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נבקש לחזור ולעורר את הציבור 
להמשיך ולהתפלל לרפואת מו"ר 

 רבי יעקב בן מרים בת גיטל

 ט"ו – בשלחפ'  ,חקי"גליון 

 שבט ה'תשע"ז
 השרון -רמת 

 

א שבט "ד יום שלישי לפ' בשלח י"בס
 ז"תשע

 שהתגלה "נסתר"ה

צ "לספר על איש הפלא, שיא לנכוןמצאתי 
שנה מעשה נורא הוד,  70ג שבט, לפני "שלו י

ששמעתי מכלי ראשון, מפי הבחור שהיה חבר 
לפני )חדר שלי בתקופת היותו בישיבת פוניבז' 

שעבר לזכרון יעקב להיות שם ממיסדי ישיבת 
 (ח"כנסת חזקיהו, שעברה אחר כך לכפ

ל "הנגופא דעובדא, הבחור היקר  מסופרכאן 
עכשיו גר )א "שמו הרב יעקב לוי שליט

סיפר לי שאביו הרב יצחק מאיר  (בירושלים
דול להקים ל, היה שליח של עשיר ג"הלוי ז

בזמן מלחמת  .מאות תלמודי תורה בפרס
היה ר' יצחק מאיר בארץ ישראל, ואילו העולם 

אשתו וילדיו, נותרו בפולין הכבושה תחת 
 גרמנים.שלטון ה

הלך לכותל המערבי, ובכה בתפילות  לובצר 
הוא הבחין וראה שם את איש לפתע ת. "להשי

הפלא, הוא הצדיק הנסתר ר' בן ציון שפירא, 
והיתה לו הרגשה מידית כי עומד הוא בפני 

יו וביקש יצחק מאיר ניגש אל ר'קדוש. איש 
ממנו שיגיד לו מה קורה שם בפולין עם 

 המשפחה. 

לענות לו, אבל אחרי שבכה  סירבבתחילה 
הרבה, נאלץ לענות לו, ואז עצם את עינו ואמר 

זוגתך נמצאת עכשיו אצל אביה, כולם ' :לו
שב על יד שולחן ולומד בריאים, והוא האב, יו

צ אמר זאת, הוא הדגים "רבוכשהצדיק . 'גמרא
בידיו את התנועות שחמיו של ר' יצחק מאיר 

עוד אמר ו עושה בידיו בדרך לימודו עם עצמו.
 .'י"הם ינצלו ויבואו לא'צ, "הרב

צ ביקש והזהיר את הרב יצחק "רב והצדיק
מאיר, שיבטיח לו שלא יספר זאת כל עוד 

בשנת  צ"שהוא חי, ואכן רק לאחר פטירת הרב
ז אז סיפר הר' יצחק מאיר וגם בנו רק "תש

 י, להודיע לבני האדם גבורותיו."יעקב לוי נ

 

כמו שחשוב מאוד ללמוד את 
הפרק 'השור שנגח את הפרה' 

אין את שמע' ו'מאימתי קור
ופסקי הלכות, כך חשוב ללמוד 
 את הדעות וההשקפות הנכונות.

 בעזהשי"ת 

 
    

 

  
 שאלה:

מי אתם ימי 
 שובבי"ם?

 תשובה:

ימים שהם  42אנחנו 
  ששה שבועות.

כ'ה טבת תש"ע  מו"ר שליט"א, משיחות ]
ותוקן ע"י מו"ר  נרשם מהקלטה -

 [שליט"א 

  
בימים האלה שעליהם כתוב  אנחנו נמצאים

ימי  42בספרים הקדמונים, שיש בעם ישראל 
רצון שהשבתות שמות, וארא, בא, בשלח, 

ו ומשפטים, ראשי תיבות שובבי"ם, )למי יתר
שמעוניין לקדש את עצמו יותר, ואם כבר 
רוצים לצום קובעים אותו בימים אלה( 
לתיקון. עיקר השאיפה של עם ישראל היא 
, לתקן ולהיות מדוייק בהשקפה המובהקת שלו

שהמחשבה תהיה 
ולדוגמא . נכונה

נביא מה שסיפר לי 
מו"ר ר' אלי' 

"ל, מישקובסקי ז
שר' אלי' לופיאן גם 
בזקנתו ושיבתו היה 
צם כל יום שני 

שי בעונת יוחמ
. וכן המחשבה היא השאיפותהשובבים. 

