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 (ל, ג) לד' נדר ידר כי איש

במדרש: הדא הוא דכתיב "ימינו כצל עובר" בביאור מדרש זה כתב בספר 
 רק יאמר קרבן"' "לה לומר שאסור הקדוש "קדושת לוי", עפ"י הגמ' נדרים (י, א)

 ויוציא "קרבן" שיאמר קודם ימות אחרי שיזכיר שם ד' והטעם, שמא "'לה "קרבן
 נדר"' "לה כתוב ולא "'לה לפי זה אמר כאן הפסוק "נדר לבטלה, שמים שם ו"ח
 מה שבא המדרש ליישב, למה כתב בסדר זה? ומתרץ וזה קודם, ימות שמא ל"כנ

עובר וא"כ יש חשש שלא יספיק לסיים את המילה  כצל ימינו הוא דכתיב הדא
 קרבן.

 הרב בשם התורה, על משמעון" "שם בהקשר לזה, ישנה פנינה נפלאה בספר
 מנהג על שהקשה טיסמניטץ ק"האבד ל"זצ פרענקל יצחק ה"מו החסיד הגאון
 עליכם" "שלום אומר לחבירו שלום שהמקדים לזה, זה שלום כשנותנים העולם
ולמה  עליכם" "שלום כ"ג משיבו לא למה וקשה השלום" "עליכם משיבו וחבירו

 אחד הוא ש"שלום" דמצינו הוא דהטעם ל"ז הגאון ותירץ הופך מילותיו?
לפי זה יש  שלום",' לה "ויקראו שופטים בספר שנאמר כמו ה"הקב של משמותיו

 דחיישינן מטעם עליכם" "שלום ולא השלום" שלכן עונה חבירו "עליכם לבאר
 ואם תשאל איך יכול הראשון לומר מתחלל, שמים שם ונמצא ו"ח ימות שמא

 מטעם התשובה: ימות? שמא חיישינן ולמה לא "עליכם" כך ואחר "שלום" מקודם
 ליכא כ"א ושנותיו" ימיו לו מאריכין לחבירו שלום המקדים "כל ל"בחז דאיתא
 ושנותיו...                                                                     ימיו לו מאריכין דאדרבא ימות שמא כלל למיחש

 )תפארת יוסף(
 ) ג, ל( יעשה מפיו היוצא ככל דברו יחל לא

 (מה שנשאל והשיב הגר"ח קנייבסקי שליט"א) מובא: "דרך שיחה"בספר 

 האדם ישמור שאם חסידים מספר) ב"ע' ו דף" (יושר ארחות' "בס הרב הביא 
 וכן, יתקבל ת"מהשי יבקש אשר כל אזי, דברו יחל ולא אסורים מדיבורים פיו את

 . זה פסוק על א"מהחיד הובא

, בפינסק נובהרדוק ישיבת בנין את בנו שכאשר ל"זצ אבא לי סיפר: הרב והוסיף 
 לא: "למבקשים אמר אחת ופעם, כסף לבקש כדי שם לסנדלר שנה מדי באים היו

 באה הבנין את שגמרו לפני, הוה וכך!" תגמרו לא כבר לעולם, הבנין את גמרתם
 . הבנין את גמרו ולא השואה

, וקדוש לצדיק אותו שמחזיקים א"מת הסנדלר את הכיר אם הרב את שאלתי 
 למה שאלתיו, א"מהחזו י"כת לו שאתן יהודי אלי בא א"פ רק, הכרתיו לא: לי ואמר

 שבועיים רק לו נותרו הרופאים דעת ולפי, ל"רח מאד חולה שהוא ואמר, זה לך
 צווארו על ויתלהו א"החזו של י"כת שישיג לו ואמר, ל"הנ לסנדלר הלך, לחיות

 גריינימן שמריהו ר"להג ושלחתיו, א"מהחזו י"כת היה לא לי, יחיה ז"ועי קמיע כמו
 .ל"הנ של סופו היה מה לי ידוע ולא, ל"זצ

 ש"הגרי מרן חמיו את לנתח ב"מארה שבא הגוי הרופא כי, א"שליט הרב סיפר 
?" ברכה אתה רוצה מה על: ושאלו, מחמיו ברכה ביקש] ל"זצ) [א"שליט( אלישיב

 עבר שהניתוח נמצא כן שאם להרב ואמרתי. ברכה לו ונתן. יצליח שהניתוח, וענהו
 מבית עצמו מתיר חבוש אין הרי שתמיד רק, חמיו ברכת מכח בהצלחה ה"ב

 הרב נהנה" עצמו מתיר" בגדר אינו ז"ועי, לגוי ברכה היה זה הרי כאן אכן האסורין
 נינהו ברכתא כולהו הנך ליה אמר" אמרו ב"ע' ט דף קטן מועד שבמסכת: והוסיף

 כי כך שאמרו מה כי שאמר ל"ז מדובנא המגיד בשם, ל"זצ מאבא ושמעתי'" וכו
 . מאביו ברכה יהיה זה יתרגם שאביו ז"ועי, אביו וישאל יבין שלא ידעו

 שאנשים ושמע, במיץ רב היה ימיו בסוף אריה השאגת כי, הרב סיפר 
 כבר זמן וכמה, כזה זקן רב שיבוא ידעו לא שהנה וענו, מה על שאל, מתלחשים

 להם מבטיח שהוא, ואמר שנה שבעים בן אז היה אריה השאגת. אצלם יהיה
 .תשעים בן כשהיה שנפטר היה כך ואכן, שנה עשרים

 קבע א"שהגר היכן בוילנא כי, ל"זצ קרליץ מאיר' ר הגאון לו שסיפר, הרב סיפר 
 ליטול א"הגר נגש א"פ, הציבור עבור י"לנט מים עם חבית היתה תפילתו מקום
, מים לו והביא לביתו מיד רץ, הילדים' א זאת ראה, בחבית מים כבר היו ולא, ידיו
 ולא, נחלה, ותשע תשעים לגיל הלה כשהגיע. שנה מאה תחיה: א"הגר לו אמר
 סיפר מאיר' ר. נפטר, בדיוק שנה מאה לגיל ובהגיעו, אצלו רופא שיביאו רצה

 .בוילנא היהודי את שהכיר

, ברכה שביקשוהו פעמים הרבה ח"הח אצל שהיה ששמעתי מה להרב אמרתי 
 אמר א"ופ. ה"להקב הישרה בדרך ותפנה תלך מאחור ללכת לך למה: עונה והיה

, הרב וביאר. נושעו באמת כ"ואח ה"להקב ישר לכו ק"לזש זכו שלא זוג לבני כן
 לבד בזה, ה"הקב על רק סמכו כ"ואח להושיען שיכול מה שיש חשבו מקודם
 . נושעו

. פ. שש ל"זצ לאבא אמרו. ב. מ מול לבחירות. פ. ש עמד כאשר כי, הרב סיפר 
 ער" ל"ז אבא ואמר. לצבא הישיבות בחורי כל את יקח מ"לראה יבחר אם כי אמר
. ממשלה ראש יהיה לא פעם אף כבר הוא -" ממשלה אראש זיין ניט מאל קיין וועט
 של הקללה זו, קללה איזו יודע אני' עליו רובצת קללה'ש מרגיש שהוא לי אמרו
 .יותר נבחר לא מעולם אבל', מקום ממלא' של באופן מ"כרא שכיהן ואף, האבא

 ששמעתי מה להרב שעשו: ספרתי המופתים את מכסים הגדולים היו כך 
 נסע א"שפ, דמוסקבה רב ל"זצ קלמס מהרב ששמע, ל"זצ קלופט יואל' ר מהגאון

 אשתו על המתחנן יהודי ז"לרידב הגיע ולפתע, ברכבת ז"הרידב עם קלמס הרב
 לו אמר. הדרך באמצע ברכבת היא וכעת, צירים התחילו וכבר לילד עומדת שהיא
 לו אמר ואז, נפשו על להתחנן האיש המשיך, לך לעזור יכול כבר אני מה: ז"הרידב
 היהודי בא כ"אח מיד והנה. הפוך'" וגו בסתר יושב" פעמים שבע תאמר: ז"הרידב
 תיתי מהיכי: ז"הרידב את קלמס הרב שאל. הצירים פסקו שאכן ז"לרידב והודה
 שבע לומר לילד למקשה סגולה יש פשוט העניין: ז"הרידב ענהו? כך לו אמרת
 י"ע הולד נפתח' לילד מקשה'שה וכיון, מציל מצרה שזה'" וגו בסתר יושב" פעמים

 ... הולד נסגר הפוך אותו שאומרים ידי על ממילא, ישר בסתר יושב שאומרים

 או חי הוא אם ידעה ולא נעלם שבעלה עגונה אשה פעם היתה: הרב הוסיף 
: לו אמרה, לך לעזור אוכל מה: לה ואמר' הלוי בית'ה אל באה, ו"ח השתמד שמא
 הוא אם לי תאמר רק: שאלה שוב. חי הוא: לה ענה, חי הוא אם לי תאמר רק רבי

 ולאחר. יחזור: לה ענה, יחזור אם לי תאמר רק: שאלה ושוב. לא: לה ענה, השתמד
 . ושלם בריא חי הבעל חזר אכן זמן

 שאמרתי מה כי, כלל מופת זה אין להם אמר. גדול מופת הנה כי הלוי לבית אמרו
 חזקת" משום, השתמד שלא שאמרתי מה". חיים חזקת" משום, חי שהוא

 ... יחזור שלא מדוע, וכשר, חי הוא אם כי, שישוב שאמרתי ומה". כשרות

 סמוך אברך בהיותו, ל"זצ ח"הח מרן חתן, ל"זצ הכהן אהרן רבי על המעשה ידוע 
 בעיר רבנות משרת להשיג בהשתדלותו אכזבה פעם נחל חותנו שולחן על

, לבו על דיבר ח"הח. בפני חותנו לבו והשיח אהרן' ר כך על הצטער, מסויימת
 קבלת אי בשל להצטער כדאי אין וכי, שברבנות האחריות גודל על והצביע
 . בזאת נחה טרם חתנו של דעתו, ברם. המשרה

 בעיירתו כרב כיהן בה הקצרה בתקופה לו שאירע מה לו לספר ח"הח לפניו הציע
 ע"ע אהרן' ר שיקבל בתנאי אך, הרבנות את לעזיבתו הגורמים' א ושהיווה, ראדין
 :ח"הח לו סיפר וכך, בחיים נמצא - ח"הח - שהוא עוד כל לאיש זאת יספר לבל

. מחזקתו מיד והועבר, טריפה בשר במכירת נתפס הקצבים שאחד ארע זמן באותו
 נוכחתי. לכסלה עוד ישוב שלא והבטיח, מעשהו על חרטה והביע, לפני בא הלה

 שיתפתי, בו תלויים היו וטפלי במצוקה נתון היה ומאידך, ברצינות מתכוון שהלה
 ד"לבימ לנדב קנסתיו חטאו על ואילו, לכשרותו והחזרתיו לדין רחמים מדת

 זמן וכעבור, מעשה אותו לאחר ימים האריך לא הקצב. נרות של ליטרא ארבעים
, ס"ביהכנ שליד נשים בעזרת כדרכי לומד ואני, הימים באחד. הלך לעולמו קצר
 והגדול לנגדי מופיעים צורה אנשי שלשה והנה, ובחלומי, תרדמה עלי נפלה

 קצב באותו המאורע תזכור הלא מאיר ישראל' ר: בשאלה אלי פונה שביניהם
 עונש בתור, זה בקנס התכוונת מה לשם, נא אמור, נרות ליטרא' מ לנדב שקנסתו

 לנענש תהיה למען גם או ויראו ישמעו למען הציבור לטובת וכן להבא יזהר למען
 עד לי שימתינו ואמר הרגיעני המדברים וראש, מאד נדהמתי? עוונו על כפרה

 שבזכרוני כמה שעד והשבתי, ענין באותו להיזכר לב נתתי, אלי דעתי שתשוב
 . כפרה לשם ולא, עונש לשם עליו הוטל הקנס

 עלי נפלה ושוב לתלמודי חזרתי, עלי כבד היה ראשי, מתרדמתי כשהתעוררתי
, אוי: כנגדי טען בוכים ובקול, מדוכדך כשכולו, הקצב לפני הופיע הפעם. תרדמה

 והקטיגור בדין כשעמדתי. מעלה של ד"לבי בתשובתך לי עוללת מה ראה, רבי
 של בקנס נתכפרתי שכבר טענתי, טריפות האכלת בעבור בגיהנום אותי לדון תבע

 לשם אלא, כפרה לשם בא לא שהקנס הקטיגור לעומתי טען, עלי שהטלת הנרות
 היתה שתשובתך ומאחר, כוונתך על פיך את לשאול איפה והוחלט, גרידא עונש
. עון אותו על קשים גיהנום יסורי לעבור עתה עלי יהיה, כפרה לשם התכוונת שלא
 .הרבנות מן להסתלק ההחלטה אצלי גמלה, ח"הח סיים, זה מעשה לאחר

 )דרך שיחה(
(לב, פה  תשבו ואתם למלחמה יבאו האחיכם ראובן ולבני גד לבני משה ויאמר

 ו)
 שואלים המפרשים מדוע המתינו בני גד ובני ראובן מלענות, ולא ענו מיד?

 היה לא בצעירותו," אמת שפת" בעל שמעתי לבאר עפ"י המעשה הבא, הגאון
 קצת, מאחר היה אלא הלימודים, פתיחת בעת בוקר, לפנות המדרש לבית מגיע
 קשים, בדברים כך על והוכיחו ,"ם"הרי חידושי" בעל הגאון לסבו נגע הדבר

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

  ז˙˘ע" מסעי מטו˙פר˘˙  
 כל ‰זכויו˙ ˘מורו˙ למו"ל. ‡ין ל˜רו‡ בזמן ‰˙פיל‰ ו˜רי‰"˙ ©
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 שנכדו ם"הרי חידושי לבעל נודע כך אחר, והחריש בהקשבה שמע אמת והשפת
 בוקר לפנות ולבוא להקדים היה יכול לא זו סיבה ובגלל הלילה כל ולומד יושב היה

 כשהוכחתי מדוע אותו ושאל נכדו אל פנה ם"הרי חידושי בעל המדרש. לבית
והקשבתוישבתהלילה,שלהקטנותהשעותעדשלמדתליאמרתלאאותך

 היה שחבל באמת הנכד, השיב? האמת את לי ולומר אותי להפסיק מבלי לתוכחתי
 כדי הפסקתיו, לא ולכן הסבא של תוכחתו מדברי אחת מלה אפילו להפסיד לי

  עצמי. את להצדיק
 בלשון הוכיח רבינו משה כאשר מטות בפרשת בתורה מצינו לכך ואסמכתא

 איתם ודיבר הירדן בעבר נחלתם את לנחול שרוצים על ראובן ובני גד בני את קשה
 ראובן ובני ובני גד'" וכו חטאים אנשים תרבות אבותיכם תחת קמתם והנה" קשות
 למלחמה הירדן את יעברו "עבדיך ענו תוכחתו שסיים לאחר ורק לדבריו האזינו

 מיד זאת אמרו לא ומדוע נחלתו", איש ישראל התנחל עד בתינו אל נשוב ולא
 כי רבינו משה של תוכחתו עליהם אהובה שהיתה מכאן אלא רבינו? למשה
 כן.  נהגתי אני ואף תומם עד לדבריו להקשיב והמשיכו אוהב, פצעי נאמנים
 (מובא בספר "מוסר ד'") שפעם מסופרלזה במידת "אוהב את התוכחה",  ובהקשר

 רבי של עיניו והיו "מלובלין החוזה"הק'  רבו אצל מפשיסחא בונים רבי בא אחת
לו  ענה הבכי"? "מה קרה ועל מה אותו החוזה שאל מבכי, ודומעות אדומות בונים

 עשית "ומה החוזה אותו שאל בוכה, הוא ולכן אותו העליב שאחד רבי בונים 
 בונים, רבי דברי על תמה מלובלין החוזה היה אותו", "נשקתי לו ענה אדם"? לאותו
 אליהו לרבינו" מוסר שבט" הספר זהו והשיב הזה" האיש היה "מי אותו ושאל
        למקומו... והחזירו הספר את נשק וכשסיים בכה, ולכן ללבו נגעו שדבריו הכהן

 )(ציוני תורה  
 (לה, יא) והקריתם לכם ערים ערי מקלט תהיינה לכם ונס שמה רצח

מפסוק זה למדו חז"ל (מכות י) שהיו סימנים וחיצים שכוונו את הרוצחים להגיע 
למה לעיר מקלט שמו שלטים ואילו לעולי הרגל  לעיר מקלט, שואלים המפרשים,

 לא שמו שלטי הכוונה? 
בספר שי לתורה מביא בשם הגרי"ז שאמר, אדם שרצח בשוגג מבוהל כולו 
ממעשיו ומפחד ליצור קשר עם אנשים כדי לשואלם איך להגיע לעיר מקלט פן 
ו יבולע לו, משא"כ בעולי הרגלים שאין להם פחד לשאול אנשים, וכמו שמצאנ

באלקנה אביו של שמואל הנביא שעלה כל שנה מדרך אחרת כדי שיצטרפו איליו 
 עוד אנשים וקיבל שכר גדול.

בספר טללי אורות (פר' וזאת הברכה) הביא מעשה: מרן הרב מפונביז' תינה לפני 
מרן בעל ה"חזון איש" צערו וכאבו כי בשעה שהוא מכתת רגליו בכל העולם יום 

ל פתחי נדיבים ותורמים לקנין וקיום הישיבה הק', הרי וליל ללא מנוח ושהות ע
בזמן זה הולכת ונבנית להבדיל אונברסיטה, והנה היא פורחת ונבנית בנינים ע"ג 

 בנינים, אגפים ע"ג אגפים, ללא קושי ללא טרחה מרובה.
השיב לו מרן החזו"א על אתר, ידוע כי התורה צוותה להציב סימנים לרוצח שנס 

ע את הדרך לברוח מגואלי הדם. נשאלת השאלה מדוע א"כ לא לערי מקלט שייד
צוותה תורה לעשות אותם סימנים גם לעולי רגלים אשר היו הולכים ממקום 

 למקום ושואלים על הדרך העולה לירושלים, מדוע לא יציבו להם סימנים? 
אלא, הטעים מרן החזו"א זצ"ל, אילו יבוא רוצח וישאל על הדרך לערי מקלט, יכול 

היות מצב כי כל זמן מה יבוא רוצח אחר וישאל, ואחריו עוד אחד, וימצא כי ל
ישמעו הרבה על רציחה, את זה רצתה התורה למנוע כי השמיעה החוזרת ונשנית 
בכחה לקלקל הנפש, ולכן הציבו לו סימנים חיצים שלא יהיה עליו לשאול וידע את 

אדרבא התורה דווקא  הדרך לבדו, משא"כ עולי רגלים בעלותם להראות פני ה'
רוצה שיבואו לכל עיר וישאלו בכל מקום האיך עולים לרגל והאיך היא הדרך ועי"ז 
בוודאי יצטרפו אליהם ויעלו עמהם לרגל לראות פני ה' ולכן לא הציבו להם 

 סימנים. 
כן הוא הוסיף החזו"א גם בעניינך, פרנסי האוניברסיטה הדואגים לכלכלתם אילו 

איסוף הכספים ויצטרכו לסובב בעולם ולדאוג למגביות יקשה עליהם מלאכת 
ולתרומות הרי בכך ישמעו ממציאותם ויכנסו לתודעת ההמון, ובזה אין חפץ 
להקב"ה, לכן הוא מספק להם כספם וכלכלתם בהשקט שיבנו ויעשו, העיקר 
שיהיה בשקט, אבל מי שבונה ישיבה מי שבונה תורה, אדרבא הקב"ה רוצה 

על מעלת וחשיבות התורה ובכך יתקדש שם שמים בעולם, לכן שישמעו עוד ועוד 
עושה הקב"ה שיהיה לו קשה לגייס כסף כדי שיצטרך לסוב על פני העולם כולו 

 ולעורר את העם ולדבר אל ליבו על תורה ועל מעלתה ומעלת לומדיה.        
 (טללי אורות ושי לתורה)  

 (לה, כה) והצילו העדה את הרוצח
יז, א) "אמר רב כהנא סנהדרין שראו כולן לחובה פוטרין אותו", בגמ' בסנהדרין (

הגמ' שם מסבירה שהיות שיש מצוה של "והצילו את הרוצח" וחייבים להלין את 
דינו שיוכלו להפך בזכותו, וכאן שכולם מחייבים מיד, הרי לא ימצאו לו כבר זכות 

א זו מתבארים ממילא א"א להורגו שהרי לא יוכלו להפך בזכותו. לפי דברי גמר
 כמה עניינים בפרשתינו:

בדין ערי מקלט אומרת התורה שישב שם עד מות הכהן הגדול, והגמרא (מכות 
יא) מסבירה שהטעם בזה הוא כי היה לכהן הגדול להתפלל שלא תארע תקלה כזו 
בימיו, שואלת המשנה מה הדין כאשר אדם רצח בשוגג בזמן כהן גדול אחד, ועד 

ן גדול נפטר, וכהן גדול אחר נבחר תחתיו? התשובה: הוא שעמד בדין, אותו כה
ישב בעיר מקלט עד אשר הכהן הנבחר (החדש) ימות. שואלת ע"ז הגמרא מה 
הקשר בין כהן גדול זה לרוצח? מילא הכהן הגדול שהרצח ארע בחייו היה לו 
להתפלל שלא תארע בחייו תקלה, אבל הרי זה לא היה בימי כהונתו של הכהן 

 תרצת הגמ' שהיה לו להתפלל שייצא זכאי. השני? ומ
שואל ה"אמרי אמת" קושיא עצומה, הרי אם הדיינים חייבו סימן שהיה באמת 
חייב, אם כן מדוע היה צריך להתפלל שייצא זכאי? שיעוותו את הדין?! ומבאר, 
הסיבה שפלוני יצא חייב הוא כי רוב הדיינים חייבו והמיעוט אמרו זכאי, וכיון 

ו יצא דינו לחיוב, אם כן, היה לו לכהן החדש להתפלל שכולם יגידו שהרוב חייב
 את האמת שהוא חייב, וממילא ייצא זכאי.

עם יסוד זה מבארים המפרשים (כמובא ב"עלי ורדים") מה שאומרים בראש 
השנה וביום הכיפורים "באין מליץ יושר מול מגיד פשע תגיד ליעקב דבר חוק 

ה אם אין עלינו שום מליץ יושר, איך יהיה ומשפט וצדקנו במשפט". ולכאור
"צדקנו במשפט"? אלא, "תגיד ליעקב דבר חוק" איזה "חוק"? שאם כולם כאחד 

 מחייבים הנאשם יוצא זכאי. וממילא "וצדקנו במשפט".
עוד מבארים בזה את הגמ' (שבת פט, ב) שלעתיד לבוא יאמר הקב"ה לאברהם 

על קדושת שמך" וכן יעקב אבינו עונה בניך חטאו לי ואברהם אבינו משיב "ימחו 
כך רק יצחק אמר פלגא עלי ופלגא עלך וכו', שואלים המפרשים מדוע אברהם 
ויעקב ענו כך? רק הם רצו שיהיה מצב ש"כולם מחייבים", וממילא יפטרו, (אמנם 

 יצחק היתה לו טענה חזקה בשביל ללמד זכות והקב"ה קיבלה).
רשתינו "ויסעו מהר שפר ויחנו בחרדה" עפ"י גמרא זו מבארים את הפסוק בפ

שהגמ' אומרת (פסחים פח, א) ש"הר" מרמז על אברהם אבינו שקרא לבית 
המקדש הר, עוד יש בגמ' (ב"מ פד, א) "שופריה דיעקב כעין שופריה דאדם 
הראשון" (שהיופי של יעקב כעין היופי של אדה"ר), ואצל יצחק מצאנו "ויחרד 

מהתשובות של אברהם אבינו  –"ויסעו מהר שפר"  יצחק", וזה מה שאומר הפסוק
(הר), ושל יעקב אבינו (שפר), "ויחנו בחרדה" רק ע"י הלימוד זכות של יצחק אבינו.                  

 (ציוני תורה)  
 (לה, יד) את שלש הערים תתנו מעבר לירדן ואת שלש הערים תתנו בארץ כנען

כתב רש"י: אף ע"פ שבארץ כנען ט' שבטים וכאן אינן אלא שנים וחצי השוה מנין 
ערי מקלט שלהם משום דבגלעד נפישי רוצחים דכתיב (הושע ו) גלעד קרית פועלי 

 און עקובה מדם. 
המפרשים כולם שואלים, מה עניין הרוצחים בגלעד לעניין ערי המקלט, הרי ערי 

 היו רוצחים במזיד שאינם גולים?המקלט נועדו לרוצח בשוגג, ושם 
ומתרצים ע"פ דבריו הידועים של הגה"ק ר' שמעלקא מניקלשבורג זצוק"ל שכתב 
על דברי המשנה (אבות פ"ג) "שנים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה ה"ז מושב 
ליצים" וביאר שאם יושבים השניים ואין "ביניהם" דברי תורה דהיינו שלא 

ה, מסתמא שבעבר היה שם מושב פריצים וליצים אזי מצליחים לדבר בדברי תור
ממילא אינו מוכשר מקום הזה שתשרה שם קדושה וזה כוונת המשנה "הרי זה" 

 שבעבר היה שם "מושב ליצים" והמקום גורם. 
וזה מה שכתב רש"י מדברי הגמ' שהיות שבגלעד היו הרבה רוצחים במזיד, זה גרם 

 ם משפיע וגורם.שיהיו גם הרבה רציחות בשוגג כי המקו
בעניין הזה שכל מעשה משאיר רושם על המקום, סיפר האדמו"ר מטולנא 
שליט"א מהחפץ חיים, שפעם באחת ממסעותיו כנראה למכור את ספריו, נכנס 
לבית מדרש להתפלל, ותיכף בכניסתו חזר על עקבותיו ופנה לבית מדרש אחר, 

ו החפץ חיים כי הרי ואחד שהבחין בזה שאלו למה יצא מביהמ"ד הראשון, ענה
שם מדברים לשה"ר ורכילות, שאלו האיך ידע הרב מזה? ענה החפץ חיים  "הרי 

 האוויר שם מורעל" (דלופט איז דאך פארסאמט)! 
עוד סיפר על הגה"צ רבי שמואל הומינר זצ"ל שהיה מצדיקי ירושלים, (הוא הלך 

מואל לישיבה בדרכי החפץ חיים ואף הוציא ספרים על לשה"ר) שפעם נקלע ר' ש
מסוימת, והוא שאל בתמימות איפה החדר ששם יושבים הצוות להחליט את מי 
לא להכניס לישיבה לפני תחילת הזמן? שאלו אותו: "רבי בשביל מה אתה צריך 
לדעת?" ענה "כי אני רוצה לדעת להיכן לא להיכנס", "למה" שאלו אותו, ענה רבי 

בחדר הזה יושבים אנשים ודנים שמואל "כי בחדר הזה יש אוירה של רציחה" "
 דיני נפשות", ומדברים כנראה לשה"ר ורכילות,  "לחדר כזה אני לא נכנס!"  

בעניין הזה מן הראוי לציין הסיפור שפעם נסע הבעש"ט הק' עם תלמידיו בעגלתם 
עם בעל העגלה הקבוע, היה זה אחד מן הנסיעות הרגילות, ולפתע עצר בעל 

אל הנוסעים ואמר להם להתכונן למות כי הולך  העגלה את הנסיעה והסתובב
להרוג אותם כולם, התלמידים הק' מאוד נבהלו והתחילו להתחנן על חייהם אצל 
העגלון כשהם אומרים לו הרי אנו ידידים משכבר הימים ולבטח אתה צוחק אבל 
הוא נשאר בשלו, והודיע להם חד משמעית כי תוך כמה דקות ירצחם ר"ל, פנו אל 

הק' שגם הוא היה בצרה זו, מה לעשות עם העגלון הזה שנראה כאילו הבעש"ט 
השתגע אבל הוא עומד לקיים את זממו, פנה הבעש"ט אל העגלון ואמר לו שידוע 
שנותנים גם לנידונים למוות "משאלה אחרונה" ואם הוא מוכן לתת גם להם, אמר 

משיך העגלון שהוא מוכן, אמר לו הבעש"ט, הבקשה היחידה שלי הוא, שת
בנסיעה עוד מרחק קטן, אמר העגלון שאם זה לא מקום ישוב הוא מוכן. ואכן 
העגלון התקדם עם העגלה עוד מהלך קצר ושם עצר. והנה לפתע פונה העגלון אל 
היושבים בבקשת סליחה על שרצה וחשב לעשות להם כן, והודיע להם שהוא 

 מתחרט והוא אפי' לא מבין למה חשב לעשות להם כדבר הזה. 
פנו התלמידים אל הבעש"ט ושאלו אותו מה היה כאן? למה רצה להרגם ולמה 
התחרט? אמר להם הבעש"ט, אני הבנתי שכנראה שבמקום שעצרנו בתחילה, היה 
בעבר איזה רציחה, והטומאה שנשארה במקום הכניסה לעגלון את הרצון להרוג, 

השפעה שהיה לכן ביקשתי הימנו שימשיך להתקדם, ושם הרי כבר לא יהיה את ה
 במקום הראשון

 (ציוני תורה) 

 מאוצרות המגידים  
 ) יז, כה( לכם הם צוררים כי אותם והכיתם המדינים את צרור

 רבי יעקב גלינסקי זצ"ל
"רבי יהודה אומר אילו היה רוצה משה לחיות כמה שנים היה חי שאמר לו הקב"ה 

מיתתו במדין אלא להודיעך שבחו של משה אמר נקם ואחר תאסף תלה הכתוב 
בשביל שאחיה יעכב נקמת ישראל מיד (במדבר לא) וידבר משה אל העם לאמר 

 החלצו מאתכם אנשים לצבא" (במדבר רבה פכ"ב)



 

 ג 

ישנו סיפור מבעל ה"שאגת אריה", סיפור אמיתי שהרב מבריסק סיפרו כמה 
 פעמים:

 זין ובפיה סיפור ובקשה בצידו:אשה זקנה נקשה על דלתו של רבי חיים מוואל
"לפני כחמישים שנה התגוררתי בכפר ליד וואלזין. באותם ימים ה"שאגת אריה" 
עבר ממקום למקום (היה זה בימי גלותו) והוא התאכסן בכפר שלנו במשך כחודש, 
חודשיים. ה"שאגת אריה" הקפיד שלא לאכול 'חדש' גם בחוץ לארץ. ולי 

תמתי לסייע בידי תלמיד חכם, ולכבוד שבת, (לאלמנה) היה קמח מהישן ונר
כי אזכה  -בקביעות, הייתי אופה לו שלוש חלות. כאשר עזב את הכפר, בירך אותי 

לעשירות ואזכה מכספי לבנות שלושה בתי כנסיות (כנגד ג' חלות) שנים בגולה 
 ואחד בארץ הקדש".

ד בוילנא "בעשירותי, בניתי בית כנסת אח -המשיכה האשה לספר  -"ברוך ה'" 
ואחד בעיירה אחרת, (הרב מבריסק אמר כי התפלל באותו בית כנסת) והנה עתה 

 -ממון רב, לקיים את המשך הבטחתו  -קפצה עלי זקנה, יש לי את הסכום המלא 
לבנות בית כנסת בירושלים עיה"ק. אך כיון שאין מכרים בירושלים באתי לשאול 

והוא כבר  -קיד את הכסף בידו ואפ -אולי לראש הישיבה יש קשרים בירושלים 
 יעביר אותו לתעודתו".

 התפלא רבי חיים:
"לכי הביתה, מה דוחק אותך, אם ה"שאגת אריה" בירך אותך, הרי לא תעזבי את 
העולם עד שתבני שלושה בתי כנסיות, יש לך ביטוח, מה בוער לך?!"... ביטוח 

 מה"שאגת אריה".
 חמת מדין.מל -למשה רבינו היה ביטוח חיים מהקב"ה! 

כי הכל יודעים את דברי חז"ל, אילו משה רבינו ע"ה היה מעוניין לחיות עוד כמה 
שנים היתה לו יכולת, כי היה בידו משכון "נקום נקמת בני ישראל ואחר תאסף אל 

אינך מת עד שתנקום במדין. לא היה לו ציווי ללכת מיד ולהלחם במדין,  -עמיך" 
 והיה ביכולתו לדחות את הנקמה.

עם כל זאת, החליט משה רבינו ע"ה: וכי אתחשב בחיים שלי בשעה זו שנפלה 
בחלקי מצוה להלחם בהללו שהחטיאו את ישראל בפריצות?! באותו יום הוא כבר 

לנקום בחטא הפריצות "גדול המחטיאו יותר מן ההורגו!" משה רבינו  -ערך גיוס 
ן כי אם ישאר בחיים, ידע להעריך כמה שוה עוד שנת חיים של גדול כמותו, והבי

חיים נוספים של משה איש  -עם ישראל יכול להרויח הון רוחני וגשמי רב 
 האלוקים! אך הפקיר את הכל. ובכך לימד אותנו מהו חטא!

א"כ, מלחמת מדין לימדה אותנו, ראשית כל, מה המשמעות של חטא, ועד היכן 
 מגעת חומרתו של עון. דבר נוסף היא לימדה אותנו:

 של אותה מלחמההגיוס 
 הגיוס שערך משה רבינו היה בו לימוד מיוחד לדורות.

דיברתי פעם לפני סגני אלופים האוהבים לשמוע על גיוס. סיפרתי להם על הגיוס 
 מלחמת מדין. -הראשון בתורה 

שניים עשר אלף למלחמה עצמה  -שלושים ושש אלף חיילים יצאו למלחמת מדין 
לתפילה כך מבואר  -ת הכלים, ושניים עשר אלף לשמיר -חזית. שניים עשר אלף  -

 בתורה ובגמרא.
נמצינו כי שליש מהצבא המגויס היו חיילים שהתפללו. המתפללים הם חלק 

 הם הצבא... -מהגיוס, אינם פטורים מהצבא 
אתם, אמרתם להם, חושבים כי אנו מצפים להענקת פטור מהצבא ללומדי התורה, 

עצמו. כך למדנו מהגיוס הראשון של עם  כי הם הצבא -טעות, אנו חושבים 
 צבא ההגנה לישראל. -ישראל, המתפללים היו 

 דבר שלישי למדנו ממלחמת מדין: 
 הפקרת חיים ולא הפקרת הכרת הטוב

 לאחר הגיוס, משה לא עמד בראש אלא שלח את פנחס ע"ה ללחום עם המדיינים.
לח שליחים? שאל הקב"ה את משה, היתה עליך מצוה ללחום ומדוע הינך שו

ובאמת, משהו לא מובן כאן, משה רבינו, מסר נפשו כפשוטו, על מלחמת קדש זו 
עד שהפקיר את חייו למענה, ולפתע בביצוע הלוחמה למעשה, הוא נעמד בצד 

 ושלח את פנחס.
השיב משה להקב"ה, אינני יכול להילחם אישית, כי גדלתי כמה שנים במדין, 

נו כאן פלאי פלאות: הפקרת החיים ולא מצאתי שם שידוך. הכרת הטוב. למד
 הפקרת הכרת הטוב... עד היכן מגעת חובת הכרת טובה.

הנה משה רבינו לימד אותנו מהי הכרת הטוב עוד בעיצומן של עשרת המכות 
במצרים. לא הכה את המים והחול (מכת דם ומכת כינים), כי בגיל שלושה חדשים 

במים, והכרת הטוב לחול כי השתמש  -אמא הניחה אותו בתיבה ביאור, שם ניצל 
 בחול של מצרים להטמין את המצרי, לכן לא הכה אותם בידיו.

אך היה אפשר לתמוה, וכי היתה לאדמה אפשרות להתנגד ולמנוע ממשה רבינו 
ע"ה לקבור את המצרי בתוכה, א"כ, וכי חייב לה הכרת הטוב האם עשתה דבר 

ל, בחיוב הכרת הטוב. איזו עדינות למען משה?! אך כך לימדו אותנו גדולי ישרא
 הכרת הטוב למים ולחול! -של גדולי ישראל 

 הכרת טובה לאדם ולהקב"ה
"מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו" נשאלת השאלה וכי מה הוא אשם שאין בו 

 -דעה, מסכן מה הוא אשם שאינו יכול לעזור לעצמו? מסביר הסטייפלער זצ"ל 
מסכן מה הוא אשם שאינו יכול לעזור לעצמו? מסביר הכוונה למי שאין בו דעה, 

עליו אין לרחם.  -הכוונה למי שאין בו דעה ושכל להכיר טובה  -הסטייפלער זצ"ל 
אין לרחם! אתה לא מכיר טובה אין לרחם עליך! מי שאינו מבין להכיר טובה זו 

רת כסילות. זו גם גאווה וחוצפה גדולה. מאד. ובכך מגיעים בהכרח לבריחה מהכ
"בעל חוב"  -הטוב לה'. 'עבודת האלוקים' אומר "חובת הלבבות" היא לחוש חייב 

להקב"ה, "כל הכופר בטובתו של חברו כאילו כופר בטובתו של מקום", ואם כן, 
 כיצד ישעבד לבו לאביו שבשמים, הרי כופר בטובתם של אחרים.

 בעל גאוה לא מכיר טובה

גוזל את הקב"ה ואת כנסת ישראל" "כל הנהנה מהעולם הזה בלא ברכה כאילו 
שהכל  -הברכה זו דוגמא של הרגשת חובה להקב"ה ואמירת תודה "ברוך אתה ה' 

 נהיה בדברו".
הכל מוכרע רק בידי שמים, כל גרגיר פרנסה -הכלל הוא כי אם אדם יודע בכל ליבו 

הוא מכיר טובה, ומברך להקב"ה בכוונה ובכל ליבו. ואם הוא בעלה  -ובריאות 
וה חושב ש"אני" מפרנס את עצמי וכו' וכו' אינו מכיר טובה. לכן, כל כך מאוס גא

בעל גאוה. דבר פלא תראו, על הקב"ה נאמר "השוכן אותם בתוך טומאתם" גם עם 
בעל עבירה טמא, הקב"ה כביכול למתגורר, אבל עם בעל גאווה לא: "אין אני והוא 

החושב כי הוא יכול לעשות יכולים לדור בכפיפה אחת" מהו בעל גאוה אמיתי? 
 משהו בעולם. מדוע שיכיר טובה למישהו הרי אני עושה, אני אפרנס, אני מרפא.

נהייתם בני  -(בחורים יקרים, אתם לומדים כאן בישיבה, התעליתם ב"ה, נבניתם, 
גן עדן ממש! וודאי מוטל עליכם להעריך ולהוקיר טובה. אילו היתה לכם  -תורה 

כם הרב, החברותא, המשגיח, המטבח וכו' הייתם מהדרים הרגשה עד כמה עוזר ל
 הכרת הטוב). -תמיד ב

 "רבונו של עולם" חדש
בפולניה, מקום מגורי בילדותי, סיפרו סיפור. על חזן בית הכנסת בחגים. הוא 
הקפיד לשיר עם מקהלה את ה"ריבונו של עולם" הנאמר בעת הוצאת ספרי תורה 

 עולם..." -של  -ריבונו  - - - -ב, "בים בם, בם בים מן ההיכל, השיר היה מתארך זמן ר
ערב ראש השנה לחש החזן באוזני הגבאי הראשי של בית הכנסת: "אני מגלה רק 

 לך, ר' גבאי, לכבוד ראש השנה הקרוב, יש לי 'ריבונו של עולם חדש'".
חייך הגבאי השנון, ואמר: "חזן, חזן, הזהר לך, עד שתעשה רבונו של עולם חדש 

 יעשה חזן חדש, הוא חזק ממך, תישמר ממנו". הוא
תלויה ועומדת רק על הקב"ה  -כל נשימה ונשימה  -החיים, הבריאות, השכל 

 )להגיד(                                             וחובה להכיר טובה! כי בידיו הכל.

