
 

 ~1 ~ 

 

 וסיפורים ליקוטים
 כי תצא -נפלאים 

 
 כי תצא למלחמה על אויבך ונתנו..." )כא, י(

 לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע )רש"י(
כתב הגאון רבי משה סופר בספרו "תורת משה": כי המשחית 
הנברא מהעברה, הוא רודף את זה שעשהו, עד שגורם לו שישנה 
באיוולתו לעשות עוד עברה ולברוא עוד משחית כיוצא בו. ועל 

גוררת מצוה", שהמלאך הנברא מכח המצוה, דרך זה "מצוה 
מושכו לקיים עוד מצוות, ומשום כך, בעשותו מצוה אחת 
בשלמות, נברא על ידה מלאך חזק מושלם ואמיץ כח הדוחפו 

 לעשות עוד מצוות.
הדברים יובנו יותר על ידי משל: מעשה בשני שכנים, שלאחד 
 מהם היתה טבעת יקרה עשויה זהב ומשבצת ביהלום, והשני

 חמד את הטבעת, וחיפש דרך להשיגה.
פעם נכנסו שניהם בשיחה, והאיש שחמד את הטבעת אמר: 
קניתי היום טבעת יהלום, ואיני יודע אם היא שווה את הסכום 
שדורשים בעבורה. אמר לו חברו: "ראה את הטבעת שלי, 
שלמתי עבורה אלף דינרים". בקש החמדן לראות מקרוב את 

 הטבעת ונתן לו לראותה.הטבעת, וחברו הוריד את 
החמדן הסתכל יפה בטבעת, ולאחר מכן שם אותה בכיסו. שאל 
חברו: מה אתה עושה? ענה הגנב: אני מחזיר את הטבעת 
לכיסי... צעק בעל הטבעת: "זו הטבעת שלי, תחזיר לי אותה 
מיד!" אמר לו החמדן: את טבעתך החזרתי לך, וזו הטבעת אשר 

עד שהאיש שנגנבה טבעתו, הציע קניתי. הוויכוח ביניהם נמשך 
 לגנב לבוא עמו לבית הדין.

אמר הגנב: "לא אוכל ללכת אתך, כי אין לבושי יפה, ומתבייש 
אני ללכת כך". נתן לו בעל הטבעת את מעילו, ואמר לו: "קח את 

 מעילי ובוא אתי לבית הדין".
אמר הגנב: "אבל אין לי כח לעשות את כל הדרך הזו ברגל". נתן 

 הטבעת את חמורו, והעיקר שיבוא אל הדין.לו בעל 
כשהגיעו לבית הדין, בעל הטבעת טען את טענתו. "ומה יש לך 
להשיב על כך?" שאל הדיין. אמר הגנב: "אדוני הדיין, שכני הוא 
שקרן גדול, ואוכל להוכיח זאת. הנה שמעתם את טענתו 
שטבעת זו שייכת לו, הוא מסוגל בהחלט לספר לכם בלי כל 

מעיל שאני לובש גם כן שייך לו. "אכן", צעק האיש, בושה שה
"המעיל שלי הוא!" אמר הגנב: "רואים אתם שצדקתי". תכף הוא 
גם לא יתבייש לטעון שגם החמור שבאתי עליו שייך לו. האיש 

 התרגז יותר ויותר וקרא: "כמובן שהחמור שלי!!!"
הדיין השתכנע שהמתלונן אינו אלא שקרן, ופסק לטובת הגנב 

 לה ורכב על החמור, וחזר לביתו עטוף במעיל וענוד טבעת.שע
כך גם דרכו של היצר הרע, לגנוב לאדם לאט לאט את מצוותיו 
ומעשיו הטובים אשר רכש בימי חייו בעמל רב, וזאת על ידי 

בסוף לא רק שלוקח לאדם את פיתוי לעברה ועוד עברה, עד של

הכל, אלא בנוסף לכך עוד מקטרג עליו לפני בית דין של מעלה, 
ומאשים אותו על כך שעבר עברות. חייבים אנו לדעת את 
תחבולותיו של היצר, ועלינו להגביר חיילים לעמוד כנגדו בכח 

