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יֵאל  ל ַמְלּכִ ּלֵ ָידֹו ה' ּוָברּוְך ֶנֱעַמד ְלִהְתּפַ ָעָלה ּבְ
ל  ּלֵ ק ְוִהְתַלֲהבּותְלִהְתּפַ ֵחׁשֶ ה , ּבְ ִפּלָ ֵצאתֹו ִמן ַהּתְ ּבְ

יׁש  ךְ ! ַאהּ ׳ :ִהְרּגִ ל יֹום ּכָ ה׳ ֶזהּו ֲעבֹוַדת , ַהְלַואי ּכָ
ית  ִריךְ ֲאִמּתִ ּצָ מֹו ׁשֶ ה ַנַחת ְוַתֲענּוג ֵיׁש ְלַהָקבָּ , ּכְ ּמָ ״ה ּכַ

 . ׳ִמזֶּה
ל ִמיֵני ִטְרדֹות לוֹ ֲאָבל ְלָמֳחָרת ָצצּו ָעלּו   ּכָ

ִהְפִריעּו  ּוִבְלּבּוִלים נֹוָתיוׁשֶ ּוָ לֹוִני ָאַמר , ֶאת ּכַ ִדּיּוק ּפְ ּבְ
ְך ה לֹו , לֹו ּכָ ם . ַאֶחֶרתְוַאְלמֹוִני ָעׂשָ ְויֹום ַאֵחר ְסּתַ

יׁש  קִהְרּגִ ִים ֵלאּות ְוחֶֹסר ֵחׁשֶ ֲעַצְלּתַ ׁש ַלֲעבֹוָדתֹו ּבַ  .ְוִנּגַ
ְדָרׁש יָ  ית ַהּמִ רּוחֹו ָצא ָנפּול ִמּבֵ ָאְמרוֹ ּבְ ַמה ׳ :ּבְ

זוֹ  ה ַוֲעבֹוָדה ּכָ ְתִפּלָ יבּות ֵיׁש ּבִ בָּ ׳, ׳?ֲחׁשִ ״ה ַהִאם ַהּקָ
ְכַלל ֶזה ּבִ  .׳?רֹוֶצה ּבָ

דֹוָלה ָטָעהַאְך  ֵאין ַרק לֹא ! ָטעּות ּגְ ְלַזְלֵזל ׁשֶ
זוֹ  ה ַוֲעבֹוָדה ּכָ ְתִפּלָ ה, ּבִ ַרּבָ א ַאּדְ ֹאֶפן , ֶאּלָ ְוָקא ּבְ ֶזה ּדַ

ץ  ָרדֹות ּוְלִהְתַאּמֵ ר ַעל ַהּטְ ּבֵ הּוא ָצִריְך ְלִהְתּגַ ׁשֶ
ַקּלּות א לֹו ּבְ ָראּוי ְוֶזה לֹא ּבָ ְצָוה ּכָ , ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהּמִ

ֲעבֹודֹות ּבָ ְבָחר ׁשֶ תֹו ְמִאיָרה , ֶזהּו ַהּמֻ ִפּלָ ְוַדְוָקא ָאז ּתְ
ָכל ָהעֹוָלמֹות זַֹּהר, יֹוֵתר ּבְ תּוב ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ  ֵלית׳ּכְ

יָכא, ְנהֹוָרא ָנִפיק ִמּגֹו ֲחׁשֵ א ַההּוא ּדְ ֵאין אֹור [=׳ ֶאּלָ
ךְ  א ַהיֹּוֵצא ִמּתֹוְך ַהחֹׁשֶ י ],ֶאּלָ לֹוַמר ֶזהּו ָהאֹור ָהֲאִמּתִ ּכְ

כּות י ְוַחׁשְ א ִמּתֹוְך קֹׁשִ ּבָ ׁשֶ ְוָקא ּכְ  .ּדַ

ָפסּוק  ׳ּנַֹעם ְמָגִדים׳הַ ּכֹוֵתב ּוָבֶזה  ָהֶרֶמז ּבְ
ן ִליְמֵלָאְתָך ״ ּתֶ ֶניָך ּתִ כֹור ּבָ  -. ״ְוִדְמֲעָך לֹא ְתַאֵחר ּבְ

יָעה ִמּתֹוְך  - ָלׁשֹון ֵלאּות ְמֵלָאְתךָ  ּגִ זֹו ַהּמַ ֲעבֹוָדה ּכָ
ּמּועַ  ְוִדְמֲעךָ  ה,ֵלָאְתָך ִויִגיעָ   - ְוַתֲערֶֹבת ָלׁשֹון ּדִ

ל ִמיֵני  ל ּכָ ֲערֶֹבת ּוִבְלּבּול ׁשֶ יַע ִמּתֹוְך ּתַ ּגִ ּמַ ׁשֶ
בוֹ  ְרִחיק ְוִתְמָאס  - לֹא ְתַאֵחר, ת ּוְטָרדֹותַמֲחׁשָ ַאל ּתַ

זוֹ  ֲעבֹוָדה ּכָ ה, ּבַ ַרּבָ י ַאּדְ ָעה זוֹ , ּכִ ׁשָ ר ּבְ ּבֵ ה ִמְתּגַ ַאּתָ ׁשֶ , ּכְ
ן ִליֲאַזי  ּתֶ ֶניָך ּתִ כֹור ּבָ ִפּלֹות  ּבְ ּתְ ּבַ ְבָחר ׁשֶ ֶזה ַהּמֻ

ה ָיכֹול ָלֵתת ִלי ַאּתָ ים טֹוִבים ׁשֶ  .ּוְבַמֲעׂשִ

 כישוף
למה כתוב  (סנהדרין סז, א)בגמרא ב וכת .ְתַחֶּיה א ָפהֵּׁש ְמכַ 

יותר מצויות נקבה ולא זכר, כי נשים  'מכשפה'דוקא 
 כישוף.ב

 למה נשים?
הסיבה שמצוי יותר נשים כשפניות, כי כדי לעשות 
 כשפים צריך שיהיה במכשף כח הטומאה, וכיון שאצל

הנשים מצוי יותר טומאה בגופן כמו טומאת נידה וזיבה, 
 .)1לכן קל להן יותר לעשות כשפים

 מיתהממילא חייב זכר ה
לעומת זה זכר הרוצה לכשף צריך לטמא עצמו 

בהמה, (כמו שמצינו אצל בלעם הרשע  בשכיבה עם
. , ממילא הוא כבר חייב מיתה על זהשהיה בא על אתונו)

" ואם תאמר ְמַכֵּׁשָפה א ְתַחֶּיה"ובזה מבואר הפסוק 
ָּכל ׁשֵֹכב ִעם ְּבֵהָמה מכשפה, לכן כתב "דוקא למה הזכיר 
על שכיבתו עם חייב מיתה כבר המכשף ש ",מֹות יּוָמת

 .)2הבהמה
  וף?שימהו כח הכ

יש אומרים שלוקח שני דברים שהם מכוחות שונים 
(כי כל דבר שואב כח ממזל מסוים), ומערבים אותם יחד 
ומזה נולד כח אחר, ורצון הקב"ה שיהיה העולם כברייתו 
ולא יערבו הכוחות זה בזה. ולכן אמרו חז"ל שנקראו 
כשפים שמכחישים כח פמליא של מעלה, דהינו כח 

 .)3המזלות
ויש אומרים שהכשפים אין להם שום כח, ואינו אלא 
אחיזת עינים שמראה כאילו עושה אך אינו עושה 

 .)4כלום
_________________ 

בן יהוידע סנהדרין (שם). וכתב עוד טעם כי הטומאה נאחז  )1
בשם  'אור יקרות'ספר  )2בצד הדינים ונשים הן בחינת דינין. 

יואל סירקיש  נולייב אב"ד חענטשין בן רבייהודא זקנו רבי ארי' 
הב"ח, וכן מביאו בספר פלפולא חריפתא במסכת יבמות.  -

 'עבודת ישראל'בפרשתינו. וכן מובא ב 'יוסףפרדס 'הובא בספר 
דעת הרמב"ן,  כןוכתב ש ,רבינו בחיי )3 ששמע בשם גדול אחד.

וכן כתב גם בחינוך מצוה סב ומבאר שמטעם זה נאסרו כלאים 
בבהמה ובזרעים ובבגדים, כי בכל אלו מערב כחות שונים זה 

 הובא ברבינו בחיי. ,רבינו חננאל )4 עם זה, ודומה קצת לכישוף.



 

 

הצדיקים תחילתן  .ְפֵניֶהםְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ָּתִׂשים לִ 
 היסורים באים בסוף.יסורים וסופם שלווה, וברשעים 

לפני  את הדינים
 (אך פרי תבואה)  .השלווה

 
ברש"י: 'כשולחן  .ְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ָּתִׂשים ִלְפֵניֶהם

להיות כמו  המשפטים צריך ‘.ערוך ומוכן לאכול
כמו שאדם אוכל כל יום בתיאבון על אף האכילה, 

שאכל אתמול, כך בלימוד התורה, שבכל יום יהיו 
 (דברי ישראל)  בעיניך כחדשים.

 
כשיהודי אוכל  .ָסקֹל ִיָּסֵקל ַהּׁשֹור ְוא ֵיָאֵכל ֶאת ְּבָׂשרֹו

 לכן, ולהיות בשר מבשרומתעלה בשר זוכה הבהמה 
לזכות זה  הראוי הנפש מישראל אינאבדה בהמה זו ש

 (חתם סופר) איש הישראלי.תהפך בשרו לבשר תש
 

יבור אחד שקר, אם תוציא מפיך ד .ִמְּדַבר ֶׁשֶקר ִּתְרָחק
 (הרבי רבי זושא מאניפאלי) מהשי"ת. מיד 

 
לנלווים אליו  בעל שם טוב אמרה .ִמְּדַבר ֶׁשֶקר ִּתְרָחק

בניי, אין אתם צריכים יותר רק לשמור  :בזה הלשון
 .עצמכם מאוד מן השקר, ובזה תהיו לאנשים גדולים

 (מדרש פנחס) 
 

מחמת עריבות  כילשון רבים ב אמרו .ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשָמע
רצה כל אחד  ,חביבה אצלם תהומתיקות התורה שהי

שגם חביריו יזכו למתיקות זו לכן קבלו על עצמם ועל 
 )הרי"מ דושיהחי(  .כל ישראל

  
 לימוד התורה מכפר עוונות כמו המזבח

ה הַ  ים ִלְפֵניֶהםְוֵאּלֶ ׂשִ ר ּתָ ִטים ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ַרׁשִ  .ּמִ "י: ּבְ
חַ ' ת ִמְזּבֵ יִנין ְלָפָרׁשַ ת ּדִ ָרׁשַ ה ִנְסְמָכה ּפָ לֹוַמר , ָלּמָ

חַ  ְזּבֵ ים ַסְנֶהְדִרין ֵאֶצל ַהּמִ ׂשִ ּתָ ית '. ׁשֶ ּבֵ ְזַמן ׁשֶ ִהּנֵה ּבִ
ׁש ָהָיה  ְקּדָ ר ַקיָּם ַהּמִ ּפֵ ר ְלִהְתּכַ נֹות ָהָיה ֶאְפׁשָ ָקְרּבָ ּבְ

חַ  ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ִהְקִריבּו ַעל ּגַ ית , ׁשֶ ֵאין ּבֵ ְזַמן ׁשֶ ֲאָבל ּבִ
ָרה ׁש ֵאיְך ִיְזּכּו ְלַכּפָ ְקּדָ ִמי "ל ַאְך ָאְמרּו ֲחזַ . ַהּמִ ֵהיִכי ּדָ

ׁשּוָבה ַעל ּתְ ֵני , ּבַ ף ֶאָחד ִיְלֹמד ׁשְ ָהָיה ָרִגיל ִלְלֹמד ּדַ
ים ְוכּו' ּפִ אן. ּדַ ֶרת ַעל  רֹוִאים ִמּכָ ּמּוד ַהּתֹוָרה ְמַכּפֶ ּלִ ׁשֶ
ׁש  ,ָהֲעוֹונֹות ְקּדָ ית ַהּמִ ֵאין ּבֵ ְזַמן ׁשֶ ָלֵכן זֹו ֵעָצה טֹוָבה ּבִ

ן ַעל  מֹו ָקְרּבָ ֶרת ּכְ ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ַהְמַכּפֶ ר ּבְ ּפֵ ַקיָּם ְלִהְתּכַ
חַ  ְזּבֵ ת  ְוֶזה. ַהּמִ ָרׁשַ ְסִמיכּות ּפָ ֶזת ָלנּו ַהּתֹוָרה ּבִ ְמַרּמֶ

חַ ּדִ  ְזּבֵ ת ַהּמִ ים ַסְנֶהְדִרין, 'יִנין ְלָפָרׁשַ ׂשִ ּתָ ' לֹוַמר ׁשֶ
ַהְינּו ִלּמּוד ַהּתֹוָרה  חַ 'ּדְ ְזּבֵ ּדֹוֶמה הּוא ' ֵאֶצל ַהּמִ ׁשֶ

ר ַכּפֵ ּמְ ַח ׁשֶ ְזּבֵ  )אלימלך מליזענסק 'הרבי ר נועם אלימלך( .ַלּמִ

ָלם עו… ˙ ל¿ מ∆ ּי∆ ַ̃ ¿̇ ƒיו ֲעב…ָ„˙ו… מ ƒיַר˙ ּפ ƒמ ¿ ׁ̆ ƒּב 
ְרֵצַע  ּמַ  .ְלעָֹלם ַוֲעָבדוֹ ְוָרַצע ֲאדָֹניו ֶאת ָאְזנֹו ּבַ

ַּכֲאֶׁשר ָאָדם ׁשֹוֵמר ִּפיו ּוְלׁשֹונֹו ִמְּדָבִרים ְּבֵטִלים 
ּוְמַדֵּבק ַעְצמֹו ְּבִמְצַות , ְוָלׁשֹון ָהָרע ְוֵלָצנּות

, ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲע ָּכמֹו ֶלֱאֹהב ָּכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל
ָאז הּוא ָיכֹול ְלַדֵּבק ַעְצמֹו , ִּבְבִחיַנת ַאְחדּות

ָיכֹול , ּוְכֶׁשַּמִּגיַע ִלְבִחיָנה זוֹ . ֶׁשהּוא ֶאָחד"ה ְּבַהָּקּבָ 
ְלַהְּללֹו ּוְלַסֵּפר , ָּכָראּוי"ת הּוא ַלֲעֹבד ֶאת ַהֵׁשי

י ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח ּוִפי "ֲאֹדנָ "ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר . ְּתִהּלֹוָתיו
ְּכֶׁשּזֹוֶכה ַעל , ִּדיןא' אֹוִתּיֹות  י"ֲאֹדנָ ", יד ְּתִהָּלֶתַיּגִ 

ַאּלּופֹו ֶׁשל  -ְיֵדי ְׁשִמיַרת ִּפיו ּוְלׁשֹונֹו ְלִהָּדֵבק ְּבא' 
ְוָיכֹול ִלְפֹּתַח ִּפיו , ָאז הּוא ַמְמִּתיק ֶאת ַהִּדין, עֹוָלם

ְזנֹו ְוָרַצע ֲאדָֹניו ֶאת אָ ְוֶזהּו ה'. ְלַהִּגיד ְּתִהּלֹות 
ְרֵצעַ  ּמַ ְּבִגיַמְטִרָּיא  ַּבַּמְרֵצעַ ְוָכַתב ָהאֹור ַהַחִּיים , ּבַ

ִּגיד יַ  ִפיּו"ְוָהֶרֶמז ֶׁשִאם ַיִּגיַע ִּבְׁשִמיַרת ִּפיו לְ , "וָּתי
ֲעבֹוָדתֹו  ַוֲעָבדֹו ְלעָֹלםָאז , "וָּתיָראֵׁשי " ִהָּלֶתּתְ 

 .ִמְתַקֶּיֶמת ְלעֹוָלם

ְוִכי ָיִזד ִאיׁש ַעל ֵרֵעהּו ְלָהְרגֹו ְבָעְרָמה ֵמִעם ִמְזְּבִחי 
כתוב  .ּוַמֵּכה ָאִביו ְוִאּמֹו מֹות יּוָמת .ִּתָּקֶחּנּו ָלמּות

(אדם שאינו יכול לחיות בגמרא שההורג את הטרפה 
כל כל רוצח ופטור ממיתה. לכאורה י י"ב חודש)

לפטור עצמו ממיתה בטענה שיש לחשוש שמא 
היה הנרצח טרפה, וספק נפשות להקל. אך 
הגמרא לומדת את הדין שהולכים אחר הרוב 
מהקרבת הקרבנות, כי איך מותר להקריב בהמה 
לקרבן הרי יש לחשוש שמא טרפה היא ואסור 

לכים אחר הרוב, להקריבו, אלא מכאן ראיה שהו
ורוב בהמות אינם טרפה. עוד לימוד יש שלומדים 

מכה אביו ואמו מות משם דין רוב, מהכתוב "
". איך אפשר לחייב את הבן מיתה, הרי יש יומת

לחשוש שמא זינתה אמו ואין זה אביו, אלא 
 תחתאמרינן שרוב הפעמים האשה נמצאת 

וכי יזיד " הכונה בעלה, והולכים אחר הרוב. וזה



 

 

"ערמה"ב"טענה של ""יש על רעהו להרגוא
שאינו חייב מיתה דשמא טרפה הרג, על זה אמר 

מדין הקרבנות שמותר להקריבם  "מעם מזבחי"
על המזבח ואין חוששים לטרפה כיון שהולכים 

מכה ". ועוד ראיה "תקחנו למותאחר הרוב, מזה "
", ואין אומרים שמא לאו אביו ואמו מות יומת
 )להחיד"א(נחל קדומים   הרוב. אביו דהולכים אחר

ַּבַעל ַהּבֹור  וגו'ְוִכי ִיְפַּתח ִאיׁש ּבֹור אֹו ִּכי ִיְכֶרה ִאיׁש ּבֹר 
 "בוריש לדקדק בכתיב הפסוק ש" .וגו' ְיַׁשֵּלם

חסר ר" נכתב "ב ֹהראשון נכתב מלא בוא"ו והשני 
אפשר לפרש על מה שכתב רש"י ו .והשלישי מלא

הכריה לא כל שכן, אלא יב על יאם על הפתיחה ח'
', שאם אחד חפר פחות להביא כורה אחר כורה

לפי מעשרה והשני השלימו לעשרה השני חייב. 
 "כי יפתח"מיושב המקרא על מכונו,  ופירוש

לזה נכתב  ,מיירי שהיה הבור של עשרה טפחים
או כי יכרה "מלא שלא היה חסר אלא הפתיחה, 

שהיה חסר מעשרה טפחים  ,חסר "איש בר
והוא כורה אחר כורה  לימו לעשרה טפחים,השו

 "בעל הבור ישלם"ולזה כתיב  ,שהאחרון חייב
שעשה שיהיה בור מלא בור מלא, דהיינו מי 

 ומושלם בעשרה טפחים הוא צריך לשלם.
 )להגה"ק רבי ישראל המגיד מקאזניץ (עבודת ישראל 

ָעָליו ַּבַעל ְוא ִיְהֶיה ָאסֹון ָענֹוׁש ֵיָעֵנׁש ַּכֲאֶׁשר ָיִׁשית 
אמרה  כאן למה יש להבין ה ְוָנַתן ִּבְפִלִלים.ָּׁש ָהִא 

, הדיינים פי על פירוש התורה "ונתן בפלילים"
 .הדייניםפי  על חובל ומזיק הן הלכות כל הלא

רק אם לא יהיה לומדים שזה מפסוק  דהנה ונראה
 אםמשלמים ממון, אבל "תמות) לא (שהאשה אסון 
 מממון פטורש, "נפש נפש תחת ונתתה אסון יהיה

ואמרו בגמרא שרק  .מיניה בדרבה ליה משום קם
 .לשלם חייב שמים בדיני אבל, פטור מדיני אדם

 יהיה לא "אםשדוקא  הכתוב מה שהדגיש וזה
מתחייב ממון  "בפליליםוגו'  ש יענשוענ אסון
כאשר יהיה אסון פטור  אבל, מטה של יןדית בב

אבל  בדיני אדם, -מתשלום ממון ב"פלילים" 
 .לשלם חייב אסון יהיה אפילו אם שמים בדיני

 )]בעל ההפלאהמפפד"מ [לרבי פנחס הורוויץ (פנים יפות 

הרב הקדוש המגיד ממעזריטש זי"ע ביקש מרבו 

הבעש"ט הקדוש ז"ל שיאמר לו פירוש הזוהר הקדוש 
פעם  .דא הוא רזא דגלגולא ַהִּמְׁשָּפִטיםְוֵאֶּלה על 

אחת אמר לו הבעש"ט שיסע ליער אחד ויראה שם 
שש השעה אילן אחד ומעיין תחתיו, ויתעכב שמה עד 

ונסע שמה, וראה איש אחד בא עם סוס  .ויבא לביתו
והוא היה עיף ויגע, ואכל ושתה ונסע לדרכו, מזויין, 

ושכח שם ארנק שלו עם המעות, אחר כך בא שמה 
עוד איש אחד, והניח עצמו לפוש, והוא מצא את 
הארנק עם המעות, ולקחו והלך לדרכו, אחר כך בא 
שמה עוד איש אחד עני ונכה רוח, והוא עיף ויגע, ואכל 

ניח עצמו שמה פתו אשר היה לו, ושתה מן המעיין, וה
לפוש ולישן, אז בא בחזרה האיש הראשון, ושאול 
שאל מאיש העני היכן הוא הארנק עם המעות אשר 
שכחתי כאן, והוא באמת לא ידע מאומה, ולא הבין 

הכה את העני מכות רצח ופצע, ומה שזה מדבר אליו, 
 .בטענה שיחזיר לו מעותיו

שש נסע הרב הקדוש המגיד זי"ע שעה כאשר הגיע 
וסיפר לרבו הבעש"ט את אשר ראה, ואמר לו  לביתו,

הבעש"ט זי"ע, כי האיש הראשון הזה, היה חייב 
הזה שהיה עכשיו  כסכוםבגלגול הראשון לאיש השני, 

לפני זה האיש תורה לם לו, באו לדין יבארנק ולא ש
שהיה אז הרב והדיין בגלגול הראשון, ופסק  השלישי

עתה על פי  דינו ופטרו מבלי שום חקירה ודרישה, לכן
הגלגול שילם הראשון להשני את חובו, והדיין קיבל 

וזהו שאמר הזוה"ק על ואלה המשפטים דא  .ענשו
דאף שנראה לפעמים שאין העולם  רזא דגלגולא.

מתנהג בצדק ובמשפט, אבל זה בגלל רזא 
 דגולגולא.

 מ
בית אתו לליקח אייבשיץ היה יונתן  בי ר'הר דרכו של

לם כדי שלא יבוא לחשוב ספר של ענייני עוהכסא 
מבשלים הטבע אם בדרך קרא כי  בדברי תורה. פעם
על הנטיעות יגדלו יפה  םשופכיבשר וחלב יחד ו

כות ישעתה מיושב לו סמועלה בדעתו ומהרה, 
ה' ָּתִביא ֵּבית  ֵראִׁשית ִּבּכּוֵרי ַאְדָמְת פסוקיםה

ֶקיא ְתַבֵּׁשל ְּגִדי ַּבֲחֵלב ִאּמֹו, ֱא  שלא תאמר
לזרז את בישול הפרות כדי שתוכל להביא בכורים 
לבית ה', אלא לא תבשל וכו'. כיון שראה הרבי ר' יונתן 
שגם על ידי קריאת ספרי חכמות אחרות אפשר לבוא 
להרהר בדברי תורה, הפסיק לקרוא זאת בבית 

 הכסא.
 :אמר ,לרבי מלובליןפעם אמרו את הווארט הזה 

בה ריח ממנה ל עולה בא ,היאהזאת יפה רה התו
 , כי הרגיש ברוח קדשו שנתחדש בבית הכסא.סרחון



 

 

 ַיד ְיקּוִתיֵאלַעל 
  ז"לַהִּבְלִּתי ִנְׁשָּכח ַרִּבי ְיקּוִתיֵאל ֵווייס "ח ְלֵזֶכר ָהַרַה 

ְּביֹום כ"ז ְׁשָבט, ָּתחּול ַהָּיאְרַצייט ֶׁשל ֶאָחד 
ִמְּדמּויֹות ַההֹוד ֶׁשֵּפֲארּו ֶאת ִעיֵרנּו ַהְּקדֹוָׁשה ַעד ִלְפֵני 
ַּכָּמה ָׁשִנים, הּוא ָהַרב ֶהָחִסיד ַרִּבי ְיקּוִתיֵאל ֵווייס ז"ל. 

 ט ְּבִעיר ָקאָסאן ְּבהּוְנַגְרָיא. נֹוַלד ִּבְׁשַנת תרע"
ְלִהְתַיֵּצב ֶׁשָהָיה ָצִרי ָהֵעת  ש ְּכֶׁשִהִּגיַע "ִּבְׁשַנת ת

ִלְפֵני ַהָּצָבא, ֶהְחִליט ַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְוָכ ָעָלה 
ְּבַגּפֹו ָלחֹון ֶאת ָהָאֶרץ, ּוִבְמִסירּות ֶנֶפׁש ָעַמד א 

 . 1ַהֲחלּוִציםְלִהְתַּפּתֹות ָלרּוַח ַהְּקלֹוֶקֶלת ֶׁשל 

ִּבירּוָׁשַלִים ָהָיה ִמְסּתֹוֵפף ְּבֵצל ָהַרַה"ק ַרִּבי 
ָעַבר ָלגּור  ִנּׂשּוָאיו ַחרְׁשְמֶק'ה ְזִוויהֶלער ִזי"ע. ְלַא 

ַּבֲאֶמעִריָקא, ָׁשם ִׁשֵּמׁש ְּבֶמֶׁש ָׁשִנים ַרּבֹות ֶאת 
ִמְּסקּוֶלען ִזי"ע, ְוָהָיה לֹו  'ֱאִליֶעֶזרּנַֹעם 'ַה ָהַאְדמֹו"ר 

ְלֵעֶזר ִּבְפָעָליו ַהַּכִּביִרים ְלִפְדיֹון ְׁשבּוִיים, ְוָהָיה ֻׁשָּתף 
ְּכִפי  -ַח ְלַהָּצַלת יֹוֵתר ֵמֶאֶלף ְיהּוִדים ִמָּמֶות ָּבטּו

 ֶׁשֵהִעיד ַעל ַעְצמֹו. 
ְלֵעת ִזְקנּותֹו ָרַכׁש ִּדיָרה ְּבִעיר ַהּקֶֹדׁש ְצַפת, ָּבּה 
 ָהָיה ׁשֹוֶהה ַּכָּמה ֳחָדִׁשים ַּבָּׁשָנה, ַא ַּגם ִּבְהיֹותֹו

 , ָהיּו ַמְחַׁשְבּתֹו ְוִלּבֹו ְּבִעיר ַהּקֶֹדׁש ְצַפת.אַּבֲאֶמעִריָק 
ה ְּדמּות ֶׁשל ַפאְרֵצייִטיֶׁשער ַרִּבי ְיקּוִתיֵאל ָהיָ 

ָמֵלא  ָהָיה ַקְדמֹוִנים, ֲאֶׁשרִמּדֹורֹות ֲחִסיִדיֶׁשער ִאיד 
ְּבִהְתַלֲהבּות ְנעּוִרים ְלָכל ָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה. הּוא ָהָיה 

                                                      
ְצִעיֵרי ַהִּצּיֹוִנים ֶׁשָעלּו ָלָאֶרץ, ֲאֶׁשר ִעם ֲעבֹוַדת ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר  1

ָּבֲאָדָמה ָעמֹוק ַיֲהדּוָתם ָּכל ֶאת ְוָקְברּו ִאְּבדּו ָּבּה, ...ָעְסקּו

אֹוָצר ָמֵלא ֶׁשל ִסּפּוֵרי ַצִּדיִקים, ְזכּוִרים ְלטֹוָבה 
ה עֹוֵר ִּבְקִביעּות, ָּבֶהם ְסעּודֹות ַהְמַלּוֶה ַמְלָּכה ֶׁשָהיָ 

 .2ָהָיה ְמַסֵּפר ִסּפּוֵרי קֹוֶדׁש ְּבַלַהט ְוִהְתַלֲהבּות
 ִנְפַטר ִּבְׁשַנת תשע"א ְוִנְטַמן ְּבֵבית ַהַחִּיים ִּבְצַפת,

 ֲאֶׁשר ָּבַחר ְּבַחִּיים ַחּיּותֹו. ַּבָּמקֹום
 ...תָמִׁשיַח ִּבְצפַ 

ֱאמּוָנתֹו ָהֵאיָתָנה ַּבה' ּוְבמֶֹׁשה ַעְבּדֹו, ִהיא ֶׁשָעְמָדה 
לֹו ַלֲעמֹד ְּבָכל ַהִּנְסיֹונֹות ַהָּקִׁשים ֶׁשָעַבר. ְלָפֵנינּו 
ִסּפּור ִנְפָלא ֶׁשָהָיה ְמַסֵּפר ַעל ַעְצמֹו, ַהַּמְמִחיָׁשה 

 ְּבָפֵנינּו ֶאת ּגֶֹדל ֱאמּוָנתֹו ַהְּתִמיָמה.
ֹוָנה ַלֲעלֹותֹו ָלָאֶרץ, ֶהְחִליט ַלֲעלֹות ַּבָּׁשָנה ָהִראׁש

 ָהְיָתה ַקָּלה ְלֵמרֹון ְליֹום ַהִהּלּוָלא ְּבַל"ג ָּבֹעֶמר. א
ַהְּנִסיָעה ַּבָּיִמים ָהֵהם, ְוִהיא ָעְרָכה יֹום ָּתִמים אֹו יֹוֵתר. 
ל"ג ָּבֹעֶמר ְּבאֹוָתּה ָׁשָנה ָהְיָתה ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת, ְלַאַחר 

ִהִּגיַע ִלְפֵני ַהַּׁשָּבת ִלְצָפת, ּוְבֶעֶרב  ִטיְרָחא ִויִגיָעה
ַׁשָּבת ָעָלה ְלֵבית ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש ְּכֵדי ִלְפקֹד ֶאת ִקְבֵרי 

 ַהְּקדֹוִׁשים ַהְּטמּוִנים ָּבּה. 
ָסמּו ְלִצּיֹון ָהֲאִר"י ַהָּקדֹוׁש, ְוִהְתַּפֵּלל ַּכֲאֶׁשר ָעַמד 

ֲחֶזה ִנְפָלא, ְיהּוִדי ֵהִרים ֶאת ֵעיָניו ּוְלָפָניו ִנְגְלָתה ַמ 
ַהּדּור צּוָרה, ֶׁשָּזָקן ָלָבן יֹוֵרד לֹו ַעל ִּפי ִמּדֹוָתיו, רֹוֵכב 

ְלֵבית ַהַחִּיים. ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ִנְזָּכר ְויֹוֵרד ַעל ֲחמֹור ָלָבן 
ְּבִדְבֵרי ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ֶׁשֶּמֶל ַהָּמִׁשיַח ָעִתיד ְלִהְתַּגּלֹות 

ִליל, ְוָהָיה ָּבטּוַח ֶׁשִהֵּנה הּוא רֹוֶאה ְלָפָניו ֶאת ְּבֶאֶרץ ַהּגָ 
ֶמֶל ַהָּמִׁשיַח ָּבא רֹוֵכב ַעל ֲחמֹור, ַא ְּבקִֹׁשי ִהְתַאֵּפק 

 ִמִּלְצעֹק ְּבקֹול ֵמרֹב ִהְתַרְּגׁשּות. 
ְּכֶׁשָעָלה ְלַמְעָלה, ִהְתָּבֵרר לֹו ִּכי ֶזה ָהַרַה"ק ָהַרִּבי 

ר ִמְּפַאת ֻחְלָׁשתֹו ָׂשְכרּו ֲעבּורֹו ֲחמֹור ֵמהֹוִסַיאִטין, ֲאֶׁש 
 ָלָבן ְּכֵדי ְלָהֵקל לֹו ֶאת ַהְיִריָדה ְלֵבית ַהַחִּיים.
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 (כא, א) לפניהםואלה המשפטים אשר תשים 
 ביקש ע"זי ממעזריטש המגיד הקדוש הרב ל:"כתב וז ח"י אות משפטים' בפ ערבים דברים' בס

 רזא הוא דא המשפטים ואלה על הקדוש הזוהר פירוש לו שיאמר ל"ז הקדוש ט"הבעש מרבו
, תחתיו ומעיין אחד אילן שם ויראה אחד ליער שיסע ט"הבעש לו אמר אחת פעם, דגלגולא
 עיף היה והוא, מזויין סוס עם בא אחד איש וראה, שמה ונסע, לביתו ויבא שש עד שמה ויתעכב

, אחד איש עוד שמה בא כך אחר, המעות עם שלו ארנקי שם ושכח, לדרכו ונסע ושתה ואכל, ויגע
 עוד שמה בא כך אחר, לדרכו והלך ולקחו, המעות עם הארנקי את מצא והוא, לפוש עצמו והניח
 והניח, המעיין מן ושתה, לו היה אשר פתו שמה ואכל, ויגע עיף והוא, רוח ונכה עני אחד איש
 עם הארנקי הוא היכן העני מאיש שאל ושאול, הראשון האיש בחזרה בא אז, ולישן לפוש עצמו

 כי, בקיצור, אליו מדבר שזה מה הבין ולא, מאומה ידע לא באמת והוא, כאן שכחתי אשר המעות
 נסע שש הגיע וכאשר, מעותיו לו שיחזיר בטענה, ופצעו רצח מכות העני את הכה הראשון זה

 כי, ע"זי ט"הבעש לו ואמר, ראה אשר את ט"הבעש לרבו וסיפר, לביתו ע"זי המגיד הקדוש הרב
 עכשיו שהיה הזה המסויים כסך, השני לאיש הראשון בגלגול חייב היה, הזה הראשון האיש

 בגלגול והדיין הרב אז שהיה, השלישי האיש זה לפני לדין אז ובאו, לו משלם היה ולא, בהארנקי
 הראשון שילם הגלגול פי על עתה לכן, ודרישה חקירה שום מבלי ופטרו דינו ופסק, הראשון
, דגלגולא רזא דא המשפטים ואלה על ק"הזוה שאמר וזהו, ענשו קיבל והדיין, חובו את להשני

 .ל"עכ
 הכתוב עליו, לאמתו אמת דין שדן דיין וכן', ט משנה' ח פרק דפאה במשנה אורג מעשה' ובס

 פעמים כמה כי הוא לאמתו ענין ל"וז שם כתב) ז"י ירמיה' (וכו' בה יבטח אשר הגבר ברוך אומר
, לדרכו והלך אחד אצל רב הון שהפקיד לאחד שאירע כמו], התורה[ מדיני מעוקל משפטיצא

, ונפטרו שבועה להם ופסקו, זה על אבא פקדנו לא וטענו, מיורשיו ותבע, הנפקד מת כבר וכשבא
 למרן ושאלו, בכך אמיד היה לא וזה, שמים וירא וחסיד נאמן איש שזה יודעין היו העולם וכל

 בעדת נצב יםאלק) ב"פ תהלים( וכתיב התורה מדיני מעוקל משפט יצא האיך, זה על טוב ש"הריב
 החזיר וכעת, לו פרע ולא לזה חייב זה היה העבר שבגלגול, המשגיח בהשגחת שזהו והשיב, אל
 לך שנראה אף, לאמתו אמת דין וזהו, העדיף ולא החסיר לא, בהשגחה והיה, נשמתו לתקן לו

, אלו בענינים בזה וכיוצא, הפשרות אחר תחזור ולא, לאמתו הדין תדון, מעוקל משפטשהוא
 (מקור מים חיים)    . ל"עכ, לאישורו יבין והמשכיל

טשוב, והביא עמו כמות שפעם בא איזה איש עשיר לעיר בארדימסופר  "עבודת הגרשוני"בספר 
שכך כיוון גדולה של חביות דבש בשביל למכרם, ולא הצליח בשום אופן למכור שם מהחביות. 

ביקש מרעהו עשיר אחר שגר שם בבארדיטשוב שרוצה להשאיר אצלו את החביות להזדמנות 
 אכן הסכים. השניוהעשיר אחרת ויהיו אצלו כפקדון. 

הסוחר נסע לביתו ושקע בעסקיו האחרים ונשכח ממנו עניין החביות שמונחות העשיר 
והחליט שהגיע הזמן לנסות למכרם שוב. כמה וכמה שנים נזכר מהחביות, אחרי בבארדיטשוב. 

לעיר נודע לו שהעשיר ההוא וגם אשתו כבר נסתלקו לבית עולמם, ניגש אל היתומים כשהגיע 
אכן מצאנו הרבה חביות בעיזזבון אבינו אבל מי  :לו היתומיםאמרו ואמר להם שהחביות הם שלו. 

 י יצחק מבארדיטשוב שהיה רב העיר.רבי לו ק"אותם לדין תורה אצל הרהתבע  ?אומר שהם שלך
ק מבארדיטשוב הכירו כאיש דובר אמת אבל מאידך גיסא ההלכה במקרה זה הוא שאינו "הרה

ה בנפשו מה יעשה במקרה זה. יכול להוציא את החביות מתחת ידי היתומים ולא ידע להשית עצ
הם של העשיר, ולא יורהו מה לעשות שניכרין דברי אמת שה "להתפלל בבכיות שהקבונעמד 

תנוח דעתך ותפסוק  :ה' תפילתו ונתגלה איליו העשיר שנפטר ואמר לוושמע ו עוול. לרצה שיגרם 
בי עשה מסחר עם אשהפקיד אצלי החביות כפי די תורה ואל יצר לך כיוון שאביו של העשיר 

לו סכום כסף בדיוק כפי שווי החביות לא פחות ולא יותר, ומשפטי ה' אמת, לכן תפסוק ונשאר אצ
 המשפט לאלקים הוא. כי ההלכה כמו שהיא.

הגיע איליו פעם "חזון איש", מביא בהקשר למאמר הנ"ל עובדא שהיה אצל ה "יחי ראובן"בספר 
מטבע קטן בשווי חמישים פרוטות, ושאלתו האם  –בחור חסידי ושאלה בפיו: הוא מצא שילינג 

זכה בו או שמא יחמיר בזה מכיון שיש אולי לחשוש שהמאבד לא התייאש עדיין כי יתכן שלא 
 והרי זה יאוש שלא מדעת. א ראה שנאבד לו,משמש בכיסו ול

החזון איש פסק שמותר לו לקחת את המטבעואין שום מקום להחמיר בזה, משום שזה נכנס 
שהכסף שלו יהיה אצלך. אמר הבחור ל'חזון איש' כי בעצם הם אלו  –לגדר שכך רצה הקב"ה 

הבעש"ט, אתה הרי  דברי הבעש"ט הנ"ל. נענה החזון איש לעומתו ואמר: אסביר לכם מה אמר
טוען שיתכן והבעלים לא בדקו בכיסים ולא התייאשו, אם כך, איך יכול להיות שהדין הוא 

 שהמוצא מעות מפוזרות הרי אלו שלו?
שגם אם באמת הוא לא משמש בכיסו, כך היה צריך להיות! –המשיך החזון איש  –התשובה היא 

בלנו מן ההפקר. הלא אם המאבד הקב"ה רוצה שדווקא אותו אדם יחזיר לך כסף ולא שתק
מה עשה  –ימשמש בכיסו ויתייאש יוצא שאתה לוקח מן ההפקר וההוא לא מחזיר לך שום דבר. 

הקב"ה? מסובב שאותו אדם לא ימשמש בכיסו ולא יתייאש, וכך יוצא שאתה לוקח ממנו והוא 
 (יחי ראובן)  מחזיר לך, וזה סדר הגלגולים! 
מפני מה פרשת משפטים  ב)-(כא, א לפניהם. כי תקנה עבד עבריואלה המשפטים אשר תשים 

פותחת בענין העבד העברי, הגנב שאין לו מה לשלם ונמכר לעבד? הלא ישנם ענינים שהם 
התירוץ הוא: אם לאדם יש שני . הלוואה, גמ"ח שבן אדם פותח וכדומה –לכאורה תדירים יותר 

, ירד מן הדרך, נהיה גנב. היכן מונח הראש של פיינער, ירא שמים, והשני, נעבאך –בנים: האחד 
הקב"ה הוא אבינו, ואם יהודי   האב? בבן הגנב. הוא כל הזמן חושב: איך מוציאים טותו מהבוץ.

הדאגה הראשונה שלו יתברך היא: מה עושים עם בני, הגנב? איך מצילים אותו מרדת  –נהיה גנב 
 (יחי ראובן)   שחת? 
לעלם  ועבדו במרצע אזנו את אדניו ורצע המזוזה אל או הדלת אל גישווה האלהים אל אדניו והגישו
 זאת אזן זכאי בן יוחנן' ר אמר שבגוף, אברים שאר מכל להרצע אזן ראה כתב רש"י, "ומה  (כא, ו)

יש להבין, שמחמת זה הטעם היה ראוי יותר  .תרצע" וגנב והלך תגנוב לא סיני הר על ששמעה
שמיד ירצע באזנו כעונש על הגניבה, ומדוע רוצעים את האוזן על דבר הגניבה רק אחרי שאינו 

 רוצה לצאת?

ויש לתרץ, שכיוון שצריך להשיג את הכסף כדי לשלם את הגניבה, ולצורך כך הרי נמכר, לא רצתה 
שאינו רוצה לצאת, מתברר שכל המכירה כלל לא התורה להענישו פעמיים. אמנם, כעת שאומר 

 נחשבה לו כעונש, על כן, דוקא כעת רוצעים את אזנו כעונש על הגניבה. 
 (לקט אמרים למהרי"ל דיסקין)

 ( כב, ג) הגנבה  בידו תמצא המצא אם
 וקור ובלילה עצל אינו גנב. א, מגנב ללמוד צריך השם בעבודת דברים' בג אמר: ל"ז בונם הרבי ר'
 אף. ג, הגניבה שיעשה עד יניח לא הראשון בפעם בידו עלתה לא אם. ב, לגנוב הולך וגשם

 יזהר קלה למצוה ואף ייעף ולא יתעצל לא בעבודה כן, עצמו את ימנע לא קטנה לגניבה
 :כגדולה
' ג ל"ז ממעזריטש המגיד הקדוש הרב בשם איתא] כ אות א מערכה[ אורות עשר ובספר
 דברכל על שבוכה. ג, בטל יושב שאינו. ב, שמח תמיד שהוא. א, מתינוק ללמוד צריך דברים

 בלילה מבוקשו השיג לא אם. ב, בלילה עבודתו. א, דברים' ז ללמוד צריך ומגנב, שמבקש
 קטן דבר עבור נפשו גם על מוסר. ד, לזה זה הגנבים של אהבה. ג, שניה בלילה יגמור אחת

 פחות בעד הרבה ששווה מה מוכר בבוקר כי בעיניו נחשב כל עבודתו אינו. ה, להשיגו
 יחליפנו לא לו יפה אומנותו. ז, יודע שאינו באחד והוא עינויים מיני כל מקבל. ו, שבמטבעות

 (פרדס יוסף)      :דבר בשום
   (כב, כו)אני  חנון כי ושמעתי אלי יצעק כי והיה

ידוע שכשאדם עושה עבירה, באה מידת הדין ותובעת להיפרע ממנו ואילו מידת הרחמים 
מבקשת להאריך אף, והקב"ה ברוב רחמיו מגביר את מידת הרחמים שכן חנון ורחום הוא. אמנם, 
כשאדם מצער את חבירו, באה מידת הרחמים של הנרדף ומבקשת אף היא להיפרע מהרודף, כאן 

שבזה נפרעין  –ובת הרודף. וזה אומר הפסוק: והיה כי יצעק אלי, ושמעתי עומדים שני המידות לח
 (הגר"א)   מיד מהרודף, והטעם לזה: כי חנון אני.

 (כב, ל) אותו תשליכון לכלב
 ארעא "אורח שבת בשילהי ש"מ לרמז שבא ל"וי תשליכו? ולא ןתשליכו כתיב למה טעם צריך

 דאתי לא, במתא אבל בדברא מ"הבשר לכלב) וה(דרך העולם להשליך  לכלבא אומצא למישדי
 ה"כ ב"בב ותנן . (אבל זה נכון לעשות רק במדבר, ולא בעיר, כי הכלב יסרך אחריו)'בתרי למסרך

 הנבלה את לו שתשליכו דהיינו ןתשליכו כתיב ולזה אמה",' נ העיר מן הנבילות את "מרחיקין' א
 (טעמא דקרא)    .'בתרי למסרך ליתי דלא העיר מן אמה' נ ברחוק

 (כג, ז)מדבר שקר תרחק 
ובחז"ל, שישנם מקרים מסויימים שהותר לשנות, כגון מפני השלום או כדאיתא בגמ' (ב"מ כג, ב) 

 שבזמן לי סיפר ל"זצ שבג' דברים משקרים אף ת"ח. עוד דוגמא לדבר סיפר הגר"ח קנייבסקי: אבא
 בחורים שני הלכו אחת פעם בו יורים והיו נפשות סכנת זה היה דרכון היה שלא למי המלחמה

 הוא ואילו שיעמוד לחבירו דרכון לו שהיה זה אמר. חייל ראו ולפתע, לא ולשני היה דרכון לאחד
 כשנשאל. לו שיש הראה והלה, דרכון וביקשו שתפסו עד אחריו לרדוף הגוי החל כשרץ. ירוץ
 הרי: הגוי שאלו. כשעתיים יום בכל לרוץ ציווהו והרופא מעיים חולה הוא כי השיב? רץ מדוע
  ...מעיים חולה אתה שגם חשבתי: והשיבו? עצרת לא ומדוע אחריך אני שרודף ראית

 (דרך שיחה)
 אלהים ושם תשמרו אליכם אמרתי אשר תשבת...  ובכל השביעי וביום מעשיך תעשה ימים ששת
 שבת המשמר "כל קיח, ב) (שבת ל"רז דאמרו מה י"עפ יתכן (כג, יב יג)וגו'  תזכירו לא אחרים
 וביום מעשיך תעשה ימים ששת שאמר: וזה, לו" מוחלים אנוש כדור ז"ע עובד אפילו כהלכתו
 אליכם אמרתי אשר בכל רק, התורה במצות להקל ז"ע תסמוך אל ז"ובכ' כו תשבות השביעי
 חכמה) (משך                                                    .צחות ד"ע וזה. ת"ל אחרים אלהים ושם תשמרו
 כל ויענו כתיב יתרו ובפרשת, יחדיו כתיב לא כאן . (כד, ז) :ונשמע נעשה ד' דבר אשר כל ויאמרו
 לכל אפשר דאי וביאורו,, "ונשמע" כתיב ולא ועוד, ששם כתוב "נעשה" ,'וגו ויאמרו יחדיו העם
 דרכים שני יש אך, וכדומה לכהן רק השייכים הרבה יש כי מצוות ג"כל התרי לקיים מישראל אחד

, חבירו של מצוות כל קיים ואחד אחד כל כאילו הוי אחדות וכשיש לזה זה ערבים ישראל שכל. א
, תורה לימוד היינו "ונשמע".], י"ק מנחות[ הקריב כאלו בעולה העוסק דכל תורה לימוד ידי על. ב

 כתיב וכאן, התורה כל לקיים יכולים יהיו יחדיו כי "יחדיו" כתיב כן על ונשמע כתיב דלא וביתרו
 התורה.  לקיים יכול אחד כל ממילא לימוד ידי דעל יחדיו כתיב לא תורה, לימוד דהיינו "ונשמע"

 (פרדס יוסף)

 מאוצרות המגידים  
 (כ"ג, ו') לא תטה משפט אבינך בריבו

אטה  -ובמכילתא (משפטים כ'): "רשע וכשר עומדין לפניך בדין, שלא תאמר: הואיל ורשע הוא 
 עליו את הדין, תלמוד לומר: לא תטה משפט אביונך בריבו, אביון הוא במצות".

וצ"ע, מה היתה הסלקא דעתה להטות דין הרשע? ולמשל אם בא ראובן הרשע, ואומר שמשעון 
שהלוה לו, כלום יש סברא לומר שנטה את דינו של ראובן בגלל  הצדיק לא השיב לו את ההלואה

 מדוע שנחייבנו? -שהוא מחלל שבת או לובש כלאים? אם הצדק עמו 
אלא במקום ספק, ושם היתה ס"ד שבכלל  -וע"כ צ"ל, שאין מדובר כאן בדין שהוא מבורר ופשוט 

כנראה האמת היא עם שיקול הדעת נכניס גם את הנטיה להרשיע את זה שהוא רשע, ולומר ש
 הצדיק.

מפני שהסברא נוטה יותר לילך אחר הרוב.  -דהנה למשל יש דין ש"אחרי רבים להטות", ומדוע? 
וא"כ י"ל גם ברשע וצדיק כעין זה, שיש לנו להוסיף לשיקול הדעת את הסברא שמסתמא הצדיק 

 לא משקר, ועפ"ז נטה את הדין מתוך סברא שכלית.
ונתאר לעצמינו למשל, שאדם כשר וצדיק כמו הגר"ח מבריסק זצ"ל, שכל ימיו עמל ויגע על דקות 

בא לדין תורה עם ראש המשכילים שבעיר  -קיום ההלכה, וגם בדיני ממונות היה מדקדק בתכלית 
 בריסק... ר"ח אומר: הלויתי לך כסף ולא פרעתני, והמשכיל אומר: פרעתי.

כמה שפל רוח היה הגר"ח זצ"ל, וכמה היה ביתו וממונו הפקר לכל  ועתה נחשוב נא: הרי ידוע
דורש, ואיך כל החולים והמצורעים מצאו שם את מנוחתם. וגם נוסיף ונעשה ק"ו, שאם על הבנת 

בודאי לא ישקר ויגנוב בשביל כמה  -התורה מסר הוא את נפשו והשליך אחרי גיוו את כל העוה"ז 
 פרוטות...

   g.agedank@gmail.com בכל ענייני ‰‚יליון ני˙ן לפנו˙ ל„ו‡"ל:בס"„, 

  ח˙˘ע" מ˘פטיםפר˘˙  
 .כל ‰זכויו˙ ˘מורו˙ למו"ל. ‡ין ל˜רו‡ בזמן ‰˙פיל‰ ו˜רי‰"˙ ©



 

ב 

שאין לך "רוב" גדול מזה... רוב צדדי זכות להגר"ח שכל מעשיו כשרים  הנה מקום איתנו לומר
 ורוב צדדי חובה להמשכיל... -והגונים 

 אך האמת אינה כן, כי המשפט לאלקים הוא!!
אך בתורה כתוב: "לא תטה משפט  -וע"כ אף שבמשפטי הגויים באמת הולכים לפי השכל, כנ"ל 

יזכה בדין, ואם  -לפיכך: אם הגר"ח צודק לפי כללי ההלכה אפילו אביון במצות!! ו -אביונך בריבו" 
 לא!! -לאו 

 אף לאחר פס"ד -לא תטה משפט 
דוגמא מאלפת לדבר נמצא במעשה שהיה עם הגאון ר' חיים לייב מסטאוויסק. ונתבונן נא, כי 

גם דקות והבנה עמוקה בפסוק יש בו, והחידוש  -מלבד התפעלות הלב שיש במעשה שלפנינו 
 פלא, הבה נטה אוזן:יקר ונ

הגאון ר' חיים לייב סטאוויסקר (כך היה נקרא בפי כל), היה מפורסם מאוד בזמנו בכוחו הגדול 
ב"הכרעת דין". בדרך כלל היו שני הצדדים יוצאים מרוצים מלפניו, כולם הרגישו שנעשה הצדק, 

 וגם מי שהורשע בדין יצא בלי תרעומת.
ל האזור, עד שאפילו הגויים שבאותו מחוז העדיפו לא אחת שמו של ר' חיים לייב יצא לתהילה בכ

 ולא ללכת לבית המשפט שלהם, באשר ראו כל גויי הארץ כי שם ה' נקרא עליו. -להתדיין בפניו 
פעם אחת נזדמנו לפני ר' חיים לייב שני בעלי דינים שהיו הפכים ממש, מן הקצה אל הקצה... 

הרוקח של העיירה, שהיה  -ה איש נכבד, וכנגדו הגיע ראש הקהל דסטוויסק שהי -מחד גיסא 
משכיל מברלין אשר מימיו לא עלה עליו עול תורה או עול מצוות, והוא היה ה"מחלל שבת" היחיד 

 בכל העיירה.
ולא עם ראש  -אבל הדין דין אמת הוא, והאמת במקרה זה היתה דוקא עם ה"מחלל שבת" 

 העיר, ופני ראש הקהל חפו. הקהל... ר' חיים פסק לטובת הרוקח, ותהום כל
נהיה ל"רשע  -אלא שכאן נפתח פרק נוסף בסכסוך הממוני שבין השניים, שכן "ראש הקהל" 

"הייתכן שיזכה הרב את המחלל  -טען,  -הקהל", ולא הסכים לציית לדין... "מה זאת אומרת?" 
 שבת הלזה כנגדי? לא יקום ולא יהיה!".

עכ"פ, ראש הקהל סירב לציית לדין, ולפיכך בא הרוקח שנית לפני ר' חיים לייב להוועץ עמו מה 
 יעשה.

משפטיהם, ושם הפכו את  -ר' חיים לייב יעץ לו לפנות לערכאות של נכרים, אולם לא כמשפטנו 
 וחייבו את הרוקח... -הקערה על פיה, זיכו את ראש הקהל 

והוא יעץ לו בלא היסוס לפנות לערכאה משפטית הגבוהה  הרוקח שב להוועץ בר' חיים לייב,
ביותר ברוסיא, אשר שכנה בפטרבורג הבירה, ולא זו בלבד, אלא שאף הודיע לרוקח שהוא בעצמו 

 יבוא להעיד ולטעון לטובתו בבית המשפט!! -ר' חיים לייב  -
ת ההזמנה לעדות אך דא עקא, הדברים התגלגלו באופן בלתי צפוי, וכאשר קיבל ר' חיים לייב א

 -חג מתן תורה  -גילה שהתאריך המיועד הוא לא אחר מאשר יום חג השבועות  -מבית המשפט 
 בשעה עשר בבוקר!!

נקל לתאר איך נראה יום מתן תורה אצל ת"ח דוגמת ר' חיים לייב, ניתן אף להבין כמה קשה היה 
 -הת"ח בלימודה של תורה לעזוב את המשפחה ואת בני העיר ביום גדול זה, אבל כשם שגדולים 

כך גדולים הם בקיומה, ובלא היסוס קם ר' חיים לייב ונסע לפטרבורג לחוג שם את חג מת"ת, בכדי 
 שיוכל להעיד לטובת הרוקח בעיצומו של חג.