 
 ממנו נפקד ולא בידנו אשר המלחמה אנשי ראש את נשאו עבדיך משה אל ויאמרו

 (לא, מט)איש 
 שליט"א הרב שלמה לוינשטיין

ורבותי! שלושת ההפטרות בשלושת השבועות לפני ט' באב הם כך: דברי  מורי
ירמיהו, שמעו דבר ד', וחזון ישעיהו. אומר הרבי ר' יונתן אייבשיץ שזה בא להגיד 
 לנו מה צריכים לתקן, שלשת העבירות שהכי הרבה נכשלים בהם "דברי" מלשון

 דיבור, "שמעו" זה השמיעה ו"חזון" זה הראיה.
שמירת העיניים, רבי מיכל יהודה (שליט"א) זצ"ל היתה לו אמא זקנה שגרה בבני 

דק' הליכה, רבי  5ברק ברח' בעש"ט, ואיפה רבי מיכל יהודה גר? ברח' וילקומירר,  
ה מיכל יהודה נהג לבקרה מידי שבוע בשבוע, עד, שהתחיל לבוא כל יום... שאל

אותו "מה קרה שהתחלת לבוא כל יום"? ענה: "למה לא? זה הרי כיבוד או"א", "ועד 
שאלה, ענה: "עד היום היה חבל על העיניים" "נו, והיום?" "היום" ענה רבי  –היום?" 

מיכל יהודה "ברוך השם נהיה לי "קטרקט" בעיניים (חולי שנהיה כיסוי כזה על 
 העיניים) וממילא איני רואה טוב".

אחד שאלתי את רבי מיכל יהודה האם הסיפור הזה נכון, אז אתם יודעים מה  םיו
הנוסח שלו "אולי" לא יודע" "אם מספרים אז יכול להיות", "אבל זה כן אני זוכר", 
אומר לי רבי מיכל יהודה, "שעברתי ניתוח על העיניים בעקבות הקטרקט ועשו לי 

לא רואה בעין אחת, אז הוא  נזק עצום!", אני חשבתי שהוא מתכוון למה שהוא
אומר לי "לא, מאז הניתוח התחלתי לראות ברחוב כל כך טוב וזה נזק עצום! ואם 
תשאל אז למה עשיתי את הניתוח, כי לפני כן הלכתי ברחוב ואנשים אמרו לי 
שלום ולא עניתי להם, כי לא ראיתי אותם, והם נעלבו, אז עשיתי את הניתוח כדי 

 זה נזק עצום". שאוכל להגיד שלום אבל
ורבותי! הבן איש חי מביא מדרש מאוד יפה, הוא אומר שכששלמה המלך  מורי

נשא את בת פרעה, אז היא באה אליו שהיא רוצה שהוא יעשה לה משהו מיוחד, 
מה זה המשהו הזה? שיזמין את כל העופות שיש בעולם שיבואו כל סוגי העופות 

נה לה מהעצמות שלהם בית. למה ויכניס אותם לבית כלא וישחט את כולם ושיב
את צריכה כזה דבר? ככה, ככה אני רוצה. טוב רוצה רוצה. גזר שלמה המלך שכל 
סוגי העופות חייבים לשלוח נציג, ועד חודשיים מהיום כולם חייבים להופיע. אחרי 
חודשיים באמת כולם הגיעו, ראה שלמה המלך שעוף אחד עדיין לא הגיע, חיכה 

ם העוף הזה מגיע, שאלו שלמה "איפה היית", ענה העוף, "בדרך לו, והנה פתאום ג
לכאן עשיתי איזה סקר בעולם", מה הסקר? "בדקתי מה יש יותר בעולם: זכרים או 
נקבות?" "נו, ומה המסקנה?" שאל שלמה, ענה העוף "גיליתי שיש יותר נקבות, 

שטעית,  והראי' שאתה לבד כבר נשוי לאלף נשים", אמר לו שלמה המלך תדע לך
יש יותר זכרים בעולם. אמר לו העוף, סליחה אדוני המלך, אתה לא הבנת אותי, 
אתה חושב שספרתי אנשים או נשים? לא, לא זה ספרתי, אני בדקתי כמה "זכרים" 
יש וכמה "נקבות" יש. הכוונה: בעיני אחד שאשתו מושלת עליו וכל מה שהיא 

לו לקבץ את כל העופות כדי אומרת הוא מיד עושה כמו לדוגמא שהיא אומרת 
לבנות לה בית או כל מיני רעיונות משונים והוא עושה את זה, בעיני הוא "נקבה" 

 ולא זכר... שמע אותה שלמה המלך, ושחרר את כל הציפורים...
הבן איש חי, כיוצא בדבר אם אדם לא לומד תורה, לא מניח תפילין, אז הוא  אומר

א"ח, במלחמה הרי קשה להקפיד על כל לא זכר אלא נקבה. לפי זה אומר הב
המצוות ועוד יותר קשה ללמוד תורה, באו כל האנשים שיצאו למלחמת מדיין 
ואמרו למשה רבינו "עבדיך נשאו את ראש אנשי המלחמה אשר בידינו ולא נפקד 

כולם נשארו בדרגת "איש" המשיכו לשמור מצוות כמו שצריך ואף  איש" ממנו 
 ללמוד תורה.

 לוינשטיין)(הר"ש 
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 לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה (ל, ג)
בעיני המון העם, לפעולה ולמעשה של האדם יש תוקף ומשמעות ואילו למילה יש 

אבל לא הבטיח לקיים... אולם במבט  –אז אמר... הבטיח  –פחות חשיבות ותוקף. אמר 
זו מילה! המילה  –אמיתי, הדיבור הוא קודש. אדם חייב לעמוד בדיבורו ובמילתו. מילה 
 צריכה להיות יציבה ואיתנה כמו בטון יצוק, אפשר לבנות עליה בנין.

אומר רבי חיים ויטאל: כל דיבור שאדם מוציא מפיו עושה רושם בעולמות העליונים, 
"ואשים דברי בפיך ובצל  –טב. מצד אחד דיבורים טובים בוראים עולמות לטוב ולמו

דיבורים לא טובים  –ידי כסיתיך לנטוע שמים וליסוד ארץ" (ישעיהו נא, טז), ומצד שני 
 מחריבים עולמות ח"ו.

אל תזלזל בדבריך, אל תעשה אותם  –לכן התורה מצוה את האדם "לא יחל דברו" 
הדיבור מחולל  –בור יש כוח אדיר, "ככל היוצא מפיו יעשה" חולין, כי עליך לדעת שלדי

 בעולמות העליונים דברים נוראים.
אם האדם לא מחלל את דברו, אם הדיבור שלו קדוש,  –אומר החיד"א: "לא יחל דברו" 

הריבונו של עולם יעשה ככל היוצא מפיו, כל בקשותיו  –אזי "ככל היוצא מפיו יעשה" 
 ים. צדיק גוזר והקב"ה מקיים.של האדם תענינה מן השמ

הרמב"ם אומר שבארץ ישראל אין שדים. אומרים ה'עולם' שאפילו אם יש שדים, 
הם יצאו! "ככל היוצא מפיו יעשה", ואם הרמב"ם אמר  –אחרי שהרמב"ם אמר שאין 

 דבריו קיימים, גם אם הם מצריכים שינוי הטבע. –
 "סעו הביתה, היא תהיה בריאה"

 מני רבים, של "ככל היוצא מפיו יעשה":הנה סיפור, אחד 
בשנתו האחרונה של מרן ה"חפץ חיים" זצ"ל, כמה שבועות לפני ראש השנה שלחו 
אתו אנשי ביתו לשהות בחורשה מבודדת מחוץ לראדין, כדי לאגור כוח לקראת הימים 
הנוראים שבפתח. הוא התגורר בתוך בקתה במרכז החורשה והיה הוגה בתורה ועובד 

 באין מפריע. את קונו
באחד הימים נעצרה בביתו בראדין כרכרה ובה קבוצת יהודים. זה היה מחזה נפוץ ולא 
עורר תשומת לב מיוחדת. אולם מי שהביט אל תוך הכרכרה נגלה לפניו מחזה לא נעים: 
לדפנות הכרכרה היתה קשורה נערה יהודיה. מסתבר שהיא חסרת דעה, רחוקה מן 

גת להתפרע ולהשתולל, לשבור ולנתוץ מכל הבא ליד, השפיות, ובשל מצבה היא נוה
ואין מנוס אלא לכבול את ידיה ורגליה לבל תזיק לרבים. בני משפחתה עשו את כל 

 הדרך מביתם לראדין כשהיא קשורה בתוך הכרכרה, כדי להתברך מפי ה"חפץ חיים".
 בני הבית אמרו להם שה"חפץ חיים" לא נמצא. הוא שוהה מחוץ לעיר וישוב רק

לקראת הסליחות. אך הם התעקשו: אם כבר הגענו עד הנה, נשאר כאן עד שישוב. נסו 
לדבר על לבם: זה יקח כמה ימים, ובינתיים מה תעשו עם הנערה החולנית? רחמנות 

 עליה! אך הם בשלהם.
כשראו בני הבית שיש להם עסק עם אנשים שיודעים מה הם רוצים, בקשו מהרעבעצין 

החולנית אל ה"חפץ חיים" במקום שהותו. היא הסכימה. אחד  רשות להביא את הנערה
 מבני הבית הצטרף לקבוצה ויחד עשו את דרכם לחרשה שמחוץ לראדין.

כשהגיעו לשם, התירו את החבלים מידיה ומרגליה, האחים אחזו בחזקה בידיה והובילו 
ה אותה אל ה"חפץ חיים". היא התחילה להתפרע ולהשתולל, חסרת מעצורים. התפרצ

אל תוך בקתתו של ה"חפץ חיים", שבאותה שעה ישב ולמד. היא תפסה את כובעו 
 והשליכה אותו על הרצפה, צעקה וצרחה בקולי קולות.

ה"חפץ חיים" הרים את עיניו וראה לפניו בחורה משוגעת ר"ל. ואז הוא התחיל לצעוק 
 שראל!)"בבכיה: "רבונו של עולם, דאס איז דאך א אידישע טאכטער! (זו הרי בת י

 כשסיים אמר להם: "סעו הביתה, היא תהיה בריאה".
מספר היהודי שהיה עד ראיה למפגש של הנערה החולנית עם החפץ חיים: נטלתי את 
כתובתם. לא התעצלתי, אחרי הימים הנוראים נסעתי לביתם. התברר שהיא הבריאה 

"חפץ ונהייתה כאחד האדם. הם סבלו ממנה במשך שנים רבות, וברכה אחת של ה
 חיים" שמה קץ לסבלם.

 "מי גילה לך את הלחש הזה?"...
 יש סיפור על הגאון מוילנא, שמעתי ממישהו ששמע מר' שלום:

"מה חלק ברופאים בבית עושי רצון השם". פעם סבל  –הגאון לא היה נעזר ברופאים 
מדלקת אזנים קשה. מכיון שלא הלך לרופא, ספרו לו בני הבית שיש אשה שמרפאת 
באמצעות לחש. הגאון הסכים שהאשה תבוא לביתו. הוא פנה אליך ובקש לדעת מה 

ת הלחש, אולי חלילה זה שם טמא. אמרה: "הרי זה מקור פרנסתי היחיד, ואם אגלה א
סודי אני עלולה לאבד את מטה לחמי"... אבל כמובן אין לחשוש מהגאון שיעשה 

 שימוש לרעה בלחש ויגלה אותו ברבים.
גלתה האשה לגאון כיצד עובד הלחש: "אני נוטלת בידי כוס מים, מברכת 'שהכל נהיה 

 בדברו' ושותה. זה הכל... וזה עובד!
 שאל הגאון: "מי גילה לך את הלחש הזה?"

 ונו של עולם!""הרב -
וכך היא מספרת: "הייתי ילדה יתומה, אבי נפטר. נשארתי ללא פרנסה. נכנסתי לבית 
הכנסת, פתחתי את ארון הקודש ובכיתי לה': 'אין לי פרנסה'. פתאום אני שומעת איזו 
בת קול שאומרת לי: 'תגידי שהכל נהיה בדברו, לרפואת בני אדם ותהיה לי פרנסה 

 נסת לא רע כבר שלושים שנה"...ברווח'. ככה אני מתפר
שמע הגאון את סיפורה ופרץ בצחוק, ומן הצחוק התפוצצה המוגלה שבאזנו. הוא כבר 

 לא היה צריך את הלחש כדי לרפא את אזנו...
שאלה האשה: "למה הגאון צחק?" ואז הוא סיפר: "אני הייתי הבת קול... הייתי שם 

ללמוד. שמעתי שהיא צועקת 'פרנסה, בבית מדרש, ראיתי יהודיה בוכיה, לא יכולתי 
פרנסה', ואמרתי: 'אם את צריכה פרנסה, תגידי שהכל נהיה בדברו, זה יעזור לך'. לא 
חשבתי מראש ולא תכננתי מראש לומר את הדברים, זה מה שיצא לי מהפה באותו 

 רגע כדי להפיס את דעתה של האשה".
אחרי שהדבר יצא מפיו,  –ה" הגאון לא חשב ולא התכוון, אבל "ככל היוצא מפיו יעש

 (יחי ראובן)      הקב"ה קיים את דבריו.

 
אלף למטה אלף למטה לכל מטות ישראל... וימסרו מאלפי ישראל אלף למטה שנים 

 ה)-עשר אלף (לא, ד
 צורך המלחמה! –התפילה 

 במדרש תנחומא (פרשת מטות סימן ד) מובא [לדעה אחת], שהיו שלוש פעמים
עשר אלף -עשר אלף. ומה היה תפקידם? "שנים עשר אלף חלוצי צבא, שנים-שנים

לשמור את הכלים ושנים עשר אלף לתפילה", ואותם שנים עשר אלף לתפילה, כתוב 
 שהם לא היו במערכה ממש, הם יצאו מחוץ למחנה להתפלל.

 –מטה, כלומר, מהמטה ממטה? היה צריך לומר אלף ליש לדקדק: למה כתוב אלף 
לקחו אלף! אלא, רמוז כאן מה היה הצורך באותם שנים עשר אלף של  –מהשבט 

תפילה: הם היו "אלף למטה", לצורך המטה של המלחמה. כי כשם שלצורך המלחמה 
עשר אלף -צריכים שנים עשר אלף חלוצי צבא שילחמו בחזית, כך בדיוק צריכים שנים

 שיתפללו. בלעדיהם אין כלום! מוראדיגע זאך.
עשר אלף. הרי כאשר משה -שאלה נוספת: לכאורה היה צריך להיות שלושה נשאלת

 עשר אלף!-רבנו שלח לקחת מכל שבט, בסיכום היו שם שלושה
ה"בית ישראל" זצ"ל בא לבקר את ה"חזון איש" זצ"ל,  –שמעתי כי בעת שהרבי מגור 

 ביקש ממנו, שיגיד ווארט, חידוש, מאביו, בעל ה"אמרי אמת". ה"חזון איש,
מדוע כתוב "וימסור מאלפי ישראל אלף  –מה הוא אמר? הוא שאל את השאלה הזו ו

עשר אלף? ותרץ שהרי באותו חז"ל נאמר -למטה שנים עשר אלף", הלא היו שלושה
שהלשון "וימסרו" פרושו בעל כרחם, אבל הם מצדם לא רצו ללכת כיון ששמעו 

 שפטירת משה תלויה במלחמת מדין.
"סביב משכן  –עשר אלף. אבל שבט לוי כן רצה ללכת. אצלם מי לא רצה ללכת? שנים 

 –ה' יחנו" "האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו ואת אחיו לא הכיר... כי שמרו אמרתך" 
אם הקב"ה אומר ללכת, הולכים! פטירת משה איננה אפילו שיקול כאשר הקב"ה אומר 

ל שבט לוי באו עשר אלף, כי האלף הנוספים ש-ללכת. נמצא שה"וימסרו" היה שנים
 עשר אלף.-מרצונם, אבל בסיכום הכללי היו באמת שלושה

 ה"חזון איש" הגיב על כך, באידיש כמובן: "לא מוכרח שזה נכון"...
עשר -ובאמת הרמב"ן עושה חשבון, כי בכל התורה כולה לא קיים מושג של שלושה
ומנשה שבטים. כי כשיש אפרים ומנשה, שבט לוי בחוץ, וכשיש שבט לוי, אפרים 

נחשבים כשבט אחד. לפי זה, גם לעניננו, מנשה ואפרים היו אחד, כיון ששבט לוי הלכו, 
 כפי שרש"י מציין.

 מהות האדם –התפילה 
אומרים לו: אי ענו, אי חסיד,  –"כל הקובע מקום לתפלתו אלקי אברהם בעזרו, וכשמת 

 מתלמידיו של אברהם אבינו" (ברכות ו ע"ב).
דוקא? כי אברהם קבע מקום לתפילתו, כמו שנאמר: "אל המקום מדוע הוזכר אברהם 

 אשר עמד שם את פני ה'" (בראשית יט, טז).
מה הגדלות בקביעת מקום לתפילה,  –רבינו יונה (על הרי"ף ברכות דף ג ע"ב) שואל 

עד כדי כך שבשביל כך הוא כבר זוכה שאלוקי אברהם בעזרו, ושהוא חסיד ושהוא ענו 
ביטוי שנאמר על משה רבנו, והספד שאמרו אחרי מיטתו של  –!" "אי חסיד אי ענו

 שמואל הקטן?
מתרץ רבינו יונה, אלו דבריו: "ויש לומר, שלא אמרו בעבור קביעות המקום בלבד, אלא 
רוצה לומר שכל כך מדקדק בתפילתו שגם בזה הוא נזהר, שרוצה שתהיה תפילתו 

ודאי מידת הענוה יש בו כדי שתהיה  במקום מיוחד, וכיון שכל כך הוא אוהבת התפילה,
תפילתו מקובלת לפני המקום, כענין שנאמר 'זבחי אלקים רוח נשברה', שאם לא יהיה 
לו הענוה לא יוכל לעולם להתפלל בכונה ולא תהיה מקובלת לפני המקום ב"ה, וכיון 
שזכה לענוה יהיה זוכה למידת החסידות, שהיא גדולה יותר, שהאחת גורמת לחברתה, 

אמרינן 'ענוה מביאה לידי חסידות'. נמצא שבעבור דקדוק התפילה זוכה לאלו כד
 המעלות, ויאמרו אותם עליו כשנפטר מן העולם".

אחרי שזוכים לענוה יש חסידות, אם כן הוא ענו וגם חסיד, וכשמת אומרים לו "אי 
 והכל מגיע מהרצון להתפלל בשלמות. –חסיד אי ענו" 

הספר 'חרדים' מבאר את הפסוק במשלי (כז, כא): "מצרף לכסף וכור לזהב ואיש לפי 
כאשר רוצים לבחון את סוג הכסף מביאים מצרף, על ידו בוחנים ובודקים  –מהללו" 

את הזהב בוחנים בכור. ואם מעונינים לבחון היטב ולדעת  –את סוג הכסף. וכור לזהב 
ת מי הוא מהלל. אם משבח צדיקים, מעשים בודקים לפי מהללו. תראו א –מי האיש 

"תדע ובחנת כי איש טוב הוא, ושרש הצדק נמצא בו והמשבח רשעים או  –טובים 
 מהלל מעשים מגונים הוא הרשע הגמור" (רבנו יונה).

כל הכבוד, כזה פינער  - -אדם מהלל ומשבח את ראש הממשלה: "ראש הממשלה, אח 
פינער מענטש? הלא מחלל שבת הוא, ובזמן  מענטש...". וכי אותו ראש ממשלה הוא

שבית המקדש היה קיים היו רוגמים אותו באבנים, אם היה עושה זאת במזיד 
ובהתראה. הוא יורק לאבא בפנים, ואתה אומר עליו שהוא 'פינער מענטש?' אם נוח לך 
לומר על מי שלא מניח תפילין דברי שבח, הרי שאתה עצמך רשע גמור! "איש כפי 

 על פי מה שהוא מהלל. –מהללו" 
מוסיף החרדים ואומר עוד פשט ב"איש לפי מהללו": אם אתה רוצה לדעת איזה איש 
הוא, תסתכל כיצד הוא מהלל את בורא עולם בתפילה. זה האדם! התפילה מספרת על 

 מהותו.
להרגיש שמדברים לבורא עולם: "ברוך אתה ה'". לא לחטוף את המילים, לא למהר. 

היש דבר מתוק מזה? כתוב במדרש  –ובאמת, הזוכה שתפילתו כהוגן מוראדיגע זאך. 
זו תפילה.  –זה קריאת שמע, "וימינו תחבקני"  –שיר השירים "שמאלו תחת לראשי" 

אנו לא היינו יכולים להוציא מהפה כאלו הגדרות, אם לא היה כתוב מפורש במדרש 
 עם בורא העולם!רבה. לאלו דרגות אפשר להגיע בעת התפילה, כביכול להתחבק 

וכאן, כשיצאו למלחמת המצוה, הקב"ה מצוה: "אלף למטה". כנגד אלף הלוחמים יש 
 צורך באלף לתפילה, לא אחד פחות!

וראו נא: התורה אומר "לכל מטות ישראל תקחו". לכאורה היה צריך להיות כתוב 
כל מטות ישראל"? אלא ללמדנו בא, שתפילתם ל"מכל", מה הרמז בלשון התורה "

 ועלת לטובת כל מטות ישראל.פ
 התפילה בירושלים והנס בבני ברק

אספר לכם מעשה שכמדומה שאף פעם לא ספרתיו. להכיר מעט מה זה תפילה. לא 
 כיצד צריכה להראות התפילה. –כוח התפילה, אלא 

אני הקטן למדתי שנה אחת, בתשכ"ד בירושלים, ב"ישיבה למצוינים" [כך שמה]. ראש 
הקדוש רבי חיים אהרן טורצין זי"ע, יד ימינו של הרב מבריסק, לא  הישיבה היה הגאון

משה ידו מתוך ידו. הישיבה היתה כעין הכנה לישיבה של רבי יושע בער סולובייצ'יק 
 בנו של הרב מבריסק.



 

ה 

שם בישיבה למד אתנו אחד האחים למשפחת בנדיקט המפוארת, כמדומה ששמו היה 
ובניה התגורר ברחוב סוקולוב בבני ברק אליעזר בנדיקט. אם המשפחה  –לייזר 

 [אביהם, רבי יחיאל, הסתלק בצעירותו, ביום ראש השנה].
 אחותו של אליעזר התחתנה, והוא נסע לחתונה.

 אחר כך, אמו עשתה 'שבע ברכות' והוא רצה להשתתף, כי ידע שבואו ישמח אותה.
סעו סתם ככה. ואז, לא כהיום, היו שואלים רשות מראש הישיבה האם לנסוע. לא נ

בצהרים לפני תפילת מנחה הוא ניגש לרבי חיים אהרן, ואמר כי הוא רוצה לנסוע לבני 
 ברק לשמחת שבע הברכות: "אמא עבדה והכינה, ואני יודע כי היא רוצה שאבוא".

 התשובה היתה: "אינך צריך לנסוע. מספיק שהשתתפת בחתונה".
 אם ראש הישיבה לא מאשר, לא נוסעים.

ב למדו מסור, חצי שעה או ארבעים דקות. לפתע ר' חיים אהרן קם ממקומו לפני מערי
 ניגש אליו, ואמר לו: "בנדיקט, סע".

 בסדר.
לאחר כמה רגעים הוא הבחין שאינו קם לנסוע. רבי חיים אהרן קם שוב ממקומו, הלך 

 אליו, ושאל: "מדוע אינך נוסע?"
אם יהיה לי מנין בבני ברק [בימים "רצוני קודם הנסיעה להתפלל מעריב, כי אינני יודע 

 ההם]".
 "לא, לא. עכשיו תיסע!"

 נו, ראש הישיבה אומר לנסוע, נוסעים.
. היה אוטובוס לתל אביב, אוטובוסים 403וגם לא  402, לא 400מובן לכם שאז לא היה קו 

נסיעה לא קלה. וגם היו מוניות שעברו יותר קרוב לישיבה. כל  –שנסחבים, טרנטע'ס 
 סיעה עם המסלול שלה.חברת נ

לייזר בנדיקט מיד יצא לעבר רחוב יפו, שם היתה תחנה של שירות מוניות. נכנס למונית 
 הראשונה שעמדה בתור ויצא לדרך.

הנסיעה היתה לתל אביב ומשם לבני ברק באוטובוס נוסף, אבל לקראת סוף הדרך 
 שיעצור לו.הבחור שם לב שהנה הם חולפים לא הרחק מבני ברק. ביקש מהנהג 

 "למה אתה רוצה לעצור?" -
"כי בעקרון אני צריך לבני ברק, והנה כאן מעבר לכביש זה בני ברק, מדוע להטלטל  -

 עד תל אביב?"
 "בסדר". עצר לו והוא ירד. -

ירד מהמונית, הסתכל לכל הכוונים, איזה בני ברק? מה בני ברק? טעות, זו לא בני ברק! 
 מה הוא עושה כעת?[כנראה ירד בצומת מסובים]. 

עמד והרהר עם עצמו מה לעשות. לא חלפו שתי דקות ועובר טנדר, שיצא מבאר יעקב, 
ובתוך הרכב היה הרב דרבקין מבני ברק. הוא קרא לו מתוך הרכב: "בנדיקט, מה אתה 

 עושה פה באמצע הכביש?"
 בר..."הבחור השיב: "ירדתי כי חשבתי שכאן בני ברק, ובסוף אין בני ברק, אין שום ד

 "עלה, עלה על הטנדר, אנחנו הרי נוסעים לבני ברק".
ברחוב סוקולוב בבני ברק. פלאי פלאים. ממש השגחה מיוחדת  –הביאו אותו עד הבית 

שירד שם, ובדיוק טנדר של תלמידים ורבנים מישיבת באר יעקב חלפו לידו והבחינו 
 בו.

 ה קרה?הוא רק נכנס הביתה... בהלה והתרוצצות. רצים, באים. מ
אמא הכינה מיני סלטים ומאכלים. תוך כדי הכנה הכניסה לפיה זית כדי לטעום, הגרעין 

 נדחק במקום לא טוב בגרון, ורצים בבהלה: אמא לא יכולה לנשום, כמעט נחנקת.
רץ מהר במדרגות, נכנס הביתה. הוא היחיד מכל הסובבים שידע את המלאכה. עשה 

 ן. ממש הצלת נפשות.את הטיפול הנכון, והוציא את הגרעי
"עכשיו  –מעשה פשוט. א מופת מרבי חיים אהרן. הוא זרז אותו שלא ימתין למעריב 

תסע". וכל הדרך התנהלה בהשגחה מיוחדת עד שנכנס בדיוק כאשר הגרעין נתקע 
 בגרון.

כאשר שב לירושלים, אמר לראש הישיבה: "שהרב יגיד לי, מהיכן ידע שאני חייב 
שלי. מדוע הרב אמר לנסוע מהר ולא להמתין. והרב הרי חזר  לנסוע ולהציל את אמא

בו מדעתו הראשונה שאיני צריך לנסוע?" וכמובן תאר לו את כל פרטי המעשה, כיצד 
 .- - -הגיע ברגע הנכון, חלילה חלילה אם לא היה שם 

ורק מי שהכיר את הקדוש ר' חיים אהרן מבין שזה מאד  –אמר לו רבי חיים אהרן 
 וכה אמר לו ראש הישיבה: –ו מה שאמר על עצמו מתלבש עלי

לא נכנסות לי באמצע שמונה עשרה מחשבות  - - -"כל החיים שלי, בעת שאני מתפלל 
זרות, אף פעם. והנה במנחה זו, אחרי שבאת לבקש ממני רשות, בעת שאמרתי 'ברך 

ם עלינו', 'בנדיקט' עלה במחשבתי. המשכתי הלאה: 'בנדיקט', 'בנדיקט'. עוד פע
'בנדיקט'... אמרתי לעצמי: טוב, נחשוב היטב על המקרה בעת 'סדר מוסר' ואתבונן מה 
המשמעות של הדבר שהרהרתי באמצע שמונה עשרה. כי בחיים לא קרה לי כדבר 

 הזה. איך נכנס בנדיקט ב'ברך עלינו'?
הגיע סדר מוסר, עושים חשבון הנפש. התחלתי לחשוב, איזה חטא עשיתי שכזאת 

 לי? מנחה היתה
ערכתי חשבון נפש, ונוכחתי שאין שום דבר. כלום. אז אם כן מדוע באמת נכנס בנדיקט 

 בראש? צריך לומר שההחלטה להורות לבנדיקט להשאר, אינה טובה ואינה נכונה.
 לכן מיד מהרתי להגיד לך, תסע".

 עד כאן דבריו.
 מה זו תפילה. –כן רבותי, מוראדיג. קודם דברנו על כוח התפילה, כעת אנחנו אומרים 

אני מדבר אל עצמי, לא אליכם. שאדם יחשוב דבירם זרים בתפילה?! האם זה הגון, נכון 
שזה קשה מאד, אבל נחשוב בכנות, זו ממש חוצפה. אתה מדבר אל הקב"ה, וחושב 

 על באבע מעשה'ס, א חוצפה. לכן צריכים לעשות כל טצדקי להתפלל!
כדי  ומתפללים,היו שוהים שעה אחת  כתוב בגמרא בברכות ש"חסידים הראשונים,

שיכוונו לבם למקום", משמע שהתפללו משהו עוד לפני התפילה, כי משמע שאחרי 
 שהתפללו היו מכוונים את לבם בתפילה.

 מה התפללו?

 התפללו שיתפללו טוב. התפללו שיכונו לבם למקום.
צריכים תפילה על זה, ויש צורך בעבודה ובמאמץ 'ולעבדו בכל לבבכם', זו עבודה של 

הוא אינו זקוק ליותר  –הלב, להרגיש שהוא עומד לפני הקב"ה. כשאדם כך מרגיש 
 חיזוק. זה החיזוק הכי גדול. אני עומד לפני מלך. אה!

 כיצד זוכים ללב טהור?
עשה הבא, על פי מה שסיפר לו בן דודו רבי שלמה לונשטיין שליט"א, סיפר לי את המ

רבי יצחק לונשטיין, (זצ"ל) שהוא משמש בקודש אצל ראש הישיבה, הגאון הצדיק  –
 רבי אהרן לייב שטינמן שליט"א.

אגב, לא אני מחלק תארים "הגאון הצדיק". אלא ה"חזון איש". כי הגיס שלי שיהיה 
ן איש" והוא סיפר לי, שפעם היה מהמקורבים אל ה"חזו –רבי אריה איברמס  -בריא 

 אחת הם ישבו בחדרו, דברו דבר תורה והזכירו כי רבי אהרן לייב אמר משהו.

 הוא שאל: "מי אמר? מי?"

 אמרו: "ר' אהרן לייב".

 אמר להם ה"חזון איש": "זאגט, 'הגאון הצדיק ר' אהרן לייב'".
איש": "תאמרו זה סיפור לפני למעלה מששים שנה. כבר בימים ההם אמר להם ה"חזון 

 הגאון הצדיק", ממילא גם אני אומר כך בדרשות.

על כל פנים, סיפר ר' יצחק לוינשטיין, אי רבותי, מבהיל. אחד הבחורים הריקנים, ה' 
שיחזרו בתשובה, בא למשמש בקודש, הרב יצחק לוינשטיין, ואמר  –ישמור, ה' ירחם 

תבטיח לי, שלא תפריע לי לו: "שמע, אני רוצה כעת להכנס אל הרב, אבל רצוני כי 
 לדבר כל אשר עם לבבי".

 "מדוע אפריע לך?" -

 "כי אני רוצה כעת לשפוך כל מה שיש לי בלב, הכל!" -

 הוא חשב לעצמו, מה כבר הבחור יכול לומר. אמר לו: "הכנס".
כהקדמה, באמצע הסיפור: ר' אהרן לייב שיהיה בריא, ביקר פעם במרפאת שיניים. 

איך אתה אוכל, הרי אין לך שיניים? [יש לו ארבע שיניים בלבד], שאל אותו הרופא: "
 במה אתה אוכל?

והוא השיב לו: "בשביל ארבע סעודות בשבוע זה מספיק [שלש סעודות ומלוה 
מלכה]". כי כל השבוע אינו אוכל כמעט. הרב יצחק לונשטיין סיפר כי לר' אהרן לייב 

והחליצנו', וההלכה היא שצריך  היה ספק פעם בשבת בברכת המזון האם אמר 'רצה
 לחזור על ברכת המזון.

 מדוע צריך לחזור?
אמר  –כי כיון שאדם רגיל לברך בלי 'רצה', מסתמא אמר כהרגלו ולא הזכיר. "אבל אני" 

"אני מברך רק עם 'רצה' כי אין לי כמעט ברכת המזון אחרת". מה  –לו ר' אהרן לייב 
 הדין אצלי...?

 אתם מבינים?

 ר' יצחק: "כמה זמן הרב לא אכל לחם באמצע השבוע?"שאל אותו 

 "שבעים שנה!" השיב לו.

 בקיצור, הבחור מהחבר'ה, נכנס והתישב והציג תמונה טובה של חתיכת בשר מבושל...

 שאל אותו הרב: "מה זה?"

"זה בשר מאד מאד טעים. האם הרב רוצה שאני אביא לו כזה בשר לאכול, ושהרב  -
 לו בשר משהו משהו"... ידע שאני יכול להביא

 "לא, אל תביא". -

 "אולי גלידה, אני יכול להביא, יש בחנות גלידות מאד טעימות". -

 פונה ר' אהרן לייב לר' יצחק ותמה: "מה הוא רוצה מהחיים שלי?"

 אוה, המשמש הבין שכבר צריכים להוציא אותו.
לי שלא תפריע  אמר הבחור: "שמע, אני מתחנן אליך מאד שלא תוציא אותי. הבטחת

 לי".

ואז התרגש הבחור ואמר: "ראש הישיבה! אני מסתובב כבר עשר שנים בישיבות, ואין 
לי טעם בגמרא, אין לי טעם. רק בבשר ובגלידה. מה אני יכול לעשות שאין לי טעם 

אבל אצלי זה  –בתורה. אין לי שום טעם. מסבירים לי: 'תראה, תראה, כל כך מתוק'. 
לא מתוק. אני אומר לראש הישיבה, אם הוא רוצה, אני אביא לו סטיק ויראה שסטיק 

 כן טעים לכל הדעות..."

 הרב שטינמן אמר לו: "איני צריך שתביא לי, כי אין לי טעם בזה. ולא צריך את זה".
אמר הבחור: "ולי, אין טעם בלימוד. מה רוצים מהחיים שלי? אילו תביעות אפשר 

 תבוע ממי שאין לו טעם ברוחניות?"ל

 נו רבותי, מה עושים?

 אמר לו ר' אהרן לייב שיהיה בריא בנוסח שלו.

 "אולי אתה יכול להגיד לי מה האוכל הכי מתוק שיש?"
הוא התחיל לחשוב, לחשוב "הרב, אני לא יודע כעת לומר בדיוק, אין לי כרגע מנוחה 

 לי עליהם". לחשוב ולדעת את כל המאכלים הטעימים שידוע
"האוכל הכי מתוק, זה דבש. הוא מתוק ביותר.  –אמר לו ר' אהרן לייב  –"אני, כן ידוע" 

ואספר לך מה שהיה פעם בעירנו. יהודי קבל אורח חשוב ורצה לכבדו, וכיון שהיה לו 
 'יענקל'ה, קח כפית דבש ויהיה לך טעים בפה'. –דבש טהור הגיש לו ואמר 
אתה ה' אלקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו'. הכניס את בסדר. יענקל אמר: 'ברוך 

 'אי, מר כלענה. זה מר!' –הדבש לפה 
'אה, דבש  –'מה?! זה מר?! טוב, אנסה אני לטעום'. המארח גם הוא ברך ברכה, טעם 

 אמיתי! טעים מאד. כיצד אפשר להגיד על זה מר?'

 שאל אותו המארח: תגיד לי, אולי יש לך פצעים בפה?'

 , בשפתים, ובעיקר פצעים בלשון'.'כן -
שלך מר, לא הדבש. הפצעים הללו מאבדים לך את  הפה –'אם כך מה אתה רוצה?  -

 המתיקות של הדבש ואתה טועם בכל דבר טעם מריר!'

סיים ר' אהרן לייב  –אתה אומר שאין לך טעם בלימוד, שאין לך מתיקות בתורה?"  -
"הפה שלך מלוכלך. אתה מדבר על ניבול פה, אתה שקוע בחטא, איך אתה  –שליט"א 

רוצה שתהיה מתיקות בתורה?! תחזור בתשובה, יהיה לך פה נקי, תפסיק לעשות 
 עבירות. או אז, תראה איזה טעם יהיה לך בלימוד התורה!"

 ה' יהיה בעזרנו, שנזכה באמת ל"וטהר לבנו לעבדך באמת", אמן וכן יהי רצון.
 (יחי ראובן)



 

 ו 

למוצאיהם (לג,  מסעיהם ואלה ה' פי על למסעיהם מוצאיהם את משה ויכתב
 ב)

 .בספרים הקדושים מובא שכל אדם יש לו את המסעות שלו, במשך ימי חייו
הכל על פי ה'. בחשבון מדוקדק לפרטי  –ועליו לדעת שמוצאיהם למסעיהם 

 פרטים. כל צער וצער הכל במדויק מאת ה'.

ואדברה", גם לכבוד הילולת רש"י סיפור הממחיש זאת, מובא בספר "האמנתי 
 הקדוש החל בימים אלו:

תלמיד ישיבה שהשתתף באותה נסיעה מספר ומשחזר את המעשה לפרטיו 
שהתרחש בחודש אלול תשכ"ג: היה לנו זמן קיץ מוצלח, ישבנו והגינו על 
תלמודינו כהלכה, לשביעות רצונם של ראשי הישיבה, כפרס הוקרה, הוחלט לתת 

נסיעה למקומות הקדושים בגליל, ולהתפלל על קברו של רשב"י לנו יומיים של 
 ורבי אלעזר בנו במירון.

נסענו כולנו, לעלה מחמישים בחורים תלמידי ישיבת "שבט סופר" פרשבורג, 
עם צווות ההוראה במשאית הטיולים של חברת ההסעות "בראשי". נהג המשאית 

ים במורדות הכביש באחד העיקולים החד –ולא הרפה  –לחץ על דוושת הגז 
 המוביל ממירון לטבריה, ולא התאים את המהירות לתנאי הדרך הקשים.

ואז, ברגע הבלהות, סטה מנתיבו, התהפך אל הוואדי בשולי הכביש, ולאחר 
כמה גלגולים, שבמהלכם התעופפו כולם החוצה, נחתה המשאית על צדה. 

ה פרצו הזעקות התחלנו לאמוד נזקים. תחילה השתרר דממה מקפיאת דם, אחרי
הנוראות וקולות השבר של הפצועים הרבים. לאט לאט התברר גודל האסון 
המחריד כאשר נודע שישנם ארבעה קרבנות בנפש. ארבעה הרוגים באותו יום 
נורא. הנהג עצמו, חיים בראשי, שנפל החוצה מן הקבינה ונמחץ מתחת למשאית 

אונה הקטלנית. הבחור נהרגו בת –הכבדה, ואתו שלשה בחורים מבני הישיבה 
 יצחק נוישטט ז"ל, הבחור אברהם בנימין פרידמן ז"ל והבחור מרדכי פולק ז"ל.