 ובחיל.
מספרים בדרך מליצה על אדם אחד, שרצה לקנות דג לכבוד 

ר שהיה אמור לבוא לו אורח לחג, לכן קנה דג החג. אולם מאח
יקר וטוב בשביל עצמו, ועוד דג מקולקל וזול בשביל האורח. 
בערב החג הגיש בעל הבית את הדג המקולקל לאורח, ולאחר 
שאכל האורח מהדג, הורעלה קיבתו, ואושפז בבית החולים. 
אמר בעל הבית למשפחתו: "נלך לבקר את האורח בבית 

ר יומיים נפטר האורח מהרעלת קיבה, והלכו החולים". כעבו
לקיים מצות הלווית המת. ובשבעה, הלכו לנחם את בני 
המשפחה של האורח. כשחזרו לביתם, אמר הבעל: "ראו כמה 

גם הכנסת אורחים, גם  –"מצוות" קיימנו בזכות הדג המקולקל 
 בקור חולים, גם הלווית המת, וגם נחום אבלים"...

הרע לאדם, מראה לו את העברות כמצוות,  כך בדיוק עושה היצר
 וכך גורר אותו לעוד "מצוות" מדומות, עד שמפילו לבאר שחת.

 

 על אויבך ונתנו..." )כא, י( למלחמהכי תצא 
"על  שאל הרה"ק מפשיסחא זי"ע: הרי פתח הכתוב בלשון רבים

 ", וסיים בלשון יחיד "ונתנו"?אויבך
)סוכה נב ע"א( "ז' שמות אלא התירוץ הוא: דידוע מאמר חז"ל 

דהיינו היצר הרע מבקש לעשות הכל כדי  –יש לו ליצר הרע וכו'" 
להכניע את האדם, לכן הוא מגיע אליו בכל מיני צורות שונות 
ומשונות, ובכל פעם הוא מגיע בדמות אחרת, בשם אחר, ופושט 
צורה ולובש צורה עד שנדמה לו לאדם כי יש לו מלחמה עם 

רע תחתיו. אך באמת, אינו אלא אויב אחד קטן, אויבים רבים וכו
 שמנסה להפיל את האדם בכל צורה שהיא!

לשון  –" אויבךוזהו א"כ הפשט בכתוב: "כי תצא למלחמה על 
חושב שיש לך מלחמה עם הרבה אויבים,  יבוודארבים: אתה 

 ולכן אתה מפחד ואומר: איך אני אוכל להתגבר עליהם?
לשון  –לקיך בידך ושבית שביו" התשובה לכך היא: "ונתנו ה' א

יחיד, תדע לך, שאין זה אלא יצר הרע קטן ויחיד שמדמה את 
עצמו להרבה, ואין לך לפחד כי "ונתנו ה' אלקיך בידך ושבית 

 שביו"...
 

 "כי תצא למלחמה" )כא, י(
שם מרן הבעש"ט בבעל ה׳ערוגת הבושם' זי׳׳ע מביא  הרה׳׳ק

הרע לפתות את האדם לעבור  לאמר, וכי איך יכול יצר הק' זי׳׳ע
על דעת קונו רח׳׳ל, הלא הוא מלאך אש משרת, ואיככה יוכל 

 "ש.יתמלאך אלוקים לדבר על לבות האדם לעבור על רצונו 
אלא, שלכך בראו הבורא, והינו מקיים בזה את רצון קונו וחפץ  

צורו, אף אתה תשיב לעומתו, כשם שאתה מפתני לעשות את 
זה בראך ה', אף אני לא נבראתי אלא כדי הרע בעיני ה' מאחר של

לשמש את קוני, לנצחך ולנצח על מלאכת בית ה', הנח לי לגרום 
 קורת רוח לאלוקי צורי.

 

 לעי"נ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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 וסיפורים ליקוטים
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 "כי תצא למלחמה" )כא, י(

אחד מחסידי הרה׳׳ק בעל ה'תפארת שלמה' זי׳׳ע קבל בפניו על 
מלחמת היצר אשר כבדה עליו עד למאד, באמרו, אמש עמלתי 

נצחו, ואכן הכיתיו מכה נמרצת. והנה רק האיר היום בכל כוחי ל
'כי תצא  -. ענהו ה'תפארת שלמה' וכבר הפילני לפח יקוש

לניצחונות' אין כתיב כאן, אלא 'כי תצא למלחמה', כי לא על 
'ניצחונות' נשלח האדם לעולם הזה אלא בכדי שיהיה 'איש 

 מלחמה' כל ימי חייו ולא ירפה מהמלחמה אף לא לרגע אחד.
 

"כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו ה' אלוקיך 
בידו ושבית שביו וראית בשביה אשת יפת 

 יא(-תואר" )כא, י
מדויק מדברי הכתוב דרק אם ישראל ניצחו במלחמה והאויב 

אז הותרה יפת תואר, אבל אם ישראל לא ניצחו  אדווקניתן בידם 
ינו יפת תואר, ועלשל  רההיתמוחלטת את האויב אין את  ןניצחו

 במלחמה. ןבניצחויפת תואר של  רההיתלהבין איפוא מדוע תלוי 
ונראה לומר בטעם הדבר, דהרי במלחמה שנסתיימה באופן 
שיש שבויים לשני הצדדים, הדרך הוא שלאחר המלחמה 

 מחליפים שבויים מזה לזה.
לא מוחלט של ישראל  ןניצחוולפיכך במלחמה כזאת שנסתיימה 

אלא נפלו משבויי ישראל לגוים, אם נתיר בזה יפת תואר, הרי 
לאחר שתתגייר ותינשא לישראל לא יהיה שייך להחזירה לעמה 
ולמולדתה, ויתכן שבעבור יפת תואר זו ימנע שחרור מאחד 

 משבויי ישראל שנשבה במלחמה לגוים.
במלחמה  היתר של יפת תואר אינו אלאשהלכן הקפידה התורה, 

 מוחלט והאויב מסור בידם. ןניצחושישראל ניצחו 
 

"כי יהיה לאיש בן סורר ומורה איננו שומע 
בקול אביו ובקול אמו ויסרו אותו ולא ישמע 

 אליהם" )כא, יח(
בן סורר ומורה נהרג על שם סופו, הגיע תורה לסוף דעתו, סוף 
 שמכלה ממון אביו ומבקש לימודו ואינו מוצא, ועומד בפרשת
דרכים ומלסטם את הבריות, אמרה תורה ימות זכאי ואל ימות 

 חייב )רש"י(.
ומקשים, הרי רש"י בעצמו מפרש את הכתוב לגבי ישמעאל 
)וירא כא, יז( "באשר הוא שם" לפי מעשים שהוא עושה עכשיו 
הוא נידון ולא לפי מה שהוא עתיד לעשות, ולמה כאן הדבר 

הרה"ק רבי מנחם מנדל שונה, שנידון על שם סופו? אלא תירץ 
מקוצק זי"ע תירוץ נפלא, והוא יסוד גדול בחינוך! ש"על שם 
סופו" הכוונה, סוף שם התואר שלו: בן סורר 'ומורה' ונידון על 
ה"מורה", שלא די כי סורר הנהו, אלא גם "מורה" לאחרים ללכת 
בדרכיו, וגדול המחטיאו יותר מן ההורגו... ולכן עונשו כל כך 

זמן שהוא עצמו רקוב, אפשר עוד לחכות, אבל  חמור, כי כל
כשהוא מתחיל להיות "מורה" אחרים, אין זמן לחכות ועונשו 

 צריך להגיע מיד!... 

 ורר ומורה" )כא, יח( ס"כי יהיה לאיש בן 
עא( נחלקו אודות זה הבן הסורר ומורה ואמרו  סנהדריןבגמרא )

דבר, שלא בן סורר ומורה לא היה ולא יהיה. מכאן מצאנו סמך ל
איככה אוכל לשוב להלוך על דרך  -יאמר אדם אפסה תקוותי 

מעוותות דרכי, מכף רגל ועד ראש אין בי  כאשר כ״כ -המלך 
מתום. אלא ידע 'כי לא ידח ממנו נדח', ואף לחוטא הגדול ביותר 
יש עוד תקוות טוב לשוב לבוראו. כי הנה, לפי המבואר שם )עא:( 

דסופו שישב בפרשת  -סופו  נידון הבן סורר ומורה על שם
דרכים וילסטם את הבריות, ו׳אמרה תורה ימות זכאי ואל ימות 

 חייב'. 
לא תהא כזאת בישראל  -על זאת אמרו לא היה ולא יהיה 

להחליט על אדם שסופו לאבדון, אלא כל אחד ואחד מבני 
ך וישראל אפילו בן סורר ומורה, יכול לשנות את דרכיו ולהפ

 שנולד מחדש ולא הוא האיש שקלקל וחטא.לצדיק גמור כמי 
 )באר הפרשה(

 

