
 מרן ראש הישיבה
הגרמ”י ליפקוביץ זצוק”ל

 הגאון הצדיק
רבי ישראל אליהו וינטרויב 
זצוק”ל

 הגאון האדיר
רבי אברהם גנחובסקי זצוק”ל

 הגאון הגדול
רבי שלום בן ציון פלמן 
זצוק”ל
__  __

ויבלחט”א

 מרן ראש הישיבה
הגראי”ל שטינמן שליט”א

 מרן שר התורה
הגר”ח קניבסקי שליט”א

 מרן פוסק הדור
הגר”נ קרליץ שליט”א

 מרן רה”י
הגר”ג אדלשטיין שליט”א

 מרן הגאון
רבי יעקב אדלשטיין שליט”א

דברי שיח

כאיל תערוג

פרי חיים

נשיח בחוקיך

און יעקב
ג

משנת החפץ חיים

פניני דעת

דובב שפתיים

שו גחלים תלהט
נפ

פנינים משולחן רבינו

שלמים מציון

דרכי החיזוק

קובץ קכ”ה ה’תשע”ו
מחיר: גדול- 4 ₪ ׀ רגיל- 2 ₪

קובץ גליונות
פרשת בלק

ממרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור

פרשת וארא
ממרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור

זכות הלימוד בקובץ לעילוי נשמת
ר’ יעקב ב”ר אליהו יוסף ז”ל
נלב”ע י”ג בתמוז תנצב”ה



ניתן להשיג את הקובץ מודפס בערים הבאות:

אופקים
052-7635246 )סמיד(

בבתי הכנסת: 
*קיויתי
שיויתי

אלעד
054-8415551 )הופנר(

ישיבת בני ראובן

אשדוד
רובע ג’ - קרית חרדים 

058-3231891 )שוורץ(
רובע ז’

052-7668323 )מונק(

אשקלון
050-4181543 )לוי(

באר שבע
052-7628911 )היקלי(

בית שמש
קריה

02-9910398 )פינקלשטיין(
רמה ג’

*ביהכנ”ס אהבת תורה
02-9920797

כולל עטרת שלמה

ביתר
 A גבעה

*ביהכנ”ס זכור לאברהם

בית חלקיה
050-4156578 )מן(

בני ברק
*שכון ג’/יהודה הנשיא 

053-3145900 )גולדשטוף(
ויזניץ

050-4192923 )טסלר( 

בבתי הכנסת:
*הליכות חיים

*המרכזי - רמת אלחנן
*הליגמן
*לדרמן

*נאות יוסף
*משכנות יעקב

*דברי שיר
*שם אבותי

*אוהל משה ורחל- רח’ פרל
*יד אהרון

*שבת אחים
היכל צבי רח’ סירקין

אשכנז רח’ יעל
בית אריה רח’ גרוסברד פינת בעל 

התניא
קהל חסידים רח’ חולדה הנביאה

בכוללים:
*בית הלל

*נחלת משה

*חזון איש
*פוניבז’ )אוהל קדושים(

*ברסלב
אצל הנציגים בישיבות:

אורחות תורה
בית מאיר

בית מדרש עליון
גאון יעקב

משך חכמה
פונוביז’

קהילות יעקב
קרית מלך

שערי תורה
תפארת ציון

מרכז
*חנות גל פז- ר’ עקיבא 88

*חנות שאבעס חזון איש 49
פרדס כץ

052-7168580 )אבוחצירא 30(
בבתי הכנסת: 

*מנין אברכים )אבוחצירא 9(
קרית הרצוג

03-5708404 )שטרן(
052-7640848 )פרידמן(

שכון ה'
053-3151405 )נמירובסקי(

*ביהכנ”ס המרכזי

זכרון יעקב
04-6392214 )קניגסבוך(

חיפה
נוה שאנן 

054-8454992 )גינויער(
ישיבת נחלת הלויים

הדר
 *ישיבת תפארת ישראל
054-8596680 )חסידים(

טלז סטון
02-5335545 )חנות כל בו אלן(

יסודות
054-8413562 )פיינר(

*ביהכנ”ס המרכזי

ירוחם
ביהכנ"ס בית פנחס

052-7627788 )מיכאל(

ירושלים
*ישיבת מיר

052-7677676 )לוי(
גאולה

053-3172626 )אלה(
*חנות גל פז )מלכי ישראל(

בית וגן
02-6449498 )שעיו(

הפיסגה 46 )ניתן להשאיר הודעה(
בבתי הכנסת:

*אמשינוב

*מנין אברכים
בר אילן/נוה צבי

054-8474651
הר נוף

בבתי הכנסת:
*אמרי שפר

*קהילת בני תורה
*חניכי הישיבות- רח’ ברנד

כנסת
054-8429113 )גרוס(

נוה יעקב
052-7677676 )לוי(

סורוצקין
בבתי הכנסת:
*אהבת תורה
*באר שמואל

סנהדריה
052-7171376 מקוה פאג”י

עזרת תורה
 054-8474651 )אלקיכן(
*בית הכנסת בית ישראל

קרית יובל
052-7639488

רוממה 
*בית כנסת חניכי הישיבות

רמות א'
054-8408719 )גולדשטוף(

רמות ג'
*ביהכנ”ס 

חניכי הישיבות צא”י
053-3120780 )גליקסברג(

רמות פולין
*ביהכנ”ס אוהל יוסף

053-3180324 )דורוני(
רמת אשכול 

ביהכנ”ס חניכי הישיבות
שערי חסד

054-8498969 )קירט(
גילה 

 *ביהכנ”ס חזון נחום
052-7653820
מאה שערים 

ביהכנ”ס תפארת בחורים )הישן(
גוש 80 

*ביהכנ”ס בראשות הגאון ר’ דן 
סגל שליט”א

גבעת שאול
*ביהכנ”ס משכן באב”ד

מבוא חורון
054-8413562 )פיינר(

מודיעין עילית
*בכוללים:

עטרת שלמה, 
ישכר באוהליך, הר”ן

כתר תורה הרב אברמוב
חפציבה

052-7143196 )דרמר(

ישיבת כנסת יצחק
נאות הפסגה

052-7608620
קרית ספר

בית הכנסת: קהילת משך חכמה 
053-3127555

מרומי שדה 08-9791115
ברכפלד

* ישיבת מיר
דרדק 08-9741667

בבתי הכנסת
*אוהל תורה

*חניכי הישיבות רשב”י

נס ציונה
מוסדות אור תורת שלום

בכולל בראשות הרב יפת שליט”א  

נתיבות
054-8454356 )טרבלסי(

נתניה
רמת אפרים

052-7664668
ביהכנ”ס מנין אברכים רח’ גבע 25   

054-8452828 )וייס(

פתח תקוה 
בבתי הכנסת:

*אבי עזרי
*אוהל אברהם

*חניכי הישיבות
גני הדר 

*מקוה בעש”ט

קרית אתא
ישיבת מאקאווא 052-7626243

רחובות
050-4101805

ישיבת מאור התלמוד

רכסים
גבעה א’

052-7606491
 ישיבת כפר חסידים

053-3136168
גבעה ב’

כולל נר ישראל בית יצחק
052-7183722

גבעה ג’
052-7171992 )פרקש(

בביהכנ”ס
*היכל משה - בנה ביתך

תל אביב
ביהכ”נ אביר יעקב

050-6824384 )נוביק(

תפרח

 08-9924520

הזמנות במוקדים עד יום שלישי בערב.  ]*ללא הזמנה מראש[

המעונינים להפיץ באזור מגוריהם יפנו ל: 053-3145900 ׀ הפצה בארה”ב: 6463428424
ניתן לקבל קובץ זה בכתובת מייל: k.gilyonot@gmail.com ׀ להנצחות ע”ג הקובץ ניתן לפנות ל: 053-3145900
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 )קתח(בחו"ל  בלק ׀ פרשת 182' גיליון מס

 'דו שנה "תשע

 לרגל שמחת נישואי  מוקדשגליון זה 
 אנגלנדר יעקב יהושע ר' ח"הרהבת 
 שליט"א אנגלנדראליהו  ר' ח"הרה ונכדת

 יהי רצון שיזכו להקים בית נאמן בישראל 
 על אדני התורה והיראה

 ולהעמיד דורות ישרים מבורכים

  דבר העורך �

‰Ó Â·ÂË ÍÈÏ‰Â‡ ·˜ÚÈ 

 מרן אל נכנסתי השבוע
. פרטי ענין לצורך, א"שליט
 לפני כי מבחין אני, והנה
 עליה ובן רציני אברך ניגש

 בנו עם, ממרחק שהגיע
 מחזיק הבן. החמש בן הקטן
 ניגש והוא. תפילה סידור
 למרן בהתרגשות ואומר
 הגיע בנו' ה שברוך א"שליט
, והמרגש, הגדול לרגע

 תלמוד'ב קיבל הוא והשבוע
 סידור, לומד הוא בו' תורה

 והוא. בו להתפלל תפילה
 ברכת את לקבל הנה הגיע
 היה הילד. א"שליט הרב

. מאוד ושמח מרוגש
 תינוק של טהורה התרגשות

 .רבן בית של

 לשמו התענין א"שליט מרן
 ובירך, אמו ושם, הילד של

 שהוא כדי תוך, בחום אותו
 את לו להראות לילד מסמן

 הביא, כמובן, הילד. הסידור
 פותח מרן, הסידור את

 לאבי אמר ואז קצת מעיין
 .Â„ÈÒ‰ ‰ÙÈ „Â‡Ó¯: הילד
: תמיד לזכור הילד על, אבל

¯˜ÈÚ‰ ‰ÏÈÙ˙· ,ÚÂÓ˘Ï ‰Ó 
ÌÈ¯ÓÂ‡˘ !ÚÓ˘È˘ ÔÈ·ÈÂ 

˙‡ ˘Â¯ÈÙ ˙ÂÏÈÓ‰ Ê‡Â 
Ò·"„ Ï·˜˙˙ Â˙ÏÈÙ˙ È�ÙÏ 

ÔÂ„‡ ÏÎ. 

 ביותר מתאימים והדברים
 טובו מה' השבוע לפרשת
 משכנתיך יעקב אהליך
 התרגום ואומר' ישראל

 הינון טבין מה''  ירושלמי
 יעקב בהון דצלי משכנין
 זמנא ומשכן אבוהון

 ומשכניכו לשמי דעבדתון
 דבית לכון חזור חזור

 ''.ישראל
 

ם שלו ת  שב כת  ר  בב

ף  שטו ד גול ק  ח )יצ "ב  (ב

  פשט על הפרשה �
 )כט ,כב( "'וגו בי התעללת כי לאתון בלעם ויאמר"

 בתשובה חזר ולא נבהל לא איך לדבר התחילה שהבהמה כזה נס שראה אחר לתמוה יש
 כזה נס ראו שלא מאד תמהו מואב ששרי במדרש' ועי( דבר קרה לא כאילו אתה להתוכח נעמד רק

 תמיד אתו לדבר רגילה הבהמה כאילו לשרים להראות רצה הזה שהרשע ל"וי. )מימיהם
 ולא נצחתו שהבהמה' הי הסוף אבל חשיבותו שיראו כדי לה ומסביר אתה מתוכח והוא

 .השרים נגד בבושה ונשאר לה לענות מה לו' הי
 )(טעמא דקרא

 )כד ,כג( "'וגו יקום כלביא עם הן"
 ף את המצוות ללבוש טלית וכו'".: לחטווברש"י

 מה הכוונה "לחטוף" את המצוות?. ˘
 אף שיש זמן גם אח"כ, מ"מ משכימין לנץ, וזה נקרא "לחטוף". .˙
ˆÌÈÈÁ ÈÏÚ· ¯Ú 

 ,(עיין בבא מציעא דף ל"ב)שמעתי מרבינו שליט"א: אם צער בעלי חיים אסור מן התורה 
באיזה פסוק הוא נאמר? שאלתי למרן החזו"א ואמר מפרשת בלק דכתיב מה עשיתי לך כי 

(ועי' ספר מורה נבוכים להרמב"ם ובספר חסידים סי' תרס"ו, וברש"י שבת הכיתני זה שלש רגלים. 

 .ב' כתב שנלמד מ"עזב תעזב עמו", ועי' מאירי ב"מ ל"ב, ב') קכ"ח,
 (דרך שיחה)

      עלי שי"חעלי שי"חעלי שי"חעלי שי"ח �
    """"בגרמניהבגרמניהבגרמניהבגרמניה    היהדותהיהדותהיהדותהיהדות""""

 אותו. דמיין פרנקפורט בעיר ,בגרמניה הגדולים הרבנים אחד רבינו אל נכנס השבוע מימי באחד

 אינם שם דרובא רובא ל"ורח יהודים אלף כשבעים, שם שיש המצב על לרבינו תיאר א"שליט רב

' ה, דבר לכל גוים ממש, טהרה ולא כשרות לא, מילה ולא שבת לא. ביהדות מאום יודעים

, בהם התורה שלהבת ניצוץ את ולהאיר היהדות זיקת את לעורר מאוד משתדל והוא. ישמרנו

 .היהדות לחיק יהודים ועוד עוד להחזיר מצליח הוא לאט לאט ה"ב, ואכן

 .פה לגור. מצוה עצמו זה. ישראל לארץ לבוא להם להמליץ כדאי: א"שליט מרן

 ? למול יודעים אתם: א"שליט מרן

 מאוד מאוד, אבל. בתשובה שחוזרים גדולים ובעיקר - וגם קטנים גם מל אני. כן: א"שליט הרב

 כי, למילה להסכים להם קשה עדיין, שבת לשמור ומתחילים ביהדות שמתחזקים אלו גם כי קשה

 .נזק שום להם יקרה שלא להם שיסבירו גדולים רופאים להם מביא אני. מזה חוששים מאוד הם

 שתזכו'... הערלה גבעת' לעשות, בשעתו יהושע כמו ותזכו הלוואי, מאוד גדול דבר: א"שליט מרן

 מדין, למול עליהם לכפות היה אפשר הדין מצד), בחיוך( ואגב... האנשים אלפי כל את למול

 ...יכולים אתם אם יודע לא שאני אלא... מילה שמה כרחה בעל מילה... המצוות על כופין

 ישימו השלטונות כ"אח מיד כי... אחרון האיש יהיה זה, כרחו בעל מישהו אמול אם: א"שליט הרב

 ...סוהר בבית זה על אותי

 להם שאסדר מבקשים יהודים זוג בני לפעמים. הרבה שמתעוררת שאלה לי יש: א"שליט הרב

 לא והם. קטנה מאוד מאוד ביהדות שלהם הידיעה של שהרמה, אלא. כדין וקידושין חופה

. עצמו למול עדיין מוכן לא הוא, כעת. מהול אינו הגבר רבים ובמקרים, ומצוות תורה שומרים

 לשכנע אצליח ה"אי כ"ואח ומצוות לתורה יותר יתקרב הוא ואז. קידושין לו לסדר מותר האם

 ?מילה ברית לעבור אותו

 קודם עצמו שימול מ"מ שנשבה תינוק שהוא ואף, דינים הרבה לענין כגוי דינו ערל: א"שליט מרן

 קידושין לסדר שלא ל"זצ אברמסקי י"הגר הוראת שהביא' י' סי ד"ח יצחק מנחת ת"בשו' ועי( .יתחתן זה אחרי ורק

 ץ"היעב כ"מש ע"וע לו לסדר שלא מחוייבים המצוות על כפיה תורת משום מ"מ בקהל לבוא כשר הדין שמן פ"ואע לערל

 )לערל להינשא ישראל לבת היא שחרפה פ"אע א"ל אות ב"הי נחל עוז במגדל
 בליבו רוצה שהוא בפרט? עצמו ימול הוא שבהמשך צדקו בהן מבטיח הוא ואם: א"שליט הרב

 .מזה מפחד שהוא אלא למול

 .תירוץ לא זה 'מפחד' :א"שליט מרן

 .ידו תחת תקלה יצא ושלא בהצלחה שיהיה א"שליט מרן ובירכו

 



 

  �  הלכה דקדוק  �
  

לחיות עם שו"ע כולל שלושה דברים ראשית לדעת הכל, 
, ושלישית תמיד, זה עבודה של עבד, ושנית לקיים הכל

ואם זה לא מגיע עם עבודה פנימית זה קשה מאוד, רק 
אדם שחי כסדר עם הרגשה ותחושה אני עבד של הקב"ה, 
יוכל לעמוד בזה לחיות עם שלטון עצמי להיות כפוף לדבר 
ה' זו הלכה כל יום כל יום ובכל פסיעה שיני המלומדה לא 

ה לא בא עם עבודה פנימית, יכולים לזה כי זה מפרך אם ז
ללמוד את כל התורה כולה לדעת הלכה למעשה מה צריך 

  לעשות ופשוט לקיים הכל זה בכלל לא דבר פשוט.

שמעתי מאדם גדול כי אנשים סבורים כי לקיים מצוה זה 

דבר פשוט אבל האמת היא כי כדי לקיים מצוה בשלמות 

    .זה עבודה גדולה

גם  ,החלקיםשלשת  ע"פכל הנהגתו רבינו שליט"א 

התאמץ ללמוד הכל ולדעת הכל להלכה ולמעשה וגם 

מתאמץ בכל הכוח לקיים הכל כפי הכתוב והרי החיים של 

יהודי מרגע שפקח את עיניו עד שהולך לישון מודרכים 
הכל מסודר ורגע אחר רגע הוא כפוף וכופף את עצמו 

לנהוג כהלכה,  הספר שונה הלכות נכתב גם למטרה זו 

שיהיה מתומצת כל תהלוכת היהודי מבוקר  להכין הכל כדי

 רבינו סיפר ופעם[ .עד ערב ולקיים הלכה למעשה

 בדעתו היה לא הלכות השונה את כשכתב חילהשמלכת

 כ"אח אך להתנהג איך לדעת כדי לעצמו כתבו אלא להדפיסו
  .]להדפיס והחליט לרבים תועלת בזה שיש לדעת נוכח

בביהכנ"ס לדרמן נבנה גשר שיחבר בין ביתו של רבינו 

שליט"א לבהכנ"ס, העילה לבנית הגשר היה מפאת הקושי 

שהיה לרבינו לרדת מביתו ולעלות, ולכן מזה תקופה רבינו 

כן בנו היה מנוע מלבא להתפלל בביהכ"נ וצערו היה רב, ול
את הגשר שרבינו יוכל לבא לביהכ"נ  תמידין כסדרן, ואכן 

ל יום לביהכ"נ בס"ד מאז בניית הגשר רבינו מגיע כ

והנה למרות שבביהכ"נ לדרמן  להתפלל עם הציבור,

משתדלים שיהיה לכל היכל שני פתחים בצפון ובדרום 
כאשר נבנה הגשר לא נתנו את הדעת על זה ועשו לו פתח 

   .אחד

ראשונה שרבינו בא להתפלל בביהכ"נ דרך הגשר בפעם ה
הוא שמח מאוד כי מקום תפילתו הקבוע שנים רבות היה 

בביהכ"נ לדרמן, וחז"ל האריכו מאוד במעלת הקובע מקום 

לתפילתו, ורבינו במשך השנים הקפיד מאוד להתפלל 

תמיד רק בביהכ"נ לדרמן ובמקום קבוע, לאחר התפילה 
היכן הפתח השני לצאת בו כשבא רבינו לצאת הוא שאל ו

וכשלא היה אמר רבינו א"כ הוא לא אוכל לבא עוד פעם, 

כי אין לי כוח לצאת מהפתח ולעלות הביתה, [במאמר 

המוסגר, אכן הדבר תוקן ונעשה עוד פתח וכך מתאפשר 
לרבינו לבוא תמידים כסדרן], ומה פישרם של דברים, 

מצוה שימו לב, רבינו מאז עמדו על דעתו עוד לפני בר 

ממתי שלמד כי בביהכ"נ יש שני פתחים נכנסים בזה 

ויוצאים בזה נהג כך שלש פעמים ביום בכל תפילה נכנס 
בזה ויצא בזה, אתה מבין, כבר שבעים וכמה שנה היהודי 

הזה נכנס כל תפילה בפתח הזה ויוצא בפתח השני נו אז 

מה אתה חושב כי אחרי שבעים שנה הוא ישנה, ולכן הוא 

   .לא יהיה עוד פתח הוא לא יוכל לבא אמר כי אם

תשמע טוב יש כאן עבודת חיים, יהודי של שו"ע, ממתי 

שהוא הגיע לכלל הבנה כך גדל וכך חונך כי התכנית חיים 

היא עפ"י שו"ע ללא סטיה ימינה או שמאלה, כשצריך 
לקום קמים כשלובשים את הבגד לוקחים ביד ימין וכו' יש 

במלואה איך לשכב איך תכנית מפורטת ונצמדים אליה 

לקום וכך מתחילת היום עד סופו ללא סטיה כלשהי וכך 

   .בכל יום וחוזר חלילה

אם לכתחילה צריך לקום לותיקין אז קמים כל יום אבל כל 

יום ממש בשבת ובחול בימי שמחה ובימי עצב בזמן ובבין 

הזמנים, לא משנה אם הלך לישון בשתים או בארבע או 
ל הלכה מנהג וכדו' כל מה שקיבל בכל שעה אחרת וכך בכ

  מרבותיו הכל. 

סיפר לי סופר סת"ם כי יום אחד רבינו דופק בדלת ביתו 

בבקשה למדני את אומנות הכתיבה, אמרתי לו כך אמר 
אותו סופר ר' חיים חבל על זמנך עדיף שאתה תלמד, ר' 

חיים חייך והודה לי והלך, למחרת פגשתי חבר שגם הוא 

והוא אמר לי כי ר' חיים דפק  עוסק במלאכת הכתיבה

אצלו בדלת וביקש ללמוד אצלו והוא אכן התחיל ללמד 
אותו, המעשה הזה מלמד אותנו כמה דברים, ראשית כי 

אם כתוב בגמ' שת"ח צריך לדעת כתב אז הוא צריך לדעת, 

ואם כן צריך ללכת ללמוד, ללא חכמות, שנית כי רבינו 

הספיק ללמוד מוצא זמן לכל דבר, גם את זה הוא עוד 
לכתוב, ושלישית כי אם הסופר אומר לו כדאי לך ללמוד 

ולא לכתוב הוא לא מתווכח ואומר לו שאינו צודק, אלא 

הוא שותק מחייך והולך, [במאמר המוסגר, רבינו אכן למד 

לכתוב והתחיל לכתוב כדי לקיים בעצמו מצוות כתיבת 
ס"ת אבל לאחר שראה כי אין כתבו נאה חדל מכך, כך 

   .עתי]שמ

הוא לא רואה את עצמו  ראיתם פעם עבד זה תמונתו
הכל מתוכנן שיעבוד מוחלט עד כלות  ,חפשי בכלום

  הכוחות. 

ואם ישאל השואל אבל מה כל זה שייך אלינו, זה מעבר 
לכוחות, תשובת הדבר, כי נכון זה לא דבר שניתן לחיקוי, 

אבל כן ניתן לחיקוי ההבנה וההשגה והשינון כי עבדי ה' 

חנו, כפשוטו, וככל שהשגה זו תגבר כן ממילא יגבר כוח אנ

  קבלת העול. 

אוי אבל זה חיים קשים, זה מעייף, זה כבד מדי, ידידי 

היקר לך נא לרחוב רשב"ם תפגוש יהודי כולו מלא 

בשמחה, אז כנראה שאם זה מגיע מהמקום הנכון זה עושה 

 הלוי יהודה רבי דברי את לעצמנו ונשנן טוב ומאוד טוב,
כי אלוקים עשה את האדם ישר  ".חפשי לבדו הוא' ה עבד"

הודי יקר אם תלך ישר תגיע חשבונות רבים, יוהם ביקשו 

רחוק.
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 הפרשה פניני
 

 לא לוקחים מאדם דבר שניתן לו

 ה'. )בלק כג, ח( זעם לא אזעם ומה ל-א קבה לא אקב מה

ידוע שיש הרבה מצוות שאנשים מזלזלים בהם, יש מצוות של בין אדם 

למקום ויש מצוות של בין אדם לחבירו, ומיד לאחר בריאת העולם קין 

ה, ועל דור המבול והבל נכשלו בחטא של בין אדם לחבירו ע"י קנא

שלא נחתם גז"ד עד שפשטו ידיהם בגזל, ובכל  )ק"ח א'(כתוב בסנהדרין 

 ונכשלים בזה יותר. ,הדורות רואים שהחלק הזה יותר קשה לאדם

אמרינן עה"פ וקל זועם בכל יום, וכמה זעמו רגע, וכמה  )ז' א'(בברכות 

ה רגע, אחד מחמשת רבוא ושמונת אלפים ושמנה מאות ושמנים ושמנ

בשעה, וזו היא רגע, ואין כל בריה יכולה לכוין אותה שעה חוץ מבלעם 

הרשע דכתיב ביה ויודע דעת עליון, השתא דעת בהמתו לא הוה ידע 

דעת עליון הוה ידע, אלא מלמד שהיה יודע לכוין אותה שעה שהקב"ה 

כועס בה, והיינו דאמר להו נביא לישראל עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך 

אמר להם הקב"ה  :מאי למען דעת צדקות ה', א"ר אלעזר מואב וגו',

לישראל דעו כמה צדקות עשיתי עמכם שלא כעסתי בימי בלעם הרשע 

שאלמלי כעסתי לא נשתייר משונאיהם של ישראל שריד ופליט, והיינו 

דקא"ל בלעם לבלק מה אקב לא קבה אל ומה אזעם לא זעם ה', מלמד 

 שכל אותן הימים לא זעם.

קל זועם לכאורה זה סתירה, שהרי זעם זה דבר לא טוב,  והנה מש"כ

שזה מורה על מידת החסד  )עי' בס' שערי אורה( וקל כתוב בספרים

הכי גדולה, דבחסד יש ג"כ מדרגות, וקל זה המדרגה הכי גדולה של 

 )פרשת בראשית א' ל"א(חסד, ובמה שהקב"ה זועם יש חסד, וכמש"כ 

 היינו המות.ובמד"ר )ט' ה'( כתוב דוהנה טוב, 

כיון שזה סיבה אנשים מתעוררים לעשות חשבון  'טוב'והטעם שזה  

במעשיהם ולא לחיות בלי התבוננות, וכמו כן ע"י הזעם שיש עונש יש 

בזה חסד גדול, וא"כ הזעם שהקב"ה זועם זה חסד, אבל בלעם הרשע 

 רצה לנצל את הזמן הזה של הזעם לקלל את ישראל.

מנהיג בהם את העולם, והוא הנהיג שבכל והנה להקב"ה יש הנהגות ש

יום יהא רגע של זעם, אבל הרי ביכלתו לשנות ההנהגה, וכמו דשינה 

את ההנהגה הרגילה שזועם בכל יום, דבאותו זמן שרצה בלעם לקלל 

הקב"ה לא זעם, הי' ביכלתו לשנות שבאותו יום בלעם לא ידע לכוין 

את העולם, שנתן  את אותו רגע, שהרי גם זה הנהגה שהקב"ה מנהיג

אפשרות לבלעם לדעת את אותו רגע מה שאחרים לא יודעים, ולמה 

 ה את הנהגה זו ולא את זו?הוא שינ

אלא משמע שהקב"ה לא לוקח מה שזיכה לבן אדם, בודאי שהוא יכול 

לקחת אבל אינו רוצה לקחת, דאינו פוגע בזכיות של אדם, שלא לזעום 

בזכיות אדם אפי' של בלעם  באותו יום הוא עושה, אבל אינו פוגע

 הרשע.

וזה להיפך מדרך בני אדם, דבמה שלא נוגע לאדם הוא יכול להיות 

טוב, אבל מה שנוגע לאדם יש קנאה ושנאה, אבל הנהגתו יתב' היא 

להיפך דאפי' מבלעם הרשע אינו נוטל מה שזיכהו, ועדיף לשנות 

י' כשהוא הנהגתו ולא לזעום באותם ימים, הרי רואים את דרכי ה' שאפ

משנה הנהגתו הוא אינו משנה מה שנוגע לאחרים, ואפי' שהוא רשע 

 ורוצה לנצל את הזמן הזה לקלל הוא לא לוקח ממנו.

השני, וכ"ש שלא מ ללמוד מזה, עד כמה שלא לקחתוזה מוטל עלינו 

לפגוע באחרים, הקב"ה רוצה שאדם ילך בדרכיו, אז גם זה צריך לדעת, 

, יעשה לעצמו ולא יפגע בזולתו, וזה בדיוק דאפי' אם צריך לעשות דבר

להיפך ממה שאנשים עושים, דדבר ראשון זה לפגוע באחרים, אבל 

לעצמו הוא רוצה שישאר, אבל הקב"ה עשה צדקה מיוחדת שלא כעס 

באותם ימים, וזה אנחנו צריכים ללמוד לא לפגוע באחרים שזה שוקל 

רום בכללות יותר מהכל, ואם אדם יתנהג כך, יש לקוות שזה יג

שישתנה מבט האדם איך להתנהג עם אנשים, וזה יהי' תועלת גדולה 

 מאוד, כי אם זה יהי' כראוי גם החלק של בין אדם למקום יהי' כראוי.

דכשהגוי שרצה להתגייר בא להלל ורצה ללמוד  )ל"א א'(מצינו בשבת 

את כל התורה כשעומד על רגל אחת, א"ל מאי דעלך סני לחברך לא 

 כולה ואידך פירושא היא זיל גמור. ו היא כל התורהתעביד ז

איזה מצוה של בין אדם למקום, וכגון שיקיים  והנה הלל לא אמר לו  

אלא א"ל מאי דעלך קריאת שמע שזה דבר גדול מאוד לקבל עומ"ש, 

כיון שזה העיקר שעל ידו הכל יהא טוב, בודאי  סני לחברך לא תעביד,

המפתח של האדם להיות טוב צריך צריך לקיים את כל התורה, אבל 

להתחיל בבין אדם לחבירו, וכאן הקב"ה בעצמו הראה לנו עד כמה 

שלא לפגוע בזכיות של אדם, ואם אדם ילך בדרך זה גם התורה 

והתפילה יהא הכל על הצד היותר טוב, והקב"ה יעזור שכל אחד ישתדל 

הלתך ימים )ימלא פי ת .ללמוד מזה, וע"י זה אפשר להיות עובד ה' אמיתי

 ("חומרת הפגיעה בחבירו"נוראים שיחה 

 פלא גדול
 )בלק כב, ט( עמך האלה האנשים מי ויאמר בלעם אל יםאלק ויבא

' וגו לילה בלעם אל יםאלק ויבא נאמר (פכ"ח)בי אליהו דא איתא בתנ

, שתכזב אתה איש לא העולמים רבון, לפניו לומר לו היה '(,כ ,כב במדבר)

 בני חביבין הללו, ידיך מעשה[ שתכלה( ]להשתג) אתה אדם בן ולא

 אלא, כן עשה לא והוא, רצונך שעשו ויעקב יצחק אברהם בני, חביבין

 בבקר בלעם וישכם שנאמר, מיד ללכת והשכים גדולה שמחה שמח

 הקדוש אמר (,ב"וכ א"כ  שם)' וגו הוא הולך כי יםקאל אף ויחר', וגו ויחבש

 הלך עכשיו, ואחד אחד כל בלב ירמכ שאני בי שיודע זה ראו, הוא ברוך

 .הוא הולך כי אלהים אף ויחר נאמר לכך, ישראל את לקלל

לעם היה נביא וידע שהקב"ה בואמר רבנו שבאמת הענין פלא שהרי 

שאין הקב"ה יודע  מות והנסתרות, ואיך היה סבורול תעליודע כ

שאינו עושה  אלא שכך טבעו של בעל מדות מושחתותמחשבותיו, 

על תנא דבי אליהו להרה"ג )פי' משנת אליהו . י ידיעתו הפשוטהאפילו כד

 עמ' תכ(רי"כ שליט"א 

 

לקראת ימי בין המצרים ]שיהפכו לטובה בב"א[ אנו מבקשים מכל מי שיש בידו ד"ת בהלכה ובאגדה או הנהגה על 
ים שעברו בענינים אלו עניני בין המצרים ות"ב ומגילת איכה ממרן רבנו שליט"א. או הערות והארות על הנכתב בשנ

 שיואיל להעבירם בהקדם למערכת לזיכוי הרבים
 

 .158גליון  
 ’שנה ג

 בלקפרשת 
 ו”תשע שנת

 ששים גיבורים
 לזכות ולהצלחה

 יהושע אליעזר בן גיטל
 שמחה ברכה בת הנדלו
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 בית כנסת  -ענין בפרשה

 ב משכנותיך ישראלקמה טבו אהליך יע
 , וכאן נביא עוד כמה ענינים.בית הכנסתעל עניני ן פר' תרומה תשע"ד ו מדברי רבנו בגליונכתבכבר 

 
 מקדש מעט

רמות א'  ת "שערי תבונה"קהילשיחת רבנו בחנוכת בית הכנסת שע"י 
 אור לכ"ד תשרי תשס"ב -םירושל

הגמ' אומרת במגילה )דף כ"ט א'( על הפסוק ואהי להם למקדש מעט, 
אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל, זה נקרא "מקדש מעט". אחרי 
שבית המקדש חרב בעונותינו הרבים, נשאר מקדש מעט, ומה זה 

 רשות שבבבל.המקדש מעט, אלו בתי כנסיות ובתי מד
היה במשך זמן גלותינו, המון בתי כנסיות ובתי מדרשות, שהיה שם כל 
"הלב" של כלל ישראל, קול תורה ותפילה הי' נשמע בכל הבתי כנסיות 

תש"ה הכל חרב. יש  –ובתי מדרשות, ולדאבונינו בשנים שבין ת"ש 
דברים  ע"י שעושים בהם מקומות ששרפו! יש מקומות שהחריבו בהם

ני יגוד לבית הכנסת כמו קולנוע, מגרש ספורט, וכהנה כל מישזה בנ
 .ט רח"לדברים שחיללו את הבתי מקדש מע

לדאבונינו ביחד עם כל ישראל החריבו את הבתי כנסיות ובתי  
וברוך השם שחלק מכלל ישראל זכה להשתקם בארץ  מדרשות.

ישראל, ולבנות שוב את הבתי כנסיות ובתי מדרשות, ושוב לעשות 
מעט. עד שהקב"ה ירחם ויהי' המקדש האמיתי. המקדש לא  מקדש

 "המעט" אלא המקדש "הגדול" אבל בינתיים בונים ב"ה מקדש מעט.
אבל המקדש מעט יש לו קצת דינים של בהמ"ק יש איסור נתיצה. כמו 

)סי'  שאסור לנתוץ מאבני בהמ"ק ואבני המזבח, ככה יש ג"כ דין בשו"ע
יב את המקדש מעט, אפי' לא חורבן שאסור לעשות משהו שמחר קנ"ב(

ממש, אלא אפי' לקחת משהו מבית המדרש יש דברים שאסור, וכן 
)עי' ביאור  לשנות משהו שבנו במקדש מעט ואפי' עד כדי כך שיש דיון

אם מותר להוציא את המטלטלין, הכסאות והשולחנות של  הלכה שם(
דש הבית המדרש, ועכ"פ בבחינה מסוימת זה כעין מקדש, רק מק

 "מעט".
א"כ צריך להיות לפי"ז ג"כ כלל מה שיש במקדש האמיתי, במקדש 
הגדול. צריך להיות גם במקדש מעט. ובמקדש האמיתי ידוע שלא הי' 
סתם שכל אחד השתתף בממונו, כמו שכתוב בפסוק כל איש אשר 

מורים בפרשת אידבנו לבו, ואמנם נדבו זהב תכלת וכו' כל הדברים ה
ן, שנתנו כל אחד, אבל חוץ ממה שהי' ממון הי' ג"כ תרומה. וזה הי' ממו

 "הלב" שלהם, ולכן הלב של כלל ישראל הי' בבית המקדש.
ולא הי' כמו בשאר דברים, למשל כשאחד בונה בית. בשעה שהוא בונה 
את הבית אין שום חילוק מה הוא התכוין, העיקר שיש בית, שאפשר 

אדם צריך, ואם  שם ואפשר להשתמש בו את השימוש מה שבןלהיות 
 רוצה שימוש אחר, משתמש שימוש אחר.

זה היה עשוי עם "הלב" של אבל לא כן הבית המקדש ולא כן המשכן, 
כלל ישראל לא דוקא בזמן שעשו אלא ואם הי' הלב של כלל ישראל, 

גם בהמשך, כל זמן שהלב של כלל ישראל הי' טוב, הי' שייך לבנית 
אבל אם ח"ו כלל ישראל ירד, ולא המשכן לבניית המקדש אז הי' קיים, 

ש לבנות משכן, הי' הלב שלהם בדרגה כמו שצריך להיות לבנות מקד
 החורבן. אז הי' חלילה וחס

והמקדש שלנו המקדש מעט, ג"כ צריך להיות כעין זה. כדי שהמקדש 
יתקיים, שהמקדש מעט יהי' בו התועלת שצריך להיות ממנו, צריך 

נים בונים אותו לשם מקום שיתפללו להיות באותו מדרגה. שבזמן שבו
שם, שיהי' לימוד התורה, שיהי' ליבן של ישראל לאביהם שבשמים, 

 !ובלי זה אין לו ערך! הוא סתם בית
בית זה לא מקדש מעט. וכמו המקדש האמיתי כך גם המקדש מעט  

צריך להיות עם לב של כלל ישראל. לכל הפחות אלה שמשתתפים בו, 
 שבנו אותו, צריך להיות "הלב" שלהם שם.אלה שיסדו אותו, אלה 

ובמה הלב שלהם שם, במה? חוץ ממה שכל אחד צריך לעשות את 
 הדברים שבין אדם למקום  אבל צריך ג"כ שיהי' בין אדם לחבירו.

אם יש בית כזה שיש שנאת חנם, או מחלוקת, או חלילה וחס מהדברים 
וחס להיפך  האלה, אז המקדש לא קיים, זה לא מקדש מעט! זה חלילה

 ממקדש. וזה צריך להיות לא רק בשעה שבונים, רק כל הזמן.
דוקא במקומות קדושים השטן עושה את כל השליחות שויש לפעמים  

שלו. הוא רוצה לעשות פירוד הלבבות, בין איש לרעהו, ארם אחד נפגע 
על דבר קטן שהוא חושב שפגעו בכבודו, ועי"ז יש ריב, יש מחלוקת, 

זה לא מקדש! הבית מאבד את הצורה של המקדש.  ואז חלילה וחס
 והוא ההיפך ממקדש, ואז ח"ו יש סכנה גדולה אם הוא יכול להתקיים.
לכן הדבר העיקר מה שצריך לדאוג, שכל אחד ישתדל עד כמה 
שאפשר, לתת "מלבו" למקום המקדש, שהלב שלו יהי' מאוחד, עם כל 

. ואז יהי' המקדש האנשים שמתפללים בו, שלומדים בו, ושנמצאים בו
 המעט ישמש את תפקידו מה שצריך לשמש.

ולכן זה הדבר מהעיקרים מה שרואים לדאבונינו בכמה מקומות, שיש 
ריב דוקא במקום הקודש, "מקום המשפט שם הרשע" מקום הקודש 

 שהי' צריך להיות דוקא כולם באהבה ואחוה, יש חלילה וחס ריב!
היות לבם באחדות, ובזכות וזה צריך להיות כל אחד מהמשתתפים, ל

מצא מזה תורה יר, שזה יתקיים הרבה הרבה שנים, והזה הקב"ה יעזו
ויראת שמים, ושהאנשים שיתפללו בו, שיכנסו בו, יתחזקו בתורה, 

 ביראת שמים, יתחזקו בכל הדברים של רוחניות.
ועד כדי כך עד כמה צריך להיות הלב של כל אחד ואחד, כמו שמצינו 

ב על שנאת חינם, ומה זה שנאת חנם אומר רש"י שבית המקדש חר
אם על פי דין אין חיוב לשנוא אותו, זה נקרא שנאת בשבת דף ל"ג, 

לדאבונינו יש מקומות שנכשלים בזה, והדבר הזה הוא חנם! ו
 מהעיקריים כמו שכבר הזכרנו.

