקבעה בבית  
   . כאילו היינו בשמחה משפחתית   , משקאות ה ו 

 .  מאד   עיניה שהוא מצא חן ב   היה עליה   כר ני   , מבטה נעוץ היה בבר   , עתי למקום, היא כבר ישבה וכססה ציפורניים הג ש כ 

, אמרתי לה שאין  יש עניין לעשות ברכת מזונות הם נראים עשויים טוב ו   ים אותי אם היא יכולה לקחת את אחד המאפ   ה אחר פתיחה קצרה שאל ל 
ניכר היה עליה שהיא    " מג"ע א"ש " ות  כ ל תבלבלה ועשתה את כל ה ר ברכה, הבחורה לא ה תן יהיה לומ ני ש הכל כדי    את   דודתי הניחה הרי    , ספק שכן 

   . " י בית ל  ש   רובים ח מקב    י חברת ט' קבין של    י טוב ל " הסדורה  ך בין גריסה לגירסא העבירה את משנתה  , וכ בקיאה בהלכה ובאכילה 

ה  ב רב ע היא  ,  ת קליפו הוא היה הופך לגל של    בר נוסף אף לה  אם הייתי מציע    " ה קרב ולא נודע כי באו אל  " מקץ התקיים בה    הפלא הגדול של פרשת 
כאילו לא נגעה    , רעבה ישאר  ה יכולה הייתה להכיל את הכל ול ג איך  אין לי מוש   , יטב ה כנראה שהיא מבינה בזה    מכל המשקאות   ם קוקטיילי לעצמה  
   . כל זה שבוע ימים בדבר מא 

 תחזק את הבית.  כדי ל   " רובים גל של ח " ולא אהפוך ל   " ל של זהובים ג " כיון שכן הבנתי שאם אשתדך עמה אצטרך ל 

, מעניין שלא ביקשה  ערב טוב גם לך  , היא ענתה באדישות רבה   , אמרתי לה כל טוב לדבר על שום נושא בעולם, בלי כיון שנגמרה סעודת האמנים 
   . ף נוס חינמי  פת לסיבוב  פגישה נוס 

   . גישה הראשונה שלי בה לא הוזקקתי לדבר רק לענות אמן זו הפ הייתה    , לפצות את הפה נסעתי לביתי בלי  

את כל    כדי להוציא   , ון עם מקל קרת בין השיניים  וק האחרון ומנ פיסט פגשה את המדוברת גומרת את ה לאחר יציאתי החפוזה  חדר  שנכנסה ל דודתי  
 שאריות שלא זכו לתיקון.  ה 

  , הבין את התשובה הוא    , לא שאל אותי על פני הזועפות , אבי  שה ברעיון המטורף ה בו היא היית   , דעתי   שאול את חוות פון ל אפילו לא הרימה טל   היא 
   . הקצר עדיין היה בתוקף   , ילו לא טרחה לדבר עמי אמי אפ 

   . אה הארוכה צ ר סיים שמוליק את הה   . " על מה שקרה ממני  ראשון שמקבל תגובה  אתה ה 

  שעתה הבין   ם כאלף עדי העידו  של דודי  א מפיו. עיניו הלטושות  שיוצ שובות לכל הגיג  רוכה כששני אוזניים ק א שיחה  וליק ב שמ   ך לראשונה השתפ 
 . ות ח לא פ   ומגוחכות ערות  עדית, יש לו שותף הגון שיודע להעביר חוויות סו בל נחלתו ה שהצרות אינן  

 בגורלו. דברי השתתפות    ו ל היה חייב לומר לו אי   , לאחר ששמוליק סיים 

 לפי הסדר. ך  אענה ל   : ל שמוליק חברו ואמר לו על שכמו ש   ח הוא טפ 

ות כך אפילו  י ופשוט שלא יכולת לח ביותר  הסלידה שלך היא עמוקה    , מעמד זמן רב מחזיק איתה    לא היית   , נס גדול קרה לך ש   , נראה לי   במקרה הראשון " 
   . ך ככל העולה על רוחם עושים ב הם היו    , טון אם היית מנסה לר   , , לא הייתה לך תמיכה בארץ רחוקה שבוע שלם 

שניכם הגעתם בנפרד, אבל  , בהלוך  בנושא כל כך פשוט, שניכם הגעתם למקום רחוק על זה שלא התעדכנת    , עליך   קורת קשה יש לי בי זאת  מרות  ל 
   . וב מה יהיה איתה היית צריך לחש בחזור  

היפטר  כולת ל בנפרד, י   כל אחד הגיע   קודמות פגישות ה ניחא, כפי שבשלושת ה   לים באותו אוטובוס אם לא הייתם עו   , מכירה את ירושלים הרי לא  היא  
   . גיוני דבר זה מקובל וה   , היא תממן את העלות של הנסיעה   בחזור כי  שבת  כי ח 

   . גיון או לשאול הדרכה לפני כן את הוריך י להפעיל את הה   ה עליך , הי זה ממש לא מנומס   , אותה   ת י אבל ברגע שליוו 

אחר הפעם, הפעם אין    לה להתבזות פעם   עבורה ולא להניח עליך להתבזות ולגשת לשלם  היה    זעוק הערה שניה יש לי, ברגע שראית שהנהג מתחיל ל 
 . עם כל הסימנים   " בהמה כשרה " אתה  רק לומר עליך ש   , לי מילה 

דבר    שידוך, אין ה את להוטים לסגור דים חוץ ממך ברגע ששני הצד  , רך אחרת לא היית נחלץ מהצרה הזאת ד כי ב  שזה קרה  טוב   , אבל למרות הכל 
מר  ו על כך א   , פיצוץ אטומי   ר ברירה במקרה כזה רק ליצו לך  לא הייתה    , דוך לא נועד לך משמים השי ברך, כנראה ש רק הבורא ית   , בעולם שיכול לעצור 

   . ברוך שעשה לי נס במקום הזה" " עובר במקום  שאתה  י פעם  ד מ שעליך לברך  

     עשות טעויות כאלו. להבא עליך מאד להיזהר לא ל .  זאת ור היה לך לעשות  למרות שאס   , זה גאל אותך מאסון כבד ה   המבעית   ר ' צ נ פ ה 

                                                                                                       . " עות י בד הוצאות הנס מל   ההוצאות היו על הדודה כל  ל הפחות  לכ   . בקצרה   ועל המקרה השני אומר 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^ 
 :יא ה ןו יליגה לת בה לקמשרלה  הדשהח תתובהכ

http://mevaser-tov.ru/index.php/he/the-maggid 
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ליומא דהילולא של הרבי הקדוש מרנ 
ה"בית ישראל" מגור זצוק"ל בנו של 
זצוק"ל  אמת"  ה"אמרי  הקדוש  הרבי 

נ�תלק ב' אדר (תשל"ז)
שמואל  רבי  הגאונ  מטר�דורפ  גאב"ד 
היה בארצ  �יפר, שפעמ  זצ"ל  עהרנפלד 
ישראל בחודש אלול, ורצה לחזור לחו"ל 
לימימ הנוראימ, אכ היה לו נפיחות ברגלו, 
ולא היה יכול ללכת, והרופאימ ציוו עליו 
ברירה  בלית  למיטה.  מרותק  להיות 
נשאר בארצ ישראל על ראש השנה ויומ 
המיטה,  על  שכב  הזמנ  כשכל  הכיפורימ 
היה  ולא  בביתו  נשאר  ב�וכות  ואפילו 

יכול להיכנ� ל�וכה.
הקדוש  הרבי  הגיע  רבה  הושענא  ביומ 
הבית ישראל מגור לבקרו, ומיד כשנכנ� 
אמר לו, "מטר�דורפר רב תרד ממטתכ"! 
לא  אני  גאב"ד מטר�דורפ, רבי,  לו  ענה 
יכול, הרופאימ א�רו לי אפילו לזוז. אמר 
לו הרבי עוד פעמ, "מטר�דורפר רב תרד 
"רגל"  עצרת  ששמיני  איתא  ממטתכ, 
בפני עצמו". מיד קמ גאב"ד מטר�דורפ 
וירד מהמיטה כאילו לא היה, ועוד ה�פיק 

לקיימ מצות �וכה.
כעינ זה �יפר גמ הרבי הקדוש רבי יוחננ 
הרופאימ  אחת  פעמ  זצוק"ל,  מטאלנא 
ולא  לשכב  צריכ  שאני  אותי  הדאיגו 
בלב  בעיות  על  ודיברו  מהמיטה,  לרדת 
ישראל  הבית  הקדוש  הרבי  כשבא  ח"ו. 
לי בחוזקה:  ידי ואמר  לבקרני, תפ� את 
"טאלנער רבי, הרופאימ אומרימ דברימ 
טוב  יותר  יודעימ  בשמימ  מדאיגימ, 
כלומ בלב,  לכ  ושמ אומרימ שאינ  מהמ, 
יש לכמ לב טוב ובריא, ואינ מה לדאוג". 
מהמיטה  וירדתי  בקולו  ששמעתי  כמובנ 
ולא שמעתי בקול הרופאימ, ומיד חזרתי 

לבריאותי.
*

כשחזר  התפילה,  אחר  קודש  בשבת  פעמ 
הרבי הבית ישראל לביתו, ניגש לבחור שעמד 
על ידו ושאל אותו, דיברת באמצע התפילה? 
הצטדק  הבחור  תיכנ� לביתי!  לא  שבועיימ 
וענה, מישהו דיבר אלי ואילו אני לא דיברתי 
כלומ. אמר לו הרבי, אמ כנ ארבע שבועות לא 
אותו,  ושאל  השני  לבחור  ניגש  ומיד  תיכנ�! 
לא  שבועיימ  התפילה?  באמצע  היומ  דיברת 
תיכנ� לביתי! ענה הבחור, אני מתחרט ומבטיח 
שיותר לא אדבר באמצע התפילה. אמר לו הרבי, 
וחינכ  לימד  ככ  לקידוש!  היומ  מזמינכ  אני  כנ  אמ 
זה מעשה היצר  הרבי תמיד, תירוצימ והצטדקויות 
הרע, ואילו חרטה תשובה וקבלה על העתיד זהו מעשה 

יצר טוב.

השבוע בדפ היומי שלנו (נזיר דפ כח:) מבואר במשנה, שהאיש 
מדיר את בנו בנזיר. ובגמרא, מאי טעמא, רבי יוחננ אמר, הלכה 
לחנכו  כדי  לקיש,  ריש  חנינא אמר  ברבי  יו�י  ורבי  בנזיר.  היא 
הטעמימ  דשני  הרא"ש,  בשמ  מקובצת  השיטה  וכתב  במצות. 
הולכימ ביחד, דככ נאמרה הלכה למשה מ�יני, שהאב יכול להדיר 
את בנו דוקא בנזירות כדי לחנכו במצות, דנזירות �ייג לפרישות.

צדיק  (פרי  מלובלינ  הכהנ  צדוק  הקדוש רבי  הרבי  זה  על  וכתב 
נשא, יד): שענינ הנזירות בעצמ הוא דבר פלא למעלה מנ השכל 
ותגלחת,  מטומאה,  פרישות  שהוא  הנזירות  עיקר  כי  והדעת. 
והיוצא מנ הגפנ, עמ כל זה גמ אמ ישמור אדמ את עצמו וי�גפ 
עצמו בשלושה דברימ הללו, אמ לא יקבל על עצמו לשמ נזירות, 
לא יהיה נקרא קדוש על ידי זה. רק על ידי דיבור אחד שיוציא 
מפיו "הריני נזיר", אז נקרא על ידי זה קדוש, כמו שנאמר (במדבר 

ו, ח) כל ימי נזרו קדוש הוא לה'.
והוא באמת פלא גדול, שעל ידי דיבור אחד נעשה 

קדוש בעצמ. ועוד יש בכח דיבור כזה להתקדש 
לעולמ, באומר הריני נזיר עולמ כנזירות שמשונ, 
של  שמו  על  שמשונ  י.)  (�וטה  ז"ל  וכאומרמ 
הקדוש ברוכ הוא נקרא. ועוד נמצא על פי הלכה 
למשה מ�יני דבר יותר עמוק ופלא, שגמ האב 
האב  של  דיבור  ידי  שעל  בנזיר,  בנו  את  מדיר 
נעשה בנו קדוש, גמ אפילו לא עשה [הבנ] בעצמו 

פעולת הדיבור גמ כנ. עד כאנ לשונו הקדוש.
ידי  על  שגמ  מזה  שרואימ  נפלא,  �יפור  נ�פר 
ומעשה  קדוש.  התלמיד  נעשה  הרב  של  דיבור 
הרוגוטשובר  מרנ  ישראל  גאונ  היה,  ככ  שהיה 
הלכ בילדותו עמ אביו רבי פישל רוזינ לראות את 
פני מרנ הרבי הקדוש הצמח צדק מליובאוויטש. 

הרבי בירכו בלמדנות, ואפ הורה לו ללמוד מ�כת 
נזיר.

כשיצאו האב ובנו מחדרו של הרבי, שאל הרוגוטשובר - 
שהיה אז בנ חמש או שש שנימ - את אביו, מה השייכות בינ 
הברכה להיות למדנ, להוראה ללמוד מ�כת נזיר, הרי "למדנות" 
פירושה לדעת את כל חלקי התורה ולמה דווקא מ�כת נזיר? 
האב לא ידע מה להשיב. אכ הילד - לאחר דקות �פורות של 
מחשבה - אמר: כנראה הרבי רוצה שאהיה 'נזיר'! וכדי להיות 
'נזיר' צריכימ ללמוד מ�כת זו, ורק ככ יתקיימ בי ברכתו בלמדנות, 
ואילו ח"ו לא אציית לא אזכה להיות למדנ. ואכנ מרנ הרוגוטשובר 
לא נתנ שי�פרו את שערות ראשו כל ימי חייו. ונתקיימ בו ברכת 
הרבי, כידוע לכל, גודל למדנותו ובקיאותו וגאונותו המפליאה של 

הרוגוטשובר.
כט:),  (דפ  לזה א�מכתא מהמשכ דברי הגמרא  להביא  ואפשר 
מעשה ברבי חנינא שהדירו אביו בנזיר, והביאו לפני רבנ גמליאל, 
והיה רבנ גמליאל בודקו לידע אמ הביא שתי שערות אמ לא 
הביא וכו'. אמר לו, רבי, אל תצטער לבודקני, אמ קטנ אני אהיה 

בשביל אבא – שהדיר אותי בנזיר, אמ גדול אני אהיה בשביל 
עצמי – שאני עצמי נודר להיות נזיר. עמד רבנ גמליאל ונשקו 
על ראשו, אמר, מובטח אני בזה שמורה הלכה בישראל! אמרו, 
לא היו ימימ מועטימ עד שהורה הוראה בישראל. ורואימ מזה, 
שבכח הנזירות שהאב מדיר את בנו, והבנ מו�יפ ומדיר את עצמו 

מרצונו, זוכימ להורות הוראה בישראל וללמדנות.

נחזור לדברי הפרי צדיק, "והוא באמת פלא גדול, שעל ידי דיבור 
להתקדש  כזה  דיבור  בכח  יש  ועוד  בעצמ,  קדוש  נעשה  אחד 
לעולמ". הוד כבוד קדושת מרנ הרבי מראחמי�טריווקא שליט"א 
�יפר �יפור נורא, בלוגאנו שבשווייצ התגורר לפני הרבה שנימ 
לא  זצ"ל.  - אב"ד ראחוב  ָרב  ַראחֹוֶבער  ֶדער  לו  יהודי שקראו 
עליכמ לאחד מבני הקהילה היה בחור שירד מהדרכ, עד כדי ככ 

שכבר לא יכלו לזהות אותו לא ברוחניות ולא בגשמיות.
אותו בחור נהג ברכב, בימימ ההמ לא היה לכל 
אחד רכב, ולא היה לכל אחד נהג, זה לא היה מצוי 
כמו היומ. היות שאותו בחור נהג ברכב, ביקש 
הבחור  מבנו  שיבקש  מהאבא,  רב  הראחובער 
ַלֵהְייִליֶגער  לליזענ�ק  אתו  לנ�וע  רוצה  שהוא 
רבי אלימלכ, והוא מבטיח לבחור שלא יתערב 
לו בכל ההתנהגות שלו, הוא לא יעיר לו מילה, 
הוא יתנ לו לעשות מה שהוא רוצה, ולנהוג איכ 
שהוא רוצה. הוא רק מבקש ממנו טובה, פשוט 

בגלל שיש לו רכב, יקח אותו לשמ.
האבא ביקש מהבנ, והבנ ה�כימ, הוא לקח אותו 
אמר  לליזענ�ק,  כשהגיעו  לליזענ�ק.  מלוגאנו 
הראחובער רב לאותו בחור, �יכמתי אתכ שאני 
לא מתערב, אני באמת לא מתערב, אכ אני רוצה 
עכשיו לעלות לציונ של רבי אלימלכ, אֹויְ�ָזאְגנ 
ַגאְנצ ְּתִהִלימ - להגיד את כל התהלימ, ָאֶּבער 
ה - בקשה אחת יש לי ממכ, אתה כבר  ֵאְיינ ַּבָקָש1
איתנו, קּומ ַארֹויפ ָזאג ְצֵוויי ַקאִּפיְטַלאכ ְּתִהִלימ - תעלה לציונ 
הקדוש תגיד רק שתי קאפיטלאכ תהלימ, ָווא� ַהאר ִדיר - מה 
איכפת לכ, בשבילי, לכבודי, כבד אותי, תגיד שתי קאפיטלאכ 

תהלימ, אתה הרי כבר כאנ.
הבחור עלה, הוא נכנ� פנימה, הוא התחיל להגיד תהלימ, 
והוא כבר לא יכל לצאת משמ, הוא נשאר בציונ הקדוש, 
גמור!  תשובה  בעל  נהיה  והוא  התהלימ,  כל  את  אמר 
והכל מכח דיבור אחד של הראחובער רב, שהציע לו 
נעשה  זה  מכח  תהלימ,  קאפיטלאכ  שתי  רק  להגיד 

בעל תשובה ונתקדש לעולמ, בזכות הציונ הקדוש 
של הרבי הקדוש רבי אלימלכ מליזענ�ק זי"ע.

(מתוכ הפתיחה לשיעור – נדרימ דפ עה, י"ח טבת 
תשפ"ג)

נעשה 
בעל 

תשובה 
ונתקדש 
לעולמ



ט' טבת התשפ"ג, ימי בכי אבל הרבנית ע"ה.
כבוד ידיד נפשי ומיודעי, זרע תרשישימ, פה מפיק מרגליות, גאונ הענווה, הרה"ח 
רבי אי"ש קובל�קי שליט"א, בעל ה'מתיקות' בגליונותיו ובשיעוריו הרבימ, שלומ 

רב.
ב'קול  שלכמ  היומי  הדפ  לשיעור  והמרוממת  הקבועה  הפתיחה  במ�גרת  כעת,  שמעתי 
הלשונ', את הה�פד הנרגש שנשאתמ על הרבנית הצדקנית, אמ המלכות והישיבה, מרת 

שולמית מחלה אזרחי ע"ה, בת אדמו"ר רבי מאיר הלוי חדש זצוק"ל.
התרגשתי מאד. דבריכמ שיוצאימ מנ הלב, הקול הרוגש, הדמעות שחונקות - מבהיל!

גמ אחרי כל ה�יפורימ והה�פדימ שנאמרו [ועוד ייאמרו], יש לכמ מקומ מיוחד להתגדר בו.

בשולי הדברימ או�יפ, על מה שאמרתמ לרבינו מרנ ראש הישיבה שליט"א בבואכמ לניחומ 
אבלימ בבית הגדול והפתוח, בכהאי לישנא: אצל הרבנית, לא היה קיימ המושג 'אּוְנֶזעֶרע' 

[משלנו]...
- ואני הקטנ אומר, אולי בנו�ח אחר: אצל הרבנית, כולמ היו 'אּוְנֶזעֶרע'!

לאמור: לא רק שכולמ קיבלו התייח�ות שוה, אלא כל אחד קיבל יח� חמ, אוהב ומקרב. 
ולאו מילתא זוטרתא היא.

בהערכה ובהוקרה
בברכת טובה ובשורות מרנינות
אלנתנ אלוני

ראש הישיבה מרנ רבי ברוכ מרדכי אזרחי שליט"א
דודי ירד לגנו לערוגות הבושמ לרעות בגנימ וללקוט שושנימ (שיר השירימ ו, ב), �פר תורה מהודר שרוי בצער, ראש הישיבה של ראשי הישיבות, גאונ ישראל שיגע 
בתורה הקדושה יוממ ולילה, �פריו "ברכת מרדכי" בכל התורה כולה נלמדימ בעיונ, שמו הולכ לפניו בכל העולמ כולו, חבר מועצת גדולי התורה, ראש ישיבת עטרת 
ישראל, גדול מרבנ שמו, הגאונ הגדול מרנ רבי ברוכ מרדכי אזרחי שליט"א, שרוי בצער נורא על פטירתו של הרבנית הצדקנית, אמה של מלכות, אשת חבר כחבר, 

שנחטפה מכלל ישראל, נחטפה ממשפחתה, ונחטפה מרבינו שליט"א יבדל לחיימ טובימ וארוכימ.
רבינו מרנ הראש ישיבה מקוננ בבכי בהלויה, דודי ירד לגנו, לקח את השושנה היפה ביותר. כשמרנ בכה בהלויה בכי שאינ דומה לו, כלל ישראל די בכל אתר ואתר 

בכו איתו, כל מי ששמע את הה�פד של רבינו, התעורר בתורה ובתשובה ובהתקרבות לבורא עולמ.
הגמרא במ�כת ראש השנה (יח:), ללמדכ ששקולה מיתתמ של צדיקימ כשריפת בית אלקינו. זה לא רק שריפה בבית הגדול ברח' קא�וטו בירושלימ, זה לא רק 

שריפה במשפחת אזרחי, זה לא רק שריפה לתלמידימ של ישיבת עטרת ישראל, ָדא� ִאיז ַא ְשֵריָפה ִאינ ְּכַלל ִיְשָרֵאל - זה שריפה נוראה לכלל ישראל.
בדרכ חזור הביתה מניחומ אבלימ אצל רבינו ראש הישיבה, חשבתי בדרש ואולי זה גמ קרוב לפשט, הפ�וק בקהלת (ז, ב) טוב ללכת אל בית אבל מלכת אל בית 
משתה, מורי ורבותי, כידוע אינ טוב אלא תורה, איכ קשור התורה הקדושה לבית אבל? התשובה היא, כשבאימ לנחמ את גדול הדור, מקבלימ מושגימ באהבת 

ִטיק ּתֹוָרה. התורה, בחשקת התורה, ביגיעת התורה, הניחומ אבלימ עצמו הוא ְש1
די להציצ בארונ ה�פרימ של רבינו, די לראות את ה�ימניות בכל הש"�, בכל הרמב"מ, ולהפנימ את מה שכתוב במדרש תנחומא פרשת בשלח (כה) "אי אפשר 

לישראל לחיות אלא אמ כנ מתע�קינ בדברי תורה". מה נותנ חמצנ לרבינו הראש ישיבה, רק תורה, תורה ותורה.
במקומ שראש הישיבה י�תגר בד' אמותיו עמ העט הידוע והדפימ הגדולימ, ולכתוב חידושי תורה בכל התורה כולה, הוא מחטט רגליו בכל העולמ כולו, להרבות 

תורה בכלל ישראל. ומה אתמ חושבימ שראש הישיבה עושה בדרכימ, ְוָקֶנה לכ חבר (פרקי אבות פ"א מ"ו), ַהָקֶנה – העט ממלא דפימ של חידושי תורה.
מורי ורבותי, כל מה שאתמ נהנימ כל שבוע מגליונ "מתיקות הדפ היומי", זה בזכות רבינו שליט"א. רבינו היה בבני ברק לפני כמה שנימ, המשפחה הקרובה שלי 
אירגנו לי �יומ הש"�, מרגע לרגע בהתראה של יומ אחד, ורבינו שליט"א למרות שמעולמ לא ראה אותי, מעולמ לא שמע אותי, ולמרות שהיה בחולשה נוראית, 

הגיע ְלַכֵּבד ב�יומ הש"� בבני ברק. וואּו ֶזעְהט ֶמענ ִאינ ִדי ֶוועְלט ַאַזא ַאַהַבת ַהּתֹוָרה - איפוא רואימ בעולמ כזה אהבת התורה.
הגמרא בראש השנה (כג.), אמר רבי יוחננ כל הלומד תורה ואינו מלמדה, דומה להד� במדבר. מידה טובה מרובה חמש מאות פעמימ, הריח הנדיר של ההד�ימ של 

ראש הישיבה, מריח ופורח בכל העולמ כולו.
רבינו בניחומ אבלימ מדבר בכאב ובצער נורא, על ְוָשמ ִאָּשה ְגדֹוָלה (מלכימ ב ד, ח), על האשת חבר שהיחו� שלה לא היה בגלל ה�ובבימ, ִזי ַאֵלְיינ ִאיְהר ַמהּות ִאיז 

ֶגעֶווענ ַא ָחשּוֶב'ע ִאיִדיֶנע - היא עצמה במהותה היתה אשה גדולה.
נ�פר �יפור נורא על הרבנית, ש�יפר לי בחביבות אתמול בשבעה, הנכד של ראש הישיבה רבי אריה גלזמנ שליט"א. באחד המ�עות של רבינו ראש הישיבה בעולמ, 
הרבנית היתה לבד בבית, תחשבו על הקושי, להיות יומ אחד בלי רבינו בבית. אמר לה חתנה המרביצ תורה בישיבת עטרת ישראל, רבי ישעיהו הדר גלזמנ שליט"א, 

מתי שהרבנית צריכה, מה שהרבנית צריכה, שתתקשר אלי.
יומ אחד החתנ הגיע לבקר בבית את ַהְשִוויֶגער – החמות. אומרת לו הרבנית, "הלילה הצלתי אותכ"! קיבלתי החלטה לא להפריע לכ. וככ היא מ�פרת: נפלתי לא 
עליכמ בלילה מהמיטה לרצפה, לא הצלחתי בשומ אופנ לקומ לבד, אכ הצלחתי לזחול עד הטלפונ. אמנמ רגע לפני שחייגתי אליכ, עשיתי עמ עצמי חשבונ הנפש, 
שאמ אני יתקשר להזעיק אותכ באמצע הלילה לעזרה, זה יפריע לכ מלמ�ור שיעור מחר, זה יפריע לכ בהרבצת התורה בישיבה. אמרתי לעצמי - אומרת הרבנית 
הצדקנית, מהרצפה אני כבר לא יכולה ליפול עוד יותר, ולא פחות, הרבנית נשארה על הרצפה עד שהגיע העוזרת בבוקר, כשראתה העוזרת את הרבנית על הריצפה, 

זעקה מיד לעזרה. איפוא שומעימ כזה �יפור בעולמ, ְוָשמ ִאָּשה ְגדֹוָלה.
אחרי מנחה נכנ�תי לחדרו של ראש הישיבה ביחידות, ו�יפרתי מה חשתי כשבאתי בחול המועד פ�ח בצילו, כשבאתי עמ ה�פר "מתיקות הדפ היומי". הגעתי לבית 
ברח' קא�וטו, הראש ישיבה לא היה בבית, הרבנית ב�בר פנימ יפות פתחה לי את הדלת, הציעה לי להתכבד, נתנה לי את הטלפונ בבית, לברר בעוד כשעה האמ 
ראש הישיבה כבר חזר. האהבת ישראל זעק מנשמתה לכל נברא וצלמ, כלשונ המשנה באבות (פ"ג מי"ד) הוא היה אומר חביב אדמ שנברא בצלמ, הוא היה אומר, 

זהו מה שהרבנית זעקה כל ימי חייה, ִליְּבַשאְפט - חביבות לכל יהודי.
אמרתי לראש ישיבה, לא היה קיימ אצלה המושג "אּוְנֶזעֶרע" – משלנו, אז מה הפלא שעשרות שנימ היה לתלמידימ בחברונ, 
ולתלמידימ בעטרת ישראל, בית חמ, פינה חמה אצל הרבנית הצדקנית. זה אבידה קשה לעמ ישראל בכלל, ולמשפחה בפרט, 

ואבידה נוראה לרבינו הראש ישיבה שליט"א.
אחרי ש�יימתי לנחמ אצל ראש הישיבה, ישבתי דקות ממושכות עמ בנו חביבו הגאונ רבי בנ ציונ שליט"א, שאפשר להגדיר 
אותו, "יחיד מומחה" בכיבוד אב ואמ, יד ימינו של ראש הישיבה, בנכ יחידכ אשר אהבת, עמ כל החולשה שלו, עמ כל העייפות 
שלו, תתארו לעצמכמ מה זה לשבת שבעה בכזה בית, אכ כשמגיע לכבוד הבריות, לכבוד תלמידי חכמימ, הוא כמעיינ המתגבר. 

הוא גמ חד בדרא בנושא בעול הישיבה הקדושה.
ביקשו ממני להיכנ� לנחמ אצל הנשימ. איזה צניעות, איזה ענוה, איזה פשטות, הקירות זועקימ אהבת ישראל. זכתה הרבנית, 

זכה הראש ישיבה, למשפחה של מרביצי תורה, לבנימ ובנות עו�קימ בתורה ובמצוות.
נברכ את מרנ הראש ישיבה שליט"א, שיזכה מתוכ בריאות איתנה להמשיכ להפיצ את אור התורה בכל העולמ כולו, נחת מכל 
ילדימ  ֶנעַּבאְכ  לראות כשהגיעו  צריכימ  הייתמ  לנחמ את לבו הטהור.  יכול  עולמ  בורא  רק  נחת מכל התלמידימ.  הצאצאימ, 
פגועימ ממו�ד ידוע (אני לא יזכיר את השמ), איכ ראש הישיבה התייח� לכל יהודי מהמ עמ לבו הטהור. שנזכה שראש הישיבה 
(מתוכ הפתיחה לשיעור – נדרימ דפ �ז, ט' טבת תשפ"ג) ילווה אותנו בקרוב לקבל פני משיח צדקנו, אמנ. 



לאור תורתו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

ּפְנִינֵי קֶֹדׁשּפְנִינֵי קֶֹדׁש
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.

.
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א ווארט אויף די פרשהא ווארט אויף די פרשה



.