הבחור מרדכי פולק ז"ל היה ידוע כאחד הבחורים המצוינים בישיבה, מתמיד 
עצום, ירא שמים בתכלית. בהתנהגותו נראה כי גמר אומר לתמוך בכל שלשת 

יין בתורה, היה גדול בעבודת התפילה הוא הצט –העמודים שעליהם העולם עומד 
ומופלג בגמילות חסדים. במקביל, שקד על דברי הכתוב "והצנע לכת עם אלוקיך" 
ואת כל מעשיו הצניע מאוד, את כל הליכותיו. רק מתי מעט ידעו על מנהגו לכתוב 
בכל יום בפנקס קטן את כל מעשיו ונפילותיו של אותו יום. בלילה, טרם עלותו על 

יה קורא בפנקס, בודק ומבקר בשבע עיניים את כל מעשיו, לראות אם חס יצועו ה
וחלילה לא חטא, אם אין צורך לתקן דבר מה במעשיו. ממש סמל של עובד ה'. 

 מותו הטראגי השרה אבל כבד על כל מכריו.

מאוחר יותר נודע כי אביו של ההרוג, הרב שלום פולק, שהיה אדם חשוב 
סופר' בפתח תקוה, קיבל 'אות -"ת 'חוג חתםושימש באותם ימים כמלמד בת

משמים' על האסון. באותה שעה לימד את תלמידיו בכיתתו, לפתע קפאו מחוגי 
 שעונו ועצרו מלכת. היה זה בדיוק ברגע התאונה.

ידיד טוב היה לו למרדכי פולק, זאב הלוי שמו. מסיבות שונות לא הצטרף 
אותו בבית המדרש. הוא חש לנסיעה ונותר בישיבה. הידיעה האיומה השיגה 

שלבו נשבר בקרבו, שלשה מחבריו הטובים לא שבו חיים, ממסע שכל כולו לא 
נועד אלא לשם השתטחות על קברי צדיקים, התעלות והתכוננות לקראת יום 
הדין. במיוחד היה כאבו גדול על ידידו הקרוב מרדכי פולק. עם זאת, ידע בידיעה 

ל אמונה ואין עוול וכל דרכיו משפט. ומכל מקום, -ברורה כי צדיק ה' בכל דרכיו, א
היתה שאלה גדולה מנסרת בחלל ראשו על שום מה נגזרה גזירה קשה על שלשה 

 בחורי חמד שהיו עמלים ויגעים בתורה? 

 לאחר כמה שבועות, באחת הלילות, חלם זאב חלום מסמר שיער:

ת ואומר לו: "זאב, ידידו הטוב מרדכי פולק נגלה איליו. פניו מפיקות אור יקרו
ראיתי את צערך הגדול, ובאתי לעודד אותך". מרדכי היה נראה מאושר מאוד "אל 
תצטער על המאורע אשר קרה לנו. רק למראה עיניכם הוא אסון, רק בעולם הזה, 
השטחי, אבל אצלנו הכל נראה אחרת לגמרי. אני מאושר מאוד. דע לך כי מיד 

ן ופתחו בפני את שערי היכלו של התנא בעלותי השמימה הכניסו אותי לגן עד
האלוקי רבי שמעון בר יוחאי שצירפני מיד למתיבתא שלוף יען זכינו להקריב חיינו 

 לטובת עם ישראל בנסיעה שכל כולה נועדה לתפילה על ציונו הקדוש".

מרדכי המשיך וגילה: "זוכר אתה את מנהגי הקבוע ללמוד בכל ערב שבת 
מקרא ואחד תרגום עם פירוש רש"י? היודע אתה קודש את פרשת השבוע שנים 

מה שכרי? ובכן, זוכה אני ללמוד בחברותא עם רש"י הקדוש, ואני מסתופף בצילו! 
 האם לא טוב לי? מה לך לבכות על גורלי?"

שערותיו של זאב סמרו למשמע הדברים אך הוא לא אבד עשתונותיו. הוא 
-ותך. האחת, איך נכנסת לגןפנה אל מרדכי ואמר: "שתי שאלות יש לי לשאול א

עדן מבלי לעמוד קודם במשפט בפני בית דין של מעלה? השנית, מה טעם נקנסה 
 מיתה עליך ועל חביריך מיתה משונה ואכזרית בקיצור ימים ושנים?"

מרדכי ענה: "לפני שנה, בראש השנה של (סוף) תשכ"ב, נגזרה גזירה על כל 
רה, אסון כבד עמד לרדת על יושבי הישוב היהודי בארץ ישראל, גזירה קשה ומ

הארץ, בגלל העוונות שהטו את הכף. אך בעל הרחמים ריחם על עמו, שארית 
נחלתו, והחליט לכפר על הכלל בקרבן ציבור של ארבע נשמות זכות וטהורות 
ובתוכם שלשה תלמידי ישיבה קדושה מעיר הקודש ירושלים. אנחנו, ארבעת 

מעתה תבין גם איך למרות נפילתה הנוראה של  ההרוגים, היינו הקרבן של כולכם.
המשאית לא נהרגו יותר אנשים. עד שקצין המשטרה שהגיע לבחון את זירת 
האירוע שאל בפליאה: 'מי הציל אתכם? רק ארבעה הרוגים מהתרסקות כזאת?' 

 אמנם כן, הגזיר היתה רק על ארבעה ולא יותר!

ולא זו אף זו, אפילו הפצועים שנפצעו בתאונה הקשה הזו, כל פצוע וחשבונו 
הכל בחשבון. קל וחומר הפצועים  –המדויק. כל סריטה, כל שן שבורה וחתך עמוק 

קשה ובינוני. לכל אחד סיבה מדויקת ומפורטת מדוע ולמה. הכל היה מכוון 
 בחשבון אלוקי מדוקדק עד מיצוי הדין.

כשמו כן הוא. קרבנות  –לא עמדנו למשפט. קרבן עולה  מעכשיו תבין מדוע
 עדן ואינם צריכים לעמוד בפני בית דין של מעלה.-עולה עולים לרצון הישר לגן

 פתאום נעלמה דמותו של מרדכי.

זאב הקיץ בבהלה. נפשו היתה כאניה מיטלטלת מהחלום הנורא. הוא התהלך 
י לא משה מנגד עיניו, אך כסהרורי במשך מספר ימים, דמותו המאירה של מרדכ

עדיין הרגיש ספק בנפשו האם זהו חלום אמיתי, או שמא בעל החלומות הביא לו 
חלום זה ממחשבות ליבו. הספק נורא הציק לו וטרד את מנוחתו מאוד. הוא 
החליט לעשות מעשה. לבקש שיתגלה איליו מרדכי שוב ויתן לו סימן אם אכן 

ולא בקשתו צריך להיות בעל מדרגה, החלום אמיתי. זאב הבין שבשביל שימ
 להתקדש ולהיזכך כראוי.

זאב החל לנהוג בגינוני קדושה וטהרה מופלגים. טבל במקוה, הרבה בצומות 
התפלל בבכיות מרובות והתחנן כי ה' יאיר אליו פניו וישלח לו ברוב חסדיו את 

 ח.חבירו מרדכי לגלות לו למפרע על חלומו האם הוא חלום אמת או דמיון פור

חבירו מרדכי, לא הופיע. לא בלילה הראשון ולא בלילות הבאים. לאחר תקופה 
ארוכה כמעט נואש, אך כבר סיגל בנפשו הליכות וגינונים של קדושה וטהרה 

 והמשיך להתמיד בהתנהגות מרוממת ועלה ונתעלה עוד ועוד.

אחרי שמונה עשרה חודשים, מרדכי הופיע. מרדכי אמר לו כך: "משמים 
עליך בעינא פקיחא, ועקבו אחר התנהגותך. אחרי כל הנהגה של קדושה  השגיחו

וטהרה, וכעת ראוי הנך לשמוע תשובה על שאלותיך, ולפיכך נשלחתי אליך שוב. 
הסתפקת אם החלום הוא אמיתי או שזהו פרי דמיון. תדע בוודאות כשמש 

מלבך: שהחלום הוא אמיתי. וזה לך האות, שני סימנים אתן לך להוציא כל ספק 
סימן ראשון, בעוד שבעה שבועות מהיום תתארס עם בת זוגך בשעה טובה 

שלשה שבועות  –דבורה בת שמעון. סימן שני  –ומוצלחת. שם כלתך המיועדת 
לאחר האירוסים יופי פתאום דוד ארוסתך, שנעלמו עקבותיו באירופה בשנות 

 השואה, ונחשב למת".

חלום הנפלא. זאב רשם את כל הבוקר אור. זאב התעורר וזכר היטיב את ה
 הסימנים והחליט לעקוב לראות האם אכן יתממשו הסימנים.

לאחר כמה ימים החלו מדברים נכבדות על נערה בת טובים שעלתה זה מקרוב 
 מארגנטינה, שמה הוא: דבורה בת שמעון.

השידוך התנהל בעצלתיים. בדיוק שבעה שבועות לאחר ליל החלום נחגגו 
 לדבורה בת שמעון מארגנטינה!האירוסין של זאב 

זאב לא שכח את הסימן השני. בתום סעודת האירוסין ניגש לאבי הכלה ושאל 
אותו: "האם היה לך אח שנעלם בתקופת השואה?" 'בוודאי! מהיכן את היודע?' 
שאל אבי הכלה בהפתעה, 'אחי היקר נשלח ל'מחנה עבודה' ונעלם. אין לנו עדות 

 עם ששת מליון הקדושים". מה קרה איתו. כנראה מת יחד

 זאב נענה כממתיק סוד: "הוא חי, ועוד מעט יתגלה!"

אבי הכלה הביט בו במבט מוזר. חתן מגלה עתידות לקח לו או שמא בעל 
דמיונות, רק שלא מעורער בנפשו... שלשה שבועות אחרי כן, מיום אל יום, הגיע 

ת! אחי הגיע מברק בהול לישיבה. החותן המיועד שלח לחתנו: "צדקת, צדק
פתאום ארצה, הוא נותר בחיים וברח לרוסיה, שם נשלח למחנות עבודה. באורח 

 פלא שוחרר זה עתה ועלה מיד ארצה ומיד חיפש ומצא אותנו'.

זאב ידע כעת בידיעה ברורה מאין כמותה כי דרישת השלום שקיבל ממרומים 
ומי שלומד  עולה תמימה. –היתה אמיתית. ארבעת ההרוגים היו קרבנות ציבור 

 בכל שבוע שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רש"י בא על שכרו.

כל מקרה הקורה אותנו בעולם הזה הריהו בחשבון מדוקדק  –ומעל הכל 
 "מסעיהם על פי ה'"!

 (האמנתי ואדברה)

 
 

 מעבר תתנו הערים שלש את לכם תהינה מקלט ערי שש תתנו אשר והערים
 (לה, ו) תהינה מקלט ערי כנען בארץ תתנו הערים שלש ואת לירדן

 מצוה גוררת שמצוה העבירה מן ובורח קלה למצוה רץ הוי" אומר עזאי בן"
 ') ד פרק אבות". (עבירה עבירה ושכר מצוה מצוה ששכר, עבירה גוררת ועבירה

 מצאנו וחומר קל?!, חמורה ומצוה קלה מצוה לאדם שייך מה?! קלה מצוה
 בכריתות עליהן שנענשים חמורות מצוות יש - עצמם למצוות ביחס בגמרא
 שייך מה אדם בן לגבי אך') בגמ עיין( אב ככיבוד קלות מצוות וישנן דין בית ומיתות
 מה, מצוה לעשיית לרוץ כדאי! מצוה, שירוץ וודאי, קלה למצוה גם רוץ לו לאמר
 ?! מצוה איזו לי איכפת

 בפתיחה כלשונו מהחידוש מתפעל עצמו והוא, לענין הסבר נותן ם"הרמב
 בתורה נפלא חידוש על השלום עליהם חכמים העירו וכבר" זו למשנה לפירוש

 ". המצוות מעשה על זירוז בו שיש

 שלוש משה יבדיל אז" מקלט לערי הירדן בעבר ערים שלוש ייחד רבינו משה
 לקליטת מועילות לא ערים אותן כי ידע ה"ע רבנו משה". הירדן בעבר ערים

 שנאמר כיון, (ישראל בארץ ערים שלוש במקביל שיבדילו לאחר רק אלא, הרוצח
 את קולטות הן מיוחדות השש כל כאשר ורק" תהינה מקלט ערי שש" בתורה
 ליחד, ישראל לארץ להיכנס התעתד לא הרי רבינו ומשה) בגמרא כמבואר הנרצח

? מדוע, הערים את משה הבדיל למה, כן אם, הנוספות הערים שלושת את שם
 ואם: "וממשיך" אקיימנה לידי מצוה ובאה הואיל, שאמר מפני" :ם"הרמב מסביר
 חצי להוסיף נכסף, שבשלמים שלם והיה בשכלו הכל שהשיג ה"ע רבינו משה



 

 ז 

 נפשם שנצטרעה מי כן שיעשו לומר צריך אין, ושלמותו מעלתו כל על, עשה מצות
  - מצוה חצי לעוד כך כל השתוקק הנביאים אדון אם, כלומר". צרעתה והוחזק
 ודאי, ופשעים חטאים - הנפש במחלות מצורעת שנפשו מי - מקלט ערי שלושה
. נוספתמצוהלחציאףלרוץשעליו

 ! מצוה חצי

 ! מצוה לחצי - קלה למצוה רץ הוי הפשט זה

 .מקלט ערי של זו מפרשה, למצוה לכסוף צריך כמה עד למדנו רבינו ממשה

  לתינוק משל

 ששכר מצוה גוררת שמצוה -' וכו קלה למצוה רץ הוי" ל"הנ המשנה מסיימת
 ם"הרמב דברי ישנם זה בנושא גם? מצוה מצוה שכר הכונה מה" מצוה מצוה

 : דומה הדבר למה, משל נוקט הוא) סנהדרין במסכת(

 לך מבטיח אני, טוב תלמד אם - המורה או האב לו אומרים, קטן ילד, לתינוק
 את לקבל כדי? מדוע. ולומד מתחזק הוא והנה. וכדומה בובה, קטן אוטו צעצועים
. תורה ולהבין להשכיל כדי ללמוד - לימוד לשם ללמוד כדאי כי מבין אינו, הצעצוע

 מתבגר כאשר. לו מבטיחים" יפות נעלים לך יקנו תלמד אם" מעט מתבגר הילד
 ויכול לבגרותו מגיע שהוא עד', וכו חדשה חליפה, נאה בגד לו מבטיחים יותר עוד
 ידיעת עשירות בשביל שקידה לרכוש, בלימוד לדבוק לו כדאי כי להבין כבר

 ! עצמו הלימוד בשביל - התורה

 בעיתם גשמיכם ונתתי" בתורה ליגעים הטבות מיני כל מבטיחה התורה. כך
 גשם הלא?! מצוה על שכר זה וכי, רבותי". פריו יתן השדה ועץ יבולה הארץ ונתנה
 וכאין, התורה לימוד על האמיתי השכר לגבי קטנה כבובה, כצעצוע הם ופירות

 . לשמה התורה בידיעות משתלם אשר אדם של האישית איכות לגבי

 הן, טוב שכר אינן, בתורה המוזכרות ל"הנ ההבטחות כי ם"הרמב מסביר לכן
 נח  ללמוד ואמצעי נוסף סיוע להם שיהיה כדי, כראוי המתנהגים לאותם באות
 . ולימודה התורה בקיום עוד להוסיף יכולת להם שתהיה כדי ושלוה בשקט תורה

 ". מצוה - מצוה שכר? "עצמו השכר ומה

 . שלימות היא מצוה

? מזה יוצא מה, והראש היד על ותניחם תפילין שתיקח מצוה ה"הקב. למשל
 גם שלם. (ומשתלם, מצוה של חפצא נעשה אתה, חלק בעוד שלם נהיה אתה

 יותר'. בה בדביקות והזדווגות במידותיו שלם), נפשך עם שלום - שלום מלשון
 אתה כי עד - מצוה עוד גוררת היא מצוה מקיים אתה וכאשר, שלימות עוד - מצוה

 . בכל ומושלם משתלם

 ועטרותיהם יושבים צדיקים. "נהנה יותר שלם שיותר מי הבא בעולם
 מושג אין, ולנו, גשמיות הנאות שם אין, למעשה". השכינה מזיו ונהנים בראשיהם

 מחוץ לנשום בכלל אפשר כיצד מושג לו אין, למשל לדג כמו, רוחניות בהנאות
, ולנשום למים הראש את להכניס מסוגלים לא היבשה אנשי, גיסא ומאידך, למים

 בעולם כי שברור מה אך, הגוף ללא החיים את להבין קשה הגשמי הגוף לבעלי כך
 מגבלות ללא. טבע בלי תענוג - ביותר הגדול לעונג המרבית האפשרות קימת הבא
 .הגוף

 לכל להנחיל ה"הקב עתיד"ש המשנה על עוקצין מסכת בסוף אומר ם"הרמב(
 בכל מה כ"א, הנפש בהנאות הבנה לנו אין הרי", עולמות ועשר מאות שלוש צדיק
 ועשר מאות בשלוש השכר הוא מה לעצמנו נסביר כיצד, שלנו ההבנה זאת

 לסוגיהם עולם מעדני כל את תקבוץ כאילו: "דבריו אלו, ם"הרמב מבאר? עולמות
 שכר של דוגמא זו", פעמים ועשר מאות בשלוש אותם תכפול כ"ואח, ולמיניהם
 בתורה התגלה שלא מה כפליים כפלי ועוד. הבא בעולם צדיק כל שיקבל מינימום

 "). לו למחכה יעשה זולתך אלוקים ראתה לא עין" ובנביאים

 " בחייו, הנשמות עולם לקצת מגיע"

 הפלא. וליהנות מהטבע מעט לצאת, הזה בעולם לטעום קצת שייך כי האמת
 בו הבא אין בעולם כי בגמרא כתוב ז"י דף בברכות בגמרא מרומז הזה הסוד. ופלא

 שם ובסמוך השכינה מזיו נהנים צדיקים רק' וכו וממכר מקח, סיכה, שתיה, אכילה
 כאשר לזה זה מפטירים היו הישיבה תלמידי אשר איחולים מיני כל הגמרא מציינת
 חנינא רבי מבי לה ואמרי אמי' ר מבי רבנן מפטרי הוו כי: "לבתיהם לשוב נפרדו
 לדור ותקותך, הבא העולם לחיי ואחריתך בחייך תראה עולמך הכי ליה אמרי
 יישירו עפעפיך, רננות ירחיש ולשונך חכמות ידבר פיך, תבונה יהגה לבך. דורים
 דעת יביעו שפתותיך הרקיע כזוהר יזהירו ופניך תורה במאור יאירו עיניך, נגדך

  לשמוע ירוצו ופעמיך מישרים תעלוזנה וכליותיך

 ". יומין עתיק דברי

 לתכלית האדם יגיע כאשר: "מקובצת השיטה מפרש" בחייך תראה עולמך"
 הנשמות עולם לקצת ומגיע נבדל שכל שהן הנשמות לעולם דומה, החכמה

 . גיוואלדיג"... בחייו

 בבחינת הם הזה בעולם כאן אשר אדם בני הם אלו, ישראל צדיקי, הגדולים
 להם קוראים שיש, גבוהים דברים סביבם רואים באמת לכן, ואגב, הבא העולם

 חיים שהם כיון? הדברים מתרחשים באמת כיצד. וכדומה הקודש רוח או' מופתים'
 דברים לפעול יכול, מהטבע למעלה ועצמו גופו עם שחי ומי, מהטבע למעלה
 . הטבע לגבולות מחוץ

  הבא לעולם המצוה עם שלם לבוא

, אמיתי מעשה כי לכם אמרתי כבר, בנפש קנין היא מצוה כל כי שלמדנו כיון
  :ואספר. הפיטשיווקעס כל עם - הפרטים בכל לספר אוהב אני, ונמשל משל לא

 ותפיסה מעולה הרגשה בעל איש, ירושלים מיקירי היה ל"ז ורקר יחיאל רבי
 לגבי מושג לקבל כדי. ההם בימים בירושלים הידוע" ורקר דפוס" בעל הוא( נפלאה
 מליאה שנה כי: והחליט אומר גמר פעם: רבות מני אחת עובדה, הזה הדגול האיש

שניםה"כאחרי? למהכךוכל. עשהאמנםוכך, שלוהדפוסלביתכלליכנסלא
 ואכן, ישיבה בן השנה כל אהיה, ו"הכ שנת, זו שנה: לעצמו אמר, בדפוס שהיה
 ). מליאה שנה ללמוד והלך הדפוס את עזב

 באתי. במיטתו ושכב חלה, ל"ז ורקר יחיאל רבי של זקנותו בעת אחת פעם
 : דלהלן הסיפור את לי סיפר תומו לפי כמסיח. לבקרו

 שלטו התורכים. הראשונה העולם במלחמת והקשים המרים בימים זה היה
, ומגיפות מחלות, רעב, מחסור. פינה בכל ניכרו המלחמה מוראות. בירושלים

 פירוש כאשר, (אבחנה בלא לצבא אנשים גוייסו שבו הנורא המצב - זה לכל ומעל
 החיילים את גייסו התורכים רבים במקרים). בטוח מוות היה הזה הגיוס

, צעירים בחורים של חייהם נכרתו כך. בים האנגלים י"ע הוטבעו שם, לאיסטנבול
 היה ניתן שלא עגונות נשים אחריהם השאירו - נשואים היו שכבר מהם ואלה

 .ביותר טראגי היה המצב. להתירן

 ויהודים גויים, מתחבא היה יכול שהיה מי כל כי, מאליו מובן, אלה בנסיבות
, במלחמה ומפסידים הולכים הם כי ראו התורכים. יגויסו שלא כדי הכל, כאחד

 ופרסמו עמדו לכן. ליום מיום גרוע נעשה שלהם האדם וכוח התגייסו לא צעירים
 ומי. לחזית מיד יישלח - מסתתר כשהוא שייתפס גיוס החייב צעיר כל כי, גזירה

 . וייראו ישמעו למען, יפו שער ליד בכיכר אותו יתלו - אותו שהחביא

 שער ליד יהודים אנשים שני ותלו - איומם את ביצעו אכן שהתורכים לאחר
 . שהתחבאו אלה כל על גדול פחד נפל, יפו

 ומסיבה, התחבא הוא גם זה וברינקר, ברינקר בשם, בירושלים אחד בחור היה
 בעיר האסורים בית הוא הלא" (קישלה"ב במעצר והושם נתפס, נתגלה כלשהי

 ). העתיקה

 היה ניתן קטן במטבע ואפילו, שוחד מקבלים התורכים כי, בירושלים היה ידוע
, צ"שבת אחה ובערב זה כלל י"עפ פעלו המשפחה בני. בממשלה פקיד כל לשחד
 אחד", קישלה"ב משמרתו על שעמד החייל אל ממשפחתו אנשים ניגשו

 אזשנקרא, דינר חצי של חשוב מטבע השומר של ידו לתוך דחף העסקנים
 מבטיח הוא, לשבת מהמאסר לצאת לברינקר יאפשר אם כי לו ואמר", שישליק"

, בעיניו נצנץ שהמטבע, השומר. בחזרה אותו יביא שבת במוצאי כי צדק בהן לו
 . שבת במוצאי להחזירו ישכח לא כי, חמורה באזהרה, אותו שיחרר ואכן נעתר

, אותו להציל כדי שאפשר מה כל לעשות יש כי החליטו המשפחה בני, כמובן
 ובינתיים, במיוחד נסתר במחבוא אותו החביאו הם. זאת לעשות כיצד ידעו לא אך

 השגחה היתה לא שם, תקוה פתח בפרדסי להתחבא מצליחים הרבה כי שמעו
 האזור מושל עם הסכם שהוא איזה היה גם( בירושלים כמו התורכים של קפדנית

 הבעיה אבל). יתפס העיר מאיזור שייצא מי רק יחפשו לא פנימה תקוה בפתח כי
 מירושלים היציאה של הדרך כל לאורך הרי כי, תקוה פתח עד מגיעים כיצד, היתה
 ומאד, לרוב תורכיים חיילים מצויים, לירושלים סמוך, מוצא שכונת מורדות ועד

 .הבולשות ומעיניהם מהם לחמוק קשה

 וחסר מורעב, ותשוש חלוש היה גם הוא. לבד ללכת פחד הצעיר ברינקר
 ואמר התבטא הוא, לגמרי מיואש כבר שהיה עד, רב זמן מוסתר היה כי, כוחות
, עצמי את ואמסור אלך? חיים הם אלה וכי? להפסיד כבר לי יש מה: משפחתו לבני

 . הדין את לקבל הסכימה לא כמובן המשפחה אך. וחסל

, מהגיוס פטור לו שהיה ורקר יחיאל' לר ברינקר של אחותו הלכה, להם בצר
 ומשם, מוצא עד אתו וייצא יתלווה, היינו, אחיה עם חסד יגמול כי ממנו וביקשה

 בשעה. מסכים אני: "לה ואמר יחיאל' ר שמע. תקוה לפתח איכשהו יגיע כבר הוא
 ". יעזור' וה, אתו אלך ואני ביתי בדלת תדפקי בוקר לפנות שלוש

 לשאלת, מיד התלבש יחיאל' ר, בדלת אחותו דפקה היעודה בשעה, ואמנם
, הבית מן חמק כך. מתחמקת תשובה ענה?" בבוקר שלוש בשעה זה מה, "אשתו
 . לדרך אתו ויצא הבחור את עימו לקח

 :רגע מאותו הדברים השתלשלות, ורקר יחיאל' ר לי סיפר

  רוצח תורכי קצין

 במסלול בחרתי, אותנו שיתפסו מבלי הרגילה בדרך ללכת שייך היה שלא כיון
 שלוש, הרים שלושה דרך לעבור עלינו היה זה לצורך. שאול גבעת שכונת דרך

, הראשון ההר את עברנו, הלכנו כך. למוצא להגיע מנת על, ולרדת לעלות פעמים
 הבוקר, השלישי ההר למרומי הגענו כאשר אבל, עברנו אותו ואף השני להר הגענו
 קצין רוכב ההר בתחתית כי עינינו לנגד לפתע רואים ואנו, להאיר התחיל כבר

 קשורים כשהם, שנתפסו משתמטים של שלימה שיירה ומאחוריו סוס על תורכי
 . לזה זה ברזל בשלשלאות

 אכן ואם, אותנו ראה כבר בודאי הקצין: למסקנה מהר הגענו. לרעוד התחלנו
: לו אמרתי מיד אך, לברוח רצה ברינקר. מסובך המצב. אותנו יתפוס בודאי - כך

 לא אפילו הוא! אותך ולתפוס אחריך לדלוק יכול והוא סוס לו יש הרי? תברח מה"
 זה קשורים הם הרי כי אחריך לרדוף בכדי שלו העצורים כל את להשאיר יפחד
 ?..." בבריחתך תועיל כבר מה, לזה

 : יאוש בנימת ברינקר שאל?" אעשה מה אז"

 שנינו, ונצעד וידוי נאמר, ה"בהקב נבטח? נעשה מה פירוש מה: לו עניתי
 מהם נתעלם פשוט, מולם נסתכל ולא וידוי נאמר? מאי אלא. בסכנה נמצאים
 .עשינו כך". שיעזור נקוה'. לה ונתפלל



 

ח 

, הסוס מן ירד, אותנו ראה, כמובן, הקצין. ההר מורד בכיוון בהליכתנו המשכנו
 אם כי, עבורנו למעבר מסויים מקום, רווח השאיר אף הוא. לנו והמתין נעמד
, מהצבא פטורים אנשים הרבה היו אכן, (לעבור נוכל -" בסדר" שאנחנו יתברר

פטוריםשהםאישורשקיבלו, אחרתמדינהתושבי-חוץאזרחיבמיוחד
 מוות' מסכנת נמלט לא כמובן אבל כזה אישור לו היה אמנם יחיאל' ור, מלהתגייס

 ). הבחור עם הליכתו על' בתליה

, פעם אחר פעם, וידוי ואומרים הולכים, סיפורו את יחיאל' ר המשיך, אנחנו
 לא, לפחד לא רק: לבחור אומר אני", הפרקים בין"ו, פעמים שש-חמש אולי אמרנו

 אנחנו כי הבחין ובודאי, ואומרים והולכים, ואומרים הולכים אנו! אליהם להסתכל
 להסתכל לומר ולא וממשיכים אליו קרובים כבר אנו הנה, משהו ממלמלים

 וממש, בהליכתנו ממשיכים אבל. ממש ידו על אנחנו: המכריע הרגע ובא, אליהם
 !... ממש' ה חסדי, ניצלנו, לעבור לנו נתן הוא: ופלא נס

 מבט שום הפנינו לא, אותו עברנו כבר כאשר גם אבל, יחיאל' ר אומר! ניצלנו -
 מטר כמאה שעברנו לאחר ורק, ולהתפלל וידוי באמירת המשכנו עוד, אליהם
 האסירים שיירת לעבר צועק שהוא ושומעים סוסו על עולה הוא כיצד שמענו
 ... לכו כלומר", יאלא: "התורכית בשפה

 ההר את אתם עבר הקצין כי שהבינונו עד, מטרים עשרות כמה עוד הלכנו
 הלא, והתנשקנו התחבקנו, לרווחה נשמנו. נעצרנו ואז, ההר במורד באופק ונעלם
 ! לחיים ממות - גמור בנס ממנה יצאנו ה"וב בסכנה היינו שנינו

 שלום' ר נא שמע: לי אמר הוא, הדברים קורות את לספר יחיאל' ר סיים כאשר
 של הרגע באותו ברינקר לי שאמר מה הוא הדבר עיקר כי, הכל לא זה, בבקשה
 : ההצלה

 כל' של המצוה את קיימת עכשיו הלא" - בהתרגשות לי אמר -!" יחיאל"
 הכל ולעשות להשתדל תראה' מלא עולם קיים כאילו מישראל אחת נפש המקיים

 !" ו"ח אותה תאבד בל, הזו המצוה עם שלם הבא לעולם לבוא

 על לשמור, גדולה שעה באותה בחור של נפלאה הרגשה שומעים אתם
 .הבא לעולם מצוחצחת עימה לבוא המצוה

 (להגיד)

 
 כה)-ושפטו העדה, והצילו העדה (לה, כד

לצדד להציל את הנאשם ולהשתדל לזכותו (פסחים יב, מכאן שיש לסנהדרין 
מקרה של ספק. עד שסנהדרין ההורגת אחת לשבעים שנה א). ולהימנע בכל 

נקראת חובלנית, ורבי טרפון ורבי עקיבא אמרו שאילו היו בסנהדרין לא היה אדן 
 נהרג מעולם, מחמת הספק. (מכות ז, א)

והתורה, לשון הוראה (זוהר ח"ג נג, ב). לכאורה, מה לנו ולזה, הלא איננו חברי 
ראל מסלאנט זצ"ל שכל אדם הוא למעשה דיין סנהדרין. אבל כבר השריש רבי יש

על עצמו, בכל אורחותיו. פוסק לעצמו בדיני שבת החמורים, באיסורי סקילה, 
ובלשון הרע השקולה כנגד שלוש העברות החמורות שבתורה (ערכין טז, א). 

(במדבר רבה כא, ד), משום שמאבדו  רגו"וובכלל, אם "גדול המחטיאו יותר מן הה
הרי שעובר עבירה הוא כמתאבד. כמה יש לאדם להיות ירא חטא, משני עולמות, 

פורשים משבעים שערי המותר מיראתם שער אחד שהיו "ולהמנות על אותם 
 משערי האיסור" (חובות הלבבות שער התשובה פרק א'). 

כיוצא בכך פירש ב"תפארת ישראל" (סוף קידושין) מאמרם: "טוב שברופאים 
רופא, הרמב"ם והרמב"ן, ועד לרבי חיים דוד  לגיהנם". ותמוה. שמואל היה

מפיטריקוב ולרבי שמואל העליר מצפת, זצ"ל. איך יובן. וכתב "שאין מאמר זה 
גנאי לרופא, אלא שבח לרופא המומחה. שהטוב שברופאים, אין כוונתו לכשר 
שבהם, רק למי שחושב את עצמו שהוא המומחה היותר גדול שברופאים, הוא 

בגאוותו זאת סומך על ידיעתו ואינו מתייעץ עם חבריו, גם שהמעותד לגיהנם. 
אינו חושש לעיין היטיב בספרי הרפואות לפני שיתן לחולה סממני הרפואות 

 לוודא שלא יזיקהו, ואינו זהיר בדיני נפשות".

ואנו, לפני שאנו פוסקים לעצמנו היתר באיזה הלכה, האם נועצים אנו במורה 
ים. והלא כבר אמרו ("שבות יעקב" ח"ב. "פרי הוראה ומעיינים בספרי הפוסק

מגדים", משבצות זהב סדר ג') שהמורה הוראה מבלי שהסתכל בספר, דינו 
 "כמורה הוראה בפני רבו"! 

היו שם שולחנות עגולים, עם פעם הייתי בשמחה באולמי וגשל.  –ואספר 
ך הקיר. מקום פנוי לרוב. כנראה שכולם אוהבים לשבת ליד שולחן צר וארוך, לאור

רוצים לזכות בקנין תורה של "דיבוק חכמים" (תנא דבי אליהו זוטא יז). לא היה 
מקום לדחוף שם סיכה. ישבתי ממול, ברווחה, לקיים מצוות "והיו עיניך רואות את 

 מוריך" (ישעיהו ל, כ). 

הגיע רופא חרדי. לא התיישב במקום פנוי. עמד ממול, והסתכל. בעל השמחה 
יצא מגדרו: "רבי פלוני, רבי פלוני, יבא נא". העיף מבט, ניגש לראש כולל נכבד: 

הקים אותו והושב את הרופא, שקיבל את הכבוד בטבעיות. "יואיל נא, במחילה". 
 ז, מי אם לא.ראש ישיבה לימינו, אב בית דין משמאלו, והוא במרכ

הרתיח אותי, איזו עזות. בהרגשה כזו, האם יוועץ במישהו? הלא הוא ואפסו 
 עוד.

בעל השמחה ביקש שאומר מספר מילים. לחשתי לו: "אתה מכבד כל כך את 
 הרופא, כנראה מפני שאין לך מספיק כסף לשלם לו. אז תרשה לי לשלם לו.

האישי של רבינו הקדוש פתחתי ואמרתי: "רבותי, שמואל היה רופא. רופאו 
(בבא מציעא פה, ב). והיה ראש ישיבה בנהרדעה (שבת קטז, ב) וכל רז לא נעלם 

על גדלותו בתורה, ו"מלך" בה  ממנו (חולין נט, א) וקראוהו "אריה" (מנחות לח, ב)
(בבא קמא צו, ב). ועם כל זאת לא נקרא בשם "רבי", אלא בשם "שמואל" סתם, 

 ו רבי פלוני! אתמהה!"והרופא דנן, קוראים אות
ראיתי שהשאלה מצאה חן בעיני כולם, וביחוד בעיני רבי פלוני. אכן, זכה למה 

 שלא זכה שמואל בקוראי שמו!

"אבל זו משנה מפורשת במסכת בבא מציעא (פ"ב מי"א): אבידת אביו 
ואבידת רבו, של רבו קודמת. מפני שאביו הביאו לחיי העולם הזה =, ורבו מביאו 

 –לם הבא לחיי העו

מעתה, רבותי, הכל מובן! שמואל היה רופא מומחה, והחולים שעברו כמעט 
והחזירם לחיי העולם הזה, לכן לא נקרא רבי. לעולם שכולו טוב החלימו תחת ידו 

אבל יש רופאים שמביאים את המטופלים לחיי העולם הבא, בדין יש לקרותם 
 בשם רבי"...

 ת כסאו לאותו ראש כולל... איי, באותו הרגע הוא היה מוכן לתת א

  ומי שצוחק, מכה "על חטא" על לב הזולת!
ראש, נפשותינו שלנו. נכנסים עצמינו חותכים דיני נפשות בקלות האין אנו 

 בשדות מוקשים!לספקות בעניני הלכה, פוסעים בזחיחות 

      (והגדת)

 בדרך הדרוש  
 אחר המדינים מאת ישראל בני נקמת נקום משה אל' ד וידבר

 (לא, ב)   עמך על תאסף
 ויש, עמיו אל יאסף המדינים נקמת אחר דוקא למה קשה

 האי שאל) א"ע ט"ל דף( סנהדרין' במס דאיתא מה פ"ע לתרץ
 אילימא קטבל במאי למשה קבר כי הוא כהן אלקיכם ג"לר מינא
 אשר כל דכתיב בנורא אלא מים בשעלו מדד מי כתיב הא במים
 יבוא לא אשר כל הפסוק מכח נמצא במים תעבירו באש יבוא לא

 תירוץ לו' הי לא כ"דאל למשה לקבור יכול ה"שהקב מוכח באש
 אהרן מיתת בשעת במדרש איתא, מדין געולי גבי כתיב והפסוק
 שאמר וזה אותו יקבור בעצמו שהוא למשה ה"הקב הבטיחו
 מכח נמצא באש יבוא לא אשר כל ממילא' וכו נקמת נקום הכתוב
 אל תאסף אחר א"לז אותך לקבור יכול שאני מוכח הזה הפסוק

 עמך.           
 (מדרש יונתן)

 אחר המדינים מאת ישראל בני נקמת נקום משה אל' ד וידבר
 הידוע י"עפ הסמיכות' פי ביוסף עדות' (לא, ב) בסעמך  על תאסף
" הסלע אל ודברתם" אליו ת"השי שאמר' עשה'ב חטא דמשה
 ימיו כל' ואי ריתחא בעידן מענשינן העשה דעל וידוע ,הכה והוא
 עמכם עשיתי צדקות כמה' בגמ' כדאי ה"הקב כעס לא בלעם של

 כ"וא, בלעם חיי ימי כל ז"ע' במד' ואי, הימים באותן כעסתי שלא
 אבל, למות משה יוכל ולא ריתחא עידן' הי לא בלעם ימי כל

 יוכל שוב ואז, בחרב הרגו בעור בן בלעם אז מדין נקמת בנקום
 .עמך אל תאסף ואחר שפיר ואז, לכעוס ה"הקב

 (ילקוט האורים).