 "איננו שומע בקולנו" )כא, כ(
היה אחד מהם חרש אינו נעשה בן סורה ומורה שנאמר: איננו 

 שומע בקולנו, ולא חרשין )סנהדרין ע"א(.
מה ראיה היא זו, שאם אחד ההורים חרש הוא אינו נעשה בן 

ולנו" מוסב על הבן? סורר ומורה, והלא הכתוב "אינו שומע בק
ברם, כשאדם מטיף מוסר לזולת אין הוא עשוי להשפיע עליו 
אלא אם כן הוא עצמו שומע את אשר פיו אומר והוא עצמו 
מקיים את אשר הוא דורש מחברו, כי אז הרי אלו דברים 

 היוצאים מן הלב והם נכנסים אל הלב.
 אם אחד ההורים "חרש" הוא ואיננו שומע בעצמו את אשר הוא
דורש מבנו, מן ההכרח שיהיה הבן "איננו שומע" ואין האשמה 

אפשר לדון אותו בתור סורר ומורה, שכן -תלויה בו, וממילא אי
שאמרה תורה: "איננו שומע  ןמכיווהאשמה תלויה בהוריו. ובכן, 

מחמת שחיתותו ורשעותו, הרי משמע מזה שההורים  –בקולנו" 
צא מפיהם, שכן עצמם אינם "חרשין" ושומעים הם מה שיו

אלמלי היו "חרשין" ובעצמם לא היו מתנהגים ביושר ובהגינות, 
הרי לא היה ה"איננו שומע" של הבין מחמת שחיתות ורשעות, 

 .ההורים אינם עשויים להשפיע עליו-אלא משום שדברי
 )מפי השמועה(

 

 "השב תשיבם" )כב, א(
מעשה שהיה בישיבת פורת יוסף: בחור מצא בבית המדרש 

של חמישים ל״י )סכום גדול בימים ההם(. הוא פנה לגאון שטר 
רבי בן ציון אבא שאול זצ״ל ושאל אם יכול ליטלו שהרי מפורש 
בגמרא )ב״מ כד.(: המוצא מעות בבתי כנסיות ובבתי מדרשות 

 הרי אלו שלו.
 שלף מיד רבי בן ציון מכיסו שטר של חמישים ל״י ואמר לבחור:

לבית המדרש ותחפש מי איבד ״קח לך מתנה ממני, ועתה עלה 
את הכסף״. עלה הבחור לביהמ״ד ואכן מצא אברך מבוהל 
מסתובב ומחפש שטר של חמישים ל״י שאבד לו. היה זה אברך 
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עני ומטופל בילדים שלוה חמישים ל״י מקופת הגמ״ח ואבדו לו. 

 מיד החזיר לו הבחור את השטר והשיב את נפשו.
לת חסד עם אדם מישראל! אמר לו רבי בן ציון: ״רואה אתה, גמ

גם אם צדקת מצד הדין, יש לעשות לפנים משורת הדין. אין 
פירוש ״הרי אלו שלו״ שאסור להבריז, אלא יש מצבים שצריכים 

  לנהוג בוותרנות, לפנים משורת הדין״.
 )תאיר המזרח(

 

 "השב תשיבם" )כב, א(
סיפר הגר"י זילברשטיין שליט"א: מעשה שאירע בבני ברק, 

מצא מעות מפוזרות, עליהן נאמר בגמרא ש"הרי אלו שילד 
שלו" ונתברר שהכסף נפל מהגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א. 
בא הילד להשיבן ורבי חיים סירב לקבלן כי טען שכבר נתייאש 

 מהמעות, וקטן לאו בר מחילה הוא.
ל "זצואולם אביו של רבי חיים, הגאון רבי ישראל יעקב 

כי הילד הקטן ירוויח בכך שיחזיר לו את אמר לבנו   ,הסטייפלער
המעות, כי המעשה יתפרסם ויצא עליו שם טוב, או אז הסכים 

 רבי חיים לקבל מהילד את הכסף.
 