סיפורי קודשסיפורי קודש

על פרשת  השבועעל פרשת  השבוע

פרפרת נפלאהפרפרת נפלאה

על פרשת השבועעל פרשת השבוע
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"ביקשתי והזהרתי כבר כמה וכמה פעמים, שלא לדבר בשעת התפילה וקריאת התורה כי זהו עוון פלילי ועוון זה מעכב את הגאולה".     (שטייעדיגע תורה) 
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 שפ''גפרשת משפטים ת                                                                                                                                                                                                                                              בס''ד
 וארטים  לפרשת השבוע

לפניהם כא א ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. 
סוגי  6הכוונה לפני הדיינים. הדין ידוע שבספק ממון יש 
וחזק. מהכרעות לדיינים והן רמוזות במילה משפטי''ם 

ונח עד שיבוא אליהו.  והנה מחלוקו, יענינן, טשרה, פודא, ש
כל דאלים יש הכרעה נוספת שלא מוזכרת והיא הכרעת 

, ובשלמא לתוס' דס''ל דכל דאלים הוא סילוק והיינו גבר
שהדיינים לא מכריעים אלא רק מסלקים את ידיהם ניחא, 
אלא לפי הרא''ש דס''ל ד'כל דאלים' הוא הכרעת הדיינים 

 אשרהפסוק  למה מתעלמים מזה. וי''ל דהוא בהמשך
היינו לפי הרא"ש, יש עוד הכרעה, והוא תשים לפניהם, 

 שתשים לפניהם והם יריבו ביניהם.
כא ג. אם בגפו יבוא בגפו יצא אם בעל אשה הוא ויצאה 

הנה בפרשת בהר כתיב ויצא מעמך הוא ובניו אשתו עמו. 
עמו. ואילו כאן לא כתיב בניו ומדוע? וי''ל, אומר החת''ס, 

הרמב''ן כאן כותבים שהאדון חייב בפרנסת דהנה רש''י ו
האישה והילדים במקום האב, והרי חיוב האב במזונות בנו 
הוא עד גיל שש. וא''כ כאן שמדברים על יציאת העבד לאחר 
שש, ממילא אין ילדים שהוא זן כעת וא''כ לא יוצאים 
ילדים מרשותו, משא''כ בפרשת בהר שמדברים שם על יובל 

אחרי שנתיים, אז יש דין שיוצאים גם  וזה יכול להיות גם
  חיובי בניו מעמו.

ומביא רש''י שאין לתת לו  כא ד. אם אדוניו יתן לו אשה.
אשה אא''כ יש לו אשה. ותמהו העולם, הרי מבואר 
בקידושין סט. יכולים ממזרים להטהר ע''י שיגנבו וימכרו 
אותם  לעבד עברי, והם יקבלו שפחה כנענית. ולפי מה 

ש''י שאם אין לו אשה לא מוסרים לו שפחה, הרי שכותב ר
לממזר לא היתה אשה קודם? וי''ל דמה הטעם באין לו 
אשה שלא מוסרים לו שפחה, כדי שלא ישאר עמה, וכשיש 
לו אשה הוא ירצה לחזור לאשתו ומשפחתו. וממילא, 
בממזר שאינו יכול לישא אשה אחרת, בזה לא חששו 

אינו יכול לישא כשרה, לאוסרו כדי שישא אשה כשרה, כי 
לכך למרות שאין לו אשה מוסרים לו שפחה כדי שאח''כ 

 ישחררו את זרעה ויהיו כשרים בקהל. 
כא יד. וכי יזיד איש על רעהו להרגו בערמה, מעם מזבחי 

הגמ' בחולין יא. אומרת מהיכן יודעים  תקחנו למות.
שאזלינן בתר רוב, ומשני מ'אחרי רבים להטות'. ופרכינן 

ברובא דאיתא קמן, ברובא דליתא קמן מנ''ל? ומשני  ה''מ
, (שכולה למזבח וא''א לדעת אי טריפה היא עולהדיליף מ

או לא) שהיה לנו לחשוש שמא היא טריפה וא''כ הקרבן 
פסול, קמ''ל שהולכים אחרי רוב ורובם לא טריפות, ע''כ 
הגמ'. ומכאן גם לומדים שמי שהרג במזיד נהרג ולא יכול 

י אדם טריפה, כי רובם לא טריפה. וכעת מובן לומר הרגת
הפסוק: וכי יזיד איש על רעהו להרגו בערמה, היינו שאדם 
יהרוג במזיד ויאמר (בערמה) הרגתי טריפה, 'מעם מזבחי 
תקחנו למות', היינו מביאים לו ראיה מהמזבח שמצינו בו 

 ., וממילא הוא יצטרך למות. חיד''אשלא חוששים לטריפה
אם יקום ויתהלך בחוץ וגו' רק שבתו יתן ורפא  כא יט.
מכאן רמז לדין שפסקו הרמב''ם והשו''ע שאף שאין ירפא. 

דנים דיני אדם בחו''ל מ''מ ריפוי ושבת דנים. ורמז לזה 
. רק שבתו חו''לבפסוק זה: אם יקום ויתהלך בחוץ והיינו 

 .שאר נזקי אדם אין דנים. כף הכהן יתן ורפא ירפא. אך
כא. וכי יכה איש את עבדו או את אמתו בשבט ומת  –כא כ 

תח''י נקם ינקם. אך אם יום או יומיים יעמוד לא יוקם כי 
יש להקשות אם הטעם הוא כי כספו הוא אז מה  כספו הוא.

אכפת לן אם מת מיד או עמד ליום או יומיים? וי''ל, אומר 
עבדו יוצא רבי מנדל מקוצק, דהנה יש דין שהמפקיר 

לחירות, א''כ אם הבעה''ב הרגו במזיד ומת מיד אין לך 
מפקיר גדול מזה כי אנו רואים שרוצה להורגו ובוודאי לא 
חפץ בעבודתו, וא''כ יש לעבד דין בן חורין ונקרא שהרג 
חברו יהודי וחייבים ע''כ מיתה. משא''כ אם יום או יומיים 

הוא חי,  יעמוד, אז אין הוכחה שמפקיר עבדו, ואדרבה
והאדון נזהר שלא ימות מיד כי כספו הוא ולא מפקירו, 

 ומכה עבד פטור ממיתה. 
איתא בגמ' שהכוונה היא לממון.  כא כד. עין תחת עין.

והגר''א כתב שיש לזה ב' רמזים בפסוק. א. דהאותיות 
-כ-ון) הם פנוד יין ען (היינו אחרי האותיות -י-ע-שתחת ה
וק, עין היינו מי שהוציא לשני וזה כוונת הפס כסףס. היינו 

את העין, תחת עין ישלם האותיות שתחת העין דהיינו כסף. 
עוד רמז, שבכל מקום כתוב קודם המזיק ואח''כ התשלום, 
כגון כי יגח שור שלם ישלם. כי תצא אש ישלם המבעיר. כי 
יכרה בור בעל הבור ישלם. היינו קודם המזיק ואח''כ 

ן הראשון הוא הנזק ועל זה ולפי"ז גם כאן העיהתשלום, 
                                            משלם 'תחת עין' והיינו דמי עין.

כא לז. כי יגנוב איש שור או שה וטבחו או מכרו חמשה בקר 
והטעם שבשה  ישלם תחת השור וארבע צאן תחת השה.

נותנים ארבע ולא חמש כבשור, אומרת הגמ' שבגניבת שה 
''י שנטל את השה על הכתפיים, ובגלל הבזיון הוא התבזה ע

. והטעם 4מורידים לו שה אחד ובמקום חמש ישלם 
בטעם שמורידים לו  ואפש''לשמורידים לו כשיעור הזה? 

דהא אמרו חז''ל ''טוב אחד בצער  -רק חמישית מהקנס 
ממאה שלא בצער'' ועוד אמרו חז''ל ''מידה טובה מרובה פי 

'', וממילא יוצא שאם לענין חמש מאות ממידת פורענות
אז לענין  -פי מאה  מהצערהשכר אדם מרויח כתוצאה 

העונש אדם צריך להרויח כתוצאה מהצער חמישית. דהא 
עונש זה מידת פורענות שהיא אחת מחמש מאות ממידה 
טובה, ומאה לחלק לחמש מאות שווה חמישית. ולכן מובן 

הוא משלם ארבעה  -למה במקום לשלם חמשה כמו בשור 

הנחה של חמישית  -כיון שזה מה שהוא מרויח מהצער 
 ונש. שלחו לעלון. מהע

כא לז. כי יגנוב איש שור או שה וטבחו או מכרו חמשה בקר 
והטעם שבשה  ישלם תחת השור וארבע צאן תחת השה.

נותנים ארבע ולא חמש כבשור, אומרת הגמ' שבגניבת שה 
הוא התבזה ע''י שנטל את השה על הכתפיים, ובגלל הבזיון 

ה ע''כ . מקש4מורידים לו שה אחד ובמקום חמש ישלם 
הרב שך הרי בזיון של יהודי שווה מיליונים, וכמו  שכתוב 
מוטב להפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין וכו', וא''כ היה 
-צריך להיות לו עודף בגלל הבזיון ולמה מחשיבים בזיון כ

שה אחד? וי''ל, אומר הרב שך, שהתורה מגלה לנו היות 
של שה  והגנב הזה הסכים  להתבזות ברחובות בשביל רווח

אחד ממילא הוא גילה לנו שבשבילו בזיון של יהודי שווה 
רק שה אחד ולכך מורידים לו שה אחד. לפי''ז אדם שלומד 
כל יום בהתמדה ויום  אחד הוא מפסיק באמצע הסדר 
בשביל להרוויח איזה כמה ידיעות מעניינות, או כמה  
שקלים, או אחד שכל יום הוא קם בזמן למניין החשוב ויום 

ד בשביל כמה דקות שינה הוא נשאר במיטה, ממילא אח
מכאן ולהבא ולמפרע הוא יקבל שכר בשמים על כל הימים 
שהוא כן למד טוב, או קם בזמן, כמו ההנאה שבשבילה הוא 
ביטל מהתורה, או שכר על הימים שקם בזמן לתפילה 

דקות שינה. ומשל למה הדבר דומה, לאדם שכל  5כהנאת  
מיליון דולר, האם בשביל איזה  5עושה יום עבודה שלו הוא 

כמה דקות שינה או הנאה קטנה שחולפת הוא יפסיד אותה, 
 פשיטא שלא. 

כב כב.  אם ענה תענה אותו כי אם צעוק יצעק אלי שמוע 
צעוק הוא קשה, כי היה צריך  כי אםהלשון  אשמע צעקתו.

להיות כתוב ואם צעוק יצעק אלי. וי''ל ע''פ ב''ב טז דפנינה 
'ש נתכוונה במה שציערה לחנה כי היא רצתה שחנה לש'

תתפלל, ובכ''א נפטרו לה הילדים. ומוכיחה מכך הגמ' 
שאסור לצער אדם אפי' לש''ש. וזה מה שכתוב כאן בפסוק 
אם ענה תענה אותו בשביל (כי אם) שיצעק אלי, שמוע 

 .                                                                                משך הפסוק וחרה אפי והרגתי אתכםאשמע צעקתו, ואז ה
איתא בב''מ עה אמר רב ף תלוה את עמי. כב כד. אם כס

יהודה כל מי שיש לו מעות ומלווה אותם שלא בעדים עובר 
על לפני עוור. ור''ל אמר גורם קללה לעצמו כי כשיבוא 
אח''כ לגבות את הכסף והלה יכחיש כולם יקללו אותו 
ויאמרו שהמלווה שקרן. וקשה א. למה שיאמינו ללווה 

לקו ר''י ור''ל. וי''ל דבכתובות יותר מהמלווה. ועוד במה נח
ור''ל (דס''ל שם כרבי יוחנן) האומר  יהודה (יב) נחלקו רב

מנה לי בידך והלה אומר איני יודע, לרב יהודה הוא חייב כי 
ל''א בריא ובריא ושמא בריא עדיף, ולר''ל פטור הנתבע 

ר''ל דעדיף. ולפי''ז יובן מה שנחלקו רב יהודה ור''ל הכא. 
כופר הכל נאמן במיגו  יהודה אלא ס"ל שכללא ס"ל כרב 

שהיה יכול לומר איני יודע והיה נאמן, ומדמעיז פניו וכופר 
הכל סימן שדובר אמת. ולכן מובן דעת ר"ל שהלווה שלא 
בעדים כולם יקללו את המלווה, כי יאמינו ללווה כשכופר 
כי יש לו מיגו,  משא''כ לרבי יהודה שהאומר איני יודע 

שכופר הכל אין הוכחה שבאמת הלווה צודק, חייב, א''כ כ
 לכך הוצרך ר''י להגיע לטעם של לפני עוור. עיר בנימין.

כו. אם חבל תחבל שלמת רעך עד בא השמש  –כב כה 
הנה תשיבנו לו. כי היא כסותה לבדה היא שמלתו לעורו. 

יש לעמוד על שינוי הלשון. בתחילה כתב שלמה ולבסוף 
ה הוא בגד דל ובזוי כדכתיב שמלה. ויש לבאר שלשון שלמ

אצל הגבעונים (יהושע ט ה) ושלמות בלות עליהם. מאידך 
לשון שמלה מורה על בגד חשוב ויקר, כמ''ש ששאלו בני 
ישראל מהמצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלות ואומר שם 
רש''י (שמות יב לה) שהשמלות יותר חשובות מהזהב 

תחבול שלמת  והכסף. ולפי''ז פרוש הכתוב הוא כך אם חבל
רעך היינו הבגד הבזוי של רעך, עד בא השמש תשיבנו לו, 
ולמה הרי זה בגד בזוי ומה כ''כ קריטי להחזיר לו מיידית? 
התשובה היא כי היא שמלתו לעורו, והיינו כיוון שאין לו 
בגד אחר אז אצלו הוא בגד חשוב הנקרא שמלה. ויש 

רבי להוסיף את דברי הגמ' בנדרים מט: שמסופר שם ש
יהודה היה עני מרוד והיה לו ולאשתו בגד אחד בלבד 
שכשהוא היה יוצא הוא היה מתכסה באותו בגד, וכשאשתו 
יצאה אשתו התכסתה בבגד הזה ור''י ברך ע''ז ברוך שעטני 
מעיל (עיי''ש במהרש''א שאין לא ילבש כי הוא ראוי 
לשניהם) למרות שהיה בגד בזוי, בגלל שבעיניו זה היה 

לא היה לו משהו אחר (הר''ן שם). ולפי''ז יובן ג''כ חשוב כי 
מה עומד מאחורי הקרי והכתיב של המילה כסותה 
וקוראים כסותו כי זה למרות שזה בגד דל אבל אצל העני 
בבית הוא משמש גם ככסותו של העני וגם ככסותה של 

 אשתו. רבי עזרא אלטשולר.  
תשליכון יש לעיין למה כתוב  כב ל. לכלב תשליכון אותו.

ולא תשליכו? וי''ל, אומר רבי חיים קניבסקי, שבא לרמז 
לדברי הגמ' בשלהי שבת, דאיתא שם דדרך העולם להשליך 
שאריות הבשר לכלב והנ''מ במדבר, אבל בעיר לא יעשה 
זאת כי הכלב יסרך אחריו. והנה איתא בב''ב כה. מרחיקין 

ינו והי ןאמה. ולכך כתיב לכלב תשליכו נ הנבילות מהעיר 
 שתשליחו נ אמה כדי שלא ילך אחריכם. 

ה. כי תפגע שור אויבך או חמורו תעה השב תשבנו לו. -כג ד
כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו וגו' עזוב תעזוב 

ואילו במצוות  אויבך,הנה במצוות השבת אבידה כתוב עמו. 
. צ''ע למה שינתה התורה בלשון שונאךעזוב תעזוב כתוב 

ת? וי''ל ע'''פ מה שחילקו חכמי הלשון בין בין שתי המצוו
אויב לשונא. אויב הוא מי ששנאתו בסתר וכלפי חוץ נראה 

חוץ. כאוהב, ואילו שונא הוא מי שמראה את שנאתו כלפי 
אבידה שהבהמה תועה בדרך ואין חומר. דב וכעת הכל כמין

בעלים שרואים ד''ז אז זה הזדמנות לאויב שכלפי חוץ נראה 
נקום את שנאתו לבעלים, ואותו ציוותה התורה כאוהב ל

להשיב. משא''כ בעזוב תעזוב שם האויב לא יעיז לא לסייע 
כי כלפי חוץ הוא משקר ואוהב, והבעלים כאן רואים אותו 
ובוודאי יעזור, ולכך הציווי הוא על השונא ששנאתו היא 

 כלפי חוץ ואותו ציוותה התורה לעזור. פרדס יוסף.
יף בצאת השנה באספך את תבואתך מן כג טז. וחג האס 

. וקשה כאן קושיה עצומה, הא חג האסיף הוא חג השדה
הסוכות, וכתוב כאן שהוא בצאת השנה, היינו באלול, 
ולהלן בפרשת כי תשא כתוב חג האסיף לתקופת השנה 
ופרש''י בתחילת השנה הבאה? וי''ל, אומר ה'אור שמח' ע''פ 

שמעיקרא הקב''ה רצה המדרש הידוע (ילקוט פרשת פנחס), 
לעשות ר''ה בחודש תמוז, יו''כ בחודש אב, וסוכות בחודש 
אלול, ובגלל שעשו חטא העגל הקב''ה ביטל הכל, ובתשרי 
נתפייס ופרע להם את כל החגים הנ''ל בחודש תשרי. וא''כ 

סוכות היה אמור להיות  -פרשתנו שהיתה קודם חטא העגל 
חטא העגל סוכות באלול, ואילו ב'כי תשא' שהיה אחרי 

נהיה בתחילת השנה. ויובן ג''כ למה ב'כי תשא' כתוב ג''פ 
יראה כל זכורך 'ולא יחמוד איש את ארצך', ואילו כאן (כג 
כז) לא כתוב את המשפט ולא יחמוד איש את ארצך על 
הפסוק שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך. וי''ל ע''פ 

ומה ולשון עירובין נד. שקודם שנשתברו הלוחות אין כל א
שולטת בהם, וכאן הוי קודם שנשתברו הלוחות לכך לא 
הוצרכו בברכה של לא יחמוד איש את ארצך, משא''כ ב'כי 
תשא' לאחר שבירת הלוחות הוצרכו להבטחה ולא יחמוד 

איש את ארצך.                                                                           
כג יט. ראשית ביכורי אדמתך תביא בית ה' אלוקיך לא 

וקשה מה הקשר בין ביכורים לאיסור  תבשל גדי בחלב אמו.
בשר וחלב? וי''ל ע''פ מה שמספרים על הגאון שכשהוא היה 
בבית הכסא, כדי שלא יבוא להרהר בלימוד הוא היה קורא 
בספרי חכמה של גוים, יום אחד הוא רואה שכתוב שאם 
אחד מערבב בשר וחלב יחדיו, ולוקח את החלב ומשקה עם 
זה את האילן צומחים פירות מאוד מיוחדים.. אמר הגאון 
כעת אני מבין את הקשר בין ביכורים לבשר וחלב, היינו 
שהתורה אומרת לנו שכשתביא ביכורים לא תערבב בשר 
וחלב ותשקה עם זה את האילן, כי זה אסור בהנאה. (מאז 

 למוד בספריהם כי הוא מגיע עי''כ לדברי  תורה). הפסיק ל
כג כד. לא תשתחווה להם וגו' כי הרס תהרסם ושבר תשבר 

יש לעיין למה לא הובא כאן גם 'ואת אשריהם מצבותיהם. 
תגדעון' או 'תשרפו באש' כמו שכתוב בכי תשא ובדברים? 
וי''ל, אומר רבי יחזקאל אברמסקי, ע''פ ע''ז נג: ששם 

לא יכול לאסור דבר של יהודי אא''כ ליהודי נח  מבואר שגוי
בזה, וכגון שהיהודי בעצמו עובד ע''ז אז גם הגוי יכול 
לאסור את החפץ של היהודי, ואומרת הגמ' שאחרי 
שישראל עבדו לעגל נאסרו כל האשרות בארץ כנען אע''פ 
שארץ כנען היא ירושה מאבותינו וא''כ אין גוי אוסר דבר 

זה נאסר כי מתברר שניחא להם לישראל שאינו שלו, בכ''א 
העבודה לעגל, וא''כ י''ל דהכא הוא קודם חטא העגל לכן 
כתוב לשבר רק את המצבות שזה תלוש ושייך לגוי אבל 
אשירה שזה מחובר זה שייך לישראל ואת זה לא צריכים 
לשרוף או להשמיד כי אין אדם אוסר דבר שאינו שלו, ורק 

א לנו בזה אז שליחותיהו אחרי חטא העגל שהתברר שניח
קא עבדי ונאסרו גם העצי אשירה, לכן בכי תשא התווסף 

 דינא שאשריהם תשרפו באש.
כג כה. ועבדתם את ה' אלוקיכם וברך את לחמך ואת 

יש להבין מדוע פתח בלשון רבים ועבדתם, וסיים מימיך. 
בלשון יחיד לחמך ומימיך? וי''ל דהנה מצינו בתהילים 

ר נא ישראל בלשון יחיד ואח''כ כתוב כעי''ז שכתוב יאמ
יאמרו נא בית אהרן בלשון רבים, ואמר ע''כ הגר''א 
שכשהפסוק מתייחס לכל ישראל הוא אומר בלשון יחיד 
וכשמתייחס ליחידים אומר בלשון רבים. וא''כ ממילא כאן 
נאמר כך: ועבדתם שם את ה' שאפי' אם תעבדו רק מעט 

ראל בפרנסה, וכמו אנשים את ה' אז יהיה ברכה לכל יש
 שאמרו חז''ל כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא. 

כג כה. ועבדתם את ה' אלוקיכם וברך את לחמך ואת מימיך 
איתא בתענית ח: בימי ר''ש בן נחמני והסירותי מחלה מקרבך. 

היה רעב ומגיפה, ונסתפקו על מה להתפלל ואמר רשב'''נ 
רעב יהיה שובע שיתפללו על הרעב, כיוון שאחרי שיתבטל ה

וממילא תתבטל המגיפה. והנה זה הפשט בפסוק: ועבדתם זה 
תפילה (ב''ק צב:) וא''כ התורה אומרת לנו שעל האדם להתפלל 
על הלחם והמים, והיינו ועבדתם וגו' וברך את לחמך ומימיך, 

 ואז והסירותי מחלה מקרבך, כי אוכל לחיי יהיב. יעלת חן. 
אומר רש''י מי חלקו?  באגנות. כד ו. ויקח משה חצי הדם וישם

בא מלאך וחלקו. ומנ''ל לרש"י ד''ז? וי''ל, אומר ה'חנוכת 
התורה', ע''פ הגמ' בזבחים שמשה קיבל את הדם מיד 
כשהתחיל לזוב מצוואר הבהמה לתוך האגנות, ואח''כ קיבל 
בעצמו את כל חצי הנשאר של הדם בשביל לזרוק על המזבח. 

ילקו, דהיינו היאך ידע כמה דם וא''כ היה קשה לרש''י מי ח
ייצא עוד מהצוואר כדי שיידע מתי להפסיק? וע''ז אומר רש''י 

 בא מלאך וחלקו.
הנה ב'יתרו' כתיב  כד ז. ויאמרו כל אשר דיבר ה' נעשה ונשמע.

ויאמרו. ב' שינויים יש מהתם להכא. דהתם  יחדיוויענו כל העם 
שמע ולא כתיב כתיב יחדיו ולא כתיב נשמע, ואילו הכא כתיב נ

יחדיו. והביאור הוא דהנה לא כ''א מישראל יכול לקיים כל 
המצוות כי יש מצוות התלויות בכהנים, אבל יש שתי 
אפשרויות לקיים כל המצוות. א' מדין ערבות. ב. ע''י שלומד 
פרשת עולה וכו' נחשב כאילו מקיימם. וא''כ י''ל דבפרשת יתרו 

הכא כתיב ונשמע שהוא  כתיב יחדיו הוי מדין ערבות, ואילו
לימוד התורה (והיינו ששומע את התורה נאמרת) אז לא בעינן 

 יחדיו.



 מאמרי מוסר וסיפורים מענייני הפרשה
 זהירות בכבוד הקדמונים

ולא תענה על ריב הביא רש"י מה שדרשו חז"ל  על הפסוק
שאין חולקין על מופלא שבבית דין, לפיכך מתחילין בדיני 
נפשות מן הצד לקטנים שבהן שואלין תחלה שיאמרו את 

, כאן רואים כמה חמור העניין לחלוק על הגדול דעתם
כתב מאיתנו, ולהלן נביא מדברי רבותינו כמה חמור הדבר: 

השל״ה הקדוש (ח״א שער האותיות עמ׳ עח.): והמלעיג 
ומתלוצץ בדברי חכמים איתא במסכת עירובין (כא:) דנדון 

האומר על איזה סברא  ונראה לי דבכלל זהבצואה רותחת, 
המוזכרת בגמרא או ברש״י או בתוספות או איזה תירוץ, 
ואומר דבר דחוק הוא זה, ואלו הייתי אני אומר דבר זה היו 

שחקים עלי, הוא עשה עבירה גדולה. ולפי ששמעתי הרבה מ
פעמים כן מדברים, על כן הנני מזהיר על זה באלף אזהרות. 
ור׳ יהושע שאמר פעם אחד בושני מדבריכם בית שמאי 
נתחרט והושחרו שיניו מפני התעניות וכו', וראיתי ממורי 
ורבי החסיד הגאון מהר״ש ז״ל כשהיה שומע מפיו תלמידיו 

וכי היה המקשה טועה וכיוצא בזה, היה מכהו מכת  שאמרו
מרדות, ומלבד תשובה שסידר לו, והיה מרגיל תלמידיו 
לומר תמיד בלשון כבוד כגון דברי המקשה אינם מובנים לי 

קובץ בז"ל החזון איש ו לרוב עומקם וכיוצא בזה ע״כ.
אגרות ח״ג אג׳ נ״ד: רצוני להעיר דחובתנו ליזהר בלשוננו 

רבותנו, וקשה היה לי לשון כת״ר שיחי׳ ששימש  בדברנו נגד
במלת טעות נגד הגאון מהרא״ז [הרב אפרים זלמן 

ויש אפשרות לבאר הדברים בלשון נקי' ומכובדת } מרגליות
כראוי לדבר בפני רבותנו. ולא עוד אלא שדורות הקודמים 
השתמשו בבקשת מחילה בעת שכתבו נגד החכם, מפני 

והיו מדברים ברתת ובזיע.  שכבוד רבם היה קבוע בלבבם
לא כן אצלנו, בקשת המחילה קובע את תקיפת הדעת 
שהשגתנו נכונה, ומאד מאד צריך התגברות בשעת השגה 
שלא ליהנות ממה שאינו צריך ליהנות, רק מגילוי התורה. 
 ואם חובת הלב אין בידינו, אבל בלשוננו בידינו להזהר ע״כ.

בעל מ׳ קנ״ח) ועיין בספר ״קריינא דאגרתא״ (ח״א אג
אין דרכי להשיב על מכתבים ואינו לפי כוחי : הקהלות יעקב

והשבתי הפעם כדי להעירך על דבר א' שכתבת במכתבך 
דברי המהר״ם בלשון גאוה וזלזול שכתבת עליו שכתב נגד 
המציאות, וידוע כי על הבעל גאוה אמר הקב״ה אין אני 

ה וכל והוא יכולין לדור בעולם ומסלק ממנו השראת השכינ
היהדות שלו בסכנה ח״ו ואינו זוכה לאסוקי שמעתתא 
אליבא דהלכתא וכו' והי׳ לך לכתוב לא זכיתי להבין או 
צריך עיון. אני מקוה שבזכות התורה שאתה יגע עליה תנצל 
סוף סוף מהגאוה הטמאה ותזכה להיות לגדול בישראל 

שסיפר החפץ חיים זצ"ל מבנו מנורא ה מעשהוידוע ה ע״כ.
כל כתבי החפץ חיים השלם ח״ג): בזכרוני מימי בהובא (

ילדותי שהיה איזה מסיבה אצל אבי ז״ל ושתו משקה (אולי 
היה אז בר מצוה שלי איני זוכר בבירור) ודברו דברי תורה 
ופרקתי אז קושיא אחת של בעל שאגת אריה והוטב בעיני 
הלומדים המסובים, וכשחלקו לי משקה ואמרתי לחיים, 

לחה בלימודי, אז הוצאתי מפי, הלואי ברכו אותי בהצ
שאזכה ואוכל לפרק כל דברי השאגת אריה, וכששמע אבי 
את דברי, דחני בשתי ידיו ואמר בפומבי אתה כבר לא תהיה 
גדול (בתורה) בגלל דבריך (האלו), וקם בזעף, ולדאבון, 
נתקיימו דבריו. אמנם ב״ה לא נלקיתי במדה רעה זו 

חבירי בתורה, ובמכש"כ בגדלותי, ואיני שמח בתקלת 
בתקלת גדולי ישראל, אמנם ילדות היתה בי, מר אבי לא 
 הזכירני מזה בכל ימי חייו אבל הדברים נרשמו בלבי ע"כ.

הרהיב עוז וכתב על דבר שמובא בשם רבינו  מחבר אחד
יונה, שכנראה מקומו בספרו ״שערי תשובה״ ואינו להלכה. 

ם וכתב לו כך: נתן לו מנה אחת אפיי רבי צבי פסח פרנק
״אני מביע לו את תמהוני, איך לא ירגיש בנפשו רוממות 
כבוד לקדושת הראשונים, ולבי הומה לראות עולם הפוך, 
כי כמה אנשים אשר חיים המה עמנו היום, יחלק להם כבוד 
מלא חופניים, ולעומתם מזכיר את הראשונים בלשון בני 

, ואין אדם כדבר איש אל רעהו, וכאלו חברותא נמי איכא
עיני צרה ח״ו ברבוי כבודם של אחרונים החיים אתנו, אלא 
מצטער אני על אי כבוד הנמצא בחבורו נגד הראשונים. 
ודמי ירתיח בקרבי על כבודן של ראשונים כמלאכים. ותמה 
אני אם יש בדורנו היכולת לומר על הראשונים שגזמו 
 ואיימו ועוד ביטויים כאלה, שאינם כלל לפי כבודם הראוי

להם מדור אחרון דור יתום כדורנו זה, והרי מצינו בחולין 
(דף נ״ט:) שאמרו והזהרו ברבינו אחאי שמאיר עיני גולה 
הוא, ופירש רש״י, לנהוג בו כבוד ולדון לפניו בהלכה. הרי 
גם במקום דפשיטא להו שאין הלכה כדבריו, מכל מקום 

ל איך נזהרו גדולי ישראלהלן צריך לנהוג בו כבוד. נביא 
בכבודם של הקדמונים וביטלו דעתם בפניהם, וגם 

 כשהוצרכו לחלוק עליהם נזהרו מאד בכבודם.
מסופר שפעם בעת הלימוד הביא קושיא בשם  על החת"ס

הגאון רבי משולם איגרא [מגדולי הדור בדור אחד קודם. 
הוא היה הרבי של בעל הנתיבות המשפט וכשנפטר היה 

לק״מ״, ונפל דיבור מפיו, החת׳׳ס כבן עשרים וארבע], ״אבל 
וכאשר יצא מפיו שיחה קלה זו, הרגיש כי נסתמו ממנו 
מעיינות החכמה ולא היה יכול ללמוד הלאה, וניסה 
להתחיל איזה פעמים ולא עלתה בידו, ותיכף ומיד פסק 
מללמוד הלאה השיעור, והרגיש בעצמו שזהו העונש בא לו 

רא, והלך על מה שהרהיב בלשונו לדבר זאת על הגאון הנו
לביתו ובהתבודדות בינו לבין עצמו שפך שיחתו בדמעות 
שליש לפני קונו ויוצרו בחרטה בעומק הלב למחול לו על 
שפגע בכבוד הגאון הקדוש זצ״ל, ואח״כ תיכף ומיד ראה 
שנפתחו לו מעיינות החכמה כמקדם. למחרת כאשר בא 
החת״ס לביהמ״ד ללמוד עם התלמידים, התחיל בקול רם 

גדולה: ״בני היקרים! אתמול פגעתי בכבוד הגאון ובבכיה 
הנורא רמש״א זצ״ל ונסתמו ממני מעינות החכמה ונשכח 
ממני לימודי, לזאת הפסקתי מללמוד השיעור הלאה, 
ועכשיו אני מתודה על הדברים ברבים שנזרקו מפי, ואני 

רבי  סיפר מפייסו ברבים, ומכאן ואילך נזהר בכבודו״ ע״כ.
נכנס בחור אל הרוגוטשובר לדבר עמו שלמה קרליץ שפעם 

בלימוד, ותוך כדי דיבור התבטא הבחור בזלזול כלפי איזה 
שהוא דבר הלכה שכתב רבינו הגרעק״א, בסוברו שלפני 
הרוגוטשובר אשר כידוע בגאונותו המופלגת היה מבטל את 
דבריהם של ה״אחרונים״ יכול הוא להתבטא כך. אולם לא 

שובר והוא קם מיד וסטר עלה הדבר יפה בעיני הרוגוט
לבחור על לחיו, תוך שהוא קורא לעומתו: מבזה תלמיד 

סיפר רבי אריה פינקל פעם שאל אחד מתלמידיו של . חכם
רבי ברוך בער ליבוביץ את הגרב״ב, מדוע כל פעם כשהוא 
מזכיר את רש״י מתבטא בכזה נוסח ״הייליגער רש״י 
ב והשתמע מדברי השואל זלזול ברש״י, ביקש הגרב״

נשלח אל  פעם שיביאו סכין מהמטבח ועשה קריעה בבגדו.
רבי צבי פסח פראנק ספר לשם נתינת הסכמה. הגרצ״פ 
זצ״ל פתח את הספר בנוכחות השליח, והנה נזדקר נגד עיניו 
ביטוי שאיננו מכובד כלפי גאון קדמון. הוא סגר מיד את 

לעיין בו יותר, והחזיר את הספר לידי הספר ולא רצה 
רבי שמשון  -מטעפליק  הרב השליח בלי להעניק הסכמה.