ולא באתי לתבוע חלילה מאף אחד, אלא אדרבה רוצים שכולנו נגיע 
חד ירגיש שיש שמחה בלבו אם יש להשני טוב. אם לדרגה כזאת וכל א

יש לכל יהודי טוב, בפרט יהודי שקרוב אליו, שירגיש שמחה, ועי"ז נהי' 
אהבת הבריות, אהבת איש לרעהו, אז מקוים במשך הזמן שיהא 
במקום קדוש כזה דבר לא רק להיפך משנאה אלא יהי' "אהבה". אז 

לזכות למקדש האמיתי  המקום הזה יתקיים, ונזכה עי"ז במשך הזמן
לא רק המקדש מעט. אלא המקדש הגדול, שעל ידי זה יהי' ומלאה 

)ימלא פי  הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים, וכולם יהיו מאושרים.

 תהלתך עניני ציבור(
 כנס "מורא מקדש"

 אור לכ"ט אב תשס"ב ב"ב-בהכ"נ דברי שירב
ת הכנסת ובית רים בטלים בביבדבר גודל הענין להיזהר שלא לדבר דב

)תרומה קלא ע"ב( ובזוהר הקדוש  ידוע מה שכתוב בספרים ,המדרש
ברים דברים האסורים ודברים בטלים איזה עונש גדול רח"ל יש אם מד

על )שער הכונות ד, ב(  וכמדומה שכתוב ,בהמ"דבו ית הכנסתבב
האריז"ל שהי' נמנע מלדבר אפי' בדברי תורה בבהכ"נ. ורק ללמוד ממש 

אבל לדבר הי' נמנע מחשש שמא יבוא לדברים בטלים. וא"כ הי' לומד 
 מה צריך להוסיף?! 

בזה. וא"כ וכן ידוע שבעל התוס' יו"ט עשה מי שבירך מיוחד למי שנזהר 
 ?מה צריך להרבות בדברים

והרי בלימוד התורה התיבות מה שבן אדם מדבר הם קדושים, אך ע"י 
אחד הוא אומר דברי  דיבורים שלא כדין מטמאים אותם. ולפעמים מצד

תורה אבל זה הולך רח"ל  לקטרוג, יש ע"ז קטרוג ולוקחים את התיבות 
  ומטמאים אותם.

ממילא בודאי שצריך כל אחד להתחזק, ולראות לא רק לחזק את עצמו 
אלא גם לעורר את השני שישתדל עד כמה שאפשר לדבר רק דברי 

 תורה!
צל מכל הצרות, מה ובודאי בזכות זה הקב"ה יעזור שכלל ישראל ינ

שכיום לדאבונינו לא חסר צרות. יום יום נהרגים יהודים, יש קטרוג 
 גדול! ובודאי אם נתחזק בדבר זה זה יציל הרבה מאד.

והקב"ה יעזור באמת שכל אחד מאתנו יתחזק בזה, ועי"ז  נינצל 
 מהרבה צרות. ונזכה לגאולה האמיתית במהרה בימינו אמן.

 לא לדבר בבית כנסת
נמצא בא' הקבלות, שלא  ת של רבנו שליט"א לפני ר"ה תשנ"חובקבל

 בבית כנסת. שיחת חוליןלשוחח 
בשיחת חולין לעצה בבית כנסת שהיו מדברים עמו דרך כלל כאמת בוב

 מבית מדרש ורק אז מדבר עמם. תצאמשתדל להיה ותושיה 
 גדר תנאי בבית כנסת

 דהא' בתוס מבואר ,לפורייא' ועיילי ה"תודג' ע"ב  דףבבא בתרא 
 ,פירושים' ב בזה יש עשויות הן תנאי על שבבבל כנסיות דבתי דאמרינן
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 החמה מפני ולהכנס ולשתות לאכול מותר בבנינן עודןו י"רש של' א
 מותר יהא שיחרבו דלאחר הוא התנאי י"הר ולשיטת ,הגשמים ומפני

 .ראש מקלות חוץ שירצו מה מהם לעשות
 מאי ,ולשתות לאכול אוסרת שהדהקדו כיון תנאי מהני מה ב"צ הנה 

 ולא ?קדושה חצי לעשות יש ואיך האלה הדברים כל להתיר תנאי מהני
 הקדשה י"ע לאסור כח לאנשים שיש מפני דנאסר דמה מרלו משמע
 ,בכוונתם זהד מתפרש לאסור מתכוונים איןד בפירוש מתנים וכשלא

 האד ולשתות לאכול ולאסור להקדיש כונתם דאין לומר יכולים ולכן
 ולשתות לאכול אסור' יהי הזה שבמקום לחדש אנשים שבכח מצינו לא

 בלי מעצמו ס"הביהכנ על שחל בקדושה דין שזה כ"וע ,בחמה ולהכנס
 ?התנאי מהני מה כ"וא לאסור שיקדישום

 להתנות שיכול מצינו לא ,ב"בדה קדשי או מזבח לקדשי בהקדש והנה
 ?דבר כזה יש ןכא ולמה ,להשתמש מותר' שיהי מסוים דבר לגבי

 י"הר ולשיטת ,דברים בכמה מתנה ד"ב לב מהני מה ע"צ שם גם אמנם 
 ממילא זה ודאי הא הדברים כל בחורבנן גם דאסור מה דהא טפי קשה

 ואיך קדושה דין נשאר בחורבנן גם דלכן קיימין כשהיו קדושתן מחמת
 טובפר ,הקדושה יפקע דאיך בחורבנן איסור' יהי שלא לענין תנאי יועיל
 לגמרי הקדושה אז גם יפקע דלא הרי אסור נשאר ראש דקלות כיון

 .לחצאין קדושה אז' יהי זה ואיך
' יעוי חול דברי לעשות תנאי דמועיל לשמה עיבוד לענין מצינו ובאמת 

 )אילת השחר ב"ב ג, ב(. וי"ל ב"צ זה וגם ב"מ' סי ח"באו
 חנוכת בית הכנסת

הילת ישועות דוד שיחה בחנוכת בית כנסת דרכי איש שע"י ק
 .באחוזת ברכפלד

 הרי ל"חז ,ציבורב שנעשה לדבר ביחיד שנעשה דבר דומה שאינו ידוע
 מכם ומאה מאה חמשה מכם ורדפו' ח ו"כ ויקרא הפסוק על אומרים

 היה לא והלא החשבון הוא כך וכי שם י"ברש והובא' וגו ירדפו רבבה
 מועטין דומה ואינ אלא ,ירדופו אלפים שני מכם מאה אלא לומר צריך

 למרובין גירסא ויש ,התורה את העושין למרובים התורה את העושין
 .המצות את העושין

 לרדוף יכולים שחמשה שבמקום גדול כ"כ הוא ההבדל אומרת זאת 
 רק לרדוף צריכים היו מאה כן ואם ,עשרים פי שזה אנשים מאה רק
 אם מהדו לא זה כי רבבה היינו מאה פי ירדפו הם אך ,אלפים שני

 הרבה הרבה שזה המצות את עושין מרובין התורה את עושין מרובין
 .יותר

 רק ,אחד במקום נמצאים האלה האנשים כשכל דוקא מדובר לא וזה 
 ,תורה לומדי הרבה מצות עושי הרבה יש ישראל בכלל אם בכללות
 עושים שאם ממה יותר הרבה יחסי באופן גדולה יותר הרבה היא הזכות

 .אנשים קצת
 ברוב של ענין יש אנשים הרבה שנמצאים במקום ,דבר עוד יש אבל 

 מקום על ונעמוד מקומות בהרבה ראבגמ יש זה ועל ,מלך הדרת עם
 .אחד

 ,קורא כשהוא גדול כהן הרואה ב"ע ח"ס דף ביומא אומרת המשנה 
 רואה אינו הנשרפין ושעיר פר והרואה ,הנשרפין ושעיר פר רואה אינו

 רחוקה דרך שהיתה אלא רשאי שאינו מפני אול ,קורא כשהוא ג"כ
 אך מות אחרי' בפר קורא גדול שהכהן' פי כאחת שוה שניהם ומלאכת

 את ששומע ומי הנשרפים ושעיר פר של מצוה גם והיה ,לחודש בעשור
 שאי אלא ,שאסור מפני ולא ושעיר הפר שריפת את רואה אינו הקריאה

 .הפרים שריפת תא יש התורה קריאת של זמן שבאותו כיון אפשר
 ומאי ,לזה מזה ללכת איסור שאין פשיטא שואלת א"ע' ע בדף' והגמ 

 ריש דאמר לקיש כדריש דתימא מהו' הגמ מתרצת איסור שאין ל"קמ
 במצוה שעסוק כיון אמינא הוה' שהי' פי ,המצות על מעבירין אין לקיש

 ללכת כדי הקריאה מקום את לעזוב לו אסור' יהי הקריאה כששומע
 ללכת לו אסור' יהי השריפה את שרואה מי או ,השריפה את תלראו

 ,מותר שזה ל"קמ המצות על להעביר אסור כי הקריאה את לשמוע
 בזמן מלך הדרת עם ברוב ,בזה יש מצוה איזו מצוה מאי' הגמ ומפרשת
 עם ברוב מתקיים ג"הכה של הקריאה את או הפר שריפת את שרואים

 .מלך הדרת
 כלום עצמו מצד בזה אין באמת הרי פר שריפת זה מה ולכאורה 

 הפר את לשרוף אמרה התורה מצוה שיש כיון אבל ,לא ותו פר שורפים
 בזמן ה"הקב כבוד מתכבד בזה מלך הדרת יש זה את שעושים בזמן אז

 זה ועל ,מלך הדרת הוא כזה דבר ,בציבור שנעשית מצוה שרואים
 מעבירין איןש מפני משם לעבור לו שאסור סברא' שהי' הגמ אומרת

 באמת למה י"רש ומפרש איסור בזה שאין התנא ל"קמ ,המצות על
 .בה עסוק שאינו מאחר הוא מעבר דלאו מותר

 רק המצות על מעבירין אין דין יש מתי דין שנתחדש אומרת זאת 
 על דבר שום עושה ולא ורואה עומד שאדם כאן אבל ,שעושים בדבר
 רואים פ"עכ ,המצות על ןמעבירי שאין ההלכה נאמרה לא כזאת מצוה

 מצוה ובלי ,מלך הדרת בזה יש בציבור נעשה זה אם מצוה שזה היות כי
 מצוה עושים כאן אבל ,דבר שום בזה' יהי לא פר ישרפו אם

 אבל ,כלום לא זה שלכאורה בדבר אפילו בציבור מצוה וכשמתקיים
 הדבר שנעשה בזמן אז עושה והציבור זה את לעשות אומר ה"הקב אם

 כרגיל מלך הדרת זה ומה ,מלך הדרת עם ברוב של ענין יש נשרף שהפר
 בכל היה וכך השמחה את מרגיש העם כל היה מלך מכתירים כשהיו

 למשהו אדם איזה כשמכתירים מסוימת בבחינה יש היום וגם ,הדורות
 במצוה גדולה שמחה יש וכך זה את וחוגגים שמחים מאד אנשים

 .מלך הדרת וזה עם ברוב שנעשית
 אנשים ,שקורה מה מרגיש לא הוא מקום לכזה שבא אדם כלל ובדרך 

 סוף בלי עד מצות לרכוש יכול והוא מצוות שמתגלגלות איך יודעים לא
 בציבור שמתפללים אדם בני למשל הנה ,לב שימת קצת צריך רק

 כשנעשה יותר מצוה שיש ויודעים ,ליחיד ציבור בין חילוק שיש יודעים
 ה"קכ' בס ברורה המשנה .חשוב זה כמה עד יודעים לא אבל בציבור
 ברוכים ל"ז היכלות ספר בשם כתבו כי :ל"וז היכלות ספר בשם מביא

 עושה שאני מה לבני ותגידו תאמרו אם מרכבה ויורדי שמים' לד םאת
 נשואות עיניהם שיהיו אותם ולמדו ק"קק ואומדים שמקדישים בשעה
 בעולם הנאה לי אין כי ,למעלה עצמם ונושאים תפלתם לבית למרום
 אני שעה באותה ,בעיניהם ועיני בעיני נשואות שעיניהם שעה כאותה

 ,זכותם ומזכיר ומנשקה ומחבקה יעקב בדמות כבודי בכסא אוחז
 ישראל שכלל בזמןוהיינו ש .המשנה ברורה. עכ"ד גאולתם וממהר

 ה"להקב שמחה כ"כ ויש ,אליהם מסתכל ה"הקב קדושה יםאומר
 זה האיך לראות יכולים כ"א ,מלך הדרת שעושים בזמן שעה באותה

 מלא להיות צריך והיה מלך הדרת ויש בציבור מצוה כשמתקיים
 לכבוד דבר שעושים מתרבה שמים שכבוד רואה כשהוא בשמחה

 אמן קדושה קדיש אומר כשהציבור רואה אחד אם הדבר ואותו ,שמים
 שמחה בזה צריך היה יום יום שאומרים הדברים כל רבא שמיה יהא
 .המלך את שמכבדים על

 מלך הדרת יש זו בשמחה כאן וגם ,ללמוד צריכים שאנחנו מה זהו 
 מקום שנחנך שמח ישראל מכלל שחלק ,בציבור מצוה שמתקיים

 ותפילה המצות וקיום התורה לימוד ציבוריות מצוות בו לקיים שיוכלו
 שמחה וזוהי המלך את שמהדרים הדברים אלה כל רבא שמיה יהא אמן

 .גדולה
 לשם סתם בא והוא לב שם לא אדם אם כי זה על לב לשים צריך אבל 

 שמחה להכניס צריך זה את שידגיש אדם רק תועלת מזה אין ,סקרנות
 ,מכאן לקחת צריך אחד כל וזה המלך את מכתירים שכאילו בלבו

 צריך' הי יום יום בחיי דאמת אליבא אבל לן קמשמע מאי ולכאורה
 בזמן שמחה עם מלא להיות צריך היה היום ובמשך ,שמחה להרגיש
 כל שעושה בזמן ,קדושה שאומר בזמן רבא שמיה יהא אמן שאומר
 האיך שרואה גדולה שמחה לו להיות צריך היה שבציבור הדברים
 יתחזק ואחד אחד שכל יעזור באמת ה"והקב ,שמים כבוד שנתרבה

 לבו כל וימלא שמים כבוד בציבור שעושה ודבר דבר בכל לראות ,בזה
 עם ברוב להיות שזכה בשמחה מלא התפילה אחרי שיצא עד בשמחה

 שכבוד על בלבו להכניס שיותר מה ישתדל ואחד אחד וכל ,מלך הדרת
 שמים שכבוד שעושים רואים אנחנו' ד ברוך וכעת ,מתרבה ה"הקב

 בזה יש בזה משתתף הציבור וכל הכנסת בית שעשו ידי על יתרבה
 שכבוד שזוכים שמח להיות צריך אחד וכל ,מלך הדרת עם ברוב משום
 את שעושים אנשים שיש ז"ע וגם לשמוח מאד ז"ע ויש ,מתרבה שמים

 לקיים שיזכו לכולם יעזור ה"והקב שמים כבוד שיתרבה ומשתדלים זה
 שירגיש ז"עי מאד לעלות יזכה אחד שכל עד מלך הדרת עוד מצות עוד

 הרגישל וצריך ,יתרומם אחד כל ואז מתרבה שמים שכבוד על שמחה
 ובגשמיות ברוחניות יזכה אחד כל עליה שירגיש ז"ועי מתעלה שהוא
 .סלה אמן בימינו במהרה האמיתית לגאולה ויזכו מאושר יהיה

 לחנוכת בית הכנסתמכתב 
 יצ"ו ...לכ' קהילת . בס"ד

שמחתי לשמוע שזכיתם להקים בית כנסת בו כל אחד יכול לשפוך 
קונו, ביחד עם בני תורה האהובים מאד חד לבבו עם ישיחו ותפלתו ול

בעיני השי"ת. ומאד ראוי שהמקום קדוש זה לא יתחלל ח"ו ע"י דיבורים 
המתנגדים לקדושה, וישמש רק לדיבורים ודברים שבקדושה ויהי נועם 
הי' עליכם, וגם הספר תורה שזכיתם להכניס לקרוא בה כמו שאמרו 

ר מורא שמים וכובד שכמו שניתנה במורא ברתת ובזיע לכן יהא ניכ
  ראש. ויה"ר שיתקדש שם שמים במקום זה.

 הכו"ח.
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 ספיק לקבל ממנו תשובה כי התחילו אז להתפלל מנחה.

 
 

 
 

 א אודות מצות תפילין ומהנהגותיו וכאן הבאנו דברים נוספים”ה הבאנו הרבה ענינים מרבנו שליט”בא תשע ’בגליון פר

 
 לימוד תורה בעת הנחת תפילין

וכל קורא  ,לו קורא בתורהיהמניח תפילין כאינו במכילתא )בא פרשה יז( שנ
ן )ראש ”ח לח י(. וכתב הר”ע )או”, וכן נפסק בשובתורה פטור מן התפלין

אינו ”תפילין, הוא משום ש פטור מהנחת שהעוסק בתורההשנה יז.( שהטעם 
 תמוה, שהרי לגבי הנחת ’ולכאו ”שדברי תורה הן עליו לאות ,צריך אות

ט אסור להניח תפילין ”בשבת ויו“ע )לא א( ”ט נפסק בשו”תפילין בשבת ויו
, ”ואם מניחים בהם אות אחר היה זלזול לאות שלהם ,מפני שהם עצמם אות

 ”אות“כ למה הלומד בתורה רק פטור מהנחתם, והרי אם התורה היא ”וא
 , ויהיה אסור להניחם. ”אות”נמצא שבהנחתן הוא מזלזל ב

ן, שהרי זה ודאי שאין לטעון כי כשם ”ליישב את דברי הרובפשטות נראה 
שדוחים את האות של תפילין מפני האות של שבת כך המניח תפילין יהיה 
אסור ללמוד תורה, וכן שיהיה אסור ללמוד תורה בשבת, כי פשוט שהתורה 
לא ניתנה כאות בלבד, אלא שיש בה גם אות, ולכן, רק הנחת תפילין אסורה 

ת התפילין לאות, וכן מטרת השבת לאות, אבל לימוד תורה בשבת, כי מטר
בלבד, אלא שממילא מתקיים בו אות, ולכן אינו זלזול  ”אות”אין מטרתו ל

ן, בעת לימוד התורה אין איסור ”לא בתפילין ולא בשבת, וכן לגבי טעם הר
 לקיים אות נוסף, כגון הנחת תפילין, כי אין לימודה נעשה לצורך אות.

 ן, השיב ”א על דברי הר”ל שטינמן שליט”בני את מרן הגראי אולם כששאל
 
 
 

 תמוז תקל"ה י"גנלב"ע ור השנים ין זצ"ל בעל האירבי אריה לייב עפשטהגאון מרנא יום היארצייט של 
 

 הוצאת ספר אור השנים
 משני אחד שהוא ספר ל"זצ הפרדס בעל עפשטיין לייב' ארי' לר השנים אור הספר את רבות שנים לפני לדפוס בעצמו והוציא טרחשליט"א  בנור

 היות הספר את שהדפיס שהסיבה שליט"א רבנו והסביר ומצווה מצווה כל לפני ההכנה את מביא ובו ,א"מהגר הסכמה שקיבלו הבודדים הספרים
 אחרי השואה את הספר הנ"ל. . ורבנו היה הראשון שהדפיסשמים ליראת מועיל והוא

בשנת  דוד שמידל שליט"א, ולא היה אפשר להשיגו כאן בארץ ישראל ורבינו הדפיסו מחדש רה"גבינו שבזמנו היה העתק אחד אצל הרוסיפר 
 .תשכ"ז

כספי, כדי להוציא לאור את הספר 'אור השנים', והוסיף ואמר שיש הנהגה משמים שאם אדם מוציא ספרו של צדיק, בזכות עוד אמר לי הוצאתי מ
למי שיסייע להדפיס ספרו, בהדקמה לאור השנים מהדו"ב, זה מוציא ספרים שלו, עוד הוסיף רבינו שאחר זמן רב ראה את הברכה שכתב המחבר 

השקט ובטח במחניהם יזכו לראות  ריכו ימיהם ושנותיהםאפרש שיחתי יבקע כשחר אורם יאם כאשר כוונתי אליהם וז"ל 'וכל המסייעים לזכות הרבי
 בניהם ובנותיהם וזרעם וזרע זרעם בכל טוב כחפציהם'. בתחלה לא ידעתי מברכה זו.

 דיק.ו דמי יודע אולי מה שהתפרסם ספרו אילת השחר הוא בזכות ברכתו של אותו צותואמר רבנו בענותנ
 הדפסה בשנת תשמ"א

נלהבת )בעילום שמו( לבאר גודל כתב הקדמה בשנת תשמ"א כמה ת"ח רצו להוציאו ספר זה שוב, וביקשו מרבנו שיכתוב הקדמה על הספר, ואכן 
 התועלת בהנהגה ע"פ ספר ק' זה, באופן קיום המצוות, 

 הקדמת רבנו
וקיימנו והגיענו להו"ל ספר אור השנים, מהגאון הקדוש ר' ארי' ליב עפשטיין ז"ל אבד"ק וכך כתב: ימלא פינו שבח והודי' לשמו יתברך על שהחיינו 

ה דקעניגסבורג. הספר, הוא מנין המצות מסודר לעבודת האדם מדי יום ביומו, בצירוף אמירה בפה לפני כל עשייה שהוא מזומן לקיום המצוה. והנ
לא הוא בסוף קהלת 'סוף דבר הכל נשמע את האלקים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל עיקר עבודת האדם בעוה"ז הוא בעשיית המצוות, ומקרא מ

 האדם' וכיון שזה תכליתו, מובן מאליו, שכל מה שמרבה בעשייתן הוא עולה יותר ברום המעלות. ואף דהדברים פשוטים לא נתמעט חשיבות הדברים
 ע"ח בענין המצוות ונדפס בימלא פי תהלתך )ח"א עמ'  רבנו והולך הספר. ומאריך שםלשנן לנו את זה, כדי לחזק בליבנו את זה, ועל יסוד זה סובב 

 (. ע"ט–
ו, ומסיים: והנה הספר הזה שלפנינו, שכולו בנוי על התכלית הזה, לחזק בלבותינו ענין המצות, עשייתם, וזכירתם, להלהיב לב האדם לפני עשיית

בדורות הקודמים חיו הרבה צדיקים, שהי' ניכר מכל אורח חייהם, . נחוץ מאד בכל הזמניםולב מי לא יבין שספר כזה שידע מהו רוצה לעשות, 
אמנם ע"י ירידת הדורות נתמעטו מאד הצדיקים, וספר כזה משנה צורך הוא לנו, כי בספרים  איך שהם חיים ברוח זה שהמצות הן נשמת אפם.
 בקיום כל מצוה באהבה ובהתרגשות. נראה עבודתו ליוצרו, שמכל תנועהמסוג זה, במיוחד יש אפשרות לתאר לעצמו עובד ה', 

נראה להביא ברכה לתוך ביתינו ללמוד ממנו, להרבות במעשה המצות, גם זכותו של המחבר, יעמוד לנו לזכות להיות מהזוכים ומזכים בקיום  
 המצוות כרצונו יתברך.

 ברכת המחבר
 הוסיף. מר שאין מה לאאבל לבסוף ראה את הדברים ו ,עוד כמה מילים אחרי מה שאכתוב שהסטייפלר זצ"ל אמר שיוסיף לכתוב שליט"א ואמר רבינו

 ענין הספר
רבינו הוסיף שענין הספר אור השנים הוא דביקות במצוות. וכענין שהיה בשנת )תשס"ה( בשעת השתיה בבוקר אמר רבינו בן אדם אם ראשו על 

זמן, ואיך? הנה כתוב בספרים דאם אדם חושב בימות החול על דבר מסוים שדבר זה בשבת כתיפו יכול להיות דבוק בהקב"ה ובקיום המצוות כל ה
אסור, מקיים בזה המצוה "זכור את יום השבת לקדשו", ולפי"ז ה"ה להיפך יכול לחשוב על דבר שזה מותר אף בשבת, וכגון שותה מים עם דבש 

לענין שבת או לא, דסוף סוף המים מקבלים איזשהו מראה, ובכך מרויח מצוה וחושב לעצמו אם צביעה קלושה זו של דבש נחשב צביעה באוכלין 
שחשב על שבת, ולא דוקא לעניני שבת אלא בשאר דברים נמי וכגון שאוכל מאכל וחושב לו שהוא מאכל היתר ללא חשש ערלה וטבל וכדו', וע"י 

 שמתבונן בזה נעשה דבוק בהקב"ה ובמצותיו, ורק צריך לזה שימת לב.
 ות רבנוגליונ

 על הספר של רבנו ציין רבנו הרבה הערות, ובעיקר דברים שצ"ע בכונת המחבר, ואכ"מ, ובתחילת הספר רשם רבנו בכת"י להגיד על כל דבר שכתוב
 . ]ומקורו מדברי האור השנים מ"כ כ"ד[.הריני מקבל עלי ' בלי נדר'

 הערות בדבריו
 שאינו מי ז"ולפי לאו זה דהשמר איתא' ב ג"י במכות והנההביא רבנו באילת בשחר:  'רוךיו אשר ככל לעשות ושמרת)שופטים יז, י( ' פסוקעל ה
 זמן בכל שומע ואינו שהעובר כתבו והחינוך ם"הרמב ועשית כתוב ולא לעשות ושמרת כתוב ה"משו ואולי ,זה בלאו גם עובר ד"ב כהוראת עושה

 על רק נאמרה זו שמצוה נראה מקרא של פשוטו הרי זה ל"מנ מקשה ו"תצ צוהמ ח"והמנ ,זה באיסור עובר הגדול והחכם השופט כמצות לעשות
 עשה מצות המבטל דכל כתב השנים אור פרובס ש"עי תסור דלא הלאו א"י פסוק להלן נאמר ועליהם הגזית בלשכת שיושבים הגדול ד"ב פסק

 )אילת השחר שופטים יז, י(. אלו ועשה תעשה בלא עובר דרבנן
 חומר דרבנן

 שכתב השנים אור בסידור ועיין ?תסור דלא לאו קיום על מברכין כאן ולמה מברכים לא לאו על דהרי ע"יל .תסור מלא"ש שבת כג, א כ' ובאילה
  .אסמכתא דהוא ל"צ זה פסוק הביאו לא כאן' שבגמ ואף יורוך אשר ככל דועשית ועשה תסור דלא לאו ועשה לאו יש דרבנן דבכל

השנים כל דבר דרבנן כותב לקיים ועשית ככל אשר יורוך, ול"ת לא תסור, יוצא לפי"ז דיש חומר בדרבנן מדאורייתא ובספר אור  :ואמר רבנו בע"פ
 דהוה גם עשה וגם ל"ת, ואילו בדברים של דאו' הוי רק איסור.

 לשם יחוד ענין
 .יחוד לשם בענין ג"צ סימן ד"יו ק"מהדו י"בנוב כ"עמש. אמר רבנו 'וכו יחוד לשםבענין 

 ומשמע ,השם את כותב לא ושם ספרו על הסכמה נתן א"הגראדוננו ו ,מצוה עשיית כל על יחוד לשם כתב הפרדס לבעל השנים באור הוהנ 
 )ימלא פי תהלתך ביאורים בתפילה(. ש"עי ברור יותר תפלה עיון בסידור והנוסח ,'ושכינתי ה"קב יחוד לשם לומר טוב שם אמירת דבלא

 .לפני כל מצוהבעל האור השנים  נה שלול פסח את נוסח הכול לומר בלירבנו שליט"א רגי
 המנהג להיות ער בלילה

פרדס וז"ל אור השנים בספרו ההלילה וללמוד, דמקורו מדברי בעל האותו  יעים לגיל כ' להיות ערים כלכשמגבישיבות אמר רבנו על מה שנהגו 
 הנכנם בליל וכן ,שלימות שנה ג"י אחר םהאד משני שנה ד"לי הנכנס שבליל ה"זצללה אייזיק יצחק' מוה הישיש והבקי החריף המובהק מרבי קבלתי

  .ל"עכ ומנוסה בדוק והוא ויעלה יצמיח כן ויתעלה ת"השי תלעבוד לילה באותו בדעתו האדם יסכים כאשר שלימות שנה' כ כלות אחר שנה א"לכ
]ומרן הגרח"ק שליט"א אמר לנו  ., אבל אם יותר מכך לא כדאי לעשותואמר רבנו שאם מחמת זה שיהיה ער יפסיד רק סדר א' זה שווה לעשות כך

 דברי בעל הפרדס[.  שוםלהיות ער כל הלילה מאביו הסטיפעלר  שכשהוא נעשה בן כ' אמר לו
 

 מכתב ברכה מרבותינו שרי התורה שליט"א
 מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א

 ה החדשה של ספר אור השנים היוצא בימים אלוומרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א להוצא
 

 חשון תשע"ו. בס"ד
מרן הגרח"ק[  -]בואו ונחזיק טובה לידידנו הרה"ג ר"י אוהב ציון שליט"א שמוציא לאור מחדש ברוב פאר והדר את ספרי בעל הפרדס שאנחנו 

ה"ה יבקע כשחר אורם יאריכו ימיהם ושנותיהם השקט ובטח יה"ר שיקויים בהנ"ל ובכל המסייעים בידו ברכת המחבר זלל ,מצאצאיו זללה"ה
 במחניהם יזכו לראות בניהם ובנותיהם בכל טוב.

 חיים קניבסקי
 . שטיינמןא.ל ג"א מצטרף



  ד"שפפרי חיים 

    ñáñáñáñá""""ãããã                                              é ø ôé ø ôé ø ôé ø ô     - - - -    í é é çí é é çí é é çí é é ç    ïåéìâïåéìâïåéìâïåéìâ –    ùùùùôôôô""""ãããã    ääää ' ' ' 'æåîúæåîúæåîúæåîú    òùúòùúòùúòùú""""åååå        

 ìòá ïøî åðéáøî ìòá ïøî åðéáøî ìòá ïøî åðéáøî ìòá ïøî åðéáøî""""øçùä úìéàøçùä úìéàøçùä úìéàøçùä úìéà""""èéìù èéìù èéìù èéìù """"àààà        
áä úîùð éåìéòìáä úîùð éåìéòìáä úîùð éåìéòìáä úîùð éåìéòìøåçøåçøåçøåç ø÷éä  ø÷éä  ø÷éä  ø÷éä ï å é ö  ï á  í é é çï å é ö  ï á  í é é çï å é ö  ï á  í é é çï å é ö  ï á  í é é çæ æ æ æ """"èçìáé ïá ìèçìáé ïá ìèçìáé ïá ìèçìáé ïá ì""""äøä àäøä àäøä àäøä à""""ø âø âø âø â ' ' ' 'èéìù áéåè éáö íäøáàèéìù áéåè éáö íäøáàèéìù áéåè éáö íäøáàèéìù áéåè éáö íäøáà""""àààà        

  

äáåùú éðîæäáåùú éðîæäáåùú éðîæäáåùú éðîæ.... . .. . .. . .        
ä íéîé äîë éðôìä íéîé äîë éðôìä íéîé äîë éðôìä íéîé äîë éðôì éë íìåòä øîàî åðéáø éðôì åøéëæ éë íìåòä øîàî åðéáø éðôì åøéëæ éë íìåòä øîàî åðéáø éðôì åøéëæ éë íìåòä øîàî åðéáø éðôì åøéëæ""""æåîúæåîúæåîúæåîú""""éú éùàø äæ éú éùàø äæ éú éùàø äæ éú éùàø äæ  úåá úåá úåá úåáææææ éðî éðî éðî éðî

úúúú äáåù äáåù äáåù äáåùîîîî ïéùîùî ïéùîùî ïéùîùî ïéùîùîååååïéàáïéàáïéàáïéàá . . . .ååååæç åøîà éøä åðéáø øéòäæç åøîà éøä åðéáø øéòäæç åøîà éøä åðéáø øéòäæç åøîà éøä åðéáø øéòä""""êúúéî éðôì ãçà íåé áåù ìêúúéî éðôì ãçà íåé áåù ìêúúéî éðôì ãçà íåé áåù ìêúúéî éðôì ãçà íåé áåù ì,,,,    
 àìà úåîé éúî òãåé íãà éëå àìà úåîé éúî òãåé íãà éëå àìà úåîé éúî òãåé íãà éëå àìà úåîé éúî òãåé íãà éëååëå íåéä áåùéåëå íåéä áåùéåëå íåéä áåùéåëå íåéä áåùé ' ' ' 'äáåùúá åéîé ìë åàöîðäáåùúá åéîé ìë åàöîðäáåùúá åéîé ìë åàöîðäáåùúá åéîé ìë åàöîð....    àààà"""" éðîæ äîì ë éðîæ äîì ë éðîæ äîì ë éðîæ äîì ë

áåùúáåùúáåùúáåùúääää     ÷ø ÷ø ÷ø ÷øïéàáå ïéùîùîîïéàáå ïéùîùîîïéàáå ïéùîùîîïéàáå ïéùîùîî , , , ,ä á å ù ú  í å é  à å ä  í å é  ì ë  é ø ää á å ù ú  í å é  à å ä  í å é  ì ë  é ø ää á å ù ú  í å é  à å ä  í å é  ì ë  é ø ää á å ù ú  í å é  à å ä  í å é  ì ë  é ø ä????        
 íîåúùé äàåø ìëå íîåúùé äàåø ìëå íîåúùé äàåø ìëå íîåúùé äàåø ìëå êéàä êéàä êéàä êéàä åðéáø éç åðéáø éç åðéáø éç åðéáø éç ïîæä ìë ïîæä ìë ïîæä ìë ïîæä ìë åæ äùâøä íò åæ äùâøä íò åæ äùâøä íò åæ äùâøä íò ìù ìù ìù ìù""""äá å ùúá  ê é î é  ì ëäá å ùúá  ê é î é  ì ëäá å ùúá  ê é î é  ì ëäá å ùúá  ê é î é  ì ë""""....        

~  ~    ~  
õøà éñôà ìë êåììäéåõøà éñôà ìë êåììäéåõøà éñôà ìë êåììäéåõøà éñôà ìë êåììäéå............        

ä ìå÷ òåîùì íéù÷áîä ìëå íéîëç éãéîìúä éðôá úåìöðúäáä ìå÷ òåîùì íéù÷áîä ìëå íéîëç éãéîìúä éðôá úåìöðúäáä ìå÷ òåîùì íéù÷áîä ìëå íéîëç éãéîìúä éðôá úåìöðúäáä ìå÷ òåîùì íéù÷áîä ìëå íéîëç éãéîìúä éðôá úåìöðúäá ' ' ' 'çëáçëáçëáçëá , , , , úåðåéìâ úáéúëá áåëéòä ìò úåðåéìâ úáéúëá áåëéòä ìò úåðåéìâ úáéúëá áåëéòä ìò úåðåéìâ úáéúëá áåëéòä ìò
íéðåøçàä úåòåáùá íééç éøôíéðåøçàä úåòåáùá íééç éøôíéðåøçàä úåòåáùá íééç éøôíéðåøçàä úåòåáùá íééç éøô , , , , á÷ò á÷ò á÷ò á÷òúåãøèúåãøèúåãøèúåãøè äåöîã  äåöîã  äåöîã  äåöîã äìåâáå õøàá ìàøùé úøäèáäìåâáå õøàá ìàøùé úøäèáäìåâáå õøàá ìàøùé úøäèáäìåâáå õøàá ìàøùé úøäèá....    ååååìãåâììãåâììãåâììãåâì     åúâàã åúâàã åúâàã åúâàã

 äìåãâä äìåãâä äìåãâä äìåãâäò åðéáø ìùò åðéáø ìùò åðéáø ìùò åðéáø ìùìììì    åàå÷îä øåãéäå úåøùëåàå÷îä øåãéäå úåøùëåàå÷îä øåãéäå úåøùëåàå÷îä øåãéäå úåøùëå÷î ìëá úå÷î ìëá úå÷î ìëá úå÷î ìëá úìàøùé úåîìàøùé úåîìàøùé úåîìàøùé úåî , , , , éúàöé éúàöé éúàöé éúàöé åéô ìò åéô ìò åéô ìò åéô ìò úåàøì úåàøì úåàøì úåàøì èòî èòî èòî èòî úà úà úà úà
úåàå÷îä úåøùëúåàå÷îä úåøùëúåàå÷îä úåøùëúåàå÷îä úåøùëäìåâì äìåâì äìåâì äìåâì  , , , ,áåáåáåáå""""áåè øúåéä ãö ìò åàöîð äáåè øúåéä ãö ìò åàöîð äáåè øúåéä ãö ìò åàöîð äáåè øúåéä ãö ìò åàöîð ä , , , , òåîùì éúøæçá åðéáø çîùå òåîùì éúøæçá åðéáø çîùå òåîùì éúøæçá åðéáø çîùå òåîùì éúøæçá åðéáø çîùåíéøáãä úàíéøáãä úàíéøáãä úàíéøáãä úà....    

Ç÷î éðàù åðéáøì éúøîà éúòéñð íãå÷åÇ÷î éðàù åðéáøì éúøîà éúòéñð íãå÷åÇ÷î éðàù åðéáøì éúøîà éúòéñð íãå÷åÇ÷î éðàù åðéáøì éúøîà éúòéñð íãå÷åíéøãåäî úåàå÷îä ìë éë äåíéøãåäî úåàå÷îä ìë éë äåíéøãåäî úåàå÷îä ìë éë äåíéøãåäî úåàå÷îä ìë éë äå , , , , åðéáø áéâä åðéáø áéâä åðéáø áéâä åðéáø áéâä"""" ìò êééù íàä ìò êééù íàä ìò êééù íàä ìò êééù íàä
ïåçèá äæïåçèá äæïåçèá äæïåçèá äæ" ..." ..." ..." ...        