הגמרא אומרת שהרהורי עבירה קשים 
מעבירה. לכאו' העבירה זה המעשה שעשה 
ממש והרהורי העבירה הם רק מחשבה בלא 
מעשה. אבל אם ישנה עבירה בלי הרהורי 
עבירה זה מעשה חד פעמי בלבד. כמובן 
שעבירה זה אסון גדול והקב"ה מקבל בעלי 
תשובה, וכל אחד המתחרט מהעבירה ומקבל 
על עצמו שלא יעשה שוב מסתמא שלא יעשה 

המחשבה זה דבר מתמשך. ממשיך  שוב. אבל
היום וממשיך גם בעוד שעה ולכן ההרהור הוא 
דבר ממושך ולא רגעי. ולכן כשנשארים אצל 
האדם הרהורים לא טובים, ישנה סכנה של 

 התפרצות העבירה. 

אמר אברהם  את שמייםאם אין יר
אבינו לאבימלך, ההרהור יכול להביא 
לפשעים הכי חמורים. אם יש יר"ש 

וצר את עצמו. אבל אם האדם ע
ההרהורים והמחשבות הן הפקר זה יכול 
להתגלגל, הקב"ה מביא בכל דור ודור 
נסיונות כדי לעבוד את השם ולעמוד 
בנסיון. הנסיון הוא לטובתנו כדי 

 -שנעמוד בו. כתוב ג' פעמים "בכל" 
 ובכללבבך  בכל'ואהבת את השם אלקיך 

מאודך'. הראשון הוא  ובכלנפשך 
הלב ואם לא שומרים אותו,  'לבבך' בכל
 אבוי לאדם. 

 

 הנסיונות בדורנו

כמה עשרות שנים המציאו מכשיר  לפני
ששמו טלוויזיה. לכאו' דבר שנותן 
תועלת, אם אדם רוצה לראות מה נשמע 
במקום אחר, זה יכול לעזור. אבל העולם 
הוא חומרי והשולטים בטכנולוגיה הזו 
הם אנשים בעלי שאיפות חומריות, והם 
הגיעו למסקנה שאם מראים דברים 
שמעוררים את היצה"ר, אנשים נהנים 
יותר ומרוויחים 
מכך המפעילים 
יותר כסף. יש 
יצר של עריות, 
גזל וכבוד של 

הצופים 
בטלוויזיה. וכבר 
יצאו הרבה 
חכמים ואמרו 

 להיזהר מפני ההידרדרות הגדולה. 

המציאו בתקשורת דבר כזה  כמו כן,
יתי דבר כזה, שאעפ"י שאף פעם לא רא

כך אומרים שאפשר לדבר עם מישהו 
ממרחק ולכתוב לו. קוראים לזה 

אני מכיר  ט...אינטרנציונאל... או אינטרנ
הרבה משפחות שעברו אסונות נוראיים, 

כיון שזה דבר שכשמתחילים אתו  
נגררים. הרהורי עבירה קשים מעבירה. 
עבירה במעשה גם היא גוררת עבירה, 

עבירה. אבל את רוח טומאה הגורר ל
הרהורים קשה יותר להפסיק. סיפרו לי 
על זוג אחד שבן הזוג לא ידע מה עושה 
השני. הוא סיפר לה שהוא נשאר לעבוד 



 ט"ו בשבט
רחוב ב של פעם, את רמת השרון וכריםזאלה ש

, שםאוסישקין לפני שסללו את הכביש הראשי 
וחול, היה שם על יד הכביש  מכורכרהרחוב היה 

 יועץ גויאבות שהענפים ה –בחצר אחת אילן 
בדיוק כמו צורת המנורה של בית המקדש, 

צדדים הגזע עבה עולה ישר, משני  –באמצע 
מפלס שווה, שלשה ענפים בשלשה ענפים ממש 

זה היה משמאל. אילו  מימין, שלשה ענפים
מנורה שאפשר להדליק  וזשמתכת היו אומרים מ

, כמו מנורה של שבעה קנים, כך היה נראה עליה
 העץ. הכרתי את האדם שנתן לעץ צורה כזאת. 

קוצץ ענפים של  היההוא , כשהעץ היה קטן
 הימנייםכיוונים אחרים, ומפתח ענפים שבקווים 

מפתח  קו ישר ממש, משאיר אותם,ל ייםשמאלהו
 עדאותם, כדי שזה יהיה בצורה אלכסונית 

אחרי שהיו לו כבר ששה ענפים כאלה . למעלה
משני צמודים  ועץ הילבצדדים אני זוכר ש

שהענפים לא יסטו  ,צדדים קרשים ארוכיםה
בצמיחה פראית מזרחה ומערבה, רק ימינה 

 בקו ישר.  הושמאל

, הענפים הרבה זמן הקרשים היו קשורים
בקו ישר. היה חסר לו ענף אחד,  התעבו ונשארו

אז הוא לקח ענף ממקום אחר והרכיב אותו בתוך 
לו בדיוק בקו ישר  ו, והינוסף הגזע וצמח ענף