 "כי יפול הנופל ממנו" )כב, ח(
ראוי זה ליפול  -"תנא דבי רבי ישמעאל: 'כי יפול הנופל ממנו' 

א מששת ימי בראשית, שהרי לא נפל והכתוב קראו נופל, אל
  .(.שבת לב)שמגלגלין זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב" 

כן  "אמר רבי חנינא: אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם
 'מה' מצעדי גבר" (תהלים לז)מכריזין עליו מלמעלה, שנאמר 

 .:(חולין ז)כוננו'" 
ישבו נבחרי תלמידיו של אחד הצדיקים המפורסמים ונשאו 

בהתבוננות דקה מן הדקה על מציאות ה' ונתנו בענייני אמונה. 
יתברך בכל פרט שבבריאה, דיברו על ההשגחה הפרטית. אמר 
תלמיד אחד: "עלה אשר נושר מן העץ עם משב הרוח בוודאי 
השגחה פרטית היא זו. וכל הטלטלות שעובר עד שנוחת על 

כל אלו בהשגחה פרטית  -הארץ וגם מקום חנייתו על הארץ 
חר: "מקל הליכה אשר תוחבים אותו הם". הוסיף תלמיד א

באדמה, בוודאי מזיז את גרגרי החול המצויים שם באותו מקום. 
ואחר כשמרימים את המקל, שוב חוזרים הם למקום הבור הקטן 
שנוצר. כל גרגר וגרגר, כך אמר, יש לו השגחה פרטית היכן ישכון 
בכל רגע. בתחילה כשהמקל דוחקו החוצה, ובהמשך כשהגומה 

 ת והוא נושר שוב פנימה".מתרוקנ
 

 "כי תבנה בית חדש" )כב, ח(
במדרש: הבונה בית חדש כיצד צריך לברך, כך שנו רבותינו 
הבונה בית חדש צריך לברך שהחיינו כדי לעשות נחת רוח 
ליוצרו. וצריך להבין מה החידוש בזה, הלא כל המצוות צריך 

אורה לעשות כדי לעשות נחת רוח ליוצרנו. אלא יש לפרש, דלכ
כיצד מברך שהחיינו על בית חדש, הלא דבר חולף הוא ולא דבר 

שיש בו תכלית, אלא אם בונה בית כדי לקיים בו מצוות מעקה 

ומזוזה, ושיהיה בית ועד לחכמים ולהכנסת אורחים, אז ראוי 
לברך שהחיינו. וזה מה ששואל המדרש 'הבונה בית חדש כיצד 

כיון שזה לא התכלית של  צריך לברך', הלא אין ראוי לברך עליו
האדם בעולם, ועל זה משיב 'צריך לברך שהחיינו כדי לעשות 
נחת רוח ליוצרו' שאם המטרה שלו הוא אכן כדי לעשות נחת 

  רוח ליוצרו ולקיים בו מצוות ראוי לברך עליו.
 )כתב סופר(

 

 "כי יפול הנופל" )כב, ח(
ונפלו ואנחנו באמת אמרו, כתיב בקרא )תהלים כ, ט( 'המה כרעו 

קמנו ונתעודד', ולכאורה צריך ביאור, וכי הצדיקים גם כן 
ואנחנו לא נפלנו'. אלא  -'נופלים', היה לו לומר 'המה כרעו ונפלו 

צריך לומר כי אין מציאות של 'לא נפלנו', הכל נופלים, אלא 
 ונשארים בנפילתם. וכמ -קמנו ונתעודד, ו'המה'  -ש׳אנחנו' 

וקם', והיינו שאף  -'שבע יפול צדיק שנאמר )משלי כד טז( 
  בנפילתו קרוי 'צדיק' מאחר שמיד 'קם'.

 )באר הפרשה(
 

"כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך ולא 
    תשים דמים לביתך כי יפול הנופל ממנו" 

 )כב, ח(
רעיון חדש שבו יתעשר וכיו׳׳ב,  -בשעה שהאדם בונה דבר חדש 

ל האדם , ולא יחיה יעשה מעקה למוח שבראשו שהוא גגו ש
בדמיונותיו כמה ירוויח בעסק זה וכו', כי יפול הנופל ממנו, כי 

 -ממחשבות ודמיונות אלו נופל האדם מכל היקר אשר נקצב לו 
אפילו אם נפסק לו ביום ראש השנה להיות לו טוב וריווח באושר 

 בעולם הזה יצא הדבר ממנו על ידי הדמיון שהוא מרבה בקרבו.
 )בן איש חי(

 

"גדלים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך 
 אשר תכסה בה" )כב, יב(