÷á éúåéä éãîå÷á éúåéä éãîå÷á éúåéä éãîå÷á éúåéä éãîå""""ëæ éèéñ äîðôá ÷ëæ éèéñ äîðôá ÷ëæ éèéñ äîðôá ÷ëæ éèéñ äîðôá ÷ ãäãäîä äøåúä ìå÷î íùáúäì éúé ãäãäîä äøåúä ìå÷î íùáúäì éúé ãäãäîä äøåúä ìå÷î íùáúäì éúé ãäãäîä äøåúä ìå÷î íùáúäì éúé íù íù íù íù úìéä÷á úìéä÷á úìéä÷á úìéä÷á""""íéçà úáùíéçà úáùíéçà úáùíéçà úáù""""    
ááááäìéìå íîåé äøåú éøåòéùäìéìå íîåé äøåú éøåòéùäìéìå íîåé äøåú éøåòéùäìéìå íîåé äøåú éøåòéù , , , ,ååååø÷éòáø÷éòáø÷éòáø÷éòá ììåëá  ììåëá  ììåëá  ììåëá """"á÷òéì úîàá÷òéì úîàá÷òéì úîàá÷òéì úîà""""ù ù ù ù îîîî ãáì ãáì ãáì ãáì éëøáà éëøáà éëøáà éëøáà ììåëä ììåëä ììåëä ììåëäääää íéâìôåî íéâìôåî íéâìôåî íéâìôåî

äìéìå íîåé äøåúá íéìîòääìéìå íîåé äøåúá íéìîòääìéìå íîåé äøåúá íéìîòääìéìå íîåé äøåúá íéìîòä , , , , ùé ùé ùé ùé åá åá åá åá áø ÷ùçá ãåîìì íéàáä äìéä÷ä éðáì áøòáå ø÷åá øãñ íâ áø ÷ùçá ãåîìì íéàáä äìéä÷ä éðáì áøòáå ø÷åá øãñ íâ áø ÷ùçá ãåîìì íéàáä äìéä÷ä éðáì áøòáå ø÷åá øãñ íâ áø ÷ùçá ãåîìì íéàáä äìéä÷ä éðáì áøòáå ø÷åá øãñ íâ
ååååäìåãâ úåáäìúäáäìåãâ úåáäìúäáäìåãâ úåáäìúäáäìåãâ úåáäìúäá úåéâåñ  úåéâåñ  úåéâåñ  úåéâåñ ùäùäùäùä"""" ñ ñ ñ ñïåéòáïåéòáïåéòáïåéòá , , , ,ù ãòù ãòù ãòù ãò ïéà ïéà ïéà ïéà øáë øáë øáë øáëîîîî ùøãîä úéáá íå÷ ùøãîä úéáá íå÷ ùøãîä úéáá íå÷ ùøãîä úéáá íå÷íéôéñåîåíéôéñåîåíéôéñåîåíéôéñåîå äðäë åéìò  äðäë åéìò  äðäë åéìò  äðäë åéìò 

äðäëåäðäëåäðäëåäðäëå . . . .åååå éúøôéñ éúøôéñ éúøôéñ éúøôéñ íéøáãä íéøáãä íéøáãä íéøáãäå åðéáøìå åðéáøìå åðéáøìå åðéáøì ìòôúä ìòôúä ìòôúä ìòôúäøáãäîøáãäîøáãäîøáãäî , , , ,çîùåçîùåçîùåçîùåù ù ù ù  úåðéãîá íâ úåðéãîá íâ úåðéãîá íâ úåðéãîá íâääää êë ìë úå÷åçø êë ìë úå÷åçø êë ìë úå÷åçø êë ìë úå÷åçø ãäãäî ãäãäî ãäãäî ãäãäî
 ìå÷ äîøá ìå÷ äîøá ìå÷ äîøá ìå÷ äîøáåðúøåúåðúøåúåðúøåúåðúøåúäùåã÷ä äùåã÷ä äùåã÷ä äùåã÷ä ....        

 åúâäðä èéáøù úçú ìëäå åúâäðä èéáøù úçú ìëäå åúâäðä èéáøù úçú ìëäå åúâäðä èéáøù úçú ìëäå äàìôðä äàìôðä äàìôðä äàìôðä ìù ìù ìù ìù äìéä÷ä áø äìéä÷ä áø äìéä÷ä áø äìéä÷ä áøäøääøääøääøä""""ø âø âø âø â ' ' ' 'èéìù õøô ãåãèéìù õøô ãåãèéìù õøô ãåãèéìù õøô ãåã"""" à à à à âéäðäì àáù âéäðäì àáù âéäðäì àáù âéäðäì àáù
 úà úà úà úà äùåã÷ä äìéä÷ä äùåã÷ä äìéä÷ä äùåã÷ä äìéä÷ä äùåã÷ä äìéä÷ä íù íù íù íùôòôòôòôò""""ìù åúëøáå åúàøåä éìù åúëøáå åúàøåä éìù åúëøáå åúàøåä éìù åúëøáå åúàøåä éåðéáø åðéáø åðéáø åðéáø ....        

 ïë åîëå ïë åîëå ïë åîëå ïë åîëå ììåëä ùàø ììåëä ùàø ììåëä ùàø ììåëä ùàø àöîðä àöîðä àöîðä àöîðä íù íù íù íùôòôòôòôò"""" åðéáø ìù åúëøáå åúöò é åðéáø ìù åúëøáå åúöò é åðéáø ìù åúëøáå åúöò é åðéáø ìù åúëøáå åúöò éäøääøääøääøä""""ø âø âø âø â ' ' ' ' åîç ïá øæòìà åîç ïá øæòìà åîç ïá øæòìà åîç ïá øæòìà
èéìùèéìùèéìùèéìù""""àààà áåùç íëç ãéîìú  áåùç íëç ãéîìú  áåùç íëç ãéîìú  áåùç íëç ãéîìú  äøåúä éåáéøá å÷ìç áøù äøåúä éåáéøá å÷ìç áøù äøåúä éåáéøá å÷ìç áøù äøåúä éåáéøá å÷ìç áøù äàøéäå äàøéäå äàøéäå äàøéäåíùíùíùíù , , , , úåàå÷îä úøùëäå ïéðáá ïëå úåàå÷îä úøùëäå ïéðáá ïëå úåàå÷îä úøùëäå ïéðáá ïëå úåàå÷îä úøùëäå ïéðáá ïëå
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  ועניני השעה עלון שבועי על פרשת השבוע

  שליט"א נסים קרליץמתורתו של מרן פוסק הדור רבינו 
  תשע"ו בלק   125גליון מס' 

  

  )(כב, יז מלא ביתו כסף וזהב

  הגאון רבי אהרן דוד דונר, אב"ד לונדון, הציג שאלה הלכתית, שבצידה סיפור מעניין.

להיתקל שם בצ'ק מוזר, שנתן לכאורה לישיבה אחד מגביריה החרדיים של לונדון, בדק את חשבון הבנק שלו, והופתע 
פעם סכום - פלונית בארץ ישראל. הצ'ק היה מוזר, גם בגלל הסכום הגדול שנכתב בו, כשהגביר לא זכר בשום אופן שנתן אי

  כזה לישיבה ההיא, וגם מפני שהסכום עצמו היה מוזר מאוד.

 –דולר, לישיבה ההיא?  1דולר, ועוד  5000כום כזה, של פעם ס-דולר, זה הסכום שהיה כתוב בצ'ק. האם אני נתתי אי 5001
  הוגיע את מוחו, ולא מצא שום פתרון לשאלה זו.

החליט הגביר להתקשר לישיבה, ולברר את עניינו של הצ'ק. בישיבה לא ידעו על כך דבר, והיפנו אותו אל  בלית ברירה
  המשולח האוסף כספים עבור הישיבה בחוץ לארץ.

תמיהתו של הגביר, לא נבהל מהשאלות והתמיהות, ואמר לו: וכי אינך זוכר מה אמרת לי כשבאתי אליך  המשולח, בשמעו את
  לפני מספר חודשים?

  הגביר אמר שאינו זוכר, ואז סיפר לו המשולח, כדלהלן.

פקים ליד ביתו בלונדון, אמר המשולח לגביר, מתגורר גביר נוסף, אלא שבניגוד לך הוא קמצן מאין כמוהו. כאשר מתד
  משולחים על פתח ביתו, הוא משגר ביד עוזריו ח"י דולר, ותו לא.

במקרה הטוב, כשמדובר במוסד חשוב שיש לו קשרים הדוקים עם הגביר, הוא תורם פעמיים ח"י. לא יותר. אפילו סכום של 
  דולר, הוא בבחינת בל ייראה ובל יימצא אצלו, ועל יותר מזה בוודאי שאין מה לדבר. 100

יתי אצלך בפעם האחרונה, וסיפרתי לך שמיד אחרי שאעזוב את ביתך, אני מתכונן להתדפק על דלת ביתו של שכנך, כאשר הי
אמרת לי 'בוא ונעשה הסכם. אני נותן לך צ'ק פתוח על שם הישיבה וחשבונה, ותוכל לרשום בו דולר אחד יותר מהסכום 

  שייתן לך השכן שלי'.

קמצן ייתן לי, אוכל לרשום בצ'ק הפתוח שלך, פלוס דולר אחד נוסף. דהיינו, אם אמרת לי מפורשות שכל סכום שהגביר ה
  .101, ארשום 100; אם הוא ייתן לי 19הוא ייתן לי ח"י דולר, ארשום בצ'ק שלך 

  כמובן שבין הגביר והנהלת הישיבה וראשיה, שרר אימון מוחלט, כך שהוא לא חשש להפקיד ביד המשולח צ'ק פתוח.

ת ביתך, החלטתי להכין שיעורי בית על הגביר ההוא, ולחטט בעברו ובדברים המעניינים אותו, כדי לדעת לאחר שעזבתי א
  במה אוכל למשוך את ליבו.

  והנה, נזכרתי שאביו של הקמצן עבר את השואה, וכמו כן נשמרה בזכרוני העובדה שאביו ואבא שלי היו ביחד במחנה המוות.

  .ועשרים, וביקשתי ממנו שיספר לי כמה דברים על אביו של הגביר הקמצןהתקשרתי לאבי, שעדיין חי עד מאה 

אבי סיפר לי כמה דברים מופלאים, כמו למשל שהאבא של הגביר נתן מפתו לתלמידי חכמים. צריך לזכור, שמי שעשה כדבר 
גביר את נפשו עבור הזה הביא את עצמו בתקופה ההיא למצב שבו לא נשאר לו כלל מה לאכול! ולמרות זאת מסר אביו של ה

  עצמו נותר רעב.-תלמידי חכמים, וחילק להם את לחמו, והוא

  אבי סיפר לי עוד כמה דברים יפים, ועם הסיפורים הללו עליתי לביתו של הגביר, והתדפקתי על ביתו.

דולר בידיו. כמצופה, פתח לי העוזר את הדלת, וכששמע שמדובר במשולח של ישיבה מארץ ישראל, חזר אחרי דקה עם ח"י 
  אמרתי לו שאני רוצה לשוחח עם בעל הבית, ולספר לו דברים שהוא אינו יודע על אביו שעבר את השואה.

  לא עבר זמן קצר, והגביר הגיע אל הדלת, מסוקרן כולו, וביקש לדעת מה בפיו של המשולח אודות אביו.



 

אביו, ובמרכז הדברים שחתי בפניו אודות במשך שעה ארוכה ישבתי איתו, וסיפרתי את הדברים שאבא שלי סיפר על 
  שלו.- מסירותו לתלמידי חכמים, כשנתן להם את פתו

הארכתי לדבר בשבחו של האבא, ועל דאגתו לתלמידי חכמים, ואז אמרתי לו שהדברים הללו מחייבים גם אותו, כבנו שנשאר 
דולר, אלא  18-גדולה, ולא להסתפק ב בחיים. "אם אביך התמסר לתלמידי חכמים, גם אתה צריך להראות התמסרות יותר

  לתת לי סכום הרבה יותר גדול".

-הגביר הקמצן התרגש והשתכנע מנכונותם ואמיתותם של הדברים, הוציא את פנקס הצ'קים שלו, ורשם שם לא פחות מ
  דולר. היתה זו כמובן הצלחה אדירה, שכן כאמור מעולם לא נתן האיש ההוא סכום כסף שכזה. 5,000

הדולרים, שכל סכום שייתן לי הגביר ההוא, אוכל  5001אמרת לי, הסביר המשולח לגביר השני שהתפלא על הצ'ק של וכיון ש
  דולרים. 5001לרושמו בצ'ק הפתוח שלך, ולהוסיף דולר אחד, רשמתי בצ'ק סכום של 

פון עם המשולח, פנה הגביר נזכר בכל פרטי הסיפור, והודה שנתן למשולח צ'ק פתוח וכו'. אלא שמיד לאחר שיחת הטל
הגביר אל הגרא"ד דונר, וביקש להתייעץ עימו האם מבחינת ההלכה קיימת אפשרות לתבוע מהישיבה להשיב לו את אלפי 

  הדולרים, בטוענו שמדובר במקח טעות...

דול. אני כשהפקדתי את הצ'ק בידיו של המשולח, לא העליתי בדעתי שהשכן שלי, שאינו ידוע בפזרנותו, ייתן סכום כל כך ג
דולר, וממילא יתכן  5,000לקחתי בחשבון שגם אם המשולח יצליח לשכנעו להגדיל את תרומתו, לעולם לא יגיע הסכום לכדי 

  שיש כאן מקח טעות.

הגרא"ד דונר העביר אלינו את השאלה. והנה, בתחילה חשבנו שיש מקום לומר שאכן מדובר במקח טעות. ברם, כששאלתי 
ם קרליץ שליט"א לדעתו בענין, השיב בפקחותו המרובה, ואמר, שמן הסתם כאשר הגביר הלונדוני את מרן הגאון רבי נסי

הראשון נדרש להשקיע מכספו במניות ספקולטיביות, דהיינו במניות שיש בהן הימור מסוכן, ויש לו אפשרות להרוויח שם 
לו, ומבצע אותן, תוך שהוא מהמר בכך על כל סכומי כסף גדולים, ובמקביל להתרושש מכל כספו, הרי הוא ניגש לעסקאות הל

  רכושו.

זו היא דרכם של גבירים, אמר הגר"נ קרליץ, שהם מוכנים לבזבז את כספם על דברים כאלה, ולכן מה ההגיון שכאשר הם 
 מגיעים לענייני צדקה, הם טוענים לפתע שאם גבו מהם סכום כסף של כמה אלפי דולרים, כבר יש בכך מקח טעות?! הרי גם

  כאן מדובר בהימור על סכום כסף גדול, ובמיוחד שהגביר אכן הפקיד בידיו של המשולח צ'ק פתוח.

הגר"י זילברשטיין הוסיף וסיפר, ששאל את הגר"נ קרליץ מה יהיה אם כן דינו של אדם, שאינו מבצע לעולם השקעות של 
אינן נתונות לסיכון כלשהו; האם במקרה כזה הימור, ואינו מתעסק כלל בספקולציות, אלא כל השקעותיו הן סולידיות, ו

  אפשר לומר שמדובר במקח טעות?

הגאון שליט"א השיב שגם אם לפי ההלכה אי אפשר יהיה לחייבו לתת את הסכום ההוא לישיבה, אבל 'אם הגביר ההוא 
הדולרים בידי  5001ת ישמע לי, הייתי מציע לו להציל את נפשו מספקות, וכיון שמדובר בענייני צדקה, כדאי לו להשאיר א

  (ברכי נפשי)     הישיבה, ולא להוציאם ממנה'.

  (כד, ה)מה טבו אהליך יעקב משכנתיך ישראל 

  על מה להקפיד ביסוד בית הכנסת?

  יד אהרן בבני ברק: –דברים שנשא רבנו בכנס יסוד בית הכנסת צא"י 

האפשר. והרי אמרו בגמרא (ברכות ח.): 'אמר רב  "הדגש העיקרי שצריך להיות ביסוד בית הכנסת הוא, ליסדו בקדושה ככל
ה' שערי ציון מכל משכנות יעקב"? (תהילים פ"ז) אוהב ה' שערים המצוינים יותר מבתי כנסיות ובתי  חסדא, מאי דכתיב "אהב

של מדרשות. והיינו דקאמר רבי חיא בר אמי משמיה דעולא, מיום שחרב בית המקדש אין לו להקב"ה בעולמו אלא ד' אמות 
  הלכה בלבד'.

לכן, כשמיסדים בית כנסת צריך לקבוע שיהיו בו שעורי הלכה; על ידי כך הקדושה של בית הכנסת היא יותר גדולה, שהרי את 
  (הליכות שני)   זה הקב"ה אוהב, ועל ידי זה התפלות במקום זה יתקבלו באופן הראוי ביותר".

  !ם האשכנזים צריכים ללמד מהספרדיםג

! הספרדים לומדים מהאשכנזים את הדברים הטובים שבהם, אך גם אנחנו נו: "אנחנו צריכים ללמד מהספרדיםאמר רב
  (שם)   ."מאוד בעבוד בית הכנסת וקדושתו צריכים ללמוד מהם! לדוגמא, יש ללמוד מהם כיצד הם נזהרים
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 בעזהשי"ת 

 
 

  בלקפ'  ,פ'טגליון 
 ה'תשע"ו תמוז  י'

 השרון -רמת 

 

נא להמשיך ולהעתיר 

רבי יעקב בן לרפואת 
לרפו"ש  מרים בת גיטל

 בתושח"י

 

בס"ד ה' תמוז תשע"ו, שני לפרשת 
 בלק

 על בלעם הנביא
סק בעניני חינוך, וגם ר"מ העו אברך יקר,

בישיבה לצעירים פנה אלי ושאל בכתב, וזה 
לשונו: "מלמד דרדקי אשר שואל, מי יותר 
גרוע, היטלר ימ"ש או בן גוריון? ואחרי 

ודאי שבן גוריון, שהרי  -עונה  -תשובותיהם
 -זה השמיד הגופות, וזה השמיד נשמות 

 האם ראוי לומר כן או לא"?

עזעתי עמוק, על נזד בקראי את המכתב,
השקפה מעוותת כל כך, ואני משער, 
שהפלוני פירש בצורה מסולפת, אימרה 
ששמע בשם חזון אי"ש, וכך אמר: הייתה 

, בארצות אירופה וגם הייתה שואה שואה
בארץ ישראל, והיא אשר מאות אלפי 
יהודים תמימים מארצות אסיה ואפריקה, 
שתו כוס התרעלה ע"י השלטון, בשנים 

של השלטון במדינה, ועזבו את  הראשונות
 חיי דת משה וישראל, שואה רוחנית. 

, אבל לגבי וכל זה ביחס אל הנפגעים
ההשקפה על הפוגעים ביהודים, הרי הדבר 

שהקב"ה אוהב  ,פשוט וכך השקפת החזו"א
גם את פושעי ישראל, באהבה רבה יותר 

 ממה שאוהב את הגוי הכי טוב.

דף ל"ו בשם ר' מאיר ) ויש במס' קידושין
( בין אם נוהגים מנהג בנים, בין אם אין אע"

נוהגים, אתם קרויים בנים. ואפי' ר' יהודה, 
חולק רק על התואר 'בנים', אבל הכל מודים 
שאוהב את כל ישראל ללא יוצא מן הכלל. 
ואנו חייבים להדבק במדותיו של הקב"ה 
ולכן כתוב בס' תנא דבי אליהו, שמצוה 

ישראל שיחזרו  להתפלל כל יום על פושעי
בתשובה, וכמובן, יש מאוד להזהר לא 
ללכת בדרכיהם. ושנינו במס' גיטין )נ"ז, 
ע"א( "תא חזי מה בין פושע ישראל לבין 
נביא אומות העולם" דהיינו בלעם הרשע 

 הנביא.

 

מכל מכשול שהוא, ונזכה  והשי"ת יצילנו
שיתקיים 'וכל בניך לימודי ה' וגו'. וכן 

 יה"ר.
 

על הגרמ'י על הגרמ'י   המשך ההספדהמשך ההספדשתי שיחות: שתי שיחות: 
פ' פ'   שיחה משב'קשיחה משב'קליפקוביץ זצ"ל ובנוסף ליפקוביץ זצ"ל ובנוסף 

בלק תשע'ה | וכן גם השבוע זכינו בלק תשע'ה | וכן גם השבוע זכינו 
  המובא כאןהמובא כאןממו"ר שליט"א ממו"ר שליט"א   מכתבמכתבלל

  גם בכתי'קגם בכתי'ק

 

בפרשת השבוע פרק כ"ג פסוק כ"ד: 
ַנָשא ֹלא  ַכֲאִרי ִיתְּ ָלִביא ָיקּום וְּ "ֶהן ָעם כְּ
ַדם ֲחָלִלים  ַכב ַעד ֹיאַכל ֶטֶרף וְּ ִישְּ

ֶתה" ואומר רש"י:  'הן עם כלביא ִישְּ
כשהן עומדין משינתם  - יקום

שחרית, הן מתגברים כלביא וכארי, 
 ,לחטוף את המצות, ללבוש טלית

לא לקרוא את שמע ולהניח תפילין: 
בלילה על מטתו עד שהוא  -ישכב 

אוכל ומחבל כל מזיק הבא לטרפו, 
כיצד? קורא את שמע על מטתו, 

 ומפקיד רוחו ביד המקום'

 

 אחים
 הספדאי

 ]דהתם קאימנא[
הספד על הגרמ"י ליפקוביץ ה המשך

 זצ"ל

 

בא השמש  הדור קיבל מכה קשה.
בצהריים, מכה לכל הדור, על זה דוה ליבנו. 
הגמ' אומרת על הפסוק איה שוקל איה סופר 

הוא שוקל  -את המגדלים, איה שוקל איה סופר
משקלות, מה זה משקלות, הוא לומד קל 

הוא שוקל  .פירכא וחומר זה קל וזה חמור וזו
את  ,כל סוגיא וסוגיא את הקל וחומר

ה, את ההבנה של הדרגא של הפלפולה של תור
באיזה  .סברא כאן וסברא כאן .כל סברא

בהירות היה מסביר את הקל וחומרים, איה 
סופר כמה דינים כמה תא שמע, סופר סופר ש

 .את המספרים, איה סופר את המגדלים
בכוללים של טהרות שם סופרים את המשניות 
של מגדלים, מגדל שבאויר, מגדל שבבית, 

מגדל שבחצר, כל הפרק של סוגית מגדל 
והדופן של המגדל והפנים גדל מהמגירה של ה

סופר  .והקיר הכפולה של המגדל של המגדל
, לומדים בעיון סוגיות של ליםאת המגד

הוא כותב את זה בצוואה כמה זה  .מגדלים
טהרות, ומוסיף עוד משהו חשוב ללמוד סדר 

לא די שהוא לומד אישית ומלמד  .גם זרעים
תלמידים בחורים אישית, ושיעורים 
למבוגרים, היה דואג להפעיל שאחרים ילמדו 

ל ארץ ישראל וגם בכל שאחרים ילמדו, בכ
יבות קטנות, זה האבא של היש .לםארצות העו

כל מקום שיש בעיה  .היה האבא של כולם
שואלים את ר' מיכל יהודה, זה היה האורים 
ותומים זה היה המקום הזה, זה הבית שלו, 

העולם  הבית ששם מיעוט מותרות תענוגי
איפה שיש  הייתה.הזה, בית ששם השכינה 

פחות עולם הזה שם יש יותר עולם הבא, זה 
ששם הוא היה, מהבית הזה שהיה שמה הבית 

 אור הגדול הזה שמש, בא השמש בצהרים.

אנחנו צריכים ללקט מידי פעם  אחים יקרים
כל אחד ואחד, זה הוא לא מתנגד הוא מסכים, 
שירשמו לזכרון מילים שהוא אמר, הנהגות 
שראינו אצלו, זה צריך לספר כדי ללמוד כדי 

ה ו ובאהבת התורלראות דוגמא אדם שבכוח
שלא נחשוב שהוא נולד  .שלו הגיע לידי זה

לדים שנולדים, הוא צדיק, הוא נולד כמו כל הי
חברים שהיו בישיבת חברון  .לא נולד עילוי

היו משבחים אותו בעיקר שזה 
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ם סופר, לעילוי נשמת: יעל בת משה אלפרד בייה ברטה בת בנימין, משה מוריס בן יצחק, דוד בן נסים, נעמי בת רומיה, חי בן יעקב בובה מימון, ניסי
 איטה בת רחל, עובדיה בן חיים, דליה בת אסתר. ז"ללאומה סופר, יעקב בן בובה, אסתר בת לאומה, שמאי בן צבי, 

הבחור שהוא התל תלפיות שכל בחור חדש כל  
בחור צעיר יודע שאצלו אפשר לפנות לשאול 

 .פשט בגמרא

עצוב, בחור  שבחור יושבפעם הוא ראה 
צעיר חדש רוצה להתקבל לישיבה, כאן, הוא 
שאל אותו מה אתה עצוב, והוא אמר שהוא 

)הייתה ישיבה  בא מישיבה קטנה מתל אביב
קטנה נדמה לי 'היכל התלמוד'(, והוא הלך 

אמר לו אני רוצה לבחון  לראש הישיבה והוא
כ תשאר פה יום ותקח את הדף הזה "אותך. וע

ו לבד ונראה איך אתה של הגמרא תלמד אות
מכין, כי בישיבה גדולה צריך להיות שלא 

ן לבד, צריך מלמד ללמד אותו את הסוגיא, תכי
ר' מיכל יהודה  .והוא לא יודע איך מתחילים

אומר אני אלמד איתך, וסיפר לי שישב איתו 
ולמד איתו את הדף גמרא שצריך, והוא נבחן 

הצליח מאד קיבל מרץ והצליח מאוד, וכש
מידי פעם בא לדבר איתו,  .ל ללמודוהתחי

התחיל לרשום קושיות תירוצים, היו לו 
חבילות מלאות מחברות חידושי תורה. הוא 
היה מפורסם אח"כ כאחד מגדולי התלמידי 
חכמים בירושלים. וזה ע"י קרבה קטנה ששאל 
אותו מה כואב לך. וככה היה ניגש, וסיפרו לי 

ת הרבה מישיבת חברון באותה תקופה שהודו
לו הם עלו, עלו מעלה מעלה. תורת חסד על 

הוא לומד תורה והוא אוהב שאחרים  –לשונו 
 ילמדו תורה.

זכרונו לברכה ביקר פעם  נסיים שאבא שלי
בבני ברק, וישבו ר' מיכל יהודה ועוד כמה 
אברכים ואחד מהם שאל מה זה כל כך גדול 
זה שונה פרקו מאה פעמים והשני למד מאה 

ה פעמים זה אפעם אחת, מפעמים ולמד עוד 
לא הרבה? למד מאה פעמים! ידוע כל מיני 
פירושים. אמר ר' מיכל יהודה מזה רואים מה 
זה משהו יותר אהבת תורה. אהבת התורה 
שמתבטא לגבי מאה פעמים, זה מראה את 
המהות של האדם שאף פעם לא שבע, והלומד 
פעם אחת יותר איזה דרגא שלהם לכאורה הם 

ל הדרגא של משהו יותר אותה דרגא, אב
אהבת תורה זה כבר מעלה אותו. ואינו דומה 
בכלל, זה נקרא ביחס לזה עובד אלוקים ואשר 

 לא עבדו.

זה כל כך נפלא הפשט הזה,  אבא שלי אמר
לאהבת התורה שלו אין גבול,  .כך הוא היה

אין גבול לאחרים. זה היה ואין גבול לעצמו 
 אהבת התורה של ר' מיכל יהודה.

היה בינינו יהודי שהוא  בר נדע שהיה,כשנד
מהדורות הקודמים, חיינו אותו, ישבנו על ידו, 
דיברנו איתו, לפחות שידבק לנו קצת 

מהמעלות העליונות האלה, את הדברים שהוא 
פרט את הקדושה של הבית הזה, יהיה מליץ 
יושר על כל עם ישראל, על המשפחה בפרט, 

חה והקב"ה ינחם בתוך השבעה את כל המשפ
וינחם את כל עם ישראל שאבלים על אבידתו 
של הצדיק הזה, אמן כן יה"ר, ויקום בקרוב 
לתחיית המתים עם מתי עם ישראל ברחמים 

 אמן ואמן.

 

 גיור רפורמי
 [חשבונות זמרי ומעשה פנחס]

 

דברים שנאמרו בשב"ק פ' בלק דברים שנאמרו בשב"ק פ' בלק 
  תשע"ה.תשע"ה.

 

ל " –, כתוב בסוף פרשת בלק ָראֵּ ֶשב ִישְּ ַויֵּ
נֹות מֹוָאבַבִשִט  נֹות ֶאל בְּ . שם א"ים ַוָיֶחל ָהָעם ִלזְּ
את עצת בלעם,  המואבים והמדיינים עשו

ומוכרות סחורות  בשבנות מדין ישבו בקיוסקים
והיו מתלבשות בבגדי צבעונין, והיו  מבוקשות

הן היו ו. לקנות בני ישראל הולכים אליהם
במשקאות חריפים  הקונים את העם משקות

ות מהתרמיל שלהן פסלון קטן ואז היו מוציא
והיו אומרות ליהודי להשתחוות לו. ואח"כ 

ל ה'ַוִיַחר ַאף " תוב:כ ָראֵּ ִישְּ  ".בְּ

ֶאל ֹמֶשה ַקח ֶאת ָכל  ה'ַוֹיאֶמר " אחר כן כתוב
הֹוַקע אֹוָתם  י ָהָעם וְּ ָיֹשב  לה'ָראשֵּ ֶנֶגד ַהָשֶמש וְּ

ל ה'ֲחרֹון ַאף  ָראֵּ ש"י דבר כתוב בר -"ִמִישְּ
ֹמֶשה  ַוֹיאֶמר"תימה, בפסוק הרי כתוב אח"כ 

ָמִדים  גּו ִאיש ֲאָנָשיו ַהִנצְּ ל ִהרְּ ָראֵּ י ִישְּ טֵּ ֶאל ֹשפְּ
עֹור ַבַעל פְּ ואומר רש"י 'כל אחד ואחד " לְּ

מדייני ישראל היה הורג שניים, ודייני ישראל 
שמונה רבוא ושמונת אלפים' דהיינו שהיו 

ים )היו הרבה דיינים שמונים ושמונה אלף דיינ
למשה למנות שרי מאות ושרי  עצת יתרומשום 

אלפים וכו'( שכל אחד מהדיינים היה צריך 
, וביחד ככתוב 'איש אנשיו' ,להרוג שני אנשים

הרגו יותר ממאה ושישים אלף איש. ומצד שני 
כתוב בסוף הפרשה, 'ויהיו המתים במגיפה 
ארבעה ועשרים אלף' אם כן היכן כל אלה 

 ום דייני ישראל? שהרג

שבפועל באמת לא נהרגו כל  הרמב"ן אומר
המאה ושישים אלף ]באותה עת לפחות[ וכך 
גם לומדים מהפסוק שהרי לא כתוב 'ויעשו כן' 

 תובכמו שכתוב במקומות רבים אחרים שכ
                                                           

 כה, א' במדבר א
 , בלק כ' כגבמדב"ר ב

'ויעשו כן בני ישראל' או 'ויעשו כן משה 
כו". אלא כתוב רק 'ויאמר משה אל וואהרן 

ביצעו את הם ש מוזכרלא שופטי ישראל' ו
 הציווי של משה רבנו.

לא נהרגו כל המניין הזה של  ומדוע באמת
מאה וששים אלף? הרמב"ן אומר שמיד לאחר 
שציווה אותם משה הגיעו כולם לאוהל מועד 
ושם היו הסנהדרין. ומיד כתוב 'והנה איש 
מבני ישראל בא, ויקרב אל אחיו את המדינית 

ה גם הוא לעיני משה וכו", וזמרי הי
מהסנהדרין והיה אדם גדול וחשוב, ואומר 
רש"י שהוא הביא את המדיינית למשה ואמר 
לו, 'משה, זו אסורה או מותרת'? אתה גם 
התחתנת עם בת יתרו המדיינית. אבל האמת 

שציפורה הייתה גרת צדק, עברה גיור  היא
, בלי המדיינית עברה גיור רפורמי, יהודי, וזו

 ילא היא לא יהודייה.קבלת עול מצוות, וממ

משה, זמרי בחוצפה לפני  ומיד כשעשה זאת
קם פנחס  והתחילו השופטים כולם לבכות, אז

ועשה את מעשה הקנאות והרג את זמרי ואת 
המדיינית. ובאמת לא נהרגו אותם מאה 
וששים אלף שהרי השם אמר 'והוקע אותם 
וכו' וישב חרון אף השם'. ואז כתוב 'ותעצר 

 .פנחס עצר את ההרג הגדוליוצא ש המגפה'.

ָעָזר ֶבן " כתובבפרשת פנחס  ָחס ֶבן ֶאלְּ ִפינְּ
ל ָראֵּ נֵּי ִישְּ ַעל בְּ ִשיב ֶאת ֲחָמִתי מֵּ ן הֵּ  ַאֲהֹרן ַהֹכהֵּ

ובידי במגפה מתו מיתה בידי שמיים.  .ג"וכו'
, מה שאין כן שמיים מתים גם בלא התראה

בדיני אדם, שחייבים התראה ועדים לפני 
וה"ח הקדוש אומר שכשיוצא שממיתים. הא

מתים גם המשחית לחבל והמיתה בידי שמיים, 
, גם אם לא מי שבמחשבה חשב כמו זמרי

באמת חטא בבנות מדיין והיה צריך למות גם 
 כן במגפה שהיא בידי שמיים. 

שמעשהו של פנחס שקנא  הספורנו אומר
קנאה גדולה עשה את ההיפך, שכשראו העם 

והסכימו  בלבבם עכשיו נטו אליו ,את מעשהו
עם המעשה שלו שהיה גדול ומפורסם. 
וכשראו את הריגת החוטאים, וכמו שאנו 
רואים שאף אחד מהעם לא מיחה בפנחס, 
ובכל זאת הוא הרג אדם מישראל לעיני כולם, 

וממה שלא  .מיחו ואעפי"כ לאאדם גדול, 
מיחו מובן שהסכימו עם פנחס וזה גופא העניין 

 . )כמו שהיפך מזהשהועיל להם לעצור המגפה
כשהסכימו בלבם עם זמרי התחייבו מיתה  היה

בידי שמיים, כך כאן ניצלו ממיתה כי הסכימו 
 עם פנחס(.

                                                           
 כה, יא במדבר ג
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  זקניך ויאמרו לך
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  8ן מס' גליו
  ישמח לב מבקשי ה', לכל החפץ להתחמם לאורם של רבותינו שליט"א, גליון נושא, השואה הרוחנית, 

 òñåô òøä øöé éúàø÷ì äðäå øéò ìù äáåçøá éúééä êìäî
 éúìàùå åéìà úùâì éúøäéî ,âðåò ïùåãî åìåëå úåðãòî

 éôá éì äéä úòë ãò ïä øîàéå ïòéå ,äùåò åæ äî äçîùì
 òãåé äúàå àèçì íéùðàä úà úåúôì òðëùì äáø äãåáò
 äæ äøéáòì åúåà úåúôìå ïéîàî éãåäé úç÷ì èåùô àì äæ
 ìò úéùòð éúëàìîå éúéëæ úòë ìáà ,êëá äî ìù øáã àì
 àìå ,éìù çôá íéìôåð íìåëå ïåéúô ÷øåæ ÷ø éðà ,íéøçà éãé

ù àìà úàæ éì ùé ,éìùî íéìééç àéáäì êøåö éì ïéà íâ
 íò òáåë íò úøåñîä áèéîë íä íéùåáì íéðîàð íéìééç
 íäå ,äöåø äúàù êéà äèåô÷ íò ìîééøèù íò äôéìç
 õîàî úö÷ì êéøö äéä íòô íà ,éôåé äãåáòä úà íéùåò
 äúàå ïè÷ øéùëî ,íåìëá äæ íåéä òøì øáçúäì éãë

ì éúøîàå éèáî úà éúáèéä ,øáåçî àì êúåîëù òøä øöé å
 åðçðà éë êì øåæòé àì äæ ìë ìáà ,òø àøåáä êàø÷ íðéçá
 úîàä óåñá ìáà äîë òãåé éîå úåãéáà åéäé éìåà ,çöðð

 .çöðú  

 øéäæîå ãîåò áø ïîæ øáë à"èéìù ì"éàøâä åðáøå åðøåî
 äðåëîä òø òâôäî àð åøîùä éúåáø ,çåë ìëá òéøúî

 äæ ,íåé÷ úîçìîá åðçðà ,èðøèðéà ìù åùôð øåôéöá òâåð
 .ïéîàîä éãåäéä  

 úåéçì íéðéðåòîä íéùðàì ÷ø ,äîéðô íéøáãî åðçðà ïàë
 åìà íéùðàì ,íéîù úàøéå äøåú úøéåà íåùðì ,äøåú ééçá
 äãáà èòîë øáë åòâôðå åöéöä øáëù åìà éë ,íéðåô åðçðà
 ïééãò íäìù úôèòîä ,úôøùð íúîùðå íéé÷ óåâ ,íúå÷ú

ôá ìáà ïéîàî íãà ìù éë éåëéñ ïéà íäéìà ,áå÷ø ìëä íéð
 íéøáãä éë åòãú ,ì"çø íé÷åçø øáë íä ,åñðëé íéøáãä
 äëåãëã ãò íéãøåéå íéìçìçî íäù ,ùçð úëéùðë íä åìàä

 .ùôð ìù  

 íúîâî ìë ïééãòù íéùðàì òîùäì íéøåîà íéøáãä
 åãáéà àì ãåòå ,òøä úåìåöîá åòáè àì ïééãò ,áåè úåùòì

ðçðà åìàì ,íúåéôù úà àìù íãà éë åòãú ,íéøáãî å
 íéìåëé íä åìàä íéðëåñîä íéøéùëîä ìëî ÷çøî øåîùé
 àì àåä íìåòîù íå÷îì ,ãåàî ÷åçø íå÷îì åúåà úç÷ì
 êúåà äúôî àåä ø"äöé ìù åëøã êëù àìà ,íù úåéäì äöø
 ÷ø áåéáá ùìôúäì êìåä àì äúà äàøú ,ïåùì úå÷ì÷ìçá

ì ,íéðéòä úà çåúôì úö÷ ,åäæå úö÷ õéöú ç"ú] ,øúåé à
 ,úåôéøçá øéòäå ,äæ çñåðì íéëñä àì øîàîä úà àø÷ù
 éøçàå íëááì éøçà åøåúú àìå ìò øåáòì øåîç äæ íâ
 ,ìòåôá ìáà ,éåúéôä äæ .[àøåð äæ ,è÷ òâøì íëéðéò
 úà àåöîì ìåëé äúà êìéàå ïàëî ,úùìâúä ,úìëúñä
 õéöú íåéä ,äööä ìò ÷ø éåðá ìëä éë ,åúùøá éåáù êîöò

 úö÷ ,õéöî éðà úö÷ ÷ø ,øãñá éðà íöòá êîöòì ãéâúå
 êåúá äúà øáë áì íéùú àìù ãòå ,ãåò õéöú øçîå
 êîöòì úøöéå ,úìâøúä øáëå ,äðçöä êåúá ,ñåàéîä

 äéäú ø÷é éãåäé ïëì ,ìîâéäì êì äù÷å ,íéùãç íéëøö
 .ììëá áø÷úú ìà íëç  

 ÷éæî í÷ àì ãåò íìåòä úàéøá íåéî éë íéîëç åøîà øáë
 ,äæë àì éë äøåúä úçèáäá íéðéîàî åðçðàù çåëî ÷ø

 àì ÷ø ,äæä ïåéñðä úà øåáòð éë íéçåèá åðçðà çëùú
 éë èðøèðéàá ùéù ùåãéçä ,åéäé ùôðá úåãéáà äîë øåøá
 øåáéç ïàë øöåðù êë ,ãçéá íìåòä ìëì äîá ïúåð àåä
 æëåøî ãçà íå÷îá úçà úáá ,ïîàéú àìù äøåöá íéòùøì

ù ,íìåòá ùéù òåøä ìëåðéð úëñîá ïéøãäðñ ñåðë 'á à"ò 
íéòùøì òø ïäì òøå ,íìåòì íé÷éãöìå äàðä ïäì äàðäå 
,íìåòì  äæ ïôåàá éë ìéòåîå íøåú íé÷éãöì ñåðéëäù åîë

 íäì òø íéòùøì ñåðéë êë ,úåìòúäì éðùäî ãîåì ãçà
 äæå ,øúåé òø úåéäì êéà éðùäî ãîåì ãçà éë íìåòì òøå
 íìåòä éùðà ìëá ùéù íéøöéä ìë ,èðøèðéàä ìù äãå÷ðä
 ç÷åì àì ,àìî âåöé íéìá÷î ãçé íìåëå ,íéøáåçî íìåë