עם כל זה לא  היה מפורסם בעדינות נפשואהרן פולנסקי 
שתק ולא הבליג כשהדבר נוגע לכבוד ראשונים כמלאכים, 

בא לפניו בחור אחד ואמר לפניו איזה חידוש על מסכת  פעם
א לי את חידושי הרשב״א ופתח יבמות, ואמר לו הגאון הב

והראה לו ברשב״א ששם מבואר להיפוך מחידושו של 
הבחור, כשראה הבחור את דברי הרשב״א ענה ואמר בעזות 
אם כך אומר אני להיפוך מהרשב״א, מיד כששמע הרב 
מטעפליק את דברי הבחור שהתריס נגד הרשב״א, אמר 

 פרסי הסתלק מכאן תיכף ומיד, איני רוצה לראותך כאן.
פעם השתתף רבי אליעזר יהודה פינקל : רבי אריה פינקל

באסיפה שנערכה מטעם ועד הישיבות. בישיבה השתתפו 
זקני ראשי הישיבות לצד שרי ממשלה בכירים. כשהוא 
נכנס לחדר הבחין באווירת זלזול הפגנתי מצד אנשי 
השלטון שישבו באווירת קלות־ראש וליצנות. הוא הזדעזע 

גש לחבורה והרעים עליהם בקולו: דרך מבזיון התורה, ני
ארץ, פרחחים, כאן יושבים גדולי תורה!. זו היתה הפעם 
הראשונה בתקופת המדינה החילונית, שההנהגה קלטה, 

פעם סיפרו לגאב״ד  שיש מין מושג כזה כבוד התורה.
טשעבין שאחד הרבנים כשהשמיעו באוזניו איזה ווארט של 

יצה שזה נראה פורים רבי שלמה קלוגר, אמר הלה דרך מל
תורה, כששמע זאת גאב״ד טשעבין החוויר כסיד והזדעזע 
באומרו: ״איך לא מפחדים לומר דיבורים כאלו על מלאך 

מחשובי ראשי ליקווד אחד  ישיבתביקר בפעם  האלוקים.
, וכיבדוהו להשמיע שיעור תורני בהיכל הישיבה. הישיבות

עמד זה ראש הישיבה רבי אהרן קוטלר נוכח אף הוא במ
אותו אדם התבטא דיבורים שאינם לכבוד האורח. והנה 

הולמים כלפי ה״תומים״ שדבריו בסוגיא נראו לו תמוהים. 
באותו רגע נתעוותו פני הגר״א קוטלר בזעף וניתר ממקום 
מושבו כמי שנכוו אזניו. הוא לא הסכים בשום אופן שהלה 

 מסופר יוסיף וישמיע לבני הישיבה את חידושיו ופלפוליו.
על רבי משה פיינשטיין שפעם היה עד שמיעה להערה פוגעת 
בכבודו של תלמיד חכם מסויים. הליכותיו השלוות תדיר 

משה השתנו לפתע תכלית שינוי, הוא היישיר מבטו  בישל ר
אל הדובר ואמר לו בכעס עצור: אני מוכן להעיד, שבשל 

 דיבורים כאלו, האומרן פסול לעדות!
שליט"א בספרו נר יהודה  סופר כתב רבי יעקב חיים

(קונטרס ״יהודה יעלה״) על דודו רבי יהודה צדקה: זכיתי 
פעם להשתתף בשיעורו הקבוע בכל יום, ואחד מבני 
החבורה הפטיר מילה שלא לפי כבוד אחד מהחכמים 
שליט״א שהשתתפו בלימוד, וראיתי בדודי הרב שהחליף 

ול גדול ואמר פנים והחליף גוונים, ומיד גער בו בנזיפה ובק
לא תבקש מחילה מהחכם ותפסיק  אם ?לו: ׳מה זה פה שוק

דיבורים כאלו נפסיק ונבטל את השיעור! והרגשתי בחוש 
שדבריו אלו יצאו מתוך לב כואב ודואב, כי בשום פנים 
ואופן לא היה מסוגל לשמוע בזילותא של צורבא מרבנן 

, עד שאיים בביטול השיעור מכל חשובוק״ו תלמיד חכם 
בישיבת ״באר יעקב״, שקם תלמיד חכם  מעשה שהיה וכל.

רבי אהרן אחד בסעודת שבע ברכות, וסיפר מעשה מחיי 
ובתוך הדברים הזכיר מאמרותיו, וכדי להמחיש את קוטלר 

מיד נזף בו ר״א קוטלר הדברים חיקה את דרך דיבורו של 
ירא זצ"ל ולא דיבר עמו רבי משה שמואל שפראש הישיבה 

בחור רבי משה שמואל שפירא פעם שמע כל אותו היום!! 
מהישיבה דן עם חבריו בדבר הלכה, ומשאמרו לו פסק 

חור, ״רבי אמר הברבי שלמה זלמן אויערבאך הלכה בשם 
רמ״ש שפירא זצ״ל בשמעו זאת  שלמה זלמן הוא מיקל״.

רמ״ש חרה לו הדבר מאד. ואף על פי שבתקופה זו לא נהג 
זצ״ל למסור שיחות מוסר, כי זה היה מתפקידו של המשגיח 

ביקש אז למסור שיחה לבני  כאעפ״רבי שלמה וולבה 
לתהום, בכבודם  הישיבה. והיתה זו שיחה נוראה, נוקבת עד

 הרב פני פעם בא לשל תלמידי חכמים וגדולי ישראל, 
 הרבלמדן מופלג שהרצה לפניו מערכה סבוכה. אלישיב 

היטה אוזן והעיר בדריכות: ״הרי ב׳בית יוסף׳ כתוב לא 
כך!״ ״יהא אם כן דלא כ׳בית יוסף׳!״ הכריז האיש בדעה 

שמע את ההצהרה ולא יסף לדבר עוד.  הרב אלישיבזחוחה. 
הרב וליו ועזב את הבית, הורה לאחר שסיים לגולל את פלפ

לבני ביתו שישתדלו שאותו אדם לא ישוב לפקוד  אלישיב
מעשה שהיה לפני כארבעים שנה: תלמיד  את מעונו עוד!

חכם עצום ונודע, שעמד בראש מוסד מפואר שסייע רבות 
לעולם התורה, קיבל לידיו תכריך גדול של כתבי חידושי 

אותו רב היה תורה שחיבר קרובו, שהיה רב בעיירה בליטא. 
עילוי עצום, חידושי תורתו נכתבו בעמקות גדולה, והיו 
מפליאים את כל רואיהם. בטרם הוציא את החידושים 
לאור, החליט אותו תלמיד חכם שהוא מוכן לעשות זאת רק 

יעבור עליהם. מרן זצ״ל לא יכול היה  אלישיב הרבם א
יכול לעמוד בהפצרותיו של לפנות זמנו לזה, אך לא היה 

אותו תלמיד חכם שסייע רבות לעולם התורה. מרן זצ״ל 
לקח את הכתבים לידיו והחל לעבור עליהם, אך לאחר 
שעיין במספר דפים שמט את החיבור מידו והפסיק לעיין 
בו. ״יש כאן ביטוי כלשהו נגד אחד מגאוני הדור הקודם!״. 

ותו גדול בתורה, לאחר שראה את הביטוי שאינו לפי כבוד א
לא רצה להמשיך ולעיין בו מחמת היותו חס על כבוד 

 חכמים.
ין ערוך: אשל המזלזלים בכבוד החכמים הוא גדול ל והעונש

טייפלר סיפר לו, שהיו שני סשאביו ה סיפררבי חיים קניבסקי 
בחורים טובים בלימודם, בישיבה בנובהרדוק, שפעם אחת 

חן בעיניהם, אמרו  כאשר למדו מהרש"א ודבריו לא מצאו
לעצמם ׳הוא מדבר כמו ילד׳, ולקחו את הספר מהרש״א (שאז 
עוד היה שנדפסו בספר נפרד) והניחו אותו בתוך עגלה של 
תינוק, נענעו את העגלה כדרך שמנענעים לתינוקות, ומה היה 
סופם בימים שבאו אחרי כן? אחד מהם יצא מדעתו לגמרי 

הובא תורה רח"ל. והשתגע, והשני התקלקל וירד מדרך ה
ב״שארית ציון״ (הוספות ל״שם הגדולים״) מערכת הגדולים 

ומנהגו של אות צ׳: שהיה אחד שהיה שונא את ה״חכם צבי״ 
ה״חכם צבי״ היה לקבל שבת קודש בריקוד ובשמחה, ופעם 

עד  אחת היה האיש ההוא רוקד כנגדו להתל בו, ולא זז משם
שנשתגע והיה רוקד תמיד וסופק את כפיו בלי הפסק עד יום 

 מותו.
היה מתלמידיו הראשונים של רבי ש[ רבי משה יוסף סיפר

חיים מוולוז'ין] מעשה נורא שאירע עם רבי מרדכי יפה בעל 
הלבושים: בשנת שמ״ט שימש רבי מרדכי יפה זצ״ל כאב״ד 

רך קבע בהורודנא. ביד רמה הנהיג את בני עירו, שסרו ד
למוצא פיו. אחת מהנהגותיו המופלאות היתה בשבת קודש. 
קול תפילתו הערב עלה ובקע בין בתי היהודים, כששעת 
הזמירות היתה המרגשת ביותר. בקול מרטיט זימר אל 
אלוקיו, כשקדושת השבת מאירה על כל סביבותיו. אולם 
הכל היו מודים, כי שירת הפזמון ״מה יפית״ היתה הנעלה 

אורח כי בא לעיר, היה נאסף יחד עם כל השאר,  מכולם.
תחת חלונו של הרב, והאזין לקול הארי ולהתלהבות 
הנוראה שאחזה בו, עת שר את הפיוט הנ״ל. גם פריצי 
היהודים, אותם שנשבו בכבלי החטא וההשכלה, ידעו על 
שירת הרב. אמנם איש מהם לא הצטרף למאזינים. הם, 

עד לאותה שבת שלא פגה בנאורותם נהגו גם לזלזל בו, 
מזכרונם. שעת מנחה גדולה, רבי מרדכי פוסע לבדו לעבר 
בית הכנסת הגדול, מוקדם לפני שאר המתפללים, תפוס 
כולו בשרעפיו, והנה אל מולו קבוצת הוללים, פניהם 
זורחות. ראש החבורה רואה את הרב, ובמוחו מנצנץ רעיון 

אולי נשמע משעשע. ״אולי״ הוא אומר לידידיו השתויים ״
קצת מה יפית?״ החבורה העליזה פורצת בצחוק, ומיד 
ניגשים הם אל הרב, אוחזים בשתי ידיו, ומוליכים אותו 
אחר כבוד אל ביתו של אחד מהם, איש עשיר, שבטרקלינו 
נאספו ידידים רבים. עולצים ומאושרים, הם נהנים לקראת 
ה״הצגה״ שעוד מעט תערך. ואז, אחרי שהושיבו את הרב 

גבי כסא מפואר בראש השולחן. ואז, אל מול הפנים  על
המחייכות, פונים בני החבורה הליצנית, ואומרים בחן 
מעושה: ״בקשתנו מכבודו, רב עירנו המופלג, כי ישיר לנו 
׳מה יפית' לשמח לנו את סעודתנו!״. רבי מרדכי הרים את 
ידו. הס הושלך. כולם ציפו ל״שעשוע״. והאב״ד גאון עולם, 

היושבים ואמר: ״אשיר לכם ואזמר בקול, אך תנאי  פנה אל
אחד אתנה, והוא, שכולכם כאחד תרקדו במעגל סביבי על 
פי קצב הניגון!״ קול צחוק רועם פרץ מפי הנוכחים, 
שהסכימו, כמובן, לתנאי הלזה, בתקוה שהשמחה 
והעליצות רק יגברו ויעלו מרגע לרגע. ל״מציאה״ שכזאת 

מו ממקומם והסתדרו במעגל. הם לא ציפו. כל היושבים ק
יד דבקה לרעותה, והחל ריקוד איטי, כשרב העיר פוצח 
בקולו הערב בפזמון המפורסם. המחול התנהל בעצלתיים. 
דקה, עוד דקה, ועוד שתיים, ואז החל הגאון אט־אט 
להתלהב יותר ויותר, וככל שהוא התלהב, הרגישו בני 

ל רבי החבורה, כי כאילו ריקודם גובר מעצמו, וכשהח
קרה לפתע דבר מרדכי לספוק בכפיו מרוב התלהבות, 

מדהים! עם כל ספיקת כף הוקפצו הרוקדים באוויר וצנחו 
מטה להמשך הריקוד. תחילה, היה נראה זה כפרץ של שמחה, 
אך במהירות הם הבינו, כי לא הם השולטים בקפיצות, אלא 
רבם מוחה כף והם מקפצים, וככל שההתלהבות אצל האב״ד 

ת, גובה הקפיצה גם הוא עולה. שוב ושוב מצאו עצמם בני גובר
החבורה נחבלים בתקרה, משם לארץ, וחוזר חלילה, איש לא 
היה יכול לעצור את גופו מלקפוץ. אף אחד מהם גם לא היה 
מסוגל למנוע את החבטות הקשות, על כל הנלווה עליהם. 
שעתיים שלמות ישב רבי מרדכי ושורר בהתלהבות. לאיש מכת 

לצים לא נותרה יד או רגל שלמה. פניהם דומים היו לקלף ישן ה
שירוקת עולה בו, וכל הבית נתמלא סחי, קיא ומיאוס. בעוד 
רגע, כך חשבו, כבר תפרח נשמתם מן העולם הזה. והנה תם 

כולם שכובים דווים וכואבים בלי רוח בהם. הגאון רבי  הניגון.
צאים בבית, מרדכי יפה זצ״ל קם מכיסאו, פונה אל כל הנמ

ואומר להם: ״חן חן לכם, רבותי המכובדים, על כי עשיתם 
רצוני, שכן המחולות תאמו באופן מופלא את הניגון והפזמון, 
ואם ירצו כבודם, אם תעשו פעם נוספת סעודה, אזי אזמר לכם 

ספר אוצר פנינים תוך המ בהתלהבות עצומה עוד יותר...
 .ועובדות להרב גרשוני



 בדרך של שו''ת ערוך. כן דברים מגדולי ישראלידיעות חשובות ו
מה הדבר שיכול להשפיע על האדם שלא יעשה  שאלה:

 תשובה:עבירות וידבר לשה''ר, מה הכי יכול להפחיד אותו? 
אם אומרים לו שהוא הופך להיות אדם בזוי ומושפל זה הכי 

ניין החמור של העיכול להשפיע עליו, בפרשת שבוע מופיע 
במסכת סנהדרין אומרת: שהיו מאיימים  הגמראעד שקר, 

וכיצד היו מאיימים  על העדים שיעידו עדות אמת ולא שקר.
 כדי להפחיד אותם שימנעו מלהעיד עדות שקר?עליהם 

אומרים להם שאם יעידו תשובה: הגמ' שם אומרת שהיו 
עדות שקר, לא יהיה גשם ויהיה רעב בעולם, וימותו ברעב. 

תיע אותם, כי הם יכולים לומר אומר רבא: הדבר הזה לא יר
אפילו אם יהיה רעב במשך שבע שנים לא יאונה רע, לנו לא 

יהיה מגפה שאלא אמר רבא: אומרים להם  יקרה כלום.
אמר רב אשי: גם זה לא יועיל להפחידם,  בעולם והם ימותו.

שבע שנים, מכל מקום לא  מגפההיה תכי יאמרו שאף אם 
ב אשי אומרים להם: אלא אמר ר ימות אדם קודם זמנו.

וכך  עדי שקר, זולים וקלים אפילו בעיני אלו ששכרו אותם.
מסקנת הגמרא: שהאזהרה המועילה ביותר להפחיד את 
העדים מלהעיד שקר, היא להודיע להם שאם הם יעידו 

והדבר צריך  שקר, יהיו בזויים בעיני אלו ששכרו אותם.
 היחיד מכל האיומים שכן יכול מדוע האיוםביאור: 

הוא לומר להם להשפיע עליהם לא להעיד עדות שקר, 
וגם מי אתכם,  יעריכו , לאשעדות שקר תגרום שיזלזלו בכם

 חיים ביאומר ר ?בזים לכם ולועגים עליכם רים אתכםששוכ
: חז"ל ירדו לסוף דעתם של העדים הללו הבאים שמואלביץ

שנה נקודה ילהעיד עדות שקר, והכירו בפנימיות נפשם, 
, כיון שהיא הרגישה האדם ה עלשפיעמהיא ודאי פנימית ש

כשאומרים לעדים שימו  ביותר אצל האדם, ונכבדות שמה.
לב: אתם חושבים שאם תעידו עדות שקר כולם יטפחו לכם 
על השכם, מישהו יראה בכם אמיצים שאינם יראים 
מאיש?! טעות חמורה בידכם, אפילו האנשים ששכרו 

הם בזים לכם על  אתכם בכסף כדי שתעידו עדות שקר
שפלותכם, במסתרי לבם הם לועגים לכם על הסכמתכם 
לשקר ולהפליל את הזולת על לא עול בכפו, רק עבור בצע 

והידיעה הזו עשויה להרתיע אותם מן העדות, אם  .כסף
זה האיום היחיד שיכול להשפיע, כי  אמנם עדי שקר הם.
עצומה ביותר, מדובר על כבודם  ,והעוצמה הטמונה ב

העצמי של העדים, שעשוי להפגע מעדות שקר, אתה תהיה 
עון זה יזול, שפל, חסר ערך, בעיני אלו ששלחו אותך, ויש בט

אותו הדבר אחד מתלוצץ או  כדי להניא עד שקר מעדותו.
מדבר לשה''ר אם נאמר לו דע לך אתה נהיה בזוי ושפל זה 

 מרתיע אותו ביותר. 
בפרשתנו: כל אלמנה ויתום לא תענון: מי שפוגע  שאלה:

באלמנות ויתומים נענש בעונש שלא מצינו כמותו בכל 
התורה, וחרה אפי והרגתי אתכם והיו נשיכם אלמנות 
ובניכם יתומים, האם איסור חמור זה נוהג רק באלמנות 

החפץ חיים (פסק   תשובה:וביתומים או גם בעוד אנשים? 
שיש מאוד  כל בני אדם האומלליםבשעונש חמור זה נאמר 

להיזהר לא לצערם כי העונש ע''כ הוא בלי שיעור כמבואר 
בפסוק. וברור שעל כל אדם יש איסור ועונש חמור לצערו, 
אך באנשים אומללים העונש הוא נורא ואיום. ולכן על 
האדם להיזהר מאוד מאוד בכל מיני זהירויות לא לצער 

ים שקשה להם, ויעשה חלילה אלמנה ויתום וכן שאר אנש
כל השתדלות לשמחם כי מכלל לאו אתה שומע הן. וברור 
שמי שמשמח את האנשים האלו ואנשים שקשה להם זוכה 
שהקב''ה בכבודו ובעצמו עושה רצונו ומשפיע עליו שפע 

 ברכה עד בלי די. ביטוח לכל העניינים.
גם למי שיש לו מזל רע?  ,איך מצליחים בחיים שאלה:

ת השבוע מובא ועבדתם את ה' אלוקיכם וגו' בפרש תשובה:
והסירותי מחלה מקרבך לא תהיה משכלה ועקרה בארצך, 
את מספר ימיך אמלא. ידוע שאמרו חז''ל שחיים מאושרים 
תלויים במזל, אך יש דבר אחד שיכול לשנות גם מזל הכי 
גרוע שיש והוא תפילה מעומק הלב, ובלב נשבר. וזה מה 

א ים שם את השם שעבודה השכתב הפסוק ע''י ועבדת
תפילה אז והסירותי מחלה מקרבך...את מספר ימיך 
אמלא, ועוד דברים נפלאים שהפסוק מביא. וזה הסוד לכל 
ההצלחות בעולם וגם למי שמזלו רע מאוד. פעם רבי חיים 
קניבסקי אמר לאחי הרי''י הדבר הכי פשוט הוא להתפלל, 

שהיצה''ר אחי שמח הלא זה הכי קל, אך לפתע הוא ראה 
מוצא לו כל רגע תרוץ אחר למה לא להתפלל וזה הכי קשה 
למצוא זמן לתפילה. אך באמת הכי מועיל. ויש להוסיף 
כשקורה לנו משהו הוא מגיע מהבורא ויש לזה מטרה אחת 
שנשוב בתשובה, אז אמנם התפילה מועילה אך אם לא 
שבים בתשובה עלולה לצוץ לנו צרה אחרת. אז בוודאי 

שבא עלינו משהו עלינו להתחזק בעשיית רצון  שבכל פעם
 ה'. וכך נפטר מהצרות.   

בשנים האחרונות  ות לנו: הצרות המשונות שקורשאלה
מאז הקורונה, ולאחמ''כ פטירת גדולי ישראל מכל העדות 

תנו, וובימים אלו פיגוע רודף פיגוע ואף הגיע ממש למחוז
קבתא כתבו הנביאים שבדור ע תשובה:מה זה אומר לנו? 

דמשיחא שאם לא חוזרים בני ישראל בתשובה אז הקב''ה 
ימלוך עלינו ע''י מחלות ופטירות ממחלות ואם זה לא יועיל 

אז רח''ל יהיה חמה שפוכה, ומה  לא יועיליבוא חרב ואם זה 
אנחנו צריכים עוד בשביל להתעורר. לכן תשובה וקיום רצון 

עוד גזירות ה' בכל מהלך היום זה הפתרון שלא יהיה רח''ל 
 רעות עלינו. ונזכה בקרוב ממש לגאולה השלימה בב''א.  

שלה רוצה להעביר רפורמה רחבה מבימים אלו המ שאלה:
בבתי המשפט בישראל, האם צריכים להתייחס למחאה 

הציבור שהכי הרבה סבל  תשובה:ולהפחדות של השמאל? 
מבתי המשפט זה הציבור החרדי וברור שצריך לעשות הכל 

נוכל לחיות כאן ולקיים אורח חיים חרדי, והדרך בשביל ש
לעשות את זה, זה רק ע''י שיבטלו את הכוח הרב שיש כיום 

הם שמייצגים מיעוט מהציבור היהודי ילשופטים וחבר מרע
בארץ. ואסור להתרגש מההפגנות שלהם כי הכל זה צביעות 
והם לא מפגינים כלל כנגד הרפורמות אלא נגד הממשלה 

כמו שראינו שהרשע ליברמן דיבר השבוע ונגד החרדים 
ביום שני שצריך להפסיק לסייע לחרדים הטפילים (מה 

. ך החרדי) וכן אמרו עוד נואמיםנוהקשר בין הרפורמה לחי
זה שהם מאיימים בדם ובאש זה עוד סיבה להמשיך  ועצם
ולכן אין ספק שמבחינה רוחנית יש תועלת מרובה . הלאה

 . בהחלשת כוחם של שונאי הדת
מה הסגולה של רבי חיים ויטאל לער''ח ור''ח אדר  שאלה:

מקובל בשם ר''ח ויטאל  תשובה:? הקרוב שבועבשחל 
שסגולה גדולה לומר כל התהלים בער''ח אדר ויש אומרים 
גם להתענות אז. ויש בזה עניינים נוראים. וכותב רבי 
אלימלך בידרמן בבאר הפרשה שדברי ר''ח ויטאל לגמור 

וכ''כ החוזה מלובלין. בראש חודש אדר גם  התהלים הוא
והאהבת שלום כתב שכל החודש הינו עת רצון לתפילה 

תמיד כדאי בערב ראש חודש שויש להוסיף ותחנונים. 
להקפיד ביותר על אמירת יום כיפור קטן והיה אומר ע''כ 
הסטיפלער שזה סגולה לאריכות ימים ומסוגל לבטל גזירות 

 קשות על האדם. 
נכנס אדר מרבים בשמחה, ממתי ובמה מש שאלה:

רבי חיים קניבסקי אומר שזה  תשובה:מקיימים את זה? 
מתחיל מב' דראש חודש אדר (י''א שמהמולד זה מתחיל) 
ומקיימים זאת ע''י הוספה בשמחה. רבי חיים עצמו שותה 
יין כדכתיב ויין ישמח לבב אנוש. ועוד אומר רבי חיים שאם 

דל לקיימו בחודש אדר. ומי יש לאדם שמחה או סיום ישת
שאין לו שמחה ביין שישמח עצמו בדברים אחרים כגון בגד 
נאה וחדש וכדו'. ובכ''א חודש זה הוא זמן מסוגל לתפילה 

שאילו בזמנו אמר החזו''א ובמעשה איש מובא שוישועה. 
היו פחות  בדיבורים ואוירה של שמחהבליטא היו מרבים 

קידנו היום להרבות ופחות נתפסים להשכלה רח''ל. ותפ
 שמחה וחיות בעבודת השם. 

סיפר  תשובה:כיצד הברון רוטשילד נהיה עשיר? שאלה: 
ביו של רבי עובדיה יוסף שרבי צבי הירש אב''ד צ'ורטקוב א

בעל ההפלאה היה לו משרת יר''ש בשם רבי מאיר אנשיל 
לרבי צבי הירש היתה בת יחידה והוא חסך  .רוטשילד

בערב פסח הוא ראה  .נרי זהביד 500בשבילה נדוניה בסך 
שזה נעלם, באותו הזמן משמשו רבי מאיר התחתן ופתח 
עסק, בני ביתו של הרב חשדו שרבי מאיר הגנב והיו כל הזמן 

ואומרים את חשדם לפני הרב אך הרב דחה אותם  באים
והשתיק אותם ואומר להם על החומרה שיש לחושדים 
בכשרים, בכ''א בני ביתו של הרב לא נתנו לו מנוח עד 
שהצליחו להפגיש בין רבי מאיר לרב והרב סיפר לרבי מאיר 
את כל הקורות אתו שנאבד לו כספו, רבי מאיר מיד הבין 

אמר רבי מאיר אכן אני לקחתי את  שהרב חושד שהוא הגנב
 200הכסף על מנת לפתוח עסק ומיד הוציא מאמתחתו 

דינרי זהב והביאם לרבי צבי הירש, אולם לימים נתבררה 
. האמת שאחת המשרתות בבית הרב לקחת את הכסף

הדבר לרב הוא נבהל ורץ לרבי מאיר אנשיל לשאול  כשנודע
יר ראיתי אותו למה אמר שהוא הגנב וכו' אמר רבי מא

בצער הרב והחלטתי לתת לרב הכל למרות שעי''כ יהיה לי 
אותו והבטיח לו ברכה  בירך ,מששמע זאת הרב. שם לא טוב

 לעושר לו ולדורות אחריו. 
איזה סגולה יש לחיזוק הבית מפני רעידת אדמה?  שאלה:

כתב בכף החיים אות תקס בשם השערי תשובה  תשובה:
שהמדקדק להשאיר אמה על אמה כדינו לא יפול ביתו 

 לעולם. 
בפרשת השבוע כתוב והסירותי מחלה מקרבך, מה  שאלה:

יש מחז''ל שמומלץ לעשות בשביל שהקב''ה יסיר מאיתנו 
מובא בחז''ל שהיו מתים בישראל כל יום  תשובה:מחלות? 

ותיקן להם לישראל מאה ברכות מאה אנשים, בא דוד 
והמגיפה נעצרה. וחז''ל הביאו שתקנת מאה ברכות כל יום 
מצילה ממחלות וממיתה (מדר''ר במדבר יח. טור וב''ח 
או''ח מו. ועוד), ומאה ברכות הכוונה היא לכל יום גם 
בשבת שאין הרבה ברכות בתפילה, וכן וודאי שצריך לומר 

עוד עניינים שמצילים בכוונה ויזהר בזה. ובעבר הבאנו 
ממחלות. נביא כאן כמה מהם. זהירות משיחה בטילה 
בבית כנסת. הבן איש חי שבת לב. מביא לקבל עליו מצווה 
חדשה שלא נהג אותה מקודם לכן, ורבי חיים קניבסקי 
אמר לאנשים לנהוג מנהגים וחומרות חדשים כדי להוסיף 

אשר זכות. קיום השבת בשלימות בקדושה ובטהרה. ברכת 
יצר בכוונה בקול ומתוך הכתב. ומעל הכל לימוד התורה. 
והרב שטינמן היה אומר שאם לא חוזרים בתשובה 
ומתחזקים בקיום רצון ה' לא יעזור שום דבר הכל יחזור 

 שוב רח''ל. 
אומר על בדיקות לגילוי היה מה רבי חיים קניבסקי  שאלה:

 רבי חיים חוזר ואומר שמי תשובה:מוקדם של מחלות? 
שבאופן כללי מרגיש טוב אין שום דין לעשות בדיקות 
ושומר פתאים ה', ורק מי שיש לו נערווין ועצבים אין לו 
איסור לעשות. אבל דעתו שאין צורך לעשות אלא מה 
שפחות בדיקות, אא''כ הוא מרגיש לא טוב שאז יערוך 

 בדיקות. 
הרמב''ם מביא שבעה כללים להנהגת האדם  שאלה:

הוא 'מכבדה יותר מגופו', מה הפירוש?  בביתו, הראשון
דין קדימה. ואם יש למשל ב' כסאות חייב לתת לה  תשובה:

את הכסא הנוח יותר, וכן אם יש מקום ברכב של השווער 

עליו לתת  ,למישהו אחד והשני צריך להיטלטל באוטובוס
לה את המקום הנוח, ואפילו שבשבילו זה על חשבון הלימוד 

ל עזרה בבית כקניות וכדומה. והרווח וכדו' והדין הזה כול
שיוצא לו מזה הוא עצום כי ההערכה אליו מתגברת מאוד 
ע''י שמכבדה, כי ככה הוא טבעה של אשה, ואל יחשוב 

 שהוא נעשה סמרטוט עי''כ. עמודיה שבעה. 
צריך להקפיד בפרשת השבוע מדבר שקר תרחק.  שאלה:

לדבר אמת ומי שמקפיד בכך לעולם אינו מפסיד. חז''ל 
כתבו דברים חוצבי להבות בעניין גנות השקר ובטוב מידת 
האמת. השל''ה הקדוש כותב שהרוצה שבניו ילכו בדרך 
הישרה גם כשאינם תחת פיקוחו יחדיר בהם את מידת 
האמת. וישריש בהם את חומר השקר אפי' בשיחה בטילה. 