 בזמן שמתעטפים בטלית, מברכים ברכת "להתעטף בציצית".
נשאלת השאלה, הרי הציצית נמצאת על "כנפי כסותך, אשר 
תכסה בה", כלומר על הטלית, ונמצא שמתעטפים בטלית, לא 

 ית"?סח הוא "להתעטף בציצית" ולא "בטלובציצית, ומדוע הנ
ובאר רבי יחזקאל מקוזמיר, שהרי הציציות דרכן להיות תלויות 

עליהן מברכים, כי הן היותר שפלות.  אדווקסמוך לקרקע, ולכן 
  עליו לא מברכים... -מי שנמצא למעלה 

 )לאור הנר(
 

 "והשבותו לו" )כב, ב(
רבי אברהם ועקנין מיקירי בני ירושלים היה נוהג לקבץ תינוקות 
של בית רבן בשבת קדש אחר הצהרים אצל בית הכנסת והיה 

ומספר  מתיקה   מיני  להם   מחלק   ,תהלים פרקי   עמם   אומר 
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 באזניהם סיפורי צדיקים ומדות נאצלות. 
פעם ספר לילדי החמד על איש עני אחד בן טובים שמצא 

בית הכנסת. בקש האיש לקים מצות השבת שרשרת זהב יקרה ב
אבדה׳ ותלה מודעות על דבר המציאה אך במשך שנה תמימה 

 לא הופיע אף אחד לבקש אותה. 
יום אחד קרא אדם אחד את המודעה הישנה ובא לדרש את 
האבדה על־פי סמניה. שמע המוצא את הסמנים ובקש ממנו 

ן קצר להמתין מעט עד שיבדק אם הסימנים נכונים. לאחר זמ
יצא ומצא אמנם שהסימנים נכונים אבל במקום להשיב לו את 
השרשרת מיד, בקש מהמאבד להמתין מעט עד שובו. לאחר זמן 
מה שב לביתו עמוס במאכלים שונים ואחריו השתרכו שמונה 
אנשים אותם לקט מרחובות העיר ובקש מהם להשתתף 

כולם  בסעודת מצוה. אף אחד לא הבין לאיזו סעודה כוונתו אולם
נטלו ידיהם והסבו לסעודה בלי להביו על־מה ולמה. לפתע קם 
בעל הבית שלף מכיסו את שרשרת הזהב ושאל שוב את המאבד 
על הסמנים שלו, הראה לכל המסובים כי הסימנים נכונים. לאחר 
מכך עצם את עיניו ויאמר בהתרגשות 'לשם יחוד׳ והריני מוכן 

השבותו לו" ובשמחה ומזומן לקיים מצות עשה מהתורה של "ו
 עצומה של מצוה נתן את האבדה בידיו של האורח. 

בסיפור נפלא זה בקש רבי אברהם ועקנין להשריש בקרב צעירי 
הצאן את השמחה הגדולה שיש לחוש כאשר מקיימים כל מצוה 

 ולא לעשותה בלי כונה מצות אנשים מלומדה.
 

"ועתה למה נמות כי תאכלנו האש הגדולה 
 ומתנו... קרב אתה ושמע" )כב, כג(הזאת עוד 

בשנות אברכותו הצעירות כשהתגורר הגאון רבי אלעזר מנחם 
שך זצ"ל בליטא, כיהן כראש ישיבת קרלין סטולין בעיר לונינץ. 
באותה תקופה דעתו לא היתה נוחה מנסיעת בני הישיבה לימי 
החגים והמועדים במחיצת האדמו"ר זצ"ל, שכן חרה לו על אורך 

סיעות שערכו כשני ימים, מה שגרם בכל נסיעה ביטול זמני הנ
תורה גדול, אך הבחורים כמנהגם נסעו מידי שנה בשנה. פעם 
כששבו הבחורים משהות של חג השבועות בקרלין, בקשם 
הגרא"מ זצ"ל שישמיעו באזניו מדברי התורה ששמעו. ענו 
הבחורים שהרבי דיבר על דברי חז"ל )שבת פח:( "אמר ריב"ל כל 