כמובן נקבעו בהתאם ל"מטרה  -אף סדר יומו של הגרח"ל בפטרבורג ומקום המצאו במשך החג 
 אשר כאמור היה המחלל שבת היחיד בסטוויסק!!המקודשת": להעיד לטובת הרוקח 

כאשר חזר הגרח"ל לסטוויסק לאחר החג, לא היו יכולים בני העיר להתגבר על פליאתם, והם 
 שאלוהו: מה ראה הרב על ככה? האמנם עד כדי כך צריך להתמסר בשביל "שיגץ" שכזה?

: לא תטה משפט אביונך ר' חיים לייב נעץ בהם את עיניו, וכה השיב ואמר: "הנה הפסוק אומר
בריבו. ולכאורה, הלא כבר נאמר לעיל: לא תטה משפט, ומדוע הוכפל הציווי פעמיים? אלא 
מתרצים חז"ל במכילתא שפסוק זה מדבר באביון במצוות, שלא תאמר: הואיל ורשע הוא אטה 

 את דינו, ת"ל לא תטה משפט אבינך בריבו.
רה מפורשת שלא לשנות את הדין אפילו כי הוא מחמת "הרי זו אזה -אומר ר' חיים לייב  -"והנה" 

 רשעו של ה"אביון במצוות", ובודאי הדברים אומרים גם אם הוא אביון אמיתי ומהודר...
"עתה שוו בעצמכם, ותארו לכם מה היה אילו הייתי פוסק ההפך, שהצדק עם ראש הקהל, 

לערכאות וכו', כאותו  והרוקח היה מסרב לקיים את הפסק, והייתי מורה לראש הקהל ללכת
רק בהיפוך, והייתי טורח לנסוע בחג לפטרבורג כמו שעשיתי עתה, כלום גם  -המעשה שהיה כאן 

 ודאי שלא! -אז הייתם תמהים על מעשי? 
צריך גם להעמיד את הדת על תילה, ולהציל את הנעשק מיד  -"כי מלבד הפסק והכרעת הדין 

כבוד משפט התורה!! הרי הדין מחייב לדרוש את עושקו, שכן זוהי העמדת האמת על מכונה ל
להוציא את הצדק לאור כראוי, והחלק  -קיומו, כי בדרישת הצדיק יש שני חלקים: החלק הראשון 

 לדרוש את יישומו וביצועו הלכה למעשה!! -השני 
"ומעתה, אם כך הייתי נוהג כאילו היה מוכרע הדין לטובת ראש הקהל, הרי שאם לא אנהג כך 

 הריני עובר על הלאו המפורש של לא תטה משפט אבינך בריבו!! -אשר הדין הוכרע להפך כעת כ
הרי זו הטיית  -"כי אם התיחסותי אל הדין לאחר שנפסק שונה מאחד לשני בגלל שהוא רשע 

תוצאת הדין, שהיא חלק בלתי נפרד מפסק הדין עצמו!! והרי זה כאלו פסקתי לטובת ראש הקהל 
 כך סיים ר' חיים לייב את דבריו ואת חידושו הנוקב. -והטיתי את הדין!!" 

הנה למדנו מכאן תורה ויראה גם יחד, רק שעתה נסיים מעין הפתיחה, ונאמר שלפי"ז יתכן ליישב 
בדרך נוספת את אשר הקשינו בתחילה: היאך סלקא דעתך להטות את הדין בגלל רשעו של 

 הרשע?
אסור לנו להמנע מלסייע ביד הרשע  -סק הדין ומעתה י"ל, שהפסוק בא לחדש לנו שאף לאחר פ

 אם זכה בדין, ממש כשם שהיינו מסייעים לחבירו הצדיק אילו זכה הוא!!
והיינו שבדרך הטבע יש חשש שלא נהיה חמים ובוערים כ"כ למען הרשע, ולא נעזור לו להגן על 

 !!זכותו, ולכך הוצרך הפסוק להזהירנו ע"ז, שלא נטה משפט הרשע אף לאחר הדין
הרי זה כאילו נתננו יחס שונה לרשע בעצם הדין, ויש בכך גריעות מידת האמת  -כי אם ננהג כך 

 ודרישתה!!
וע"כ גם אם במקרה אחר לא היינו מתרגשים כ"כ מסבלו של הרשע, ולא היינו רצים לעזור לו 

אמת  נרוץ לעזור לו!! כי בכך אנו מעמידים משפט -אעפ"כ כאן, לאחר שיצא זכאי  -ולסייעו 
 (לב שלום)               לאמיתו!! והדברים שמחים ומאירים.                                                                

 
(כא, ו). פירש "והגישו אדניו... אל הדלת או אל המזוזה ורצע אדניו את אזנו במרצע ועבדו לעולם" 

 עבדות".רשב"ם: "לעין כל רוצע אזנו לסימן 
"אמר רבן יוחנן בן זכאי: אזן ששמעה על הר סיני 'כי לי בני ישראל עבדים' (ויקרא כה) והלך וקנה 

תרצע... מה נשתנו דלת ומזוזה מכל כלים שבבית? אמר הקב"ה: דלת ומזוזה שהיו  -אדון לעצמו 
 -ים'... עדים במצרים כשפסחתי על המשקוף ועל שתי המזוזות, ואמרתי 'כי לי בני ישראל עבד

 ירצע לפניהם" (רש"י שם).
 "אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמס" (כו, א).

היו מכניסין אותן ומאיימין עליהם... לפיכך כל אחד  -"כיצד מאיימין את העדים? על עדי נפשות 
ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולם" (סנהדרין לז ע"א במשנה). פירש"י: "חשוב אני כעולם 

 את עצמי מן הועלם בעבירה אחת, וימשוך ממנה". מלא, לא אטרד
מסכת חייו הקצרים של הבה"ח א.ש. מטובי הלומדים באחת הישיבות הנודעות, יכולה ללמד 
אותנו לקח רב משמעות, אף שסופו היה מר כשנקטף באיבו לגינתו של הישוב ממעל, בהותירו 

מוד ממנו לקח, מהי מעלת הראיה אחריו משפחה אבלה ודוויה. נדמה הוא, כי ניתן ואף ראוי לל
 וההתבוננות במעלותיו של הזולת בכלל, ובפרט מהו כוחו של עידוד.

היה זה לפני זמן לא רב, אחר שהבחור א. חש בכאבים עזים בצווארו, הבדיקות השונות לא העלו 
 דבר, ולבסוף נתבקש לערוך סדרת בדיקות מקיפות יותר.

את הנורא מכל, ובגופו של א. נתגלתה המחלה הקשה משהגיעו תוצאות הבדיקות, הם הוכיחו 
והאיומה. וחיש מהר הוא אושפז כדי לקבל טיפול כימותרפי בנסיון למגר את המחלה. הוריו שאך 
לפני שנים מועטות ליווהו בהתרגשות על מזוודותיו לעבר הישיבה הגדולה המעולה, כשדמעת 

הקשה, והתפללו וקיוו כי בנם ייצא מכך  גיל בצבצה בזוית עיניהם, קבלו עתה בחטף את הבשורה
 בעזהי"ת.

כעבור זמן לא רב, הודיעו הרופאים בצער להורי הנער כי גופו החלוש לא יוכל לשרוד עוד זמן רב 
 את הטיפולים הקשים והמרים, ואפסו סיכוייו למול אימת המחלה, וכי ימיו ספורים.

לשוחח עם הסובבים אותו על היום הנער, הבין אף הוא את רוע מצבו, ובגדלות נפש החל 
שאחרי... היאך מתכוננים אליו בבא היום... באחד מאותם רגעים פנה הנער לאביו שהיה עמו 

 לבדו בחדר, וביקשו לשוחח עמו ולבקש ממנו דבר מה...
 האב, נבוך מעט, התקרב לבנו, חיבקו בחום, ושאל לבקשתו...

ה לי' החל לומר, 'כי מתקרב אני ליום המוות... א. החל לשוחח עם אביו על היום שאחרי... 'נדמ
לבטח תיערך לי הלוויה הגדולה, אך הנני מבקש בכל לשון של בקשה, כי בהלווייתי לא יספידני 
איש מלבד ה'מגיד שיעור' של הישיבה הקטנה בה למדתי בשיעור ב'; לו חייב אני את מרבית 

 ההתפתחות הרוחנית שלי...'.
כי חבטה עזה הולמת בראשו. הוא החל להסות את דברי בנו,  האב ששמע את הדברים, חש

 באומרו כי כולם מתפללים כל העת שיצא מכך בריא ושלם, ובעזה"י כך יהיה....
הנער לא ניסה להתווכח, די היה להוריו בסבל שעברו עד היום, ומדוע יכביד על ליבם יתרה על 

תיערך לו לוויה, בקשתו היחידה היא  העובר עליהם בעטיו, אך הוא חזר שוב על בקשתו, כי לו
 שרק אותו מגיד שיעור שהביא לצמיחתו הרוחנית, הוא אשר יישא עליו דברי הספד...

האב נפנה לאחוריו, את דמעותיו שנגרו מבלי עצר, ניגב מבלי שבנו יבחין בהם. בסתר ליבו לא 
הביא לצמיחתו... אבל  -ד הבין למה מתכוון בנו, והיאך אותו מגיד שיעור שלא היה זכור לו במיוח

 הוא הפנים את בקשתו היחידה של בנו.
כעבר ימים מספר כוחותיו של הנער לא עמדו לו, ובקושי יכול היה א. להוציא מילה מפיו. משראה 
את עיני הסובבים מלאי העצב, פנה עליהם ואמר בשארית כוחותיו: 'אל לכם לדאוג, עובר אני 

ים משאלתי היחידה ול ירפא שברונכם, רק אל תשכחו לקיבשמחה לעולם שכולו טוב, וה' הגד
 בהלוויה...". שרק אחד יספידני

סביבו מנלקח לבית עולמו, כש לנצח, ואז -זמן קצר עצם את עיניו יותר לא יכל להוסיף, וכעבור 
 קוראים בני משפחתו בלהט קריאת שמע ווידוי...

עליו לקיים את בקשת בנו, ומצוה לקיים כעבור זמן מה, בטרם החל מסע ההלוויה, הודיע האב כי 
 דברי המת, וכי בנו ביקש שרק אחד יהיה זה שיספיד אותו...

אחד הרבנים נתבקש להתקשר לאותו מגיד שיעור ולבקשו לקיים את בקשתו של א. ולהספידו. 
בתחילה חש אותו מגיד שיעור בסחרחורת שאיימה להפילו. הוא זכר היטב את תלמידו אהובו, 

ו, נסיונותיו, ולבסוף את הצלחתו הגדולה, ולא ידע ולו לרגע על דבר מחלתו הקשה, את קשיי
 ובוודאי לא על סילוקו לשמי רום בעודו באיבו...

רק לאחר כמה דקות כשעיכל את הבשורה המרה והבקשה, הודיע נחרצות כי איננו יכול להספידו, 
וכחת במקום. תחילה ניסה אותו ובודאי שלא לבד כשמנגד גלריה מכובדת של גדולים וחכמים נ

מגיד שיעור לברר שמא התרחשה כאן טעות, שהרי לא זכר דבר מיוחד שאירע עמו ועם א. ולא 
 הבין כיצד נקלע דווקא הוא לסיטואציה זו.

התשובה לשאלתו זו לא איחרה לבא; עוד בטרם צאת מסע הלוייה משהגיע אותו המגיד שיעור 
בי הנער ובידו פתק מקופל ומקומט, הוא תחב זאת בידיו, לבית תלמידו לשעבר, ניגש אליו א

ובקול חנוק מדמעות הוסיף ואמר: 'כשביקשני בני שאתם לבדכם תספידו אותו בהלווייתו, הוא 
אף ביקש שאקח מארנקו בכיס הפנימי פתק מקומט זה, ולא אפתחהו, אלא אביא אותו אליכם, 

לכם ולפתק המקומט החבוי בארנקו... הנה לכם  כי את כל חייו הרוחניים חייב הוא -כשהוא אומר 
 הפתק, ועשו בו כטוב בעיניכם'.

בתחילה לא הבין המגיד שיעור במה המדובר, אך משפתח את הפתק וקרא את תוכנו, עלה חיוך 
 בקצה פיו. הוא נזכר בערגה באותו מעשה, שאירע שנים מספר קודם לכן. ומעשה שהיה כך היה:

עורו צצה בעיה חברתית קשה; בני השיעור לא הסתדרו ביניהם, היה זה באחד השנים, ובשי
ואווירה מתוחה שררה בין כולם. עובדה זו אף השפיעה על רמתם הלימודית, והשקידה שאופפת 

 בדרך כלל בחורי חמד בני גילם, נעדרה מהם.
לאחר לבטים רבים, החליט המגיד שיעור לקום ולעשות מעשה. הוא הכין בביתו פתקים רבים, 
כשבכל פתק רשומים שמותיהם של כל בני השיעור ולצידו שורה ריקה. הוא פנה לבני השיעור 
ודיבר עמם בהרחבה אודות העניין שלכל בחור ובחור ישנם מעלות רבות, חלקם חבויות, חלקם 
לא מגיעות לידי מיצוי מלא, וחלקם פשוט לא מבחינם בהם. אבקשכם, כל אחד בגפו, בהיותו 

לחשוב על מעלותיו של חבריו, וכל אחד ירשום לצד שם כל בחור מבני השיעור מכונס עם עצמו, 
 שתי מעלות מיוחדות שהוא רואה דווקא בו.

כעבור ימים מספר מילאו הבחורים בצנעא אחר בקשת רבם, והשיבו לא את הפתקים מלאים 
כתבו במעלותיהם של הבחורים כולם. המגיד שיעור ישב והכין לכל בחור את שלל המעלות שנ

אודותיו על ידי חבריו לספסל הלימודים. הוא נתן לכל בחור פתק ובו רשימת מעלות באומרו: 'דע 
לך! אם אחרים חושבים שאלו הן מעלותיך, ודאי שהן קיימות בך, אם תדע לנצלם כראוי, אתה 

 עתיד לצמוח ולהיות לגדול בישראל!'
ובה מן הקצה אל הקצה, מלבד והנה זה פלא, כעבור זמן קצר האווירה בשיעור השתנתה לט

האווירה החברתית שנסקה רבות, אף רמתם הלימודית השתפרה לבלי הכר, וניכר היה שרוב 
הבחורים נטלו על עצמם משימה זו ברצינות הראויה, והחלו לשקוד על התורה במיצוי מעלותיהם 

 הרבות שנגלו להם על ידי חבריהם.
א הבין כי בשל שיפור האווירה בין הבחורים ניכר המגיד שיעור לא ייחס עניין זה למעשיו. הו

השיפור אף בלימודם, ורק עתה כשפתח את הפתק של אותו בחור, ובו מפורטים כל מעלותיו, 
אותם רשמו חבריו לספסל הישיבה בהיותו עלם צעיר, הבין כי פתק זה, מלבד המחמאה שבו, 

יתה גם הדרך קצרה להכנת הספד מרגש, הוא היווה כיוון ודרך חיים לרבים מבני תלמידיו. מכאן הי
 הספד שריגש את כל השומעים בדבר מעלותיו המיוחדות של אותו בחור שנקטף בעודו באיבו.

האמת כולה נתגלתה רק כעבור מספר ימים. עם הגיעו של המגיד שיעור לבית המשפחה לנחמם 
ותו שיעור, וכולם על הלקח בנם מחמדם בחטף, שם הוא פגש בנערים נוספים מבין תלמידיו בא

הוציאו את אותו פתק חבוי, והראו לו באומרם כי לפתק זה חלק ניכר ומכריע בהתקדמותם כל 
 השנים.

רק אז קלט המגיד שיעור את המסר המיוחד, שבמעשה פעוט שנועד לשנות אוירה שלילית 
זאת ששררה בשיעור בלבד, הוא הצליח להביאם לתוצאות מרחיקות בכל תחום מתחומי החיים, ו

ע"י נתינת מבט אמיתי על מעלותיהם והיכולות שלהם להעפיל בסולם העליה, דבר שהגביר בהם 
את הרצון, המוטיבציה והשאיפה לגדול ולצמוח ולנצל את המעלות עד תום עד שנהיו רבים מהם 

 מטובי בני הישיבות בעולם התורה כולו!!!
"אבות" (ולפי גירסתו): "מאד ויפה פירש בעל "מנחת שבת" בשם הרמב"ם את מאמר המשנה ב

 מאד הוי זהיר להיות שפל רוח" (פ"ד מ"ד):
"חלילה לו לאדם להיות תמיד שפל רוח שהוא ההפך ממידת הגאווה, כי השפל רוח אין לו שום 

אי אפשר שיהיו מעשיו מתוקנים,  -שאיפה בחיים!... כי מי שלא יתבונן בחשיבות האדם ובמעלתו 



 

 ג 

יו, ישפיל עצמו עד לעפר להיות כבהמה וחייתו יער. ואדרבה, נאה כי כאשר לא יקר כבוד בעינ
 ויאה לו גבהות הלב מבחינת יקר ערך עצמו, וכמו שמצינו במלך יהושפט 'ויגבה לבו בדרכי ה' '".

 הלצה מפוכחת של הגאון מטשעבין
" ולתוצאות שהיא מחוללת, שמע אחד הביטויים המופלאים לכוחה של ה"גדלות" וה"נכבדות

הרה"ג רבי י. פרידמן מפי בן ביתו של הגאון מטשעבין. סיפור המעשה נשמע כהלצה אלמלא 
 התוצאות שהביא עמו.

תלמיד של הגאון החמיץ רוחנית, וביקש להתגייס לצבא. היה יותר מחשש שהצבא יהרוס כליל 
רי מוסר יזיקו יותר משיועילו. לבסוף את יהדותו. הגאון מטשעבין נשא באחריות, אבל הבין שדב

 לאחר מחשבה רבה, זימן אותו אליו ואמר לו בזה הלשון:
"הקשב נא אברמלה בני! הקשב היטב! אין אתה סתם כך אברמלה... כמה אברמל'ך איכא 

 משמע נסיך, זוהי זכות וגם חובה... -בשוקא... נכד אתה לבית המלוכה של זידטשוב... נכד מלוכה 
ישנה הקפדה. בשחרית של ימי שישי נהגו אצל רבי הירש, שר בית הזוהר, לא לומר  "בזידטשוב

 תחנון... עליך, כנסיך לבית המלוכה, לשמור בגאווה על המסורת המלכותית..."
 הבחור התרגש מאד מייעודו המלכותי, וקיבל על עצמו על אתר באלה ובשבועה.

המלכותי. בהגיע יום שישי נזכר בייעודו הגיע הרגע  -לאחר שבוע של הפקרות רוחנית כללית 
 המלכותי, והחליט כי יעבור עליו מה! הוא, תחנון לא יאמר!

 אין כאן ביטול תחנון... -אלא שעל אתר, חש בגיחוך... כיון שאינו מתפלל כלל 
 הוא נאלץ איפוא להתפלל בימי שישי כדי להקפיד לא לומר לאחר מכן תחנון.

נוספת... והרי כל השבוע אינו אומר תחנון, ובמה איפוא תתבטא  אלא שתוך כדי כך חש בעליבות
 הנסיכות...

והוא אילץ איפוא את עצמו להתפלל כל השבוע, כדי לומר אחר התפילה תחנון (והרי אין טעם 
 לומר תחנון מיד אחר רכיסת הנעלים...) כדי להבליט את נסיכות אי האמירה של ימי שישי...

ם, "לחמתי למען מנין, השכמתי קום... התבזיתי... התפללתי "כל השבוע", הוא מספר היו
בדבקות... כדי שאי אמירת התחנון בימי שישי תקבל צורה מלכותית... ומי שלוחם כל השבוע על 

 יהפוך עצמו ללעג וקלס אם יחלל שבת ויזלזל באיסורי תורה...". -תפילה במניין 
ך, צוחק עד עצם היום הזה צחוק מאושר, החייל, כיום אברך נכבד, ממרביצי התורה במקדש מל

 כשהוא נזכר בהלצה המפוכחת של הגאון מטשעבין:
"הייתי רחוק מלהיות חלמאי... אבל הגאון השכיל להוביל אותי בהומור הדק והאופייני שלו, אל 

 הרובד העמוק ביותר בנפש ה'חיה' שלי: ה"נכבדות" העצמית.
 עבד או אדון

א שהגיעו רבותינו למסקנה, כשסיכמו בקצרה את דינו של עבד נחזור לפרשתנו. לא פלא, איפו
 עברי: "כל הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו" (קידושין כ ע"א). כלל האומר כולו 'נכבדות'.

משמעות דבריהם היא, שלא זו בלבד שתנאי העבד משתווים לאלו של האדון, גם אם אלו 
"שלא תהא אתה אוכל פת  -מך' (דברים טו, טז) משופרים ביותר כדרשת חז"ל עה"פ 'כי טוב לו ע

נקיה והוא אוכל פת קיבר, אתה שותה יין ישן והוא שותה יין חדש, אתה ישן על גבי מוכין והוא 
ישן על גבי תבן" (קידושין, שם), אלא שיתר על כך, פעמים שתנאי העבד עדיפים על אלו של 

 ואילו האדון הוא עבדו. אדוניו, עד שלעומד מן הצד ייראה שהעבד הוא האדון,
וכל כך למה? ביארו התוספות (שם) בשם הירושלמי: לפעמים יכול לקרות שאין לאדון אלא כר 

אם האדון ישכב על הכר,  -אחד בלבד, ומעתה תתעורר בעיה מי יזכה לשכב על כר יחיד זה? 
שלו. ואם נמצא מבטל את הציווי שכתוב בתורה "כי טוב לו עמך", שהרי תנאי העבד גרועים מ

הרי זו מידת סדום! נמצא שבמקרה כזה  -תאמר, שיניחו את הכר, ולא זה ולא זה ישכבו עליו 
האפשרות היחידה שעליה ממליצה התורה היא שהאדון ישכב ללא כר, ואילו העבד יתרווח בנוח 
על הכר היחיד. אם כן, אין כל הגזמה במה שקבעו חז"ל ש"הקונה עבד עברי כאילו קנה אדון 

 מו!".לעצ
לאור זכות זו ובמציאות חיים שכזו, סביר להניח שיהיו כאלו עבדים, שבעומדם על סף היציאה 
"לחיים האזרחיים" ישקלו בקור רוח את אשר לפניהם, ויחליטו כי בעיניהם עדיף להישאר במצב 
העבדות. לא היינו מופתעים אילו היו כאלו שסברו שמוטב לעבוד תחת פיקודו של האדון הדואג 

כל מחסור, מאשר לצאת לשוק החיים הפרוע ולהתמודד בצורה עצמאית עם עתיד שלא ידוע ל
 מה הוא צופן בחובו.

התורה צפתה אפשרות זאת מראש, והיא גם לא שללה זאת בצורה מוחלטת, למרות שהבחירה 
בעבדות היא למורת רוחה. את גישתה השלילית של התורה לבחירה זו מבטאת התורה בצוותא 

ת אזנו של העבד הבוחר בכך: "והגישו אדניו... אל הדלת או אל המזוזה ורצע אדניו את לרצוע א
 אזנו במרצע ועבדו לעולם" (כא, ו).

 מה בין רציעה למזוזה?
אלא שאנו תמהים, מדוע כה שלילי יחס התורה למי שמרצונו בוחר במצב של עבדות? מה פשעו 

כקניין אדון, על פני עצמאות רצופת  ומה חטאו של מי שהעדיף את העבדות, שכאמור הינה
בעיות? ומה משמעות הרציעה ליד הדלת והמזוזה, שבה מתנה התורה את האפשרות להישאר 

 במצב זה של עבדות?
לדעת הרשב"ם (שם) רציעת האוזן היא סמל לעבדות. מי שאינו מצויד בגדלות פנימית (בבחינת 

, עם סגולה, ושחירותו אינה יקרה בעיניו 'ויגבה לבו בדרכי ה'') כיאה למעמדו של העם הנבחר
ראוי שישפילוהו ויבליטו את עבדותו. רציעה זו אמורה להיות  -ומוכן להמשיך במעמדו כעבד 

ביטוי חיצוני למהותו הפנימית של האדם, שהעדיף תנאים כלכליים על פני חירות. כי במצב של 
הזמן ולהיות בן חורין לא יוכל,  עבדות יש בו כפיה מסוימת. שאם ירצה העבד לחזור בו באמצע

 ומכך אין רוח התורה נוחה.
ובדבר העובדה שצריכה הרציעה להתבצע דווקא באוזן וליד הדלת והמזוזה, רש"י מצטט את 

 דברי "המכילתא" הגורסת:
"אמר רבן יוחנן בן זכאי: אוזן ששמעה על הר סיני "כי לי בני ישראל עבדים", והלך וקנה אדון 

... רבי שמשון היה דורש מקרא זה כמין חומר: מה נשתנו דלת ומזוזה מכל הכלים תירצע -לעצמו 
שבבית? אמר הקב"ה: דלת ומזוזה שהיו עדים במצרים, כשפסחתי על המשקוף ועל שתי 

ולא "עבדים לעבדים", והלך זה וקנה אדון לעצמו  -המזוזות, ואמרתי: "כי לי בני ישראל עבדים" 
 יירצע בפניהם".

א בעל "מראש צורים": הדלת והמזוזה היו הסימנים המובהקים של היציאה ממצרים. מסביר נפל
הדם שניתן עליהם בליל הסדר הראשון שנערך על אדמת מצרים, בישר את היציאה הקרובה 
משעבוד מצרים לחירות עולם. והנה מעשהו של עבד זה מהווה כעין התעלמות מהמשמעות של 

 יציאת מצרים.
ק את סירובו להשתחרר מעבדותו בנימוק ש"אהבתי את אדוני ואת אשתי אמנם אותו עבד מנמ

(הכנענית) ואת בני (העבדים)", אבל אם זהו הנימוק, אין לך עבדות שפלה מזו. אם המשפחה 
בולטים בו הסממנים המכוערים של העבדות הפנימית. כל בן  -הכנענית מוצאת מקום בתודעתו 

ת שזו אינה מרשה לו לבוסס בבוץ, הוא לא יוותר עליה בשום חורין יודע לייקר את חירותו, ולמרו
פנים. אם נטיות נפש מגושמות כל כך מהוות גורם של ממש אצל יהודי, בליבו פנימה הוא כבר 
עבד נרצע לתאוותיו, ורציעת האוזן אינה אלא מעשה חיצוני, המבליט את המתרחש במעמקי 

 נפשו.
חר מתן תורה, הפרשה הראשונה שנאמרה לעם ישראל עפ"י עקרון זה נוכל להבין מדוע מיד לא

היא פרשת "משפטים", וזו פותחת בדיני העבד והאמה העבריים. מסביר "הבית ישראל" שסיבת 
הדבר שהצביע על עיקרון המחויבות להיות משועבדים כליל לעבודתו של מקום. ביציאת מצרים 

ים", ואל לו לאדם מישראל להמיר עבדות נקבע הכלל הגדול (ויקרא כה, נה) "כי לי בני ישראל עבד
ולא עבדים  -"עבדי הם  -רצויה זו, בהשתעבדות לבשר ודם או לקניינים חומריים כלשהם 

 לעבדים" (רש"י שמות כא, ו).

 תעוזה יהודית
אשר השחיתו דמות אנוש,  -בימי השואה הנוראה, בה עלה הכורת על עמנו, ניסו אותם חיות 

בגופו ויותר מכך את נפשו הרוממה. באותם ימים, התפזרו  -היהודי להשמיד להרוג ולאבד את 
להם סיפורי המופת העצומים אשר הם לקח לכל הבאים אחריהם. סיפורי גבורה של אלו אשר 
רוחם גברה על אותו דרקון רצחני ושפל, ובזכותם הוקם הדור הבא. דור, אשר יש בו הרצון 

 במשימה. האמיתי להמשיך ולעלות בהר ה', תוך דבקות
ומעשה ביהודי חסיד אמיתי, ר' לייבל קוטנר, חסיד מכבשונה של פולין החסידית, אשר היה 

 באחד הצריפים במחנה העבודה, בו עבדו תחת צו הנוגשים על ייצור של ציוד וכלי תחמושת.
שתים עשרה שעות של משמרת, עדיין לא הגיעו לקיצן. והנה, שבתה המכונה! ודממה השתררה 

 במקום.
הנאצי הממונה ימ"ש, מיד שת ליבו לתקלה. הוא התכעס מאוד. התבונן בכל העובדים, תר בעיניו 

 אחר קרבן צפוי. אחר התקרב אל ר' לייבל ובקול נחרץ דרש ממנו לתקן מכונה זו.
היהודי החסיד אשר לא ידע מאום בהלכות מכונות, הביע תדהמתו: איך יידע לתקן מכונה עדינה 

 זו על חלקיה??
תו רשע, באכזריות ידועה לשימצה, אמר: 'די ביסט א יודע? (אתה יהודי?) קאנסט טו!' (אתה ואו

 יודע ויכול!).
כל אותו לילה עמד ר' לייבל וחיבר ותיקן וניסה והלחים, ושב ופירק ובינתיים הצטנפו כולם בפחד 

ונה כשנכנס אותו קלגס והתבונן במכ      ניכר. עד שלבסוף נשמע מחדש קול שקשוק המכונה.
דרשו. אבל שהם  -הפועלת, אפילו הוא לא האמין. הרי לדרוש מן היהודים את מה שאי אפשר 

זיהה ר' ליבל את מבט ההפתעה בעיניו התקרב בנחישות ודרש     באמת יצליחו לעשות זאת?
 כולם עצרו נשימתם. איך הוא מעז?!    תשלום.

והנאצי, כל כך מופתע מהתעוזה הבלתי צפויה, רק שאל בתנועת יד סיבובית: מה? דרש ר' לייבל 
ובמוכנות של מי שפשוט לא ציפה למה שקורה,        איך יגיב אותו רשע? נבהלו כולם.      סיגריות!

 הכניס הנאצי ידו לכיסו והוציא את ה"תשלום" הנדרש.
ניו כלפי כל החולקים עמו משמרת העבודה אך יצא אותו אכזר מן הצריף, הסב ר' לייבל את פ

 הארוכה הזו, ואמר להם כשהוא מנופף בסיגריות: די ביסט א יּודע? קאנסט טו!
כשברצונו לרמוז: יהודים אנו, ויכולים אנו להם! אסור להשחיח קומה. עלינו לשמור על שלהבתנו 

 (בנועם שיח)                                        הבוערת! גם במקום בו בוער כבשן הפשע!      

 
 (כא, ז) וכי ימכר איש את בתו לאמה לא תצא כצאת העבדים

הרעיון המוסרי הנפלא אשר חבוי בפסוק זה מהוה עבורנו מורה דרך לתפקידנו בעולם בתקופה 
 זו, בה רב החושך על האור, ומתי מעט בלבד מבין כל באי עולם, דבקים בבוראם:

הקב"ה נתן לישראל את בתו, הלא היא התורה הקדושה, אולם למרות  -תו" "וכי ימכר איש את ב
נתינה זו הוא עדין מתקשה להפרד ממנה כפי שאומר המדרש (שמות רבה לג, א) "כי לקח טוב 

 משל למה הדבר דומה? -נתתי לכם תורתי אל תעזבו" 
ולטול לאשתו.  "למלך שהיתה לו בת יחידה, בא אחד מן המלכים ונטלה, בקש לילך לו לארצו

איני יכול,  -איני יכול, לומר לך 'אל תטלה'  -יחידית היא... לפרוש ממנה  -אמר לו: בתי שנתתי לך 
שכל מקום שאתה הולך, קיטון אחד עשה לי שאדור  -לפי שהיא אשתך. אלא, זו טובה עשה לי 

 אצלכם שאיני יכול להניח את בתי".
בתי היחידה, את התורה הקדושה, אך איני יכול  כך הקב"ה אומר להם, לישראל: נתתי לכם את

"ועשו לי מקדש ושכנתי  -לפרוש ממנה, עשו לי, אפוא, קיטון קטן, כדי שאוכל לדור אתכם 
 בתוכם".

אבל לא כל ישראל מצליחים להבין עד כמה המתנה שבידם מיוחדת היא. הם מניחים אותה בארון 
 -אומרים לה: צאי, אמרי מה שיש לך לומר קודש ומוציאים אותה רק לקראת התורה, משל היו 

 ולכי חזרה למקומך...
אנא מכם, נהגו בה מנהג של כבוד, ולא  -לפיכך, בא הקב"ה ומצוה: "לא תצא כצאת העבדים" 

 כעבד בזוי!
התנהגות מכובדת כלפי התורה הקדושה אינה מתבטאת רק בסממנים חיצוניים, כי אם בחשיבות 

התורה, ובאופן שבו הוא מקבל את דבריה, גם אם הדבר כוך  שאותה מעניק האדם לדבריה של
 מצדו במאמצים מרובים.

 אך מזלן שונה היה. -כדוגמת אותן שתי אחיות אשר נולדו בבית אחד 
לאחת היה בעל עשיר שהצליח מאד בעסקיו, וחי חיי עושר ורוחה, כשהוא דואג להלביש את 

אך מתייחס אליה בזלזול רב, מבלי לשמוע  -אשתו במיטב הבגדים ולקשטה בתכשיטים יקרי ערך 
 ולהאזין לעצותיה.

ואלו לשניה היה בעל שלא הצליח לפרנס את בני הבית, ודחוקה היתה עד מאד, אך לעומת זאת 
היה נותן כבוד רב לרעיתו, שומע בתשומת לב את דבריה, ומתיעץ אתה מתוך הערכת אמת 

 לשקול דעתה.
 קר את אחותה העשירה.באחד הימים הגיעה האחות העניה לב

"הוי אחותי", נצצו עיניה, "כמה טוב לך! בית מפואר יש לך! טבעות יקרות את עונדת על 
 אצבעותיך! את לבושה היטב! ו...".

איני שוה מאומה. איש אינו  -"אל תקנאי בי", קטעה אותה אחותה, "אמנם הכל נוצץ, אך אני 
 אתי, אין מקום להשוות בין החיים העלובים שלי, לחייך שלך!". מקשיב לי, בעלי אינו מתיעץ

ובכל זאת לא  -הנה כי כן, יכול האדם להניח את ספר התורה בארון קודש מחופה ביהלומים 
 לשמוע לדעתה של התורה כלל, ולהתיחס אליה ביחס מבזה ומשפיל של עבדים.

, שימו את דעת התורה בראש באה, אפוא, התורה ומזהירה אותנו: "לא תצא כצאת העבדים"
אלו הם החיים המתוקנים שאותם מבקש הקב"ה  -מעיניכם, ותנו לה לכון אתכם בכל אשר תפנו 

 שתחיו!
 לעתים נדמה, שחיים מתוקנים מעין אלו הם חלום באספמיא...

רוב רובו של העם היהודי רחוק משמירת המצוות, ודעת התורה אינה זוכה כלל להתיחסות, אולם 
 המצב הקודר, לכאורה, מחובתנו לדעת כי אין מקום ליאוש כלל!למרות 

הרב פרידמן מרכסים ספר בהקשר לכך, כי הוא הזדמן לנסיעה לארצות הברית דרך אירופה 
 בשנים עברו, כאשר כרטיסי הטיסה היו בעלי ספח המיועד לתלישה בידי הפקיד.

ה הוא רואה, שהפקיד מעיף מבט , והנזצ"להוא מצא את עצמו עומד מאחורי רבי יעקב גלינסקי 
 אל הכרטיס וכשמבט חמור סבר בעיניו הוא אור לו: "אינך יכול לנסוע, חסרה כאן חתימה..."

רבי יעקב לא הבין אנגלית, אבל את הבעיה הבין גם הבין. הוא הסתובב אל הרב פרידמן ואמר לו: 
 אני אהיה שם..." -"תגיד לו, שאם ה' רוצה 
ר, בחשש מה הוא התקרב והגיש את הכרטיס שלו לפקיד, ובאנחת רוחה הרב פרידמן לא אמר דב

 ראה שהפקיד מאשר לו את הכניסה.
"ולאחר מכן עליתי  -ממשיך הרב פרידמן בספורו  -"התפללתי ערבית במנין שהתארגן במקום" 

 למטוס, כשלתדהמתי אני מגלה את רבי יעקב ישוב שם...
ירצה אני אהיה כאן? אתה רואה שאסור להתיאש?  כשראה אותי אמר: "נו, אמרתי לך שאם ה'

 -שב כאן, ואספר לך מנין שאבתי את האמונה הזו" 
מולוטוב נשארה ליטא חופשית, אך -לאחר הסכם ריבנטרופ -פתח ואמר  -למדתי בביאליסטוק 

עד מהרה כבשו הרוסים את המקום והחלו להתנכל לבני הישיבות, ולא חלף זמן רב עד שכולנו 
 לרכבת בדרך לסיביר.הועלינו 

נסענו במשך עשרה ימים או יותר כבהמות... הרוסים לא הרשו לצאת מן הקרון אפילו לצרכים 
 ואז עצרה הרכבת בסיביר, והבנו כי יכול להיות גרוע יותר. הבסיסיים ביותר, והסבל היה בל יתואר.



 

ד 

, שהמאסר בפינה חמש עשרה שנה היינו בסיביר, כלואים ללא כל סיבה נראית לעין. לא ידענו
הקפואה הזו מציל אותנו ממות בטוח בתאי הגזים של הנאצים הארורים, אשר במבצע ברברוסה 

 כבשו את כל רוסיה עד סטלינגרד.
יום אחד, כך חלמתי, אצא  -בכל אותן שנים ארוכות ומיסרות היה לי חלום אחד שלוה אותי תמיד 

לה: "אמא, אמא שלי, תודה רבה לך על  מכאן ואז אפגוש את אמא שלי... אנשק את ידה ואומר
 שחסכת את פרוסת הלחם האחרונה שלך, כדי לשכור לי מלמד טוב".

אבל כשהגעתי לבסוף לארץ, לא פגשתי את אמא שלי, ולא את אבא, לא את אחי ולא את אחיותי 
 כולם, כולם נותרו שם, דוממים וקפואים לנצח... -

ותר. לא ידעתי מה לעשות עם עצמי, והייתי אפוף לא רציתי לחיות י -כשהטרגדיה נודעה לי 
 ביאוש מוחלט. לבסוף יעץ לי מישהו ללכת ל"חזון איש", ואני שמעתי לעצתו והלכתי.

 ה'חזון איש' שמע את כל מה שהיה לי לומר, ואמר לי: אני רוצה לספר לך סיפור:
יהודי לווה סכום בליטא חי יהודי שקט ורגוע, שעסק לפרנסתו במסחר. מידי שנה בשנה היה ה

כסף גדול, נוסע ליריד לקובנא, שם היה מחדש את כל מאגרי הסחורה שלו, ובמהלך השנה כולה 
 היה מוכר את הסחורה שקנה, מכסה את ההלואה שלקח, ומפרנס בכבוד את בני ביתו.

באחת השנים, לאחר שדאג לעצמו להלואה, נפל היהודי למשכב, ושוב לא יכול היה לנסוע ליריד 
גלו. בלית ברירה קרא לאשתו ואמר: ראי נא, יש דברים שאיני יכול לותר עליהם, ובכל זאת כהר

 אין ביכלתי לנסוע, לכן אבקשך לקחת את הכסף ולנסוע במקומי.
האשה הסכימה, האזינה בתשומת לב לכל ההוראות שנתן לה, נטלה את הכסף וצררה אותו 

 והלכה. -בשתי צרירות, הכניסה לתיקה 
דמה את פניה של אשה זו, אשר מעולם לא יצאה מן הכפר, גרמה לה לאבד את ההמולה שק

עשתונותיה, והיא צנחה תחתיה מעולפת. דקות ספורות שכבה כך, עד שרוחה שבה אליה, 
 ומאחר שידעה שאין לה כל בררה אחרת, קמה והחלה ללכת.

מלה שלו, החלו היא טייל בין הדוכנים, עד שמצאה מוכר, שנראה היה לה שנתן לסמוך על ה
להתמקח אתו, וכששניהם הגיעו לעמק השוה, פתחה את תיקה כדי להוציא משם את הכסף, 

 ולחרדתה היא מגלה ש... אין כסף...
איפה הכסף? ידיה רעדו כששפכה את תכולת התיק על הארץ, אולם כל החיפושים לא העלו דבר. 

זדון לב נצל את המצב, לקח אותו ככל הנראה, כשהתעלפה, נפל הצרור, ומישהו  - - -אין כסף 
מה יהיה על ילדי הרעבים ועל בעלי  -החלה האשה זועקת  -הכסף כלל אינו שלי!         והלך...

צעקותיה משכו תשומת לב משאר הנוכחים, ולא חלף זמן רב, עד שהגיעה עדות        החולה?!
כשהגיעו אליו שאלה אותו האשה: "מצאת את        מהימנה על אדם שנראה מרים את הכסף.

נתנה האשה  -"הוא היה עטוף בשתי צרירות"      "אבל הוא שלי..." -השיב האיש  -"כן"      הכסף?"
"אבל הלכה היא, שאדם שמצא כסף בעיר שרובה גויים  -הסכים המוצא  -"כן"       את הסימנים.

הוא שלו, משתי סבות: האחת, משום שמסתבר שהמאבד הוא גוי, והשניה, משום שככל הנראה 
שער שגוי ימצא את זה ולעולם לא יחזיר. ואם זו ההלכה, הרי שהכסף המאבד התייאש, כי 

 שמצאתי שייך לי בדין! ואין שום סיבה שאחזיר לך אותו".
 אבל הוא בשלו.           האשה צעקה: "רחם עלי, הכסף אינו שלי!"

לבסוף הלכו שניהם אל רבי יצחק אלחנן ספקטור, רבה של קובנא. הרב שמע את טענות האשה, 
אחר מכן את דברי המוצא, שטען: "היא צועקת שארחם עליה, ואני כמובן, מרחם עליה, אך לא ול

יותר מאשר אני מרחם על ילדי שלי... חלילה לי מלגעת ברכות שאינו שלי, אבל רכוש שמצד 
אין סיבה שאותר עליה משום רחמים... בביתי ארבע בנות מתבגרות, וסבור  -ההלכה הוא שלי 
 יהם קודמים לרחמים על אותה אשה זרה".אני שהרחמים על

רבי יצחק אלחנן הורה לו להחזיר מיד את הכסף ואמר כי אחר כך יסביר לו מדוע, ואכן לאחר 
שהחזיר אמר לו: "כל הסיבה לדין 'הרי אלו שלו' הוא משום שבודאי הבעלים כבר התיאש, אך 

אינו יודע שהוא אבד את במקרה זה הכסף אינו של האשה, אלא של בעלה, ומאחר שבעלה כלל 
 הכסף, אין היא בעלת הבית על היאוש כלל! וממילא הכסף אינו שלך!"

בשלב זה הרים ה"חזון איש" את עיני קדשו אל הבחור השבור שמולו ואמר: "וכי אתה בעל הבית 
להתיאש?? וכי אתה בעל הבית על העולם?? הלא העולם הוא של הקב"ה, וכל זמן שהוא הבעלים, 

 מקום ליאוש כלל!". הרי שאין
"אזרתי את האמונה והבטחון שאם הקב"ה רוצה  -סיים רבי יעקב גלינסקי את ספורו  -"מכח זה" 

 והוא המחליט!" -שאעלה על המטוס, אין מקום ליאוש! הוא הבעלים 
ואף אנו צריכים לדעת, שאין מקום ליאש על מצבו, הבה ונתן לבורא העולם 'לסדר' את העולם 

בידיעה שאין לנו חיים ללא התורה  -יותר, ונתמקד במה שאנו צריכים לעשות באופן הטוב ב
 (ומתוק האור)                 הקדושה, ובדבקות האמתית באבינו שבשמים.

 
(שמות כא, א), אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: לא  "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם"

שתים או שלוש פעמים עד שתהיה סדורה תעלה על דעתו לומר, אשנה להם הפרק וההלכה 
בפיהם כמשנתה, ואיני מטריח עצמי להבינם טעמי הדבר ופרושו. לכך נאמר: "אשר תשים 

 לפניהם", כשלחן הערוך ומוכן לאכול לפני האדם (רש"י).
 לא מובן.

משה רבינו יושב ומשנן, לא רק שתים ושלוש פעמים אלא ארבע (ערובין נד ע"ב). וכעת שיתעמקו 
שכילו, יחתרו לטעמים ולהשלכות, "ישוטטו רבים ותרבה הדעת". וכי מה יש להם לעשות, לדור וי

 דעה אוכלי המן שלא חסרו דבר. שיעמלו קצת! אם יתקשו, ויגיעו למבוי סתום, שיבואו...
 ולא, אלא על משה רבינו להטריח עצמו ולהבינם טעמי הדבר ופרושו!

תלמוד תורה, אלא דין כללי במצות החסד, וחובת ההליכה לדעתי, אין זה דין פרטי ב     -מדוע 
 בדרכי הבורא.

ששנינו (ערכין טז ע"ב) עד היכן תכלית יסורים, אפילו הושיט ידו לכיס ליטול שלש מטבעות ועלו 
 -בידו שתים, וחייב לטרוח ולהשיב שוב ידו לכיס 

 וכבר יסורים הם!
 שיט ידו פעמיים לכיסו.אלמלא היה חוטא, לא היה הבורא יתברך מטריחו להו

ותמהו: הלא הקדוש ברוך הוא נתן לו את הכסף, וגם את היד ואת הכיס, אז יואיל לטרוח מעט. 
 לפחות זאת יעשה. האם צריך להכניס לידו את הסכום המדויק?!

 כשאתה עושה חסד, עשהו בשלמות! וזהו, שהתשובה היא: כן!
ומסננים לו יין (סנהדרין נט ע"ב). רק בחטאו הוצרך בגן העדן היו מלאכים צולים עבור האדם בשר 

לעשר עבודות בפת (ברכות נח ע"א), וכשיותקן החטא תוציא הארץ גלוסקאות מוכנות. כך מורה 
 לנו הבורא יתברך את שלמות החסד.

 -איזה בעל אינו מפנה מהשולחן לאחר הארוחה 
 השלמות היא, להדיח את הכלים!

 לה לבדה. כי אם הוא אכל עמה, אין זה שייך לחסד!והמדובר, כמובן, כשרעיתו אכ
 -וידוע המעשה 

אחד מבני חבורת פשיסחא נסע לסחור ביריד דאנציג. היו שם סוחרים יהודים רבים, וכולם עשו 
חיל בעסקיהם והרויחו הון רב. אחד מהם לווה סכום כסף גדול כדי לסחור בו, וכבואו נגנב ממנו 

זו בלבד שלא היה לו במה לסחור וראה בעינים כלות איך חבריו  כל כספו. עולמו חשך עליו. לא
 סוחרים ומתעשרים, עוד ישוב לביתו כבעל חוב ויצטרך חלילה לבריות!

כשהיריד ננעל, זימן החסיד הפשיסחאי מאה סוחרים למשתה, מסיבת סיום, ואותו סוחר אומלל 
סחרנו ועשינו חיל במסחרנו,  ביניהם. משאכלו ושתו והיטיבו ליבם, קם ואמר: "רבותי, כולנו

חוזרים לבתינו ששים ושמחים. והנה עמנו חבר, שכספו נגנב ברובו, מכספי ההלואות. עשרת 
 -אלפים רובלים אותם חייב הוא להחזיר. קיוה להכפילם ולשלשם, והנה גם הקרן אבדה 
 עירו!"בואו נחלצו ממצבו הביש. מאה אנו, כל אחד יתרום לו מאתים רובלים, וישוב שמח ל

תוך כדי דיבור הסיר את כובעו והפכו, הניח בתוכו מאתים רובלים וסבב מאחד לשני, הכובע נגדש 
בשטרות ומסרן לסוחר ההמום, באמרו בבדיחותא: "יש כאן תשעה עשר אלף ושמונה מאות 
רובלים. את המאתים האחרונים תתרום אתה, ותשלים את הסכום. שהרי עכשיו עשר אתה, וחייב 

 במצות צדקה"...גם אתה 
כשהגיע אותו סוחר לפשיסחא, אמר לו רבו: "שמעתי מה שעשית, איך חילצת את הסוחר 

 -מאסונו, אבל יש לי ביקורת על כך ששיתפת גם אותו במגבית 
(והגדת)     כי חסד, יש לעשות בשלמות!"...

 
), מכאן נתנה רשות לרופא לרפא (בבא קמא פה ע"ב). על הרופא (שמות כא, יט "ורפא ירפא"

לדעת, שלא התעודה הממוסגרת שבלשכתו ולא רשיון משרד הבריאות העניקו לו את הרשות 
 לרפא. "מכאן", מהתורה ומנותן התורה, מקבל הוא את רשיונו!

 -ואספר 
ן לעזוב, אין לי טענות לפני כמה שנים אבדתי את השמיע באזני, לא אליכם. חידק התבית, ומא

עליו. הגמרא אומרת (עבודה זרה נה ע"א) שכאשר שולחים חולי, משביעים אותו מתי יצא ועל 
ידי מי. כנראה קיבל רשות להשאר. הרופא, מכל מקום, טיפל במסירות. יום אחד שאל: "כבוד 

 הרב, מדוע כתוב (קדושין פב ע"א) טוב שברופאים לגיהנום?"
ין שלא שמעתי. חזר על השאלה בקול גבוה יותר. בתנועות שפתיים ראה שלא עניתי, והב

 מודגשות. לא עניתי.
הבין שחלה הרעה בשמיעה, וחזר בצעקה. כל המחלקה שמעה. אם אמשיך לשתוק יביא ציוד 

 "אז למה אינך עונה?"        הגברה. אמרתי: "שמעתי, שמעתי".
 ה לו"..."כי מה זה נוגע לך? תביא את הטוב שברופאים, ואענ

הוא לא נפגע, הבין שזו בדיחה. לרגע לא עלה בדעתו שבאמת אינו הטוב שברופאים. "וכעת 
 ברצינות", ביקש.

ראיתי שקל יותר לענות לו מאשר לשכנעו שיש רופאים מומחים ממנו. אמרתי לו: "פרושים רבים 
 -יש, ואומר לך אחד מהם 

ברפואתו, ומכוון בברכת "רפאנו"  רופא קטן, ידוע שכוחו מוגבל. מבקש הוא עזרת שמים
שבתפילת שמונה עשרה. אבל הטוב שברופאים סבור שהוא כל יכול, ובידו לרפאות גם בלי עזרת 
שמים, ולפיכך אינו מכוון ב"רפאינו". ונמצא שגביו יש רק שבע עשרה ברכות, כמנין "טוב". ולכן 

 -שולחים אותו לגיהנום, כי סומך הוא על עצמו בלבד 
וונתי כשאמרתי שאינך הטוב שברופאים. כי יודע אתה שאינך כל יכול. והראיה, שעדיין ולכך התכ

 איני שומע"...
הגמרא (עבודה זרה נה ע"א) דורשת, מאי דכתיב "מכות גדולות ונאמנות, וחליים רעים ונאמנים" 
(דברים כח, נט), רעים בשליחותם ונאמנים בשבועתם. שבשעה שמשגרים יסורים על האדם 

עים אותם שלא ילכו אלא ביום פלוני, ולא יצאו אלא ביום פלוני ובשעה פלונית ועל ידי משבי
 -פלוני ועל ידי סם פלוני 

הרופא אינו אלא שליח ההשגחה להסיר את המחלה, ותו לא! יש לו להחזיק טובה לעצמו בדיוק 
 כפי ש"יום פלוני ושעה פלונית" יכולים להחזיק טובה לעצמם, שבהם סרה המחלה!

ואספר על מקרה שהכעיס אותי. הייתי באיזו שמחה, ושולחן ה'מזרח' היה מלא וגדוש בגדולי 
תורה, ראשי ישיבות ורבנים, לא היה מקום לתקוע סיכה, כמו שאומרים. ואז נכנס רופא דתי, בכזו 
הרגשת חשיבות. ואיך לא, אם בעל השמחה מיהר לקראתו: "הו, איזה אורח, רבי פלוני, תודה 

איזה כבוד". ומיד, כמובן, לשולחן הכבוד. אבל הוא מלא וגדוש. הקים ממקומו ראש  געתם,הש
 כולל נכבד, והרופא עומד וצופה, שהרי אין דבר טבעי יותר. חסד עשה, שהסתפק במקום אחד!

זה קומם, בגלל הפגיעה בכבוד התורה. ולא פחות מכך העיד על אפיו של האדם. כי מי שבטוח 
ו מקומם ודאי לא יפנה למתחרהו בבקשת ייעוץ ושאלה לחוות דעת, שהרי שהכל חייבים לפנות ל

 הוא ואין בלתו. וזו הסיבה ש"טוב שברופאים לגיהנום". מי שבטוח שהוא הטוב והנעלה מכולם!
 בקשו שאדבר, אומר כמה מלים.

קמתי ואמרתי: "יש, ברוך השם, רופאים משלנו, שומרי תורה ומצוות. אינם מתיימרים להיות 
סקי הלכות וגדולי הדור, ועם זאת קוראים להם ברוב כבוד רבי פלוני. שיהיה. אבל יש לי שאלה: פו

מדוע לא כינוהו  -היה רופא מומחה שהיה גם גדול הדור, "רבנו שבבבל" (חולין צה ע"ב), שמואל 
 רבי שמואל, האם נופל הוא בחשיבותו מהרופא דנן?!"

 -ובענין זה אספר 
עם דוקטור משה רוטשילד הי"ו, מייסד בית הרפואה "מעייני הישועה".  הייתי פעם במסיבה אחת

רדעא, עירו. הנ: נהירים לי שבילי דרקיע כשבילי נשאתי דברים, והזכרתי את מאמר שמואל
יכול לומר שנהירים לי שבילי רקיע כשבילי בני ברק. כי עשרות שנים אני מתגורר  יותמהתי: גם אינ

ה! מהיכן הכיר שמואל את סמטאות עירו? לכאורה, לא היה עליו בה, ואיני מכיר את רחובותי
 להכיר אלא את הדרך מביתו לבית המדרש!

ושתי תשובות בדבר. הראשונה: שהיה ראש ישיבה. וממילא הוצרך לדפוק על פתחי נדיבים, 
והכיר כל הכתובות. והשניה, שהיה דיין מומחה לדיני ממונות. וממילא הכיר כל הבניות החריגות 
בעיר, זה הזיק את שכניו ברחוב פלוני בהיזק ראיה, ולזה לא נתנו לבנות על הגג... כולם הגיעו 

 אליו, שיפסוק ביניהם בדיני תורה...
התערב דוקטור רוטשילד ואמר: לדעתי הסיבה מפני ששמואל היה רופא (בבא מציעא פה ע"ב), 

 שיקראוהו באופן בהול!...ורופא חייב לדעת את כל רחובות וסמטאות העיר, שלא יתמהמה כ
על כל פנים, נחזור לעניננו: מדוע שמואל, שהיה גם ראש ישיבה, גם דיין מומחה וגם רופא נודע 

 -לא זכה שיקראוהו: "רבי שמואל", והרופא דנן זכה לכך?!" 
 אח, כמה זרחו פניו, חשוב הוא משמואל האמורא!