 ביד לצבאותם מצרים מארן יצאו אשר ישראל בני מסעי אלה
'. וגו ה פי על למסעיהם מוצאיהם את משה ויכתוב ואהרן משה

 )לג, ב(
 אפילו עשה שלא דפשיטא' ה פי על שאמר במה לדקדק יש

 '. ה פ"ע לא אם קטן דבר
 משה ביד' אומרו על הקשה דהאלשיך, לפרש ונראה

 אלה יהיו ואיך, אהרן מות אחרי היו מסעות קצת והא' ואהרן
 . ואהרן משה ביד מסעי

 מוקדם אין' ל"קי דהא זו קושיא לתרץ יש לכאורה והנה
 מוקדם אין באמת למה להקשות יש אך'. בתורה ומאוחר
' ס דף גיטין' במס דאיתא בפלוגתא תליא זה אכן. בתורה ומאוחר

 שנאמר, ניתנה מגילה מגילה תורה בנאה' ר משום יוחנן' ר אמר
 מגילה י"ופירש. ניתנה חתומה תורה אומר לקיש בן שמעון ר' וכו

' מ ולבסוף, כותבה היה למשה פרשה כשנאמרה ניתנה מגילה
 ניתנה חתומה. ותפרן בגידין חיברן, הפרשיות כל כשנגמרו שנה
 הפרשיות כל שנאמרולאחר  שנה' מ סוף עד נכתבה לא י"פירש
 עד פה על לו סדורות היו ושניה ראשונה בשנה לו והנאמרות כולן

 מגילה מגילה אמרינן דאי אלו ד"מ ב בין והנפקותא. כ"ע שכתבן
 פרשה כל דהא, בתורה ומאוחר מוקדם דיש ל"עכצ ניתנה

 כ"ג היה שניה פרשה לו שנאמרה ולאחר כותבה היה לו שנאמרה
 חתומה ד"למ אבל. בגידין וחיברן הפרשיות כל וכן, כותבה
 יש כ"א, שנה' מ לסוף עד כולה התורה כל נכתבה שלא, ניתנה
 . בתורה ומאוחר מוקדם דאין לומר

 התורה נכתבה שלא נמצא ניתנה חתומה ד"מ על וקשה
 האיך כ"א, הפרשיות כל לו שנאמרו לאחר שנה' מ לסוף עד כלל

') ס דףשם( ל"קיי הא פ"בע הפרשיות על לחזור משה רשאי היה
 מה כפי והיינו. פ"ע לאומרן רשאי אתה אי שבכתב דברים
' אנכי.) 'קה דף( שבת' במס ל"דס דמאן במפרשים דאיתא
 דהתורה ל"ס מריה'א אמנין'נ תיבה'כ היבה'י למפרע נוטריקון

 לאומרם יכול ה"הקב היה לפי שלא בכתב להיות צריכה היתה
 היבה'י תיבה'כ עימה'נ מירה'א נוטריקון' אנכי' ל"דס ומאן, פ"בע
 שלא כאן לקיש ריש וכדעת פ"בע לכתחילה אמרם ה"דהקב ל"ס

  כתיבה יהיבה ד"למ כ"וא, שנה' מ לסוף רק התורה כתב
 ל"ועכצ פ"בע לאומרם משה רשאי היה לא אמריה נאמנין

 נעימה אמירה ד"כמ ל"ס ניתנה חתומה ד"מ. פליגי בזה דבאמת
 חוזר כ"ג משה והיה פ"בע אמר ה"הקב כ"וא, יהיבה כתיבה
 רשאי אתה אי שבכתב דברים ל"דקיי והא פ"בע הפרשה
 משה אבל, משה אחר הבאים הדורות על קאי פ"בע לאומרם
 כי, פ"בע לאומרם כ"ג רשאי היה פ"בע ה"הקב מפי ששמע
 . בכתב היתה לא עדיין זמן באותו

, ואהרן משה ביד' וגו ישראל בני מסעי אלה, ש"א והשתא
 דאין ל"ועכצ, אהרן מיתת אחר היו מסעות קצת הא וקשה
 ועד ניתנה חתומה דהתורה ל"עכצ כ"וא, בתורה ומאוחר מוקדם

 הפרשיות חזר האיך וקשה, פ"בע לו סדורות היו שנה מ סוף
 לכך פ"בע לאומרם רשאי אתה אי שבכתב דברים הלא פ"בע

 ל"ר, דייקא' ה פי על למסעיהם מוצאיהם את משה ויכתוב אמר
, פ"בע אומרם היה כ"ג ה"הקב כי, שבכתב דברים היו לא דעדיין

 .ק"ודו פ"בע לאומרם רשאי כ"ג משה היה כ"וא
 )ונחמה ישועה בא(
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 נפלאים  ליקוטים
 מטות מסעי פרשת

 

לעי"נ הרה"צ 
  בנימין ביינושבן ר'  נחספ

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 

 )ג ,ל" ('לד נדר ידור כי איש"
 אבל ומיושב בדעתו איש כשהוא דורישי – נדר ידור כי איש

 . כבהמה איש ונמשל בגדר אינו בכעסו הנודר
 )יקר כלי(

 

 "וה' יסלח לה כי הניא אביה אותה" (ל, ו)
קשה, אם אביה הניא אותה, א"כ מדוע היא צריכה לסליחה? 

אביה והפר לה, והיא אלא, הכתוב מדבר באשה שנדרה ושמע 
לא ידעה ועברה על נדרה בכוונה, והנה, אע"פ שלא עברה על 
חומר איסור נדר בגלל שאביה קדם והפר, בכל אופן זקוקה 
האשה לסליחה וכפרה כיון שבדעתה התכוונה האשה לעבור 

 איסור, "וה' יסלח לה".
כשהיה ר' עקיבא מגיע לפסוק זה היה בוכה, ואמר: ומה מי 

כול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה טעון סליחה שהתכוון לא
וכפרה, המתכוון לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר חזיר על 

 אחת כמה וכמה. (נזיר כ"ג) 
הקשה רבי לייב חסמן זצ"ל (בספרו "אור יהל") וכי צריך קל 

 וחומר כדי לדעת חומרת איסור חזיר, הרי זה לאו מפורש? 
סור במעשה האכילה, אלא ותירץ, שהקל וחומר אינו מחדש אי

ומה אם כונה לדבר עבירה שלא יצאה לפועל  –על הכוונה. 
צריכה סליחה וכפרה, על אחת כמה וכמה כונה פגומה 

 שהולידה מעשה עבירה צריכה סליחה וכפרה.
והוסיף רבי לייב, רבי עקיבא הגיע לפסוק וירד לעומק 
משמעותו ובכה, ואנו כביכול מגיעים לפסוק זה כל שנה, 

 וכנראה שלא מגיעים...
יתירה מכך רבי עקיבא כל פעם שהיה מגיע לפסוק זה היה 
מתעורר מחדש ובוכה, ומעולם לא למד בדרך של שגרה אפילו 

 כאשר חזר אלף פעמים.
 

 ״ותהיינה מחלה תרצה וחגלה״ (ל, יא)
הרב מרדכי נויגרשל שליט״א נשאל, מדוע מוזכרות כה מעט 

ופת המשנה והתלמוד עוד נשים ביחס לגברים בתנ״ך ובתק
 פחות? שאלות שכל יום עולות על סדר היום..

והשיב, לעם ישראל במדבר ניתנו שלוש מתנות: הבאר, המן 
וענני הכבוד. הבאר בזכות מרים, המן בזכות משה וענני הכבוד 

שבעת ימי  -כזכות אהרון. והנה אנו עושים זכר לענני הכבוד 
בשבת. לעומת זאת לא לחם משנה  -סוכות. עושים זכר למן 

עושים כל זכר לבאר, וזאת למרות שמבין שלושת המתנות אין 
הבאר. בלי  -ספק כי הנחוצה ביותר היא זו שניתנה בזכות מרים 

ענני כבוד ניתן לשרוד במדבר, עובדה היא שיושבי המדבר חיים 
ככר אלפי שנים למרות התנאים הקשים. בלי מן אפשר 

ים, היו להם בהמות. לעומת זאת, להתקיים, הרי היה להם שלוו
אין אפשרות להתקיים ולו גם ימים ספורים בלי מים. בכל זאת, 

 לא עושים כל זכר למתנת הבאר?
והביא מה ששמע מהגאון רבי מרדכי אליהו זצ״ל שאמר כי 
מתנת המים היתה בזכות מרים, המים הם כמו האישה. הם 

לא רואים נמצאים בכל מקום, הכל מלא מים. אבל בדרך כלל 
אותם. בחומרי בנין יש מים, החשמל נוצר על ידי זרמי מים, 
הפירות והירקות ספוגים במים, אבל, כאמור, אין רואים אותם. 
כך גם האשה ביהדות, מגע ידה מורגש ככל, אבל בצניעות 

 ובצורה שלא רואים אותה.
את אותו לקח אמר הרב זצ״ל אפשר ללמוד על התורה. כל דבר 

ו את יסוד המים ובדרך כלל לא רואים אותם. כך בבריאה יש ב
התורה שנמשלה למים היא הקיום של כל העולם. ובני אדם 
שאינם מעמיקים לחשוב לא יודעים שכל קיומנו הוא על ידי 

  התורה!
 (להתעדן באהבתך)

 

 ג) "החלצו מאתכם אנשים לצבא" (לא,
 אז ,היינו האנכיות שבכל אדם ,אם נחלוץ מעמנו את ה"אתכם"

שייך שנהיה "אנשים לצבא" ללחום מלחמת ועבודת הבורא 
 יתברך.

 

 "לתת נקמת ד' במדין" (לא, ג)
הקב"ה אמר למשה נקמת בני ישראל; על זה שהחטיאו את בני 
ישראל לקב"ה כאילו מחל להם אבל לא מחל להם שגרמו 
למיתת עשרים וארבעה אלף מישראל, והיות שמיתתו של 

ישראל  לו הי' אומר נקמת בני משה היתה קשורה במלחמה זו
היו אומרים בני ישראל שהם מוחלים על נקמתם בשביל 
להרחיק מיתתו של משה, אולם משאמר להם נקמת ד' לא דחו 

 (כלי יקר) הדבר.
 

 "ויקצוף משה" (לא, יד)
לכל מכונית יש בלמים. לשם מה? כדי לבלם ולעצר את 

מנגדים. המכונית בשעה הנחוצה. במכונית פועלים כחות 
המנוע יש בכחו להניע את המכונית, אך הבלמים יש בכחם 

 לעצר אותה.
האדם הנו מכשיר נפלא, יציר כפיו של הקב"ה. כחות רבי לאין 
ספר פועלים בו. כחות המניעים אותו לפעל ולנוע. אך מן 
ההכרח הוא, שיפעל בו גם הכח הבולעם, העוצר אותו בעת 

 הצורך. אימתי?
אמרו בגמרא: אמר רבי אלעא, אין העולם מתקיים אלא בשביל 
מי שבולם את עצמו בשעת מריבה, שנאמר: "תלה ארץ על 
בלימה". בזכות אותם אנשים היודעים כי עת לחשות, יש קיום 

ין לכל העולם. ואימתי עת זו? שעת מריבה. בשעת מריבה א
אנשים מוכנים לשתק, והתוצאה היא השתלטות הכעס על 
האדם. מדוע כועסים אנשים על זולתם? התשובה מזעזעת 

 ומחרידה, אבל אמתית: חסר אמונה גורם לכעס.
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 נפלאים  ליקוטים
 מטות מסעי פרשת
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כאשר נגש לאדם כועס, ונאמר לו: 'אינך יהודי מאמין!' הוא 
יזדעזע: 'האם משום שאני כועס על חברי שפגע בי, שהעליב 

לי נזק, אינני בכלל יהודי מאמין? וכי מה הקשר בין אותי, שגרם 
 השנים?

אך העניין הוא שאדם שכועס חושב שחברו גרם לו רעה, אבל 
לאמתו של דבר החבר הוא רק שליח מההשגחה העליונה, כדי 
שהאדם יקבל עליון או נזק המגיע לו, ומה טעם לרגז ולקצף על 

מסוימים  שליח?! מכאן שהכועס חושב חס ושלום, שעניינים
 נחתכים על ידי בשר ודם, והרי זוהי כפירה!

הבולמים פיהם בשעת מריבה, חיים בהרגשה ומצהירים, כי 
רצון ה' הוא השולט והמנהיג, ולכן תגובתם במקרים כאלו היא 

 השתיקה, כי הרי ה' אמר לו קלל!
 

 "ומקנה רב" (לב, א)
נוראות כתב בש"ך עה"ת לבאר את טעם הדבר מדוע לא רצו 

י גד ובני ראובן לעלות עם יתר עם הקודש אל עבר הארץ בנ
הטובה והרחבה, אלא מאחר והם היו 'בדגל' אחד עם מחנה 
שבט שמעון (כי כך היה סדר הדגלים, שבדגל בני גד היה מטה 
ראובן ומטה שמעון) ולאחר שחטא זמרי בן סלוא נשיא  בית 

יפה אב לשמעוני, שוב לא רצו בני גד ובני ראובן להיות בכפ
כי חששו שמא אף בארץ ישראל  –אחת עם 'חברים רעים' 

יעלה חלקם להיות יחד עם בני שמעון, לכן העדיפו להשאר 
בחוץ לארץ עם 'חברים טובים' מאשר בארץ ישראל עם חברים 

 שאינם טובים. 
וכך אמרו שפעם שאל 'ראש ישיבה' את אחד הבחורים 

וש תיבת שהתחבר לחברים מפוקפקים ... שמא תדע מהו פיר
ותמגר הנאמר בברכת המינים, לא ידע הבחור פירוש המילות, 
אמר לו רה"י, אף אני לא ידעתי פירושה של תיבה , אבל זאת 

כי איננו דבר טוב, כי התבוננתי על שכניו וידידיו וראיתי  –אדע 
עקר ותשבר ולאחריו ותכלם לפניו ת –שכולם מינים רעים הם 

 , ה"י מכל אלו ...ותשפילם
 ר הפרשה)(בא

 

 "ויסעו מהר שפר ויחנו בחרדה" (לג, ד)
פעם אחת ישב הרה"ק ה"חוזה מלובלין" זיע"א במסיבה עם 
תלמידיו הק', ודרש תורה על כל מ"ב המסעות שנזכרים 
בפרשה, כשהגיע לפסוק מהר שפר ויחנו בחרדה" לא פירש על 
פסוק זה. נענה לו תלמידו הרה"ק רבי צבי הירש מזידיטשוב 

אמר שיש לו לומר תורה על פסוק זה, ואמר בזה כי הנה זיע"א ו
מצינו באברהם אבינו ע"ה שנקרא הר שאמרו חז"ל (מסכת 
פסחים) לא כאברהם שנקרא הר, וגם מצינו ביעקב אבינו ע"ה 
שנקרא שפר, כמאמר חז"ל (מסכת בבא בתרא) שופריה 
שיעקב מעין שופריה דאדם קדמאי, וכן מצינו שיצחק אבינו 

חרדה כמו שאמר הכתוב ויחרד יצחק חרדה גדולה  ע"ה נקרא
עד מאד, והפירוש הוא, שהנה איתא (מסכת שבת) אמרו חז"ל 
דלעתיד לבוא יאמר הקב"ה לאברהם, בניך חטאו, ויאמר לו 
רבש׳׳ע, ימחו על קדושת שמך, וכן יבא אל יעקב ויאמר לו, בניך 

בא חטאו, והוא משיבו ג"כ, ימחו על קדושת שמך וכר, ואח"כ י
 אצל יצחק אבינו ע"ה ועשה לו חשבון, עי"ש.

ועפי"ז אפשר לפרש, ויסעו מהר שפר היינו יסעו ״מהר״ שרומז 
לאברהם אבינו, וכן יסעו משפר שרומז ליעקב אבינו, ויחנו 
בחרדה, היינו ביצחק אבינו שנקרא חרדה, דהוא עשה חשבון 

 ואמר פלגא עלי ופלגא עלך וכו'.
 

 בשגגה (לה, יא)ונס שמה רוצח מכה נפש 
פעם נכנס בחור לכ״ק אדמו״ר הפני מנחם מגור זצ״ל, שאלו 
הרבי מה הוא לומד, וענה מסכת מכות. שאלו, היכי תימצי 
שאדם לא הרג נפש ואעפ״כ חייב גלות? הבחור התמהמה 
בתשובתו, ענהו הרבי, זו גמרא מפורשת (מכות יא.) תלמיד 

 שגלה מגלין רבו עמו.
זצ״ל בעניין זה, הרי אמרו בגמרא (תענית עוד שח ה״פני מנחם" 

כג:) או חברותא או מיתותא, א"כ למה חברו אינו גולה עמו. 
ותירץ שחבר צריך לגלות מעצמו ואין צריך לצוות עליו, וחבר 
שצריך לצוותו אינו חבר. עוד תירץ שהגמ' אומרת שם מכאן 
שלא ישנה אדם לתלמיד שאינו הגון, לפי שאם יגלה יצטרך 

עמו. אבל בחבר לא טוב יש לחוש שאם יגלה עמו יגרר לגלות 
 אחר מעשיו ויתקלקל, שאין טוב להתחבר עם רוצח.

 (דף על הדף מכות י.)
 

״ויסעו מרפידם ויחנו במדבר סיני ויסעו 
-ממדבר סיני ויחנו בקברת התאוה״ (לג, טו

 טז)
המתבונן בפסוקים אלו ימצא שבדרך כלל, כאשר התורה 

שאליו הגיעו ובאותו מקום אירע דבר כלשהו מספרת על מקום 
הרי היא מציינת את אותו מאורע: כגון שבאו אלימה, ושם  -

שתים עשרה עינות מים ושבעים תמרים, וכן כשבאו לרפידים 
מציינת התורה שלא היה להם מים לשתות, אך לעומת זאת 

אין היא  -כאשר התורה מספרת שבני ישראל באו למדבר סיני 
המאורע החשוב ביותר בחיי עם ישראל: שבמקום מציינת את 

 זה ניתנה לישראל התורה הקדושה!
כך העיר הגאון רבי דוב אליעזרוב, רבה של שכונת קטמון 

 בירושלים ובעל שו״ת ״שאלי ציון״, ויישב בביאור נפלא:
התורה ציינה רק את אותם דברים שהיו ואינם, דברים שעל פי 

ות, אלא שהפסוק מציין דרך הפשט אין בהם כל ענין לדור
שצריך בכל זאת לזכור שדברים אלו היו. התורה שניתנה כהר 
סיני, לעומת זאת, הרי היא קיימת לנצח נצחים, ועוד: שבכל יום 
ויום צריכה היא להיות בעיני האדם כאילו ניתנה היום, כמו 

בכל יום יהיו בעיניך  -שדרשו חז״ל: "אשר אנוכי מצוך היום 
כך אין התורה מציינת זאת בין המאורעות כחדשים", ומשום 

שקרו בעבר, כי קבלת התורה היא ענין השייך בהווה ובעתיד, 
  בכל יום מחדש!

 (כמוצא שלל רב)
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 "ככל היוצא מפיו יעשה" (ל, ב)

סיפר הגאון ר' מאיר שפירא זצ"ל ראש ישיבת חכמי לובלין 
לתלמידיו, שבהיותו רב בלובלין, ראה בפנקס החברא קדישא 
סיפור שמצוה לפרסמו, למען ידעו כמה גדול כח התורה. 

 440לרבינו המהרש"ל (שהיה רב וראש ישיבה בלובלין לפני 
שהתאלמן מאשתו. חלפו כמה חודשים שנה) היה תלמיד 

מפטירתה והאברך עודנו מתהלך אפוף מרה שחורה. קרא לו 
המהרש"ל ושאלו לפשר הדבר, לאחר שהפציר בו רבות, גילה 
התלמיד שכאשר שכבה אשתו על ערש דווי, הבטיח לה 
בתקיעת כף שלא ישא אחרת לעולם. אמר לו המהרש"ל, על פי 

ה ליה נשבע לעבור על המצוה, דין תורה השבועה לא חלה, דהו
מותר לך, ועליך להקים בישראל, ולזכות להעמיד דורות. 
התלמיד עשה כפקודת רבו ונשא אשה. לא עברו ימים מועטים 
וכל לובלין היתה כמרקחה, האברך נפטר לבית עולמו. משספרו 
זאת למהרש"ל, ביקש להזמין את אנשי חברה קדישא, וציוה 

תו ולהתנהג בו כרגיל, וכשיהיו להם לעשות לאברך את טהר
מוכנים להניחו בקברו, יודיעו לו. וכך עשו. לקח המהרש"ל 
פתקא ורשם, שלום לכם פמליא של מעלה, אני פסקתי על פי 
דין תורה שתלמידי מותר וחייב לשאת אשה, ואני גוזר "בכח 
התורה" שתחזירו לי תלמידי. חתם שמו, וציוה להניח הקלף ביד 

בר, ולהשאיר את הקבר פתוח, ושכולם יעזבו המת, להניחו בק
את בית העלמין. לא עברה שעה קלה, האברך יצא מקברו 
בתכריכיו, והתהלך ברחובות כאילו מאומה לא קרה... כשבא 
המת עם תכריכיו לביתו, נבהלה אשתו וברחה לבית אביה. 
בבוקר שלח המהרש"ל לתלמיד שילביש בגדיו ויבוא לישיבה, 

יבה פחדו התלמידים לשבת על יד מת. גזר כשהתלמיד בא ליש
המהרש"ל "בכח התורה" ששר השכחה ישתלט על לובלין, 
וישכיח את כל העניין. וכך הוה, לאחר ימים מספר נשכח כל 
העניין מאנשי לובלין, האברך שב להיות כאחד האדם, וזכה 

 לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות.
 

 "או השבע שבועה" (ל, ג)
 מעשה שאירע במלכות בבל, שיהודיה לא נזהרו בשבועת שווא.

סיפר הגאון רבי יוסף משאש זצ''ל מטלמסאן: שלפני שנים 
רבות ראה בספר, מעשה שאירע במלכות בבל שהתגוררו בה 
כעשרת אלפי יהודים ומתי מספר גוים. ומנהג מגונה היה מצוי 

ים בין היהודים: שבועת שווא היתה רגילה על לשונם. אנש
 נשים וטף היו ממהרים להשבע על דבר של מה בכך. 

פעם התארח אצלם חכם אחד ושמו רבי בנימין. כשראה את 
 טיף להם מוסר, אך הם לא שעו אליו. ימנהגם הרע הוכיחם וה

אמר להם: ''כי 'בעוון שבועת שווא נגעים באים'. לעגו לו 
 ואמרו: ''מימי אבותינו שגורה שבועת שווא על לשוננו ולא

 ראינו נגעים''!
אמר להם: ''כי ד' מאריך אף, אך לבסוף גובה את חובו. ודעו כי 

' חיה רעה באה לעולם על שבועת שוואכתוב במסכת אבות: '
ט). ובני אדם מתמעטים והדרכים משתוממים''. צחקו  ,(ה

ואמרו: ''וכי מאין תבוא חיה רעה, הלא אין יערות סמוכים לעיר 
 רעה''!  ומעולם לא ראינו כאן חיה

בסמוך שיירה של סוחרים פרסיים עברה כמה ימים לאחר 
נמרים  2מם לאותה עיר, שפניהם להודו למכור סחורותיהם וע

ברזל וכבולים בשרשראות.  ואים בכלובלכשהיו אריות  7-ו
הסוחרים לא האכילו את החיות עד שמחמת הרעב הממושך 

 וטורח הדרך התעלפו. סברו הסוחרים שהחיות מתו.
ו הסוחרים לפשוט את העור מעליהם. פתחו את בריחי בקש

הכלובים והתירו את שרשראות הברזל. אז התנערו החיות 
האימתניות וזנקו על שוביהם וטרפום. לאחר מכן המשיכו לעיר 
ודרסו וטרפו ועשו בה שמות ותהי מהומה גדולה בעיר שבעה 
ימים ושבעה לילות. מרוב טרף ושבעה נתייגעו החיות. כמה 

ודים שמו נפשם בכפם ובעזרת חרבות ורומחים הרגום. מנו יה
ם נפש. ספדו יאת הנטרפים והדרוסים ומצאום ביותר מאלפי

 לא ישוב ריקם.  רז"לכי אמת דבר רבי בנימין ודבר אחד מדברי 
 

 "ויקצוף משה" (לא, יד)
מעשה ביהודי אחד בשם זלמן מעיירה ששמה לא פורש 

לא דבר היה -כל דבר "שהצטיין" מאוד במידת הכעס, על
מתרתח, ולכן כינוהו בשם "זלמן כעסנר". לימים כשהגיעה 
שעתו להפטר מהעולם, נכנסו אליו אנשי חברא קדישא ושכניו, 
להיות נוכחים בשעת יציאת הנשמה. הקול נשמע בעיירה כי 
זלמן הולך להסתלק, כמה ילדי שובבים שהיו סקרנים לראות 

כניסום פנימה, עלו וטיפסו את מחזה הפטירה, וביודעם שלא י
זלמן שוכב על מיטתו,  על החלונות והשקיפו לתוך החדר.

 ובעוד כמה רגעים עומד הוא להחזיר את נשמתו ליוצרה.
ובתוך המון מחשבותיו המתרוצצות במוחו בשעת פרידתו 
והנה... הוא מגלה כמה ילדים עומדים על יד חלונותיו 

מתרתח, לדבר אינו  ומסתכלים עליו... בשארית כוחותיו הוא
מסוגל יותר, הוא מקמץ את אגרופיו ומנפנפם לעבר הילדים 
בזעם כאומר להם: "הסתלקו מכאן"! מילים אלו שהתאמץ 
להוציאם מפיו נשארו תקועים בגרונו, ומיד החלה הגסיסה. וכך 

 נפח את נשמתו... (מפי הגאון רבי שלום שבדרון זצ"ל)
כחים במעמד זה, איך "זכה" זלמן, כי מוסר השכל למדו הנו

אדם שלא מחנך עצמו ולא מרסן מידותיו בכלל וכעס בפרט, 
לאיזה מצב יגיע ולאן יובילו אופיו הרע. כי ילווהו עד יציאת 

 נשמתו, עד דכדוכה של נפש...
 

הפילוסוף הידוע סוקרטס, הצטיין במידת הסבלנות, אף שלו 
 אשה רעה אשר מיררה את חייו, היה מתנחם כי בגללה הוא

 מסתגל לסבול כל אדם.
פעם קרא לכל אוהביו אל המשתה אשר הכין להם. השולחן 
היה ערוך במטעמים ומגדנות, והנה אשתו נכנסת ותלך להפוך 
את השולחן. לפליאת המסובים על שתיקתו השיבם: הרי לפני 
כמה ימים קרה שתרנגולת קפצה על השולחן ועופפה בכנפיה, 

 ההתקצפו עליה? (נועם המידות)
עם אמר: אוזני כבר רגילות לשמוע כזאת, כמו הטוחן פ

 בריחיים, שכל עוד יוסיף לשמוע קול הריחיים ישמח (שם)
ופעם כשתמהה ידידו לפשר שתיקתו מתעלולי אשתו, ושאלו: 
הרי יש לך מקל ותמחוץ בזה את ראשה? השיבו: התקצוף אתה 



 

 ~2 ~  

 נפלאים  סיפורים
 מטות מסעי פרשת

 

 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

בהמיות הברבורים? וכשם שאין לקצוף על הברבורים, היות 
יודעים שיש תועלת מהם בהולדתם אפרוחים, כן אותה  ואנו

 תועלת יש לי מאשתי... (שם)
אומר רבי  –ועם כל ההתפעלות מסבלנותו של הפילוסוף הגוי 

גם בחז"ל מצינו שאשת רבי  –ירחמיאל שולמן מנובהרדוק 
חייא ציערתו, וכי היה מוצא דבר היה נותן לה במתנה, אמר לו 

השיבו: עדיין שתי מעלות מצאתי  רב: והרי היא מצערת אותו?
א) דיינו שמגדלת בנינו. ב) מצילה אותנו מן החטא (יבמות  בה:

  סג.)
שניהם התאזרו בסבלנות וסבלו בדומיה את נשותיהן הרעות, 
אך בכל זאת הבדל רב ביניהם. חכם התורה, כדי לשכוח כעסו, 
חיפש צד טוב בתוך הרע, והטיבה בפועל. ואילו הפילוסוף, 

 ת כן, אך חשובה היתה אשתו בעיניו כ"בעל חי'... סבלנו
 (פניני החכמה עמ' א') (הסר כעס מלבך)

 

 "ויקצוף משה" (לא, יד)
פעם נכנס תלמיד לחדרו של מרן הגה"צ רבי משה שמואל 
שפירא זצ"ל ראש ישיבת באר יעקב, ושאלתו בפיו: רבנו, שנים 
ארוכות זכיתי להכיר את ראש הישיבה ומעולם לא ראיתי את 
רבנו כועס. האם ראש הישיבה אינו יודע לכעוס? "האם ראש 

ו מכיר הישיבה נולד עם תכונה מופלאה זו של שלוות נפש, ואינ
כלל את מידת הכעס?" ממשיך התלמיד להקשות: מה מאד 
רוצה הוא לדעת את סודו של ראש הישיבה, שמדת התגברותו 
על הכעס מופלאה ונדירה, ומעולם לא ראוהו תלמידיו שהוא 
כועס. חוכך רבנו בדעתו, חושב מעט ולבסוף אומר: "בילדותי 

ומאז  הייתי כעס, אולם בגין תשע החלטתי להפסיק לכעוס,
איני כועס יותר..." שומע התלמיד את תשובתו של רבנו, ורגש 
עז של הערצה ממלא אותו. אכן, נודע הדבר. רבנו לא נולד עם 
תכונה נפלאה זו, אלא רכש אותה ביגיעה ומאמץ. שנים רבות 
חלפו מאותה החלטה נפלאה שלא לכעוס יותר, ורבנו עדיין 

מרפה, "כיצד ניתן  מתמיד בה. "ילמדנו רבנו", התלמיד אינו
לשבור מידה? כיצד ניתן להגיע להחלטה שכזו ולהצליח לעמוד 
בה בגבורה? גם אני רוצה מאד שלא לכעוס, ובכל זאת ממלא 
אותי הכעס פעם אחר פעם, מציף אותי וגורם לי להתפרץ ולא 
לשלוט על עצמי..." "בשביל זה בדיוק יש מראה!" אומר לו רבנו 

ה שאתה כועס, ותראה איך בפשטות, "הבט במראה בשע
נראות פניך... בושה גדולה תמלא אותך. הלא אדם בשעת 
כעסו מאבד את אור פניו, משחית הוא את צלם האלוקים 
שבו... הבט במראה בשעה שאתה כועס, ותראה עד כמה מגונה 
הוא המראה הזה..." "גם אני בילדותי הייתי כעסן", ממשיך רבנו 

ת עברתי ליד מראה בשעה לספר לתלמידו, "אולם פעם אח
שכעסתי, ראיתי את דמותי משתקפת בעדה, ומאז לא כעסתי 
יותר... והלא פשוט הדבר הוא, שכאשר האדם מנהיג עצמו 
במידה נוראה זו של כעס, נראה הוא כמו דוד של רותחין, 
וממילא נידון הוא ברותחין שלו עצמו, ומה הרוויח הוא 

", חתם רבנו שיחה איני כועס כלל וכלל –מכעסו?" "מאז 
 מופלאה זו, "ואיני יודע מכיר טעמו של כעס..." 

 (מתוך הספר "רבי משה שמואל")

 "ויסעו וגו' ויחנו וגו'" (לג, ה)
שאלו פעם את הגאון רבי יחיאל מיכל אפשטיין זצ״ל בעל 
״ערוך השולחן״ מדוע נוהגים הרבנים לחתום אחרי שמותיהם 

כותבים ״היושב פה ״החונה פה קהילה קדושה״, ולמה לא 
 קהילה קדושה״?

השיב הגאון: המילה 'יושב' משמעותה קביעות ושלווה, אך אין 
לך רב בישראל שכסא הרבנות שלו הוא יציב. תפקידו של הרב 
הוא להטיף מוסר ולהוכיח את בני עדתו ובוודאי ימצאו 
בקהילתו אנשים תקיפים ובעלי זרוע שיגיבו בתוקפנות 

של הרב, עד אשר יהיה נאלץ לעזוב את  ובשחצנות וירדו לחייו
כסא הרבנות שלו ולנוד ולבקש לו מקום חדש, ולכן הוא תמיד 
בגדר ״ויסעו ויחנו״. לפיכך חותם הרב תמיד אחר שמו ״חונה״ 

 ולא ״יושב״.
 

"לא תחניפו את הארץ אשר אתם בה כי הדם 
 הוא יחניף את הארץ" (לה, לג)

כאשר הקיסר וילהלם היה סיפר הגאון רבי גרשון לפידות זצ"ל: 
אמור להגיע לביקור בירושלים, הכינו לכבודו שלושה שערים, 
האחד בשער יפו, שם עמדו המוסלמים לקבל את פניו, השני 
בשכונת מחנה יהודה ליד בית הספר אליאנס, שם עמדו 
הנוצרים לקבל את פניו, והשלישי במוצא, שם עמדו היהודים 

 לקבל את פניו.
אמור הקיסר להגיע מחיפה ברכבת לעבור  לפי התוכנית היה

תחילה דרך שער יפו ומשם למחנה יהודה ומשם למוצא. אך 
בסופו של דבר, הקיסר לא הגיע מחיפה אלא מיפו לירושלים. 
ולא ברכבת אלא רכוב על סוס. יצא אפוא, שהיהודים היו 

 הראשונים לקבל את פניו.
שי ואדון הגאון רבי שמואל סלנט זצ"ל יצא אחד עם החכם בא

ענתבי מעסקני עדת הספרדים, לקבל את פני הקיסר וספרי 
תורה בידיהם. בראות אותם הקיסר עם ספרי התורה, קד קידה, 

 אך לא ירד מסוסו.
לאחר מכן שלח הקיסר לכל אחד ממקבלי פניו מדליה של זהב. 
כולם לקחו את המדליה אך רבי שמואל החזירה לשולחיה. הבין 

מסרב לקבל את המדליה מחמת צורת הקיסר שרבי שמואל 
שתי וערב החקוק עליה. לכן שלח לו תמורת זה חמישים לירות 

 זהב טורקיות, אך גם אותם לא אבה לקבל ושלחם בחזרה.
הדבר חרה בעיני הקיסר ושלח לקרא לו. כאשר הגיע רבי 
שמואל אמר לא הקיסר: יכולתי להבין שהמטבע חקוק עליה 

אבל חמישים לירות מדוע צורת שתי וערב שלחת חזרה 
 החזרת?

ענה לו רבי שמואל: כאשר יצאנו לקראתו וכיבדנוהו עם ספר 
תורה בידינו ואתם ירדתם מן הסוס ליתן כבוד לתורת ה' 
הרגשתי חובה למחות לכבוד ה' ותורתו וזוהי הסיבה להחזרת 
הכסף. הדבר מצא חן בעיני הקיסר, הושיט ידו לר' שמואל 

 .ואמר: אתה יהודי הגון
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  .שבת מברכין, )ירמיה ב( שמעו דבר : הפטרת השבוע

  
  
  
  
  
  

  ""מסעימסעי " "––  ""מטותמטות""ת ת יויופרשפרשש
  ].יז, ל ["בין איש לאשתו"

יש אנשים שהתרגלו לכפות את דעתם ורצונם על . צריך חיזוק רב, החיוב המוטל על כל אדם לשמור על כבודה של אשתו
              . על הילדים ועל כל מי שנמצא בבית, המשפיעה על הבית כולו, והוויכוח ביניהם גולש עד מהרה למריבה קשה, רעייתם

                     , ומי שמעוניין בסייעתא דשמיא בכל דרכיו .ואורו הועם, התערער קמעה, שהיה ניכר כל כך בבית, הכבוד ההדדי
עת שכבודה של אשתו הוא אחד הדברים הצריכים ולד, מחוייב לקחת את הדברים אל ליבו, ורוצה להימנות על עבדי השם

  . שעות ביממה24במשך , ליבו- ואוי לו למי שהחיוב הזה אינו חקוק על לוח, שימור רב עד מאוד
             , וביקש ברכה עבור הבן, הגיע אל רבינו המרא דאתרא, שהשיא את בנו המופלג, אחד מאברכיה החשובים של שכונתנו

ס "מתכוננים ללמוד ש': ואמר לו, א פנה אל החתן"הרב שליט .ביותר בישיבתושהיה נחשב לאחד הבחורים החשובים 
  '?האם הינך יודע מה היא הדרך היעילה ביותר להגיע לכך? אה, ופוסקים

או לחלופין ידריך אותו בלימוד , ס"היה בטוח שהרב ייתן לו עצה כיצד לשנן את הש, החתן שהאזין לדברי הרב בשתי אוזניו
  .נסבו על כיוון אחר לגמרי,  הדברים שהיו בפי הרבאבל. 'וכו, ע"שו

. לכבדה ולהוקירה בכל מה שרק אפשר, היא לשמור על כבודה של האשה, כאברך וכבעל משפחה, הערובה להצלחה בתורה'
תתחשב בכל צרכיה , ותעניק לאשתך את כל הכבוד והיקר הראויים לה, ותדע לנווט את ביתך על אדני הכבוד, אם תתנהג כך

ובהשגת כל המעלות ,  בפניך הדרך להצלחה בתורה וביראת שמים תיסלל– וך הכרה של ממש במעמדה הרם והנשגבמת
  .אמר הרב', והמידות הטובות

 .שלא בירך לפני מותו את שבט שמעון, נלמד זאת ממשה רבנו, אם ביקשנו לדעת עד כמה מוטל על האדם לכבד את אשתו
בת יתרו 'על שאמרו לו , מביא שהסיבה לכך היא משום שמשה לא סלח לשבט זה) 'וזאת הברכה'בפרשת  ('פרקי תורה'בספר 

                     , וכיוון שהשבט לא פייס את משה על דבר זה, שהיה משבט שמעון, הדברים נאמרו על ידי זמרי'? מי התירה לך
. לבתה של אשתו העלא סלח להם על, עידה עליו שהיה עניו מכל האדםהמשה רבנו שהתורה  .ולא בירכו, היה בלבו על השבט

כלומר שמשה היה חייב להיראות כלפי העולם כמי שאינו ', ח"אינו ת, ח שאינו נוקם ונוטר כנחש"ת'שהרי מצד שני גם ש
  .ואמרו שהיא משונה במעשיה כמו כושית, מוחל על הכבוד והדופי שהטילו על אשתו צפורה

                  , אבל לא על כבוד אשתו, ה מוכן משה רבנו למחולשלו הי-ועל כבוד !אין לו רשות לוותר על כבודה, במלים אחרות
  .שהטיבה עימו ומילאה במסירות את כל צרכיו

היה מבין , ה מפעיל אך מעט את מוחו ומחשבתושכן אם האדם הי, מחשבה-נובע מחוסר, הכבוד לאשה-אין ספק שחוסר
 !חייו לא היו חיים – ובלעדיו, כל כךהיא אם הוא אינו מכבד את מי שמיטיב עימו , גדולה שיכולה להיות לו-שהבושה הכי

          ל ידי כך מהחיוב ומנטרל אותו ע, המחשבה-על ידי שהוא נוטל ממנו את כוח,  משכיח את החיוב הזה מהאדםהרער והיצ
  .)ברכי נפשי(כך פשוט הזה -הכל

  ].יד, לא[ "ף משה על פקודי החילוויקצ"
             , היה גדול מאוד בענווה מכל האדם, )'טללי אורות'מובא ב(' מליץ יושר'אומר ה, ינו שנשתבח במידת הענווהמשה רב

ברור ופשוט שכעסו וקצפו של משה היה רק מן , ברם .אך בהנהגתו עם כלל ישראל מצאנו שהגיע כמה פעמים לכלל כעס
  .כולו מלא בענווה- בפנימיות נפשו והנהגתו היה משה רבינו כל. ולא כעס פנימי, השפה ולחוץ

שבמשך תקופה ארוכה מאוד התעוררו בביתו , סיפר לנו אברך אחד.  כניסת שבתמועדים לכעס הוא לפני- אחד הזמנים היותר
הוא גם לא הצליח לקבל את השבת ,  שהיתה לו בכךהנפש הגדולה-ולבד מעצם עוגמת, עניינים שגרמו לכעס דווקא בעת הזו

. לא צלחו, ה כדי להתחזקמה כל הניסיונות שעש- אבל משום, הדבר הפריע לו במאוד.תמיד התאחר בכמה דקות- ותמיד, בזמן
  .ויביאהו אל הדרך הנכונה, שיחזק ויעורר אותו, או למישהו, אבל המתין למשהו, לא הרים ידיים, הוא לא התייאש

, ניסה שוב ושוב, הוא שמע את הדברים. וניסו לדבר על ליבו, גם השכנים שלו הבחינו בכך שהוא מקבל את השבת באיחור
  .ר שמנע את האברך מלקבל את השבת"הגיע עמהן היצה, ת שלפני שבתותמיד כשהגיעו הדקות האחרונו

, ובנוסח חד, הנאמר בתמציתיות, כך גם יש מקרים שמשפט אחד, כמו שתמונה אחת שווה לפעמים יותר מאלף מלים, והנה
  . ורערה שאין לה אחוולהשפיע על השומע בצ, ויש בכוחו לחדור אל תוך הלב, הרבה מלים-שווה מהרבה

                  . הוא מוצא מעטפה מודבקת על דלת ביתו, כשלוש שעות לפני כניסת השבת, כאשר שב מהמקווה, בת אחדבערב ש
  '.אחד השכנים המעוניין לחזק אותך: אבל היה כתוב שם, על גבי המעטפה לא הופיע שם השולח

את כל התייחסותו השורה הזו אמורה לשנות מהיום ואילך . ובו שורה אחת, ומצא שם דף קטן, האברך פותח את המעטפה
  "!המתן אתה לבואה של שבת המלכה, במקום שהמלכה תמתין לך, לשכני הנכבד" – ?מה היה כתוב שם .קודש- לשבת