שלשה משמאל. כל זה ומימין  ענפים שלשה
לן היה צעיר. אילו היה לעשות רק כשהאיאפשר 

 .לעצבו כך היה אי אפשר לקחו אילן זקן

למה הוא  הלומד ילד' 1המשנהזה אומרת את 
. כשהוא צעיר 'דומה? לדיו כתובה על נייר חדש

כתב חזק. ההוא חדש, כשכותבים על נייר חדש 
הלומד בזקנותו למה הוא דומה? לדיו כתובה '

, כשהאדם מבוגר קשה להשריש 'על נייר מחוק
 –, זה כמו אילן בובלבו את הלימודים שייקלטו 

רק כשהוא צעיר אפשר לכוון אותו לכל 
 )גאון יעקב, גליון י"ד בשלח תשע"ה( הכיוונים.
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אבנר בן רפאל, הילדה בת זראדה, עובדיה בן גורג'יה, ברטין בת רחל, בן , משה מוריס בן יצחק, דוד בן נסים יעל בת משה אלפרד בייה ברטה בת בנימין,: לעילוי נשמת
נעמי בת רומיה, חי בן יעקב בובה מימון, ניסים ר' אברהם, שמואל דני בן נח משה, יהודה בן אליס,  ציון בן בנימין, שרה בת מנחם, סימה שמחה בת משה, שמעון בן

 סופר, לאומה סופר, יעקב בן בובה, אסתר בת לאומה, שמאי בן צבי, איטה בת רחל, עובדיה בן חיים, דליה בת אסתר ז"ל

שעות נוספות... אבל שם הוא מסתכל ויש לו  
כבר קשר אחר, כעבור שנה היא כבר מקבלת 
תביעה לגירושין, מה קרה, יש לו כבר אשה 

ר, כשהבעל גילה אחרת. יש מקרים גרועים יות
שהצד של האשה מסתכל. הוא גילה שהיא 

 עוברת איסור אשת איש, וחייב לגרש אותה. 

עם אנשים שלפני שהיה להם את זה  זה קורה
בבית, היו ממש נקיים. אבל כמובן מי שהוא 
באמת נקי יודע להיזהר מראש. הולכים 
למומחים ויועצים איך לצאת מהבוץ. אומר ר' 

ו את מישהו שיש לו סוס חיים מבריסק ששיבח
טוב שכשנכנס לבוץ הוא יודע איך לצאת 
ממנו. אמר שיותר חכם האיש שיודע לשמור 
את הסוס שלא יכנס לבוץ. בחיים בעוה"ז 
החכם עיניו בראשו ויש לו להיזהר בתחילה 

 לא להכנס לבוץ.

על כמה נביאים שקבעו  אומרת אהגמרא

'תורה צוה לנו משה  כתוב :בדברים עקריים
ו' 'תורה' בגי' תרי"א ועוד שתי מצוות וכ

שמענום מהקב"ה בעצמו, 'אנכי' ו'לא יהיה 
לך', הרי תרי"ג, בא דוד המלך והעמידן על 
י"א, ]מפורטים במזמור ט"ו, אחד לאחד[... 

ככתוב  –מיכה הנביא העמידן על ג' מצוות 
בנבואתו "הגיד לך אדם מה טוב, ומה השם 

הבת חסד, דורש ממך, כי אם עשות משפט, וא
 והצנע לכת עם אלקיך". 

היא מדה יסודית השומרת על  מידת הצניעות
עם האדם שלא יכשל ולא יפסיד את היעוד של 

בעולם, ואת המטרה של הלימודים של  ישראל
עשר מכות מצרים והמטרה של מעמד הר סיני. 
את המידה הזו צריך האדם לאמץ לעצמו 
להרגיל את עצמו בה. למשל האדם צריך 

, ד את עצמו ולעשות 'תרגילי שליטה'ללמ
למשל להתאפק ולא לצעוק, אם פעם או 
פעמיים מתאפקים זה הופך לקל אפי' שבפעם 
הראשונה זה קשה מאוד. מדת הצניעות בכל 

 דבר.
 

 לימוד השקפה
שיש בעמ"י אנשים שקיבלו מרבותינו  אשרינו

את ההשקפות הנכונות ודרכי לימוד המוסר, 
רי תורה ומוסר. כמו חשוב שאנחנו נשמע דב

שחשוב מאוד ללמוד את הפרק 'השור שנגח 
את הפרה' ו'מאימתי קוראין את שמע' ופסקי 
הלכות, כך חשוב ללמוד את הדעות 

עיקר דמות האדם נקבעת וההשקפות הנכונות. 