 -המשכתי ואמרתי 
במשנה מפורשת! אבדת רבו ואבדת אביו, אבדת רבו קודמת. "אבל, רבותי, התשובה נתנה לנו 

 שאביו הביאו לחיי העולם הזה, ורבו מביאו לחיי העולם הבא (בבא מציעא פ"ב מי"א).
מעתה, שמואל היה רופא שהביא את החולים לחיי העולם הזה, לכן כינוהו רבי. אבל יש רופאים 

 (והגדת)  בי!"...שמביאים את חוליהם לחיי עולם הבא, ונאה לקרותם ר

 בדרך הדרוש  
 י"ברש  ו) פסוק (כאהמזוזה  אל או הדלת אל והגישו האלהים אל אדניו והגישו
'. וכו אזן אזן לומר תלמוד שמאלית אלא אינו או הימנית אזנו את אדוניו ורצע
 סתם המצות כל הלא שמאלית אלא אינו או זאת הוא קושיא מאי לדקדק ויש

 על לפרש ויש. דברים כמה לענין שמצינו כמו בימין להיות נותן הדין בתורה
 פירוש מנשיקות ישקני הפסוק על השירים בשיר רבה במדרש דאיתא מה פי

 ישראל של לשמאלן ה"הקב של מימינו יוצא הדיבור היה תורה מתן דבשעת
 אם שמאל האזן שמע נרצע דמחמתו תגנוב לא דהדיבור נמצא. שם עיין' וכו

  שוה. הגזרה ללמוד צריכים הכי משום תרצע דשמאלית אמינא הוה כן
 (חנוכת התורה)

, ותמוה (כא, יד)למות  תקחנו מזבחי מעם בערמה להרגו רעהו איש על יזד וכי
 טריפה דילמא חיישינן ולא עולה של מרישא רובא בתר דאזלינן דילפינן ל"ונ
 מעם הפירוש וזה, טריפה הנהרג דילמא חיישינן ולא אותו הורגין שהרג מי וכן

רובא, תקחנו למות. ובזה מפורש ההמשך:  בתר דאזלינן שמשם ילפינן מזבחי
                          ומכה אביו ואמו מות יומת, שהרי זה שפלוני הוא אביו ג"כ סמכינן על הרוב. 

' בגמ דאיתא מה נקדים (כב, כד) את עמי את העני עמךאם כסף תלוה 
 את המלוה מהם ואחד נענים ואינם צועקים שלשה) ה"ע דף( מציעא דבבא
 צדקה שיתן דהיינו אף יכפה בסתר מתן בפסוק ואיתא, בעדים שלא חבירו
 בפני להיות צריך כלומר עמי את תלוה כסף אם שפיר אתי והשתא, בסתר
                            בסתר.  תתן עמך צדקה לעני נותן אתה אם העני את אבל עדים דהיינו עמי

 .(מדרש יונתן)
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 ליקוטים נפלאים 
 משפטיםפרשת 

 
 "כי תקנה עבד עברי" (כא, ב)

מדוע פתחה התורה בעבד עברי, ולא בדברים הנצרכים לאותה 
 שנה?  50שעה, הרי עבד עברי זה ביובל, לעוד 

אלא ידע הקב"ה כי כשאדם הופך להיות אדון קשה לו לשחרר 
 -את העבד, ומתי יוכל להבין זאת האדון בצורה הטובה ביותר 

רק כאשר הוא הרגע השתחרר מעבדות מצרים. לכן הקב"ה 
 פתח דווקא במצווה זו. 

סיפור שהוא כמשל: מסופר שר' אליהו רבה של העיר לודז' רצה 
היה לה להסיק את הבית בקור  לאסוף כסף עבור אלמנה שלא

רה ניגש לעשיר העיר שלא היה ידוע בנדיבותו. יהעז. בלית בר
ארוכות  אתועמד הרב בפתח הבית וסרב להיכנס, לאחר שדיבר 

 העזפא כמעט מקור... ועם חלוק הבית ק -והעשיר רועד כולו 
הרב וביקש תרומה לאלמנה המסכנה. העשיר נאות "רק בתוך 

.. כשנכנסו לבית שאל העשיר את הרב: "למה הבית" ביקש הוא..
כבוד הרב סירב להיכנס"? לאחר שווידא כי הצ'ק נרשם, אמר לו 

 הרב: 
"בחמימות של הבית לא היית מבין מה מרגישה האלמנה, לאחר 

 שהרגשת את הקור תרמת מיד ובשפע". 
הנמשל: כך עם ישראל, כעת הוא הרגיש במצרים מהו עבד וכמה 

ל תחת אדוניו, כעת זהו הזמן לדבר עימם על ייסורים הוא סוב
 עכשיו הם יודעים להתנהג עמו בכבוד.  -שחרור עבדים 

 

 "ורצע אדוניו את אזנו במרצע וכו'" (כא, ו)
כל בבימין, וקשה הרי  השהכוונ"אזנו"  השווברש"י מביא גזירה 

הקדים ימין לשמאל כי הימין תמיד יותר חשוב לך יהמצות צר
ירת הנעלים שמחשיבים את השמאל מהשמאל (חוץ מקש

כאן  השוותחילה שנלמד מקשירת התפילין) וא"כ למה לו גזירה 
ימין, ויש לפרש לפי המדרש על הפסוק "ישקני  השהכוונ

מנשיקות פיהו" שבשעת מתן תורה היה הדיבור יוצא מימינו של 
הקב"ה לשמאלו של ישראל וא"כ כאן שרוצעים את האוזן 

גנוב" ועברה על זה לכן תרצע ולפי מה ששמעה בהר סיני "לא ת
שאמרנו שהדיבור נכנס לשמאלו של ישראל היה הסברא לומר 

 השוושירצעו את אזן השמאל כי היא שמעה לכן צריך גזירה 
 שצריך לרצוע הימין ולא השמאל. 

 (חנוכת התורה)
 

"ורצע אדוניו את אזנו במרצע ועבדו לעולם" 
 (כא, ו)

והלך  לא תגנב"ששמעה על הר סיני "זאת אמר ר' יוחנן: אוזן 
וגנב תרצע. נשאלת השאלה מדוע תלה ר' יוחנן את העבירה 
באוזן, הרי האדם הוא החוטא והאוזן אינה אלא כלי שמיעה. 

מתרץ הרב פראנק זצ"ל 
(רבה של ירושלים) שהן הן 
הדברים, האוזן היא אשר 
שמעה אך האדם לא שמע, 

הדברים לא חדרו פנימה 

", האדם ההשנייי, "נכנס באוזן אחת ויצא באוזן כדאמרי אינש
לא קלט את הדברים בכל רמ"ח אבריו ולא שיעבד את כל גופו 
לקיים, ולכן הלך וגנב. ועוד הוסיף שלכן נאמר בלשון עבר "אוזן 

ועל  –" כי עשרת הדברים נאמרו ב"קול גדול ולא יסף" הששמע
הר סיני כך אומר התרגום "ולא פסק", דהיינו: הקול שנשמע ב

עדיין הולך ומהדהד בעולם ואפשר לשומעו תדיר. וכל יום יהא 
ו כחדשים. אך שי מי שאצלו השמיעה הסתיימה בסיני (לכן יבעינ

 כתוב בלשון עבר "אוזן ששמעה") הוא אשר הולך וגונב. 
 )הר צבי(

 

 "ואשר לא צדה והאלוקים אנה לידו" (כא, יג) 
בשוגג צריך לנוס לעיר לכאורה ראינו בפרשתנו שאדם אשר הרג 

מקלט, וכידוע מתחבא שם עד שיפטר מן העולם הכהן הגדול, 
ים לאיזה כיוון וראינו שיש חיוב לתלות שלטים בדרך המור

נשאלת השאלה לעניין ביכורים שמעלים . נמצאה עיר מקלט
לבית המקדש לא ראינו שמצוי שחייבים לשים שלטים להודיע 

יר מקלט כן חייבו חכמים הדרך לבית המקדש א"כ למה גבי ע
 לשים שלטים בדרך?

אלא התירוץ הוא כזה: כשאדם הולך עם הטנא בידו ורוצה 
לעלות לבית המקדש שואל הוא את האנשים היכן הוא בית 
המקדש? עונים לו: וכי מה הצורך שלך בבית המקדש? עונה להם 
להביא ביכורים באתי.. יוצא פרסום בין האנשים על דברי 

ל גבי הנס לעיר מקלט אין צורך לפרסם את הנושא מצווה... אב
 כ"כ לכן חייבו לשים שלטים..

 

"וכי יזיד איש על רעהו להרגו כערמה מעם 
 מזבחי תקחנו למות" (כא, יד)

אם יזיד איש להרוג את חבירו ״בערמה״ כי יטעון שאין לו משפט 
ת כי יכול להיות שהרג איש טריפה שאינו יכול לחיות, ״מעם ומו

על  יםקרבתקחנו למות״ תביא לך ראיה מקרבנות ה מזבחי
 ,המזבח, ולא חיישינן שמא טריפה היא, כיון שאזלינן בתר רוב

ושפיר  ,, כמו״כ רוב בני אדם אינם טריפותורוב בהמות כשרות
 חייב מיתה ההרגו...

 (מרן החיד״א בשם חכמי אשכנז)
 

"אם יקום והתהלך בחוץ על משענתו ונקה 
 המכה" (כא, יט)

שבת ובושת, אין ביכולתו  ,פוייר, צער ,כי אפי׳ כאשר משלם נזק
תורה שגרם לניזק, לכן המזיק אינו נקי לגמרי, הלשלם את ביטול 

״אך אם יקום והתהלך בחוץ״ שכאשר יתרפא הניזק יתהלך 
לבטלה, נמצא שלא ביטל 

יק תורתו של ניזק, אז המז
 ״ונקה המכה״ לגמרי...

 (כרם הצבי)
 

 לעי"נ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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 משפטיםפרשת 

 
 "עין תחת עין" (כא, כד)

בפסוק מוזכר ארבעה איברים ע'ין ש'ן י'ד ר'גל, שזה ר"ת "עשיר" 
אדם צריך להרגיש עשיר שיש לו איברים אלו שלמים שקיבל 
מהקב"ה, ולא יתלונן על מה שחסר לו אלא יודה תמיד על מה 

  שיש לו.
 אפרים)(רבנו 

 

׳׳אם ענה תענה אתו כי אם צעק יצעק אלי שמע 
 אשמע צעקתו׳׳ (כב, כב)

שאל רבי מנחם מנדל מקוצק: לשם מה כפלה התורה שלושה 
פעלים באיסור הונאת אלמנה ויתום: "ענה תענה" "צעק יצעק", 
׳׳שמע אשמע"? אלא, שכאשר מענים את היתום והאלמנה הרי 

ביתמותם, ויתלו בה את כל  עינויים הוא כפול, כי הם נזכרים
סיבת ההתעללות שאין להם משען ומגן, לכן גם צעקתם כפולה 

 במרירותה.
אומר הקדוש ברוך הוא: "אף אני אשמע את הכפילות 

 שבצעקתם". 
 (אמת מקוצק תצמח, קלא)

 

"כי תפגע שור אויבך או חמורו תועה השב 
תשיבנו לו כי תראה חמור שונאך... עזוב תעזוב 

 ה) -ד עמו" (כג,
ובגמרא (פסחים קיג:) שאלו איך שייך 'אויבך' ו'שונאך', והרי 
נצטווינו 'לא תשנא את אחיך בלבבך'. ותירצו בגמרא, שמדובר 
שראה בחברו דבר עבירה באופן שמותר לשנאותו ומצוה 

 לשנאותו (עיי״ש). 
ואמר המהרי״א, הרי הקב״ה מקיים את כל התורה כולה (שמו״ר 

ל יש לו לקיים בנו בני ישראל מצוות ׳פריקה׳ ל ט), ואם כן כביכו
 לסייענו ולהקל מעלינו עול משא הגלות. 

וא״ת שכך עלתה בידינו כי חטאנו, ומצווה לשנוא את החוטא, 
הרי אף על 'חמור שונאך' נצטווינו בפריקה. אלא ביאורו, כי דין 

יכול  -נוסף נאמר ב'פריקה' והוא מה שאמרו בגמרא 'כי תראה 
מוד לומר כי תפגע' (והיינו מקרוב), אמור מעתה, מרחוק, תל

מתי יקיים הקב״ה פריקה בבני ישראל, כשיפסיקו 'לעמוד 
מרחוק' שהרי מיום שחרב ביהמ״ק הפריש הקב״ה שכינה מן 

יתקרבו אליו ע״י  -הארץ (ר״ה לא.), מה יעשו בני ישראל 
התפילה, כמו״ש (תהלים קמה יח) ׳קרוב ה׳ לכל קוראיו׳ כי ע״י 

ריאה זו התפילה יהיה קרוב אלינו אז יקיים בנו הקב״ה 'עזוב הק
 תעזוב' ויפרוק מעלינו כל עול קשה.

(הגה״ק מהר״י אסאד זי״ע , דברי מהרי״א תהלים י' למה ה' 
 תעמוד ברחוק, הובא בבאר הפרשה)

 

 (כג, ז) "מדבר שקר תרחק"
אם אדם היה יודע כמה גדולה כוחה של האמת לא היה מעז 

 לשקר לעולם ... 
 פורט)ק(ר' אברהם אביש מפרנ

 

"וביום השביעי תשבות למען ינוח שורך 
 וחמרך" (כג, יב)

מה משמעותו של הביטוי "למען ינוח"? שאתה עצמך תשבות 
באופן כזה, שבכוח השבת שלך תשפיע על סביבתך, שגם 
בהמתך תנוח מעצמה, כפי שמספרת הגמרא על שורו של ר' 

 יוחנן בן תורתא, שסירב לעבוד בשבת גם אצל הגוי. 
 (אדמו"ר רא"מ מגור) 

 

"ועבדתם את ה' אלקיכם וברך את לחמך"  
 ה)(כג, כ

התחיל בלשון רבים וסיים בלשון יחיד. דברים שבקדושה צריך 
לעשותם בכלל ישראל ובשם כל ישראל, ולכן כתיב "ועבדתם", 
לשון רבים. אך ענייני הגשמיות, אפילו כשאוכלים יחד, הרי כל 
אחד אוכל לגופו. נמצא כי התורה והתפילה אפילו ביחידות היא 

ו כשנעשים ברבים, הרי הם לצורך הכלל, וענייני הגשמיות, אפיל
 כביחיד.

 

 "את מספר ימיך אמלא" (כג, כו) 
ידוע מאמר החכם: "הזריז ימיו כפולים"! כלומר, "זריז" מי שהוא 
מסודר בסדר היום ואוכל וישן בזמן, ובכל זמנו הפנוי הוא עסוק 
בתורה, ואין מוציא זמנו לריק, ולא מי שתמיד רץ וממהר בלי 

קרא זריז, שהרי אילו היה זריז לא היה ישוב הדעת, שזה אינו נ
צריך לרוץ אלא היה מספיק הכל ביישוב הדעת ובסדר נאות 

 ובכך ימיו הם כפולים.
ורמז לכך תמצא שאם תמלא את ה"יום" יולד לך עוד "יום", הא 

 כיצד? 
מילוי אותיות של "יום" הוא: יו"ד וי"ו מ"ם, כלומר, יש באותיות 

ד שהם גימטריא י') והיינו, אם -יש ו המילוי עוד "יום" (כי ביו"ד
תהיה זריז ותמלא כל יומך, תספיק כפליים לתושיה ממי שאינו 

 זריז.
ובזה פירש בספר "נפלאות מתורתך" את הכתוב כאן: "מספר 
ימיך אמלא", היינו, ימיך יהיו ברוכים ותספיק כפליים בהם 
מהרגיל, כי מספר ימיך, מה שקצוב לך, אמלא, היינו אמלא 

 יות של "יום" ויולד לך עוד יום... אות
 (פנינים)
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 "ורפא ירפא" (כא, יט)

מעשה שהיה בתלמיד חכם גדול, שסבל ממחלה מסוימת שכל 
אימת שהוא נתקף בה, הוא במצב מאוד מסוכן, והוא זקוק מיד 
לרופא. פעם אחת חש בהתקף כזה בליל שבת ובקושי רב ניגש 

 והתקשר לרופא שלו, וזה ענה לו שהוא מיד בא אליו.לטלפון 
אבל לפני שהרופא הניח את שפופרת הטלפון, שאל את החולה: 
בעצם, מנין לך מספר הטלפון שבו התקשרת אלי, הרי אין אני 

 בביתי עכשיו, כי אם בביתו של חולה אחר?...
מסתבר, כי החולה חייג מספר מוטעה, אבל משמים סיבבו כך 

פר לא נכון, ובדיוק היה זה מספר הטלפון של החולה שיחייג מס
האחר, שבביתו נמצא הרופא באותה שעה, כי אם היה מחייג את 

 המספר הנכון, הוא לא היה מוצא את הרופא.
בזה הראו לו משמים כמה רוצים להציל אותו, וזהו הלקח שיש 
ללמוד ממקרה כגון זה. הקב"ה יכול לסבב שלא יקבל התקפה 

רצה להראות לו כמה הוא חביב בעיניו, שהוא עושה בכלל, אבל 
 נס כדי להצילו.

סיפור נפלא אחר, שהתרחש באחד מימי המלחמה בירושלים, 
בשנת תשכ"ז. הדבר התרחש בשני מקומות, בשכונת אחווה 
ובשכונת בתי נייטין. חיילי הלגיון הירדני המטירו פגזים על 

וכתוצאה מכך  ירושלים, ומתוכם נפל פגז אחד על בלון של גז
פרצה שריפה, ואחר כך נפל עוד פגז על דוד מים, הדוד התפוצץ 

 והמים שפרצו מהדוד כיבו את השריפה...
הפשט הוא כך: אם הקב"ה היה רוצה שלא תהיה שריפה, יכול ו

היה לעשות שלא תהיה, אבל הקב"ה רצה להראות לאנשים כמה 
תגרום חביבים הם אצלו, ואז עשה שיפלו שתי פצצות, האחת 

שריפה והשנייה תכבה אותה, כנאמר: "מחצתי ואני ארפא" 
 (דברים לב, לט)

 

"אך אם יום או יומיים יעמוד לא יוקם כי כספו 
 הוא" (כא, כא)

פעם מת עשיר קמצן, והחברא קדישא רצו סכום גדול והיורשים 
לא רצו ליתן, ומעט מעט הסכימו להוסיף, ובין כך הי׳ מונח שני 
ימים עד שהושוו ביניהם, ואמר הרב בהספידו: ״אם יום או יומיים 
יעמוד״ המת שלא קברוהו עד שני ימים, ״לא יוקם״ לא ינקום 

בזותו, רק הוא עצמו אשם בעלמא דאתי, שלא רצינו ל המהקהיל
בדבר ״כי כספו הוא״, החיוב הוא בדבר כספו שלא רצה ליתן 

 (גן יוסף) בחייו...
 

והיו נשיכם ... "כל אלמנה ויתום לא תענון
 כג)-אלמנות ובניכם יתומים" (כב, כא

מעשה בגבאי בעיירה, איש 
נכבד, בעל בעמיו, שבא פעם 
לראדין, אל הכהן הגדול 

כשנכנס  ה״חפץ חיים״ זצ״ל.
בדחילו ורחימו אל הקודש 
פנימה, אמר לו ה״חפץ חיים״ 

בזעף: ״אינני רוצה להביט על פניך כלל! צא מביתי!״ והוא גורש 
 מביתו בבושת פנים. 

היהודי נבהל לשמע הדברים, ולא הבין מדוע קיבל יחס שכזה, 
 נגש אליו ושאל: ״רבי, מה עשיתי, על מה ולמה גורשתי?״

ם: ״אשם הנך בכך ששלושה מיליון יהודים השיב לו ה״חפץ חיי
נחנקים, נאנקים, ומובלים לכפירה תחת שלטון הבולשביקים! 

 אתה האשם בהן!!״ -ובכל שאר הצרות הרעות הגדולות 
חיל ורעדה אחזו ביהודי בשומעו אשמה כה נוראה יוצאת מפי 
כהן גדול. תמה ושאל: ״איך אומר עלי הרב שעשיתי, חס ושלום, 

לצרות הללו? הלא לא זו בלבד שלא עשיתי בזה  דבר שיגרום
כלום, ולא סייעתי חלילה לרעה, אלא אף אני מתאנח ובוכה כל 

 הימים, כמו כל היהודים, על כך!״
נענה ה״חפץ חיים״ ואמר: ״אכן, עכשיו אתה בוכה, אבל מה 

זכר ם אז בכית?! תרענן את זכרונך, והעשית בעבר? כלום ג
גבאי של תלמוד התורה בעיירה  שלפני שנים רבות אתה היית

פלונית, והיה שם ילד יתום מאביו. היה זה ילד שובב שהיה קשה 
לסבול את תעלוליו. כשפקע כוח הסבלנות שלכם, שקלתם 
והכרעתם להרחיקו. בך היתה תלויה ההכרעה, ואתה הוא זה 

 שפסקת שיגרשו אותו מתלמוד התורה!
צקי! וכיוון טרו 'היבליזוכר אתה מה היה שמו של הילד? ל

שגירשתם אותו מתלמוד התורה, לקחה אותו אמו, ורשמה אותו 
לבית הספר של גויים, ונעשה ממנו אותו ליאון טרוצקי, מנהיג 

 הבולשביקים!!!
נו...״, סיים ה״חפץ חיים״, ״עכשיו תאמר אתה, הלא הוא היה 
בעל כישרון, ואילו לא הייתם מגרשים אותו מה״תלמוד תורה״, 

ל להיות ראש ישיבה גדול, ולהציל רבים מישראל, הוא היה יכו
 ואילו עכשיו, כשגירשתם אותו שלא כהלכה, נהיה עוכר ישראל.
נמצא, שאתה הוא זה שאשם בכל אותן צרות רבות ורעות, 
שהמיט אותו ליאון טרוצקי על שלושה מיליוני יהודים! ועתה, 

 איני רוצה לראותך! כלך לך מביתי!
 ע חכם וייזהר שבעתיים על מעשיו. די במעשה נורא זה, ישמ

 (קול דודי דופק, לר' שלום שבדרון זצ"ל)
 

"אם כסף תלוה את עמי את העני עמך לא 
 תהיה לו כנושה" (כב, כד)

מרן הגר"ח מבריסק זצ"ל כסף ליהודי אחד וקבעו  ההלוופעם 
לא פרע, עברו  ההלווזמן פרעון הלוואה, וכשהגיע זמן הפרעון 

לא פרע, פעם אחד פגש את הגר"ח והרהיב כמה חדשים ועדיין 
עוז בנפשו להחציף ולומר, 'איזה בטלנות היא מהרב שאיננו זוכר 

'. והשיב לומר מרן ןהעניילי כסף ונשכח ממנו  השהלווכלל 
הגר"ח, איך זה יכולים אתם לטעון שאני שכחתי מההלוואה, הלא 
 יש מביתי לבית הכנסת דרך קצרה שתמיד הייתי הולך בה, אלא
מכיוון שהדרך הזו עוברת 
דרך ביתכם, על כן מיום 

לכם את הממון  ישהלווית
הפסקתי ללכת בדרך הקצרה 
הזו, כדי שלא לעבור ליד 
ביתכם, ולא להכשל ח"ו ב'לא 

 לעי"נ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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תהיה לו כנושה' ואני הולך בדרך הארוכה על אף הקושי שבדבר. 
ואם טענתכם היתה נכונה שברוב בטלנותי שכחתי מההלוואה, 

א הייתי כבר יכול לחזור וללכת בדרך הקצרה. אין זאת אם כן הל
אלא ראיה ברורה שזוכר אני עדיין היטב היטב את ההלוואה, 
ועדיין יש עלי את המורא של הלאו דאורייתא של 'לא תהיה לו 

 כנושה'. 
 (תורת חיים בריסק)

 

 "מדבר שקר תרחק" (כג, ז) 
יפר לי, תלמיד חכם מנקיי הדעת בשכונת הבוכרים בירושלים ס

כי בצעירותו למד אצל מורינו ורבנו רבי עזרא עטיה זצ"ל, ראש 
ישיבת פורת יוסף בירושלים. אותו תלמיד חכם נבחן אצל ראש 

 הישיבה, והיה אמור לקבל ממנו תעודת הוראה בחתימת ידו.
באותם ימים, הישיבה שכנה בעירה עתיקה, אך אותו תלמיד 

בירושלים, ובקש ממנו פגש את רבי עזרא עטיה בשכונת גאולה 
הביט רבי עזרא עטיה בתעודה ואמר  לחתום על התעודה.

לתלמיד, הזמן מונית וניסע לעיר העתיקה, שם אחתום לך על 
התעודה. תמה אותו תלמיד ושאל, רבנו! מדוע לטרוח ולנסוע 
לעיר העתיקה כבודו יכול לחתום פה? הביט בו הרב ואמר לו, 

ובאתי על החתום פה ישיבת ראה בני, בסוף התעודה כתוב: "
פורת יוסף בעיר העתיקה ירושלים", והיאך אהיה דובר שקר 
כשאחתום לך פה בשכונת גאולה ולא כפי שכתוב בתעודה פה 

 העתיקה? העיר
"מי חכם וישמור  העתיקה ושם חתם לו הרב. ואכן נסעו לעיר

 אלה ויתבוננו חסדי ה' ". ישמע החכם ויוסיף לקח.
 חבר בית הדין הרבני תל אביב) –יט"א (הרב זבדי הכהן של

 

 "מדבר שקר תרחק" (כג, ז)
שנה לימדתי את לשוני  13הצדיק ר' פנחס מקוריץ היה אומר : 

שנה כדי ללמדה  13לא לדבר שקר. לאחר מכן, עוד הייתי צריך 
כיצד לדבר אמת. ומעשה בצדיק ר' חיים הלברשטם, רבה של 

לון לעבר הרחוב, צאנז, שהיה עומד בביתו ומביט מבעד לח
כשהוא סוקר היטב את פני העוברים ושבים. לפתע קרא לאחד 
העוברים ובקשו להיכנס לביתו. הלה נענה לבקשתו ומיהר 
לחדרו. כאן שאלו ר' חיים : "אמור נא לי, לו היית מוצא עכשיו, 
תוך כדי הליכתך ארנק גדוש שטרות כסף, מה היית עושה? השיב 

עושה? הייתי מכריז וקורא  האיש: "מה פירוש מה הייתי
שמצאתי ארנק, עד שהיה מופיע בעל האבידה". הודה לו ר' 
חיים, והאיש עזב את החדר. לחש ר' חיים לעצמו "איזה שקרן!" 
שוב ניצב ליד החלון, שוב קרא לאחד העוברים הזמינו לביתו 
ושאלו באותה שאלה שהציג לראשון. האיש הרהר כמה שניות 

, אני איש עני ואביון הנה נזדמנה לי מציאה וענה: "רבי למה לשקר
שיכולה להקל על מצבי. בוודאי הייתי משלשל את הארנק לכיסי 
וממהר להסתלק מן המקום. רמז לו ר' חיים כי הוא יכול ללכת. 
כאשר יצא לחש ר' חיים : "איזה רשע" שוב חזר ר' חיים אל 

ה החלון, שוב קרא לאחד העוברים הזמינו לביתו ושאלו באות

שאלה. האיש נראה נבוך, חכך בדעתו, ולבסוף אמר: רבי מה אני 
יודע עכשיו כיצד הייתי נוהג לו מצאתי ארנק?" רמז לו ר' חיים 
ללכת. כאשר יצא האיש, לחש הרבי: "סוף סוף מצאתי איש 

 אמת!"
 

 "למען ינוח שורך וחמורך..." (כג, יב)
יה פתוח אל רבי אברהם פיש זצ"ל הגיע יהודי אמיד שמפעלו ה

בשבת, ורצה להעביר אל הרב פיש כסף לתרומה. היהודי הביא 
לו חבילת שטרות, אולם הרב לא הסכים בשום אופן לקבל את 
הכסף. כסף של חילול שבת לא יכנס לפה כך אמר לו הרב, 

והיהודי בשלו: מתעקש להעביר את הכספים לידי הרב. 
כי הרב יהנה ראה הרב כי הלה אינו מרפה, ובכל מחיר רוצה הוא 

מכספו. מה עשה? לקח הרב את השטרות, ולמול עיניו הנדהמות 
של היהודי, החל לקרוע את שטרות הכסף לגזרים, כאשר הינו 
אומר בפיו בקול: פו פו פו... לאחר מכן פנה לעבר האיש ההמום 
ואמר: כעת תאסוף את הניירות.... דע לך, אמר הרב, כסף של 

הלה נבהל וחרד, ויצא מהבית  חילול שבת לא יכנס פה בבית!
 בבהלה... 

לאחר כמה חודשים, שוב הגיע אותו יהודי לבית הרב פיש זצ"ל, 
ושוב חבילת שטרות בידו, והפעם, החזיק האיש אותם בביטחון 
גמור כי הרב כן ייקחם, ומיד החל לספר: "מאז שראיתי את 
מעשהו של הרב, וכיצד לא התפעל מן הכסף וקרעהו לגזרים, מני 

ז סגרתי את המפעל שלי בשבת, ואני ברוך ה' שומר שבת! א
ראיתי כיצד כבוד הרב מסרב בכל תוקף לגעת בכסף של מחלל 
שבת. הדבר עשה עלי רושם כביר, ובזכותך הרב סגרתי את 

 המפעל בשבת! הא לך כעת כסף כשר.... 
ומעשה באיש רב פעלים, מוה׳ רבי שמשון, אביו של אותו גאון 

ם איגרא. בשכנותו גר בעל בית מרזח שלא מופלא רבי משול
שמר שבת כהלכתה במכירת יינו, ונטל מעות מהקונים בשבת. 
רבי שמשון הוכיחו מספר פעמים, מדוע יחלל את יום השבת. 
אולם שכנו לא היטה אוזנו. כיון שראה רבי שמשון שדבריו אינם 
נשמעים, הזמין את שכנו לדין תורה אצל הרב האב"ד. כשמוע 

כי רבי שמשון מזמינו לדין, התפלא מאד, הלא ידע כי אין השכן 
לו כל עניני מסחר עמו... מיהר לבית הרב לשמוע על מה ולמה 

 הזמינו רבי שמשון לדין תורה... 
ציווה הרב על רבי שמשון לסדר טענותיו. פתח ואמר: חז"ל 

ת דליקה מצויה שבת קי"ט על כן אמרו שבמקום שיש חילול שב
הוא ירא מעונשו של שכנו זה שמחלל את השבת, ומפחד לגור 
בסמיכות אליו, לכן דורש משכנו, או שיסור מדרכו הרעה ואל 
יחלל את השבת, או שיקנה ממנו את ביתו בשוויו. כשמוע השכן 
על מה ולמה הזמינוהו לדין נכלם מאד מפני הרב. והבטיח לחדול 

 שבת מכאן ולהבא. לחלל את ה
 

לרפואת רפאל אהליהב בן מרים 

בסיוע עמותת "חינוך וסיוע באהבה"

 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

 עמותת "חינוך וסיוע באהבה" י"ל ע"יו



 .







".
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ֹ  – םִמְׁשָּפִטית ָּפָרׁשַ     ףָעִדי יְִצרֹות אֶ ף ָלכ

 

 

 676 ןִּגָּליוֹ ד                                                                                                       "בס 

 ח"תשע|  םִמְׁשָּפִטיָּפָרַׁשת  
 

 ָנא ִלְׁשֹמר ַעל ְקדּוַּׁשת ַהִּגָּליֹון | ָאסּור ִלְקֹרא ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה

משאו, ומצד שני חמור שצריכים להטעין 
 איזה מהם קודם?  -אותו

 

מלמדת  (לג ע"ב)הגמרא במסכת בבא מציעא 
וה קודם לפרוק מהחמור ושמצאותנו, 

ממנו הרובץ תחת משאו וסובל, וכך למנוע 
 אתלטעון לאחר מכן צער בעלי חיים, ורק 

 החמור שמשאו נפל.
 

שכך צריך  ,כאורה השכל הישר אומרל
פריקה לפני טעינה, מפני  -לנהוג תמיד

  צער בעלי חיים.
 

ובכל זאת אומרת הגמרא, שלפעמים 
באיזה מקרה יש  הטעינה קודמת לפריקה.

אוהב לפרוק " להקדים את הטעינה לפריקה?
 ". ה בשונאומצו -ושונא לטעון

 

עזרה לטעון שצריך  בעל החמורכלומר, אם 
ואילו הוא שונא שלי, שא על החמור את המ

סיוע לפרוק את המשא שצריך בעל החמור 
ה ומצו -שלי אוהבהוא מעל גבו של החמור 

לטעון. למרות ו לשונא שליקודם כל לסייע 
 ין של צער בעלי חיים. ישיש כאן ענ

 

", לכוף את יצרו? אומרת הגמרא כדי "מדוע
ע יכלומר לכופף את היצר הרע שמסרב לסי

כי יש  .וזה עדיף על צער בעלי חיים לשונא,
כאן צער בעלי חיים גם על האדם, שיש לו 
שנאה בלב, רחמנות עליו... והוא קודם 

 לחמור. 

ין זה מופיע במקום נוסף בתורה, יענ
א ִתְרֶאה ֶאת " :נאמרשם  'כי תצא'בפרשת 

ֲחמֹור ָאִחי אֹו ׁשֹורֹו נְֹפִלים ַּבֶּדֶר וְִהְתַעַּלְמָּת 
 .ב, ד)(דברים כ "ֵמֶהם ָהֵקם ָּתִקים ִעּמֹו

 

 .לואשני הבדלים בין שני הצווים היש 
  "ׂשַֹנֲאלא כתוב " 'כי תצא'האחד, בפרשת 

 ". ָאִחיאלא "
 

ָעזֹב "כתוב שני, שבפרשתנו הבדל הה
כצוב  'כי תצא'לו בפרשת י", ואַּתֲעזֹב ִעּמֹו

 ."ָהֵקם ָּתִקים"
 

 ן שנילהתבונן ולהבין מה ההבדל ביצריך 
 .ו בצורה שונה?ומדוע הם נכתבהעניינים 

 

לפרוק " -הקדוש מפרש רש"י -"ָעזֹב ַּתֲעזֹב"
". כלומר, החמור התמוטט כי המשא המשא

ן נמצא על י, והמשא עדיעליוהיה כבד 
וה עלינו ומצלכן , ואותו החמור ומצער

  .פריקה וטעינה -התורה שני צווים
 

פרוק את המשא עלינו לקודם כל כלומר, 
עלינו לשוב  גבו של החמור, ואחר כךעל מ

המשא על החמור בצורה ולטעון את 
 שיהיה מסוגל לשאת אותו.

 

 ."זו טעינה" -כאן פירש רש"י -"ָהֵקם ָּתִקים"
כלומר, אם נפל המשא מעל גבו של החמור, 

 ריםוה עלינו התורה לסייע לבעליו להומצ
 משא שנפל, ולהטעינו מחדש על גבהאת 

 .החמור
 

שני אם עומדים לפנינו הדין יהיה מה ו
חמורים: מצד אחד, חמור שרובץ תחת 

ֵמֲעזֹב לֹו ָעזֹב ַּתֲעזֹב ִעּמֹו ""ִּכי ִתְרֶאה ֲחמֹור ׂשֹנֲַא רֵֹבץ ַּתַחת ַמָּׂשאֹו וְָחַדְלָּת
 

 (שמות כג, ה) 

ח"תשע שבט כ"ה 10/02/2018  

משפטיםפרשת   
  מלכים ב, י"א -ויכרות יהוידע :הפטרה

 

ת"ר כניסה יציאה    

ם"י 16:45 17:58 18:35  

א"ת 17:02 17:55 18:31  

 חיפה 17:03 17:55 18:31

ש"ב 17:05 17:58 18:34  

 ב"לרפואת והצלחת יוסף ליאור בן דליה אפרת ובחלה ו'י ובכללם ציון בן צ"ת כל חולי עלרפוא

 , פרנסה טובהק"שז
   איתנה ובריאות

 לאליהו ניזרי בן ימנה 
 וגלית בת מסודי

  רפואה שלמה  
 לאיידה חיה בת אסתר 

  ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

  העלון מוקדש
 לעילוי נשמת

משה בן גורג'יה 

  העלון מוקדש
 לעילוי נשמת 

 מרים בת שרה ע"ה

 

 העלון מוקדש להצלחת  
 וב"ב חייםחגי                צחק אריאל בן טובהי

 שגית בת רותי       שמואל אימן בן אסתר זרי 
 חיים בן בכוריומשפ' שטרית                          

 שמים יראת        -ברכה רחל  מאיר ישראל בן
 גלית בת מסודי         ליאור יהושע סומך וב"ב

 רז בן שושנהא       יהודה אריה בן רחל ברכה
 קסירר אפרים וב"ב            רונן אברהם וב"מ

ארז מזרחי וב"ב        רחל ברכה בת פדילה דליה
 חי הפקות ואירועים   נעם יצחק בן רחל ברכה

 הצלחה בכל הענייניםיוסף ליאור בן דליה אפרת 
 אריה ושרה לוי וב"ב     וב"ב שלמה ודנה דוד

 לי יוסף חיים בן נסכהאקב          י.מ.י.ש כדורי
 שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב

 זיווג הגון וכשר במהרה  
אורן בן אסתר                       רונית בת סימי      

 סיון בת אסתר     תרצה בתיה בת ימנה נינט
 עמית בת טובה                   יוסף בן רוחמה

 אילן בן ג'וליאטנתנאל בן ג'ינה                     
 אסף בן סופיה             דוד עומרי בן יהודית
 מיטל בת מלכה          מאיר בן שרית ואליהו
 טליה עדן אסתר בת שולמית   יפית בת ג'ינה
 שירי ימנה בת שולמית       שמעון בן שולמית
 אנאל חביבה בת שולמית          אורן בן נעמי

 שושנה שירה בת סילביה

 קודש בר קיימאזרע    
גלית בת מסודי                  אליהו נזרי בן ימנה   

   שמואל אימן בן אסתר זריאילנה בת רוחמה
 רחל מרים בת יהודית               סיון בת אסתר

 נועה בת מזל טוב              משה מנחם בן רחל
 דניאל בן שרה ואושרית בת שושנה

 פואה שלמהר       
 יצחק בן עזרא     ברכה רחל  מאיר ישראל בן

 בריאות ואריכות ימים    -ימנה ניזרי בת סטה
 בריאות ואריכות ימים  -מרדכי ניזרי בן פרחה
 בת נעימה דליה אפרתמאיה בת עדי            

 שלו בן מזל פחימהסימי בת סוליקה
 דינה בת מזל            אורן בן אסתר              

 ימים בריאות ואריכות  -יהודית אסתר פראדל בת חיה
     נעמי בת רחל       נעם יצחק בן רחל ברכה     
 אפרים בן שרה    שירה שילת בת אורלי        

 אסתר בת סוליקה תמר פורטונה בת מיסה   
 מוריה בת רחל ברכה              נחום בן כיריה

 טובה בת אורה      רחל ברכהיהודה אריה בן 
  רחל בת זוהרההצלחה ורפואה   -יפה בת שרה

מישא אסתר בת זהרה          שאול בן סילביה     
 בנימין בן יקוט               עינת בת רחל ברכה 

רינת רחל בת עפרה                יצחק בן פנינה     
יצחק בן רבקה       רחל ברכה בת פדילה דליה    

 רונית בת סבריה                    קסנש בת דגטו
 יצחק בן חנון                 רפאל אבידן בן תקווה

 ר' אליעזר בן עטיה

 בברכת שבת שלום 
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון
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  ?כאשר אדם חתך בטעות בשר רותח בסכין חלבי או ההפך. מה דין הבשר והסכין

 

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

לדוגמא:  -בסכין זה גבינה רותחת ךהוא חתשעות האחרונות  24החותך בשר רותח בסכין חלבי בן יומו [דהיינו שבמהלך 
שו"ע (יו"ד סימן צד ס"ז). וכאשר  מקורות:בחתיכת הבשר כנגד מקום הסכין שחתך, הבשר מותר באכילה.  שיםייש שפיצה] אם 

וה המים ח"ו הבשר הרותח היה בכלי שני כתב הפרי חדש (שם ס"ק כג) להתיר, ודברי השו"ע מיירי דווקא בכלי ראשון. וכן העלה בשו"ת מק
 דברי השו"ע אפילו בכלי שני.ש(חיו"ד סימן ד) וכן נראה מדברי השו"ע יו"ד סימן קה ס"ב). אולם הרב פרי תואר (שם סק"ט) כתב 

 

ט"ז (שם ס"ק יג), חכמת אדם (כלל מז אות א). ועיין בש"ך  מקורות: אך צריך לחתוך כדי קליפה ממקום שבו חתך הסכין בבשר.
והסכין  נטל כולו כאחד ולא בפירורים. וע"ע חכמת אדם (כלל מב סי"א).ישי ,כא) דשיעור קליפה הוא שיחתוך בעובי כזה (יו"ד סימן צו ס"ק
 הרמ"א (יו"ד סימן צד ס"ז), ש"ך (ס"ק לא), חכמת אדם (כלל מז ס"ב). מקורות: חייב בהגעלה.

 

שו"ע (שם). וע"ע זבחי צדק (סימן צד ס"ק  מקורות: בבשר כנגד מקום הסכין שחתך, הבשר נאסר באכילה. שיםיאין שאולם כאשר 
 שחתך בו בשר רותח תוך מעת לעת. וכ"ה בכף החיים (ס"ק סה). ,שחתך גבינה רותחת בסכיןכמג) דהוא הדין להיפך 

 

, הבשר מותר באכילה. וצריך לחתוך מהבשר כדי קליפה, והסכין חייב בהגעלה שאינו בן יומוחתך בשר רותח בסכין חלבי 
כגון דגים  ,אם רוצים להשתמש בסכין לשאר דברים ,אולם שו"ע (יו"ד סימן צד ס"ז). מקורות:. לחלבשר רוצים להשתמש בו כא

שצריך הגעלה אין להשתמש בו לשאר דברים. עיין ש"ך (שם ס"ק  ,רמ"א (שם). אולם בסכין בן יומו מקורות: מותר.שהם פרווה, וירקות 
 לא), פרי חדש (ס"ק כז).

  
 
 
  
 

ניגש הרפואה -, שכאשר אושפז בביתזצ"ל ' על הגאון הצדיק רבי אריה לויןשבעים פנים לתורהסיפר ר' שמחה רז בספרו '
מנהל עסק גדול בירושלים, אני "שביקר את קרובו, וביקש ממנו לשוחח עמו ביחידות. סח לו אותו אדם:  ,אליו אדם

ם החלו מתרוצצים במחסן, עושים שמות בסחורתי ומכלים עכברים ועכברושי לאחרונה סובל קשות ממכת עכברושים.ש
ואף הוא הרים ידיים.  ,ממוני. הבאתי מדבירים מקצועיים ללא הועיל. רק בימים אלה הזמנתי מומחה להדברה מחיפה

 ?"שמא תוכל אתה לייעץ לי כיצד לנהוג
 

התחנן האיש. הרהר ר' אריה קמעא, ולפתע  "?ליהאמנם לא תוכל לסייע "אמר לו ר' אריה.  ",הלוואי והיה בידי להושיעך"
נרגש מאוד למשמע הדברים. לאחר שתיקה רועמת היה והאיש החל מחוויר ו ,יתה דממהיאיש. ההזנו של ולחש דבר מה בא

החל אותו אדם להתוודות: "לפני זמן לא רב סר לחנותי אז   ."אכן, צודק הנך, גנבתי...במשך דקה, קרא לפתע האיש: "
 ",המוכן אתה להחזיר את הכסף לבעליו?" .וברגע של חולשה כייסתיו..." ,י, שארנקו בצבץ מבעד לשולי גלימתוספרד 'חכם'

  . "שהיו בארנק ,, כי השמדתי את המסמכים'חכם'איני יודע שמו וכתובתו של אותו  ,הנני מוכן ומזומן, אולם"שאלו ר' אריה. 
 

וכי הנך מוכן להחזירו לבעליו כנגד סימנים. והיה  ,כי מצאת ארנק עם כסף ,פרסם מודעה בשלושה עיתונים"ייעצו ר' אריה: 
בה ש. כעבור מספר שבועות, קיבל ר' אריה גלויה, "חלק את הכסף לצדקה - אם תוך שלושים יום לא יבוא אותו אדם אליך

 תע כלעומת שבאו.וראה זה פלא העכברים והעכברושים נעלמו לפ ,כי שעה לעצתו ועשה כמצוותו ,סוחר וכתב לו אות
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'אק ֵחלֶ  -רוְֶהּתֵ ר ִאּסּו –ׁשֹוֵאל ּוֵמִׁשיב ַּבֲהָלָכה   
 משה בן גורג'יה ז"ל לעילוי נשמת ותמוקדש הלכותה

 ְמנּויִיםְמנּויִים ַהְקָּדַׁשת ֶהָעלֹוןַהְקָּדַׁשת ֶהָעלֹון  ִלְׁשֵאלֹות ַּבֲהָלָכהִלְׁשֵאלֹות ַּבֲהָלָכה
 

  ָנא ִלְפנֹות ָלַרבָנא ִלְפנֹות ָלַרבלשאלות לשאלות 
  ֵאִלָּיהּו ַחִּיים ִּפְנָחִסיֵאִלָּיהּו ַחִּיים ִּפְנָחִסי

  63291446329144--052052  ל'ל'ְּבטֵ ְּבטֵ 

  

  , , ִזּוּוג ָהגּוןִזּוּוג ָהגּון, , ְלַהְצָלָחהְלַהְצָלָחה, , ֵלָמהֵלָמהִלְרפּוָאה ׁשְ ִלְרפּוָאה ׁשְ , , ְלִעּלּוי ִנְׁשַמתְלִעּלּוי ִנְׁשַמת    ִנָּתן ְלַהְקִּדיׁש ֶאת ֶהָעלֹוןִנָּתן ְלַהְקִּדיׁש ֶאת ֶהָעלֹון
  77665522008844--005522  ""בטלבטלָנא ִלְפנֹות ְלִליאֹור ָנא ִלְפנֹות ְלִליאֹור   --""וכווכוֲחָזָרה ִּבְתׁשּוָבה ֲחָזָרה ִּבְתׁשּוָבה 

  90769269076926ִמּקּוד ִמּקּוד . . ְמַבֶּׂשֶרת ִצּיֹוןְמַבֶּׂשֶרת ִצּיֹון  8337583375א ת.ד. א ת.ד. 2626ַהּבֶֹׂשם ַהּבֶֹׂשם , רח' , רח' ֲעבּור ִליאֹור ַעְצמֹוןֲעבּור ִליאֹור ַעְצמֹון: : ְּכתֶֹבת ַהַּמֲעֶרֶכתְּכתֶֹבת ַהַּמֲעֶרֶכת

  

  eemmaaiill--ּבַ ּבַ   ְלַקָּבַלת ֶהָעלֹון ִחָּנםְלַקָּבַלת ֶהָעלֹון ִחָּנם
::ְׁשַלח ֶאת ְּכתֹוְבֶת ֶאלְׁשַלח ֶאת ְּכתֹוְבֶת ֶאל,  ,  ִמיֵדי ָׁשבּועַ ִמיֵדי ָׁשבּועַ 

  

PPnniinneeEEHH@@ggmmaaiill..ccoomm 

ְּכעֹוֵנׁשם ָּבִריַעכְ   

  העלון.בהחזקת יע לנו יקוראי העלון לסמבקשים, וממש מפילים תחינה מכם, אנו 
 הדפוס וחייבים את עזרתכם. -עותקים! אנו נמצאים בחובות מול בית 6,500-העלון ב"ה יוצא בכ

 הדפוס!-ה הולכת ישירות אך ורק לביתעריכת העלון והפצתו נעשית ע"י מתנדבים כך שהתרומ
 

אנא סייעו בעדנו להחזקת העלון! העלון אינו מכיל פרסומות. זכות המצווה בעז"ה תעמוד לכם אלף המגן בבריאות, 
נים, ילמעוני. קיימא, פרנסה בשפע וכל מילי דמיטב ולהבדיל גם לעילוי נשמה-הצלחה, נחת מהילדים, שידוכים, זרע בר

  .052-7652084 נא לפנות לליאור
 

 ולשלוח לכתובת למצוינת למטה הדפוס בו אנו מדפיסים)-(ביתס ובצרוף קר'דפוסית' תן לשלוח צ'ק, לפקודת ינכמו כן, 
   02798958. חשבון מס' 678(בנק לאומי). סניף מס'  10מס' בנק  -או להפקיד ישירות לחשבון

 בהפקדה בבנק לאומי) -(החשבון ע"ש ליאור עצמון 

 

גלאט"?  -אתה עושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך אותו לכשרות "מהדרין  
 צוות משגיחים תלמידי חכמים ידאגו לכך בכל אזור בארץ. ההשגחה החל מזמן הספקת הבשר ועד למנה האחרונה.

0526329144ט"א (הנייד באישור ועדה רוחנית) בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שלי   
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בעיר דאטץ  )1946( תש"זה'ו' בתשרי -נולד ב -זצ"להרב נסים פרץ המקובל  
קיבלו הוריו את האישור המיוחל בן חמש כשהיה בערך  .(ליד העיר מארקש)במרוקו 
עם עוד כמה מילדי רבינו , נחטף יום אחד .ירוחםב הבמעבר גרולארץ. הם לעלות 

ובחסדי שמים כוחות הביטחון הצליחו לשחררם.  המעברה על ידי הפדאיון הערבים
מנית בגן יבנה. רבינו התחנך אצל יבעקבות זאת עברה המשפחה למעברה הת

ה'מורי' התימני עד שהגיעו משפחות נוספות מיוצאי מרוקו ונפתח ת"ת לעדת 
שנים למד בבית ספר אזורי, ואחר כך עבר לישיבה תורנית 'שערי  11עד גיל מרוקו. 

 . שלום' במסמיה
 

 ).'נספחת לישיבת 'לומז'ה(וה ובפתח תק ללמוד בישיבת 'נחלת ראובן'בהמשך עבר 
. אולם תוך זמן קצר הפך לאחד לעזור לו בלימוד בתחילה הצמידו לו אברך

קבוצת בחורים ע"מ שיקדם אותם בלימוד.  ומהעילויים בישיבה והפקידו בידי
 בהמשך למד בישיבה גדולה 'אוצר התלמוד' ואף שימש כמגיד שיעור בישיבה.

 

הקים  )מו"ר מקוידינובאביו של האד( מיכאל ארליךר'  שיעור-ידהמגבאותם הזמנים, 
ישיבה לבחורים מכל רחבי הארץ כדי לחזקם בלימוד התורה. הוא ביקש מרבינו 

היה מכתת רגליו מחיפה שיעזור למצוא בחורים לישיבה והרב בתקופת בין הזמנים 
. בהמשך התבקש לעזור לבחורים הללו ומדי יום ביומו שבע בדרום-בצפון ועד באר

באוטובוסים ועוזר להם. בהמלצת הסטייפלר זצ"ל  בשעות הערב היה מגיע רבינו
  בירושלים. 'חברון'עבר לישיבת 

 

זצ"ל אצל המקובל הגאון הרב מרדכי שרעבי  לאחר חתונתו התחיל ללמוד קבלה
 'בית אל'ייסד את מוסדות התחיל ל )1980( ה'תש"מ בשנת. והיה לתלמידו המובהק

ד תורה 'תורת ישעיהו', כולל מסילת ישרים רמ"ח לוצאטו', תלמו' ה קטנהוישיב
, כולל ערב, כולל בעלי בתים, כולל גבוה אברכים ללימודים יום שלם בעיון, בהלכה

וכולל חצות, בו שוקדים אברכים מובחרים תלמידי חכמים מובהקים על  להוראה
  .הלימוד תורת הנסתר, מחצות הלילה עד הנץ החמ

 

, וארגון חסד המחלק מדי קרנות גמ"ח להלוות כספים לנזקקיםבנוסף הקים 
חודשיים מוצרי בשר לאברכים במחירים מסובסדים, עזרה במצרכים בתקופות 
החגים, חלוקת מכשירי כתיבה וילקוטים חינם, שיעורי תורה בכל רחבי הארץ,

  
 

 
 
 
 
 
 

 

   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ת מפואר בבני ברק, ימי תפילה, נסיעות לקברי צדיקים, תיקוני שובבי"ם מפעל הנצחה קהילתי, שיעורי נשים, בית כנס
 ועניו צנוע, שמיים ירא, ישר, וחיוך פנים מאור בעל חסד איש, ולבבי נפש אציל, מצויה בלתי ישראל אהבת בעל .ועוד

 לאביהם רבים שימש כמוהל. קירב. והקבלה הסוד בדרך ובפרט התורה תחומי בכל שקדן עצום. בקיא .בפרישות שנהג
אך קיבל הכל באהבה  -סבל ייסורים מרים לחייו בתקופה האחרונה רבים פנו אליו ונושעו.  .רבה באהבה שבשמיים

איש ליוו אותו בדרכו האחרונה,  20,000-כשנים.  65-חי כ ).2012(כ"ח שבט ה'תשע"ב -נפטר ב .והצדיק עליו את הדין
 .הוא נטמן בבית העלמין בבני ברקו
 

ביניהם:  .ילדים 13 ילדיו: ).רפאל אבוהבר' בת החזן (מרת רחל  אשתו: מרת סוליקה. אמו: (עסק בצורפות).' מימון ר אביו:
תרומת '(מח"ס ר' שמואל אביטן  חתניו: (המשמשים כרבנים במוסדות שהקים).ר' שלום, ר' משה חיים ור' אברהם ישראל 

 מרדכי שרעביר'  מרבותיו:. )בחורים 120בה לומדים בכל מחזור מעל הקים ישיבה בעיר אלעד, ( אלישיב קוביוף, ר' )'הדשן
ר' יוסף ברוכמן,  תקווה),-(הרב הראשי לפתחר' צבי הוסטר, ר' שלמה לוי, ר' ראובן כץ  רבינו היה תלמידו המובהק), -(בקבלה

  .מיכאל ארליךר' 
רבינו  עבור כך. מסוים כוםהבטיח לו ס ,גיד שיעור בישיבהכמרבינו את ) אביו של האדמו"ר מקוידינוב( מיכאל ארליךהרב מינה אשר כ

אך לישיבה לא היה אפשרות לפרוע את , כפי שהובטח לו קצ'כל פעם היה מקבל . יותר משנהבישיבה במשך ונתן שיעורים הסכים 
במי אני נושה?! " :עצמוקים ואמר לצ'לאחר זמן הרב בגדלות נפשו לקח את כל חבילת ה .קיםצ'קים וכך הצטברו אצל הרב חבילת צ'ה

על כל אותה תקופה ארוכה לשלם לו קים וקרעם, והודיע לרב ארליך שהוא מוחל לו ואין צריך צ'מיד לקח את כל ה ".במורי ורבי!
 .בהם לימד

 .םהצילו עם לרופא ושתלך, טוב נראה לא זה - לה אמרו ובצילום, צילום עשתההיא . גוש והרגישה כאבים חשה  שלי אמא אחד וםי"
 לא בצילום לפעמים" :ואמר הפדיון את לקח, קצת הרהר הוא .בצילום שאמרו מה לו ואמרתי, אליו ובאתי, פרץ לרב פדיון ממנה לקחתי
 . "בסדר יהיה , בעז"התדאג אל, טוב רואים

 

 שנים כמה עברו ה"וב !בסדר שהכל :הראו שם והתוצאות, ומקצועי מקיף יותר לצילום אותה ששלח, לרופא הלכה שלי אמא זה אחרי
 גידול עם אדםמקרה דומה של  עוד היה כי, יאמןי לא פשוט שזה אמרה היא, הזה הסיפור את לבתו שסיפרתי אחרי ...בסדר והכל

הצדיק  כנראה( ."הידועה הקשה במחלה חלה בעצמו שהרב לציין יש 'וכו כ"אח נעלם והגידול, שיבריא אותו בירך והרב ,בראש
 מפי ר' ר.ו. -)אחרים של םחוליי את עצמו על לקח

ץ זצ"לֶּפרֶ ם ִנִּסיב ָהרַ ן ַהָּגאֹול ַהְּמֻקּבָ  -ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים  
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םַהִּגְלּגּוִליד סֹו  

 רה בחדר.ופנימה ועמדו נפעמים נוכח מה שק
 

כשהייתי בחור צעיר "את עיניו ואמר:  פץ חיים'ח'לפתע פתח ה
 'למדתי בישיבה שהעומד בראשה היה רב גאון וצדיק בשם ר

שלמה, הוא היה מאוד מסור לכל בחור ובחור, והכניס הרבה 
 .'חשק ורצון לבחורים לעלות ולהתעלות בלימוד ובעבודת ה

 

לגנזי תה סתלק לבית עולמו, ונשמתו עלהלאחר ימים ושנים 
מרומים ועמדה לפני בית דין של מעלה, תורתו אותה השקה 

שהחדיר ו ,ניחן ןבהש ,לעדרים, ומידותיו המיוחדות והנפלאות
הביאו את בית דין של מעלה לשלחו ישר לגן עדן בתלמידיו, 

 כיאה לצדיקים ועושי רצונו יתברך.
 