ãîìé ãçàù ãò ïîæ  êéøö äéä òåøä åøáò íéîéá ,éðùäî
 íéàèçä íéùðàä úåáøú ,íå÷îì íå÷îî øåáòì éãë ïîæ
 íìåë øùàë úòë ,íå÷îì íå÷îî äèùôúä èàì èàì
 ãçà äö÷á ìôù éåâ ìë áìá äìåòù úåòùø ìë íéøáåçî
 úááù êë ,åìåë íìåòä ìë åéìà íéøáåçî øáë íìåòä ìù

ìù úòùåøî äåàú ìë íò ãøåé íìåòä ìë úçà  íãà ìë
 íéé÷ äéä àìù òåø ìù íé÷îòî äæ ,ñåáåìâä ìò àöîðù
 äáøäì óùçéäì øùôà íâ äæ ãâðëù ïåëð ,åéùëò ãò
 íìåòä ìù äö÷á úáùì ìåëé éãåäéù êë ,íéáåè íéøáã
 øöä ïéà ìáà ,íìåòä ìù éðùä äö÷äî øåòéù òåîùìå
 øúåé ,êùåî øúåé ãéîú àåä òøä øöéä ,êìîä ÷æðá äååù

 øúåé ,øåáéâ åìù íéìëä ,ìéòô øúåé ,õöåð øúåé ,íëåçî
.äù÷ äîçìîäå ,øúåé íéáåè  

 úîåùú úà ãåöì íéáùåé úåçåîä éáåè éë äæá ùéù àøåðäå
 úåúôì êéà äéâøðàä àåìî úà íéòé÷ùî íä ,êìù áìä
 äöåø àìå áåè íãà äúà éë çåèá éðà ,êúåà øëîìå êúåà

åî äæ éë òãåé àì äúàå ,õéöäì äëë ÷ø ,òø úåàøì äæ êù
 äæì ïååëúî àì äúà ,àøåð éëä äæ ,áì íù àì äúàå äøâî
 åéáàì áúë ïáù áúëî éúéàø ,ãåãù ìôåð äúà íåàúôå
 äæ ,éúòâä ïàì äàø éúööä ÷ø àáà éåà äúéä úøúåëäå
 ,áì íéùì àìá äúôù ìò êìåä äúà ,úéðòáåè äöéá

  .÷åîò ÷åîò õåáá ò÷åù äúà íåàúôå  

 ïáøåçäî úö÷ âìæîä äö÷ ìòå áàë äîë ,çèùá ñøääå
 òéâä øùàë ,à"èéìù ì"éàøâä åðéáøå åðéøåîì äéä øòöå
 ,ïåôééà ùé åìù àáàìù åáàë úà äðéúå øéòö ãìé åéðôì
 äëá ùîî ãìéä ,úåùòì äî íéòãåé àì úéáá íéãìéäå
 íò íéìùäì ìåëé àì éðà úåùòì äî ,øîà êëå åðéáø éðôá

 ,àåäù äî äæ ìáà ,òùø àáà éì ùéù äãáåòä òéâäù çàä
 êìéå åðúåà áåæòé ãçà íåé àáà àîù ùùçî äëá åúéà
 äéäù áìä áàë ìë úà ìéëäì ìåëé àì ïåéìâä ,áåçøì
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 ñøä äæ ,çèùá äøå÷ù äîî ïåçø÷ä äö÷ äæå ,ãîòî åúåàá
 äðåùàøáå ùàøá òâåô äæ ,úåîùð ìù ñøä äæ ,íéúá ìù
 íå÷î úà ,åãåîéì íå÷î úà ãáàì ìåëé àåä ,åîöò íãàá

úãåáò ,çôì åúåà ÷øåæå åúåéç ãùì úà íãàäî õöåî äæ ,å
 .íéøåäáå ,úìãéâå úçôéè äúàù êìù äçôùîá íâ òâåô äæ  

 äúà äî ,êúåà ãáëéå êéøòé êðáù äöåø äúà ø÷é àáà
 áåùçúå ïåôééàá ìëúñäì êéùîú äúà ,ùôéè àåäù áùåç
 äúà äî ãåàî áåè òãåé àåä éë òãú ,åéìò ãáåò äúàù

 òãåé àåäå ,äùåò øåáéöá êéìò íéáùåç äî ãåàî áåè
 ,úåãòì ìåñô äúà éë íéðáøä êéìò íéøîåà äî ,éãøçä
 ãçàå ,ú÷ô÷åôî úåîã äúà äøåúä éðéã ìëì ãåùç äúà
 äæ úà äùòé àåä ÷ø êéúåá÷òá êìé àåä íâù åà íééúùäî
 úåàøì êì ïúé àì àåä êîî øúåé íëçåúî àåä åìù íéëøãá

òé àåä ìáà äæ úà äùåò àåä êéà íâå ,ìåãâáå äæ úà äù
 øáë àåä ,úéãøç úøâñî ìò øîåù àåäù êéà ãåò äúà íà
 åì ùéù ùééáúé àåä ,êì æåáé àåäù åà ,êîî øúåé ÷åçø êìé
 áåè íéðéáîå íéòãåé íéãìéä íéîú äéäú ìà ,êëìåìî àáà
 ,éúåà ãáëî àì àåä äîì äðòèá ë"çà àåáú ìà æà ,ãåàî

äúà ,äæ úà úîøâ äúà ,íùà àì àåä  êîöò úà úìôùä
 ìãâ äæë ãìé éë äãáåòä úà çëùú ìàå ,äãáåò äæ ,åéðôá
 ,íééçä êùîäá åá òâôé äæ êéà úòãì øùôà éàå ,ìëñåúî

 .êììâá ÷ø úéùôð åúåà í÷ùì åëøèöé òåö÷î éùðà äîë  

 ìò à"èéìù ì"éàøâä ïøî ìù äøéãðä úåàèáúää
 ,íåéàå àøåð ãéçôî äæ ,ïåáåùé àì äéàá ìë ,èðøèðéàä éî

.ïåëéñ äæë åîöò ìò úç÷ì ïëåî  

  äìáç éëàìî íúåà ìë éôìë ñçéä úà ããçì êéøö øåáéöä
 äçåã àì øåáéöäå åìàë íéøéùëî íò åðéðéá íéëìäúîù
 ,ïåëðä ñçéä úà íäì úúìå øøåòúäì êéøö ,÷éôñî íúåà
 ìë ìò äøåé àåäå ,äáåø íò íãà áåçøá êìåä éë êì øàúú

òá ,åéìà ñçéúú êéà ,ææù éî åà ,åá òåâôì àì ,úåðéã
 äæ éë àð åòã éúåáø ,ñîç ÷òæú åúåà äàøúù òâøáù
 øéò ìù äáåçøá ïéùéá ïéòøî øàùå ïåôééàä íò êìåää
 åúçôùîáå åîöòá ÷ø àì òâåô àåä ,éúéîà èñéøåøè àåä
 êë ìë äúà äîì æà êúçôùîáå êéãìéá êáå éá íâ àìà

ì æåáú ,úåðçìñá åá âäåð äúà äîì ,åéôìë ïéãò.å  

 ÷éæçîù íãà éë éãøçä øåáéöá òá÷ð àì ïééãò äîì
 éë òá÷ð àì äîì ,ñ"ðëäéáá äøåúì äéìò ìá÷î àì ïåôééà
 ,ïéðîì óøèöî àì ,ïæç úåéäì ùâéð àì ïåôééà ÷éæçîù íãà
 øáë äæ ,åðéîöò ìò ïâð àåá ,çâð øåù àåä ,òø òâô àåä
 ìëá íééåöø àì ïåôééà ÷éæçîù àáàì íéãìé éë íëñåî

åãñåî ÷éæçîù íãà éë òåãé øáë äæ íâ ,éãøçä êåðéçä ú
 ÷ñô êë ,úåãòì ìåñô àåä éë ãòë ùîùì ìåëé àì ïåôééà
 àåä äôåçä úçúù äéäù äùòîá ì"öæ øðæàå áøä ïøî
 äàø øùàëå ,íäìù íéøéùëîä úà åàéöåéù íéãòäî ù÷éá
 ù÷éáå ,íúåãò úà ìñô àåä íéøùë àì íéøéùëî íäì ùéù

÷ìçå ãç ,íéøçà íéãò øðæàå áøä ïøîå] ,úåãòì íéìåñô ,
 ïéòì àìà äôåçä úçú íùééáì àì úåðçìñá íäá âäð àì
 íéîòô óøèä øéùëîä é÷éæçîìù àìà ,[íúåà ìñô àåä ìë
 ,úåãòì íúåà íéç÷åì àìù äæî ë"ë úôëéà àì øáë  úåáø
 àì íä ,íéù÷åáîä íéãòä àì úîàá íä éëä åàìá éë

ì äöåø øåáéöäù ä÷çøää úà íéùéâøî àá æà ,íäî ÷çøúä
 ìù èøãðèñá ãåîòì ìåëé àì äúà íà ,úååö÷ä úà ÷ãäð
 åðì íäæî äúà äîì ìáà ,úøçà úøâñî ùôçú êì æà éãøç

 .äøéåàä úà  

 úéðçåø äàåù éðôì íéãîåò åðçðà éë úòãì êéøö éúåáø
ì"çø íàå ,íéîåöòå íéáø úåðáø÷ úåáâì äìåìòù äàåù ,

 .íìùðù øéçîä äéäé äî òãåé éî ïîæá úùòúð àì  

 äúà ,íéìëäî àéöåäì ìåëé äæ ,íéùéãà íéùðàä äîì æà
 úà àéöåîå íãà ãîåò íìåàä æëøîá äðäå äðåúçá àöîð
 äî òãåé äúà ,äùåá àìì ìëúñîå åìù àîèä øéùëîä

 ÷ìîòä àåä ,äùò àåä åéùëò ,úçúåøä äøåéä úà øø÷îä
 àì ãçà óà éë äàø íâå ,åúåà äàø íù øáòù øéòöä øåçáä

 .àøåð åì äùò äæ íåìë øîà àì ãçà óàå ,òæòãæä  

 äìéçúä ì"öæ ò"åù øåöé÷ä ìòá ÷"äâä ìù åúøééòá
 øåãâì äìéä÷ä éðá úà øøåò áøä úåòéðöä úîåçá äöøéô

øîäù éî äéä ãéîú åîë íééìåùá ìáà ,äöøéôä úà úà ä
 éäéå ,áøä éô úà úåøîäì äîöòì äúùøäù úçà äùà ,åçåø
 äéåìä úà éë øîà áøä ,äøèôð äøéòö úøçà äùàå íåéä
 úåîá äîùà àéä éë äöåøôä äùàä úéáî àéöåäì êéøö
 äöåøôä äùàä úéáî äàöé äéåìä ïëàå ,äøéòöä äùàä
 àéä éë åòãú äøî ÷òåöå äúéá ãéì ãîåò áøäùë

 úåîì äîøâ äúåöéøôá ìëá äîùà àéä ,äøéòöä äùàä
 äöåøôä äùàä ,íéøéòöä íéîåúéä ìò àåáé úòëù ìáñä
 òéâä áøäå ééåâä èôåùä éðôì áøä úà åòáú äúçôùîå
 øôñ àåä ê"ðúä éøä øîàå åãéá ùîåç íò èôùîä úéáì
 úà ìáé÷ èôåùäå ,ê"ðúá áåúëù äî äæå ,ìëì ùåã÷

.íéøáãä  

 [çð 'øô é"ùøá òéôåî] áåúë äáø ùøãîá íå÷î ìë éë
 íéòø úâøåäå íìåòì äàá àéñåîìøãðà úåðæ àöåî äúàù
 äîë ,åðì íéîøåâ äìàä íéòøä íéùðàä ìáñ äîë ,íéáåèå
 éë àøîâá áåúë ,"íúåëæá" íìåòá åéäð úåðîìàå íéîåúé
 íéùãåç äîë éðôì ,íéâøäð ìàøùé éøåçá äô ìååéð ïååòá

 úåòùøä ,úåáéùéä íìåò éáåèî íéøåçá äòáøà åâøäð åæä
 òé÷åðå åàåá ,äùòî äùòðå åàåá æà ,íéãáë úåðáø÷ äáåâ
 úåæç íò íãàù áöî úåéäì êéøö ,äøéáòä éøáåò úà

  .äæë øáã íò áåçøá úëìì ùééáúé úéãøç  

 ,íëéøùà ,äøåú ìù äìäàá íéðåôñä íéø÷éä íéøåçáìå
 ,úîà ,äæ ìëìå íëì äîå ,ïåéìòä ïãò ïâá íéàöîð íúà

åùç àåä äæä ìáàäå ,ìáà øäæäì êéøö ,ìáà ,ãåàî ãåàî á
 ,ìåëéáë áåè øáç ùé íéîòô ,äúôúú ìà ,íéòø íéøáçî
 çøáú ,õéöäì úö÷ êì òéöî àåäå ,úö÷ êúåà úåðäì äöåø
 ïîàð øáç àì àåä éë ø÷é øåçá òãú ùà éðôî çøåáë åðîî
 ãåîòé àì àåä ìåôéúù íåéá ,úéùéàä êúáåè åì úôëéà àì

æçîù øåçá éë äîåãîë ,êðéîéì äáéùéá øùë àì øéùëî ÷é
 éë úååöì øîåìå àåáì êëî òãåéù éî ìë ìò áåéç ùé
 íéøåçá äîë òãú êì ,éèéø÷ äæ ,çâð øåù äáéùéá ááåúñî
 úà øåñîì äöåø àì äúà íà åìéôà ìáà ,åúùøá ãåöé àåä
 éî äàøú íà ,åðîî çøáú äúà úåçôì ìáà úååöì òãéîä

åñî ùîî äæ éë ,åúåà øéäæú åéìà áø÷úîù áàë äæéà ,ïë
 íåàúôå ,ãåîìì éãë äáéùéì øåçá íéçìåù íéøåäì ùé áì

 .òø øáç ììâá ìëäå íéììòî òø øåçá äúéáä øæåç  

 íò ÷ø äéäú ãéîú ,êéðôì íéððçúî êéøåä ø÷é øåçá
ïéàî ïëåñî øáã äæ òø øáç ,íéáåè íéøáç  ãåò àåä ,åäåîë

 ,äìåòô ìë ìù úåòîùî äî åìéôà ïéáî ãéîú àì àåä øéòö
 çøá ïëì ,ïëåñî úîàá äæå ,úåéøçà éìáå äùåò àåä ìáà

.íéòø íéøáçî  

 



 

 יש לו מנה רוצה מאתיים

 לא וזהב כסף ביתו לא לי יתן אם בלק עבדי אל ויאמר בלעם ויען

: המדרש דברי מביא את י"רש (.יח, כב פרק'... )ה פי את לעבר אוכל

 ומחמד רחבה שנפשו למדנו – וזהב כסף ביתו מלא בלק לי יתן אם"

 יתן אם" בלעם של מהתבטאותו לומדים ל"חז, כלומר ".אחרים ממון

 בלעם של שעומד מאחוריה תאוותו", וזהב כסף ביתו מלא בלק לי

 של המאפיינים שאחד אבות בפרקי שאמרו וכפי. הזה העצום לממון

 שנפשם אבינו אברהם תלמידי לעומת, רחבה נפש הוא בלעם תלמידי

 שפלה נפש, נמוכה רוח, טובה עין(: "ז"י', אבות ה)וכמאמרם  שפלה,

 – רחבה ונפש, גבוהה רוח עין .אבינו אברהם מתלמידי זה הרי –

 ".הרשע בלעם מתלמידי

, בידו תאוותו וחצי מת אדם אין(: יג, א, רבה קהלת) אמרו ל"והנה חז

 מתאווה מאתיים ידו השיגה, מאתים לעשותה מתאווה מנה בידו יש

 וחצי מת אדם שאין הסיבה באמת היא מה. "מאות ארבע לעשותם

 ? הלאה וכך ,מאתיים רוצה מנה לו שיש ומי בידו תאוותו

 כאשר: ל"זצ כהנמן ש"הגרי' מפוניבז הרב כך על אמר נפלא הסבר

 באותה שעה שהסיבה חושב הוא, מנה והוא חושק במאתיים לאדם יש

 לאחר מה זמן אך למאתיים. זקוק שהוא משום, אותו מספק אינו שמנה

 התרגל שהוא שלאחר לדעת נוכח הוא המאתיים את השיג שהוא

 מתברר ואז, מאות לארבע תאב והוא מכך הנאה לו אין שוב למאתיים

 שהוא בגלל הייתה לא, אותו סיפק לא זה מנה לו שכשהיה שהסיבה

 גם ולכן ,התרגל כבר הוא שלמנה משום אלא למאתיים זקוק היה

 הוא למאתיים גם כי לו הועיל לא זה המאתיים את השיג שהוא לאחר

 ...הלאה וכן, מאות לארבע מתאווה כבר והוא התרגל

 לחשוב טעות שזו מכך להסיק עליו', מפוניבז הרב אמר, הוא חכם אם

 להון שיתרגל שלאחר משום, יותר מאושר אותו תעשה ההון שהגדלת

 ארבע לו שיש מי של האושר. ליותר יתאווה והוא הנאתו תאבד - הנוסף

 שמי, הוא ביניהם ההבדל וכל, מאה רק לו שיש מי על עולה אינו מאות

(, התרגל הוא למאה שרק לפי) נהנה אינו הוא ממאה – למאה שהתרגל

 לא הוא מאות מארבע גם כבר - מאות לארבע שהתרגל שמי  בעוד

 .יותר מאושר אותו תעשה ההון שהגדלת לחשוב טעות שזו כך... נהנה

 לחזור אותו שעוררו הדברים אחד כי, התשובה מבעלי אחד סיפר

 בחברים פוגש היה שכאשר, מוזרה לעובדה לב כששם, היה בתשובה

 לכאורה להם חסר ולא ברווח פרנסתם, ששאפו בכל שהצליחו אותם -

 דכדוך המשקפים בביטויים לו עונים היו, לשלומם ושואלם - מאומה

 האמיתי שהאושר למסקנה והביאו מאד עד אותו הפליא זה דבר. ויאוש

 במחוזות האושר את לחפש וצריך, וכדומה ממון ריבוי י"ע מושג אינו

 .אחרים

 כדוגמת, לאנושות תועלת שמביאים בדברים שעוסקים אנשים ישנם

 סיפוק מעניקים זה מסוג עיסוקים ואמנם'. וכדו מדענים, רופאים

 לכך מועדים הם, המידות זיכוך על עבודה ללא אבל, לבעליהם

 ככל הדברים מטבע כי. העולם מן אותם יוציאו והכבוד שהקנאה

 קנאתם, גאוותם גדלה כך, יותר גדולה וברפואה במדע שהצטיינותם

 ...הכבוד אחר ורדיפתם, אחרים בהצלחת

 וטוב שמח ההוא ביום המן ויצא'( "ה פרק אסתר מגילת)  הפסוק על

 היום לאחר אך ",ההוא ביום" הייתה ששמחתו ,ם"המלבי אומר ",לב

 .השמחה להתבטלעתידה , זו לאחר שכבר יהיה מורגל בהנאה, ההוא

 הסיפוק אובד, להנאה שמתרגלים שלאחר לכך באמת הסיבה מהי

 הזה העולם תשוקת שכל נראה שכשנתבונן, הלוי בית אומר ?ממנה

 גדולה אליהם וההשתוקקות כוזב, דמיון בבחינת אלא אינם וחמדתו

 .עתידה השמחה להתבטל, זו לאחר שכבר יהיה מורגל בהנאה, ההוא

 הסיפוק אובד, להנאה שמתרגלים שלאחר לכך באמת הסיבה מהי

 הזה העולם תשוקת שכל נראה שכשנתבונן, הלוי בית אומר ?ממנה

 גדולה אליהם וההשתוקקות כוזב, דמיון בבחינת אלא אינם וחמדתו

 השיג לא שעדיין זמן כל לכן .באמת בהם שיש התענוג מן ערוך לאין

 והוא הדבר ערך את בעיניו מגדיל הדמיון, אליו שמתאווה הדבר את

 השיג שכבר לאחר אך. מאד עד גדולה הנאתו תהיה שכשישיגו בטוח

 מהדבר האמתית שההנאה מתברר ,למציאות הפך והדמיון הדבר את

 .הכוזב הדמיון שהטעהו ממה ערוך לעין מועטה היא

שחומד אותו  הדבר כאילו לו נדמה, מסוים דבר חומד שאדם בשעה

הוא משיג את מה  כאשר אך, גדול ועשוי להסב לו תענוג הוא נפלא

 על חוזרת זו עובדה. סיפוקו את בו מוצא ואינו מתאכזב שחמד הוא

 לו יש" ל"חז שאמרו מה גם כך. והתענוגים התאוות סוגי בכל עצמה

 בידו איננו שהמנה זמן כל .הכוזב הדמיון מן נובע", מאתיים רוצה מנה

 הפך והאושר שהשיגו כיון אך, מאושר יהיה ישיגו שכאשר לו נדמה

 ומיד מהמנה ההנאה התפוגגה ועמו הדמיון התפוגג, למציאות

 ..לעולם הלאה וכן, למאתיים משתוקק

 לעתיד(: "א, נב) סוכה במסכת ל"חז דברי את הלוי בית מבאר ובזה

. הרשעים ובפני הצדיקים בפני ושוחטו הרע ליצר ה"הקב מביאו לבוא

. השערה כחוט להם נדמה ורשעים גבוה, כהר להם נדמה צדיקים

 הר לכבוש יכולנו היאך: ואומרים בוכין צדיקים. בוכין והללו בוכין הללו

 חוט את לכבוש יכולנו לא היאך: ואומרים בוכין ורשעים, כזה גבוה

 ".הזה השערה

 בשעה יצרו על ומתגבר יצרו את שכובש שהצדיק, בזה הביאור

. כהר לו נדמה ולכן ,הדמיון בשעת יצרו את כובש הוא הרי, שמפתהו

,  רצונם את עושה הוא, והתשוקה הרע היצר בוא עם שמיד הרשע אבל

 הנאה אלא בתאוותיו היה שלא המציאות את לראות נוכח כבר הוא הרי

 בוכה ואז, השערה כחוט הרע היצר לו ייראה כך משום, בלבד מועטת

 .ליצרו נכנע כזה מועט דבר שבשביל הוא

. כסף אחרי להוטים שונאי היהודים בכל הדורות טענו שהיהודים

 יש' של השאיפה את ליהודים נתן ה"שהקב, זה על אמר' אלי' ר מורנו

 לא היהודי שאם אלא. רוחניות רכישת לצורך', מאתיים רוצה מנה לו

 לצבירת להיטות של באופן מתבטאת היא, לרוחניות זו במידה משתמש

 .ממון

 

 הדין ביום ענהנ המ - בונןלהת

 חרב יש לו... לך עשיתי מה לבלעם ותאמר האתון פי את' ה ויפתח

 הרגתיך )פרק כב, כח(. עתה כי בידי

 מרגישים ולא, לבלעם האתון דברי של הללו הפסוקים את קוראים אנו 

: גדול מוסר מכאן למדו ל"חז אבל. אלינו אלו פסוקים בין קשר שישנו

, בהמתו תוכחת בפני לעמוד היה יכול לא, שבאומות חכם, בלעם ומה"

 אחת על, שהוא מה לפי אחד לכל ויוכיח ה"הקב כשיבוא לבא לעתיד

 יהיו שלא, במצב חלילה לעמוד עלולים אנו לבא לעתיד". וכמה כמה

 .לכך עצמנו את נכין לא אם לנו ואוי, תירוצים שום לנו

נסע  הראשונה העולם מלחמת שבמהלך, חיים החפץ רבנו על מסופר

 מזון עבור מגבית לערוך הצורך על ולעורר ברבים לדרוש כדי לוילנא

 ל"זצ עוזר חיים' ר לגאון כשהגיע לוילנא נכנס היהודים. לחיילים כשר

אינו  שכעת לו שנראה, עוזר חיים' הגר לו אמר. בואו סיבת על לו וסיפר

אם : "לעצמו מלמל, דבריו את חיים החפץ כששמע. לכך המתאים הזמן

 תשע"ו בלקפרשת   3 מס' ליוןיג



 

 ...נעימה תהיה שהפגישה לדאוג מאד יוכדא, הזה בעולם שחי הימים

 ממה להם שיהיה לדאוג רגילים שאנשים, אומר היה סופר והחתם

 ! למות מה עם להם שיהיה הצורך די דואגים אינם אך, לחיות

 את ואוכל ידיו את חובק הכסיל'(: "ד פרק) בקהלת אמר המלך שלמה

 מכך וכתוצאה, ז"בעוה ידיו את חובק הכסיל: הדברים פירוש". בשרו

 .ב"בעוה בשרו את אוכל הוא

 שהיו אדם בני לשני משל(: "ו"ט' א, רבה קהלת) המדרש לשון וזה

 זה ראה לימים, ופירש יגע ואחד והשביח יגע אחד, בתורה יגעים

 של בחבורה והוא, צדיקים של בחבורה עומד, שהשביח זה את שפירש

 דומה הזה העולם. בשרו את ואוכל ידיו את חובק התחיל מיד, רשעים

 אוכל שבת בערב שמכין מי, לשבת דומה הבא והעולם שבת לערב

 את ואוכל שיניו את חורק הוא הרי שבת בערב מכין שאינו ומי, בשבת

 ".בשרו

 נתמלא אנו לבא לעתיד - ותפקידנו מחובתנו הזה בעולם נתעלם אם

 ?!תשתנה האמת ההתעלמות ידי על וכי. צער כך על

 )חלק מהדברים נערכו מתוך לעבדך באמת ח"ד(

 

נסע  הראשונה העולם מלחמת שבמהלך, חיים החפץ רבנו על סופר

 מזון עבור מגבית לערוך הצורך על ולעורר ברבים לדרוש כדי לוילנא

 ל"זצ עוזר חיים' ר לגאון כשהגיע לוילנא נכנס היהודים. לחיילים כשר

אינו  שכעת לו שנראה, עוזר חיים' הגר לו אמר. בואו סיבת על לו וסיפר

אם : "לעצמו מלמל, דבריו את חיים החפץ כששמע. לכך המתאים הזמן

 אותי ווישאל ושנים ימים אריכות לאחר לשמים אבוא כך, אזי כאשר

 לשם לוילנא באתי חולשתי שלמרות אענה, זה עניין על עוררת לא למה

 זאת כששמע". לזה הזמן לא שכעת לי אמר העיר של שהגדול אלא, כך

 על ידרוש ח"שהח ולפרסם מודעות לתלות מיד הורה, עוזר חיים' ר

 . ברבים הזה החשוב הענין

בבחרותו, היה מתמיד עצום כבר הגאון ר' אלחנן וסרמן הי"ד 

וכששאלוהו מה הביא אותו לכך, השיב, שהמחשבה מה יענה בשמים 

 על השאלה אם עסק בתורה כפי כוחו, הביאה אותו להתמיד.

)לימים ראש ישיבת  הסבא מסלבודקה כתב לבנו הגר' אליעזר יהודה

מיר( בעת שהיה בחור בישיבת קמניץ, שכאשר תתעורר לו שאלה איך 

ב איך היה נוהג אילו היה יום זה היום האחרון לנהוג באיזה עניין, שיחשו

 בחייו.

 כל עם להיפגש האדם עתיד מותו שלאחר, אומר היה חיים החפץ

 ...נעימה תהיה שהפגישה לדאוג מאד וכדאי, הזה בעולם שחי הימים

 ממה להם שיהיה לדאוג רגילים שאנשים, אומר היה סופר והחתם

 ! למות מה עם להם שיהיה הצורך די דואגים אינם אך, לחיות

 את ואוכל ידיו את חובק הכסיל'(: "ד פרק) בקהלת אמר המלך שלמה

 מכך וכתוצאה, ז"בעוה ידיו את חובק הכסיל: הדברים פירוש". בשרו

 .ב"בעוה בשרו את אוכל הוא

 שהיו אדם בני לשני משל(: "ו"ט' א, רבה קהלת) המדרש לשון וזה

 זה ראה לימים, ופירש יגע ואחד והשביח יגע אחד, בתורה יגעים

 של בחבורה והוא, צדיקים של בחבורה עומד, שהשביח זה את שפירש

 דומה הזה העולם. בשרו את ואוכל ידיו את חובק התחיל מיד, רשעים

 אוכל שבת בערב שמכין מי, לשבת דומה הבא והעולם שבת לערב

 את ואוכל שיניו את חורק הוא הרי שבת בערב מכין שאינו ומי, בשבת

 ".בשרו

 נתמלא אנו לבא לעתיד - ותפקידנו מחובתנו הזה בעולם נתעלם אם

 ?!תשתנה האמת ההתעלמות ידי על וכי. צער כך על

 לעילוי נשמת

  הרבנית הצדקנית 

מרת חנה ריזל  אדלר ע"ה 

 ו"תשע סיוןח "כ ע"נלב

 .נ.צ.ב.הת

 לעילוי נשמת

 הגאון הצדיק המשגיח מו"ר 

בן הג"ר רבי מרדכי עמרם 

 יעקובזון זצוק"ל בנימין זאב 

 ת.נ.צ.ב.ה

 הדרכה לתלמידי ש"ג הנבחנים לישיבות הגדולות

המשגיח שליט"א כאשר דיבר לרגל תקופת המבחנים לישיבות הגדולות ראינו לנכון להביא כמה הדרכות חשובות ששמענו בהזדמנויות שונות ממרן 

 בפני תלמידי ש"ג העולים לישיבות גדולות.

ולא דווקא לישיבה יוקרתית. לדאבון לב, מתערבים לפעמים כל מיני שיקולים  לכם, שמתאימה חשוב מאוד שתשתדלו להגיע לישיבה

שהיא תקבל שידוך טוב... צריך לחשוב על שונים שאין בהם רצון ה'. שמעתי שאחות של בחור זירזה אותו שילך לישיבה יוקרתית בכדי 

טובתו, וכמובן להרבות ישיבה שתהיה שם הצלחה אמתית כפי שה' רוצה, וכדאי להתייעץ עם מי שגם מכיר את הבחור וגם רוצה באמת ב

 .להתפלל לה'

ות תדרבן אותו להתעלות. אך אמור במי שהשהות עם הארי ,""והוי זנב לאריות, ואל תהי ראש לשועלים אבותב משנהמה שמובא ב

שחשוב לו להרגיש  שטבע האדם הוא  המציאות היא שהשהות במחיצת אריות תגרום שלא יהיה לו מעמד באותו מקום, ולפי פעמים רבות

ופשיטא  קלע חלילה למשבר.יריו, הרי כתוצאה מתחושת היעדר מעמד הוא עלול לאבד את החשק והמרץ ללמוד, ואף להמוערך בעיני חב

  .מקרה כזה יצא שכרו בהפסדושב

בכל ישיבה אפשר להצליח,  אלא איך הוא ינצל את המעלות של הישיבה שנמצא בה. ההצלחה איננה מותנית באיזה ישיבה הוא ילמד

ובכל ישיבה אפשר שלא להצליח, ולא תמיד ניתן לדעת באיזה ישיבה תהיה ההצלחה. הרבה פעמים רואים שאחד לא התקבל למקום 

תקבל והלך בדיעבד למקום אחר שהיה בטוח ששם לא יצליח, ודווקא שם הוא הצליח מאוד )בזמני בחור טוב התקבל לכל ישיבה שחפץ לה

ודאי שמוטל עלינו ומעוניינים(. אמנם ב שהיה מעוניין, היום שב"ה יש ריבוי בחורים טובים גם הבחורים הטובים לא כולם מתקבלים

 .ור שלא בהכרח מה שנראה הוא הנכוןשנראה לנו שהוא המתאים להצלחה, אך צריך לזכ ההשתדלות להתקבל למקום

 .חברה של בחורים טובים ראות שתהיהחשוב מאוד שתהיה חברה של יראת שמים, עיקר גדול בהצלחה תלוי בחברה, וע"כ צריך ל

בה. הרי שיעור ג' הם הדוגמה של הישיבה, וח"ו גם בתקופת הבחינות שיש לחץ טבעי, יש לעמוד על המשמר ולשמור את סדרי הישי

  . לסיעתא דישמיאתנהגו כראוי אז תזכו ישיגרמו לרפיון לכלל הישיבה. ובפרט הרי זהו זמן שכל כך זקוקים לסייעתא דשמיא, אז ע"י ש
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 "בלעם של הבנתו עמקות"

ֹּאַמר ַוַיַען ֹּא ַוי ר ֵאת ֲהל ים ֲאשֶׁ י' ה ָישִׂ פִׂ מֹּר אֹּתֹו בְּ שְּ ַדֵבר אֶׁ  (יב, כג) לְּ

 בלעם של שנבואותיו מבואר זה שמפסוק, אומר( תתה' עמ ופעלו חייו ח"הח, חיים החפץ שיחות) רבנו
 של ובספרו בזוהר שמבואר וכפי. נביאיו בפי' ה ששם הדברים ככל, ועמוקים גדולים סודות בהם היו
 האם, ולחקור לשאול ויש. אופנים בכמה הקבלה דרך פי על נבואותיו את שפירשו', אליהו אדרת' א"הגר

' ה ששם כפי נבואותיו את אמר שהוא או, בדבריו הטמונים הגדולים הסודות כל את הבין עצמו בלעם
 .כלל העמוקה משמעותם את להבין ללא, בפיו

: ל"וז, שאמרו( ט, א"פ א"פ ויקרא כ"תו) ל"חז מדברי מביא( א, א) ויקרא חומש בתחילת י"רש, והנה
 וביאור'. לענין ענין ובין לפרשה פרשה בין להתבונן למשה ריוח ליתן משמשות הפסקות היו מה וכי'

 ופתוחות סתומות לפרשות מחולקת התורה, השבוע לפרשיות התורה חלוקת שמלבד: דבריהם
 ל"חז בלשון נקראו והם[, חלק מקום בהשארת ת"ובס', פ'ו' ס' באותיות בחומשים מסומנותה]
 הדברים בהבנת להתבונן זמן רבנו למשה נתן ה"הקב האלו המקומות שבכל, ל"חז וביארו'. הפסקות'

 ברוח ומדבר ה"הקב מפי שומע שהוא מי אם ומה, וחומר קל דברים והרי: 'ל"וז, ל"חז והוסיפו. שנאמרו
, כלומר'. הדיוט מן הדיוט וכמה כמה אחת על, לענין ענין ובין לפרשה פרשה בין להתבונן צריך הקודש

 הדברים עומק את הבין לא פ"ואע, הגבורה מפי ישירות ולמד, הקודש רוח בעל בעצמו שהיה - רבנו משה
, רגיל מרב הלומד הפשוט שהאדם ש"כ, בדברים להתבונן להפסקות צריך והיה, הראשונה בשמיעה

 . לזאת צריך

. ופנימיות נסתרות כוונות בתורה יש, התורה בדברי הפשוטה ההבנה שמלבד(, תתג' עמ שם) רבנו וביאר
 אדם בן רואים שכשאנו כפי לבגדיה ונמשלת, התורה חיצוניות רק היא מבינים שאנו הפשוטה ההבנה

 עמוק ועמוק( "כד, ז קהלת) עליה נאמר פנימיותה - התורה של ועומקה, בגדיו בחיצוניות מבחינים אנו
 בחומשים בעיקר] הדורות וסדרי התורה סיפורי בפרשיות מוצאים אנו, רבנו ומוסיף". ימצאנו מי

, וסתומות פתוחות לפרשיות חלוקה יש בהם שגם, פשוטות פרשיות הם' שלכאו[ ושמות בראשית
 משה הוצרך ולכן, בדבריהם וטמונים גנוזים עמוקים וסודות, נעלות כוונות יש בהם שגם מזה ומבואר

 .הפנימי העמוק תוכנם את להבין להפסקה

 אף. נבואותיו עומק את הרשע בלעם הבין האם, ל"הנ הספק את רבנו פשט, ל"הנ הדברים פי על
 הכל, אחד הפסק ולו בלעם-בלק סיפור בכל אין, ועצומים גדולים סודות וגנוזים טמונים שבנבואותיו

 ובין כך שבין, נבואותיו עומק את להבין בכדי להפסקות הוצרך שלא, מובן ומזה. מתמשכת אחת פרשה
 .כלל הפסק לו ניתן לא ולכן, להבינם היה יכול לא כך

 כדי (י, קיא תהלים) "עושיהם לכל טוב שכל', ה יראת חכמה ראשית .פרקי אבות במחיצת החפץ חיים
 היינו, השכל בתחילת", חכמה ראשית. "לא –? הכולל חכם, פילוסוף להיות צריך הכי, השם ירא להיות
 חיים בעל בכל ֶטבע ָטבע ה"שהקב רואים שאנו כפי ובדיוק. השם ירא להיות אפשר כבר, שכל בקצת

 שעיניו, לבריאותו, לחייו', ה לחסדי כסדר צריך הרי הוא, הוא חלש מה והאדם. ממנו מהחזק ליראות
 אינם מדוע, מומים בעלי הרבה ל"רח רואים הרי, יתנועעו שרגליו, לעשייה כשרים יהיו שידיו, יאירו

 . ת"מהשי לירא כדי גדול חכם להיות צריך האם. רוצה אינו ת"שהשי מכיון, כמונו רואים

 לומר היה יכול אבינו יעקב, לגמרי נישאה מידה זוהי פחד. לא –? הפחד מידת, מאתנו ת"השי ומה רוצה
 אלא אינו' ירא' אבל, עיניו לנגד עומד ה"הקב כאילו בדיוק הוא פחד". יצחק ופחד" (מב, לא בראשית)

 להיות אפשר שכל בקצת", חכמה ראשית" הפירוש וזהו. ממנו תובע ה"הקב אין מכך ויותר, דמיון דרך
 לכל טוב שכל, "מוח צריך כבר לזה, מצוות ג"תרי בתוכה שכוללת התורה לקיים בכדי אבל, השם ירא

 ח"הח שיחות                                                                                                                               ". עושיהם



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פניני הפרשה "במחיצת החפץ חיים"               בס"ד
 

 .כל אשר ישים ה' בפי אותו אשמור לדבר
אמר פעם: בזוהר וב'אדרת אליהו' להגר"א בנבואות בלעם, פירשו עפ"י קבלה בכמה פנים ובסודות 

ואמר ה'חפץ חיים' זצ"ל, שבלעם לא כיוון לכל הסודות, אמנם הלוא אמר "כל אשר ישים ה' , יםגדול
ואמר כעין ראיה לזה,  .יםקים בפיו יש בהם סודות גדולובפי אותו אשמור לדבר", ובדברים שׂשם אל

שבנבואות בלעם אין בהם לא פתוחות ולא סתומות, כמו שישנם בהרבה מקומות בתורה, כדי שיתבונן 
וכמובא ברש"י שם, אבל בבלעם לא  )פ"א(בראש ויקרא  'ספרא'נו בין מאמר למאמר, כדברי היה רבמש

 נכתבו ההפסקות, שאפשר לא ידע כלל ולא ירד לעומק הדברים שיצאו מפיו.
 (שיחות ה'חפץ חיים')

 
 .'ה פי את לעבור אוכל לא

 אין ",'ה פי לעבור את אוכל "לא: הוא מתפאר העולם בפני, זה בלעם היה גנב איזה בלעם. של צביעותו
 ...פעור מעשה את מתכנן הרי הוא בלבו ואילו ,'בה אלא שיחתו

 חייו ופעלו( -)הח"ח 
 

 בחרב. הרגו בעור בן בלעם ואת
 מפרש", בחרב הרגו בעור בן בלעם ואת" הפסוק על ישראל. של אומנותם ככלי הפה את מציינים ל"חז
 ובקשה, תפילה ע"י", בפיהם אלא נוצחים שאין באומנותם, אומנותו והחליף ישראל על בא הוא" י:"רש

 שבאין האומות באומנות אומנותם והחליפו עליו באו הם אף, בפיו לקללם אומנותם ותפש הוא ובא
 ."תחיה חרבך ועל" שנאמר בחרב,

 ל"ז חכמינו אם, מעתה, מלקלקלו ביותר וזהיר אומנותו כלי על שומר שהוא אומן כל של מדרכו, והנה
 ולהיזהר פיו את לנצור אדם צריך כמה עד להתבונן יש, ישראל של אומנותם' 'כלי כעל הפה על מצביעים
 שלו. הדיבור במערכת, אומנותו' ב'כלי פגם שום יתהווה שלא הזהירות בתכלית

 חייו ופעלו( -)הח"ח 
 

 מי מנה עפר יעקב.
 יעקב עפר מנה "מי בלעם בפרשת שאמר, באיישישוק ל"ז אבי של דרשה פעם ששמע מלונא הרב לי סיפר

 תחיית מרומז פה ואמר:, כמוהו" אחריתי ותהי ישרים מות נפשי תמות ישראל, רובע את ומספר
 בפקוד נגף בהם שיהיה כדי, ישראל מנין שיספור לבלעם השיא בלק ובאשר .[במדרש הוא וכן, ]המתים

, המה חיים במותם גם, האומה זו כי והכוונה, יעקב" עפר לספור יוכל "מי :לו ענה על זה, אותם
 שגם המתים עם, החיים מניינם, לידע אפשר איך כ"וא, כולם יקומו באשר שינה כעין רק היא ומיתתם

 גם שאקום כלומר, כמוהם תהיה ואחריתי כזו מיתה למות אנכי גם שאזכה הלוואי ומסיים: חיים. הם
 אנכי.

