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 טז, א)( .אהרן בני שני מות אחרי

 דכתיב אשה נשואים היו חד אמר שלא מתו, למה טעמים כמה הובאו במדרש
 אל ושכר יין' לפ' לי דסמיך למקדש יין שתויי שנכנסו מפני א"וח להם' הי לא ובנים

 שאין דידוע הם, אחד ל"חז דברי דכל ל"י רבן, משה בפני הלכה שהורו א"וח תשת,
 כבוד ו"וק ורבו אביו ומורא כבוד מגיע היכן עד ובדעתו בשכלו לשער יכול אדם

 פנים הכרת מבקש שהוא מה לפי לשער יוכל בנים והוליד אשה נשוי אם אך השכינה,
 והיאך בכבודו, מאוד שינהגו מבניו ובפרט בביתו שורר איש כל ולהיות מאשתו וכבוד
 מזה אותו, מבזין חלילה או כראוי ותוא מכבדים אינם בניו אם נפש ועגמת צער לו הוא

 והולידו נשים ואביהו לנדב' הי אלו והנה ומוריו, הוריו בכבוד הוא גם ינהוג היאך ילמוד
' הי ולא השכינה כבוד ו"וק רבו כבוד מגיע היכן עד בשכלם משערים' הי אזי בנים

 הלכה להורות רבם משה בכבוד ולזלזל למקדש ראש בקלות יין שתוי לכנוס מזלזלים
 ובאו מגיע הדבר היכן עד לשער יוכלו לא בנים להם' הי ולא נישאו לא יען אבל בפניו,
 (תורת משה לחת"ס)     המה. חיים אלקים דברי ואלו ואלו אחד ל"חז דברי וכל זה לכל

 (טז, כא) המדברה עתי איש ביד ושלח

 -ריקאי אל הגאון רבי מאיר שפירא זצ"ל, הגיע פעם עיתונאי ממערכת עיתון אמ
רב תפוצתי, לצורך ראיון, העיתונאי רצה לסקר את היהדות האורתודוכסית והעלה 
בפני רבי מאיר "עוונות" שונים ומשונים המשויכים ליהדות האורתודוכסית, ורצה 
לשמוע את תגובת הרב לדברים. נענה לפתע רבי מאיר ושאל: "היכן מצינו בתורה 

ו לאן חותר הרב בשאלתו ומה תשובה יש בה לראשונה "עיתונאי""? הנוכחים לא הבינ
לצורך העניין, נענה רבי מאיר ואמר המקור הוא בפרשת אחרי בפסוק "ושלח ביד 

"עיתי" הכוונה עיתונאי, ולמה נצרך לשלוח את השעיר לעזאזל דווקא עם  ,'עיתי'"
היות שחז"ל אמרו שיש להתוודות את כל העוונות עיתונאי? הקשה רבי מאיר והשיב: 

אין השעיר מכפר, א"כ מי הוא  –ראש השעיר המשתלח, ועוון שלא התוודו עליו  על
איפה זה שיזכור כל עוון ועוון וכל חטא הכי קטן שלא להחסירו בשביל שהשעיר יכפר, 

                           לא היתה ברירה אלא לקחת "עיתונאי" שחזקה עליו שלא יפספס שום חטא... -

 תורגם מאידיש)מ -("זכרון מאיר" 

  (יט, יז) עמיתך את תוכיח הוכח

נביא כאן שתי עובדות המאלפות בינה באיזה צורה יש לקיים את מצוות התוכחה, 
"אגן הסהר" (עובדות והנהגות מהגאון הגדול ר"א גנחובסקי  מתוך הספר הנפלא

  זצוק"ל):

עושה  רבנו זצ"ל סיפר על חכמתו של החזו"א דכאשר רצה להוכיח מאן דהוא היה
זאת בחכמה יתירה. ומובאים הדברים בספר מעשה איש: יהודי מנהל ישיבה היה הולך 
לבוש בכובע קש. הדבר לא מצא חן בעיני החזו"א שמנהל ישיבה ילך כך, ולא רצה 
להעיר לו ישירות על צורת לבושו, אך העיר לו בדרך כבוד ברמיזה בדברים הבאים: יש 

רבים פטורה מתשלומי נזיקין ואילו קרן ברה"ר לי חקירה. הדין הוא ששן ברשות ה
משלמת חצי נזק. מה יהיה הדין באחד ההולך ברה"ר עם כובע קש כמו זו שלך ועז 
תאכל את הכובע. מצד אחד זה אורחיה שדרכו של עז לאכול קש, אך מאידך גיסא זה 

ך שאדם כמוך ילך לבוש בכובע קש האם יהיה חייב ברשות הרבים חצי נזק. בכ משונה
 רמז לו שמשונה ללכת כך! 

הגיעה פעם שמועה אל רבינו (הגר"א גנחובסקי) על רב אחד בארה"ב שפסק לבני 
בהלכה מסויימת ביו"ט שני, והיה בטוח שאותו רב טועה בזה, והלך  להיתרקהילתו 

רבינו אל הסטייפעלער והסכים עמו שבוודאי א"א להקל בזה ושיש לו להודיע לאותו 
והנה היו בטוחים שרבינו יעיר לו בדרך כבוד וכו'. אך לא כך היו  רב שטעה בהוראתו.

הדברים, וזהו לשון המכתב: לכבוד מרן הגאון הגדול מדברנא דאומתיה רבי... אחר 
דרישת שלום גאונו הגדול, וכו' כשהייתי תחת צל קורת הדר"ג לפני כשנה בהיותי 

 לאסורוכו' ונטה הדר"ג בעירכם וזה עתה נזכרתי בדברי התורה אשר נתבשמתי מהם 
להשתמש וכו'. כמה נפלא פסק זה שכן מבואר בשו"ת פלוני ויש לזה הוכחה מכאן 

 וכו'...
בצורה זו לא ידע כלל אותו רב  שהגר"א מתכוון להשפיע עליו, וממילא קיבל את 

 דבריו.

 )ח, יט(י ד' אני כמוך לרעך ואהבת

 פחות לא עצמו לאהבת יעהר אהבת לגמרי להשוות במאזנים ישקל איך לדקדק יש
 מגופם, עליהם חביב שממונם אדם בני יש) ב סא, ברכות( ל"שאמרו חזועוד. יותר ולא

 . ממונו כאהבת רעו אהבת שתהיה להזהירראוי היה ובאלו
דוקא  הוא האהבה שגדר אמר "אפלטון" שהפילוסוף המחברים, כתבו כי ונראה,

 היא בטבעה יבשה שהיא דמהלדוגמא, שהא כמו, מהאוהב הפוך הנאהב בהיות
 לו הפכי שהוא הקונה אל משתוקק המוכר וכן, המרטיבה ומטר למים משתוקקת
 (בראשית שמצינו כמו זה את זה אחד לשני ישנאו הדומים אבל, וחפצו ענינו המשלים

 אומנתו". בני שונא אומן "כל ב)', לב רבה
כמו  האהבה, יוליד וןהדמי כי דוקא, וטען ההיפך לו לעג אבל הפילוסוף "אריסטו"

 לזולתם ושונאים שביניהם הדמיון בעבור זה את זה אוהבים אחת דת בעליש שרואים
 בביאור טעה ושגה ההפכיים ראיה מאהבת אפלטון ומה שהביא, הרבה לזה וכדומה

 באמת אוהבם היה כמו שיאמר אדם שאוהב הוא מאכל פלוני, הרי, אילו, אהבה ענין
כמו"כ  את עצמו, לא שאוהב את האוכל, וודאי אוהב לאא, ומפסידם אוכלם היה לא

שם מספק לה את רצונה, ולא שאוהבת גבדוגמאות הנ"ל, האדמה אוהבת את עצמה וה
את הגשם. כן הדבר אצל המוכר, שאין לו שום אהבה ללוקח אישית, רק מחמת 

 שהלוקח משלים את רצון המוכר לכן מצפה ללוקח.
לומר, שבזה שמוכר אוהב את הלוקח, אין בזה  בזה יתבאר הפסוק כך: התורה באה

גדולה כנ"ל, אבל שמוכר אחד יאהב את המוכר השני, בזה יש גדולה, ועל זה אומרת 
כמוך, שהוא באותו מצב כמוך, שתאהב גם את  –לאיזה ריע?  –התורה, ואהבת לרעך 

המוכר השני ולוקח אחד את הלוקח השני, שבזה תהיה אהבה אמיתית, לא מחמת 
 (ערבי נחל)                                                              פק ומשלים את אהבת עצמך.שמס

 .בתורה גדול כלל זה ע"אר ,כמוך לרעך ואהבת
 לחיי קודמין חייך - עמך אחיך וחי' 'נשך והאיז' פ"ר דדרש' לטעמי ע"רש לפרש יש
 דחייך הא מיהו כמוך? לרעך ואהבת לקיים אפשר איך קודמין שחייך כיון כ"וא ,'חבירך
 לאחרים ללמד חייב התורה בלימוד דהיינו הנצחיי בחיי אבל ז,"עוה בעניני היינו קודמין

 כלל "זה ע"ר אמר כ"וע אחרים. עם ללמד חייב מ"מ מלימודו עצמו מבטל הוא' אפי
 רקאמר לא מ"מ( כמוך חבירו לאהוב גדול כלל הוא התורה לימוד דבענין בתורה" גדול
 .)שוים ושניהם עצמו ומזכה מצוה עושה הוא גם לאחרים שמלמד ז"עי כי כמוך

 (תורת משה לחת"ס)
 האלילם אל תפנו אל :אלקיכם ד' אני תשמרו שבתתי ואת תיראו ואביו אמו איש
 ד)-(יט, ג .וגו' לכם תעשו לא מסכה ואלהי

ף לדרשת בביאור הסמיכויות בפסוקים אלו ישנם כמה ביאורים במפרשים, בנוס
 חז"ל הידוע:

ב"חתם סופר" כתב, אני ה' מרמז על "נאמן לשלם שכר", על מצוות כיבוד אב ואם 
והגמ' כתבה התורה אריכות ימים וגם על שמירת שבת יש שכר של "נחלה בלי מצרים", 

בסוף חולין מספרת על אותו אחד שהלך להביא גוזלות במצוות אביו ונפל מן הסולם 
יתכן שלא הועילו לו זכות המצוות שעסק בהן כי היתה לו ומת, והגמ' אומרת ש

מחשבת עבודה זרה. בזה מתבאר הפסוק: איש אמו ואביו תראו ואת שבתותי תשמורו 
דהיינו נאמן לקבל שכר, אבל מזהירה התורה שאת השכר תקבל רק בתנאי  –אני ה' 

 ש"אל תפנו אל האלילים" שכן אם יש מחשבת ע"ז לא תועיל זכות המצווה.
על פי דברי הרמב"ן חת"ס, ב ים המפרשים, וכעין זה איתאמבאר בעוד דרך

שהסיבה שלכן חייבים בכיבוד או"א הוא מחמת שהם שותפים ביצירתו יחד עם 
הקב"ה והושווה כבודם לכבודו. אלא שיש להבין, הרי הגמ' אומרת במסכת שבת 

ב האדם לכבד את למה מחוייש"נמנו וגמרו שנח לו לאדם שלא נברא משנברא" אם כן 
הוריו על שהביאוהו לעולם? אלא, שהטעם שלכן נח לו שלא נברא הוא מחמת שקרוב 
להפסד יותר מאשר לשכר, וחז"ל אמרו שמי שמשמר את השבת אפי' עבד ע"ז כדור 
אנוש מוחלים לו על עוונותיו, יוצא שע"י שמירת שבת קרוב יותר לשכר, ובזה מתבאר 

או, ואם תשאל שהרי נח לו שלא נברא? ע"ז ממשיך הסמיכות: איש אמו ואביו תיר
 ואומר "את שבתותי תשמורו".

שהתורה מזהירה, "את שבתותי תשמורו וגו'" מצאנו במפרשים:  ביאור שלישי
שהן אמנם שהשומר שבת מוחלים לו אף על עוון ע"ז, בכל זאת "אל תפנו אל האלילים 

 שלא להסתמך על מחילה זו...

 , ט"ו)(יט בצדק תשפוט עמיתך

בהיותו במקוה הבחין כי חולצתו מסופר על רבי זלמל'ה מוולוז'ין, שפעם אחת 
 נעלמה. לבש את חליפתו ללא החולצה ושב לביתו.

 - ענה: "כנראה עני אחד החליף אותה בטעות..." שאלה אשתו: "היכן החולצה?"
                                               "כי הוא שכח להשאיר את שלו"... - "ולמה לא לקחת את החולצה שלו?"

 (ומתוק האור)

 מאוצרות המגידים  
 (יט, טו) בצדק תשפוט עמיתך

 כמשמעו, דבר אחר: הוי דן את חברך לכף זכות". -באר רש"י: "בצדק תשפוט עמיתך 
רבי דב יפה שליט"א  –חסידים בילקוט "לקח טוב" כותב בשם רבו המשגיח של כפר 

 רעיון נאה:
אפ אדם אינו דן לכף זכות, בוודאי אינו אוהב את עמיתו. והוא ממשיל ונותן דוגמא. 
לאדם נאבד חפץ, חפץ החביב לו. ראשית כל הוא מחפש בכל המקומות שעולה בדעתו 
שאפשר שימצא שם. כאשר החפץ לא נמצא, אינו אומר נואש, הולך לחפש במקומות 

אולי בכל זאת. אחר כך חוזר שנית למקומות  –דעת רחוקה שהחפץ שם. אך חושב שה
הראשונים בהם חיפש, אולי לא חיפש היטב, שמא לא ראה, שמא ושמא ימצא בסוף 

 את היקר לו.
 מה אתה הולך שוב? כבר חיפשת ולא מצאת?!

פשוט  מדוע באמת הוא מחפש כל כך, וכי הוא כפייתי, וכי יש לו נערווען? לא. הוא
 מייקר את הדבר שנאבד ממנו.

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

 ז˙˘ע"‡חרי ˜„ו˘ים פר˘˙  
 כל ‰זכויו˙ ˘מורו˙ למו"ל. ‡ין ל˜רו‡ בזמן ‰˙פיל‰ ו˜רי‰"˙ ©
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כמו כן, אם אכן היית אוהב את רעל כמוך, היית מחפש בחורים ובסדקים [שבמוחך] 
זכות עליו, והיית מצליח להעלות ברעיונך זכויות, ואפילו אם באופן שטחי זה לא גלאט, 

זה משום שאינך אוהב  –היית מחפש בנרות את צד הזכות שבענין, ואם אינך מחפש 
 עמיתך! את

יש המוציאים לאור ספרים של חיזוק ליראת שמים ומצוות, מדוע לא מוציאים לאור 
ספרי מעשיות אודות לימוד זכות? כל כך הרבה מעשיות יש על כך שאנשים זכו ללמד 

 זכות ואחר כך גילו שאכן כך באמת.
ץ אספר לכם מעשה שהיה לפני כמה שנים. בלדרמן היו באותו בוקר שני מניינים בהנ

החמה, אחד בבית המדרש, ושני בחדר הסמוך, ב"בית שני" [לפלוני היה 'חיוב' ועשו 
 למענו מניין נוסף].

ב"בית שני" היה מנין מצומצם. סיימו שמונה עשרה של לחש, ובקשו להתחיל חזרת 
 הש"ץ, אין מנין, כי אחד נעלם.

 לדרמן.לחצר בית הכנסת  –הסתכלו בחוץ, וראו כי אחד המתפללים יצא החוצה 
 אמרו לו: "היכנס, אתה עשירי".

 "לא." -
 "מדוע אינך נכנס?" -
 "אני צריך אוויר." -
 "בפנים יש וינטלטור..." -
 "לא, לא, אני צריך את האויר של החוץ". -
 "מחכים לך..." -
 "אני לא נכנס." -

 מה לעשות, הביאו מישהו אחר תחתיו.
ם. ג'לוב, גיבור ממש. ופתאום אין לו תבינו, האדם הזה היה בריא לחלוטין. בריא אול

אויר... "הסתכלתי עליו בתמיהה" אמר אחד המתפללים, אבל מה אפשר לעשות, לא 
 היתה ברירה וקראו ליהודי אחר במקומו.

 אחרי התפילה הוא ביקש שיקראו לאשתו, כי אינו חש בטוב, אין לו אויר ויש לו לחצים.
 בקיצער, מה היה סוף המעשה?

כבר לא היה בין החיים. הובל לבית החולים עם התקף לב קשה. היעלה  בצהריים הוא
 ומתברר שלקה בליבו?! –על הדעת? אדם הנראה בריא אומר שאין לו אויר 
 חייבים לדונו לכף זכות! –כן! אם הוא אומר שאין לו אויר 

 כאלו יש עובדות לעשרות ולמאות.
, ה' ירחם, לקיתי בעיני. בעין נספר לכם מעשה שבדידי הווה עובדה. לפני כמה שנים

אחת הייתי לגמרי עיוור ובעין השניה ראיתי בקושי דמויות. לא יכלתי להכריע האם 
 רים", הודו לה'.עשו ניתוח קטרקט, ו"ברוך פוקח עולפני עמוד או אדם. הקב"ה עזר, 

בתקופה שלפני הניתוח, חזרתי פעם מבית המדרש בשבת קודש, ומולי הלך יהודי יקר 
ד. אמר לי 'גוט שבת', לא שמעתי טוב באזני [בשבת הנני הולך ללא מכשיר ונכב

ולא הבחנתי בכלל שאומרים לי 'גוט שבת'. לא הגבתי והמשכתי ללכת  שמיעה]
  נני רואה כלום.יבאפילה, כי א

הגיע לבני באנו הביתה. אומרים לי בני הבית: "מה עשית? הלא חבר שלך פלוני אלמוני, 
לה בבית המדרש, והוא אמר לנו שאמר לך 'גוט שבת' ולא ענית לו, ברק והיה גם בתפי

 מה יהיה הסוף, אבא, אתה לא רואה, ואנשים כועסים עליך!"
אותו: "מה כמובן, במוצאי שבת התקשרתי ואמרתי לו: כך וכך הוה מעשה. שאלתי 

 חשבת כאשר לא עניתי לך?"
שאם אני בא והולך ממש  "חשבתי, שאתה לא שומע טוב, זה אני יודע, אבל כאב לי,

מה קרה לר' ראובן ידידי? אבל אחר כך חשבתי: מולך, מדוע אינך משיב לי 'גוט שבת'? 
 כנראה אתה שקוע באיזה ענין ולא הבחנת, וודאי איזו סוגיא קשה בראשך".

 סיפרתי את הבעיה שלי, שאני פשוט לא רואה.
עם רבים אחרים, ומסתמא  המקרה כאב לי, כי נכון שהוא דן אותי לכף זכות, אבל מה

 דבר יום ביומו שנפגעים ממני, והם אינם מעירים לי, מה יהיה הסוף?
ו'גוט שבת'. מה כבר יכול להיות,  אפטיר לעברו 'שבת שלום' –החלטתי: מי שלא יהיה 

 העיקר שאדם לא יפגע בגיני, כך עשיתי.
הבית שלנו  בליל שבת אחד מגיעים האורחים מבית המדרש אחרי מעריב, והנה ליד

עומדים אנשים בקבוצה, מסתמא של חסידי נדבורנא, שבית מדרשם לידי, אני מכיר 
 הרבה מהם. חלפתי לידם, וללא ראות אמרתי בקול וידידות א גרויסע גוט שבת.

אחרי זה שאלתי, סתם מחמת מדת הסקרנות: מי היו היהודים שאמרתי להם 'גוט 
געוואלד. נהיה לי חושך בעיניים. מה יאמרו  אמר לי פלוני. –שבת'? "זו קבוצת נשים" 

הללו? אתם יודעים, זה קרלנשטיין מהבניין הסמוך, או שהשתגע או שהתפקר, אחד 
 משניהם... מה הוא הולך ברחוב ואומר לכולם 'גוט שבת', עד כדי כך... 

 וכי יעלו על הדעת שהוא לא רואה, הוא עיור, מדוע לומר שהוא עיור? כנראה השתגע.
ר דוגמא נוספת שרבי שלום שבדרון זצ"ל היה מספר, מעשה שהיה, א מוראדיגע נזכי

 מעשה.
בירושלים של הימים ההם, ימי מלחמת העולם הראשונה, אנשים מתו מרעב. באותם 

 ימים התרחש סיפור שכל ירושלים רעשה סביבו.
מאוד  'נפוליאון'. בכזה סכום יכלו לעשות הרבה –ליהודי פלוני היה בביתו מטבע זהב 

 בימים ההם.
הוא הניח את המטבע מעל הארון בבית, וידע תמיד, שברוך ה' יש לו מטבע לעת צרה, 

 שמחה וששון.
הילד הקטן ראה מידי פעם שאבא מטפס על הארון. ענין אותו לדעת מה יש שם 
למעלה. פעם, כאשר אבא לא היה בבית, הוא טיפס וראה שם מטבע. מטבע! אפשר 

 קל מזונות, חתיכת עוגה להחיות את הנפש.הרי לקנות בו א שטי
טיפס ולקח את מטבע הזהב, ורץ לקיוסק לקנות. בדרך פגש אותו יהודי וראה שיש לו 

 בידו מטבע זהב.
 התעניין היהודי. –"יינגלע, לאן אתה הולך?" 

 "אני הולך לקיוסק לקנות עוגה", סיפר הילד.
הנה ילד מסתובב ברחוב עם כאן בירושלים משתולל הרעב, ו –אמר היהודי לעצמו 

מטבע זהב?! החליף עם הילד את המטבע, נתן לו מטבע פשוט של נחושת, ואת מטבע 
 הזהב שלשל לכיסו.

הילד נכנס לקיוסק וקנה עוגה במטבע. יום יומיים אחר כך טיפס אביו לראות את 
 והנה האוצר איננו! עשה סקנדל גדול, מי גנב. הילד אמר: "אני לקחתי". – האוצר

 "מה עשית עם הכסף?"
 "קניתי עוגה".

 רץ לקיוסק והתחנן לפני המוכר: "תרחם עלי, תחזיר את המטבע שהילד נתן לך".
 אמר לו: "אני לא יודע על מה אתה מדבר".

 "מה זאת אומרת אתה לא יודע? הרי הילד אומר שהוא נתן לך את המטבע!"
 ה מטבע של נחושת"."באמת הילד היה אצלי, נתן מטבע וקנה עוגה, אבל זו הית

האאבא מתחיל לצעוק: "רמית את הילד, תרחם עלי תחזיר את הגניבה",הוהמוכר 
 בשלו: הוא נתן לי מטבע נחושת.

 "איך יכול להיות, הרי על הארון היה מטבע זהב", טען האב.
 "אני לא יודע מה היה על הארון, הילד נתן לי מטבע נחושת!"

 הלכו לרב.
ריע: "המוכר מחויב להישבע שלא לקח את מטבע הזהב, הרב שמע את הסיפור, והכ

 ויפטר".
המוכר, שהיה ערלעכער איד, אמר: "רבה, אנני נשבע אפילו שבועת אמת. ואם משום 

 אשלם, אבל מאיפה יהיה לי מטבע זהב?" –כך אצטרך לשלם 
בכל מקרה נהיה רעש גדול, הכל דברו כי בעל הקיוסק גנב, אין בכך ספיקות, הרי הילד 

 ודה שלקח מטבע. כיצד יש לו בכלל חוצפה לומר שהוא הביא לו מטבע נחושת!מ
הקונים נמנעו מלדרוך בחנותו. היו לו בזיונות, וכמובן שהיה עליו להשיג כסף לשלם 

 על המטבע, מכר את הבית.
המלחמה הסתיימה, חלפו הימים, נהיתה רווחה. היהודי שנטל את המטבע מהילד 

שובה. הלך לאבא וסיפר את הסיפור: "ראיתי שהילד שלך הרגיש כי עליו לחזור בת
מסתובב בשנות רעב עם מטבע זהב, החלפתי איתו. כעת אני מחזיר לך, לקיים "והשיב 

 את הגזילה"...
האב נבהל: "אתה מחזיר לי, יפה מאוד, אבל ההוא הפסיד את פרנסתו, ונקרא ברחוב 

 ."'גנב'
כאשר  –ה געוואלדיגער מוסר השכל אמר אז אחד מגדולי הדור: הבה נחשוב ונרא

שלשתם באים לעולם האמת, ודנים אותם: אבי הבן, המוכר שחשדו בו, והגנב האמיתי, 
 מה דינם?

כולו בזיונות. "אשרי מי שחושדים בו ואין בו". ולא  –עדן, איזו שאלה מיד לגן  –המוכר 
 וונות.כפרת ע –עוד אלא שלא רצה להישבע אפילו שבועת אמת. כאלו בזיונות 

מה כבר אפשר להאשים אותו? הבן מספר לו שלקח את המטבע וקנה עוגה,  –האבא 
 מה פתאום יעלה על דעתו שהמטבע הוחלפה בדרך?!

הוא ומשפחתו היו רעבים מאוד, והוא חשב לעצמו שיקח עתא ואחר  –הגנב האמיתי 
קנות כך יחזיר. הוא כמעט מת מרעב ופה מסתובב ילד עם מטבע זהב. עוגה אפשר ל

 גם במטבע פשוטה. יענישו אותו, אבל לא בעונש חמור מאוד.
אותם ידונו בחומרה רבה! את מי כן ידונו? אתם יודעים את מי? את כל אלו שריכלו... 

מה אתם מתערבים? יש כאן מבוי סתום, ויש מצוה לדון לכף זכות, הייתם חוסכים את 
 כל הצער לכל הצדדים!

שהוא לא גנב? ושכולם בסדר, רק שמישהו  –לחשוב  וכי תשאלו: מה הם היו צריכים
 כן, "בצדק תשפוט עמיתך" "הוי דן את כל האדם לכף זכות". –שלישי התערב?! 

 נו, רבותי, כך יש מעשיות למאות ואולי לאלפים, שאחרי כן מגלים את הכף זכות.
ויושיענו משמים ידונו אותו לזכות. ה' יעזרנו  –אמרו חז"ל  –מי שדן את חבירו לזכות 

(יחי ראובן)                        וידון אותנו לכף זכות. 
 
 
 

 (י"ט, י"ג) לא תעשוק את רעך ולא תגזול לא תלין פעולת שכיר אתך עד בוקר
ב"לא תעשוק את רעך" מחד, וב"לא תלין פעולת שכיר  -הפסוק עוטף את ה"לא תגזול" 

רים לנו "רובם בגזל" שלא נבהל... אתך עד בוקר" מצד שני, כדי שאם נשמע שחז"ל אומ
 מה? וכי רובינו שייכים ללאו של לא תגזול?!