נשמתו לשערי גן עדן נעמד מלאך שחור  הוהנה ברגע שהגיע
 'עם שקית קטנה בידו של כמה עבירות קלות שעבר רקטן 

עבירות  ותוטען שלנשמה כה גדולה וקדושה מעכבשלמה, 
 שכאלה את כניסתו לגן עדן עד אשר יתכפרו לו.

 

ד את "ד ולאחר דין ודברים קיבלו ביה"החזירו את דינו לביה
הזה לעולם  שובשנשמתו תרד  ,טענות המקטרג ופסקו

 גן עדן.לויזכה להיכנס  ,וקנו עוונותיוואז ית ,לתקופה מסוימת
 

שלמה, והוא זעק ובכה שאינו מוכן לשוב  'אך כאן התנגד ר
 אדרבה, – עלול הוא לחטוא, ובמקום לכפר כיהזה לעולם 

 ,איננו מוכן בשום אופן ל כןוע .עלול הוא להוסיף על עוונותיו
בטענתו ודנו שנשמתו תשוב ותרד מטה, שוב ישבו בית הדין 

נשמתו תרד ואז נעשתה פשרה,  ,כי צודקת היא ,ואמרו
לעולם, וכדי שלא תחטא תרד לעולם עיוורת, חירשת, 

 ואילמת...
 

את סיפורו, ואז לתדהמת כולם  פץ חיים'ח'ק היפסהכאן 
כשאני וחברי תומכים בו, הוא  ,התרומם במאמץ רב מכיסאו

וכשהגיע מולו קרא  ,צעד בצעדים איטיים לעבר התינוק
 שלמה..." 'הבא ר בקול "ברוך

 

שה שפרצה בבכי קורע לב יבאותו רגע אירע הלא יאומן, הא
רצה אל התינוק אימצה אתו אל ליבה ובדמעות שזלגו מעיניה 

אני אגדל אותך, ואשקיע " :על התינוק אמרה בקולה החנוק
ושוב אימצה את  ."י עד נשמתי האחרונה...יבך את כל כוחות

 ר.התינוק אל ליבה והם עזבו את החד
 

 עיוור, חירש ואילם -בעל מומים רבים תינוק אותו כאשר נולד 
 ראו בזה אסון וצרה נוראה.  הוריו -
 

ה לא ", הקבהענייןוגילה לפניהם את פנימיות  פץ חיים'ח'בא ה
כל דבר עושה בעולמו שום דבר סתם, אין מקרה בעולם, 

ואז שקורה בעולם הינו בהשגחה מופלאה עד הפסיק האחרון. 
אמיתות העניין. איזו נשמה קדושה נמצאת הבינו את ם ההורי

 בתינוק זה!
 

יהודי ר׳ שמואל שמו, שזכה ללמוד  התגוררה ותקו-בפתח
זצוק"ל זיע"א.  'חפץ חיים'שיבתו של הבצעירותו בראדין בי

שלמד בישיבה קטנה  ,דודבשם קומה מתחתיו גר בחור 
לגשת לר' בות בארץ, זה מכבר רצה דוד שיבאחת הי

, אך מחמת הבושה 'חפץ חיים'על העימו שמואל ולשוחח 
 הדחיק את רצונו. 

 

כאשר עלה דוד לישיבה גדולה חש עצמו גדול, ועם עזות 
ונקש על דלתו של ר׳ שמואל. לאחר דקדושה עלה קומה 

  :רגעים ואמר לומספר חשב  ,שהלה שמע את בקשתו
 

חפץ 'אני הגעתי לראדין בשנתו האחרונה של ה ,ראה"
, לישיבה כבר לא נשאוהו, והוא ישב ספון בביתו, אף 'חיים

כשכל  ,חולשתומפאת אנשים כמעט ולא זכו להיכנס אליו, 
אין לי מה לספר לך מאוד, כך שבעצם לו מאמץ היה קשה 

 . "הצדיקעל 
 

עתה נזכרתי במעשה "אמר: מספר רגעים אך לאחר 
ה עובדא, ואת זה ומצמרר שראיתי וחוויתי, בדידי הו

 . הם נכנסו פנימה, ור׳ שמואל החל בסיפורו."אספר לך
 

ערכו בישיבה תורנויות  'חפץ חיים'כידוע עקב חולשתו של ה
בהם ש ,בל יום ושעותוכל זוג בחורים קיבין כל הבחורים, 

  לשרתו ולשמש. הצדיקעליהם להתייצב בבית 
 

 ,ה התורנות שלי עם עוד בחור, וכמובןתיום אחד הי
, נכנסנו לחדרו בחרדת קודש, ה'חפץ חיים'התייצבנו בבית 

 ישב ליד השולחן ועיין בספר.הצדיק 
 

של קולות  נשמעולשמשו  ל מנתבעוד אנו עומדים לידו ע
קש להיכנס יזוג הגיע ממקום רחוק וב אנשים מחוץ לבית,

רבו לתת יסמטבע הדברים הגבאים . 'פץ חייםח'דחוף אל ה
(היה זה זמן שכבר לא נתנו להיכנס להם להיכנס עקב חולשתו 

  .אל הקודש)
 

נלחמו וצעקו, ולבסוף פרצו לא וויתרו, הם הזוג בני אולם 
כשאני וחברי  פץ חיים',ח'ח פנימה לחדר בו ישב הובכ

. האשה החזיקה בידה מעין ְלָׁשְרתֹוו ִצָּדיים משני עומד
קטן זהו כי תינוק  ,חבילה, ורק אחרי שנכנסה הבחנתי

  .ישןש
 

שעמדה בחדר, הניחה עליו את  ,קרבה למיטההתהיא 
 ."אני לא צריכה אותו!" :בקול חנוקבעצב התינוק ואמרה 

עיוור, חירש, ואילם ל"ע פרה כי התינוק הזה הוא יהיא ס
 מוותרת על דבר שכזה, באותו רגע פרצו שני והיא

 וקורע לב. בבכי נורא ההורים
 

הקשיב לכל דבריה, וברגע שפרצו בבכי  פץ חיים'ח'מרן ה
כאילו נרדם,  ,ונראה היה צדיק,נעצמו עיניו הקדושות של ה

גם הגבאים נכנסו  .התה בחדר דממיכעשר דקות (!) הי
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  ""משפטיםמשפטים""פרשת פרשת  
  ].ב, כג ["לא תהיה אחרי רבים לרעות ולא תענה על רב לנטות אחרי רבים"

      . מעולם לא ידעה המדינה הצבעה בהיקפים כה מסיביים. שו את הקלפיותב גד"מאות מיליוני אזרחי ארה
בכמה מקומות פרצו מריבות קטנות של . הגודש היה רב, כוחות הביטחון התקשו קצת להשליט סדר בקרב הציבור

  .הלכה ההצבעה והתקדמה, אבל ככלל, בתור" מי היה לפני מי"
; אחוזים גבוהים במיוחד נמנו באזור מדינות הדרום. הצביעו אחוזים שכבר 65 בערב דווח על מעל 8לקראת השעה 

  .פי כלבההצבעה כך הוגדרה " חגיגה דמוקרטית. "קנטקי וצפון קרולינה, ארקנסו
אבל במקום לקבל . המדגמיותמיליוני אזרחים ביקשו להתעדכן בתוצאות .  בלילה ננעלו הקלפיות10בשעה 
אין לנו ! אזרחים יקרים: "וכה אמר הנשיא. א תומס טיילורהיו אלה פניו של הנשי. קיבלו פנים חמוצות, תוצאות

,  אחד לא מסוגל ואף– אך כבר עכשיו אני יכול לקבוע לפי תוצאות המידגם שאני לא מסוגל, עדיין תוצאות אמת
  ".להנהיג יותר את ארצות הברית של אמריקה

הריני מודיע בזאת על , הלכך ובהתאם לזאת: "והמשיך, מתחת למצח חרוש קמטים, הנשיא הישיר מבט חד
  ".איש הישר בעיניו יעשה; מעתה". ארצות הברית של אמריקה"התפרקות הפדרציה 

  :הנשיא המשיך. הודעת הנשיא דמתה להטלת פצצת אטום על מעצמת העל
מעתה אין כל קשר . למדינת מיסיסיפי שממוקם בדרום, וסטס שבצפון מזרח'מעתה אין כל קשר בין מדינת מסצ"

מלבד זאת , אין כל קשר ביניהם. למדינת מונטנה שממוקמת באזור הרי הרוקי, ב" מיסורי שבמרכז ארהבין מדינת
נותק על ידכם , הקשר שחיבר את כל המדינות הללו יחדיו... ם"ששמות המדינות שהזכרתי מתחילות כולן באות מ

  !"במשאל העם" בעד"בשעה שהכנסתם פתק 
 אזרחי דלאחר מר; ובכן. ב להצביע" סיפרנו על מה התבקשו אזרחי ארהאך עדיין לא, כבר שמענו את דבר הנשיא

בו יענו אזרחי המדינה לשאלה " משאל עם"החליטה הממשלה לערוך , ב נגד מדיניות מס הכנסה"שנערך בארה
  ".בעד"או " נגד"לכל אזרח ניתנה האפשרות להצביע " ?האם אתה בעד ביטול מס הכנסה במדינה: "הבאה

הגיע הנשיא , מאחר שהרוב המוחלט בעם החליט לבטל את הכנסות המדינה ".בעד"כולם הצביעו לא קשה לנחש ש
ברור שמדינה ללא הכנסות ". ארצות הברית של אמריקה"למסקנה הבלתי נמנעת שבלתי מציאותי לקיים יותר את 

כה מעצמת העל מאותו יום הפ. הלכך הודיע הנשיא על ביטול הפדרציה. אינה יכולה ליטול על עצמה הוצאות
  ...לחמישים ואחת מדינות קטנות ומסוכסכות

: והמסר הוא פשוט. אך המסר שעולה ממנו הוא מציאותי ביותר, ש דלעיל הוא דמיוניאין צורך לציין שכל התרחי
רוב בעלי הרכב היו מצביעים בעד ביטול כל קנסות : הנה? רוצים הוכחות נוספות לכך! הרוב לא תמיד צודק

שיכון מ וכל אחד היה מצביע בשמחה בעד חוק שיקבע שמשרד ה"כל אזרח היה מצביע בעד ביטול המע, התעבורה
  ...לכל זוג שנישא ווילות 3יחלק 

מסיבה זו בדיוק התנגדו גדולי ישראל . אין זה מצדיק את העניין – גם אם הרוב מצביע בעד משהו, הנה כי כן
כ החלטת הרוב הינה "וא, שהרי רוב העולם טיפשים, וההיגיון פשוט". משאל עם"בתוקף ובנחרצות לעריכת 

הסיבה שהדמוקרטיה מצליחה ". דמוקרטיה"קוראים , דים מיליונים בעולםלו סוג, לאליל העכשווי ...טיפשות
           ". אחרי רבים להטות"התורה עצמה מורה . לכבוש את הלבבות היא מחמת שבמקורה היא יונקת מהאמת

  .היינו שהמושג הבסיסי שהרוב קובע הוא בהחלט נכון ומוצדק
      , האם אנו נשארים בפרופורציה אמיתית, מיםרוב של טיפשים או רוב של חכ, השאלה היא איזה רוב? אלא מה

  .גם אם ברור שהרוב לא צודק, או שמא נסחפים והולכים תמיד אחרי הרוב
מי שלמעשה קובע את כל מדיניות בית הכנסת הם גבאי . להרבה בתי כנסת בארץ ישראל אין מנהיג רוחני: דוגמא

אך השאלה היא האם לא , אורח דמוקרטי הגוןאין ספק שהגבאים נבחרו ב. אחד או שניים שנבחרו על ידי הרוב
האם במקרה זה הרוב צודק : ובמילים אחרות? מקדש המעט יוביל אדם בעל שיעור קומה רוחנימתאים יותר שאת 

  ?כאשר הוא לא בחר ברב שיכהן בבית הכנסת
           . לאשר מקדישים מזמנם ומרצם למען הכל, אנו יוצאים מתוך הנחה שציבור הגבאים הם אנשים מסורים

אך זה עדיין לא הופך אותם לברי סמכא בשאלות שזקוקות להכרעת (!) חלקם משמשים בתפקיד ללא כל משכורת 
אך האם זו כבר סיבה להותיר את , במקרים רבים אין בקופת בית הכנסת מספיק כדי לשלם משכורת לרב, נכון. רב

  ?הצאן ללא רועה
זקוקים לרב שיהווה סמל , העפיל בשלבי עבודה זו למשלכדי להצליח ל. עיקר עבודת התפילה היא עבודה שבלב

" סגולות"האם ניתן להישען על ? איזה כח עוד נותר לנו בימינו מלבד כח התפילה. ודוגמא לתפילה שיוצאת מן הלב
  ?ואיך ניתן לחזק את עניין התפילה ללא רב שישהה ויתפלל עם האנשים? למיניהן במקום על כח התפילה

אין ספק שלא חסרים בעלי שיעור קומה שיסכימו לקבוע את , אינה מסוגלת לשלם משכורתאך גם אם הקהילה 
על חברי , את עצמם בכח" ידחפו"אבל דמויות אלו לא ! גם בלי משכורת – מקומם בקרב קהילות על מנת להשפיע

נא לשמור על קדושת העלון    
   .וא בשעת התפילהאין לקר

 !מומלץ לקרוא בשולחן שבת

 ל" זצוקיה'ורג' עובדיה יוסף בן גרבנו הגאוןונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו" רחמה הייקוט רבקה בת, ו" בת דיאנה הימיכל אפרת חיה, ו"אורה בת מלכה הי, ו"שלמה אחיה בן הלן הי, ו"חביבה בת מוזלי הי, ו"מהרנגיז בת טאוס הילרפואת 



בקשו זאת אם רק י' מאות אברכים חשובים ישמחו למסור שיעורים וכדו! והם יבואו – הקהילה לבקש מהם לבוא
שהציר המרכזי של דמות כזו צריכה להיות חוץ מגדלותה הרוחנית גם התנהגות נאותה בעניינים , כמובן .מהם

  .)נצוצות( ולהאהיב את עבודת השם ולימוד התורה על כולם, רק כך ניתן להשפיע. שבין אדם לחברו
  ].ז, כג[ "מדבר שקר תרחקק"

 :ישיבת מיר מראשי ,ל"זצ רפאל שמואלביץ רבי הגאון אותו סיפר ,מאלף מעשה לפנינו
   ואפילו את , 30, 25-הוא עבר את גיל ה. לא זכה למצוא את זיווגו במשך שנים רבות ,מיר בישיבת שלמד מהתלמידים אחד
למותר לציין שייסורים גדולים עברו עליו ועל הוריו בכל התקופה . אך עדיין לא מצא את השידוך המתאים, 36- וה35- ה

            ,) שנים9-הצעירה ממנו ב (28כבת  נערה - שידוך שעל פניה נשמעה כמצוינת הצעת לו הוצעה ,37בהגיעו לגיל  .והארוכה הז
 .'ה ויראת צנועה ,טובות מידות בעלת

 תשאל הפגישה היא מן הסתם במשך: "ושאלו, ל"ניגש הבחור אל ראש הישיבה הגאון רבי רפאל זצ ,הפגישה עמה לקראת
. האמיתי שנים מגילי בכמה צעיר שהנני ולומר ,הגיל את' לעגל' חשבתי שאולי כדאי לי, וכדי לא להרתיע אותה ,לגילי אותי

זה דבר שולי ביחס לתכונות ולמידות , הלוא שנה שנתיים פחות או יותר: "הבחור הוסיף לטעון". ?האם מותר לי לנהוג כך
היא עלולה להיבהל מגילי המבוגר ולהפסיק , ה את גילי האמיתיכי כשאגל, ואם כן אולי רצוי שאנמיך מעט את הגיל, האדם

 של מעונו אל אכנס ה"ובע ,ברק לבני אני עומד לנסוע היום בצהריים: "ראש הישיבה השיב לבחור ...".את המשך הפגישות
 ."כך על אותו ואשאל ל"צז ל שטיינמן"מרן הגראי

: והשיב הדברים את שמע מרן. את שאלת הבחור הרב בפניו הציגו ,ל"הגראי לביתו של נכנס הגאון רבי רפאל שמואלביץ
 -חיסרון  עוד עליו תגלה שהיא לא כדאי ;מבוגר ומעוכב שידוך זמן רב  שהוא-על הבחור  הנערה יודעת כבר אחד חיסרון"

,  גילו המדוייק של הבחור המבוגרמהו, בחקירות ודרישות, הרי בוודאי קודם הפגישה היא תבדוק היטב !שקרן שהוא גם
שהיא   אלא- ? וכי לא ביררה זאת קודם לכן, מדוע היא שואלת; כבר בתחילת הפגישה היא תשאל אותו לגילו, ובכל זאת

וממילא כשהיא , מרבים לשנות מן האמת ולהפחית מגילם האמיתי, מכירה בעובדה שבחורים מבוגרים בגילאים שכאלו
 כדאי לו להיזהר מלהתגלות - סיים מרן - ולכן  ...שישקר או את האמת יאמר האם, אותו  לבחוןכוונתה היא, שואלת לגילו

 .את הדברים ומיהר להעביר לתלמידו, ל"צזל "ראש ישיבת מיר נדהם מעומק תבונתו של הגראי ...".כשקרן
 יאמר ולכן ,.)ב"ב י"ב" (יאחכם עדיף מנב"ל "כפי שלימדונו חז, והחליט לציית לדברי רבן של ישראל זאת שמע הבחור

 .מצב בכל בפגישה את האמת
 .האמיתי בגילו נקט והבחור .לגילו הבחור את הנערה שאלה ,תחילתה עם כבר ,ואכן ,החלה הפגישה
 .להתארס טובה בשעה החליטו זמן קצר ואחר, תבפגישו התאמה מצאו השניים
כל הסיבה ששאלתי . ערכתי בירור יסודי אודות הגיל המדוייק שלך ,שנפגשו לפני עוד" :הכלה לחתן סיפרה ,האירוסין לאחר

או שמא השקר רגיל על , היתה על מנת לבדוק האם הינך דובר אמת, אותך מיד בתחילת הפגישה הראשונה בן כמה אתה
, ךהתרשמתי מאוד ממידת האמת שב ,37וכשהשבת לי שאתה בן , ידעתי שרבים משנים מן האמת בגילאים כאלו... לשונך

  .)ופריו מתוק( ..."והחלטתי להמשיך את הפגישות

 ].א, כב ["מיםד אין לו כה ומתואם במחתרת ימצא הגנב וה"
שאין אדם מעמיד עצמו ורואה שנוטלים ממונו , יודע הגנב שהרי –לו דמים אין . חותר את הבית כשהיה –במחתרת אם 

אלא עומד כנגד , הוא לא נותר במקומו בחוסר מעש, בשעה שבאים לגנוב את ממונו של האדם, דהיינו(בפניו ושותק 
  .)י"רש(שאם יעמוד בעל הממון כנגדו יהרגנו , לפיכך על מנת כן בא הגנב, )הגנב להציל את ממונו

נכנס לחנות אדם , ביום מן הימים. ראובן מועסק כמוכר בחנות למתנות וכלי נוי שבבעלות שמעון:  כך היה-מעשה שהיה 
ותוך כדי שבדק , הקונה ביקש להחזיק את החנוכייה. והתעניין אודות חנוכייה מרהיבה מכסף טהור שעמדה על אחד המדפים

ודלק אחר הגנב בריצה , אך עד מהרה התעשת,  המוכר נתקף בבהלהראובן. לפתע פתח בריצה ונמלט מהחנות, ובחן אותה
הלה האיץ פתאום את , אך בכל פעם כשהיה מתקרב אליו, המוכר היה בטוח שהנה הוא מצליח ללכוד את הגנב ...מהירה

  ...והצליח להימלט שוב ושוב, מהירות ריצתו
ותוך כדי ריצה , פשוט החליט לוותר על החנוכייההגנב ; לפתע אירע דבר לא צפוי, כעבור מספר דקות של מרדף מתיש

  .הוא נטל את החנוכייה בשביעות רצון ושב אל החנות. ורוחו של ראובן שבה אליו, עקבותיו של הגנב נעלמו. השליכה מידיו
 ,הוא התחלחל לראות שגנבים רוקנו פריטים יקרים מהחנות... והנה שוד ושבר, נכנס אל החנות' עטור הניצחון'ראובן 
;  שתכננה מראש את הגניבה, המדובר היה בכנופיית גנבים מתוחכמים, כפי הנראה... ועוד כלי כסף ומתנות, חנוכיות, פמוטים

שאר החברים , ולאחר שהמוכר ישאיר את החנות ריקה וירחיק לכת,  האחד יברח עם החנוכייה-התכנית היתה פשוטה 
  .ייכנסו לבזוז ולשלול את תכולת החנות

, שכר שחייב בגניבה ואבידה-כדין שומר, ותובע את ראובן לשלם עבור גניבת הסחורה היקרה, בעל החנות, שמעוןעכשיו בא 
  ). כי הוא משתכר על ידה, על סחורת החנות' שכר-שומר'דינו של הזבן בחנות כ(

  ? מי הדיןעם ...כי מחמת הבהלה הגדולה מיד פתח בריצה ורדף אחר הגנב, לעומתו טוען ראובן שהוא היה אנוס
   , וכל אחד, כי רדיפתו אחר הגנב היתה בלתי נשלטת, יש לפטור את המוכר :א"ר הגאון יצחק זילברשטיין שליט"מוהשיב 

     , הוא מיד דולק אחריו, כי בשעה שאדם רואה גנב שבא וחוטף את ממונו, היה פועל כך במצב שכזה, גם בעל החנות עצמו
  .)! ג"שם קנ" (מיד עצמו על ממונואין אדם מע"ו, :)ז"שבת קי" (אדם בהול על ממונו"שהרי , בלי להפעיל שיקול דעת

. אין הוא מסוגל להישאר במקומו בחוסר מעש ולהימנע מלהצילו, שכשרואה את ממונו הולך לאיבוד, טבע הוא באדם: דהיינו
ובעל הבית , שכן הגנב יודע שאין אדם מעמיד עצמו על ממונו, מותר לבעל הבית להורגו,  גנב הבא במחתרת-וכתוצאה מכך 

רואים את הגנב , משום כך. יקום הוא עליו ויהרגנו, ומתוך כך מתכנן הגנב שכשבעל הבית ייאבק כנגדו, בק עמובוודאי ייא
  .  ומותר לבעל הבית להקדים ולהורגו, כאדם הבא להרוג
וכן , עת כן מסר לוכי על ד, פטור, ושמר בשמירה זו, אם ידוע בעיר דרכי השמירה של שומרי שכר: "כתבוהערוך השולחן 

כל בעל חנות , וגם בענייננו". פטור השומר, ונגנב באונס גמור, וידע הנפקד שאין השומר אצל הפיקדון, כשמסר לו דבר לשמור
  .ולכן פטור, ועל דעת כן העמידו הבעלים למכור בחנותו, הזבן לא אמור להימצא בחנות, מבין שבמצב שכזה

  .)2 אחת שאלתי(  לפטור אותו מתשלום דמי הגניבהומשכך יש, נראה שראובן נחשב לאנוס :לסיכום
  ,ל"ז פארי בת מונירה מרת נ"לע ,ל"זבת כורשיד חזני  מרת מונירה נ"לע ,ל"ז נוריאל חזני בן מרים ויעקב' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות

  ,ל"ז ניסן בן ננה נ"לע ,ל"ז שמואל בן חתון נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ"לע, ל"ז מרת מנסורה בת כשוור נ"לע, ל"ז עזיזולה בן שרה' ר נ"לע
  ,ל"נ מנחם בן פאני ז" לע,ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל"נ אליהו בן מרים ז"לע, ל"נ יוסף בן אסתר ז"לע, ל" זדוד בן כורשידנ "לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל" זטובה בת כורשידנ "לע

 .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל" זיאנו בן מיסה'לוצנ "לע, ל" זיהודה בן מעתוקהנ "לע, ל" זנ שמואל בן יוליאנה"לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל"נ שרה בת כורשיד ז"לע, ל"נ לידיה בת רחל ז"לע
  

  nati.hazani@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 03-5592523: למעוניינים בהפצת העלון
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 ‰ ∆ׂ̆ ָמעַנֲע ¿ ׁ̆ ƒנ  ו¿
ר ‰ר‰"ח ר'  ּפ≈ ƒַפ‡טס ר¿ ל ּפּוט∆ ¿„ ענ¿ "„) זˆ"ל  מ∆ י ַחּבַ י„≈ ƒי ֲחס ל≈ „ו… ¿‚ּ ƒמ) ‰ ≈ׂ̆ ַמֲע

י  י≈ ּ‚ו… ƒָח„ מ ∆‡ ,‰ ≈ׂ̆ ָכך¿ ַ‰ָו‰ ַמֲע יר", ו¿ ƒיּב ƒס" ‰ּו˙ו… ּב¿ ¿ ׁ̆ ƒיָניו ּב ע≈ ָרָ‡‰ ּב¿ ∆ ׁ̆
ר…‡ ל ּב¿ ז∆ ר¿ ל ּבַ ∆ ׁ̆  „ ≈̇ ע ָי ַ̃ ָ̇ ‡…„ ו¿ ּ‰ַ מ¿ בו… ס ַעל ַ‰ר ּ‚ָ ּפ≈ ƒם ט ˜ו… ׁ̆ ָ‰ָ‰ר, ַ‰ּמָ

ָעָל‰ ַעל ַ‰ר  ָנ‰ ו¿ ם ּפָ ָ ּׁ̆ ƒמ ,„…‡ ָ‡ר…ך¿ מ¿ ל ו¿ „ו… ל ּ‚ָ ב∆ ר ּבו… ח∆ ַ ׁ̆ ָ̃ ל‡חמ"כ 
 ˙ ר ּבו… ‡∆ ַ ׁ̆ ָ̃ ל, ו¿ ז∆ ר¿ „ ּבַ ≈̇ ˙ ָ‰ָ‰ר ָי ַ‚ּ ס¿ ƒפ ע ּב¿ ַ̃ ָּ̇ ם  ָ ׁ̆ ם  ַ‚ּ , מּוך¿ י ַ‰ּסָ ƒנ ≈ ׁ̆

„…‡ ‰ מ¿ ָ̃ ָע‰ ֲעמּו ¿̃ ƒּב ‰ ָ̇ ים ָ‰י¿ ƒר‰ָ ין ‰∆ ל. ּב≈ ב∆ ל ַ‰ח∆ ∆ ׁ̆ י  ƒנ ≈ ּׁ̆ ‰ּו ַ‰ ≈̂ ַ‡ל ָ̃ ָ ׁ̆  .
י ˙ ַ‰ּ‚ו… ָ‰ל, ‡∆ ָּ̃ ם ַ‰ ƒ‡‰ַ ם כ∆ נ¿ ˆו… ר¿ ƒּב ˙ ‡ו… ר¿ ƒי ל ƒנ‡ֲ ∆ ׁ̆ ר ּכ¿ ב≈ ך¿  עו… ַ‰ּל≈ ל  ַעל ּומ¿ ב∆ ַ‰ח∆
ר ָח„ ַמ‰≈ י, ‡∆ ƒנ ≈ ּׁ̆ ֲענוּ  ַל ל ַוּיַ יו, ָ‰ָעם ּכָ ָ„ּ ין ַיח¿ נוּ  ‡≈ נ≈ ˆו… ˜ ר¿ ַעּס≈ ¿̇ ƒ‰ ם ל¿  ַ‰ּיו…

ַו˙ ¿̂ ƒמ ּוט ּב¿ ּ̃ ƒל ,˙ מו… ָ̂ י ֲע ƒיּב¿  ּכ‡ ל ַוּ„ַ ּפו… ƒּ̇ ף כ∆ ≈ּ̇ „ ּיַ ƒל ּומ ם ‡∆ ‰ו… ¿ּ̇ עּוָר‰  ַ‰ ַ‰ּפ¿
 ‡ ל∆ ‰ ַ‰ּפ∆ ּב≈ ַמר¿ יָך. ַ‡ך¿ ל¿ ∆ּ̇ ח¿ ַּ̇‰ ָלָח‰ ַרּבָ ¿̂ ‰ַ ים ּב¿ ƒר‰ָ ין ‰∆ ׁ̆ ּב≈ י ƒ‡‰ָ ָעַבר. 

ם  ם ַ‰ּיו… ַ‚ּ ‰ ∆ׂ̆ ל ַיֲע מו… ¿̇ ‰ּו ‡∆ ≈ׂ̆ ַמֲע י ּכ¿ ƒי ּכ יַע ַ‰ּ‚ו… ƒ„ ָר˙ ‰ו… ח√ ּמָ ƒי מ ƒ‰ ַוי¿
ר ל. ַלֲעבו… ב∆ י ַ‰ח∆ ≈„ ַ‰ר ַעל י¿ ַ‰ר ל¿ ָעַבר  מ¿ ָ‰ר ו¿ ∆‰ ׁ̆ ר…‡ ּוב ל¿ ׁ̆ ס  ּפ≈ ƒט ׁ̆ י ƒ‡‰ָ

ם  ƒ‡‰ַ ל‰ָ ָּ̃ ‰ַ ˙ ַ‡ל ‡∆ ָ ׁ̆ רו…  ָ‚מ¿ ַ‰ר. ּב¿ ַ‰ר ל¿ ָלָח‰ מ¿ ¿̂ ‰ַ ל ּב¿ ב∆ ַעל ַ‰ח∆
ֲענּו  י, ַוּיַ ƒ„ָי ˜ ַוֲעָ‚ָל‰ ּב¿ ל ַ‰ּ„ַ ב∆ ר ַעל ַ‰ח∆ ‡ּוַכל ַלֲעבו… ∆ ׁ̆ ם  ∆ּ̇ ים ַ‡ ƒינ ƒַמֲ‡מ

ר ַע  ָּ̇ ֲעבו… ל¿ ם ָיכ… ƒ‡ ,„ָח ∆‡ ‰ ָ‰ל ּפ∆ ָּ̃ ל ַ‰ ָך ּכָ יַע ל¿ ƒר פ¿ ַּ̇ ּל…‡  ∆ ׁ̆ ‡י  ‰ ַוּ„ַ ָּ̇ „ ַע
 ˙ ב∆ ∆ ׁ̆ ים ָל ƒּכ ס¿ ּיַ ∆ ּׁ̆ ם  יכ∆ ינ≈ ּב≈ ƒי מ ƒמ ׁ̆ ם י≈ ƒ‡‰ַ ,ל ‡ו… ¿ ׁ̆ ƒי ל יף ַ‰ּ‚ו… ƒס ָ‰ֲעָ‚ָל‰. ‰ו…
ָבר ל…‡ ָ‰ָי‰  ‰ ּכ¿ ז∆ ל, ַ‡ך¿ ּבָ ב∆ ּ‰ ַעל ַ‰ח∆ ָ̇ ר ‡ו… רו… ¿‚ ר ‡∆ ∆ ׁ̆ ‡ֲ ך¿ ָ‰ֲעָ‚ָל‰ ּכַ ˙ו… ּב¿

יו. ן ַחּיָ ַסּכ≈ ים ל¿ ƒּכ ס¿ ּיַ ∆ ׁ̆ י  ƒמ 
ב לו… ַ‡  ≈ ׁ̆ ָכּ‰ יו… ˙ו… ם ֲעָ‚ָל‰ ּוב¿ ƒך¿ ע ַ‰ּל≈ ׁ̆ מ¿ י ƒ‡‰ָ ˙ ים ָר‡ּו ‡∆ ƒע‚ָ ‰ ר¿ ּמָ ַחר ּכַ

‰ּו.  נ≈ ¿ ׁ̆ ƒמ ָח„ ל¿ ַ‰ר ‡∆ ָכך¿ ָעַבר מ¿ ַח„, ו¿ ּום ּפַ ׁ̆ ל…‡  ‡ ּב¿ ָ̇ יחּו ƒנ „ ּב¿ ל∆ י∆
‰ּו  מ¿ ָּ̇  ‰ ַמּטָ ים ל¿ ƒ ׁ̆ ‰ּו'ָ‰ֲ‡ָנ יז∆ ≈‡ ‰ ו¿ י ‰ּו‡ ז∆ ƒן 'מ ּכ≈ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ים ל¿ ƒּכ ס¿ ƒ‰ ∆ ׁ̆  „ ל∆  ַ‰ּי∆

„ ל∆ יר ַ‰ּי∆ ƒּב ס¿ ƒ‰ „ַר ּיָ ∆ ּׁ̆ ƒמ . ך¿ ָעַבר  ,ּכָ ∆ ׁ̆  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ י „, ֲ‰ר≈ ַפח≈ י ל¿ ƒי ַמ‰ ָ‰ָי‰ ל ƒכ ו¿
י  ƒ̇ י ƒַעל ָ‰ֲעָ‚ָל‰, ָ‰י ˙ ב∆ ∆ ׁ̆ י ָל ƒיַונ ƒ̂ ם ‰ּו‡  ƒ‡ ,י ƒל ‰ּו‡ ָ‡ב ב∆ י ַעל ַ‰ח∆ ƒּמ ƒע

ָלל י ּכ¿ ƒ̇ ן ‡ו… ַסּכ≈ ינו… מ¿ ≈‡ ∆ ׁ̆  (ב‡ר ‰פר˘‰) .ָסמּוך¿ ּוָבטּוַח 

* * * 
ן ו… ׁ̆ ‰ ל¿ ינוּ  :)˘ב˙ פח( "יר˘ ז∆ ≈̇ ָ ׁ̆ ר¿ ּפַ ˙ּוב ּב¿ ָמע' ַ‰ּכָ ¿ ׁ̆ ƒנ ‰ ו¿ ∆ׂ̆ : ַעל 'ַנֲע

ב" ם ל≈ …̇ ּמו… ּב¿ ƒנּו ע כ¿ ַ‰ּלַ ¿̇ ƒ‰, ‰ָב‰ֲ‡ַ ים מ≈ ƒׂ̆ ך¿ ָ‰עו… ר∆ ∆„ נּו ָעָליו ,ּכ¿ ָסַמכ¿ . "ו¿
ם ּוָבטּוַח  ל≈ ָ ׁ̆ ב  ל∆ ם ּב¿ ƒַמי ָ ּׁ̆ ּבַ ∆ ׁ̆ ם  י‰∆ ƒים ַעל ֲ‡ב ƒכ מ¿ ל סו… ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒָלל י ˙ו… , ּכ¿ ‡ו… ּכ¿

„ ל∆ יו י∆ ƒמּוך¿ ַעל ָ‡ב עּוָר‰, ַ‰ּסָ ם ּפ¿ ‰ו… ¿̇ ַעל  ירו… מ≈ ƒֲעב ל , ַ‰ּמַ ≈̂ ּום  ׁ̆ י  ƒל ּב¿
˜ ל ָספ≈ ∆ ָליו .ׁ̆ ים ַר˜ ‡≈ ƒּו ַ̃ ‡ ּומ¿ ּבָ ƒל ¿„ּ ‡ ָ̃ עּומ¿ ים מ≈ ƒל ּל¿ ּפַ ¿̇ ƒים , מ ƒע ¿„ יו… ו¿

ָלם עו… ּיּוַע ּבָ ƒס ר ו¿ ז∆ ּום ע≈ ׁ̆ ין  ָר˙ו… ‡≈ ז¿ י ע∆ ֲע„≈ ל¿ ּבַ ƒּמ ∆ ׁ̆. 

 ואמצו חיזקו

 .דאווענען ביים נישט רעדט יונגעל יודישע א
 א גוט שבת

 ברגש נהלך מכון

 
 מ„ור

 ‚'בעמו„  לחידודי

 פסח כי, פסח ˜ו„ם פר˘יו˙' „ ענין
 לפני ל„בר ‰פ‰ ˘יכול סח פ‰

 ‰„יבור ‰י‰ במˆרים כי, ˙"‰˘י
 ו‡פילו לˆעו˜ יכלו ול‡ ב‚לו˙
 וי‡נחו לסוף ע„ פ‰ כב„ ‰י‰ מ˘‰
 כ"ו‡ח ל‚‡ול‰ ˜רוב ˘‰י‰' ו‚ו

' בחי ל‰ם ‰י‰ ל‡ וע„יין, ויˆע˜ו
 ע„ בלב ‰ו‡ ˆע˜‰ כי „יבור
 י˘ר‡ל בני ‡ל „יבר ‡ז, ˘יˆ‡ו

 ˆריך וכ˘‰פ‰. בכוונו˙ ˘"כמ
 ‰‡„ם ˆריך, ˙"‰˘י לפני ל„בר
 ˘"כמ ו‡ין, ˘פל עˆמו ‡ˆל ל‰יו˙

 לח˘וב ˆריך ‰˙פל‰ ˜ו„ם ע"ב˘
 מי ‰‡„ם וב˘פלו˙ ˙"‰˘י ב‚„לו˙

 ‰˙פל‰' ˘בס ‡מר ˘"ור'. וכו ‡נכי
 כ"ו‡ח עולם ‡„ון, ˙חל‰ כך ˙˜נו

 ',וכו ‡נו מ‰ ‡„ם י‰‡ לעולם

 כי, ˘˜לים' פ ˙חל‰ ˜ור‡ים ולכך
 ˘כל ל‡ח„ו˙ רומז ‰˘˜ל מחˆי˙

 ‡"כ ˘לם ו‡ינו חˆי ר˜ ‡ח„
' בס ˘"כמ חבירו ב‰˙חברו˙

 י"ע ‡"כ ל‰יו˙ ‡"‡ ו‡ח„ו˙
) ˜כח סימן' ב ˘ער( בכ˙בים ˘"כמ, ˘פלו˙

 ו‡ם ˘וין ‰„פין כל ל‰יו˙ ˘ˆריך
 '. וכו ‰מ˘˜‰ י˘פך, ל‡

 ˘‡מר מזיטומיר ז‡ב' רמ וסיפר
 כנופי‡ ע˘ינו חסי„ים כ˘נע˘ינו
 ו˘ו˙פין, ˙"‰˘י לעבו„ ו˘ו˙פו˙
, ב˘ו˙פו˙ „בר ‡יז‰ ל‰ניח ˆריכין

 ˘ל‡ ‰למ„ן ‰ניח למ„ן ˘‰ו‡ מי
 ˘‰ו‡ ומי, בז‰ ח˘יבו˙ לו י‰י‰
 כ"ו‡ח', וכו מיוחס ‡ו חכם

 במעל˙ו מ˙‚‡‰ ˘‡ח„ כ˘ר‡ינו
 חל˜ך מ˜בל ˘‡˙‰ כ"‡ לו ‡מרנו

 ובטל חל˜י ‡טול ‡ני ‚ם ]מ‰˘ו˙פו˙[
 ,‰˘ו˙פו˙

 (‡מרי פנחס)

...  ס"דב

' „ ‡˙ "ועב„˙ם ‰פסו˜ פירו˘ וז‰ו
, רבים ל˘ון פירו˘ יכם˜‡ל

 ‡ומר ‰וי בלב ˘‰י‡ עבו„‰ ו‡יזו‰י
 ‡ם ‰כ˙וב ו‡מר.), ב ˙עני˙( ˙פיל‰ זו

 „‰יינו יכם˜‡ל' ‰ ‡˙ ביח„ ˙עב„ו
 וברך ‰ˆיבור עם יח„ ˘˙˙פללו

 פירו˘ מימיך ו‡˙ לחמך ‡˙
 לך ˘˙‰י‰ פרנס˙ך ‡˙ ˘יברך
 . ורחב‰ טוב‰ פרנס‰

 מחל‰ ו‰סירו˙י פירו˘וז‰ו
 מ˙פלל ˘‰‡„ם י„י על כי מ˜רבך

 כל ממ˘יך ‰ו‡ ‰ˆיבור עם
 י˘ר‡ל כנס˙ על טובו˙ ‰˘פעו˙
 מעל ˜˘ו˙ ‰‚זירו˙ כל ומבטל
 עו„ יˆטרכו ול‡ י˘ר‡ל כנס˙

 ‡ם כי ‚˘מי „בר ˘ום על ל‰˙פלל
 ˘˙‰י‰ ˘לימ‰ ‰‚‡ול‰ על

 בימינו. במ‰ר‰
 (מ‡ור ו˘מ˘)

 

'. כו ‡וכל˙ כ‡˘' „ כבו„ ומר‡‰
 ל‰˘ם בעבו„˙ו ‰‡„ם „‰נ‰
 ˙ענו‚ מבי‡ ובמˆו˙ ב˙ור‰ י˙ברך
 לי„ע רוˆ‰ וכ˘‡„ם. למעל‰ ‚„ול
 ˙ענו‚ לו י˘ י˙ברך ‰˘ם ‡ם

 ‡ם, ז‰ על ‰ו‡ ‰בחינ‰ מעבו„˙ו
 כ‡˘ בוער ˘לבו רו‡‰ ‡„ם

 לו וי˘ ‡ו˙ו לעבו„ ˙מי„ ומ˙ל‰ב
 ‡ז ‰בור‡ בעבו„˙ ורˆון ח˘˜

 לו י˘ י˙ברך ˘‰˘ם מוכח בוו„‡י
 לו מסייעין ולכך מעבו„˙ו, ˙ענו‚

 מח˘בו˙ לו ו˘ולחין ‰˘מיםמן
 ‡מר לז‰. לבו ל˙וך ˜„ו˘ו˙

 ˘‰סימן', כו '„ כבו„ ומר‡‰
 כבו„ רו‡‰ ‡ם לי„ע ‡„ם כ˘ירˆ‰

 ממנו נ‰נ‰ ‰ו‡ ברוך ו‰˜„ו˘' ‰
 בוער לבו ‡ם ‡וכל˙ כ‡˘ ולז‰
 :ל‰בין ו˜ל כ‡˘

 (˜„ו˘˙ לוי)
 

 לזכות ידידנו הדגול

 הי"ו רחלבן  שמואל דודהנה"ח 
 ומשפ' החשובה

יָחה ַּבְּתִפ   ק"בארה ִויְזִניץ ּתֹוָרה ְלַּתְלמּוֵדי ְלַתְׁשַּב"ר ָלהיִּגָליֹון ְלִעּדּוד ְוִחזּוק ְּבִעְנַין ֲעבֹוָדה ֶׁשַּבֵלב ּוְזִהירּות ַהּׂשִ

'‚''''וו„„
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 לע"נ הוקדש המדור

 צבי גבריאל ר' הרה"ח המחנך

 זצ"ל קליין ארי' בהרה"ח

מדובשא מתיקא בעמח"ס

 

 המחנך ע"י נלקט

 הי"ו קליין אלימלך הרב

עילית מודיעין - ויזניץ קרית

ָ‡ז ַבּ„ו… מ≈ ָמם ל¿ רו… ך¿ ַ‰מ¿ ל∆ ‡˙ ‰עולם ˜ו„ם ברי - ַ‰ּמ∆

‰ „' מרומם ‚בו‰ ומוב„ל מן ‰עולם.‰י

ָלם ̇ עו… ימו… ƒמ ‡ ≈ ּ̆ ַנ ¿̇ ƒּמ‰ַ פ…ָ‡ר ו¿ ַ‰מ¿ ח ו¿ ּבָ ֻ ׁ̆  - ַ‰מ¿

מפו‡ר ומנו˘‡  ‰ו‡ מ˘ובחומ‡ז ˘בר‡ „' ‡˙ ‰עולם 
על ‰ברי‡‰ ו ˙ו˙, ˘מ˘בחים ומ‰ללים ‡על י„י ‰בריו

‰נפל‡‰ ˘בר‡, 
ועל ˘מנ‰ל 

 ‡ו˙ם ב˙בונ‰.

ל…  ָלם. ̃≈ ‡¡ י עו…
יָך  ַרֲחמ∆ ּב¿

ם  ים ַרח≈ ƒַרּב‰ָ
ינוּ  כ˘ם  - ָעל≈

 כמו ˘‡מרנו וכ„ו', עלינו בזריח˙ ‰˘מ˘ ˘‡˙‰ מרחם
˙רחם עלינו בכל ‰ענינים. ךכ .לעיל

נוּ  ן ֻעּז≈ עוז ו‰חוז˜ ˘לנו, על ‰ ‡˙‰ „' ‰‡„ון - ֲ‡„ו…

 .˘כל ז‰ ממך ‰ו‡
נוּ  ּב≈ ַ‚ּ ¿…˘ ƒל˘מור חז˜) (כסלע חז˜ ‰עומ„ ‡י˙ן  - ˆּור מ

 .ועלינ

נּו.  ע≈ ¿ ׁ̆ ƒן י ָמ‚≈
נּו ֲע„≈ ב ּבַ ָ‚ּ ¿…˘ ƒמ - 

עלינו  ו˘ומר ןונמ‚
חס‰ ומ ,נועי˘ל‰ו
 ו מכל עלינ

 ‡ויבנו.
 

˜ ‡˙ ˜בוˆ˙ פריˆים ב‡ו לב„ו: ˙˜ˆיר
וביı ינר‰"˜ רבי י˘עי' מ„‰מסופר על ‰

̇ רוב‰ ל‡ י˘מע ב‡מˆע זˆ"ל , ˘‡ף יריי
 2˘ר' י˘עי' ל‡ ˘מע ˙פיל˙ו. ‡חר 

 פריı ר˘ע,יריו˙ לי„ ‡וזנו, ‰חליט 
 לירו˙ ‡ל עבר חז‰ו ˘ל ‰ˆ„י˜.

‡ן מו… , ּכָ ˜ו… ּמ¿ ƒי מ ƒ‡ ַ̂ י ƒב ינו… ƒ„‰ַ ס ּכָ ֻ„ּ‰ַ ˜ ּנ≈ ƒז ,

י˙ו…  ƒח ַ‰נ¿ יָר‰ ַעל ָי„ו… ּוב¿ ƒ„ּ‡ַ ף רו… ¿‚ ∆‡ ˙ ַמּכַ
ן ז≈ ל ָ‰רו… ∆ ׁ̆  ˙ ט∆ ∆ ּׁ̆ יל , ַ‰ּמֻ ƒּפ ƒ‰ ‰ ב∆ ˙ ָ‰רו… ∆‡

 ‰ ָ̂ רּוך¿ ָ‡ר¿ ָ„ּ‰ַ- - - 

יר  ƒן ָ‰ע ƒמ ˜ ע ֻסּלַ ָ ׁ̆ ן ָ‰ָר ז≈ ˙ ָ‰רו… ∆̆ ב… יםּב¿ ƒנ ל , ּפָ ∆‡ ‰ ָ̂ „ ַ‰ַ‰ֲעָר עו… ּב¿
י ƒ„ּו‰ י˜ ַ‰ּי¿ ƒ„ּ ַּ̂ ָכ‰ , ַ‰ י ָ‰ֲ‡ˆּוָל‰ ָ‰ל¿ ָכל חּו‚≈ ָ‡ז ּב¿ ָר‰ מ≈ ¿„‡ֲ ¿̇ ƒ‰ ו¿

י˙ ƒרּוס‰ָ , ƒיםַע„ ּכ ƒ̃ ָח ¿ ׁ̆ יָע‰  ƒ̃ ר¿ ƒ‰ י. 

 ** * 

ר  ר≈ ּ‚ו… ¿̇ ƒ‰ ל „ו… ס ּ‚ָ ּכָ ֻ„ּ ˙ ע≈ יר ּבָ ƒע י‡ ּב¿ ƒ‰‰ַ‡יָל ƒמ ר , ס¿ ∆ ׁ̆ ˆּוָ„˙ו… ֲ‡ מ¿
ל  ‰ ַעל ּכָ ָ̇ רּוָס‰ ָ‰י¿ ך¿ ּפ¿ ל∆ יבּפ∆ י≈ ƒ̃ ,˙י ƒיָנ‰ ָ‰רּוס ƒ„ ל ַ‰ּמ¿ ∆ רו… . ׁ̆ ˜ו… מ¿ ƒּב

 ¡‡ ∆̂ ס  ּכָ ‡ ָ‰ָי‰ ַ‰ּ„ֻ ָמ ָ̂ ר¿ יּ‚∆ ƒּוָלם, נ‡ ,‰ חּוסו… ז∆ ƒי ם , ל…‡ ָ‰ָי‰ ּב¿ לו… ב¿ ƒי ל ≈„ ּכ¿

י˙ ƒרּוס‰ָ ‰‚ָ‰ָ ˙ ַ‰ַ‰נ¿ ר∆ ּמ∆ ַ̂ מּו˙ו… ּב¿ ¿„ּ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ˙ ס ; ‡∆ ּכָ ˙ו… ּ„ֻ יו… ַב„ ‰¡ ּל¿ ƒמ

יר ƒ ׁ̆ יָנ‰, ָע ƒ„ ל ַ‰ּמ¿ ∆ ׁ̆ ים  ƒָחב ר¿ ƒים נ ƒָטח ¿ ׁ̆ ַלט ַעל  ָ ּׁ̆ ∆ ָנ‰ ַ‡ף ַעל , ׁ̆ מ¿ ƒנ ו¿
כּו˙ ל¿ ל ַ‰ּמַ ∆̂ ים ‡≈ ƒָרב …̃  .ַ‰מ¿

‡ו…  ם ל¿ יָל‡ּ‚ַ ƒמ ּס¿ ƒס מ ּכָ ל ַ‰ּ„ֻ ∆ ׁ̆ נו…  יעּו , ז¿ ƒ‚ּ ƒ‰

ל  ∆ ׁ̆ יו  ָ̇ „ו… ˙ ַעל ‡ו… ָ‰בו… ל¿ ƒנ‰ַ ˙ מּועו… ¿ ּׁ̆ ‰ַ
ר  ר≈ ּ‚ו… ¿̇ ƒי ַ‰ּמ ƒ„ּו‰ י˜ ַ‰ּי¿ ƒ„ּ ַּ̂ ‰ַıי ƒב ינו… ƒ„ , ּב¿

נּו˙  ּמ¿ ַ„ּ ז¿ ƒ‰ ּבו… ל¿ ƒר ל ∆̇ ס≈ ‰ ּב¿ ּפָ ƒ̂ ‰ּו‡  ו¿

‰ ָ̇ ‡ו… י, נ¿ ƒּכ‰ַ ר לו… ל¿ ≈ ׁ̆ ַ‡פ¿ ¿ּ̇ ∆ בׁ̆ רו… ָּ̃ ƒרו… מ .