 )דוגמא מנימוקי אבי(
 

 .'ה נטע כאהלים נהר עלי כגנות נטיו כנחלים
, "'ה נטע כאהלים' וגו נטיו "כנחלים דכתיב לנחלים, אהלים נסמכו למה :(טז ברכות) אמרו ל"חז הנה

 האדם את מעלים - מדרשות בתי דהיינו - אהלים אף, לטהרה מטומאה האדם מעלה נחל מה לך, לומר
 ובא במעשיו מתבונן הוא תורה ולומד ד"לביהמ יכנס אם דהיינו הענין, וביאור זכות. לכף חובה מכף
 זכות. לכף נכנס וממילא תשובה, לידי

 ב("פ הבית )תורת
 

 .אל פעל מה ולישראל ליעקב יאמר כעת
 שואל אלקיך' ה מה": כמו, המשמעות את להקטין', א: אופנים בשני מושילש ניתנת 'מה' המלה
 בשעה ."ליראיך צפנת אשר טובך רב מה" :כמו, הענין חשיבות את להגדיל כדי לפעמים, 'ב. "מעמך

 אלקיכם פעל מה": לעג של בנימה העולם אומות אותם שואלים, ונרדפים מוכים בגלות שהיהודים
 ליעקב יאמר כעתת: "בהשתוממו העולם אומות יכריזו, לבסוף ישראל משיוושעו ואילו"; ?לטובתכם
 למענכם. פעל ת"שהשי הנס גדול מה, אל" פעל מה ולישראל

 חייו ופעלו( -)הח"ח 
 

 בן לאה לע"נ ה"ה שלמה בן מרים. ולהצלחת ה"ה דניאל בן שלמה. דן אליהו   
 



תורה ִדעת

1)2 /3435 &2(6&2 3-5 .$4+3) 732*& /*682
.7)2 )* 3$/3-39/ /3435 3-5 .$4+3) "6823 .7)23
/3252 &-*+& 3-/35 /4+)+ 3)5 /3-39/ )7 07*6&
,3))& .$624 &*)* 34$2 *$* $+ )9# :
,.$6(5 .$624 &*)*3 3-$25 .&625 )* 3$4$+)/+
,&93+- (363 ,&23" ;$7 07*6& .7)2 )* 3$4$+)/+
,&76 ;$7 03-$25 .&625 )* 3$4$+)/+ ,&)8* *8-3
07*6& .7)2 )* 3$4$+)/+ ,&2(6 *8-3 ,&&32< (363
)* 3$4$+)/) 3-$25 .&625 )* 3$4$+)/ ;$2 &+
;$)935 ,3-$25 .&625 )* 3$4$+)/ 07*6& .7)2
, 6+5-* ,52& .)372 ;$)(3-3 &=& .)372

)25 ,5)+5 .&$/6>53 ,*$ $2&5 )$(-&)
;$463$3 .-&$< ;$*63$ 7*6& .7)2 )* 3$4$+)/

&/53 6+5-* ,/(* 652)
.$+4 $*-5 ,/(* 652) .4$63/ .$&)5

("25 $-53 ,.&$+$ 3>($ 5) &+6+3
/34$+2 41+/- &= ;3$)<2 0#?2

)43<23 )$7) /369=3+& /323"
$8+ 7+*-* $89 ;/32$*(

03-$26

&63/2 13@7) 52& /74 62 )9
$492 &>7 )93 ?64 )9 *8(+

&=) 6*1&2 034$2 ($)>$ 343+)/*
: .$64-2 %+<& $624 /5 3-5 .$5>3+

53&* 624+9 3+>7 /5 .45 &*37* ;3$9#
6$2@+ 0#&-/+2 3) &-/$- &63/ ,)9) 6183+

%+<& $624 )* *36$8&&+ .31+2 .* *#56&
53&*# : 3+>7 6$18+3 624+9 3+>7 .45& .$*+*

0#)9) 3/63/ 43+)) : )9) 6183+
/343@$ $-* *#56& 635$2+3 %+<& $624+ 3-5 .$4+3)
&-$5 &63/&* 53& ;3*56& 43@$& 045+) 47 .$23*(
&+9( 4+3)& .45* .)37 )* 3964 0/3+93( 65*9
53& ?$6> .$/$7)* $6& ,.)37& /3+9(+ 5$&* )9
3-3($-* .$*-5 *$ 0/3(8 .$/$7)3 6/3$ )3+7)
6&+ "3)1) .& .$($)>+ 5)$++3 3)59 /3-36*$92
,/3$(+3+ *396) .$*12+ .& &2 &+9( &/35 /5
&/35 /5 /3-1) $492 A+5+ 6/3$) 3114=$* *$3
4(53 4(5 )9 3)+7$*9) 3)5 .<3 3)5 .)35 0&+9(
3-1$* .& $72" ?5* $6& ,3$/3)393$3 3$/3-36*9 $8)
/+37) 03)+7 .& &$)7 &+9( &/35 /5 ;$-1) .+>7)
0.$624& $-8 .& ?9 5) &*341& &63/& 43+$)2 /5=
3+>7) /3-1) $492 )3+7) .45& ?$6> ,;9 $9 .-+5

&63/& ;$-1) 53& &93=*+ .< .)35 ,&63/& ;$-1 /5
$89 5)5 ,3)+7 )* &6$*$ &5>3/ &=2 /356) ;$5
$4@(2 16 ,#&-/+2 3) &-/$-# %+<& 3-/35 /4+)+*

0&63/& ;$-1 /3-1) .45& &93= ?9 16 ,.$+*
.$)39$ 4>$9 /74) 4(53 4(5 )9 *12$* $6& ?9*+
3/35 $-*& 43@$& 3&= 0&-/+ &/35) /39=) 3-5
53&*# 0.$64- /9@+2 %+<& $624+ 3-5 .$4+3)
3+>7 4$+7+& &= #)9) 3/63/ 43+)) : )9) 6183+
4(5 3/35 .7 43+)) 4$+/ ;93+& &= ,3$62( /3*6)
&= ,3$/37$4$+ 3) .36/)3 .$624& /-2&2 &*1/+*
/38$ .$-8 62@2 62@& *364& /5 6$2@$ 4$+/*
/5 &-/+ /63/2 )21) &9=$* &= 53& ,&>$8( *8-23

0&63/& ;$-1
03)5 .$624) 2"$& 3-$/74 /5 //)3 2) .$*) 3-$)7
5$&*)9 &)5*3 3&4 ;5+ 3-$)5 *<$-* .$+78
,/6(5 35 3= &$<3@ /-2&2 53& &*1/+ ,3$82
&*13 3-$43+)/2 /79 .$13@7 3-5 3)$53
32 ;$-7 3/35+ 1$@8&) 45+) 47 3-$)7
=96/&)3 3-$/74 /3-8) ,.$13@7 3-5

0.$)5*- 3-5 32 5*3- 3/352
3-5 .$)5*- .$/$7) : B@3- ;$-7
)7 /37$2>+ .-$5* /3)5*
)53*& )* &)34< &+9(
34$>+ &6$/$ /31+7/& 35
@($$/&) 45+) 47 &*13
/3 - $>62 /)5*-& &)5*)

0.$-8 635+23
/74) 3-5 .$9$6> 3)5 .$61+ $-*2
,&63/& 43+$)2 ;$7 $9 3-$-$7 4<-) .$*)3
,&6=7) 53& 11=- 6*59 $-*) &8$ /3@($$/&
3$)5 6*5 $/$+5& &63/& ;$-1) &)3<@& 5$&

0.)37& 5632+ &-/+ /)21 $4$ )7 16 7$<&) ;/$-

%+< 4+)- 03)5 .$624) B@3- 631+2 ;-32/-3 ?$*+-
4+3) &$& 3-$26 &*+ : .$64- /9@+2 /8@3-
$9 &-& 0#&-/+2 &#21& 3) &-/-* 47 &(9*+3 &63/
4+)* &#7 3-$26 &*+ B5* 5$4&) 3-5 .$536 ;9
/39=) &$& ?$6> /5= )92 ,*++ &632<& $8+ &63/
.$-3*56& .$652+ 0&#21& /5+ &-/+ $#7 &63/2
;$5 &63/ )* &)38)8 1+37 /+(+* &= ;$-7 1+37
/5= ;/3- &#21&* $#7 16 5)5 &/3-1) *3-5 ;2 )39$
?$6> &5)8- &-/+ &/35) /39=) $49 ;95 0&-/+2
&-9& 5))3 ,&-/+& /5 )21) &9=- .(39+* .$*7+

0&-/+) /39=) 5#5 /$+>7 &43273
5) &)$(/2* .$64-2 %+<& $6242 3-5 .$4+3) 437

042)2 376=3 &*+) 5)5 &*341& &63/& &-/$-

!"#$ %&'

!( $)*+'

,!&- .$)&/'

!0&#-'

!0(#)'

"(+0 2#-00$

+$0# *.'*4(0$

ktaharot@gmail.com
בני ברֱק ת.ִד.  3055

תשע”ו - ”בֹלֱק”
יו”ֹל ע”י

227

יבורך הוא עין טוב

/,
.$" "9$510

&'. "2$+" &'(6*
"2'1' ".:$+ "5# +$.2*

+-0*01 '39 .*. !$*0) *1
!;"(+0# $* "(+'(; <0," $(+$.

62 !/'01 '-84# 62
/-." "9$5 79

&'(6 +$(6*
="2$+"



המשך

ִדעת ֹלמען

%2'$$5''26 #2" *1 "#$% &')

-'0*+" 4#1

#*" +. 7$3"*

/'+3$0$ -84

*$)# .1$( +$'"* 7'.

#*" 60$)0 "92#

$26 ;35<& )* 3/(8*+ $-2+ 7+** $89 3-$26 68$@
;35< ,"6$33=$$61 26& )* 3-/3( : )#>= "6$3=$$61 .$$(
,4#$& $1@-$%=436< .&625 $26 *341& >#&<& 6@3+&
&")2* ,#&23" ;$7# /4$+ 32 &$&* .3*+ ;/() 3(1)
$8 )7 03/)3= $624 /5 7+3* &$& 32 ;8352 4(3$+2
4(3$+ 3-$5 .5 ,/37$4$3 /3-36*92 )34<& .45 ,236
4$+3 36$2( $624 ?3/) @-9- 53& $6& ,/323" /34$+2
/5 ?6383 6/3@ ,*34$( 624 &=$5 3-++ 7+3**9
03$)7 &23"& %& 4$9 ,.$-3*56+ 35 56+<+ 3$624
5$2&) )4/*+ 4$+/ &$& )#>= (#6<& /5= /+37)
<&3- &$& ?9 0$-*&+ 7+** *34$(& $624) /3$56
$6+<) 3+>7 .$9@& 5) &*7+)*9 3)$85 (#6<&
<3&-) &7$69& #&23" ;$7#& .)35 ,*4(+& $6249

03= &<&-&2

)>5 $4+3)2 $-639= C5#"$)* .$4$+)/& 4(5 68@+
&$& 5)* &)5* 4$+)/ )5* .78* ,&#&))= 3-$26
/9@+& B3@2* .$*68+2 *8$( 3-$26 0&23*/ &$)7
0;$5 /$/$+5 &23*/3 ?5 ,&@$-3 2*( 05>+ 5)3
693= $--$5* : &23*/ )53*& 4$+)/& 2$*& 7/8)
B5 /7 &/352* $6& $-369= 2"$+) 0&)21/& 5$& .5
)5* )53*& ,;3$>) $356& &*7+ &=2 &56 5) 4$+)/
?9 5) 0&$)7 2$*&) .< ($)>&) &@-+3 &63+( &)5*
637$*& /5 1$@8& 53& 03-$26 )>5 .$624& $-8 3$&
/+5& /*12 )7 4$+)/& (2*2 &9365 &*64 ;/-3
3/)5** ;$$-37+ /3$&) ?$6> &$& 53& $6&* ,3)*
/*12 D2$*&) 3/35 A$6+& &+3 ,&23*/ 5)) 65*/

E/+5&

)7 $-5 &+/ : 63(2 )* 32/9+) &23*/2 3-$26 2/9
&736< &4+ 6317)3 1$(6&) ?) &*1 ?$5 ,?3+9 ;32-
&>3(-3 &)34< &4327 000.$$(& ?)&+ )9 &8$1+& 3=9
;$7 /)7+ /3-1)3 2)& /5 ?8&) )4/*&) ?$)7 5$&

.$$( /63/ 5$& &63/& $9 0&14>3 4@( )* &23"
3)5& /376 /34$+& )* *63*& 0&14>3 4@( /2&53
)7 5)3 3+>7 )7 16 2*3(& 4329&3 &35<& /4$+ 53&
26 ;3$72 5#$8 .$6*$ /)$@+ %@2 43+)) 23"3 ,3/)3=
23"& 1)( /5 ;$2&) 2)& $*<6 (/8-* .$*$<6+* 47
7<3-* &+ ;93 000$3=23 76 53&* ?8$&& /5 /3=2)3
3/)3= $624 ;$2&) )4/*&) : /3$-(36 ;$-7) 3= &4+2
,36$2( $624) 7-9-3 /+5& )7 &43+ /3$&)3 ,/#42
/3-1) 6*85 &=2 : $-(36& 32>+2 36$2() 63=7)3

&$)72 /5 /6*7+ 5$&* &3-7& /4+ <$*&)3

,.$/83+ &*37* 4(5 .45 )7 &#&))= 3-$26) 368$@
4@( )72 53& $9 3) 6+5-*93 ,3$*7+ )7 ;$$-7/&3

E5)8 &= ;$5 ,;9 .5 C6+5 ,&+*) 45+ )34<

,)#>= #*$5 ;3=(#& ;6+ )5 7$<&* $+ &$& : 3-$26 68$@
.7 )372 5*3-# .$$1) 45+ 3$)7 &*1* )7 ;-35/&3
5#3=(& 3) 6+53 ,.$6(5 )* ;67>2 B//*&)3 #36$2(
&)3( )* .* 6$9=&) &)$8/ )92 )<6/$* ,&>79
)* ;67>2 /38//*&& 32 *6/*$3 )<6/$ =#$73 ,%3493

03)372 &5$*-&3 .$6(5

&73*$) 131=& /5 ?62$* &#&))= 3-$26+ 3*1$2
$-5 13(6 &+9 .$743$ .9-$5 C6+53 0#&("2&# ?642
$946+ $26+ $4$2 &)21 .-+53 03)5 .$632$4 <3@+
1+37+ ?62+ 53& .5 $43&$ )9 $9 ,)#>= .$-3)@+

0E.$$1// 3/962* 53& ("23+ ,2)&

7$<&* 4(5 ?625) &#&))= 3-$26 6+5 ;$-7 3/352
: &)$73& 4(5 63(2 6327 3/962* 3) 63@+)
.$+* .*) /$/$+5 &-3392 $-*& /5 .$962+*9
&#21& $=5 : 3/)3=) 7$$@)3 63=7) $/$+5 ;3>6 ?3/+3

0$68 &*373 ,&)$73+ &962&3 7$$@+

,)56*$) &-/-3 ;$7 /23" &2 <&-* 53& &*+
.$536 23* 0#?632$ 53& ;$7 23"# 6+35 23/9& 3$)73
))92 .$$(& /<&-&23 &63/& 43+$)2 ?64&* 3-5
/()>&2 (3+*) 0&23" ;$7 )* &<&-& /3$&) &9$6>
.$(+* 3-$$&* $89 3/()>&2 (3+*) ,$-*&
/36(/& *<6) 7-9$&)+ &)$)( 03-5 3-/()>&2
&7$68+ $-*& /()>&* ?9 $49 47 7$<&) &5-1&3
/$$)72 ;$7 /36> $4$) &5$2+& 3=9 &*<6& 03-)

&26453 /)73/ )9 &2 ;$53 &)(+ 5$& $-*& /()>&3
.5* : 5$<& /3+2+# 13@8& 6+5+ $4$) 5$& &)$23+

0#3)$8*+ &#21& 3+>7 &$2<&
/5 43+)) ,$-*& /()>&2 (3+*) 3-$)7 ,63+59
&=) 63=7) ,&23" ;$7 /4$+ .7 &63/& 43+$)
/-$(22 /3$&) ,32 ?3+/)3 3-$+$) /3$&) &*1/+&
#/3+2 )5$)(-+3# 3-2 .$$1/$ =53 #&-/+ 624++#

0&)34<) &)37*

"#$% &')
!"#$% &'()* +$),$(" +$-#$) $(. /'.'#0 &$'*, *1 $(''()0

$('#2 '30 $)01(1 +$-#$)$ $('#2 +$-$. +$-#$)



 א

 

  נפשו גחלים תלהט
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         ��

�הבני �בתפקיד �עוסק �הראשון �בדור��המאמר תורה
�ועד�כמה�זהירות�נדרשת�שלא�לתת�לנחשים� האחרון.
�קיום� �המבטיחה �נח �בתיבת �סדקים �לעשות ועקרבים

���כנס"י�עד�ביאת�גואל�בב"א.
בסוגית�התפילה.�והפעם�הקשר�ממשיכים�במאמרי�עיון�

��בין�תורה�לתפילה.
מחמת סגנונו היחודי שאינו שוה לכל נפש דברי תורתו הבהרה: 
זצ"ל עוברים עריכה ועיבוד לשוני כפי שנעשה בספר  של רבינו

י"ל בעדודו. על כן שעל עקבתא דמשיחא "נפשו גחלים תלהט" 
  . כל שגיאה וטעות נא לתלות אך ורק בעורך

��נשמח�על�כל�הערה�והארה.
המערכת����������������������������  

���

�[פסיקתאמדרשות��בתי�אהליך�אלו�מה�טובו�
��בלק]�[אגרות�דעת]�פרשת�זוטרתא

  שלמות הבן עליה .א

ה�לזכות�להיות�בן�תומאוויו�של�כל�בן�ישיבה�מאז,�הי
� �ואם�העליה. �מאב �הנולד �כבן �הוא �תורה �בן מושג

יו�וגישת�ותהבונה�את�יסודאשר�שהאופי�שלהם�הוא�
�אל� �דביקותו �תורה. �"בן" �כך�הוא�מושג �שלו. החיים

� �הפנימימהתורה �וצורתו �אופיו �שיהפך �תכשירתו
�יש �הם��,הילוכובתראה �כאילו �ומחשבתו דיבורו

�ו �התורה, �מתוך �נחצבו �חדא�הרי �ואורייתא ישראל
��נינהו.
�זלש �אל��ולימות �כי �בתורה�להגיע, �יגע �כל מסוגל

כתרה�של�תורה�כל�אחד�יכול�לזכות.�ואז�דברי�תורה�
�האמיתי �בצורתם �נתפסים �שה�תשלומד �"א�ובמח א

כל�מבואר�וכ�,תורה�דיגע�קאפ"�ויהיו�לו�ד"ת�ברורים
זה�בארוכה�ובאר�היטב�בנפש�החיים�שע"ד�פ"ד�וה'�

� �מבטו �כי �אמונה �עצתו �ואז �מבט �ויזכה בזה�אמת.
� �להעמיד �ב�דברהאת �המבוקש �יותר ציפור�שהוא

��נפשה �כנס"י �אמיתי�-של �ת"ח �לשער��.רכישת אין
ואין�לתאר�זכות�הרבים�שהוסיף�בזה�לשלימותה�של�

��כנסת�ישראל.

  התערבות הנחש בדור העקב  .ב

�[עיני�ישראל�ח"א�מאמר�דברים�מחוורים�כשמלה]נעמיק�בזה�
�אור, �יהי �אלקים �ויאמר � עה"פ �כתבו ז"ל�במדרשם

מלכיות�ההגאולה�מג'�כי� מרמז�על�הגאולה�מאדום.ש
ה�בזכות�ג'�אבות�אבל�הגאולה�מאדום�תהקודמות�הי

היא�בזכות�משה�ובזכות�התורה�דוקא�ע"כ.�אז�בעת�
� בא �זמן �זה �לקיבוץ �המוכשר �באגלויות קללת��האז

�" הנחש �עקבשל �תשופנו �כח�"אתה �למנוע�את  כדי

�ב �ההתורה �התקופת �וכפירתו �חריפיעקב.  ותא

�להופיע �שצריך �התורה �כח �עם כן,� על�אז. מלחמתו
�וגם�אם �מ"מ� על�אף�האפשרות�לקום, יתחיל�קיבוץ,

�תשופנו �אתה �שולט ממהלך �רק��תעקב התדרדרות
משם�ואילך�נמדד�שיעור� במהלך�המוסרי�דוקא,�אשר

�בז הירידות �רק �[הבגלות �עמנוה �תולדות  מכירים

� �יראה�עפ"�-של�הגר"א�–מאותה�תקופה  יעד�דורנו
�פנים�מסבירות�על�כל�מה�שעבר על�הציבור� דברינו

 ].מאז

� �הנחש �מלחמת �היא �להפקיע �זכותאת התורה� כח
�הפקעת�ואה�וסמכותה �ע"י �שמים� בעיקר היראת

כי�בהיות�היראה�האוצר� מתוך�הציבור�בדורות�אלו,

 התורה�ממילא�היא�הבית�קיבול�שיחזיק להחזיק�בה

� �ובזה �ד"ת, �דריבוי �תבואות �גילוי� היהתרב אפשרות
�בנפה"ח �ועיין �ד"ת. �בארוכה.� ריבוי �וו' �פ"ה שע"ד

 שיטת�הגר"א�בכ"מ�דעיקר�צורת�תורה וביותר,�ידוע

�מעשה, �שיוצא�ממנו �הוא�הלימוד �ע"מ� לשמה לומד
�דברי �כונת �ג"כ �וזהו �מ"ב� לעשות. �נדרים�דף הרא"ש

�תורה �של �לקח� דלשמה �ולהוסיף �ולהבין �לידע הוא
�רק�בשביל�זה�ע"כ.שיהיה�מטרת�לימוד ופלפול, כי� ו

�הכניסה �היא �לימוד �של �זו �עד� צורה �לבא לסוגיא
�שיעורא �(כפום �יכול� ברירותה �מזה �רק �אשר דידיה),

��בפועל.� לצאת�מעשה

� �היראה �ובזה �ד"ת� האוצרהיא �ריבוי �אל �קיבול ובית
�רק �כי �מטרת� ברורים �אל �אותו �מקשרת היראה

�וזה�דוחף�אותו�לבו הקיום,�כי  אהרי�ירא�חטא�הוא,
�ורוממות �בלימודו. �גמור �ברירות �התורה� אל מעלת

דוקא�וכמ"ש�רפ"ו�דאבות�ר"מ� נמצאת�בלימוד�לשמה
 העוסק�בתורה�לשמה�זוכה�לדברים�הרבה אומר�כל

�מופקע �היראה �בקלקול �וממילא �וכו'. �עוד �תולא
� �האפשרות �וחסרשל �לשמה, �תורה �לימוד עיקר�ה

�לקום �התורה � זכות �אלא �עוד, �ולא עצם�שמהעפר.
 זה�גופא�מחדש�מצב�של�,מסתלקת�שהיראה העובדא

�במקומו �ואז �מחזיק, �שאינו �ריק �הטשטוש� כלי ישלוט
וכבר�אמרו�בשבת�דף�כ"ב�מים� החזקה�זו.-מחמת�אי

�בו � אין �בו, �יש �ועקרבים �נחשים �אבל �זהכי  מחמת

� �נשגופא �לפיכך �בו �אין �ועקרביםמים �בו.�חשים  יש

עוד��מתרבה ד"תשל�עם�כל�סלוק�נוסף�שוככה�הוא�
�בדעת �סילוף �ועוד �יוצאים� טשטוש �ובמקומו תורה,

 שיסודם�בשקר,�והם�מולידים�ערכים בנינים�רעועים

על�דרך�מ"ש� חדשים�בדברים�שהיו�מאז�אפסי�הערך,
�עה"פ�לא�יהיה �יתרו �פ' לך�אלהים�אחרים�על� רש"י

 אלהים.�היינו�דבאמת�הוי�ערכם פני,�אחרים�עשאום

 מערכתדבר ה



 ב

 

להם�ערך�של� רהמציאותי�אפס,�רק�שיבוש�הדעת�יצ
��אלהות.

הצרכי ציבור הגדול ביותר העמדת בן   .ג
 תורה

� �המתבאר, �מכל �מאד �ציבורשהמובן היותר� צרכי
התורה�כראוי�בכלל,� נצרך�לציבור�הוא�הרבות�לימוד

�ז"ל� וליצר�ת"ח�מובהקים �אמרו בתוך�הציבור�בפרט.
נכנסים�למקרא�יוצאים� (עי'�רש"י�קהלת�ז'�כ"ח)�אלף

אה�ההיא�יוצא�אחד�להוראה,�וממ מזה�מאה�למשנה,
�והפי' וע"ז �מצאתי. �מאלף �אחד �אדם דבעומק� כתיב

�הוא �עומד �כנס"י �של �נפשה �המובהק� ציפור הת"ח
�הטרחה �וכל �לבסוף. �מטרתו� היוצא �היה �האלף עם

�הוא, �רק �האלף� העיקרי �למדו �כללי �דבאופן הגם
 ת"ח�מובהק�עומד�הוא�ביסוד�קומת�כנס"י תורה,�כי

� �לכל �חיות �וכברלהמשיך �ידו, �על כתיב� הקומה
�בעבורם,� �המקום �לכל �ונשאתי �כ"ו) �י"ח בראשית

�לאביהם והוא �ישראל �בין �הקשר �עומק  מחזיק

 שבשמים.

�ינתנו� �לא �אז �יראה �שבחוסר �בנפה"ח �מבואר אמנם
�רגל� �לדריסת �המופקר �לב, �חסר �בלב �לאמיתם ד"ת

�שמצד�הכשרונות�יגיד�דבר�[�השור�והחמור�בה יתכן
�של �לאמיתה �אבל �פירוש�יפה, מכל��ןשנכו�ותורה,

בברכת��–צריך�סייעתא�דשמיא�מרובה.�וידוע�,�הש"ס
� ��–ויציב �יפה �עד �דמאמת �של �מרחק ט"ז�ישנו

��.�מדריגות]

  סכנת החיידקים הרוחנים   .ד

�ה חיידקים�רוחניים�בכל�עוה"ז�מלא�של�אויר�בדורנו
כפירה�ומינות,�אשר�כל�הדור�שקוע�עמוק�עמוק�של�

�ו �זו. �שבביצה �נמבהיות �אחר�האדם �בטבעו שך
�סביב �תו �הר"מ �שבמצב�בוכמ"ש �בהכרח, �דעות, הל'

דרת�בקדושת�מחיצת�וזה�צריך�לייצר�תיבת�נח�המג
�מה�שבתו �ובין �העולם �בין �לחצות �התיבהכותליו .�ך

�מ �להנצל �תקוה �יש �הנצח�הואז �כליון �של מבול
� �בחוץ. �המסתובב �זו �בד'�בתיבה �להצטמצם אפשר

וף�מאוירה�נמשך�אוירא�דגן�עדן�ולשא�אליהןאמות�ש
��מצוחצח.ההצח�ו

��
� �מופיעים �ששמו�בתיבה�יםסדקבדורנו �מכשיר �יש .

� �כתיבת�רדיו �בזמן �שהופיע �המשחית �היה �זה [א.ה
�לבשו� �הטכנולוגיה �פגעי �בימינו �ועווה"ר המאמר

� �ואכמ"ל] �כידוע �חדשות �צורות �מגע של�שמאפשר
�האדם�עם�כל�פינות�עוה"ז ות�שעובראלא�ולא�עוד�.

��אליו �השוכנהכל �מכל,��ותהשקפות �ריקים בראשים
� �מכל �ומלאים �וכל��,בורותמיני �פה, �ניבול כפירה,

לא�זה�"לי�שליצנות�ודבר�האסור.�ואל�יאמר�השומע�
בר�אמר�הסבא�שהרי�כיזיק"�ואיני�מרגיש�שינוי�עי"ז.�

ז"ל�מקלם�לבחור�א'�בישיבה�שנתפס�בקריאת�עיתון�
אין�זה�מזיק�לי.�שדאז�וכששאלו�האיך�עושה�זה!�ענה�

מחמאה��תניזק�הא�ז"ל�"קיבה�של�כלב�אינענה�הסב
�מסלבודקא� �ז"ל �הסבא �העיד �וכבר �וד"ל. סרוחה"
�אפיקורסות� �של �מילה �שמע �וויכוחי �מקרי שבאופן
�ואמר�כשמגיע�יוהכ"פ�בנעילה�נופל�בי� מכופר�אחד.

�אפיקורסות"�ואות ��.דבר �זהו �אבל �הוא! אצל�נורא
בו�הגסות�של�החוץ,�אז��העדין�הנפש�אשר�לא�הורכב

��בגדר�מחשבה�הזרה�לו.הוא�
נעשה�אבל�מי�ששקוע�יום�יום�ח"ו�בשמיעת�כל�ה

�ולבו�ב �במוחו �שולטים �וכבר �בורות, �בציור חוץ
�ולא� �לו, �מתוק �מר �כל �כבר �אז �ועקרבים הנחשים
�ואיך�נקוה� �שלו, �הנחש�נהפך�לאופי �כי ירגיש�כלום,
�שלא� �הוא �ברור �הלא �לישראל, �תורה �תצא שמכאן

� �לאמיתו. �א' �רמב"ם �לתרץ �ומפעיל�יגיע המחזיק
מכשיר�זה�תוך�אוירת�ישיבה�הוא�נחשב�רודף�ומועד�

��להזיק�הרבים.

  השבועונים וסכנתם  .ה

נעמוד�כאן�על�קלקול�נוסף�הנגרם�על�ידי�השבועונים.�
�הירוד,� �שהחוץ �מה �הוא �בדורנו �חמור �היותר הנגע
�והוא� �להם. �אחד �דגל �אחריו �בפנים והנהירה

�ניכ �שלא �כדי �עד �תורה �הבן �צורת �של �תרהטשטוש
�עליה� �להיאמר �שניתן �והטהורה �האמיתית הצורה

�וקדש". �ראה �בן��"כזה �צורת �שטשטוש �לדעת, יש
� �דשמעתא �בצורתא �סילוף �זהו �תורה �התורה�של כל

� �תורת�שכולה. �היא �לנו �שניתנה �התורה �כל הרי
�הלומד� �ה"ב) �פ"א �ברכות �וכמ"ש�(ירושלמי המעשה.
�ת"ח� �צורת �לך �ואין �וכו' �לו �נח �לעשות �ע"מ שלא

��מאותו�שמייצג�מהו�בן�תורה�בטהרתו.מובהק�

� �והוא, להוריד�את�הנה�קו�אחד�יש�בכל�השבועונים,
�תורה �הבן �של �וכאילו�תלא�ש�ערכו �ייחודיותו תבלט

�שוה�בשוה�עם�העולם� �ורשעתם�עושה�בחוץשערכו .
�כידוע �קלקלו �הרבה �והרבה �וכל��פירות, לנו.

על�התחכמותם�לגוון�השבועונים�במאמרים�רוחניים�ו
משכים�לתוך�הניבול�פה�שלהם,�הוא�על�דרך�זה�נידי�

�"ותרא� �הנחש �בדברי �שהסתכלה �אחרי �בחוה מש"כ
�אותה� �הוריד �וזה �וכו' �למאכל" �העץ �טוב �כי האשה
�ועי"ז� �שטות �של �עולם �לאוירת �להיכנס לשאול�מטה

��נעלמה�צורת�בחיר�היצורים.

להוריק�את�הפסולת�אשר�בקרבינו�חובה�עלינו��ועתה
מצב�העולם�התורני��תשובה.ולשורפו�באש�קדש�של�

�הכל� �שבלעו �בחוץ �כוזבות �דעות �של �המבול בין
�ההצלה� �המבול. �הוא�כתיבת�נח�השטה�במי לתוכם,
�עד� �ולהמתין �לתוך�התיבה �להיכנס �רק �הוא היחידה
�ד'� �לישועת �ולצפות �ָהֶרַשע, �לכלות �הכעס שיגמר

��שבאה�כהרף�עין.
��
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  ושיעורים, מאמר הדרכה לעמידה בשמו"ע עיני ישראל ח"ב]ת הקדמו[מכתב בנפש אליהו �סיוע�התורה�לתפילה

 

  סכנת ה"רגש" בתפילה

�לכחות�שקרוב�מי �יותר�לו�קל�שלו�הרגש�בטבעו
דא��אךוזה�ודאי�מבורך,��בתפלתו�הרגשאת��להפעיל

� �הוא �שעלול �לסכנהעקא �דמיון�להגרר �פורח�של
�שיכול �הוא �לכך �הסימן �התפילה. �להתפעל�בשעת

�זה�ממש�יהיה�כ"ואח�בתפלה �ממצב �בהיפוך ולא�,
�בסתירה �ירגיש �הוכחה. �התפעלותו��זו ששורש

�מהדמיון�בתפלה �נובע �יראה�בזה�חקר�שיעמיק�ומי.
�באמת�היא�הנפש�בהתפעלות�להתפלל�שהשאיפה

�לבנין�צריך�הוא""�זה�את�שגם,�שלו�ה"ישות"�פרי�רק
�יש"ה �שלו, �מדריגות"�שכן" �קדושה"ו" ,�צריך�הוא"

��.��ישותו�לבנין�לו�הצריכים�חול�דברי�שאר�מלבד
�מהות�נבין�תחילה.�מזה�להמלט�כיצד�קבלה�בידנו�יש
�אל�נזקק�בלתי,�בשטחיותו�זה�כח�סגולת.�הדמיון�כח

�המציאותית�האמת �הרגש�מזה�לנבוע�יכול�וממילא,
�זהו�אך,�האמת�לנקודת�השייך�הוא�השכל�רק.�שטחי
�לעומק�דוקא �נכנס �השכל �ע"י ��אם �ולאהדברים

�לבחון �הנראית�השטחיות�כפי�הדברים�את�מסתפק
�ראשונה�בהשקפה �נטיות�באדם�שקיימות�זמן�כל.

�רעות �(הדמיון�על�רק�נבנית�מהותם�אשר, �כדברי,
�האדם�המוסר�אגרת�בריש�ל"ז�ס"הגרי�של�קדשו
�במושכלו�ואסור�בדמיונו�חופשי �יכול) �האדם�אז
�חייו�בנעימות�וחי,�סתירותבלא�שיפריעו�לו�ה�לחיות

�בתפילה��בדבר �גם �להיות �עלול �כזה �מצב והיפוכו.
�פעמים�מלאך�פעמים�העולם�וכמאמר.�ב"התפעלות"

�ידי�על�לתפלה�בהכנה�היא�לזה�היחידה�העצה.�גלח
��?�כיצד,�התורה�עמל

אתה הראת לדעת כי ה'  -מהות התורה   .ו
  האלקים אין עוד מלבדוהוא 

�בנוסח� �להתבונן �נקדים �לאשורה �זו �עצה �להבין כדי
יודעי�הבקשה�בברכת�התורה�"ונהיה�אנחנו�וצאצאנו�

�"יודעי��שמך �ענין �מה �וצ"ב �לשמה", �תורתך ולומדי
�התורה�הוא� �לכאורה�קנין �הרי �לעסק�התורה, שמך"
�עומקה� �להשיג �ועמל, �ביגיעה �אליה, �התמסרות ע"י

שהיא�ארוכה�מני�ארץ�ורחבה�מני�ורוחבה�של�תורה,�
��ים,�ומה�עסק�זה�שייך�לידיעת�שמו�של�הקב"ה.

לשואל�שאלה�זו�חסר�את�עיקר�ההבנה�במהותה�של�
תורה.�נכנס�לבארו.�ידוע�שכל�מה�שיש�בעולמינו�יש�
�ועולם� �עולם �שבכל �אלא �העליונים, �בעולמות גם
�העולם.� �אותו �של �האיכות �לפי �הדבר משתנה

�יו �מלאך �כאשר �צריך�לדוגמא, �השמים, �מן רד
�יכול� �אינו �כי �האויר, �מן �מאוד �זך �בגוף להתלבש
להופיע�בעולמינו�אלא�ע"י�לבוש�של�א'�מד'�יסודות�
�של� �שינוי �בו �שחל �ונמצא �אויר], �[היינו העולם
�דבר� �בכל �זה �דרך �על �הוא �וכן �מסוימת, התגשמות
�שגם� �הכלל, �מן �יוצא �אחד �דבר �יש �אבל ודבר.

 [עיני ישראל שם]�ערך�העבודה�תלויה�בכל�דור�ודור
ציבור,�שהאדם�לא�יודע�למדוד�את�הצלחת�החיים�שלו,�ומודד�עצמו�לפי�קטנות�ביש�מחלה�נוספת�

שכלו,�לפי�הרקע�של�הסביבה�"שהם"�מצליחים�יותר,�מבינים�יותר�את�הסוגיא,�היה�לו�יום�קשה,�
�הכל �וזה �וכו', �פלפלו... �והם ...� �כלל �בסוגיא �שקורה �מה �להבין �בלא �בביהמ"ד לפי��הוא�התהלך

וכו',�אך�לו�יצוייר�שהיה��"לפיכך�נברא�האדם�יחידי"שנוטה�מקו�האמת,�מן�המבט�האמיתי,�של�
מודד�עצמו�בביהמ"ד�לבד,�מקום�שאין�רבים�כלל,�הרי�בסוף�היום�היה�צריך�להיות�מאושר,�"טוב�
�מילה� �יש�ע"ז �שלח �בפ' �סוגיא. �על �להתייגע �הוא �קטן �דבר �וכי �בצער", �ממאה�שלא �בצער אחד

�בעינינו��חריפה �"ונהי �כענקים", �היו �"שהם �אמרו, �מה �הציבור, �רוח �את �לשבור �רצו שהמרגלים
�יש�מדידה�אחרת� �לתורה �הרי �גשמי, �ענק �מול �חגב �של �להיות�המדידה �צריך �כך �וכי כחגבים",
�מלוכד�עיר"� �"טוב�ארך�אפיים�מגיבור�ומושל�ברוחו �כעס�שוה�הרבה�יותר, �כבישת �פעם משלה.