שכשהיו באים להרב שטינמן לקבל ברכה לפני בר  וידוע
מצווה והיו שואלים איזה קבלה לקבל היה אומר לקבל ע''ע 
לומר רק אמת כל החיים. ומובא בחז''ל שהדובר אמת אינו 
מת קודם זמנו וכל ברכותיו מתקיימות. ומכלל הן אתה 

ידוע שהגאון מוילנא כתב שעל שקר שומע לאו ר''ל. והנה 
, האם ד''ז נאמר בזמנינו או ותםא ש להכותשל הילדים י

דברי הגאון הרב דיאמנט בספרו זכינו כותב ש תשובה:לא? 
ולכן במקום לתת  אינם מתאימים לטבע הילדים בזמנינו

ימאיס בעיני הילד את הרצון לשקר, ויעודד מאוד  ,מכות
לומר את האמת, והיינו לומר שאם יאמר את האמת לא 

ע''כ, אפי' כשעשה מעשה חמור יפסיד אלא אף יעריכוהו 
אמר את האמת. כי לרוב השקר בא ילוותר לו ע''כ בזכות ש

מרוב פחד מהעונש, אבל כשמשקר יפסיד, לתת לו הרגשה 
שזה לא משתלם לו לשקר, והיינו לומר שמי שמשקר מפסיד 
ולא מאמינים לו בשום דבר, כמו הסיפור עם ה'זאב' זאב' 

שהוא כמו הסיפור  וכשמתמיד בשקרים  לתת לו הרגשה
 זאב זאב וכבר לא מאמינים לו לכלום. והכל בלי עצבים.  

אדם שנתבע ע''י מלווה שלא שילם חובו,  שאלה בחושן משפט:
והלווה אומר איני יודע אך אשתי טוענת שהחזרתי האם מועיל או 

הנה נפסק בחו''מ עה א האומר לוויתי ואיני יודע אם תשובה: לא? 
פק ובסעיף כא וכג מובא מחלוקת ראשונים פרעתי חייב לשלם מס

אם טוען פרעתי ע''פ אחרים יש אומרים שחייב שבועה וי''א פטור 
משבועה ובקצות רכד כתב שהמחלוקת היא לגבי שבועה אבל ממון 

 הוא חייב מספק ועי''ש בנו''כ.
מדור זה יש להימנע מלקרוא בשבת. רעיונות שנשלחו 

שבוע שעבר על בלמה ששאלו תרון יפ א. למדור השבוע.
(אם אין בעיה בהגדרות) מצלמה שאינה מצלמת ברור: 

בד"כ זה קורה בגלל לכלוך בעדשה ע"י מגע עם הידים. 
עדינות (לא ללחוץ כדי בהפתרון כמובן לנקות את העדשה 

ר טישיו עדין או ידה וישנו) ע"י ניישלא יתקלקל הזום במ
חוט מיץ לימון לספתרונות לגיהוקים:  ב.קיסם אוזנים. 

לשתות כוס מים ללא נשימה . עוד פתרון לזה: וללגום מעט
עצה להתקפי כיס מרה: ההתקפים  ג.. עד כמה שאפשר

מעידים שיש אבנים בכיס המרה. יש אלו שחיו עם זה שנים 
עם זאת,  ללא התקפות ע"י שנמנעו ממאכלים שומניים.

האבנים יכולים לגרום לזיהום חמור ומסוכן לכן יש 
בדרך כלל  מליצים על ניתוח להוצאת כיס המרה.שמ

את  האבנים באות במהלך הריון ואז לא עושים ניתוח.
הניתוח ניתן לעשות במעייני הישועה אצל כל הרופאים. 
אמנם יש עדיפות שד"ר קולר מנהל מחלקת כירוגיה יהיה 

אחר המנתח. האשפוז  ליום בלבד אם לא במקרה חריג. 
פי מה שידוע לי אזי: לוקחים פתרון לכיס המרה לכתב: 

אבטיח שלם, ראשו על קליפתו ועל הפיטם שלו, וטוחנים 
חזק וסוחטים כמה שאפשר, (יש מכונות לסחיטת פירות 
קשים שעושים את זה בצ'יק), ולשתות מהמיץ הזה (לא 

הפתרון לרוכסן  ד. טעים...) כוס אחת שלוש פעמים ביום.
ת בד מהבגד עבה שנתקע הוא לבדוק האם לא נתפס פיס

בחלק האחורי של הרוכסן במקום שנתקע. או יתכן כי שן 
ממסילות הרוכסן התעקמה או איבדה צורה  ולכן נתקע. 

או סבון לשים ווזלין  -לגבי רוכסן שנתקע עוד כתבו ע''ז: 
 -לגבי המגהץ קיטור טפאל  ה.. לנסות לפתוח ולסגור ואז

 -נימי האור האדום הוא סימן שצריך לשטוף את המיכל הפ
יש לפתוח את הפקק (אפשר ע"י מטבע בחור המיועד) 
ולשפוך את המים המלוכלכים שהצטברו בפנים למלא מים 
ושוב לשפוך, ואז אחרי ההדלקה ללחוץ על הכפתור ויפסיק 

נעליים  -עצה שקיבלתי ממומחים לאורטופדיה  ו. .להבהב
סגורות כל יום לאוורר את הנעל ועדיף להוציא את הרפידה 

 \בקטריות  \המדרס למי שיש) מונע בעיות בעור  (או
גב היטב היטב את הרגל אחרי נהתפתחות פטריות וכו' וכן ל

לאברך שעלה לו כל הזמן מספר במשקפים שיאכל  ז.. רחצה
תבו ע''ז שלעיתים יש איזה כ. יש שסהוהרבה גזר בדוק ומנ

כהמשך  ח.תזוזה במוח וכדאי לבדוק ע''י סיטי ראש. 
לגבי נסיגת חניכיים לקחת מים הביאו עוד לשבועות קוד

כפית מלח לערבב כוס מים חמים עד שיימס לגרגר בפה פעם 
 .בשבוע עם תפילה בעזרת השם תראה תוצאות

בקשות שנשלחו למדור ע''י הקוראים  התורה חסה:
המשוועים לפתרונות לבעיותיהם, ניתן לשלוח פתרונות 

מה עושים בשביל לא לסבול מכאבי  . א.למיל שבסוף העלון
איך מטפלים בלחות שנכנסה ב. ראש הנקראים 'מיגרנה'? 
האם אפשר לפרסם למי יש  ג.? מתחת לזכוכית של השעון

אשמח לדעת על ד.  עצה טובה לעצירויות לעיתים קרובות.
רציתי ה.  .(על רקע של ירידה בשמיעה) טיפול בטינטון כרוני

מעגלה [שלושה חודשים  לדעת איך מורידים שריטות
יש בביתנו גמ"ח כרית ואביזרים המסתעפים  ה.. בשימוש]

מבעלי נסיון בלבד,  -ברצוננו לקבל מידע לברית מילה,
באיזה צורה ניתן להוריד כתמי יין ודם, בלי לפגוע במרקם 

הקטיפה העדין. {באופן שכיבוס או שפשוף רגיל לא עוזר.}      



 הלכות מענייני הפרשה
מובא בחז''ל (מדרש שוחר  בפרשתנו לא תבשל גדי בחלב אמו.

טוב תהילים ח) שעיקר קבלת התורה היתה בשביל שנכשלו 
בבשר בחלב, והלכות בשר בחלב זה הלכות שיש בהם הרבה 
דינים בבית היהודי, כגון ביטול ברוב, טעם כעיקר, נ''ט בר נ''ט, 

בר פגום, ועוד כבוש כמבושל, אינו בן יומו, דבר חריף, בריה, ד
הרבה דינים. לכן עניין גדול לכל מי שמנהל את ביתו כהלכה 
ללמוד הלכות אלו מתוך השו''ע ונו''כ וכך יוכל לדקדק בהלכות 

דין המבשל מאכל פרווה בסיר חלבי  נביא כאןחמורות אלו. 
האם מותר לאוכלו אח''כ עם בשר? כשהמאכל  (נ''ט בר נ''ט)

ללא הרבה תבלינים שעושים את הוא לא חריף (והיינו כשהוא 
כל המאכל חריף), אם הכלי הוא בן יומו (דהיינו כשבישלו בו 
חלב בתוך כד' שעות) לכתחילה לכו''ע לא יבשל בשביל לאוכלו 
עם בשר, אך כשבישל לשו''ע מותר לאכלו עם בשר וכן נהגו 
הספרדים. ולרמ''א אסור לאכלו עם בשר אך מותר לאכלו 

ים בשריים אף כשהם חמים וכן נהגו בארוחה בשרית עם כל
האשכנזים. וכשהוא לא בן יומו דהיינו כשעבר יותר מעשרים 
וארבע שעות מאז שבישלו בו חלבי, לספרדים מותר לבשל בו 
לכתחילה פרווה כדי לאוכלו עם בשר, ולאשכנזים אסור לבשל 
לכתחילה ע''מ לאכול עם בשר, אך כשבישל יכול לאוכלו עם 

דהיינו שיש טעם של חריף בכל  כל חריףאבל כשהמאבשר. 
המאכל כגון בצל מטוגן או הרבה בתבלינים חריפים וכדו'. 
(למעט מרק שיש בפנים גם בצל וכדו') לכו''ע המאכל הפרווה 
נהפך לחלבי ויש לו כל דיני חלב, כי הוא בולע את כל הטעם 
מהסיר (אפי' כשהסיר לא בן יומו כי החריפות מחזירה אותו 

 קורי). לטעמו המ
זה הלכות שכתובות מפורש בשו"ע והרבה  הלכות עניית אמן.

לא יודעים את זה. כתוב בשו"ע סי' קכד שיש מושג של אמן 
חטופה, קטופה, קצרה, יתומה. חטופה הכוונה שעונה אמן לפני 
שהמברך סיים לברך או שמחסיר את האל"ף שבאמן. קטופה 

עור אמירת שמחסיר את הנו"ן שבאמן. קצרה שזה פחות משי
שניות). ויתומה שעונה אפי' שלא שמע  0.7-ל מלך נאמן" (כ-"א

דף קליט ומתומצת של עניית אמן ניתן לקבל הברכה מהמברך. 
כהלכה לתליה בבתי כנסיות ובמקומות ציבוריים לזיכוי 
הרבים, שישלח בקשה למייל 
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 חידות
 במי לא שלח ידו?ב. א. –לפי סדר הא חידות שינון הפרשה

את מי לא ג.  עליו עמו.ב פטור של שואל?ב.  צילי בני ישראל.א
איזה מצווה יש לקיים  ה.ל. ד. איך נקרא עני? ד . רג מענים?

לשון של תמיהה  ו.שבת אבידה. הכשרואה שור או חמור טועה? 
מה עושה השמש בשביל לחייב את  ז.חדלת מעזוב לו. ובפרשה? 

 ט.ור. חבנה של מרים?  ח.ורחת. זההורג מי שבא במחתרת? 
מין. יאיזה אוזן רוצעים? י ריפה. טאיזה בשר משליכים לכלב? 

מה אסור  ל.לב. כאיזה בעל חיים שתק וקיבל תמורה?  כ.
כשפה. מאת מי הורגים?  מ.בשל. ללעשות לבשר וחלב יחדיו? 

 מה קרא משה באוזני העם?ס. שך נ -יביתמילה נרדפת לר נ.
בד ע מצווה הקשורה לשנה השביעית בפרשתנו?ע.  פר הברית.ס

ריזי. פ -אחד משבעה אומותפ.   עברי שחרורו בשנה השביעית.
ר. ציר.  ק –חג בפרשה ק. רעה. צמי עוקץ וגורם להיות עוור?  צ.

ן ש באיזה אברים יוצא העבד?ש.   בים.ר אחרי מי הולכים?
 חת.תפעמים בשני פסוקים?  7מילה הכתובה ת ין.  וע

ת השבוע וכן חידות לפר''ש מהצדיק פרשבתורני ו ן ידעחידו
איזה מצווה בפרשה העני  א.רבי יאיר נוסבכר שליט''א: 

בפרשה  ג.מי אוכל זכוכית?  ב.משלם עליה יותר מהעשיר? 
, איפה עוד פעם יחידה כתוב בתורה ן אותו'כתוב 'לכלב תשליחו

את המילה 'כלב'? (חוץ מהפסוק 'ולכל בנ"י לא יחרץ כלב 
איזה פרשה מתחילה באות ש'? (חוץ משמות, שמיני  ד.) 'ולשונ

איזה פרשה מתחילה באות ה'? (חוץ מהאזינו  ה.ושופטים) 
 ז.איזה פרשה מתחילה באות ד'? (חוץ מדברים)  ו.והחודש) 

 3עד  2מילים, כל המילים רק בני  12פסוק בן  יכן בפרשהה
 ןחמש מילים רצופות שכול היכן בפרשה יש ח.אותיות? 

  י.פרשות בפרשה?  5 ט.. פסוקים כאלה) 2מתחילות באות א'? (
שתי מילים זהות  יא.מלים כפולות בפרשה מאותו שורש? 

 חיות בפרשה?  7 יב. המקיפות מילה אחרת?
מצוות ביכורים (פרק כ"ב פסוק כ"ח) עני חייב  תשובות: א.

בת  ב.ביכורים עם הסל, והעשיר לוקח חזרה את הסל.  להביא
פרשת שקלים.  ד.אתנן ומחיר כלב'.  ג.יענה. (שבת, קכ"ח א') 

פרק  ח.פרק כ"א פסוק כ"ד.  ז.פרשת דרכים.  ו.פרשת המן.  ה.
כי תצא (כב ה) בא (כב  ט. כ"א פסוק ה', פרק כ"א פסוק כ"ח.

מות ימות  י.. ז)כה) וישלח (כד ה) דברים (כד יד) ויקרא (כד 
(כא יז) רפא ירפא (כא יט) נקום ינקם (כא כ) ענוש יענש (כא כב) 
סקול יסקל (כא כח) שלם ישלם (כא לו) המצא תמצא (כב ג) 
גנוב יגנב (כב יא) טרף יטרף (כב יב) מאן יאמן (כב טז) ענה תענה 
(כב כב) צעק יצעק , שמוע אשמע (כב כב) חבול תחבול (כב כה) 

השב תשיבנו (כג ה) הרס תהרסם (כג כד) שבר  עזוב תעזוב,
עד חמור עד (כב ג) על שור  יא.תשבר (כג כד) אמר יאמר (כא ה) 

על , על חמור על , על שה על , על שלמה על (כב ח) או שור או, 
או נשבר או (כב ט) את החוי את (כג כח) נפש תחת נפש , עין 

ל , כויה תחת תחת עין , שן תחת שן , יד תחת יד , רגל תחת רג
כלב  יב.. כה)-חבורה תחת חבורה , (כא כג ,כויה , פצע תחת פצע

(כג ל) שור, חמור (כג ד) גדי (כג יט) צרעה (כג כח) פרים (כד ה) 
 שה (כא לז)

 .בבאיזה אות תולים תמונה?  א.חידות לשאול את הילדים: 
איזה חודש הוא  .גלבן ששותים כמים והוא לא מים ולא שלג? 

מתי אדם מוריד רק את הכיפה בלבד למספר  .דראש למשפחה? 
איזה מילה היא כינוי לבעלי חיים, היא שם של אישה  .הדקות? 

 ו.איזה צבע של חולצה מברכים עליה?  .ווכן היא כינוי לחי? 
מה המשותף  ז.מה משותף לשמחה, דגים, ראשון ושני? 

תף לכהונה, אביונים, שונא? מה המשו .חלאזניים, ארור, העץ? 
מה המשותף לאסתר,  י.מה המשותף לבית, שושנת, אבינו?  .ט

מהו עיר בצפון חלק עליון בגוף ויושב בקצה?  .יאמסכת, חלום? 
מי שותה כל הזמן רק מים וזה מאכלו ובכ''א הוא שמן  .יב

איזה דבר יקר קונים  .ידעם איזה כף לא אוכלים?  .יגוענק? 

מחוץ לבית למרות שאין בעיה להכניסו לבית?  אותו ומשאירים
 על מה מברכים כמעט מידי יום שש ברכות?  .טו

חולצה  .וחיה.  .האצל הספר.  .דאב.  .גחלב.  .בוו.  .תשובות: א
משנכנס אדר מרבין בשמחה.  -אדר  .ז לבנה, ומקדשים הלבנה.

אזני המן. ארור  -המן  .חמזל אדר דגים. אדר ראשון אדר שני. 
מתנות כהונה. מתנות לאביונים.  -מתנות  .טהמן. המן העץ. 

 .יבראש פינה.  .יאתענית.  י.שונא מתנות יחיה. יח. יעקב. 
על לחם. נט''י, המוציא,  .טואופנים.  .ידכף אשפה.  .יגלוויתן. 

 וארבע ברכות ברהמ''ז. 
 חידון משמעויות מילים לפרשת משפטים.

 יות למילה צד.ז' משמעו
"ואשר לא צדה" רש"י: צדה לשון אורב (שמות כא  ארב. -צד 
לא במרכז "ופתח התיבה בצדה תשים" לא באמצע,  -צד  יג).

"הצד צפור למגדל וצבי  תפס בעלי חיים. -צד  (בראשית ו טז).
"כרם  כיוון. -צד  לבית חייב". (משנה שבת פרק יג משנה ה).

רבעי היה עולה לירושלים מהלך יום אחד לכל צד" (מעשר שני 
 ליד. "עומד בצד הגת או בצד  סמוך. -צד  פרק ה משנה ב).

 הצד השווה שבהם. מכנה. -צד  הפרצה" (פאה פרק ז משנה א)
 צד אחד. העומד מצד החתן. אחד מכמה. -צד 

הגיגים המיועדים לאלו שיש להם תועלת מזה 
 בחודש שבט

אם המהלכים להפיכה המשפטית לא  פ' מואב שונא ציון:פרו
ייפסקו לא תהיה לנו ברירה אלא להחריף את המאבק ולהכריז 

 .איש 300.000 -ל כבר קרוב  שבהפגנות משתתפים
 במערכת הרפורמה נגד הקמפיין את המממנות החברות
 בישראל שלהם ההשקעה כספי את למשוך מאיימות המשפט

 הרפורמה. את תאשר הכנסת אם
של הפלשתינים שבאו להשתתף בהפגנה בתל  בתגובה למחווה

אביב עם דגלי אשף, בשמאל הישראלי שוקלים להגיב במחווה 
ישראלית ולהשתתף בהפגנות ברשות הפלשתינית עם דגלי 

 ישראל.
 היו אנשים בבגצ הדיון באמצע אם קורה היה מה מעניין
 בושה""בושה  צועקים המשפט, בית נשיאת שולחן על קופצים
 בג'ונגל. כמו מאיימות ידים תנועות עם וצווחים

 גם האדמה רועדת. כזה קור,
בימים אלו נפתחת מגבית מיוחדת לסיוע  מתפלל יקר:

למתפללים שאין באפשרותם לתרום בעין יפה לאחזקת בית 
 הכנסת. אנא תרום בעין יפה.

שלנו לא מבין למה כשהוא בוכה, מיד מנסים  התינוק החדש
גיע אותו, ואילו כשאמא מדליקה נרות שבת היא יכולה להר

 לבכות כמה שהיא רוצה ואף אחד לא בא להרגיע אותה.
חברים אומרים שלא רואים בעל  השדכן לאבי המיועדת:

מידות כמוהו. למשל, הוא מאוד מאוד מקפיד לכבד את 
החברותות שלו שרק הם יקומו וילכו מידי פעם להביא ספרים 

 כדי לזכות אותם בשכר הליכה. נצרכים מהארון,
מה מקור מנהגם של המקנחים את האף בבית  מישהו יודע

הכנסת, לשלוף במהירות בזה אחר זה סדרה של טישואים 
 מהקופסה המרכזית.

לילדים אתם יכולים לרדת לשחק בחצר חצי  האמא אומרת
. כעבור שעה 100%-שעה, אבל רק בתנאי שתתנהגו יפה ב

אמרתי חצי שעה,  -הילדים חוזרים במצב רוח פרוע ותוקפני 
בגלל שבחצי  -נוזפת בהם האמא, למה באתם רק אחרי שעה? 

אז נשארה לנו עוד חצי שעה  50%-שעה התנהגנו יפה רק ב
 .  100%-להשלים ל

פחות מחודשיים מהפעם הקודמת שוב הבן של  בשורה טובה:
 השכן הצליח לצלף את שקית האשפה שלהם לתוך הפח הירוק.

 עירוב שנקרע לא טעון גניזה?  למה
לרגל "מזל אדר דגים" ניתן להזמין מנת השף: זנב  שף שרגא:

דג ברוטב תחמיץ מתוק בתוספת אפונה ירוקה, שעועית צהובה 
 ואורז לבן.

מסבא שלי והוא אמר: נתתי לך בשבוע שעבר,  ביקשתי סוכריה
 אתה כבר לא זוכר?

: במסגרת שיפור השירות ללקוחותינו,  אנו לקוחות נכבדים
נערכים להפעיל מוקד נוסף לקבלת תלונות על מוצרים פגומים 

 ויחס גרוע.
 היה רעידת אדמה כי אין שם אדמה.תלא  בבני ברק

ירושלמי שעבר על בני ברק הבנתי בימי גל הקור ה נושא בעול:
למה הירושלמים מקנאים במזג האוויר הנעים השורר בבני 

 ברק ברוב חודשי החורף.
שהוא פותח את כשאתה דופק אצל השכן ובדיוק  הרגע הזה

מה  - שביל מה דפקת אצלו, אז אתה שואלבהדלת אתה שוכח 
 השעה?

רה חזרתי מארגנטינה וכשהמזוודה שלי עב חוצפה ישראלית.
בשיקוף זה התחיל לצפצף והקפיץ את כל אנשי האבטחה 
שעיכבו אותי ופתחו לי את המזוודה והוציאו לי את החפצים 

י עותקים של העלון לשבת שלקחתי מקהילת שובה נוגילו ש
מה הבעיה בזה הם  כששאלתי. ישראל במקום המיועד לעלונים

 הסבירו לי בפנים חמורות סבר שאין לקחת יותר מעלון אחד
בשום מקום ללא אישור. אני בטוח שהם סתם נטפלו אלי, וזה 

ה ילא אשמתי שהמפקד שלהם לא השיג השבוע את העלון. בעי
למודיעין עילית בכניסה  7:41שלו שהוא איחר והגיע בשעה 

ולא נשאר לו  49שרותי משרד רחוב רשב''י  –לחנות ש.מ.ח. 
 עלון. בפעם הבאה שיוריד ממערכת שבתי בקול הלשון.

שנשמע רק במחוזותינו [לצערנו...]: "התעוררתי ברבע  משפט
 לתשע, התפללתי בשמונה וחצי"...

אוהב את אלו שנכנסים לשחרית בתחילת חזרת  איך אני
דקות ברתח, "זה לא נורמלי, שעה  20הש"ץ, ויוצאים אחרי 
 שחרית בשני וחמישי!".

ר בז'יבוטינסקי לרכוש ביצים, שאלתי את המוכ נכנסתי לחנות
כן, בטח. הכל מעושר בסדר גמור, מאה  -? ענה לי כשרזה  -

 אחוז.
שאתה עובר ליד עץ בגשם ואז כל העלים אומרים  הרגע הזה

 .ביחד "עכשיו"
 אדמה'?-'קפה טורקי' עם 'עוגיות רעידת למי מתחשק

לא הבנתי את האנשים האלה שמצלצלים באוטובוס  אף פעם
ם יבואו לרדת והנהג לפני התחנה האחרונה, כאילו יש מצב שה

 .יגיד להם: למה לא צלצלתם
צלעות לנדא', 'כרעיים 'במקרר הסופר: 'חזה מחפוד',  שלט

 רובין'. 
יודע איך מרחיבים את הלולאות שתלויות באוטובוס?  מישהו

 הראש לא נכנס לי.
דה טובה ודשינה יה''ר שיהיה עולכל מי שאוכל בליל שבת סתודה 

באופן מיוחד  רוצה להודותלו כסף כמו ליוסף מוקיר השבת. אני 
לאיש שעל העדה כולו תורה יראה ומידות אצילות, האיש הבנוי 

שאול רוטמן רבי לתלפיות מלך ומאן מלכי רבנן גאון ושקדן אדיר 
מהמיוחדים היושבים ראשונה במלכות השם. מלפנים  שליט''א
וכיום בבני ברק באלחריזי. מזל''ט לבחיר עולם התורה  באופקים

לרגל  שליט''א שיעלע רוברבי הדמות והסמל למיטב של עם ישראל 
שימשיך לקרוא את העלון גם לאחר  יה''ר. אירוסיו בשעטומ"צ

בחמישי  טובות שמקייםל במידות והחתונה. תודה רבה לאותו גד
 ,בך נא שלום הקרוב את הפסוק למען בית ה' אלוקינו אדברה

ועושה כינוס לזיווגים הגונים בשילוב דינר למוסדות רבי יעקב 
למי שמתעניין בליל שישי בהיכלי  הכינוס. (אדלשטין בבני ברק

 ).מלכות יום היארצייט של רבי יעקב זצ''ל

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

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

בספריה  ובכולל 'מורשה ודעת' (בית כנסת הגדול),  9אבוחצירא 
בקומה ראשונה (חברון) בכניסה המערבית בקרטון בארון למטה. 

רבי וכן בשאר המקומות ואצל המפיצים הקבועים ובראשם 
: משתדל לאכול רק בשר 'בן משבחי הרב זר - ידידיה זר שליט''א

פקועה', שלא יהיה בחששות על כשרות השחיטה, הבדיקות וכו'. 
הרב זר קנה עכשיו ממש כרטיס טיסה לטורקיה מה שהתפרסם ש

, זה לא נכון כדי לברך עושה מעשה בראשית בהידור ובלי פקפוקים
 אחד בשום מקום ללא אישור.אין לקחת יותר מעלון  .כלל וכלל

(לא כמות) החל מיום  במודיעין עיליתכמו''כ ניתן להשיג את העלון 
שרותי משרד  –בכניסה לחנות ש.מ.ח.   7:36חמישי בערב בשעה 

אצל רבי  כן ניתן להשיג בהר יונה נוף הגליל. 49רחוב רשב''י 
שכולם מקנאים בהר יונה  שהוא ידוע מאודשמחה שולמן שליט''א, 

 .והכל בזכותו קינאת סופרים בגלל שיש שם את העלון בלי הגבלה
שאומר והוא בישיבת מיר אצל האיש כן ניתן להשיג בירושלים 

יש בעל לב רבי דוד רוטשילד שליט''א או אצל הארחום במתינות 
הזהב, הדמות של ישיבת מיר רבי אבי פרידנר שליט''א שהוא 

 שהוא יר''ש נדיר ביותראצל  בבית שמשמקרין הארת פנים נדירה. 
בישיבת מרן וכן רבי נחום זכריש שליט''א בבית הכנסת אור אליהו. 

ב'בית בנתיבות רמה ג'.  7חבקוק הנביא  -הגר"מ שטרנבוך 
בישיבת מאור התלמוד, אצל  ברחובותית יצחק. בוכריס'. ובב

אצל האיש שלא אוכל כלום בירוחם הבחור החשוב ישי רוט נ''י. 
בבית באופקים לפני התפילה רבי מיכאל גולדנברג שליט''א. 

בביהכ''נ שומרי אמונים ובביכ''נ  בקרית גת הכנסת זכרון אליהו.
 זי.בבית כנסת המרכבחזון יחזקאל: קרעטשנף מיום שישי. 

בבית כנסת החיד''א רובע ג אצל גדול מזכי הרבים  באשדוד:
בישיבת נר זרח ע''י בעוצם בדורנו רבי יצחק משענייה שליט''א 

 ברכסיםמרא דקדשים בישיבה רבי שמואל הוניגסברג שליט''א. 
משה וכסלר מרכסים שמביא את שהוא תלמיד מופלא לרבי אצל 

ומחזיק כולל של מאות העלונים של עלון לשבת כל שבוע לרכסים 
רבי יוסף  אברכים במסירות נפש ועושה חסדים עד אין מספר וכו'

אצל משפחת  ברעננההמאירי שליט''א כולל נר ישראל גבעה ב. 
 052-6903395 -טלפון 9/5זכאי המיוחדת והנפלאה רחוב נעמי שמר 

בבתי הכנסת בגני הדר: אוהל אברהם. שירת מרים.  בפתח תקווה. 
. בעש''ט צאנז גור ויוצאי חברון, ע''י רבי יואל קהל חסידים

פינהנדלר שליט''א. וכן בישיבת אור ישראל וכן בישיבת עטרת 
בישיבות כנסת אלעד  וכן בעיראצל הנ''ל: בראשון לציון שלמה. 

רבי יואל פינהנדלר  יחזקאל ותורה בתפארתה ובישיבת הר''ן ע''י
ע''י האיש המופלא בבית הכנסת עמק ההלכה עוד באלעד שליט''א. 

בהיכל ישיבת צפת ע''י בצפת: ציס''ע רבי יצחק רבי שליט''א. 
: בקרית אתא רבי אברהם לויסון שליט''א. צדיק בצפתהאדם הכי 

ע''י הבחור המפורסם בצדקותו  3בבית הכנסת מאקווא ירושלים 
אהוב הבריות אצל ברמת השרון עדיו לגדולות אהוב הבריות נ''י 

רבי דניאל פוסטבסקי שליט''א בבית הכנסת  צם משבת לשבת
מורשת אבות וכן בבית הכנסת המרכזי גאולת ישראל וכן בבית 

בכולל אדרת אליהו בראשות הרב  בחדרההכנסת וכולל הוד צבי.. 
בחנות  אחיסמך. -בלוד  13נתנאל יקותיאל רחוב הגדוד העברי 

 גני איילון.  5דרס רחוב הרב אלישיב ברא
אצל רבי שמואל א. הורביץ שליט''א: במנצ'סטר 

בקהילת שובה ישראל במקום  בארגנטינה:+. 447425793110
 המיועד לעלונים. 

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

 העלון (מלבד ההערות שבסופו) מופיע ב'קובץ גליונות'.
ניתן להוריד את העלון בעמדות קול הלשון וכן את העלונים של כל 

הדרכה: נכנסים לקול הלשון. מקישים  ארבעת השנים האחרונות.
תי. מקישים על פתח תיקיה. על חיפוש רבנים. לכתוב מערכת שב

מקישים על תיקיית הורדת גליונות. מקישים על לבית התורני. 
 ומורידים מה שרוצים.

 456alon@gmail.comכמו''כ ניתן להשיג במייל: 
 alon@gmail.comואח''כ  456יש לדייק במייל ולכתוב קודם 

. או ב'נדרים 0527633431לפנות :  בהוצאות העלוןלהשתתפות 
). זכות הרבים 2422עלון, (שלוחה -רשת הכוללים פרדס כץ -פלוס' 

 תלוי' במסייעים! אפשר לשלוח משם הודעות. 