ם יַע ַ‰ּיו… ƒ‚ּ ƒ‰ ר ∆ ׁ̆ ‡ֲ ס , ּכַ ּכָ ֻ„ּ‰ַ ˜ ָ̃ ז¿ ƒּבו… נ

ַע  ס… נ¿ ƒי ל ל≈ ַר‚¿ ָחרו… ל¿ ס¿ ƒך¿ מ ל∆ פ∆ ָי‰ל¿ ל¿ „ו… , פו…

ַכח ל…‡  ָ ׁ̆ ׁ̆ רו… ¿„ ƒבו… ל ַרּכָ ˙ , מ¿ ∆‡ ‰ ∆ׂ̆ י ַיֲע ƒּכ

ם ּכָ ַ„ר¿ ָי‡ ּב¿ ר¿ ַ„ּ נ¿ ּפ∆ ַ̃ יר  ƒע‰ָ ıי ƒב ינו… ƒ„ ,ין ƒז‰ָ ר יּוַכל ל¿ ∆ ׁ̆ ַמַען ֲ‡ ˙  ל¿ ∆‡

י˜  ƒ„ּ ַּ̂ ל ַ‰ ∆ ׁ̆ ‰ּו  ≈‡ ַמר¿ יָניו ּב¿ יע≈ ƒ‡ ל¿ ƒך¿ . ַ‰ּפ יָל‡ , ּכָ ƒמ ּס¿ ƒס מ ּכָ יַע ַ‰ּ„ֻ ƒ‚ּ ƒ‰
ıי ƒב ינו… ƒ„ ˙, ל¿ ּבָ ַ ּׁ̆ ם ַ‰ ל יו… ∆ ׁ̆ ּומו…  ּ̂ ƒע ‡ ּב¿ ָ̃ ַ„ו¿  .ו¿

' י∆ ע¿ ַ ׁ̆ י י¿ ƒל ַרּב ∆ ׁ̆ נו…  עו… ל מ¿ ס ‰‡∆ ּכָ יַע ַ‰ּ„ֻ ƒ‚ּ ƒ‰ ,ּמּוָסף‰ַ ̇ יַל ƒפ ¿ּ̇ ע  ַ̂ מ¿ ∆‡ , ּב¿

 ‰ּ ָע‰ ּבָ ָ ׁ̆ ̃ ּב¿ ּיּו ƒ„ ָע‰ ּב¿ ¿̃ י˜ּבָ ƒ„ּ ַּ̂ ל ַ‰ ∆ ׁ̆ נו…  רו… ¿‚ּ ƒּל…‡ , מ ∆ ׁ̆ ים  ƒיר ƒ„ּ‡ַ ל ˜ו… ּב¿

ָמ‡  ָעל¿ יןמ≈ ַב˙ , ָ‰„≈ ר'ּ̇≈ ∆̇ ˙  'ּכ∆ ַ ׁ̆ „ּו ¿̃ ' ƒּב ∆ ר'ׁ̆ ∆̇ ‰ . ּכ∆ ָ̂ ר¿ ּפָ ∆ ׁ̆  ‰‚ָ‡ָ ¿ ּׁ̆ ‰ַ

 ƒ„ּ ַּ̂ ל ַ‰ ∆ ׁ̆ עו…  ּלו… ƒי˜מ ,‰ ָ̇ ָרָ‡‰ ָ‰י¿ ם , ּכ…‰ נו… ל ּ„ָ ∆ ׁ̆ ּלּוַח  ƒ̃ ז  ַּ̇ ƒי נ ƒַע„ ּכ

נו…  רו… ¿‚ּ ƒּמּולו… , מ ƒּמ ∆ ׁ̆ ל  ∆̇ ּכ… ‰ּוַטח ּבַ ם . ו¿ ∆̇ םּכ∆ ל ּ„ָ ∆ יר, ׁ̆ ƒּ̃ יַע ַעל ַ‰ ƒפ . ‰ו…

˙ ‡ו… ס רו… ּכָ י ַ‰ּ„ֻ ינ≈ ע≈ ר…ב , ו¿ ן מ≈ י‰∆ ר≈ חו… ˙ מ≈ ‡ו… ¿̂ יָנן יו… ≈‡ ∆ ׁ̆ ַעט  מ¿ ƒכ ם ו¿ ל∆ ∆‰
ָמ‰ ≈‰ ¿„ ַ̇  .ו¿

) ‡ ך¿ ָיבו… ≈ ׁ̆ מ¿ "‰)עב‰∆

יָ‡‰  ƒר ּו˙ ַ‰ּב¿ ׁ̆ ַחּ„¿ ¿̇ ƒ‰ ָר‰ע"י ו… ּ̇ ‰ַ 
י  ר≈ פ¿ ƒס יכּו ּב¿ ƒר ¡‡ י„ּו˙ ‰∆ ƒָין ֲחס נ¿ ƒר ע ָב‡≈ ם "ל¿ ָכל יו… טּובו… ּב¿ ׁ̆ ּב¿ ַחּ„≈ י„ ַ‰מ¿ ƒמ ָּ̇

י˙ ƒ ׁ̆ ‡ ר≈ ‰ ּב¿ ≈ׂ̆ ב  "ַמֲע ַ̇ י "‰ ב˜‰˘' ˜‰ַ‰ּז…ַ‰ר ּכָ ≈„ יָ‡‰ ַעל י¿ ƒר ˙ ַ‰ּב¿ ָר‡ ‡∆ ּבָ
ָר‰  ו… ּ̇ ל "ַ‰ ּכ≈ ַּ̇ ס¿ ƒ‡ ‡ּוָבָר ‡ ָ̇ י ַרי¿ ‡ו… ָמ‡ּב¿ ָלם , "ָעל¿ ׁ̆ ָ‰עו… ּ„ּו ƒח ∆ ׁ̆  ‡ ָ̂ מ¿ ƒנ

ים ע"י ‰ּו‡  ƒ ׁ̆ ּ„ּו ƒָבָנ‰ ַ‰ח‰ֲ‰ַ ׁ̆ ‰ו¿ ַחּ„≈ ּמ¿ ∆ ׁ̆  ˙ ∆ ׁ̆ ֻחּ„∆ ָר‰ "‰ ב˜ַ‰מ¿ ו… ּ̇ ָכ ּבַ ל ּב¿
ם ם . יו… ָכל יו… ל ּב¿ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי י נ≈ ם ָלנּו ּב¿ ע ּ‚ַ ּפַ ¿ ׁ̆ ƒנ ‰ ּז∆ ƒָר‰ ּומ ו… ּ̇ ˙ ּבַ ∆ ׁ̆ ֻחּ„∆ ֲ‰ָבָנ‰ מ¿

 ‰ ≈ׂ̆ ַמֲע ּו˙ ּב¿ ׁ̆ ַחּ„¿ ¿̇ ƒ‰ ‰ ו¿ ָ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ ˙ וו… ¿̂ ƒרּו ֲחזַ ַ‰ּמ ָ‡מ¿ ∆ ׁ̆ מו…  ם "ל "ּכ¿ ָכל יו… ּב¿
ים ƒ ׁ̆ ֲחָ„ יָך ּכַ ינ∆ ע≈ יּו ּב¿ ¿‰ ƒי. 



  

 

ָל‰‰ יָ ָ‰  י¿ ּלַ י ּבַ ƒ ׁ̆ י ƒל ¿ ׁ̆ ם  יו… ‰ ּב¿ ר , ז∆ "ו לט‡ו…
יָון  ƒס ים ˙רפ"ז. ּב¿ ƒ„י ƒי ֲחס נ≈ ‡ּו ֲ‰מו… ב¿ ַעל ָ̂

מו… ל ָ‰ַ‡„¿ ∆ ׁ̆ י˙ו…  ˙ ּב≈ ˙ו… ל¿ י "ר ּ„ַ ƒף ַרּב ס≈ ָח˜ יו… ¿̂ ƒי
ׁ̆ ı "ָ‰ַרַיי[ ויט¿ ƒו‡ יּוּבַ ל¿ ƒם"ע זימ ָכל יו… ב¿ ƒּכ ,

ל ƒי ˙ ַ‰ּלַ ים ַע„ ַלֲחˆו… ƒָבר כּו ַ‰ּ„¿ ָ‡ר¿ ¿̇ ƒנ ָ‡ז , ו¿
˙ ƒי ˙ ַ‰ּבַ ים ‡∆ ƒ„י ƒן ַ‰ֲחס ָעַזב ַ‡ֲחרו… ∆ ׁ̆  ˙ ע≈ , ּב¿

ב  ≈ ׁ̆ ַיי ¿̇ ƒי נ ƒע…ם ָ‰ַרּב ט¿ ƒַבר ָמ‰ל ָל‰, ּ„¿ ָכל ַלי¿ ב¿ ƒּכ .
ָ‡ז ∆ ׁ̆  ‡ ּלָ ן , ‡∆ ֲעמו… ּפַ ˆּול ָחָז˜ ּבַ ל¿ ƒ̂ ל  ַמע ˜ו… ¿ ׁ̆ ƒנ

˙ ƒי ל ַ‰ , ַ‰ּבַ ∆‡ ים ו¿ ƒ ׁ̆ י ֲ‡ָנ נ≈ ¿ ׁ̆ ˆּו  ר¿ ּפָ ¿̇ ƒ‰ ˙ ƒי ּבַ
ל ˜ו… ‡ּו ּב¿ ר¿ ָ̃ י„ּו˙ ַ‰‚: "ו¿ ƒ̃ י ּפ¿ לּוח≈ ¿ י˙. [‡ו.פ.ׁ̆ ƒ‡ ָ ׁ̆ ָטָר‰ ַ‰ֲח ¿ ׁ̆ ƒּמ‰ַ [

נוּ  ן. ֲ‡ַנח¿ סו… ר¿ י‡ו… נ≈ ¿ ׁ̆ י‰ּו  ƒמ ?‡ ָ̂ מ¿ ƒיָכן ‰ּו‡ נ ≈‰ ָס‰ ?" ו¿ נ¿ כ¿ ƒם נ י‰∆ ≈̇ בו… ¿ּ̃ ƒע ּב¿
ים  ƒ ׁ̆ ˙ ֲחמּו ֻלּ‚ַ ˜ּפ¿ ∆ ׁ̆ י נ∆ ל≈ כ¿ ƒּו ּב¿ , ּב„ מ¿ ע∆ ּנ∆ ∆ ָר‰ׁ̆ ָ ׁ̆ ּוָר‰ י¿ ַע ַמ‰ , ׁ̆ מו… ¿ ׁ̆ ƒי ל ≈„ ּכ¿
˙ ו… ׂ̆ ם ַלֲע י‰∆  .ֲעל≈

י˙ ƒ‡ ָ ׁ̆ ָטָר‰ ַ‰ֲח ¿ ׁ̆ ƒּמ‰ַ ׁ̆ י ƒ‡ , ם ַנֲחַמ ≈ ׁ̆ ‰ ּב¿ ֻלּ‚ָ ׁ̆ ַ‰ּפ¿ סו… ר…‡ ‰ּו„ƒ ָ̂ , ןנ¿ יר י¿ ƒי ע
ויל ƒעו יר נ∆ ƒע‰ָ י˙, מ≈ ƒ„י ƒָח‰ ֲחס ּפָ ¿ ׁ̆ ƒמ ן ל¿ יו ָנַסע, ּב∆ ƒב‡ָ ∆ ז¿  ׁ̆ ƒַמּנו… ּב 

 ׁ̆ ַ‚ּ ƒנ ׁ̆ ויט¿ ƒו‡ יּוּבַ ל¿ ל ל∆ י ‡∆ ƒַרּב‰ָ ƒ‰ ‡י ‰ּו ƒַמר לו… ּכ‡ָ יַע ו¿ ƒ‚ּ  …ַלֲער ׂ̆ ּפּו ƒך¿ ח 
˙ ƒי ָכל ַ‰ּבַ ˜ ּב¿ ָ„ּ ¿̃ „ֻ י ל…‡ . מ¿ ƒַרּב‰ָ ∆ ׁ̆  ‡ ּלָ ∆‡ ˙ ָ ּבו… ַל ׁ̆ ƒל ƒָבר יך¿ ו¿ , יםּ„¿ ƒ ׁ̆ מ¿ ƒ‰

ע…ם  ט¿ ƒר ל ∆ ׁ̆ ‡ֲ ָר‰מ≈ ָ̃ ‡ּוָמ‰ ל…‡  ּלּו מ¿ ƒ‡ ָפָניו ּכ¿ ׁ̆ ַ‰ּפ¿ . ל¿ ןנַ , ‰ֻל‚ָּ ר…‡ סו… , ֲחַמנ¿
י  ƒַרּב‰ָ ‡ ּמָ ∆ ׁ̆  ׁ̆ ַ ׁ̆ ּבƒ ָח ַיס¿ י˙ו… ו¿ י ּב≈ ≈ ׁ̆ ם ַ‡נ¿ ƒַח ע ח≈ ו… ׂ̆ ם ַמ ָל יר י¿ ם ‰∆ י‰∆ ‰ ֲעל≈

ַמר ָ‡ז , לו… ‰ ו¿ ּל…‡ ַיּט∆ ∆ ׁ̆ יָר‰  ƒ̃ ˙ ַ‰ֲח ן ‡∆ ˆו… ר¿ ƒל ּכָ ּב¿ . ‡ו.פ.ַ‰‚ּכ ∆ ָנ‰ ּפָ , ך¿ ׁ̆
יף  ƒ̃ ַּ̇ ל  ˜ו… ר ּב¿ ב∆ ע≈ יםל¿ ƒ ׁ̆ ‰ : "ַ‰ֲחֻמ ּו∆ ַ̂ ∆ מ¿ ׁ̆ ם  יכ∆ י ֲעל≈ ƒנ‡ֲ ַּ̇ יּל…‡  ƒחּו ל¿ ּנ ≈ ׁ̆ י ַ‡נ¿

ם י‰∆ ינ≈ ר ּב≈ ַ„ּב≈ ˙ ל¿ ƒי ‡ּו , ַ‰ּבַ םר¿ ∆ּ̇ ַ‰ר¿  !"‰ּוז¿
ן  סו… ָנ‰ ַנֲחַמנ¿ ן ּפָ ּכ≈ ƒר מ ַ‡ח≈ ר ל¿ ב∆ ע≈ רו… ל¿ ז¿ ם , עו… ≈ ׁ̆ בַנַער ּב¿ ַח˙ , לּול≈ ּפַ ¿ ׁ̆ ƒּמ ƒמ

ב  יָ‚‡לּול≈ ƒיר ר ƒע‰ָ י˙ מ≈ ƒ„י ƒר , ַ‰ֲחס ∆„ ר ח∆ ב∆ ע≈ נּו ל¿ פ¿ ƒנ ו¿
ל  ∆ ׁ̆  ‰ ּיָ ƒר פ¿ ƒי ַ‰ּס ƒַרַייָ‰ַרּב‰ָ ı" …ַלֲער ׂ̆ ּפּו ƒך¿ ּבו… ח . ‡ ּלָ ∆‡

ָ‡ז ∆ ם, ׁ̆ ָ̇ ר ‡ו… ַ̂ ָע ם ו¿ י‰∆ ׁ̆ ֲ‡ל≈ ַ‚ּ ƒל…‡: "נ ‰ ! ל…‡ ו¿ ר ַ‰ּז∆ ∆„ ח∆ ּב¿
 ׂ̆ ַחּפ≈ ּו˙ ל¿ ׁ̆ ם ר¿ ין ָלכ∆ ם . ‡≈ ƒָיַ„י ˙ מו… ָזרו… ם ּכ¿ ƒַוַ„‡י ָיַ„י ּוּב¿

ם כ∆ ּלָ ∆ ׁ̆ ם  ƒי„ָ זּו ל…‡ , ַ‰ּיָ ּלוּ ָיע≈ ≈‡ ׁ̆ ∆„ י ˜ו… ב≈ ¿̇ ƒכ ַע ּב¿ ּ‚ו… נ¿ ƒל ֈ"!
ַ‚ע ר∆ ֲ‰לּו ל¿ ּבָ ¿̇ ƒים נ ƒׂ̆ ַחּפ¿ י ַ‰מ¿ נ≈ ¿ ׁ̆ , ׁ̆ ַנ˙ ר…‡ ּכָ ַ‰ר¿ בּו ּב¿ ָעז¿ ו¿

ר  ∆„ ˙ ח∆ ים ‡∆ ƒב ָ̇ ל ַ‰ּכ¿ ∆ י ּוָפנּו ׁ̆ ƒר ָ‰ַרּב ∆„ ח∆ ׂ̆ ּב¿ ַחּפ≈ רל¿ ‡ּו . ַ‡ח≈ ¿̂ ּל…‡ ָמ ∆ ּׁ̆ ƒּומ
ל  ָמך¿ ּכָ ס¿ ƒּובמ ׁ̆ יעּו , ָח ƒ„ י ‰ו… ƒו… ָלַרּב˙ ר ‡ו… סו… ¡‡ ‡ּו ל∆ ם ּבָ י ‰≈ ƒּכ. 

ַמע  ָ ּׁ̆ ∆ ּׁ̆ ƒי ָ‰ מ ƒןַרּב ין , ּכ≈ ƒב ≈‰ ‰ י∆ ¿‰ ƒן י ָּ̇ ƒי ל…‡ נ ƒּכ ַ ׁ̆ ˙ ל¿ ָל ‡∆ ּנו… ם˙ ַ‰ח¿ ָ̇ ּכ≈ , ָט ∆ ן ׁ̆
 ‰ּ ָ̇ יˆּו ƒֲער ‰ ּבָ ָ̇ „ּוָע‰ ָ‰י¿ י˙ י¿ ƒ‡ ָ ׁ̆ ָטָר‰ ַ‰ֲח ¿ ׁ̆ ƒּמ‰ַ , ∆ ׁ̆ י ֲ‡ : "ַמר ַר˜ך¿ ָ‡ ל ּכָ ּב¿ ƒנ

 ׁ̆ ר≈ ̇¿ , ּ„ו… ƒ‰ ין ּול¿ ƒּל ƒפ ¿ּ̇ יַח  ƒנ‰ָ ּו˙ ל¿ ׁ̆ י ר¿ ƒן ל ≈̇ ּנָ ƒּ̇ ∆ ּל≈ ׁ̆ םל ּב¿ ּפַ ם ַ‰ח…˜ ו¿  .ָכל יו… ƒ‡
יר ז…‡˙ ƒּ̇ ‰ , ַמ ∆ ׁ̆ ר¿ ּיֻ ∆ ׁ̆  ׁ̆ ר≈ י ּ„ו… ƒנ‡ֲ ˙ ל ַר˜ ‡∆ כו… ¡‡ י ל∆ ƒל ָ‰ ל כ∆ …‡ ∆ ַלי ּיוּ ׁ̆ ָב‡ ‡≈

י ƒ̇ י י ּב≈ ≈ ׁ̆ י ַ‡נ¿ ≈„  ".ַעל י¿
ל  ∆ ׁ̆ ˙ו…  ָ ׁ̆ ָּ̃ י ּבַ ƒי ַנֲחַמ ָ‰ַרּב ≈„ ּיּוב ַעל י¿ ƒח ‰ ּב¿ ָ̇ נ¿ ע∆ ןנ∆ סו… ‰וּ  נ¿ י ָלַר ‡ ָ‡ַמר ו¿ ƒי ּב ƒּכ

 ¿ּ̇ ּמו…  ƒל ע ּטו… ƒל ל ין‰ּו‡ ָיכו… ƒּל ƒים , פ ƒָפר ים ו¿ ס¿ ƒּפ ַ‡ף ּ„ַ טו¿ יַח לו… ַ‡ף ‰ƒ ו¿ , ע≈ ƒט  ב¿
יַע  ƒר ׁ̆ ל…‡ ַיפ¿ י ƒ‡ ∆ ללו… ׁ̆ ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒ‰ ּל¿ ƒכ¿ , מ ƒל ƒר…‡ ּומ ¿̃ ƒּל ƒבמ ו… ּ̇ ." ‰ַ „ ם עו… ּיו…

ם כ∆ ¿̇ י ב≈ ּובּו ל¿ ׁ̆ ֲ‡לּו , "ָ‡ַמר לו… ", ָּ̇ ¿ ׁ̆ ƒי˙ ַ‰ּס…ַ‰ר י ב≈ כ∆ ‡∆ ּב¿ ר מƒ ם ַר˜ ̇¿ ּפַ ס¿
˙ לו… ≈‡ ¿ ַ‡ַחר , ׁ̆ םּול¿ כ∆ ¿̇ י ב≈ ּוב ל¿ ׁ̆ לּו ָל ן ˙ּוכ¿ ּכ≈ ƒמ." 

 ˙‡ ≈̂ ם  ≈„ י ˜ו… ƒי˙ו… ָ‰ַרּב ּב≈ ƒר מ ב∆ ע≈ חּוıל¿ יָנ‰ לו… ּבַ ƒּ̇ מ¿ ƒ‰ ∆ ּׁ̆ י˙  ƒנ כו… ָנַטל , ַ‰מ¿
ל  ∆ ׁ̆ ין  ƒּל ƒפ ¿ּ̇ י˙  ƒּ̃ ַׂ̆ ך¿  ˙ו… ּמו… ּב¿ ƒי, ר"˙ ר˘ע"‰ ‡ ַרּבָ ָ ׁ̆ ימּו ƒ ׁ̆ י˙ , ו¿ ƒַטּל

ָר‰ ים, ַוֲח‚ו… ƒָספ ים נו… ƒ̂ ים ַוֲחָפ ƒיל ƒ‰ ¿̇ ּ„ּור ּו ƒס .
ים  ƒ̂ ˙ ַ‰ֲחָפ ∆‡ ˙‡ ≈ׂ̆ ‰ ָל ָ̂ י ל…‡ ָר ƒַרּב‰ָ ∆ ׁ̆ יָון  כ≈ ו¿

מו… ¿̂ ַע ם , ּב¿ ָ̇ ן ‡ו… ַ̇ ָח„ ָנ ∆‡ ים ל¿ ƒר מ¿ ו… ּׁ̆ ‰ַ מ≈
ם ָ̇ ‡ ≈ׂ̆ ַער . ל¿ ע ַ‰ּנַ ַ̇ פ∆ ַפı ל¿ ָ̃ ָ‡ז  ∆ ׁ̆  ‡ ּלָ ∆‡

ב  רלּול≈ מ≈ ו… ּׁ̆ ל ַ‰ ים , ‡∆ ƒ̂ ˙ ַ‰ֲחָפ „ו… ‡∆ ּיָ ƒָנַטל מ
ָ‡ַמר יָל‰" :ו¿ ƒֲחב‰ַ ˙ י ‡∆ ƒנּו ל ¿ּ̇ . ı י ָחפ≈ ƒנ‡ֲ

ּ‰ ָל  ָ̇ ‡˙ ‡ו… ים . ׂ̆≈ ƒר‡ָ ¿ ׁ̆ ƒים נ ƒ„י ƒן ֲחס ּכ≈ ∆ ׁ̆
ים ƒ„י ƒי . ֲחס ƒל ָסב ∆ ׁ̆  ˙ ילו… ƒֲחב‰ַ ˙ ∆‡ ‡ ≈ׂ̆ ָ‰ָי‰ נו…

ל ָסבו…  ∆ י ׁ̆ ƒי ‰ּו‡ [ָ‰ַרּב ƒי מו‰ר"˘], ָ‰ַרּב ƒַוֲ‡נ
ם כ∆ ּלָ ∆ ׁ̆ יָל‰  ƒֲחב‰ַ ˙ ∆‡ ‡ ָ ּׂ̆ ∆‡"ֈ 

ל  ∆ ׁ̆ „ו…  ּיָ ƒיָל‰ מ ƒֲחב‰ַ ˙ י‡ ‡∆ ƒ̂ י ‰ו… ƒַרּב‰ָ ∆ ׁ̆  ‡ ּלָ ב ‡∆ מ¿ ּב¿ לּול≈ ּבָ : "ו… רו… ל‡ו… ‡ ַ‰ּסַ
י„ ƒם ָ‰ָי‰ ָחס כ∆ ּלָ ∆ ן ‰ּו‡ , ׁ̆ ָלכ≈ ילו… ָזָכ‰ ו¿ ƒֲחב‰ַ ˙ ∆‡ ˙‡ ≈ׂ̆ לָל ∆ ׁ̆ י ˙  ƒָסב 

י  ƒב ּסָ ∆ ׁ̆ ם  ָמ˜ו… ָליול¿ ≈‡ ˙ כ∆ ‰ ָלל∆ ָ̂ םֲ‡ָבל . ָר ∆ּ̇ ים ָל , ַ‡ ƒ̂ ‡˙ ‡∆ רו… ≈ׂ̆ ˙
ך¿  ל≈ ≈‡ ∆ ׁ̆ י  ≈„ י ּכ¿ ƒּל ∆ ׁ̆ יָל‰  ƒם ַ‰ֲחב ָמ˜ו… ∆ ל¿ ׁ̆ ים  ƒ̂ ם רו… ∆ּ̇ ‡ַ ∆ ל≈ ׁ̆ ָבר ַ‰ּז∆ ּכַ . ך¿ ‡≈ ָ„ּ ‰

˙ יו… ¿‰ ƒל ל ך¿ ! ל…‡ ָיכו… ל∆ ם ל…‡ ‡≈ כ∆ ּכ¿ ַ„ר¿ י„ƒ , ּב¿ ƒֲחס ∆ ׁ̆ ָ‡רƒ ים נƒ ַעל ַ‡ף  ¿ ים ׁ̆
ים ƒ„י ƒָי„ו… ". ֲחס יָל‰ ל¿ ƒֲחב‰ַ ˙ ּוב ‡∆ ׁ̆ יר  ƒב ע¡ י ‰∆ ≈„ ך¿ ּכ¿ ˙ו… ל ו¿ ∆ ׁ̆  ּׁ̆ ר ַ‰ מ≈ ו…

‰ ּלָ ƒח ¿ּ̇ ַב  .ּכ¿
י ‰ּוָסע  ƒַרּב‰ָ ∆ ׁ̆ י  ƒז ּכָ ר¿ ר ַ‰ּמ∆ ≈‰ י˙ ַ‰ּסו… ב≈ י˙ ל¿ ƒנ כו… מ¿ ƒַר„ּב י‚¿ ƒנ ם , ל ל¿ ≈ ׁ̆ ָר‡ ּב¿ ¿̃ ƒּנ‰ַ

ע" ∆̃ ער¿ ‡ל∆ ּפַ ¿ ם ", ׁ̆ ≈ י ׁ̆ ƒל מ ב ּכָ ל∆ יָמ‰ ַוֲחָרָ„‰ ּב¿ ר ‡≈ ר≈ עו… ל ו¿ ָ‡ַמר ַ‰ּכ… ∆ ׁ̆
ם ≈ ּׁ̆ ‰ַ ˙ ַמע ‡∆ ָ ּׁ̆ ∆ ן . ׁ̆ ƒמ ‡ ≈̂ ל…‡ יו… ˙ ל¿ ּיו… ƒר יָמ‰ ַעל ַ‰ּב¿ יל ‡≈ ƒט ≈‰ ‰ ם ז∆ ָמ˜ו…

ָלל י ַ‰ , ַ‰ּכ¿ ƒעּו ּכ ים ָי„¿ ƒַטּנ ¿̃  ˙ ˜ו… ינו… ƒּ̇ ם  ַ‚ּ ∆ ׁ̆ ע' ‰ּו‡ ַע„  ∆̃ ער¿ ‡ל∆ ּפַ ¿ ׁ̆ ם ' ≈ ּׁ̆
ים ל…‡  ƒ ׁ̆ ים ֲ‡ָנ ƒר ָ̃ ח¿ ם ּבו… נ∆ ך¿ ָמ˜ו… ∆ ׁ̆ ˙ מ∆ עו… ָ רׁ̆ ּפָ ס¿ ƒמ,  ‡ ּלָ ך¿ ‡∆ ∆ ׁ̆ ים מ∆ ƒָימ

 ˙ בּועו… ָ ׁ̆ ַ‡ף ו¿ יםו¿ ƒ ׁ̆ „ָ ‰ , ח√ ∆‡ ינו… רו… ָעָריו ‡≈ ¿ ׁ̆ ƒַנס ּב כ¿ ƒּנ ∆ ׁ̆ י  ƒַעט ּומ מ¿ ƒּכ ∆ ׁ̆ ַע„ 
ך¿  ר∆ ∆„ּ‰ַ ˙ ∆‡ ˙‡ ≈̂ ּנוּ ָל ּמ∆ ƒמֈ 

ך¿  ∆ ׁ̆ ים ָ‰ָי‰ מ∆ ƒר ָימ ּפַ ס¿ ƒי מ ƒי˙ ַ‰ּס…ַ‰רָ‡סּור ָ‰ַרּב ב≈ ֲ‡ָבל , ּב¿
ַ‡ל ¿ ׁ̆ ƒּנ ∆ ׁ̆  ˙ לו… ≈‡ ¿ ּׁ̆ ָלל ַעל ַ‰ יב ּכ¿ ƒ ׁ̆ ‰ָ ‰ ל¿ ָ̂ ן . ל…‡ ָר ּכ≈ ∆ ׁ̆

‰ לו… ַטֲעָנ‰  ָ̇ י„ , ַ‡ַח˙ ָ‰י¿ ƒ̃ ל ָפ י ּכָ נ≈ פ¿ ƒיַע ּב ƒמ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ‰ּ ָ̇ ‡ו… ו¿
ָר‰  ¿̃ ƒּנ ∆ ּכו… ׁ̆ ַ„ר¿ יַח : "ּב¿ ƒל ָ ּׁ̆ ‰ַ ƒ̇ ר ‡ו… סו… ¡‡ ‡ ל∆ ּבָ ∆ ן, יׁ̆ סו… , ַנֲחַמנ¿

מו…  ¿̂ ַע י מ≈ ƒיַח ל ƒט ב¿ ƒ‰ , ל ּטו… ƒל ל י ָיכו… ƒי ֲ‡נ ƒי ּכ ƒּמ ƒע ˙ ָכ‡ן ‡∆ ל¿
י ƒּל ∆ ׁ̆ ין  ƒּל ƒפ ¿ּ̇ ין, ַ‰ ƒּל ƒפ ¿ּ̇ ‰ַ ˙ י ‡∆ ƒּ̇ ל¿ ּבַ ƒ̃ ‰ ל…‡  ַ‚ע ז∆ ר∆ ָכך¿ . ַ‡ך¿ ַע„ ל¿ ָסף ל¿ נו… ּב¿

י ƒ̇ י ב≈ ֲחָזָר‰ ל¿ ּוב ּבַ ׁ̆ ם ָ‡ ˙ו… יו… ‡ו… י ּב¿ ƒי ּכ ƒם ָ‡ַמר ל ָבר, ‰ּו‡ ּ‚ַ ם ‰ּו‡ ל…‡  ּ„ָ ַ‚ּ ∆ ׁ̆
ם ּי≈ ַ̃ ¿̇ ƒנ .„ ל…‡ עו… יר , ו¿ ƒ‰ ¿̂ ƒ‰ …מו ¿̂ יַח ַע ƒל ¿ ּׁ̆ ָפַני ַ‰ ָ‡ַמרּב¿ י ַעל ַ‡ף : ו¿ ƒנ‡ֲ ∆ ׁ̆

ע ּבָ ¿ ׁ̆ ט ֻמ יס¿ ƒנ מו… י , ˜ו… ָבַרי ֲ‰ר≈ ¿„ּ ˙ ≈‡ ∆ ‰ל…‡ ׁ̆ ּנ∆ ַ ׁ̆ ָ‡ם, ֲ‡ לו… מ¿ ƒם ּב יימ≈ ≈̃  ".ָוַ‡
ַרם ר . ּב¿ ∆ ׁ̆ ר ֲ‡ ≈̃ ל חו… ַמע ּכָ ָ יׁ̆ ƒַרּב‰ָ ים מ≈ ƒָבר ¿„ּ‰ַ ˙ ּי≈ , ‡∆ ƒַמעך¿ ל¿ ח ≈ ׁ̆  ָ ׁ̆ י ƒר ¿„ּ‰ַ ‰

י ַ‰‚. ַ‰ּז…‡˙ ≈„ ר¿ ¿ׂ̆ ƒמ ן ּב¿ ּכ≈ ∆ ים . ‡ו.פ.ׁ̆ ƒיל ƒ‚ ַמ ל…‡ ָ‰יּו ר¿ ‡ו… ל¿ ˙ ˙ ּל¿ ָנם ר¿ ‡∆ ˆו…
ים ƒיר ƒ̂ ל ָ‰ֲע ∆ ׁ̆ ֈ י ָעַמ„ ֲ‡ָבל ƒו… ָ‰ַרּב ּ̇ ע¿ ע¡ ‰ּו‡ . ַעל ּ„ַ מו… מ¿ ַעל ַמ„ נ∆  ˜ו…

ַכַעס ַרב ָ‡ַמר ב¿ י: "ו¿ ƒ̇ י ּ„ָ ƒ„ּו‰ י י¿ ƒנ‡ֲ , ∆̂ י רו… ƒַוֲ‡נ ¿̇ ƒ‰ לּפַ ‰ ל¿  ף ָ‡ָ„ם ל…‡ַ‡ ! ּל≈
˙ ז…‡˙ ו… ׂ̆ ֲע ּלַ ƒי מ ƒּנ ּמ∆ ƒַע מ נו… מ¿ ƒל ל ן . ָיכו… כ≈ ָּ̇ ƒיַּ ל…‡ י ∆ ילּו יו…  ָעַלי רֲעב… ׁ̆ ƒם ֲ‡פ

ין ƒּל ƒפ ¿ּ̇ יַח  ƒנ‰ָ י ל¿ ƒל ָח„ ּב¿ ˙ ּב≈ ! ‡∆ ם ‡ו… ין ‰≈ ƒּל ƒפ ¿ּ̇ י ַ‰ ים וּ ינּו ַ‰ ינ≈ ֲ‰ר≈ ƒ„ּו‰ ין י¿ ב≈
ָלם ‡ ָ‰עו… ר≈ ים , ּבו… ƒל ֻסּ‚ָ „ מ¿ ַ̂ י כ≈ ם ַ‡ ו¿ ּמ∆ ּ̇∆ ƒַע ז…‡˙ מ נו… מ¿ ƒיל ƒּנ? " ‰ָ בו¿ ר≈ י ס≈ ƒַרּב 

‡ּוָמ‰ יב לו… מ¿ ƒ ׁ̆ ‰ָ ר , ל¿ ∆ ׁ̆ ‡ּו ַע„ ֲ‡ ָליו יּוב¿ ין ‡≈ ƒּל ƒפ ¿ּ̇ ּפַ ל¿ ַ‰ ¿̇ ƒ‰ל  .ּל≈
‰)‰מ˘ך יבו‡ בע"(
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 אין העולם מתקיים אלא בזכות הבל פיהם של תשב"ר
תפילתכם עושה רושם רב למעלה, אנא השתדלו והרבו תחינה ובקשה

בתושח"י אלטע בתיה בת דינה לאה לרפואת האה"ח
 והן קל כביר לא ימאס תפילת רבים.

 אין העולם מתקיים אלא בזכות הבל פיהם של תשב"ר
תפילתכם עושה רושם רב למעלה, אנא השתדלו והרבו תחינה ובקשה

בתושח"י אלטע בתיה בת דינה לאה לרפואת האה"ח
 והן קל כביר לא ימאס תפילת רבים.

‡ ַ ׁ̆ ‡ ַ ׁ̆ ‡ ַ ׁ̆ ‡ ַ ׁ̆, 
‡ ַ ׁ̆  ¿̂ ַ‚‡נ¿ יל ן'‡ּונ¿ ƒט ¿ ׁ̆, 

ט'מ¿  יך¿  ‚ּופּונ¿ ƒין ז ƒ‡  ‡ַ ּול ׁ̆, 
יר ƒָל‡ר ן'ייס¿ וו≈  מ ט ̃¿ ¿ ׁ̆ י ƒט ַזיין נ ¿ ׁ̆ י ƒּומˆ, 
ין ƒ‡  ‡ַ יל ƒ ט ׁ̆ ע„¿ ען ר∆ ט מ∆ ¿ ׁ̆ י ƒנ. 

‡ ַ ׁ̆ ‡ ַ ׁ̆ ‡ ַ ׁ̆ ‡ ַ ׁ̆, 
ט'מ¿  יך¿  ‚ּופּונ¿ ƒין ז ƒ‡  ≈‰ן ט¿ ¿ ׁ̆ ר¿ ז ס'ייּב∆ י¿  ,‰ו…
י ƒ„ ר ∆̂ יבּ  ָ‰ַרע י≈ ƒ‚  ‡ַ ס י¿ טו… ¿ ׁ̆, 

עם ּ„ּור ַ‡  נ∆ ƒין ס ƒ‡ ון יין ַ„‡ו¿ ≈ ׁ̆, 
ן יפ¿ ַל‡ı ‡ו… יט ּפ¿ ƒך¿  מ ר∆ ∆„ּ ı ר∆ יין ‡∆ ט≈ ¿ ׁ̆. 

יר, ָי‡ ָי‡ ָי‡ ָי‡ ƒן מ וייס¿ ר ו≈ יע∆ י¿  ,‚ּוט ז≈
עס  ,טּוט'מ¿  ָוו‡ס ַ‡ל∆
וען ט'מ¿  ו∆ ּול ַ‡  ‡ּון ˜ּומ¿ ׁ̆, 
ט ¿ ׁ̆ י ƒן נ יין ַמ‡כ¿ יל ̃≈ ƒּפ ¿ ׁ̆, 
ן ָנ‡ר ַלייּב¿ ל ּב¿ יי„¿ יל ‡ּון ‡≈ ƒט ¿ ׁ̆. 

 ,ָי‡ ָי‡ ָי‡ ָי‡
יך¿  ƒ‡ וייס עך¿  ו≈ ל∆ ט¿ י ‡ּון ּפּונ¿ ענו… ∆‚, 
יך¿  ƒיף ז יר¿  ˆוּ  ‡ו… ƒי ָנ‡ר ן'פ  ,ַ‡זו…

וען ס¿  ּ„וּ  ו∆ יין ˆוּ  ט'˜ּומ¿ ּול ‡ּון, ‚≈ יין ׁ̆  ,ַ‡ר≈
י ƒ„ יל יז מו… ƒ‡ יין ≈ יין ‡ּון ׁ̆  .ר≈

ער פזמון: ער „∆ עפ∆ ∆ ׁ̆ ‡ ער ּבַ ז∆ ער ‡ּונ¿ ס∆ י¿ רו… ער ‚¿ יט∆ ƒ‰, 
י ƒ„ ‰יָנ ƒכ ¿ ּול ‡ּון ׁ̆ ט ׁ̆ ר רּו‰ט ָ„‡ר¿  ,ע∆

וען ס ו∆ ט ע∆ ז ַ‡  ˆוּ  ˜ּומ¿ י¿ ט ַ‡  ‰ו…  ,ַ‚‡ס¿
ט יר¿ ƒר פ יך¿  ע∆ ƒף ז י¿ וי ‰ו… ƒס ו ט ע∆ ‡ס¿  ,ּפַ

וען ער ו∆ יינ∆ ט ‡≈ ע„¿ יט ר∆ ƒי‚ ַ‡  מ ƒענ ∆̃, 
ייט ט≈ ¿ ר ׁ̆ יל ע≈ ƒט ¿ י‚ ׁ̆ ƒענ ט∆ ער¿ ט∆  ,‡ּונ¿

יר  ƒועל¿  מ עם ן'ו∆ ינ∆ י¿ יָל‰ ̃≈ ƒט ָחל ¿ ׁ̆ י ƒן נ ער¿ ט∆ ¿ ׁ̆, 
ועט ר ו∆ ער ע∆ ז∆ ˙ ‡ּונ¿ ּלו… ƒפ ¿ ן ˆוּ  ּ̇ ער¿ ∆‰. 

ער פזמון: ער „∆ עפ∆ ∆ ׁ̆ ‡ ער ּבַ ז∆ ער ‡ּונ¿ ס∆ י¿ רו… ער ‚¿ יט∆ ƒ‰, 
י ƒ„ ‰יָנ ƒכ ¿ ּול ‡ּון ׁ̆ ט ׁ̆ ר רּו‰ט ָ„‡ר¿  ,ע∆

וען ס ו∆ ט ע∆ ז ַ‡  ˆוּ  ˜ּומ¿ י¿ ט ַ‡  ‰ו…  ,ַ‚‡ס¿
ט יר¿ ƒר פ יך¿  ע∆ ƒף ז י¿ וי ‰ו… ƒס ו ט ע∆ ‡ס¿  .ּפַ

וען ער ו∆ יינ∆ ט ‡≈ ע„¿ יט ר∆ ƒי‚ ַ‡  מ ƒענ ∆̃, 
ייט ט≈ ¿ ר ׁ̆ יל ע≈ ƒט ¿ י‚ ׁ̆ ƒענ ט∆ ער¿ ט∆  ,‡ּונ¿

יר  ƒועל¿  מ עם ן'ו∆ ינ∆ י¿ יָל‰ ̃≈ ƒט ָחל ¿ ׁ̆ י ƒן נ ער¿ ט∆ ¿ ׁ̆, 
ועט ר ו∆ ער ע∆ ז∆ ˙ ‡ּונ¿ ּלו… ƒפ ¿ ן ˆוּ  ּ̇ ער¿ ∆‰. 

 

ן  טו… ל¿ ƒ ּׁ̆ ‰ַ ˙ ּלַ ƒח ¿ּ̇ ַמן  ז¿ ƒּב ı ָ‡ר∆ ‰ ּבָ ָ̇ ָ‰י¿
ים  ƒנ ּלו… ƒל ַ‰ח ∆̂ ָל‰ ‡≈ „ו… ¿‚ּ ‰ ָ̂ יםַ‰ֲעָר ƒַחָייל  ,ל¿

 ׁ̆ ילּו˙ ַמּמָ ƒל ¡‡ ˙ ל∆ יו… ¿‰ ƒַפך¿ ל‰ָ ∆ ּׁ̆  .ל"רַע„ 
ך¿  י ּכָ ≈„ ים ַע„ ּכ¿ ƒָבר יעּו ַ‰ּ„¿ ƒ‚ּ ƒ‰,  ‰ר ָעָל ∆ ׁ̆ ‡ֲ ּכַ ∆ ׁ̆

ל  ּבּוסַחּיָ טו… מּו  ,ַעל ‡ו… ָּ̃ ∆ ׁ̆ ים  ƒ ׁ̆ ָ‰יּו ֲ‡ָנ
ָפָניו וּ  ˙ל¿ ב∆ ∆ ׁ̆ ם ָל ּנּו לו… ָמ˜ו… ƒפ. 

יר  ƒ„ּ‡ַ‰ָ ן ‡ו… „  'רַ‰ּ‚ָ ƒו ייז ּ„ָ ר≈ ¿‚  ל"זˆיּונ¿
י  ≈ּ̇ ָב ל ּב¿ ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒ‰ ˙ּוַפ˜ ¿̇ ƒּב „ ע "ַר‡נ¿ ָ̂ ב¿ ƒמ

יָני ƒם  ,"ס ָ ׁ̆ ˙ ו¿ ס∆ נ∆ י˙ ַ‰ּכ¿ ב≈ ים ּב¿ ƒינ ƒ̂ ¿̃ י  נ≈ ¿ ׁ̆ לּו  ּל¿ ּפַ ¿̇ ƒ‰ יּו‰ָ ים ו¿ ƒיר ƒכ ּב¿
ים  ƒיל ƒ‰ ¿̃ ֲעָרָכ‰ַמ ּמַ ָמע ּבַ ¿ ׁ̆ ƒּנ‰ַ ‰ ו¿ ∆ׂ̆ ֲע ַ‰ּנַ ˙ מ≈ ּלו… ƒ‰ „ ' ר ,̃¿ ƒו ל…‡ ָ‰ָי‰ ּ„ָ

 ׁ̆ ∆„… ּ̃ ‰ַ ˙ ע ‡∆ ַבּלַ ˙ ּכ¿ ‡ו… ר¿ ƒל ל ך¿  ,ָיכו… ˙ ַלֲ‰פ… ס∆ נ∆ י˙ ַ‰ּכ¿ ˙ּב≈ נו… ר¿ ַ̃ י  ב≈ ¿ ׁ̆ יו…  ,ל¿
 ַ ּׁ̆ ˙ ֲחָזַר˙ ַ‰ ע≈ ב ּב¿ ב≈ ו… ּ̇ ס¿ ƒָי‰ מ‰ָ ים  ı"ו¿ ƒ ׁ̆ י ƒ„ּ ַ̃ ‰ ּוב¿ נ∆ עו… ל ָרםו¿ ˜ו…  ּב¿

מו… " ¿ ׁ̆ רּוך¿ ‰ּו‡ ּוָברּוך¿  ן" ,"ּבָ ן  ."ָ‡מ≈ ‡ ח≈ ָ̂ ‰ ל…‡ ָמ ָבר ַ‰ּז∆ ָ„ּ‰ַ ∆ ׁ̆ ּמּוָבן  ּכַ
ילּו  ƒח ¿̇ ƒ‰ ם ו¿ י‰∆ ינ≈ ע≈ ˙ ּב¿ ו… ּ̃ ַח ַלַע‚ל¿ ˙ו… ּב¿  .‡ו…

ָרָ‡‰ ז…‡˙  ∆ ׁ̆ ַע  'ר ח"‰‚‰ּכ¿ ֻ ׁ̆ ‰ו… ים י¿ ƒר ׁ̆ ֲ‡ , ל"זˆּב¿ ַ‚ּ ƒם ּב¿ נ י‰∆ ıל≈ מ∆ …‡ 
ף ∆̃ …̇ םָ‡ָחז  ,ּוב¿ י‰∆ נ≈ ¿ ׁ̆  ˙ יָ‡ם  ,‡∆ ƒ̂ חּוı ‰ו… ƒּכ¿ מ‰ַ ˙ ƒי ˙ ַלּבַ ס∆ ¿ ו¿ נ∆ ׁ̆ ƒ‰ יָכם ƒל

˙ ‚ו… ר≈ ¿„ ַ‰ּמַ ו…  ,מ≈ ׁ̆ ַמר ַנפ¿ ˜ ּב¿ ע≈ ‰ּו‡ ˆו… ∆ ׁ̆ ך¿  ו… בו… " :ּ̇ ָר‰„ ּכ¿ ו… ּ̇ ר'  !"ַ‰
ַע  ֻ ׁ̆ ‰ו… םי¿ י‰∆ נ≈ פ¿ ƒס ּב ַנּנָ י ‰ּו‡ ָ‰ָי‰ ָנמוּ  ,ָ‰ָי‰ ּכ¿ ƒנּוםך¿ ו¿ ּכ ם ָ‰יוּ  ָ̂ ≈‰  ו¿

י  ≈‰ בו… ָמ‰ ‚¿ ר˜ו… ָׂ̆ י ּבָ י‡≈ ƒר ע ,ּב¿ ַּ̇ ר¿ ƒָכל ז…‡˙ ל…‡ נ ם  ּוב¿ ∆‰ ַח ו¿ מ≈ ל¿ ƒם נ ָ„ּ ¿‚ ם נ∆
ַמַען  „ ל¿ בו… ˙ּכ¿ ס∆ נ∆ י˙ ַ‰ּכ¿ „ ּב≈ בו… ָר‰ ּוכ¿ ו… ּ̇ ‰ַ. 

 )‡"˘ליט ‰ייזלר מ‡יר 'ר ‚"‰ר‰ב˘ם  ,ב‡י‡ןעלון "נועם נ˙יבו˙ינו" (

ינּו  ינ≈ ע≈ ינּו ּב¿ ƒ‡ַעםָר ˙ ַ‰ּזַ נו… ¿ ׁ̆ ƒּב,  ˙ ַמֲחנו… ּב¿
ר  ל∆ יט¿ ƒ‰ ל ∆̂ ≈‡ ‰„ָ ים  ,ו"ימ˘ָ‰ֲעבו… ƒעּונ מ¿

ים ƒל ּפָ ¿ ׁ̆ ים ,ּוֻמ ƒים ּוֻמּכ ƒָעב ים  ,ֻמר¿ ƒָרח ּוֻמכ¿
ך¿ ַע„ ַלֲעב…„  ָפר∆ ˙ ּב¿ לו… ˙ּכ¿ חו… ל ַ‰ּכ…  .ּכָ

ם  ƒע ‡ּו ו¿ ¿̂ מ¿ ƒּנ ∆ ׁ̆  ˙ ל ע≈ ל ז…‡˙ ּכָ ‰ ּכָ ּמָ יו ּכַ ָ„ּ ַיח¿
ָר‰ ָ‰יּו  ו… ּ̇ י  נ≈ ר ּב¿ פ∆ י ס≈ ע≈ ¿„ ים יו… ƒ„ּו‰ י¿
ָר‰  ו… ּ̇ ם ּבַ י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ ם ו¿ י‰∆ ≈̇ נו… יו… ים ַרע¿ ƒיע ƒ̃ ¿ ׁ̆ ַמ

ים  ƒנ ּנ¿ ַ ׁ̆ ָ‰יּו מ¿ ּלוּ ו¿ ם ‡≈ ƒּלּו ע ≈‡,  ˙ ָח„ ‡∆ ל ‡∆ ּכָ
ָיַ„ע  ַכר ו¿ ּזָ ∆ ּׁ̆ ‰ַמ‰  ַעל ּפ∆ ים ַעל  ,ּב¿ ƒָבר ין ּו„¿ ƒ„ּ ַח ≈ּ̇ ּפַ ¿̇ ƒָי‰ מ‰ָ ∆ ׁ̆ ַע„ 

 ƒין ָ‰ע ָמ„ ּב≈ ל¿ ƒָין ַ‰ּנ י נ¿ ‰ּו„≈ ‰י¿ ָ̂ בּו ¿ּ̃ ֲ‡בּו  ,ַ‰ ָ ׁ̆  ‰ ּז∆ ƒּומ ˙ חו… כ… ם ַחּיּו˙ ו¿ ּלָ ּכֻ
ים  ƒּי ƒ ׁ̆ „ ַנפ¿ ל ַלֲעמו… ב∆ ּס≈ ‰ּבַ ∆ ׁ̆ ָּ̃ ‰ַ. 
ן ָ‰יּו  כ≈ ים ו¿ ƒָינ נ¿ ƒים מ ƒנ ¿‚ּ ַ‡ר¿ ָכל מ¿ ˙ ּכ¿ ּלו… ƒפ ¿ ּ̇ יָּ ַל ∆ לוּ ׁ̆ ‡ַוֲ‡  ,כ¿ ילּו ּב¿ ƒפ ıי ƒו ¿ ׁ̆ ו…

ל¿  ַּ̃ ל ַ‰ ∆ ׁ̆ ˜ּוָח‰  יָנם ַ‰ּפ¿ ַח˙ ע≈ ַּ̇ ַ ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒים ָ‰יּו מ ƒס ָ‚ּ ƒל ל ים ל¿ ּ„¿ ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒ‰
ּבּור ƒ̂ ָ„‰  ,ּב¿ ‰ ָ‰ֲעבו… ַמֲחנ≈ ן ָ‰ָי‰ ּב¿ כ≈ ‰ו¿ ָ ׁ̆ ַוור¿ ָכלוּ  ,ּב¿ ƒ̇ ָמ˜ו…  ב¿ י ƒי‰ָ ∆ ׁ̆  .ים 

י˜  ƒֲחז‰ַ ַח ל¿ ן ָלנּו ּכ… ַ̇ ‰ ָנ ָכל ז∆ ָ ַמֲעָמ„ ו¿ ׁ̆ ל ָ‰ר¿ ∆̂ ים ‡≈ ƒמיע"˘,  ∆ ּל…‡ ׁ̆
ם  ל∆ ∆ּ̂ ‰ַ „ ַ‡ּב≈ ים ל¿ ƒ̃ ל… ּמ ‡¡ ַ„ּ ¿̇ ƒ‰ ˙ ּול¿ יָל ו… ƒָמ‰ ָחל ≈‰ ב¿ ƒל‰. 

 .)‡וˆר  פניני ‰חסי„ו˙'' ,‡"זיע ˜לויזנבור‚ מˆ‡נז ˜"‰ר‰(
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בעיר בריסק פרצה מריבה בין שני אבלים, שכל אחד ואחד מהם  הכנסת--בבית
. המריבה התפתחה לחילופי ר ות שליח ציבור רצה להי

דברים חריפים, עד שהרוחות התלהטו ואחד הניצים קם על חברו וִהכה אותו מכות 
: "התורה מספרת שעשיו בער מבריסק-יוסףנמרצות. הגיב על כך הגאון רבי 

ך להמתין אמר 'יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי'. ולכאורה, למה היה צרי
 מיד את זממו?  ה עד פטירת אביו, והלוא היה 
 

אלא אפילו עשיו לא רצה להיות סתם רוצח שָפל. לכן אמר שימתין עד פטירת 
באביו, ואז בוודאי תפרוץ מריבה בינו ובין יעקב 

 כושר טובה להתנפל עליו ולהכותו"...-, וזו תהיה שעת

 
 

 
 
 

 

זצ"ל החשיב מאוד את  יצחק כדורי רבי
 לימוד הקבלה וראה שליחות בהפצתה. עם זאת,

לא פעם התבטא ואמר כי "ראשית דבר על האדם 
ומי שלומד קבלה  למלא כוסו בש"ס ובפוסקים,

 .צריך להתקדש ולהיטהר"
 

שב והדגיש כי  גם בריאיון מיוחד שנערך עמו,
ספר הלימוד החשוב ביותר ליהודי הוא 

שהוא ספר הלכה, ולא  ",שולחן ערוךה"
 ,האף שהיה   דווקא ספר ה"זוהר".

השקיע  וכוח לימודי בלתי מצוי, לבעל 
בלימוד  שעות לימוד רבות מאוד בתורת הנגלה,

 רושלמיבבלי וי-ש"ס ופוסקים

בעממיות זצ"ל  יהודה מוצפי רבינהג שהת הגם
ולא החזיק טובה לעצמו,(וכמו שתלמידיו היו 

קוראים לו 'הרב יהודה' והוא היה משיב 'יהודה' ) 
 שקד על דלתות התורה והרבצה לאחרים. 

 

 הגר"מ אליהובתקופה מסוימת עת שרבו מרן 
זצ"ל, חלה והוא שהיה משמשו במסירות נפש 

לפני הנץ החמה בכדי  הקפיד להתפלל במנין פועלים
על בריאות  ר שיוכל להגיע מוקדם ביותר 

רבו. ומשנפטר רבו המשיך זה בו התפללתי 
כשנתיים ימים" ובאותה שנה לאחר גמר התפילה 

נתפנה לו זמן נוסף, אי  6:00בכל בוקר קרוב לשעה 
 10:00לכך היה מסתגר לאחר התפילה עד השעה 

ספות רבות, עם הו רבבוקר ולומד סדר 
 ובסיום השנה ערך סיום ש"ס צנוע לע"נ רבו.

 זצ״ל        זכותם תגן עלינו ב הרב        זצ״ל ב הרב      זצ״ל ב העלון לעילוי נשמת:          הרב 

התכונות שאפיינו את דמותו האדמו"ר  תתאח
 אלעזר אבוחציראהמקובל הרה"צ רבי 

זצוק"ל הייתה אהבת ישראל: כולם באו 
והרגישו אצלו את האהבה היוקדת בו לכל אדם, 
דתיים כחילונים, אשכנזים כספרדים, מי שנכנס 

. כאשר ראה א אליו עצוב יצא 
ות אדם גבוה, ביקש לשמחו והיה שואלו בבדיח

הדעת: 'היכן ניתן לרכוש בגדים כאלו?' רבי 
אלעזר חיזק ועודד את כל הבאים בצל קורתו. 

 לועוד לא דיברנו על 
שיצאו מתחת ידו, על המשאיות העמוסות 

לעייפה בסלי מזון שחולקו למשפחות נזקקות 
 בערבי חגים. מתן בסתר וצדקות

זיע"א  חיים בן עטרשנפטר רבינו  בשעה
זצוק"ל  חיים אבולעפיאנתעלף ידידו רבי 

באמצע התפילה, ונשאר בהתעלפותו כמחצית 
השעה. כששבה רוחו אליו סיפר שליווה את 

 רבינו עד שערי גן עדן. 
 

עובדה זו, אמר: "אמת זצ"ל  הבעש"טכששמע 
חיים בן מת רבי הדבר, אבל ידוע תדעו שנש

תשב בגן עדן רק בעראי להתראות פנים  עטר
עם קדושי ישראל מעולם, ובקרוב תרד שוב 

הנשמה לעולם הזה, לסגל יותר מצוות ומעשים 
 טובים לה' יתברך, 

 לכי יפה שעה אחת של 
 בעולם הזה מכל חיי העולם הבא".