  .חזק-שם חזק" מתיישבים"ו, והדברים נכנסים וחודרים היישר אל ליבו, הוא קורא את המשפט הזה שוב ושוב
            , הרי פשוט וברור שאם המלך היה צריך להגיע אליי הביתהו, עם שבת המלכה', מלכה'לפתע הוא תפס שיש כאן עסק עם 

וזמן רב לפני , וגם כל בני הבית היו מוכנים ונערכים לביקור, היה כבר כל הבית מוכן ומצוחצח, הרי שכמה שעות לפני בואו
  .השעה המיועדת היו כבר נעמדים בשער הבית וממתינים לבואו של המלך

  !ולא יעלה על הדעת שהמלך ימתין לי, תין למלךלהמהרי בוודאי שאני הוא זה שצריך 
והיא מעוניינת להיכנס כבר , הוא הזמן ששבת המלכה פורסת את כנפיה עלינו-לפתע קלט מיודענו שכניסת השבת הוא

  .מונעים בעדה מלבוא בשער הבית – ברוב טרדותינו – אלא שאנחנו, ולהשפיע עלינו מטובה
  !עד שלא היה זקוק ליותר מזה,  כל כך השפיע עליו,שיצא מעטו של השכן, המשפט המחודד הזה

נא לשמור על קדושת העלון    
   .אין לקרוא בשעת התפילה
 !מומלץ לקרוא בשולחן שבת

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

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"היאפרת מיכל בת דיאנה , ו"בת מלכה היאורה  ,ו"הישלמה אחיה בן הלן , ו" חביבה בת מוזלי הי,ו"הימהרנגיז בת טאוס , ו"הימונירה בת כורשיד לרפואת 



ולא שהיא , אנחנו צריכים להמתין לשבת, 'ל"תלה האברך על כל קירות ביתו פלקט בנוסח הנ, שבוע הבאהכבר בתחילת 
           – לראשונה – הצליח האברך, לקראת השבת הבאה, ואכן .ובמשך כל השבוע שינן את הדברים לבני ביתו', תמתין לנו

  .לא היה גבול, כמובן, לשמחתו. וניכמו כל יתר שכ, בת בזמןלקבל את הש
אחת הבעיות המרכזיות המתעוררות בשעות אחר הצהריים של יום . כדאי לציין נקודה נוספת, ואם דיברנו על ההכנות לשבת

...  וכידוע...'ששון ושמחה'ואז באמת יש בבית , הכעס-עלולה להתלקח בין בני הבית אש, היא שבשל הלחץ הקיים בבית, ששי
           , והמצב יוצא משליטה, ושוב הראשון מחזיר מנה אחת אפיים, והשני משיב לו במילה אחרת, לה כזויאחד אומר מ

  .ירחם האלוקים וישמור
כשאמר שזו היא השעה שהשטן פותח את המשרדים הראשיים , י זילברשטיין כבר לפני שנים רבות"היטיב להגדיר זאת הגר

אחד הפתרונות המעולים שיסייעו בעדנו שלא לעורר את  .ובתוצאותיו החמורות, ז בעוון הכעסוקל מאוד להילכד א, שלו
  .מה לא חושבים עליו-שמשום, הוא פשוט מאוד, הכעס בשעות אלו של יום ששי אחר הצהריים

  .יום ששי.. ..אלא גם ל, ולהגיע רגועים לא רק לשבת עצמה, שיילמנוע מראש עד כמה שאפשר את הלחץ ביום ש, הרעיון הוא
אפשר ואפשר להגיע , אבל עם קצת מחשבה וקצת רצון, וככאלה שלא ניתן לבצעם בפועל, יישמעו הדברים כהזויים, בתחילה

  .הצליחו מעל ומעבר – והניסיון הוכיח שהמשפחות שעשו זאת, ליישום מלא של הדברים
לחן ובאף סעיף בש. או אפילו לפני כן, ם חמישיזה אומר לבצע את כל הקניות הנצרכות כבר ביו, שיילהיכנס רגועים ליום ש

ע האוסר עלינו "בשוכמו שלא נמצא סעיף , מיד בצאת השבת הקודמת, ערוך לא נאמר שאסור לצחצח את נעלי השבת
עד שבאמת לפני , שיילמה צריך לדחוס את כל העיסוקים הללו ביום ש ?לא כן. להתעסק בגיהוץ בגדי השבת כבר ביום חמישי

  !לחץ אחד גדול-נדמה כל הבית כולו כסירכניסת השבת 
הרי באמת לא היינו משאירים את העבודות , מעלה-אם היינו יודעים שמחר צריך להגיע לביתנו אורח רם: נחשוב רגע

בידיעה ברורה שאם נעשה כך יתאפשר לנו מחר לקבל את פני , אלא היינו מבצעים את כולן כבר היום, המלחיצות הללו למחר
  .ועל אחת כמה וכמה כשאנחנו עוסקים כאן בכבודה של שבת המלכה . ולהעניק לו את כל הכבוד המגיע לו,האורח בנחת

מאוד לאמץ את השיטה -הלא כדאי לנו מאוד, השבת-אבל גם אם עדיין אין אנחנו אוחזים בדרגה גבוהה כל כך של הכרת ערך
התפרצויות אלו . שייביום ש, לצוץ על פני השטחת כדי למנוע מעצמנו את ההתלקחויות המיותרות העלולו – ל"המעשית הנ

  !אינן נעימות ואינן בריאות לאף אחד, יצרים מסוכן-הגורמות לשלהוב
  .הרווח יהיה עצום, שיילימים שלפני יום ש, ואם נקדים את כל מה שרק אפשר

ריכים לעשות לקראת שצ, המדובר בפעולות רבות נוספות; לא רק את צחצוח הנעליים והגיהוצים אפשר לעשות לפני כן
  .ואף לפני כן, שניתן לקיימן בלי כל בעיה בימי חמישי ורביעי, השבת

, שבת שהתלכלך קמעה בשבת שעברה-של-שעדיין לא ניקינו את הכובע, בשעה האחרונה שלפני כניסת השבת, למה להיזכר
וכן באשר לכל יתר הפעולות ? רוןלמה להכין את הפמוטות ברגע האח? וברוב עצלותנו הכנסנוהו כך לארון מבלי לנקותו

  !הרבה זמן לפני כניסת השבת- שהיינו יכולים באמת לעשותן הרבה
  .יכולים להיעשות לא ברגע האחרון', וגם שטיפת הרצפה וכו', חמין'גם בישול ה
                , מורוכא. ונמנע מעצמנו מלהיכנס למלכודת הכעס, שי בצורה רגועה ונינוחהיד את יום ש"נוכל לעבור בס, בצורה כזו

רבתי - השבת הפך אצלם מיום של מריבות וקטנוניות ליום של גדלות הנפש ושמחה- שערבהעידו , אלה שניסו את הדברים
היתירה השורה -וכך היה באפשרותם להכין מקום לנשמה, שגרמה לכל בני הבית להיכנס לשבת בהרגשה של קדושה אמיתית

  .)ברכי נפשי( קודש-על כל יהודי ביום שבת

  ].יג, לו ["אלה המצוותת"
לבד מהשכר הרוחני שיקבלו עושי המצוות . ממצווה לעולם לא מפסידים: כלל זה צריך להיות חדור במוחו של כל יהודי

  .ממתין להם גם שכר רב בעולם הזה, בעולם הבא
הרב זילבער מדגיש שלפני שהוא מעביר את . שלמה זילבער מהעיר מונסי שבניו יורק- הנה לפנינו סיפור ששיגר לנו הרב נטע

אלא מקפיד , הוא אינו סומך על אף אחד. הוא הולך ומברר על אמיתותם בירור אחר בירור, י זילברשטיין"פורים אל הגרהסי
  .ורק אז הוא מעביר את הסיפורים לפרסום, פיהםמלפגוש את בעלי המעשה ושומע את כל הפרטים 

הוא סיפר שמדי כמה . ממנו הלוואה גדולהוביקש , הסיפור הנוכחי החל כאשר אחד התושבים החרדיים במונסי ניגש לחבירו
  .ומקבל מחיר מוזל מאוד, ותמיד הוא משלם במזומן, חודשים הוא נוסע לסין כדי להזמין סחורה עבור העסק שלו

וגם הפעם אני זקוק לסכום , אמר הסוחר לחבירו, מחירה של הסחורה שאני רוכש בסין מגיע כל פעם לכמה רבבות דולרים
  .הוא ביקש מחבירו הנאמן שילווה לו את הסכום הזה. אין בכיסי הפעם פרוטה לפרוטה,  הכספי הדחוקאבל בשל מצבי, כזה

ואף גילה לסוחר שבשנתיים , לא ראה בכך כל בעיה,  האחוזיםתוידע שאפשר לסמוך עליו במא, שהכיר בו ובנאמנותו, החבר
  .ולעת עתה אין לו צורך בהם, לריםהמסתכם ברבבות דו, האחרונות צבר לעצמו סכום כסף גדול לחתונת בתו

הוא ירד עם חבירו הסוחר אל . אפילו לא לאשתו, ולא גילה על כך לאף אחד, את סכום הכסף הסתיר האיש במרתף ביתו
  .וביקש להוציאו, ניגש אל הפינה שבה החביא את הכסף, המרתף

  .הכסף לא נמצא! אבל לשווא, הסדקיםהוא מחפש בכל החורים ו! השקית איננה. נפלטת מפיו זעקת שבר, בהגיעו לשם
שלא הבינה מדוע בעלה , אשתו. ושואל את אשתו האם מישהו היה במרתף בזמן האחרון, אל הבית, טירוף-כאחוז, הוא עולה

והחלטנו להתחיל לנקות את הבית לקראת חג הפסח , השיבה כמסיחה לפי תומה שאכן היתה לי השבוע עוזרת, מבוהל כל כך
ואכן החילונו לנקות שם את כל , החלטנו שהמקום הראשון הזקוק לניקיון הוא המרתף ).בחודש אדרהאירוע התרחש (

  .שאל הבעל המבוהל – "? את הכלןולאן השלכת". וכל החפצים שאין בהם תועלת, נינו את כל השקיות הישנותואף פי, השטח
  .ה הגדולהשעדיין אינה מבינה על מה הבהל, משיבה האשה – "!לפח האשפה? מה פירוש לאן"

              . ולשמחתו הוא רואה שהשקיות שפונו מהמרתף עדיין שם, רץ הבעל במהירות רבה אל ביתן האשפה, בשומעו זאת
  ...איתר את השקית עם חבילות הכסף שהיתה מונחת אף היא בפח, לאחר שחיטט ממושכות בין שקיות האשפה

אוספות את האשפה ביום ,  איסוף הזבל במונסיוהמשאיות של, האשה ניקתה את המרתף ביום שני. היה זה ביום רביעי
ואת השכר העצום ששילם , ה"ברגע זה עמד בעל הבית נדהם ומשתאה לנפשו לראות את הנס הגדול שעשה עימו הקב !חמישי

הזדמן לו לגלות את דבר ניקוי , שהרי רק בשל הסכמתו לקיים את המצווה באופן מיידי .לו על רצונו לקיים מצוות הלוואה
  .המזומנים לפח הזבל-ואת השלכתה של שקית, ף על ידי אשתוהמרת

  .)ברכי נפשי( עזרו גם בכך שהדבר היה יום אחד לפני שאוספים את האשפה, ה את מעשיו"וכיוון שרצה הקב
  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זבן מרים ויעקבחזני נוריאל ' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות

  ,ל"ז רפאל בן שהין נ"לע ,ל"זשלום  אליהו בן נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ" לע,ל"זר בת כשוו מרת מנסורה נ"לע, ל"זעזיזולה בן שרה '  רנ"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"נ דוד בן כורשיד ז"לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל"נ טובה בת כורשיד ז"לע

  .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל"נ מולוק בת טורן ז"לע, ל"נ מרים בת קודסיה ז"לע, ל"נ שמואל בן יוליאנה ז"לע, ל"ה בן אסתר זנ יונ"לע, ל"נ שרה בת כורשיד ז"לע, ל"נ לידיה בת לאה ז"לע

  nati.hazani@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 0523188822: למעוניינים בהפצת העלון
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 שבת שלוםם

  
  
 

  דבר העורך
ואת בלעם בן בעור הרגו " :)לא, ח(ת מטות כתוב בפרש

נהרג בלעם?  לנו באיזו דרך תספרמהתורה  מדוע .בחרב"
הוא בא על ישראל והחליף אומנותו  -" בחרב: "רש"י ומפרש

באומנותם, שאין נושעים אלא בפיהם על ידי תפלה ובקשה, 
באו עליו ובא הוא ותפש אומנתם לקללם בפיו, אף הם 

שבאין בחרב, שנאמר  - והחליפו אומנותם באומנות האומות
בלעם ידע שישראל כלומר  .(בראשית כז, מ)ועל חרבך תחיה 

כלומר, כוחם  ,מנצחים את אויביהם רק ע"י כח התפילה
וקיללם בפיו.  ,תפס אומנותם של ישראל אם כןבפיהם, 

, בתגובה, באו ישראל והחליפו אומנותם באומנות האומות
 והרגוהו.  -"ועל חרבך תחיה"  :החרב, שנאמר

(תנחומא במדרש  כתובכוחנו בפינו ובכח התפילה,  ,אם כן
ה לישראל: הוו זהירין בתפלה, ": "אמר להם הקבפרשת וירא)

שאין לך מידה אחרת יפה הימנה, ואפילו אין אדם כדאי 
לענות לתפילתו ולעשות חסד עמו, כיון שמתפלל ומרבה 

ד"ר (ני עושה חסד עמו". ואמרו עוד במדרש א - בתחנונים
לה י. וגדולה תפ"אין הקב"ה פוסל תפלת כל בריה", ואתחנן)

 .יותר מכל הקרבנות
באומנות הפה אנו יכולים  ,עפ"י זה ה'חפץ חיים' ואומר

לפיכך, על כל אדם  .ליצור עולמות גשמיים ורוחניים
 שהם פיו -מישראל להיזהר, שלא לקלקל את כלי אומנותו 

בדברים אסורים, כמו השמעת לשון הרע ורכילות,  -ולשונו 
 .אלא ינצל "כלים" אלה לדברי תורה, תפילה ומעשים טובים

מדברת התורה על חשיבות  ,והנה, בתחילת פרשת מטות
אפילו מלדבר דברי חולין שנאמר: "לא יחל  - שמירת הפה

דברו", שלא יחלל את דיבורו, ואדם כזה אשר מייקר את 
ואינו מחללו בדברי חולין, אזי עליו נאמר: "ככל דיבור 

ויש היוצא מפיו ַיעשה", והניקוד באות יו"ד הוא בפתח, 
 מבוקשו את יעשה דורשים זאת לרמז שהקב"ה

'קדושת אומר  :והנה יש הדורשים פסוק זה על דרך הרמז
מי שעומד  -"לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה"  - לוי'

דבריו, זוכה ל"כל היוצא מפיו יעשה" בדיבורו ואינו משנה מ
  מקיים". והקב"ה גוזר "צדיק בבחינת כדבריו, יעשה שהקב"ה -

שלא יתחיל מיד עם  -" לא יחל דברו" -אומר  'בן איש חיה'
במה  אלא יחשוב מקודם אם אין דיבורים אסורים ,הדיבור

 .שעומד לדבר
 - לפום ,"לפום צערא אגרא" - פירוש על המימראושמעתי 

ירוש הפה, הפה יכול לגרום לך צער, וכן להיפך הפה יכול פ
מילים  צמדהם  פרנסהשכר. גם המלה  - לגרום לך אגרא

  יש לו פרנסה.רסן לפה, עושה  - השומר פיוכלומר , 'רסן' 'פה'
מדוע , 'תורה שבעל פה'ו 'תורה שבכתבקיבלנו בהר סיני '

ות שצריך להי אלא, בפהולא תורה שבעל פה נקראת תורה ש
לו הצלחה  תהיהאז ועל הפה  לשלוט -בעל הבית על הפה 

 בתורה.
אפילו סתם דברים,  -"לא יחל דברו"  - המגיד מקוזניץאומר 

 אפילו שיחות חולין, אל תחלל.
 - במיוחד בימים אלו ,ויהי רצון שנזכה לשמור את פינו

לראות בכל יהודי, כן גם  תמידומרכילות, ונזכה  עמלשון הר
לנו נקודות חיוביות וללמד על כל אחד זכות, ובכך ב'שונא' ש

 'ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה'. -נחיש את הגאולה 
 

 
 

 
 

 
 

ּטֹות     תוכן ענייני הפרשה - ּמַ
 ושבועות והתרתם.  פרשת נדרים   .א
 , והריגת בלעם ומלכי מדין.ניםימלחמת בני ישראל במדי  .ב
    ֶאֶלף  -יש נחס בן אלעזר בראש שנים עשר אלף איפ   .ג

 שלל רב. יםקחואת צבא מדין ול יםשמידמ - ַלַּמֶּטה
 חלוקת השלל, ללוחמים, לאלעזר הכהן, לעדה, וללויים.  .ד
 מדין והגעלתם. משללהכלים  הכשרת דיני  .ה
 תכשיטי הזהב למשכן. - תרומת קציני הצבא  .ו
 אחז בעבר הירדן יבקשתם של בני ראובן ובני גד לה  .ז

 .יהמזרח 
 לקיים    , וציווה אותםלבקשתםלבסוף הסכים  רבינו משה  .ח

 .לארץ י בכניסה"להילחם יחד עם בנ ,את דברי התנאי 
 

 
 
 

    תוכן ענייני הפרשה - ַמְסֵעי
יציאתם בהמסעות שהלכו בני ישראל,  42רשימת  .א

 מצרים ועד ערבות מואב על ירדן יריחו.מ
 מצות הריגת יושבי כנען, ומצות עקירת עבודת האלילים. .ב
 לות ארץ ישראל.גבו .ג
 חלקו את ארץ ישראל לבני שבטם.ירשימת הנשיאים ש .ד
ללויים,  42 ןערים, מתוכ 48הצווי להקדיש מנחלת ישראל  .ה

 ושש ערים למקלט מגואל הדם.
 עונש הרוצח במזיד והרוצח בשוגג. .ו
ציווי ה' בקשת בני מנשה בעניין נחלת בנות צלפחד,  .ז

, השאשה שיורשת נחלה, תנשא רק לבן השבט של אבי
(והן נישאו לבני  הותר להנשא לטוב בעיניהם בנות צלפחדול

 .)משבט מנשה דודיהן

 
 
ה" יו ַיֲעׂשֶ ָכל ַהּיֵֹצא ִמּפִ  (ל, ג) "ּכְ

' וה גוזר צדיק בבחינת זצ"ל היה הראש"ל עובדיה יוסף מרן
 רבות שנים נשואים ובעלה גיסתי :.מ. א' ר סיפר וכך: מקיים
 להם הצעתי, מרן אל מעט ורבמק בהיותי, בטן לפרי זכו ולא

 וכן ואשתי אני הגעתי ואכן, ברכתו את לקבל יחדיו שנכנס
 זו כי חשב, בגיסתי מרן כשהבחין, מרן לפני ובעלה גיסתי
 .בנחת בנייך את לגדל שתזכי בברכה אליה ופנה אשתי
 שתרווה שייך ומה ילדים לה אין שהרי, נבוכה היתה גיסתי
, באשתי שמדובר וחשב עהט שמרן מיד הבנתי, מבניה נחת

 מרן אולי ,ילדים לה ואין גיסתי זו, הרב כבוד: למרן ואמרתי
 והרהר מרן שתק, דברי לשמע, לבנים שתזכה אותה יברך
 אין אומנם! גבירתי :ואמר אליה פנה ומיד, עצמו לבין בינו
, מבנייך נחת ויורשת אותך ברכתי כבר אבל ,ילדים לך

. נחרצות מרן קבע, נחת מהם ויוותר לבנים תזכי', ה בעזרת
 שנים לאחר ,בת לחבוק וגיסתי גיסי זכו, שנה כעבור והנה
 ]ו"רפ' עמ תבל משוש[                               .עקרות של רבות

 בס"ד

 זשע"ת תמוז    כ"ד                   זצ"ל הרה"ג יעקב אדלשטייןהעלון מוקדש לע"נ             'זשנה   319עלון מס'  

 ב' וםערך בינש 439 שיעורנעסוק בתוכן  בעלון
 ,19:00, בשעה 2ר קוצה ברחובברמת השרון 

  הגאוןמו"ר  בנשיאות", יקצורו"ברינה  במדרשת
 .זצ"ל אדלשטיין יעקב רבי

ּטֹות  ּמַ
 ַמְסֵעי



 

 

ָברוֹ "  כוחן של מילים - ג) (ל, ..."לֹא ַיֵחל ּדְ
בעל  - אלוקים - ": כמו שהוא יתברך שמונפש החייםם" כותב

בכל העולמות כולם, ומסדרם ומנהיגם  הכוחות הנמצאים
בכל רגע כרצונו, כך נתן הקב"ה לאדם כוחות נפלאים 

 הוא ע"י כוח הדיבור. אףלעשות ולפעול  ,ועצומים
כי  ," כותב הרב אליהו פנחסי שליט"אדברות אליהובספר "

ביותר שנקרא כוח  ,חייב האדם לדעת שיש בידו אוצר חשוב
ב"ה. וזה שאנו אומרים הדיבור ושבכוח זה הוא דומה לק

בתפילה: "ומותר האדם מן הבהמה אין כי הכל הבל לבד 
הנשמה הטהורה", וכי לבהמה אין רוח שהיא מחייה אותה, 

"ויפח  כתוב:שמו אלא הנשמה שבאדם זה כוח הדיבור כ
. מסביר התרגום: רוח (בראשית פ"ב)באפיו נשמת חיים" 

 ממללא. 
ה והוא נאצל מכוח הדיבור הוא פועל יוצא מהנשמה הטהור

זה אין אצל הבהמה, כי כל השכל שנתן הקב"ה באדם, ואת 
על האדם  ,מחוסר בכוח הדיבור. על כן - מחוסר השכל

לעשות גדרים וסייגים לכל אמירה או דיבור היוצא מפיו. לא 
אחת אנו שומעים את הביטוי "אז מה אם אמרתי?! מה כבר 

כזה  כי אין ,?! אך מכל האמור לעיל על האדם להבין"קרה
. פיו של האדם דומה לשלט רחוק, כשם 'אמירה סתמיתדבר '

שאדם לוחץ על השלט ופותח על ידו את דלתות מכוניתו, 
הוא פותח חלל  ,כך האדם ברגע שפיו משחרר אמירה כלשהי

ומכאן חובתו של האדם להיזהר בכל  .בעולמות העליונים
 אמירה או דיבור שהוא מוציא מפיו.

 
ל כך הובא בספר "עלינו לשבח" ובו נלמד מה נפלא ע מעשה

כוחן של מילים: גב' פרידה מנדלזון הי"ד נהרגה בפיגוע 
הנורא במסעדת "סבארו" בירושלים. מי ששמע את 
הדיבורים המפורשים שיצאו מפיה בימים האחרונים לחייה, 
עמד משתאה ונפעם, שכן היה מדובר באישה שלא הגיעה 

כך סיפר בנה יבדל"א הרב יונה  ,עדיין לגיל זקנה. "מעולם"
"מעולם אתם שומעים, לא נכנסה אימא הי"ד  ,מנדלזון

למסעדה כלשהי. היא הייתה פעילה בשכונתה בארגון 
שיעורים תורניים לנשים ובמיוחד שיעורי לשון הרע, 

 היא סירבה. ,וכשאמרנו לה מדי פעם שכדאי שתצא
גינן עברה מרת פרידה בדיקות שב ,יום בו אירע הפיגועב

תה אוכל יהייתה צריכה לצום. היא הייתה אמורה לקחת א
כדי להשביע את נפשה לאחר הצום, אבל ברגע  ,מן הבית

האחרון שינתה את דעתה, ולמרות שזה לא התאים לה כלל 
יצאה כך מן הבית. וכשהוצרכה לטעום  ,שלא לקחת אוכל

משהו לאחר הצום, נאלצה לעשות דבר של עשתה מעולם... 
 מסעדה... ושם מצאה את מותה, מות קדושים, להיכנס ל

ב... מסעדה. שעה קצרה לפני שיצאה מן הבית אמרה לבנה 
 ש"אני קצת מבוגרת, ורואה כבר את הסוף". 

כשהתפלא הבן מדוע היא מדברת דיבורים כאלה, ושאל 
אותה: "הרי את עדיין צעירה לימים, אימא, ופעולתך 

"אבל גם למות  מורגשת מאוד בשכונה", המשיכה ואמרה:
אינני רוצה. קראתי בספרים שיש עניין של חיבוט הקבר, וכי 
איך אוכל לסבול זאת? על כן אני מתפללת לה', שאם הוא 
רוצה לקחת אותי מן העולם, שייקחני בצורה כזו שאעלה 

 ... "מיד לגן עדן ואתייצב בפני כיסא הכבוד
עלתה בסערה השמימה במות  ,וממש שעה קצרה לאחר מכן

דושים וטהורים, בדיוק כפי שרצתה, שהרי מי שנרצח בגלל ק
 היותו יהודי, נכנס מיד לגן עדן, כפי שכותב הרמב"ם.

המזעזע ביותר היה, שביום הפיגוע, הגיעה אישה לא מוכרת 
לבית הכנסת בירושלים בו התפללה מרת פרידה הי"ד, ושם 
מכהן בעלה יבדל"א כגבאי ראשי מזה שנים רבות, ובפיה 

"אני מעוניינת ברכישת מקום". "אין ולו מקום אחד  בקשה:
השיב הגבאי. אבל האישה  !"בעזרת הנשים של בית הכנסת

 התעקשה. היא רוצה מקום ולא יעזור שום דבר... 
 'להיפטר'שלא יוכל את עקשותה, הוא הבין ראה הגבאי מש

, ואמר לה חצי בבדיחות הדעת חצי ברצינות: בקלות ממנה
המקומות בעזרת הנשים". מאות מקומות  "בחרי לך את אחד

יש בעזרת הנשים של בית כנסת זה. איזה מקום בחרה 
לעצמה אותה אישה? היא הסתובבה במשך שעה ארוכה 
בעזרה, ובחרה לבסוף בכיסאה של מרת פרידה מנדלזון 

 הי"ד. לא עברה שעה קצרה והמקום התפנה...
 

 
 
ָברוֹ " ָכל ַהּיֵֹצא ִמפִּ  ,לֹא ַיֵחל ּדְ הּכְ  (ל, ג) "יו ַיֲעׂשֶ

 היוצא מפיו יעשה? מתי זוכה האדם לברכה מיוחדת זו שכל
שהצדיקים זוכים לכך שברכותיהם  ,החיד"א מבאר

והבטחותיהם אינן שבות ריקם, ובכל זאת בזכות העובדה 
פיהם  לא יחל דברו, זאת אומרת, בזכות שהם שומרים על

 חללויטמאו וי מאוד לבל בקדושה ובטהרה, ונזהרים עד
את קדושת הדיבור שנתנה  -בשקרים, רכילות או ליצנות 

 מפיו יעשה. צאוהי לכך שכל הם בהם זוכים
יכול להגיע של האדם  שפיו ,מלמדת אותנוהתורה הקדושה 

בעולם,  מופתיים ובכוחו לחולל שינויים ה,קדוש -למעלת 
 . (מלשון חולין) ללולבל יתח דיבורו ובלבד שישמור על כוח

ל גדולי ש פת רבים נשזרו אודות כח דיבורםסיפורי מו
בספר 'זכור : נקבעה המציאות הדורות, אשר בהתאם אליו

שהיה מקורב מאוד  - זצ"ל לדוד' לזכרו של רבי דוד פרנקל
 ,מסופר - ל"חזון איש" אשר סמך עליו בכל דבר ועניין

שש שנים, פרצה  שכאשר אביו, ר' יצחק, היה ילד קטן כבן
אבי  מגוריהם והפילה חללים רבים. עירמגפת מלריה ל"ע ב

ה"דברי חיים" מצאנז  הילד נטל את יצחק הקטן ורץ עמו אל
בירך שיאריך ימים בבריאות שלמה, ואכן  שיברך אותו, והוא

בבריאות לאורך  ברכת הצדיק התקיימה בו והוא זכה לחיות
ימי חייו.  חולי ומכאובים כל ימים ושנים טובים ולא ידע

שהייתה ל"ע חולת לב, ובכל פעם , נשא אשהבהגיעו לפרקו 
 יחזקאל" עליה חולשתה, היה נוסע עימה אל ה"דברי שגברה

 .אותה כדי שיברך ,"משינאווה, בנו של ה"דברי חיים
שהוא עוד זכה , פעם אחת הזכיר ר' יצחק לרב משינאווא

תולה את החיים הארוכים  לקבל ברכה מאביו ובה הוא
 שה ואמרה: "לו יש ברכה! ומהנזעקה הא, והבריאים שיש לו

מה את מפחדת? את ": השיב לה ה"דברי יחזקאל"? יהא עליי
! לא נזקק ר' יצחק למקל 87ואכן עד גיל "... עוד תחיי אחריו

 .לחלוטין ולא למשקפיים והיה בריא
אושפז בבית הרפואה . חלה וקדח בחום גבוה 87בגיל 

ה גם לא חלף יום אחד והנה נפטר, וכעבור יומיים נפטר
הדור  כיצד היה ביכולתם של גדולי ,מפליא לראות .אשתו

על המתרחש, לגזור  לשלוט באמצעות כח הדבור שלהם
צדיק גוזר לומר, אפשר יקרו, ועל כך  דברים ולגרום שהם

 והקב"ה מקיים.
 

 

 מטות, מסעי, דברים
בין המצרים, צריכים לחזור  ימי - שבועותה שלשתב

א הלכות תענית ה''ב] ועל זאת בתשובה כדברי הרמב''ם [פ''
שקוראים בג' שבועות אלו, ראשי  הפרשיותג'  ירמזו שמות

הולך,  ולאן אתה, מסעיבחינת מאין באת,  הוא מטותה
 ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. ,דברים



 

 

ָברוֹ " ה ,לֹא ַיֵחל ּדְ יו ַיֲעׂשֶ ָכל ַהּיֵֹצא ִמּפִ  (ל, ג) "ּכְ
 ודאי אזי דברו יחל לא אםהרי ש ,לשון ככפל נראה לכאורה

: )עז( בכתובות איתא דהנה ונראה. יעשה היוצא מפיו ככלש
 אמר ,עדן מגן יצא שלא לוי בן יהושע רבי שבשעה שנשבע

 שבועה איזו על התרה קיבל שאם, במעשיו ה שיפשפשו"הקב
 התיר שלא ומצאו. לא לאו ואם, זאת את גם לו יתירו, בימיו

 וזה, עדן מגן יצא שלא שבועתו זא ונתקיימה מימיו שבועה
 עליו יעבור ולא דברו יחל לא זה איש שאם שאמר הכתוב

 שמן" יעשה מפיו היוצא" אז, תמיד שבועתו יקים את אלא
 .מדבריו דבר שום יתבטל לא  ,יעשו השמים

 

אחד  יום, משותק ילד ולה משפחה התגוררה רופשיץ בעיירה
צבי  נפתלי ירב הצדיק של דרכו הנה: המשפחה לבני יעצו

פני  על הנוטה צר גשר דרך מדרשו לבית לעבור מרופשיץ
 .הגשר על המשותק הילד את הניחו, הנהר
, והילד, בשרעפיו שקוע כשהוא הגשר מרופשיץ על הרבי עלה

 שם השתטח שהילד לתומו הרבי חשב. את דרכו חסם, כצפוי
 יצא אך ויהי! קום: לו והורה ברגלו כן דחקועל, להנאתו
 .המעבר את ופינה הילד מיד קם הצדיק מפי רהדיבו

 

 שאירע מעשה ,אליהו' 'רכב בשם הישר' 'קב בספר וכתב
 שצריך בעניין מדברות והיו נשים כמה יושבות שהיו בימיו
 . מעשיו כל על מותו אחרשבון חין וליתן ד אדם

 כי ,מזה יראה אני אין: בדרך שחוק מהן אחת אשה ותאמר
 עשית למה אותי מעלה וישאלו של יןדת בי לפני לדין בבואי
 מועטים ימים היו ולא. 'אילמת' עצמי את אעשה וזאת זאת
 האדם שדיבור ללמדנו,!... מותה יום עד אילמת שנעשתה עד

 רושם! ועושה למעלה עולה
 

 
 

ָחֶרב" עֹור ָהְרגּו ּבֶ ן ּבְ ְלָעם ּבֶ  )לא, ח( "ְוֵאת ּבִ
הבה נתחכמה " בעצה של פרעה שאמרא) "(סוטה יל "אמרו חז

והם: בלעם, איוב ויתרו.  יועצים היו שלושה ",לו פן ירבה
נידון  -נהרג, איוב ששתק  - (להרוג את הזכרים)  בלעם שיעץ

 מבני בניו ישבו בלשכת הגזיתש הזכ -סורים, יתרו שברח ייל
 .(סנהדרין שבהר הבית)

נכשל בחטא פעוט בכך שישב ושתק,  הרי והנה לכאורה איוב
דון בייסורים נוראיים הידועים כייסורי איוב, ואם ועל כך ני

אשר בעצמו נתן את העצה היה  ,כן לפי זה בלעם הרשע
 ראוי לעונש חמור יותר מאיוב, ואם כן מדוע נענש במיתה

 חיים מכאן אומר רבילמדים  ?בלי ייסורים מיידית
ל, כי מיתה ואפילו בלי ייסורים, היא העונש "שמואלביץ זצ

וכל רגע של חיים, אפילו מתוך ייסורים החמור ביותר, 
ה: "וזהו שאמר דוד המלך ע .עדיפים על המיתה - נוראיים

אפילו באים עלי  - "ה ולמוות לא נתנני-יסור יסרני י"
אני אמשיך לחיות אפילו  -יסורים, העיקר שלמוות לא נתנני 

עם יסורים, עלי להודות להשם יתברך, אני בחיים ולא 
הזדמנות להוסיף ולעבוד עדיין יש . כי למרות היסורים ,מת

עליו יסורים  ושאם נגזר ,ועל האדם לדעת .ת"את השי
משמים, הם רק לטובתו ויש לשמוח בהם, וכפי שיעיד 

 :המעשה הבא
היה ידוע  ,בלונדוןאחד מבתי החולים שפרופסור בכיר של 

החל להופיע במקום עבודתו יום אחד  ,כיהודי בלי קשר לדת
על ראשו! לתדהמת חבריו מה גרם לו כשכיפה מונחת 

סיפר להם סיפור מדהים: כזכור לכם שלפני  ,לשינוי
 ,שבועיים אושפז במחלקה שלנו זקן מופלג שסבל רבות

כשהוא מחובר למכשירים. המלצתי לבני המשפחה לנתקו 
מהמכשירים כדי שלא יסבול עוד. בני המשפחה הסכימו, 

 ,אותו לילהוניתקתי אותו מהמכשירים וכך הוא מת. ב
ראיתי בחלומי את דמותו של  ,ממשיך הפרופסור את סיפורו

אותו הזקן ולפתע תפס בגרוני והחל לחנוק אותי וזעק 
לעברי: למה קרבתה את מיתתי? למה עשית לי את העוול 

מחקו לי  -הזה? דע לך שעבור כל דקה שהייתי סובל 
מהשמיים עגלות מלאות של עוונות ופשעים. ואתה, במיתת 

מנעת ממני את החסד של מחיקת העוונות, וכעת  ,סדהח
  .לי על העבירות שנותרו ,אני צריך לשלם בייסורי גיהינום

 אדם בבוקר קמתי סיפורו, את הפרופסור סיים ,הלילה לאחר
ומשפט  דין שיש לראות עיני במו זכיתי אם לגמרי. אחר

למעלה, כיצד אני יכול להישאר אדיש ולהמשיך את חיי 
לוקים ויש שכר ועונש ויש -רי ראיתי בחוש שיש אכרגיל? ה

על כל סבל הכי קטן של האדם. בו במקום  - חשבון מדוקדק
 [פניני בית לוי]        .יהדותחיק ההחלטתי לשנות כיוון ולשוב ל

 

 
 

 
והנה כעת שאין לנו בית המקדש, צריכים אנו להתבונן 

נה לדעת מה הם התיקונים שאנו יכולים לעשות כדי שייב
 בית המקדש.   

כל המשמח חתן וכלה  :)ברכות ו(מצינו בדברי חז"ל שאמרו 
כאילו בנה חורבה אחת מחורבותיה של ירושלים, וצריכים 
להבין מה הטעם בזה, וכיצד מי שמשמח חתן וכלה בונה את 

כי הנה החורבן היה מחמת  ,חורבות ירושלים? ויש לפרש
י מפני מה חרב מקדש שנ :)יומא ט(מידות רעות, וכמאמרם 

להרבה  מעוררתמפני שהייתה בו שנאת חינם, ושנאת חינם 
, והחורבן נמשך עד עכשיו מפני שיש מתרדמתן מידות רעות

  החורבן.    להמשך הגורמות רעות ומידות חינם שנאת עדיין בנו
שנאת חינם היא חטא חמור מאד, אפילו שנאה שבלב, 

מצינו גם ועוברים עליה בלא תשנא את אחיך בלבבך, ו
שנאה הגורמת להפסיד עולם הבא, כמו שהאריך רבינו יונה 

וכתב שבעה אופנים השייכים לכת  )ג, קס(במדרגה העשירית 
שונאי השם, שאין להם חלק לעולם הבא, אפילו מחמת 

דבר המצוי שבני אדם נכשלים  זהשנאה שבלב, כפי הנראה 
 כדאי לכל אחד לעיין בדברי רבינו יונה שם.    -בזה 

ומאחר שחטא החורבן הוא שנאת חינם, אם כן התיקון לזה 
הוא באהבת הבריות ומידות טובות, שהם ההיפך משנאת 

הרי זה מתקן את  -חינם, וככל שיש יותר מידות טובות 
ובדרך משל  .חטא החורבן ובונים בזה את חורבות ירושלים

אמרו "המשמח חתן וכלה" שהוא דוגמא למידות טובות 
 )הלכות אבל יד, א(, כמו שכתב הרמב"ם ואהבת הבריות

שמקיימים בזה מצות ואהבת לרעך כמוך, וכאשר אדם 
משמח חתן וכלה מתוך כוונה זו של אהבת הבריות, הרי הוא 
מתקן את חטא החורבן, ולכן נחשב כאילו בנה אחת 

"מיום שחרב  :.)ברכות ח(מחורבות ירושלים. ועוד אמרו חז"ל 
בעולמו אלא ארבע אמות של בית המקדש אין לו להקב"ה 

שבזמן בית המקדש השרה הקב"ה את  ,הלכה בלבד", והיינו
אין השכינה  ,שכינתו בבית המקדש, אבל לאחר החורבן

כי  ,שורה אלא בארבע אמות של הלכה. וביאר הרב מפוניבז'
אין הכוונה שבזמן בית המקדש לא שרתה השכינה בארבע 

שכינה גם אמות של הלכה, אלא בזמן המקדש שרתה ה
בארבע אמות של הלכה וגם בבית המקדש, ומיום שחרב 
בית המקדש נשארה שכינה שרויה רק בארבע אמות של 
הלכה, וזהו שאמרו כי עכשיו אין לו להקב"ה בעולמו אלא 

  ]209 -[ע"פ דרכי חיזוק             ...ארבע אמות של הלכה "בלבד"

 תיקון החורבן



 

 

 אל תיתן את פיך להחטיא בשרך
באחת  בארץ. חודשיםאירע לפני מספר  ,וחדחריג ומימעשהה

נולדה בשעה טובה תינוקת מתוקה.  ,המשפחות הטובות
אט הבינו -אך אט התינוקת גדלה והיתה כבר בת שנה,

הילדה לא מצליחה לדבר  -כי יש בעיה עם הילדה  ,הוריה
 מאומה. הימים חלפו והילדה כבר בת שנתיים ובת שלוש,

כשהיא לא  4יא הגיעה לגיל אך היא לא מדברת כלל וכלל. ה
היו שרויים  ,הוריה וכל בני משפחתה פתחה את פיה מעולם.