ניתן להשיג את העלון בכתב גדול 
 במייל הנ''ל.



      

     , 
 :"

. 
 . "
 . .

" .
" .

" .
 .

 .

 .
 . .

 ,
 ,

 .
 ,

. 
 

:
 . 

 
": 

 . .
 .

 .-
. 

 
-: 

' ,
. 

 ."
 . 

' .
 .

 .
' .
 .

   .
 .
. 
. 

 .
 .

 .
 . '

 .
. 
. 

 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

?

? 

 

? 

 

 

                
     
               

! 



 

 

     





 

{ אז נדברו }
 593מספר: | גליון   "  ואיבתי את אויבך וצרתי את צוררך... "| לסדר:  ג תשפ"  משפטיםפרשת 

 בסיעתא דשמיא 

להצטרפות לרשימת התפוצה  

 : במייל

a8447168@gmail.com 

 
  

 
 

    
ניתן לקבל את הגיליון בפקס  

 באמצעות שיחת טלפון: 

079-5319191 

  

נודה להשתתפותכם  

 אות הגדולות!!: בהוצ 

 בנק פאגי   בנק:  ב 

 182   סניף 
 747815חשבון  

ע"ש: שב שמעתא  

 (ע"ר) 
ניתן לקבל קבלה מוכרת  

 ) 46להחזר מס          (ס'  

 

 : "נדרים פלוס" באשראי    
 654321-0799:  בטלפון   

 חיפה   15פולק, גאולה  :  בדואר 

 

 7683095-052  למענה אנושי:

   תודה מראש!!!

 

 חם... רחל מבכה על בניה.. מיאנה להינ ... קול ברמות נשמע

ושם היא   מה שכיום נקרא שכונת רמות)(כן... ירמיהו הנביא כבר מתנבא שמידי יום יוצאת רחל מקברה... ומשם היא הולכת לעיר רמה...  
 מחפשת את בניה... וכשהיא רואה שאיננו!!! הרי קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה... מיאנה להינחם...  

מאמע רחל וראתה את הזוועה...    בין הייתר  י תמרורים הזה קיבל מימד חדש!!! שם בזירת האסון הייתה נוכחתבשבוע האחרון הבכ 
בידי בני עוולה... והצטרפה לנהי בכי תמרורים של כל בית ישראל על בניה כי איננו... מי    חל ראתה במו עיניה את עולליה נטבחיםר

כלל ישראל יצטרף במהרה למנעי קולך מ לא נותר לנו אלא    בכי ועינייך מדמעה... יום יבא ונבין חשבונות שמים... ועד אזיתן שגם 
ויש תקווה   קראנו ביום הדין "ויש שכר לפעולתך... ההבטחה שהקב"ה מבטיח לרחל שם ברמה... את הבטחת הנחמה ש  ישען על לה

כל המסלול  לאחריתך, ושבו בנים לגבולם..." למה רחל צריכה לצאת מקברה ולעשות של הקו המוכר שעובר מדרך חברון עד    את 
 למה היא לא יכולה לבכות מקברה בבית לחם??? למה דווקא שם היא בוכה? רמות??

וההסבר הוא: שרחל נקברה בבית לחם.. ובית לחם היא בנחלת יהודה... ויהודה הוא הרי בן של לאה ולא של רחל.. וכשרחל רוצה  
ריכה לצאת מקברה ולעבור את הואדי של מי נפתוח (ליפתא כיום) ששם עובר הגבול  לראות מה קורה עם בניה!!! בשביל זה היא צ

שם היא רואה שאיננו... אז קול  ששבין נחלת יהודה ובנימין... ורמה שייכת כבר לבנימין... שם!!! שם רחל מחפשת את בניה ו... וכ 
 ברמה נשמע נהי בכי תמרורים... 

 טמון כאן עומק גדול:   אבל  ..וריםשביל מדריכי סיב ההסבר הזה הוא אולי טוב

כל יהודי  ודת היהודי ש נקאת    פרשת שקלים!!! לאה מייצגת  לאה אף פעם לא בוכה... רק רחל בוכה!!! ולמה?? כי לאה מייצגת את
יש    בזה...  היהודי שהוא חלק אלוק ממעל  בנקודת  "העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט..." באשר הוא, הוא בן של ה'... שעל זה נאמר

ביותר...שיוויון   והנמוך  השפל  היהודי  לבין  ביותר  הקדוש  הצדיק  בין  שני  (  מוחלט  יש  המלך  שלדוד  כמו  מצד  לדי יזה  ואבשלום...  שלמה  ם... 

בנים   שניהם  דוד...  אבא  אבל מצד  וארץ...  שמים  הבדל  יש  שלהם  בשווה!!)    שלוההתנהגות  שלהם  אוהב  אבא  הוא  שווה!!  מייצגת באופן  מע  לאה    רכתאת 
לאה אף פעם לא    זה אבא ותמיד ליבו על בנו...  !! אבאקודה הזו אין שינויים! אין תהפוכותובנ   היחסית של בנים אתם לה' אלוקיכם,

לעומת זאת רחל    אבא אף פעם לא מאבד את הבן שלו...  הם קיימים!!  עודם!!  !!!כי איננו!!! אדרבה... ישנם  שלה  תבכה על הבנים
  ...לפי המצב  ושינויים  תנודות   עבודת ה'... ממקום של מערכת יחסים ששם יש  של הרעיה... ממקום של  מייצגת את היהודי ממקום

ויש תקופות שמערכת היחסים יורדת לשפל של כל הזמנים עד כדי גירושין... ועל זה רחל    יש תקופות מלבלבות במערכת הנישואין
 מיאנה להינחם כי איננו!!!  

למה    ...היא בוכה ואומרת: דודי דודי  מות של יראים ושלמים לדבר ה'... שכונות שלאת בניה...  כשרחל הולכת לרמות ופוגשת שם  
איך ילדים כאלו    ליה... כ"כ מרטיבה לפניך בתורה ומעשים טובים... אז למה לנצח תשכחנו...נטשתני?? הרעיה כ"כ רוצה שתשוב א

 למה זנחתני??  שות לנפץ את עוללנו אל הסלע??טהורים ממשפחות של צדיקים גמורים... איך בני עוולה מקבלים ר

חוזרת   רחל  וואז  המארחתלקברה...  את  פוגשת  היא  בנה  אחותה,  לאה   -שם  של  הנחלה  ואומרת:   יהודה  שזו  אותה  מרגיעה  ולאה 
מ וראיתאחותי רחל... נכון... חזרת עכשיו  תשכחנו תעזבנו    שכונת רמות  מבינה למה לנצח  ואת לא  לאורך  יהודים יראים ושלימים 

חוזר    כבר  היה  אולי ה'  בשבילם הקב"הש  ימים... אבל תביני... חוץ מרמות יש עוד כמה שכונות... וחוץ מהחרדים והיראים לדבר ה'
לה' עוד בנים אחש  אל תשכחי   לביתו... אבל רחוקים... עניים ודלים ביש  מוותר...  וגם  .מצוות..רים  שבשמים לא  כמו    עליהם אבא 

להם צ'אנס... והנה כעת בשבוע זה    רוצה לתת גם  והוא   שנעקדו לא טעמו טעם חטא וה' כ"כ אוהב אותם...   שהילדים הטהורים האלו
 לגבולם!!!  שובבי"ם מסתיימים ימי השובבי"ם... כדי לאפשר ושבו בנים

נהגת היחוד!!!!  אין ברירה!!!! רבינו הרמח"ל אומר שלקראת סוף התיקון השלם... בשביל לגאול את עם ישראל צריך להפעיל את ה 
ללא   אתכם  אוהב  ואני  שלי...  הבנים  ואתם  האבא  פה  שאני  בגלל  אותם  וגואל  בניו...  על  גמורים  ברחמים  מתגלה  שה'  אומר  שזה 

 תנאים...  

ובשביל לעורר את הנהגת היחוד... צריך אותנו!!! אנחנו אלה שמעוררים את ההנהגה הזו... ואיך??? בזה שאנחנו אוהבים את ה' בלי  
ם... ולא שואלים שאלות ולא מהרהרים אחר ה'... אלא אנחנו הולכים אחריו בתמימות כמו ילדים טהורים שלא שואלים שאלות  תנאי

 על אבא...  

שלא   כזה אסון נורא וילדים  גם  טעמו  כשמגיע  מופיע  הקב"ה  שאלות בשכונת רמות... או אז  טעם חטא נטבחים והיהודי לא שואל 
לג ומוכן  גו'רג'  המלך  בתמימות  ברחוב  יתברך  אחריו  ללכת  מוכנים  אנחנו  אם  שאלות...  לשאול  בלי  רחוקים  הכי  הבנים  את  אול 

ולהתייחד איתו ולהיות אחד איתו... או אז ושב ה' אלוקיך את שבותך ומשיב בנים לגבולם בלי לשאול שאלות איפה היית עד היום...  
 לאה מנגבת את הדמעות של אחותה רחל ואומרת לה:  

מבכי... אם הבנים שלך שם ברמות מקבלים באהבה את גזירת ה' ולא שואלים שאלות!!! אז אבא שבשמים מוכן גם הוא  מנעי קולך 
לקבל באהבה את כל הבנים השובבים שלו וגם הוא לא שואל אותם יותר מידי הרבה שאלות... ושבו בנים לגבולם... משיח בן דוד  

תנאים   ללא  אהבה  משיב  שבשמים  אבא  בדרך...  להתחזק  כבר  אלא  לנו  נותר  לא  אלו  בימים  כן...  תנאים...  בלי  אותו  שאוהב  למי 
 בלהתייחד עם ה' ולא להרהר!! אהבה ונאמנות בלי תנאים!!! 

1 



  2 
  הערה חשובה בלימוד ההלכה....   !!!  להיות פתוח לרפורמות  

כמו כל יהודי... אני משתדל ללמוד משנה ברורה הלכה למעשה כדי לדעת איך להתנהג כמו יהודי...  
ונות לא ידוע לי על איזשהו  יום אחד פתאום תפסתי את עצמי: משום מה... נכון לחמש שנים האחר

שינוי הלכתי מעשי שנעשה אצלי בחיי היום יום... לא ידוע לי שיום אחד פתאום התחלתי להקפיד  
לאחרונה   שהתחלתי  או  על....  להקפיד  בתפילין  שהתחלתי  לי  ידוע  לא  כך...  או  כך  לעשות  בקידוש 

פתחתי משנה ברורה לאורך החמש   באמת  אם  כי  לבדוק את הציצית לפני הברכה... וזה הרי לא הגיוני!! 
... מוכרח להיות שהיו לי שם פה ושם הפתעות הלכתיות!!! כל מיני חידושים הלכתיים  שנים האחרונות

 שלא ידעתי אותם עד כה... אז למה לא זכור לי על שום שינוי הלכתי מעשי שהתרחש אצלי לאחרונה??  
לדעת הלכה!! זאת אומרת: אני לוקח בחשבון    למה אני לומד משנה ברורה?? כדי-הרי תסכים איתי... ש

שנים   החמש  שלאורך  לי  להגיד  רוצה  אתה  מה...  זה??  איפה  אז  יודע...  לא  עדיין  שאני  משהו  שיש 
 האחרונות המשנה ברורה לא חידש לי כלום כלום כלום??  

בטח   ככל הנראה... כשלמדתי משנה ברורה כלומר: איזשהו קצר!!!  שקיים מוכרחים לומר אלא מאי??
שהיו לי כל מיני הפתעות וחידושים... אבל כנראה זה נשאר במ"ב... לא הצלחתי לתרגם את זה לחיים...  
וזה די מוזר!!! כי מילא כשלומדים זה בא בחביתו וזה בא בקורתו אני מבין שקשה לתרגם את זה  

וכתוב שם    לתאונת שרשרת במכוניות... או לחילופין, מילא כשלומדים הלכות שמירת הלשון בח"ח 
לבין הנייעס  עלול להיות קצר בין ההלכות כמות שהםאני מבין שהלכה יבישה שאסור לקבל לשה"ר 

שהנושא מונח על השלחן והביאור הלכה מסיק    ... אבל כשמדובר בהלכות ק"ששל החדר תה  והלשה"ר
ת שכעת...  ול להיו להגיד אמן אחרי הבוחר בעמו ישראל באהבה או לא... איך יכ האם   שם איזה משהו 

הרי למדתי את זה... והוא    ... אני לא זוכר להגיד לך מה המסקנה שלו??אלו   שורותתוך כדי כתיבת  
שראיתי   אמור לנהוג לפי מה  הייתי  והרי  ק"ש... ו...  שוב היה  ולמחרת הרי  אמר בדיוק מה לעשות... 

 אתמול כתוב במ"ב... אז איך אני לא יודע כעת להגיד לך מה כתוב שם...??  
   כנראה מתברר שללימוד הלכה באופן ממוקד יש קצר יחודי משלו!!!  ו  
העניין הוא כך: כשאני מגיע ללימוד הלכה המעשי!!! היות והמשנה ברורה מדבר על משהו שאני כבר  

  עושה כל יום כל יום... ממילא אני מגיע ללימוד עם דעות מוקדמות!!! 
שאם ירד   יום אחד אני לומד משניות וכתוב שםהדוגמא המצויה ביותר זה מלימוד המשנה והגמ'...  

לטבול ופתאום הגיע הנץ החמה, אם יכול לעלות ולהתכסות ולקרות עד שלא תנץ החמה יעלה ויתכסה 
ויקרא, ואם לאו יתעטף במים ויקרא... אם פעם למדת את המשנה הזו... מה כתוב בה?? שמעיקר הדין  

קשוח!! אם אתה במקווה... תתכסה במים ותקרא...  חייבים לקרא ק"ש ממש ממש בהנץ החמה... וזה  
 נכון?? זה מה שכתוב במשנה...  

 כשאני כעת לומד איתך את המשנה הזו... מה עובר לך בראש באותו רגע?? 
 לא יודע מה... לא יודע מי... דבר אחד ברור לי: שאין הלכה כמו המשנה הזו!!!

לא נוהגים ככה... אה... אבל זה כתוב במשנה... אז  למה? מי אמר לך?? מה פירוש... כי עובדה... אנחנו  
בסדר... אז בטח הגמ' מדברת על זה ואומרת שמתניתין דלא כי האי תנא... רגע... ואם הגמ' לא מדברת  
על זה...? אז הראשונים מדברים על זה... ואם הראשונים לא מדברים על זה? לא יודע... לא משנה...  

 ברור לי שזה לא להלכה!!!  
?? כי יש לי דעה מוקדמת!! אני לא חדש פה... אנחנו כל יום אומרים ק"ש... ולא ידוע לי שכולם למה

קמים לותיקין... ואם פעם ראיתי מישהו שיוצא מהמקווה וקורא ק"ש בבהלה זה רק בסוף זמן ק"ש  
 גר"א... אף פעם לא ראיתי כזה דבר בותיקין... בקיצור: אתה קולט???  

 ו המשנה הזו... ומאיפה זה ברור לי?? מהדעה המוקדמת שלי!!ברור לי שאין הלכה כמ
שהרבה פעמים אנחנו רואים הנהגה בגמ' ומהרגע   אז כל זמן שמדובר במשנה ואפילו בגמ'...טוב...  

סו"ס אחרי המשנה   אפשר להבין...  נו...  הראשון אנחנו יודעים שזה לא נהוג בימינו ולא נפסק להלכה...
אחרונים שמעמידים אוקימתות... ולכן אפשר להבין אותנו   ראשונים ואח"כ ישגמ', ואחרי גמ' יש    יש

לא    למה הלכה  פוסקים  לא  סו"ס  שכך...  טוב  ואדרבה...  מוקדמות...  דעות  עם  לגמ'  מגיעים  אנחנו 
 ממשנה ולנו אין רשות גם לפסוק לבד מהגמ'...  

שם אני מגיע עם דעות מוקדמות!!  דא עקא!!! שגם כשאני מגיע ללמוד משנה ברורה... גם לשם!!!! גם ל
השבוע   שבדיוק  משהו  שם  כתוב  והיה  מ"ב  כךלמדתי  נהגתי  לא  פעם  היסח אף  היה  שם  הנושא   ...  

שאינם  דברים  מה(כלומר:  שמי שבא לאכול ארוחת צהרים והתחיל לאכול תפו"א או עוף...    הדעת בסעודה...

(והוא לא  ...  בתוך הבית  הלך לרגע לחדר השניואז באמצע הארוחה הוא קם ו)  טעונים ברכה לאחריהם במקומן

שובבשעת הברכה)    על זה  כיון  ולברך  הוא צריך לחזור  אני רואה את זה    ברכה ראשונה...  כשהוא חוזר... 
למה?? כי... כי אני כבר  ור לי שזה לא נפסק להלכה!!! בר ואני אפילו לא נבהל!!! למה?? כתוב ברמ"א...

וחת צהרים ומעולם לא ברכתי שוב ברכה ראשונה ולא כיוונתי  שששנים מסתובב בבית תוך כדי אר
שהרמ"א הזה נפסק להלכה... ולא כלום...   בטח המ"ב מביא את השיטות    כי  ממילא לא יכול להיות 
 ות... אז בא נסתכלאני מסתכל במ"ב... הופ... גם המ"ב מסכים עם הרמ"א... לא יכול להינו...  שחולקות...  

   הרב אליישיב... ר' ניסים... משהו...  .דרשו.. במשנה ברורה של
 הההלו... אסור למשנה ברורה להפתיע אותך עם הלכות שלא נהגת אותם עד היום?? 

 אם אתה באמת חושב שלמשנה ברורה אין מה להוסיף לך... אז למה אתה לומד אותו?? 
למוד הלכה... בקיצור: פתאום קלטתי שזה הסיפור!! כאן טמון הקצר בלימוד הלכה!! כשאני מגיע ל

אז ממה נפשך... אם ההלכה הזו מוכרת לי וגדלתי עליה... אז אני לומד פה שטייגן תורה... ואם פתאום  
יש פה איזה הפתעה הלכתית... אז... אז לא יכול להיות!! לא יכול להיות שזה נפסק להלכה... בקיצור:  

כה... תנשום נשימה עמוקה ותהיה  זו נקודה למחשבה... צריך להכניס לראש... אם אתה רוצה ללמוד הל
פתוח לרפורמות!! כן... קח בחשבון שאתה הולך לגלות שיש משהו שלא ידעת אותו עד היום ומשהו  

 חדש קורה פה!!!  
מי יודע... אולי זה הפשט בדברי הרמב"ן באגרתו שמזהיר: "וכשתקום מן הספר, תחפש באשר למדת  

חשבת פעם מה בא כאן הרמב"ן להזהיר אותנו?? הרמב"ן אומר    אם יש בו דבר אשר תוכל לקיימו..."
דווקא בגלל ששנים ע"ג שנים אני לבנו: דווקא אני הרמב"ן!! דווקא בגלל שאני כ"כ לא חדש פה!  

מקפיד קלה כבחמורה! הרי כשאני לומד בפעם המי יודע כמה איך צריך להתנהג כמו יהודי אני מוכרח 
לה לא  לשינויים...  פתוח  איזה  להיות  לחשוב  ולנסות  מהספר  לקום  שלי...  המקדים  הידע  עם  גיע 

 לא להיבהל מההפתעות... הפתעות היו לי פה היום?? 
 נקודה למחשבה.  

 

 חדש!!! בשעה טובה  

ניתן לרכוש את המהדורה החדשה והמורחבת של  

    !״ואהבת׳ -הספר

 ח״ב של הספר ׳אהבתי׳. -יתר כהמשמש בין ה

למה לא כל תפילה מתקבלת?? ומה העניין של אבא שבשמים  
איךב עובר??  שיהודי  הסבל  החולשות   לקבל  כל  את    באהבה 

בשידוכ האישיות ההמתנה  את  איך ,  הפיננסי??  המצב  את  ים, 
של  ניתן לתרגם תקופות קשות בחיים    עד הישועה הקרובה)(בשלב 

למכרה זהב של המלכת ה'?? מתי מתפללים וזועקים ומתי צריך  
השבוע  האסונות  של  הכאובות  ובנסיבות  באהבה??  לקבל 
האחרון: כיצד רואים בעין של יהודי מאמין את ההסתרת פנים  
של הטרגדיות האחרונות בראותנו דם של יהודים טהורים נשפך  
כמים... מה עושים 'עם זה'?? איך מתרגמים את זה להתחזקות 

לה'??   ובנאמנות  מוזכרבאמונה  זה  בגיליון  הפתיחה  במאמר  על    (אגב: 

    )מו של עולם...שנוגעות ברו  מסוגיות אלו קצה המזלג

 ניתן להשיג בפלא׳:  

0548446691    0527683095 

ובמוקדי   בישיבות  הנציגים  אצל  להשיג  ניתן  כמו״כ 
 . המכירה של גיליון זה

  ---  

  חלמת להמריא... לנסוק... לפתח מעוף... ? 

באחת התקופות היותר קשות של מאבקי רוח   כשהייתי בחור...
בונפש...   שהג נתקפתי  מתמשכים  שלא כאבים  למצב  עתי 
כדור לוריוון שהרופא שלי לא  להירדם בלילה בלי לקחת    יכולתי

שהוא  עד  פרצופים  הרבה  לי  עשה  והוא  אותו...  לתת    אהב 
להירדם בלי הכדור    יכול  ותכל'ס... המצב היה שאני לא  שחרר...  

שוד ושבר... יום אחד אני מגלה שנעלמו  יום אחד הזה...  והנה...
... אני  המשמעות היא שאם אני לא קונה חדשלי הכדורים... ו... ו

לא נרדם הלילה... ולהתקשר לרופא?? פחדתי... ידעתי שהוא לא 
 יסכים... בקיצור: צרות מוכרות של אנשים פחות מוכרים...  

כן שבור!! מה אני עושה.. איך אני משכנע את הרופא... ש  הייתי  
משכנעי  איך  וכו'...  סתם  שאני  לי  יגיד  שלא  אותו?? יסכים...    ם 

... הלכתי לא פחות ולא  ועעעל הפנים  מתוסכלירוד ו   הייתי כ"כ
יותר לכותל המערבי!!! במשך חצי שעה אני מתפלל לה'... אנא  

הוא יסכים!! שיתן  ה'... עוד מעט אני מתקשר לרופא... ותעשה ש
לי את הכדור... ושיהיה בבית מרקחת... כדי שאני אצליח להירדם 

במקביל...   נכנס    תוךבלילה..  אני  ה'...  עם  מדבר  שאני  כדי 
(אתה מכיר את זה ... מסתמא הרופא לא יסכים...  אוילפסימיות ש

אתה פתאום חוזר בך... כי    ...איך לעזור לך   רעיון   שתוך כדי שאתה נותן לרבש"ע

חושב  מידי    אתה  יותר  אומר   )'מסובך...'שזה  עצמי  את  מצאתי  ואז 
ב ובלרבש"ע  רגע...גמגום  פה...  חסו..  חצי  ואם  הרופא   .  ושלום 
אצליח להירדם    בכל זאת  אני... ש... שאז אנא ה'... ש  לא יסכים

אמרתי    ...בלילה הזה  האחרון  המשפט  את  הכדור...  בלי  גם 
מקווה ומאוד בשקט... כי סו"ס אני    בגמגום... אמרתי אותו מהר...

כדי  ו  המרשם...  את  לי  יתן  שהרופא  בעיות...  מעדיף  יהיו  שלא 
כעס... לא הסכים לתת לי את    ת אשר יגורתי בא לי... הרופאותכל'ס... א

נרקוטיקה...    המרשם... זה  פה...  זה  נאבד לך  מה  נותן לך אם  לא  אני 
התכוננתי   נאלצתי באותו לילה לשכב במיטה בלי כדור...חדש... ואכן  

אבל היות וכבר לא היה לי מה להפסיד... אז ביקשתי    לליל שימורים...
או  שאולי...  בלי  מה'  להירדם  שאצליח  זאת  בכל  אולי  זאת...  בכל  לי 

בבוקר!!!!     הכדור...   שהרבש"ע  להפתעתיו   והתעוררתי   יכול  גיליתי 
עיניל על  שינה  חבלי  בלי    הפיל  בבוקר  הרגעה  כדור גם  שם  ושם!!!   ...

מאוד...   קשה  תקופה  לה  הסתיימה  הזה  הבנתי פתאום  המכונן 
מותר להפעיל  שבתפילה  כשא  קצת  גם  שהרופא  מעוף...  מתפלל  תה 

בלילה... להירדם  שתוכל  כדי  כדור  לתת  לחשוב   יסכים  להעיז   מותר 
  שאם אני כבר מדבר עם בורא של כל כל כל העולם... ואני מבקש ממנו

אפ מרשם  לתת  יסכים  אותי  שהרופא  שיפטור  ממנו  לבקש  גם  שר 
 לגמרי מהקביים האלו. 

 בגיליון זה...   6המשך בעמוד  



 

  

נכון... הם 'חופרים' לי... אבל אני   
 לגמרי איתם...   

כמו כל יהודי... בימים אלו שכל אחד מאיתנו נבהל  
הקשים  והפיגועים  והאסונות  מהטרגדיות 
שצריך  מבין  מאיתנו  אחד  כל  שמתרחשים... 
אישי   בחיזוק  אותך  לשתף  רוצה  ואני  להתחזק... 
שקבלתי ע"ע בלי נדר... יתכן שזה ישמע לך מוזר 

הקבל פה  מה  תבין  לא  לי  ואולי  עכ"פ  אבל  ה... 
באופן אישי החיזוק הזה לא נשלף מהשרוול... זה  
ובכן:   פנימית!!!  עצמית  בעבודה  אצלי  כרוך 

פ לא  עצמי  על  שקבלתי  יותר:  החיזוק  ולא  חות 
טובה ולהכיר  ולהוקיר  יהודים   לגבות  אותם  לכל 

יראים ושלימים שלקחו על עצמם  לקדש מלחמה  
 ומאבק בנושא של פגעי הטכנולוגיה...  

וכפי שאמרתי... זה לא נשלף לי מהשרוול... כי זה  
מרגיזים הם  שלפעמים  סוד    מעצבנים... ו  לא 

בשלב   ובינינו...  מגזימים...  קצת  גם  הם  לפעמים 
ובפרט אם  (מסוים ישנה תחושה שהם גם חופרים...  

אני בעצמי לפעמים כותב בנושאים האלו... אז אתה מבין לבד  
וכל אחד   שלי  מדבר שיש לי את השטאנץ  שלא לגמרי לגמרי 

  ) בקו שלי ובקילומטרז' המאוד מסוים שלי אז יש לי ביקורת...
חסימה   כל  או  התקשורת  לענייני  הועדה  זה  ואם 
שהיא שבשורה תחתונה היא מצירה את דרכנו זה 
 מעצבן... ואם תשים לב: זה מעצבן אותנו הרבה... 

מעצבן...  זה  אותי  וגם  יושבת  אנוכי  עמי  ובתוך 
בעק שזה  וכעת  החלטתי  שקראו  האסונות  בות 

ולא   להתעצבן...  לא  אשתדל  שלי!!!  החיזוק  יהיה 
טובה  ולהכיר  לגבות  גם  אלא  להתעצבן  שלא  רק 

 לכפר המעצבנייה הזו.. 

 ולמה?? מה ראיתי על ככה ואיך הגעתי לזה??? 

ות ולהציג את הדברים לי להוריד כפפ  תרשהובכן:  
   כמות שהם...

פרשת בתחילת  כשרשב"י  .שמות.  בזוה"ק   .
הפרשיות של שובבי"ם...    הקדוש מתחיל לדבר על

חטא פעור שלקראת סוף דור הוא מזכיר שם את  
רשב"י   המדבר וכאן  מדין..  בבנות  נכשלו  ישראל 

נורא:   דבר  יהודים  אומר  אותם  שנכשלו   כל 
- ב  מדובר בסך הכל  כי  זה הסיפור הקטן......  בפעור

גיפה  חטאו והם מתו במאלו ש איש!!! הם    24.000
ה'...   הקטנה!!!  עדיין   זולפני    אבל   הטרגדיה 

גדולה  ההרבה  הטרגדיה  למעשה שקרתה   יותר 
שם הן מבחינה כמותית והן בעוצמה זה היה שלב 

כך וכך אחד לאחמ"כ... אחרי שקרה מה שקרה ש
בהםפעור  לנצמדו    אנשים מחה  לא  אחד    !!! ואף 

עלכאן   ונורא  איום  אף  חרון  כלל    כככל   התעורר 
אתם......  ישראל מחיתם...  איפה  לא  למה    למה 

שותקים?? אוהל    אתם  פתח  בוכים  "והמה 
... על חילול ה'  כואבים... נאנחים  ...בוכים  מועד..."

תכל'ס   ומלמה  אבל  קם  לא  אחד    וכאן חה...  ואף 
כזו נוראה על חילול שם שמים...   תביעההתעוררה  

 !!! כלל ישראל כולו כל על כליה שנגזרכך  עד כדי

רשב"י ומחדש  וכאן  שכתוב  מגיע    בתורה   שמה 
והוקע  העם  ראשי  את  קח  משה  אל  ה'  "ויאמר 

רשב" אומר  השמש"!!  תחת  שמשהאותם   י: 

למחות   נצטווה להם  שהיה  הצדיקים  כל  את  לקחת 
ולהרוג   מיחו  השרי   אותם!!!!ולא  כל  את  לקחת 

עשרות... את אותם אלו ששבוע שעבר קראנו עליהם  
אמת שונאי בצע    שהם אנשי חיל, יראי אלוקים, אנשי

ולא    ואותם  למחות  להם  היה  כי  למה??  להרוג... 
כל  מיחו!!!   על  כליה  נגזר  לכן  שמים,  שם  חילול  גרם  וזה  והיות 

להתחיל  צריך  כליה גמורה... אז  למנוע  ולכן בשביל  כלל ישראל... 
המחנה  והיה  ה'  אף  חרון  ישוב  כך  ואולי  העם,  בראשי  הדין  את 

לפליטה... להעירהמק  כאן  אמנם  הנשאר  הפשט: ש  ום  דרך  על 
והוקע -בגמ' סנהדרין מובא ש"קח את ראשי העם והוקע אותם, ו

קאי   העםלא  שראשי  אלא  העם  ראשי  הםעל  דין    ,  בית  יעמידו 
ל  ויענישו הנצמדים  כפשטיה את  מבאר  הזוה"ק  אבל  פעור,  בעל 

העםדקרא ראשי  לבסוף  כי  פליגי:  לא  ולמעשה  הוקיעו   הרי  ,  לא 
ח אוהל מועד', וכשראשי העם נצטוו להוקיע אלא 'והמה בוכים פת

ודו"ק)  מדבר  הזוה"ק  זה  על  הוקיעו,  אנשים   ולא  ובכמה 
עושה  מדובר?? רש"י  כבר  דייני  ש  חשבוןה  את  כאן 

היו   הטרגדיה  איש!!!!  88.000ישראל    האמיתית   וזו 
פעור חטא  איש   !!!של  אלף  וארבע  עשרים  מילא 

זה    הם... אנחנו לא מרחמים עלי שחטאו בפעור... נו...
לחטא בחרו  הם  שלהם...  על   עניין  את    ושילמו  זה 

ה כל  אבל  אנשי   88.000-המחיר...  אלוקים  היראי 
בצע... שונאי  עשו??  אמת  הם  היא:     מה    התשובה 

מיחו!!!!  ולא  למחות  להם  יש  שהיה  ה'...   חילול  ואז 
   ..כליה וברגע שמדובר בחילול ה', זה כבר עונש

מה כ"כ מזעזע במסמך    עד כאן דברי רשב"י בזוה"ק...
   הזה?? 