 הצטער כך כל לא הוא דווי ערש על ושכב שחלה עשיר איש פעם היה           
 

  מאוד אותו ציער אבל הכל ולעשות ולטעום לראות הספיק כבר הוא שכן הזה העולם מחיי להיפרד 
 רצה לא ומאד הכסף בשביל קשה כך כל עבד הוא עוד א הבא לעולם שבלכתו כך על לחשוב

 שצבר האוצרות כל את הבא לעולם אתו לקחת לו שירשה' לה ולילה יום להתפלל האיש התחיל ממנו להיפרד
: כך לו שאמר מלאך אליו לחש לקראתו לבוא החליט' ה ותחינות תפילות של ארוכים ימים אחרי הזה בעולם

 עולם אל באוצרותיך מלאה אחת מזודה  ך לך מרשה הוא בסדר שלך והבכי התחינות עם תשמע"
 הכל ואת מניות מכר חוב אגרות פדה ומגרשים בניינים מכר נכסיו כל את לממש החל ומיד מאוד האיש שמח הבא

  א למצוא שהצליח ותרבי הגדולה מזוודה קנה הוא גדולים זהב למטילי המיר
 

 הזה העולם מן להיפרד יצטרך בו ליום וחיכה מיטתו למרגלות אותה הניח להתפקע עד מלאה המזוודה כשהיתה
 נשמתו כשנפרדה, התעורר לא פשוט אחד בהיר ובבוקר וחולה זקן היה באמת הוא כי רב זמן ארכה לא ההמתנה

 זה אה" גבריאל המלאך לו המתין עדן גן בשערי לשמיים אותה ולשאת העמוסה דהבמזוו חזק לאחוז דאגה מגופו
 האיש חשב ה רואה אני אליו חייך?"מטען תויא להכניס ך לך נתן' שה אתה

  המזוודה את להכניס בסדר זה  גבריאל למלאך ענה" אני זה כן" מעצמו מרוצה
 של המשועשעת החיוך והבעת המזוודה את האיש פתח" תכולתה את לבדוק בחיי אני אבל" המלאך לו אמר
 כל' לה התפללת זה בשביל" בפליאה אותו שאל?!" איתך שהבאת מה זה" ה הפכה המלאך
 שאצלנו ידעת לא ודאי... מרצפות כן" האיש  תמה??" מרצפות?" "מרצפות איתך להביא בשביל? כך

  בשפע כאן לנו יש הזה הגלם ומחומר זהב ממטילי עשויות 
 "לנו שאין משהו איתך הבאת שלא חבל

 

ים את לבזבז חבל  י על החי  , הבל דבר
אלים שנה 120 אחרי !הבאת מה האדם את שו  (העורך) ?

 

 יילה בת שושנהרפואה שלמה     א

    
 17:05 17:57 18:34 

17:02 17:54 18:30 
17:03 17:54 18:30 

 
17:05 17:57 18:33 

"" " 

אלעזר סיפר לפי תומו, להגאון רבי  אברך
זצ"ל, שהוא עומד לנסוע לחיפה לקיים  שך
, אצל ידיד היושב שבעה תמצות 

בחיפה. הגיב הרב בתמיהה, שלא עלה על דעתו, 
ןשיש כזה מושג לבטל זמן 

עבור כמה דקות של ניחום אבלים  ,
 שאומרים לאבל "תנוחם מן השמים".

 

כתב הרמב''ן ''כי אין 
לאדם חלק בתורת משה 
רבינו ע''ה עד שיאמין 

ל שכל 
אין בהם  

 טבע ומנהגו של אדם, 
 

 ם אלא אם 
 יצליחנו שכרו, 
 ואם עשה הרע 
 יכריתנו עונשו''.

 ה בת קלרה  לע"נ 

 רפואה שלמה     אילה יפה בת רחל



 

אחד התחיל לסבול מכל  בחורר
ות מוזרות, כל מיני מיני תופע

התנפחויות בגוף ושינויים 
מומחה, מפחידים, הוא הלך לרופא 
ואמרו  ועשו עליו בדיקות מקיפות

 .יומייםבעוד לו שיתקשרו אליו 
 ,, הטלפון מצלצלעוברים יומיים

הרופא אומר לו: יש לי בשבילך 
: החולהטובות, חדשות רעות ו

ספר לי רק את החדשות ת
ר לו: יש הטובות, אז הרופא אומ
מחלה חדשה

אחד בא לחבר שלו,  איזהה
בעקבות עליית מחירי הדלק שכל 

זנקים, ושואל אותו : אצלי הזמן מ
עם האוטו שלי אני מוציא המון 

כסף כל חודש רק על הדלק, איך 
 אתה נהנה מהאופנוע שלך ? 

אז החבר שלו ענה לו : כמעט שלא 
 יוצא לי ליהנות ממנו, 

 

ן בגלל שכל הזמן 
 

hamaor.netכל העלונים: 
שבתורה ובניםו-המאור אבות

ֲ‡ַו˙ ּנוּ  ָ‡ָ„ם ּ‚ַ יל∆ ƒּפ ¿ ׁ̆ ַ י     ּ̇ י ֲאִני ּכִ ְדּתִ  )א, י( ִלּבוֹ  ֶאת ִהְכּבַ

‡ ָ ׁ̆ י ƒע…ל ל ָלל ּב¿ ה   ַ‰ּכ¿ ִטים ְוֵאּלֶ ּפָ ׁשְ ר ַהּמִ ים ֲאׁשֶ ׂשִ  .)א, כא( ְפֵניֶהםלִ  ּתָ
 

ִמְדַרשׁ  ֶנֱאַמר ְנחּוָמא ּבְ ה: "'ּתַ ִטים ְוֵאּלֶ ּפָ ׁשְ ָאַמר ֶזה –' ַהּמִ תּוב ׁשֶ ֵלי( ַהּכָ ): ד, כט ִמׁשְ
ט ֶמֶלךְ " ּפָ ִמׁשְ רּומֹות ְוִאישׁ  ָאֶרץ ַיֲעִמיד ּבְ ה ּתְ הּ ". ֶיֶהְרֶסּנָ ל ַמְלּכָ ט, ּתֹוָרה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ּמִ  ּבַ

הּוא ה ׁשֶ רּומֹות ְוִאישׁ . "ָהָאֶרץ ֶאת ַמֲעִמיד עֹוׂשֶ ה ּתְ ים ִאם -" ֶיֶהְרֶסּנָ  ַעְצמוֹ  ָאָדם ֵמׂשִ
רּוָמה ּתְ ֶלֶכת ַהּזוֹ  ּכַ ׁשְ ּמֻ ָזִוית ׁשֶ ִית ּבְ י ַמה: 'ְואֹוֵמר ַהּבַ ֹטַרח ּלִ ּבּור ּבְ י ַמה, ַהּצִ  ּלִ

ִדיֵניֶהם י ַמה, ּבְ מֹעַ  ּלִ לֹום, קֹוָלם ִלׁשְ י ָעַלִיךְ  ׁשָ  ".ָהעֹוָלם ֶאת ַמֲחִריב ֶזה ֲהֵרי -' ַנְפׁשִ
 

יךְ  ְדָרשׁ  ַמְמׁשִ ר ַהּמִ ה: "ּוְמַסּפֵ י ַמֲעׂשֶ ַרּבִ י ּבְ ָהָיה ַאּסִ ׁשֶ ק ּכְ ּלֵ ן ִנְכַנס, ָהעֹוָלם ִמן ִמְסּתַ  ּבֶ
י: 'לוֹ  ָאַמר. ּבֹוֶכה ְמָצאוֹ , ֶאְצלוֹ  ֲאחֹותוֹ  ֵני, ַרּבִ ה ָמה ִמּפְ ּלֹא ּתֹוָרה ֵישׁ , ּבֹוֶכה ַאּתָ  ׁשֶ
ְדתָּ  ְלִמיֶדיךָ  ֲהֵרי? ְוָלַמְדתָּ  ִלּמַ ִבים ּתַ ִמילּות ֵישׁ . ְלָפֶניךָ  יֹוׁשְ ּלֹא ֲחָסִדים ּגְ יתָ  ׁשֶ ? ָעׂשִ
ל ְוַעל ָהיוּ  ִמּדֹות ּכָ ךָ  ׁשֶ יִנין ִמן ִמְתַרֵחק ָהִייתָ  ּבְ  ַעְצְמךָ  ַעל ְרׁשּות ָנַתתָּ  ְולֹא, ַהּדִ

ִני: לוֹ  ָאַמר. ִצּבּור ָצְרֵכי ַעל ְלִהְתַמּנֹות א, ּבֹוֶכה ֲאִני ָעֶליהָ  ,ּבְ ּמָ ן ׁשֶ ין ֶאּתֵ ּבֹון ּדִ  ְוֶחׁשְ
ָהִייִתי ַעל יֵניֶהם ַלֲעׂשֹות ָיכֹול ׁשֶ ל ּדִ ָרֵאל ׁשֶ  ".ִיׂשְ

 

ְדָרשׁ  ה ַהּמִ ל ְלַזְעֵזעַ  ָצִריךְ  ַהּזֶ ים. ֶנֶפשׁ  ּכָ ב ָאָדם ְלִעּתִ י, ְלַעְצמוֹ  חֹוׁשֵ ָבר טֹוב ּכִ  ַהּדָ
הּוא ֲעֹסק ִמְתַרֵחק ׁשֶ ה. ִצּבּור ִעְנְיֵניבְּ  ִמּלַ ַרּבָ ּזוֹ  ָסבּור הּוא, ַאּדְ ֵאין ַמֲעָלה ׁשֶ  הּוא ׁשֶ
ָכךְ  עֹוֵסק ֲהֵרי, ּבְ ָצְרֵכי ַלֲעֹסק ׁשֶ ָבר ֶזה ִצּבּור ּבְ ה ּדָ יֹוֵתר ָקׁשֶ ֲהֵרי, ּבְ ְמַעט ׁשֶ י ּכִ  ּוִבְלּתִ

ִרי ם ֶאת ְלַרּצֹות ֶאְפׁשָ ּלָ ּלוֹ  ָהְרצֹונֹות ֶאָחד ְלָכל, ּכֻ בֹותְוַהּמַ  ׁשֶ ּלוֹ  ֲחׁשָ ִריךְ  ּוִמי, ׁשֶ ּצָ  ׁשֶ
ק ּבּור ִעם ְלִהְתַעּסֵ ֵאב" ֶזה ֲהֵרי, ַהּצִ דֹול" רֹאשׁ  ּכְ יֹוֵתר ּגָ  . ּבְ

ד ְדָרשׁ  אֹוָתנוּ  ְמַלּמֵ י, ַהּמִ כֹול ָאָדם ּכִ ּיָ ִעְנְיֵני ַלֲעֹסק ׁשֶ ּבּור ּבְ ךְ  ַעְצמוֹ  ּוַמְרִחיק, ַהּצִ , ִמּכָ
ֶגֶדר הּוא ֲהֵרי רּומֹות ְוִאישׁ " ּבְ ה ּתְ  !ָהעֹוָלם ֶאת ַמֲחִריב ֶזה ֲהֵרי", ֶיֶהְרֶסּנָ

 
 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך

 

רשימת תפוצה  חלק ב' עמוד ע"ו, עיי"ש). –(נלקט "משכני אחריך" שמות  
hamaor.net@gmail.com

, זצ"ל בעריש-דב חורפי נקלעו רבי בלילהה
רבה של אֶלסק (אולסקו, כיום באוקראינה), ושני 
משמשיו לעיר אחת, וחיפשו מקום ללון. במשך 

שעות דפקו על דלתות הבתים, אך איש לא הסכים 
בעריש -ש רבי דבלהכניסם הביתה. כשראה כך, ניג

אל אחד הבתים ודפק בחלון, כשהוא קורא בקול: 
 רבי לוט!".  ""

 

הבית הציץ מהחלון בבהלה ושאל: "את מי -בעל
אתם מחפשים?". השיב הרב: "את רבי לוט". הגיב 

הבית: "אין כאן אדם בשם כזה". "לא ייתכן", -בעל
םהשיב הרב. "הכול יודעים שבסדום 

ד ושמו לוט. אולי תראה לנו היכן הוא אח 
 גר, כדי שייתן לנו מקום ללון"...

 , רביבעיר ברודי סיפרו לרב העיר תושביםם
חכם עני -על תלמיד, זצ"ל שלמה קלוגר

שמסרב לקבל עזרה, בטענה שאין הוא רוצה 
 ליהנות ממתנת בשר ודם, וילדיו רעבים ללחם. 

 

שאל הרב את היהודי לפשר התנהגותו, והוא 
, אברהם אבינוהשיב: "הולך אני בדרכו של 

שסירב לקחת ממלך סדום 'מחוט ועד שרוך 
ר: "להפך, דווקא נעל'". חייך רבי שלמה ואמ

ךאברהם מלמדנו שיהודי כמוך 
. הלוא התורה מספרת שאברהם לא 
סירב לקבל מתנות מפרעה מלך מצרים, כמו 

שנאמר: 'ולאברם היטיב בעבורה, ויהי לו צאן 
ובקר וחמורים, ועבדים ושפחות, ואתונות 

 ל, ישראל, -וגמלים'. אלא שבהיותו בארץ
לקבל מתנות, אבל בהיותו עני  , סירב 

 ואביון, נודד בדרכים, נענה וקיבל".
 

"ל היה מעשה ביהודי עשיר ששכר פועלים זצהמהרש"ם מבריעזאן  בתקופתת
לעבוד בשדותיו. והנה בבוקר אחר ראה את הפועלים שמצחצחים שיניהם במברשות 

. כעס א זמן ההוא לא היו רגילים לעשות בו אלא ומשחת שיניים, וב
המעביד וקרא: וכי אלו עובדי אדמה הרי הם מפונקים ולא ראויים לאחוז במחרישה..." 
ופיטרם מעבודתם. כמובן הללו לא שתקו, הם טענו למעבידם: "קודם תוכיח לנו שלא 

בל הלה עמד על דעתו לפטרם. עברנו כראוי כמו הכפריים, ורק אח"כ תפטר אותנו". א
תבעוהו הפועלים לדין תורה בפני בית דין גדול של עשרים ושלושה רבנים גדולים, כבדיני 

, דיון שנמשך   נפשות. ובראש הבית דין ישב המהרש"ם  
מספר ימים. באחד הימים הפתיע המהרש"ם ואמר כי יש ראיה מגמרא מפורשת שאכן 

אינם עוברים את האדמה כדבעי. תמהו כל הרבנים איש לרעהו היכן מצינו כזו המפונקים 
ס והחל לעבוד במחשבתו על כל מסכתות הש"ס עד ”גמרא. והיה בתוכם רב בקי גדול בש

 שסיכם: "במחילת כבוד הרב אין גמרא כזו!" 
 

 השיב המהרש"ם: "מכיון שהרבנים מתאמצים לומר שלא כדברי, הנני רואה הכרח לרמוז
!" חזרו הרבנים בעל פה על כל המסכת ולא מצאו. חזר תשגמרא זו מפורשת 

ם ואמר: אם כן, אציין שהגמרא נמצאת בפרק "במה בהמה"! (שאינו יותר ”המהרש
מחמשת דפים ומחצה) חזרו על הפרק ויענו כולם פה אחד: "כי גמרא זו היא בבל יראה ובל 

מאי ארץ כבול? ”ר: הנה לשון הגמרא (נד.): ואמ ם ם ”נענה המהרש” ימצא...
שהיו בה בני אדם שמכובלין בכסף ובזהב", שאל רבא: "וכי מפני שמכובלין בכסף וזהב לא 

 ישרו בעיניו? אמר ליה: אין! כיון דעתירי ומפנקי לא עבדי עבידתא".           

בת נגיד גדול זצ"ל שכאשר התארס עם  העשיל על רבי מסופרר
סמוך לבית  תבה עולה החתן לתורה, התאכסן אז בבי ,והגיעה שבת חתן

מהחלון, וראה שבבית חותנו הכינו עיסה גדולה  טחותנו. ביום שישי הבי
, והניחוה להתייבש כדי שיוכלו אחר כך הכדי לעשות ממנה 

לחותכה לפרוסות דקות. והנה רואה רבי העשיל כיצד התרנגולת שהיתה 
בחצר עולה על העיסה ומבקרת ממנה, והכלה שראתה זאת ניגשת אל 

גולת וזורקת אותה בחמת זעם ומטיחה אותה בכותל. מכיון שראה התרנ
כה  שאמר בלבו: וכי אני אתחתן עם אחת שיש   ,כך

רבה? לא! זה בלתי אפשרי! ואולם מאידך, לבזותה ברבים ועוד בשבת 
 של העליה לתורה גם זה בלתי אפשרי. 

 

ישלחו אותו חכך רבי העשיל בדעתו והחליט כי עדיף שצד הכלה הם ש
לא לפגוע בכלה! מה עשה? הלך לבית הכנסת שהיה מלא בציבור ובבזיון 

לומדים, ועשה עצמו כאילו רוצה הוא לגנוב את הכסף שיש בקופת 
הצדקה. משראוהו יושבי בית המדרש, צעקו בקול "תפסוהו! 

!" ומיד נתפרסם בעיר שתפסו גנב בבית הכנסת. והנה התברר 
הנגיד המכובד. כמובן סיפרו זאת לנגיד כדי של יפול בפח שהוא החתן של 

 , כרצונו של רבי העשיל.ד עם חתן גנב, ומיד 

ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן  נשמת:לעילוי 
 חיא בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, יאילנה, ששון בן טיפחה, שמחה בת לולו, 

מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס, יגאל בן מלכה, דוד ומרים סעידה מזל בת יעקב,  שולמית חיה בת אסתר, 
יחזקאל בן שמחה, דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל  אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב אלבז, 

, אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, אפרים אליהו בן מרים, שלום בן יעקב יוסף בן מרגליתהרב בן קלרה, 
שמעון בן רינה, ישראל בן שמחה סבג, אואסינה בת גור'ה  ב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,אורה מורי  הר

 ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב חלפון, שמואל בן רבקה זכאי    

אירע בבית הכנסת, שילד  פעםם
עלה לתורה. אך את ” "בר מצוה

ההפטרה קרא מאד בלחש. שאלו 
 חיים קניבסקיאת הגאון רבי 

שליט"א האם יצאו ידי חובה. 
ואמר רבי חיים שאלמלא איסור 

, היה שיהיה לילד 
מצווה שיקראו שוב את 

ההפטרה. אבל עתה יצאו בדיעבד 
ידי חובה אף שרובם לא שמעו, 

אך מכיון שהיו מנין אנשים 
 ששמעו יצאו יד"ח. 

 
והוסיף רבי חיים: "פעם אירע 
שילד קרא את ההפטרה ולא 
שמעו כלום, וגם אז לא יצאו, 
אבל משום הלבנת פנים ־ פני 

. ויתכן ו, הילד ואביו, 
ופן זה יש ענין לשמוע שבא

 במקום אחר.

הייתה עקרה במשך שנים  חנהה
רבות והשתוקקה כל אותה העת 

לבנים. גם אנחנו משתוקקים 
עמלנו, אלו הבנים, רבות  -לבנים

. ההפטרה 
הנקראת בראש השנה, יום שבו 

ביר אותנו ה' כבקרת רועה מע
עדרו ומחליט מה יעלה בגורלו 

של כל אחד, באה ומלמדת אותנו 
 של הבנים?  ה מה 

 

אנו  ה בשביל מה 
ובוכים לבנים? דבר זה חנה 

מלמדת אותנו: "ונתת לאמתך 
ונתתיו לה' כל ימי  -זרע אנשים

חייו". תכלית רצון הבנים שלנו 
: היא: 

, בישיבות הקדושות 
לכל ימי חייהם, בשביל זה באו 

 לעולם וזהו ייעודם.   

נהג זצ"ל  שלמה מרדומסק רביי
רהם מעל פני לפרש את הפסוק "ויקם אב

ֵמתו", שכל ה'קימה' (שיעור הקומה) של 
אברהם אבינו נבעה מכך שראה תמיד לנגד 

את יום המיתה, ולכן  –עיניו את "פני מתו" 
כל יום ויום במידה המלאה.  

קודש פרשת -ואמנם רבי שלמה נסתלק בשבת
(בשנת תרע"א), לאחר שבליל  

'אשת שבת שר בהתלהבות רבה את מזמור 
חיל', וכשהגיע לפסוק "ותשחק ליום אחרון" 

בדבקות כמה וכמה פעמים, עד  – –
 כלות הנפש.

 

ההטו
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  " רגישות ודאגה לזולת" - משפטיםפרשת 

ֶהָעִני  ַעִּמי ֶאת ֶּכֶסף ַּתְלֶוה ֶאת ִאם"על הפסוק בפרשתינו 
 שאלו רבותינו במדרש מה כוונת הכתוב " " (כב, כד)ִעָּמְך 
מדרש תנחומא: ה אומר"? אלא ִעָּמךְ ֶהָעִני  ַעִּמי ֶאת ֶאת

ֶּכֶסף  ִאםלמשה ואמר לישראל "הזהיר הקדוש ברוך הוא 
" לא תנהג בו מנהג ביזיון, שהוא עמי (עמדי). ַעִּמי ְלֶוה ֶאתַּת 
הוי מסתכל בעצמך כאילו אתה עני.  – "ֶהָעִני ִעָּמְך  ֶאת"

יתבונן בעצמו ' בסיפרו "אהבת חסד" חפץ חיים'הוסיף ה
כאילו הוא היה צריך להשיג איזו טובה מחברו, כמה היה 

ג גם הוא עם כן יתנה –רוצה שהלה יקבלנו בסבר פנים יפות 
לדאוג רעהו התורה מצווה אותנו להתבונן ברגישות הזולת ו

 לו כמו שדואגים אנו לעצמנו.
השאלה המתבקשת היא, כיצד אפשר לדרוש מבשר ודם, 
אשר מילדותו ועד זקנותו עסוק לרוב בצרכי עצמו, לצאת 
אל הזולת, להרגיש את השני ולחוש את תחושותיו? האם 

התשובה הפשוטה , מעל ומעבר? אין זה בגדר בלתי אפשרי
היא, שעם ישראל כולו אינו אלא נשמה אחת. אומנם כן, 

 –בגופים מחולקים, למליונים רבים, אך שורש הנשמה 
אחד הוא. בדרך משל נצייר לעצמנו קומה ענקית, אותה 
חולקים יחד מיליוני בני אדם. קומה זו, "קומת עם 

ווים קומה ישראל" היא. כולנו יחד, בני עם ישראל, מה
אחת כביכול, מורכבת מרמ"ח אברים ושס"ה גידים. האם 
אדם נדרש למאמץ מיוחד כדי לחוש בכל גופו את הכאב 
הצורב באחד מאיבריו? אם אדם אינו מסוגל להרגיש את 
כאב זולתו, אות הוא כי מצבו קשה ונורא! אות וסימן יש 
בכך שבמידה מסויימת, ושמא רבה, ניתק מצידו הקשר 

הכרוך בין כל ישראל. כאשר אדם אינו חש בגופו  המופלא
את כאב אחד מאיבריו, מצבו נורא ואיום! סימן הוא 
שהאיבר הכאוב מנותק מן הגוף. חסר חיות הוא, וטעון 

עד כמה נדרש מיהודי להיות ער כריתה רחמנא ליצלן. 
וקשוב לצרכי הזולת, להשתתף עמו ברגשותיו ותחושותיו 

רבותינו (שבת סז.), כי כאשר אדם  יכולים אנו ללמוד מדברי
מבחין שאחד מאילנותיו חולה ואינו מסוגל להחזיק את 
פירותיו עד להבשלתם, אלא הוא משירם ארצה בעודם 
בוסר, עליו לצבוע את גזע האילן בצבע אדום, כדי 
שהעוברים והשבים יכירו בכך שאילן חולה לפניהם ויתפללו 

אם מצבו של אילן עליו שיניב פירות בשלים ומתוקנים. ה
בודד אמור לעורר כך את רחמיהם של העוברים והשבים? 

הסבא רבי שמחה זיסל מקלם המכונה '"אכן כן" ביאר 
"הדאגה לזולת אינה קשורה כלל וכלל למידת  'מקלם

הקושי בה נתון הזולת! אוי לו למי שנימי ליבו נעים רק מול 
ל מראה מזעזע ונורא! עלינו לחוש את תחושותיו של בע

הפרדס, ומכיוון שבעל הפרדס חש צער רב על כל אילן שאינו 
נותן פירותיו, ואפילו על אילן אחד, עלינו לחוש את צערו זה 
ולהשתתף עמו בכל לב". בדיקה עצמית בעניין זה, עד כמה 
אנו מרגישים באמת את צרכיהם של זולתנו, אינה קשה כלל 

בושש לבוא ועיקר. רק לשם דוגמה נציין, כי בעיתות שהגשם 
יכול כל אחד לבדוק את עצמו, האם ליבו יוצא אל 
החקלאים המשוועים לגשם שירווה את שדותיהם, או שמא 
בסתר ליבו עולז הוא מעט על כך שהחורף עובר עליו בטוב 

 ובנעימים... 
כאשר נתבונן בכך מעט, נבין כי למעשה זהו הביטוי העמוק 

יח), עליה אמר של מצוות "ואהבת לרעך כמוך" (ויקרא יט, 
רבי עקיבא כי היא כלל גדול בתורה (ראה בראשית רבה כד, 
ז). כי הנה לכאורה קשה, כיצד אפשר לדרוש מאדם לאהוב 
את הזולת כשם שהוא אוהב את עצמו? והאם גדר המצווה 
הוא שכל מה שאני טורח ועושה עבורי, עלי לעשות גם עבור 

יד, א) עונה זולתי? כיצד זה אפשרי? הרמב"ם (הלכות אבל 
על כך בהגדרת מצוות "ואהבת לרעך כמוך": "כל הדברים 
שאתה רוצה שיעשו אותם לך אחרים, עשה אתה אותן 

 לאחיך בתורה ובמצוות". והרי לפנינו אומדן מדוייק של
 
 

מידת העשייה במצווה זו, כלי מדידה מדוייק מאין כמוהו. 
, שים את עצמך מול זולתך, קובע הרמב"ם, ועתה צא וחשוב

מה הנך מצפה ממנו שיעשה עבורך? עתה הפוך את הצדדים, 
הבן ממילא מה הוא מצפה ממך שתעשה עבורו, ופעל 
בהתאם! ומכיוון שאדם מצפה לבטח מזולתו שיכאב בכאבו, 
ישמח בשמחתו ויזדהה עם תחושותיו, גם הוא נדרש לעשות 

ור פכן, להבחין בתחושות זולתו ולהזדהות עמן בכנות. הסי
 ינו ימחיש לנו דברים אלו היטב. הבא שלפנ

פאוואן סינה גדל במשפחה אמידה בניו דלהי שבהודו. בניין 
המגורים שלו היה בשכונה מטופחת יחסית, אבל פסיעה 
אחת מחוץ לשכונה גילתה אלפי צריפי פח מטים ליפול 

אם  -שניצבו בשורות ארוכות וצפופות ושימשו למגורים 
משפחות עניות שחיו  אפשר לקרוא לזה מגורים, להמוני

מהיד לפה. מחוץ לשכונה התגלגלו ברחובות מאות עניים 
מרודים שחיו בעוני מחפיר ופשטו יד, לצערם הגדול לא היו 
רבים מבני השכונה העשירה שטרחו לזרוק לעברם מבט 

מסייע להם להשקיט את ובוודאי לא מטבע כלשהו, שהיה 
שבי אבל בניגוד לקהות החושים של תו הרעב הנורא.

השכונה ומול מצוקת אחיהם העניים, הציבה אמו של 
פאוואן ליד דלת הבית קערה כחולה שבה היו מונחים 
מטבעות בדרך קבע. בכל פעם שהייתה יוצאת מפתח הבית 
דאגה תמיד לקחת עמה מספר מטבעות על מנת לחלק 
אותם לעניים שתפגוש בדרך. לא הייתה פעם אחת שהיא 

חופן מטבעות ביד, ותחלק  יצאה מן הבית ללא שתיטול
 אותם לעניים שהעתירו עליה ברכות.

באחת הפעמים הלך פאוואן עם אמו ברחוב, ולפתע הגיעה 
מולם אישה אומללה כשמאחוריה נגררים שלשה ילדים 
עיוורים. אמו ניגשה אל אם המשפחה והושיטה לה את כל 
המטבעות שהיו בידה. הם החלו לשוחח ביניהן, והאישה 

פרה לאמו שבעבר הייתה לה חנות שפרנסה הענייה סי
אותה מצוין ושכל ילדיה נולדו בריאים לחלוטין, אבל 
כשהגיעו לגיל חמש החלה ראייתם להתעמעם, עד שאבדה 
לחלוטין. השכנות שלה החליטו שהוטלה עליהם קללה 
ומאז לא היו מוכנים הסובבים לקנות ממנה דבר וגזרו עליה 

יה רגיש במיוחד היה מבועת בכוח עניות מרודה. פאוואן שה
מהמראה הטראגי של האחים העיוורים, ומאז הוא לא נרגע 

כאשר  ודן.והחליט שעליו להתעניין במבנה העיניים ובתפק
גדל וסיים את התיכון, הוא הלך ללמוד בפקולטה למדעי 
הראייה באוניברסיטה בארצות הברית, ולאחר שנים 

ה לפרופסור ארוכות של לימוד, מחקר ופיתוח הוא התמנ
היוקרתית. אבל אז הוא קיבל את  MITבאוניברסיטת 

הבשורה הקשה על כך שאמו היקרה הלכה לעולמה, 
בהזדמנות הראשונה שנקרתה בפניו הוא טס לבקר את 
אביו בהודו. הוא ישב עם אביו והעלה זיכרונות ילדות 
מתוקים. לאחר מכן הם עלעלו יחד באלבומים שדפיהם 

באחד הימים בשעות הצהריים הוא  כבר הספיקו להצהיב.
יצא מהבית לבקר חבר ילדות, ולפתע נתקל מבטו בקערה 
הכחולה של אמו כשהיא ניצבת לה יתומה ליד הדלת. 
הזיכרונות הציפו אותו בבת אחת. באותו הרגע הוא שלח את 

בחוץ שרר קור עז,  אל תוך הקערה ונטל חופן מטבעות. ידו
ת חמימה. כאשר הגיעה והוא הזדרז להיכנס אל תוך מוני

המונית לעבר הצומת, הבחין פאוואן במשפחה קטנה 
היושבת בצד הכביש. הוא סימן להם להתקרב אליו, 
ולהפתעתו הוא הבחין שוב במחזה דומה שראה בעבר, 

הייתה ילדה הגוררת את שני אחיה העיוורים ולבושי  ולפני
 הסמרטוטים משני צדיה. בבת אחת צפו ועלו אצלו זיכרונות
הילדות של האם הגוררת את ילדיה העיוורים אחריה. הוא 
הושיט להם את המטבעות שהיו בידו תוך כדי שהוא 
מתבונן אל תוך עיניהם. האבחנה הרפואית שלו הייתה 

 רא קטרקטמהירה, שני הילדים סבלו מקרום דקיק הנק
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אם זו הבעיה, חשב, יש לה  שכיסה את עדשות עיניהם.
אחד יכול להפוך את הילדים הללו  פתרון קל יחסית, ניתוח

לילדים רגילים. עד אז ידע פאוואן שרק אצל אנשים 
לא העלה בדעתו  מבוגרים מתפתחת התופעה הזו, אבל הוא

שגם אצל ילדים תיתכן הבעיה. כפי הנראה גם הילדים 
המסכנים שראה בהיותו ילד סבלו מהבעיה הזאת ולא 

ם היכן הם מ'קללה' שהוטלה עליהם. הוא שאל את הילדי
מתגוררים, ורשם על דף את כתובתם. לאחר מכן הוא פנה 
אל משרד הבריאות של הודו, ושם התברר לו שהתופעה הזו 

 400,000-שכיחה מאוד במדינה הנחשלת, ושלמעלה מ
ילדים נהפכו לעיוורים בגלל הקטרקט. רובם לא דרכו 

מהם כלל לא שורדים בחיים עד  60%-מעולם בבית ספר ו
 גלל העוני המשווע...ב 10גיל 

באותו הרגע ידע פאוואן שמסלול חייו השתנה. הוא החליט 
לקיים את צוואתה של אמו, שיש לעזור לזולת בכל 
הזדמנות, ועליו להישאר בארץ מולדתו ולעזור למאות אלפי 
הילדים האומללים, לטפל בהם ולשנות את חייהם לטובה. 

עניים וגייס  הוא הקים מרכז טיפולי עיניים בחינם לילדים
לשם כך תרומות מכל רחבי העולם. במרכז השולחן בחדרו 
שבמרכז הרפואי, הוא הציב את הקערה הכחולה שגרמה לו 

 לעצור ולהתבונן על סבלם של האחרים...
דרכים רבים והנהגות שונות יש בעשיית  הנה זה ידוע כי

חסד, אדם המעניק לחברו מממונו, מכוחו ומזמנו, גומל 
הנהו. כל דבר שיש בו משום סיוע ועזרה לזולת חסד מופלא 

הרי הוא נכנס בגדר חסד. אולם בין כל אלה מתייחדת לה  –
נתינת הלב. כאשר אדם נותן את ליבו לזולתו, הרי הוא עולה 
ומתעלה על כל מיני החסד. הלב הוא עיקר האדם ונתינת 
הלב היא עיקר הנתינה! כאשר אדם משתתף בצערו של 

חתו, כואב את כאבו ודומע עימו, הרי הוא זולתו, שמח בשמ
נותן לחברו את ליבו, הוא מעניק לחברו תחושת בטחון, 
כאילו אומר "אינך לבדך, אני כאן, לצידך". אדם שכזה 
נקרא בפי רבותינו "נושא בעול עם חברו". הסיפור המפעים 

משפחה אחת  הבא שלפנינו ימחיש לנו דברים אלו היטב.
רגילה לאכילה צמחונית בלי בשר החליטה לעבור מאכילה 

ודגים, רק מאכלים מהצומח. יום אחד, אם המשפחה 
בישלה פשטידה מירק ששמו ברוקולי ממשפחת הכרובים 
וכשכל המשפחה ישבה לארוחת הצהריים אמרה בת 
השתיים עשרה לאמה שהיא לא אוהבת את המאכל הזה. 
התחיל מסע של שיכנועים בין ההורים לילדה. 'את חייבת 

אכול, זה מאוד טעים, כולם אוכלים את זה' וכו', כל ל
השכנועים לא עזרו. לפתע קמה הילדה ואמרה בהחלטיות 
'אני אעשה מה שאתם אומרים ואוכל את הפשטידה אבל 
גם אתה תעשו בקשה אחת שאבקש מכם'. ההורים 
הסכימו מיד, והרי מה כבר יכולה הילדה לבקש? אמרה 

קרחת'. מה? קרחת? איך להם הבת 'אני רוצה שתעשו לי 
תיראי בלי שערות? והנה יש לך כזה קוקו ושיער יפה האם 
לא חבל על זה? אמרה להם 'כך אני רוצה, וזוהי בקשתי'. 
ההורים התייעצו ביניהם והבינו שהם חייבים להיכנע 
ואמרו 'אם לא נקיים את מה שהיא מבקשת אנו נשבור את 

הרי השיער  המילה שלנו אצלה ובעצם אם נעשה לה קרחת
שוב יגדל ואם כן זה לא נורא כל כך'. הביאו ספרית 
שסיפרה את כל שערות ראשה. למחרת בבוקר הילדה 
צריכה ללכת לבית הספר וזו בושה ללכת ככה מקורחת 
אמרו לה 'שימי מטפחת ראש וככה תלכי'. הסכימה, ואביה 
ליווה אותה לבית הספר. כשהגיעו לפני בית הספר הגיעה 

ילדה עם מטפחת ישבה ת יוקרתית ובתוכה לשם מכוני
לראשה. אביה יצא מהמכונית ואמר לאבא של הילדה 
שהסתפרה 'יש לך ילדה צדיקה, יש לך ילדה צדיקה'. שאל 
אותו האבא, מדוע אתה אומר כך? אמר לו: הבת שלי חלתה 
במחלה רחמנא ליצלן ובטיפולים נשרו לה כל שערותיה, 

ל יום ומביאה לה את הבת שלך היתה באה לבקר אותה כ
שיעורי הבית, יום אחד שאלה אותה "אני רואה שאת 
מרגישה טוב ויש לך כוח, אם כן מדוע את לא באה לבית 
הספר?' אמרה לה החולה: 'אני מתביישת שאני עם 
קרחת', שאלה אותה בתך 'ואם גם אני אבוא עם קרחת 

גם אז תתביישי ולא תבואי? אמרה לה  –כמוך ועם מטפחת 
גם את תהיי כמוני, לא אתבייש ואבוא לבית הספר'. 'אם 

 והנה הבת שלך הצדיקה סיפרה את ראשה לקרחת ובאה
 
 

עם מטפחת, כדי שהבת שלי לא תתבייש. איזו צדיקה 
גדולה, שמוכנה להתבייש ולתת את כל כבודה בשביל 

 שחברתה לא תתבייש. "מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ". 
וא במידותיו של הקדוש ברוך דבק ה -הנושא בעול עם חברו 

רבי שלמה הוא והולך בדרכיו. מאיר את עינינו בנקודה זו 
"עבודה קשה  ח"ב) ואלו דבריו: עלי שור(בספרו  וולבה זצ"ל

שמרגישים היא להכנס לתוך מצבו של אדם הסובל עד 
. מה רחוקה היא מידת זו מהבעת "השתתפות ממש בצערו

ולא פחות קשה הוא בצער" המילולית הנהוגה בנימוסין! 
זוהי  היא שמחתי שלי!לשמוח עם שמחתו של חבר כאילו 

וזה בדיוק מה לי ישראל בכל הדורות. מידתם של גדו
שמלמדת אותנו התורה בפרשת השבוע: לדאוג לאחיך 
היהודים, להתייחס אליהם בכבוד, לדאוג לגר, ליתום 
ולאלמנה. לא לקפוץ את הידיים כלפי האחרים, לא להביט 

בעין רעה ולחשוב 'הוא לוקח ממני' כי הברכה שלנו,  בשני
באה רק בזכותם. אם תרגיל את עצמך, לחלוק את האושר 

הסיפור הבא  שלך עם השני, החיים שלך יראו קצת אחרת.
'אני מרגיש כמו חתן שלפנינו יבהיר לנו דברים אלו היטב. 

בר מצוה...' אמר יוסי בחיוך מזויף למנהל המקום. כמו 
ודדים לתפקיד הנהלת ההוסטל, יוסי לא ממש שאר המתמ

 –הבין מה רוצים ממנו, אבל זו הייתה הבקשה של צ'רלי 
בעליו של ההוסטל שביקש אותה מכל המועמדים לתפקיד, 
בקשה שלא היה ניתן לסרב לה. האמת היא שגם דודו 
הצלם שהתלווה להנציח את המתמודדים, לא ממש הבין 

לחסרי בית, לבין מסע  מה הקשר בין משרת ניהול הוסטל
הצילומים שדאג להנציח את המועמד לעבודה מכל זווית 
אפשרית בחצר הירוקה של ההוסטל המטופח. אבל אם 
זוהי בקשתו של צ'רלי שהדגיש לו שמבחינתו כל הזמן 
שבעולם עומד לרשותו והוא מוכן לשלם על כך במיטב כספו 

תיו של מה אכפת לו, העיקר שארנקו תופח בזכות שיגעונו –
צ'רלי. למועמדים עצמם סיפר צ'רלי שהוא חייב להציג 
בפני התורמים הנכבדים שמחזיקים את ההוסטל במיטב 
כספם את עובדי ההוסטל בצורה המכובדת ביותר, ולכן 
ביקש מהם ללבוש אחת מהחליפות שהיו מונחות דרך קבע 
במשרדו, ולהתלוות לדודו הצלם שבסבלנות אין קץ 

ד ואחד מהמועמדים, וצילם אותם עד הסתובב לצד כל אח
שנמאס להם, אבל דודו ידע שכל דקה שחולפת מעשירה 
את חשבון הבנק שלו, והמשיך להנציח את המועמדים 
לעבודה במצלמתו המקצועית. האמת היא שלדודו היה 
נדמה שמשהו עמוק יותר מסתתר מאחורי הוראתו של 

את צ'רלי, ובפרט שלטעמו החליפות שבהם דאג להלביש 
המועמדים לא היו אופנתיות במיוחד, ואף רחוק מאד מכך, 
אבל צ'רלי שילם יפה והוא המשיך לצלם ולא ממש 
התעניין מה הסוד שעומד מאחורי אלפי הצילומים, עד 

 לאותו יום שבו נפתרה התעלומה...
דודו ישב במשרדו מול המחשב, כשלצדו עומד טכנאי 

ום. הוא לא המחשבים השלישי שהוזמן למשרדו באותו י
האמין שזה קורה לו: 'זה וירוס קטלני שפגע במחשב שלך 
ומחק את הכול' הודיע לו הטכנאי את מה שכבר שמע דודו 
מקודמיו, 'אני מתפלא על אחד כמוך שלא מגבה בעוד מקום 
את החומר שנמצא במחשב' הוסיף הטכנאי ונימת 
ההאשמה לא נעלמה מאוזנו של דודו. הוא באמת לא הבין 

לא דאג לגיבוי בשמירת אלפי התמונות שצילם עבור איך 
צ'רלי, ועכשיו הכול ירד לטמיון. לא היה לו מושג כיצד הוא 
יודיע זאת לצ'רלי. היה ברור לו שכאן הגיעה אל סופה דרכו 

 בעולם הצילום לאחר המחדל הנורא שהוא אחראי לו...
הוא הרגיש שאינו יכול לנהוג ברכב כשהוא כל כך מבולבל, 

מין מונית שתיקח אותו אל ההוסטל. רגליו רעדו והז
כשעלה במדרגות אל משרדו של צ'רלי הממוקם בקומה 
השנייה, ממנה היה ניתן לצפות על החצר הענקית 
והמטופחת שהקיפה את ההוסטל. צ'רלי פתח לו את הדלת 
בחיוך רחב, ודודו חשב לעצמו שבוודאי עוד מספר דקות 

וך, ותחתיו יגיעו כעס כשיקבל את ההודעה ימחק לו החי
ותדהמה שיישפכו על ראשו של דודו ובצדק. 'בא, תשב' 
הזמין אותו צ'רלי להיכנס. דודו ישב והביט סביבו. הוא לא 
ממש ידע מה לומר כשהתיישב צ'רלי מולו, והחליט לעשות 
את זה קצר ככל שניתן: 'צ'רלי, הייתה לי תקלה במחשב, 

 ו של צ'רלי שהיהוכל התמונות נמחקו'. הוא הביט בפני
 
 



בהלם לרגע קצר, אך מיד לאחריו התפשט חיוך גדול על 
פניו. דודו לא הבין מה קורה. 'האם זהו השקט שלפני 
הסערה?' חשב לעצמו בפחד, אבל צ'רלי לא הותיר לו עוד 
זמן למחשבות. 'האמת היא שאין לי ממש צורך בתמונות' 
י אמר, והביט בדודו שהיה בהלם מוחלט מהתגובה הבלת

צפויה, אבל צ'רלי המשיך לטוות באזניו את הפתרון 
לתעלומת הצילומים שעליהם השקיע את מיטב כספו 
ושכעת הוא טוען שאין לו צורך בהם: 'האם זוכר אתה את 
החליפות שאותם לבשו המועמדים לעבודה בהוסטל?' דודו 
הנהן בראשו. 'הכנס בבקשה לחדר הסמוך ותלבש אחת 

ביקש, ודודו נענה מיד. הוא לבש מהחליפות שנמצאות שם' 
את החליפה והמכנס, ומיד בשנייה הראשונה התחיל 
להרגיש משהו מוזר. המכנס היה מבד עבה ומחוספס, והוא 
הרגיש שרגליו ממש מגרדות, ואם זה לא מספיק, 
מהחליפה נדף ריח נורא, ודודו לא הבין איך לא עלה באפו 

אפק שלא הריח כשצילם את המועמדים השונים. הוא הת
לפשוט את החליפה מעליו, וצ'רלי שישב מולו המשיך: 
'להוסטל זה שבו אנו נמצאים אמורים להגיע אנשים 
מהרחוב שגורלם לא שפר עליהם, והם נעים ונדים בלי בית 
בלי משפחה ובלי אף אחד שיתייחס אליהם. לעתים מדובר 
בכאלו שימים ושבועות לא התרחצו, ואני לא צריך לתאר לך 

ריח נודף מהם. אדם שיעבוד כאן בהוסטל יהיה חייב  איזה
להיות בעל רגישות גבוהה לזולת, ולהיות מסוגל לקרב 
ולדאוג למסכנים האלו בכל מצב, ולכן החלטתי לערוך להם 
את מבחן החליפות האלו תוך כדי שאני מביט מחלון 
המשרד במועמדים לעבודה, ובוחן כיצד הם מתמודדים עם 

ועם הריח תוך כדי שאתה מלווה אותם החליפה העוקצנית 
בצילומים הרבים והמייגעים' סיים צ'רלי את דבריו וטפח 
על כתפו של דודו, שהרשה לעצמו פתאום לחייך לאחר 
שלפתע התחברו לו חלקי הפאזל שהרכיבו את אלפי 

 התמונות שלא היה בהם צורך...
כאשר יתעלה האדם מעולמו הפרטי ויצא מ"אנוכיותו", 

ו להתבונן במצבו של הזולת, לראות ולהרגיש יוקל עלי
ייטיב הוא לזולתו בכל מה צרכיו, ולשאת בעול עימו. או אז 

ז"ל  הרמח"ל, כלשונו הזהב של שיוכל "בגוף בממון ובנפש"
, שיהיה משתדל לעזור בגוףפרק יט) " מסילת ישרים(בספרו 

כל אדם במה שיוכל ויקל משאם מעליהם, והוא מה ששנינו 
ו) "ונושא בעול עם חברו". ואם מגיע לחברו איזה (אבות פ"

נזק בגופו והוא יכול למנוע אותו או להסירו, יטרח כדי 
, לסייעו כאשר תשיג ידו ולמנוע ממנו הנזקין בממוןלעשותו. 

בכל מה שיוכל, וכל שכן שירחיק הוא כל מיני נזקין 
, בנפששיכולים לבוא מחמתו, בין ליחיד בין לרבים... 

שות לחברו כל קורת רוח שיש בידו, בין בענייני שישתדל לע
הכבוד, בין בכל שאר העניינים. כל מה שהוא יודע שאם 
יעשהו לחברו, הוא מקבל נחת רוח ממנו, מצוות חסידות 

הגאון רבי חיים אימרתו של היא ידועה  הוא לעשותו".
) נפש החיים(הובאה בהקדמה לספרו  מוולוז'ין זצ"ל

בכל אשר  םלהועיל לאחרי, רק ש"האדם לא לעצמו נברא
ימצא בכוחו לעשות". אכן, לשם כך נדרש האדם גם כאן 
לצאת מ"אנוכיותו" ולהתבונן כיצד יוכל לסייע לזולתו 

 ולהשלים די מחסורו הגשמי והרוחני אשר יחסר לו.
הבה ונראה מהסיפור שלפנינו, המוביל אותנו לתובנה 

ובטחים שמחסד אמיתי כלפי אדם הנצרך לכך, לא רק שמ
בשכר לעולם הבא, אלא שגם לעיתים כבר בעולם הזה  אנו

 זוכים לראות כאן את הפירות...
 

לאחר שקיבלנו אישור להרחיב את הדירה בחמישים מ"ר,  
החלטנו להוסיף חדר אחד, וביתר המטרים לבנות יחידת דיור 
להשכרה. כך נרוויח את מחיר ההרחבה של החדר, ולאחר שנכסה 

את תשלומי ההשכרה בעבור הילדים... וכך אותו נוכל לחסוך 
באמת עשינו. לווינו כספים והוספנו חמישים מ"ר, החדר הנוסף 
האיר את עינינו והיינו מאושרים בחלקנו. את יחידת הדיור ריהטנו 
בצורה חביבה ופרסמנו בעיתון מודעת ההשכרה לדירה המיועדת 

על הקו לזוג צעיר. כבר בשעה רבע לשבע בבוקר קיבלנו טלפון. 
היתה אישה קשישה. "שלום, אני מתקשרת לגבי המודעה. מדובר 
בדירה בבני ברק?". "כן". האישה המשיכה לשאול אם הדירה 
מיועדת לזוג צעיר בלבד או אולי גם היא יכולה לשוכרה, אם 

 אפשר לראות נוף מהדירה ואם נרד במחיר. אחרי הרבה שאלות
 
 

 הדירה, היאהודיעה הקשישה שאף על פי שלא ראתה את 
מעוניינת לשכור אותה. היא רוצה לשנות מקום מגורים, והאזור 
שלנו נראה לה נחמד וחביב וגם חדש. וכמובן, יש יתרון שהדירה 
היא בקומת קרקע. בעלי חזר בשבע מהתפילה. הוא לקח את 
הטלפון והסביר שכל עוד אין המחאה לשלושה חודשים מראש 

ים. בתגובה ענתה הקשישה וחתימה על חוזה, אנחנו לא מתחייב
הנמרצת שבשעה שמונה היא אצלנו. עברה שעה עמוסה של 
המולת בוקר שיגרתית, וכאשר יצאה בת הסמינר עם התינוקת 
והשקט והשלווה החלו לשרור בבית המבולגן, נשמעו דפיקות על 
הדלת. אישה קשישה שאינה משתייכת לחוג שומרי התורה עמדה 

ל כולה מביעה מרץ וחיוניות, בפתח, נשענת על מקל, אבל כ
"דיברתי אתכם מקודם" היא אמרה בביטחון מופרז. לא ידענו מה 
לעשות, הסתכלנו זה בזה בהלם ובדומיה, ולאחר מכן רמז בעלי 
שאין ברירה ואנחנו חייבים להראות לה את הדירה. "אני אשכור 
את הדירה הזו עד סוף חיי" היא אמרה, ואז התחילה לספר לנו את 

ר חייה. חתנה נהרג במלחמת ששת הימים, ומאז היא לא סיפו
התחתנה, מחכה לו שיחזור מהר, אולי בביאת המשיח. כעת היא 
גרה בתל אביב. אומנם נחמד מאוד לגור על שפת הים, אבל 
השכנים אינם נחמדים ואינם מתייחסים אליה. היא החליטה 

שיו שהדתיים נחמדים מאוד ולכן היא תעבור לגור בבני ברק. עכ
הדירה מוצאת חן בעיניה מאוד וגם אנחנו. היא הביאה צ'קים. 
בבקשה, הנה הכול חתום וטוב, והיא גם מוכנה לחתום על חוזה. 
עכשיו. מהר, כי היא מפסידה ארוחת בוקר. פתחנו את הפה 
וסגרנו שוב ושוב, ולא ידענו מה לעשות. ברור שהיא לא היתה 

לא מתאימה לאורח הדיירת שהיינו מקבלים מלכתחילה, היא 
החיים בשכונה. אבל היא הבטיחה שתלך לפי כללי הצניעות 
והכול יהיה בסדר, והיא אישה אמינה מאוד מאוד, כך אמרה שוב 
ושוב. הסכם החוזה נחתם בזריזות וגם ההמחאות עברו לידינו, 
ותוך שעה היתה הדירה מושכרת לגברת הקשישה, שסיפרה 

ברת לגור כאן. כך הכי נוח לה. שכבר היום היא אורזת מזוודה ועו
מאותו יום השתנו חיינו. אם עד היום דאגנו לעצמנו ולילדינו, הרי 
שהיום נוספה לנו דאגה נוספת, דיירת חדשה. היא היתה קשישה 
וערירית, אבל להוטה מאוד מאוד לשיחה. היא נקשה על כל דלת 
 ודלת בדירות הבניין שלנו והציגה את עצמה כדיירת חדשה. אודה
ולא אכחיש, היו שכנים שכעסו עלינו, הם פשוט לא הבינו איך 
הכנסנו דיירת כזו, שאינה מתאימה לאורח החיים במקום. הם לא 
יכלו להבין לאיזה מצב נקלענו. והיו שכנים, ולמעשה היו אלו 
הרוב, שריחמו עליה מאוד ושאלו אותה שאלות. היא ענתה 

תחביבים רבים, ובטח ברצון: אין לה ילדים, היא בודדה, יש לה 
היא תשמח ללכת לבית הכנסת. פעם לפני השואה, הם גרו בעיירה 
בפולין ושם היה לה אבא שהוא כמו רב, והם הלכו תמיד לבית 
הכנסת, אבל פה בארץ הביאו אותה לקיבוץ וזהו. שנים היא לא 
ידעה שיש יהודים שנראים כמו היהודים ההם בעיירה. השכנים 

מאוד מהסיפורים שלה וריחמנו עליה מאוד. וגם אנחנו התרשמנו 
באופן טבעי לקחנו על עצמנו את עול הדאגה לחייה. כך יצא 
שכאשר קנינו במכולת רכשנו גם בעבורה, וכאשר הכנו מטעמים 
לכבוד שבת, הפרשנו מהאוכל בשבילה. היא מעצמה לא ביקשה 
להתארח בשבתות וגם סירבה כשהציעו לה, אבל היו חגים שבהם 

ה להתארח. למשל, בחג הפסח ובראש השנה היא התארחה הסכימ
כדי לאכול את המצה ואת הסימנים, ובסוכות התגייסו ילדי 
השכונה לבנות לה סוכה. הסיפור היה יכול להיות נחמד מאוד 
אילולא בעיה קטנה שהלכה וגדלה עם הזמן והציקה לנו מאוד. 

ים בתחילה שילמה הקשישה בעבור שלושה חודשים מראש. הצ'ק
נפדו והכול היה בסדר גמור. אחרי שלושה חודשים ניגשנו אליה 
וביקשנו לקבל המחאות בעבור החודשים הבאים. "אהה, צריך 
להיכנס כסף לחשבון מהביטוח לאומי, אבל החודש אני צריכה 
להוציא הרבה כסף על תרופות, אז אני אתן המחאה לחודש הבא, 

כה ורשמה המחאה בסדר?". "בסדר גמור" אמרתי לה. היא חיי
לחודש הבא. יומיים לפני שהיינו צריכים להפקיד את ההמחאה, 
היא דפקה על דלת ביתנו. "יש בעיה, לא יהיה כסף בבנק, אז אל 
תפקידו את הצ'ק". "אבל למה, גברת גולד? זו בעיה שאין 
כסף..." ניסיתי לומר לה. הרי לקחנו חובות. היא לא הבינה ממש. 

שאני אישן ברחוב?! חכו... קצת סבלנות.  "אין כסף. מה לעשות?
אני אישה זקנה". והסבלנות נמשכה כמה חודשים. בכל פעם 
 שדיברנו, היא היתה אומרת "אבל אני צריכה לקנות תרופות. מה

 
 



לעשות? לגור ברחוב?! אני לוקחת תרופות". הרבה הרבה  
תרופות... לא ידענו מה לעשות. מצד אחד ריחמנו עליה מאוד. 