ור ודיבור שיצא מפי הקב"ה יצאה נשמתם של ישראל דיב
שנאמר "נפשי יצאה בדברו" לכן אמרו ישראל למשה רבינו 
לאחר שתי הדברות הראשונות )כב, כג( "ועתה למה נמות כי 
תאכלנו האש הגדולה הזאת אם יוספים אנחנו לשמוע את קול 
ד' אלוקינו עוד ומתנו קרב אתה ושמע" תמה הרבי: וכי מה אכפת 
להם לישראל שיסתלקו מן העולם ותצא נשמתם בקדושה 
ובטהרה מתוך דביקות עצומה בבורא יתברך הלא הגיעו למדרגה 
הכי עליונה שיש, מדרגה של "נפשי יצאה בדברו"? ענה הרבי 
בשם ה"דברי חיים" זצ"ל מצאנז: אמת, זו מדריגה גדולה עד 
 מאוד, אבל כאב להם להפסיד את שמונה הדברות האחרונות,

על זה הם באו לפני משה כשנפשם בשאלתם: קרב אתה 
ושמע... ואת תדבר אלינו את כל אשר ידבר ד' א' אליך ושמענו 

ועשינו". כששמע זאת הגרא"מ זצ"ל התרגש, קפץ ממקומו 
ואמר להם: לא רק יומיים כדאי ללכת כדי לשמוע דבר תורה כזה, 

 אלא אפילו שבועיים ימים".

 

.. נקי יהיה לביתו "כי יקח איש אשה חדשה.
 שנה אחת" )כד, ה(

בחור אחד בעל ממון לקח אשה, אשר קצתה בלבוש ה'ישן' 
ובדרכים ה'ישנות' שקבלנו מאבותינו ובהם צעדנו דור דור. 
לאחר נישואיה דרשה ממנו ממון רב עבור בגדים ותכשיטים וכל 
מיני קישוטים המתאימים לבית מודרני ומתקדם. לא עברה שנה 

לתה כמעט את כל נכסיו. בא הבעל להתלונן על כך עד שהיא כי
לפני הרה"ק רבי נפתלי מראפשיץ זצוק"ל, אמר לו 
הראפשיצער: וכי מה אתה רוצה, הלא התורה הזהירתנו על כך 

אשה שהיא מהדור החדש ולא  -כי יקח איש אשה חדשה 
מה'מיושנים', נקי מנכסיו יהיה לביתו כעבור לא יותר משנה 

 אחת...
 

 תתן שכרו" )כד, טו("ביומו 
הגה"ק בעל ה"פרי מגדים" זיע"א נתקבל אחרי שבע שנות 
ישיבה בלבוב כאב"ד ור"מ בפרנקפורט. לכבוד המאורע הוא 
הזמין לעצמו קפוטה חדשה, מכיוון שהיה יושב על התורה בבית 
המדרש עד שעה מאוחרת בלילה, וכל רגע היה יקר בעיניו מפז, 

סכום כסף לצורך תשלום שכר  השאיר הגאון ביד אשתו הרבנית
 העבודה לחייט, ברגע שהלה יביא את הבגד המוכן. 

בבואו הביתה באישון לילה והרבנית כבר עלתה על יצועה לישון, 
הבחין בקפוטה החדשה שהיתה מונחת על השולחן, ה"פרי 
מגדים" חשש שמא היא עדיין לא שילמה לחייט את שכרו ויש 

תלין פעולת שכיר" וגם איסור בזה משום איסור דאורייתא "לא 
לחייט שהכשילו, אך את זוגתו הרבנית לא רצה להעיר משנתה 
כדי לשאול אותה. סגר איפוא את הדלת אחריו ויצא בחשכת ליל 
לחפש את החייט שבודאי ער הוא, כשמצא את בית החייט רעד 
הלה בכל איבריו מרוב התרגשות, וכי מה עושה רבינו בביתי 

הרגיעו הגאון והסביר לו את החשש בשעה כה מאוחרת? 
שכרסם בלבו. ופניו אורו בשמעו מפי החייט שהרבנית פרעה לו 

 כבר את שכרו.
 

      "תמחה את זכר עמלק מתחת השמים" 
 )כה, יט( 

תמחה את זכרו של עמלק וממשיכי דרכו, האומרים שכל 
הנעשה בהאי עלמא נעשה מאליו מתחת השמים, ואין השגחה 

פרט ופרט. אין לנו אלא להשריש בקרבנו שכל עליונה על כל 
אשר יארע בעולם, בין לטב בין למוטב, הכל נעשה בדבר הקב״ה 

 היושב בשמים ממעל ומנהיג את עולמו בכל צעד ושעל.
 )תפארת שמואל(
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