בהשקפה ראשונה נדמה לנו ש"לא תגזול" שייך לאלו שהולכים בטל ברחובות עם חצי 
כיפה קטנה של צד השמאלי של הראש... ועם עין גדולה מצד ימין על כל מי שעובר 

ניה ממתינה להיתחב בכיס הפנוי של ברחוב... ועם יד אחת בכיס של עצמו, ויד ש
חברו... מהם אנחנו מתרחקים, ועל ראשם אנחנו ממטירים את התפילה על גזל בסוף 

 נעילה... "למען נחדל מעושק ידינו". אבל אין הכוונה בגזל כלל עלינו.
אבל כאשר אנו רואים, שני אנשים, עם פאות רחבות וזקן עבות, וגרטל ארוך, וביניהם 

ניני ממון, בבית או בעבודה, בבית המסחר, או בעסקי שכנים, והאחד קורא וויכוח על ע
את רעהו לדין תורה, והשני שכועס ונעלב על עצם ההעזה לתובעו לדין, אומר לעצמו 

טוב טוב... אני עוד אלמד אותו לקח... לא איכפת לי לשלם, אם כך יהיה הדין, אבל  -
מוק מלבוא לדין עם כל תירוץ שבעולם, בינתיים אני יוציא לו את הנשמה... אני אח

 ואסחוב את הזמן כמה שאוכל, למה? 'שיתפוצץ'... וכי אין זה גזל.
ונוסף עוד להתבונן על מה שהפסוק אומר "לא תעשוק את רעך ולא תגזול". מפרש 

 רש"י "זה הכובש שכר שכיר"!
לן עם חצי כיפה כן... בודאי... בסוף הוא ישלם, הוא יתן בסוף את המשכורת הוא אינו גז

על ראשו, אבל המשכורת הזו או החוב שחויב בב"ד, כבר תהיה משועבדת כולה 
לקדיולוג שטיפל בלב שנהיה חולה מהסחבת של כל העניין, או אולי ליורשים שישלמו 

 מזה לחברא קדישא רח"ל.
ו'הצדיק' שלנו עוד יאמר, זה עונש משמים על כך שהוא רושש אותי... לפחות שלא 

הכסף... וחוץ מזה, עצם העובדא שקיימתי בכפיפת ראש את פסק הדין מגיע לו יהיה מ
 שישי...

 האומנם? את ה"מפטיר" האכיל בחינם את חברו... ואת השישי ידרש לעצמו...?!...
והכתוב צווח "לא תעשוק את רעך"! גם אם בסוף תשלם, אבל ה"כובש שכר שכיר" 

 גזל! אלא'רק לבינתיים', אינה ההמתנה, ההתכחשות, הכבישה בכוח של הכסף, 
 כבוש כעסך

ולכן אל "תראה לו", ואל "תלמד אותו לקח", תסדר לרגע את המחשבות, תשיב 
למקומם את הכובע והפאות שהתבדרו להם ברוח הסערה... ובסך הכל "לא תגזול"!! 



 

 ג 

מה של שלך, אינו שלך!! ואם נפסק שאתה לא צודק, מהר נא לשלם, כשם שתמהר 
 של השכן אם נקלעת לשם בטעות...!לצאת מהבית 

ולכן גם כדאי שתמהר לבא לדין, שמלבד עצם חובתך להתייצב לקריאת הדין, הרי אם 
 רק לבינתיים...! -בסוף יתברר שטעית הרי נמצא למפרע, שהיית גזלן קטן 

 רובם בגזל... הבנו??!...- -
ש רש"י ששכיר יום אח"כ מסיים הפסוק, "לא תלין פעולת שכיר אתך עד בוקר", מפר

שנגמרת עבודתו בשקיעה, זמנו עד הבוקר, ושכיר לילה שנגמרת עבודתו בעלות 
השחר, זמנו עד שקיעת החמה. שנתנה התורה זמן עונה אחת לבעל הבית לחפש 

 מעות.
כעת נתבונן, אם נשמע סיפור על גדול אחד שקפץ מהעגלה הרתומה לבעלי חיים 

ם, הרי נישא את עיננו לשמים נתחוב את ידינו מחשש של איסור כלאי -בשלג ובגשם 
 אל הגרטל הרחב, ונאמר: ההא! מוירא'דיג. מי כעמך ישראל!

אבל כאשר נשמע שמאן דהוא קפץ מהעגלה באמצע הגשם לפני השקיעה, כדי לרוץ 
ולשלם לפועל שרק סידר לו משהו בחשמל בבית, או ניקז לו את הסתימה שנתקע ביום 

נו נו... 'א צדיק א איד'... ונמשיך  -על "בל תלין", נפטיר ונאמר  שישי... כדי לא לעבור
 לדרכינו...

ומה ההבדל?
אבל רק געגועים, לכן נתפעל  -הסיפור הראשון מעורר בנו געגועים לדביקות ורוחניות 

רגש, ואילו הסיפור השני עושה לנו קצת כאב ראש...!! כי כך דיני התורה וגם אני תונ
כך, לא לשכוח את הפועל. לחיות עם חשבון ההלכה כל הזמן וזה  מחויב בפועל לפעול

 קשה מאוד. וכי לא כך הם פני הדברים!?!
ועוד נתבונן שבמקרה של בעל מלאכה התובע את מה שמגיע לו, איננו רוטנים 
וכועסים כמו בריב ממוני עם השכן. כי ברור לנו שאנחנו חייבים לשלם, שהרי קראנו 

 עשה את מלאכתו נאמנה. ל'בעל מלאכה' והלה
ואם במקרים אלו יש כעס, אזי הוא מופיע הפעם אצל אותו בעל מלאכה והמסכן, 

על כך שכולם רק מנצלים אותו, ושוכחים לשלם בגלל שהולך עם  -שיתמרמר לו בבית 
בגדי עבודה מטונפים, ובקושי מקבל הגבהה בביהכנ"ס במניין החמישי... ואילו אנחנו 

יש?! נאמר לעצמנו ברוך ונועם... מה כבר קרה... עוד יומיים שלוש לא נכעס כלל, מה 
נשלם לו, הרי הוא כזה בעל חסד נפלא, הרי הוא בא לנקז את הסתימה בערב שבת 

 בזמן כה קשה, בטח הוא לא יקפיד אם נאחר עוד כמה ימים...
או שאנו אומרים, כ"כ הרבה כסף הוא הרוויח פה 'מותר לו' להמתין קצת עם סוף 
התשלום... כלאחר פה, הוצאנו עבורו "היתר", ועבורנו איסור חמור, המכליל אותנו 

 ברשימה של "רובם בגזל"!
אגב מילתא זהו מקום נכון לעורר ולשאול, מהו באמת הסוד בהתנהגות שלנו, פעם 
אחת אנחנו כועסים וצועקים, קומצים אגרופים כאחוזי חרב, ובפעם אחרת כשיש 
בעיה של ממונות, אנחנו לפתע נעשים שלווים ורגועים, ובנדיבות לב אנחנו עושים את 

מועט... וכו', מהו הסוד, והיכן טמון יריבנו לצדיק חסיד ועניו, וממילא שיסתפק ב
 הקסם??

 [מאירקה שלי] - -'מאיין מאירקה' 
בהיותי אברך צעיר, ואני יושב בביתי ולומד, ואשתי ע"ה, נכנסת הביתה בהולה, 
ומאיצה בי, בוא מהר החוצה, ובמקום לשמוע מה קרה, אני ממהר החוצה לראות 

י ילדים שאחד רכב על גבו של הילד בעיני, ואח"כ גם ספרו לי, שזה היה משחק של שנ
השני, אחד היה הסוס של המשחק, והשני העגלון, והמשחק הסתיים בתוך הגדר של 
החצר סביב הבית שלי, כאשר אחד תקע את מצחו בגדר, ומעל העין נפתח לו המצח, 

 והדם זרם.
וכך אני פוגש ילד שרוע בשלולית דם ממש, תיכף ומיד הרמתי אותו על שני ידי, 

נתיים אשתי ע"ה כבר הביאה מגבת ספוגה במים והניחה את המגבת על מקום בי
 הפצע, ושנינו ממהרים לעבר הרופא שהיה גר באיזור.

במורד הכביש, עולה לה לאיטה מרחוק, הסבתא של הילד הפצוע, אשה באה בימים 
מלאה טוב לב ומפורסמת ביראת שמים ובמידות, ועל כן כבר מרחוק שהבחינה 

ר' שלום ר' שלום, זה לא נורא,  - -ייתה כמובן סבורה שזה ילד שלנו, אמרה במחזה, וה
 זה לא נורא, ה' יעזור, ה' יעזור... ...

וכך גם כעבור עוד כמה צעדים, ועדיין הייתה מרחוק שוב ניחמה אותנו ברוך ובנעימות, 
 זה לא נורא זה לא נורא, ה' יעזור...

שוש שאולי הילד הפצוע הוא נכדה... אבל כשהתקרבנו אליה יותר וכבר החלה לח
כשחלפנו ממש על פניה  ,עדיין ניחמה זה לא נורא ה' יעזור. אבל כבר ניחמה בקול רפה

והבחינה שזה הנכד שלה, תיכף ומיד, נתקפה בבהלה, וצעקה בקול רם, מאירקה, 
 - -מאירקה, מאין מאיירקה גיוואלד, גיוואלד! 

שנשמעו מפיה  השכנים את זעקות השבר , כאשר שמעואלא שאז קרה דבר והיפוכו
יצאו כולם מהחלונות וכל הנעימות והרכות ניחמו אותה, זה לא נורא זה לא נורא ה' 

 !!!- - -יעזור 
צועקים גיוואלד, וכשזה  שליאז הבנתי את מה שתמיד הרגשתי. כשזה מאיר'קה 

 , זה לא נורא, ה' יעזור...שלךמאירקה 
רוטנים, אבל כשהעובד צריך לקבל, וזה נהיה כשאנחנו נדרשים לשלם כועסים ו

"לא נורא", 'מותר' לו קצת  - -מאיר'קה שלו, אנחנו נהיים מתוקים מדבש ונופת צופים, 
 להמתין...
 בעת נעילת שער -הלחישה 

כל כך  -לצערנו  -זהו איפה ה"לא תגזול" ששייך גם שייך לנו, ויתרה מכך מכיון שזה 
חים מפני הרגשת אשם, עד שאדם לא מוכן בשום אופן שייך לנו, לכן אנחנו כ"כ בור

לעלות על דעתו שהוא ממש שייך ל"רוב", שעליהם אמרו רובם בגזל, ושפירושו גזל 
 גמור ולא אבק גזל (כמו באבק לשה"ר).

ולכן רק בסוף נעילה לאחר כל ה"רייבן" וכל הגירוד שעושה האדם בלבו מר"ח אלול 
ף היום ממש יש סיכוי שנשמע את הכאב הגדול, ועשי"ת, וכל היום הקדוש, שם בסו

ושם לוקחים אותנו חז"ל לפינה, כביכול, וכאילו אומרים לנו בא רגע הצידה ולוחשים 
היינו לקיים את ה"לא תעשוק  -למען נחדל מעושק ידינו  תפסיק להיות גנב!באזננו, 

פינו דובר את רעך ולא תגזול"! ובסוף היום הקדוש, אולי יש תקווה שנשמע את אשר 
 להפסיק לגנוב!! -

פעם אמר גדול אחד, שהנה חז"ל אומרים לנו רובם בגזל מיעוטם בעריות וכולם באבק 
לשה"ר, וזה הולך על כלל הציבור, אבל אמר החכם, האדם עולם קטן, ועל כן בתוך 
העולם הזה שהוא אדם אחד, גם כן יש את הכלל של רובו בגזל וכו', וכלומר: קצת 

חשבות אסורות, הרבה התנהגות בממון שלא כדין, וכולו במחשבת רע על ראיות ומ
 השני, ה' ישמרנו.

 ולאחר שלמדנו והתבוננו כמה קשה הוא עוון הגזל, נבין לעומקו את המעשה הבא:
מעשה בחפץ חיים זצוק"ל, שהיה אדם אחד שהידר וקנה אתרוג משובח ויפה 

תרוג, והרבה כסף כשלעצמו, ובא בארבעים רובל שזה היה מובן סכום עתק בשביל א
 לפני החפץ חיים להראות לו את האתרוג שיאמר לו מבינות עליו.

והח"ח התחיל ב"מבינות" ראשונה על האתרוג, סובב אותו בידו ושיבח אותו כמש"כ 
ישבחנו בעיניו, ואמר הא הא יפה מאוד, אבל תיכף המשיך ודיבר לעצמו ואמר "עוד 

 מר, אבל מנין יכולים להשיג ארבעים רובל כשרים?!...מבינות"... כשהוא לוחש ואו
 (לב שלום)

 (י"ט, י"ח)ואהבת לרעך כמוך אני ה' 
מסמיכות הדברים והדגשת התורה של "ואהבת לרעך כמוך", לצד "אני ה'" למדנו כמה 

 וכמה דברים.
בת לרעך כמוך", צריך לזכור ש"אני ה'"! ראשית למדנו, שגם בשעה שמתעסקים ב"ואה

 ושיש דברים שה"אני ה'" אוסר לאהוב ומצווה להתרחק.
ויש דברים ההיפך. שהאדם חושב שאת איש פלוני צריך לשנוא, והתורה מצווה לקרבו. 
כך נמצא, שאת כל ה"ואהבת לרעך" צריך לשקול בפלס ולמדוד במשקל התורה, כמו 

 בכל איסור והיתר.
מדנו, שכאשר חוצץ האדם בינו לבין חברו החוצץ גם בינו לבין ה"אני ה'", דבר נוסף ל

ויסוד זה שמעתי מגיסי ר' דוד אויערבאך זצ"ל בשם החזו"א שאמר, כי החלוקה של 
מצוות התורה לשניים, אחד בנ"א למקום, והשני בנ"א לחברו, איננה חלוקה אמיתית 

 כלל.
ות, כל אחד להלכותיו שלו (כעין הציבי לך כי אין זה אלא סימן להבדיל בין סוגי המצו

ציונים) אבל האמת היא שגם בנ"א לחברו בכלל בנ"א למקום, ומי שחוצץ בינו לבין 
 חברו חוצץ ממילא בינו לבין הקב"ה!

[ובאר בזה את המשנה שדורש ראב"ע את הפסוק "מכל חטאתכם לפני ה' תטהרו" 
מכפר, והרי הפסוק כולל את הכל  (יומא פ"ח, מ"ט) שעבירות בנ"א לחברו אין יוה"כ

 ב"לפני ה'", והנה לנו שהכל מעכב ב"לפני ה'"!]
ודבר שלישי למדנו, שהדרך להגיע לואהבת לרעך כמוך, עוברת דרך המעלות בהשגת 
"אני ה'", וכלל שאדם גדול יותר ברוחניות, קרי, ב"אני ה'", כך ממילא גודל יותר 

 בואהבת לרעך כמוך!
היינו מתוך מעשה  -לא מאימרותיו, אלא מפועליו  -מן החזו"א, וגם יסוד זה למדנו 

את המעשה העמוק והנורא, שהוא בבחינת ספר חזו"א על  נורא ששמענו על החזו"א.
סדר בנ"א לחברו, שמעתי מהגר"י קמינצקי זצ"ל, ששמע בעצמו את כל המעשה מפי 

וכה סיפר ר'  בעל העובדא הגאון ר' משה זצ"ל בעל "נזר הקודש" על סדר קדשים.
 משה:

 חסד נעוריך
בהיותי רב ומרא דאתרא של העיר קיידאן, קבע החזו"א שם את מקום מגוריו, כאברך 
צעיר לאחר חתונתו בהיותו אוכל על שולחן חותנו, הוא עדיין לא התפרסם כבעל 

 החזו"א, אבל אני הכרתי את גדולתו, הן בתורה והן במידות, וכל זה מהמעשה הבא:
בעל נזר הקודש ומתאר, איך שהאברך הרב אברהם ישעיהו קרליץ,  ככלל, מקדים

התנהג באותה תקופה כאיש שתקן מתבודד ואינו משוחח עם אנשים, עד ששיווה 
לעצמו תדמית של איש מוזר ומופנם, ובפרט אצל הבעלי בתים של האיזור שהיה נקרא 

 איש משונה ממש.
מכל קשר או שיג ושיח עם כך שמרחוק היה קשה לתהות על קנקנו, שכן התרחק 

 הבריות.
אולם כבר בראשית התקופה, כאשר נכנס אלי הביתה, ורצה ליצור קשר עמי בלימוד 
כרב העיירה, נכנסנו לשיחה ארוכה בדברי תורה, וככל שהתארכה השיחה הבנתי עוד 

 ועוד שמי שצריך לדבר עם רעהו בלימוד, זה אני איתו ולא הוא אתי.
ל וענק בתורה, ובתוך הדברים הצעתי לו את כתבי בלימוד, והבנתי שלפני ניצב גדו

 ולאחר דיון מעמיק על הדברים, הבנתי כי מוטב לגונזם... ועד מהרה כך עשיתי!
יר את עיני בכמה וכמה סוגיות, עוד הציע לי בענוותנותו ללמוד אלא די בכל זה שה

 בחברותא, אך בתנאי מפורש שלא אספר זאת לאיש.
, ונתבונן איך שיש לפנינו סיפור בתוך סיפור, כיצד היו נראים רבני נעצור רגע בסיפור

הקהילות מפעם, שבמקום להיפגע, או לכה"פ להתווכח כרב העיירה על מעמדו ועל גודלו 
בלימוד, הנה לא לקח לו יותר מכמה שעות בשביל לכופף את כל נכבדותו, כרב הבא בימים, 

 ו! והרי"ז עצמו מתוק ונפלא ממש!ולקפלם תחת אברך צעיר בשנות העשרים לחיי
 נשוב ונמשיך בסיפורו של בעל נזר הקודש:

כאמור, הרב קרליץ הציע לי ללמוד בחברותא, ואני על אתר הסכמתי, ומאז אט אט הפכתי 
 אני רב העיירה, לתלמידו של האברך אברהם ישעיהו קרליץ!!

ולא הבינו מה לו לרב  -ממשיך לגולל ר' משה את הסיפור  -והנה כל העם ראו כן תמהו 
העיירה עם ההלוך ילך הלזה... כי ראו אותו נכנס ויוצא מביתי, אך על דבר הלימוד בינינו לא 

 ידעו דבר כאשר התנה עמי מראש, כמדובר.
והפך הדבר לפלא ולחידה, מה כבר יכול הרב לעשות עם האיש הזה? אולי יש להם עסקים 

 ודד הזה...משותפים, או שמא מקרב הרב ומטפל באיש הב
 המשפילי לראות

והנה באחד הפעמים כאשר נכנס אלי ללמוד אמר לי כך: יענקל דער בלעכער (יענקל הפחח) 
 חולה ואינו חש בטוב, ואני מבקש ללכת ביחד לביקור חולם אצלו בבית!

לתדהמתי הרבה, מהיכן יודע השתקן הזה על שלומו של אדם נידח בעיירה, נוספה תדהמה 
כאשר ניסיתי להניא אותו, שאין זה מקובל מפני כבוד הרבנות ללכת לבתי בכפל כפליים, ש

האנשים רק לבית הכלה קודם החופה. ולעוד דבר אחד (הוא סיפר מה, רק המספר שסיפר 
לי שכח פרט זה) הפריך ודחה את דברי כאשר הצביע על נחיצות הביקור וגודל חשיבותו 

 [נשמע היטב עמוק עמוק!] - -ואמר כך: 
כבוד הרב, אשתו של הבלעכער, אין לה דרך ארץ ממנו, שהרי בעלה אינו אלא  יראה

הבלעכער של העיירה, בעל מלאכה פשוט מאוד, מתוך כך נוצר מצב שהשלום בית שם החל 
 להיות רופף, וככל שהזמן חולף, שלום הבית רק הולך ומסתבך יותר ויותר.



 

ד 

אין זה בגין שברון לבו ג"כ) אם כעת נלך על כן, בהזדמנות זו כאשר נהיה חולה (ומי יודע אם 
ויהיה לאשתו  -שנינו לבקרו, יהיה מזה כמובן רעש שהרב חרג ממנהג הרבנות ובא לבקרו 

כבוד גדול שבא הרב לכבוד בעלה, ואו אז יהיה לה דרך ארץ ממנו וה"שלום בית" שם יושב 
 על כנו!!

עמקותו באהבת הבריות וכי בעל נזר הקודש את סיפורו, מול התדהמה על  -ואני, סיים 
יכולתי לסרב? כשם שכופפתי קומתי לפניו בלימוד, כך כמובן מאיליו שנשברה קומתי 

 והלכנו לבקר כדרישתו. - -ונמסה תחתיו בבנ"א לחברו 
וכשם שראה נכוחה בכל סוגיא, כך גם כאן ראייתו הוכחה... למחרת הביקור, רעשה וגעשה 

שאשתו לא גמרה לשוחח ולפטפט על הביקור היוצא  כל העיר ויהיה הדבר לפלא, וכמובן
 דופן.

ומני אז השתנה שם כל ה"שלום בית" והיה ניתן להבחין איך שהשלום בית הושב על כנו! 
 סיים בעל נזר הקודש את סיפורו הנורא והנפלא.

ואנחנו למדים מכך, ומתבוננים מכך, שכזו הבחנה והתעניינות בשלום הזולת אין ולא נמצא 
אדם פשוט! ולמה? כי קודם כל צריך להיות חזו"א, בבבא קמא, וביבמות, ואח"כ  אצל אף

 במידות! -חזו"א  -ממילא ככל שאדם גדול בתורה כך גודל ממולו ונהיה 
ורק אצל גדולי ישראל בתורה, יכולים לשמוע גדולה שכזו במידות ג"כ, וכל אלו שמדברים 

דולי התורה, אינם אלא אוהבים את גבוהה גבוהה על אהבת הבריות ומטיפים מוסר לג
 עצמם לאהוב את סביבתם.

כמו שאמרו בעלי המוסר על האומרים 'אני אוהב דגים', שהיינו, אוהב את עצמי לאכול את 
 הדגים... כך בלי תורה, לא משיג האדם ואפי' לא יודע מהו אהבת הבריות!

כים ופרישות שלום הוא אשר אמרנו שאת ה"ואהבת לרעך כמוך, לא קונים בשוק... מחיו
ולים לכל צד, לא נעשים יהודי טוב בשום דבר וגם לא באהבת הזולת, ורק דרך ה"אני ה'" ע

וככל שמתרחקים מ"אני ה'" כך  דלים בזה כך גדלים בזה.ל"ואהבת לרעך כמוך", ככל שג
                                ממילא מתרחקים מאהבת הבריות, ומתקרבים רק לאהבת עצמו ולשנאת הבריות...!

 (לב שלום)

 
 (יח, ה)  ושמרתם את חוקתי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם

 פירש רש"י: "וחי בהם", לעולם הבא. שאם תאמר בעולם הזה,הוהלא סופו הוא מת.
ולרבינו בחיי, שבעים  דברי רש"י קודש קדשים, אבל בגמרא יומא יש פירוש נוסף, ולרשב"ם

  –פנים לתורה. אענה אף אני חלקי, ואטעימו בסיפור מעשה 
בחורף הנורא בערבות סיביר, הועסקנו בכריתת עצי ענק ב'טיגה' הקפואה. עצים בני מאות 
שנים, באחד מהם ספרנו למעלה מאלף וחמש מאות טבעות, שריד מתקופת האמוראים. 

תו מסורי ענק משני צידי הגזע. פרקי האצבעות, גדענו את העצים בידיים קפואות שלפ
היתה העבודה  תנוכי האזניים, קצה האף, קפאו ודאבו עד דמעות. מה שחימם מעט

המפרכת, ושכבות הבגדים שלבשנו, כמה חולצות, וכמה זוגות מכנסיים. היתה הפסקת 
 צהריים בת עשרים דקות בה חילקו פנכות מים רותחים, לחמם בדפניהם את הידיים
הקפואות ובתכנם את הגרון הצחיח. אבל בני הישיבה ויתרו על המשקה הנחוץ והתגודדו 

שהיה עמנו שם והניחו בחיפזון, בזה אחר זה. ברכה, פסוק ראשון של סביב התפילין היחיד 
 קרי"ש, וחליצה חפוזה.

נצטווינו לבקוע את הגזעים לכפיסים דקים, להבערה. בסיום העבודה היו פזורות בשטח 
 ימות ערימות של כפיסי בעירה. ער
חרת היום, היה זה בשבת, הביאו עגלות להטעין עליהם את הכפיסים. העגלות המתינו למ

נצטווינו להעמיסן.  –אנו והאסירים הליטאיים  –בפאתי היער, ושתי הקבוצות 
כשהקומוניסטים השתלטו על ליטא, הגלו את ראשי מתנגדיהן לסיביר. את השרים 

עי הצבא, ותלמידי הישיבות. מובן שב'גולאג' התפצלנו לשתי קבוצות די הליטאים, מצבי
מגובשות. על כולנו הוטלה המשימה. הליטאים הסתדרו בשורה, כל אחד נטל כמה בולי עץ 
וטייל עד העגלות. הטילם, וצעד מעדנות חזרה. בני הישיבות יצרו שרשרת ארוכה 

עהו, זה העבירו לעומד בצידו, ובנתיים מהערימה עד לעגלות. הראשון נטל בול עץ ונתן לר
בול עץ נוסף, ועוד אחד, ועוד אחד. מזכיר את תיאור שורות הכהנים מעבירי נטל הראשון 

הבזיכים לשפיכת דם הקרבן הפסח ליסוד המזבח, שבזיכי הזהב והכסף הועברו מיד ליד 
ית נותרה בחיצים שלוחים. הערימה הגיעה חיש מהר לחציה, בעוד ערימת הקבוצה הליטא

 כמעט כשהיתה.
העבודה הקדחתנית שלנו היתה לצנינים בעיניהם. למה אנו עובדים בכזו תזזית. למה איננו 

 מטיילים כמותם. עוד יכריחו אותם ללמוד מאיתנו ולעשות כמעשינו.
שר המשפטים הליטאי בכבודו ובעצמו נזעק ורץ אלי: "למה אתם עובדים בכזו צורה 

 מפרכת, בלי רגע הפוגה?"
 מה שנכון נכון, אפילו מפקח העבודה תמה. בא לשמוע את התשובה.

השר הליטאי שלט בשבע עשרה שפות על בוריין, אני למדתי רוסית במחנה. הזדקפתי 
ועניתי בגאון: "אנחנו פטריוטים, ושמחים לעבוד בשירות אבא סטאלין ואמא רוסיה. והואיל 

, ומחר ננוח כל היום. אבל, אבקש" המרץומחר שבתון היום הראשון, עובדים אנו היום בכל 
 "עבודה כפולה, מנת לחם כפולה!" –פניתי למנהל העבודה  –

שר המשפטים הליטאי משך  "דא, חראשו", אישר, וזכינו ל"לחם משנה", פשוטו כמשמעו.
 בכתפיו, וחזר לקבוצתו.