, שילמנו בעמל רב את חובות הבניה, המטרה של יחידת מצד שני
הדיור שבנינו היתה לכסות את עלות הבניה ולהוות מקור הכנסה 
נוסף, ואילו כעת נוצר מצב שלא זו בלבד שלא כיסינו את עלות 
הדירה, אלא היא אף היתה מקור להוצאה. בשלב מסויים הלך 

ת שלה?! בעלי לרב, לשאול איך מוציאים דיירת קשישה מהבי
אישה ערירית שאיש בעולם אינו דואג לה. כיצד שייך לעשות לה 
דבר כזה?! היתה לנו מלחמה קשה מאוד. מצד אחד היו הבכיות 
שלה, הטענות שלה על החיים והעובדה שבאה לגור לידנו כי רק 
כאן יש יהודים טובים. ושם בתל אביב אף אחד אינו מתייחס 

לנו שקל מתום שלושת אליה, ומצד שני, העובדה שלא קיב
החודשים הראשונים העיקה עלינו מאוד. הזמן עבר, וכל חודש 
שהסתיים גרר חוב נוסף. בסופו של דבר החליט בעלי שהוא לא 
מסוגל לגרש אישה קשישה שהסתמכה על יהודים רחמנים בני 
רחמנים. נכון, היינו יכולים להרוויח עוד שלושת אלפים שקלים 

סוגלים לגרום לאישה המסכנה הזו לחיות לחודש, אבל לא היינו מ
את שארית חייה עזובה לנפשה. האישה הערירית התגוררה לידנו 
במשך חמש שנים! חמש שנים שבהן כיבדה את אורח החיים 
שלנו, נמנעה מלהדליק אור בשבת, וכן התקרבה מעט אל 
היהדות. חשבנו אז לעצמנו שקירוב רחוקים אינו אמור רק אצל 

דובר באישה שגילה נושק לתשעים, היא בתו של צעירים. אף שמ
הקדוש ברוך הוא, והוא רוצה את התשובה שלה כמו של כל יהודי 
אחר. יומיים לפני שנפטרה היא לא הרגישה טוב והזמינה לעצמה 
אמבולנס. שאלנו אותה אם לבוא איתה, והיא השיבה שלא. 
למחרת הגענו לבקר אותה והחלטנו לעשות תורנות בין כל 

נים. סיפרנו לה על התורנות והיא היתה מאושרת. היא אמרה השכ
שהיא שמחה מאוד שלא השארנו אותה ככה לבד, אבל למחרת 
היא נפטרה. היה זה חסד של אמת וכל השכונה כולה התגייסה 

להגיע ללוויה שלה. הימים הבאים היו עצובים מפני שאיש לא 
דים ישב עליה שבעה. השכנים אירגנו תפילות בביתה והיל

התכנסו לומר תהילים במשך היום. אחרי השבעה התפנינו לפנות 
את החפצים שלה מהדירה. כל הרהיטים היו שלנו. כשפינינו את 
השידה, מצאנו מכתב במגירה הראשונה. היה זה מכתב מעורך דין 
שעליו היה כתוב בגדול: "צוואה". היא רשמה את הצוואה בשנה 

תבה שלא ידעה שתרגיש כאן הראשונה שבה הגיעה לבניין. היא כ
טוב כל כך, וכל חייה, עד עכשיו, לא הרגישה שדואגים לה כפי 
שהיא מרגישה כעת. היא רצתה לחוש את הדאגה הזו עד הסוף, 
ולכן החליטה להפסיק לשלם ולראות אם אנחנו נחמדים רק בגלל 
הכסף. התברר לה שהיינו נחמדים כי אנחנו יהודים גומלי חסדים. 

וצה להשיב לנו. יש לה דירת שני חדרים וחצי בתל ולכן היא ר
אביב, המשקיפה לים, ועכשיו היא מוסרת לנו אותה... עם 
הצוואה הזו פנינו לעורך דין והוא אישר בפנינו כי כל שכתבה היה 
אמת לאמיתה, כך שהדירה בתל אביב אכן נרשמת על שמנו. לא 

ת הוצאות חשבנו שמדובר בסכום רציני מאוד. הבנו שהוא יכסה א
השכירות שלא שולמו, וכנראה יישאר לנו משהו בצד. אבל אז 
התברר שהדירה שלה שווה כמעט שלושה מיליוני שקלים בגלל 
מחירי הדיור הגבוהים בתל אביב, בפרט שמדובר בדירה רחבת 
ידיים מסוג הבנייה הישן, ששני חדרים וחצי הם כמו ארבעה 

ופה לים. כך זכינו, בסייעתא חדרים של היום, וכן בשל הנוף הצ
דשמיא, בדירה. אגב, את הכסף שנותר לה היא תרמה בעבור 
כתיבת ספר תורה לעילוי נשמתה. ניכר היה בבירור שהתקרבה 
לאביה שבשמים לפני מותה. אני לא רוצה לחשוב מה היה קורה 
אילו היינו מתעקשים לפנות אותה מהדירה. אני גם אסירת תודה 

על שהיה לנו די אורך רוח לאפשר לה לגור לקדוש ברוך הוא 
 כל אחד מסוגל לכך. כן, אנחנו זכינו...! בדירה, לא

 

 
 אחים יקרים!

 

קים את האדם בצלמו"... היינו, שנתן הקדוש ופסוק "ויברא אלה על "אהבת חסד"בספרו כתב  'חפץ חיים'ה 
וככתוב ב ולהתחסד עם זולתו. יתברך, שהוא רק להיטי' ברוך הוא בכח נפשו של אדם שיתדמה במידותיו לה

נאמר "נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו". וקיום כל העולם כן "טוב ה' לכל ורחמיו על כל מעשיו" ו בפסוק
תלוי בזה. נמצא, ההולך בדרך הזו נושא עליו צלם אלוקים והמונע עצמו ממידת החסד, ואומר בלבו: מה לי 

כך אומר הקדוש ברוך הוא: ומה אלו, ועוד אמרו רבותינו,  ל וכל.יתברך מכ' להיטיב לזולתי מרחיק עצמו מן ה
חסד אלו עם אלו. אני, שאני מלא חסד ורחמים, על אחת כמה וכמה שאני  םחסד, עושי םצריכי םשהן בעצמ

מבואר בדברי רבותינו בתנא דבי אליהו (פרק כ"ג):  'חפץ חיים"ה אומרצריך לגמול חסד עם בריותי. עניין זה 
שיעשו  ראל במצרים, נתקבצו כולם וישבו יחד, משום שהיו כולם באגודה אחת, וכרתו ברית יחדכשהיו יש

יתברך עליהם, וממילא יבוטלו לבסוף גזירותיו ' שעל ידי זה יתעורר למעלה חסד של הגמילות חסדים זה עם זה, 
(היינו  וב "נחית בחסדךככתשל ישראל  תםסיבה לגאול נושדבר זה היאלא  ,ולא עוד ה.של פרעה. ובאמת כך הי

 ויהי רצון שנזכה לכך בקרוב, אמן.עם זו גאלת נהלת בעזך" וגו'.  )זה עם זה בזכות גמילות חסדים
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 הרב יואל ארזי 050-7361626הערות והארות יתקבלו בברכה  תרומות, – אבינו שבשמיים לזיכוי הרבים ולקרוב הגאולה ברחמים עלון זה יוצא לכבוד

  לה,אסתרינה בת זו לאה בת רחל, ,טוהר חיה בת איילה   לרפואת:
 .רפאל בן אסתר .דינה חיה בת נילי דרור בן מזל, חנה בת רבקה,

 ., מירב בת ברכההרב אריה אהרון בן שרה, תהילה ציפורה בת טליה 
 אסתר בת מסעודה,, דוד עזרא בן חפציבה

 

חבצלת  אריאל בן  בצלאל בן שרה, רונית בת שושנה,  יווג במהרה::ז

 

 נתן בן יונה, ,יוכבד חיה בת ג'נט  :לע"נ כל נשמות ישראל ובכללםם
 שושנה שמעה בת סעדה,יצחק בן טוני,  גולייט בת תפחה, ,ג'ינה בת בובה

תמר בת סעדה, ג'נט בת לונה, ,אפרים בן זו'רהעפרה בת שרה, יהודה בן אסתר, 
 קלמנט בן אסתרינה,  ,רפאל בן לאה חיים בן מיסה, עדי בן חנה,

 רבקה בת פורטונה. , ורטונה בת וואסיפ דוד בן בובה. ,שרה חיה בת סימי

 בברכת התורה
 הרב יואל ארזי

 ביר תרומות לעלון ניתן להע את עזרתכם בעלויות של הדפסת העלוןן אנו צריכיםםקוראים יקרים 
  בנק מסד 508סניף  271452מס' חשבון או שניתן לתרום ישירות לחשבון הבנק  050-7361626אל הרב יואל ארזי 

  נא לעדכן בעת ביצוע התרומה ישירות לבנק לצורך מעקב.  על שם עמותת "נתיבות שלום נאות גנים" 

 

  ז"לעליזה בת אירה  העלון מוקדש לעילוי נשמת 
 שבט יט' -שיום פקודת שנתה חל ביום א' 

 יהי רצון שזכות הצדקה, התורה, וזיכוי הרבים יעמדו לה כמליצי יושר יחד עם שאר נשמות מתי ישראל.
 

 לעבודתו יתברך.. איתנהה בריאותת ,,בורא עולם ישפיע על המשפחה ברכה והצלחה
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ים ִלְפֵניֶהם ׂשִ ר ּתָ ִטים ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ה ַהּמִ י ִתְקֶנה ֶעֶבד ִעְבִרי, ְוֵאּלֶ  ב)-(כא,א ּכִ
 ? ֶעֶבד ִעְבִריבשואל סבא מקלם: מדוע פתח הקב"ה את משפטי התורה דווקא 

: לאב שיש לו עשרה ילדים כולם תלמידי חכמים וראשי ישיבות, משלוהוא משיב בדרך 
כמובן שמאותו הרגע שהבן . והנה לצערו הרב ילד אחד סרח והתדרדר לעולם הפשע

לא לאחרים שאותם הוא כל ראשו של האב נתון לאותו אחד שסרח ו, נתפס בגנבתו
הקב"ה כל כולו נתון לבן שהלך וגנב והדבר הראשון  הנמשל:כן הוא   ...אוהב לא פחות

היא לשקם אותו. באף בית משפט לא נשמע סלחנות כלפי אחד שגנב כפי שאנו רואים 
   ...רק בבית משפט שהשופט הוא אבא של הנאשם .בתורה הקדושה

עבד עברי הוא הדוגמה  .אלא להחזירם למוטב ,הקב"ה איננו מחפש להעניש את בניו
  – לכך, כל המטרה לשקם את הגנב ולשים אותו אצל אדון ירא שמים שילמד אותו

 ..איך חיים באמונה ומצליחים מבלי לשלוח יד ברכוש שאיננו שלו
 

ֶחּנוּ  ּלְ י ְיׁשַ יל ַלָחְפׁשִ ן ֲאָמתֹו ַיּפִ ן ַעְבּדֹו אֹו ׁשֵ  (כא,כז) ְוִאם ׁשֵ
 אל תכנס לעיסקה הזו... אתה תצא ממנה בשן ועין.. הוא עשה טעות והלך לשם ו... 

והוא יצא משם בשן ועין... המושג לצאת בשן ועין לקוח כמובן מפרשת שבוע שאדון 
שחבל בעבד שלו והוציא לו שן או עין... הוא צריך לשחרר אותו!!! ואז העבד יוצא בשן 

שן ועין... אבל תסלח לי!!! יש לנו טעות אחת קטנה!! ומכאן הגיע המושג לצאת ב ...ועין
אנחנו בדרך כלל משתמשים עם המושג הזה במקומות של מחדלים... של שוד ושבר... 

אוי... איזה טעות הוא עשה... הוא יצא בשן ועין... אבל אז??? בזמנם... המושג שן ועין זה 
לו מדושן עונג... מחויך... היה חגיגה... יום בהיר אחד רואים עבד שמסתובב בשוק כו

מפזז ומכרכר... מה קרה??? מה אתה כ"כ מבסוט מהחיים?? אל תשאלו.. סוף סוף יצאתי 
הוא הפיל לי איזה שן... כפפרה על השן הזו.. מה אכפת לי השן...  ...בשן ועין... הנה... תראו

לצאת בשן יותר שן פחות... העיקר השן נשברה ואנחנו נמלטנו... ללמדך: לא תמיד  שן
ועין זה לראות שחורות!!!! הכל עניין של הסתכלות!! מצד האדון זה אוי אוי... אבל מצד 

העבד.. זה לצאת לחירות... כן כן.. מי יודע כמה פעמים קורה לנו שיש לנו כל מיני 
נפילות בחיים... כל מיני משאלות שמתנפצות לנו מול העיניים... ולנו זה נדמה שיצאנו 

אבל!!! מי אנחנו יודעים חשבונות שמים... יתכן שאמנם יצאת בשן ועין... בשן ועין... 
 אבל יצאת לחירות!!!!! מי יודע איזה תועלת הקב"ה מגלגל באמצעות הנפילה הזו... 

מי יודע מה נחסך ממך עי"ז לא תמיד זה נגמר בשן והעין... לפעמים יוצאים לחירות 
 (אז נדברו) דרכם... זו נקודה למחשבה!!!!
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ל ַאְלָמָנה ְוָיתֹום לֹא ְתַעּנוּן  (כב,כא)  ּכָ
רצה לאסוף כסף עבור אלמנה שלא היה לה להסיק  'מסופר שר' אליהו רבה של העיר לודז

 בלית בררה ניגש לעשיר העיר שלא היה ידוע בנדיבותו... . את הבית בקור העז
 - עמד הרב בפתח הבית וסרב להיכנס, לאחר שדיבר איתו ארוכות והעשיר רועד כולו

 עם חלוק הבית קפא כמעט מקור... העיז הרב וביקש תרומה לאלמנה המסכנה. 
 :כשנכנסו לבית שאל העשיר את הרב  ....ביקש הוא" העשיר נאות "רק בתוך הבית

 למה כבוד הרב סירב להיכנס?!" לאחר שווידא כי הצ'ק נרשם, אמר לו הרב: "
"בחמימות של הבית לא היית מבין מה מרגישה האלמנה, לאחר שהרגשת את הקור 

 "...תרמת מיד ובשפע
 
 

ל ַאְלָמָנה ְוָיתֹום לֹא ְתַעּנוּן  (כב,כא)  ּכָ
ברור הדבר שאסור : "זיע"א וזה תוכן דבריו הקדוש רש"יכתב  ל הפסוק בפרשתינוע

לענות אף אדם, אלא כיון שאלמה ויתום תשושי כח הם ומצטערים הם מכל דבר קטן, 
 :)פרק ו' הלכות דעות, הלכה י'( הרמב"ם זיע"אוזה לשון ". לכן הודגשו הם יותר מכולם

אף על חייב אדם להיזהר ביתומים ואלמנות מפני שנפשם שפלה למאד ורוחם נמוכה, "
 :מון אפילו אלמנתו של מלך ויתומיו נזהרים אנו עליהם, שנאמרפי שהם בעלי מ

ל ַאְלָמָנה ְוָיתֹום לֹא ְתַעּנוּן"  ".ּכָ
 
 

 על מידת הזהירות בכבוד הזולת נלמד מהמעשה הבא:
. חש הוא שלא בטוב הגאון ר' איסר זלמן מלצר זיע"אביום הכיפורים האחרון לחייו של 

 מיד וניגש לגאון ושאל:אחד מתלמידיו שהרגיש בכך הזדרז הוא 
  ?""רבי! במה יכול אני לעזור ולהקל עליך

 ". אשמח שתביא לי כר כדי שאשכב ואנוח באחד החדרים"
  .התלמיד הזדרז והביא כר ורבי איסר זלמן נכנס לנוח. ענה לו הרבי

 . לאחר שעה ארוכה חזר ר' איסר זלמן לתפילה. והניח את ראשו עליו
"מדוע אינו ממשיך לשכב? שהרי בוודאי זה יקל עליו  דיו:כשנשאל על ידי אחד מתלמי

שהדבר לא רק שאינו כשהנחתי את ראשי על הכר הרגשתי מיד : "ענה הרבי ה!"הרב
". קל עלי, אלא אף להיפך, מכביד הוא עלי בהרבה, ורציתי לחזור מיד להיכל הישיבהמ

  כשהבחין הרבי בהבעת פניו התמוה של תלמידו הוסיף הוא והסביר:
"התאמצתי ונמנעתי מלחזור מיד כיון שאחד הבחורים טרח להביא לי כר וחששתי 

 לכן העדפתי להתעכב בחדר במשך .שטירחתו היתה לשווא שמא יצטער הוא מכך
 ". כשעה ובלבד שלא אגרום צער ועוגמת נפש לאותו בחור

 
 

וביטל  הוריה של בחורה שהתארסה החתן הגאון ר' איסר זלמן מלצר זיע"אאל פעם באו 
החתן וביטל את  את השידוך. עם בחור ישיבה וסיפרו לו שלמחרת מליל האירוסין קם

רבי איסר זלמן נחרד בשומעו זאת . לו אמרובתנו מתביישת לצאת לרחוב" " .השידוך
לכתוב מכתב לראש הישיבה בה לומד הבחור. בתוך דבריו כתב הוא במכתב ישב ומיד 

היה מעדיף הוא להיפטר מן , הדבר לבייש את הזולתשאם היה ידוע לבחור כמה חמור 
מראש הישיבה לשוחח עם  ובסיום מכתבו ביקש הוא העולם לאלתר ובלבד שלא לבייש.

 הבחורים אודות הזהירות לפגוע בזולת, ולהביא בפניהם את תוכן מכתבו הנוקב. 
 (עלון 'אהבת ישראל')
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י ן ּלִ ּתֶ ֶניָך ּתִ  (כב,כח) ּבָ
 שהיה שמש בית הכנסת ביאנובה הסמוכה לפינסק, וגם שימש כשליחמסופר על רבי יעקב 

ציבור בימים נוראים ובמועדים. ונודע בקולו הערב ובתפילותיו החמות והמעוררות. פעם 
את תפילתו ואלו  רוב הציבור כבר סיים, בליל כל נדרי האריך רבי יעקב בתפילת העמידה

הוא היה עומד אחוז שרעפים ומתפלל בכוונה ובדבקות. ראש הקהל שניהל את עניני הקהל 
בתקיפות ובעזות, דפק על שולחנו כאות לחזן שעליו לסיים את תפילתו. ואולם החזן דבק 

היה בתפילתו ולא שם לב למתרחש סביבו. לפתע איבד ראש הקהל את סבלנותו. וניגש אל 
לו על לחיו על שהעז להטריח את הציבור יתר על המידה. רבי יעקב לא נע ולא  החזן וסטר

זע ולא הגיב מאומה על עלבונו. וכאשר סיים תפילתו פתח במנגינה נעימה באמירת "יעלה 
רבים ממוקיריו של רבי יעקב שאלוהו מהיכן שאבת  ר,תחנונינו מערב" כאלו לא אירע דב
? השיב רבי יעקב, מיד 'הנעלבים ואינם עולבים'ות בין כוחות נפש לגבור על רגשותיך ולהי

לאחר שקיבלתי את הסטירה מראש הקהל אמרתי בליבי כי אני מוחל לו מחילה גמורה ואין 
לי עליו שום תרעומת, שכן הצדק עימו, שהרי אין זה נאה לראש הקהל להמתין לשמש 

אילו הייתי נוטר טינה לראש הקהל בליבי, לא , תפילתו. הוסיף רבי יעקב ואמר שיסיים
טובל 'הייתי ממשיך להיות שליח ציבור ביום הכיפורים כדי שתפילתי לא תהא בבחינת 

הבלגתו המופלאה של רבי יעקב וויתורו המופלג על כבודו הם שעמדו לו לזכות ו', ושרץ ביד
 .מקארלין זיע"אהרה"ק רבי אהרן הגדול בבן גדול שהאיר עיני חכמים בתורתו, הלא 

 
ֲעֹזב ִעּמוֹ  אֹו ְוָחַדְלּתָ ֵמֲעֹזב לֹו ָעֹזב ּתַ ָ ַחת ַמׂשּ י ִתְרֶאה ֲחמֹור ׂשַֹנֲאָך ֹרֵבץ ּתַ  (כג,ה) ּכִ

זו הפעם היחידה שמצינו  הגאון רבי יחיאל מיכל פיינשטיין זצ"ל:היה מרגלא בפומיה של 
על האדם, היתכן  במקראי הקודש שהתורה פונה לאדם בלשון תמיהה? התורה מתפלאת

שתראה את זולתך זקוק לעזרה ולא תעזור לו בשעת מצוקתו, אם כן היכן כל החינוך של 
התורה, גם אם מחוייב אתה לשנאתו, דורש ממך הקב"ה שתהיה לך צורת צלם אלוקים לא 

 יתכן מציאות שליבו יהיה גס מלהשתתף בצערו של הזולת. 
 

יבת לומזה היה בצעירותו עוסק לפרנסת בני ביתו משגיח יש הגה"צ רבי משה רוזנשטיין זצ"ל
בניהול חנות בית מרקחת. לאחר תקופה נסע ללמוד בקלם ובני ביתו ניהלו אותה ורק כששב 
 מפעם לפעם היה עוזר בניהולה. לא ארכו הימים והוא סגר את החנות והחל לעסוק בפרנסה

שהרגיש שלמרות שמחד ניהול חנות כזו היא חסד ב, אחרת. כשנשאל מדוע עשה זאת, השי
עצום, לספק ארוכה ומרפא לזקוקים לכך. מאידך, עלול הדבר להביאו לטבע אכזרי, שכן 

בדרך הטבע, כל סוחר מתפלל על הצלחת עסקיו ומצפה לקונים, לכן חושש הוא שכרוקח 
ים לתרופות יצפה שיתרבו הקונים, ועלול להיות שבעקיפין יחכה שיתרבו חולים שזקוק
 מעייני החיים). (ויתפרנס כראוי ובכך עשוי להרגיל עצמו לאכזריות ולהנות מצרת אחרים

 
ֲעֹזב ִעּמוֹ  אֹו ְוָחַדְלּתָ ֵמֲעֹזב לֹו ָעֹזב ּתַ ָ ַחת ַמׂשּ י ִתְרֶאה ֲחמֹור ׂשַֹנֲאָך ֹרֵבץ ּתַ  (כג,ה) ּכִ

אתה 'סימן א): "מהו אתה כוננת מישרים הנה על פסוק זה, מובא במדרש (תנחומא משפטים 
אמר רבי אלכסנדרי: שני חמרים מהלכין בדרך שונאין זה לזה, רבץ לאחד  -כוננת מישרים'? 

חמרים", אבל פעם "צריך להקדים ולומר שאנו בתקופתנו לא יודעים מה הם ". מהן חמורו
החמור היה כלי התחבורה המקובל, עליו היו נושאים את כל המשאות, ואלו שהנהיגו את 

בימינו אין חמורים, יש מכוניות ומשאיות, וכדי לשבר את האוזן ". ורים נקראו "חמריםהחמ
בהבנת דברי חז"ל, נתאר לעצמנו שני נהגי מוניות. כידוע, אומן שונא את בן אומנתו, וגם 

הם, נהגי המוניות, נלחמים על כל נוסע ושונאים האחד את זולתו. זוהי הדוגמא בימינו 
מעשה בשני חמרים, נקרא להם געצל ושמערל, שהיו מהלכים בדרך  ובכן,". ל"שני חמרים

והיו שונאים זה את זה. כבר כמה שנים שגעצל אומר לשמערל: "אתה תופס לי את הפרנסה, 
ושמערל צועק לעומתו: "לא, "...! חוטף לי את הקונים מהיד, אתה מוציא לי את הלחם מהפה

שונאים  -בקיצור, ששון ושמחה ". אתה גנב, אני הייתי קודם, מה אתה לוקח אותו
עוד יום, עוד שבוע, עוד חודש, וכל יום מעשים חדשים, גיפרעלך, שנאה כזו . מושבעים

יום אחד עומד געצל בתחנת ההסעות וצועק "פנוי . תהום מפרידה ביניהם -שלא שייך 
 ואין קונה, אף אחד לא בא. -להובלה" 
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שמערל, וגם הוא מחכה לקליינט. בדיוק באותו  -פתאום, אחרי שעתיים, מגיע השונא שלו 
, כנס..." הלה נענה לו, וא, בוארגע מגיע אחד שצריך הובלה ושמערל הזה צועק לעברו: "ב

, מטעין על חמורו את המשא ומתכונן לצאת לדרך אתה לא מתבייש?!" זועק לעברו געצל
כך !" "אני שעתיים עומד פה ומחכה, ואתה בא ולוקח? א'גנב, א'גזלן, אין מחילה עולמית

אחרי שעה וחצי, ברוך ה' בשעה טובה . עמד געצל וקילל את שמערל על מה שעשה לו
הוא . ומוצלחת הגיע נוסע, וגעצל יוצא עמו לדרך. הלב מלא עד גדותיו בשנאה לשמערל

נוסע ונוסע, והנה לפתע הוא רואה מרחוק חמור רובץ תחת משאו. הוא לא יודע מי זה, 
אבל עדיין הוא לא יודע מי , ואומר: "ריבונו של עולם, יהי רצון שזה יהיה שמערל!" יהי רצון

נוסע הלאה ומגיע קצת יותר קרוב: "לעגלון יש כובע אדום גדול, כמו הכובע של . זה
זהו זה. שמערל  ,עוד, עד שמגיע אליו. ואז אורו עיניו: "או, דוס איז דוס שמערל...". מתקרב

"!. תקוע כאן, אין עובר ושב, 'יהא מונח' וילמד לקח שלא עושים כאלו גזלות לאור השמש
 . נעמד על העגלה, לוקח את המושכות וצועק "דיו דיו!" השמחה עד לב שמיים

ושמערל נותר לו , געצל ממשיך בדרכו הרמב"ם אומר שאין שמחה גדולה יותר מהנקמה.
מאה מטר. לפתע חולפת בראשו , הוא ממשיך לנסוע, עוד חמישים מטר. שוכב עם החמור

המחשבה: "מה עשיתי? הלא יש לי הזדמנות נפלאה לקיים מצות "כי תראה חמור שונאך 
 -מצוה רובץ תחת משאו... עזוב תעזוב עמו'! מי יודע אם עוד פעם בחיים אזכה לקיים כזו 

'חמור שונאך' בהידור, אין לי שונא יותר גדול משמערל, ואני אלך? תפילין הנחתי היום? 
הוא . ''עזב תעזב עמו -קריאת שמע אמרתי היום? הרי זו מצוה בתורה, גם זו מצוה בתורה 

שמערל חשב . עוצר, מסתובב לאחוריו ומגיע אל אותו בעל מחלוקת, השונא הגדול שלו
תגיד לי, שמערל", פונה אליו געצל, "אולי "?! מה, הוא חוזר אלי -מכות... שהלה בא לתת לו 

מה קורה פה? "נו, בטח  -ההוא לא מאמין ", אפשר לעזור לך, אני רואה שאתה לא מסתדר
". בסדר, בא ביחד נפרוק את המשא", "בטח, אני שוכב פה שעתיים וחצי ואף אחד לא בא

ומקיימים מצות טעינה, כך עשו שתי  -מור את הח פורקם את המשא מהחמור, מקימים
להיכן ". "מצוות: געצל קיים את מצות "עזוב תעזוב עמו", ושמערל גרם לו לקיום המצוה

 -נו, זה טוב, גם אני בדרכי לשם" ". "אני נוסע לירושלים. "אתה נוסע?", מתעניין שמערל
ירו אומר: לא הייתי סבור אומרים חז"ל: "נמצאו עושין שלום ביניהם, וחב. והם נוסעים ביחד

שהוא שונאי, ראה היאך ריחם עלי כשראה אותי ואת חמורי בדוחק. מתוך כך נכנסו 
לשעבר לפונדק אחד  נכנסים שני האויבים". לפונדק, אכלו ושתו ביחד ונתאהבו זה לזה

ואומרים: איזו מצוה קיימנו עכשיו! חד בדרא! שותים ביחד 'לחיים'. ומאז נעשים ידידי 
 ". לא, מה פתאום, אתה קודם" – "בבקשה, אתה קודם", והשני -זה קם בבוקר נפש. 

שואלים חז"ל: מי בעולם יכול לעשות שלום במצב של כזו שנאה תהומית? פסוק בחומש! 
כאלו שונאים נוראיים . "הוי 'אתה כוננת מישרים משפט וצדקה'". בתורה יש כזו ישרות

 (יחי ראובן). ה, היא עשתה שלום ביניהםהתור - ?נהפכו להיות ידידי נפש. הכיצד
 
 
 
 
 

 
אמיר וענבל בני פנינה, הילה בת אסתר, גיא בן  עוז בן מרים, לירון בע"ה זיווג הגון:

 חוה, חמוטל בת ויקטוריה, אפרת בת מזל, נועה בת יעל, קרן בת רחל.
 אורנה.מוריה בת לזרע בר קיימא: 

 אירנה, מורן בת רותי, אלכסי בן, לשגיא בן מרים הצלחה ופרנסה טובה:
 לירון בן פנינה, קורל בת סיגל.

 
ציפורה בת מורוור, לציפורה בת מרים, אורלי בת מלכה, אייל בן שרה,  לרפואה שלמה:

יחזקאל בן אידה, רבקה בת מסעודה, אלכס בן רימה, יצחק יעקב בן  שי בן רחל,
יוסי בן ציפורה, יוסף בן ציפורה, עזיזה בת שוליקה, שולה בת  אילן בן מסעודה,יפה, 

 עזיזה.
 

בנימין בן סולי ז"ל, חביב בן סולי ז"ל, בתיה אהרון רפאל בן רבקה ז"ל,  לעילוי נשמת:
בת סולי ז"ל, גבריאל בן מורוור ז"ל, מיכאל בן מורוור ז"ל, רחמים בן מורוור ז"ל, 

 דבורה בת מרים ז"ל. ,"ל, דבורה בת טובה ז"ל, ישראל בן חנה ז"ליחזקאל בן יהודית ז
ארז בן חיה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי בן רפאל ז"ל, חנה בת שמחה ז"ל, דוד אמנו בן 
מזולה ז"ל, משה בן שושנה ז"ל, שרה רוסיקו מנשרוב בת תמרה ז"ל, ז'קלין לוי בת 

זהרה ואסתר ושמחה  ת ז"ל, מסעודה ז"ל, יוסף בעדאש בן נוארה ז"ל, ירושה בת רו
 ז"ל. אברהם בן חנה וזבולון הכהןומכלוף בר חנינה למשפחת בן שבת ז"ל, 

 



 



 



 



 



 משה אהל תורת

 יו"ל ע"י ביהמ"ד "אהל משה" ווין -ליקוטי ד"ת לפרשת השבוע
 

 חתשע"ושבת שקלים  משפטיםעש"ק פ'                        )ו"נקת( ל'גליון  י"אשנה                                        בס"ד              
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

ר רב הפעלים לתורה וחסד מראשי קהילתינו לעי"נ הרה"ח המפואגליון זה נתרם 
 מוה"ר משה שלום גריסגאטט ז"ל שנפטר ביום ל' שבט

 
להורות כי בימים אלו (לפי האריז"ל)  משפטיםמסתיימים בפ' שובבי"ם ימי ה

ודע כי על כל (קהלת) העיקר הוא להתבונן בדברי שלמה המלך ע"ה שאמר 
 .אלה יביאך האלקים במשפט

 
עליכם לדעת שמשפטי התורה  .ר תשים לפניהםואלה המשפטים אש

 )קול שמחה(   .קודמים הם לכם ולפיכך אתם חייבים למסור נפשכם על קיומם
 

 )מרן מרוזין זיע"א(  .תשים לפניהם שלא ישליכו את המשפטים לאחוריהם שם,
 

כשם שקבלת התורה בסיני  .מה הראשונים מסיני אף אלו מסיני רש"י:
יו באחדות, כך גם המשפטים הללו צריכים לעורר היתה רק לאחר שבנ"י ה

                                          .את בנ"י שיהיו באחדות ועי"ז יהיו ראויים להתחבר עם אביהם שבשמים
 )בויאן -תפארת מנחם(

 

הגם שהמשפטים הללו הם שכליים, הרי אינם אלא תורה מסיני, לא  שם,
 )חידושי הרי"מ(                                 .ם למקוםפחות מאותן המצות שהם בין אד

 
אותו היצר שפיתה אותך לעבור עבירות עליך לקנותו  .כי תקנה עבד עברי

 )אור לשמים(                                       .לעבד ועי"ז תעבוד את השי"ת בשני יצריך
 

צה"ר מעניק לך רק כאשר תכיר בכך שכל ההנאות שהי .יצא לחפשי חנם
                                                    .אין להם ערך כלל והנך שומע לו בחנם, תוכל לצאת לחפשי ממנו

 )דודאים בשדה(
 

וברש"י אשה ישראלית. אשה כשירה נוטלת מחלקו  .אם בעל אשה הוא
 )דברי ישראל(                                                                          .של בעלה בעולם הבא

 
כנסת ישראל שהם בתו של הקב"ה אינה זקוקה  .לא תצא כצאת העבדים

לגאולה ע"י יסורים כמו העבדים שיוצאים בשן ועין, אלא היא תיגאל מתוך 
 )ויזניץ -שק אליעזרדמ(                                                                       .הרחבה ושמחה

 
הגם שבנ"י נמכרו לאוה"ע, אבל  .לעם נכרי לא ימשול למכרה בבגדו בה

אין להם שליטה עליהם להפכם ח"ו לנכרים, משום שהם עטופים בציצית 
 )ישמח משה(                                                     .ותפילין שהם בגדיו של הקב"ה

 
 ותתן ותשאאם תיזהר מציד ורמיה  נה לידו.אשר לא צדה והאלוקים א

 )דברי ישראל(                               . באמונה אזי עליך לבטוח שהשי"ת יסייע בידך
 

לכאורה היה לו לומר ושמתי לו מקום, אלא בא לרמז  .ושמתי לך מקום
 )יקשפתי צד(                            .שמשרע"ה עצמו עתיד להבדיל שלש ערים

 
מדרכו של היצה"ר לפגוע באדם  .וכי יזיד איש על רעהו להרגו בערמה

 )בית אברהם(                                                                          .ע"י התחכמות יתירה
 

דרכי היצר הם שונים, פעמים  .והכה איש את רעהו באבן או באגרף
יו כבידות כאבן, ופעמים שהוא מכניס בו שהוא מייאש את האדם ומטיל על

 )שפתי צדיק(                                                                                                     .תקיפות
 

היצר מפתה את האדם שיאמר שהאגרף הוא שסייע בידו  .או באגרף
 )ברכת יוסף(                                                                                                .להצלחתו

 
זה שיצא מדרך התורה עצתו  .אם יקום והתהלך בחוץ וגו' רק שבתו יתן

 )מרן מרוזין זיע"א(                                                             .היא שישוב בתשובה
 

שובה לרפאות את האדם בכפלים עי"ז בכוחה של ת .ורפא ירפא
 )ברית אברם(                                                .שהזדונות יהפכו לו לזכויות

כאשר עיניו של אדם שמורות שלא להסתכל ברע, הרי מדה  .עין תחת עין
כנגד מדה מעורר הוא בכך כביכול את עיני ד' למעלה שיהיו פקוחות 

 )תפארת שלמה(                                                                 .הלהשגיח עליו לטוב
 

שה פזורה ישראל נתונים ועומדים תחת השגחתו  .וארבע צאן תחת השה
 )צמח צדיק(                        .של השי"ת, ששמו שם הרחמים יש בו ד' אותיות

 
אז אתה מובטח שתמצא עליך לחתור עמוק ו .אם במחתרת ימצא הגנב

 )הרה"צ מקאצק זצ"ל(                                                 .את היצה"ר טמון בעמקי הלב
 

זה שמודה באשמתו  .אם המצא תמצא בידו הגנבה וגו' חיים שנים ישלם
ומוצא את החסרון בעצמו מובטח הוא כי השי"ת חי העולמים עתיד לשלם 

 )קול שמחה(                                                                            .לו על כך בכפל כפלים
  

הפשע החמור ביותר הוא זה  .על כל דבר פשע וגו' אשר יאמר כי הוא זה
 )דברי ישראל(                     . שמתגאה ואומר על עצמו שהוא הוא האדם הנעלה

 
ר הוא במלא כוחו ולא לעת זקנה על האדם לשוב בתשובה כאש שם,

 )קדושת יו"ט(                                                                                    .כשאינו אלא אחר
 

זה שסר מהאמונה וחושב חלילה  .ומת או נשבר או נשבה אין רואה
 )צמח צדיק(                 .   שהקב"ה אינו רואה אותו הרי הוא נכשל ונלכד בעונו

 
אותה שבועה שמשביעין את האדם בעת  .שבועת ד' תהיה בין שניהם

 )מודזיץ -אמרי שאול(   .לידתו היא שתעמוד לו לנצח במלחמה שבין שני היצרים
 

רק מה שהנך נותן לעניים זה ישאר עמך וילוה אותך  .את העני עמך
 )קוידנוב -דברי שלום(                                                                                          .לעוה"ב

 
 )ישמח משה(              .כל מה שאתה עושה עם העני אינו אלא לטובתך שם,

 
וברש"י ובכסות יום הכתוב מדבר. עי"ז שישוב  .עד בא השמש וגו'

                    .בתשובה בערב, הרי הוא מכסה את מה שעשה ביום שלא כשורה
 )גדולת מרדכי(

 

והיה לשון שמחה, התפלה מתוך שמחה הרי היא מקובלת  .והיה כי יצעק
 )לברטוב -עבודת הלב(                                                                               . לפני השי"ת

 
ות על בכדי שתזכה להשלים עצמך, עליך לשפוך דמע .מלאתך ודמעך

 )מאור עינים בשם המגיד ממעזריטש זיע"א(                                              .חטאיך
 

הוי זהיר בדמעותיך שיהיו שמורים בטהרתם בלתי לד' לבדו כי אם  שם,
  .         ח"ו מתלוה אליהם איזו פניה אזי אינם עולים לגבוה אלא זרים ונכריים הם

 )הרה"ק מקוברין זצוק"ל(
 

ראה והזהר שהשמע ישראל שלך לא יהיה של שוא  .לא תשא שמע שוא
 )גדולת מרדכי(                                                                    .ח"ו, אלא באמת ובתמים

 
                 . לה לך מלחמוס בדבריך את מעלותיו של חברךחלי להיות עד חמס.

 )מרן הבעש"ט זיע"א(
 

בשעת הריב עם היצה"ר אל תחשוב שהנך דל נגדו,  .ודל לא תהדר בריבו
 )דברי בינה(                                              .אלא עליך לעמוד בתקיפות והילחם עמו

 
חובת הצדיק להעלות את פשוטי העם למעלות רמות,  .עזב תעזב עמו

אבל כל זה הוא רק שגם הם יטו שכם ויסייעו לצדיק, אבל אם הם סומכים 
 )היהודי הק' מפשיסחא( .          רק על הצדיק אזי אין חובה על הצדיק להעלותם



ק מדרבנן, הרי הגם שבכל התורה כולה הסייגים הם ר .מדבר שקר תרחק
 )קול שמחה(                         .  כאן הדגישה התורה שגם סייג זה הוא מן התורה

 

 (כל הנ"ל נעתק מספר פניני החסידות)
 

תשים בר"ת תשובה שלימה יעשה מקודם, כי קודם  .אשר תשים לפניהם
 )חקל יצחק(                                 .           לימוד התוה"ק צריך להרהר בתשובה

 
כאשר יהודי אוכל בשר הרי הוא  .סקול יסקל השור ולא יאכל את בשרו

מעלה את החי הנאכל בדרגה, והנאכל הופך להיות בשר מבשרו ועצם 
מעצמו של אוכלו, אך שור זה אשר גרם לאיבודה של נפש מישראל, לא 

            .יאכל, כדי שלא יזכה שיתהפך בשרו להיות בשר איש יהודי
 )נעתק מספר טללי אורות חתם סופר(

 

אחז"ל ויהיו עניים אנשי ביתך, פי' שראוי להתנהג עם  .את העני עמך
העניים כמו עם בני הבית ולהטיל עליהם טרחה מועטת ועי"ז הם יקבלו 
את הצדקה ללא בזיון כי הם חושבים שזה שכר טירחה, וז"ש עמך 

הוא יקבל את הצדקה ללא  שתעסיק את העני עמך בעבודה מועטת ועי"ז
 )נעתק מספר טללי אורותנחל קדומים (                                                       . בזיון

 
מה שהזכיר בעמך רק אצל  .אלהים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאור

הנשיא ולא אצל הדיין, יבואר עפימ"ש הרמב"ם דהדיין יכול להיות גם על 
                                       .         שבט אחד משא"כ הנשיא בכל עם ישראל דוקא ולכן נאמר בנשיא עמך

 )טללי אורותנעתק מספר  מרן הגרי"ז מבריסק זצוק"ל(
 

ובמסורה ואנשי סדום רעים וחטאים לד' מאד,  .ודש תהיון ליואנשי ק
ואנשי תמיד יבדילו עוברים בארץ, ונ"ל דאנשי סדום הגם שהיו רעים 
וחוטאים אבל הם טעו לומר שהם הולכים בדרך ד', ואיך אפשר להינצל 
מזה, וע"ז אמר, ואנשי, אלו שהם מאנשי ד' ורוצים באמת לעבוד את 

תמיד יבדילו עוברים בארץ, שמן השמים מורים השי"ת, הם זוכים אשר 
להם להבדיל בין אור לחושך והשי"ת עוזר להם שלא יהיו כאנשי סדום 

                                                                                   .                   אלא ואנשי קודש תהיון לי, לי דייקא, שיהיו כל מעשיהם בלתי לד' לבדו
 )שפע חיים(

 

יבואר עפ"י  .וברך את לחמך ואת מימך והסירותי מחלה מקרבך
משאחז"ל דכי יהיב רחמנא שובעא לחיי הוא דיהיב, ולכן אמר קודם וברך 

 )גן רוה(                                                                      . וגו' ואח"כ אמר והסירותי וגו'
 

בנ"י חשבו שאם יהיה איזה ציווי שא"א לקיים בפועל, עכ"פ  .ה ונשמענעש
 )מהר"ם שיק(                                            .         הקב"ה מצרף מחשבה למעשה

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

טעם הוא מונח רביעי. ואמר הגה"ק מקאלאמיי זיע"א ה .העשיר לא ירבה
בשם ספר אבני שוהם דהנה אחז"ל המבזבז אל יבזבז יותר מחומש ולכן 

 )לקוטי חבר בן חיים(                                                                .הטעם הוא מונח רביעי
 

יהמ"ק קיים, עכ"פ יזכרו י"ל דקאי על זמן שאין ב .והיה לכם לזכרון וגו'
 )תקון משה(                                            .השקלים ע"י ונשלמה פרים שפתינו

 
 )זרע דוד(. וברש"י כזה יתנו. כזה בגי' לב דהעיקר תלוי בנדבת הלב .זה יתנו

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

אל תקרי בניך אלא בוניך. וי"ל מה הם בונים ומדוע הם נקראים בשם זה, 
ויבואר עפימ"ש בספר זרע קודש לפרש מ"ש בתפלה ובנה אותה בקרוב 
בימינו בנין עולם, שהקב"ה בונה את ירושלים ע"י הימים שלנו, שבכל יום 

ושלים ואת כשהאדם עובד את השי"ת, אזי לפי מעשיו בונה הקב"ה את יר
 )דברי יואל(     ביהמ"ק, ולפי"ז א"ש מה שהת"ח נקראים בוניך.                   

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

סיפר הרה"צ רבי משה אריה הלברשטאם מנאסויד זצ"ל שנסע פעם לעיר 
לו התפילין שהיו חשובים מאד בעיניו מפני שקיבל שאמלוי ובדרך נאבדו 

אותם מזקינו הרה"ק מנאסויד זצ"ל וכשבא לביתו של הגה"ק משאמלוי 
החל לבכות ושאלו הגה"ק על כך וענה שאבדו לו התפילין, א"ל הגה"ק 

 מוועט עס דיר ברענגען אין שטוב אריין.
 חתא אשהמשם נסע הרה"צ לעיר גראסוארדיין ובהיותו שם נכנסה לבית 

ושאלה מי הוא זה ששמו משה אריה הלברשטאם ומסרה לו את התפילין 
ואמרה שנהג הרכבת מצא אותם ושם עמד בדיוק איש אחד שהכיר למי 

 .הם שייכים והוא שלחם ע"י האשה
 

הרה"ח רבי דוד שכטר ז"ל מתושבי עיה"ק נכנס פעם לביתו של הרה"ק 
שיינסט, האסט געטוהן א  מוהר"ש מזוועהיל זיע"א וא"ל הרה"ק, דוד דו

גרויסע מצוה, מיד רץ ר"ד החוצה והרה"ק רץ אחריו וא"ל אם תספר לי מה 
עשית אזי אקבע אתך שיעור בכל יום, סיפר לו ר"ד שהיום בבקר היה אצל 
כותל המערבי וראה שיהודי אחד בוכה ואומר לעצמו רבש"ע פארשעם מיך 

את פר לו שהיום הוא מחתן בכייתו וסינישט, ניגש ר"ד אליו ושאלו לסיבת 
אחד מילדיו ועליו לסלק את חלקו שהוא חמישים פונט ועדיין אין לו הסכום 

והמחותן לא רוצה לערוך את החופה, אמר לו ר"ד שבידו יש סכום זה כי 
ונתן לו  בעוד כמה שבועות גם הוא מחתן את בתו ועדיין לא נחוץ לו הכסף

יז א מצוה וברך אותו עשה א"ל דאס אהמעות, כששמע הרה"ק מה ש
ו הוא הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר ישיזכה לרוות נחת מצאצאיו ואחד מבנ

 .שליט"א מעיה"ק
 

אחד מילדי עיה"ק בהיותו בן חצי שנה חלה על קיבתו ושכב בביה"ח ונראו 
בו סימני גסיסה רח"ל, רץ אבי הילד אל הרה"ק מזוועהיל להזכירו א"ל 

יקרא לרופא ערבי שהיה שמו קאלביאן הרה"ק שיוציא את הילד לביתו ו
וכך עשו וכשבא הרופא הנ"ל ציוה שיתנו לו בכל עשרה רגעים לשתות 

 עפעל זאפט וכך עשו וכעבור שבועיים כבר היה בריא לגמרי.
כששמע הרה"ק שמדברים שהיה זה מופת אמר להם הרה"ק, עה, ער 

ועה, דער וואלט ממילא געזונט געווארן, נאר סי שטייט יפאר ענוים ביש
אויבערשטער וויל באשיינען די ענוים מיט א ישועה זאגט מען אז דער רבי 

 .האט געברענגט די ישועה
 

בנו של הרה"ק מזוועהיל לקח פעם חתן לבתו ונכנס החתן אל זקינו 
הרה"ק ושאלו אם הוא יודע ללמוד וענה שאינו יודע, שאלו הרה"ק מה הוא 

ה עליו הרה"ק שיאמר לפניו מזמור כן יודע וענה שהוא אומר תהלים וציו
 .אחד ואמר, א"ל הרה"ק דו זאגסט גוט, דו געהערסט צו אונזער משפחה

 
סיפר אחד מתושבי עיה"ק שהיה ממונה על המקוה בבתי הורנשטיין שפ"א 
בעש"ק בהיותו במקוה בא אליו זקן אחד ונתן לו מעות וא"ל שילך לקנות 

זיע"א והוא יעמוד במקוה עד בכסף זה נרות ויביאם אל הרה"ק מוהר"ש 
שובו, עשה הממונה כן וכשהגיע לפני ביתו של הרה"ק שמע איך שהרבנית 
ע"ה אומרת לו איזה בטלן אתה שאפי' נרות על שב"ק אין לך וענה לה 
הרה"ק תיכף יהיה לנו נרות ובתוך כך נכנס הנ"ל עם הנרות בידו ואמר 

, כשחזר הנ"ל למקוה לנו נרות ההרה"ק אל הרבנית הלא אמרתי לך שיהי
הלך לנוח על עלה בדעתו כך ואמר שלפני הצהרים שאל את הזקן מנין 

מטתו ובתוך השינה חלם לו שלהרה"ק אין נרות ולכן אמר להממונה שילך 
 .עם הנרות לביתו של הרה"ק

 
סיפר הגה"צ מוהרי"צ ברנפלד זצ"ל שהיה משמשו של הגה"צ בעל הדעת 

ימ"ש עומדים כבר סמוך לארה"ק, קרא  סופר זצוק"ל שכשנודע שהגרמנים
הגה"צ מוהרי"צ דושינסקיא זצוק"ל אסיפה של רבנים וציוה לקרוא לכל 
הבתי דינים ולכל המקובלים והעמיד שומר על פתח הבית מבחוץ שאף 

 אחד לא יכנס.
באמצע האסיפה נכנס אל הדעת סופר קצין אנגלי שהיה עמו בידידות וא"ל 

לחזור לביתו כי הסכנה גדולה וצבא אנגליה  שבא להיפרד משום שקראו לו
מפסידים במלחמה, שלח הדעת סופר את משמשו הנ"ל שילך ויודיע זאת 
למוהרי"צ, כשהגיע למקום האסיפה לא נתן לו השומר להיכנס אבל 
כששמע את דבר השליחות א"ל שיקיש על הפתח בחזקה ואז ישמעו 

פתחו לו והלך מיד אל ועשה כן ושאלו מבפנים מי הוא הדופק וענה להם ו
מוהרי"צ וסיפר לו את דבר שליחותו, א"ל מוהרי"צ שכעת ילך והלך עד 

 לפתח ונעמד שם.
שמע המשמש איך שמוהרי"צ שואל את הרב בענגיס זצ"ל האם שמע את 
דבר השליח וענה ששמע א"ל מוהרי"צ שזה שייך לו ואתם יכולים לפעול 

וכן לעשות הכל אבל איני יודע ועליכם מוטל לפעול, א"ל הרב בענגיס אני מ
מה לעשות, א"ל מוהרי"צ אני אגיד ואתם תגידו אחרי והחל לומר בזה"ל, 
איך ראש בי"ד בין גוזר אז דער רשע זאל נישט האבן קיין שליטה אויף 

 גאנץ ארה"ק און בכלל זאל ער שוין האבן א מפלה.
א הרב כשגמר הרב בענגיס לומר ענו כל העם אמן ופתחו את הדלת וכשיצ

ברנפלד החוצה נפל מיד מתעלף ולאחר שתי שעות בא אותו קצין אל 
הדעת סופר וא"ל ששלחו לומר לו שאינו צריך לברוח כי שלחו עוד כמה 
קבוצות של חיילים אנגלים ללחום עם הגרמנים ימ"ש ואז הם סבלו מפלה 

 .גדולה כידוע
 

ן גאועדיין רב בחו"ל שאל פעם את ה הגרז"ר בענגיס זצ"ל בהיותו
מרוגטשוב זצ"ל מדוע בעיר דווינסק נותנים להרב שכירות בסך ששה רובל 
בכל חודש ואילו הוא מקבל בעירו רק שלש רובל לחדש, ענה לו הגאון 
כבודו בקי בע"פ רק בש"ס בבלי ואילו אני בקי גם בש"ס ירושלמי ולכן 

 שכרי כפול.
 .              ואחתוידוע שבשנתו האחרונה עשה הגרז"ר סיום הש"ס בפעם המאה 

 
הרה"ג בעל שערי אהרן על התורה שליט"א שמע בעצמו מפי מרן בעל 
החזו"א זצוק"ל שאילו הגר"א היה יודע שהחסידות נתפשטה כבר בכל 
מדינת פולין לא היה מכריז את החרם כי הוא היה סבור שהחסידות היא 

 .רק כת מצומצמת
 

ן מוהר"א קוטלר זצ"ל שבימי בין הזמנים סיפר אחד מתלמידיו של הגאו
 .היה עוסק הרבה בתשובות הנוב"י והחת"ס

  
 )שיח זקנים ח"ינעתק מספר כל הנ"ל (
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 שבת שקליםם ––ואלה המשפטים 
 מדוע שבת שקלים חלה לרוב בפרשת משפטים? 

פרשת משפטים עוסקת רובה בדיני ויתכן לומר בס"ד: 
לפני   :וכאן יש רמז מוסרי לאדם .נזיקין ובדיני ממונות

או בשאר  שלך בשקליםמצוות בבית הכנסת שאתה קונה 
תבדוק שהשקלים הללו אכן הגיעו בצורה  ,תרומותיך

 מתוק מדבש!    ..כשרה ומבלי להזיק לשום יהודי.

 ובעניין שקלים מילתא דבדיחותא
 ,עלה לשמים ודנו אותו לגן עדן ,יהודי אחד נפטר

 ?'מה קרה' .וםלגיהנלאחר שלושה ימים הוציאו אותו 
בגן  אותךשמנו 'הסביר לו המלאך הממונה  ...הוא שואל
ומה לישיבה בסך חמשת הבן שלך נתן צ'ק תרעדן כי 

אז למה אתם מוציאים אותי כעת '. '₪אלפים 
 ...'כי הצ'ק חזר'ענה  והמלאך 'ם?ולגיהנ

***** 
 (כא', א') ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם

פרשת משפטים עוסקת ברובה בדיני נזיקין השייכים 
 וך.לחלק 'חושן משפט' שהוא החלק האחרון בשולחן ער

מיד לאחר מתן תורה בדיני  פתחויש לשאול: אם הקב"ה 
 ?השו"עהוא האחרון בחלקי  חושן משפטנזיקין, מדוע 

מתרץ בעל ה'אמונת אברהם' מפיטסבורג זיע"א: ישנם 
 בתורה שני סוגי מצוות: בין אדם למקום ובין אדם לחברו.

הפסוק אומר 'אני לדודי ודודי לי' דהיינו הקב"ה שהוא 
וות מיד לאחר מתן תורה את בניו צבחר לפתוח ולה'דוד' 

 במצוות שבין אדם לחברו ובכך לדאוג לנו.
רבי יוסף ומרן זיע"א  רבי יעקב 'בעל הטורים'לעומת זה 

 להביא בתחילה את ובחר ,השו"עמחבר  -זיע"א קארו 
מצוות שבין אדם למקום בחלק 'אורח חיים' ורק בסוף ה

 .שן משפט'את ההלכות שבין אדם לחברו בחלק 'חו

 ובעניין זה תוספת שהיא תגלית מרעישה
השו"ע של חלקי  ההגימטריימובא ב'אוצר הידיעות': 

  .1,705=  'חשן משפט' 'יורה דעה' 'אבן העזר' 'אורח חיים'
הסימנים הקיימים בכל ארבעת חלקי  מאידך כמות
 ממש פלא!  .1,705היא בדיוק  השולחן ערוך

שלח לרב שלמה נ(שליט"א מוסיף הרב אהרן קרוקוצקי 

מי שמקיים את השולחן ערוך נקרא  שליט"א) ןלוונשטיי
מדהים!       1,705 הבגימטרייעולה ש 'שומר תורה ומצוות'

***** 
 כד')-כא', כג'נתתה נפש תחת נפש: עין תחת עין... ((ו

סימא עין חברו נותן לו דמי עינו כמה שפחתו דמיו למכור  רש"י:
 בשוק וכן כולם ולא נטילת אבר ממש.