הפוךשמת  שזה  לחשוב..  מ  לגמרי  ברר  שמקובל  מה 
שבר חושבים  שחוטאים...   געאנחנו  יהודים    שיש 

אומר הישר  אלו  השכל  זה  פה  הגדול    שהסיפור 
עשחוטאים...   מה?  ישעערק  הדרך  על    תביעה  גם  ל 

מחו...   ולא  למחות  שיכלו  שלא!!  אלו  זהו  רשב"י אז 
ש לנו  בדיוק  מגלה  חוטאים  לדווקא    הפוך!!!זה 

 איש  24.000  נקודתי...החטא  ה  את  ... להם ישבעצמם
שיש    אבל ברגע  כאן זה נגמר!!  וזהו!!  מתים במגיפה

אלוקים היראי  על  ונחשפו   טענה  שראו  אמת  אנשי 
כאן זה  חילול    ולא מיחו...והיה מצופה מהם למחות  

עוון  מכל  חמור  יותר  הרבה  עוון  זה  ה'  חילול  ה'... 
ולכן אלו שהיה להם למחות זה עוון יותר גדול    אחר...

  מאלו שצריך למחות בהם...

ש"ישראל נהנו מסעודתו של אותו    מגילת אסתר(אגב: אותו דבר ב
הרי   רשע..." כליה...  נתחייבו  זה  בסעוד  ועל  שם  שאכלו  ה  אלו 

של מאכלות אסורות ויין    נקודתיים  כמה לאויםב  מקסימום נכשלו
ה שאנשים נכשלים בנבלות וטרפות... לא מזה קור  נו...   נסך וכו'...

  אף אחד לא מוחה כזה דבר קורה ואבל ברגע שמתחייבים כליה...  
ממרדכי חילול ה' וזהחוץ  מה נתחייבו    ... כאן זה כבר  כבר "מפני 

   רשב"י לשיטתו...) ישראל כליה..."

נקרא את המפה  ש   אחת ולתמיד   הגיע הזמן   אי לכך: 
   :  ונבין   נכון 

שק שכבר  נצמדו   באינטרנט...  ועיםאלו  שכבר  אלו 
שם...  לפעור כבר  יינים  מענ  כ"כ  לא  כבר  הם  והם 

יש להם את החשבון שלהם  אותי... זה עניין שלהם...
ויתכן שיש מקום אפילו ללמד עליהם    עם הרבש"ע...

"רב חסד מטה כלפי  סניגוריה... ומי יודע... מי יתן ש 
   יצאו בדימוס.. עוד חסד" והם

איתנו???  ... הההלו   אבל  על  מה  חושב   עצמי   אני 
ואתה  !!!בעיקר במשבצת אני  מאיתנו  אחד  כל   ...

הו...   של עשרות  נקודתיתבהשפעה  שרי   !! שלנו  של 
הגדולה   התביעה  הגדולה!!!  בבעיה  פה  אנחנו 
על כל מי   על החוטאים אלא  לא  והמשמעותית היא 

שתבין: שרי עשרות זה   ש בידו למחות ולא מוחה...שי
גדו מועצת  האדמור"ים...  לא  מועצת  ולא  התורה  לי 

עשרות היומיזה    שרי  דף  שיעור  בחור או    ...מגיד 
  ממתפללי בית הכנסת... או אברך  ... או  מבוגר בישיבה

וכל אחד מאיתנו במשבצת   .הקרובהבקרב המשפחה  
ה של  ברשימה  נמצא  שלו  אלף    88.000-הנקודתית 

 הפריצת גדר  את  אנחנו פוגשים  ובינינו.ראשי העם...  
ולמהו מוחים...  לא  כי   אנחנו  אנחנו  כי...  מוחים?  לא 

נעים מתביישים.  ..לא  מסוגלים...  אנחנו  ין  ותאמ  לא 
... פה  הכי טוב  מבין אותךכמו חבר... אני    בא נדבר  לי...

אותיאולי  אתה    בגיליון לכל   רואה  וגפרית  אש  יורה 
את    אבל    הכיוונים... פוגש  כשאני  חושב...  אתה  מה 

אני   משפחה מולי בגודל טבעי...  השכן או את הקרוב
כמוך... אני   לו... כי זה בדיוק  לבא ולהעיר  לא מסוגל 

   באמת קשה... 

אותך:    שואל  אני  רגוע???  ולכן  קורא   אתה  כשאתה 
מפחיד הקדוש  זוהר  לך   ומזעזע  כזה  שאומר 

אלו  ואילו  הקטן...  הסיפור  זה  בפעור  שהחוטאים 
גדול!!  ה  יכלו למחות ולא מיחו בהם הם פה הסיפורש

בשקט   לומר  יכול  אתה  האם  בעיניים:  לי  תסתכל 
תביעהובשל תהיה  לא  שעליך  למחות   ווה  לך  שהיה 

   אה... מה יש לך לומר להגנתך??? ??ולא מיחית

זה מה שמטריד אותי באופן אישי כל הזמן!!! כל פעם 
האנשים  את  ופוגש  ושמאלה  ימינה  מסתכל  שאני 

שבעו הרע  בכל  ושקועים  ברשת  שם  לם... שנמצאים 
מבינים טוב  (והם  מדבר...  הכי  אני  רע  איזה  נעים    )על  לא 

אני  סו"ס  מהם...  לי  איכפת  לא  אבל  להודות... 
שיש   יודע  אני  עצמי...  על  רק  חושב  אני  אגואיסט!! 
עכשיו תקופה לא פשוטה ואני רוצה להתנקות.. אני  
רוצה לדעת שאין עלי תביעה ש"היה להם למחות ולא 

מצמיד ואני  שתגלה    מיחו..."   רוצה  ואני  לקיר  אותך 
 לי: איך אתה מרגיע את עצמך... 

--- 

גיצים  שיריתי  אחרי  כעת...  עבר   אז  אני  לכל  כעת   ...
 רוצה להרגיע...  

זה!!! בשביל  עולמו    שבדיוק  שמסר  ה'  ברוך 
לב  לשומרים!!!  שמת  התעוררות    יש  לאחרונה  ואם 
של  של  רבתית  שלמות  ה'   יהודים  קבוצות  יראי 

עצמם על  ולמחות   שליחותכ  שלקחו  ולהריע  לזעוק 
העבודה  את  לנו  עושים  והם  אלו...  בעניינים 

 השחורה!! את מה שכ"כ קשה לי ולך לעשות... 

ואנחנו צריכים לכל הפחות לגבות אותם!!! לכה"פ לא 
לעשות  להם  לתת  הפחות  לכל  אליהם!!    להתנגד 

אם אנחנו  בשבילנו את העבודה הלא נחמדה הזו כי  
 ... אנחנו נתבע על זה... לא נתן להם לעשות

חושב   אני  אבל  חידוש!!!  פה  אמרתי  אמנם  אגב: 
 שיסכימו אותי:  

למול שנצטויתי  כמו  אני   בדיוק  אבל  שלי...  הבן  את 
סכיןמפחד   להחזיק  יודע  כ  ביד  ולא  את יולכן  בדתי 

שכיבדתי את  וכמו  המוהל שיעשה את זה בשבילי... 
ויתי  ככה באותה מידה, נצט  בשבילי..  השוחט שישחט

האף  מתחת  שמסתובבים  אנשים  מיני  בכל  למחות 
א ושלי.  לב  ומוג  ביישן  ואני  היות  לי בל  ואין  מסמיק 

אומץ לעשות את זה... אז ב"ה כמו שיש מוהל ושוחט 
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ארגוני לאחרונה  יש  ב"ה  ככה  קדישא,  ם  וחברא 
הזו...  השליחות  את  עצמם  על  שלקחו    שלימים 

ני זה וכל מה שנדרש ממלמחות ולזעוק במקומי...  
אותם!!!   תודה  לכבד  להם  ולהכיר  בהם!!!  להכיר 

שהם עושים בשבילי שמאוד מאוד קשה לי לעשות 
אותה... אה... הם חופרים? אה... הם מרגיזים? נס!!! 

 נס שהם עושים את זה ולא אני!! הבנת???

הם לא מצליחים לשכנע אף אחד    תכל'ס    אה... אבל  
האייפון??   את  על לזרוק  מדבר  מי    סליחה... 

מחפש  לא  אני  שם...  לא  ממזמן  אנחנו  לשכנע... 
כפי  שוב:  בעצמי!!  עסוק  כעת  אני  משהו...  לשכנע 
הבעיה   זו  באינטרנט,  שחוטאים  אלו  שסיכמנו, 

הבעיה  הקטנה. ושלך   הגדולה..  שלי  בעיקר  היא 
שוב   אבל  אה...  מיחו...  ולא  למחות  להם  שהיה 
יותר   עוד  כלום???  עוזרת  לא  שהמחאה  תטען: 

 ולמה??? זכותם אני עוד יותר רגוע.. טוב... ב 

שבת אומרת שמידת הדין  שהגמ' בכי להוי ידוע לך  
שה'   הנאנחים  תבעה  הצדיקים  כל  את  יעניש 

כי   למה??  בתוכה...  הנעשות  הרעות  על  והנאנקים 
למידת  הקב"ה  עונה  מיחו...  ולא  למחות  להם  היה 
היו   לא  מוחים  היו  שאם  לפני  וידוע  גלוי  הדין: 

מהם,   מה...  מקבלים  אז  לקב"ה:  עונה  הדין  ומידת 
גלוי!!   ? לפניך   !  ? גלוי  מי  הרבש"ע   לפניהם  אתה 

כלום...  עוזר  היה  לא  זה  מוחים  היו  הם  שאם  יודע 
איך   אז  אבל הם... הם הרי לא ידעו שזה לא יעזור...  

שנחתם גזר דינם של  ועל זה כתוב    הם ככה שתקו?? 
שקיימו את והפורענות התחילה מאנשים    הצדיקים

אז  ...  זו גמרא איומה ונוראה  התורה מאלף עד תי"ו!!
לא   הנה!!!  האלו  הארגונים  שכל  טוען  אתה 

רגליהם!!   כפות  את  תנשק  אז  כלום...  מצליחים 
בזכ שלפחות  לטעון  יכולה  לא  הדין  מידת    - ותם 

אז הנה... בשביל זה שלא יקבלו...    מאיפה הם ידעו
   (לטענתך) מוחים ולא מקבלים מהם שארגונים  יש

הזו  מהסיבה  ולו  הטוב    ולכן,  הכרת  חייבים  אנחנו 
האלו!!!  לארגונים  בגמ'    אישית  שם  שכתוב  כמו 

ששמואל טוען לר' יהודה: למה אתה לא מוכיח את  
העבדים של ריש גלותא על העוולות שהם עושים??  

  הוא ומר עוקבא    ש לי נס!!!! היותיעונה לו ר' יהודה:  
גלותא בהם  ...הריש  למחות  אמור  הוא  ואחרי אז   .

 על הראש שלו...  תביעה הרותחת היאטוש של השה
(רישך בקרירי   עד שהתביעה מגיעה אלי זה כבר קר...

נה. שבת  עיי"ש  בחמימי  דרישך  רגע...   )  ...רישי  רגע  עכשיו 
מה אתה חושב??? איך בדיוק ר' יהודה יכול להפיל  

אצל איזה עורך דין   את האחריות על הריש גלותא??
 לא תאמין איפה...   זה???הוא חתם איתו חו 

הונא,  רב  חסדא,  ר'  יהודה,  ר'  רגל...  ובכל  חג  בכל 
שליט"א!!!   לרבי  עולים  והם  הבית  את  עוזבים 

גלו  לריש  העניין?? הולכים  מה  יש??  מה  תא... 
וכן  שמ  ו של מיהולכים לחלוק כבוד ולהקביל את פני 

ולקים  נחנו חבזה שא  לקחת על עצמו את האחריות
ונותנים    ו מגבים אותולבטא שאנלו כבוד וטורחים  

כח יפוי  יהיה    לו  ומחוקק  שהוא  מיהודה  ה"שבט 
רגליו..." אנחנו  מבין  את    בזה  מעצמנו  מסירים 

   האחריות שהיה להם למחות ולא מיחו.

בסדר   אדם גדול   ושלא תבין... לא תמיד ריש גלותא היה(
והיה צדיק    'נתן דצוציתא'  קרוי  גודל של מר עוקבא שהיה

... לפעמים ריש גלותא היה אדם פחות גדול... יסוד עולם
טורחים היו  האמוראים  גדולי  כל  זאת  לבא    ובכל  מאוד 

ולו בשביל למסור    ולתת לו את מלא הגיבוי  ולחלוק לו כבוד
לו את הקיתון רותחים של "היה להם למחות ולא מיחו", לו  
בשביל זה שווה להיות הולכי דרכים בעיצומו של חג הסוכות  

  )צות סוכה... אתה קולט???ולהפסיד מ

יש לנו אפשרות לצאת בקלות ידי חובה של "היה להם  
אבל לתת גיבוי   למחות ולא מיחו"!!!  בשביל זה צריך 

העבודה!!  את  לך  שעושים  הנאמנים  לשליחים    מלא 
אם אתה לא מוכן לתת את הגיבוי... אז בבקשה... קח 

הודה ותתחיל  המושכות... קח את השבט מי  ה אתאת
במתפללי בית הכנסת שלך... בשויגער שלך...   למחות

קדימה...   שלך...  היום בגיסים  לב:  שים  אותך...  נראה 
חושב  אני  הזה  במאמר  ואגואיסט!!  אנוכי  מאוד  אני 

קרוב   אדם  סו"ס  מותר...  עצמי...  על  עצמו...  רק  אצל 
פתאום כל אחד נכנס לפאניקה וחושב    כשיש פיגועים

צריכי אנחנו  כן...  עצמו...  את על  לנקות  לדאוג  ם 
עשה   שהקב"ה  כזה  בדור  נמצאים  אנחנו  עצמנו... 
צנרת   שם  הקב"ה  מהיסוד...  אינסטלציה  שיפוץ 

הביובש  חדשה אחד...  כל  למקום  היה   מתנקז  פעם 
למעלה...   עולה  היה  והביוב  סתימה  היום ולפעמים 

מתג והכל  לרשת...  טופי  יופי  מהסור    99%-לש  אחוז 
אח לצנרת  מתנקז  שבדורנו  שנקראת:מרע  הרשת   ת 

 והאינטרנט!!! 

רנט גם לו יש ניסיונות...  נכון שגם מי שמנותק מהאינט
מרע סור  של  אחד  אחוז  נשאר  סו"ס  אבל    כי  בחוץ... 

 לפחות תדע שזה אחוז אחד!!! 

כן... כשבחור ישיבה מתקשר אלי שבור ומספר לי על  
לו:  ואומר  אותו  קוטע  אני  שלו...  הניסיונות  כל 

רג רגע  הוא  סליחה...  לאינטרנט???  גישה  לי  יש  ע... 
אני   אבל  לי  מתחשק  מאוד  לא...  ה'  ברוך  לי:  עונה 

 מתגבר...  

של   ציון  קבלת  בו:  נוזף  אני  סור    99ואז  של  במבחן 
כמויות   איזה  יודע  אתה  שבור??  ואתה  מרע... 

מרע סור  של  שאתה   מטורפות  יום  בכל  זוכה  אתה 
לשם.. להתקרב  לא  עצמך  על    מעיז  עוד  ואתה  שומר 

 הבודד של סור מרע   להרגיש שבור ולא שווה על האחוז
 שאתה עדיין מדשדש בו??? 

כן... בדורנו צריך לשים דגש מאוד   זו המפה בדורנו!!!!
מאוד חזק על הזהירות מאינטרנט כי שם נמצאים כל  
המ"ח שערי טומאה... שער טומאה אחד נשאר בחוץ 

עליה... הבני  ל   לכל  לא  תמשיך  איתי...  תסכים  הסכים (ואל 
זה שאינטרנט  לי  לטעון  תמשיך  וירבו    רק  איתי...  הלוואי  נישה... 

     כמותך בישראל...)

אם אתה שואל אותי... אנחנו    ואי לכך ובהתאם לזאת:
צריכים לחזק ולגבות ולכבד את אלו שמנהלים מאבק 

הזה!!! אותם    בנושא  תכבד  אם  רוח רק  להם  ותתן 
כקלף...   בהם  להשתמש  תוכל  אז  רק  ככה גבית...  רק 

בשבילי...   שמוחה  מישהו  יש  ולומר  להתנער  תוכל 
אם    הפרט הזה הוא אמנם חידוש שלי... אבל אדרבה...

לי... תגיד  מרגיע אחר  רעיון  לך  לצ  יש  שמדובר (ומיותר  יין 
 ללא אלימות ומעשי ונדליזים  נקי  רק על אלו שמנהלים מאבק  כאן

כאחד ומידות  מכשירים  בבריונווהשחתת  שמתנהג  ומי  או  ...  ת 
כמדומני   דרך...  ממנו בכל  להתנער  שצריך  מילולית ברור  באלימות 

 ... אני סומך על הקוראים השפויים) זאת שמיותר לציין

 --- 

עד עכשיו הצגתי שיקול אחד ויחיד... שיש עניין לגבות 
שזה    למרותולכבד את כל מובילי המאבק באינטרנט  

 בשביל לצאת ידי מחאה...  ולו לא עוזר...

זהו!! זה   אז  סוד..  לך  לגלות  רוצה  אני  שכעת   !!!
  הרבה מעבר לזה...   

נגד    מאבק  שמנהלים  אלו  שכל  טוען  אתה 
 האינטרנט... זה לא עוזר...  

 אתה יודע למה זה לא עוזר???  יתכן שזה לא עוזר...

אתה ואני   אתה ואני מתנערים מהם...כי אתה!!!!  
 לא מגבים אותם!!  

משחקים שאנחנ  אנחנו  וברגע  קטן  רואיםראש   ו 
האף   את  מעקמים  אנחנו  האינטרנט  נגד  מודעה 
זה...  את  כותב  הייתי  אני  אם  אפפפסס...  כי    כי... 

הייתי משתמש בלשון יותר עדינה... בסגנון אחר...  
בשורה תחתונה   ותכל'ס...  הייתי משנה פה ושם...

משדרים   אנחנו  האף  את  מעקמים  שאנחנו  ברגע 
ל ותדע  למאבק...  התנגדות  ך:  התנגדות!!! 

נזק   זה  המאבק...  מול  ושלך  שלי  האף  שעקימת 
לשתוק    זה  לכשעצמו!!! להם  בבחינת "היה  ממש 

 לפחותמילא אתה לא מוחה... אבל    ולא שתקו..."
עושה משהו... ונכון שהוא    אם כבר יש מישהו שכן

לפחות  אבל  לעניין...  לגמרי  לא  זה  את  עושה 
שתקו!!!תשתוק..   ולא  לשתוק  להם  רוצה    היה 
אני עובר חיש לך מה קורה... בא תשמע:  שאני אמ 
אש ורואיםעם  ברחוב  נגד    תי  פלאייער  איזה 

מתאפ  לא  אני  האף האינטרנט...  את  ומעקם  ק 
אוף לאשתי:  הגזימו ומפטיר  הם  הם   ...  לגמרי... 

זהו... מהמציאות  מנותקים רגע   הנושא  ...   באותו 
ברחוב...  מוצה הלאה  אשתי   וממשיכים  למחרת 

וב  מגיעה חשבונותמסגרלעבודה  הניהול  היא    ת 
החסימהמשהו    צריכה של    האוטומטית  והופ... 

מה חולף    ויחיד  תן ניחוש אחד נטפרי לא נותנת!!!  
 זה נכון... זה כבר כן...      ? לאישה באותו רגע בראש? 

מוגזם... משפטים   באמת  אותם  לב??  שמת 
ה הפלייאר  מול  סיננתי  ושאתמול   מוגזם המוזר 
תי מול חסימה  הזה... המשפטים האלו צפים לאש

בכלל  אשהי מוגזמת  מעצבנת!!!  לא  מאוד...   רק 
וכעת צריך כח ותעצומות בשביל לבלוע את המחיר  

החסימה על  לשלם  שלנו...    הממוחשבת  שצריך 
מול העיניים...?? החוסר גיבוי  רגע מה צף  ובאותו 

לי...   שיש  לך וההתנערות  אין  זה...  על  ותחשוב 
מתח לסינון  יש  כבד  משקל  איזה  השפם  מושג  ת 

לעומת זאת אם הייתי רואה  שלי בייחס למאבק...  
והייתי מתבטא בסגנון מאוד  את הפלאייער המוזר  
כן.. זה מוזר..  ייתי אומר...  ה  דומה רק טיפה שונה:

צריך...אבל   זה  את  גם  לעשות...  אנחנו    מה  סו"ס 
(בפוליטיקה ובקרנות הצדקה אנחנו מבינים מצוין   במאבק...

שונות עם ישועות וי  שיש שכבות  לדבר אליהם  שצריך  ש כאלו 
הגרלה... כרטיס  עם  כאלו  ומבינים  ויש  בולעים  זה    ואנחנו  את 

את   מצצצצצויין או  הנוסף  המנדט  את  ישיגו  שבסוף  העיקר 

לעיניך... ואערכה  אוכיחך  המונים...  הגיוס  של  כך    ) היעד  אם 
את   פוגשת  הייתה  אשתי  למחרת  מגיב...  הייתי 

אותו משפט... נכון...    החסימה ואומרת לעצמה את
זה מוזר ומעצבן... אבל מה לעשות... אנחנו צריכים 

האלו... ההגדרות  את  לזה  ויש  בקיצור:   חסימה 
זו הקבלה שלי... יתן    חזקו ואמצו!!חזקו ידיכם!!!  

 ה' שאעמוד בזה... 
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 ...  העיגול דבילה שפגע פגיעה ישירה והסתיים באשם תלוי שממתין למום  

קרה?? מה  שבמדבר...  תדמור  מהעיר  ממרחק...  הגיע  הוא  כן...  תלוי!!!  אשם  ובידיו  שפוף...  המקדש  לבית  הגיע  אל    סטאשה 
דבילה   עיגול  הביא  השמחה  ובעל  התפילה  קידוש אחרי  היה  הכנסת..  נעימה בבית  תקרית לא  הייתה  תשאל... בשבת שעברה 

 וחתך אותו כמו קוגל לפרוסות וכל אחד קיבל חתיכה... אמחיה... 
ש  איזה דבר תורה... מה חידוואז בדיוק באותו שבוע הגיע לעירנו איזה צורבא מרבנן צעיר מתלמידי ר"ע... והגבאי נתן לו להגיד 

נושא מאוד מאוד רגיש וטעון בעיר   ואז בתום לב ובחוסר ידיעה הוא העלה התחיל לדבר...    היה בבית המדרש לאחרונה... ואבימי
שלנו... הוא הביא את המחלוקת מה הדין בגוי שהתחתן עם יהודיה ונולד להם ילד... ואותו צורבא מרבנן בתור תלמיד של רבי  

בפשטות שהוולד ממזר!!  עקיבא ק ... איזה תסיסה... אוה אוה אוה... אין לך מושג מה הלך פה   (למעשה קיי"ל שהולד לא ממזר)  בע 
עם נשים יהודיות... כמעט    עשירים ובמשך השנים הם התחתנו והתערבבו  ששייכת לעבדי שלמה שהיו גוים   תבין: תדמור זו עיר

 אוה אוה.. הוא לא יודע מה הוא עשה.   ? ! ? ד שהם ממזרים של אמא יהודיה מגוי... ולהגי כולם פה בנים 
ואז לפתע סטאשה קם!!! העיניים שלו רשפו אש... הוא לא שלט בעצמו... כולו רתח מזעם... נגעו לו בצלקת הכי רגישה... סטאשה  

כמלא   ח כל עוד נשמתו בוקמוץ... אבימי ראה אותו מתקרב... ונתקף בבהלה... ובר  להתקרב בחמת זעם לאבימי עם אגרוף  התחיל
לזרוק עליו   לפחות  הוא היה חייב או לתפוס אותו או... אבל סטאשה לא ויתר... הוא כ"כ רתח מזעם... שור ביומי ניסןמכמו  עיניו

זה  פגיעה ישירה...  ובום!!!!  וזרק לכיוונו...  ורץ אחרי אבימי  דבילה  עיגול  חתיכה של  הוא לקח איזה  שניה  ו... משהו... בשבריר 
סטאשה חזר למקומו... ובמשך דקות ארוכות כולו מתנשף מכעס... ואז לאט לאט סטאשה   שלו...  מגיע לו... הוא קיבל את המנה 

אמות  ד'  זרקתי   תכל'ס...  הכי:  והכי  הזו...  ההתפרצות  זה  מה  לי...  קרה  מה  רגע...  עצמו...  את  לתפוס  התחיל  הוא  ואז  נרגע... 
ילה  אמנם כן... לקחתי חתיכה של דב  ייב חטאת!!! אבל רגע... האם זה היה כשיעור או לא...ברה"ר... זו מלאכה גמורה!! אני ח
גבולית... מאוד קשה לי להעריך האם היה בזה כגרוגרת או לא... נו... מה עושים?? אני חייב    אבל אני חושב שהיא הייתה ממש 

 חטאת או לא? כן לא... כן לא... 

לבקש    א לרחובה של עיר בשעת דמדומי חמה כדי לחפש את אבימי שקיבל את ה'מנה...' גם ברירה... הוא יצ   לסטאשה לא הייתה 
(כן... כמו שכיום בתאונה, הפרטים הם מאוד חשובים בייחס לביטוחים וכו'... אז בחילול שבת גם  ...  ממנו סליחה וגם לאסוף מידע ושחזור האירוע

להחשיך על   רץ מהר  יודעי דבר סיפרו לו שאבימי כ"כ נבהל ממך... שהוא  לך תמצא אותו...  אבל איפה...  הממצאים מאוד חשובים)
בשביל   שבת  שתצא  לשניה  מחכה  שהוא  לנו  אמר  הוא  לפניהתחום..  מהר  מהר  שלך    לברוח  הארוכה  אותו...  שהזרוע  תתפוס 

נשאר וסטאשה  נמלט  האובייקט  והכי  אדהכי  ועם   בקיצור:  הלב  את  אוכל  עגמומי  מענה...  תקוע  ללא  סטאשה    ספקות  אוי... 
 נאנח... עשיתי טעות ועכשיו אני משלם... הבן אדם נעלם לי... ומי יוכל להגיד לי מה היה וכמה... 

התחיל להרגיש לא טוב וסטאשה התחיל לדאוג מהפורענות ונכנס ללחץ... ואז   גם   תכל'ס... סטאשה לא היה רגוע... הילד שלו
החליט... אין ברירה... היות ואני מסופק   האם זה היה כשיעור או לא... אז לכה"פ אני אלך לירושלים להקריב אשם תלוי... הוא 

ני אשם תלוי כידוע הוא קרבן יותר יוקרתי מחטאת... כי חטאת זו כשבה... ואילו אשם תלוי זה האבא שלה, האיל!! והוא צריך להיות בעלות של ש(קדימה...  
ר לעבדי שלמה... אל תשכח ששלמה שלח אותם להביא זהב מאופירה שלדעת החיד"א זו יבשת אמריקה... אבל אל תרחם עליו... כסף לא חס  סלעים לא פחות...

בקיצור: סטאשה הגיע לבית המקדש להקריב אשם תלוי... שם במקום קיבל אותו הלוי והתחיל    )בקיצור: הוא אמריקאי, הכל בסדר..
(בפרט יהודי שמגיע מתרמוד... אי אפשר  ריך להקריב אשם תלוי...  לתחקר אותו מה קרה... מה פרטי הסיפור... למה החלטת שאתה צ

סטאשה    )וא מסוגל גם להתבלבל בין חטאת למעשר שני לך תדע... ה  מה קרה שהוא החליט להקריב אשם תלוי על הבוקר??  לסמוך על השיקול דעת שלו...
ה  לספר בשקט  התחיל עם  הפרשיה  והלויהדביקה   דבילה ולגולל את  הגיע בדיוק התחיו   שמע  ...  פה  מישהו  כן...  כן  ל לצחוק... 

שאני   תגידו לו אתמול ומסר את הפרטים שלו ואמר שאם יבא לכאן יהודי להקריב אשם תלוי בעקבות זריקת חתיכת דבילה אז
א  אני פה... מהר מהר קראו לאבימי... הו   נוסף  ואם צריך מידע  לומד פה בדיוק בישיבת הקיבוץ לאוכלי חולין על טהרת תרומה 

ביקש סליחה... תבין אותי... הנושא הזה שהעלית מאוד   היה עוד יותר נבוך... וסטאשה בראש ובראשונה  הגיע די נבוך... סטאשה 
רגיש אצלנו.. דרכת לי על היחוס!!!! הם התפייסו... אבימי התנצל על ה'אונאת דברים...' וגם סטאשה התנצל על העיגול דבילה  

האם היה פה כגרוגרת או לא??? אבימי חייך ואמר: אוהו... ועוד   .. תגיד לי: העיגול דבילה שפגע..י.שפגע!!! וכעת תכל'ס... אבימ 
איך היה בו כגרוגרת... הוא היה קרוב לחצי פרס... אם אתה מסופק האם זה אשם תלוי או חטאת... תהיה רגוע... אתה חייב קרבן 

   י היה לי שם מכה עם סימן כחול במשך שבוע וחצי... כאן זה כבר תלוי בחובל וצריך לכלבו)(השאלה אם אתה חייב גם על חובל... כ חטאת לכל הדעות!!! 
בקיצור: סטאשה יצא משם מבולבל לגמרי... מצד אחד אין שמחה כהתרת הספקות... אם אני יודע שאני חייב חטאת... אז טוב  

ד מרגיש יותר טוב... אבל מה אני עושה עכשיו עם  שאני יודע שאוכל להתכפר כמה שיותר מהר... ולחזור הבייתה ולשמוע שהיל
האשם תלוי... הרי אני מצידי הגעתי מתוכנן... כבר הספקתי להפריש אשם תלוי... ואל תשכח שאשם תלוי זה זכר!!! ואילו חטאת 

עד שיפו תלוי יצטרך לרעות בעדר  האשם  הרבה ברירה...  הזה?? אין  תלוי  האשם  עם  עושה  נקיבה!!! אז מה אני  מום  זה  בו  ל 
וכשיפול בו מום אז יהיה אפשר לפדות אותו והוא יהפוך להיות חולין (ולא הקדש) ואילו הכסף ילך לנדבה... צריך לשלשל אותו 
נדבה... בקיצור: כעת זה תהליך... זה לא משהו שמגיע ברגע.. אתה צריך לתת לאשם   המקדש בקופה שנקראת  בשופרות של 

 חזור... ואז בדרך כלל תוך חודש ימים נופל בו מום...  תלוי לטייל... לרעות במרעה הלוך
אז בשביל זה יש רועה צאן מיוחד שמתגורר ליד ירושלים והוא מתנדב לעשות שירות "ירעה עד שיסתאב..." סטאשה הגיע לשם  

מש דיר  או  רפת  משלו...  בתא  נמצא  אחד  כל  ועיזים...  ופרות  כבשים  מלא  מלא  ממש!!!  של  תעשייה  לראות  מיד  ונדהם  לו...  
בכניסה יש דיר גדול מאוד שכתוב עליו "מסכת תמורה"!!! אתה רואה?? כל הבהמות שנמצאות פה זה תמורות שלא יכולות 
להיקרב... הנה... התא הזה שייך לתמורת פסח קודם חצות (כי אחרי חצות היא קרבה), והתא הזה שייך לתמורת אשם.. והתא 

הוא הפריש נקיבה... אוהו... אתה רואה את הפרה הזו!! זו הפרה המיתולוגית שהבעלים  הקטן הזה שייך לתמורת עולה במידה ו
שלה אמר הרי זו תמורת עולה תמורת שלמים, ואף בגמר דבריו אדם נתפס והיא גם צריכה להמתין עד שיפול בה מום... עכשיו!!  