ה�הנכונה�היא�רק�אם�עשיתי�רצון�השי"ת�ביום�זה,�ואם�הגיע�בקושי�וצער�(משלי�ט"ז�ל"ב),�המדיד
אדרבה!�אם�בקלות�אולי�פחות,�וידוע�מה�שהאריז"ל�אמר�לר'�חיים�ויטאל�שבדורות�הללו�שהדור�

[א.ה�הבאנו��כ"כ�שפל�כל�מעשה�קטן�והתגברות�על�היצר�שקול�לאין�ערוך�פי�כמה�מדורות�קודמים
אם�בדור�של�האריז"ל�דור�של�גן�שוצריך�לדעת��לפי�ערך�הדור�תנמדד�הגדלותש,�]1דבריו�בגליון�

עדן,�קראו�לעצמם�דור�שפל,�אצלינו�ברור�כשמש�שהוא�דור�שפל�ממש,�ויש�הרבה�דברים�המוניים�
�ולכל�מעשה�ומעשה�המבט�בשמים�אחרת,�לא�שהוצאת�פירות�משדה�זיבורית,� שנכנסים�לנפשנו,

ההשקפה�שלו,�אם�עובד�על�נקודה�ומתייגע�ע"ז�ומתרגל��רק�עידית�שבעידית.�א"כ�כשהאדם�משנה
���מאפילה�לאורה�האיבזה�וקונה�אותה,�זה�ממש�יצ

��



 ד

 

שום�שינוי,�והוא�התורה�בירידתו�לעולמינו�לא�חל�בו�
�רבואות� �רבואות �שהשתלשלה �שהגם הקדושה,

��עולמות�עד�אין�
��

�ורק� �זה, �הוא �כי �מהותה �עצם �נשתנה �לא שיעור,
�התורה� �ואותה �לעולם, �מעולם �נשתנו ההסברים
�ראשית� �קנני �כמ"ש�ה' �בריאת�העולם, �לפני שהיתה
�שהיא�ַזָכה�וקדושה�למעלה� �מאז, �קדם�מפעליו דרכו

� �עולם, �עד�מגבולות �וירדה �כשהשתלשלה �גם כך
�למעלה� �שהיא �תורה, �אותה �נשארה �היא לעולמינו,
�בכל� �שיש �והגבולות �המחיצות �וכל �עולם, מגבולות
�התורה� �כנגד �כלום �חוצצים �אינם �ערכו, �לפי עולם

��[עיין�בנפה"ח�ש"ד�פכ"ח�שהאריך�בזה].
�וחוקותיה,� �מצוותיה �כולה, �התורה �כל �תמצית ולכן

� �כלול �וכו', �וברכות �לנו�תוכחה �שאמר �אחד במשפט
�"אתה�הראית�לדעת� �ע"ה, מוסר�התורה�משה�רבינו
כי�הויה�הוא�האלקים�אין�עוד",�כל�התורה�כולה�מן�
הפשט�עד�הרזי�רזין�שבה,�באים�לגלות�רק�דבר�אחד�

�שום�מציאות�זולתו.�– �ואין �הוא�האלקים, וכמו� שה'
� �חז"ל �אותנו �לברכת��(ברכות כ"א)שלמדו שהמקור
� �הפסוק �הוא �גודל�התורה �הבו �אקרא �הוי'ה �שם כי

�הוי'ה,� �שם �היא �התורה �פנימיות �שכן לאלוקינו.
�ומילה� �מילה �בכל �והמסבירה �המגלה �היא והתורה
�בהקדמתו� �הרמב"ן �וכמש"כ �ית' �והמצאו �הוויתו את
�הקב"ה,� �של �שמותיו �כולה �התורה �שכל לבראשית
וכ"כ�בנפה"ח�ש"ד�מדברי�חז"ל�הק'.�הביטוי�לכך�הוא�

�שאי �שדיברנו �באיכות�התורה�בירידתה�בענין �שינוי ן
�שם�העצם� �הגדול, �ששמו �מפני �וזהו �לעולם, מעולם
�שום� �בו �ואין �מקום, �בשום �משתנה �אינו �ב"ה, הוי'ה

� �נאמר �וע"ז �ורחוק, �קרוב �של אני��(מלאכי ג')הדרגה
�לא� �הק' �התורה �איכות �גם �וע"כ �שניתי, �לא הוי'ה
�של�הוי'ה� �העצם �הוא�שם �דפנימיותה �כלל, משתנה

�ורק �הם��ב"ה, �התורה �של �וההסברים הלבושים
�מופיעה� �עולם �ובכל �לעולם, �מעולם המשתנים
�עד� �העולם, �לאותו �השייכים �במהלכים התורה
�מופיעים� �ומצוותיה �התורה �שחוקי �החומרי עולמינו

��בחפצים�חומריים,�אבל�פנימיותה�לא�משתנה�כלל.

הלבושים של העולם אינם פוגמים את   .ז
  מציאותו ית' כלל

� �שאדם �פשוט �בשר�והנה �מלך �של �במחיצתו העומד
אין�זה�משנה���10-ודם,�גם�אם�המלך�עטוף�ולבוש�ב

את�העובדה�שהוא�עומד�לפני�המלך�עצמו,�וכשנותן�
שם�כבוד�מלכות,�הרי�הוא�נותן�כבוד�למלך�בעצמו,�
והגם�שאינו�יכול�לראות�את�המלך�מרוב�המלבושים�
�אין� �עמו �ההמצאות �כלפי �אבל �אותו, המסתירים

�לבו �כמה �נמצא�חילוק �הוא �סו"ס �כי �כאן, �יש שים
�ואין� �בפנים, �פנים �אליו �לדבר �ויכול �ממש, במחיצתו

�יבוא� �שבאם �והגם �בזה, �כלום �חוצצים המלבושים
�בודאי� �של�המלך, �בעצם�הלבושים �ולהתבונן לעסוק
�יכול� �אינו �כי �גמורה, �ומחיצה �הסתרה �כאן שיש
�את� �תחילה �שיסיר �עד �הפנימי, �הלבוש �את לראות

�א �אין�הלבוש�החיצון, �בעצמו, �למלך �שנוגע �במה בל
הלבושים�משנים�את�עצם�מהותו,�והעומד�שם�עומד�
במחיצתו�ממש.�כן�הוא�ממש�אצל�הקב"ה,�הגם�שיש�
הרבה�לבושים�המסתירים�אותו�מאיתנו,�שבכל�עולם�
�את� �מאיתנו �שמסתיר �יותר, �עב �נוסף, �לבוש יש
�עצם� �את �במאומה �משנים �אינם �אבל �ית', המצאו

� �נמצא �דהוא �שום�המצאו, �בלי �ומקום �מקום בכל
�ואין� �ממש, �במחיצתו �אנו �ועומדים �והדרגה, שינוי

��הלבושים�חוצצים�ומשנים�בזה�כלל.

הדרך לקבל ההרגשה שעומד לפני המלך  .ח
  ע"י עסק התורה 

הדרך�להגיע�להרגשה�זו,�שהוא�עומד�במחיצתו�
�התורה,� �עסק �ע"י �הוא �ממש, �המלך של
�כי� �טהורה, �יר"ש �מתוך �ויגיעה בהתמסרות

ורה�היא�הדרך�להכניס�לתוך�גבולות�העולם�הת
�חילוק� �שאין �באופן �ית', �בהמצאו �ההכרה את
בעצם�גילוי�זה�בין�עולם�לעולם,�כי�היא�באותה�
�הוי'ה,� �שם �הוא �ופנימיותה �מקום, �בכל קדושה
�ושינוי� �כנ"ל, �לעולם �מעולם �משתנה שאינו
�הלבושים� �שינוי �רק �הוא �התורה �של ההסברים

�הת �עצמות �אבל �התורה, �שום�של �בה �אין ורה
�שהוא� �הוי'ה, �של �העצם �את�שם �ומגלה שינוי,
�הגבולות� �ואין �שינויים, �בלי �מקום �בכל נמצא
�העסק� �וע"י �במאומה. �לפניו �חוצצים והמחיצות
�להכרה� �מגיעים �טהורה �ביראה �לשמה בה
פנימית�זו,�שנמצא�במחיצתו�של�מלך�תמיד,�ואין�
�זהירות,� �לידי �מביאה �שהתורה �משום �רק זה

�מ �שהתורה�וזהירות �אלא �וכו', �זריזות �לידי ביא
��היא�מבטלת�את�מחיצות�העולם�בעצם.

�מבטש �לתפילה �התורה �עסק �את �שהמקדים �נמצא
�של�השדהאת��לחרוש,�האדם�של�הישות�את�גסות

�גופו�שהיא�זה�נעבד �זריעות�לזרוע�בתפלה�כ"ואח,
�נאמנות [א.ה��מוסר�ספר�התפלה�תהיה�אז�או.

�במאמר� �באריכות �שנתבאר �כפי �באמת להכירו
� �הלב�פתיחת�אחרי�אשרהקודם] �טמטום�בהסרת,

לא��התפלה�של�הקירוב�הרגשי�כל�יהיו,�ממנו�הגסות
�כברקים �אלא �הדמיון �ולב�איש�בקרב�חריפים�פרי

��לקבוע�בו�אמיתת�המצאו�ית'�שמו.�עמוק
� �
 



 א 

 םניניפ
  משולחן רבינו

 ללה"הצז אברהם גנחובסקי הגאון רבי

- תשע"ו פרשת בלק -

 שאין פתחיהן זה כנגד זה
 )כ"ד ב'(וגו'  ַוַיְרא ֶאת ִיְשָרֵאל שֵֹׁכן ִלְשָבָטיו

ראה כל שבט ושבט שוכן לעצמו ואינן וזה לשונו,  ,פירש רש"יו
לא יציץ לתוך מעורבין, ראה שאין פתחיהם מכוונין זה כנגד זה, ש

 .אהל חבירו

ֶתיָך ִיְשָרֵאלוכן בקרא ' ָהֶליָך ַיֲעקֹׁב ִמְשְכנֹׁ  )כ"ד ה'( 'ַמה טֹׁבּו אֹׁ

 . על שראה פתחיהם שאינן מכוונין זה מול זהפירש רש"י, 
לא יפתח אדם לחצר  ' א'(ס) בבא בתראאמרינן במשנה בוהנה 
 .ין פתח כנגד פתח וחלון כנגד חלוןהשותפ

 ,וירא את ישראל שוכן לשבטיודידן, קרא לפינן מי)שם(  ובגמרא
אמר ראוין  ,ראה שאין פתחי אהליהם מכוונין זה לזה ,מה ראה

 .הללו שתשרה עליהם שכינה
כתבו בין כך היו יכולים לראות בתוך הבית של חבירו, דהרי הרי ד ,ווהקש]

 היה מאיר להם עמוד ענן דכל הארבעים שנה ד"ה וכי( כ"ב ב')שבת בתוספות 
דעל ידי העמוד הענן  )פרק י"ד( ברייתא דמלאכת המשכן והביאו ,בכל המקומות

ואם כן אין  ,בחבית ויודע מה בתוכה ,ויודע מה בתוכו היה מסתכל בטפיח
דמכל מקום הראיה לא היתה כל כך  ,צומחיצת האהל מספקת לחצוץ. ותיר

 .[בהירה כמו כשאין חציצה כלל

דוקא בפותח פתח לחצר  היינודהאיסור )שם( אמרינן במשנה והנה 
, אע"פ דבצד השני מותר שות הרביםלרפתח ח בפותאבל  השותפין,

טעמא ד)שם( בגמרא  מפרשינןודרשות הרבים יש כבר פתח חבירו, 
  שות הרבים.אצטנועי מבני רלהא בעית דבלאו הכי  אמר ליהד

לענין הנה אמרינן דבלילה לא עוברים ברשות הרבים, דהרי ו
אין בה פתח פתוח לרשות הרבים בקולא דאמרינן דהאיסור יחוד 

וכן בנר , (סי' כ"ב סק"טיו"ד ע' פתחי תשובה ) יחוד, לא נאמר בלילה,
עד שתכלה רגל דפרסומי ניסא איכא רק )שבת כ"א ב'( חנוכה אמרינן 

 מן השוק.

אמאי אמרינן דמותר לפתוח פתח כנגד פתח תיקשי, דאם כן ו
בלילה, דהרי עד עכשיו לא זק ראיה הייש אכתי הרי  ברשות הרבים,

אבל עכשיו  ,לאצטנועי בלילה מבני רשות הרבים צריך להזהרהיה 
  פתח יצטרך ליזהר גם כל הלילה.מולו שחבירו פתח 

דאע"ג דלענין איסור יחוד ונר חנוכה אמרינן דלא  באר,יש לאלא 
הרי קצת מכל מקום , בלילה ברשות הרביםאנשים כל כך עוברים 

ולים לעבור, ואם כן לענין היזק ראיה אמרינן דבין כך אנשים יכ
 היה צריך ליזהר מהקצת אנשים שעוברים. 

גם לכאורה  ,והזיקהבלילה הזורק אבן לרשות הרבים  לענין וכן
דצריך לחשוש מגלות,  פטורו הוה ליה שוגג קרוב למזידבלילה 

 .יעברו אנשים ברשות הרביםגם בלילה שמא בכל זאת 

                
 מדבר היה רשות הרביםההאם 

דבזמן )ו' ב'( הרי אמרינן בגמרא שבת תיקשי, דהנה להאמור 
היאך ילפינן רשות הרבים, ואם כן שישראל היו במדבר היה חשיב 

דהוה דין רק בחצר  ,דינא דאין פותחין פתח כנגד פתח מהכא
 ויש לדון בהאי קושיא בכמה אנפי: .השותפין

 א. תירוץ רשב"ם
הקשה קושיא זו, ותירץ דדוקא  )שם(בא בתרא ברשב"ם בהנה ב

במחנה לויה היה רשות הרבים, אבל מחנה ישראל דמי לחצר 
 בשיטת הקדמונים שם(.בא בתרא ב' למס)ר"י קרקושא וכך כתב ב .השותפין

 אם דמי לחצרהדן מהו במבוי, )שם(  אאך הנה בחידושי הרשב"
ומסיק הרשב"א  .מי לרשות הרבים ומותרילמא דאו ד ,ואסור

הביא )אות מ' מחאה(  העיטורדמבוי דינו כחצר לאיסורא. ובבעל 
 רא.ואסיק נמי לאיסולענין מבוי, פלוגתא 

אם יש שלשה בתים הוה כרשות הרבים. ד ,הרשב"א הוסיףושוב 
הוא שיעור שלשה דרשות הרבים )סי' קנ"ד ס"ק כ"ח(  וכך כתב הגר"א

 .מן בגמרא גיטין מ"ו א'()כדאמר רב נח ,רבים ראדשלשה נק ,בתים

מחנה , דאע"פ דאהלים במדבר מהובומעתה לפי זה יש לעיין 
לא היה כדין רשות הרבים, מכל מקום לענין היזק ראיה יש ישראל 

]ועיין בתשובות הרשב"א ח"ה סי' קי"א,  לומר דהיה דינו כרשות הרבים.

 וח"ו סי' צ"ב[.

יתי לדברי הרשב"ם, דאי)ס' ב'(  ]שוב הראוני באילת השחר בבא בתרא
והביא דהריטב"א לכאורה פליג, דמחנה ישראל דינו כרשות הרבים לענין זה, 

 ואם כן הדרא קושיא, עיין שם[.

 פתוח לסימטא. ב
היה מקום אבל  ,רשות הרבים רק באמצעהוה יש לומר ד

היינו , ]רק בני אותם האהלים ודמי לסימטא באהלים שהולכים שם

 .רבים[ה קרן זוית הסמוכה לרשות

בסימטא איכא יותר אנשים  אין לתרץ כך, דהרי אך לכאורה
איסור פתוח לסימטא מציל מבית הרשות הרבים בלילה, דהרי במ

  מציל מיחוד. אינוגם בית הפתוח ברשות הרבים ובלילה יחוד, 

מבני רשות הרבים גם בעי לאצטנועי ואם כן מכיון דחזינן ד
, ואם כן גם נמי בסימטא יקל וחומר דבעי לאצטנועבלילה, ואם כן 

 .בפתוח לסימטא מותר לפתוח פתח כנגד פתח
 או מידת חסידות ג. אהל יחיד

 ,נימא דהיו מקומות שהיו דומין ממש רק לחצר השותפיןאלא 
 כחצר.הוו היו אהלים יחידים שלכולי עלמא כגון ש

 דהוה מדת חסידות שאפילו בכהאי גוונא לא פתחווד יש לומר וע
עכ"פ בחצר ד מהנהגתםומכל מקום ילפינן  ,פתח כנגד פתח

 .לא יפתחהשותפין 

                
 מאפיל על חבירו

שלא כהלכה, אחד שרצה לבנות דהיה  הנה יש לדון בעובדא
, ןצה להאפיל על חבירו, והכין לבנים ושאר מילי להאי בנירש
לגנוב את הלבנים שגנבים באים באישון לילה אחר כך רואים ו

 .הבניה צרכיושאר 

 מלגנוב: מנוע הגנביםל האם חייביםבמכה אנפי  ויש לעיין

 . השכן ודאי אינו חייב להפרישא
 ודאי דאין לחייבו להפריש ,שמאפילים עליוהאיש  עניןהנה ל
אבידתו הא  ,בעל הלבניםלפאת השבת אבידה מדהרי  הגנבים,
 להאפיל עליו שלא כדין. יםדהרי על ידי הלבנים האלו עומדקודמת, 

שלא יעברו על לאו דלא ומפאת לאפרושי מאיסורא את הגנבים, 
 ,מחוייב לאפרושי מאיסורא נוהנה להפסיד כספו איתגזול, 

 נתו(.ואיני יודע כו ,)א"ה כדאיתא ביו"ד הלכות נדרים

 ב. הגנבים עושים מצוה
הנה לכאורה ו אך יהא הנידון כלפי אחרים הרואים את הגניבה.

מצוה קא הגנבים  אדרבה הרי, דנביםהג להפרישלהם נימא דאסור 
 .והגנבים מונעים ממנו לבנות שלא כדיןעבדו, שהרי אסור לבנות 

כל מקום יתעכב הבניה, ויבנה, מדלאחר הגניבה יחזור ואע"ג 
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 שנה ד'  
 



 ב 

 .ונרויח את הימים שבינתיים

 ג. הגנבים לא ידעו
אשה שהפר לה ילפינן ד"ג א', קידושין פ"א ב'( כנזיר ) הנה בגמרא

צריכה אלא התכוונה לעבור על נדרה,  שהפר יא לא ידעהוה ,בעלה
א עבירה, אע"פ יחזינן דאם עושה מעשה שחושב שה .כפרה וסליחה

 .כפרה וסליחה דבאמת אינו עבירה, אפילו הכי צריכין

לא הגנבים הרי , דהגנביםיש לדון דחייבים להפרישם ולפי זה 
התכוונו א ואם כן ל שמתכוונים להאפיל על השכן שלא כדין, ידעו

ואם אלא התכוונו לגנוב שלא כדין,  ,כדי למנוע ממנו להאפיל לגנוב
ושוב נימא דינא דלאפרושי מאיסורא  ,כן צריכים כפרה וסליחה

 גם נהי דשרי לקחת האבנים, אבל צריך לשלם תמורתם וזה לא יעשו[.ו] להגנבים.

העבירה קילא לעשות עבירה,  כוונהדאך בפשוטו האי עבירה 
 .ולא להפרישם שב ואל תעשהב, ואם כן עדיפא להיות להאפילד

שגם אחרים לא יפרישו את הגנבים דהפרשת  ,ואם כן עלה בידינו
 המאפיל עדיפא.

  ד. הגנבים רבים
אבל  העושים עבירה, רביםמכיון שהם הגנבים כי תימא שיפריש ו

חטא המאפיל דהוה עבירה מכל מקום אך אחד, רק הוה המאפיל 
  ם מכמה עבירות דרק התכוונו לעבירה.גמורה, חמירא ג

)ד' ב' מדפי הרי"ף ד"ה יומא ביש לעיין אם קא נגעא בדברי הר"ן ו

אופן שמוכרח לאכול בשר משום פיקוח נפש, ויש דאיירי בוגרסי'( 
 דכתב הר"ןלפניו ב' אפשרויות, או לשחוט בשבת או לאכול נבילה, 

נבילה דאע"פ ת, מכיון דהוה כמה עבירו, חמירא נבילה זיתיככמה ד
  .הוה איסור קל

עדיף להפריש הגנבים  ,בנידון דידןדהכי נמי ולפי זה נימא 
ע"פ דעיקר העבירה הוה הוה כמה עבירות, אדדחמירא מכיון 

 עבירה קלה.

 . אין להפריש כשמכוון לעצמוה
הביא ש (בהג"ה כלל ט' סע' י' רכילותהל' )אשכחן בחפץ חיים  הנה

חבירו מעבירה, אין להפריש ד "א סקכ"ח()חו"מ סי' תכדעת הסמ"ע 
 באמת כוונתו לצורך עצמו.כאשר 

צריכים דהגנבים האלו דלא רק אמרינן נמצא ולפי זה העירוני, ד
כפרה וסליחה, אלא אין להם זכות לאפרושי מאיסורא מכיון דאין 

 ,ניםיכות לקחת הלבאין להם זכוונתם להפריש מאיסור, נמצא ד
מכל מקום להם אסור, לאחרים מותר, דגליא אע"ג דכלפי שמיא ו

שוב קודמת הפרשת וואם כן נימא דבשבילם הוה גניבה גמורה, 
 .יחיד רק שהם רבים והמאפיל ,הגנבים מאשר הפרשת המאפיל

 דמכל מקום המאפיל חמיר טפי מאשר הגנבים. ואך אכתי קאמר

 . אין בזה לאפרושי מאיסורא כלל ו
כתב  (סק"ג ב"ב סי' י')ל ר' שמוא חידושי דבספר ,ניוהעיר תו

 ליכא הדין של ,אין תביעת ממוןכשבמצוות בין אדם לחבירו ד
)ב"ק פ"ט שכן יש ללמוד מדברי הרא"ש  והביאולאפרושי מאיסורא, 

לאפרושי מאיסורא דין יהא לא ולפי זה  .גבי שלש אגודות סי' כ"ה(
אמנם צריך עיון בגוף האי  .להפריש המאפיל מלבנותעל הגנבים 

 מאי גרע בין אדם לחבירו. דינא
 ו. האם חייבים כפל

אם חיייבים כפל, שהרי ה הני גנבים, הנה יש לעיין לכשיתפסו
  ]לולא דברי חפץ חיים הנ"ל[.. באמת מותר להם לגנוב

מהו במוכרח לגנוב דדן  (שו"ת ח"א סי' י"ח)ועיין במשנת ר' אהרן 
יל עצמו דאין אדם מצ ,קרן חייב לשלםבשלמא ד ,פיקוח נפש משום

וכגון הטובח בהמה  .מהו לענין קנסאלא  ,בממון חבירו בלא לשלם
 .אם חייב ד' וה'המשום פיקוח נפש 

)ע"ו א'(  מהא דמבואר בגמרא בבא קמאדחייב, והביא ראיה 

הרי ולשם בעלים חייב ד' וה', בפנים שוחט קרבן של חבירו ב
דהרי הטביחה היתה כדין  עשה המוטל עליו,במעשה השחיטה 

שלא חזרה קרן לן ומה איכפת זבח וגם עלתה לשם בעלים, ה
 .נימא דחייבין כפל ואם כן הכי נמי בנידון דידןלבעלים. 

וחט לא דמי לטובח בשבת או לש, דהכא ליכא כפל, דאך יש לחלק
הכא הרי יש לו זכות  משא"כרק מוכרח לגנוב, התם ד קרבן חבירו,

והוה ליה מזיק, שימוש ש ם הלביניםדהרי עושה ע ,להאי גניבה
  ואם כן ליכא כפל.כגונב דבר של עצמו, 

אך לפי המבואר בשם החפץ חיים באמת אסור לו לגנוב, ואם כן 
תשלומין, אך באמת  עניןגם לאיירי ]והרי דינא דהחפץ חיים  יתחייב כפל.

יש למילף דאף שלא ידע שהוא מפריש ד (אות כ"זפ"ג "ק ב)יין בים של שלמה ע
הפריש מאיסור פטור מלשלם, ואם כן אכתי יפטר מכפל, מאיסור אך באמת 

 אלא אם כן נימא דדברי הים של שלמה דלא כהסמ"ע שהביא החפץ חיים[.

                
 שכניםבדין נזקי 

לאדם מכשיר העושה רעש, ומסיבה  העובדא הוה שהי הנה
בו הופעל המכשיר בשבת, והשכנים אינם יכולים  השאינה תלוי

נכרי כדי שהנכרי הביא , וביקשו ממנו שילך לת הרעשמחמ לישון
 .יכבה את המכשיר

ואיהו לא הפעילו,  ,אינו מפריע הוקאמר בעל המכשיר דלדידי
  .נכריהן שהשכנים יביאו עוטאם כן ו

 :להביא נכרידון על מי יש חובת הטרחא יהנ מעתהו
 האם מותר לומר לנכרי. א

, דהנה בשבות ותומר לנכרי לכבונא דמותר לובגהנה איירי 
אע"פ דהרי הוה שבות דשבות, דשבות לצורך מצוה שרינן, והכא 

ה הומכל מקום מלאכת סותר או מכבה, הוה כיבוי המכשיר ד
 מלאכה שאינה צריכה לגופה.

כשבות,  מלאכה שאינה צריכה לגופהאי חשבינן לש לעיין אך י
אף  אסרינן לומר לנכרי לכבותחזינן דבדליקה דהנה לחד גיסא, 

)כמבואר כל המכבה אינו מפסיד,  ורק התירו לומרבמקום הפסד, 

 רה.ווטעמא דהוה שבות חמשבת קכ"א א', ובשו"ע סי' של"ד סע' כ"ו(, ב

בדיעבד ד)סי' ש"מ ס"ק ג'( אך לאידך גיסא, הא כתב במשנה ברורה 
לצורך מצוה, מפאת שבות בכלי שרינן לומר לנכרי לגזוז צפרניים 

באר  בותבתשועיין ו] מלאכה שאינה צריכה לגופה. , דהרי הוהדשבות

 .[ג"יק סי' יצח

ויש לבאר החילוק, דדוקא בכבוי אש שעושה פחם, ובזה אם 
רה, ורצונו בפחם יהא מלאכה דאורייתא, משום הכי הוה שבות חמ

י ינה צריכה לגופה. והכי נימא בכיבומשא"כ בכל מלאכה שא
הוה ככל מלאכה שאינה צריכה ם כן א ם,שאינו עושה פח מכשירה

 לגופה.

סי' )משנה ברורה בהא כתב  ,רייתאאך אף אם הוה מלאכה דאו

בלא צווי, שרינן כל דליכא כאן  ,לנכרידרך רמז בדס"ק ע"ו(  "זש
  .מעשה שנעשה עבורוההנאה מ

 חייב לפנותו והפקירו. ב
דבהיתה  (בבא בתרא סי' י"ד ס"ק ט"ז כתלמס) חזון אישבכתב הנה 

אצל כותל חבירו, חייב  הפתו בראש גגו ונפלה ברוח שאינה מצויג
 (קי"ז ב') בא מציעאבאמרינן במשנה במדין נזקי שכנים, וכד לפנותה

 .חייב לפנותו , ונפל באונס,נת חבירויכותלו סמוך לג המי שהי

ם רק בגירי יניבינן בנזקי שכדאע"ג דמחי ,בטעמא ריך לומרוצ
חשיבא גירי מכל מקום ד מידי, לא קא עביהא והכא  ה,לייד

  חייב לפנות. ם הכיומשו ,דממונו

 )ב"מ קי"ח א' ד"ה אמר( ספותפלוגתא בין תו חזון אישהיתי יוא
  .אם יועיל בזה שיפקירם )שם(תוספות הרא"ש ל

, דכיון דאומר שלא איכפת ליה בנידון דידן וא הדיןבפשוטו הו
 ם כן הוה ליה כהפקירו, דפליגי אם אכתי חייב לפנותו.בהרעש א

 שורש פלוגתת תוספות והרא"שג. 
דהוה  פותדדעת התוסהיינו  ,ושורש הפלוגתא אם מהני הפקר

 ,להסיר הנזק היה לו פנאילפני דבנפילת אונס כדעלמא דכל הפקר 
 , פטורשפיר 

דלא אמרינן דמפקיר נזקיו לאחר  ,הרא"ש פותדעת תוסאבל 
ת אונס פטור, אלא לענין שאם הזיקו לאחר שהפקירו, משא"כ נפיל

כיון שנפלו על , דנפילהעת הב לפני שהפקירואירע כבר דהנזק הכא 
 .לא מהני הפקירו שדה חבירו כבר הוזקה השדה, אם כן



 ג 

הרעש אכתי לחד גיסא, הרי למאי דמי, ד בנידון דידן ויש לעיין
אך לאידך גיסא ההיזק, ונמצא דהוה הפקר לפני אינו מפריע לישון, 

 , נמצא דיש לומר דהוה היזק לפני ההפקר.הרעש החל כבר מקודם

מודה הרא"ש  דבכהאי גוונא, ראשוןכהצד הולענ"ד יש לומר 
ונמצא דלכולי  התחיל בפועל.לא כיון דאכתי הנזק מ פותלתוס

 עלמא אינו חייב לפנות הרעש. 
הל' שכנים פ"י ה"ה  זצ"ל, לרבינו אהרן קוטלר)משנת רבי אהרן  פרוראיתי בס]

להג"ר אליהו )במשפט ציון  ועוד עיין בספר. דן בהאי מילתא דגירי ממונו( סק"ו

בא דב תיןהא דאמרי רבנן בתראי אמתנידאייתי  סי' י"ג( ציון סופר שליט"א
 .[דנפל כתלו לחצר חבירומציעא 

 ד. נעשה הנזק על ידי פעולת אדם
פעולת  ל ידיביד הנזק עונא דא אתעודהא בג ין,ואכתי יש לעי

אדם טס באויר באוירון במהירות גדולה ובזה קעביד כגון דאדם, ]
  .קול באויר וזה הפעיל הצופר דבמכונית שכנגד גנבים[

, שות הרביםוהנה בנזקי ממון אם הוציא אדם אבן חבירו לר
 ק")ב פותלדעת תוסדת קמאי, תויכול הבעלים לסלקה, הוא פלוג

 (בדפי הרי"ף ט"ו א' מלחמות,ב"ק )עלים, ולדעת רמב"ן חייב הבכ"ט א'( 

  (.סי' ב' ס"ק י"ט "קב) חזון אישבפלוגתתם חייב המוציא, כמבואר 

ואם כן יש לדון דהכי נמי בנידון דידן, דמכיון דאדם אחר הפעיל 
ה לנכרי, מכל מקום ירהרעש שלו, אע"פ דיכול לסלקה על ידי אמ

, אמנם לדעת מכשירבעל ה נימא דרק לדעת התוספות החיוב על
 הרעש. הפעילהרמב"ן החיוב אינו על הבעלים אלא על זה ש

הרי הכא איירי בנזקי שכנים, יש למידן כמה פרטים, חדא, אך 
  .ן להני כלליאם גם בנזקי שכינים דיינינויש לדון 

ויש  ,גרמאעשה כך רק על ידי רעש ההפעיל שהרי הכא האדם תו, 
, שהבעלים חייב גרמא אם יודה רמב"ן דיל יהיכא דהוציא עלדון 

  .(וסי' ד' סק"ה ,ב"ק סי' ה' סק"ז) חזון אישב יןועי

היכא דהמוציא הרעש בשוגג או באונס, ויש לדון  ילוהכא הפע ,תו
 )שם(בדברי הרמב"ן  ריך עיוןוצ .שוגג או אנוס אי מודה רמב"ן ההי

 .באורך
 אינו חייב לטרוח יותר מדאי .ה

, נ"ה ב' ד"ה ר"פ הכונס)ב"ק  ה שכתבו תוספותלמ ,ש לעייןתו י

אין לו לטרוח  ,בלילה אפילו נודע לו שנפרצה ויצתה הבהמהד נפרצה(
 יותר מדאי לחזר אחריה באפילה.

אינו חייב לטרוח בלילה  ,בנידון דידןוא הדין ואם כן נימא דה
וטו להביא נכרי למנוע ההיזק אך בפשלהביא נכרי לכבות הרעש. 

 .קילא

הצאן שמא בחשש רק איירי  פותיש חילוק דהתם בתוס]עוד 
ה דאין לחלק כן, דממ ש לומראך י .הכא הנזק ודאימשא"כ תזיק 
בספק, ואם לא  לואפי ם כןאם חשיבא אחראי בנזקיו, א נפשך

 בודאי נמי לא[.  לואחראי, אפי

                
 מים המשטפים

לשטוף שדהו,  ועומד ,אליו יםבאשטף מים רואה בהנה יש לדון 
 ןויש לו אפשרות לעצור המים שלא יכנסו לתוך שדהו, אבל אם כ

פ להציל ממונו אע"ליה שדה חבירו. האם שרינן  המים את שטפוי
 יזק לחבירו.בזה יגרום הש

ה' ב' בדפי , בסוגיא דכלילא ,פ"קבבא בתרא )בנימוקי יוסף  כתבו

יעו לתוך א הגלכגון שהמים עדיין  ,לא הוחלט הנזקדאם  (הרי"ף
, אינו אצלוכבר המים אבל אם  ,רשאי לסגור הדלתשדהו, אז 

סי' חו"מ )וכך נפסק בשולחן ערוך  פכם לשדה חבירו.ורשאי לש

לא שהמים עדיין כ ויש לעיין מהו] .(עיי"ש בסמ"ע וגר"א שפ"ח ס"ב בהג"ה

חשיבא לא  רהולכאו עתידים להיכנס.ודאי הוא יודע דאבל  לשדהו, ונכנס
 .[י לסגור הדלתרשאהוחלט ו

 ויש לעיין בהאי דינא בכמה אנפי:
 להציל אדם. א

"י רהמלענין להציל אדם מהפסד, דהנה כתב בכך גם מצאנו הנה 
עצמו סור להציל א ,אם הוחלט הנזק אצלוד( ח"ב סי' מ')בן לב 

  .ינזק אחרעל ידי זה נזק אם המ

, םאם כבר לקחו הגויים אנשים ידועים וכבר נלכדו ברשתכגון 
אם על ידי אסור לאדם שיש לו כח בהיכל המלך להשתדל לפוטרם, 

 .שיקחו אחרים בשבילם ,יזיק לאחריםזה 
דע להגאון בן הנו (ש"עיי תנינא יו"ד סי' ע"ד)ין בתשובות נודע ביהודה ועי]

 ,אם הנלכד אדם חשוב לושם דאפי תב, וכ, הביא נמי להאי פיסקאביהודה
אין אנו רשאים מכל מקום  ,ל איזה מצוותוהאחרים נערים קלים ועוברים ע

 [.ולסכן אותם בידים י כפלים ככל חטאתםללהעניש אותם כפ

אם כגון להציל עצמו,  הנזק, שרי ליהוחלט הטרם אם אבל 
המלכות לא אמרה על איש ידוע, רק נקבה מספר אנשים, מותר 

  .תדל על פלוני שלא יתפסוהושלה

, ומובא בש"ך סי' קס"ג ס"ק ע"ט א')מסוגיא דיבמות  האייתי ראיו

אבל  מותר להתפלל קודם שקלט הארון למיתה, שלא יקלוט,ד (י"ח
  .בזה ינזק אחרד ון קלט למיתה, אין להתפלל שיפלוטלאחר שהאר

 ב. האם איכא בזה מצוה
דנהי  (ח"ב אה"ע סי' ו' ד"ה ואשר)הגר"ש איגר  בותבתשו כתב

מצוה לא ידענא  םכל מקורשות איכא, מבאופן דלא הוחלט הנזק, ד
 .אחד נתפס ה, כיון דבין ובין כך יהיהמה אית בי

איכא  ם כןעדיף הנתפס, אואמנם לענ"ד היכא דלסדרי בקדימה 
 לחלל שבת.גם שרי  רהולכאו .מצוה

 היזק על השני . ספקג
אסירא לפעול כאשר נחלט עליו החשד, דבשלמא  יןהנה יש לעי

אם יאמר ו בגוונא דמהאך לחלצו מפאת דבזה יכנס אחר תחתיו, 
 ה.אם שרי ליהשלא הוא, יש רק ספק היזק על אידך, 

אם רק ספק אם יכנס אחר ד( שם) מהר"י בן לב בותבתשוכתב ו
 מצוה איכא. םתחתיו, אזי מותר לחלצו, וג

"ז פ)באהלות  איתא במשנה נהדההנה מצאנו דפליגי בכעין זה, ו

אמו תינוק הלד ואם יוויצא ראשו דהוה כילוד, תינוק שד (מ"ו
א שאין דוחין נפש מפני נפש, ול ,אין נוגעין בו כל מקוםתמות, מ

 .רודף דמשמיא רדפי לה הוה

בהוה  ל זהדכ (תנינא חו"מ סי' נ"ט) בות נודע ביהודהבתשווכתב 
, דזה להתינוקקטלינן  ,אבל אם הוה ספק השקול ,ודאי בן קיימא
בסתמא סובר דורק  פיק, הוהסכים בזה להגאון רבי ישעי] .ספק וזה ודאי

הגאון  בותבתשואך  .[אין נוגעין בו , ומשום הכיהוה בן קיימא מפאת רוב
 .נקט דגם בספק אין נוגעין בו (ים סי' י"אבכת)ח"א רבי שלמה איגר 

, פיסקא דמהר"י בן לב דע ביהודה אתי שפירלהנובשלמא והנה 
אף אלא דאם הוה רק ספק אם השני ינזק, אז מותר לחלץ עצמו, 

דהתם הורג  ,"י בן לבדמודה למהרש לומר יאון ר' שלמה איגר גלה
 הכא דהוה רק גרמא, אם כן יש לומר דבספק מותר. , משא"כבידים

היכא דאם יחלצו הודאי יש ספק  יןיש לעיר"י בן לב ]ולמה
דאין ספק  ,הדין נותן כן רהולכאו ,אם נמי שרינןה, שיתפסו שנים

 וחד ודאי[.בב' מסופקים  ףא ,ודאימידי מוציא 
, הפסד דדוקא בודאי( על הש"ך ס"ק י"ח סי' קס"גחו"מ )עיין בכסף הקדשים ו

 .(יו"ד סי' קנ"ז)וכן בגליון מהרש"א 

 ד. אצלו הנזק יותר גדול 
אצלו הנזק גדול, , אלא לוצאם המים כבר איש לדון מהו הנה 

מים לחבירו על הם יהא מותר לדחות האואצל חבירו הנזק קטן, 
 .מנת לשלם

נן דחבירו אינו אם ידעיתליא דמבואר ד ש"ח(סו"ס חו"מ )בסמ"ע ו
אזי שרינן דיש לומר  ,אם אינו כאןאבל  ,רוצה, אזי בפלוגתת קמאי

 דתלינן שמסכים.

 לענין לשון הרע. ה
ם עשה המעשה, ויש חשד רק אאותו שואלים ביש לדון מהו הנה 

שהשני  יובןממילא והוא אחד מהם, ואם יאמר שלא הוא  על שנים
 על חבירו, לשון הרע  פרסינמצא שועשהו, 

אם החשד ד ,יאדתל)במ"ח סוף הלכות לשון הרע( בחפץ חיים וכתב 
להציל עצמו כדי דאסור להזיק השני , לגלות כבר נחלט עליו, אסור

דברי מלה יליף , ומותר עליו,לא נחלט עדיין אם אבל  מהיזק,
  נ"ל.ההנמוקי יוסף 



 ד 

, עשה שלא כהוגןשה כהוגן, אבל אם השני עהשני ד ]והיינו בתנאי
, דלאו כל לא עשהו הואעל עצמו ש ספרל שריבכל האופנים אם כן 

  .[כמיניה דחבריה להתנהג שלא כהוגן ולגרום שיחשדו בו
לספר האם יהא מותר  ,ויש לעיין בהפסדו גדול ושל חבירו קטן

 .[אינו לפנינוחבירו כאשר ]וישלם לו ההפסד, שהוא לא עשהו, 

הרי ד ,דאומדנא שכתב הסמ"ע לא נאמרה בכהאי גוונא ש לומרוי
 לא ניחא ליה לאדם שיאמרו עליו דברים שאחרים מקפידים עליו.