 מה יעלה בגורלה של הילדה החמודה.  דאגה רבה,בבצער ו
 בונו של עולם,יקמה הסבתא המודאגת ואמרה: "ר יום אחד,

מחיי ובלבד שתרפא את נכדתי".  יםשנ 20אני תורמת 
את הסבתא טלטלה ותדהמה תפסה את כל מי ששמע 

זועקת משפט זה מקירות ליבה. הסבתא הינה כבר  ,השבורה
לאחרים ובלבד  20והיא נדרה שיקחו מחייה שנה  70בת 

כמה א עברו אלא ל שיעלה הדבר לרפא את נכדתה. והנה,
אירע נס ופלא... הילדה הקטנה שלא פתחה ו בלבד, שעות

החלה לפתוח את פיה ולדבר. איזו  את פיה מיום לידתה,
. נס של זלגו להןשמחה ו אושר כמה דמעות של גשות,התר
הילדה חזרה להיות כאחד האדם. גם הסבתא היתה  - ממש

אך לאחר מספר דקות נכנסה ללחץ  נרגשת ומאושרת,
הבטחתי לתרום ש מוקדם יותרודאגה. הרי כולם ראו כיצד 

והנה מיד היא  בתנאי שתתרפא נכדתי, ,שנה מחיי עשרים
ומי יודע אם בעקבות הנדר , 70בת כיום אני  והרי, !נרפאה

ויכולה אני למות בכל יום.  לא נותרו לי זמן לחיות,שלי,
 יצחק זילברשטיין שליט"א,בי לשאול את ר פנתה בצר לה,

האם יכולה היא לבטל הנדר  ,רקב-נירבה של רמת אלחנן בב
על מנת שתוכל להמשיך  השנה, 20ולחזור בה מתרומת 

בספר 'עוללות  מובאתומה שאלה דוזו תשובתו:  לחיות?
על פי מעשה המובא במדרש. באחד הימים, הראה  ,אפרים'

הקב"ה לאדם הראשון את כל האנשים שעתידים לבוא 
לעולם, עד סוף כל הדורות. בין כל אנשי הדורות, ראה אדם 
הראשון את נשמתו של דוד המלך, אשר נגזר עליה לחיות 

ראשון שראה שעות בעולם בלבד מרגע לידתה. אדם ה 3רק 
שנה  70החליט לתרום לו  ,כי מדובר בנשמה גדולה וקדושה

 70מחייו, והקב"ה הסכים עמו ולקח מחייו של אדם הראשון 
 .שנה 930לכן חי אדם הראשון  שנה והעבירם לדוד המלך.

אמר לו הקב"ה כי  930כשהגיע אדם הראשון לגיל  והנה,
שנה  70 מפני שהגיע זמנו לאחר שתרם ,עליו לצאת מהעולם

מחייו. באותה שעה, לא רצה אדם הראשון למות וביקש 
לבטל את תרומת החיים שנתן לדוד המלך, ובלבד שלא 
ימות כעת. אמר לו הקב"ה: "הרי נדרת למסור שנה לדוד 
וכיצד יכול אתה לחזור בך?! ראה, הלא עתיד לצאת ממך 
יעקב אבינו, אשר קיים את כל נדריו, וכיצד אתה לא תעמוד 

יך כמו צאצאיך"?! שמע זאת אדם הראשון וחזר בו בנדר
. מסיים יםהשנ 70מחרטתו. ואכן השאיר לדוד המלך את 

 ה'עוללות אפרים' ואמר: "על כך אמר דוד המלך בתהילים:
בבן אדם שאין לו , ]אדם הראשון['אל תבטחו בנדיבים 

" [שה' הוא שהציל עבורי ל יעקב בעזרו-אתשועה... אשרי ש
  .את שנות חיי]

כי  ,על פי זה, אמר לה הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א
מוטב שתקיים את הנדר שלה אשר בזכותו זכתה נכדתה 
לאות נס ופלא והחלה לדבר. אך כדי שתזכה להמשיך לחיות 

עצות  3ולהאריך ימים ושנים, נתן לה הרב זילברשטיין 
 : המזכות לחיים ארוכים וטובים את המקיימם ,חשובות

בקביעות. הגמרא  -לעסוק בחסד, בתור 'עסק'  אשונהעצה ר
על שני צאצאי בני עלי, אשר נגזר על  יח) שנההאש (רמספרת 

ל צעיר ל"ע. שני צאצאים זכו להאריך יכל זרעם שימותו בג
שנה. שאלו  60שנה והשני חי  40אחד מהם חי  ;ימים

, והשני זכה 40מפני מה זכה האחד לחיות עד גיל  רבותינו;
? עונים רבותינו כי זה שחי 60ותר והאריך ימים עד גיל עוד י

כיוון שעסק בקביעות מ ,זכה להגיע לגיל זה, 40עד גיל 
 זה מפני שגם עסקהיה  60בתורה. והשני שחי עד גיל 

 עסק בחסד באופן קבוע. אך גם בתורה  בקביעות
זוכה להאריך ימים  ,ללמדנו, שאדם העוסק בחסד בקביעות

 ליו. יותר ממה שנגזר ע
להעביר על מידותיו. הגמרא בסוכה מספרת על  - עצה שניה

למי שהעליב  עלבון אדם שהעביר על מידותיו ולא החזיר
אותו, ובזכות כך זכה והעבירו לו את מספר שנות חייו של 

זוכה לקבל שנים  ,הפוגע. ללמדך, שהמעביר על מידותיו
 נוספות על חייו מאדם הפוגע.  

 - צוה אחת מסוימת במסירות נפשלקיים מ - עצה שלישית
כל חייו. הגמרא מספרת על תנאים רבים שהאריכו ימים עד 

שנשאלו כיצד זכו לכך, אמרו כי זכו לכך עקב כגיל מופלג ו
מצוה מסוימת שהידרו בה ודבקו בה כל ימיהם, לדוגמא: 
הכנסת אורחים, הגעה בין הראשונים לבית הכנסת, או כל 

 מצוה שיבחר לו האדם.
זהר בלשונו, שנאמר ישאדם צריך לה ,ן הדברים עולהמתוכ

 ,, על כן כדאי לקחת את עצת חז"ל""ברית כרותה לשפתיים
לא ידור מאשר ידור וישלם. ישמע החכם שאדם ל לו שטוב

 ויוסיף לקח.   
 

 חזק חזק ונתחזק
 

 

 התורה     בברכת
 ברינה                רון 

 

 [משלי טז, א] "ב ּומה' ַמֲעֵנה ָלׁשֹוןְלָאָדם ַמַעְרֵכי לֵ "        
 

  לע"נ מו"ר אבי : יעקב בן רחל וצדוק                              
  סרח בת שמחה ויוסף-לע"נ מרת אימי: שרה             

 לע"נ חמי : מרכוס מרדכי בן רבקה ויוסף        
  גורג'י בן שמחה : נפתלי בן רוזה : לע"נ סמי בן שמחה :לע"נ               
 : יהודה בן טובה יוסף חיים בן לאה: לע"נ  חיים בן אסתר :נ"לע               
 יעקב בן סאלם -ומרים : לע"נ דוד אבא בן אריה לע"נ: צבי               
 רחמים בן חאורו אברהם -: לע"נ לע"נ: בנימין בן שולמית                
 יפה נדרה בת נעימה-מינה בת מרדכי שמואל : לע"נ -ת הרבני :לע"נ                
 כתון בת חביבה -מרים : לע"נ בת בלור רחל-מרים בת עזיזה : לע"נ :לע"נ                
 רחל בת חנה -נזימה בת טובה : לע"נ -שמחה בת סרח : לע"נ: לע"נ                
 : לע"נ סמי בן חנה  ופר בן יחיאע"נ : לע לע"נ: אפרים בן ציון ורבקה                

 : אריה (לאון) בן מלכה : זהבה ועקנין בת אטולהצלחה  
  : אביטל בת יפה : מתנאל בן איריסזיווג הגון  
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 מצוה לתרום מכספי מעשר לזיכוי הרבים
 4741102השרון מ.רמת  2: רח' הקוצר ניתן לשלוח צ'ק לכתובת 

 דיבור עושה רושם

 לזרע של קימא:
 יהודה יחזקאל יוסף בן רחל מרים

 אהרן בן צילה: נפתלי שלמה בן לאה
 שושנה רייזל בת מינה

 : מיטל בת לולושולמית בת שרה
 בן זכר)(: חן בת דלילה שמחה צביה בת רחל

 : אושר בת אורנה יובל בן שלומית
 הודיה בת ציפורה : רחל בת חיה

 יעל ברכה בת אביגיל : עדי בת מזל

 לרפואת: 
 הרב מאיר נסים בן כמסאנה שליט"א  

 קב ישראל בן גלית  : יע יהודה בן אסתר
 : דוד בן שמחה בת מרים : הדסה אורטל בת גלית
 זהבה בת הודיה : פאולה בת דינה

  מרים קרן בת רבקה : אילה בת ציפורה   
 השרה בת רבקה : שרה תהילה בת חנ

  פיבי בת חביבה בן חמואברהם בן אנט : 
 רחל בת נוארה: נורית בת רחל 
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 "אין ייאוש בעולם כלל" - מטות מסעיפרשת 

"והקריתם לכם עדים מקלט תהינה על הפסוק בפרשתינו 
ספר כתב ב) (לה, יא לכם ונס שמה רוצח מכה נפש בשגגה"

"אור דניאל" כי עונש הגלות שהתורה גוזרת על האדם 
בשגגה אינו אלא עונש מוות במידה מסוימת. אדם ללא 

בית, ללא מקום נחשב כמת. קורת גג, שמסתובב בעולם ללא 
וכך אמר קין אחרי שהקדוש ברוך הוא גזר עליו להיות נע 
ונד "הן גירשת אותי היום מעל פני האדמה". כך הוא הדבר 

הרוצח בשגגה נמצא עתה במצב קשה, מצב  הנהגם בענייננו. 
מפני נקמתו של גואל  כעת בבריחה הוא נמצאשל יאוש. 

מעתה הוא  לנפשו.מקום למצוא מפלט  ומחפש לוהדם 
נמצא בעיר מקלט וצריך להישאר שם עד מות הכהן הגדול.  
בספר "המוסר והדעת" מסביר הרב אברהם יפהן זצ"ל כי 
מקומו של הרוצח בשוגג הוא דווקא בערי הלויים משרתי ה' 
וזאת כדי שתהיה לו סביבה טובה ויתעסק בעבודת ה' ולא 

ו (מכות י.) אוש. אמרו רבותינילידי יהקשה יביאו מצבו 
תלמיד שגלה מגלין רבו עימו שנאמר "ונס אל אחת מן 
הערים האל וחי" (דברים ד). היינו, מקום שבו תהא לו חיות. 

ז) "שחיי בעלי חוכמה פרק והרמב"ם כתב (הלכות רוצח 
ומבקשיה בלא תלמוד תורה כמיתה חשובין". מכאן אנו 
 רואים את דאגתה של התורה לאותו אדם שימשיך בעבודת
ה'. למה הדבר דומה? למצוות "כי ימות אחיך ומטה ידו עמך 
והחזקת בו" (ויקרא כה). ופירש רש"י אל תניחהו שירד 
ויפול ויהא קשה להקימו אלא חזקהו משעת מוטו. כך הוא 

אדם שעומד ליפול יותר קל להצילו,  –הדבר גם ברוחניות 
להחזיק בו, לתמוך בו ולעודדו כי כאשר הוא נופל אז הוא 

סיפור על  ישנו. מגיע לזרועות הייאוש וקשה מאוד להצילו
שר צבא אחד אשר קיבל הודעה מן החזית שקו ההגנה 
הראשון נשבר על ידי האויב. והיה מודאג מאוד ויאושו ניכר 
בפניו. הדבר נודע לאשתו, וכשנכנסה לחדר בעלה אמרה, 
גם אני קיבלתי ברגע זה בשורה והיא רעה יותר ממה 

"ומה היא?" שאל שר הצבא בהתרגשות,  ששמעת אתה.
"קראתי בפניך שהנך מיואש" אמרה, "אבדן הביטחון גרוע 

 מאובדן גדוד". 
לא בכדי, תיכף לאחר העוון החמור והנורא בתולדות ישראל 

חטא העגל, מוציא הקדוש ברוך הוא מבית גנזיו מתנה  –
אחת טובה שיש לו ושבת שמה ומעניקה לישראל. כמו כן 

ה אותם על מלאכת המשכן, לכונן בית ונווה הוא מצוו
להשראת שכינתו ביניהם, כמאמר הכתוב "ועשו לי מקדש 
ושכנתי בתוכם" (שמות כה), וביאר האלשיך הקדוש 'בתוכו' 

בתוך כל אחד ואחד מישראל. אלו –לא נאמר אלא 'בתוכם' 
הן שתי מצוות גדולות ויקרות, המסמלות יותר מכל את 

קונו. ויש להבין: מדוע נתנו דווקא הקשר שבין היהודי ל
בסמוך לעוון הנורא והקשה מנשוא? מסביר הגאון רבי 

כי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א, כי בא הכתוב להורותנו, 
. כי כך חמור הייאוש שלאחריו -יותר ממה שהחטא חמור 

דרכו של יצר הרע, תחילה מביא את האדם לידי עוון 
העבירה שנפלה לידו, וכשהוא שבור עד דכדוכה של נפש מ

הוא מפילו אל זרועות הייאוש המר ממוות אשר כל באיו לא 
 העולה בספר "כי אתה עמדי" כתב כי המסרישובון. 

, נוקב ויורד עד התהום: ישנן משפחות, מדברים אלו
העוברות שנים של הסתרות בעניינים שונים ומשונים, יש 
 שמתמודדים עם בן או בת בוגרים, שידוכים שעולים
ובאותה מידה גם יורדים. יש שמתמודדים חדשים עם עיכוב 
במשכורת, כבר השתמשו בכל הרזרבות, לוו בכל הגמ"חים 

ם, את החלב, הוהילדים לא מוותרים, הם דורשים את של
את הלחם ובצדק... יש שאין להם לא יום ולא לילה מצרחות 
של ילד סובל, ילד שעובר תקופה בריאותית לא פשוטה וכל 

משלם מחיר, אין אבא ואין אמא, יש דבר אחד, ילד  הבית
שצריך לשהות עימו בבית חולים והוא סוחט את כל 

 כי הכל לפיאז ... יש לדעת הכוחות, אין רגע של ישוב הדעת
 
 

סדר מדוקדק. כל נשמה ירדה לעולם בתאריך מסויים, 
במזל מסויים, לא רגע קודם ולא רגע אחר כך. כל נשמה 

מת, עם אבא ואמא מסויימים, ברחוב ירדה למשפחה מסויי
מסויים, בארץ מסויימת, בתקופה מסויימת, בבית הכנסת 
מסויים. והכל מתוכנן לפרטי פרטים, לכל מה שאותה 
נשמה צריכה להתפתח כאן בעולם ולעשות את שליחותה 
המיוחדת לה. בהמשך השנים עוברת הנשמה חינוך וזיכוך, 

וקדק לתיקון עוברת היא גלים של הסתרות, והכל מד
נפשה, באופן שהאדם אמור להשלים עם צרותיו, להבין 
ולהפנים כי כל מערכות העולם מתוכננות לפרטי פרטים. 
על פי הטבע והסדר הנכון אין לו עצה להימלט מאותם 
יסורים, המזל שלו מתוכנן לדקי דקויות, ואל לו להתערב 
ולנסות לערוך שינויים, עריכת שינויים יכולה לשבש 

כות עולם. ובהבנה אמיתית זו יכולים לפעול ישועה מער
מלאה בלא לעשות הנחות, אלא ישועה בכל מכל כל, ישועה 
המקיפה לפרטי פרטים במושגים שרק אדון העולם 'הכל 

 יכול' יכול.
ריבונו של עולם לא רוצה שירימו ידיים, לא רוצה שיקבלו 

, הוא רוצה שימשיכו לבקש, ייאושאת המצב בהכנעה של 
מנם מתוך הכנעה אמיתית, לא ומשיכו לעשות השתדלות, אי

מתוך תביעה, לא כמתעקש, כמגיע לי, אבל בהחלט מבקש 
ומה היא יכולתו  דיעת מוח ולב לפני מי אנו עומדיםשנדע בי

הענקית החובקת זרועות עולם, היכול בכפיפת אצבע אחת 
להפוך את מצבנו מן הקצה אל הקצה. אין שום מעצור לפניו 

ך מלהושיע את האדם בישועה מקיפה בכל הטוב יתבר
ך מצפה מאיתנו שבעולם בטוב הנראה והנגלה, והשם יתבר

הוא רוצה שנדע את האמת ונחיה עם  שנכיר ביכולתו זאת.
 ייאושהאמת, והאמת האחת היחידה היא כי אין מקום ל

צריך תפילה ועוד תפילה, ועוד תפילה, וזו גם העצה  .בעולם
פנים  מד בעת ניסיון ארוך, בעת הסתרהיחידה להחזיק מע

, לזכור תמיד כי הרגע הבא עדיין לא הגיע, הרגע לכאורה
הבא יתכן וטומן שינוי במצבנו מן הקצה אל הקצה, רואים 

 -אנשים שברגע אחד חרב עליהם עולמם, אבל באותה מידה 
לעיתים האדם חש אמנם,  .אנשים שברגע אחד נבנה עולמם

צריך נו רואה שום פתח לישועה. שמצבו בכי רע, והוא אי
 פעם לאבד את התקווה ולא להתייאש אסור אףלזכור כי 

זה לזכור שבורא עולם, הוא  האדם . במצבים כאלו עלחלילה
'ה יכול להצילו מכל 'ברוב חסדו. הקבו אשר זן ומפרנס אות

צרה, ושום דבר לא 'גדול עליו'. גם כשהמצב נראה ללא 
ם יצירתיות שבהן יכול מוצא, עדיין יש מספיק דרכי

להתרחש הנס. הדבר היחיד שנדרש מאיתנו זה להאמין 
ולבטוח בה', ומי שמאמין ומתבונן, יראה את יד ה' על כל 

הסיפור הבא שלפנינו ימחיש לנו דברים אלו  צעד ושעל.
הבשורה הרעה נפלה על יוסף ועל משפחתו כרעם היטב. 

יחס לה זה התחיל בחולשה קלה שיוסף לא י ביום בהיר.
חשיבות רבה, אך כשהחולשה לא חלפה ואף החמירה, פנה 
יוסף לרופא המשפחה. הרופא שלח אותו לסדרת בדיקות, 
והתוצאות הקשות לא איחרו להגיע: יוסף סובל ממחלה 

'יש תרופה למחלתך', אמר לו הרופא, 'אבל ראשית,  קשה.
זו תרופה יקרה וקופת החולים אינה מממנת אותה, ושנית, 

לדעת שתקופת ההחלמה עלולה להימשך חודשים עליך 
חייו של יוסף השתנו לבלי הכר. הוא החל לעבור  ארוכים'.

טיפולים רפואיים קשים ויקרים, ותוך זמן לא רב נאלץ 
משפחתו של יוסף שחיה עד אז  לעזוב את עבודתו הקבועה.

ברווחה כלכלית, החלה לחוש את המחסור. קצבת הביטוח 
ייתה דלה, ובקושי הצליחה לכלכל הלאומי שהגיעה לו ה

את אשתו ואת שבעת ילדיהם. לאחר חודשיים נולד ליוסף 
ילד שמיני במזל טוב. השמחה הגדולה על הרחבת 
המשפחה, הייתה מעורבת בדאגה רבה ובחשש מפני 

 עננת קדרות עטפה את יוסף, אך אשתו שהבחינה הבאות.
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"אור שרה"
 ע"ש האישה הכשרה שרה בת לולוה ז"ל 

 השבתזמני כניסת 
     נתניה                  

 19:26הדלקת הנר: 
 20:16: צאת השבת

   21:10ר"ת            : 



רא בכך לא נתנה לו להתייאש: 'איפה הביטחון שלך בבו
עולם?' אמרה לו, 'מי שעזר לנו עד היום הוא יעזור לנו 

'את צודקת', התעודד יוסף, והצבע חזר  הלאה בכל מצב'.
ללחייו. 'אחד ממכרי יעץ לי לגשת לביטוח לאומי, ולהגיש 
בקשה להגדלת הקצבה שלנו. אולי משם תבוא הישועה. 

למחרת  מחר בעזרת ה' אגש לסניף הביטוח הלאומי'.
סף כל היום בבית החולים ולא הצליח להגיע 'בילה' יו

לביטוח הלאומי, אך ביום השלישי הוא התייצב בסניף 
והגיש בקשה להגדלת הקצבה תוך הצגת מסמכים רפואיים 
מתאימים. הפקיד לא התרשם במיוחד, שכן אנשים מסוגו 

'בשבוע הקרוב יגיע אליכם  של יוסף מגיעים אליו כל יום.
את המצב בבית, ועל פי פקיד מטעמנו כדי לבדוק 

יוסף  התרשמותו תתקבל החלטה בעניינך', אמר ליוסף.
חזר הביתה בפנים נפולות. הוא ידע שאם פקיד יבוא לביתו, 
הוא לא יאשר את הבקשה. עד לפני שלושה חודשים 
הייתה לו משכורת גבוהה והבית היה מאובזר ומשופץ. 
פקיד שייכנס לבית יתרשם מיד שמדובר במשפחה 

סת ולא יאשר שום תוספת לקצבה. האמת הייתה מבוס
שיוסף הוציא את כל חסכונותיו על תרופות וטיפולים, אך 

שוב  העובדה הזו לא השתקפה במראה הבית המטופח.
הייתה זו אשתו שנתנה לו עצה טובה: 'לך אל הרבי וספר לו 
 על המצב, והוא בוודאי ייתן לך עצה טובה וברכה להצלחה'.

יו של יוסף, הביט בו בחמלה והרעיף שמע הרבי את דבר
עליו דברי עידוד וחיזוק. 'הקב'ה הוא אשר שולח לנו את 
פרנסתנו ולא פקיד זה או אחר. בטח בה' והוא ישלח לך 

הרבי נטל תפוח מתוך סלסלת פירות  פרנסה ביד רחבה'.
שעמדה על שולחנו והגיש אותו ליוסף. 'תאכלו את זה כל 

יוסף  והצלחה', אמר הרבי. בני הבית, ושיהיה לכם ברכה
יצא מחדרו של הרבי מעודד יותר. הוא ידע שברכתו של 
צדיק עוזרת, כמו שכתוב 'צדיק גוזר והקב'ה מקיים', ודברי 
העידוד של הרבי נסכו בליבו תקווה שהדברים יסתדרו 

כאשר הגיעה שעת ארוחת הערב, כינס  והישועה בוא תבוא.
ר: 'ילדים יקרים, את יוסף את כל ילדיו סביב השולחן ואמ

התפוח הזה קיבלתי היום מהרבי. אני אחלק אותו עכשיו 
לאחר  לעשרה חלקים, וכל אחד מאיתנו יאכל את חלקו'.

כמה ימים הגיע לביתו של יוסף מכתב מהביטוח הלאומי, 
ובו הוא מתבשר שבקשתו אושרה וכי הקצבה שלו תגדל 

א: על כך, אך התפל מאוד יוסף שמח החל מהחודש הבא.
אמרו לו שפקיד מיוחד יגיע הביתה לבדוק את המצב, והנה 

רק לאחר כמה חודשים,  הבקשה אושרה בלי שום ביקור.
נודע ליוסף במקרה כיצד אירע הדבר. הסתבר שהפקיד 
הגיע לביתו באותו יום שבו הוא חזר מהרבי. כאשר הפקיד 
עמד בחדר המדרגות, הוא שמע מתוך הבית שהמשפחה 

והחליט להמתין בחוץ כדי לא להפריע  מתיישבת לאכול,
בארוחה. כאשר הוא שמע את יוסף אומר לילדיו שיחלק 
תפוח אחד לעשרה חלקים וכל אחד יאכל את חלקו, הפקיד 
הזדעזע והתחלחל. האם מצבה של המשפחה כה קשה עד 
שתפוח אחד מהווה ארוחת ערב לכולם? האם עד כדי כך 

עזב את המקום הפקיד  הגיעה העניות של המשפחה הזו?
מבלי להיכנס לבית. לא היה צורך בכך. הוא כתב חוות דעת 
ולפיה המשפחה נמצאת במצב כלכלי קשה ביותר, וכי הוא 

 ...ממליץ לאשר את הבקשה להגדלת הקצבה
(פט, י)  את הפסוק תהיליםספרו דוד המלך אומר בהנה 

לפני כמה וההסבר הוא כזה: . "ה תשבחםתבשוא גליו א"
בעת בריאת העולם, קבע הקדוש ברוך הוא גבול  אלפי שנים,

לים, עד כאן יגיעו מימיך ולא יותר, מאז ועד היום לא ראינו 
לכל אורך התקופה  תשהגלים עוברים את הגבול. והנה

הארוכה הזו הנמשכת כאמור מאז ברא אלוקים שמים 
כל גל, כאשר הוא ,ינתיוארץ, אנחנו עדים לתופעה מענ

תרומם, להתנשא ולעבור את מתקרב ליבשה, מנסה לה
הגבול שקבע לו בורא העולם, 'בשוא גליו' ואינו מצליח. 
למרות שהקדוש ברוך הוא תיחם את הגבול, מעוניין הגל 
לחצות אותו ולעבור אל היבשה, כל גל וגל מנסה את מזלו 
ואינו מתייאש, ולפני שהוא מגיע ליבשה מתרומם מעט, 

וייקים שקבע לו ושוב חוזר אל עצמו ואל הגבולות המד
האלוקים. והקדוש ברוך הוא משבח את הגלים על כך, על 
העיקשות שהם מפגינים ועל כוח ההתמדה שלהם, בלי 
 שיגיעו לנקודת משבר. ולכן מתאימות המילים הללו לאמרן,

 
 

כדי ליידע ולהודיע ולהיוודע, כי אנו מודעים לכך שאנו 
תמיד מקבלים על עצמנו עשרות פעמים להתפלל כראוי, לה

כראוי ולא תמיד אנו עומדים בכך בהצלחה יתרה, אף על פי 
כן אין אנו מרימים ידיים, אין אנו מתייאשים, אלא כמו גלי 
הים אנו ממשיכים לדבוק במטרה ולהאמין כי אין מעצור 

מחקרים רבים מראים  .ברב או במעטלהושיע אותנו לה' 
 םמעצמ צליחו להפיקהאופטימיים, בעלי אמונה ושאנשים 

האופטימיות  כוח ויכולות לשרוד. כדאי לנו לזכור שלפעמים
הסיפור הבא  שעושה את ההבדל בין מוות לחיים. היא זו

כשנשמע שמם של  שלפנינו ימחיש לנו דברים אלו היטב.
 במערכת הכריזה הפנימית של המפקדה, לואי, פיל, ומיצ'ל

 142טייסת  רעד עבר בגופם. הם היו אנשי הצוות של
האוויר האמריקאי בזמן  של חיל 11ה ללהק שהשתייכ

 השנייה, והתבקשו להתכונן ולצאת מלחמת העולם
 ממנה לעולם. למשימה החשובה, שייתכן והם לא יחזרו
אלף חיילים  באותה תקופה נהרגו מעל חמישה עשר

התרסק מעל האוקיינוס  בתאונות אוויריות שמטוסם
 למשימות תקיפה של בסיסיים ויעדים השקט בדרך

ואכזרית במיוחד  השייכים ליפן, שהייתה יריבה עיקשת
עקב ריבוי משימות ההפצצה  הברית. במלחמתה מול בעלות

מפציץ  יצא שלא פעם ולא פעמיים, מטוס או האוויריות
יצאו לאוויר כאשר במקרה הטוב חסר להם ציוד הצלה 

וחשוב ובמקרה הגרוע יותר, נשכחו פריטים  הכרחי
בדיקה כפולה לפני היציאה  םהכרחיים במטוס המצריכי

ולא נבדקו  עקב חשיבותם הרבה, נזנחו מחמת קוצר הזמן
כראוי, כמו בדיקת גלגלי המטוס או דלתות בית ההפצצות 

אנשי הצוות עלו על המפציץ  הפצצות אמורות ליפול. שדרכן
הפצצת בסיס  בדרך למשימת חירום: B24שלהם מדגם 

ים קילומטר יפני באי יוקוהמה, מרחק טיסה של אלפי
לאחר שעתיים של טיסה, ביקש דאגלס, טייס  מבסיסם.

הטייס הראשי בכדי שיוכל לצבור  המשנה להתחלף עם פיל
מקובל שהיה נהוג  עוד שעות טיסה יקרות. מדובר בנוהג

 בקרב הטייסים הצעירים. פיל מצדו לא הביע התנגדות
ובגובה אווירי של עשרה קילומטרים, הם התחלפו ודאגלס 

הטייס הראשי. בדיוק כמה דקות לאחר מכן  במושבישב 
והאזעקה במטוס בישרה על  החלה נורה אדומה להבהב

שהמנוע  תקלה קשה במנוע: בירור קצר הראה לטייסים
השמאלי דמם והפסיק לעבוד. פיל, שצבר מיומנות של 

טיסה והיה ידוע בתור אחד מהטייסים  אלפי שעות
מתמודד עם היה  המנוסים של הטייסת האמריקאית,

 הבעיה בקור רוח ובקלות יחסית אולם במקרה הנוכחי, אחז
בהגה המטוס דאגלס הצעיר, שנכנס לבהלה ובמקום 

ולהעביר את הדלק מהמנוע הפגוע  לעשות את המתבקש
עשה ההפך ושיתק  לאחד המנועים העובדים, הוא פשוט

כתוצאה מהפגיעה החמורה והכפולה  בכך עוד מנוע נוסף.
גובה רב ונכנס לסחרור  , החל המפציץ לאבדבשני המנועים

ולהשאירו  מסוכן. כל ניסיונות הצוות לייצב את המטוס
בכל זאת באוויר נחלו כישלון חרוץ. כעבור שתי דקות של 

מגובה עשרה קילומטרים, פגע המפציץ במים  צניחה
מלבד לואי פיל  נשמע למרחקים. בחוזקה וקול ההתנפצות

הצוות לא שרד את  ומיצ'ל, אף אחד משאר אנשי
למזלם הצליח טומי, המקלען שישב בעמדתו  ההתרסקות.

לפי נוהל ההתרסקות וללחוץ  סמוך לסירת ההצלה לפעול
ההצלה רגע  על הכפתור הצהוב שתפקידו לשגר את סירת

סירת ההצלה הייתה באורך מטר  לפני ההתרסקות.
מקום להצלת  ושמונים על שישים סנטימטר, ואפשרה

הצוות של תא הטייס בלבד. מלבד שתי שלושת אנשי 
שתייה היו בסירה גם שלוש חפיסות שוקולד מסוג  פחיות

למקרי חירום אלו. מדובר היה  'הרשי' שנועדו במיוחד
לא יחטפו  בשוקולד שטעמו היה מריר בכדי שהטייסים

אותו בטיסה רגילה שלא לצורך, אולם כל קובייה כזו 
וגלות להציל חיים בעשרות קלוריות שהיו מס הייתה מלאה

לואי חטף מכה  ללא אוכל נוסף. ולאפשר לניצולים לשרוד
חזקה בהתרסקות. הוא הרגיש שהאוויר נוזל מראותיו, 

רגע הוא עומד להתעלף. ברגע האחרון הוא הצליח  ושעוד
לפלס דרך לעצמו וללחוץ על כיסא  מבעד לאפלת האוקיינוס

אל תוך  בפתאומיות המפלט שהיה מחובר אליו. והוא שוגר
 פיל האוקיינוס, הוא הסתכל מסביבו בבהלה וראה לצדו את

 
 



 ומיצ'ל חבריו, שאף הם הצליחו לשרוד את ההתרסקות.
בזרם, הוא  שהחלה להיסחף סירת ההצלה לואי שחה לעבר

 נגזר למוות. ברגע יפספס אותה גורלו היטב שאם הוא ידע
של פיל  הסירה ובעזרתם  לואי לתפוס את האחרון הצליח

יצ'ל טיפס על סירת ההצלה, ייצב אותה והתמקם ומ
בעוד שלואי ופיל היו אופטימיים והאמינו שלא  בסירה.

הברית יבואו לחלץ אותם, היה  יעבור יום עד שמטוסי בנות
שאלה של זמן  מיצ'ל לחוץ מאוד, הוא אמר לחבריו שזו רק

עד שימצאו אותם מטוסי אויב יפניים או לחלופין גרוע 
לואי  ו את חייהם בתור מאכל לכרישים.הם יסיימ מכך,

ופיל ניסו להסביר למיצ'ל שבמקום לדאוג ולאבד תקווה 
את משאביו להצלתם המשותפת ולהתחיל  כדאי לו לגייס

בהתרסקות ומלאה בחורים  בתיקון סירת ההצלה שניזוקה
כעבור עשר דקות מרגע שהתיישבו כל  שמוציאים אוויר.

באורחים בלתי רצויים  החברים בתוך הסירה החלו להבחין
מטר  בעליל שהתקרבו אליהם. כרישים כחולים, באורך

וחצי עד שני מטר. הקיפו את הסירה ונראה שהם רק חיכו 
בכל  מבין חברי הצוות ייפול לים והם יטרפו אותו. שמישהו

פעם שהתקרבו הכרישים החלו לואי ופיל לחבוט בהם 
ד ומיואש בעוד מיצ'ל האומלל נותר פוח בעזרת המשוטים,

ביום החמישי למסעם שמעו  וסירב לשתף פעולה.
סוף הם  הניצולים טרטור של מנוע שהלך והתחזק: "סוף

באו" אמר פיל ללואי בשמחה, אולם משהתקרב המטוס 
שלא להבחין בעיגול שהיה מונח על כנפיו מהר  הם לא יכלו

בעצם במטוס אויב יפני. המטוס  מאוד הם הבינו שמדובר
שלו והחל לרסס  ליהם, הוציא את התותחמצדו התקרב א

 את סירתם. מיצ'ל ולואי ברגע האחרון קפצו ותפסו מחסה
מתחת לסירת ההצלה ועל הדרך עוד הספיקו לדחוף גם את 

כעבור עשרים  שהיה כבר מותש לחלוטין. מיצ'ל האומלל
 יום נוספים שבהם התמודד הצוות עם סופות וכרישים, קור

חפו כשלושת אלפים קילומטר מקפיא וחום אימים, הם נס
השקט עד שהצליחו להגיע בדרך לא  ברחבי האוקיינוס

האיים של 'איי  דרך, חלשים ומותשים לאחד משרשרת
לואי ופיל  מרשל' שלא היו תחת השליטה היפנית.

הצליחו ושהאמינו לכל אורך הדרך כי בכוחם להינצל 
המסע. מיצ'ל שלא האמין לרגע אחד שהם יצאו  לשרוד את

ההיסטוריה זכרה את לואי ופיל  ה, לא שרד ביחד איתם.מז
הארוך ביותר  כצמד הניצולים שהצליח לשרוד במשך הזמן

 שנרשם במלחמת העולם השנייה....
לקחו של סיפור זה תקף בכל העתים וממנו למדנו שכלל 

ותמיד לא ינום ולא ישן  מאבד תקווהישראל אף פעם אינו 
קותיהם. אין בכלל שומר ישראל להצילם ולחלצם ממצו

אלא מה שבפרט. גם כל יהודי באשר הוא, גם במצור 
ובמצוק, אל לו לאבד את תקוותו ובכל מצב עליו לשאת עין 

 . ברב או במעט למרומים, כי אין מעצור לה' להושיעו
אין מציאות כזה של ייאוש  העולה מהדברים לעיל מלמד כי

להתפלל ואפילו חרב חדה מונחת על הצוואר אין להימנע מ
אל ה'. הבה נתאר לעצמנו אדם אחד שיש לו שונא מושבע 
המבקש את נפשו ורודף אחריו והצליח להשיגו ועומד לידו 
ממש כשחרבו שלופה בידו להמיתו תוך רגע וכפסע בינו 
ובין המוות. ולפי הטבע הרי במצב כזה הכל אבוד ואין לו 

ו רבותינכבר מה לעשות להינצל. על שעה קריטית זו אמרו 
של אדם אל ימנע  ואפילו חרב חדה מונחת על צווארכי 

מן הרחמים ומוטל עליו להאמין באמונה שלימה עצמו 
שיכול ה' להצילו. והאמת היא שבזה שהוא מחזיק עצמו 
באמונה חזקה גם כשנראה שאפסו הסיכויים להינצל ופונה 
לה' בתפילה שיצילנו, בזה לבד זוכה להינצל. כי בזה מראה 

י בכללי הטבע, רק על ה', ואזי משלם לו ה' שאינו תלו
 מידה כנגד מידה ומצילו למעלה מדרך הטבע. 

כן, גם כשהמצב קשה ובדרך הטבע אנו לא מצליחים לראות 
אפילו נקודה אחת של אור בקצה המנהרה, עדיין 'לא אבדה 
תקוותנו'. ה' יכול לעזור להשתדלות שלנו שתצליח הרבה 

קשה ככל שיהיה... נקווה  מעבר למצופה. ואפילו במצב,
 לעזרתו של ה' ונדע שמיד יכולה ההצלחה לבוא.

המוביל אותנו לתובנה כי אין  ,הבה ונראה מהסיפור שלפנינו
מעצור לפניו יתברך להושיע את האדם בכול מצב ואפילו 

בסופו של דבר הישועה  ,חסר סיכויעל פניו ככזה שנראה 
 תבוא... ואב
 
 

יום הכיפורים. שקט שרר בחוץ היה זה בעיצומה של מלחמת  
והחושך ניסה להשתחל פנימה, דרך החלונות המכוסים בשקי 
עפר, אל תוך ליבותיהם של היושבים בחדרים האפלים. כל תושבי 
הארץ עקבו במתח אחרי המתרחש בחזית המלחמה, מצפים 
ומתפללים לטוב. אך גם באמצע המלחמה ניסו כולם להמשיך 

שר. אפילו חתונות התקיימו בימים בשיגרת החיים, עד כמה שאפ
טרופים אלו. האם אפשר להפסיק ולהשבית את החיים כולם? 
חתונות אלה התקיימו ברובן בשעות הבוקר ולא בלילה, שכן לפי 
הוראת פיקוד העורף היתה ההאפלה והציבור נדרש לכסות את כל 
החלונות גם במקומות הציבוריים בבריסטולים ווילונות שחורים, 

פלורוסנטים ולעמעם את התאורה באולמות. החתונות לכבות 
התקיימו, אומנם, אך במתכונת שונה מהרגיל. הציבור היה 
מצומצם ובעלי השמחה הזדרזו לסיים הכל במהירות ולחזור 
הביתה, למקום מבטחים. רחלי ישבה בחדרה, ראשה מונח בין 
ידיה והיא מהרהרת. רחלי כלה. עוד שבוע, בעזרת ה', אמורה 

קיים חתונתה. ההכנות כבר כמעט הושלמו, אך לפתע פרצה להת
המלחמה והעתיד לוטה בערפל סמיך. תמיד דמיינה רחלי את 
חתונתה, כמו כל הכלות, זוהרת, מלאת אורחים, ריקודים ושמחה. 
ראתה בעיני רוחה את האולם מואר באור יקרות והשולחנות 

אולם  ערוכים בכל טוב. אך כעת, כיצד תראה חתונתה? במקום
מואר, יהיו החלונות אטומים בשחור והאורות מעומעמים, לפי כל 
כללי ההאפלה... במקום ציבור גדול ושמח, יהיה מניין מצומצם 
של קרובים, שרק יחכה בקוצר רוח שהחתונה תסתיים ולברוח... 
לפתע היא חשה שמישהו עומד מאחוריה. היא התנערה 

חיה, מחזיק בידו ממחשבותיה העגומות, הסתובבה וראתה את א
מעטפה לבנה. על פניה עלה חיוך קטן. כן, היא ידעה מהיכן 

שולח המכתב. רחלי נטלה את המעטפה ופתחה המעטפה ומיהו 
במהירות. כן. היא לא טעתה. היה זה עוד אחד מהמכתבים 

דוד חתנה, בהם הוא מרגיע אותה ומבקש ממנה של המעודדים 
ד תמיד בטוח שעל ידי שתבטח בה' ואשרי אדם הבוטח תמיד. דו

הביטחון בה' יתברך, יסתדר הכל ובעזרת ה' תהיה להם חתונה 
שמחה, רגילה ומאושרת. רחלי התנערה ממקומה באנחה של 
סיפוק. כמה טוב לו, לבוטח. כמה רגוע ושליו הוא. היא לקחה את 
הסידור לידה, התפללה מנחה בכוונה, כשהיא נזכרת באחד 

שבו כתב בעניין התפילה, וכך  מהמכתבים הקודמים של חתנה,
היה כתוב בו "כל דבר שאת צריכה, אפשר לבקש בכל הזדמנות. 