קיי"ל הלכה  שם זה תמורת חטאת וולד חטאת ש  תזהר... שם יש רוחות רפאים...  ...אל תתקרב  לשם  אתה רואה שם דיר סגור...
חטאת שנאבדה לבעלים שלה... ולא הייתה לו ברירה והוא הפריש    הלאה... עוברים לדיר הבא... כאן זה   למשה מסיני שתמות!!!

ר  חטאת אחרת במקומה, והוא כבר סמך והתוודה על השניה, ורגע!!! רגע לפני שהוא בא לשחוט אותה... הופה... באו מהר מה 
לבשר לו שהחטאת האבודה נמצאה... היה לה נס!! כי בזכות זה היא יצאה בדימוס ויש לה כעת את הזכות שיפדו אותה לאחר 
שיפול בה מום... כי אם היא היו מוצאים אותה רגע אחד אחרי שהקריבו את החטאת, היא הייתה נכנסת לרשימה השחורה של  

בקיצור: ככל הנראה עד פסח הקרוב יהיה פה לסטאשה את דמי האשם והוא  ד' חטאות המתות שאחת מהם זה חטאת אבודה...  
 ישלשל אותם בשופר של מותר אשם...  

5 
 בקרוב ממשש

מפחיד ברחובות! מה עושים עם  
 הפחד? 

בחדרים  הרי  חרב...  תשכל  שבחוץ  אלו  בימים 
הילדים...  את  להרגיע  איך  שואלים  וכולם  אימה 
זה   כן...  עצמנו??  את  להרגיע  איך  הכי:  והכי 

 מפחיד... צרו צעדנו מלכת מרחובותינו... 
 בר יותר מרגיע מלהגיד את האמת!!!אז אין ד

 ובכן: מהי האמת??? 
אם זה ערבים ומחבלים ודקירות ופיגועי דריסה זה 

מאמיניםב אנחנו  אם  אבל  מפחיד...  שהכל   אמת 
מפחיד!!   להיות  ממשיך  זה  אבל  עליון...  בגזירת 

 אבל אלוקים עשה שיראו מלפניו... 
רוצה  ה'  לא...  ממש  שנרגע...  רוצה  לא  ה' 

ל  להפחיד!!! רוצה  צריכים  ה'  ואנחנו  טלטל... 
השאלה לפחדלפחדממה    לפחד..  שה'    ?  ממה 

הילדים  עם  לשבת  צריכים  אנחנו  שנפחד.  רוצה 
לא  שמשהו  סימן  אותנו  מפחיד  ה'  אם  ולחשוב. 
לא   מתנהגים  לא  אנחנו  אולי  בעיניו...  חן  מוצא 

 לגמרי יפה... וה' עושה נו נו נו...  
ירושלי  ברחובות  שהפחד  לדעת  לא  צריך  זה  ם 

 משהו חדש!!!
כבר בזמן הגמ' היו שם פחדים... הגמ' מספרת (ס.)  
שהיה תלמיד שהלך יחד עם ר' ישמעאל ברבי יוסי  
בשוקא דציון... ור' ישמעאל ראה שהתלמיד מפחד 

היה שוקא דציון האם בשוק הערבי, או עיר   (לא ברור איפה זה 
וח, בכל  דוד, או שועפת, או צומת רמות, או נווה יעקב, מה שבט 

מפחיד!!) האלו  לתלמיד:   המקומות  ישמעאל  ר'  אמר 
חטאים"??  אתה   בציון  "פחדו  כתוב  הרי  חוטא?? 

לר' החזיר  כתוב    התלמיד  והרי  בשאלה  ישמעאל 
ישמעאל:  ר'  לו  ענה  תמיד"??  מפחד  אדם  "אשרי 
ההוא בדברי תורה כתיב, שהוא מפחד שהוא ישכח  

 .. את מה שהוא למד אבל הוא לא מפחד מפיגועים.
ר' ישמעאל שואל את התלמיד: מה...   אני לא מבין:

חוטא?? הזו??  אתה  השאלה  פשר    אולי   מה 
באמת חוטא... נו... ואם הוא חוטא...   התלמיד הזה

 אז מה יש לר' ישמעאל להרגיע אותו...?? 
שכנראה שהיה שם באמת מפחיד!!    התשובה היא:

והיה   דציון...  בשוקא  פיגועים  היו  אז  שגם  כנראה 
ד ומפחיד מאוד!!! וגם ר' ישמעאל פחד כי ה'  מפחי

באמת רצה להפחיד... אבל ממה הוא פחד?? ממה  
שה' רצה להפחיד... ר' ישמעאל ישב וחשב מה ה' 
למסקנה  הגיע  ישמעאל  ור'  אותנו...  להפחיד  בא 
התורה  בעסק  לרצינות  שנתחזק  רוצה  שה' 

מביטול תורה!! אז הנה... מהיום    ושנפחד!!! נפחד
מב נשאר מפחדים  הפחד  כל  מהיום  תורה...  יטול 

  בבית המדרש... ופחדו אל ה' ואל טובו... אני מפחד 
   פחד לבטל תורה... .. מלהפסיד סדר לימוד.

יוצאים  ב כעת  המדרש  בבית  נשאר  שהפחד  רגע 
אז לפתע   מה לפחד... אבל  לשוקא דציון ושם אין 
ר' ישמעאל רואה את התלמיד שהוא עדיין מפחד  

דציון!!!   אתה בשוקא  מה...  אותו:  שואל  הוא 
להשאיר    מה...  חוטא?? פה??  החלטת  הפחד  את 

מה יהיה עם  משאיר את הפחד פה... אז  אם אתה 
זה  ובמקום  מהעבירות  שתפחד  רצה  ה'  עבירות? 
מפחד   אתה  מילא...  אז  מהערבים...  מפחד  אתה 
שלך...   העבירות  על  מפחד  אני  אבל  מהערבים... 

 מה יגרום לך לפחד מהם???
ר: לפחד יש מטרה!!! לכל פחד יש כתובת!!!  בקיצו

אם ה' שולח פחד... ה' רוצה שנפחד ממשהו שהוא  
לפחד   ממשיך  תלמיד  אותו  אם  שנפחד...  רוצה 
אני   לפחד...  נכנס  גם  ישמעאל  ר'  דציון...  בשוקא 
אם   מהם  תפחד  איך  שלך...  העבירות  על  מפחד 
תפחד  איך  ערבים...  על  הפחד  את  בזבזת 

חיפשת אם  רגשיים    מהרבש"ע  מטפלים  מיני  כל 
... מה שבטוח, ה'  קל מאוד לדברשירגיעו אותך...  

שנפחד.. מרת   רוצה  יודע  לב  כאן  ממה?  השאלה 
  .נפשו כל אחד בנקודת החיזוק הנדרשת ממנו

 



“ 

 

  חלמת להמריא... לנסוק... לפתח מעוף... ? ! ?  
כל אחד  (המשך) הסיפור הזה שהבאתי מהכדור הרגעה הוא מזוית קצת פחות מוכרת... אבל סו"ס   

  הנקודה שבה הוא נתקע ובה הוא צריך שה' יעזור לו נקודתית... מאיתנו והכדורים שלו!!! כל אחד ו
... יש אחד שלא  או בלי חבר מסוים  יכול בלי חברותא  יש אחד שלא יכול בלי סיגריה, יש אחד שלא

שלו מבקש    וכל אחד מאיתנו בנקודה התקועה  בישיבה בלי לצאת לבלות...להישאר שבועיים    יכול
גם אם נתקעת בלי סו"ס ה' נמצא איתי בכל מקום!!!    ...נקודתית... וטוב שכך מה' סייעתא דשמיא

מותר   !!! אם כבר אתה מדבר בה'לי סיגריה... אבל  ציאה'... תמ  מה'... אנא  אותה  סיגריה... תבקש
(ואגב: מאוד קשה    לסנן מתחת השפם... אנא ה'... תוציא אותי מזה... שלא אצטרך את זה...   להעיז  לך

  להוציא את זה מהפה... אבל אני לא יודע מתי יותר קשה... האם לפני הסיגריה או אחרי... יש דורשים לכאן ולכאן וצ"ע) 
על הדרך    ן ושיתפקד... אחרת אני יוצא מדעתי...נן מה', אנא... שהחברותא יגיע בזמכשאתה מתח

הזו.. מהנכות  אותי  תוציא  ה',  אנא  תפילה...  בחברותא...    תישא  כך  כדי  עד  תלוי  אהיה  לא  שאני 
לצאת מהישיבה...   גם כשאתה מרגיש תעוקה ואתה מוכרח  שאני אהיה מסוגל ללמוד גם לבד...

להעתיר   לך  מבית מותר  לצאת  ארצה  לא  שאני  בתורה  מתיקות  כזו  בלי  תן  ה'...  אנא  הדרך...  על 
את מפחד..  אתה  ממה  יודע  אני  תדאג!!!  ואל  יקבלהמדרש...  שהרבש"ע  מפחד  התפילה   ה    את 

אותך יתקע  הוא  ואז  שאתה   לאלתר  ממה  יותר  קצת  עניין  מבין  הרבש"ע  בסדר...  זה  בישיבה... 
לך לצאת... ואם פתאום הוא יכניס אותך להתקפה של משתגעים כעת הוא איתך... יעזור  חושב...

 ומתלהטים אחריה ואתה תעשה פרסה ותחזור לישיבה... מה איכפת לך... תן לזה לקרות.. 
 --- 
לי    יהודי תשיג  ה'...  אנא  טובמתפלל...  ערבות   ...גמ"ח  לחתום  שיסכים  מישהו  אמצא    ושאני 

 בפריסה טובה...   ושהתשלומים יהיו
הדרך  הההלו... על  אז  טובה...  הלוואה  על  מתפלל  כבר  ואתה  ה'...  עם  מדבר  אתה  כבר  על אם   !!

  תה הרי כל יכול... תשלח אמותר לך להוציא ראש מהקופסא ולבקש עוד משהו... אנא ה'..    הדרך
  אנא ה',   אבל לא רק זה...  שלי ובלי לגלגל חובות...  סיים את כל החובותל  גם  אוכל  לי כסף שאני
אותי בעצמי    תזכה  אני  אחד  גדול...אוכל  שיום  הלוואות  גמ"ח  בפריסה  לפתוח  אלא  סתם...   ולא 

יש לך עסק עם כל יכול... אתה יכול לבקש עם מעוף...  בתפילה אתה ממריא!!  כן!!!  טובה...    ממש
מהמציאות...   רחוקים  מאוד  הם  זה  בשלב  אם  גם  שלך  הדימיונות  את  מה'  שלא  לבקש  עכשיו: 

מנהל גמ"ח הוא בן   כי זה לא נשמע טוב... סו"ס  ככה...  מ"ח בעצמו אל תדברמול המנהל ג  תבין!!!
א על עצמך ותוך כדי שהו  ףועת פתאום    ולא צריך להיות לו מעוף... ואם אתהאדם!! ואין לו מעוף!!!  

לך   לתתשקל אתה תגיד לו... בע  5000נותן  לי כסף ואז אי"ה אני אסכים  לך    זה"ש בקרוב ה' יתן 
של   ריבית  שקל...   50.000הלוואה  של  מהבעיה  אם    מלחיץ... הוא  נשמע  קצת  גם  זה  חוץ  יסתכל 

הלוואה... אז מול בני אדם אין לך רשות לפתח   יחשוב פעמיים אם לתת לךהכל בסדר איתך והוא  
פרוע... הרב  דימיון  מול  הואאבל  כי  אפשר!!  מולו  יכול!!!  ש"ע...??  בורא    כל  עם  מדבר  כשאתה 

הצר שמשתף מהבית שלך... תנשום אויר הרים... תקלוט שאתה מדבר  עולם אל תתקע עם הנוף  
 עם יוצר הרים...  

אותו  הרי  החושן...  קצות  שטיקל  להבין  לזכות  ממנו  מבקש  שאתה  רבש"ע  שאותו  תשכח  אל 
אל   גדול!!  ראש  תפתח  פיך!!!!  הרחב  הההלו...  אז  בעצמו...  החושן  קצות  מרן  את  ברא  רבש"ע 

 תמשיך לבקש הלאה... תפתח עיניים גדולות...  תתקע בחסר הנקודתי שלך...
 --- 

אוטוטו אנחנו נכנסים לחודש אדר... חודש שראינו בו ניסים ונפלאות בימי מרדכי ואסתר... וידוע 
הרמב"ם של  המצוות  לשונו  שש  במנין  לא  אומר  קוויך  שכל  להודיע  הוא  פורים  נס  של  עניינו  כל 

... בקיצור: חודש אדר זה תפילההתפלל וה' שומע  יבושו!! להודיע ולפרסם שיש תפילה!! אפשר ל
כל בן אדם    :ובינינו  זמן של התחזקות בלדבר עם ה'!! בלהשיח את הלב לפניו ולהבין שיש כתובת...

שלו הייתה:    הנשלפתו  הטבעית  להגיד לו "תתפלל על זה..." התגובהלדבר איתו ו  שאי פעם יצא לי
 אני כל הזמן מתפלל על זה...  ??ת...מה חשבשאני מתפלל... ברור...  ... בטחבטח

 שאנחנו מצידנו חושבים שאנחנו מתפללים...   וזו הבעיה שלנו!!! 
ויאנחו בני ישראל ויזעקו ותעל  ש  לכה"פ היה מגיע מצב  מילא אם לא היינו מתפללים... אז יום אחד

תפילה...  שוועתם... זה  מה  ב...  פעם  לפחות  פוגשים  היינו  שאנחנו    ואז  היא  מחזיקים  הבעיה  כן 
סידור בידיים... ולכן נדמה לנו שאנחנו מתפללים!!! אז זהו ש... שחודש אדר זה זמן להתחזקות 

תפילה... לזה  נקרא  לא  בא  בתפילה...  מאי??   לא  ה'!!!  אלא  עם  בלדבר  לשבת  פשוט    התחזקות 
שהוא אני הולך עכשיו לדבר עם אבא שבשמים...  רגע...  בישוב הדעת וקודם כל להתרכז...    בחדר

כל יכול!!! שום דבר בעולם לא נבצר ממנו!! והוא פה!! הוא שומע ומקשיב לי... ואפילו אוהב שאני  
מדבר איתו... וקדימה.. תתחיל לדבר... בפעמים הראשונות זה לא יזרום בגלל שאנחנו חסומים...  

איש אל רעהו   זה טבעי ונורמלי.. אבל שווה להשקיע... ובכל זאת לדבר עם ה'... ולדבר איתו "כדבר
ה'  שלך!!  בשפה  לדבר  הקודש...  בלשון  ולא  בחרוזים  לדבר  לא  בקולו..."  ושומע  מקשיב  וחבירו 

תפתח פרק כ"ב בתהילים... פרק שחיברה אסתר המלכה... תראה    רוצה אותך כעת בגודל טבעי!!
 מה זה שפיכת שיח מול אבא שבשמים... תראה איזה שפיכת לב..   

כבוד רוצה  אתה  רוצה...  מה'  קשתב  ...אם  אתה  מה  בדיוק  תגיד  לעשות  כבוד...  רוצה  אתה   אם 
מול  ...הרבש"ע... אם אתה רוצה לכתוב חבורה שכולם יגידו פססססתעשה עלי!!! לא על  ...פוזות 

לי אתה יכול  פסססס...    תדבר עברית.. תגיד: אבא שבשמים: אני רוצה  אל תתצעצע...  בורא עולם
שמים לשם  שהכל  לאקשן  תורהו  למכור  של  לאמיתה  צריך    לכוין  לא  הרבש"ע  אבל  וכו'..  וכו' 

מידי טוב בשביל שתדבר    יותר  בגודל טבעי... הוא מכיר אותך  כמות שאתה  פוזות... הוא אוהב אותך
הכי התקופה שש   אני יכול להגיד לך:  לך ישר לנקודה...  חור סחור... תגיד לו בדיוק מה חסראיתו ס

תקופה שסבלתי מתלות רגשית והייתי מוכרח לבטא  ב  ור בחורהכי התרוממתי בתפילה זה היה בת
   את עצמי מול אבא שבשמים... כי רק הוא הבין אותי... ורק לו הייתי מסוגל לספר מה יש לי...

בלתי מוגבלות... והכל   ןלהבין שברגע שאתה מדבר עם ה'... זה ראש גדול... האפשרויות ה  אז כן..
 ל...  פתוח... אפילו השמים הם לא הגבו

 --- 
אתה יודע מה... עזוב לוטו... לוטו    לעשות לוטו??  מה הדחף של אנשים מי:  חשבתי לעצ 

(כמובן מה מביא בן אדם ללכת על זה    שייך לזקנים... בא נדבר על מכירה סינית... בינינו...

ובכל    ...הולך לזכות  אני לא באמת חושב שאני  סו"ס  ?? הרי צדקה וכו')בר לשיקול הרוחני של  מע

לריגוש ז נכנס  אני  זאת  בכל  הזו  ...את!!   החוברת  על  עובר  את    ואני  ובוחר  בעיון 
אז   שלי...   האושר  מה  מהחבילת  זה?  מאחורי  אותי   עומד  מדרבן  זה  זאת    בכל 

 ?? בזה
ביום יום אני בן אדם ריאלי... כשאני הולך    היא כך:   ה בזה שהפסיכולוגי   אז מישהו הסביר לי  

אוה... ...  דמיוני  שקל אני לא נכנס לריגושחצי מיליון    שווהברחוב ואני רואה רכב יוקרתי ש
 אני אפילו לא בכיוון...   שם...  אני לא תקציב  כי אני יודע שהלוואי ויהיה לי כזה דבר... לא!!!  

כן!!   שפעם  היא  לא  האמת  שלו  שהדימיון  מיוחדת  פריבילגיה  יש  לילד  ילד...  כשהייתי 
כקורחר ילד דמיינתמשועבד למציאות!!! אני בתו  וגיבור עצום... תמיד    י את עצמי עשיר 

כולי רבע   בכל הגדוליםדמיינתי איך אני נוקם   חייב להם... אה... הרי אני  שנשארתי  האלו 
הו למציאות!!  כפוף  לא  הילד  של  הדימיון  מה...  אז  כסא??  להרים  יודע  בקושי  א  עוף.. 

אבל זה לא    ...נוכהסתכם בחמש שקל שקיבלתי בדמי חמשוחרר... גם אם כל הממון שלי ה
 קבעצ'ער  אבל הזמן עשה את שלו... ונהייתי מבוגר כזה  הפריע לי לבנות שכונה שלימה...

עם ברחוב  שהולך  הוא   ...טרמוס  מסוגל   אדם  ומבוגר  לא  ותקני  נורמלי  מבוגר  מקורקע!! 
שלו...   לדמיונות  דרור  מעופף...) לתת  בעולם  היינו  אחרת  כך...  שזה  שלי  (ונס  הםכי  הדימיונות   ום 

כך שכיום אני חסום מלחוש    האפשרויות שלי...  מאוד מתואמות מול  מאוד מאוד מינורים!!!
 !!! את הריגוש הקסום שהיה לי בתור ילד שבדימיוני שלטתי בכיפה... את זה אין לי

פה  אבל!!! יש  והנה...  סינית...  מכירה  שיש  או    ברגע  יוקרתי...   המפורסם  הדופלקסרכב 
הרשות    גם  פתאום  פההנצחי...  ו ניתנת  גם למבוגר  כאן  הדימיון!!  של  לטרמינל  להיכנס 

דימיון...  לגמרי  לא  זה  סו"ס  כי  למה??  עליו...  הטובה  הדימיון  כיד  להמריא  מותר  למבוגר 
לא לגמרי מנותק    כך שזהומישהו פה הרי הולך לזכות...    סו"ס יש פה כרטיס הגרלה אמיתי...

שוב לחוש את הריגוש הקסום של הדימיון   רת ליהמכירה הסינית מאפש  מהמציאות... ולכן
רוצה...   שאני  לאן  אותי  שלוקח  והפרוע  העמודים  המשוחרר  למספרי  בכפוף  עדיין  (כמובן... 

הלוטו והמכירה הסינית... עצם מאחורי    כמדומני שזה הדחף שעומד  והאפשרויות שיש במכירה)
 זה הדבר!!  הכלי שדרכו מתאפשר לי לתת דרור לדימיון הפורה שלי זה...

עצם החוויה שמאפשרת לי   אבל עצם הריגוש...אני לא באמת בונה על הרכב הזה...  תבין:  
זה עצמו שווה כסף!!! על זה   ... שיעיז להתרומם מעל הקרקוע...קצת לשחרר את הדימיין

 אני משלם!! עצמו 
 ומעתה: זה בדיוק!!! אבל בדיוק הרעיון של תפילה... 

ואתה קצת מתבונן וחושב וקולט מול מי אתה מדבר... הההלו...  כשאתה בא לדבר עם ה'... 
לא   לב  משאלת  שום  פרוע...  לא  דימיון  שום  שבשמים  אבא  מול  להמריא!!!  ניתן  פה 
מופרכת... פה אתה יכול לשבת מול אבא שבשמים ולדמיין מה היית רוצה... מה היית חולם  

 רבש"ע...בחלומות הכי קסומים שלך... אתה יכול לדבר על זה עם ה
לה שבאמת מצליח  חוויהמי  זה  שבשמים  לדבר עם אבא    תבונן בזה... כל פעם שהוא בא 

על   מבקש  כשאתה  גם  מוגבלויות...  מיני  מכל  משוחרר  פתאום  אתה  מעוף..  של  קסומה 
ימינה   לשבור  לך  מפריע  לא  אחד  אף  כדי...  תוך  יצליחו..  האנקולוגים  שהטיפולים  פלוני 

.. אתה הרי יכול לעשות שפתאום הכל יסתדר במהירות... והוא  בפתאומיות ולהגיד: רבש"ע.
יחזור כאחד האדם... כמובן שבסגנון הזה אפשר לדבר רק עם בורא עולם!!! כי כאן בעוה"ז 
צריך לפעול על פי הנתונים הריאליים... אבל מול הרבש"ע מותר להמריא... אצל הרבש"ע 

(אמנם קיי"ל בברכות ת מצמיח ישועות...  יש שפה אחרת... שפה של עושה חדשות, זורע צדקו
 לא להתפלל תפילת שוא... אבל בין הריאליות לבין תפילת שוא יש גרף מאוד מאוד נרחב) ש

יתכן שהקב"ה יחליט שהוא לא נותן זה לא סתירה שותספר לרבש"ע מה היית רוצה...  אתה  
האינסופי זו חוויה   לך... מותר לאבא להגיד לא!! אבל עצם החוויה... עצם המפגש עם המעוף

באי  דבוק  שאתה  ברגע  לראש:  לעצמך  תכניס  ה'...  עם  קשר  בעצמך של  אתה  אז  נסוף 
 אינסוף!!!  

 --- 
שסוברים: שכל ישראל בני מלכים הם... דעת רבי   (שבת קכח.)  זה הפשט בשיטת התנאים 

זה   כי  למה??  בשבת...  זכוכית  שברי  לטלטל  מותר  ואביון  לעני  שגם  גמליאל:  בן  שמעון 
האחוזה   שראוי  מאכל בחצר  יענה  בנות  מגדלים  מיליונרים  רק  אבל  אה...  יענה...  לבנות 

   בקושי מגדל תרנגולת... בקושי יש לו לחם לאכול??שלהם... ואילו העני הזה 
מצידי   ולכן אני  הם!! מה פירוש?? סו"ס אני הנסיך של ה'  רשב"ג: כל ישראל בני מלכים  עונה

יתן המלך בצהרי יום השבת ואני צריך שברי זכוכית בשביל  בחצר גינת ב  משוטט בדימיוני
   להאכיל את הבנות יענה...

הההלו... אבל  תנחת  אתה  אה...  תתקרקע.....כבר  אוסטרונאוט...  מדבר??ע  .  אתה  מה   ל 
(וזה לא   בנות יענה???שאתה נסיך של ה' ומסתובב ומאכיל  ... ואתה חולםאתה רעב ללחם

  את מי אתה בדיוק   מוקצה)   נחשב  ג מתיר לו לטלטל שברי זכוכיות בשבת וזה לאצחוק... על הבסיס הזה רשב"
 מרמה?? 

  גם הנסיך של המלך... לפעמים המלך תופס ש  אל תשכח...  זה לא סתירה!!!מה התשובה??  
'קצר' לו:  אותו  לא    ואומר  אני  הקרובים  בשבועיים  רציני!!  שתהיה  הזמן  הגיע  היקר!!  בני 

להסתובב בחצר... לך  למבחן ורק    אין בילויים ואין  מרשה    אם צחוקים... תשב ותלמד יפה 
!!! בנות יענה... זאת אומרת: גם לנסיך שיש לולשחק עם ה  לחזור  אני ארשה לךתקבל מאה  

  בחצר בנות יענה... גם הוא... לא תמיד מקבל את זה!!! אז גם אני.. אני הנסיך של ה'...   יש לו 
כעת  רק מה??  הארץ קנייניך' כל זה בהישג ידי...וממילא כל ה'מה רבו מעשיך ה'... מלאה  

ה' תפס אותי קצר!! הוא רוצה להעמיד אותי במבחן העוני... לכן הוא לא נותן לי לשחק עם  
  הבנות יענה... אבל הם פה... בעולמו של ה' שאני הנסיך שלו...

 תחשוב על זה... זה כ"כ אמיתי ונכון!! 
ים האזרחיים אנחנו לא כך... אבל יש לכל אחד את  אמנם לא קיי"ל ככה להלכה כי סו"ס בחי

האפשרות להמריא לשם!!! להיכנס לחדר... לעצום עיניים... להבין מי נמצא פה חוץ ממני...  
לשמוע מה נשמע איתי ומה  ולדעת שהוא אוהב אותי והוא כל יכול... והוא מאוד מעוניין 

לא... כעת אם  גם  . ומקסימום...משאלות הלב שלי... והוא בעזה"ש יתן לי מה שאני רוצה..
 טעמו וראו! איתי פה...  סיבה טובה... אבל הוא ממשיךכנראה שיש 
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  בוקר אחד החליט האב כי עליו ללמד , לפני שנים רבות חי אדם חכם ולו ארבעה בנים
הוא זימן אותם אליו והורה להם ללכת , את בניו שיעור חשוב לחיים                                           

: בכדי לבצע את המשימה כפי שרצה האב היה עליהם לעמוד בשני תנאים . מיוחד שנמצא רחוק מאוד מביתם
כשיחזור השני יצא השלישי וכן , אסור לכם לצאת אל המסע יחדיו ורק כאשר יחזור הבן ראשון יצא למסע הבן השני"

, כשחזר הבן הרביעי ממסעו .רביעי  וההשלישי , הבן השני , הבן הראשון הלך ". הלאה
הבן . ועקום, כפוף, הבן הראשון אמר שהעץ היה  .. זימן אותם האב אליו על מנת שיוכלו לתאר בפניו את העץ

  . השני אמר שהעץ היה מלא בניצנים ירוקים ונראה מלא תקווה
מלא בניחוחות מתוקים ,  הוא אמר שהעץ היה, הבן השלישי לא הסכים לא עם הראשון ולא עם השני

הבן הרביעי אמר שהעץ לא היה מכוער לא מלא בניצנים ולא . ובעיניו היה העץ הדבר הכי מלא הוד והדר שראה אי פעם
  .  מלא חיים והגשמההעץ היה , בשיא פריחתו

, כולכם ראיתם את אותו עץ אגס " ,ל טעותםאך אביהם העמיד אותם ע, לרגע חשבו האחים כי כל אחד מהם הגיע לעץ אחר
. שלחתי אתכם בעונות שונות על מנת שתלמדו כי אין להתרשם ולשפוט עץ או אדם על פי עונה אחת" ואכן כולכם צודקים

  . כשכל העונות יסתיימו, שמחה ואהבה תוכל להמדד רק בסופם, שהיא הנאה, המהות הפנימית של חייכם
  

אל תתנו : מוסר השכל. את יופיו של הקיץ ואת ההגשמה של הסתיו, את התקווה של האביבאם תתיאשו בחורף תפסידו 
   .אל תשפטו את החיים על פי עונה אחת קשה .לכאב של עונה אחת להרוס את השמחה של כל השאר

  )העורך( .מידו דרך הקושי ותקופות טובות יבואו במוקדם או במאוחרתת
 

בעלאחד מחסידי 
שלומד : התלונן בפניום "חידושי  הרי

כלום שכחת פעם : אמר לו הרב. ושוכח
אם ? לשים את הכף בפה ושמת אותה באוזן

התורה  ש , גם התורה כך, כן
 שלא , חיותך כמו המזון לגוף

לעולם לא : "וזהו שאמר דוד המלך, תשכח
 ".אשכח דבריך כי בם חייתני

   לטיפול בחולה
חיים דוד הרופא הנודע רבי 

, שהיה מוחזק צדיק גדולמפיטרקוב  
  : היה אומר

בורא רפואות : "כמו שנאמר בתפילה
  " אדון , נורא 

  
בורא "{תחילה יש לרשום לו מרשם 

 יש -אין הדבר מועיל אם }, "רפואות
ואם }, "נורא תהילות"{לומר תהלים 

  מצבו מחמיר יש לצפות לנס
  .}"אדון הנפלאות"{ 

ראי : "אמר לה.  התגרה בחסידהסהטוו
האם אפשר להשוות את נוצותיך העלובות לאלה : 

  . המרהיב עין בשלל צבעיו, ופרש את זנבו הנהדר" ?שלי
  

אבל הן נושאות ,  הרבה פחות יפות משלךינוצותי", הודתה החסידה, "אמת"
 על גבי  בעוד הנוצות היפות שלך , אותי גבוה לשמים

הניראים ,  או בתכונות חיצוניותיש אנשים שניחונו בכישורים". הקרקע
אבל יש אנשים שניחונו בתכונות . אבל אין בהם תועלת, למרחוק" נוצצים"

אבל אלה . וחסרות ברק" אפורות"הנראות , יושר, אמת, ענוה: פנימיות כמו
 ...התכונות המרוממות את האדם ומסיעות לו לפרוש כנפים באמת

בכל מצב שהוא בנו  
  והידיעה זו במיוחד  .ה"של הקב

  

 ת ניסיונו אפוףבדורנו 
  היא ידיעה חשובה 

 .שיכולה להציל ולבנות עולמות

 

 וסח לו מ מגוסטינין"ריר "שבא לאדמו
. שפשט את הרגל, את מרת נפשו על מצבו

כדרכו מאז " פדיון"בסוף הניח לפניו 
  , הרבי סירב לקבל ממנו. ומתמיד

בפרוע פרעות בישראל : "פסוקהורמז על 
בפרוע  ",כי ראשית כל" בהתנדב עם

על איש מישראל " פרעות בישראל
,  אשר הוא חייב

 נדבות ןיית" בהתנדב עם"ואחר כך 
  , ומתנות

אבל לא לעשות צדקה וחסד על חשבון 
  .חובותיו שיש לו לאחרים

 