א העירונו חזרנו באמת ממוטטים. ישנו כבולי עץ. היינו עלולים להפסיד קריאת שמע אילמל
 צרחות רמות: "המכנסיים שלי, היכן המכנסיים שלי!"

כמה שכבות  שאמצעי ההגנה מול  הקור הנורא היווהקול קולו של שר החינוך. סיפרנו 
בגדים, אבל בלילה ישנו בחולצה אחת ומכנס אחד. הקיץ שר החינוך משנתו וגילה שכל 

יבה הנפשעת גונתה בכל נדה, הגמכנסיו נגנבו, פרט לאלו שעליו. עורר מהומה וזכה לאה
 פה, אבל איש לא יכול היה להושיעו.

 נגש אלי. "יאקוב", אמר, "ליהודים יש שכל. אתה תגלה מי הגנב".

. שהרי "לא עכברא גנב אלא חורא גנב". וזה לא היה קשה. היה צורך רק להפעיל את הראש
עולם החיצון. ומי היה למי יכול היה הגנב למסור את הסחורה, שהרי לא היינו בקשר עם ה

 מסוגל לשלם תמורתה, שהרי מחוסרי כל היינו. היתה אך ורק אפשרות אחת.
 נגשתי אל מחלק המזון, והתעניינתי: "מה תעשה עם חמש זוגות מכנסיים?"

"אה, אתה יודע?! הוא סיפר לך? אני צריך סחבות לעבודה במטבח. ללפף את ידית הדלי, 
 ולשאת תבניות רותחות".

"הוא ביקש, שכאשר אני מחלק את המרק אתן לו מן הקובעת  שילמת לו?""ובמה 
שבתחתית הסיר, פון די גידעכט, מהשכבה הסמיכה של הירקות, ולא מהנוזל הדליל 

 מלמעלה".
 ושאלה אחרונה: "המכנסיים עוד שלמים, או שכבר הפכת אותם לסחבות?"

  קרעם מיד, את הנעשה אין להשיב.
 נותר רק לברר דבר אחד.

אנו לא התגעלנו במרק הפיגולים, אכלנו רק לחם וירקות. עמדתי  –עמדתי בצד התור 
ועקבתי אחר חלוקת המרק, לראות עבור מי ישקיע המחלק את המצקת בתחתית הסיר 

 הענק, וידלה משם את הקובעת הסמיכה.
שהתמלאה במרק הדליל. הגיע אחד וזכה  הם עברו לפניו אחד אחד והגישו את הפנכה

 היה זה שר המשפטים לשעבר. מועדף.ליחס 
נגשתי אל שר החינוך ואמרתי: "אל תשאל אותי כיצד נודע לי, ואל תערב אותי בדבר. 

 ביקשת שאברר, ובררתי. הגנב הוא חברך, שר המשפטים, ואת הנעשה אין להשיב".
הנה לכם קידוש שם שמים. שר בכיר בממשלת ליטא  היה בהלם: "הבה לי עצה מה אעשה".

אמרתי: "תפנה אליו, ותאשים  אל בן ישיבה צעיר שיגלה את הגנב ושיעוץ לו עצה. פונה
 אותו בגניבה".

אמרתי: "אין בעיה. תציע לו שיבוא איתך למטבח,  "הוא יכחיש, ישתולל, יאמר שזו עלילה".
את פיו, יבין שהכל ותראה לו שם את קרעי מכנסיך המשמשים כמטליות וסחבות. זה יסכור 

 התגלה".
בוי", קונן, "במה אצא לעבודה". אי אפשר היה לקנוס את שר המשפטים להעביר אליו "א

 בתמורה את מכנסיו. שר החינוך הוא אדם ענק, ושר המשפטים נמוך וצנום.
 אמרתי: "לכשיודה בדבר, תציע לו לשמור על כבודו. בואו אלי לבוררות, בלי שאיש ידע".

 ם, ושר המשפטים נבוך ודואג.בתוך שעה התייצבו. שר החינוך אומלל וזוע
  "מה הענין?" שאלתי כאילו איני יודע.

 "חשפתי את הגנב", הודיע שר החינוך. 
 כל הכבוד. 
 "זה הוא". 

 "שר המשפטים של האומה הליטאית?!" השתאיתי. "לא יתכן!"
אבל עיניו המושפלות הכריזו על הודאה באשמה. המציאות עולה על כל דמיון. "איך תסביר 

שאלתי. "אני רעב", אמר בעגמומיות. היום שבע לראשונה מן המרק... "אמור לי.  זאת",
אתה משפטן בהשכלתך, נכון?" אישר בניע ראש. "והיית שר המשפטים. אילו נתפס קבצן 

 בגניבת אוכל הובא למשפט, האם זה היה תירוץ?!" מסכן, הניע ראשו בשלילה.
"ך", אכן כן. "ובכן, כתוב מפורש הוא, "באתם לפני שאפסוק ביניכם. אתם מאמינים בתנ

לא): לא יבוזו לגנב כי יגנוב למלא נפשו כי ירעב", עיני שר המשפטים אורו. -בספר משלי (ו, ל
ותודה לרבינו יונה שהביא  "ונמצא ישלם שבעתיים, את כל הון ביתו ישלם". עיניו שבו וכבו.

 פסוק זה בשערי תשובה (ג, ו).
יתן לשר החינוך,  טים יורה לעובד המטבח שאת קובעת המרקסוף דבר, פסקתי ששר המשפ

 כדי שלא יצא חוטא נשכר.
שר החינוך הלך, מרוצה, ואני אמרתי לשר המשפטים: "ראה, אמש נזעקת לשאול מדוע בני 
הישיבה עובדים מעל לכוחות, עומדים בשרשרת ומעבירים במהירות בולי עץ מיד ליד, בלי 

לטייל איתו לעגלה ולחזור מעדנות. עניתי שאנו מתאמצים הפוגה, במקום לקחת בול עץ ו
עבור אמא רוסיה. שטויות והבלים. אין היא אפילו אם חורגת. הסיבה האמיתית לכך, שהיה 
זה יום השבת, ואסור לנו לשאת בו משא מעבר לארבעה צעדים, לכן עמדנו במקומנו 

 רים נפש למען עקרונותינו. והעברנו מיד ליד. למרות שעמלנו בכך שבעתיים, אבל אנו מוס
המרק אינו משביע דיו, וגנבת כדי שיעלו עבורך מן הקובעת?! הלא אנו מתנזרים אתה רעב? 

מחזה נאה היה זה.  –ממנו כליל, משום שאינו כשר! אדם נבחן בהקרבתו למען עקרונותיו" 
ך, ענה ואני שואל אות –בן ישיבה שבקושי מלאו לו עשרים מצליף בלשונו בשר המשפטים. 

לי. חונכת על עקרונות וחינכת עליהם. עמדת בראש מערכת אכיפת החוק, הבאת גנבים 
למשפט וענישתם. ואתה, גונב?" ושר המשפטים הליטאי משך בכתפיו באדישות: "איני 
מבין", ענה "וכי מורה להנדסה צריך להיות משולש או טרפז? האם פרופסור לרפואה חייב 

ובכך  ונות ועומד בראש מערכת המשפט, כי זה מעמדילהיות בריא? אני מלמד עקר
 התמחותי, אבל במה זה מחייב אותי!"

 םשה אותם האדעבאותו רגע הבנתי את הפסוק "ושמרתם את חוקתי ואת משפטי אשר י
 . שהמצוות יחייבו, שיחיו לפיהן! םוחי בהם (ויקרא יח, ה). שהתורה תהיה תורת חיי

א תורה, אפילו תורה אין לו. כלומר, אם מסתפק הוא זהו שאמרו שכל האומר שאין לו אל
בלימוד ובידיעה ואנו מקיים, אין לו אף לא שכר לימוד. מאי טעמא, אמר קרא: "ולמדתם, 

 ועשיתם". כל שישנו בעשיה ישנו בלמידה, וכל שאינו בעשיה אינו בלמידה.
 ו על פיו [וחנקתוואמרו על כך בירושלמי שהלומד ואינו מקיים, נוח לו אילו נהפכה שליית

ולא יצא לאויר העולם. משום שללמוד בלי לקיים, עבור זה אין צורך להיוולד.  ]בהיוולדו
 שהרי המלאך מלמד את העובר את כל התורה כולה בהיותו במעי אמו.

הוא נולד כדי לחיות בעולם המעשה, ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים: "אשר יעשה 
נהיה כאותו שופט נכרי שסיפרו עליו (מדרש שוח"ט תהלים שלא  –אותם האדם וחי בהם" 

שדן ביום אחד מכשפים ונואפים ורוצחים למוות, ואמר לסנקליט [יועץ] שלו: שלשתם  ט)
 (והגדת)                עשיתי בלילה אחד!

 בדרך הדרוש  
 

 אמרו אהרן בני כשמתו במדרש  )כא כח( אחרי מות שני בני אהרן
  ישראל לפני הים את קרעת למה ה"הקב לפני השרת מלאכי

 בשביל מתו אהרן בני במפורשים דאיתא נקדים ולתרץ, ותמוה
 העגל חטא על תירוץ לאהרן יש הלא קשה אבל העגל שעשה אהרן חטא
 אפילו מועיל אינו דאונס ל"צ אלא' בגמ כדאיתא לפניו חור ששחטו מפני

 אמרו סוף םי קריעת בשעת במדרש איתא, חטא מ"מ אנוס' הי שאהרן
 נשתנו מה ז"ע עובדי והללו ז"ע עובדי הללו ה"הקב לפני השרת מלאכי

 בשעה שפיר אתי והשתא היו שאנוסין ה"הקב להם והשיב מאלו אלו
 אינו שאונס מוכח כ"וא בעגל אהרן חטא משום ואביהוא נדב שמתו
  :ק"ודו לישראל הים קרעת ולמה המלאכים שאלו ולכך מועיל

 (מדרש יונתן)

 לבי יחרד לזאת אף אמר אהרן בני שני מיתת איוב שראה כיון רשבמד
 הבה כשאמר פרעה מיועצי היה דאיוב אשכנז רבני משם ושמעתי
 בני דשני וכשראה היא כלום לאו דשתיקה סבר והוא שתק לו נתחכמה

 שתק ואביהוא הללו זקנים שני ימותו מתי לאביהוא אמר דנדב אהרן
 לבי יחרד לזאת אף אמר ולזה נענש בדל השתיקה דעל מ"ש שניהם ומתו
 (חומת אנך)                                             .       ד"עכ

  הדם. את האוכלת בנפש פני ונתתי

 שאינם מצות מבשאר טפי בדם פנים נתינת כתיב למה טעם צריך
 ומדקדקים הואיל לישראל פנים נושא ה"הקב ל"ונ, בדם ש"ומ ז"ע מחיוב

 שביעה של אכילה ושבעת ואכלת דכתיב משום היינו כביצה ועד כזית עד
 אכילה בכלל אינה' שתיי אי אך) ב"ע' כ דף ברכות( כזית על מברכים והם

 בכזיתאכילה וסתם מברכין כיצד פרק כמבואר' לשתיי ושבעת ואצטריך
האישזהוהנה, כזיתעלהמזוןברכתשמברכיןבמהרבותאאיןאזיהוא
לאחרהתורהאסרהממשאכילההיינודםתאכללאבדכתיהאיל"ס

 ג"פ' תוס מזה עיין אכילה בכלל' שתיי' לי ולית השותה לא אבל שנקרש
 בכזיתאכילה וסתם' שתיי זו ושבעת אכילה זו ואכלת ממילא דשבועות

 :בנפש פני ונתתי כ"ע פנים לו נושא ה"הקב ואין

 תורת משה) –ופר חתם ס(
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 "קדושים תהיו" (יט, ב)

זהו תפקידנו בעולם, להתקדש, ולדעת שחוץ מזה הכל הבלים, 
כמו שאחד היה עני ואביון והלך ברחובה של עיר, והנה מצא 
שטרות כסף וחשב בלבו שאפילו שעכשיו שבת ויש דין מוקצה 

בביתו יש לו משפחה עם כמה נפשות ואין להם לחם לאכול, אבל 
והנה זהו חסד דאורייתא, אם כן דאורייתא מול מוקצה דרבנן, 
אולי מותר. עבר שם אחד ואומר לו, אתה לא רואה שכולם 
שטרות מזויפים? והנה פרח לו כל התאווה לזה, כי זה לא שווה. 

חשוב שהכל ככה צריכה להיות כל ההסתכלות על הניסיונות, ל
 מזויף והנה אז יתבטל לך כל התאוות ותגיע לקדושה.

 (באר הפרשה)
 

 " (יט, ב) "קדושים תהיו כי קדוש אני
ולכאורה קשה, היה צריך לכתוב "קדושים ֶהיּו" מה זה הלשון 

 "תהיו". 
ויש לומר שהכוונה הוא שהקב"ה מודיע לעמו ישראל, כי סוף 

גד רצונכם, כי הרי יבואו סוף "קדושים תהיו", גם אם זה יהיה נ
עליכם צרות וייסורים, ובין כך תצטרכו לשוב בתשובה 
ולהתקדש ולהיטהר, ולכן מה לכם לחכות עד בוא הצרות, מוטב 
שכבר כעת "תתקדשו" ותעשו המצוות, ולא תצטרכו להצטער, 

 (מהר"ש מבעלזא) ורק אז לבוא אל שורש הקדושה. 
 

אמו "קדושים תהיו כי קדוש אני וכו' איש 
 ג) -ואביו תיראו" (יט, ב

ולכאורה צריך ביאור מה שייכות יש ביניהם, ועוד צריך ביאור 
למה הקדים דווקא ציווי ד"איש אמו ואביו תיראו". ונראה לומר 
פירוש דהנה איתא בשם האר"י הקדוש שאם האדם לא קיים 
מצוה אחת כדבעי יורד שוב בגלגול כדי להשלים את המצווה 

, והנה במצוות "כיבוד אב ואם" לא שייך שוב ולעשותה בשלמות
לרדת בגלגול כי הרי המצווה לכבד את אביו הזה, ומי יודע אם 
אביו זה ירד עוד פעם בגלגול, לכן צריך לראות לקיים מצוות 
כיבוד אב ביתר שאת, וזה הפירוש בשאר המצוות "קדושים 
ו תהיו" ממילא אם לא בגלגול זה אז בגלגול אחר, אבל "איש אמ

 ואביו תיראו", ביתר שאת כי בזה לא שייך לתקן בגלגולים. 
 (מאירות עיניים)

 

"איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו" 
 (יט, ג) 

הלא כל עיקרה של מצוות כיבוד אב ואם היא, משום שהם 
הביאוהו לעולם, והרי מאידך אמרו חכמינו ז"ל: "נוח לו לאדם 
שלא נברא משנברא", משמע שאין משום גמילות טובה 
בהולדתו של אדם, ואם כן הרי אין מקום למצוות כיבוד אב ואם, 

לה ולפיכך אמר הכתוב מיד: "ואת שבתותי תשמרו" והרי שקו
שבת כנגד כל התורה" ו"כל השומר שבת כהלכתו אפילו עובד 

ואדם שאין בו חטאים והוא  -עבודה זרה מוחלין לו כל עוונותיו" 
מקיים את כל התורה, אין אומרים "נוח לו שלא נברא", אלא 

אדרבה בואו לעולם הוא בגדר זכות וממילא ראוי לו לכבד את 
היא אפוא כעין טעם הוריו שהם הביאוהו לעולם, שמירת שבת 

(תורת משה) והסברה למצווה של איש אמו ואביו תיראו. 
 

 "ולא תשקרו איש בעמיתו" (יט, יא) 
השקרן הריהו גרוע מן הגנב ומן הגזלן: הגנב גונב בלילה, ואינו 

ביום הוא מפחד. הגזלן גוזל בלילה, אבל רק מן  –גונב ביום 
חד. ואילו השקרן היחיד, ולא רק מן הרבים מפני הרבים הוא מפ

 משקר ביום ומשקר בלילה, הן ליחיד והן לרבים. 
 (המגיד מקעלם זצ"ל)

 

 "לא תקלל חרש" (יט, יד) 
מדוע הדגישה התורה את איסור קללת החרש? והלא אסור 
לחלוטין לקלל כל יהודי, ואפשר היה לכתוב: "לא תקלל", ותו 

התורה כתב רבינו ניסים זצ"ל, הר"ן, בדרשותיו, ש -לא! אלא 
גילתה לנו כאן יסוד נפלא: אם נשאל את עצמנו, מדוע אסור 

תהיה זו שאלה מוזרה. אסור לגנוב, כי אסור לשלוח יד  -לגנוב 
ברכוש הזולת. אסור לפגוע בו, אסור להזיק לו. ובכן, את טובתו 
של מי דרשה התורה? את טובתו של הנגנב. הוא הדין, בקללה. 

יהודי, אסור להכאיב לו.  מדוע אסור לקלל? כי אסור לצער
והשומע קללתו, נפגע. הדבר חורה לו, פוגע בו. מציק ומדכדך 

היה מותר לקלל חרש! מדוע לא? הרי אינו  -ומכעיס. אבל, אם כן 
שומע. ולעומתו, המקלל משכך את כעסו. פורק את זעמו. יש 
כאן רווח, בלי הפסד... אך לא, התורה אסרה אף לקלל חרש! 

? משום שלא הבנו נכון את מהות האיסור! ובאמת, מדוע לא
לא בגלל  -מהאיסור לקלל חרש, נמצאנו למדים שאסור לקלל 

אלא חסה על המקלל,  -שהתורה חסה על המתקלל המצטער 
המשחית את נפשו על ידי "נקמתו" וקללתו: תלמד להבליג, 

ואל תקלל גם אם הלה אינו שומע! וממילא,  -לסלוח, למחול 
אינו רק לטובת הנגנב,  -ודומיו  -האיסור לגנוב  נמצאנו למדים כי

אלא גם לטובתו של הגנב! התורה דאגה לו, לבל ישחית את 
 נפשו בגנבה, שלא יתדרדר ושלא יחטא!!! 

 (הר"ן)
 

 "בצדק תשפט עמיתך" (יט, טו)
כמשמעו. דבר אחר: הוי  -מפרש רש"י: ׳בצדק תשפוט עמיתך 

 דן את חברך לכף זכות׳.
לכף זכות׳, שבה נקטו חז״ל בבואם להגדיר את האופן ’מהי לשון 

שבו צריך אדם מישראל לשפוט את מעשי תכירו? על איזו ׳כף׳ 
 בדיוק הייתה כוונתם?

 הרה"צ  לעי"נ
 בנימין ביינושבן ר'  פנחס

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 



 

 ~2 ~  

 ליקוטים נפלאים 
 אחרי קדושים

 

 com.LikutimNiflaim@gmail  :לקבלה במייל

צחות׳ האדמו"ר בעל 'פני מנחם׳ מגור  אמר פעם ב׳דרך -ה׳כף׳ 
  היא כף... נעליים! -

שכן כאשר בה אדם לנעול נעל, והיא צרה ובקושי מצליחה הרגל 
להידחק לתוכה, הרי הוא נוטל כף נעליים, דוחק בכל כוחו את כף 

  רגלו, עד שמצליח להשחילה פנימה.
וכך כאשר בא האדם ללמד זכות על זולתו, עליו להשתמש 

׳כף נעליים׳, כדי שאף אם צד הזכות דחוק ובקושי ניתן במעין 
יכניסנו בכוח לליבו, וכך ידון את חברו לכף  -להעלותו על הדעת 

 (ושלל לא יחסר) זכות... 
 

 "בצדק תשפט עמיתך" (יט, טו) 
אחד האריות שבחבורת קאצק, תחת הנהגתו של רבי מנחם 

ריצוהו מנדל מקוצק, היה רבי הירש בר מגרבוביץ, שרבים הע
ואמרו עליו שהיה ראוי להנהיג עדה של ארבעים אלף חסידים. 
פעם ישב עם אחד מבניו: ועסק בפרקי אבות, וכשהגיעו לדברי 

מדוע נאמר ”שאל הילד: ”, הוי דן את כל האדם  לכף זכות”התנא 
הסביר לו ”? ׳הוי׳? ולא נאמר סתם ׳תדון את כל אדם לכף זכות׳

י, אם מישהו יספר לך על אביך ׳אמר נא בנ’האב במתק שפתיו: 
השיב הילד בשלילה ”? שהוא חלל את השבת, האם תאמין לדבר

״ואם יגידו לך שאביך שקר ”! לא, לא אאמין”מוחלטת, ואמר: 
יודע אתה ”אולי כן״, השיב הילד בהיסוס. ”? ”פעם, האם תאמין

מה ההבדל בין שתי השאלות? ההבדל נעוץ בך. לא תאמין 
פני שגם אתה לא מסגל ל חלל את שחיללתי את השבת מ

השבת, אולם לשקר גם אתה יכול לפעמים, יוצא אפוא שכל 
אדם מודד את השני לפי מצבו הוא, ואם הוא עצמו לקוי בדבר 
מה הוא לא מסגל להפך בזכותו של האחר. וזהו אפוא באור 
הלשון במשנה ׳הוי׳, כי הוראה יש כאן לכל אחד, ׳תהא בן אדם׳! 

ראוי המתקן במעשיו, ואז תוכל לדון את כל הפך להיות איש 
 צק)א(בית ק  ”...אדם לכף זכות

 

"הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא" 
 (יט, יז)

כשאומרים תוכחה לאדם אין לשים אותו רשע, אלא אדרבה, יש 
לפנות אליו בדברים שיש בהם כדי לרוממו ולקרבו, כגון שאינו 

כי אז עשויה התוכחה להועיל, "הוכח  -יאה לו לעשות כדבר הזה 
אם אתה אומר תוכחה לאדם, תשים אותו "לעמיתך",  -תוכיח" 

אל תשימהו  -חטא" "ולא תשא עליו  -שהוא חברך, איש כערכך 
לחוטא, שכן אז יפנה מעליך לחלוטין ולא תעלה בידך מאומה. 

 (חוות יאיר)
 

 "לא תקום ולא תטור את בני עמך" (יט, יח)
אינו  -אומרים חז"ל, 'כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונוטר כנחש 

תלמיד חכם'. ולכאורה הדברים תמוהים: וכי בגלל שאתה 
תי עבירות חמורות? ולא זו תלמיד חכם מותר לך לעבור על ש

בלבד, אלא שאם אתה לא נוקם ונוטר אתה לא נקרא בכלל 
 תלמיד חכם? וכן למה דווקא אמרו כנחש?

אלא יש נקמה ויש נקמה. אם הנקמה שלך היא כדי לספק את 
זה גרוע מאוד. אבל אם  -עצמך ולהרגיש טוב ע"י שתנקום בו 

שהוא מטיל אתה נוקם כנחש, דהיינו כמו שהנחש לא נהנה כ
ארס (שהרי אינו אוכל בכך את בשר האדם אלא מכישו והולך 

כך גם התלמיד, שנוקם ונוטר בשביל כבוד התורה ולא למען  -לו) 
הכבוד העצמי. ואיך אדם יכול לבחון זאת? אם אתה רואה 
שפוגעים בתלמיד חכם אחר, ואתה מוחה על כבוד התורה כמו 

 .זו הראיה -שמחית על כבוד התורה שלך 
 

 "ואהבת לרעך כמוך" (יט, יח) 
הטפל לרעך׳. בפשטות, דברי  -מובא במדרש: ׳ואהבת לרעך 

פנינה המופלאה על כך, מובאת בשם  המדרש הם חסרי פשר.
 האדמו״ר הישר שלום׳ מבעלזא זצ״ל:

המדרש התקשה בהבנת האות לי בציווי ״ואהבת לרעך כמוך״, 
כאן מרבה שלכאורה די היה לומר ״ואהבת רעך כמוך״? ומ

הטפל לרעך׳. ועדיין עלינו להבין מה פשרו של  -המדרש: ׳לרעך 
 ריבוי זה, ומה משמעותו הלכה למעשה?

אלא הפסוק (משלי כז, יב) אומר: ״כמים פנים לפנים כן לב 
האדם לאדם״, ולכאורה אם רצה החכם מכל אדם להמחיש לנו 

יכול היה לנקוט במידה מבוררת יותר: של מראה  -ללב׳  מהו מ׳לב
מלוטשת, שהמסתכל בה רואה את עצמו, כאשר הפנים שהוא 

ניבטים אליו בדיוק נמרץ ממנה אליו, ומדוע  -מראה למראה 
 העדיף שלמה המלך את המים?

אך זאת עלינו לדעת: הרוצה לאהוב את תכירו באהבה אמיתית 
עצמו כלפי חברו, כי אם יחזיק  מוכרח הוא להשפיל ולהכניע -

יקשה עליו לאהוב באמת  -עצמו ככליל המעלות ביחס לחבירו 
והנה, כאשר האדם מסתכל  את תכירו. כזה הוא טבע האדם.

במראה, יכול היה לעמוד בקומה זקופה ולראות בה את עצמו, 
-אך לעומת זאת המבקש לראות את דמותו משתקפת במים 

כרוע כנגד המים, ורק כך יוכל מוכרח הוא להשפיל עצמו ול
ואם כן, אמר שלמה המלך, ״כמים  לחזות בדמותו בתוך המים.

פנים לפנים כן לב האדם לאדם״: כשם שאדם הרוצה לראות את 
כן לב האדם לאדם, שאם  -פניו במים מוכרח לכופף את קומתו 

מוכרח הוא להכניע ולהשפיל  -ירצה לאהוב את חברו בלב שלם 
  !עצמו כנגד חברו
 (ושלל לא יחסר)

 

 "ואהבת לרעך כמוך אני ה'" (יט, יח)
על פי מה שנאמר בתהילים  –פירש הבעל שם טוב הק' זי"ע 

 –(קכא. ה): "ה' שומרך ה' 'צילך' על יד ימינך", ומהו הכוונה? 
אלא ה', הוא כצילו של האדם, וכמו שצילו של האדם עושה רק 

ו שהוא נוהג כלפי כך גם ה' מתנהג עם אדם כמ –מה שהוא עושה 
אחרים, אם הוא גומל חסדים ואוהב אפילו כאלה שאינם ראויים 

 גם ה' יאהבנו ואף על פי שאינו ראוי לכך... –לאהבה 
ש"כמוך  "וזהו הכוונה גם בדברי הכתוב: "ואהבת לרעך" משום

כמו שאתה תתנהג עם חברך אפילו כשלא מגיע לו כך  –אני ה' 
 גם אתנהג עמכם...
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"איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו 

 אני ה' אלקיכם" (יט, ג)
כתב רבינו האר"י זצ"ל, שכל ההצלחה של האדם תלויה בכיבוד 

 הוריו. וככל שמכבדים ויראים מאבא ואמא, כך מצליחים יותר.
ישמעאל כהן גדול שבאה אמו לבית המדרש, ומעשה ברבי 

ואמרה לנוכחים שהבן שלה לא מכבד אותה. נתכרכמו פניהם 
ושאלו אותה 'במה הוא לא מכבד אותך?' ענתה 'כשהוא מגיע 
מבית המדרש אני רוחצת לו את הרגליים, לאחר מכן אני רוצה 
לשתות את המים, והוא לא מסכים. תגידו לי שייתן לי לשתות'. 