איש: 'ובלבד שיתחיל את התפילה בלשון -וכמו שכתב החזון
 ובקשה... ואחרי התפילה להרגיש רגוע ולהסיח דעת

מהבעיה...'". רחלי סיימה להתפלל והניחה את סידורה על 
ה שה' שמע את תפילתה ויעזור. השולחן, מעודדת, סמוכה ובטוח

וכך, כמו שכתב חתנה דוד, שאחרי התפילה תרגיש רגועה ותסיח 
דעתה מבעייתה, פנתה רחלי לעיסוקיה הרבים והכנות לקראת 
החתונה. בערב, כששבה לביתה מהסידורים, מצאה את אביה 
יושב בסלון ולומד. כשנכנסה, הרים האב את ראשו וסימן לה 

"את נראית רגועה", ציין האב וחיוך שבע  להיכנס ולשבת מולו.
רצון נמתח על פניו. "כן" חייכה גם רחלי, "דוד, חתני, כל כך 
מחזק אותי במכתביו. אני זוכרת משפטים שלמים מהמכתבים 
שלו. הם הולכים איתי לכל מקום...". "הנה, כך כתב באחד 

, וחלילה לא מתייאשים המכתבים 'אם בוטחים בקדוש ברוך הוא
רים העניינים ומתגברים, כי יש ביטחון עצמי ולא דואגים מסתד

 -על העתיד. כי יודעים שיש מי שדואג, ואם לא יהיה מה שחלמו 
תפילות יכולות לעזור ואין תפילה שהולכת על ריק...'. רחלי 
הגישה לאביה את המכתב והוא קרא וחייך בקורת רוח. "בעל 

ש ברוך הוא יעזור. אמונה וצדיק גדול הוא חתנך ובעזרת ה' הקדו
רציתי גם אני לספר לך דבר מה, הוסיף האב, חמיך ואני נכנסנו 
לאחד מגדולי הדור וסיפרנו לו על המצב, על החתונה הקרבה 
ותנינו בפניו את דאגתנו. הרב אמר לנו שלא נקיים את החתונה 
בבוקר אלא רק בערב, כנהוג, והוא אף בירך אתכם שבעזרת ה' 

חייכה ה חתונה רגילה ושמחה. רחלי הכל יהיה בסדר ותהי
בתודה. היא חשה רגועה ומעודדת בזכות המשפחה המקסימה 
והתומכת שיש לה ופנתה להתפלל ערבית בכוונה גדולה. הגיע 
יום כ"ו בתשרי תשל"ד, היום הגדול... רחלי יושבת בחדרה 
מתפללת, מבקשת על עצמה, על חתנה ועל כלל ישראל. הערב 

ל להחשיך. עוד מעט תצפצף המונית ירד. החדר כבר מתחי
 ותחת את המכתב האחרוןשתוביל אותם לאולם, לחתונה, רחלי פ

 
 



ששלח לה חתנה וקוראת, מנסה לקחת עוד מנת עידוד: מה  
ביטחון בקדוש ברוך הוא. וביחד אמונה והשמחזיק אותנו, זה ה

עם הפרוטקציה הגדולה שיש לאדם אצל הקדוש ברוך הוא, והיא 
 ים גם חוזק, בגרות וביטחון עצמי. כי אם יש לי מהתפילה, מקבלי

אז אני רגוע, אז יש לי  -שדואג לי ומסדר לי את העניינים תמיד 
ביטחון, לא בעצמי אלא בזה שנותן לי ביטחון עצמי. יש לי גב 
חזק וכשהעניינים לא מסתדרים כל כך טוב כמו שאני רוצה, אני 

תפילה, מעומק  יודע מיד שיש מי שמארגן את זה ותפילה אחר
ייאוש בעולם הלב, עם כל הפרטים, תפעל שהכל יסתדר. "אין 

" זו לא סיסמה, זו מציאות! והחזון איש כותב בספרו 'אמונה כלל
ובטחון': האמונה זה תיאוריה, והביטחון זה המעשה. אם בוטחים 
בקדוש ברוך הוא, מסתדרים העניינים...". המונית הלבנה חנתה 

ה את שולי שמלתה הצחורה ונכנסה למונית, ליד הבית. רחלי אספ
שתיקח אותם ל'וגשל' האולם בו תתקיים בשעה טובה ומוצלחת 
החתונה. שקט שרר בחוץ. דמדומי השקיעה נראו בקצה הרקיע 
ופנסי הרחוב לא נדלקו. אורות המונית היו צבועים בשחור, לפי 
הוראת פיקוד העורף. ורק אור קלוש ביותר בקע מהם, מאיר בפס 
קלוש את הרחוב החשוך. הנהג התניע את המונית ורק רעש 
המנוע קרע את השקט מסביב. הרחובות היו ריקים מאדם ובכביש 
נסעו רק מכוניות בודדות, באורות עמומים. רוב התושבים העדיפו 

הסתגר בבתיהם, בימים קודרים אלו של מלחמה. אפילו קרובי ל
בשעה  משפחתם הרימו גבה, כששמעו שהחתונה תתקיים

שנקבעה מראש ולא תוקדם לשעות הבוקר. גם המלצרים הסכימו 
בקושי להגיע לעבוד. במוחה של רחלי התרוצצו אלף חששות 
אודות החתונה, אך בכל התקופה האחרונה היא עבדה על עצמה 
להאמין בכל ליבה שבעזרת ה' יהיה בסדר. אמה, שהבחינה 

ולחשה לה בסערת רוחה של הכלה, הניחה יד תומכת על כתפה 
"את תראי, רחלי, שהכל יסתדר. היזכרי במכתבים של דוד חתנך. 
בואי נאמין ונבטח בה' יתברך. כמו שהוא כתב לך תמיד: 'אין 

צף בזיכרונה עוד קטע מאותם  ,!". לפתעייאוש עולם כלל
מכתבים מיוחדים של חתנה והיא חזרה עליו במחשבה "כתב 

עשות מאומה, רק איש: "צריך לזכור שאין בכוחנו ל-החזון
ים שערי רחמים שמעשה ידינו יכוננו את רבמעשינו אנחנו מעור

המבוקש ומי שמתפלל ומרבה בתחנונים הוא פועל יותר 
מהמשתדל...". רחלי ישבה במונית הנוסעת והתפללה בלב חם 
ורותח שהכל יתהפך לטובה והחתונה תהיה שמחה ורגילה, 

ע קול מהמכשיר שתפתח להם חיים שמחים ומאושרים. לפתע בק
הדולק במונית "המלחמה נגמרה! אפשר להדליק אורות, להוריד 

הנהג עצר בלי משים את הרכב, המום  כיסויים מהחלונות...".
דמעו מהתרגשות. אמה כולו. עיניהם של רחלי וכל בני משפחתה 

של רחלי חיבקה אותה ולחשה "אתה רואה?! תראי כמה צדק 
כך גודל  -כגודל האמונה  חתנך 'הבוטח בה' חסד יסובבנו'!

הישועה תהיה  -הישועה. הביטחון הוא הצינור. אם הוא גדול 
גדולה. וחתנך היקר הביא אותך ואותנו לביטחון עצום בה' 
יתברך, ובזכות זאת נושענו בדיוק ברגעים אלה. הנהג, שהתאושש 
מן הבשורה המשמחת, לא בזבז זמן. הוא יצא מהמונית וניקה את 

שחור שעטף אותם, חזר בצעד קליל ופלט "מזל פנסיו מהצבע ה
טוב!" והדהיר את המונית לכיוון 'וגשל'. הם הגיעו... האולם היה 
מוצף באורות חזקים, שכבר שבועות לא נראה בין כתליו. אנשי 
התחזוקה שהוזעקו מיד לאולם, היו עסוקים בהורדת הוילונות 

לקו אט השחורים והבריסטולים מהחלונות וגם פנסי הרחוב שנד
זרקו תוספת אור פנימה.  –אט והאירו את הרחובות החשוכים 

רחלי הכלה לא ידעה את נפשה מאושר. הלא יאמן קרה. בעצם 
היאמן קרה. הם הרי האמינו בלב שלם שהכל יסתדר וברכת 
הצדיק התקיימה, הכל התהפך ברגע אחד לטובה. רק האמונה 

מוחה קטע והביטחון הם הם שעזרו בזמנים אלו. ושוב עלה ב
'בעל הלשם, סבו של מרן הגרי"ש  :נוסף ממכתבו של חתנה

יתקיים מה  -אלישיב זצוק"ל, כתב: 'מי שמאמין בכל ליבו 
שהאמין. זהו חוק. אך אם נגזרה גזרה, מכניס הקדוש ברוך הוא 
מעט ספק בלב המאמין שלא יאמין בלב שלם ואז לא תגיע 

מחובת  - ולא מתייאש הישועה. אך מי שמאמין בלב שלם
הישועה להגיע. כך נברא העולם. לכן נשתדל להאמין בכל ליבנו 
בישועה, בלי שום ספק קל שבקלים ובטוח אם ירצה ה', 
ניוושע...'. 'הנה' מסתכלת רחלי סביבה, 'בזכות אמונתו האיתנה 
של דוד חתני,שהשפיע עלינו את הביטחון שמילא את נשמתו 

נפלא הזה של סיום במלוא עוצמתו, אנחנו חווים את הרגע ה
המלחמה דווקא עתה, עם תחילת החתונה. האולם החל להתמלא 
באורחים רבים. חברים, קרובי משפחה קרובים ורחוקים, התקבצו 
ובאו לשמוח ולשמח את החתן והכלה. המלצרים לא ידעו את 
נפשם. זרם האורחים לא פסק לרגע וכמות האוכל שהוזמנה לא 

אלו של סיום המלחמה הביאו את הספיקה אפילו למחצית. רגעים 
הציבור הרחב לצאת מביתו והחתונה יחד עם מצוות שמחת חתן 
וכלה, היו בעצם רק התירוץ... לפתע נשמעה שירה אדירה "לא 
ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה..." קבוצת בחורים 
גדולה נכנסה לאולם והחלה לרקוד במלוא המרץ. היו אלו בחורי 

כעת, לכשהסתיימה יבז', שבאו לשמח את חברם החתן. ישיבת פונ
המלחמה ואחד מתלמידי הישיבה בונה את ביתו, מצאו כל 
הבחורים לנכון להגיע לרקוד ולשמח את החתן החשוב ולהשתתף 
עמו ביום שמחת לבו. אכן, היתה זו חתונה שלא תישכח 

 !לעולם...
 

 אחים יקרים!
 

מרוץ מחויבויות שוטף, לא נותן רגע  –ת, החברה, החוץ והפנים. בפנים הכל מתערבל מול העיניים: המשפחה, הבי
כלכלה מתמוטטת, מצב ביטחוני מאיים, בעיות, טרדות, צרות הפרט וצרות הכלל. הכל דוהר. לאן?!  –לנשימה, ובחוץ 

רת, מערבולת מפחידה, סוחפת. חוסר וודאות מוחלט. איך? איך מחזיקים מעמד? מאורעות מתחלפים בתזזיתיות גוב
נקודת המוצא ונקודת הסיום. "איני נופל, כי אני מחובר לבורא עולם. היד  –איך אפשר לעמוד מול הסחרור? לשרוד 

 מלמעלה מחזיקה אותי שלא אמוט".
ים ידיים? נאבד עשתונות? חייבים להיות מחוברים, נזכור כי אנחנו בידיים הטובות ביותר. האם נתאונן? נרהבה ו

. בסופו הלאהלא נורא, אפשר לקום, להתנער ולהמשיך  -לדעת שאנחנו מונהגים ומושגחים מלמעלה. גם אם נופלים 
 .של דבר, הכל יתהפך לטובה

 התורהבברכת 
 הרב יואל ארזי

 
 העלון מוקדש לרפואת יצחק וגרציה חיון הי"ו 

 לעבודתו יתברך. יעמדו להם לכל טובה וברכה שזכות הצדקה, התורה וזיכוי הרבים יהי רצון 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 058-3220128 ם אתם יכולים להיות ממזכי הרבים געלון זה יוצא לכבוד אבינו שבשמיים לזיכוי הרבים ולקרוב הגאולה ברחמים במהרה בימינו אמן. 

 ויקטור בן חנה, עליזה בת מיסה,  רבקה בת ברכה,  לרפואת:
אסתרינה בת זולה, רפאל בן אסתר, לאה בת רחל, ,טוהר חיה בת איילה

 לאה בת שושנה,דרור בן מזל, אסתר בת וסינה.  חנה בת רבקה,
  ן שודיה.ניצה בת עליזה, משה ב .עוזיאל בן מרים 

 ,נעמי בת אורלי, יוסף בן רבקה שגיא בן אורלי,  זיווג במהרה:
 רונית בת שושנה.

 

 תמר בת פרחה, שלום שעאר בן סעדה,  :לע"נ כל נשמות ישראל ובכללםם
 גולייט בת תפחה, ,ג'ינה בת בובהנתן בן יונה,לולו רחל בת סמרה, 

  ,אפרים בן זו'רהשושנה שמעה בת סעדה, עפרה בת שרה, יהודה בן אסתר, 
  ,רפאל בן לאה חיים בן מיסה, תמר בת סעדה, עדי בן חנה, ג'נט בת לונה,

  יעקב בן אסתר, קלמנט בן אסתרינה, ויקטוריה קלרה בת לאה,
 רחל בת מרים. ,שרה חיה בת סימי
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ל נפשו נדר לה' או השבע שבעה לאסר אסר ע איש כי ידרר
  (ל, ג) צא מפיו יעשהילא יחל דברו ככל ה

והנה בנדר, כתיב "נדר לה'" ואילו בשבועה, שבועה לאסור איסר על 
אמאי בנדר כתיב רק נדר לה' ולא כתיב נדר על  נפשו. ויש להבין,

  נפשו לה', או אמאי בשבועה לא כתיב אסר על נפשו לה'?
ויש לומר, דהנה נדר הוי איסור חפצא, דאוסר את הדבר על עצמו 
ואותו דבר המסוים נאסר עליו. ודבר שהאדם אוסר עליו בקונם, 

לה, דעשאו איתא בנדרים ל"ה. דאם אח"כ נהנה ממנו, יש בו דין מעי
כקרבן וחייב עליו אשם מעילות, כנהנה מהקדשים, אף שלא הקדיש 
דבר אלא רק נדר כקונם וכפי שכתב הר"ן שם דקיי"ל כר"מ דיש 

  מעילה בקונמות ומכאן דהדבר נחשב לקדשי ה'.
אבל שבועה, הוי איסור גברא, דהאדם אוסר את עצמו על הדבר 

יש כי ידור נדר לה', כיון המסוים. וא"כ יש לומר, דלהכי בנדר כתיב א
ועה כתיב, או השבע שבועה שדבר הנדור נחשב לקדשי ה', אבל בשב

יקא, כיון ששבועה היא רק בגדר ר על נפשו, על נפשו דילאסור אס
ברא אבל החפץ עליו נשבע שלא של שבועה, על עצמו, דהיינו על הג

  הגרי"ז זצ"ל)(שי לתורה בשם  יהנה ממנו לא נחשב לדבר אסור או לקדשי ה'.

***  
 מקורב הרה"ח ר' יהושע הלר הי"ו למד בישיבת פוניבז' בב"ב, והיה

שבראש השנה  לראש הישיבה הגאון ר' יוסף כהנמן ז"ל. הוא הבחין
בזיווג שני, המשיך  נוהג הרב לאכול יחידי, וגם כשנשא את הרבנית
כהנמן ז"ל, ילמדנו  לנהוג כך, הרהיב עוז בנפשו, ושאל להגר"י

הרב לשמוע שאי מי שם  ו, מה הטעם שמעכ"ת אוכל לבד, נדהםרבינ
נסעתי לארה"ב לערוך מגבית  בשנת תרפ"ט ,לב למנהגו, וסיפר לו

השנה, הבנתי שהמקום והחברה  עבור הישיבה, היה זה לפני ראש
ראש השנה... הייתי נבוך ולא יכולתי  אינם מתאימים עבורי לליל

אש השנה ביחידות, הלה קיבל לאכול בליל ר לסרב, אמרתי הנני נוהג
נעלב. מאז אני נוהג לאכול ביחידות בליל ראש  דברי בהבנה, ולא
   וככל היוצא מפיו יעשה.(אפילו שלא בכוונה) יצא מפי  השנה, כיון שכך

מספר הרה"ג ר' הלל קופרמן שליט"א: ומעשה באחד ממקורביו של 
ממרן מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א המתגורר בירושלים, שביקש 

שליט"א שיהיה סנדק בברית של נכדו לכשיוולד לו בעוד כמה 
חודשים. ומרן שליט"א אמר לו שהוא מסכים. וכשנולד הנכד 
בשעטו"מ בא אותו מקורב לבשר למרן שליט"א על הולדת נכדו 
וביקש ממנו לקיים את הבטחתו ולהיות סנדק בברית, והיה הדבר 

ר לצורך הברית, ושאל קשה על מרן שליט"א להיטלטל אל מחוץ לעי
את המקורב האם הבטחתי  שאבוא. וענה לו, לא, אך הראש ישיבה 

  אמר שהוא מסכים לבוא, ואני ראיתי בזה מעין לשון הבטחה.
ומרן שליט"א התחבט אז הרבה האם יש לחוש בלשון זו לקבלת 
הדברים בנדר, עד אשר נכדו הרב דוד שפירא שליט"א הציע לו, 

בתי מדרש ביקשו ממרן שליט"א לבוא שמאחר שכמה ישיבות ו
מן דלמסור שיעורי תורה אצלם, ומרן שליט"א אמר להם שכשיז

. לירושלים יעשה זאת, אולי זו ההזדמנות לעשות זאת ביום הברית
תתף , ונסע לירושלים והשואכן מרן שליט"א קיבל את ההצעה

ורה בכמה מקומות. וכל הטירחה בברית, ולאחר מכן עסק בהרבת ת
ה הזו טרח מרן שליט"א משום החשש הרחוק שמא הלשון הגדול

(שלהי הספר 'אני מסכים' מתפרש בלשון בני אדם במשמעות הבטחה. 

  מגילת קהלת ע"פ הלל נפשי) 

  (לה, יא) ונס שמה רצח מכה נפש בשגגה
בפרשתנו למדנו, כי הרוצח בשוגג חייב גלות לעיר מקלט, אבל רוצח 

מדוע? מה ההבדל בין הרוצח במזיד חייב מיתה. נשאלת השאלה: 
עשו את אותו מעשה? צח במזיד, הלא סוף כל סוף שניהם בשוגג לרו

בוא נגיד ככה. אחד היה רוצח בשוגג. הלך ביער לחטוב עצים, ונשל 
הגרזן. הוא לא ידע שיש שם מישהו והוא לא שונא למישהו הזה, 

ם ובן אד –הכל בסדר, ואוי, רחמנא ליצלן, הגרזן נפל, העץ נפל 
נהרג. הוא קורע את השערות מהראש: "מה עשיתי?!" מצטער מאד. 

  בוכה ומילל: "הרגתי בן אדם!!" 
בסדר, מבינים ללבו. אבל למעשה, בוכה ומצטער או לא מצטער, 
הוא הרג בן אדם. לוקחים את הנפטר שנרצח בשוגג, מניחים אותו 

  בחדר המתים, להכין את הלויה. 
ה קילומטרים, היה בן אדם, רוצח. באותו יום רח"ל, במרחק של כמ

עם עדים, עם התראה, הלך ורצח בן אדם. נו, מה עושים עם הנרצח? 
  שמים אותו ג"כ בחדר המתים, על יד הנפטר ההוא.

שואל רבינו בחיי: וכי יש הבדל בין שני הנפטרים האלה, שני 
הנרצחים? זה מת וזה מת, אם כן, מדוע רוצח במזיד נענש במיתה 

ג רק גלות? תשמעו תשמעו, הלא למעשה התוצאה שוה, ורוצח בשוג
הרגו בן אדם. זה בשוגג, זה במזיד,  –שניהם עשו את אותו הדבר 

ממשיך רבנו בחיי ואומר:  - אבל הנפטרים שוים, מתו ונקברו. אז מה
  זה אתה מבין שהקושיא לא קושיא. מדוע? 

ההבדל בינהם! מה  –אתה שואל מה ההבדל?! הרי שמים וארץ 
עם  מה ההבדל? כל בר דעת יאמר לבד את ההבדל: זה הרג פרוש

הוא רוצח במזיד וחייב מיתה. השני,  מחשבה, עם כונה, עם רצון, לכן
נכון. אותו המעשה עשה, אבל בלי שום מחשבה. בלי כונה,  גם הרג,

  וללא רצון כלל. 
זה אתה מבין שיש הבדל. אם כך, תמשיך  –אה, אומר רבנו בחיי 

ד מברך ברכת המזון, עם כונה, עם שמחה, עם רצון. להבין עוד: אח
והשני לידו מברך, ללא כונה, בלי מחשבה, בלי רצון ושימת לב. נו, 

  1מה ההבדל ביניהם?
אי רבותי, אי, כמה חזוק יש בדברים אלו של הרבנו בחיי. שניהם 

  שמים וארץ. –עושים את אותו מעשה, וההבדל 
  (יחי ראובן)     שונה לחלוטין.געוואלדיג. אותו מעשה, ועולם אחר. 

   (לה, יא) והקריתם לכם ערים ערי מקלט תהיינה לכם
איתא בגמ' (מכות י:) שלט ובו היה כתוב 'מקלט' היה על פרשת 
דרכים, כדי שיראה הרוצח ויפנה לשם. תמה ה"חזון איש": מדוע 
לרוצח שעשה מעשה מתועב מקלים עליו, וכותבים שלט 'ערי מקלט' 

עם ישראל עולה  כדי שיידע בקלות איך להגיע למקום? ומדוע כשכל
לרגל ומגיעים אנשים מכל קצווי תבל לא ציותה התורה לעשות 
שלטים שידעו איך להגיע? ומתרץ: דברציחה, שארע דבר מתועב, 

יצטרך  הרוצח בשוגג לשאול בדרך היכן מקום  -אם לא יהיו שלטים 
ערי מקלט, וישאלו אותו מה קרה, את מי הרגת, וכיון שארע דבר 

ה רוצה שידברו על זה, אלא שיסתיים הסיפור אין הקב" -מתועב 
כמה שיותר מהר, לכן ציווה לעשות שלטים. משא"כ בעלייה לרגל, 
שהוא דבר קדוש, לא רצה הקב"ה שיהיו שלטים, אלא שישאל 
העולה לרגיל איפה זה ביהמ"ק, וישאלו אותו מדוע הוא הולך לבית 

ץ שידברו הקב"ה חפ -המקדש, והוא יענה לעליה לרגל, דדבר קדוש 
  (מעדני אשר).  אודותיו כמה שיותר

  
                                    

  (פ' מסעי)   איך יתכן שאדם חייב מיתה בגלל שהלך פסיעה אחת?                

  

 מאוצרות הפרשה 

  בפר"ש חידה         



 מוסר        
  ה'דף היומי בהלכה' עם תחילת לימוד הלכות שבת בעז"הה

לאפון על שקט... כל פעם את הפ הוא עדיין לא יודע איך עושים אני מכיר בן אדם שקנה פלאפון לפני שנתיים ועד עצם היום הזה
הפלאפון!!! בום!!! ואז כמובן הוא רץ אלי מהר מהר ומבקש ממני  כככלאפון שלו מצלצל בקולי קולות בביהכנ"ס... הוא מנתק את לפשה

לו שיג ושיח בענייני העולם...? לא!!! שום  שאני "אסדר" לו את זה.. שיהיה על שקט... ומה אתה חושב שמדובר באיזה עילוי מופלג שאין
דבר!! הוא סתם... סתם כזה שלעפער... סתם עצלן שאין לו סבלנות ללמוד להסתדר לבד... בשלב מסוים התעצבנתי עליו... תבין: לא אכפת 

(תסלח לי: אני לא יודע בדיוק ייז... לי לעשות חסד עם יהודי ולעשות לו את הפלאפון על שקט... מה שמעצבן אותי שהוא כזה... כזה... כזה שנו
אם אתה רוצה אני  לא!!! לא רוצה!!!בפעם הבאה שהוא ניגש אלי שאני אסדר לו אמרתי לו: מה זה שנוייז... אבל זה נשמע לי כזה שנוייז כזה...) 

הוא התחנן... אמרתי לו: בבקשה... איך אתה תעשה את זה... אבל שאני אעשה לך את זה.. לא!! לא רוצה!!! פרנציפ לא!!!  להסביר לךמוכן 
לו נשאר אבל ללמוד... לא... עזוב... אין לי זמן... אם אין לך זמן כ"ש שלי אין זמן... מה נראה לך? מי ניצח?? הוא!! אבל גם אני... הפלאפון ש

פער... נכון??? אבל לא בדיוק!!! אל אה... איזה שלסגור... הוא חיפש מישהו אחר שיסכים לעשות לו... ובלבד שהוא לא ילמד לעשות לבד... 
מידי שבת בשבתו!!! מידי מדובר בהלכות שאנחנו מתמודדים איתם  הלכות שבת!!!!אנחנו לא רחוקים ממנו בהרבה... תמהר לצחוק עליו... 

שרים. מקסימום ואני לא מדבר על הספרים הגדולים עם האותיות הקטנות.. ומי מדבר על חלק ד' במ"ב. אני מדבר על ע שבת בשבתו!!!
וכל פעם מחדש אנחנו הולכים לשאול את הרב שאלות  מידי שבת בשבתו!!!עשרים וחמשה סימנים בשו"ע!! שאנחנו מתמודדים איתם 

שגם אם המ"ב לא מדבר על זה ממש... כי זה מהטכנולוגיה החדשה... אז מקסימום פותחים  כתובות במפורש במשנה ברורה!!!שש... ש... 
גדול משנה ברורה ומסתכל ומוציא משם ילד  נה ברורה... ואז אתה פותח כמוכתה... והוא מפנה אותך למראי מקום במששמירת שבת כהל
הפלאפון על  הולכים לרב ושואלים... נו... תגיד לי: במה אנחנו כ"כ שונים מאותו אחד שלא יודע לעשות את אבל לא!!הלכה למעשה!!!! 

פעם הגעתי לרב עם שאלה מאוד מעשית ופשוטה שכולנו דשים בה מידי שבת... משהו  ולים..!!!!ים לא פחות גדרפעעאנחנו שלשקט...?? 
שמה עם הקפה והמים החמים... הרב הסתכל עלי במבט כזה מוזר ושאל אותי: תגיד לי: בן כמה אתה?? בן עשרים!! רגע... ומה עשית 

ק בשבוע האחרון... היא הרי היתה מעשית גם בשבת שאחרי הבר בשבע שנים האחרונות... הרי השאלה הזו לא התחילה להיות נפ"מ ר
 הרגשתי באותו רגע לא בן עשרים!! אלא בן עשר!!! כי זה באמת מה שאני!!!!מצוה שלך... אז מאיפה נחתת??? מה התעוררת עכשיו??? 

לל היערות דבש המפורסם שמצטט הגיע הזמן לדעת הלכות שבת.. לא רק בשם היראת שמים... ולא רק בשם ידיעת התיירה וגם לא בג
  המ"ב שמי שלא יודע הלכות שבת הוא בוודאי מחלל שבת... עזוב את כל זה!!! בא נדבר בשם הבושות...

ככה  אנשים פשוטיםבלשון הקודש!!! והשיר השני של  בני תורהשני שירים עממיים הולחנו על "אבינו אב הרחמן.." שיר אחד של 
השיר מלא הערגה והרגש... הוא מתחיל בשקט ב"אבינו אב הרחמן..." ואז לאט לאט הוא מתחיל לעלות: בעברית!!! השיר הראשון הוא 

של ההתפרקות  השיאכאן זה  "והאר עינינו בתורתך ודבק לבנו... ויחד לבבנו...""לשמוע ללמוד וללמד..." ואז הוא מגיע לנקודת השיא.. 
"והאר -את השיר השני... הוא מתחיל מאיפה שאנחנו מסיימים... הוא מתחיל בשקט בלעומת זבני תורה!! והתחנונים! עד כאן השיר של ה

שם נמצא הרגש!!  "שלאאא נבוש ולללא נכלם ולא נכשל לללעולם ועד!!!!עינינו בתורתך..." ואז הוא מתחיל לעלות ומגיש לנקודת השיא: 
אר עינינו" אז לפחות שלא נבוש... שלא יהיו לנו "פדיחות..." אנחנו שם נמצאים התחנונים! רבש"ע: אנחנו יהודים פשוטים... לא זכינו ל"וה

בני התורה בדרך כלל שרים את השיר הראשון... השיר ששם את עיקר הפזמון על "והאר עינינו בתורתך..." אבל עכשיו עזוב... בהלכות שבת 
ועד'!!! בושות!!!!!! זה הכל!! זהו!! הגיע הזמן לרכוש 'שלא נבוש ולא נכלם ולא נכשל לעולם -אנחנו רחוקים מזה... בא נתמקד עכשיו ב

תאמין לי: אם יום אחד אני אהיה רב... כולם יסבלו... כי כמו שאני לא מסכים לעשות לשלעפער הזה  תיכף ומייד!!!ידיעה בהלכות שבת 
  (אז נדברו)     הפלאפון על שקט... כ"ש שאני לא אסכים לענות לו על שאלות... שב ותלמד... שב תלמד

  
  

  מעשה בנעלים             
י"ל שטיינמן שליט"א שנזקק לנעלים חדשות, מוכר הנעלים שלח לו זוג נעלים לביתו שילבשם למדידה בת יום או ראברבנו הג מעשה שהיה

לידיו של המוכר, אלא שאז החל רבנו שליט"א לחכוך בדעתו, הרי  יומיים, זוג הנעליים לא התאימו לרגליו, והנכד ביקש להשיב את הנעלים
פלוני נעל אותם יומיים, והרי אם הקונה היה יודע שפלוני נעלם לא היה מעוניין לרוכשם, אך הנה  המוכר ימכור אותם ליהודי שלא יידע כי

לכאורה המוכר לא יגלה את אוזנו של הלוקח, ואם כן חשש רבנו שליט"א שמא יהיה לו חלק כל שהוא בהונאת הלוקח, ושמא מחמת כן 
כיון שבעצם אין בהם בעיה אמיתית, דהרי הם שלמים לחלוטין לא מלוכלכים  כדאי לו כבר לרכוש את הנעלים, או שמא אין כאן הונאה כלל

ואין בהם פגם כל שהוא, ורק הידיעה שפלוני לבש אותם יכולה למנוע את הקניה שאם לא יגלו לקונה לא יידע לא ינזק ולא יצטער, וחכך 
מהתוספות בכתובות דף ל' בד"ה לא צריכא שכתבו כי  ש שליט"א דלכאורה יש להביא לכך ראיהבדעתו לכאן ולכאן, ואמר להרמי"רבינו 

מאכל שהיה בבית הבליעה והקיאו נחשב עדיין שווה פרוטה כיון שאפשר למוכרו למי שאינו יודע שהיה בבית הבליעה שאצלו זה לא מאוס 
דיע ללוקח, ויעויין באילת השחר יעויין שם. ומשמע מדברי תוספות כי דבר שאין בו חסרון מחמת עצמו ורק למי שיודע מזה אין צריך להו

  וטה.ה ומוכרים אותה לעכו"ם בתורת שחבתחילת טהרות שהובא כעין זה שהיו לוקחים נבילה שהתנבלה מאליה וחותכים מעט בבית השחיט
אלות ההלכתיות סיפר לו כי רבנו שליט"א חרד להונאה ומסתפק למחרת היה אחד מתלמידי רבנו בבית מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, ובין הש

  בדעתו הלכה למעשה, וגם אמר  כי לכאורה היה שייך להביא ראיה מתוספות כתובות דף ל' הנ"ל וכו'.
הרי אתה צריך שכל! בשלמא רבי אהרון ליב בענותנותו לא מודע כל כך לדבר, אבל  בתרגום מאידיש לעברית][מרן הגרי"ש זצוק"ל חייך ואמר 

אתה עליך לדעת ולהבין, שאם המוכר יגלה לקונה כי מרן הגראי"ל שטינמן שליט"א נעל את הנעליים יומיים, יהיה מחירם של הנעלים רב 
 (מוסף שבת קודש יתד נאמן)     בכלל. ביותר, ומעתה הם שוות לקונה כסף רב ומה הבעיה

                          

                אפשר להרים עם הזרת מי אני?   ,שניים ממני ,בן אדם לא יכול להרים ,אחד ממני                
       נ"י חיים בוקובזה שם הזוכה:     שחמט. הקודמת: תשובה לחידה  .   האות ו' במילה שלום (במדבר כה יב) שבורהתשובה לחידה ההלכתית: 

  

  להולדת הבן הנכד הניןגלזר  –שרגאי  –רבר  תומשפח : גני הדר          מלצר להכנס הבן לעול תורה ומצוותת : משפחעירמרכז ה
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  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                            
שאלו  ל"צוקרמן זצ לביתו של רבי מרדכינכנס אברך  המיצרים בתקופת ימי בין

רבי מרדכי: "על מה אתה חושב ובמה אתה עסוק בימים אלו?" ענה האברך: יש 
לו רבי מרדכי  הרבה הלכות, לדעת את האסור ואת המותר בימים אלו.אמר

בנימה של תוכחה: אה, אתה עסוק בגרביים... בזה אתה חושב ועסוק בימים 
אלו?! אין ספק שצריך לדעת את ההלכות על בוריין ולקיימן כתיקונן, אבל אין 
לשכוח שתכלית כל הלכות האבלות שקבעום חכמים לימים אלו נועדה לעורר 

הספר.והוסיף "זה החיסרון  את רגש הצער על החורבן; ובלא זה, עיקר חסר מן
שלנו! אנחנו, מסתפקים במועט... איבדנו את השאיפות למצב האמיתי של כלל 
ישראל. כל הנשאר לנו היום: הכותל המערבי, קבר רחל, קבר פה וקבר שם; 

פירורים... ומה זה כלפי ירושלים של פעם? כלפי בית  -זוהי כל הרוחניות שלנו 
ירושלים, ואין ארץ ישראל, ירושלים זה לא המקדש? צריך לדעת שהיום אין 

  'ירושלים', ארץ ישראל אינה 'ארץ ישראל' לעומת מה שהיה צריך להיות".
 (יחיד ודורו)

 
בפעם הראשונה שהגיע לארץ ישראל הגאון רבי מרדכי גיפטר זצ"ל, שאל אותו 
אחד מהתלמידי חכמים: אם היה בכותל המערבי ובקבר רחל? והשיב שהיה שם. 

,וענה: שאמנם התרגש בקבר רחל, אבל הרבה יותר  שאלוהו: היכן התרגש יותר
התרגש בכותל המערבי.אמר לו אותו ת"ח: ששאל זאת להרבה אנשים וכולם 

הוא עצמו מבין כך. אמר לו רבי מרדכי   שהם התרגשו יותר בקבר רחל, וגם –ענו 
מרגישים ש"מאמע רחל" צעירים  זצ"ל: אני אסביר לך: אתם אנשים צעירים, וגם

מאד להתרגש במקום  בוכה עליהם ומבקשת מהקב"ה רחמים עבור בניה, ולכן קל
 –זה.אנשים צעירים שלא ראו מימיהם עולם קודם חורבן ועולם לאחר חורבן 

מה זה חורבן. אני למדתי בטעלז באירופה, ראיתי את   אינם יכולים לתאר
ולי תורה ויראה. ראיתי את היכלי ראיתי גד הקהילות הקדושות של כלל ישראל.

התורה. הבנתי מה זה "ישיבה בחור" באמת.ראיתי מה זה אלול וימים נוראים, 
כל החורבנות מונח בחורבן  ואני יודע ששורש –וכל זה נחרב בעוונותינו הרבים 

  בחורבנו...(ל"ק) בית המקדש ומשום כך אני בוכה כשאני רואה את בית המקדש
 

סיפר לנו יהודי תושב פתח תקוה, על  חק זילברשטיין שליט"א:ר' יצהגאון סיפר 
חבירו הטוב שלא שמר תורה ומצוות, ׳ובמשך שנים אני מנסה לקרב אותו 

אחד הוא מבחין לפליאתו שהחבר נכנס לבית  ליהדות, ואינני מצליח׳.בבוקר
הכנסת, עם כיפה וציצית, ונראה עליו שהוא מבקש קירבת ה׳. עד מהרה התברר 

ייאמן התרחש, ובתוך זמן קצר קיבל האיש על עצמו עול תורה ומצוות  שהלא־
במלוא המובן.השינוי בא כל כך במפתיע, ובצורה חדה, שלא יכולתי לתת לכך 

כששאלתי אותו, לאחר זמן, מה גרם לו להתקרב, השיב  עת.הסבר מניח את הד
על הכל הייתי מסוגל לי בדברים שלא ציפיתי כלל לשומעם, או יותר נכון: 

לחשוב, רק לא על דבר כזה.יצאתי פעם ממקום עבודתי בשעה מאוחרת מאוד, 
והיה זה סמוך לחצות־לילה, ונתקלתי במחזה מוזר; אב ובנו צעדו על המדרכה 

בכה ללא הפוגות, כשאביו מנסה כל הזמן להרגיעו,  4והילד שהיה כבן לידי, 
התקרבתי  והדבר לא עולה בידו.מאוד השתוקקתי לדעת על מה בוכה הילד.