מובא בשם הגר"א מוילנא זיע"א בספרו 'קול רמז לדבר 
 'כסף'הם  'עין'המילה (אחרי) אליהו': האותיות שתחת 

' ותחת נ' באה ס'. תחת האות ע' באה פ', תחת י' באה כ
 מדבש!מתוק   ...'עין תחתעין 'וקיבלנו 'כסף' ולכן נאמר 

 

  משפטיםפרשת 
  תשע"חשבת שקלים 

 154גיליון  - יתשנה רביע

בס"ד

 166.550  –  כניסת השבת
 17.59 –יציאת השבת 

  18.34 )דקות מהשקיעה  72( רבנו תם
 (אופק חדרה)) 

 לקט חידושי תורה מתוך שיעור פרשת השבוע שנאמרו ע"י
 הרב ברוך בוקרה שליט"א

 !!!!נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה

אולגהביהכ"נ "בית יוסף" גבעת00.51-שבוע ב

בהקדמה  זצ"ל ובעניין זה מספר הגאון רבי יעקב ריישר
): כאשר הוא נבחר לשמש (וכל מאמינים'עיון יעקב'  ולספר

כרב העיר מץ הוא חלה קשות בעיניו עד שהתעוור 
רח"ל, הוא זעק לה' בתפילה מעומק ליבו ונדר נדר כי 

יו הוא ישלם אם יזכה להתרפא ומאור עיניו ישוב אל
  .יחבר פירוש על הספר 'עין יעקב'ש בכך'עין תחת עין' 

 והקב"ה שמע את תפילתו והוא נרפא. וכך זכינו לחיבור
 מתוק מדבש!     הנפלא 'עיון יעקב'.

***** 
י יגנוב איש שור או שה וטבחו או מכרו חמשה בקר כ

 ישלם תחת השור וארבע צאן תחת השה (כא', לז')
בריות, חס המקום על כבודן של  :אמר רבי יוחנן בן זכאי רש"י:

בזה בו הגנב לנושאו על כתפו משלם תשור שהולך ברגליו ולא נ
 ו.חמישה, שה שנושאו על כתפו משלם ארבעה הואיל ונתבזה ב

(הרב זכריה הכהן הסבר נוסף ראיתי בספר 'אור תורה' 

ם שגנב שור משלם פי חמש כי הוא מנע את אד זצ"ל):
חרוש . לא תאיו מחמש מצוות הנעשות בשור והן: לבע

. הזרוע גחסום שור בדישו . לא תבבשור ובחמור יחדיו 
 .(מתנות כהונה). הקיבה ה. הלחיים ד

ואילו בגניבת שה הוא מנע מהבעלים ארבע מצוות והן: 
 הקיבה ד.הלחיים  ג.. הזרוע ב הגזראשית . אא
 

: י)טהשם הפר שצוין(בקלטת ישנה בלא שמעתי מהרב נבנצאל 
נש על זה אם גנב מקבל הנחה של עשרים אחוז בעו

מידה טובה כידוע ו ,עבירהשהוא התבייש בעת ביצוע 
רב  מהאז  ,מרובה ממידת פורענות פי חמש מאות

 ... קיום מצוהעל  ושהתבז /היהודי של םשכר
כמו אישה שמתחילה להתלבש בצניעות או גבר שלובש 

 מתוק מדבש!   רי חלקם. אשריהם ואש ציצית וכיו"ב.
***** 

 (כב', כד') ם כסף תלוה את עמי את העני עמך...א
רבי ישמעאל אומר כל אם ואם שבתורה רשות חוץ מג'  :רש"י

 וזה אחד מהן.
כיוון שבאמת זו מצווה לתמוך בעני בשעת  ל:לשאו ויש

 ?שנראה כרשות 'אם'דוחקו אז מדוע נאמר בלשון 
(ר' יצחק חי בוכבזה  'קרבן אבילחם'מסביר נפלא בספר 

: מעשה בחסיד שירד תר"ז) (רות רמז: מובע בילקוט זצ"ל)
ע בו גחרש בשדה ופם אחד יו ,מנכסיו ועבד כשכיר

בשמים 'אמר לו ובדמות ערבי  )בוזכור לט(יא באליהו הנ
אימתי אתה רוצה  ,תונים טובלך שש ש רוצים לתת

שתי  דגירש אותו החסי 'ך?יאותן עכשיו או בסוף ימ
  י'.אלך ואמלך באשת'בפעם השלישית אמר לו ופעמים 

הלך ואמר לו,  'הבא אותן עכשיו ולך אמור ל'אמרה לו 
 יע לשער חצרך עדגלך לביתך ואין אתה מ'אמר לו 

היו בניו יושבים לחפש  פרוסה בבית...שתראה ברכה 
 בידם בעפר ומצאו ממון שיזונו בו שש שנים, קראו

  04--8545521--פקס     B@Hadera.muni.il-Baruchלתגובות במייל:     33137617-0053להקדשה: 
 



 
 
 
 
 
 
 

רינה  / תקין ונחת מהילדיםהריון  –גליה בת רינה /  רפו"ש –בת מנטה  אמי גיטה  הגיליון להצלחת:
בעילום שמו / התורם  הצלחה בגשמיות וברוחניות –דקל מלכה ונחת מהילדים / בריאות  –בת ג'וליה 
  להצלחה –אהרון בן שושנה  / למכירת הדירה –/ יעקב ואורי ישראל  לברכה והצלחה  -וב"ב 

נוראא סיפור להלן זה בשיחה ברדיו שמעתי בעבר מרב (ובעניין
 ):ואיני יודע את שמו

 בבית האבות שאל הבן את האחות שלי?' א'היכן אימ
לא הרגישה  א'אימ .מיד עם הגיעו לביקור היומי שלו

 לבית החולים' אמרה האחות.ופונתה טוב 
 ל כיהבן מיהר לבית החולים שם נודע לו לצערו הגדו

 מצבה של האם החמיר והיא נפטרה... 
 מאוד. והצטערממנה' הוא בכה  דלהיפר'לא הספקתי 

הלוויה ועוד באותו ערב הבסידורי  מידהחל לטפל הוא 
 בדת והיא הובאה למנוחת עולמים.ומכ הלוויהנערכה 

... והנה עם הגיעו עה הוא חזר לשגרת יומובעם גמר הש
הוא  ,מצלצליום העבודה לביתו הטלפון בבית בסוף 

 אאימהשפופרת ונדהם לשמוע את קולה של מרים את 
הוא חשב שהוא תיכף  'מה קרה שכחת אותי?' שלו

 'למה הפסקת לבוא לבקר אותי?והיא מוסיפה ' מתעלף...
מה פירוש איפה 'עונה  הוא לחש והיא 'איפה את? אאימ'

 ...'ת האבותיבבבחדר שלי באותו המקום  ?אני
 שם בחדרה... ההיית אאימהאכן לבית האבות ו רץהוא 

ומי שנפטרה  ,שמם היה דומהשהתברר שהיו שתי נשים 
בטוחה שהוא  ההייתהאחות  ,האחרת ההאיש ההיית
 .גם זיהוי לא נעשה)פלא ש(ומכאן התגלגלו האירועים בנה 

 על הטעות המצערת.מנהל בית האבות התנצל בפניו 
בעיה נוספת, לאשה הנפטרת היה בן יחיד  ההייתכעת 

 וכעת המנהל היה אמור להודיע לו על פטירת אמו.
בשיחה אודות האם,  אתו, נכנס של הבן הוא הגיע לביתו

דובב אותו ולבסוף הודיע לו כי האם נפטרה ובשל 
 נקברה לפני כשבוע ימים.א יערת הצהטעות המ

איפה ' שואלם ואז הבן יהייתה שתיקה של מספר רגע
ומי ' 'בבית הקברות בחלקה פלונית' 'אותה? םרתקב

 ענה המנהל. 'הבן של שכנתה לחדר' 'אמר עליה קדיש?
 'היא ניצחה אותי... ...היא ניצחה אותי'הבן לפתע זעק 

מא יא' והבן הסבירהמנהל שאל  '?תכווןמלמה אתה '
שה הדוקה מאוד, אני לעומת זאת גדלתי יהייתה א ישל
, כל קשר עם היהדות יוניתקתרקתי מעלי עול תורה ופ

הבודדות שהייתי מגיע אליה היא הייתה  בפעמים
 יאמר על'בני, אנא ממך, תבטיח לי שתמתחננת אלי 

ש? תשכחי יקד'לה  אומר י... ואני בחוצפתי היית'קדיש
ויתרה מזו אמרתי לה שאקבור אותה בבית  ה'מז

 .(רח"ל)ולא אשב עליה שבעה  הקברות של הגויים
אבל היא  ,ה שומעת בצער את הדבריםהיית אהאימ

שאם אתה לא תדאג לי לך תדע ' בבטחה הייתה עונה לי
 ...'אחרי מותי אני אבקש מקב"ה שידאג לי

 סידר לה הלוויהדאג לה... הוא  אכן הקב"ה ?ה התבררומ
אדם שישב ואפילו בבית קברות יהודי קבורה , מכובדת

 ה קדיש.ימר עלאוי בעהה שיעל
 

מה מסיפור נורא זה אנו רואים עד כ! אחים יקרים
ת ה' עלינו ובנוסף עד כמה נאמן חעצומה היא השג

לאילו שהולכים בדרך התורה  בהקב"ה לשלם שכר טו
 באמת ובתמים כמו שנאמר: שבוטחים בוולאילו 

 ולעולם לא נבוש כי בך בטחנו...
 שבת שלום ומבורך!!!

  04--8545521--פקס     B@Hadera.muni.il-Baruchלתגובות במייל:     33137617-0053להקדשה: 

נמן זצ"ל  יהרב אהרון יהודה לייב שטי :"נלעדברי התורה 
 מסעודה בת מתנה ז"ל

 יונה עזרא בן צ'חלה ז"ל -  רחל (רשל) בת נעימה ז"ל

  (כא', יג')  לוקים אינה לידו...--ואשר לא צדה והא
 'לא יאונה לצדיק כל און'ו 'לא תאונה אליך רעה'לשון  ,: זימן לידורש"י

מפסוק זה מוכח כי אין שום מקרה שקורה בעולם שאינו 
ואפילו מכה קטנה  ,נקבע בהשגחה פרטית ע"י הקב"ה

-והא'שאדם קיבל ללא כוונה מאדם אחר היא בגדר 
וכל  'תאונה'מילה מקור לה(ודרך אגב זה  'לוקים אינה לידו

 .)מאת הקב"ה היא בהשגחה פרטית (ל"ע)תאונה 

 

לאמם ולא הגיע לשער עד שיצאה אשתו לקראתו ובשרה 
 אותו, מיד הודה לקב"ה...

שמא  בגמ"חמה עשתה אשתו הכשרה? אמרה לו 'נעסוק 
כל יום אמרה יוסיף לנו הקב"ה משלו' וכל מה שעשתה ב

 ה שאנו נותנים' וכן עשה...לבנה הקטן 'כתוב כל מ
אמר לו 'כבר הגיע ולסוף שש שנים בא אליהו זכור לטוב 

עונה ליטול כל מה שנתתי לך' אמר לו 'כשנטלתי לא 
אף כשאני מחזיר לא אחזיר נטלתי אלא מדעת אשתי, 

 אלא מדעת אשתי'.
הלך אצלה אמרה לו 'לך אמור לו אם מצאת בני אדם 

ראה הקב"ה דבריהם  'ךנאמנים ממנו תן להם פיקדונ
וגמילות חסדים שעשו והוסיף להם טובה על טובה 

 .'והיה מעשה הצדקה שלום'לקיים מה שנאמר 
אם '  - אומר הקב"ה לאדםע"פ הסיפור מובן התירוץ: 

 ה'מלוה 'כמו שנאמר (דהיינו את העניים  'וה את עמילכסף ת

ל דהיינו חלקם ש 'את העני עמך'אזי תזכה ש )חונן דל
הקב"ה  יכ ,עשירותהעניים יהיה מופקד אצלך ותזכה ל

 מתוק מדבש! העניים.בניו יבחר בך כגבאי נאמן עבור 
***** 

 :כל המלמדים ומזכי הרבים היקרים עבורחידוש הבא ה
 (כג', כו') משכלה ועקרה בארצך את מספר ימיך אמלא לא תהיה

סיפר החתם סופר)  תלמיד(הגאון רבי אברהם אורנשטיין זצ"ל 
את המעשה הבא: (ד"ת לפ"ש)  'דברי אברהם'בהקדמה לספרו 

הוא שאל  ,מאוד טרוד 'חתם סופר'פעם אחת הוא ראה את ה
טרדות הקהילה על כך שהתמרמר  'תם סופרח'לשלומו וה

וניהול הישיבה על מאות תלמידיה מונעות ממנו השגחה על 
זה כמה שבועות שאיני  ...ראה בני שמעון'והוסיף  .בניו כראוי

 'א?ומה אעשה אפו .קנו במה שלומדיכול לתהות על קנ
לא ראיתי צדיק '(לז') : מובא בתהילים 'אברהם ידבר'אמר לו ה

 'וזרעו לברכה המלוווכל היום חונן  ,נעזב וזרעו מבקש לחם
ך כהיאך יכול הצדיק להלוות כל היום? מנין לו כל  לויש לשאו

מדובר בצדיק  אאל ?'כל היום'כסף? ומדוע נאמר  בהרה
יני הקהילה והרבצת יבניהול ענ לציבור את כל יומו השמלוו

עם  יהואם כן מה יה ...שום זמןלו  ולא נשאר ,תורה לתלמידיו
על זה באה כיצד הוא יטפל בחינוכם?  בניו ואנשי ביתו?

תעמוד לו שהקב"ה  םזיכוי הרביות זכ 'ברכהלוזרעו 'ההבטחה 
 את שמים.ריברכם בתורה ובי

 ... 'נימתתני בני נחמנח'אמר לו החתם סופר 
לא ' את הפסוק כך: ' זיע"אפרוחתם ס'הסביר ה לעל פי הנ"

שלא 'ו ברכה זומובא בגמרא ש 'תהיה משכלה ועקרה בארצך
ואם כן מה יהיה עם ההשגחה על  התלמידים'היה עקר מן ת

 הבטחה כך ישועל  עבורם?לך זמן  ריישא? הרי לא בניך
את הזמן שאתה נותן  'את מספר ימיך אמלא'מהקב"ה 
 מתוק מדבש!   לברכה. אשגיח על בניך שיהיוואמלא לאחרים 



              
    

משפטים •  172  רעלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  
  (כא, א) ואלה המשפטיםם

כאילו מתחלק לשתי  יש משהו מאוד תמוה במתן תורה... מתן תורה
  מעמד הר סיני ועשרת הדברות הוא בפרשת פרשיות... מצד אחד רוב

ומפסיקה את מעמד הר  יתרו... אבל פתאום מגיעה פרשת משפטים
פרשת משפטים... בשביעי שוב אנחנו  סיני באמצע... ואז בסוף

עליהם דם  למעמד הר סיני... ואז הוא הקריב קרבנות והיזה חוזרים
השיר המפורסם שכולם שרים  הברית... סתם ככה: לשבר את האוזן:

 העם יחדיו כל אשר דיבר ה' נעשה ונשמע... זה בשבועות: ויענו כל
הפשט בזה??? מה  לא כתוב בפרשת יתרו אלא במשפטים... אז מה

אז אולי אפשר  אמצע ???סיני ב העניין להפסיק את מעמד הר
  פעם הגעתי לרשת יש... ושאלתי איפה נמצא להסביר על דרך הדרש:

ואיפה החלב??? לך  הלחם??? אמרו לי לך עד הסוף קדימה ו... ...
ואיפה מחלקת ירקות?? עד הסוף ימינה...  עד הסוף שמאלה... רגע...

זה ממש  עוד שאלה אחת ואחרונה: איפה יש צמר פלדה?? רגע...
מוזר... ניגשתי לאחד העובדים  ה!! ליד הקופה... זה היה לי מאודפ

 תגיד לי: מה זה הסדר המוזר הזה??? המוצרים ושאלתי אותו:
 פלדה בהתחלה?? הבסיסיים נמצאים להם אי שם בסוף... והצמר

מבין... הם יודעים שאת הלחם אתה  ענה לי העובד ... מה: אתה לא
לכן הם  ם מפחדים שכן תשכח...אבל את הצמר פלדה ה לא תשכח...

הלחם כדי שעל הדרך אתה  שולחים עד הקצה של החנות בשביל
 פלדה במדפים... להבדיל: אבל על אותו משקל תפגוש את הצמר

 את הליגע'ר דם הברית אף אחד לא מפחד במשפטים!!!!!!
סיני... את זה הקב"ה  שישכחו... את הקרבנות שהקריבו במעמד הר

 לבנת הספיר ואת עצם השמים ואת אלע . אתלא חושש שנשכח..
הזהירות בממונו של  השפעות... את זה אין סיכוי שנשכח... אבל את

תשמעון  את זה יש סיכוי גדול שנשכח!! והיה עקב השני??????
משהו שאדם דש בעקביו... בדרך  את המשפטים האלו... משפטים זה

 שנופל לנו בין הרגלים... ואת זה הקב"ה לא רצה כלל זה מה
מעמד הר  ??? הפסקה באמצעה"שנשכח!!! מה עשה הקב

משפטים כדי שעעעל הדרך למתן  סיני!!!! הפסקה ששמה פרשת
 חייבים לעבור דרך כל דיני זהירות בגזל ובחושן תורה נהיה

במרה!!! לפני הכל...  משפט!!!! הדינים ניתנו לעם ישראל כבר
הגדול כי ברגע שהם קיבלו ראש גדול...  י שהם קיבלו את הראשלפנ

  (אז נדברו)!!! חחשש לשכוח מה שבעקבים... מה שבטוח בטו כאן יש

  (כא, ב) ובשבעת יצא לחפשי חנם
כתיב חסר ואילו לקמן גבי שמיטה (כג, יא) והשביעית  –ובשבעת 
  כתיב מלא. –תשמטנה 

ויש לבאר משום דלענין שביעית יש תוספת לפניה ולאחריה כדאיתא 
בחריש ובקציר תשבות, (לד, כא) עית, פ"א מ"ד, שנאמר שמות בשבי

(שהרי כבר נאמר שדך לא תזרע אין צריך לומר חריש וקציר של שביעית 

אלא חריש של ערב שביעית שהוא נכנס בשביעית וכרמך לא תזמור) 
וקציר של שביעית שהוא יוצא למוצאי שביעית וא"כ י"ל דלהכי 

בשביעית של עבד עברי דאין בו כל כתיב שביעית מלא, מה שאין כן 
  תוספת, לכן כתיב בו ובשבעת, חסר.

לם כי יגנב איש שור או שה וטבחו או מכרו חמשה בקר יש
  )כא, לז( תחת השור וארבע צאן תחת השה

ו"ר אל מהגיעו זוג הורים  :שקובסקי שליט"אשח הגרח"י מי
   נכנס מאחר ואינו מקבל נשים הבעל ,זצוק"להגראי"ל שטיינמן 

  

האב פתח והתחיל לספר בקול  ,סמוך לדלת והאשה עמדה בחוץ
נכנס  בוכים, יש לו בן גנב רח"ל, היכן שהוא מגיע יש להישמר מפניו,

למכולת גונב, בא לבקר דודים גונב, אפילו האב עצמו נאלץ להחביא 
צעקו עליו  ניסו את כל הדרכים, הרביצו לו את ארנקו מפניו, הם כבר

אמר להם  נתנו לו פרסי עידוד, אך שום דבר לא עזר, מה עושים.
הגראי"ל, דעו לכם, אדם שכבר טעם טעמה של גניבה ויש לו את 

צעקות עונשים  הגעשמאק בזה, לא יוותר עליו כל כך מהר. לא יועילו
העושר הגדול הצפוי  ואף לא פרסים, כי הוא כבר רואה לנגד עיניו את

עושר. אותו לערך  לו מגניבותיו ממילא כל מה שיציעו לו אינו מגיע
, ישנו דבר אחד שעוזר לגנב גם בשעת "לוקזצאבל, המשיך מרן 

שהטעם שעל שור  הגניבה, חז"ל אומרים בענין טביחה ומכירה
משלם חמשה ועל שה ארבעה משום שהתבייש שנשא את השה על 

ביקש ממנו  וכי מישהו ,ה בזיון כבר היה לושכמו, ונתבונן איז
לעשות זאת הלא הוא עצמו עשה זאת כי רצה למהר להימלט ממקום 

הוא מאושר יותר  הגניבה שלא יתפסוהו וכל כמה שהוא הולך ברחוב
מהגניבה, ואעפי"כ יש לו איזושהי צביטה בלב על שראוהו ברחוב 

   עם שה על הגב וכיון שכך מגיע לו עונש אחד פחות.
אמר הגראי"ל אתם חייבים להתאפק בכל הכח, אף צעקה אף הרמת 

ביחד  יד, רק בחיוך, קחו אותו אתכם שהוא יחזיר את הגניבה אתם
אתו. בהתחלה הילד השתולל, מה הוא יכריז על עצמו אני גנב, זה 

מחט  לקח כמה זמן, לאט לאט, אבל היום אפילו כשרואה מרחוק
קובץ (בור את הטראומה הזו. שאינה שלו הוא בורח שלא יצטרך לע

  )המדריך האישי שלך עמ' קצ"ז

  כה)- (כגועבדתם את ה' אלוקיכם וברך את לחמך ואת מימיך 

', וכשמגיע לשכר מסיים כתוב בלשון רבים על חובת עבודת הפתח ה
זצ"ל, שהתורה באה לייב קורלנדסקי אר ר' זלמן במ בלשון יחיד.

את התורה ולשמור על  ציווי לקיים, שאכן הלרמז בזה ענין נפלא
כל אשר  , בין זהלכל כלל ישראל בין עני ובין עשירהמצוות נאמר 
, ואין שום אדם בר בקושי רב ובין זה שקל לו יותריעשה בא לו הד

" בשום להיפטר מהחובה הק' של "ועבדתם את ה' אלוקיכם היכול
  יך לכלל נמצא תחת ציווי זה.ישש מקום ובשום מצב, מי

, לפי כר הרי כל אחד נידון לפי מה שהואבחשבון קבלת הש אולם
ולים שנאלץ לעבור בעת קיום שהשקיע, לפי הקשיים והמכש העמל
ים מבחשבון, ומן הש לם נלקחיםוהיצר והנסיונות כ , ומלחמתהתורה

איושה והלמות לב, וכל פעימה  ו ומטים אוזן לכלצופים בקשיי
הצדק יילקחו  ל מאזני, ועפעימה מוצאות רישומן בחשבון שמיםו

 ןהיו בעת קיום המצוה, ואיבחשבון הלב הנכון והמחשבה הטהורה ש
ו, תורה וקיום המצוות של האחד לחבירלהשוות כלל וכלל לימוד ה

כפרי מעלליו וזהו "וברך את לחמך ואת מימיך"  וכל אחד יאכל
  (ווי העמודים)  .השכר ןבדיוק כפי פעולתך כך יהא מת

  שבת שקלים
"ל (פאר יוסף) שבשבת מו"ר בעל האמרי יוסף מספינקא זצדאמר הא
שקלים אפשר להתפלל על כל התפילות שבמשך כל השנה  פרשת

יד של כל ממחצית השקל קנו את קרבנות התמ שיתקבלו, שהרי
תקנום, נמצא ששבת זו הוא שרש כל  , ותפילות כנגד תמידיםהשנה

 התפילות של כל השנה.
  

  

  מה יש יותר מכשפים או מכשפות?

 מאוצרות הפרשה 

  בפר"ש  חידה        



 סיפור השבוע    
  "כל אלמנה ויתום לא תענון""

  שארית הקפה בכוס שהטרידה את רבי דוד בהר"ן
ל אשר נודע בירושלים של מעלה בהקף גדלותו וגאונותו התורנית, בצדקותו סיפור מבהיל בעצמתו שמעתי על הגאון רבי דוד בהר"ן זצ"

ובקדושתו המופלגת, וביחוד בדקדוק המצוות ושמירת ההלכה עד כדי מסירות נפש ממש. למרות צניעותו המופלגת שמו יצא לתהילה 
ערוך חי, כעמוד ההוראה וכדמות עילאית לחקות אותה. אישיותו הקורנת השפיעה רבות על דמותם של בני ירושלים המדקדקים כשולחן 

  מפעים הבא שמעתי מפי אחד מצאצאיו:. את הספור הנזכר הלכה" דוממליצים אודותיו: "כל הרואה את דבהלכה, שהיו 
פרידמן ע"ה, שהתאלמנה בצעירותה  ]חיקה[', בבית בתו הרבנית חיה יוכבד ונת 'שערי חסדשכבונות התגורר רבי דוד בשנותיו האחר

מבעלה הגאון רבי משה פרידמן זצ"ל. מדי לילה ולילה היה רבי דוד משכים קום לאמירת 'תיקון חצות', ולאחר מכן עסק בתורה עד כשעה 
ותיקין. אז צעד לאיטו פסיעה אחר פסיעה לעבר בית הכנסת 'הגר"א' בשכונה, שם המשיך ללמוד חברותא עם אחד  וחצי לפני זמן

בוד אב באופן מהודר ביותר, הקפידה אף היא לקום באשמורת יה בו כבתו, הרבנית פרידמן, שנהג מתלמידי החכמים החשובים שבשכונה.
  לבו. רבי דוד היה משיב בו את נפשו ומזדרז לצעוד לבית הכנסת. הבוקר, להכין עבורו כוס קפה מהביל להחם בו את

באחד הלילות, כשהגיע רבי דוד לבית הכנסת, דקות אחדות לאחר שהחל ללמוד עם החברותא, פנה אליו במפתיע וביקש את  והנה,
ברותא לעצור בעדו, בידעו כמה מחילתו על כך שהוא נאלץ כעת לעוזבו ולשוב בדחיפות הביתה כי שכח דבר מה... בתחילה ניסה הח

כששב לבית הכנסת כבר עמדו הציבור להתפלל, ולמרות שלא  מאמץ וזמן תקח ממנו הדרך, אך רבי דוד היה החלטי בדעתו, קם ויצא.
  הספיק להשלים את חוק לימודו כמדי יום, נכרה על פניו ארשת של שביעות רצון. 

כל מעשיו מונהגים בדקדוק על פי דעת תורה והלכה, והסתקרן לדעת איזה דבר חשוב  החברותא שהכיר את הליכותיו של רבי דוד, ידע כי
יכול היה לגרום לרבי דוד לנטוש אותו כך באמצע הלמוד ולבטל את לימודם הקבוע, אולם רבי דוד סרב לפרט. רק לאחר הפצרות מרובות, 

הקפה לפני ת מנה: והנה היום שכחתי לשטוף את הכוס בה שתיתי א"ודאי ידוע לך כי כיום אני מתגורר בביתה של בתי האל נענה ואמר:
על בתי לשטפה. חזרתי אפוא על עקבותי  יציאתי מהבית. חששתי כי עד שאשוב מתפילת שחרית, שארית הקפה תתיבש, והדבר יקשה

לשטוף את הכוס בעוד השארית רכה...". החברותא נדהם ותמה: "אינני מבין, הרי בסך הכל זוהי בתך, והיא בודאי מוחלת לך על כך בלב 
  , היא אלמנה!..."י דוד, "אך בכל זאתשלם?" "נכון!" אמר רב

חושב עד לאחת. העידו עליו מכיריו כי מיום עמדו על מדוד היה נורא. זמנו היה מדוקדק ומרעיש! הרי כל רגע של ביטול תורה אצל רבי 
ספק שלא היתה מקפידה על כך, ט, שאין דעתו לא בזבז רגע אחד מזמנו שלא נצלו עד תם. אולם כדי לא להטריח אלמנה בצער כה מוע

   (אצרתיהם אמלא)     הקדיש לזה קרוב לשעה...
  

  
  ?על חשבון הכולל לקבל מילגה נוספתהאם מותר                     

לל או שם עם תלמיד בכו מותר לו להאברך ללמוד אםה ,למוד מה שלבו חפץל"א כלההנהלה מתרת ש 'וכד בער אברך הלומד בכולל: שאלה
 והאם .בזהת ה הלכתיגם עבור העבודה שעובד האם יש בעיו לימוד אלא שהוא למעשה לוקח כסף גם מהכולל ג"כתורני שזה  ספר לערוך

  זה נחשב כלימוד מה שלבו חפץ.ד ואלל רשות ע"ז או מותר בכל אופן שהצריך לשאול מהראש הכו
 ". וכן ענה לי הגאון הגדול הגר"ח קניבסקיצריכים לשאול רשות א בתמיה: "על מה"ליטשלי הגאון הגדול הגר"נ קרליץ  ענה: תשובה
  .לפסוק א"הגרש"ק הכהן גרוס שליט וכן נוטה הגאון הגדול .כלל שלא צריכים לשאול רשות א"שליט
לל מיועד להתעלות האברכים בתורה שהכו 'אה .ךלמה אין לעשות כ הסביר לי בשני סברות "אליטהגדול הגר"מ גרוס ש הגאון מאידך

ם ילד הא פשיטא עאו י ואפילו שהוא לומד בספר תורנ ועשה זאת בביתשי פה,אה, ואברך זה רוצה להתפרנס בתורה ויר ולהשלים עצמם
  ע"ז. רת הכולל וחייבים לשאול רשותשזה לא מט  "אלכאו
"יששכר  נגיד שבעצם יש בזה הסכם י"היות והכולל ממומן עע בזה ד"לי אולי ע"ז,שות תר כלל לראש הכולל לתת ריאמר שמו מי ,ועוד
ם עם ילד ללמוד ע אברך הזה עובד לפרנסתו,האם  א"כ ,מקבל שכר כיששכר וע"ז הוא משלם ז"ע ,ן רוצה שילמדו דייקאווהזבול ,"ןווזבול
  .כיששכר. לכן בודאי אין לנהוג כן שכר והזבולון לא מקבל ע"ז ת ספר תורני סוף סוף זה לא נקרא לימוד,עריכ
ישראל הגרש"ז  לפני כעשרים שנה שאל לגאוןש ,שאין זה טענה ז"עאמר לי  ,א"הגאון הגרש"ק הכהן גרוס שליטאמרתי סברות אלו לשו

זבולון" או שמא זה סתירה היות כם "יששכר תם על הסיכאחת עבור כולל אחד, ולחתום א מותר להתרים שני נגידיםהאם  זצוק"ל אוירבך
  אך ת,י בכל עניניו, זה טענה צודקכר לגמרהישש ן מחזיק ממש אתואם היה הזבולד "לזצוק זהגאון רש" ווענה ל שיש כבר הסכם להראשון.

חדש כאן שהאברך שלומד ליש  . א"כ ה"היחדמשניהם  כ מותר ליקח"א ,אברך ולא מחזיקו לגמריהלרק תמיכה חלקית  כאן בכולל שזה
מקומות  כ מותר לו ללמוד והוי כמו שלוקח כסף משני"אלהאברך  אבל זה רק תמיכה חלקית "ןואמת שיש לכולל "יששכר זבול ןה ,בכולל

 וישמע משה)(   ל."כנ
                            

  מי אני? כשקושרים אותי אני הולך, כשמשחררים אותי אני עוצר.                   
  נ״י שימי שטמפפר הזוכה:שם    פעם אחת. השבועית: תשובה לחידה.  )ד כ,ארץ (ר במים מתחת לואשלא תעשה לך פסל וגו'  תשובה לחידת פר"ש:

  

          להולדת הבן הנכדלדרר  –משפחות רוטלוי   : גני הדר    משפחות שהרבני להולדת הבת הנכדהפחת פישמן להולדת הבן    מש :מרכז העיר
  ה נינהנכד גלזר להולדת הבת-שרגאי-שפחות קרוןמ        משפחת פטרנקר לאירוסי הבת        הבתמשפחת וקסלר לאירוסי 

  הבת משפחת זילברמן לאירוסי           לנשואי הבת הנכדהשחר  –משפחות מאינץ    להולדת הבן הנכד    פינשטיין  –פחות הבלין מש
  

    ד בליל פורים שהיא סגולה נפלאה  ל המעוניינים להעביר שמות לתפילה לזיווגים הגונים בסדר הלימולכ -כולל ליל פורים
   purim987@gmail.comנא לשלוח שמות למייל 

  
ל  037608833בפקס:  ונות לחידות והודעות לשמחות ניתן לשלוח עד יום שניפתר  למיי  a7608833@gmail.comאו 

 חידה שבועית      

 פינת ההלכה     
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  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                                
בארה״ב המתגורר לבנו שנסע חרדי יהודי על סיפר מציריך ברייש הרב
, ברייש הרב מספר, ידיעה קיבלתי לפתע. הבן של באיטליז שם לשהות והחל

שיגרתי.לעין הניראית הגיונית סיבה כל וללא, ופיאותיו זקנו את גזז ההוא שהיהודי
היהודיים הסימנים את עצמו מעל לגלח הזה כדבר עשה כיצד ושאלתיהו מכתב לו

זה ליהודי היתה הפלא למרבה אבל.שנה אלפי מזה עמנו את המלווים המובהקים
ואני, ברייש להרב השיב, אשתי פטירת לאחר לאמריקה ״הגעתי. לעניין תשובה
לאחר קצר זמן, ״והנה.נמצא אני בו האיטליז של בעליו שהוא בני אצל כאן משתכן

באיטליז בכוונה אותי הציב שבני ליבי אל ונתון שמתי, במקום להימצא שהחילותי
שלי והפיאות שהזקן דהיינו, מזה יותר אף ואולי, כשרות׳ ׳משגיח של תקן על זה

, כמוני אדם ורואים יהודים לכאן ניכנסים כאשר שהרי, מצוין הכשר עבורו מהוות
שאני בעוד המהדרין מן למהדרין כשר הוא לאיטליז הניכנס הבשר שכל בטוחים הם

כי, יכול אינני האיטליז את לעזוב. פשוט חשבון עשיתי ״ואז.כך המצב שאין יודע
אהיה שלא כדי מעליי להסיר יכול אני והפיאות הזקן את אבל, לבני זקוק אני הרי

אדם שבו מצב יש שלפעמים מכאן שלומדים המופלא מהלקח לבד...לרבים״ מכשול
, חקב״ה לפני ביותר אהוב הוא ובעצם, מצוות עול מעליו שפרק כמי לכאורה ויראה
שהעונש מכאן למדנו עוד, השם את לקדש היא בפניו העומדת שהמטרה כיוון

אלא, הלא־מהודר הבשר מכירת על רק לא יהיה, האיטליז של בעליו, הבן שיקבל
בגין שבאו אביו של והפיאות הזקן הסרת על גם ייתבע הוא
 )יביעו טובך.(זה
 

מעלה מבהיר כי הינו כאשר, הויתור את מאד עד החשיב ל"זצ שך הרב מרן
מחיר הינו הויתור כי לא סבר הוא אולם. כולן הטובות המידות לכל המפתח הינה זו

בגדר הינו הויתור כי אחז הוא! להיפך ...טובות למידות לזכות בכדי לשלם יש אותו
אודות ממקורביו אחד עמו שוחח כאשר, בהזדמנות!!עד מאד עצומה וזכות תענוג

חבל : "לו ואמר ל"זצ שך הרב התבטא, הציבור מראשי עסקנים בין שני מחלוקת
זאת היו יודעים אילו!! הויתור של במתיקות מכירים ואינם יודעים אינם ששניהם
 את רק כולל אינו –' ויתור'וה"!נמנעת מיסודה המחלוקת כל היתה – בכך ומכירים
את למעשה כולל הויתור... מחלוקת או ויכוח הזולת בעת של לרצונו ההסכמה
 שמירה לשם, הזולת של טובתו לשם – העצמיות והמטרות הרצונות האישיים הקרבת

 )הישיבה אורחות!(שהיא כל מפגיעה הצלתו ולשם כבודו על
 

בתורת בישיבה שלמדתי מזמן בזיכרוני נשאר :ל"זצ ליפקוביץ רבי מיכל יהודה  שח
שקדן היה מהם אחד,עמם בלימוד לדבר יצא, לעילויים שנחשבו שניים היו,  תלמיד
למידת -אחר לכיוון אותו הטו הרעות המידות אך, עצומות ידיעות לו והיה עצום

ומשאמר, לפעול התחילו מידותיו בלימוד כשדיבר, להתבלט ותאווה לרצון הגאווה
היתה ההוכחה אך, ידיעותיו מרוב לדבריו הוכחה ומביא דעתו על עומד היה דבר

, הראשונה מן עקומה יותר עוד השניה והוכחה, ממערב מזרח כרחוק מהנידון רחוקה
להביא שהוסיף ככל. הניצחון תאוות של אש שלהבת אצלו שבוער ראו, הלאה וכן

 צריך שהיה מה ממנו יצא לא התקופה במשך, ולמעשה, עקמומיות הוסיף ראיות
 ) דעת אמרי(.   האמת על מודה של המידה לו חסר היה כי ממנו לצאת

 
וסיפר זצ״ל מוואלוז׳ין חיים רבי ישב, אבות בפרקי השבועי שיעורו בעת, פעם

בנה חלה אחת אשה.הט״ז בעל דוד רבי עם שאירע, הבא המעשה את לתלמידיו
אל הגיעה נפשה במר האשה. למות ונטה נחלש אשר עד, ליצלן רחמנא אנושות

״השב, האשה זעקה, רבי״ ״אנא. ולהושיע להצילה יאות כי, בפיה ובקשתה הט״ז
, אני אלוקים התחת ״וכי: בתמיהה דוד רבי השיבה ״!והחולה הקט ילדי את לי

אדוני אל ״לא, האשה לו ענתה, רבי״, ״לא ״?ולהצילו ילדך את לך להשיב שאוכל
הוא בריך ו״קודשא מאחר צועקת אני שבו התורה אל אם כי, פניתי מיועדת

מיד, האשה מפי יוצאים, אלו וחכמה אמת דברי הט״ז בשמוע.הוא״ חד ואורייתא
אעשה ״זאת: לה הבטיח וכך. בקשתה את למלא ונתרצה כלפיה טעמו את שינה
מתנה אני נותן אותם, זו בשעה אני עוסק שבהם התורה דברי את, החולה לבנך
לא. ימים׳״ תאריכו הזה ׳בדבר נאמר שכן ימים יאריך בזכותם ואולי, החולה לבנך
את סיים, וולאז׳ינר חיים רבי.כבתחילה לאיתנו ושב קם והילד, שעה לה חלפה

, התורה עסק של סגולתו כוח ״מה, לתלמידיו אמר, לנו״ ״הרי: השכל במוסר המעשה
 (אורחות חסידיך)״!מתים להחיות בכוחו, בה העמל של דבקותו זכות אשר

 לקט פירושים על פרשת השבוע                
ה ִטים ְוֵאּלֶ ּפָ ׁשְ ר ַהּמִ ים ֲאׁשֶ ׂשִ  לפרשת קודם באה זו פרשה: ִלְפֵניֶהם ּתָ

 נדיבות את ולהראות צדקה לעשות אדם שבא בטרם כי ללמדך. תרומה
 דין, כן לא שאם. גזל חשש בממונו יהא שלא לבדוק הוא צריך, לבו

 והיא, בעבירה הבאה מצוה משום נפסל אשר הגזול לולב כדין זו צדקה
 קרובה כי צדקה ועשו משפט ״שמרו הכתוב שאמר זהו. לו מועלת אינה

 משפטים תחילה כאן אף. צדקה ואחר־כך משפט קודם, לבוא״ ישועתי
 (פ' משולחן גבוה))הלוי בית(. זה בסדר ודוקא, המשכן תרומת ואחר־כך

 
ה ִטים ְוֵאּלֶ ּפָ ׁשְ ר ַהּמִ ים ֲאׁשֶ ׂשִ  שמשפטי הסביר מדובנא המגיד: ִלְפֵניֶהם ּתָ

, קשת כמטחוי מזה זה רחוקים הם העולם אומות ומשפטי, ישראל
 משפטי אבל, בפועל רצח על רק הם והחוקים המשפטים העולם באומות
, לרציחה לבוא שיכול שהיא תכונה מכל האדם את לשרש הם התורה
 אם כי, רציחה בכלל הוא חבירו פני המלבין גם ישראל במשפטי ולכן
. לרציחה גם לבוא יכול, הזולת את ולהעריך לכבד המידה את ישרש לא

, רעה מידה כל ממנו ולהסיר האדם את לזכך התורה דיני ומטרת
 )ומנוחה בית.(המובנים בכל הטוב מידת בו ולהשריש

 
י  בית במכרוהו מדברת הזו הפרשה כי: אומרים חז״ל:ִעְבִרי ֶעֶבד ִתְקֶנה ּכִ
 פרשת את להתחיל היה הראוי מן לא וכי: ומקשים.גניבתו בעד דין

 חנם בשומר או תלוה כסף אם כמו, חסדים גומלי באנשים משפטים
 גנב מאדם וראשונה בראש להתחיל ולא — אדם לבני טובות שעושה

 אילו: שאמר זיסל שמחה ר׳ מרן, מקלם ל"זצ הסבא בשם ושמעתי? 
 אלא, אחרת השגה לו היתה לא בודאי מאדם נתונה היתה התורה

 להתחיל ולא  אדם לבני טובות שגומלים חשובים מאנשים להתחיל
 בניו ואנחנו ה"מהקב נתונה שהתורה מכיון אבל. הגנב כמו בזוי באדם

 הן דאגותיו וכל מחשבותיו כל הרי, בניו בין גנב בן יש לאב ואם —
 הטובים לבניו כי הגנב בנו דרך את להיטיב איך עצות ומחפש הגנב על
 עצות ה''הקב מחפש משפטים בהתחלת תיכף לכן לדאוג מה לו אין

 )     מוסר דרכי(..הגנב לבנו
 
י  — בית ובעל גדול עשיר שהיה, מגור אחד חסיד. ִעְבִרי ֶעֶבד ִתְקֶנה ּכִ

 כמה עבור שכירות דמי לו חייב שהיה עני' יהודי מדירתו להשליך ביקש
. אצלו לבוא) הרי״ם החידושי בעל( מגור ר"האדמו הזמינו. חדשים
 אם? בנזקו אשא למה: ואמר הנגיד ענה? היתכן: ר"האדמו שאלו כשבא

 על לוותר עלי ולמה, בשבילו כסף יקבץ שהקהל הוא בדין — הוא עני
 עבדשחציו מי: בחגיגה חז״ל אמרו מגור ר"האדמו ענהו? החוב כל

 לא עדיין והשני שיחררו שהאחד, אדונים לשני עבד( חורין בן וחציו
, חורין בת לישא שיוכל כדי שישחררו האחד את דין בית כופין) שיחררו
 בשבילו יקבץ שהקהל היה הדין מן הלא, לשחררו חייב למה וקשה
 פלוני של עבדו שהוא שאירע מכיון: משמע מכאן? לשחררו כדי נדבות

 הזה שהעני סיבב הקב״ה אם: כאן אף. עליו מוטל לשחררו החיוב —
 (מן המעיין העתיק)..טירחתו תסבול שאתה הוא בדין, שלך הדייר הוא

 
ח לֹא ְוׁשַֹחד י ִתּקָ ַֹחד ּכִ ר ַהׁשּ ְקִחים ְיַעוֵּ ף ּפִ ְבֵרי ִויַסּלֵ יִקים ּדִ  רבי את פעם שאלו: ַצּדִ
, זקנתו לעת חרש נעשה שלו הדין בית של שהדיין יתכן איך: זצ״ל פיק ישעיה
 עיני יעוור השוחד ״כי בתורה שכתוב כמו, עיוור להיעשות צריך היה הוא הלא

 שבדורות לדיינים נאמר ״הפסוק: פיק ישעיה ר׳ אמר זה על? חכמים״
, העונש את קבלו, השוחד כספי את שראו והעיניים שוחד שלקחו, הראשונים

 כי, השוחד את רואים לא כבר, הדיינים, בתקופתינו־ אבל. מידה כנגד מידה
 — העונש את האזניים מקבלות לכן, שיתנו להם מבטיחים רק הדינים בעלי
 )אבא של עולמו( ״...מידה כנגד מידה
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 רופא על המליצו. עליכם לא, גב מכאב סבלתי -סיפר רבי יעקב גלינסקי זצ"ל
 עשה התמחותו שאת סיפר. שיחה תפתחהיוה, נסעתי. תקוה בפתח מומחה
. תנ״ך חובב, גוי, דגול רופא. אפריקה בדרום, ביוהנסבורג נודע מומחה אצל

 הלה שמח. ממורו פרדילה בא, ישראל לארץ לעלות החלטה בו כשגמלה
לך תהיה שם! המקום זה - היהודים ארץ. טוב רעיון זה: "החלטתו על לשמוח
 הפרופסור סבור מדוע אבל, טוב שהרעיון חשב הוא גם !"בשפע פרנסה
 משום, "הפרופסור הסביר", אה" ?בשפע פרנסה לו מובטחת הקודש שבארץ
 שלהם שהצואר דבר של פרושו. עורף קשי הם שהיהודים כתוב שבתנ״ך

 השגה: וחייך, זאת לי סיפר הוא!"אותו לשחרר כדי בתור יעמדו והם, תפוס
 הטעות, מצחיק לא זה אותי: "ואמרתי נעניתי ".עורף קשיות" במושג גוי של
 בנו רק תלוי זה. ישחררו אחרים לא שלנו התפוס הצואר את: אחת היתה שלו

 )והגדת("... עצמנו
 
 

 רוצה מנה לו שיש מי, בידו תאותו ותצי מת אדם אין כי כפל לתשלומי הטעם
 מתאוה הוא היום כל ודאי שבידו במה נסתפק שלא זה גנב כך מאתים
 )יקר הכלי בשם יצחק ילקוט.(כפל לשלם דינו לכן הכפל תאות

 
 

 חיבוט של יסורים על ציור, ל"זצ ער'קארלינ דוד רבי הגאון בשם שמעתי
, אור להדליק אפשר ואי, בחושך שבת בליל כשנמצא? דמי היכי. הקבר

 היה זה כך! הקבר חיבוט יסורי של ציור זהו... בעירובין בתוספות ומתחבט
, תוספות או, ם"רמב לו כשקשה! מבין הוא כך - בלימוד טעם לו שיש מי! אצלו

בל! ברידער טייערע, יקרים אחים!...יסורים אלו - לברר יכול ואינו, י"רש או
 טוב כי וראו טעמו! "ללמוד יש! נשברים בורות לחצוב, חיים מים מקור נעזוב

. מזה גדול תענוג שאין ותראו, בלימוד והנאה טעם לכם ויהיה, תלמדו'"! ד
 וטעם סיפוק לו ויהיה הטעם את יקבל וכשיתרגל, נשמה יש אחד לכל

! מאד גדולה במדה לחבירו אדם בבין ירידה יש, לחבירו אדם בבין וכן.בלימוד
 עדיין יכולים, הצעירים אבל. אבודים כבר שהם חושבים, הזקנים. צעירים אתם

 כולם.ארבעים בגיל התחיל עקיבא רבי! יכול שאינו מי אין. בידכם זה. להשיג
 דורשת התורה מה, והתבוננות מחשבה קצת, הוא והעיקר. להשיג יכולים
 מסילת"ה שכתב כמו' וחסידות מצוות בגלמי' ולא בשטחיות לא. מהאדם
 תרתי( "עב יומא) אמרו זה על, והחסידות הצדקות זו לא. )ח"פי(" ישרים
 בכל חיזוק דורש והזמן, נתחזק אנא. כלום לו מועיל ואין שסובל -" גיהנם

 עולם. יוכלו לא השקט, נגרש כים רשעים, יודע מי. רגיל זמן זה אין. המובנים
  !להתחזק נא נראה. תקוה יש ואולי, שאפשר מה כל לשמור יש. רשעים עם

 )ל"זצ שך הרב(

 

שיהיה אסור להזיז כיסא בשבת אף שלא מונח על יתכן  איך  שאלה:
 ?הכיסא דבר

ולא מחמת (אם לפני כניסת השבת הניחו בכוונה תחילה תשובה:
בסיס "מדין  ,הכיסא נחשב למוקצה,על אותו כיסא דבר מוקצה ) שיכחה

ואף שאותו דבר מוקצה כבר לא נמצא כגון שנפל " לדבר האסור
מיגו דאיתקצאי "הכיסא נידון עדין כבסיס שהרי הדין הוא ש,וכדומה 

לזמן של בין מתוך שהוקצה הדבר (איתקצאי לכולי יומאן השמשות ילב

 )ז"י ס"ח סיש"ע אור"שו( )השמשות הוקצה לכל יום השבת

 s3241625@gmail.com :במיילוקבלת העלון ,והארות ,הערות  ,תגובות

ְמעוּ  ְולֹא  שבתאי רבי יםמישר :המגיד:ָאְזָנם ֶאת ִהּטוּ  ְולֹא ֵאַלי ֲאבֹוֵתיֶכם ׁשָ

 שהיתה, למחצה חרדי יהודי התגורר שבשכנותו: הדרשות באחת סיפר, זצ״ל יודלביץ
 כמו חול במקצועות מוכשרת שהיתה ומכיון. יעקב -בית ביה״ס תלמידת בת לו

 המקצועית הרמה ששם., ״הדתי״ לתיכון ביתו את לשלוח האב העדיף', וכו מתמטיקה
 אליו ופנה, זצ״ל שבתאי לר׳ הדבר נודע אכן. בית־יעקב מסמינר גבוהה היתה

 שההשקפה זה למוסד להכניסה תעז אל, דורש אתה בתך טובת אם! אנא. בתחנונים
, היטב בתי את אני מכיר! רבי: האב השיב.מהשקפתך לחלוטין שונה התלמידות של

 שינסו הזרמים כל בפני לעמוד היא ומסוגלת. חזק אופי בעלת שהיא אני ויודע
 ארבעה ה׳ ביום, שנים 4-כ לאחר. הרב של לתחנוניו ליבו שת לא ואכן. לשוטפה

 ולא פחות לא, הקו ועל הרב בבית הטלפון מצלצל, פסח ערב שהוא, בניסן עשר
 חלושה ענות ובקול. אחרת״ ״קצת נשמע הוא והפעם.נערה אותה של אביה יותר
 אנחה וקול גדולה במבוכה אני נתון! לי עזור! שבתאי ר׳: בשאלה שוב הרב אל פונה
 הביתה באה אני: לי והודיעה בבקר היום אלי התקשרה בתי. מגרונו יוצאת גדולה

 נערך כיצד פעם שיראה. גוי בריטי קצין. מאד חשוב אורח עם יחד אבל, לליל־הסדר
 השחרור מלחמת בתקופת זה היה כי, אציין. [להתגייר ירצה אולי, היהודים אצל סדר

 איך! שבתאי ר׳, הא.] רבים בריטים חיילים ירושלים בחוצות שהסתובבו תש״ח
 ר׳ סיפר. [שהיה קטן בסיפור לו השבתי ?הזאת מהבעיה יוצאים איך? מזה יוצאים
 וכל פרנסתואת איבד, סוחר שהיה דהו מאן, שבפולין העיירות באחת.] שבתאי
 מציק והרעב הקיצין כל שכלו וכשראה. בתוהו עלה קטן עסק איזה למצוא מאמציו
? גנב להיות בזה הרע מה בעצם: בליבו ואמר.במוחו עלתה יאוש מחשבת, בבית
 שלל ואקבץ, הגויים דירות אל בסתר בלילות אלך. הבאים מעשיו לתכנן והחל
 ובמקרה שבעיר הרבנים אצל לגנוב י ומה. בו לכרסם החל ופחד נוקפו לבו ברם.רב
 אותי ימסור לא וודאי /ה חילול יעשה שלא ממנו אבקש, הרב יתפסני אם גרוע הכי

 בבתיהם דולקים הנרות הלילות בכל! עקא דא אך. הם רחמנים הרבנים כי, למשטרה
 רעיון לו עלה ושוב? ? עושים מה אז. לישון הולכים לא שהרבנים היינו, השחר עד

. לישון הולךהרב גם וודאי שאז, הלילה חצות אחר שבת בליל לגנוב אלך. במוחו
 המרא של לביתו סמוך ולכשהגיע. מעשה ועשה חשב.תענוג״ בשבת ״שינה והרי

 של הארובה דרך זולת נכונה גישה מצא ולא עבר לכל הביט] העיר רב[ דאתרא
 הפשיט? עשהמה.דרכו אכנס א״כ, דולק לא וודאי התנור שבת שבליל ומכירן. האח
, הארובה ראש אל טיפס היולדו כביום וערום, הארובה מפיח יתלכלכו לבל בגדיו כל

 ישב העת באותה, והרב. התנור לבטן למטה היישר והחליק הצר הפתח דרך חדר
 שהגלגול נאמר השאר בין אשר הגלגולים תקון תורת את הקדוש האר״י בספרי ולמד

 טרם שהרב, ומכיון. שבגיהנום התנורים מפיח, כולו ומפויח ערום מופיע לפעמים
 אך.לתיקון גלגול ׳'ד לו שישלח ציפה לא, היה דרכו בראשית ורק, בנושא התנסה

 פרץ ובבהלה. למולו ממש ונמצא לחלוטין ער שהרב הבחין כאשר מהתנור הגנב יצא
 נראה שהיה בגלגול שמדובר לרגע שחשב הרב??מכאן יוצאים איך: ספונטנית בזעקה
?? לכאן נכנסת איך לעברו וזעק בבהלה נתקף, בספרו ז״ל האר״י שמתארו כפי בדיוק

 ארבע לאחרכעת אלי בא אתה?? יהודי ר׳ הבנת.זה לעבר זה צועקים כאחד ושניהם
 שואל ואני. גוי קצין חבר יש שלבתך, המכאיבה מהפרשיה יוצאים איך לשאול שנים
? בקולי שמעת לא ומדוע. זה למקום תכנס אל! הזהרתיך והרי? הזה למצב נכנסת איך
 עד לאט לאט, כארס מחלחלת השלילית שההשפעה היטב ידעת והרי

 )דשא נאות!(נוגדנים לפתח למדה היא כי, לזה מתרגלת שהנפש
 

מישר:המגיד:ָאְזָנםֶאתִהּטּוְולא

ֵמי ְתּגָ  תאאְיָתארראוממ גגממִמּפִ

  "פרפראות"

 """מקום לשאלה

  "כתבםם מפי  "

  "טעםם של   ענין  "

זצ"לאזנאתהטוולֹאאלי עליכםלא,גבמכאבסבלתי-ללינסקי

"

גמכאבסבלתי-ל

"תת"ת"פרפראות"

ן הילב
השמשו

תאתאאאתיתררררראאאאאוואוממי
תורהשלבדרכהורעיונות,מחשבהנצנוצי,פתגמים

ָ ְ ִ ָתרראאאִֵֵ ָתְ

ׁשמלֹא
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. "ְוָרַצע ֲאדָֹניו ֶאת ָאְזנֹו ַּבַּמְרֵצַע" 

. "ֶאל ַהֶּדֶלת אֹו ֶאל ַהְּמזּוָזה" 
:  

 
, 300

   

. "ַוֲאֶׁשר ֹלא ָצָדה ְוָהֱאֹלִקים ִאָּנה ְלָידֹו" 
  

:  

ָבָקר  ְמָכרֹו ֲחִמָּׁשה  ִיְגנֹב ִאיׁש ׁשֹור אֹו ֶׂשה ּוְטָבחֹו אֹו  "ִּכי 
. ְיַׁשֵּלם ַּתַחת ַהּׁשֹור ְוַאְרַּבע צֹאן ַּתַחת ַהֶּׂשה" 

.[

 

  



   

   

15

12

 .













48

470
18:00 17:59 16:59 16:45 





0723705882 02-50-15-920



4



E. 
Ka

ha
na