 רו לו 'רצונה זה כבודה, צריך אתה להניח לה לשתות'.מיד אמ
 

 "לא תלין פעולת שכיר אתך" (יט, יג) 
אניפולי זיע׳׳א, היה כידוע עני ואביון. הרה״ק רבי משולם זושא מ

מסופר: פעם החליט העריק לשמח את זוגתו הרבנית ולקנות לה 
שמלה חרשה. חסך פרוטה לפרוטה וכשהצטבר אצלו סכום 

ו לאשתו לתפור לה שמלה, שמחה הרבנית, קנתה מתאים, נתנ
בד ומסרתו לחייט. החייט שהיה אף הוא עני מרור ובתו עמדה 
להינשא, עמל על השמלה במשך שבוע ימים, סיימה ובא 
למוסרה, ראתה הרבנית שפני החייט נפולים, ושאלה אותו 
לסיבת הרבה, נאנח ואמר לה, כשעסקתי בתפירת השמלה נכנס 

המיוער, ובראותו את השמלה היה בטוח שהיא אלינו חתננו 
בשביל כלתו, עכשיו שלקחתיה למוסרה לרבנית, כעס ואף איים 
לבטל את השידוך. נכמרו רחמיה של הרבנית על החייט האביון 
ונתנה לו את השמלה במתנה עבור בתו. כששמע רבי זושא את 
המעשה שיבח אותה מאוד מאוד, ואח״כ שאל את הרבנית, 

עבודתו שילמת לו?״ תמהה הרבנית והרי את השמלה ״ואת שכר 
כולה נתתי לו? השיב רבי זושא, מה ענין מתנה לשכר, האביון הזה 
הלא ישב ועמל שבוע ימים לא בשביל בתו אלא בשבילך, וציפה 
בכיליון עיניים לקבל את שכר עבודתו, כדי לקנות לחם לילדיו, 

את שכרו?  וכי משום שנתת מתנה לבתו, מותר לנו עתה לקפח
 מיד הלכה הרבנית ושילמה לחייט את שכרו.

 

 "לא תגנובו" (יט, יג) 
תמיד נראה לי הדבר מוקשה היה "המגיד מקעלם" אומר: מפני 
מה בא בפרשת "קדושים" האיסור על גניבה בלשון רבים, "לא 
תגנובו" עד שראיתי מעשה: מבית אשה אחת, שכנתי, נגנבה 

לאיש, אלא קמה והלכה אל  תרנגולת, לא סיפרה האשה על כך
חצר סמוכה ונטלה לעצמה תרנגולת מן התרנגולות שהיו שם. 
משראתה בעלת חצר זו, שנגנבה תרנגולת ממנה, קמה והלכה 
אף היא לחצר שכנה ונטלה לעצמה תרנגולת, וכך נמשכה 

השלשלת, עד שבאה אשת איכר מקצה העיירה וצעקה, שנגנבה 
כך הוא גם בעולם הגדול: שעה תרנגולת ממנה. ואז הוחוור לי, ש

שראובן גונב משמעון, קם שמעון וגונב מלוי, ולוי מיהודה, ועל 
  ידי כך גניבה אחת נעשים עשרות גנבים. (המגיד מקעלם)

 

 ט עמיתך" (יט, טו)"בצדק תשפ
 רש"י: "כמשמעו. דבר אחר, הוי דן את חברך לכף זכות". 

ים והתחיל שני אנשים נסעו במטוס, האחד פתח חבילת וופל
לאכול, הוא קם לבדוק משהו וחזר למקומו והנה הוא רואה, שעל 
כל וופלה שהוא אוכל גם שכינו לוקח מהחבילה ואוכל, כעסו גבר 
עד להשחית ועוד יותר כאשר בוופל האחרון שכינו מושך את ידו 
באבירות כדי שהוא ייקח את הוופל האחרון, מיודענו היה רותח 

נעו ממנו להגיב הוא בלע את עלבונו כאש להבה אך נימוסיו מ
והבליג, כשהגיעו לשדה התעופה ירדו מהמטוס, מיודענו מכניס 
ידו לתיק ורואה חבילת וופלים פתוחה, מתברר שכאשר קם דחף 
את חבילת הוופלים הפתוחה לתיקו, וכשחזר למקומו שכח 
שהכניס את חבילתו, והוא זה שלקח וופלה אחר וופלה מחבילתו 

ם היה דן לכף זכות היה מבין שמשהו קרה כאן ולא של השכן, א
 היה חושד באדם תרבותי שיעשה דבר טיפשי שכזה.

 

 "בצדק תשפט עמיתך"(יט, טו)
 הוי דן את חברך לכף זכות (רש״י)

המהרי״ל דיסקין מבאר, שדרישה זו, של לימוד זכות, דורשת 
התורה מכל יהודי שרואה את חברו עובר עברה. מדוע? מפני 

אדם רואה את מעשה העברה, הרי שגם אצלו מתקררת  שכאשר
יראת השמים, לכן ציותה התורה ללמד זכות, וכך יוצא שלא ראה 

 שום דבר רע ונשאר במדרגתו הקודמת בעבודת ה׳.
הנהגה זו נכרה למעשה אצל האדמו״ר רבי אהרן מבעלזא, אשר 
כחלק בלתי נפרד מעבודת ה׳ שלו, הוא דאג תמיד ללמד זכות 

 ישראל, ואף על עוברי עברה.על עם 
ברחוב שבו גר נסעו בעיצומו של יום השבת מכוניות רבות ר״ל, 
אולם על כל רכב שהיה עובר, היה הרבי מנענע בראשו ואומר 
״מזל טוב״... כרומז, שמן הסתם, יולדת ברכב, ולא חלול שבת 
הוא, חלילה. יום אחד נסעה בשבת משאית כבדה. נענע הרבי 

ואמר ״מזל טוב״. אמרו לו הגבאים: ״רבי, בראשו, כדרכו, 
הייתכן? הרי זו משאית!״. ענה להם הרבי: ״ואם הוא לא מצא רכב 

 פרטי, שלא ייקח את אשתו ללדת בבית חולים ?...״.
 

 "לא תלך רכיל בעמך" (יט, טז) 
ן נסע הרה"ק רבי אהרן הגדול מקרלין, לרבו באחת הפעמים בה

המגיד הק' ממעזריטש, נזדמנה לו עגלה מלאה עגלונים  –
שנסעו לאותו הכיוון שלא לצרכי פרנסה. משכך, החליטו 
להצטרף כולם בעגלה אחת. לאורך הנסיעה דיברו על בני עירם, 
מה טיבו של פלוני ומה מעשיו של אלמוני, ונכשלו בשיחתם 

פתע שאל הרה"ק מקרלין: "הלא עגלונים אתם, ומן ברכילות. ל
הסתם מבינים אתם בטיבם של סוסים". העגלונים הנהנו במרץ, 
הנה יהודי של צורה זקוק לדעתם... שאלם שאלות מן הגורן ומן 

 לעי"נ הרה"צ 
 בנימין ביינושבן ר'  פנחס

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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 com.LikutimNiflaim@gmail  :לקבלה במייל

היקב בסוסים וענייניהם, טיב השיניים והרגליים, הריצה 
בח, והרכיבה, וכהנה וכהנה והם מחווים דעה. זה פוסל וזה מש

                                עדי הגיעו למחוז חפצם. משהגיעו לעיר  –מתווכחים ומסכימים 
                      והנה נודע להם שעמם נוסע הרבי מקרלין. פנו אליו בטרוניה: 
"אם רבי אתם, מה לכם ולסוסים?" השיבם הרה"ק רבי אהרן: 

פה. אמרתי מוטב "ראיתי שבדיבוריכם הורגים אתם בהבל 
 תהרגו סוסים ולא תהרגו אנשים"...

 

 )טז, יט( "רעך דם על תעמוד לא"
 הרב, לרבנות סמיכה ממנו לקבל הרב אל בא חכם תלמיד אברך
 האם: הרב שאלהו לבסוף. בבחינה בהצלחה עמד והוא אותו בחן

: הרב אותו שאל. בחיוב האברך ויענהו, שבת הלכות גם למדת
, נוזל והדם בשבת באצבעו בסכין יפגע מישהו אם, הדין יהיה מה

 לא: הרב לו ענה. ערוך בשולחן אעיין אחד רגע רק: האברך ענהו
 איש של כשדם כי, בישראל רב להיות תוכל לא אתה, חביבי
 ". רעך דם על תעמוד לא" ,ערוך בשולחןמעיינים  לא נוזל יהודי

 כי, סלונים של רבה, חריף אייזל רבי של לאוזניו הגיעה שמועה
 לקרוא שלח. בפרהסיה עבירות ועובר ראש קל הוא פלוני שוחט

 רק אלא, בהמות לשחוט עליך אוסר אני ואילך מהיום: בו ונזף לו
 לו השיב, לא בהמות דווקא למה: ושאל השוחט נדהם. עופות

 כדאמרינן, לבהמה משול שהחוטא: ל"חז אמרו שכן: אייזל רבי
 פסוק על תעבור הרי בהמה תשחט ואם) א, ג דף( סוטה במסכת
 )כהלכה שחיטה נ'קו(". רעך דם על תעמוד לא: "בתורה מפורש

 

 (יט, יז)  "הוכח תוכיח את עמיתך"
שנינו בגמרא 'הוכח תוכיח' אפילו מאה פעמים, ועל כך העיר 
ה'חפץ חיים', שבוודאי לא ינעם לאדם להיות מוכיח ומטיף מוסר 
בשעה שהוא מבחין כי השחית דבריו על אזנים ערלות. אלא, 
עליו ללמוד ממוכרת התפוחים בשוק, העומדת כל היום על 

וחים בזול'. עבר רגליה ומכריזה בקולי קולות. 'תפוחים בזול, תפ
אחד וראה אותה עומדת כך וצועקת בלי הרף, על אף שלא סר 
אליה איש לקנות אפילו תפוח אחד. ניגש ושאל אותה, מה 
תועלת בצעקותיך, הנה ראיתיך עכשיו שעה שלמה צועקת ואין 
איש קונה ממך אפילו בשווה פרוטה. צחקה האשה ואמרה. וכי 

החולפים על פני יש ממה אני מתפרנסת, מבין מאה אנשים 
ויסור אחד ויקנה, לפעמים יסור אפילו אחד מעשרה לקנות, הכל 
כפי מה שתתרחש לי ביומי. אלא, אם אפסיק להכריז על 
סחורותיי, מי יידע עלי ועל התפוחים שבסלי. גם המוכיח 
בישראל, אפשר שתשעים ותשעה אנשים לא ישימו לב 

ה בידו להחזיר למוטב לתוכחתו ואולי אף ילעיגו עליו, אך אם יעל
אפילו אדם אחד בלבד והיה זה שכרו הגדול, אבל אם יתבייש או 
יתעצל להכריז על סחורתו בקולי קולות, הרי וודאי שאיש לא 

 (חפץ חיים) יידע עליו ופרנסתו מאין תבוא. 
 

 (יט, יח)  "ךכמוך ואהבת לרע"
 ך״, מתוךכמו ךמדת ״ואהבת לרע ההייתעקר משנתה של קלם 

אהבה אמתית בין איש לרעהו, דאגה לטובת הזולת ומחשבה על 

 רוזנשטין שהרבי מ הגשמיים. ספר פעם. כמוצרכיו הרוחניים  כל
שיבת לומז׳א, כי בצעירותו כשהגיע ישלעתיד התמנה למשגיח 
. לפליאתו נגש סובהיסו תבביישנו סלראשונה לישיבת קלם, נכנ

רכת בב מקדמוא ושהכאליו מיד בחור אחד, האיר לו פנים 
ש לו מקום ללון ולאכל י לו אםצא ןהתענייד מיברוכים הבאים, ו

אה חביבותו של הלה, רושאר צרכיו. התפלא רבי משה אל מ
רות שנסה מל ךאה הלה הוא אחד ממכריו, ארי כנר לעצמו כמוא

א ל .בידו ברמי הוא הבחור הלז, לא עלה הד רלהיזכ מץלהתא
 ןהתענייחור נוסף, וגם הלה בעים רבים, ושוב נגש אליו רגעברו 

אה לו כי גם הלה הוא רלו, ושוב היה נצלו אם הכל כשורה אצא
מי מדבר. רק כאשר ב רלהיזכליח צשוב לא ה ךהעבר, א ןידידו מ

כי כל אורח  משהחזר המחזה על עצמו כמה פעמים, הבין רבי 
 בישיבה, באהבת ישראל אמתית. ךחדש מתקבל כ

רבי מרדכי דב מהורונסטיפל חלה פעם בגבו, ולאחר שדרש 
ברופאים החליטו הללו כי יש צורך לצרב את בשר גבו בשפוד 

הרופאים למדד  רותח, כדי להעלות לו ארוכה. באותם ימים, נהגו
את עצמת החם של שפוד המתכת הלוהט שהונח על הזקוק 
לרפואה, על ידי הרגשת האדם עצמו, והיו להם שלש דרגות של 
חם. בדרך כלל היה המטופל נרתע כבר בדרגה הנמוכה של החם, 
אך לפליאת הרופא לא הגיב הצדיק, שסבלנותו הייתה לשם 

והשלישית. מרב  דבר, גם כאשר העלה את החם לדרגה השנייה
התפעלות מלמל הרופא לעצמו בהשתאות: ״אינני יודע אם הוא 
מלאך או שד״! שפתו של הרופא הייתה רוסית, ומכיוון שהצדיק 
לא הבין את דבריו בקש מהסובבים להסביר לו את דבריו של 
הלה, וכשמסרו לו את השתוממותו של הרופא, אמר רבי מרדכי 

יהודי ובידו פתקה בו הוא מספר דב: ״אמרו לו, שכאשר בא לפני 
שהוא זקוק לישועה, ואין ??חי להושיעו, הדבר כואב לי הרבה 

 יותר מהשפוד הרותח הזה, אך מוכרח אני לשתק״.
מעשה בהגר"א מווילנה, בהיותו אך כבן ארבע שנים, והוא כדרכו 
יושב ושוקד על תלמודו, עוסק בלימוד חומש ונ"ך בכל עתותיו. 

כי 'תורה מתשת כוחו של אדם', והנה  אמו הצדקנית ידעה
הבחינה בילדה הרך שהוא אוכל ארוחותיו שלא בתאבון, וחיוורון 
עולה על פניו. היא החלה לחשוש לבריאותו, ולפיכך ציוותה עליו 
שיצא החוצה לשחק עם הילדים בני גילו, וינוח מעט מעמל 
התורה. אליהו, שמע את טענתה, כי אחר שיתחזקו כוחותיו יוכל 
ללמוד שוב, ביתר שאת וביתר עוז, ונענה לבקשתה משום מצות 
כיבוד אם, ויצא אל החצר. אותה שעה היו הילדים שקועים 
במשחק המכונה בימינו 'נדנדה', אותה יצרו מקורת עץ ארוכה 
שהניחוה במרכזה על גבי אבן. ילד אחד יושב בצידה האחד 

עלו וירדו ומשנהו בצדה השני, זה עולה וזה יורד ולהיפך, כך 
הזאטוטים והשתובבו להנאתם. לא כן אליהו. נפשו לא נמשכה 
לשעשוע הלזה, וכיון שראה במה שיחקו, סב על עקביו ונכנס 
הביתה. שאלוהו אביו ואמו, מדוע מיהרת לשוב, הרי למען 
בריאותך אתה זקוק למנוחה זו? השיב להם אליהו הצעיר: 

אשב על הקורה, "לדאבוני לא אוכל לשחק במשחק שכזה, שאני 
ואראה איך שחברי יורד ארצה ומתוך זה אני עולה למעלה, 
ולהיפך, אינני מסוגל לזה! הדבר אינו עולה בקנה אחד עם מצות 

 .התורה 'ואהבת לרעך כמוך' אשר רוב גופי תורה תלויים בה"
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   ""קדושיםקדושים " "––  ""אחרי מותאחרי מות""ת ת יויופרשפרשש
  ]. יא, יט -קדושים [ "לא תגנבו ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו"

 . תשעים בשיבה טובהשנפטר בגיל, שישבתי על אבי" שבעה"את הסיפור הזה שמעתי בימי ה :א"הרב יצחק הרשקוביץ שליטסיפר 
         , אחר כך נכנס התיישב ודיבר. הוא דיבר ממפתן הדלת והצליח לסקרן את כולנו. יום אחד הגיע לבית אבי יהודי כבן שבעים

  .כשכל בני המשפחה מרותקים למשמע אוזניהם
  .כך הוא אמר, "אני מוריש לכם סיפור על אביכם, שהיה מגיע לכם לרשת עכשיו אלפיים דולר, האמת היא"

ובבנק היתה תמיד  ,הרהיטים היו ישנים ומטים ליפול, הדירה שלו היתה שכורה. אבא שלי היה אדם דל אמצעים ממש. נדהמנו
מגיע יהודי זה , ופתאום .בתשלומים שווים, הילדים, את השכירות שילמנו אנחנו, אגב. כדי מחיה צנועה, רק הקצבה המצומקת

                . אחי הבכור התעשת ראשון .נדרכנו .הוא משיב לנו סיפור, ובמקום להחזיר. ומספר לנו שהוא חייב לאבא אלפיים דולר
פשוט רצינו להבין מה קורה . לא היינו חומדי ממון. הוא שאל בדריכות" ?אתה מתכוון לומר שאבא שלנו השאיר אלפיים דולר"

  .הסביר היהודי, "ספר את הסיפורואני באתי ל, הוא השאיר לי את הכסף"  ."?ואתה לקחת אותם" .הודה היהודי" השאיר" .כאן
ראה לנכון להוריש למישהו אחר אלפיים , עשה בעבורם המון, שאהב את ילדיו, אבא שלנו. כעת כבר היה העניין מסקרן עוד יותר

  .היה כאן משהו לא ברור! ?דולר
, ששרד את ימי השואה, מבוגריהודי די . כשאבא שלכם הגיע אליו, צעיר ומצליח, הוא היה בן שלושים" .ואז האיש התחיל לספר

אני הייתי בעל ", מספר אותו יהודי, "לעומת זאת. הקים משפחה וכעת הוא מנסה לחפש אחר עבודה כדי לפרנס את משפחתו
. אבא לילדים קטנים שעליו לפרנס, עייף ממשא החיים, חאבא שלכם הגיע אלי שחו .צעיר ומצליחן, אדם עשיר. מפעל גדול למזון
ואני , הוא התחנן אלי שאקבל אותו לעבודה . צעירים כמעט בגיל זקנהילדים – והתוצאה,  השואה בגיל מאוחרהוא נישא לאחר

, מפעלים רבים פרחו ושגשגו. אלא מפני שאז לא היתה תחרות כל כך גדולה בשוק, לא עשיתי זאת מפני שריחמתי עליו. הסכמתי
, הוא התגלה כאדם חרוץ ברוחו. ס אבא שלכם לעבודה אצלי במפעלכך נכנ. צלחה ידו ובדרך כלל הוא מצא, עבודהומי שחיפש 

כיון שאבא שלכם ניגש אלי ואמר שהוא , בשלב הזה כבר ריחמתי עליו .אבל כמעט בלי כח פיזי לעבודה, בעל כוונות טובות רבות
 . קלבהתאם גם תפקיד דיו ,התאמתי לו משכורת מיוחדת .העיקר להביא הביתה כסף בסוף החודש, הואמוכן לעבוד בכול סכום ש

תובב הוא הס. ל כזה שרק דואג שהכל תקין ובסדראב, שלכם היה בעצם  מנהל עבודהאבא , ובכן? מה היה בדיוק  התפקיד הזה
                  ,היה גדול למדיהמפעל . שהכל נעשה כשורה, שהפועלים עובדים, לוודא שהמכונות פועלות כראוי, הלוך ושובבמפעל 

לפועלים האחרים היה . נח חמש דקות ושוב מסתובב, היה הולך עשר דקות במפעלאביכם  .ש דקותב של חמוודרש בכל פעם סיב
  . הוא הסתובב ברצינות ועשה את מלאכתו נאמנה. אבל הוא כלל לא סבר כך, בדיוק עבור אבא" נתפר"ברור שהתפקיד 

  ,באאחלק מתפקידו של  . ולמפעל בכללבודההע להכניס מאכלי בשר לאזור שאסורלכל ברור והיה , המפעל עסק ביצור חלבי
, במסירות רבהו הוא עשה את תפקיד .למפעל  בשרימאכל כל הזמן לא נכנס לוודא שבמשך לכך משגיח  הכשרות  היהלבד שדאג מ

 ,כי בסך הכל . משכורתשאני עושה עימו חסד בכך שאני נותן לו, אך אני כל הזמן הרגשתי. הוא לא התרשל ולא לרגע אחד בלבד
  .דבר שאבא שלכם לא היה בנוי לו כלל – יים ודרשו יותר כח עבודה פיזינהיו ברובם יד, לא כמו היוםש, המפעלים

הם נהגו לאכול ארוחת בוקר . היו חלק בלתי נפרד מכל מפעל באשר הואהם . ההםם בימים הטובי, במפעל עצמו עבדו גם ערבים
  . בשעה עשרבעוד שהיהודים סעדו, עשרה-בשעה אחת
          . ניצלו הפועלים הערבים את ההזדמנות ואמרו לאבא שנתתי להם אישור לאכול במפעל, בו נעדרתי מן המפעל, יום אחד

. אבל אבא שלכם היה זהיר .זה מה שהם קנו וביקשו להכניס – פיתות וחומוס. ולכאורה לא נראתה כל בעיה, אבא בדק את המזון
אחד מהם הוציא . ואז גילה את אשר חשש, הוא עמד בדממה בצד. חליט לעקוב אחריהםובכל אופן ה, הוא שם לב למשהו חשוד

הפועל נבהל . אלא שאז התרחשה תקלה מצערת. אבא ניגש אליהם בזהירות. מהשקית נקניק בשרי ועמד לכבד בו גם את חבריו
והוא גם ידע היטב את כללי המפעל , הוא ידע שתפקידו להשגיח גם על נושאי הכשרות על מנת לעזור למשגיח. כשראה את אבא

כך שחלק ממנה הגיע למכונה , שקית הנקניק הפתוחה הצידההוא השליך במהירות את , יגש אליוכשראה את אבא נ... המחמירים
. הוא הפסיק את הזרימה של מוצרי המזון, ראשית. אבא שלכם עצר מיד את המכונה, בלי להכביד במילים .המערבלת את המזון

הוציא את הפועלים . הוא פעל בקור רוח. וכך בדיוק הוא הציל המוני יהודים מאכילת בשר וחלב, הוא הציל את שאר המכונותכך 
  .החוצה וטלפן אלי הביתה כדי ליידע אותי במצב

                  ,שאבא שלכם לא היה מגלה את העניין של הנקניק, תארו לעצמכם, קודם כל. ריה שאחזה בילא יכול לתאר את ההיסטאני 
שהיה כרוך בהגעלת  ,שהוא משני לחלוטין וקשור רק לעניין הכספי, ודבר שני. ישמור' ה, כי אז הייתי אני מכשיל את הרבים

  .מדובר בנזק כספי שלא ניתן לשער אותו, בקיצור. וכן הלאה לגבי כל המפעל, הקערה עם המערבל הגדול
  .הציל את המפעל ואת עתידי,  את כספיהציל, הציל אותי מלהחטיא את הרבים. אך אבא שלכם הציל אותי

הוא הרי היה היחיד שקיבל ברצינות את . אלא מפי כל מי ששמע על פעולתו המסורה, לא רק מפי. אבא שלכם זכה לשבחים רבים
שמדובר בסך הכל בעובד , אני ושאר העובדים ידענו כל הזמן. ובזכות רצינותו זו הצליח לגלות את אשר קרה – העבודה שלו

  .אבל הוא היה שווה את כל המשכורת של כל העובדים שלי. צדקה של ממש,  משכורת ועל כן נותנים לו עבודה קלהשצריך
הוצאתי מהארנק אלפיים דולר . קראתי לאבא שלכם הצידה, אחרי כל הסידורים הרבים שהתרחשו במפעל כתוצאה ממקרה זה

זה תשורה על " .שאל בשקט" ?מה זה".  הביט בכסף כמעט בעלבוןהוא. הוא היה המום. ונתתי לו אותם כאות הוקרה על מסירותו
               . לכן אתה משלם לי. לשמור, זה היה תפקידי: "אבא שלכם קטע אותי באמצע ואמר..." כך שהצלחת לתפוס בזמן את ה
  "?מה פתאום אלפיים דולר נוספים

לכן גם שילמת , זה היה תפקידי: " סבלנותאבל אבא שלכם קטע אותי בחוסר, התחלתי לומר שוב..." כאות מתנה שתפסת את ה"
   ".לא מגיע ליהכסף הזה בשום אופן . אני אהיה אחראי, כדי שאם ובמקרה משהו יקרה. לי עד עכשיו

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

 ל" זצוקיה'ורג' עובדיה יוסף בן גנ מורנו ורבנו הגאון"לע

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"הייכל בת דיאנה אפרת מ, ו"אורה בת מלכה הי ,ו"הישלמה אחיה בן הלן , ו" חביבה בת מוזלי הי,ו"הימהרנגיז בת טאוס , ו"הימונירה בת כורשיד לרפואת 



אבא שלכם נימק את החלטתו בכך . ולא הבנתי מדוע הוא לא לוקח אותו, ידעתי היטב שאבא שלכם צריך את הכסף .תימנדה
  .הוא עשה את תפקידו ועל כך לא מגיע לו שום אות הוקרה מיוחדתסך הכל . שהוא לא לוקח מתנות

שלחתי שליח שיביא את . כי ידעתי עד כמה הבית דל אמצעים ומשווע למעט מזומנים, החלטתי לשלוח את הכסף, בכל אופן
 דברי הוקרה בתוך המעטפה היה דף ברכה עם. וללכת מיד, הנחתי אותו למסור את המעטפה לאבא שלכם. המעטפה עם הדולרים