וכה אמר הילד: ׳אבא, בשבוע  אליהם, וכמעט שהתעלפתי מרוב התרגשות.
שצריכים לצפות ולחכות למשיח,  בתלמוד תורהדיבר אתנו  הרב בכיתהשעבר 
ות כל הזמן לפני הקדוש ברוך הוא שירחם עלינו ויביא את המשיח. אבא, ולבכ

אני בוכה כבר שבוע שלם, והמשיח עוד לא בא; כמה זמן צריך עוד לבכות, 
והאבא מלטף את פיאותיו המסולסלות של הילד,  תגיד לי, אני רוצה לדעת׳

להתפלל, מרגיעו ואומר לו: ׳ילדי, אף אחד אינו יודע את הקץ; צריך להמשיך ו
הדו־שיח הזה שבר את ליבי, לגמרי. עד שמצאתי  וגם לבכות לפני השם יתברך׳

אה מה הם הדברים המטרידים ראת עצמי מזדעק בקירות הלב, ואומר לעצמי, 
במה מתעסק הנוער שלא זכה להימנות על באי בית השם.  -ילד יהודי, ולחלופין 

  (ברכי נפשי) .האפשר לעבור על כך לסדר היום?!ובאתי לבית המדרש
 

 ימיו כל: אמר ל"זצ' מפוניבז הרב על ל"זצ שך מ"הגראמ מרן נשא אשר בהספד
 בו בערו האמונה רגשי. המשיח לביאת שלימה באמונה ומייחל מצפה היה

 בו הכין', פוניבז ישיבת להיכל הקודש ארון את שרכש בשעה כי עד, למאוד
 ;לש(".הנביא לאליהו ואחד המשיח למלך אחד" :ואמר, צדדיו משני כסאות שני

                    לקט פירושים על פרשת השבוע                
י ִאישׁ  ַבע אוֹ  ַלה׳ ֶנֶדר ִיּדֹר ּכִ ָ ֻבָעה ִהׁשּ : לישראל הוא ברוך הקדוש להם :אמר ׁשְ
 רשאי אתה אין אמת על אפילו, בשמי להשבע לכם שהותר סבורים תהיו לא

 אלקיך ה׳ ״את: הללו המדות כל בך יהיו כן אם אלא, בשמי להשבע
 וכו'. ויוסףאיוב אברהם, אלוקים יראי שנקראו כאותן שתהא) ו׳ דברים(תירא״

 שאסור -זה דבר של ענינו באמת מהו מדובנא המגיד שאל ).א, כב רבה במדבר(
: משל בדרך כדרכו זאת והסביר? הללו המידות מחונן בכל כן אם אלא להישבע

, הוא אף ואביון דל, מלאכה בעל שכנו אל פנה, ואביון עני שהיה, אחד גנב
 להשיא בידך עלה, ממני פחות עני אתה פי שאין על שאף, זה היאך: ושאלו

 אף להשיא ידי הגיעה לא אני ואילו, וסבלונות נדוניות להם לספק, בנותיך את
 תגיע אתה ואף כמעשי עשה: המלאכה לו בעל השיב? הבוגרות מבנותיי אחת
 פח קופסת מתקין הריני, בת אצלי שנולדה שבשעה, בידי מנהג, אני! לכך

 שם אני ביומו יום ומידי, בצידה חריץ אחד ורק, עבריה מכל ומסוגרת סגורה
 נדוניה היום ובבוא, המטבעות מכל הגון סכום מצטבר הימים עם. מטבע בו

: ואמר עצוב חיוך הגנב חייך... להוצאות החתונה עמי ומזומנים מוכנים וכסף
, מובטח אתה הרי, הסגורה הקופסה לתוך מטבע שם כשאתה! קל הדבר עליך
 מנעולים שפריצת, אני אבל. הכסף ידך על את לשים עוד תוכל לא הימים שכל

 כנגדי יש ביטחון ומה היא עצה מה, ילדים משחק אלא אצלי אינה ובריחים
 אתה אין, "ובשבועות בנדרים הוא הדין– מדובנא המגיד אמר?... פח בקופסת

 שהוא מי רק –" האלה המידות כל בך יהיו כן אם אלא בשמי להישבע רשאי
 ואת מצוות שומר הוא שאם, נדרים ושבועות עצמו על ליטול רשאי תורה שומר

 השבועה ואת הנדר את גם יקיים וודאי, התורה לו שגדרה והסייגים הגדרים כל
 התורהמנעולי שכל, תאווה ובעלי בעלי עבירות זה כנגד. בהם עצמו את שגדר

 לנדריהם יש טעם ומה ביטחון מה, כנגדם עומדים אינם החמורים
 (לבוש יוסף)?.ולשבועותיהם

 
ר ה ַוְיַדּבֵ ִמְדָין ה' ִנְקַמת ָלֵתת וגו ֵלאֹמר ָהָעם ֶאל ֹמׁשֶ  משה שינה למה קשה:ּבְ

 נקמת אמר ומשה, ישראל בני נקמת נקום לו אמר שהקב״ה, הקב״ה של מלשונו
 הכשילו, בשנים חטאו מדין דהנה ונראה. בישראל ולא בהקב״ה הנקמה תלה, ד׳
 להלןרש״י מביא והנה. ישראל על מגפה גרמו וגם, וזנות פעור בעון ישראל את

. זו במלחמה תלוי משה שמיתת שמעו יען למלחמה מללכת השתמטו שישראל
 לנקום לישראל אומר היה אם כי, השי״ת של מלשונו משה ששינה מה ומובן
 ואי נקמתינו את מוחלין אנו לטובתנו שהדבר דכיון אומרים היו, עצמם נקמת
 שלאכדי ד׳ נקמת ואמר משה התחכם לכן. תמות שלא למען זו בטובה אפשי
 ולהגיד. המלחמה לעשות יצטרכו כרחם בעל אלא, הדבר על למחול בידם יהיה

 חייו על ויתר, במהרה השי״ת רצון שיתקיים תשוקתו שמתוך משה של צדקתו
 )יהונתן תפארת(  .הדבר יתעכב שלא כדי הקב״ה מדברי ושינה

 
ם הוּא ַיֲחִניף ֶאת ָהָאֶרץ י ַהּדָ הקשר שבין ה״חנופה״ ל״ארץ״ מוסבר ע״י הגר״מ  :ּכִ

פיינשטיין זצ״ל בספרו ׳׳דרש משה״ כך: כל המלכויות מקפידות על שפיכות 
דמים, ובכל חוקי המים נידונים הרוצחים בעונשים חמורים. אף על פי כן, ישנו 
הבדל מהותי בין השקפת התורה על איסור זה, לבין התייחסות משפטי העמים 

ים רואים ברציחה דבר המערער ומקלקל ישובו של עולם, בבחינת: הגוי לענין.
״אלמלי מוראה איש את רעהו חיים בלעו״ (אבות ג, ב). על פי דרך מחשבה 
מעוותת זו, הם מרשים לעצמם להרוג כל מי שנדמה להם שהוא מקלקל את 
ישוב העולם, בחושבם שבכך מתקנים את העולם.זוהי הסיבה למלחמות 

. לכן גם אין מקפידים כלל על חיי־שעה של חולים ולא על חיי הפורצות בעולם
שונה בתכלית מהות איסור רציחה עלפי  אדם זקן, וגם הרופאים בכלל זה.

תורתנו הקדושה. איסור התורה הוא מצד חשיבות האדם. לכן, אף שאין צורך 
בו לישוב העולם, גם כן אסור להורגו, ובאותה מידת חומרה שבה נאסר להרוג 

האדם החשוב ביותר. גם לגבי שוטה וגם לגבי מי שלא נותרו לו לחיות  את
נמצא  אלא שעות מועטות חל האיסור במלא תוקפו, וחייבים לחלל שבת עבורו.

שכאשר אחד הורג את חברו מתוך ״השקפה״ שלפי דעתו הוא מקלקל ישוב 
ו העולם הוא מחניף לארץ כפשוטו, שכן לפי דעתו האדם הוא טפל לארץ דהיינ

לכלל האנושות  ולהם אין חפץ בו. וזהו פירוש ״חנופה״  לעשות עוול כדי 
שהוא נברא בצלם  —שהארץ טפלה לאדם  —למלאת רצונם. דרך התורה 

 (לקח טוב).אלוקים, וכל אדם בפני עצמו הוא עולם מלא

      

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

                      

 בס"ד  
 מטות מסעי

 193מספר  -גליון   

 ו"הי שושנה בן  דוד לרפואת  



  

                                    תורה של בדרכה ורעיונות מחשבה נצנוצי פתגמים                                                                           

 (המאירי) .החכם שבחכמים צריך יעוץ                                                   
 (רבינו בחיי). .בויהזהיר בברכות הרי זה מופת על אמונתו וזכות ל                         

 יהודה החסיד)(ר׳ .אדם שתחפוץ לדעת מה הוא, ראה במה שתדיר מדבר   
                                        

           

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

     

 
 ברחוב בי פגש אלמוני פלוני יהודי' ר: "ל"זצ שבדרון שלום' ר צ"הגה שח

, אה'".שלך הדרשה את שבת מידי זוכר אני שנים עשר!, שלום'  ר": וקרא
 חרוט כך שכל, בדרשה אז אמרתי מה, נו, "התפעלתי" מאד מעניין, אה

 ממש, ויפה טוב כך כל הווארט: בהצהרה וסיימת, יפה ווארט אמרת?".בלבך
 כוס השותה יהודי וכמו: 'בלחישה והוספת, עיפה  נפש על קרים מים כמו

 שוכח אינני שלום' ר, ומאז...! ", לו מועיל זה כמה, בשבת החמין אחרי סודה
 )להגיד". ( החמין אחרי קר סודה כוס שותה אני שבת מידי כי, הדרשה את

 
 
 
כל הברכות נוסחתן בהוה ולא בעבר, כמו: "יוצר המאורות", "נותן ש טעםה

התורה", "בורא פרי האדמה", וכן כולם. משום דהקדוש ברוך הוא פועל בכל 
ומן בשר ודם שרק עשה המלאכה, ואחר כך עומדת עת ובכל רגע, לא כא

מאליו וסרה השגחתו מזה. אבל הקדוש ברוך הוא לא יסור פעולותיו והשגחתו 
וזה ש"אשר יצר" תחילתו בעבר, (בכל עת ובכל רגע, כדכתיב: "לעושה אורים גדולים". 

 (ערוך השולחן)  )ק"ודומפני שמברך על מעשה שעבר. ולכן בחתימתו אומר: "רופא כל בשר" בהוה. 

  
 
 
 

 להעלות אף כדאי לא אשר[ ריפורמי ראביי שם היה ,לאמריקה שבאתי בעת
 בכל יהודי עוד יימצא לא ,שנה שיםיחמ שבעוד שאמר ]הכתב על שמו את

 בעיתוני רב בפרסום נדפס זה והיה .לפומיה עפרא ,בגויים יתערבו כי  ,אמריקה
 זה על כששמע .בגוים שיתערבו כן החשבון היה הנפסדה דעתו ולפי ,הגוים
 ,כדבריו  יהיה כן באמת :אמר זצ״ל קלויזענבורג מצאנז אדמו״ר כ״ק מו״ר

 בתורה שלמים רבים יהודים יהיו עוד אבל ,באמריקה ישארו לא כמוהו יהודים
 הקימו נפש תוובמסיר ,כמוהו ישראל גדולי שבאו ל-לא להיותה .שמים ויראת
 ללומדי וכוללים ,תורה ללמוד לבחורים ישיבות ,רבן בית של לתינוקות חדרים
 ,ב״ה שריד לנו שנשאר לנו שעמדה והיא ,פשרות בלי ,הנישואין לאחר תורה
 ,זה בדרך הלכו שלא ואותן .ישראל לכלל ועתיד המשך יש לזה הודות ורק

 ,זה על מעידים בי וכיוצא הגבר ואני .אתו היתה האמת הרבים בעוונותינו
 על יהדותם את לבסס שבקשו בהם וכיוצא והזרמים  הכתות אותם שכל שראינו
 ,מסיני משה עד דור מדור לנו המקובלת האמונה  מדרכי הנוטות אחרות שיטות

 מתוך שנאבדו או בתשובה שחזרו או הזמן במשך  ,בגולה ובין ישראל בארץ בין
 מתערבים דרובא שרובא בעצמם הריפורמים שכן  כל ,אחריהם וזרעם הם הקהל
  .הרבים בעונותינו כל לעין כנראה בגוים

 הג"ר מנשה קליין זצ"ל בעל שו"ת משנה הלכות), (פירסומי ניסא
 

 
 

המותרים, יהיה יותר חמור  שבישול יחד של שני מאכלים יתכן איך שאלה:
יש בו איסור ואחד מהם הוא דבר מבישול יחד של שני מאכלים שאחד מהם 

 ?המותר

אם בישל בשר כשר עם חלב של בהמה טהורה נאסר בהנאה  תשובה:
)  )לא באכילהואילו אם בישל בשר כשר עם חלב של בהמה טמאה מותר בהנאה(

 (דברי חכמים וחידותם)

 

 s3241625@gmail.com :במיילוקבלת העלון ,והארות ,הערות  ,תגובות

י ָרֲחקּו ֵמָעָלי י ָעֶול ּכִ ְצאּו ֲאבֹוֵתיֶכם ּבִ  השנה ביום אחת שנה:ּכֹה ָאַמר ה' ַמה ּמָ
 ה״חפץ של ופעליו חייו על שבארה״ב במיאמי רב הרצה חיים״ ה״חפץ לפטירת

 אמר, שונים מעשים סיפור כדי תוך הגדולה לדמותו קוים ששרטט אחרי, חיים״
 שאני כיון, לספרו אם מהסס אני אך נוסף סיפור באמתחתי יש: למאזיניו הרב
 סיפור שאפילו, בכך הדבר את בנמקו לספרו החליט לבסוף, ממנו חלק רק יודע

 בחור על סיפר ואז.כלשהו מסר בודאי בו יש חיים״ ה״חפץ על מושלם שאינו
 הישיבה רבני. השבת ביום סיגריה מעשן שנמצא, בראדין בישיבה שלמד

 ביקש הוא חיים״ ה״חפץ זאת ומששמע, מהישיבה הבחור את להוציא החליטו
, סיפורו את הרב הפסיק כאן. הישיבה את יעזוב בטרם לביתו יסור שהבחור

 קצרה שהיתה בשיחה, נער לאותו חיים״ ה״חפץ אמר מה יודע איני,ואמר
 שנודע לי סופר כי, שם נאמר מה לדעת כדי רב הון לשלם מוכן הייתי. ביותר
 אילו, ואמר הרב סיים, היה נפלא כמה! השבת את יותר חילל לא נער שאותו
 הרב כשסיים, צעיר באותו מהפכה שחוללו המופלאים בדברים להתחזק יכולנו
 זקן רק, מיושביו האולם התרוקן ההרצאה לאחר.בהרצאתו המשיך הסיפור את
 אליו וניגש באיש הבחין הרב. עצמו בתוך מכונס מקומו על יושב נשאר אחד
? שעישן הבחור על הסיפור את מכיר אתה מנין.ברע חש הוא האם אותו ושאל
 במבט ברב הביט הזקן.אותו לי סיפר מי זוכר איני, הרב השיב, האיש שאל

 כאן שזימנה המקרים מצירוף נדהם הרב, בחור אותו הייתי אני: ואמר, מבויש
 לאיתנו האיש שב אט אט. הדברים להמשיך בסקרנות וציפה, ההשגחה יד

 את לך ואספר בא, ואמר פיו שפתח עד, אותו שאפפו וההתרגשות מההלם
 בשנות אז היה חיים״ וה״חפץ, הייתי לימים צעיר בחור.הסיפור המשך

 נכנסתי.ברירה לי היתה לא אך, עמו מהפגישה מאד פחדתי, לחייו השמונים
 הוא נער שהייתי ואף, קומה נמוך היה הוא. לקראתי הופיע הוא והנה, לבית
 כפות שתי בין ובחום ברגש אותה ולחץ, ידי את לקח הוא. כתפי עד רק הגיע
. לרגע נעצמו עיניו, הרכות בפניו וכשהבטתי, פניו עד ידיו את הגביה הוא.ידיו

 ורווי שקט בקול לי אמר ואז. בדמעות מלאות שהן ראיתי ופתחן חזר כאשר
 וחזר הרוטטות בידיו ידי שתי את תפס ושוב. לבכות והחל ׳׳..״שאבעס, כאב
, בחזקה להלום החל לבי!).הקדושה שבת! (״סשאבע רהייליגע... עסב״שא: ואמר
 כאילו חשתי, ברפיון בידי שאחז ואף. יותר עוד גבר, מתחילה לי שהיה והפחד

 ונשרה התגלגלה מהן ואחת לחייו על זלגו דמעות. ברזל בשלשלאות כבול אני
. בשרי לתוך עמוק החודר, בור חופרת היא כאילו הרגשתי. ידי על שצנחה עד

 קשה .שלהן החום את עדין לחוש יכול אני, דמעות אותן על היום חושב כשאני
 שאני ידעתי כאשר שהרגשתי הנוראה ההרגשה את, האיש סיים, לתאר לי

 מלים הכילה אשר, התוכחה מצורת אך. יבכה הגדול שהצדיק לכך הגורם הוא
 על ומאוכזב עצוב אלא, כועס אינו שהוא לדעת נוכחתי, בלבד ספורות
. מעשי של מהתוצאות חושש שהוא בעליל היה נראה.בי בבטחונו שמעלתי

 סלח לא לעולם הצעיר הנער.מחשבות של  בים ושקע, הזקן השתתק כאן
, זקן איש עצמו כשהוא והיום שכזה כאב הישיש לצדיק שגרם כך על לעצמו

 צלקת, דואבת דמעה של המדומה הצלקת בה נעשתה אשר ידו את מלטף הוא
  .חייו ימי כל למשך השבת לשמירת קבועה לאות הפכה זו
 )המגיד של שולחנו סביב- טוב לקח(

 

ֵמָָעָלי ָרֲחקּו ִּכי ֶָעֶול ָ ִּבי שנ:ֲאבֹוֵתיֶכם

ל
ֵמי ְתּגָ  תָתאאְיָתאררראוֵמ גמִמּפִ

 "פרפראות"

 """מקום לשאלה

  "מפי כתבםם"

  "של טעםם עניןן"

" "תת"ת"פרפראות"

תאאיתרראאאומי
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 יעקב היה בחור יתום מאב. הוא אמנם נולד  ודה למחשבהנק
בבית שומר תורה ומצוות אך רוחות ההשכלה שנשבו בעוז באותו זמן גרמו לו אט אט לנטוש את קיום התורה 

והמצוות. באחד הבקרים התעורר משנתו ונזכר כי היום הוא יום פטירת אביו שביקש ממנו קודם פטירתו
ארצייט לעילוי נשמתו. במקום מגוריו עדיין לא דרך בבית הכנסת. הוא פסע ברחובות קדיש ביום הי 

העיר ווירצבורג אשר בגרמניה מתוך כוונה לאתר את בית הכנסת. לאחר שעה ארוכה ובסיוע עוברים ושבים הגיע 
ואז פתח בקול המפואר ונכנס פנימה כדי לומר קדיש על אביו. הוא המתין בסבלנות לסוף התפלה  תאל בית הכנס

רם באמירת קדיש לעילוי נשמת אביו המנוח. התפלה הסתיימה, הוא התכוון לחמוק מבית הכנסת מבלי שיבחינו בו, 
 מציג עצמו כרב העיר, רבי יצחק דוב הלוי במברגר זצ"ל. ו והנה מתקרב אליו יהודי נשוא פנים שעל פניו 

 

ב התעניין לשלומו ובאשר למצבו בחיי היום יום בלבביות כנה "שלום עליכם" פתח הרב את שיחתו עם הבחור, הר
ואמיתית, כזו שבכוחה לפתוח לבבות של אבן. הרב ביטא באוזנו את התפעלותו והערכתו הרבה ממנו, שעל אף 
רוחות ההשכלה הסוחפת צעירים בגילו לפרוק לגמרי עול תורה ומצוות, הרי הוא לא נסחף בזרם העכור והוא 

 על המסורת ועל הקשר ליהדות ומצוות. יעקב עמד כמאובן, וגרונו נחנק מהתרגשות. 
 

דמעות נקוו בעיניו והתפרצו בבת אחת. דמעות של פורקן נפשי. דמעות געגועים לעולם התמים והטהור אותו עזב. 
אביו שבשמים, הוא יצא מבית הכנסת ומחשבות חרטה הציפו אותו. רוח טהרה עברה עליו, והוא התחיל לשוב אל 

המקפיד על  . ולחזור אל צור מחצבתו. שנתיים אחר אמירת הקדיש, ויעקב כבר עמד תחת חופתו. 
קלה כתמורה. עם כלתו שגם היא שומרת מצװת מבית חרדי מובהק, יחד מקימים עתה בית נאמן בישראל. שנים 

 מצוות.עברו. שלשה עשר ילדים נולדו להם וכולם הלכו בדרך התורה וה
 

"תארו לעצמכם שהרב במברגר לא היה מחליט לגשת לאותו בחור ולהתעניין בשלומו ולהעניק לו מילה טובה 
 (העורך) , יכולה להשפיע לנצח נצחים!? והערכה, מי יודע מה היה קורה? 

זיע"א לירושלים עיה"ק בסוף שנת תק"ב, כבר הלך  חיים בן עטררבינו  כשהגיע
 ".  "לפניו שמו, וגבירי ליוורנו קבעו לו ישיבה שם בחצר מדרש "

וכך  עטוף בטלית ומעוטר בתפילין, ישב שם מובדל ומופרש מכל ענייני העולם, והפליג 
מאוד בקדושה ובטהרה בהינזרו בכל חמדות החיים, עד כי רואי פניו המאירות חשבוהו 

 עליו כל היום, 
על התורה והעמיד תלמידים גדולי ונהרו אליו תלמידים רבים להסתופף בצלו, ושקד שם 

 ישראל, ואחד מגדולי תלמידיו היה מרן החיד"א זיע"א.

כי יהודי אחד במראכש היה מעסיק   מסופר
מידי יום ביומו הערבי היה עובד אצלו  ערבי צעיר.

 ובסוף היום היה מקבל את משכורותו וחוזר לביתו.
יום אחד הצעיר הזה בא לעבודה ולא חזר לבית 

 ן יו תבע את היהודי בדין אב בערב.
השופט קבע שהיהודי אכן חטף  והעמידו למשפט .

את הגוי והעמידו למשפט אליו הוזמנו כל ראשי 
ופנה  לא ידע מה לעשות, היהודי האומלל, העיר.
הרב הרגיע אותו מיד  זי"ע, יצחק דלויה לרבי

 ואמר שיעזור לו ביום המשפט. 
דיונים קרא הרב ובזמן ה הרב הגיע לבית המשפט,

ומיד נגלה לעיני כל דמותו של  , םשם 
 האב זיהה בבירור שזהו בנו. הנער הערבי,

הנער הפנה את מבטו לאחד מן הקהל ואמר שהוא 
לאחר מכן דמותו  שרצח אותו, 

  הגוי הרוצח הודה באשמה. נעלמה.
 וכולם השתוממו מהנס הגדול שהרב עשה.

החשיב זצ"ל  יצחק כדורי בייר
מאד את לימודי הקבלה וראה 
שליחות בהפצתה. עם זאת, לא 
פעם התבטא ואמר כי "ראשית 

דבר על האדם למלא כרסו בש"ס 
ובפוסקים, ומי שלומד קבלה צריך 

 ." 
 

 ד שנערך עימו, חגם בראיון מיו
שב והדגיש כי ספר הלימוד 
החשוב ביותר ליהודי הוא 

", שהוא ספר ""
".  "הלכה, ולא דווקא ספר "

 
אף שהיה ידען עצום, בעל זיכרון 

נדיר וכוח לימודי בלתי מצוי, 
השקיע שעות לימוד רבות מאד 
, בלימוד ש"ס 

 בלי וירושלמי.ופוסקים, ב

 לפני שיצא מו"ר הרב רגע
זצ"ל מביתו  מרדכי אליהו

לברית, הגיעה אליו אישה אלמנה, 
 לבקש עיצה וברכה. 

 

הרב שאל אם הגיעה בשביל להפגש 
עמו ומשענה שכן, חזר לחדרו, 

לרחשי  ב התיישב 
. לאחר מכן נכנס מזכיר הרב ליבה

 והזכיר לו כי הם 
וכבר מאחרים.  ו היו 

 השיב לו הרב בשקט: 
 עם לב אלמנה?" "ומה

 לרבי  מחב"דיע אחת הג פעם
זצ"ל מכתב בו תוארה הריגתו של אחד 

בידי הנאצים. מרוב  
צער התעלף הרבי. מאותו יום הוחלט 
שלא להעביר לרבי שום מכתב שהיה 

 . ועלול לגרום לו 
 

כשהרבי הבין שמעלימים ממנו את 
המכתבים אמר: כאשר יהודי מודיע לי 

מה פרקי על צרותיו ואני יכול לומר כ
תהילים ואף להזיל דמעה בעבורו, מזה 

. האם רוצים ת אני שואב את 
 ליטול ממני גם את זאת?

 תגן עלינו כותםז       זצ״ל  י ירב                   זצ״ל  י ירב          העלון לעילוי נשמת: 

לגבי החכמים: 'והווי  ת "נאמר במסכת 
מתאבק בעפר רגליהם ושותה בצמא את דבריהם'. 
מסביר בעל 'וידבר משה', כי אמנם אבק ועפר אינם 

דברים נעימים, אך בכל זאת כדאי ללכת אחרי 
הצדיקים, אפילו אם האדם נאלץ להתאבק באבק 

עקב כך; כי עיקר  י ועפר, כדאי 
הגדול בתורה, גם העיקרים הוא להיות קשור בחכם 

 .ך אם הדבר כרוך 

קל יותר לכופף ברזל 
רמאשר 
 בפני זולתו 

 

  להאזין לשניאחת החוכמות הגדולות ביותר בחיים 
 ולעבוד עמו עבודת צוות

שבעולם, אדם יש לו  בנוהג
זהב וכסף אבנים טובות 

י ומרגליות וכל כלי 
, ודעת אין בו, מה 
קניה יש לו? המשל אומר: 

 מה חסרת,   
 דעה חסרת מה קנית.

 הלשון, קולמוס הלב 
 ושליח המצפון.

לקב"ה  איך שאתה מברך
 ,הקב"ה מברך אותך ...



 

לאחד, ששתה שלוש כוסות  ראוו
בנשימה אחת, ואמרו לו: אם אמרו 

אחת -חכמים: "השותה כוסו בבת
-רגרן", שלוש כוסות בבתהרי זה ג

 שכן! -אחת לא כל
השיב הגרגרן: אגדה איני יודע, 

 מקרא אני יודע: 
 "שלושה גביעים בקנה האחד"...

hamaor.netכל העלונים: 

ר ה ַוְיַדּבֵ י ֶאל מֹׁשֶ ּטֹות ָראׁשֵ ָרֵאל ִלְבֵני ַהּמַ   ֵלאֹמר ִיׂשְ
ָבר ֶזה ר ַהּדָ ה ֲאׁשֶ  ).ב, ל במדבר(' ה ִצּוָ

 

 " וידבר" בלשון זאת ואמר, תחילה המטות ראשי אל דיבר 
  קשה בלשון הנודר עם לדבר המטות ראשי שצריכים ללמדך, קשה לשון שהיא

 .נזהר ולא שנדר כך על להוכיחוו
 שלמה אמר וכבר), ב"ע לב בשבת' יעוי( מאוד קשה הנודר של שעונשו מפני 
ר טֹוב, בחכמתו המלך ּדֹור ִתּדֹר לֹא ֲאׁשֶ ּתִ ֶ ם ְולֹא ִמׁשּ ּלֵ  יקיים אם אפילו), ד, ה קהלת( ְתׁשַ
 כדי, ולקיימו בנדרו לעמוד חייב נדר כבר שאם אלא, ידור שלא יותר עדיף, נדרו את

ָברוֹ  ַיֵחל לֹא, התורה ציווי את לקיים ָכל ּדְ יו ַהּיֵֹצא ּכְ ֽה ִמּפִ ֲעׂשֶ ֽ  מֹוָצא). ג, ל במדבר( יַ
ָפֶתיךָ  מֹר ׂשְ ׁשְ יתָ  ּתִ ר ְוָעׂשִ ֲאׁשֶ ֽ  .ועצומה רבה זהירות בזה צריך אך). כד, כג דברים( ָנַדְרתָּ  ּכַ

 , בארץ הערים באחד שיעור שמסר הרבנים אחד סיפר
 ולא בשידוכים מאוד שהתעכבה וחמש שלושים כבת בחורה אליו ניגשה השיעור לאחרו

 .ברכתו את וביקשה בפניו לבכות והחלה בהם הצליחה
 לזכור שהתאמצה ולאחר, שידוכים בענייני נשבעה או נדרה פעם האם הרב 

 רצה לא הבחור פגישות מספר ולאחר, אחד בחור עם לפגישה יצאה היא שבעבר אמרה
 לא היא להיפגש להמשיך ירצה לא הוא שאם להוריה בחורה אותה ואמרה, להמשיך

 ..יותר להתחתן רוצה
ר נֹוַדע ָאֵכן, הרב לה  ָבֽ  , לעצמך הזקת את), יד, ב שמות( ַהּדָ

 כל לך נסובו תתחתני שלא שנדרת בגלל), א"ע ג כתובות( אנפשיה דאפסיד הוא איהו
 , נדרים התרת לה שעשו חכמים תלמידי לושהש לפני הרב לקחה. הללו המניעות

 .הנישואין בברית באה קצרה תקופה ולאחר
 לפעמים, הנדרים ענייני בכל ועצומה רבה זהירות להיזהר השכל מוסר נלמד 

 וזאת, עני ונהיה מרוויח לא הוא באמת ולבסוף ירוויח לא שהוא עצמו על אומר האדם
 ַיֵחל לֹא, דבריו את מקיים ה"שהקב זוכה פיו ומרשש אדם, שני ומצד, שלו הדיבור בגלל

ָברוֹ  ָכל - ּדְ יו ַהּיֵֹצא ּכְ ֽה ִמּפִ ֲעׂשֶ ֽ  .בעניין ישראל מגדולי רבים סיפורים שמצינו כפי, יַ

 .אמן, ישראל בגאולת בקרוב ונראה, פינו את ולקדש לשמור שנזכה 
 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך

 ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן אילנה, ששון בן טיפחה,  נשמת:לעילוי 
 זיזה, שולמית חיה בת אסתר, סעידה מזל בת יעקב, חיא בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עישמחה בת לולו, 

 יחזקאל בן שמחה,   אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס, יגאל בן מלכה, דוד ומרים אלבז, 
 ינה, , אלברט בן זוהרה, אליעזר בן רגיעקב יוסף בן מרגליתהרב דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה, 

 שמעון בן רינה, ישראל בן שמחה סבג,  אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אורה מורי  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,
 ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב אואסינה בת גור'ה חלפון, שמואל בן רבקה זכאי    

רשימת תפוצה 
hamaor.net@gmail.com

ַֹ ַהָּגאֹון ַרִּבי  ְבַאַחתת יָראַהְּפָעִמים ֶׁשָּבֶהן ֻהְצַר ִלנְסע ּפִ מוֵּאל ׁשַ ה ׁשְ  מֹׁשֶ
ּנְִסיָעה, ְוגַם ַהַהָּסָעה ְּכָבר ִחְּכָתה זצ"ל ִעם ָהַרָּבנִית, ְוהּוא ְּכָבר ָהיָה מּוָכן לַ 

 ְּבֶפַתח ַהַּביִת, נֶֶאְלָצה ָהַרָּבנִית ְלִהְתַעֵּכב עֹוד זְַמן ָמה. 
א ָרְצָתה ְלַעֵּכב אֹותֹו.  ָהיָה ָעֶליָה ְלַהְסִּפיק ּוְלַסּיֵם ְּדַבר ָמה, ֲאָבל ִהיא ָחְׁשָׁשה, 

ָּכל ַּדָּקה ְוַדָּקה. ַהִאם ָראּוי ַהָּדָבר ִּכי יְַמִּתין ָלּה,  ֵהיֵטב יְָדָעה ַעד ַּכָּמה ְמיֵַּקר הּוא
א ֵהִבין  "ָּכל זְַמן ֶׁשָהַרָּבנִית  –ְולּו ְּבֶׁשל ִסּדּור ָחׁשּוב ְּכָכל ֶׁשּיְִהיֶה? אּוָלם הּוא 

 ,  ֵאינָּה מּוָכנָה ִלנְִסיָעה, ֵּפרּוׁשֹו ֶׁשל ָּדָבר 
 

ּוִמֵּמיָלא ֵאין זֶה ִעּכּוב ְּכָלל ּוְכָלל", ָּפַסק ֶאת ְּפסּוקֹו, ְוִהְמִּתין ְּבַסְבָלנּות ּוְבָכבֹוד 
ָלַרָּבנִית ֶׁשְּתַסּיֵם ֶאת ִסּדּוָרּה ְוִתְצָטֵרף ֵאָליו ַלּנְִסיָעה.ָּכ ָהיָה ַּגם ַּכֲאֶׁשר יַָׁשב 

ת ֲארּוַחת ָהֶעֶרב. ְּבִסּיּום ָהֲארּוָחה, ְלַאַחר ֶׁשְּכָבר ַּפַעם ַאַחת ִעם ָהַרָּבנִית ִלְסעֹד אֶ 
נַָטל יָָדיו ְּבַמיִם ַאֲחרֹונִים ְוָחַבׁש ֶאת ּכֹוָבעֹו, מּוָכן ּוְמזָֻּמן ְלָבֵר ַעל ַהָּמזֹון, יַָׁשב 

נִית ָעזְָבה ֶאת . ַהֻּׁשְלָחן ֵריק, ָהַרּבָ  ְליַד ַהֻּׁשְלָחן ַמֲחִריׁש ְוִהְמִּתין 
ַהֻּׁשְלָחן ְלַדּקֹות ְספּורֹות, ְוַרק ִׁשּיּוֵרי ַהַּמֲאָכִלים נֹוְתרּו ָעָליו, אּוָלם הּוא ִהְמִּתין 

א ֵּבֵר ַעל ַהָּמזֹון, ְוַרק  ֲעַדיִן. ָחֵמׁש ַּדּקֹות ְּתִמימֹות ִחָּכה ְו
 ָבֵר ַעל ַהָּמזֹון ְּביַַחד ִאָּתּה...ֶאל ַהֻּׁשְלָחן, ִהְתִחיל לְ  

" היה ישיש בעל קוראא"
שהאמין בכל ליבו  כי כל עוד הוא 

לא  , קורא בתורה, 
באחת השבתות  תהיה שליטה עליו.

אמורה היתה להתקיים עליה 
לתורה של חתן בר מצווה, ובשבת 

, ליה לתורה של חתןעשלאחריה 
שני החתנים רצו לשמש כבעלי 

א בעל הקורא  קוראים.
ונאחז בקרנות הבימה,   

שבועיים ללא קריאה בתורה?! 
למלאך המוות תהיה שליטה עליו 

משה באותן שבועות...רק רבי 
"ל היה זה שהצליח זצ מנדל

להרגיע את הישיש המפוחד. לאחר 
שהבטיחו נאמנה כי בשבועיים 

ה בהם לא יקרא בתורה 
הטובה תתמיד,  

ות הישיש והסכים לפנות את ניא

ת ואמר לו: רצונך העמיד לו משר עשירר
תן דעתך להבין דבר   שתהא מקובל עלי?

אני אין שעתי פנויה להרבות   מתוך דבר.
השיב  –שיחה ולפרוט הכל. אעשה ואשמע 

המשרת והלך לעשות מלאכתו. למחר חש 
העשיר בראשו ושלח את המשרת להביא 

מיד יצא המשרת לעשות רצון בעליו,   רופא.
-ומן מקיזרופא, א –וכשחזר נכנסו אחריו 

 דם, אשה שומרת על חולים, 
ארבעה קברנים וחייט עם בד לתכריכים. 

 נבהל העשיר: הללו למה הם? 
 

 החזיר המשרת: לא כך אמרת, שאתן
 דעתי להיות מבין דבר מתוך דבר?... 

 גם אם סרנו 
 . מימצוותיך, אל מלא רחמים

אליך, בבושת פנים. ם היום 
 

 זוכרים שבנו האמנת מכל עמים,
את תורתך  

באמת ובתמים.

זצ"ל למסור  הגר"ש וולבהבהגיע המשגיח  פעםם
יחה באחד מהמקומות, גונב לאוזנו לפני השיחה על ש

מאורע מצער שמספר חברי חדר, מנעו וגירשו חבר 
חדש מלהצטרף אליהם. בתוך השיחה הזכיר זאת 

 ו המשגיח ואמר שחכמים אמרו 
 -יותר מקבלת פני שכינה, ואם כן  כשמגרשים בחור 

 ו השכינה...”הרי זה אולי יותר מגירוש ח
 

פעם באחד מהוועדים, שהוי עובדא שניגש אליו אדם 
ושאלו שלפעמים נמנע מעשיית דברים ומשליך יהבו 
לכאורה על ה', אך אינו יודע האם זה מחמת אמונה 

 . והמשגיח ענה לו: א ובטחון או שמא 
 אם כבר עלית בסולמו של רבי פנחס בן יאיר 

 

 לזהירות זריזות .. ואם כן יתכן שאין זה 
 מחמת עצלות ושייך לדון בדבר, אך אם לא עבדה 

 על מדרגות בנושא זה ודאי ש...

.............""""""""""""""""""

זצ"ל  שכאשר היה בא לתלמודי תורה  החזון אישעל  מסופרר
לבחון את התלמידים, הוא לא פסח על אף תלמיד. הוא עבר מילד 

מן הדינים או בסברא מן אחד למשנהו, הציג לפניו שאלה בדין 
הסברות, בשקלא וטריא ובמסקנת הגמרא, ואחר כך האזין למשיב 

והשלים את דבריו. אגב כך היה עומד בתפיסתו  
החדה על מצבו של כל ילד, על תכונותיו וצרכיו הנפשיים. כתום 

 הבחינה היה משבח את הנערים ומברכם. 
 

ל אותה כיתה כדי לפרט אחר התבודד בפינה צדדית עם המחנך ש
באזניו את סיכומיו המעשיים: תלמיד פלוני נחשל מעט ויש 

לדרבנו... תלמיד פלוני הינו מהיר תפיסה אבל שטחי מדי, ויש לכוונו 
באפיק הרצוי... תלמיד שלישי נראה כבעל כשרון גדול ואסור 

... ואילו תלמיד רביעי ר להזניחו, אפשר 
תו, מן הראוי להשפיע עליו שיצא כל יום ל...טיול מופלא בהצטיינו

ולמשחקים, התמדתו היתרה מפחידה אותי שכן הוא חיור וצנום והוא 
ראוי לאכול טוב ולטייל מעט וכו' והדברים נכונים לנו בביתנו כאשר 

ה כולנו יודעים ורואים שכל ילד וילדה 
עו. דרכו ותחביביו .יש להנהיג כל ילד לפי אופיו וטב

 ובדרך זו נפיק את התועלת הרצויה מכל ילד וילדה לטוב לנו ולהם.

אנו אומרים  ב'לכה דודי''
"לא תבושי ולא תיכלמי". 

מורכבות  םהמילים 
של המילים  מאותן אותיות

 'בשת כלמה'. 
לכן אומרים "לא תבושי ולא 

 י תיכלמי", כי 
תתהפך ה'בשת' ל'שבת', 

 ל'מלכה'. –וה'כלמה' 

: מעשה צדקה וחסדד
, זצ"ל באדמ"ור מבלעזא

שבא אליו אדם בבקשת עזרה 
בענייני צדקה, שלח אותו הרב 
לת"ח מסוים, אולם הלה השיב 

 , 
 

לימים פגש האדמו"ר את הת"ח 
הלה הגיש את ידו לשלום אולם 
הרבי לא החזיר לו, לשאלתו 
הסביר הרב  כ' בפ' וישב, " 

וימצאו איש והנה תועה בשדה" 
ואילו אצל המלאך  

שנאבק עם יעקב מבקש יעקב 
ברכני, והלה מתחמק "שלחני" 

 כי אין לו זמן.   

הביטחון הוא סיבה 
 להצלחה בלימוד תורה.

יש שליט"א  קנייבסקי חיים שבבית רבי כידועע
אוצר גדול של ספרים, וחיבתו לספרי קודש ידועה 

לסדר הספרים שיהיו מסודרים,  ,מתמיד, 
 וספר שהשתמש ב ונקרא מזדרז שיסדרוהו מיד, 

, ר ובדרך כלל בספרים שהוגה תדיר 
 ולכן עדיין לומד תדיר ברמב"ם הוצאה ישנה, 

 

 ואף שיש הוצאת פרנקל, שברור בהרבה, 
אמר שלא רוצה הוצאה חדשה, כי כך זוכר  ן וכן 

 ל הישן.היטב צורת הדף ש

המעלה הגדולה שלא 
עם היצר  ס להיכנס 

על ידי שנשקיע עצמנו 
, תלמוד 

 תורה וחסד.

חולשתנו הגדולה ביותר היא? 
 התעסקותנו בחולשות אחרים

סוד ההצלחה 
ההתענינות בזולת 
 גם אם אני עצמי

 מצוי במצב קשה .
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