אחרי רבים 
רק בדבר  להטות

העשוי , שאינו ברור
  לנטות לצד זה 

   - או לצד אחר
  

 יש להטות - "לנטות"
אבל דבר , אחר הרוב

ברור הנעלה מכל 
   ספק 

  

לפיכך . להכרעת הרוב
לא יטו בני ישראל 
     לעולם אחרי רוב 

העולם ביחס   
...          לאמונה

  
  }ס"הגאון בעל חת{
 

  
  

   
 17:12 18:04 18:42 

17:09 18:01 18:38 
17:09 18:01 18:39 
17:12 18:04 18:41 

  
  

 

 

 
 "ויכרות יהוידע"

  

      

בכל מצב שהוא בנו
  והידיעה זו במיוחד .ה"של הקב

  

ת ניסיונו אפוףבדורנו 
היא ידיעה חשובה 

.שיכולה להציל ולבנות עולמות



 

  הגאון רבי
 ולבן ציון אבא שא

ל תלמיד משליך נייר "זצ
עברת : "אמר לו, ארצה

". עתה עברה מדאורייתא
איזו :"תמה הבחור 

  " ?עברה
  
:"השיב הרבי

 תאלץ להתכופף 
ואז , להרים את הניירו

:"תעבור על איסור

אבל :"שוב שאל הבחור
פסוק זה מדבר בעבד 

  ". שאיננו נוהג היום, עברי
  

אבל ", ענה הרב" אמת"
בספר החינוך כתוב שעל 

האדם להזהר בכך גם 
, גם בבית יש להזהר. כיום

כגון אם אתה נכנס 
  , והרצפות רטובות, הביתה

דיים או שאתה מנגב י
  . מלוכלכות במגבת נקיה
  !איסור דאורייתא ממש

 

 

. נכנס עני וביקש נדבה בורגשמלקי מניקלש 'של הרבי ר 
לקחה , של הרבנית חיפש בבית , לא היה לרבי בידו מאומה

הלא הטבעת יקרה : הרימה קול, חזרה הרבנית והבחינה בנעשה. ונתנה לעני
  !ה זהובים" לכל הפחות כיהמאוד ושווי

בראותו שהרב רץ , הלה. שמלקי את צעקותיה ויצא לרדוף אחרי העני' שמע ר
החיש את פסיעותיו כי חשש אולי אומר הרב לתבוע ממנו את הטבעת , ואחרי

 -: ואמר, נזדרז הרב והגביר את מרוצתו עד שהשיגו. בחזרה
ובשבת  בפרוטות האל תימכרנ. ה זהובים"כ

אחרי שסיפר להם מה שאירע לו בזה . קודש דרש רבי שמלקי לפני בני עדתו
  "ה למשה"זהו שאמר הקב: הוסיף, הטבעתעם העני ו, השבוע
, לך והודיע להם כמה יקרה היא מתנת השבת, "לך והודיעם... יש לי 

שלא יבלו את היום באכילה ושיחה , על דברים של מה בכך 
  !כי קדוש היום לאדוננו, בטלה ודברי הבאי

ל שכאשר ביקר "זצ חיים מייזל  רבימסופר על     
. בבית האירוח של העניים שבעירו ראה כי חלק מהחלונות שם שבורים וקור עז נכנס

של אחד  מיד הלך . הביט על העניים וראה כיצד כולם רועדים מקור
רץ , ומכיוון שרבי חיים היה מכובד ומוכר מאוד בעיר .הגבירים וביקש שיקראו לו

  לפתח למרות הקור העז וכשראה כי הרב מרבה לדבר ביקש ממנו שיכנסאליו הגביר
אך בעיקר בקרתי אצלך כדי , אמר הרב אני כבר מסיים 

. לבקש ממך סכום כסף עבור בית האירוח לתקן שם את החלונות ולהתקין חימום
לא נכנס לביתו שאל את הרב מדוע עכבו בחוץ בקור הזה ו, לאחר שתרם סכום הגון

מה שהעניים מרגישים   ענה לו הרב? לבקש את המבוקש
ואכן משה רבינו מעצמו צר לו בצרת העם  .ך יפתח לבך לתרום את הסכום הנכבדובכ

זאת ועוד . למרות שלא היה באותה צרה של עם ישראל ולכן זכה להתגלות שכזו
' ה היתירה שהייתה לו ואולי רמז לו ההקדוש ברוך הוא בחר במשה בגלל מידת הענוו

כדי להראות ,  דווקא מתוך הסנה שהוא שפל מכל האילנותיויתברך בדברו אל
  .שהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בענוותנים ולא בגסי הרוח

ומה לי להאריך בזה "
העון החמור מכל 

כל עמל "העברות 
  "האדם לפיהו

   
  

של האדם אינם 
מספיקים 

  " על מה שמוציא מפיו
  )א באיגרתו"הגר(

פעם אחת בא לפני . לינר'יעקב דז ושמו רבי, היה בירושלים 
 מה יעשה: ושאלה בפיו, ל"זצ שמואל סלנט הגאון רבי, רבה של ירושלים

: אמר לו רבי שמואל .לא בירך ברכת המזון, אמש, שאחרי סעודת הלילה
לביתך , שוב איפוא, אי מקפיד אתה תמיד לברך על ככר לחם שלימהבוד

רבי יעקב חזר לביתו . ולא אכלת,  שלימהרובוודאי תמצא שהכיכ, ותבדוק
שאלו אחר כך את ...  שלא אכלןהוא לא בירך מכיוו, ומצא שבאמת כך היה

' ידעתי שר: ענה רבי שמואל. מנין ידע שרבי יעקב לא אכל, רבי שמואל סלנט
אבל לא יעלה על הדעת שהוא יכול לשכוח לברך , קב יכול לשכוח לאכוליע

   !...ברכת המזון
  

אבל לפתע הגיע שליח , יעקב אכן התכונן לסעודת הלילה' ר? ומה היה המעשה
, כמובן, והוא, שהוא קורא לו, ל"יהושוע לייב זצ' הגאון ר, של הרב מבריסק

ו מיהר בבוקר לרבי שמואל שהה שם כל הלילה ומבית, קם מיד והלך אל הרב
  !...מסלנט עם השאלה שהתעוררה אצלו

  , שמחה בן דהאן יוסף, והב בת דינה, חורשיד בת שרה, רימה בן ניסים :נשמת לעילוי
  , חנינה בן אוחנה חיים פנחס, ה'לולו בן חיאי  ,לולו בת שמחה, טיפחה בן ששון, אילנה בן ליאור

    ,פנחס בן פנחס . שרה בת מלכה , יעקב בת מזל סעידה ,כרמלה בת סעידה ,עזיזה בת נעימה
, קלרה בן רפאל,  שמחה בן יחזקאל, שמחה בן אלעזר בהר,  בת זוהרהמרים , בן איזהדוד, מלכה בן יגאל
הרב  ,מורי אורה בן שלום, רגינה בן אליעזר, זוהרה בן אלברט, מרגלית בן יוסף יעקב הרב ,יאיר יהודה הרב

   ,קלרה בת רשל רחל , אסתר בת שרה, רבקה בן שמואל, סבג שמחה בן ישראל  ,ל'אברג יורם
  יה'גרגו בן יוסף עובדיה הרב מרן , ן דונהשלמה ב, פתייא חנה בן יהודה חכם

 

 בגינה תאומים יושבים 
ואחד שיכור מסתכל אליהם 

בחייכם שאני , ואומר להם
,אדוני, אומרים לו, רואה כפול

נחנו א, אתה לא רואה כפול
אז הוא אומר , באמת תאומים

  ,להם

   ?מה     
  

? 

ר ָתִשים ִלְפֵניֶהם  ָפִטים ֲאׁשֶ ׁשְ ה ַהּמִ ְׂוֵאּלֶ ּ   ).א, משפטים כא(ּ
  

יש גם את , ארבעת חלקי השולחן ערוך שעל כל דיין להיות בקי בהם 
 דעת קנית מה, שהוא הפעלת הדעת ההיגיון והמחשבה, השולחן ערוך החמישי

על הדיין להיות פיקח ולנסות לקרוא את כל התמונה מתוך ). א"נדרים מא ע(חסרת 
  .הפרטים שנמסרים לו

ע "תק'נולד בשנת ה, א"זיע  על הגאון הגדול רבי 
רב הקהילה , היה מגדולי הפוסקים).  למניינם1810-1875(ה "תרל'ונפטר בשנת ה

  ".שואל ומשיב"-ת"בעל שו,   רביחבירו של הגאון, )לבוב(למברג 
  

ע ובפרט בחלק אבן עזר וחושן "פעם אחת הגיע אליו אברך שעסק בכל חלקי השו
ד "וביקש לקבל סמיכה לדיינות כדי שיוכל להורות כדיין ולהימנות כאב, משפט

ונמצא האברך , ע"הרב קיבלו בשמחה ובחן אותו על כל חלקי השו.בעיירה הסמוכה
  ).א"חולין נט ע" (כל רז לא אניס ליה"ממש בגדר , ע"ן בכל סעיף בשובקי וידע

שמחתי לבחון אותך ויותר מכך ', ברוך ה"בסיום המבחן אמר הרב לאותו אברך 
אך לפני שאעניק לך את תואר , שמחתי להיווכח שידעת לענות על כל השאלות

  "?הסמיכה רציתי לדעת אם הנך מכיר גם את החלק החמישי בשולחן ערוך
ה ָר, נדהם  ן ָתָמהו ֵהּמָ ּאו ּכֵ הוא מעולם לא שמע שיש חלק , )ו, תהילים מח(ּּ

הרב הרגיעו .. ע"וענה לרב שהוא לא מכיר חלק כזה בשו,  חמישי בשולחן ערוך
לאחר שאדם יודע את כל , החלק החמישי זה הדעת של הדיין עצמו"והסביר , בחיוך

   ,הוא צריך לדעת איך ליישם את הדברים בפועל, ע"חלקי השו
  

אך לאחר החקירה והדרישה נוכחים לדעת , ש הרבה משפטים שנראים כפשוטיםי
ובעת כזאת צריך הדיין להפעיל את . ולגלות שהדברים לא כל כך פשוטים לביצוע

".חכמתו כדי להוציא את הדין לפועלו
וכך מצינו בחכמי ישראל במשך כל הדורות שבחכמה גדולה זכו להוציא דין אמת 

  .ם דרכים שונות ומשונות כדי להציל עשוק מיד עושקווהיו מחפשי, לאמיתו

  ,  שנזכה לעשות רצונו יתברך כרצונו
  .אמן, ונראה בקרוב בישועת ישראל השלימה

 

 צעיר ייצג איש 
עסקים בתביעה גדולה שהוגשה 

במהלך שמיעת העדויות . נגדו
וא עומדהדין שה-התחוור לעורך

ולכן פנה , להפסיד במשפט
: לשותף הבכיר במשרדו ושאל

האם כדאי לי לשלוח לשופט "
  " ?חפיסת סיגרים יקרה

  
ענה השותף , "חס וחלילה"

ואם , זהו שופט הגון", הבכיר
". כשלונך מובטח-תנסה לשחדו 

כך פסק -שבועות אחדים אחר
השופט לטובת איש העסקים 

השותף הבכיר ברך את . הנתבע
  , הדין הצעיר-רךעו

האם אינך שמח שזכית: "והוסיף
במשפט למרות שלא שלחת את 

  " ?הסיגרים לשופט
  

ענה , "דווקא כן שלחתי אותם"
אך צירפתי ", הדין-עורך

  לחפיסת הסיגרים 

." 

 "החפץ חיים" כאשר נכנס 
ראה איש אחד , לבית המרחץ בראדין

 את דלייו עם המים  ובא אחר והשתמש 
ניגש אליו רבי ישראל . בהם שלא רשות חבירו

אדם שהתרחץ בדלי של : "מאיר לחש לו באוזנו
יוצא מהמרחץ , ותאחרים ללא שאילת ברש

  ". מאשר לפני היכנסו
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רעידת.  1 'עוגיות  עם  טורקי'  'קפה  מתחשק  -למי 
 ............... דמה'?א

חבר אמריקאי: אם חברות ההייטק ימשיכו להעביר  .  2
, אני אוטוטו מעביר את המינוס את הכספים לארה"ב

 שלי לישראל!...................... 

להשתתף .  3 שבאו  הפלשתינים  של  למחווה  בתגובה 
אביב עם דגלי אשף, בשמאל הישראלי    בהפגנה בתל

ישראלית ולהשתתף בהפגנות    שוקלים להגיב במחווה 
 . ......ישראל  ברשות הפלשתינית עם דגלי

שם  .  4 אין  כי  אדמה  רעידת  תהיה  לא  ברק  בבני 
 ........... אדמה.

נושא בעול: בימי גל הקור הירושלמי שעבר על בני  .  5
הבנתי האוויר    ברק  במזג  מקנאים  הירושלמים  למה 

 ..... ...ברק ברוב חודשי החורף. הנעים השורר בבני

נאם  .  6 את  כהרצוג  לעצור  הצליח  שהוא  לאט  "כ 
 מונה דקות...............פורמה המשפטית לשהר

 במייל  הגיליון את לקבל ניתן
 a0503210@gmail.com :למייל 'בקשה' לשלוח תןינ 

 

לאור ספר   יצא
 הבדיחות

 עמודים  228
 בדיחות  1,500

 על הכל בכל מכל.
החוברות   9כל 

יצאו עד ע"י ש
 לכת השמחה ממ

 בספר אחד. 
 ₪  70ספר מחיר ה

הראשונים  70אך 
 ₪  50מחיר הספר 
 בלבד!

 עוד פרטים: 
0534-135-183. 
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קופצים על שולחן נשיאת    צ אנשים היו "מעניין מה היה קורה אם באמצע הדיון בבג.  7
 ... ימות כמו בג'ונגלוצווחים עם תנועות ידים מאי   בית המשפט, צועקים "בושה בושה"

 ................. .. כזה קור, גם האדמה רועדתב. 8

ייפסקו לא תהיה לנו   פרופ' מואב שונא ציון: אם המהלכים להפיכה המשפטית לא . 9
ולהכריז  המאבק  את  להחריף  אלא  ל   ברירה  קרוב  כבר  משתתפים    -שבהפגנות 

 .............. איש.  300,000

 ..... ביחד "עכשיו"  הרגע הזה שאתה עובר ליד עץ בגשם ואז כל העלים אומרים .  10

המשפט מאיימות למשוך    החברות המממנות את הקמפיין נגד הרפורמה במערכת.  11
 ...... אם הכנסת תאשר את הרפורמה.  את כספי ההשקעה שלהם בישראל

 ע! פרשת שבו
ופרשת תרומה בדרך כלל עם פרשת שקלים אחד תלוי בשני, ואולי    -פרשת שקלים  .  12

 ....... למשפטים גם צריך שקלים.............. 

 פרשת תרומה בדרך כלל עם פרשת שקלים מכאן רואים שאחד תלוי בשני............ . 13

מוציאים  .  14 לגלגל    2למה  טוב  לא  כי  קרוב?  שזה  תשא  לכי  מגלגלים  ולא  ספרים 
 שקלים..... 

 הבדיחות הן באחריות הקורא בלבד. 

 שלכם.  בת חתןאת הש הגיע הזמן לפאר ולשמח

 בחוברת המצחיקה 'משמח חתן וכלה' 
 -בהקדשה אישית-
 . בדיחות  200מעל  ||  עמודים 28

 אפשרות להרבה הוספות. 
0534-135-183 
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אני סוגר    9:35. בעבודה השעה  7:50השעה    לחמש דקות פותח וראה שכבר  םהעינייבבוקר אני סוגר את    6:00בשעה:  )  1
 .....9:36לחמש דקות וראה שכבר רק  העינייםאת 

 כתוב על גבו "ותחזירני לשלום.............."אתמול הביאו לי צ'ק שהיה ) 2
פסיכולוג מוביל את תלמידיו לבית משוגעים כדי לעשות להם סיבוב. הוא מראה להם בחדר אחד גבר כחוש: תראו,  )  3

האיש הזה איבד את דעתו כי אישה סירבה להתחתן איתו. ועכשיו אנו עוברים לחדר אחר, שבו החולה הוא זה שהתחתן 
 .. איתה.......

ני נוסע במכונית ופתאום איש אחד מסמן לו לפתוח את החלון, האיש פותח את החלון ושואל: מה אתה רוצה? האיש  ) ד 4
ונוסע ישר למוסך ואומר אני רוצה מיטה במכונית. במוסך מנסים להסביר   אומר לו: יש לי מיטה במכונית. דני שומע 

לבסוף מוסך אחד מכין לו מיטה במכונית. דני נוסע מרוצה  שהדבר לא אפשרי אבל דני לא מתייאש ממשיך לחפש עד ש
ם מוצא אותו. דני צופר לו, צופר וצופר עד שהאיש פותח  יבמכונית המשופצת שלו בתקווה למצוא את האיש. לאחר שבועי

 כה?... את החלון ושואל מה קרה? אז דני אומר לו: יש לי גם מיטה במכונית. אז האיש שואל בשביל זה הוצאת אותי מהברי

 .3  ,2ים דבר כזה בתולדות השמחה לא היה מעולם?? עוד פרטים בעמוד

ּנּו   י ִיְכֶרה ִאיׁש ּבֹר ְולא ְיַכּסֶ ח ִאיׁש ּבֹור אֹו ּכִ  פל"ג) א (פכ"וגו' ְוִכי ִיְפּתַ

נא] שאם על הפתיחה חייב על הכרייה שזה חפירת הבור עצמו לא כל שכן?   אומר רש"י ומקורו בגמ' [ב"ק
אלא ללמדך שמדובר פה בבור של תשעה טפחים שאין בכוחו להמית ובא אדם וחפר טפח נוסף ועשאו עשרה  
טפחים שעכשיו הוא יכול להמית ונפל שם שור או חמור ומת, זה שעשה את הטפח הנוסף צריך לשלם ע"כ  

 הגמרא.  
הגאון מוילנא ז"ל שזה רמוז בפסוק שכתוב, וכי יפתח איש בור עם האות ואו דהיינו בור שהוא ממש    ואומר 

בור שממית לכן הוא עם האות ואו, ואילו בהמשך כתוב או כי יכרה איש בר בלא האות ואו שזה חסר טפח,  
ש הטפחים  לתשעת  רומז  שזה  תשעה  קטנה  בגימטריא  יוצא  בר  איש  שהמילים  להוסיף  השלימם  ואפשר 

 לעשרה. 
 . ם בן קמרחיי . מרגלית בת ימימה , לע"נ ר' יוסף בן שרה זצ"ל

נ ל ש

 וו‡רט על ‰פר˘‰ 
מ˘פטים. פנינים י˜רים לפר˘˙
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קבוצת מטיילים בברזיל פגשו אינדיאני זקן שאמר להם, אל תלכו היום לשחות בים כי יהיה מזג אויר לא טוב, הם לא ) 5

למחרת הוא אמר להם שלא שהלכו, ובאמת הייתה סופת חול שגרמה לטביעתם של שני מטיילים, ביום והתייחסו אליו 
טורנדו שהעיפה מתחת להר כמה מהם, יום למחרת הם ילכו לטייל בהרים אך הם לא הקשיבו לו ובאמת התפתחה סופת 

באו אליו ושאלו אותו, מה יהיה היום אינדיאני זקן וחכם? אמר להם שהוא לא יודע, אמרו לא, איך זה שאתה לא יודע? 
 אמר להם התקלקל לי הרדיו........

ות וביטוח והשוטר בדק היטב בשעה מאוחרת של הערב, שוטר אחד עצר רכב חשוד בכביש עירוני. הנהג הציג תעוד) 6
סכינים חדים וגדולים. הוא שאל את  3את תכולת המכונית. כשהשוטר פתח את תא המטען, להפתעתו הוא גילה שיש שם 

להטוטן סכינים. אני  ,הנהג: "מה זה? מאיפה הסכינים? מה אתה עושה איתם?" הנהג הסביר: "אדוני השוטר אני ליצן
נג..." השוטר המשיך במבט מתנשא: "אה כן? תוכיח לי! תראה לי עכשיו שאתה יודע איך עושה עם הסכינים האלו ג'אגלי

לעשות איתם ג'אגלינג" הנהג אמר בחיוך שאין לו בעיה, ופתח במופע מרהיב של ג'אגלינג עם הסכינים. שיכור שעבר שם 
ותר, בזמני היו עושים בסה"כ בדיקת בדיוק וראה את הנעשה, מלמל לו בקול: "וואי וואי... איזה מזל שאין לי רישיון י

 ינשוף....."
 בעקבות הוצאת ספר הבדיחות מבית ממלכת השמחה, שאלנו מהאיש והשמחה,

 , והנה הם לפניכם:שר השמחה ר' מאיר פנחסי הי"ו כמה שאלות 
ש ישלום וברכה לשר השמחה מאיר פנחסי כשמו כן הוא, הוא מאיר את פניהם של אלפי יהודים כאן בארץ הקודש ועוד אלפי א המראיין:

 מעצמה אבל לפני, מה שלומך בימים אלה, וגם מה חדש בממלכת השמחה?  האיך הגעתם לכז תגיד לי את האמת,בגולה, 
כמה שאני יכול לשמח עוד את עם ישראל, זה מביא לי את הכוח שמחה גדולה, ני ראשית הודו לה' כי טוב, ברוך השם שמח א שר השמחה:

או איפה שאני גר אנשים קוראים את העלון, ומחייכים ואחר כך לוקחים לבית ומעבירים  בשכונות, של העידוד, שאני רואה בבית הכנסת
אין מגזר שהעלון לא בבית שלא, אני קבוע אומר העלון לב וגם שים , להמשיל ולשמח לאישה או לאחים הקטנים, זה הכי נותן לי את הכוח

לכל בית, זה בכלל סיבה כזו או אחרת, וזה נכנס לכל המגזרים: ספרדים,  נכנסיםשלנו רואה את כל סוגי הכיפות, כי יש היום עלונים שלא 
 ליטאים, חסידים, תמנים, חב"ד, דתי לאומי, סטמאר, ועוד ועוד.... 

 מעצמה? הקוטע אותך באמצע. זה אתה צודק אבל... איך הגעתם לכז סליחה שאני המראיין:
 ה: 'תודה'."רים לקבממילה אחת סיעתא דישמיא לאין ערוך! ועל זה אנחנו בממלכת השמחה או שר השמחה:

 ?ומה חדש בימים אלה בממלכת השמחה, עוד מעט חג פורים, חג השמחה המראיין:
אצלינו לא רק פורים זה חג השמחה, אלא כל השנה יש שמחה, למעט הימים שאסרו עלינו חז"ל, כל השאר שמחה, שמחה ועוד  שר השמחה:
 הפעם שמחה. 

 ואין משהו חדש? המראיין:
 יש חדש, שדבר כזה לא היה מעולם... שר השמחה:

 לא היה מעולם, אתה קצת נסחף? ...סליחה שאני קוטע אותך אבל המראיין:
עמודים עם בדיחות על הכל, מה שאתה רוצה, חגי תשרי,  228בדיחות  1,500ספר: וזה שיצא לאור כן, כן לא היה מעולם,  מחה:שר הש

 חנוכה, פורים, פסח, ל"ג בעומר, חתן כלה, ומאות בדיחות מצחיקים, דבר כזה לא היה מעולם.
 ים....עמוד 228בדיחות וגם  ₪1,500,  250טוב יפה ובטח זה עולה  המראיין:

₪   ₪50 הנחה וזה עולה להם רק  20הראשונים שקונים את הספר  ₪70 בלבד מחיר עלות, אבל  70אתה טועה, הספר יעלה  שר השמחה:
 , וגם זה מתאים לכל הגילאים.זה נקרא היום שלם וקח, ולכן דבר כזה לא היה מעולם, בכל עולם השמחה. ובעיקר אצלינו בממלכת השמחה

 מלכת השמחה וכמה שנים אתם כבר?מה זה מ המראיין:
שנים, עם ההוצאה של העלון הדו שבועי 'לא נפסיק את השמחה' עם העלון השבועי  5ברוך השם ממלכת השמחה כבר נמצאת  שר השמחה:

ובן ההפצה ובמיילים עם עשרות אלפי איש. עם החוברות הבדיחות המוכרות לכולם, וכמ יבאופן דיגיטל'השמחה בעניני דיומא' שמופץ בעיקר 
 עלונים כל שבועיים חוץ מהמייל ועד כמה חוברות של עלונים שמכניסים את העלון שלנו לחוברת שלהם. 8,000של 

תן לי דבר אחד שאתה  .זכות בהנחהלהראשונים, ו מהשבעיםיפה, זה באמת ממלכת. לסיום לפני שאני רץ לקנות את הספר ולהיות  המראיין:
 אומר בשביל זה שווה כל ממלכת השמחה?

 15,000 -מ ביותרתראה בסוכות האחרון חילקנו לכל מיני אנשים חולים ובעיקר בבתי חולים את החוברות שלנו 'חגי תשרי'  שר השמחה:
ברות אחת עברה לכמה חולים, ואני אומר אלף עותקים, כמובן שהקוראים שלנו השתתפו בזה, וברוך השם שימחנו מאות אלפי חולים, כי חו

 בשביל זה יצא העלונים והחוברות לשמח את עם ישראל.
שר השמחה ר' מאיר פנחסי תודה רבה על הדברים ובעזרת השם שלא תפסיקו לשמח את עם ישראל, וכמובן ואוו, מרגש מאוד,  המראיין:

 שאני רץ עכשיו להזמין את הספר..........

  .0534-135-183 - הבדיחות 'מבית ממלכת השמחה'הזמינו כעת את ספר 

לשח היום תלכו אל להם שאמר זקן אינדיאני ו
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מ יהיה כי בים כחות בים חות פגשו אינדיאניזיל ו



 

 בסייעתא דישמיא
 חדש! חדש! חדש! חדש! חדש! חדש! חדש! חדש! חדש! 

דבר כזה בתולדות השמחה לא היה מעולם!
 'לא נפסיק את השמחה' בדיחותה ספריצא לאור 

 עמודים. 228בדיחות,  1,500 בספר אחד,החוברות שיצאו עד עכשיו  9כל 
, 4, 3, 2, 1וכמובן חלקים: . חגי תשרי,  חג חנוכה, חג פורים, חג פסח

 .2 ,1ים חתן כלה חלק
 ₪! 70הספר מחיר 

 ₪ הנחה! 20 -הראשונים זכאים ל 70
בעקבות הלחץ הצפוי במערכת ניתן לקנות את הספר 

 0534-135-183 אך ורק בתיאום מראש במספר:
 באזור: מקור ברוך, בוכרים, בלבד!המכירה נמצאת 

  באזור מרכז העיר ירושלים. ם-נ-י-או משלוח ח
 ת הבדיחותוחוברהמ שאר כמות מצומצמתנכמו כן 

  '4'חג פורים' 'חג פסח' 'חלק  'משמח חתן וכלה' ' 3חלק '

 
 
מנחם מנדל ואני החלטנו פעם לקנות חבית יין ולמכור לגויים יין ביריד של קרלין. נסענו בעגלה לפינסק  )7

וקנינו חבית של יין משובח. בדרך חזרה אמר לי מנחם מנדל: "מוטל, אני צמא, אפשר לשתות כוס יין?" 
ר מנחם מנדל, "אני אקנה "בשום פנים ואופן לא" אמרתי, "קנינו את זה כדי למכור ולהרוויח". "טוב", אמ

ממך את הכוס", והוא שילם לי רובל שלם, מחיר יפה לכוס יין. ואז הרגשתי גם אני, איך לומר, מין יובש 
בגרון, וקניתי ממנו כוס יין ברובל שלם. וכך מכרנו זה לזה את כל היין שבחבית. כשהגענו לקרלין אמרתי 

 .......ו חבית יין" "והכל ברובל אחד", אמר מנחם מנדללמנחם מנדל: "תראה, זה ממש נס, שני יהודים גמר

ועיים לאחר שהעובד החדש התחיל לעבוד פונה אליו מנהל משאבי אנוש ושואל: "מה ההתחכמות ) שב8
הזאת? בשאלון הקבלה לעבודה כתבת שיש לך חמש שנות ניסיון, ובינתיים התברר לנו שאתה חסר ניסיון 

 .."...."אבל אל תשכח שבמודעה ביקשתם עובד בעל דמיון מפותח....לחלוטין". "נכון", עונה העובד 
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 ו‡ל‰ יעמ„ו על ‰ברכ‰!
 

 של התעמלות יום יומית הוא שאתה מת בריא יותר............  ההיתרון) 9

ח לראות את הדוקטור. "שתיתי רעל מסוכן" "מצטערת" משכה המזכירה בכתפיה, "אני יכולה לקבוע  ר גברת אני מוכ)  10
ורה  " "אין דבר" אמרה המזכירה "את הת!לך תור רק לעוד שישה שבועות" "לעוד שישה שבועות? אני עלול למות עד אז 

 אפשר יהיה תמיד לבטל............. 

חור נבקע בקרח  ,יום בהיר אחד הלכו שני אחים באנטרקטיקה לטיול. במהלך הטיול אחד הילדים צעד על קרח דק )11
כעבור   ,והילד נפל אל המים הקפואים. אחיו לא התבלבל, לא בזבז זמן, קפץ אל המים הקפואים ועזר לאחיו לצאת מהם

זה יכול  מספר דקות הגיעו הורי הילדים. ההורים ההמומים והנרגשים התקשו להאמין לסיפור שסיפרו הילדים. איך 
וע? ניגש אליהם איש זקן שראה את ההתרחשות, ואמר להם: "אני יודע  להיות שילד קטן עושה מעשה שכזה מבלי לטב

 איך הילד הזה הצליח להציל את אח שלו פשוט לא היה שם אף אחד שיגיד לו שהוא לא יכול............... 

אחת לא מספיקה?! ענה להם: אחת לא משביעה   ,אחד התפאר שהוא עושה שני דיאטות. שאלו אותו למה שתים)  12
 .....אותי..

 לשבת חתן כזה משמח לא חלמתם!! 
עמודים מפוצצים   28. בחוברת אחת 2, 1חדש! ניתן להזמין את החוברות משמח חתן וכלה חלקים 

 בבדיחות לכבוד החתן וכלה וכל זה בקדשה אישית לכבוד החתן וכלה!

 הזמינו עכשיו: מבצע לחודש זה בלבד! 
 ₪0534-135-183 הזמינו עכשיו:    120 - חוברות ב 30

 התפללתי בציון הקדוש של חכם ששון מזרחי זיע"א 
אמרתי פרשת הקטורת, נתתי פרוטה לצדקה, קבלתי על עצמי לשוב בתשובה,  

 . ינושעת בקשתי בקשה ולאחר כמה זמן 
 הציון נמצא בבית החיים סנהדריה בירושלים 

 

 : חדש באזור
 שמואל הנביא. -הבוכרים 

 -צ'ונלט בייתי-
רמה גבוהה, אווירה טובה,  

 מחירים טובים. 
מהשעה:  החל   ליל שישי

 עד השעות הקטנות.  20:00
הרב שלמה מוסאיוף   : רחוב

 מאחורי אשפר בשר. 

גמ"ח הקלדות 
 מסמכים |  דברי תורה

0534-135-183  
 הנחות לכמות 

 פרסם ותתפרסם.
₪   10 -מ  פרסום בעלון החל

 עותקים   8,000 - ב העלון מופץ
 בדיגיטלי.  5,000+ 

0534-135-183 
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