              , אם זכור לכם, כיוון שאז, כמעט ושכחתי את הסיפור הזה שהיה עם אבא שלכם, למעשה .הדולרים, וכמובן, לאבא שלכם
  .אבל לא מעבר לכך, בתוך ליבי נשאר הזיכרון אודות ההצלה הגדולה. עברתם דירה ואבא שלכם פנה לעבודה אחרת

, השכן אמר .אני מסתכל עליה ושואל את עצמי מאיפה היא מוכרת לי. עטפה לבנהלפני יומיים הגיע אלי שכני והושיט לי מ, והנה
, לקחתי את המעטפה .והוא ממלא את שליחותו, כעת הוא נפטר. שמישהו אמר לו למסור לי את המעטפה הזו לאחר שילך לעולמו

  !קראתי והשתוממתי. קראתי ונזכרתי. פתחתי וגיליתי כסף עם דף ברכה
למרות שהבאתי לו את הכסף . כמה נזהר שלא לקחת כסף שאולי לא מגיע לו. לכם איזה אבא צדיק היה לכםהגעתי לכאן לספר 

מעולם לא פתח , ובכל אופן, אתם יודעים באיזה דלות ופשטות הוא היה שרוי כל ימי חייו. הוא לא לקח, כהוקרה ובמתנה גמורה
  .הוא החזיר לי את הכל. את המעטפה

. השכן מילא את רצונו. חצי שנה ניגש אליו אביכם וביקש ממנו שימסור לי את המעטפה לאחר מותושלפני כ, השכן סיפר לי
  ".אחרי הכל הוא שייך לאבא שלכם, וחושב שראוי לכם לקחת את הכסף הזה, מספר לכם את הסיפור, אני כאן, ועכשיו

                 , בכות לאחר ששמעו את הסיפור המרגשאחיותיי החלו ל. ואנו הסתכלנו בתמיהה אחד על השני, היהודי סיים את דבריו
, אמרנו, "הוא חשוב לנו מאוד .יפה מצידך שבאת לספר את הסיפור. "אבל אני ואחי היינו יותר מעשיים וגם נחרצים בדעתנו

  ".כפי שאבא רצה, הוא שייך לך, הכסף אינו שייך לנו, ולמרות זאת"
, הוא הוסיף ואמר דברי שבח על אבא. אמר, " שלכם נחת רוח גדולהזו תשובה שבוודאי עושה לאבא. "היהודי היה נראה שבע רצון

  .ויצא" המקום ינחם"סיים באמירת 
אבל כן הותיר לנו סיפור על אבא מיוחד , אני יודע שאבא שלי לא השאיר לנו ירושה משמעותית, עהבקצת אחרי הש, היום

ירושה של מידות . שמשאיר ירושה כל כך מדהימהאבא , ואני מאכל לכל אחד. אבא שהוא מקור לחיקוי ודוגמא – במשפחתנו
  .)נצוצות(ה של טוהר ואמת ירוש, יראת שמיים, ריוש, טובות

  ].י, טז -אחרי מות [ "אשר עלה עליו הגורלל"
 אחראי מתקשר, אחד בהיר ביום. הגונה תרומה עבורם שתרם המוסדות אחד מאת הגרלה כרטיס שקיבל, בראובן שהיה מעשה
  ".הפרס את ולקחת אלינו להגיע מוזמן אתה... יקרות באופניים זכית, טוב מזל: "בשמחה לו ומבשר ראובן אל המוסד
 לי שווה זה אין, 'בליבו חשב. השיחה את וניתק לאיש הודה, מאוד מרוחקת בעיר שמדובר וכששמע, הכתובת את בירר ראובן

  !לאשפה והשליכו הכרטיס את נטל, ומשכך', ...ושוב הלוך נסיעות של רבות ושעות כסף ולבזבז לכת-להרחיק
 יעזוב שראובן אפוא המתין. הכרטיס את זרק ראובן מדוע בדיוק והבין, ראובן לצד העת באותה עמד, השכונה מבני אחד, שמעון
                  בלשון ניחן זה ששמעון יצויין... (מוסד אותו אל להתקשר ומיהר, האשפה מפח הכרטיס את נטל מכן ולאחר, המקום את
 את ותיקח בוא –! ?הארגון בתורמי כך לנהוג הדעת על יעלה איך אבל "– בהתרעמות פתח –" מאוד לי תסלחו" ).ושנונה חדה

            ! ?אליכם לכת להרחיק הזוכה את מטריחים אתם מדוע, פרס מעניקים אתם כבר אם! ?שלכם הטוב הכרת זו וכי... הזכייה
  "!לב ברוחב ולתרום להמשיך' תיאבון 'לי יישאר ואז, הפרס את אלי לשלוח בטובכם שתואילו הוא הראוי מן

  ".הפרס את לך ויתן לביתך מיוחד שליח יגיע מחר: "ואמר התנצל האחראי
        , הבית דלת על דפק. השליח הגיע לשם וממילא, ראובן – המקורי הזוכה של היתה הארגון במשרדי שמופיעה הכתובת, והנה
  ! בידו הזכייה כרטיס עם, שמעון... מגיע וכעת, פותח ראובן

 מהאופניים התייאשת שכבר מכיון: "טען שהסביר ולאחר, לראובן אמר –" האופניים לכאן הגיעו בדיוק כיצד לך אסביר אני"
  !"לי שייכות הן ממילא – מכוחי רק לכאן הגיעו והאופניים, לפח אותו וזרקת הכרטיס את הפקרת שהרי, לגמרי
  !"הפרס את תיקח שאתה פתאום ומה, בגורל שזכיתי זה הוא ואני, שלי היה למעשה הכרטיס: "ראובן טוען לעומתו

 לאחר בהן זכה והארגון היות, הצדקה לארגון האופניים את להשיב יש שמא – שלישית אפשרות גם כאן יש ואולי? הצדק מי עם
  ... בטעות היתה, שמעון של השקרית ההתלוננות מחמת לכאן האופניים והבאת, הכרטיס את וזרק לגמרי התייאש שראובן
           , בה יזכה לא ששמעון ברור אולם, מהזכייה והתייאש הכרטיס את הפקיר ראובן אמנם :א"שליטיצחק זילברשטיין  ר"מו השיב
 נייר'ב אלא היתה לא שמעון של זכייתו וכל, בהגרלה השתתף ולא להם תרם שלא לאחד הזכייה את ליתן כלל מוכן אינו המוסד כי
  . בגורלו עלה שהפרס האמיתי לזוכה רק שניתנת, הזכייה בגוף ולא', הכרטיס של
 על לשמור מעוניין כי, בכך מתרצה שהארגון הסתם ומן, לידו כשהגיעו שוב בהם זכה הרי, מהאופניים ראובן התייאש אם וגם

  .בארגון לתמוך שימשיכו כדי תורמיו עם ולהיטיב, שלו המוניטין
, כן ואם, השתדלותי מכוח רק ראובן לידי הגיעו היקרות האופניים הלא: "ושאל שמעון בא – נוספת שאלה התעוררה כעת והנה
  ..."?כמתנה פיצוי איזה הפחות לכל או', תיווך דמי'... לי מגיעים אולי
 בהנאה מדובר אם אך, עליו לשלם העולם שדרך בדבר דוקא שייכים, לחבירו שגרם הנאה עבור תשלומין חיוב: ר"מו לו השיב
  .עצמו את רק אלא חבירו את ליהנות כלל התכוין לא ששמעון כאן ובפרט, נהנה מדין חיוב אין, עליה לשלם רגילות שאין
 שמשה שלאחר, )ט"י-ח"י', ב שמות (בתורה שמצינו מה כעין, הטוב הכרת מצד, לשמעון מתנה ליתן לראובן ראוי זאת בכל אך

', א ר"שמו (המדרש ושואל, "הרועים מיד הצילנו מצרי איש: "לאביהן ומספרות באות הן, מהרועים יתרו בנות את הציל רבינו
 רגליו ליתן הנשוך רץ, הגדול ובכאבו, אחד לאדם נשך ערוד: משל באמצעות המדרש ומיישב? היה מצרי רבינו משה וכי): ב"ל

                 : התינוק לו אמר. התינוק את והציל ידו האיש שלח. במים ששוקע תינוק...ב להפתעתו הבחין ולפתע, לנהר נתנן. במים
  ... 'הצילך הוא, הימנו וברחתי שנשכני הערוד אלא, הצלתיך אני לא': לו אמר. 'מת הייתי כבר, אתה אילולא'

 ברחתי כן ומחמת (שהרגתי מצרי אותו': משה להם אמר', הרועים מיד שהצלתנו כוחך יישר, 'למשה יתרו בנות אמרו זה וכעין
 אותו הוא הלא – אצלנו שיבוא למשה גרם מי, כלומר, הצילנו' מצרי איש 'לאביהן הבנות אמרו ולכך! 'אתכם הציל הוא, )לכאן
  ... שהרג מצרי איש
 כלל הלה נתכוין לא אפילו, מחבירו טובה ומקבל הנהנה כי '-) ב"ל-'ב, מוסר שיחות (שמואלביץ ח"הגר אומר - זאת מכל למדנו
  .'טובתו לו וגרם שסיבב למי טובה להכיר חייב זה הרי - בעקיפין הדבר נסתבב ואפילו, לטובתו
  . היקרות האופניים את לידיו לקבל זכה לפעולתו שהודות, לשמעון טובה להכיר לראובן ראוי, בשאלתנו גם, ולכן

  .)ופריו מתוק( לשמעון טובה להכיר לו וראוי, לראובן שייכות האופניים :לסיכום
  ,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"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"זכשוור  קודסיה בת נ" לע,ל"זר בת כשוו מרת מנסורה נ"לע, ל"זעזיזולה בן שרה '  רנ"לע
  , ל"ז משה בן כורשידנ "לע, ל"ז אליהו בן מריםנ " לע,ל"ז יוסף בן אסתרנ " לע,ל"זנ דוד בן כורשיד " לע,ל"זנ יהודה בן מרים " לע,ל"זנ טובה בת כורשיד "לע

  .נפטרי עם ישראלכל נ "ולע, ל" זמולוק בת טורןנ "לע, ל" זמרים בת קודסיהנ "לע, ל" זשמואל בן יוליאנהנ "לע, ל" זיונה בן אסתרנ "לע, ל" זשרה בת כורשידנ "לע
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  דבר העורך
אחרי מות וקדושים. פותחת פרשת  - השבוע נקרא שתי פרשיות

 ".תהיו קדושים אליהם ואמרת ישראל בני אל ברקדושים: "ד
 יהודי לכל מיוחד באופן נאמרה ,"תהיו קדושים" של זו אמירה
 בתורה מקום בכל מצינו שלא ,המוסר חכמי ואומרים. הוא באשר
, זו בפרשה רק אלא, "ישראל בני תעד כל אל דבר" כתוב שיהיה
 פשוטי היו, "המטות ראשי אל דבר" :כאן נאמר היה שאילו מפני
 לאנשים רק השייכת ולקדושה לנו מה ,לעצמם אומרים העם

 כל אל דבר" התורה אמרה לכן. גבוהות נשמות ולבעלי גדולים
 מבני אחד שכל היינו ,הכלל מן יוצא בלי - "ישראל בני עדת

 קדושים": הפסוק על ל"בחז מבואר .קדוש להיות יכול ישראל
 ישראל בני של קדושתם את משווה הכתוב ,"אני קדוש כי תהיו

, קדוש שאני כפי קדושים תהיו - ה"הקב של לקדושה כביכול
? כמוני [שתהיו קדושים] יכול - תהיו קדושים ל"חז ושואלים
 קדושתי למעלה - "אני קדוש כי" מדגיש ה"שהקב ,היא והתשובה

 מקדושתכם
ישנם כאלה שמרגישים בושה בכך שהם לומדים  נווהנה בדור

ובכל שאין 'תורתם אומנותם'  מתחזקים שאף או כאלה/ו הבישיב
וזאת מפני החשש  מרגישים בושה בהתחזקות שלהם זאת
, ואיך יקבלו את השינוי שחל 'מה יגידו להם' -הסובבים אותם מ

 - וד איתנים ונגידנעמ ובעוד אחרים המקרים הללו ניבש .בהם
!! ועל כגון אלו נאמר "ואל יבוש מפני אני עושה את רצון ה'!

 המלעיגים עליו בעבודת הבורא יתברך שמו"!!!
 

לפני שנים, עוד בזמנים שהיו מפקידים מטבעות זהב בבנקים, 
מנהל בנק אחד וקיבל על עצמו לברך על כל דבר מאכל התחזק 

בירך על  ,ה ובכל פעם שאכלהנכנס לפיו. בכיסו הייתה מונחת כיפ
כשהגיע אל הבנק להתחזקותו הרוחנית,  ביום הראשון .מאכלו

עברו אולם הכין לו קפה, אך התבייש לחבוש את כיפה ולברך. 
מנעה  ,צמא למים, אך הבושה מהחברים בבנק והואכמה שעות 

לאחר כמה  .לחל עמוק והוא לא שתהיממנו לברך. ה"מה יגידו" ח
כדי  ,גדול עם קופסה מלאה במטבעות זהבהגיע עשיר  ,שעות

 מטבעות התפזרוהלהפקידם בבנק. כשנכנס, מעד העשיר וכל 
. מיד כל פקידי הבנק התכופפו, רכנו וחפשו את מטבעות להם

שכבו על הרצפה ואספו כל ן המהודרות, הזהב. עם חליפותיה
ראה מנהל הבנק ותמה לעצמו:  ,את כל המחזה הזה. מטבע

כולם משתטחים על הרצפה בלי בושה?! גם  ,"בשביל מטבע זהב
מיד חבש את הכיפה לקח כוס מים וברך:  "!אני לא אתבייש

נחשבת כסימן היכר מובהק  ,"שהכל נהיה בדברו"! מידת הבושה
של העם היהודי: "שלושה סימנים יש באומה זו, רחמנים, 

ראוי  ,ביישנים וגומלי חסדים... כל שיש בו שלושה סימנים הללו
אינם מכירים את  ,בעלי חיים. (יבמות עח:)ק באומה זו" להידב

רגש הבושה אינו  ,יםפרימיטיבימידת הבושה. גם בקרב אנשים 
מפותח דיו. ככל שעולה רמת ההשכלה והתבונה של האדם, 

הבושה היא תופעה חיובית, דרכה . גוברת בו גם מידת הבושה
 ניתן להגיע לרמה מוסרית ובכך ליצור מחסומים מוסריים

מסוגל האדם לנווט את דרכו  ,בזכות הבושה. וקווים אדומים
אך ישנה בושה הפוגעת באדם ומפריעה לו . למטרות טובות

אם  - (אבות ב, ו) "לא הביישן למד" -להתקדם בדרך הרצויה 
כדי שלא לגלות את  ,אדם אינו מבין, והוא מתבייש לשאול

. גם אדם בורותו, הרי, שבגלל בושה זו, הוא ימשיך להיות בור
הנמנע מלקיים מצוה מסויימת מפאת לחץ חברתי, עלול להפסיד 

ניכר שהנך יהודי, אך בושה מלקיים  ,ידי הבושה-על. את המצוה
להתקדם בעבודת הבורא, היא בושה הגורמת לך או מצוה, 

אם המלך היה מצווה . להישאר כמו שאתה, ללא שום התקדמות
היית מא בייש או שאותך לעשות עבורו שליחות, האם היית מת

לבצע את  ,הולך ברחוב בגאווה ומספר לכולם שנבחרת מבין כולם
המלכים, אם הוא מלכי חיו של מלך יאנו של? שליחות המלך

? ציווה אותנו לקיים את רצונו, מה לנו להתבייש? ממי? וממה
אלו הצריכים להתבייש, לא  הם הם ,אלה ההולכים נגד רצונו אלה
. ונזכה שבשמים רצון המלך, אביך הזוכה לעשות את - אתה

 לעשות את רצון ה' ולעבדו בכל לבבנו ויגבה לבנו בדרכי ה'!

  
 
 
 
 

  
 תוכן ענייני הפרשה -מֹות  ַאֲחֵרי 

את שבט הכהנים על  ה' הזהיר ,אחרי מות נדב ואביהוא  .א
 בשעת עבודה. שלא הקדשים ולקדש לבהמ"ק כניסה איסור

(וכניסתו לקדש  הכיפורים עבודת הכהן הגדול ביוםסדר   .ב
דם הפר והשעיר, בקטורת, הזיית הקדשים ארבע פעמים, ב

   והקרבת קרבנות היום. ובהוצאת המחתה)
, איסור (חמשה עינויים) - יום הכיפוריםהתענית ב דיני  .ג

 עוונות. תמלאכה, וכפר
 למקריב קדשים מחוץ למקדש. וכן עונש כרת לשוחט  .ד
 מצוות קדושת ישראל:  .ה

 ור הליכה בדרכי הגויים.איס א.   
 פרשת   -  )ימיםימס(איסור להתחתן עם קרובי משפחה  ב.   

 עריות.       
 למולך, ואיסור חילול ה'. ת ילדי ישראלאיסור העבר ג.    

 
 

ים   תוכן ענייני הפרשה - ְקדֹׁשִ
 : מצוות ה' .א

לנהוג בקדושה. מורא אם ואב. שמירת שבת. איסור 
. (כמו קריאת ספרי ע"ז) עבודה זרההתבוננות בענייני הבלי 

(בשר שנותר לאחר הזמן המתיר ונותר  (במחשבה)איסור פיגול 

, מתנות עניים בשדה לקט, פאהבקרבנות.  קרבנות לאכילה)
פרט ועוללות. איסור גניבה ושקר. איסור שבועת  בכרם:

שקר וחילול ה'. איסור הלנת שכר שכיר. אסור לקלל 
(וכן בעבירה  שאינה הוגנת יהודי. איסור להכשיל בעצה

החיוב לשפוט בצדק, ולדון לכף זכות. איסור לשון  .ח"ו)
יהודי.  לשנואהרע. "לא תעמוד על דם רעך". איסור 

 .החיוב להוכיח את חבירו שחטא. איסור נקימה ונטירה
בבעלי בשימוש "ואהבת לרעך כמוך". איסור כלאיים: 

שפחה  אשם .(שעטנז) חיים, בגידולי קרקע, ובבגדים
חרופה. דיני ערלה: שלש שנים אסורים הפירות בהנאה, 

. (בזמן המקדש, ובטהרה)רביעית נאכלים בירושלים שנה הו
תמים תהיה  -"לא תאכלו על הדם". איסור חיזוי עתידות 

עם ה'. איסור גילוח פאות הראש, איסור גילוח הזקן 
ואיסור  (בגלל צער אבלות) בתער. איסור לשרוט בבשר

עור. החיוב לשמור את קדושת ישראל והשבת. קעקוע ב
אין  .(לנהוג קדושה במקדש, ובבית הכנסת) ומורא המקדש

 .(חוזי עתידות וכד' בכוח הטומאה) לפנות אל האוב והידעוני
החיוב לכבד תלמידי חכמים וישישים. איסור לצער ֵגר, 
ומצות אהבתו. איסור לרמות במשקל או במידה, ומצוה 

 ק ובדקדוק.שהמדידה תהיה בצד
 :עונשי עבירות .ב

 ז).-(כ, א מולך, ועונש מקלל אביו או אמועונש מעביר בנו ל .א

  .כב)-(כ, ח (המפורטים בפרשת אחרי)עונשי איסורי העריות  .ב
 רגימה באבן, ככל הנסקלים.  -עונש בעל אוב וידעוני  .ג
שבח ישראל הקדושים לה' בכל מעשיהם, ובזה זוכים  .ג

 ארץ זבת חלב ודבש. -לארץ ישראל 
 

 בס"ד

 זשע"ת איר    ז'                        זצ"ל הרה"ג יעקב אדלשטייןהעלון מוקדש לע"נ               'זשנה   308עלון מס' 

  שבת שלום

  ַאֲחֵרי מֹות
יםו  ְקדֹׁשִ

 ב' וםערך בינש 428 שיעורנעסוק בתוכן  בעלון
 ,19:00, בשעה 2ר קוצה ברחובברמת השרון 
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מֹוָך ֲאִני"  )יח ,יט( "ה'  ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ

 כיצד? - הבריות אהבת
", כמוך לרעך ואהבת" של התורה והדגשת הדברים מסמיכות

 . דברים וכמה כמה למדנו"  'ה ניא" לצד
 לרעך ואהבת"ב שמתעסקים בשעה שגם, למדנו ראשית
"  'ה אני"שה דברים ושיש"!  'ה אני"ש לזכור צריך", כמוך
 . להתרחק ומצווה לאהוב אוסר
 צריך פלוני איש שאת חושב שהאדם. ההיפך דברים ויש

 ואהבת"ה כל שאת, נמצא כך. לקרבו מצווה והתורה, לשנוא
 בכל כמו, התורה במשקל ולמדוד בפלס לשקול צריך" ךלרע

 . והיתר איסור
רי ה חברו לבין בינו האדם חוצץ שכאשר, ומדיםל נוסף דבר

 מגיסי שמעתי זה ויסוד ." 'ה אני"ה לבין בינו גם חוצץהוא 
 כי, שאמר יש'אן חזו'ה בשם ל"זצ אויערבאך דוד ביר

, למקום דםאן ב אחד, לשניים התורה מצוות של החלוקה
 . כלל אמיתית חלוקה איננה, לחברו דםאן ב והשני

 אחד כל, המצוות סוגי בין להבדיל סימן אלא זה אין כי
 אבל .])ירמיה לא, כ( 'ציונים לך הציבי' כעין[ שלו להלכותיו
 ומי, למקום ן אדםיב בכלל לחברו ן אדםיב שגם ,היא האמת
 ! ה"בהק לבין בינו ממילא חוצץ ,חברו לבין בינו שחוצץ
, "כמוך לרעך ואהבת"ל להגיע שהדרך, למדנו שלישי ודבר

 גדול שאדם וכלל",  'ה אני" בהשגת המעלות דרך עוברת
 יותר לוגד ממילאהוא  כך",  'ה אני"ב, קרי, ברוחניות יותר
 ! "כמוך לרעך ואהבת"ב

 אלא, מאימרותיו לא -, יש'אן חזו'ה מן למדנו זה יסוד וגם
. ה'חזון איש' על ששמענו נורא מעשה מתוך היינו - מפועליו

, ל"זצ קמינצקי י"מהגר שמעתי, והנורא העמוק המעשה את
 ביר הגאון העובדא בעל מפי המעשה כל את בעצמו ששמע
 . קדשים סדר על" הקודש נזר" בעל ל"זצ משה
 : משה' ר סיפר ךוכ

 קבע, (בליטא) קיידאן העיר של דאתרא ומרא רב בהיותי
 לאחר צעיר כאברך, מגוריו מקום את שםה'חזון איש' 

 לא עדיין הוא, חותנו שולחן על אוכל בהיותו חתונתו
 הן, גדולתו את הכרתי אני אבל, ה'חזון איש' כבעל התפרסם
 : הבא מהמעשה זה וכל, במידות והן בתורה
 הרב שהאברך איך, ומתאר הקודש נזר בעל מקדים, ככלל

 שתקן ישכא תקופה באותה התנהג, קרליץ ישעיהו אברהם
 לעצמו ששיווה עד, אנשים עם משוחח ואינו מתבודד
 של בתים הבעלי אצל ובפרט, ומופנם מוזר איש של תדמית
 . ממש משונה איש נקרא שהיה ,האיזור

 מכל התרחק שכן, קנקנו על לתהות קשה היה שמרחוק כך
 . הבריות עם ושיח שיג או קשר
 ורצה, הביתה אלי נכנס כאשר, התקופה בראשית כבר אולם
 ארוכה לשיחה נכנסנו, העיירה כרב בלימוד עמי קשר ליצור
 שמי ועוד עוד הבנתי ,השיחה שהתארכה וככל, תורה בדברי
 . אתי הוא ולא איתו אני זה, בלימוד רעהו עם לדבר שצריך
 הדברים ובתוך, בתורה וענק גדול ניצב שלפני והבנתי
, הדברים על מעמיק דיון ולאחר, בלימוד כתבי את לו הצעתי
 ! עשיתי כך מהרה ועד... לגונזם מוטב כי הבנתי
 עוד, סוגיות וכמה בכמה עיני את שהאיר זה בכל די לא

 מפורש בתנאי אך, בחברותא ללמוד בענוותנותו לי הציע
 . לאיש זאת אספר שלא
, העיירה רב אני הפכתי אט אט ומאז, הסכמתי אתר על ואני

  !!!ץקרלי ישעיהו אברהם האברך של לתלמידו

 את משה' ר לגולל ממשיך - תמהו כן ראו העם כל והנה
... הלזה ילך ההלוך עם העיירה לרב לו הבינו ולא - הסיפור

 ,בינינו הלימוד דבר על אך, מביתי ויוצא נכנס אותו ראו כי
 . כמדובר, מראש עמי התנה כאשר - דבר ידעו לא

 עם לעשות הרב יכול כבר מה, ולחידה לפלא הדבר והפך
 מקרב שמא או, משותפים עסקים להם יש אולי? הזה אישה

 ... הזה הבודד באיש ומטפל הרב
: כך לי אמר ,ללמוד אלי נכנס כאשר הפעמים תבאח והנה
, בטוב חש ואינו חולה )הפחח יענקל( בלעכער דער יענקל
 ! בבית אצלו םיחול לביקור ביחד ללכת מבקש ואני

 של שלומו על הזה השתקן יודע מהיכן, הרבה לתדהמתי
 שכאשר, כפליים בכפל תדהמה נוספה, בעיירה נידח אדם

 ,הרבנות כבוד מפני מקובל זה שאין, אותו להניא ניסיתי
 ולעוד החופה קודם הכלה לבית רק האנשים לבתי ללכת
 פרט שכח לי שסיפר המספר רק, מה סיפר הוא( אחד דבר
 ותנחיצ על הצביע כאשר ,דברי את ודחה החזו"א הפריך ,)זה

 של אשתו, הרב כבוד יראה: כך ואמר חשיבותו וגודל הביקור
 פחחה אלא אינו בעלה שהרי, ממנו ארץ דרך לה אין, הפחח
 מצב נוצר כך מתוך, מאוד פשוט מלאכה בעל, העיירה של

, חולף שהזמן וככל, רופף להיות החל שם בית שהשלום
 . ויותר יותר ומסתבך הולך רק הבית שלום
 זה אין אם יודע ומי( חולה נהיה כאשר ,זו בהזדמנות, כן על
 מזה יהיה, לבקרו שנינו נלך כעת אם ,ן)כם ג לבו שברון בגין

 ויהיה - לבקרו ובא הרבנות ממנהג חרג שהרב רעש כמובן
 לה יהיה אז ואו, בעלה לכבוד הרב שבא גדול כבוד לאשתו