אף בעל כרחו, וזה הוא שתנאי בית דין ואם כן הנידון רק משום ]
 .[וכהנ"ל באות הקודם בפלוגתא

אם מותר ה לעיל באות ג',כעין מה הסתפקנו לשון הרע, לענין ש לעיין י ]תו
 הלומר שלא הוא כאשר כבר נחלט עליו וספק אם ינזק אחר, ולענ"ד הי הלי

 .[שפיר דמי לגונא דמהריב"לשרינן, דנראה ד

                
 חייך קודמים

 גאע"ד )חו"מ סי' קס"ו על הש"ך סקי"ח(כתב בכסף הקדשים הנה 
דאם הוחלט הנזק אצל אדם אחד, אסור לדחותו לאדם אחר, מכל 

וכגון אם נגזר עליו למיתה, ואם יברח . קום איהו עצמו רשאימ
דחייך  ,יהרגו אדם אחר, מכל מקום איהו עצמו שרי לברוח

אמנם כל  (.סע' א' )יו"ד סי' קנ"זקודמים. וכך כתב בגליון יד אברהם 
  .רק בנפשות אבל לא בנזקיןזה 

 ויש לדון בהאי יסוד בכמה אנפי:
 . קדימת שנים לאחדא

ואם ת שהוחלטה עליהם, וומר דאם שנים בסכנת מוהנה יש ל
דאם חייך  ,זולתם, נמי שרינן השלישי יצילם, יהרגו אדם אחד

יש לחלק דילמא אך  .קודמים מהני, הכי נמי קדימת שנים לאחד
 ., וצריך תלמודשרינן רק בחייך קודמיםד

 להטות מכונית. ב
 ,י"ב ומובא בר"ש משנה ה"ד, )פ"ח תרומותבירושלמי  יתאהנה א

 רודאם הנכרים אומרים דאם לא ימסונפסק בשו"ע יו"ד קנ"ז ס"א( 
 סוראאסור למוסרו, דמכל מקום אדם להריגה, יהרגו כמה אנשים, 

 .למסור אדם להריגה פעולה בידים לעשות

כגון מי שנוהג במכונית, דב)יו"ד סי' ס"ט( בחזון איש כתב  אמנם
תמשיך לנסוע במורד ונתקלקלה המכונית ואינו יכול לעוצרה, ואם 

ההר תהרוג אנשים רבים, אבל אם יטה המכונית הצידה יהרוג רק 
, דאין ההצלה על ידי הריגת אידך, להטותה שרייש לומר דדאדם אחד, 

דהרי אף אם לא היה אדם שם היו הרבים ניצולים, אלא הטיית 
המכונית חשיב פעולת הצלה דהרבים, רק ממילא האדם היחיד נהרג 

 ששם ההצלה על ידי מיתתו.להירושלמי הנ"ל, דומה ואינו  בו.

]וכהנ"ל והנה אין ראיה לזה מפיסקא דיד אברהם וכסף הקדשים, 

רק דהתם הוא  ' דיש לומר דאיירי גם להציל שנים ולא רק אחד[,אבאות 

 ההריגה על ידו.משא"כ הכא  ועל ידי זה ימותו השני, בורח

 להטות הציל עצמוג. 
דמותר להטות המכונית, לא רק ש לומר לדעת החזון איש יהנה 

אע"פ דבהטייתו כדי להציל כמה אנשים, אלא גם כדי להציל עצמו 
מותר גם אם עכשיו אם ויש לעיין  , דחייך קודמין.יהרוג אדם אחר

 יהרוג כמה. 

 . ע"ד החריפותד
דאמרינן בגמרא בבא קמא יש למידן בהא  ,החריפות ל דרךהנה ע
אדם אחר אדם ההורג דם חייב כופר, אבל רק שור ההורג אד)כ"ו א'( 

 'עליו' ולא על האדם.מקרא אינו חייב כופר, דילפינן 

דפטור  אמאי בעינן קרא)תוספות שם ד' א' ד"ה כראי( והקשו קמאי 
של תיפוק ליה דהרוצח חייב מיתה וממילא פטור מממון , מכופר
אמרינן קם וגם בשוגג ]מפאת דינא דקם ליה בדרבה מיניה. כופר 

 .[מתנא דבי חזקיהליה בדרבה מיניה 

הא משכחת לן יש ליישב קושיית תוספות, ד מעתה לאור האמור,ו
לשלם ומכל מקום יתחייב ואם כן לא יתחייב מיתה, שהורג בהיתר, 

 ,טה המכונית להציל אדם והזיק נכסיםדה והיינו בכגון היכאכופר, 
לענין ל דחייך קודמין, אבבשלמא לענין חיוב מיתה, אינו חייב ד

חייך קודמים, דדהרי לענין ממון לא אמרינן חייב לשלם, ממון חיוב 
ויש אלא אמרינן דאם הוחלט הנזק על אחד אין לדחותו להשני. ]

 .[לומר דיכול לגבות מהניצלים וכמו בפדיון שבויים
 .וכל זה אם כופרא ממונא, ואם כופרא כפרה, יש לומר דלא שייך]

 . [דאין קם ליה בדרבה מיניה אך אם כופרא כפרה כתבו קמאי

                
 וגם הועיל הזיק

הגיע והזמין לתקן הדוד שמש, ולאדם שלא היה מים חמים, 
ונתברר , 14, ותיקן הדוד שכתוב עליו מספר 14הפועל לדירה מספר 

 .קל, אך אמנם יועיל לאחר זמןלשתיקן לדירה אחרת ולא היה מקו

  יר תיקון של אחר זמן.והשתא לכאורה השני חייב כמח

כיורד, ו נונמצא דאין לדולגמרי, הדוד החליף הרי ד דון,אך יש ל
 חייב להשיב לו הדוד שלקח ממנו.ש ,נבגאלא כ

אך יש לומר דבאמת דינו כיורד, דהרי הפועל פטור מלשלם על 
]דהיינו דבגניבה באונס פרה שאולה, דינא דמפאת דדמי לההחלפה, 

 עכשיו הוה ליה יורד.ם כן או פטור מלשלם[,

מי שדרך על חפץ של חבירו שהיה בכביש, דמיפטר כגון והיינו 
 עלה, ועכשיו תיקנו, פשיטא דהוה ליה יורד.מלשלם 

אך אטו מי שבטעות הכה את חבירו ופטור על ההכאה דהוה 
יוכל לחייבו לשלם האם הביאו לבית החולים, אחר כך אונס גמור, ו
 משום נהנה.

 ת עניני שב
 לא הדליקו נרות

 רות, ובאו לשאול אחר צאת הכוכביםעובדא הוה שלא הדליקו נ
 :האם לומר לנכרי להדליק

אייתי בשם מהר"ש בשם )סי' רס"ג ס"ק כ"א( הנה במשנה ברורה ו
ומאחרין בה עד אחר שקיעת  רב שבתכשיש חופה בעד ,מהר"ם
 מאשלקבל שבת לפני החופה להדליק ווהאשה אינה רוצה  ,החמה

אם כן יש תקנתא  ,ר האסור בשבתתצטרך לעשות עוד איזה דב
, להדליקנכרי כשהוא עדיין בין השמשות אחר החופה תאמר לד

 .והיא תברך ,לצורך מצוהין השמשות לא גזרו על שבות בדהרי 

הא אין שליחות ד ל זה,תמהו האחרונים עמביא המשנה ברורה דו
ואפילו ישראל המצוה  ,היא אינה מדלקת ואיך תברך ם כןואנכרי, ל

, דהמצוה לא יברך רק המדליקרך החיים דעת הד ,ו להדליקלחביר
   .בזה דהאשה לא תברך כל שכן

מיעבד בנידון דידן דליכא תקנתא אחריתא, יש לדון אם ל עתהמו

הא יש אור  ,דאסור ליהנות]ומצד ולא תברך.  ,כמהר"ש בשם מהר"ם
 של היתר[.

אך יהא על ידי ם, "ור אמירה לעכוואס ,לילה גמורוה דהואע"פ 
מהר"ש מהני רק אמירה לנכרי, דעת דל ולומר .היררמיזה ולא באמ

 זו מכרעת. א, אין סברולא רמז לנכרי
 לרמז לנכרי

יש לעיין היכא דיש דליקה דשרינן לומר לנכרי כל המכבה אינו 
מפסיד, אם מביא לשם נכרי ואינו אומר לו מאומה, והנכרי מצביע 
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        דברי תורה בפרשת השבוע בהלכה ובאגדה מתורתו של מורנו ורבנודברי תורה בפרשת השבוע בהלכה ובאגדה מתורתו של מורנו ורבנודברי תורה בפרשת השבוע בהלכה ובאגדה מתורתו של מורנו ורבנודברי תורה בפרשת השבוע בהלכה ובאגדה מתורתו של מורנו ורבנו

 לללל""""זצוקזצוקזצוקזצוקבן ציון פלמן בן ציון פלמן בן ציון פלמן בן ציון פלמן 

        ).).).).אאאא""""ג פסוק כג פסוק כג פסוק כג פסוק כ""""פרק כפרק כפרק כפרק כ". (". (". (". (
ולא לראותו תמיד בצורה , תמיד צריך לראות את השני בעין טובה

ת המעלה הזו של עין טובה לשמוח בשמחת חברו ולראות 
ולהשיג השגות גבוהות , אפשר לזכות להתעלות מאוד מאוד

ה אמר למשה "שכאשר הקב, והראיה לכך הוא אהרן הכהן
כתוב , ללכת למצרים להוציא משם את כלל ישראל ממצרים

רבנו סירב לקבל את בפסוק שבתחילה במשך שבוע שלם משה 
' פרק ד, שמות(י בפרשת שמות "הטעם כתב רשאת ו

 גדול שהיה אחיו אהרן על גדולה ליטול רוצה היה
 במשה 'ה אף ויחר) "ד"פסוק י(ובסוף כתוב בפסוק 

 יצא הוא הנה וגם ,הוא ידבר דבר כי ידעתי הלוי אחיך
 כשאתה לא ,בלבו ושמח וראך", י"ופרש". בלבו ושמח
 לעדי אהרן זכה ומשם ,לגדולה עולה שאתה עליך 

י שבזכות זה שאהרן הכהן "מבואר ברש  ".הלב
אלא להפך הוא עוד , לא הקפיד על משה שעלה לגדולה יותר ממנו

  .על הלבזכה להלביש את החושן 
שכל זכרון של כלל ישראל לפני , והנה מעלת החושן היא רבה עד מאוד

 ,שמות(כמו שכתוב בפסוק בפרשת תצווה , ה בא בזכות החושן
 המשפט בחושן ישראל בני שמות את אהרן ונשא) "

רואים בפסוק שכאשר ". תמיד 'ה לפני לזכרון הקדש
כל כלל ישראל זוכים בזכות זה , נכנס אל הקודש עם החושן

  .וישפיע להם שפע רב מטובו הגדול, ה"שיבוא זכרונם לפני הקב
וכל הזכות הגדולה הזו שזכה אהרן הכהן להביא את זכרון כלל ישראל 

שרק מי שיש לו טוב , ה בזכות זה שראך ושמח בלבו
  .ה"ברכם ולהשפיע שפע טוב מהקבהוא יכול ל, 

בזכות זה שדן " טוב עין"רואים מזה כמה אפשר לזכות בזכות מידת 
. ולא רואה אותם תמיד בצורה שלילית, תמיד את הבריות לכף זכות

  ).ו"לפרשת שמות תשע" שלמים מציון"ע תוספת דברים בזה ב

 "אין מזל לישראל

        ).).).).גגגג""""ג פסוק כג פסוק כג פסוק כג פסוק כ""""פרק כפרק כפרק כפרק כ". (". (". (". (
  ".וכו להם מגידים ותומים אורים או, המקום

  לו נחש
פני י שהטעם שכלל ישראל ראויים לברכה הוא מ

. 'חול עליהם ברכת השזו סיבה שת, שאין בהם מנחשים וקוסמים
אלא בכל דבר ודבר הוא שואל ודורש ', שכאשר אדם אינו בוטח בה

ה "סיבה שהקב זו, ממנובנחש ובקסם מה עתיד להיות ואיך להשמר 

  77 גליון
  'שנה ב

 ו"תשע
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        """"שלמים מציוןשלמים מציוןשלמים מציוןשלמים מציון""""
דברי תורה בפרשת השבוע בהלכה ובאגדה מתורתו של מורנו ורבנודברי תורה בפרשת השבוע בהלכה ובאגדה מתורתו של מורנו ורבנודברי תורה בפרשת השבוע בהלכה ובאגדה מתורתו של מורנו ורבנודברי תורה בפרשת השבוע בהלכה ובאגדה מתורתו של מורנו ורבנו

זצוקזצוקזצוקזצוקבן ציון פלמן בן ציון פלמן בן ציון פלמן בן ציון פלמן ' ' ' ' הגאון הגדול רבי שלוהגאון הגדול רבי שלוהגאון הגדול רבי שלוהגאון הגדול רבי שלו

  פרשת בלק
 

 "לא הביט און ביעקב"

". (". (". (". (בובובובו    מלךמלךמלךמלך    ותרועתותרועתותרועתותרועת    עימועימועימועימו    אלוקיואלוקיואלוקיואלוקיו    ''''הההה    בישראלבישראלבישראלבישראל    עמלעמלעמלעמל
לא הביט און לא הביט און לא הביט און לא הביט און ", ביאור נפלא בדרך דרוש

למצוא  שאינו מחפש תמיד, רואה און ביעקב
אלא תמיד כשרואה בני אדם הוא מתבונן על הצד 

וגם כשרואה . ומשבחם ומפארם על מעלותיהם הטובות
ל בו על כל דבר ולא מזלז, איזה חסרונות הוא דן את חברו לכף זכות

' ' ' ' הההההנהגה של , ה"מי שמתנהג כך הוא זוכה להנהגה מיוחדת מהקב
ה בכל "שמקבל סייעתא דשמיא מהקב

  ".ומצליח בכל עניניו בצורה הטובה ביותר

מאוד זמן  ודיבר עימו הרבה, ל"פעם ניגש אחד אל מרן החזון איש זצ
יש על התנצל אותו אדם בפני החזון א

אני מקווה שאין לרב קפידא עלי "

סחורה כזו של קפידא , אני לא יודע איך מקפידים
ר ראה רק את א בכל דב"החזו  

  .וכשרואים טוב אין על מה להקפיד ולכעוס

 מן אחד על ונאמר", כותב) 'שער הכניעה פרק ו
 כמה ,תלמידיו לו ואמרו .מאוד מסרחת
 מה על ונתחרטו .שיניה לבנות 

 באדם שכן כל, מת כלב בגנות לספר
 שהוא שכן כל, שיניה בלובן כלב
 שלא, להוכיחם כוונתו והיתה. ומבין

 לדבר לשונם כשילמדו וכן .טבע

, שגם בשעה שאדם רואה דברים גרועים
את , הרי הוא צריך לחפש בזה את הטוב

וכותב החובת הלבבות שכל שכן כלפי בני אדם 

תמיד צריך לראות את השני בעין טובה
  .שלילית

  

ת המעלה הזו של עין טובה לשמוח בשמחת חברו ולראות והנה בזכו
אפשר לזכות להתעלות מאוד מאוד, במעלותיו
והראיה לכך הוא אהרן הכהן. עד מאוד

ללכת למצרים להוציא משם את כלל ישראל ממצרים, רבנו בסנה
בפסוק שבתחילה במשך שבוע שלם משה 

ו  .השליחות
היה שלא", )'פסוק י

ובסוף כתוב בפסוק ". היה ונביא הימנו
אחיך אהרן הלא ויאמר

ושמח וראך לקראתך
 מקפיד שיהא סבור

הלב על הנתון החושן
לא הקפיד על משה שעלה לגדולה יותר ממנו

זכה להלביש את החושן , שמח בלבו
והנה מעלת החושן היא רבה עד מאוד

ה בא בזכות החושן"הקב
) "ט"ח פסוק כ"כ פרק
הקדש אל בבואו לבו על

נכנס אל הקודש עם החושןאהרן הכהן 
שיבוא זכרונם לפני הקב

וכל הזכות הגדולה הזו שזכה אהרן הכהן להביא את זכרון כלל ישראל 
ה בזכות זה שראך ושמח בלבותה הי"לפני הקב

, עין בצורה מופלגת
רואים מזה כמה אפשר לזכות בזכות מידת 

תמיד את הבריות לכף זכות
ע תוספת דברים בזה ב"וע(

  

אין מזל לישראל - כי לא נחש ביעקב "

". (". (". (". (לללל- - - - אאאא    פעלפעלפעלפעל    מהמהמהמה    ולישראלולישראלולישראלולישראל    ליעקבליעקבליעקבליעקב    יאמריאמריאמריאמר    כעתכעתכעתכעת    בישראלבישראלבישראלבישראל
 מנחשים בהם שאין לברכה הם ראויים
 אשר הזאת כעת עת להיות עתיד 

 ומחיצתן מפיו תורה ולמדים לפניו
 אחר דבר. 'אל וכו פעל מה להם

 למנחש צריכין אינן, הוה לשון 
 ומה ה"הקב פעל מה ולישראל ליעקב

 נביאיהם פי על להם נאמר אלא ,וקוסמים

המקום גזרת היא מה
  

לו נחש -כל המנחש 

י שהטעם שכלל ישראל ראויים לברכה הוא מ"מבואר בדברי רש
שאין בהם מנחשים וקוסמים

שכאשר אדם אינו בוטח בה
בנחש ובקסם מה עתיד להיות ואיך להשמר 

דברי תורה בפרשת השבוע בהלכה ובאגדה מתורתו של מורנו ורבנודברי תורה בפרשת השבוע בהלכה ובאגדה מתורתו של מורנו ורבנודברי תורה בפרשת השבוע בהלכה ובאגדה מתורתו של מורנו ורבנודברי תורה בפרשת השבוע בהלכה ובאגדה מתורתו של מורנו ורבנו

עמלעמלעמלעמל    ראהראהראהראה    ולאולאולאולא    ביעקבביעקבביעקבביעקב    אוןאוןאוןאון    הביטהביטהביטהביט    לאלאלאלא""""
ביאור נפלא בדרך דרוש' מצאנזשמעתי בשם רבי חיים 

רואה און ביעקב אדם שלא - ביעקבביעקבביעקבביעקב
אלא תמיד כשרואה בני אדם הוא מתבונן על הצד , חסרונות בחבריו

ומשבחם ומפארם על מעלותיהם הטובות, הטוב שבהם
איזה חסרונות הוא דן את חברו לכף זכות

מי שמתנהג כך הוא זוכה להנהגה מיוחדת מהקב. קטן
שמקבל סייעתא דשמיא מהקב - אלוקיו עימו ותרועת מלך בואלוקיו עימו ותרועת מלך בואלוקיו עימו ותרועת מלך בואלוקיו עימו ותרועת מלך בו

ומצליח בכל עניניו בצורה הטובה ביותר, מעשיו ודרכיו
  

  אין לנו סחורה כזו
פעם ניגש אחד אל מרן החזון איש זצ

התנצל אותו אדם בפני החזון א, כשסיים את השיחה. על עניניו
"ואמר , די הרבה בשיחהזה שהאריך מ

  ".שהארכתי בשיחה הרבה זמן
אני לא יודע איך מקפידים", א"ענה לו החזו

    ".אינה מצויה אצלנו במחסן
וכשרואים טוב אין על מה להקפיד ולכעוס, הטוב

  

  כמה לבנות שיניה
שער הכניעה פרק ו(בחובת הלבבות 

מסרחת כלב נבלת על שעבר, החסידים
 כמה ,להם אמר .זאת נבלה מסרחת
לספר גנאי שהוא וכיון ,בגנותה שסיפרו

כלב נבלת לשבח טוב שהוא וכיון, חי
ומבין משכיל אדם לשבח זה לפי חובה
טבע להם וישוב, רע לדבר לשונם ילמדו

  ".'וכוקבוע  טבע להם ישוב, טוב
שגם בשעה שאדם רואה דברים גרועים, מבואר בדבריו חידוש גדול
הרי הוא צריך לחפש בזה את הטוב, כמו נבלה מסרחת של כלב

וכותב החובת הלבבות שכל שכן כלפי בני אדם . השינים הלבנות שבה

בישראלבישראלבישראלבישראל    קסםקסםקסםקסם    ולאולאולאולא    ביעקבביעקבביעקבביעקב    נחשנחשנחשנחש    לאלאלאלא    כיכיכיכי""""
ראויים כי ,ביעקב נחש לא כי" ,י"ופרש

 עוד ,'וגו ליעקב יאמר כעת. וקוסמים
לפניו יושבין שהן ,כל לעין חבתן תגלה
להם ישאלו והם, השרת ממלאכי לפנים
 אלא, עתיד לשון אינו ליעקב יאמר

ליעקב להאמר שצריך עת בכל כי ,וקוסם
וקוסמים מנחשים אינן ,במרום גזרותיו



 ~ ב ~ 

. מסיר ממנו את השגחתו וסופו שיתקיים בו דברי המנחשים והקוסמים
חול עליו מובטח לו שינצל מכל זה ות', בשם האבל כלל ישראל שבוטח 

  .'ברכת ה
 כל רבי אמר"דאיתא בגמרא , )'א ב"ל דף( בנדרים' ודבר זה מפורש בגמ

 ?כתיב ף"אל ד"בלמ והא .ביעקב נחש לא כי שנאמר ,נחש לו המנחש
 שאינו אדם כל ,זירא דרבי בריה אהבה תני .מדה כנגד מדה משום אלא

 ליכנס יכולין אין השרת מלאכי שאפילו במחיצה אותו מכניסין ,מנחש
  ".'וגו בישראל קסם ולא ביעקב נחש לא כי שנאמר ,בתוכה

 אחריו רודפין והקסמים שהנחשים ,נחש לו המנחש כל" ,ן"ופירש הר
ובהמשך דברי הגמרא שמכניסין אותו במחיצה ". 'דבר וכו בכל שנזוק

 ן שזהו"מפרש הר, כנס בתוכהשאפילו מלאכי השרת אינם יכולים לה
 אלא העתידות לידע נחשים לקראת הולך שאינו שמתוך ,מדה כנגד מדה

 גלויים שאינם עולם רזי לו מגלה ה"הקב הכי משום ,ה"בהקב בוטח
  .השרת למלאכי

  

  דיפולמאן גרם ליה 
מביא מעשה על זה מגר , )סוף פרק במה אשה(והנה בירושלמי בשבת 

וכאשר , שכאשר דרש בכוכבים ומזלות זה עצמו גרם לו שיסתכן, צדק
 משתעי חונה' ר"וכתב . ניצל בדרך נס ופלא מהסכנה' חזר ובטח בשם ה

 היה אחד גר( איסטרולוגוס הוה גיור חד, )זה מעשה מספר( עובדא הדין
 רצה אחד פעם(מיפיק  בעי אתא זמן חד, )חוזה בכוכבים -אסטרולוגוס 
 סכנה הלא יוצאין עכשיו וכי בלבו אמר(נפקין  כדון אמר ,)לצאת לדרך

 קדישתא אומתא בהדא אידבקת כלום ואמר חזר). אצטגניניו לפי היא
 הזאת הקדושה באומה נתדבקתי כלום(מילייא  אילין מן למיפרש לא

 שלא' ה לך נתן כן לא ואתה כדכתיב ,כאלה דברים מן פרוש להיות אלא
ונבטח  נצא( דבריין שמיה על ניפוק ,)קוסמים ואל מעוננים אל תשמע

 כשהיה(ואכלה  חמרה לה יהב למכסח קריב). בשם הבורא ברוך הוא
 החמור לו ונתן ,אחת רעה מחיה ונאכל נשחט להיות קרוב היה בדרך
  .)לו וברח ניצל כך ומתוך ואכלה שלו

    ליהליהליהליה    גרםגרםגרםגרם    מאןמאןמאןמאן    ,,,,דהרהרדהרהרדהרהרדהרהר    בגיןבגיןבגיןבגין    דיפולדיפולדיפולדיפול    ליהליהליהליה    גרםגרםגרםגרם    מאןמאןמאןמאן"""", ומסיים הירושלמי
 ויבא שיפול לו גרם מי, פירוש. """"ברייהברייהברייהברייה    עלעלעלעל    דאתרחץדאתרחץדאתרחץדאתרחץ    בגיןבגיןבגיןבגין    דאישתיזיבדאישתיזיבדאישתיזיבדאישתיזיב

 בשביל שניצל לו גרם ומי .נחש אחר לילך שהרהר בשביל ,סכנה לידי
  .בדרך והלך ,בוראו על ובטח בו שחזר

ולומד מזה " נחש ביעקב כי לא"ובהמשך הירושלמי מביא את הפסוק 
רואים מזה שהסיבה היחידה   .שכל המנחש סופו לבוא עליו

ה משום שלא בטח תהי, שאותו אדם נכנס לסכנה ובאה אליו חיה רעה
אלא דרש בחכמת הניחוש והמזלות לראות אם הזמן הזה הוא ', בשם ה

ואילו מלכתחילה היה בוטח בשם . טוב לצאת לדרך או שהוא זמן סכנה
  .ולא היה צריך להפסיד את חמורו, לא היה נכנס לסכנה, לבובכל ' ה

  

  בטחו ותפלטמו
אלא מאמין , והנה כאשר אדם לא דורש ולא חוקר אחר העתידות

שכל המעשים הבאים עליו הם אך , ומשריש בלבו את הידיעה האמיתית
הרי , "כל דעביד רחמנא לטב עביד"ו, ורק בהשגחה פרטית מידו יתברך

בכל מצב ובכל ' היא סיבה שיזכה לראות את ישועת ה עצם האמונה הזו
שבמבט שטחי לא רואה , ואפילו בעת שעומד במצבים קשים  .ענין

' צריך להמשיך ולבטוח בה, פתח של הצלה שמשם תבוא הישועה הםב
ובזכות האמונה . והרבה דרכים למקום להושיע, שאל יעזבנו ואל יטשנו

ם חדשים שלא חשב עליהם שלפתע נפתחים פתחיכ, ה מושיע"הקב' בה
  .ומשם צומחת לה הישועה, מראש

 בטחו ,אבותינו בטחו בך", כתוב) ב"פרק כ(ובפסוק בתהילים 
ה עוד "אבותינו בטחו בהקב - בך בטחו אבותינובך בטחו אבותינובך בטחו אבותינובך בטחו אבותינו"ויש לבאר ". ותפלטמו

הם לא חשבו להצליח , בזמן שהיו בצרה ובדוחק רב, לפני הישועה
שבטחו , בך בטחובך בטחובך בטחובך בטחואלא אך ורק , ולצאת ממצבם הקשה בכוחות עצמם

שזה היה הכח  - בטחו ותפלטמובטחו ותפלטמובטחו ותפלטמובטחו ותפלטמו, ובזכות הבטחון הזה זכו. ה"בהקב
  ".והסיבה שנושעו מצרתם

וכלל ישראל הגיעו , ריהםמצרים רדפו אחהובעת יציאת מצרים כאשר 

ה "הרי כלל ישראל בטחו בהקב, ולא יכלו לעבור בים, אל ים סוף
ומתוך הבטחון הזה הם . בבטחון עצום ונשגב שיוכלו לעבור בתוך הים

ובזכות זה נעשה להם נס , קפצו למים באמונה שלמה שיעשה להם נס
  .שנבקע להם הים, "ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים"

*  

  ל לישראלאין מז
שאפילו , ה היא אחרת מכל האומות"והנה בכלל ישראל הנהגת הקב

הרי כאשר האדם עושה מצוות ומעשים , ו גזירה"במקום שכבר נגזרה ח
  .ה מעביר את הגזירה ומבטלה"בזכות המצווה הקב, טובים
הגמרא מביאה כמה עובדות שרואים בזה ) 'ו ב"דף קנ(בשבת ' ובגמ

במקום שלפי המזלות והנהגת הכוכבים  שאפילו, שאין מזל לישראל
הרי אם הוא מוסיף זכויות ומעשים . צריך לבוא על האדם מצב לא טוב

ה מרחם עליו ומשנה בעבורו את ההנהגה וניצול מאותו "הקב, טובים
  .ענין לא טוב שהיה צריך לבוא עליו

ששמואל ישב עם אבלט , והגמרא מביאה מעשה עם שמואל ואבלט
ואבלט אמר על אדם מסויים שעבר לידם , ה בכוכביםשהיה חכם גוי חוז

ושמואל אמר לו , שהוא כבר לא יחזור לכאן חי שיכיש אותו נחש וימות
שאין מזל לישראל ובזכות , שאם אותו אדם הוא ישראל הוא יחזור חי

ומצאו , ובסוף ראו את האדם הזה חוזר. התפילה והמצוות הוא ינצל
וסיפר להם שבאותו יום עשה . תבתוך החבילה של הקנים שלו נחש מ

ונתן לו ממאכלו בדרך כבוד , צדקה עם אדם שלא היה לו מה לאכול
ושמואל אמר לו . שאף אחד לא הרגיש שנותן לו כדי שלא יתבייש

 ,ודרש שמואל נפק"ומובא בגמרא . שבזכות המצווה ניצל ממיתה
  ".עצמה ממיתה אלא משונה ממיתה ולא ,ממוות תציל וצדקה
, ה שינה את ההנהגה כלפי אותו אדם והצילו ממיתה"מזה שהקברואים 

בכל זאת , ואפילו שלפי המצב אותו גוי ראה בכוכבים שהוא הולך למות
  .ה שינה את ההנהגה והצילו מהמיתה"כשעשה צדקה הקב

  

שרבי עקיבא אמרו לו החוזים בכוכבים , עוד מובא בגמרא בשבת
הוה דאיגא . "הנחש ותמות היכיש אות, שבאותו יום שבתו תכנס לחופה

, ונעשה לה נס. רבי עקיבא היה דואג מכך מאוד -" אמיתלא טובא
לתוך , שבלילה כאשר הכניסה את התכשיט של זהב שיש בראשו מחט

שזה היה , שהנוהג היה שהיו תוחבים את התכשיטים בתוך הקיר(הקיר 
, הרי בדיוק באותו מקום עמד הנחש, )המקום שהניחו בו את התכשיטים

שאל , ע"ובבוקר כשנודע המעשה לר. לראש הנחש ונהרג הוהמחט נכנס
ואמרה לו , שבזכותו ניצלה ממוות, אותה איזה מעשה טוב עשתה

והיא נתנה לו את האוכל , שהגיע לחתונה עני ולא היה לו מה לאכול
שהצדקה , ע יצא ודרש כדברי שמואל"וכששמע כך ר. שהיה מיועד לה
. משונה אלא אפילו ממיתה עצמה ולא ממיתה, מצילה ממיתה

ה כלפי ישראל "מהמעשה הזה רואים את אותו יסוד הזה שהנהגת הקב
ה משנה "הקב, וכאשר אדם זוכה במעשיו הטובים, שונה מכל האומות

ולכן אפילו שלפי הנהגת העולם היה צריך להיות שהבת . לו את ההנהגה
אמת למעשה וכמו שב, כמו שראו החוזים בכוכבים, תמות ביום החופה

אבל כיון שעשתה מעשה . הנחש כבר עמד בביתה מוכן ומזומן להורגה
ה שינה בעבורה את "והקב, הרי היא ניצלה מהמוות, צדקה באותו יום

ובתחילה רבי עקיבא (  .והנחש שכבר עמד להכישה מת, ההנהגה
משום שאם הם ראו כך , דאג מאוד מדבריהם של החוזים בכוכבים

ומר שכך ראוי להיות כפי ההנהגה שהם רואים זה א, בחכמת הכוכבים
נו אין לחוש מדבריהם של הגויים נאבל ראוי לדעת שבזמ. בעולם

וגם , משום שהיום מעורב בדבריהם הרבה שקר, שחוזים בכוכבים
ואין דבריהם דברי , הרבה מהמראות הם מראי שקר ,כשרואים דבר מה

  ).ואין לנו לחוש ולדאוג מדבריהם כלל וכלל, בר סמכא
  

  מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח
שאין לך יום , והנה מכל זה עלינו ללמוד בעת הזו של עיקבתא דמשיחא

לינו בשעה זו היא אך החובה המוטלת ע, שאין קללתו מרובה מחברו
זה הדבר היחידי שישמור עלינו ויציל . רצונו של מקום ורק לעשות



    ירפהירפהירפהירפה    ולאולאולאולא    ,,,,כחוכחוכחוכחו    בכחבכחבכחבכח    בובובובו    עצמועצמועצמועצמו    ולהתדבקולהתדבקולהתדבקולהתדבק    להתאחזלהתאחזלהתאחזלהתאחז    כחכחכחכח
    פתיפתיפתיפתי    מימימימי    חיותוחיותוחיותוחיותו    כלכלכלכל    עתהעתהעתהעתה    תלויתלויתלויתלוי    בזהבזהבזהבזה    שרקשרקשרקשרק    אחראחראחראחר, , , , אחדאחדאחדאחד    רגערגערגערגע
    יטבעיטבעיטבעיטבע    בובובובו    מהתאחזמהתאחזמהתאחזמהתאחז    ידיוידיוידיוידיו    וירפהוירפהוירפהוירפה    אחדאחדאחדאחד    רגערגערגערגע    אףאףאףאף    וווו""""חחחח    יתעצליתעצליתעצליתעצל

 העת אותו שרק, דחיי אילנא חיים עץ התורה הקדושה נקראת
 החיים חי הוא אז, בקביעות בה ומהגה ועוסק באהבתה

, שמו יתברך העולמים בחי כביכול ודבוק קשור 
 בה העסק מקביעות ופורש תלמודו יזניח ו"ח ואם, חד

 העליונים מהחיים ונכרת נפסק הוא, והנאותיו העולם
  ".ל"ר הזדונים

פע ושכך יזכה שי, וכפי כמה שהאדם יתחזק בתורה להחזיק בעץ החיים
  .וינצל מכל הדברים הרעים

ועות שונות בעת שהפיצו שמועות משמ, ו"הדברים נאמרו בחשון תשנ
תאריך מסויים באותו שאמרו על , סטיםיטובשם או

והמשיכו להפיץ עוד שמועות . תחיל בו מלחמת גוג ומגוג
  ].והיו הרבה שנבוכו מאוד מזה

 
    אוהלאוהלאוהלאוהל    פתחפתחפתחפתח    בוכיםבוכיםבוכיםבוכים    והמהוהמהוהמהוהמה    ,,,,ישראלישראלישראלישראל        בניבניבניבני    עדתעדתעדתעדת    כלכלכלכל

אחד כי בזה יתעורר זכותן של ישראל שמקבלין עליהן עול 
ורמז . בכל יום וינצלו מכמה מאורעות רעות על ידוה 
ואמר להם שמע ישראל אתם קרבים , ל על הפסוק"
ה לישראל שאפילו לא קיימתם "שאמר להם הקב', 

  ".'אי אתם נמסרים בידם וכו, אלא קריאת שמע שחרית וערבית
שראל בכל עת עומדת לי, מבואר בדבריו שהזכות של קריאת שמע

ולכן יעץ רבי נחום מהוראדנא לחיילים בצבא , להוסיף ולהרבות בזכותם
שמע "כמו ' של אחדות השבזמן המלחמה יחזרו הרבה על הפסוקים 

  .להגדיל את כוחם של ישראל שזו הדרך היחידה

  ויגש הפלשתי השכם והערב
' בגמ, עוד מצינו במעלת קריאת שמע שמחזק את כוחם של כלל ישראל

שהגמרא מביאה את המעשה עם גלית הפלשתי , )'
) במשך ארבעים יום(והיה יוצא יום יום , שהגיע להלחם בכלל ישראל

כנגד המחנה של כלל ישראל ומבקש מהם שיביאו אדם אחד מתוך עם 
הוא ינצח במלחמה  ,שיעמוד וילחם עימו ומי שינצח את השני

 ויתיצב והערב השכם הפלשתי ויגש"בפסוק  וכתוב
, שבמשך ארבעים הוא יצא אל כלל ישראל בבוקר ובערב

  .וביזה אותם על זה שאין בהם גיבור כמותו שיכול לנצחו
 כדי יוחנן' ר אמר ,והערב השכם הפלשתי ויגש", בסוטה איתא

שיצא מבואר בגמרא שהסיבה   ".וערבית שחרית
ה כדי שכלל ישראל יהיו טרודים תהי, כל יום דווקא בבוקר ובערב

שהיה יוצא בדיוק בזמן קריאת שמע , בדבריו ולא יקראו קריאת שמע
  .מתוך מטרה שיתבטלו מקריאת שמע

מה גדול ", כתב) ח"ו אות ע"עמוד קס" (שיחות החפץ חיים
בגלית , ות מגלית הפלשתיאפשר לרא, כוחה של קריאת שמע בזמנה

ל כדי לבטלן מקריאת "אומרים חז, כתוב ויגש הפלשתי השכם והערב
י כן נחלש הכח של בני "הוא עשה זאת כיון שע. שמע שחרית וערבית

  ".'ישראל אם הם אינם קוראים קריאת שמע בזמנה וכו
 המעמיד שתי ידע שהזכות של קריאת שמערואים מזה שאפילו גוי פל

ולכן , וכשזה יחסר יתמעט כוחם, ל כוחם של כלל ישראל
  .קריאת שמע כדי לבטל מהם את המצווה הזו

א שמובן מאוד דברי התרגום "פ ברזל שליט"ומעתה שמעתי מהגר
שבשעה שהתמעט כח הקדושה בכלל ישראל והיו כאלו שנכשלו 

מרי בן סלוא עם כזבי בת ובנוסף לזה הגיע ז, בבעל פעור ובבנות מדין
ונתעלמה ההלכה ? בשאלה זו אסורה או מותרת, נשיא מדין אל משה

הרי כל עדת בני ישראל שעמדו בפתח אוהל מועד הרגישו 
וכדי לרומם . וכח הקדושה עכשיו הוא ברפיון גדול, 

או עמדו מיד וקר, ולחזק את כח הקדושה ואת כל כח הכלל בכללותו

 ~ ג ~ 

  .אותנו מכל הדברים הקשים שנאמרו על הזמן הזה
 מה ,אלעזר רבי את תלמידיו שאלו

". חסדים ובגמילות בתורה יעסוק
ל נתנו לנו את העצה הזו כדי להנצל 

העצה היחידה הטובה ביותר  י
והוסיף ואמר . כדי לזכות להנצל מחבלו של משיח

הם לא , ים למקום אחדשאפילו אם יתקבצו כל הראשונים והאחרונ
וממילא החיזוק הגדול ביותר   

ובזכות זה , "יעסוק בתורה ובגמילות חסדים
  .ה שלא יארע לנו שום צרה וצוקה

בענין ) ג"פרק ל' שער ד(שכתב 
 ואמר"וכתב , איך ובאיזה צורה צריך להתחזק בה

    בלבובלבובלבובלבו    לקבועלקבועלקבועלקבוע    םםםםדדדדהאהאהאהא    צריךצריךצריךצריך    כיכיכיכי', וגו
    אילןאילןאילןאילן    בנהרבנהרבנהרבנהר    לפניולפניולפניולפניו    ורואהורואהורואהורואה    שוטףשוטףשוטףשוטף    בנחלבנחלבנחלבנחל

כחכחכחכח    יאמץיאמץיאמץיאמץ    ודאיודאיודאיודאי, , , , חזקחזקחזקחזק
רגערגערגערגע    אפילואפילואפילואפילו    הימנוהימנוהימנוהימנו    ידיוידיוידיוידיו
יתעצליתעצליתעצליתעצל    שאםשאםשאםשאם    יביןיביןיביןיבין    ולאולאולאולא

התורה הקדושה נקראת כן    ....תיכףתיכףתיכףתיכף
באהבתה אחוז שהאדם

 העליונים האמתיים
חד ואורייתא ה"דקב

העולם בהבלי לעסוק
הזדונים במים עצמו וטובע

וכפי כמה שהאדם יתחזק בתורה להחזיק בעץ החיים
וינצל מכל הדברים הרעים, לו חיים

הדברים נאמרו בחשון תשנ[
ובשם או, בשם מקובלים

תחיל בו מלחמת גוג ומגוגתחודש ש
והיו הרבה שנבוכו מאוד מזה, משונות בשמם

  

 "במעלת וסגולת מצוות קריאת שמע"
    כלכלכלכל    ולעיניולעיניולעיניולעיני    משהמשהמשהמשה    לעינילעינילעינילעיני    המדיניתהמדיניתהמדיניתהמדינית    אתאתאתאת    אחיואחיואחיואחיו    אלאלאלאל    ויקרבויקרבויקרבויקרב

 תאמר אם, מותרת או אסורה זו 
 נתעלמה ,בוכים והמה. התם כדאיתא

  ."'בבכיה וכו כולם געו בו פוגעים
 למשה אמר וכן', וכו אתא ישראל

 ית נסיבת אנת הלא היא דאסירא 
    וקרייןוקרייןוקרייןוקריין בכיין ואינון ,ואשתלי רתח

כלל , מבואר בתרגום יונתן שבשעה שהתעלמה ההלכה ממשה רבנו

מה מועיל , ולכאורה יש לעיין מדוע קראו באותו זמן קריאת שמע
  .קריאת שמע לעזור למצב שהיו בו כלל ישראל בשעה ההיא

  שמע מועילה לנצח במלחמה
ונראה לומר דהנה בשעה שכלל ישראל יוצאים למלחמה כתוב בפסוק 

 אל כקרבכם והיה", )'ג-'פסוק ב
 אתם ישראל שמע אליהם ואמר. 