                                                           
 כ"ד, ע"א מכות א
גליון ק'א,  'גאון יעקב'יתר ביאור בנושא ראה  ב

 לפ' וילך תשע"ז

אם השאיפה היא לעלות  על פי השאיפה.
, זו כוונת למעלה אז האדם שייך ל'אדם עליון'

התורה 'סגולה מכל העמים', שנדע שאנו עם 
 ישראל אחרת מכל העמים. 

שאלה שהרסו את הקדושה של  החזו"א אמר
עמ"י במשך כשלושה דורות והכניסו את 

להפוך אותו  לעם ישראלההשקפות הפסולות 
לעם ככל העמים, בהתחלה היו אלו חסידי 

עם  ם ישראללעשות את ע ההשכלה של ברלין
עמים. להיות מעורב עם הגויים ככל ה

ולהתחבר איתם ולחנך את הילדים ללמוד את 
לימודי הגויים. כמו שהייתה פעם סיסמא 'היה 
יהודי באהלך ואדם בצאתך', שאדם יסתיר את 

 מות העולם.עצמו כביכול כיהודי ויתחבר לאו
משם נוצרו הרבה דברים כאלה שנתחברו 
לאוה"ע ומשם הגיעו לרפורמה ונישואי 

באה תנועה אחרת שאמנם  לאחר מכןרובת. תע
אנחנו לא מתערבים עם הגויים ולא מתחתנים 
אבל מבחינה לאומית אנחנו עם ישראל אבל 
אין לנו קשר עם העבר שלנו, אנו עם ככל 
העמים כמו  שיש בולגרים, יפנים וכו' יש גם 

 עם ישראלי. 

סיפר לי חבר שפגש יהודי שהיה  בתור דוגמא
בוץ והוא בן שמונים או מהמייסדים של קי

תשעים. וסיפר זכרונות שבילדותו הוא למד 
בתלמוד תורה, למד גמרא. החבר שסיפר לי 
שאל אותו מה למדת, אמר לו בע"פ דפי 
גמרא... אמר ומה עכשיו? הוא בקיבוץ 
שאוכלים שם שפנים ומחללים שבת ויו'כ. 
ושאל אותו למה אתה לא מנסה לחזור לחיים 

אמר לו הקיבוצניק, הקודמים שהיו לך. 
כשבגרתי ראיתי שעם ישראל סובל בגלות 

'עם -וחשבתי לעצמי שאני אהיה חלק מ
חופשי'. ונדבקתי עם בן גוריון, מה שהוא 
אומר זה הכי חשוב והוא אומר לשכוח את 
העבר ואין קשר עם העבר. 'אנחנו עם חדש', 
כך ב"ג לימד אותי, ולכן לא אשנה את אורח 

 "ג. החיים שלימד אותי ב

שעמ"י הלכו  זה אחד מהיצרים של ימינו
להיות עם ששייך לחבר העמים. אבל כתוב 
'אתה בחרתנו מכל העמים' אנו נבחרנו. וכמו 
שהחמורים ובני אדם הם שני סוגים שונים, 
חמורים הם בע"ח ובני אדם הם בני אדם, כך 

הגויים והיהודים גוים ויהודים הם שני סוגים, 
כמו שיש מין אחר  רי.הם סקטורים אחרים לגמ

בין בעלי חיים, אלה עופות ואלה שאר 
 . גהחיות

היא להשלים את אורח החיים  השאיפה שלנו
שלנו עם תיקון המידות שהתורה מחייבת 

                                                           
 רו תשכ"ט, דרשה לפ' יתלקט שיחותראה  ג

אותנו לעשות. כי כשיש מידות רעות, 
וכשחסרה מידת החסד והעזרה לזולת אז חסר 
יסוד בעבודת השם יתברך וחסר ביסודות של 

ל הרמב"ם. מי מנהל אותנו, לא י"ג העקרים ש
הרכבת מנהלת את הגוף שלנו אלא הרצונות 
שלנו, ומעל כולם הקב"ה. ואם נעשה את רצון 
השם נזכה באמת שנזכה את כל עמ"י ושלא 

מי אנחנו והפעולות שלנו כלום הן.  ,נחשוב
שכל פעולה שאדם  דאומר ר' חיים מוולוז'ין

עושה כאן משפיעה השפעה עד העולמות 
ונים להחזיר שוב השפעה טובה. העלי

והשפעה טובה מעוררת הרבה רצונות של חזרה 
ע"י מאמצים  בתשובה של הרבה רחוקים

שאנחנו עושים להתקרב יותר לקב"ה, כן יה"ר 
 ונאמר אמן.

                                                           
 , שער א'נפש החיים ד