 !! כנו על יושב שם" בית שלום"וה ממנו ארץ דרך
 על התדהמה מול, סיפורו את 'הקודש נזר' לבע - סיים, ואני

 שכופפתי כשם? לסרב יכולתי וכי הבריות באהבת עמקותו
 קומתי שנשברה מאיליו כמובן כך, בלימוד לפניו קומתי
 . כדרישתו לבקר והלכנו... לחברו דםאין בב תחתיו ונמסה
... הוכחה ראייתו כאן גם כך, סוגיא בכל נכוחה שראה וכשם
, לפלא הדבר ויהיה העיר כל וגעשה רעשה, הביקור למחרת
 היוצא הביקור על ולפטפט לשוחח גמרה לא שאשתו וכמובן
 . דופן
 להבחין ניתן והיה" בית שלום"ה כל שם השתנה ,אז ומני
 את 'הקודש נזר' בעל סיים! כנו על הושב בית שהשלום איך

 . והנפלא הנורא סיפורו
 

 הבחנה שכזו, מכך ומתבוננים, מכך למדים ואנחנו
 אדם אף אצל נמצא ולא אין הזולת בשלום והתעניינות

 בבבא, ישאן חזו להיות צריך כל קודם כי? ולמה! פשוט
 כך בתורה גדול שאדם ככל ממילא כ"ואח, וביבמות, קמא
 ! במידות - א"חזו - ונהיה ממולו גודל
 שכזו גדולה לשמוע יכולים, בתורה ישראל גדולי אצל ורק

 אהבת על גבוהה גבוהה שמדברים אלו וכל, ןכם ג במידות
 אוהבים אלא אינם, התורה לגדולי מוסר ומטיפים הבריות

 . סביבתם את לאהוב עצמם את
', דגים אוהב אני' האומרים על המוסר בעלי שאמרו כמו

, תורה בלי כך... הדגים את לאכול עצמי את אוהב, שהיינו
 ! הבריות אהבת מהו יודע לא לוואפי האדם משיג לא
 קונים לא, כמוך לרעך ואהבת"ה שאת אמרנו אשר ואה

 יהודי נעשים לא, צד לכל שלום ופרישות מחיוכים... בשוק
"  'ה אני"ה דרך ורק, הזולת באהבת לא וגם דבר בשום טוב

 גדלים כך בזה שגדלים ככל", כמוך לרעך ואהבת"ל עולים
 מתרחקים ממילא כך"  'ה אני"מ שמתרחקים וככל. בזה

גם לבסוף ו עצמו לאהבת רק ומתקרבים, ותהברי מאהבת
 ...!             הבריות לשנאתחלילה 

 לרבי שלום שבדרון זצ"ל] -שלום'  ['לב



 

 

ן ִמְכׁשֹל" ר לֹא ִתּתֵ  )יד, ט(י..." ְוִלְפֵני ִעּוֵ
כריש  (בנו של ה'חתם סופר')' בה כיהן ה'כתב סופר ,בפרשבורג

נערכה סעודה  מתיבתא, התכנסו כל רבניה ורבני הונגריה.
 'כתב סופרה'בעל  ישב ,ובראש המסובין לכבודה של תורה

  .זי״ע, וכן הגאון רבי יהודה אסאד זי״ע
שנמצא איתו דבר  ,'כתב סופר'הסעודה, הכריז ה מהלךב

חשוב וחביב עד מאד וברצונו להראותו למסובים, והוציא 
מכיסו מטבע ישנה של מחצית השקל מתקופת הבית, 

 ובין.והראה אותה למס
הרבנים התרגשו מאד מהמטבע העתיקה, וכולם רצו 
לראותה מקרוב ולמשמש בה בידיהם, מגודל החביבות 

לידם מטבע כסף שבו היו ישראל קדושים  נהוהזכיה שנזדמ
המטבע מיד ליד,  השוקלים שקליהם לבית המקדש. וכך עבר

 ה.רבבהתפעלות עד שכל המשתתפים זכו לראותה 
לפתע נעלמה המטבע כשעברה מאחד לחברו, ולא  ,והנה

 ,על השולחן ,נודעו עקבותיה, והחלו כולם לחפש על הרצפה
סדקין ולא מצאו. וכמובן נהייתה בהלה גדולה, כי בבחורין ו

המטבע הלזו הייתה חשובה מאד בעיני הכל, ואין לשער 
, וגודל צערו על 'כתב סופר'ה - יקרת ערכה אצל בעליה

אחרי שחיפשו אחריה בכל מקום והתייאשו  שאבדה ממנו.
מלמצוא אותה, עלה החשד פן ואולי אחד מהרבנים 

שלח ידו ולקח את המטבע והחביאה אצלו. והגם  ,המסובים
רב בישראל במעשה גניבה ח״ו, בכי מאד לא נעים לחשוד 

יתכן שום מציאות אחרת, רק שמאן דהוא תאבל הרי לא 
חיפשו בכל מקום,  מהמסובין גנב את המטבע, שהרי כבר

 ועדיין כולם יושבים במסיבה ואיש לא יצא...
הוא  ,שהיות והאבידה כל כך יקרה אצלו ,הכריז 'כתב סופר'ה

ישארו על מקומם ויסגרו את  ,מציע שכל הרבנים המסובין
הדלת שלא יהא יוצא ובא. וילכו מרב לרב, וכל אחד יוציא 

המטבע את המונח בכיסיו, עד שיתברר ברשות מי נמצאת 
 של מחצית השקל שנעלמה.

כל הרבנים הסכימו להצעה, מלבד הגאון רבי יהודה אסאד 
בה, והוא ישטען כי אין זה הגון לחשוד את הרבנים בגנ ,זי״ע

מתנגד להצעה של הכתב סופר, ולא הועיל כל מה 
שאסור  ,שהתווכחו עם הג״ר יהודה אסאד, הוא החזיק בשלו

בין התפלאו מאד על כל המסו ,לעשות כך לרבנים. והנה
 הגר״י אסאד שמתנגד לחיפוש כזה, וכמובן נפל החשד עליו.

נשמעה תרועת שמחה מחדר  ,תוך כדי הוויכוח שנמשך
דה, ונתברר כי כשעברה והמבשלות, כי נמצאה המטבע האב

נפלה לתוך צלחת ונדבקה לדופן הצלחת  ,המטבע מיד ליד
 בשומן שהיה בה.

ון רבי יהודה אסאד זי״ע הכריז הגא ,אחרי שנמצאה המטבע
 מבקש רשות לשאת את דבריו. כמובן שהסכימו כולם.הוא ש
גר״י אסאד הוציא מכיסו מטבע של מחצית השקל ישנה, ה

דמות וצורה ומשקל של המטבע של הכתב סופר,  הבאות
רבותי, בוודאי חשדתוני כשראיתם עד כמה אני  ופתח ואמר:

בידי ישנה מטבע  כי גם ,מתנגד לחיפוש בכלינו, ובכן תדעו
כזו של מחצית השקל. ועתה שערו נא בנפשכם, אילו היו 
מחפשים בכלי ומוצאים אצלי את המטבע, מה גדולה הייתה 
הבושה שהייתי מתבייש לעיני רבני המדינה כולה, ומי יודע 

  אם לא הייתה נפשי יוצאת מגודל הבושה והצער.
ר שלא עד כמה צריך להיזה ,ומזה תיקחו כולכם מוסר השכל

שלא לבוא לידי מכשול  ,לחשוד חלילה שום בריה מישראל
  ח״ו. ,וטעות

מובן מאיליו הרושם האדיר שעשו דבריו על המשתתפים 
  הציווי: כך הצליח הרב לקיים בממשות את הנכבדים.

 ]דרך עץ החיים[                       "...ולפני עיוור לא תיתן מכשולל"

 )יח ,יט( ה' " מֹוָך ֲאִניְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך כָּ "

 !?כיצד הופכים גזרות קשות לברכות
: בדרך כלל כשהתורה אומרת "רעך" זה החיד"אאומר 

שמות (כשמרעים לאדם, "וכי יגוף שור איש את שור רעהו" 

"אשר , )שמות יח, טז(" , "ושפטתי בין איש ובין רעהו)כא, לה
דברים יט, ( "אשר יכה את רעהו, ")דברים ד, מב( ירצח את רעהו"

כשהתורה אומרת ואהבת ל"רעך" הפשט הוא  ,ואם כן, )ד
 . תאהב אותו - שגם אם החבר שלך עשה לך רע

וע"י שאתה אוהב את חברך , 13=  ה" בגימטריאהבהוהנה "
"כמים פנים אל פנים כן  -ביחסי גומלין גם הוא אוהב אותך 

"ַּכַּמִים  -לב האדם לאדם" ואם יש לנו הוא אוהב אותך 
אהבה" ועוד "ואם יש לנו  ,ַהָּפִנים ַלָּפִנים ֵּכן ֵלב ָהָאָדם ָלָאָדם"

שם המבטא את א ושהשם הוי"ה,  הגימטרי 26"אהבה" = 
 הידוע ששם "אלוקים" זה מידת הדין גימטרי. מידת הרחמים

מעתה, אומר החיד"א, , 86 יוצא " גם כןכמוך, ומילת "86 -
באופן הבא:  ענסגור קצוות ויאיר הפסוק כזוהר הרקי

אם אתה מתגבר ואוהב את חברך למרות  -ואהבת לרעך" "
שהרע לך התוצאה היא שגם הוא יאהב אותך ועל ידי זה 

ל"אני ) אלוקים הגימטרי(כמוך" "אתה תהפוך את מידת הדין 
שאם חס ושלום נגזר על האדם  ,היינו. מידת הרחמים -"  ה'

שעשה לו גזרה קשה שבאה ממידת הדין על ידי אהבה למי 
 ...ך ה' לך את הקללה לברכהורע, יהפ

 
 
א ָעָליו ֵחְטא" ָ  "הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח ֶאת ֲעִמיֶתָך ְולֹא ִתׂשּ

התורה הקדושה מלמדת אותנו דרכי מוסר שאו יאמר 
האדם הרוצה  ,הנהש .איך יוכיח אדם את חבירו ,ותוכחה
דהיינו  ,צריך להיות קדוש וטהור בכל בחינותיו ,אדםלהוכיח 

הוא טהור וגופו טהור  עי' ב"ר יד, ט) - נר"נ(ל חלקי נשמתו בכ
(ויקרא  "שא עליו חטאתהוכיח תוכיח את עמיתך ולא " :ואז

שיהיה נבחן עם כל אופניו בקדושה  ,דאי לאו הכי ,יט, יז)
אף אם  - אזי בלתי אפשרי שתוכחתו יעלה כהוגן ,ובטהרה

ם יכולים אינ ,יצוה בטוב לבני אדם ויעשו על פיו גם שניהם
ויפנה לבבם זה בכה יאמר בלבבו  ,שיהיו מעשיהם בשלימות

שזיכה את חבירו במצות  ,להתפאר בלבו איך מעלתו גדולה
וזה יאמר  ,(משלי טז, ה) "לב ותועבת ה' כל גבה"ה' לעשות 

בהתפארות להתפאר בפני בני אדם ולא יעשה  ןכם בלבו ג
רבות  רק שיבא לו פניות ,בשלימות לכבוד השי"ת ההמצו

בלבבו וכל זה הוא מחמת שזה המצווה לו בטוב אין שלם 
 בצדקו בכל בחינותיו כנ"ל. 

אבל הצדיק השלם לו ראויה והגון להוכיח והעושה כמצותו 
אף בפניו לא יגבה לבבו בקרבו לשום פניה אחרת לא הוא 

           ולא העושים רק שניהם כאחד טובים יעשו לכבוד השי"ת. 
 ]נועם אלימלך פ' תצוה[

 

 
 

 

ּפֹט ֲעִמיֶתךָ " ׁשְ ֶצֶדק ּתִ  )טו, יט( "ּבְ
, (אח של הגר"ח מוולאז'ין) ין'מוולוז ןזלמ רבי על מסופר
 לבש. נעלמה חולצתו כי הבחין ,במקוה בהיותו אחת שפעם
 . לביתו ושב החולצה ללא חליפתו את

 חדא עני כנראה: "ענה? "החולצה היכן: "אשתו שאלה
"? שלו החולצה את לקחת לא מדועו" ,"בטעות אותה החליף

"...                                          שלו את להשאיר שכח הוא כי"

 סיפור -תלדון לכף זכו



 

 

ר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמּכֹל " ה ְיַכּפֵ י ַבּיֹום ַהּזֶ ּכִ
ְטָהרו 'ה לפניַחּטֹאֵתיֶכם ִלְפֵני   )ל, טז -אחרי מות (" ּתִ

 יום של נעילה תפילת סיימו כבר ,שבראדין הכנסתבבית
 ישבו. ערבית לתפילת עד זמן מעט ונותר הכיפורים
 . חולין-שיחת ביניהם ושוחחו המתפללים

 עד נפשו ונתעגמה, ראדין של המגיד, בנימין רבי זאת ראה
 שוקעים כבר ,כיפור-יום עבודת של שלם יום אחרי כי, מאוד
 . בטלה לשיחה
 היו, כידוע. משל לכם אמשול: ואמר לבימה בנימין רבי עלה

 כל את מהם שללו, היהודים נגד קשות גזירות ברוסיה
 ברירה להם הייתה ולא, עליהם נאסר הכל, הפרנסה מקורות
, יהודיות עיירות שתי שם היו. שחור במסחר לעסוק אלא
 על היו ושתיהן ,אחרת למדינה השתייכה מהן אחת שכל
. הפקר לשטח שנחשב יער היה ,שביניהן ובתווך, הגבול
 היער לתוך לילה-באישון מתגנבים היו ,העיירות שתי יהודי

 קצת לעשות הצליחו וכך, סחורות ביניהם ומחליפים
 . לפרנסתם

 מלא שק גבו ועל הלילה באמצע אחד יהודי יצא אחת פעם
 עם ,חליפין-בעסקת להעבירו שיוכל כדי, ליער ונכנס סחורה
 . השניה העיירה מן יהודי
 את עצר ששמע רשרוש וכל, וזהיר מפוחד שהיה מאליו מובן

. נשימתו
 הלך ידימ. מלפעום עמד לבו. שוטר מרחוק ראה לפתע
 אותו לתפוס יוכל לא שהשוטר, השק את שכמו מעל והשליך
 אבל. הסחורה ללא, כך לצעוד והמשיך, הסחורה עם ביחד
 הוא אבל, עליו מסתכל שהשוטר רואה הוא, בעיניו פלא
 והשוטר, יותר עוד מתקרב הוא. נוע ללא, עץ-כבולעומד
 איזה זה בוודאי, היהודי החליט. איבר מניע ואינו זז אינו
 את ישאיר למה, לעצמו הוא חושב, כך אם. שיכור או גולם
 ושם השק את מרים, עקבותיו על הוא חוזר. הפקר השק
, מהשוטר סרות אינן עיניו. ללכת שיךוממ שכמו על אותו

 ממשיך, תנועה ללא, מצב באותו לעמוד ממשיך והשוטר
 כבר הוא, השוטר את כבר עבר אפילו הוא, ללכת הוא
, מסוים מרחק השוטר את שעבר לאחר, לפתע אבל... בטוח
 לו אין כבר עכשיו. אחריו ללכת מתחיל שהשוטר הוא רואה
 שהרי ,גבו מעל השק תא לסלק יכול לא הוא. ברירה שום
 הולך השוטר כי ,יכול אינו לעצור .השק עם נראה כבר

 אחריו הולך והשוטר, ללכת הוא ממשיך? לעשות מה. אחריו
 הוא. כלום קרה לא זאת בכל אולי, היהודי חושב. ושותק
 שהוא העיקר, שילך, מילא. ושותק אחריו הולך השוטר, הולך
 כבר והוא, היער כל לאורך היהודי עובר כך. כלום אומר לא

, היי: כנגדו השוטר צועק לפתע ואז, השניה העיירה אל מגיע
 רשע: ונואש מר בבכי היהודי פורץ?... בשק לך יש מה, יהודי
 למה, קילומטר שלושה לפני כבר אותי ראית הלא, מרושע
 בחזקה והולם דופק כשלבי, הזו הדרך כל את ללכת לי נתת
 ללכת לי לתת יכולת איך? המשא מכובד נשברות וכתפי
 תשלח ועכשיו, שותק הזמן כל ואתה בבוץ קילומטר שלושה
 ? ייעקבות על חזרה אותי
 עם שלנו כיפור-יום נראה כך: ואמר המגיד בנימין רבי סיים
 בשחרית. שותק והוא" נדרי כל"ל באים אנחנו. הרע-היצר
. שותק הוא בנעילה וגם שותק הוא במנחה, שותק הוא
 מנתר הוא זה וברגע, ערבית מתפללים כבר מעט עוד, והנה

 !...לאחור חזרה אותנו והודף עלינו וקופץ ממקומו
  ']ויגדך אביך שאל['                                  

לפנינו סיפור מפעים ומרגש עד דמעות, אותו סיפר הגאון 
לאחר אחד מ'שיעורי  :רבי יצחק זילברשטיין שליט"א

ופאי ישראל, הבחנתי ברופא בכיר, הרופאים' שמסרנו לפני ר
כשפניתי אליו, ראיתי  הממתין לי מחוץ לפתח בית המדרש.

שהוא מרוגש מאוד, ובידו היתה שקית. שאלתיהו: דוקטור, 
הרוחות בה היה נתון, -רצית לומר לי משהו? מחמת סערת

היה קשה לו לדבר. הוא הכניס ידו לשקית, והוציא מתוכה 
מה מיוחד כל כך  .שייך לבנוסידור תפילה לתלמידים, ה

בסידור הזה? התעניינתי, מדוע גרם לך להתרגשות רבה כל 
התחתנתי עם  ,לפני כחמש עשרה שנה והרופא סיפר: כך?

אשתי. כעבור כמה שנים בהם לא זכינו להיפקד, נודע לנו, 
כי על פי הרפואה, אין סיכוי שנזכה להביא ילדים 

לנו לאימוץ תינוק משכך, החלטנו לאמץ ילד, וקיב .לעולם
לפני  חמוד. גידלנו וחינכנו אותו בנאמנות ובמסירות רבה.

הבן המאומץ עלה לכיתה א'  -כשנה, ממשיך הרופא לספר 
בתלמוד תורה מסויים. כעבור כמה חודשים, נערכה לילדי 
הכיתה 'מסיבת סידור', בה קיבל כל ילד סידור תפילה 

תון בהרגשת והנה, לאחר המסיבה, הבחנתי שהבן נ מהודר.
רוממות לא רגילה. פניו היו קורנות מאושר, היה אפשר 
לחוש את ההתרגשות הגדולה המתחוללת בקרבו. גם 

הוא עדיין היה מרוגש מאוד. הרגשתי  ,כשהגענו הביתה
בני היקר, פניתי אליו, מה עובר  שהוא נתון בסערה נפשית.

מה השאלה, תמה למולי,  עליך, מדוע אתה כל כך מרוגש?
המשכתי להתעניין: ורק בגלל  קיבלתי היום סידור! הרי

שקיבלת סידור אתה כל כך מרוגש ונסער?! והבן, שעדיין 
בטוח שאני אביו הביולוגי, השיב כשעיניו מוצפות בדמעות: 
אבא, הרי עכשיו שיש לי סידור, וברוך ה' יודע אני להתפלל, 

כעת לא אפסיק להתפלל  !!!תן לי אח -אוכל לבקש מהבורא 
אנא ריבונו של עולם, חוס ורחם עלי, אני רוצה  -להתחנן ו

כל כך ריחמתי על הילד הצדיק. ליבי ממש נחמץ. אך  !...אח
שאין כמעט סיכוי שנוכל להביא ילד  ,בוודאי שלא גיליתי לו
וכאן, פורץ הרופא בבכי, ומסיים את . לעולם שיהיה כאחיו

דשים. סיפורו: מסיבת הסידור ההיא, נערכה לפני תשעה חו
 -היום, זכינו בסייעתא דשמיא להכניס את בננו הנולד לנו 

  ]ופריו מתוק[ אבינו! אברהם של בבריתו ,קרותע שנות 15 לאחר
 

 התורה     בברכת
 ברינה                רון 

 

 [משלי טז, א] "ְלָאָדם ַמַעְרֵכי ֵלב ּומה' ַמֲעֵנה ָלׁשֹון"        
 

 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 שמחהנפתלי בן רוזה : לע"נ סמי בן שמחה :  :לע"נ               
 יהודה בן טובה : ים בן לאהיוסף חי: 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 -הרבנית  :לע"נ                
 כתון בת חביבה -מרים : לע"נ בת בלור רחל-מרים בת עזיזה : לע"נ :"נלע                
 רחל בת חנה -נזימה בת טובה : לע"נ -שמחה בת סרח : לע"נ: לע"נ                
 : לע"נ סמי בן חנה  עופר בן יחיא"נ : לע לע"נ: אפרים בן ציון ורבקה                

 ועקנין בת אטו : אריה (לאון) בן מלכה : זהבהלהצלחה  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

3828752-050 -בסלולרי  ולתרומות, להקדשות להזמנות
 Ronbarina@gmail.com:או במייל

 4741102.מ השרון רמת 2 רקוצה' רח: כתובת
 

 לזרע של קימא:
 יהודה יחזקאל יוסף בן רחל מרים

 אהרן בן צילה: נפתלי שלמה בן לאה
 שושנה רייזל בת מינה

 שולמית בת שרה
 בן זכר)(: חן בת דלילה שמחה צביה בת רחל

 : אושר בת אורנה יובל בן שלומית
 הודיה בת ציפורה : רחל בת חיה

 ל ברכה בת אביגיליע

 לרפואת: 
 מו"ר הרה"ג יעקב בן מרים    

               הרב מאיר בן כמסאנה : יהודה בן אסתר
 יעקב ישראל בן גלית : 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 חמו: אברהם בן אנט 
: הדסה בת מריםרחל בת נוארה: נורית בת רחל 

 מצוה לתרום מכספי מעשר לזיכוי הרבים
 4741102רמת השרון מ. 2: רח' הקוצר ניתן לשלוח צ'ק לכתובת 

 סיפור מרגש – בכוחה של תפילה תמימה
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  'ישמח לב מבקשי ה

  ט" הבעלחג השבועותימי הספירה  לרגל הננו להודיע כי

  א"להשיג את ספרי מורינו ורבינו שליטנית� 

  

 

  

  

  

  

  ספרי� אלו ושאר ספרי רבינו

בחנויות הספרי� נית� להשיג

 ש"הרשהכונות וטיב טיב 

  שבועות

  

  המועדי�טיב 

 שיחות ופניני� לחג השבועות

  

  יצא לאור במהדורה מחודשתכ "כמו

  ש על ספירת העומר"ספר טיב הכונות וטיב הרש



              
    

 קדושים -אחרי    •  132  רעלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  וידבר ה' אל משה אחרי מות שני בני אהרן... (טז, א))
חכמינו ז"ל נותנים כמה תשובות לשאלה: על שום מה נענשו "שני 

  רבי ישמעאל אומר: שתויי יין נכנסו למקדש.בני אהרן". 
שואל הצדיק רבי שמחה בונים מפשיסחה: הרי נאמר: "עבדו את ה' 

אנוש" מדוע בכל זאת מנעה - בשמחה" וכן נאמר "ויין ישמח לבב
התורה מן הכהנים שתיית יין, המעוררת את השמחה, כשהם מכינים 

  עצמם לעבודת ה' במשכן ובמקדש?
אותה שמחה של מצווה, שיש  –אומר רבי שמחה בונים  –אלא 
ם המקיימים את דבר ה' שלא לשתות יין ושכר, היא שצריכה לכהני

  (פרפראות לתורה)   לשמח את לבם יותר מכל מיני יינות שבעולם...

  (יח, כא) ומזרעך לא תתן להעביר למולך
: העביר כל זרעו למולך פטור שנאמר ובגמ' סנהדרין (ס"ד:)
  "ומזרעך" ולא כל זרעך.

שאל פעם על ידי כומר נכרי, בעניין זה מספרים, שהמהר"ל מפראג נ
שהיה בקי בתורה שבכתב ובתורה שבע"פ: מהו הטעם לדין שקבעו 
חכמי התלמוד, שהמעביר כל בניו למולך פטור מכל עונש? כלום יש 
טעם להקל בדינו של זה, שלא העביר רק אחד מבניו למולך, אלא את 

  כל בניו?
: במסכת השיב המהר"ל מפראג לשואל הנכרי תשובה על דרך ההגיון

רני תרומה וכל עיסתי חלה לא חלה (פ"א מ"ט), שנינו: "האומר כל ג
אמר כלום". הטעם לדין זה הוא, שאדם המציע את כל תבואת גרנו 

מוכיח בעליל שאינו שפוי בדעתו;  –לתרומה וכל עיסת ביתו לחלה 
דעת מותיר לעצמו ולבני ביתו כדי צרכי מזונותיהם. -שהרי אדם בר

הסביר את הדין שקבעו חז"ל במי שמעביר כל בניו בדומה לכך יש ל
למולך. אדם זה מוכיח בעליל, שאינו אלא מטורף גמור. ומי שהגיע 
לא עלינו לכלל טרוף, מקובל הדבר שאין בית דין יכול לדונו בשום 

   (שם)   פנים ואופן.

  )בצדק תשפט עמיתך (יט, טו
הוי דן כמשמעו. דבר אחר:  –מפרש רש"י: 'בצדק תשפוט עמיתך 

  את חברך לכף זכות'.
זכות', שבה נקטו חז"ל בבואם להגדיר את האופן  לכףמהי לשון '

שבו צריך אדם מישראל לשפוט את מעשי חבירו? על איזו 'כף' 
  בדיוק היתה כוונתם?

 –אמר פעם ב'דרך צחות' האדמו"ר בעל 'פני מנחם' מגור  –ה'כף' 
  היא כף... נעליים!

ל, והיא צרה ובקושי מצליחה הרגל שכן כאשר בא אדם לנעול נע
להידחק לתוכה, הרי הוא נוטל כף נעליים, דוחק בכל כוחו את כף 

  רגלו, עד שמצליח להשחילה פנימה.
וכך כאשר בא האדם ללמד זכות על זולתו, עליו להשתמש במעין 
'כף נעלים', כדי שאם צד הזכות דחוק ובקושי ניתן להעלותו על 

  (ושלל לא יחסר) זכות... לכףו, וכך ידון את חבירו יכניסנו בכוח לליב –הדעת 

  (יט, כח)וכתבת קעקע לא תתנו בכם 
אף פעם לא הבנתי מה פשר היצר הרע המוזר של החילונים לעשות 
קעקוע... גם מכוער... גם הבנתי שזה כואב... מצטער... מה... מה... מה 

  יש בזה?? למה הם עושים את זה?? 
זה... ו... ובפרט אם התורה מזהירה שלא  אבל אם בכל זאת עושים את

  לעשות את זה... כנראה שיש פה משהו.