 תחפזו ואל תיראו  אל לבבכם ירך
 בכם אין אפילו ,ישראל שמע", 

  ".אתכם שיושיע אתם
 ואמר", דאיתא בגמרא) 'א ב"מ דף

 רבי משום יוחנן רבי אמר ,ישראל
 אלא קיימתם לא אפילו לישראל

  ".בידם נמסרין
היא כל כך גדולה שהיא , מבואר שהזכות של קריאת פרשת שמע ישראל

ובשעה שיוצאים למלחמה . היא עומדת לכלל ישראל לנצח במלחמה
ם שיידעו שאפילו אם אין בה, ל ישראל

ם הכבר מובטח להם הניצחון במלחמה שאין 

רואים מזה שבקריאת שמע יש סגולה מיוחדת לרומם את כוחם וזכותם 
וממילא גם אם אין בהם אלא זכות זו של 
ה יושיע אותם במלחמה ולא יפלו 
כח הרוחני של כלל ישראל מתגבר בזכות קריאת 

הזה שום דבר לא יכול לעמוד  
וגם כשיוצאים למלחמה נגד עם רב שיש להם סוס ורכב ובקיאין 

  .הרי הם בטוחים בניצחון

ם ושמעתי בש"כותב , )ב"פרק כ
מ נחום מהוראדנא שיעץ "הרב החסיד המפורסם לתהלה ולתפארת מהר

, לאחינו אנשי הצבא שיצעקו אז במאמרים המורים על אחדותו יתברך
ויש בזה . הוא האלוקים וכדומה

אחד כי בזה יתעורר זכותן של ישראל שמקבלין עליהן עול , תועלת רבה
ה "מלכותו של הקב

"לזה מה שאמרו חז
', היום למלחמה וגו

אלא קריאת שמע שחרית וערבית
מבואר בדבריו שהזכות של קריאת שמע

להוסיף ולהרבות בזכותם
שבזמן המלחמה יחזרו הרבה על הפסוקים 

שזו הדרך היחידה, "ישראל
  

ויגש הפלשתי השכם והערב
עוד מצינו במעלת קריאת שמע שמחזק את כוחם של כלל ישראל

'ב ב"מ דף( בסוטה
שהגיע להלחם בכלל ישראל

כנגד המחנה של כלל ישראל ומבקש מהם שיביאו אדם אחד מתוך עם 
שיעמוד וילחם עימו ומי שינצח את השני, ישראל

וכתוב. עם פלשתים
שבמשך ארבעים הוא יצא אל כלל ישראל בבוקר ובערב, "יום ארבעים

וביזה אותם על זה שאין בהם גיבור כמותו שיכול לנצחו
בסוטה איתא' ובגמ

שחרית ש"מק לבטלן
כל יום דווקא בבוקר ובערב

בדבריו ולא יקראו קריאת שמע
מתוך מטרה שיתבטלו מקריאת שמע, בבוקר ובערב

שיחות החפץ חיים"ובספר 
כוחה של קריאת שמע בזמנה

כתוב ויגש הפלשתי השכם והערב
שמע שחרית וערבית

ישראל אם הם אינם קוראים קריאת שמע בזמנה וכו
רואים מזה שאפילו גוי פל

ל כוחם של כלל ישראלאת כ תומחזק
קריאת שמע כדי לבטל מהם את המצווה הזו מןיצא במיוחד בז

  

ומעתה שמעתי מהגר
שבשעה שהתמעט כח הקדושה בכלל ישראל והיו כאלו שנכשלו , יונתן

בבעל פעור ובבנות מדין
נשיא מדין אל משה

הרי כל עדת בני ישראל שעמדו בפתח אוהל מועד הרגישו . ממשה רבנו
, שהמצב קשה מאוד

ולחזק את כח הקדושה ואת כל כח הכלל בכללותו

אותנו מכל הדברים הקשים שנאמרו על הזמן הזה
שאלו", איתא) 'ב ח"צ דף( בסהדרין' ובגמ
יעסוק ?משיח של מחבלו וינצל אדם יעשה

ל נתנו לנו את העצה הזו כדי להנצל "שאם חז, והחפץ חיים אמר על זה
יהוזה אומר שז, מחבלו של משיח

כדי לזכות להנצל מחבלו של משיח, והמועילה ביותר
שאפילו אם יתקבצו כל הראשונים והאחרונ

  .צה יותר טובה מזהיוכלו לתת ע
יעסוק בתורה ובגמילות חסדים"שעלינו להתחזק בו הוא 

ה שלא יארע לנו שום צרה וצוקה"נזכה לשמירה עליונה מהקב
  

  עץ חיים היא למחזיקים בה
שכתב " נפש החיים"וידועים דבריו של ה

איך ובאיזה צורה צריך להתחזק בה, החיזוק בתורה
וגו בה למחזיקים היא חיים עץ הכתוב
בנחלבנחלבנחלבנחל    טובעטובעטובעטובע    היההיההיההיה    לולולולוייייאאאא    כיכיכיכי, , , , בדעתובדעתובדעתובדעתו    וידמהוידמהוידמהוידמה

ויקרבויקרבויקרבויקרב    באבאבאבא    ישראלישראלישראלישראל    מבנימבנימבנימבני    אישאישאישאיש    והנהוהנהוהנהוהנה""""
        ).).).).''''ה פסוק וה פסוק וה פסוק וה פסוק ו""""פרק כפרק כפרק כפרק כ". (". (". (". (מועדמועדמועדמועד
 משה לו אמרו ,משה לעיני", י"ופרש

כדאיתא', וכו לך התירה מי יתרו בת אסורה
פוגעים קנאים ארמית הבועל כל הלכה ממנו

ישראל מבני גבר והא", כתב יונתן ובתרגום
 אנת אמר ואין ,לגבה למקרב דא מה

רתח משה שמע וכדי ,יתרו ברת מדייניתא
  ".זמנא משכן בתרע וקימין שמעשמעשמעשמע

מבואר בתרגום יונתן שבשעה שהתעלמה ההלכה ממשה רבנו
  .ישראל בכו וקראו קריאת שמע

ולכאורה יש לעיין מדוע קראו באותו זמן קריאת שמע
קריאת שמע לעזור למצב שהיו בו כלל ישראל בשעה ההיא

  

שמע מועילה לנצח במלחמהזכות קריאת 
ונראה לומר דהנה בשעה שכלל ישראל יוצאים למלחמה כתוב בפסוק 

פסוק ב' כ פרק ,דברים(בפרשת שופטים 
. העם אל ודבר הכהן ונגש המלחמה

ירך אל אויביכם על למלחמה היום קרבים
, י"ופרש  ".מפניהם תערצו ואל

אתם כדאי, בלבד שמע קריאת אלא זכות
דף(בסוטה ' י הללו הם מהגמ"ודברי רש

ישראל שמע שנא מאי ,ישראל שמע אליהם
לישראל ה"הקב להן אמר יאיוח בן שמעון
נמסרין אתם אי וערבית שחרית שמע קריאת

מבואר שהזכות של קריאת פרשת שמע ישראל
היא עומדת לכלל ישראל לנצח במלחמה

ל ישראלהכהן עומד ומדגיש את זה לכל
כבר מובטח להם הניצחון במלחמה שאין , יאת שמעאלא זכות קר

  .נמסרין ביד אויביכם
רואים מזה שבקריאת שמע יש סגולה מיוחדת לרומם את כוחם וזכותם 

וממילא גם אם אין בהם אלא זכות זו של , של כלל ישראל מעלה מעלה
ה יושיע אותם במלחמה ולא יפלו "קריאת שמע הרי הם בטוחים שהקב

כח הרוחני של כלל ישראל מתגבר בזכות קריאת הש ,בידי האויבים
 ,וכשיש להם את הכח הגדול. שמע

וגם כשיוצאים למלחמה נגד עם רב שיש להם סוס ורכב ובקיאין , כנגדם
הרי הם בטוחים בניצחון, בתכסיסי המלחמה

  

פרק כ(לחפץ חיים " מחנה ישראל"ובספר 
הרב החסיד המפורסם לתהלה ולתפארת מהר

לאחינו אנשי הצבא שיצעקו אז במאמרים המורים על אחדותו יתברך
' או ה', כגון פסוק שמע ישראל וגו



 ~ ד ~ 

 
חזק זכותם של כלל ישראל תתעורר ותתכדי שמכח זה , קריאת שמע

ובאמת מיד התחזק כח הכלל ופנחס בן   .ויצאו מהרפיון הגדול הזה
בכלל ' וקנא קנאת ה, הלכהבראה מעשה ונזכר , אלעזר בן אהרן הכהן

  .ותעצר המגיפה מעל בני ישראל, ישראל
  

  קריאת שמע בברית מילה
האבא קורא בקול , מביאים את התינוק לבריתשכהנה בברית מילה מיד 

 וכל הציבור אומרים, "אחד' אלוקינו ה' שמע ישראל ה"את הפסוק 
את  תמחזק ויתכן לומר שהסיבה לזה היא כיון שקריאת שמע. אחריו

, הטהרהוהקדושה , וכל כוחם הרוחני והגשמי, כוחם של כלל ישראל
ים ומכניסים את לכן כאשר זוכ. מתעלה ומתרומם בזכות קריאת שמע

אומרים קריאת שמע כדי , לתוך כלל ישראל, התינוק לברית מילה
  .שיתחזק כוחו ויעלה ויתעלה מעלה מעלה

*  
 קריאת שמע בזמנה -הן עם כלביא יקום 

    יקוםיקוםיקוםיקום    כלביאכלביאכלביאכלביא    עםעםעםעם    הןהןהןהן""""נאמר , הנה בנבואתו של בלעם על כלל ישראל
" " " " ישתהישתהישתהישתה    חלליםחלליםחלליםחללים    ודםודםודםודם    טרףטרףטרףטרף    יאכליאכליאכליאכל    עדעדעדעד    ישכבישכבישכבישכב    לאלאלאלא    יתנשאיתנשאיתנשאיתנשא    וכאריוכאריוכאריוכארי

 כשהן ,'וגו יקום כלביא עם הן" ,י"ופרש ).).).).דדדד""""ג פסוק כג פסוק כג פסוק כג פסוק כ""""פרק כפרק כפרק כפרק כ((((
, המצוות את לחטוף וכארי כלביא מתגברין הן, שחרית משנתם עומדים
 על בלילה ,ישכב לא. תפילין ולהניח שמע את לקרוא טלית ללבוש
 את קורא, כיצד. לטרפו הבא מזיק כל ומחבל אוכל שהוא עד מטתו
, להזיקם וגייס מחנה בא, המקום ביד רוחו ומפקיד מטתו על שמע
  ."חללים ומפילם מלחמותם ונלחם שומרם ה"הקב

מביא בזה את המדרש ) 'פרק ו(לחפץ חיים " נדחי ישראל"ובספר 
ואשרי להמקיים קריאת שמע כתיקונה ובזמנה בזריזות "וכתב , בפרשה

וכמו שנמצא בכתוב בשמח אומה ישראלית , ולא להתעצל ולאחר זמנה
ז ישלחו לה מן השמים מלאכים השומרים אותה שלא "ועי, בענין זה

וכמו דאיתא במדרש רבה . מזלותתכלה בין האומות עובדי כוכבים ו
 כיוצא בעולם אומה ל אין"וז, על הפסוק הן עם כלביא יקום, פרשת בלק

ל בעת השינה עת "ר[ המצוות ומן התורה מן ישנים הן הרי ,בהם
ל "ר[ שמע קריאת וחוטפין כאריות משנתן ועומדין, ]הסתלקות השכל

 ומפליגין ,כאריות ונעשין ה"להקב וממליכין] ממהרים סמוך לקימה
 באין מחבלין אם או בכלום מהם אחד נתקל אם ,ומתן למשא ארץ לדרך
 כשהוא ,טרף יאכל עד ישכב לא .ה"להקב ממליך ,מהן באחד ליגע
 כבוד שם ברוך אחריו ומלחשין ,מפניו המחבלין נאכלין אחד' ה אומר

 היום משומרי שמע בקריאת נסמך והוא ,ובורחין ועד לעולם מלכותו
 אפקיד בידך שנאמר ה"להקב רוחו מפקיד לישן וכשבא .הלילה לשומרי

 לשומרי אותו מוסרין בלילה והשומרים ,ה"להקב ממליך וכשננער ,רוחי
 בלעם לכן .לבוקר שומרים לבוקר משומרים' לה נפשי שנאמר ,היום
  ".כזו אומה זו אי אומר

מבואר בדברי המדרש את היסוד הזה שזכות קריאת שמע בבוקר 
ובזכות זה , עומדת לכלל ישראל להצילם מיד כל המזיקים, ובערב

  .ה מעמיד להם שומרים לשומרם ביום ובלילה"הקב
  

שכל הזכויות , וראוי לעורר לקרוא קריאת שמע בזמנה ולא לאחרה
רק כשמקיים את המצווה  שמע הןהגדולות הללו שזוכים בזכות קריאת 

בזמנה הרי הוא ומי שלא קורא קריאת שמע . תה ובזמנהיכתיקונה בע
והוא בגדר מעוות לא יוכל לתקון , מבטל מצוות עשה דאורייתא

  ).'ב' דף ט(בחגיגה ' כמבואר בגמ
  

לאחר שמדבר על מעלת ) ח"ו אות ע"עמוד קס" (שיחות חפץ חיים"וב
הובאו דבריו (קריאת שמע שהוא מחזק את כוחם של כלל ישראל 

מה אומר היצר הרע "וכתב , כתב לעורר על קריאת שמע בזמנה, )לעיל
כוונתו על החזרת השעון משעון (הוא הפך את השעון , בזמננו לעשות

אך שוכחים שהיום השעון הוא מאוחר בשעה מפעם רק , )קיץ לחורף
  ".והעולם אינו יודע זאת כלל, יחידים נותנים לכך לב

הכלל הוא שהיצר הרע תמיד בא בתחבולות לאחר את האדם מקריאת 
ו להכשל בזה ולאחר את "יכולים ח, לא שמים לבוכשדוחים או , שמע

וראוי להתבונן בזה , יש כאלו בשבת מתפללים מאוחר. זמן קריאת שמע
  .שלא לאחר את סוף זמן קריאת שמע

  

  א"תמוז תשא "ש י"נעקה -ד "מרן הגאון רבי אלחנן וסרמן הי
עם הגאון רבי שמואל , ל"קשר מיוחד היה למרן הגאון רבי אלחנן וסרמן זצ

  .ומשפחתו) ל"צ פלמן זצ"אביו של הגרב(ל "פלמן זצ

עם מחצית  'אלחנן לעיר סמילוביץ' הגיע ר זמן מלחמת העולם הראשונהב

ח שנשקפת "כאשר ראה הח(רים שבישיבתו של מרן החפץ חיים ומהבח

מחצית  ,חילקם לשניים, סכנה במלחמה אם כל הבחורים ישארו במקום אחד

אלחנן ' ומחצית מהם שלח לעיר סמילוביץ יחד עם ר, מהישיבה נשארו עימו

  .ושם פתח להם ישיבה שהוא עמד בראשותה, )וסרמן

' ומינה את הגאון רבי שלו, "על הדף"יומי אלחנן היה מוסר כל יום שיעור ' ר

שימסור שיעור כללי בעיון פעמיים ) שמואל' אביו של ר(ל "בן ציון פלמן זצ

ולמד בה עם , שמואל פלמן הגיע עם אביו לישיבה' ר    .בשבוע

וקבע ללמוד , אלחנן התפעל מאוד מיושרו ולמדנותו' ר. כל בני הישיבה

  .להכין עימו את השיעור שצריך למסורבכדי , עימו חברותא מידי יום ביומו
  

  בדרך הלימוד
מתחילה : "אלחנן וכה אמר' את דרך לימודו של ר, שמואל' לימים תיאר ר

אלחנן ' ור. עם פירוש המילות, היינו לומדים את דברי הגמרא כפשוטם

ושם לב , ומחתך את המילים בשפתיו, מדייק להפליא בכל משפט ובכל ביטוי

י ובתוספות היה נזהר "גם כל דיבור ברש. כשמגיע לאוזניולצליל הדיבורים 

יך הם להתבונן א, ולהקשיב לדברים היוצאין מפיו, להגות בפה מלא

ן "ר, בעיקר ראשונים, לספרי מפרשים מן הגמרא היה ממשיך. משתמעים

שהיה משתמש בביאוריהם וחוזר עליהם לרוב בעל פה ומיעוטם , א"ורשב

נים עבר לספרים בודדים מגדולי האחרונים מראשו. בקריאה מתוך הספר

. וכדומה" רבי עקיבא אייגר", "קצות החושן", "אבני מילואים", הנפוצים

מדייק , היה מוסיף מעט מהחידושים שלו, וכאשר הזכיר את סברותיהם

. ומיישב קושיא, מוסיף טעם לדין מסויים, מעלה סברות חדשות, בדבריהם

  .במשפטים קצרים, השקלא וטריא עד שבסוף היה חוזר ומסכם את כל

וסוגית הגמרא היתה ברורה עם כל החידושים , לאחר שבירר את כל זה

, מראש הענין ועד סופו, היה חוזר ולומד מחדש את לשון הגמרא, שבה

בכל הסברות והחידושים  - דרך הבלעה  - כשהוא מוטעם ומתובל 

  .שהתחדשו עתה בלימוד

בתור הכנה , שעות ארוכות, ביומוכמשפט הזה היה לומד עימי דבר יום 

  ).א"עמוד קי, "אור אלחנן"פ הספר "ע". (לשיעור שעומד למסור ביום מחר
  

  בצבא השכינה
בצהרים עד  3:00אלחנן חברותא כל יום משעה ' היה לר, צ"סיפר הגרב

, אלחנן כבר ישב במקום והתחיל ללמוד' בדיוק ר 3:00ובשעה . 7:00השעה 

  .ציאות כזו לאחר אפילו ברגע אחדאלחנן מ' ה אצל רתלא הי

. 3:00במקום בשעה  3:05והגיע בשעה , דקות 5- תא איחר בופעם אחת החבר

ושאלו , אלחנן לרגע' עיכב אותו ר, וכאשר הגיע ורצה להתחיל ללמוד

יה ארכו, החברותא השיב בחיוב    ."?האם יש לך שעון"בעדינות 

  .אלחנן את השעה' והראה לר, הוציא מהכיס את השעוןלכך 

אם כן מהי , אני רואה שהשעון שלך מדוייק", אלחנן בנועם' ו ראמר ל

שבאמת כבר היה מוכן , השיב החברותא    ."?הסיבה שאחרת

לצאת  הוצרךואלא שברגע האחרון נאנס , להתחיל את הלימוד בזמן

  .דקות 5- ומחמת כן התעכב ואיחר ב, לצרכיו

, למסדר יומי חיילי המלך מתייצבים כל בוקר, מעניין מאוד", אלחנן' אמר ר

, כל יום בשעה קבועה חייבים כולם לעמוד יחד למסדר ללא יוצא מן הכלל

ואף פעם לא רואים חייל שמאחר למסדר מחמת שנאנס . ומי שמאחר נענש

ואיך יתכן שבין כל , הרי החיילים הם גם בני אדם, ומה הפשט בזה. לצרכיו

אלא ? לצאת אין אף פעם חייל שבדיוק באותה שעה נאנס, אלפי החיילים

ואז , צריך לומר שאפשר להרגיל את הגוף שבשעה מסויימת אין אונסים

אלחנן לחברותא ואמר ' ומעתה פנה ר          ".אפילו אונסים טבעיים לא יהיו

ובשעה שקובעים ללמוד עם חברותא , ה"חייל של הקב -אתה גם חייל "

ובשעה הזו צריך להרגיל את , היא שעת המסדר היומי של חיילי השכינה

  ."אלא הגוף ניצב על עומדו כמשפטו וכהלכתו, הגוף שאין שום אונס טבעי
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  (רש"י) שיתחזק אדם בהם תמיד בכל כחו - (ברכות לב:) ארבעה צריכים חיזוק 

  אשליט"אדלשטיין  גרשוןמרן הגאון רבי מ השיח

  שנאת חינם

פרשת קורח עוסקת בענין מחלוקת קורח ועדתו, וכן בפרשת חוקת 
  . במי מריבהומריבה,  מחלוקתמוזכר ענין 

חז"ל (יומא ט, ב) שבית המקדש הראשון חרב מחמת אמרו הנה ו
שלוש עבירות חמורות, עבודה זרה, גילוי עריות, ושפיכות דמים, אבל 

ולא היו עבירות חמורות אלו, ואף על  ,בתורה ובמצוותעסקו בבית שני 
  פי כן חרב הבית מפני שהייתה בהם שנאת חינם. 

(ירושלמי חז"ל אמרו הרי וגם בדורנו עדיין קיימת שנאת חינם, ש
יומא א, א) כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו, 

שנאת חינם, כבר היה נבנה בית  שאם היה תיקון החטא שלוהיינו 
שנאת בנו סימן שעדיין יש זה המקדש, וכל זמן שלא נבנה בית המקדש 

חינם, והיא הגורמת להמשך החורבן, לכן זה נחשב כאילו נחרב בימיו, 
  הדור במעשיו אשם בחורבן. ש

  שמירת הלשון

ידוע שהחפץ חיים רצה מאד לזכות את הרבים ולקרב את הגאולה, 
ולכן הספר הראשון שחיבר הוא חפץ חיים על הלכות לשון הרע, ואחר 
כך חיבר גם שמירת הלשון ובו דברי מוסר על לשון הרע [ובתחילה לא 

בר, והיו רבים שלא פרסם את שמו על הספר, והוציאו בעילום שם המח
] וכתב "חפץ חיים"ידעו את שמו האמיתי, וקראוהו על שם הספר 

הלשון חטא לתקן את כי המטרה בחיבור זה היא בהקדמה לספרו 
  ובזה יביא לקירוב הגאולה.  ,שנאת חינםהנובע מ

ובאמת השפיע הרבה, אבל לא כפי שחשב, ובפתיחה לספרו כבוד 
ויבואר  רונעורי שכאשר יחובר איזה חיבסבור הייתי בימי  שמים כתב:

בו כלליו ופרטיו והלכותיו השייכים לענין איסור לשון הרע ורכילות 
ועזרני השי"ת ועשיתיו והדפסתיו,  ,וקבלת לשון הרע יועיל בענין זה

וב"ה החיבור מצא חן בעיני ישראל ושמו נקרא חפץ חיים, ומכל מקום 
  . ה, ע"כלמעשה עוד לא זכיתי שיועילו דברי הרב

ב"ה בדור האחרון יש התעוררות גדולה לשמירת הלשון, ויש ציבור 
עם וחלקם עוסקים בזה גדול שלומדים חפץ חיים ושמירת הלשון, 

ניתן חברותות, ויש אגודות וארגונים שנוסדו לצורך כך, גם בטלפון 
  דברי חיזוק ומוסר בענין שמירת הלשון. לשמוע 

  תיקון חטא החורבן

 וזקים בשמירת הלשון כבר היה צריך בית המקדשומצד אלו שמח
אצלם כבר מתוקן החטא של שנאת חינם, אבל יש חלק כי , להיבנות

   .גדול מכלל ישראל שעדיין קיים אצלם חטא החורבן

ידוע ממרן הגרי"ז זצ"ל שעיקר התביעה היא מבני התורה, כי אמנם ו
הרחוקים הם שוגגים שלא למדו ולא שמעו תוכחה ואינם יודעים מה 

ובידם ללמוד את ההלכות ואת  ,אסור ומה מותר, אבל בני תורה יודעים
  דברי המוסר ולקיימם, ומהם התביעה חמורה יותר. 

, יתחיל לכל הפחות משבת, שלא להתגבר מי שקשה לוכבר הצעתי שו
לדבר לשון הרע בשבת, ובמשך הזמן ההרגל נעשה טבע, כפי שאנו 

מבקשים שמן אנו מזכירים בברכות השחר "שתרגילנו בתורתך", היינו ש
השמים ירגילו אותנו, אבל אדם צריך תחילה להרגיל את עצמו, ורק 

, אז עוזרים לו מן השמיםשתדל כפי כוחו וכבר אינו יכול עוד, משאחרי 
כפי יכולתו אינו זוכה לסייעתא דשמיא, לכן צריך אבל אם לא השתדל 

תחילה להשתדל בעצמו להיזהר מלשון הרע, ואז מן השמים יעזרוהו 
  שלא לדבר לשון הרע כלל. להתרגל בזה 

  השפעה על אחרים

גם על בזה משפיעים הרי הם  כל אלו שנזהרים מלשון הרע,הנה ו
 אחרים, בני תורה משפיעים בעצם מהותם, כמו שכתב החזון איש 
(קו"א ג, סב) שבעל תורה אמיתי משפיע על כל סביבתו ואף על 
הרחוקים, וכל אחד משפיע לפי דרגתו, תלוי עד כמה הוא בעל תורה, 

  היה משפיע יותר.  ,ואם היה בדרגה גדולה יותר

יש עליו תביעה לא רק על עצם  ,מחוזק כראויאינו ששאדם  נמצא
, אלא גם על מה שמונע השפעה מאחרים, וחסרון המדרגההחטא 

להשפיע, צריך ערבות כל אחד השהרי כל ישראל ערבים זה לזה, ומצד 
? אם אדם מתנהג בשלמות כמו שצריך, ממילא הוא להשפיעוכיצד 
  בלי שום תעמולה, עצם הקדושה משפיעה!  .משפיע

  ובר קמצאקמצא 

(גיטין נה, ב) על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים, חז"ל והנה אמרו 
באדם שהיה לו אוהב ששמו קמצא ושונא ששמו בר ומובא שם המעשה 

להזמין את קמצא, והשליח  ועשה סעודה לאוהביו, ושלח שליחקמצא, 
וראהו בעל וכשהגיע בר קמצא טעה והזמין את שונאו בר קמצא, 

ביקש להוציאו, והפציר בו בר קמצא שיניח לו להישאר  ,סעודהה
ישלם לו דמי כל הסעודה, אך בעל הסעודה סירב והוציאו ובתמורה 

והלך בר קמצא לקיסר והלשין בפניו שמרדו בו משם בבושת פנים, 
  , ומזה נתגלגל חורבן בית המקדש. היהודים

ן, שנאת חינם גרמה לחורבאמרו ששם ביומא וצריך ביאור, שהרי 
ועוד אמרו בגיטין (שם נו, א) שרבי צדוק ישב בתענית ארבעים שנה כדי 

היה ידוע כבר שירושלים לא תיחרב, היינו שכבר שנים רבות קודם 
רבי רק יחרב, מחמת שנאת חינם שהייתה בכלל ישראל, ישבית המקדש 

צדוק בתעניותיו הצליח למנוע ולעכב את החורבן במשך ארבעים שנה 
"א ובמפרשים שם מהו ענין שיעור הזמן של ארבעים [ויעוין במהרש

היה מחמת החטא של שנאת חינם, ומהו החורבן שנה] על כל פנים 
  שאמרו שנחרב מחמת קמצא ובר קמצא? 

וצריכים לפרש שאין הכוונה שרק קמצא ובר קמצא גרמו את 
באותו מצויה החורבן, אלא הם דוגמא ומשל לשנאת חינם שהייתה 

, שבר גרמו בפועל להתגלגלות החורבן בדרך הטבעיתוהם גם הדור, 
נזכר גם קמצא כגורם מדוע וצריך ביאור [ קמצא הלשין לקיסר וכנ"ל

הלך רק בר קמצא ורע, דבר לא עשה שום לכאורה הוא הרי לחורבן, 
  . ], ויש לעיין בזה בדברי המפרשיםוהלשין לקיסר

  מי שמוותר, מרוויח!

ם יש איזה ויכוח או סכסוך בין בדברים שבין אדם לחברו, אוהנה 
שיש סדרן  ,סיפר לי פעם נהג מונית .אנשים, מי שמוותר מרוויח

 הנהגים הוא ידיד של הסדרןמ, ואחד שאחראי על התור בין הנהגים
ויש נהגים והרבה פעמים הסדרן מקדים אותו שלא כפי התור, 
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שמתרעמים על זה, אבל הוא שותק ומוותר, ותמיד הוא מרוויח מכך, 
ופעם אחת לאחר שוויתר היו צריכים נסיעה רחוקה מחוץ לעיר, וקיבל 

  את הנסיעה הזאת שיש בה רווח גדול הרבה יותר. 

אמנם הטבע הוא שיש חמדת הממון  !זה הכלל, מי שמוותר מרוויח
נה שכל מזונותיו של אדם וקשה להתגבר על זה, וצריך להתחזק באמו

במקום יפסיד כאן ירוויח ואם קצובים לו מראש השנה (ביצה טז, א) 
יתנו לו מן השמים  ,ואדרבה אם יוותרכפי מה שנקצב עליו,  , הכלאחר

  בזכות מה שמוותר לאחרים.  ,רווח יותר גדול

  כדאי לסבול ביזיונות

בימים  .גם בענין הכבוד, כדאי לאדם לוותר ולמחול על ביזיונו ךוכ
והלה צועק עליו  ,אדם שעוזר הרבה לאחד מבני משפחתוסיפר לי אלו 

ואינו יודע מה לעשות, ופוגע בו מאד, ומבזה אותו בכל מיני ביזיונות, 
שכדאי לסבול לו האם לענות לו בחזרה, או להפסיק לעזור לו, ואמרתי 

, שהביזיונות חוסכים ממנו ייסורי הביזיונות בשביל העולם הבאאת 
  . גיהינום, ומוסיפים לו עוד גן עדן ועולם הבא

 כתוב בספרים שאדם צריך לחכות מאד שיהיו לו ביזיונות, שהרי 
 וכל אחד יש לו  ,צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטאאדם אין 

שסובל יותר ביזיונות חטאים שצריך להיענש עליהם בגיהינום, וככל 
  חוסך מעצמו ייסורי גיהינום.  ,בעולם הזה

, שהפליגו במעלת מי ששומע חרפתו ושותקומצינו גם בדברי חז"ל 
את ואמרו (חולין פט, א) אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם 

בשעת מריבה שנאמר תולה ארץ על בלימה, וכן אמרו (גיטין לו, ב) עצמו 
בים שומעים חרפתם ואינם משיבים וכו' עליהם הנעלבים ואינם עול

 הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, עד כדי כך זוהי דרגתם 
   !ושותקיםשל אלו ששומעים חרפתם 

הם רווח שוכך גם אמרתי לאותו אדם, שישמח בביזיונות שיש לו, 
  ונתקבלו הדברים על לבו. גדול בשבילו, 

  הנשתווית?

יש מדרגה שלא אכפת לאדם כלל אם מבזים אותו, כמו שכתב ו
 בפירוש המשניות להרמב"ם (אבות ד, ד) ששאלו לחסיד אחד, איזהו 

ו, והשיב שפעם אחת ביזהו אדם חיי יום ששמח בו יותר מכל ימי
זה, והיה שמח ומאושר שהגיע מבביזיונות נוראים, ולא הרגיש שום צער 

  שמבזים אותו.  כפת לו ממהשלא אכזאת למדרגה 

וכן כתב בחובות הלבבות (שער יחוד המעשה פ"ה) שאחד החסידים 
שאל את חברו "הנשתווית", כלומר האם שווים בעיניך הכבוד והביזיון, 

שלא אכפת לך אם מבזים אותך, ואינך מרגיש שום הנאה מהכבוד,  
אמר לו החסיד, אם כן עדיין לא הגעת למדרגת  ,וענה לו החבר שלא

ואינך רודף אחר הכבוד, אבל  ,השלמות, כי אמנם אינך מחפש כבוד
  אתה נהנה מהכבוד, ואכפת לך ממה שמבזים אותך. 

מאד, שאדם יתבונן ויחשוב לעצמו, האם אני מעוניין וזו דרגה גבוהה 
, או שיידעו מהמעלות שלי, והאם אני שמח במה שמחשיבים אותי

, ושמח את מעלותיובדרך הטבע אדם רוצה שיידעו  .שאינני שמח בזה
מחשיבים אותו, ואם לא מחשיבים אותו הוא מרגיש מכבדים ובמה ש

מסכן, אבל זה נגד מדרגת הענווה. שלמות המדרגה היא שהכבוד 
והביזיון יהיו שווים בעיניו, שלא ירגיש שום הנאה ממה שמכבדים 

  ער ממה שמבזים אותו. אותו, ולא ירגיש שום צ

  נגיעת הכבוד

ובמסילת ישרים פרק י"א כתב שבטבע האדם יש חמדת הממון 
והכבוד, ועל חמדת הממון קל יותר להתגבר, אבל חמדת הכבוד דוחקת 
מאד! והאריך בדוגמאות עד היכן הכבוד דוחק את האדם, כגון ירבעם 

תורה, שכל תלמידי חכמים הבן נבט, שהיה גדול הדור בתורה ובסתרי 
היו דומים לפניו כעשבי השדה, וכל טעמי תורה מגולים לו כשדה 

  (סנהדרין קב, א) ועם כל זה נטרד מן העולם בשביל הכבוד. 

בגמרא שלא רצה שם ומה הייתה נגיעת הכבוד של ירבעם, מבואר 
כי רחבעם שהיה מלך יהודה ובנימין יישב , לעלות לרגל לבית המקדש

לשבת ואילו הוא ירבעם שהיה מלך על עשרה שבטים, לא יוכל בעזרה, 
בזה שאין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד, והרגיש , בעזרה

כבר ומחמת נגיעה זו עמוד ורחבעם יישב, צטרך לשהוא יפחיתות כבוד 
לא עלה לרגל, והעמיד עגלי זהב לעבודה זרה להכשיל את כל ישראל 

  כדי כך גדולה נגיעת הכבוד! שגם הם לא יעלו לרגל, עד 

הקב"ה תפסו לירבעם בבגדו ואמר לו חזור בך שם כי ואמרו בגמרא 
יתכן שזו הייתה התעוררות פנימית  .ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן

ברמ"ה שם) יעוין אחרים (על ידי נבואה שקיבל שהרגיש כך בלבו, או 
בגן עדן יחזור בו ויעשה תשובה יזכה להיות במחיצתו של הקב"ה אם ש

   .מי בראש :יחד עם דוד המלך, ושאל ירבעם

ולכאורה הרי הקב"ה אמר אני ואתה ובן ישי, ומשמע מסדר הדברים 
ואמר מו"ר הגרא"א  מי בראש?שאל שהוא יהיה לפני בן ישי, ומדוע 

א מספיק מה שלדסלר זצ"ל שרואים מכאן עד כמה הכבוד דוחק, 
, אלא רצה לשמוע בפירוש ממש שהוא יהיה כך מתוך הדבריםשהבין 
וכיון ששאל מי בראש, אמר לו הקב"ה שבן ישי יהיה בראש,  בראש,

  ואמר ירבעם שאם כן אינו רוצה לחזור בתשובה. 

אם היה חוזר בתשובה היה נמצא בגן עדן במחיצתו של הקב"ה 
מחמת הכבוד הפסיד את הכל,  ךובמדרגה גבוהה יותר מדוד המלך! א

ממחטיאי הרבים שיורדים וכבר אין לו חלק לעולם הבא, ונשאר 
  לגיהינום ונידונים בה לדורי דורות (ר"ה יז, א). 

  עבודת המידות

עבודה קשה מאד, להתגבר על חמדת הכבוד, ולשמוח בביזיונות, וזו 
אי,  אבל כל אחד אם יחשוב ויתבונן יבין שזה כדמדרגה,  היבאמת זו

כדאי להתבזות בעולם הזה בשביל העולם הבא, וכדאי להיות נסתר 
  שלא יידעו ממנו ולא יראו את מעלותיו. 

חשב ידוע מרבי ישראל סלנטר (מובא בנתיבות אור) שבתחילה  רק
אבל לפרוש מדרכי העולם ומבני אדם, ולהסתיר את חכמתו ומעשיו, 

ומוכרחים להשפיע על אחרים אחר כך ראה שלפי מצב הדור אין ברירה, 
ללמוד מוסר  ךולזכות את הרבים, ומה שיש לחוש לגאווה ולכבוד, צרי

  שלא להתגאות ולא להחשיב את הכבוד. 

ב"ה אנחנו בני תורה, ויש לנו ספרי מוסר, ובידינו להתקדם בכל 
, ובפרט מידת הענווה שעליה אמרו (ע"ז כ, ב) הללוהמעלות והמדרגות 

  בידינו להתעלות בזה. לם" "ענווה גדולה מכו

שיש לו קביעות בספרי מוסר מרגיש את ההשפעה ואת החיים אדם 
המאושרים שיש בזה, ומשפיע על עצמו ועל כל סביבתו אווירה טובה 
ונעימה וחיים מאושרים, לכן חשוב מאד סדר המוסר שבישיבה עם 

  המחשבות וההתבוננות בענייני המידות הטובות. 

  נו לסייעתא דשמיא! בעזרת השם נזכה כול

 
  

  לעילוי נשמת מוקדש 

 ז"למשה  הרב
  ז"ל יוסף דודבן הרב 

 תנצב"ה -  נלב"ע כ"ז סיון תשמ"ז
 

  לעילוי נשמת מוקדש 

 ז"לאהרן  הרב
  זצ"ל שלום יצחק הלוי ה"גבן הר

 תנצב"ה - נלב"ע ה' תמוז תשנ"ז
 


	בלק
	בלק פנינים