  
עד שיום אחד ישבתי באוטובוס ושמעתי דו שיח של איש זקן עם צעיר 
חילוני שכל גופו מלא קעקועים... הוא שאל אותו בידידות: מה 
העניין?? בשביל מה זה?? ו... והוא הסביר את עצמו!!! ויש לציין 

ביר את עצמו מאוד יפה... עד כדי כך... שאפילו אני הבנתי את שהוא הס
  הרעיון העמוק שעומד מאחורי זה!!! 

הוא הסביר לזקן ואמר לו כך: תבין... בן אדם עובר כל מיני תקופות 
משמעותיות בחיים... תקופות ש... שהותירו עליו חותם... לדוגמא: היום 

בילי בחיים... רציתי שבו קבלתי תואר... זה היה יום משמעותי בש
להנציח אותו...איך... איך מנציחים כזה יום?? בשביל זה מיד אחרי 
הריגושים... והטקס הרשמי... הלכתי ועשיתי קעקוע... הנה.. בצוואר... 
אתה רואה?? זה!! מהיום זה מונצח!!! הנצחתי את האירוע הרשמי 

יד האוזן... זה הזה... ו... ו... והנה... אתה רואה את הקעקוע השני... ל
הנצחה של היום האחרון של הצבא... הנה... זה מונצח... ו.. וכן הלאה. 

  נאלמתי דום!!!! הזדעזתי עד עמקי נשמתי... הוא צודק!!!
אתה יודע מה הוא אמר פה??? אתה יודע מה העומק של הדברים 
שלו?? הבן אדם הוא נצחי!! כי סוף סוף יש לו נשמה... והנשמה שלו 

... וממילא האדם מרגיש צורך להנציח דברים... אבל דא היא נצחית
עקא... מה נעשה שמיודעינו האומלל בכלל לא יודע שיש לו נשמה... רק 
מה?? הוא בטוח שהכל מתחיל ונגמר בגוף!!! בזה מסתכמת ההנצחה 
שלו!!! בשבעים שמונים שנה שהמכונה הזו מסתובבת פה... ממילא: 

א עובר איזה שלב משמעותי בחיים אותו צעיר חילוני... ברגע שהו
שלו... הוא מרגיש צורך נואש להנציח אותו... נו... איפה המקום הכי 

  מונצח בעולם?? הגוף!!! צריך להנציח את זה על הגוף!!!!!
זה פשוט לשבת ולבכות!!! ועל זה התורה זועקת: גיוואלד!!! וכתובת 

שו את זה קעקע אל תתנו בבשרכם... אתם מחפשים להנציח??? אל תע
על הגוף!!!! אל תחשבו לרגע שהנצחיות מקומה בגוף!!! כי אין דבר 
חולף ועובר כמו הגוף... תתרוממו... תגדלו... תצאו מהבועה... תבינו 
שיש משהו מעבר... תבינו שההנצחה היחידה שיש בעולם היא בנשמה 

... תבינו שהקעקוע וההנצחה היחידה שאפשר לעשות זה רק שלכם
שמה שלנו כביכול מלאת קעקועים... חיוביים ושליליים... בנשמה!! הנ

לטוב ולמוטב... כשאדם עושה מצוה הוא זוכה לעולם הבא... מה פירוש 
עולם הבא??? נצח!!! מה פירוש נצח?? נצח הכוונה היא שברגע 
שעשית מצווה... זה לא איזה משהו חיצוני... זה לא איזה מלאך זר 

שתלה וקיבוע בעצם הנשמה... קיבעת את שעומד בצד ומחייך לך... זה ה
  המצוה בתוככי הנשמה שלך... 

בדיוק כמו שאדם עושה קעקוע... אז זהו... זה נהיה חלק מהגוף שלו... 
ככה המצוה הזו היא נהפכת לחלק מהנשמה.. והיות והנשמה היא נצחית 

  אז המצוה נהפכת לנצחית... 
ם הבא!! כי הוא זה הכונה שכשאדם שעושה מצוה... הוא זוכה לעול

זוכה להנציח את המצוה שלו במקום היחיד שניתן לבצע הנצחה! 
  איפה??? בנשמה!!!!

באותו יום קבלתי הרגש חדש במילים "ולא שמנו כמשפחות 
ו יחים את עצמם באדמה... לא נותר לנהאדמה"!!! יש אנשים שמנצ

אלא "ואנחנו כורעים ומשתחוים ומודים לפני מלך מלכי המלכים" 
  נו שזכינו להידבק בנצחיות!!! ולזכות לנצחיות אמיתית!!!אשרי

  (אז נדברו)
  

                                    

  , אך אינה מופיעה שוב בתורה כולה?(אחרי מות)איזו "ארץ" מופיעה בפרשה זו                  

ניתן להקדיש ולהפריש ועל את החלות טומאה וטהרה, וכשם שבלילה. דמכיון שהכהן בדיבורו פתחול יאמר שהטהרה במשך היום שהכהן הרואה את הנגע תשובה לחידה משבוע שעבר: 
  לאחר זמן כך גם נוכל לנהוג כאן. עיי"ש באילת השחר שהסתפק בזה.

  

 פרשה מאוצרות ה

  בפר"ש חידה          



 סיפור השבוע    
  איך הצליח השכן לחתן את כל ילדיו במהירות,,

  ?למרות הכתם הגדול של המשפחה
השניה מזלו לא  שלשה מילדיו, אך השכן מתחתיו בקומה באחת הערים החרדיות התגוררו שני שכנים. השכן בקומה השלישית חיתן כבר

אחיו עשה איזשהו מעשה  בשידוכים ולא חיתן אף אחד מילדיו, מכיון שהיה לו שם משפחה מאוד לא נעים, שפר עליו, הוא "נתקע"
משפחה כזו ששמם  כל מי ששמע את שם המשפחה "תפס את הרגלים" וברח. לא רצו קשר עם שהכתים את שמה הטוב של המשפחה.

  הטוב הוכתם. היו עיכובים גדולים, וילדיו לא נישאו...
 בבית. ברוך ה' הילדים גדלו והוא צריך להוסיף עוד חדרים. יום אחד, השכן מלמעלה ניגש אליו וביקש את רשותו להוסיף עוד שני חדרים

לא אחתום לו  -בלבו אמר  ?!..." הפצעים על  מלח   לי  זורה  עוד הוא   מה השניה חשב בליבו: "לא די שקשה לנו בשידוכים,השכן מהקו
  על הסכמה לבניה.

לו לבנות? הבניה תחסום לנו את האויר  ןחדרים. למה שאת הוא סיפור על כך לאשתו: "ראית, השכן שבקומה למעלה רוצה לבנות ולהוסיף
השיב בעלה בשאלה: "אז מה לדעתך, כדאי  אמרה לו אשתו: "תגיד לי, אולי אתה פשוט מקנא?" ותחשיך לנו את הדירה"... שמשואת אור ה

  "כן בודאי" ענתה, "תחתום לו". שאחתום?"
ם הוא חשב שהשכן בקומה השלישית ינשק לו את הרגלי השכן שמע לעצת אשתו, הוא עלה למעלה וחתם לו. הוא חזר הביתה מסוחרר,

חשב לעצמו ממורמר:  בית ו.... אך השכן בקומה השלישית לא הביע התרגשות רבה. אמר "תודה" וסגר את דלת לאחר שהוא יחתום לו,
 מתהפך במיטה ומתלבט אם לחתום לו הוא לעומת זאת קיבל את זה כדבר המובן "השכן שחתמתי לו לא עשה מזה עניין, אני יומיים

כל הבית. נכנסו אליו הביתה  למחרת הגיע צוות גדול של פועלים. התחילו לקדוח ולשבור ולכלכו לו את ... מאליו"... אכל את הלב, אך שתק
בקיצור  אנו חייבים להכנס דרך הבית שלך כדי לבנות לשכן שלך. אין גישה ממקום אחר"... שבעה פועלים ערבים, ואמרו לו: "אין לנו ברירה,

וא מרים את עיניו, ה ם אחד הוא מסתכל למעלה וחושב לעצמו: "מתי יסתיים הגיהנום הזה ?"...יו "ששון ושמחה" ממש גיהנום מתמשך...
 ועד ראש. ניגש לאשתו ואמר לה בכעס:"די! הגיעו מים עד נפש! אני הולך מיד דלי מלט וחצץ ... הוא התלכלך מכף רגל וולפתע נפל עלי

אינו  לו אשתו: "תגיד לי, אולי אתה מקנא? אולי הצעד שאתה הולך לעשות אמרה להוציא להם צו הפסקת עבודה מידי! די, נמאס לי"...
הוא  "כן" השיבה אשתו, "תאפשר להם לסיים את הבניה "... "אז מה את רוצה?" שאל הבעל, "שאני אמשיך לתת להם לבנות ?" נכון?"...

ואמר לו בעדינות: "תראה, הפועלים לכלכו לי  ןלקבל ובשיקול דעת. ניגש רצה לעלות לשכן למעלה כועס, אך הוא נרגע ועלה למעלה בנחת
הקבלן ירד עם פועליו, ובאמת ראה שנשפך מלט, ולכלוך רב  ?"...כל לרדת ולראות, ולבקש מהם לנקותתעשה לי טובה, תו את הבית,

ו לרווחה. השכן שבנה כעבור מספר ימים הסתיימה העבודה ובאמת נשמ ביקש מאחד מפועליו לנקות ולסדר, וכך נעשה.ן הצטבר. הקבל
עברו מספר ימים. הטלפון מצלצל. התקשר שדכן  "חנוכת הבית", והשכן מהקומה השניה עלה למעלה ורקד עמו ושמח בשמחתו. עשה

"כן, אמרתי  הוא היה נבוך ושאל את השדכן:"אמרת לו את שם המשפחה שלי?" טובה מאוד בשביל הבן שלך"... "יש לי הצעת שידוך ואמר:
הקבלן שבנה לשכן  מי היה אותו אחד שרצה להשתדך עם המשפחה? "כן. הוא רוצה". "ובכל זאת הוא רוצה? שאל. השדכן.לו" השיב 

"אני רוצה לומר לכם שהתרשמתי מכם מאוד" אמר  השכן מקומה שתיים. מהקומה השלישית! הקבלן רוצה לשדך את הבת שלו עם
למרות שהצדק היה עמכם תמיד.  ות שיש בכם. דיברתם איתי בצורה כל כך עדינהאנשים מיוחדים. ראיתי את העדינ הקבלן. "באמת, אתם

היסורים  הטובות שלכם, ומהצורה שבה נתתם לשכנים שלכם לבנות למרות כל מסכת דיברתם כל כך יפה. התרשמתי מאוד מהמידות
עלה מזלו של השכן, והוא חיתן את כל ילדיו מכן ואילך  כמותכם". שעברתם בעקבות הבניה". וסיים: "זכות עבורינו להשתדך עם אנשים

  מצויינים... במהירות עם שידוכים
מפסיד, אבל הוא לא יודע שקורה בדיוק להיפך, והוא מרויח עד אין  צרה באחרים, הוא חושב שהוא אכשאדם עובד על מדת הקנאה, ועינו ל

בחור אחד הגיע לפני נישואיו אל הגרא"מ  מן העולם (אבות). דםוכבר לימדנו ר' אליעזר הקפר שהקנאה והתאווה והכבוד מוציאן את הא קץ.
  (ווי העמודים)   לוותר. - לוותר ג -ב  לוותר –נישואין. ענהו: עליך ללמוד שלשה כללים, ובעזרתם תצליח כל חייך : א  שך זצ"ל וביקש הדרכה לחיי

  
  

, הרצפה שטר של מאתיים שקל , כשעברתי בין שורות המדפים, ראיתי עלענקיתבמהלך קנייתי בחנות : שאלה                                      
אך הסתפקתי שאולי כהיום שמותקנות מצלמות ואפשר לבדוק  פסוקה היא, המוצא מעות הרי אלו שלו. חשבתי לקחתו לעצמי, שהרי הלכה

  ממי הכסף נפל, אולי צריך לבדוק, ולהחזיר את הכסף לבעלים? מיד
שלו, והטעם שמסתמא הרגיש  ואלא אפילו יודע ממי נפל, הרי אל ע של מי המעות,שאינו יוד םמעות הרי אלו שלו, לא משוהמוצא : תשובה
אמנם יתכן שבזמננו  ו).ו"ע (חו"מ סימן רסב ס"כמבואר בש ה, והתייאש מהכסף,בכיסו בכל שע ם עשוי למשמשהבית שנפל ממנו, שאד בעל

 מי ת,לבדוק במצלמו ו מתייאש, ויבקשאח"כ, האובד אינ וואפשר לראות ממי נפל ומי הרימ טנות,ת אפילו הקבכל החנויו תשיש מצלמו
לזהותו, יש לחוש שהאובד  וים, ואם יראו מי הגביהו, יוכלהקונ תחנות כזו שהבעלים מכירים א הולכן יש לבדוק את המציאות, אם ז מצאו.

 הרי שהבעלים א יוכלו למצאו,במצלמות מי מצאו, ל ום הרבה גויים, וגם אם יראשם ג ה, שישוהדין נשתנה, אבל בחנות גדול ,לא התייאש
  (הגר"י זילברשטיין, שם)   ו שלו.הרי אל ן שלמתייאש ונשאר הדי

                          

את  וזורק, אוכל את מה שבחוץ מבשל את מה שבפנים, אתה מוריד את מה שבחוץ,                    
  פנים?במה ש

       נ"י שמואל ודוד משולםשם הזוכה:                    .הקודמת: חידהתשובה לחידה                   
  

  משפחת שוייגר להולדת הבן      שרון להולדת הבת        –גונן משפחות : העירמרכז 

  הנכדהבן להולדת (מרכז העיר) גוז  –משפחות ורנר           משפחת ברנדמן להולדת הבן  : גני הדר

  
ל  037608833בפקס:  פתרונות לחידות והודעות לשמחות ניתן לשלוח עד יום שני בבוקר  למיי  a7608833@gmail.comאו 

 חידה שבועית      

 פינת ההלכה



  
                                                           

                                                          

      

    

  

 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

          

 ')גביאורים ,מוסר, והנהגות הנלמדים מפרקי אבות(פרק                  
ה ְדָבִרים  ֲעַקְבָיא לׁשָ ׁשְ ל ּבִ ּכֵ ה ְדָבִרים ְוֵאין ֶבן ַמֲהַלְלֵאל אֹוֵמר,ִהְסּתַ לׁשָ ׁשְ ל ּבִ ּכֵ ִהְסּתַ

ה ָבא ִליֵדי ֲעֵבָרה  בותישלושה ס ישנם יען כי ,אלו דברים ג׳ התנא בחר: ַאּתָ
 ,במרום החשבון שכחת -ג ,ייםנגופ וגיםנתע  -ב  גאוה -אדם א בני שגורמות חטאי

 וכנגד,הולך אתה ולאן אמר ,ייםנגופ וגיםנתע גדנוכ ,באת מאין אמר הגאוה גדנכ לכן
 )יעבץ יוסף ר׳ (החסיד.וחשבון דין ןתלי עתיד אתה מי ולפני אמר ,החשבון שכחת

 
ה ְדָבִרים  ֲעַקְבָיא לׁשָ ׁשְ ל ּבִ ּכֵ ה ְדָבִרים ְוֵאין ֶבן ַמֲהַלְלֵאל אֹוֵמר,ִהְסּתַ לׁשָ ׁשְ ל ּבִ ּכֵ ִהְסּתַ

ה ָבא ִליֵדי ֲעֵבָרה רבי  הגה"צ שאל מרן :זצ"ל שח הגה"צ ר' יעקב גלינסקי: ַאּתָ
"ל: אינני מבין את תחילת דברי המשנה "ואין אתה בא לידי זצ לאפיאן אליהו

ההסבר הוא פשוט, תשמעו רה יש ידיים "ידי עבירה" אתמהה?!.יעברה" וכי לעב
, )סוטה ג'(כידוע "אין אדם עושה עבירה אלא אם כן נכנס לו רוח שטות" ותבינו.

קורה שאדם מקבל התקפת שיגעון ועושה מה שעושה, טוב, ד' ירחם, אבל 
בלת התקפת שיגעון, נו, יק -תתבייש לך לפחות, עשית עבירה  -אומרים לו 

בל התקפת עצבים באמצע הרחוב, שהבושה מלווה יכאותו אחד שק -תתבייש! 
ואז כאשר היצר יבוא שנית, תאמר לו "די. ותו. הוא מתחבא בצידי דרכים. א

. ועל זה נאמר בחז"ל: "העובר עבירה תניח לי, ביישת אותי בשגעון, מספיק, די!"
היצר חושש מכך, מהבושה שתטיב עם ומתבייש בה מוחלים לו על כל עוונותיו".

ת השכל של עובר העבירה, האדם, לכן הוא מקדים רפואה למכה, ממהר לקנות א
זו היתה התקפת שיגעון? מה פתאום, מה שעשית איננה  "וכיהוא אומר לו: 

עבירה!, מותר ואפשר לעשותה אפילו באמצע רחוב רבי עקיבא, אין לך 
אתם יודעים, המשוגעים אומרים שאחרים הם המשוגעים...  להתבייש" מה

של כל בני ברק היא  יצפההר השיכור אינו אומר שהראש שלו מסתובב, אלא
המסתובבת... גם בענינינו, העבירה משגעת אותו עד כדי כך שלא מבין 

כל עוד האדם מבין שמה שעשה מאוס, יש שהשתגע. ואלו הידים של העבירה.
לו סיכוי טוב, אבל אתם יכולים לראות אנשים, שדברים שפעם היו אצלם דחויים 

 (להגיד).ום, זה האסוןובזויים, היום הם כמעט מעשים שבכל י
 

י  ַרְדיֹון ַרּבִ ן ּתְ ְבֵרי תֹוָרה, ֲהֵרי ֶזה ֲחַנְנָיא ּבֶ יֵניֶהן ּדִ ִבין ְוֵאין ּבֵ ּיֹוׁשְ ַנִים ׁשֶ אֹוֵמר, ׁשְ
ֱאַמר   ּנֶ ב ֵלִצים ׁשֶ ב: (תהלים א), מֹוׁשַ ב ֵלִצים לֹא ָיׁשָ  התנא כונת  בודאי כיּוְבמֹוׁשַ

שנים  ישבו אשר אפשר איך ,יפלא באמת לכן ,שהם יראי שמים אנשים על ,לומר
 הוא לא בגללם אלא המקום בודאי ? ,תורה דבר שום ידברו ולא ,שהם יראי שמים 

 באמת וזה קדושת התורה שם לחול אפשר אי לכן ,ֵלִצים מקודם שם שישבו ,גורם
ב: שם נאמר ,הפסוק מן נלמד ב ֵלִצים לֹא ָיׁשָ ֵרי ָהִאיׁש ... ּוְבמֹוׁשַ במקום  היינו ,ַאׁשְ

 ,התנא שסיים וזה ,המקום טומאת לו תזיק לא למען ישב לא ,מקודם לצים שישבו
השכינה  אזי ,תורה דברי ביניהם   ויש ,שנים  יושבים  אם  אשר
וטהור.   שהוא קדוש המקום בגלל ,שם שורה
 ע)מזלאטשוב זי" ר' מיכל בשם צדיקים" ("שפתי

 
י  ן ַרּבִ ּנּו עֹל ְנחּוְנָיא ּבֶ ל ָעָליו עֹל ּתֹוָרה, ַמֲעִביִרין ִמּמֶ ל ַהְמַקּבֵ ָנה אֹוֵמר, ּכָ ַהּקָ

ּנו ֹעל ּתֹוָרה, נֹוְתִנין ָעָליו ֹעל ַמְלכּות ְועֹל  ֶרְך ֶאֶרץ. ְוָכל ַהּפֹוֵרק ִמּמֶ ַמְלכּות ְוֹעל ּדֶ
ֶרְך ֶאֶרץ: הנה  רעה מחשבה כן לא ,מצרף למעשה הקב״ה טובה מחשבה אשר ידוע ּדֶ

 שלא אף ,תורה עול על עצמו אדם לבדה שמקבל הקבלה לכן ,למעשה מצטרפת אינה

 הפורק ורק ,כן אינו בפורענות אבל ,ארץ ודרך מעול מלכות אותו מצילה  ,עוד למד

ודרך  מלכות עול עליו נותנים אז רק ,תורה במעשה עול ממנו
 אבות) (בתי .ארץ

 
י  ים... ֵאין לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ֶאְלָעָזר ַהּמֹוָדִעי ַרּבִ ֵני ֲחֵברֹו ָבַרּבִ ין ּפְ ְלּבִ אֹוֵמר,...ְוַהּמַ

א: ״ומה  זה ואמרו,הבא לעולם חלק לו שאין ,ב״רוצח״ חכמים אמרו שלא ַהּבָ

 ,חטאו בגודל ומחשב,לו מרה ונפשו ,ונאנח דואג ימיו כל ,שהרוצח לפי ?ב״מלבין״

 ולכך .כך כל דואג ואינו ,בעיניו חטאו גדול אין ,המלבין .עליו ומתוודה מתנחם והוא

 וזה ,התשובה מדרכי אחת העוונות על שהדאגה לפי ,לעולם הבא חלק לו אין כי אמרו

 לו חלק ״אין בו הזכירו זה ומטעם .התשובה מן רחוק הוא ,כך כל נפשו עלובה אין

 .("שערי תשובה" לרבינו יונה)ברוצח כן אמרו שלא מה ,הבא״ לעולם
 
 

                                                                                                           

                   לקט פירושים על פרשת השבוע                
ֵעיֶהם ְלָכל ַחּטֹאָתם : נחלקו  ׁשְ ל ּפִ ָרֵאל ְוֶאת ּכָ ֵני ִיׂשְ ל ֲעֹוֹנת ּבְ ה ָעָליו ֶאת ּכָ ְוִהְתַוּדָ
חכמים מהו סדר הוידוי. רבי מאיר אומר ״עויתי, פשעתי וחטאתי״, כלשון 

אותם״, וחכמים אומרים ׳חטאתי עויתי המקרא שלנו, ׳עוונות... פשעיהם... חט
אמרו חז״ל שהרי פשעתי׳. ברם, אפשר לבאר שבעצם אין ביניהם כל מחלוקת.

׳׳כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו׳׳. פירוש, היצר הרע בבואו אל האדם 
הגדול, דרכו היא לפתותו כבר מתחילה בדבר החמור יותר. שכן אמרו חז״ל 

לילה אל תהרהר אחריו ביום, שודאי עשה ״אם ראית צדיק שעבר עבירה ב
תשובה״. נמצא שאם יבוא אליו תחילה בעון קל, והוא הרי מיד יחזור בתשובה, 
שוב לא יצליח לפתותו בדבר החמור. לכך מיד הוא בא אליו בעון חמור, ואף 
אם יכשל עמו בעון החמור, עדיין יש מקום לפתותו ולהכשילו בעון קל. אשר 

צריכה להיות באופן זה, מן החמור אל הקל, ולהתוודות על כן, גם תשובתו 
אבל אדם בינוני, היצר מפתהו תחילה בדבר  בנוסח ״עויתי, פשעתי, חטאתי״.

הקל ומשהצליח עובר אל היותר חמור, וכן הלאה. לכך גם להתוודות צריך מן 
  הקל אל החמור, בלשון ״חטאתי, עויתי, פשעתי״.

 אל מסלנט)(פנינים משולחן גבוה בשם רבי ישר
 
 

ְטָהרּו: בגמרא  ר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמּכֹל ַחּטֹאֵתיֶכם ִלְפֵני ה' ּתִ י ַבּיֹום ַהּזֶה ְיַכּפֵ ּכִ
מסכת ברכות (דף לד:) "אמר רבי אבהו מקום שבעלי תשובה עומדין צדיקים 
גמורים אינם עומדין"! את מעלת בעל התשובה ניתן להבין על פי משל: שני 

האחד קנה לעצמו מזון ומשקה  -שובבים בילו את זמנם בבטלהאחים נערים 
ואכל ושתה לשובע נפשו, ואילו אחיו השתובב עד שטיפס על שולחן ממנו 
נפל ונחבט כהוגן... כאשר שמע אביהם על מעלליהם, העניש אותם והיכה 
אותם... לבסוף נכמרו רחמי האב על הבנים, וברצותו לפייסם נתן לראשון 

שתי מטבעות.התמרמר הראשון ופנה אל אביו בשאלה: מדוע  -מטבע, ולשני 
לא רק  -ענה האב  -קיבלתי רק מטבע אחת בעוד אחי קיבל שתיים? אחיך 

שהתייסר כאשר נפל מן השולחן, עוד הכיתיו, לכן קיבל שתי מטבעות, ואילו 
אתה בילית בנעימים, אכלת ושתית, אלא שלבסוף נענשת, על כן קיבלת רק 

מעלתו גדולה, כי צערו כפול  -כן הוא גם הנמשל. בעל התשובה מטבע אחת. 
בזמן שחוטא צערו רב, ולאחר מכן בשובו מחטאו, שוב  -ומכופל, בראשונה 

עולה לנגדו רוב חטאיו והוא מצטער ובוכה בכי רב... לכן אמרו חז"ל שבמקום 
 יד מדובנא)(משלי המגשבעלי תשובה עומדין, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד! 

 
 

מֹוָך ֲאִני ד' הגה״צ רבי משה רוזנשטיין משגיח דלומז׳ה היה  וָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ
תי, שיהא האדם שמח בכל דבר שמהנה יאומר: מהו ״ואהבת לרעך כמוך״ האמ

ם שהוא עצמו לא נהנה ממנו. וכך היה מטעים את דבריו:רבי את חברו, הג
ישראל מסלנט רגיל היה להביע רגשי סיפוק ושמחה מרובים, על האושר הנופל 

מעיר ר׳  -בחלקם של הבריות בכל עת שהשמש מאירה לעולם. האמת היא 
שאף אנו כולנו היינו צריכים כך לשמוח. אלא מה, מכיון שיצר לב  -משה 

עוריו, והאדם הוא אנוכי ואגואיסט, לפיכך אינו שמח אלא בדבר האדם רע מנ
שרק הוא לבדו נהנה ממנו ולא אחרים. לא כן ר׳ ישראל, כיון שהיה מקיים 
מצות ׳ואהבת לרעך כמוך׳ באמת ובתמים, ממילא יכל גם לשמוח בטוב שנהנה 
, הימנו העולם כולו, ולרוות מכך מלא נחת, כאילו שרק הוא עצמו נהנה הימנו

 פנינים משולחן גבוה) (            ואף אם רק אחרים נהנים והוא אינו בכללם.

 
 

מֹוךָ  מסופר על גוי שבא ללמוד כל התורה ) ל״א, שבת(בגמרא - וָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ
(מה ששנאוי ״״דעלך סני לחברך לא תעביד: כולה מפי הלל על רגל אחד והשיבו

מה טעם אמר לו בלשון זו ולא כפי , לכאורה יש להקשות. עליך אל תעשה לחברך)
אלא שמושג־הפיסגה אשר גוי מסוגל ?. שכתוב בתורה ״ואהבת לרעך כמוך״
אסור להכאיב לאף . ולתלא לגרום רעה לז, לקלוט בשכלו זהו רק הצד השלילי

אין שכלו מסוגל לתפוס , לאהוב את השני כנפשך, ואילו את הצד החיובי, איש
 )חידושי הרי׳׳ם (.לכן דיבר הלל אל הגוי בשפה המובנת לו, כל עיקר

 
 

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים
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-"אור שמח"מח"ס (דווינסקהכהן מפעם נכנס רב אחד לבקר את רבי מאיר שמחה

היה שקוע במחשבה ושכח לבקש את האורח  רבי מאיר שמחה . )"משך חוכמה"
לשבת. אחר כך התנצל ר׳ מאיר שמחה וסיפר לרב האורח מעשה ששמע 
מפי רב אחד: פעם בא הקיסר לעירו וכיבד את הרב בביקור בביתו. הרב 

נרגש והוא בירך את הקיסר ברכה שתיקנו חז״ל, ומתוך כך שכח לבקש  היה
את הקיסר לשבת. שאל הקיסר: ״האם זהו מנהג יהודי, שאין מבקשים אורח 
לשבת״? ענה לו הרב: ״בשעה שהקיסר נכנם לביתי נעשה הוא בעל הבית 

 ואני האורח. אני מחכה אפוא להזמנת הקיסר שאוכל לשבת״...
 
 

הטעם שמכסים הסכין בעת ברכת המזון לפי שמזכירין ברכת הארץ שהוא 
מטל השמים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש" מכסים הסכין " ברכת יעקב

בך תחיה" וכתיב" כי לא ינוח שבט הרשע על שהוא ברכתו של עשו" ועל חר
  (ספר המטעמים בשם מטה משה)גורל הצדיקים" 

  

"ל, שפעם שאל בחור מה מספרים על מרן הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ
דע להשיב וטען שלא למד בפסי ביראות"... הבחור לא י סירכא" " דינה של
חייך רבי איסר זלמן ואמר: גם בלי ללמוד עירובין עליך לדעת מה  .עירובין

[סביב בורות המים, תיקנו חכמים להעמיד שיהיה לך מושג בענין!   ,""הם "פסי ביראות

", לעומת זאת, הוא בכלל מושג סירכא" הותר לטלטל שם]. ועי"ז , עמודים –ארבע פסים 
שבמסכת חולין. או אז, היית מבין שהשאלה מה   שחיטההלקוח מהלכות 

בדיחה בעלמא, שמי שאינו תופס   בפסי ביראות' אינה אלא סירכאדינה של '
בשני חלקים חשובים  סימן שלא קיבל מימיו אפילו מושגים מינימליים –זאת 

גם מי שלא למד עירובין מעולם צריך שיהיה לו לכל הפחות ...אלו מהתורה
" לא ש"סירכה לפחות מהו "פסי ביראות" ושידע "מושגים" בעירובין, שידע

לומדים אותו אבל מעט  קשורה אליה. כל מקצוע בתורה גם אם איננו
הקדמה זו נועדה להבהיר נקודה אחת: .'אינטליגנציה' צריך שיהא לכל אחד

כולו על בוריו, אבל קצת   יכולים להגיע לידיעת נושא התפילהגם אם איננו 
איזושהי ידיעה  ,''אינטליגנציה' צריך שתהיה לנו. מוכרחים 'לקבל מושגים

ע"ב)  יזהגמרא במסכת מגילה ( .הכללי והתוכן של התפילה המיבנה על
את הקשר ,עשרה-מבארת בהרחבה את ענין סדר הברכות שבתפילת שמונה

רכה לברכה שבאה אחריה, ומדוע נקבעה הברכה דווקא ראשונה, בין כל ב
 .שם יעויין ',וכו כן אחרי או שביעית או שמינית, ולא לפני  ,שניה

שלימוד גמרא זו, הוא  "לזצ פטרבורגר איצל'ה רבי הגה"צ בשם ומקובלנו
לדעת עד כמה הדברים נכונים,  יווכח בתפילה. מי שינסה זאת סגולה לכוונה

[שזה הרבה זמן ביחס לכוונה שלושה -בתפילתו לפחות יומיים  ויזכה לכוון יותר טוב

מדוע זה כך? כי כאשר אדם רואה סדר בדברים, איך ברכה אחת .]!בתפילה
אחר בתפילה. כשיודע  'גישמאק'הדבר נותן לו   - קשורה לחברתה הקודמת לה

לסליחה, סליחה לגאולה,   תשובה קשורההוא שדעת קשורה לתשובה, 
כאריח על גבי    ולרפואה וכן הלאה, שאין אלו קטעים בודדים אלא הכל בנוי

 זצ"ל) הגה"צ ר' שמשון פינקוס זצ"ל(.יש לו טעם והנאה בתפילתו –לבנה 
 
 

הדין הוא שאסור לשנות תפלין של ראש לעשותה של יד, איך יתכן  שאלה:
 שיהיה  מותר?

עדיין עליו מותר לשנות אפילו משל הניחן אם היו חדשים, שלא  תשובה:
ראש לשל יד ואין בזה העברה מקדושה חמורה לקדושה קלה אפילו שזמנם 

 ספר החידות)(לצורך הראש, לפי שהזמנה אינה כלום.  םוהכינ

מח"ס(דווינסקמנכנס רב אחד

כח לבקש אתרבי מא.)"וכמה
מעשה האורח לרב וסיפר שמחה מאיר ר׳ התנצל כך אחר ת.

                                    תורה של בדרכה ורעיונות מחשבה נצנוצי פתגמים                                                                              
   )רמב"ן( .כל הבוטח מאמין,ואין כל המאמין בוטח                                                

   )ר' שלמה אבן גבירול. (ךבהלאואל תמהר לגלותו  ,ךביכל דבר אותו תסתיר מאו                   

  )רבי פנחס מקוריץ( אדם אחר. בשום בכל אדם יש דבר יקר שאינו נמצא             
                                                              

וקבלת העלון והארות ,הערות  ,תגובות
 :במייל,

s3241625@gmail.com 

ָרֵאל: ֵני ִיׂשְ ם ִלי ּבְ ים ַאּתֶ ּיִ וכי כושיים שמן והלא ישראל  ֲהלֹוא ִכְבֵני ֻכׁשִ
אף ישראל משונין במעשיהן מכל שמן אלא מה כושי משונה בעורו 

שלשה סימנים יש באומה זו הרחמנים והביישנין (מועד קטן טז:) האומות 
 ).עט דף-יבמות( וגומלי חסדים

אחד סיפר לנו מה ששמע  תלמיד חכםסיפר הגאון ר' יצחק זילברשטיין שליט"א :
אחד מנהגי המוניות בעיר בני  אוזניו ביום הפורים תשע״ג, מבעל־המעשה,ו במ
צהלה, בעיצומו של יום הפורים, כשהאווירה ברחובות היתה גדושה בשמחה וברק

ילדים קטנים הנכרכים אחריו,  באדם אחד, ולצידו  -סיפר נהג המונית  -הבחנתי 
העוצר כמה נהגי מוניות ושואל אותם דבר־מה, והם כנראה משיבים לו בשלילה. 

רחמיי נכמרו כך הוא עובר מנהג אחד לרעהו, ואף אחד אינו מכניס אותו למוניתו.
בר, והאם אני יכול לעזור לו. הוא סיפר על האיש, ונגשתי אליו ושאלתי במה מדו

שיש לו תור דחוף לרופא בתל אביב, והוא זקוק למונית שתסיענו לשם, ותמתין 
כיון שיש במקום עד לסיום הביקור הרפואי, ואחר כך תקחנו בחזרה לבני ברק.

שקלים, אף אחד אינו מוכן להסיע אותי לתל אביב, במיוחד ביום  בארנקי רק 
כזה, שבו יש נסיעות רבות בתוך בני ברק, וחבל לנהגים להיתקע ולהשתרך 

בו־ברגע החלטתי, סיפר הנהג, שאקפוץ על בפקקים בדרך לתל אביב, אמר.
המצוה הגדולה שנקלעה לידי, ולמרות החשש מפקקים גדולים אסיע את האיש 

ואם לא די בכך, הודיע הנהג לאיש שהנסיעה הלוך־ושוב, יו לתל אביב.וילד
וההמתנה בצידה, תהיה חינם אין כסף! ׳היה לי בטחון מלא בהשי״ת שלא אפסיד 

אמר ועשה. לא חס על כספו ועל זמנו, והסיע את האיש לביקור מכך מאומה׳.
והנה, בהיותו כבר בדרך הרפואי, המתין לו עד שסיים ולקחו בחזרה לבני ברק.

חזור, מאותת לו פלוני לעצור. איש זה היה צריך להגיע לפתח תקוה, ולכן העלהו 
הנהג לרכב, והתוכנית היתה שלאחר שיחזיר את הנוסע לבני ברק ימשיך איתו 

ילדיו שישבו מאחור, עוררו את תשומת־ליבו של הפלוני  האיש ו־לפתח תקוה.
ית, והוא שאל את הנהג מי הם. הנהג אותת לו ברמז שמדובר ביהודי שעלה למונ

האיש האזין לדברים, ולפתע פנה אל העני  עני, וסיפר לו בלחש את כל המעשה.
ואמר בקול רם: אם אין לך כסף למונית לתל אביב, מן־הסתם גם אין בידך 

הלה ועד שאפשרות כספית לקנות משלוח מנות, כדי לשלוח לחבריך וידידיך.
שקלים ומסרם הספיק להגיב, הושיט הפתח־תקוואי את ידו לכיסו, שלף משם 

לא עוברת דקה, והאיש פונה שוב לו. ׳כסף זה ישמש אותך למשלוחי מנות׳, אמר.
אל האדם שישב בספסל האחורי, ואומר: הרי חג הפסח מתקרב, ואני מניח שגם 

שקלים עבור  2,000 כסף למצות ויין לא יהיה לך! ומושיט שוב ידו לכיסו ומוציא
לאחר שהאיש ירד בבני ברק, פונה הנוסע מפתח תקווה אל הנהג,  מצרכי החג.

ושואל אותו מה מחירה של הנסיעה לתל אביב שעשה עבור העני, וכמה היה 
האיש הושיט  .םשקלי גובה ממנו אם היה לו כסף? הנהג השיב שמדובר בכ־

שקל נוספים, ומסרם לנהג.  ידו בפעם השלישית לכיס־חליפתו, והוציא משם 
תראה כמה ות.׳זה שכרך עבור המצוה שעשית', אמר, וירד מהרכב, בלא להזדה

הרווחתי בנסיעה זו, אומר הנהג לת״ח שפגש בבני ברק. גם זכיתי לעשות מצוה 
כל כך גדולה, גם הייתי השליח שבאמצעותו הגיעה התרומה לידי היהודי העני, 

אין לי כל "ובסופו של דבר גם אני עצמי הרווחתי על אותה נסיעה בכפל־כפליים.
, "האיש שעלה למונית. אם אתה שואל אותי, היה זה אליהו הנביא מושג מי היה

)ברכי נפשי(אמר הנהג בתמימות יהודית טהורה.

 

ת
בך תחיה" וכתיב" כי לא ועל חר

מטעמים בשם מטה משה)

"ל, שפון רבי איסר זלמן מלצר זצ
דע להסי ביראות"... הבחור לא י

עיר ללמוד בלי גם ואמר: זלמן סר

ק
שאין אלו קטעים בודדים אלא הכ

הגה"צ ר' שמשון פינקו(.והנאה בתפילתו

אסור לשנות תפלין של ראש לעשו

שלא מותהניחןחדשים, עליו עדיין

, ק
ב: ״בשעה שהקיסר נכנם לביתי נע
כה אפוא להזמנת הקיסר שאוכל ל

ן בעת ברכת המזון לפי שמזכירין
שמים ומשמני הארץ ורוב דגן ות

ו"
ם ומשמנ הארץ ורוב דגן ות שמ

חר ועל לא" כי וכתיב" תחיה" בך

הכהן מ לבקר את רבי מאיר שמחה
היה שקוע במחשבה ושכאיר שמחה

ה לרב וסיפר שמחה מאיר ר׳ תנצל

והכיוהכי

  תורהשלבדרכהורעיונותמחשבהנצנוציפתגמים

טח מאמין,ואין כל המאמין בוטח
ךבהלאואל תמהר לגלותו ,ךבימאו

נמצא אחבשוםשאינו אדם

ֵמי ְתּגָ ָתאיְ אֹורַ ְתָּגֵמי ִמִּפתִמּפִ
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"ַוּיֹאֶמר ה‘ ֶאל ֹמֶׁשה ַּדֵּבר ֶאל ַאֲהרֹן ָאִחיָך ְוַאל ָיבֹא ְבָכל ֵעת ֶאל ַהּקֶֹדׁש ִמֵּבית 
ַלָּפרֶֹכת ֶאל ְּפֵני ַהַּכּפֶֹרת ֲאֶׁשר ַעל ָהָארֹן ְוֹלא ָימּות ִּכי ֶּבָעָנן ֵאָרֶאה ַעל ַהַּכּפֶֹרת" 

.

.

. "ְוִׁשַּלח ְּבַיד ִאיׁש ִעִּתי ַהִּמְדָּבָרה" 

:  

 - 

"ְוַכְרְמָך ֹלא ְתעֹוֵלל, ּוֶפֶרט ַּכְרְמָך ֹלא ְתַלֵּקט:  ֶלָעִני ְוַלֵּגר ַּתֲעזֹב אָֹתם, ֲאִני ה' 
. ֱאֹלֵקיֶכם" 

  

. "ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ִּתיָראּו ְוֶאת ַׁשְּבתַֹתי ִּתְׁשמֹרּו" 
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א. האם צריך לעמוד בפני גבאי צדקה?

.

 

.

.

ב. מה הענין בחליצת התפילין בראש חודש לפני תפילת מוסף?

 .

.

.

 

   

 



                                                                                         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 . מלך פעם היה    נקודה למחשבה
 הציירים שלושת את אליו הזמין הוא. קנודיו בציור שחפץ. אחת בעין עיוור

 אם ,להם אמר ראות. דיוקנו את לצייר מהם וביקש. במדינה ביותר הידועים
 לכם אגמול. יפה אותי תציירו אם. אבל. להורג אתכם אוציא - רע יצא דיוקני
 שראו מה את צייר ר הצייר -ביותר הורודים לחלומותיכם ולמעבר מעל

 . עיוורת אחת עין בפירוש בה וראו דיוקם את למלך והגיש, עיניו
 

  -המלוכה לבית ת באשמת להורג להוציאו המלך ציווה מיד
 עיניו כששתי המלך את צייר - לחברו שקרה מה ןניסיו למוד. ר הצייר

 . בעליל ורואות. קדימה מסתכלות, פקוחות
 חכם שהיה. ר הצייר -האמת ועיוות שו להענישו ציווה המלך
. הטובה. האחת העין את רק הראה וכך. בפרופיל המלך את צייר. חבריו משני

 . לרוב ב זהב עליו הרעיף המלך
 .הארמון של הרשמי הצייר להיות אותו ומינה

 

 , האמת את להגיד בין ה איפה לדעת צריך בחיים
 שבין דקה התפר על ובחוכמה בזהירות להתהלך או, השקר את או

 (העורך) . שלום לפעמים לעשות כדי...שניהם
 

 תחי׳      :    :אימוהונצח ע״י                הי״דלהחייל          העלון לעילוי נשמת 

 בעל "ערך השלחן" ועוד,, יצחק טייב רבי
  היה שקדן גדול בתורה,ומגודל השקידה

כל אבריו, אשר אחזו רפיון גדול ב, 
והרופאים גזרו שיוליכוהו לכפר אחד דמדליא ובסים 

רבי    אויריה להחיות אבריו ועורקיו וגידיו.  
 יצחק לא שת לבו גם לזאת,

 

טובתוך הכפר עצמו לא היה נח ולא היה שקט 
 .י אם זמן מועט בעל כ"ד שעות היוםושקידתה כ 

 

 ַמןֶאְלָחָנן ַוֶסרְ זֹו ִּבְלַבד ֶׁשָהַרָּבנִית ֵאֶׁשת ַהָּגאֹון ַרִּבי  ֹלא
הי"ד נְָׂשָאה ִעם ַרִּבי ֶאְלָחנָן ָּבעֹל ַעל יְֵדי נִּוּוט ַחּיֵי ַהַּביִת 
ְּבִצְמצּום ּוְבִהְסַּתְּפקּות ַּבּמּוָעט ֶׁשַּבּמּוָעט; ִהיא ַאף ִסּיְָעה 

ַֹל ְּבַהְחזַָקת ַהיְִׁשיָבה  ֶׁשַרִּבי ֶאְלָחנָן נִֵהל   ְּבפע
ֶהָחֵפץ ַחּיִים ְּבֶמֶׁש ָחֵמׁש ָׁשנִים, ִמְּׁשנַת  ְלִפי ַּבָּקָׁשתֹו ֶׁשל

תרע"ז. ַמָּצָבּה ַהַּכְלָּכִלי ֶׁשל ַהיְִׁשיָבה ָהיָה ָקֶׁשה ְּביֹוֵתר. 
ַֹח זֹאת ֶהְחִליָטה ָהַרָּבנִית ַלֲעסֹק ְּביִּצּור ַסּבֹון ּוִבְמִכיָרתֹו,  ּוְלנכ

יְִׁשיָבה. ְוזֹאת ְּבנֹוָסף ִסּיְָעה ְלַכְלֵּכל ֶאת ְּבנֵי הַ  
 ְלע ַּכְלָּכַלת ַהַּביִת ֶׁשָהיָה מּוָטל ַעל ְּכֵתֶפיָה.

העומר שבעיצומה אנו מצויים,  ספירת
המוליכה אותנו מחג הפסח לחג השבועות, 
מלמדת את הרעיון הגדול הזה: בני ישראל 

ממצב של   ר לא יכלו לעבור 
עבדים במצרים למקבלי התורה בהר סיני. 

 -פירת העומר לשם כך ניתנה להם ס
ל שבעה שבועות תמימים של 

, שלב אחרי שלב, עד שיהיו 
ראויים לקבל את התורה. וכך גם אנו: מי 
שרוצה להתקדם בבטחה, עליו לעשות 

, זאת בהדרגה ובאיטיות, 
אחרת הוא נידון מראש  - 

 לכישלון ולהתרסקות.

בש"ס  זצ"ל בקיא יעקב יוסףרבי  היה
חלקי  4ובפוסקים בצורה נפלאה ביותר, את כל 

השו"ע ידע על בורים, עד כי אפשר לומר עליו 
דם ושו"ע. בכל נושא שהיית  

 שואל אותו היה עונה במדויק 
 ומצטט את המקור כולל סימן וסעיף, 

 

בשו"ע היה מציין  ע ואם היה מופיע 
 בדיוק את מס' הפעמים והסימנים

ימיו הקדיש רבינו   כל
ללימוד ועסק זצ"ל  החיד"א

בתורת אלקים חיים,עבורו 
הייתה יקרה מפנינים, ומתוקה 

ב מדבש ונופת צופים,לרוב 
שה, לא לתורה הקדו 

הירפה ממנה אפילו שעה קלה 
יומם וליל.בהיותו לבדו בביתו,  

 

ובשבתו עם חברים, בימי שלוה 
ונחת ובימי מלחמה וצער, 
-בבריאותו, ובשעת חוליו

בהיותו מוטל על ערש דוי, 
בשער מקומו ובשליחותו בקרית 

פנה   .חוצות. 
רבנו ללימודו, ישב והגה בדברי 

 תורתינו הקדושה, 
ולא פסיק פומיה מגירסא 

 באורייתא תדירא.

נדיר מדורות ראשונים  היה הגאון הגדול, המקובל  חזיון
האלקי, חסידא קדישא ופרישא, צדיק יסוד עולם, איש 

זצוק"ל. דמות פלא  חיים עדס אברהםמופת, רבנו 
ומה בתורה בכל שעה, בכל מצב, בכל של התמדה עצ

הן בתלמוד ובמפרשיו, הן בשולחן -
ערוך והפוסקים, הן בלימוד תורת הקבלה, כתבי האר"י 

 זיע"א, שידען היטב על בורין.  והרש"ש
 

עמל ויגע יומם ולילה בצניעות ובסתר, וזכה להמנות על 
-היהגדולי הדור בנגלה ובנסתר. מגדולי מרביצי התורה 

שנים רבות למד תורה לתלמידים מובחרים בפשט 
בארץ  ו ובקבלה, שלימים צמחו והיו 

ישראל ובחוצה לארץ. כן זכה למשפחה ענפה של גדולי 
 ומרביצי תורה עד ימינו אלה.

 בחיים יש הרבה סיומים, 
 אך כל סיום הוא 

 גם התחלה.

בנים לבניך שלום על ישראל"  וראהה"
.דרכם של בנים שהם מלאי טענות כלפי 

להם,  ם ההורים, על שאין הם 
להם די צורכם. אבל  ם ושאין הם 

 כשהם מגיעים לשלב של 
  –יך" "ראה בנים לבנ

, והם םכשהם עצמם 
אז -שומעים מפי בניהם אותן טענות, כי

ם הם מתחילים  –"שלום על ישראל" 
 , ואין להם עוד טענות אל הוריהם.

 מדהים ביותר בבני האדם? מהה"
"בני האדם מאבדים את בריאותם כדי לצבור 

כדי להציל  את כספם ם ואז הם  -כסף 
 את בריאותם. 

בשל מחשבותיהם על העתיד הם שוכחים את 
וכך אינם חיים לא למען ההווה ולא  -ההווה 

 . 
ובה בשעה שהם חיים כאילו לעולם לא ימותו, 

 הם מתים כאילו מעולם לא חיו."

ין אדם נוגע במוכן לחבירו" חז"ל בלשונם "א דייקו
בן איש ,אמר ה"ם ולא אמרו אין אדם 

":לומר,שלא רק שאין יכול האדם ליטול את המוכן חי
 אין יכול לנגוע בו כמלוא נימא. ו,לחבירו,

מחצית מהחיים אדם מפסיד 
בכיסופין על העתיד, ואת החצי 

 השני בצערֹו על העבר.

 

    
 19:07 19:59 20:51 

19:05 19:57 20:48 
19:07 19:59 20:51 

 
19:05 19:57 20:49 

"" " 

 לא חשוב מה אתה אוכל, חשוב מה אוכל אותך.



 

אחת נקלעה לסופה  ספינהה
חזקה בלב הים, לפתע אחד 

הנוסעים שלא ידע לשחות נפל 
למים והתחיל לצעוק הצילו, אבל 

הנוסעים פחדו בשל הגלים 
ד לא קפץ, הגבוהים ואף אח

 פתאום איזה בחור אמיץ קפץ, 
 

אחז את הטובע תפס בגלגל 
ההצלה שזרקו לו והציל אותו 
מטביעה, לאחר האירוע עשו 

מסיבה על סיפור ההצלה ונתנו 
את המיקרופון לאותו אחד 

שהציל את הטובע שיגיד כמה 
מילים והוא אמר : אני רוצה 

םשיקום 

hamaor.netכל העלונים: 

 

 באבות התנא דברי בביאור החיים אורח חלק את פותח הטורים בעל יעקב 
 כצבי רץ כנשר וקל כנמר עז הוי, אומר תימא בן יהודה) א"ע קיב פסחים, כ"מ ה"פ(

 .שבשמים אביך רצון לעשות כארי וגבור
 בדברי מתחיל ישראל תפוצות בכל ומקובל חשוב כה הלכתי ספר דועמ, קשה ולכאורה

 היפך, טורפות חיות – רעות מידות יש אריה, נשר, נמר אלו לחיות, ועוד, באבות התנא
 התנא מצוונו כיצד כן ואם, בהם היהודי האיש שחייב והטובות האציליות המידות

 ?אליהם להידמות
, במצוותיו ודבק' בה מאמין כיהודי הישרדל ניתן לא אלו מידות דבלי ללמדנו 
 התורה את ולקיים לשמור יצליח לא הוא, ודבר דבר בכל וותרן רך יהיה האדם אם

, להתפשר מתחילים אם, ואופן פנים בשום המצוות בקיום להתפשר אסור, והמצוות
 ללמדך זו בפיסקא ספרו את הטור פותח לכן. חלילה אובד והכל, קרח נהיים לבסוף
 '.ה בעבודת כנשר וקלות כצבי זריזות, כארי וגבורה כנמר עזות להיות צריך דישליהו

 מכמני בכל ובקי עולם גאון היה, , ל"זצ אברמסקי יחזקאל רבי הגדול הגאון
, הקדושה מהתורה דעת הסיח לא דעתו על עומדו שמיום עצמו על והעיד, התורה

 העמיד שם, בלונדון ד"כאב יהןכ, לראותו זכיתי אני ואף, אלוקים כמלאך הייתה דמותו
 .ובעוז רבה בתקיפות הכשרות בנושא בפרט תילה על התורה את

 ופתח, ד"האב להחלטות להתנגד החליט בציבור מוכר שהיה אחד איטליז בעל 
 הרוח הילך נגד וקשות מחמירות הלכות שקובע הרב נגד הבריטי משפט בבית קובלנה

 להגנתו וטען, ופחד מורא ללא בקולו רעיםה, המשפט לבית הרב כשהגיע .האנגלי
 האמת על לערער שבא ומי, האמת בפני העומד הדבר שאין בידינו גדול שכלל
 חוטא הדמוקרטיה של מכוחה הכשרות בנושא המחליט הוא המקומי שרב הפשוטה
 השקר את לשרת נוצרה שכאילו הדמוקרטיה את ומשפיל האמת ביסוד פוגע, בכפליים
 נהמה נהם אולם הזה הזקן הנמר: "בנחרצות ופסק הגוי השופט נדהם .האמת ולא
 זוהי!", וצדק אמת דבריו אך, לשומעה מעולם השכילו לא הבריטי המשפט בית שכותלי

 !כנמר עז הוי, והמצוות התורה לשמירת היהודי העם של העזות
, באהבה' ה מצוות כל את ולקיים ולעשות לשמור וללמד ללמוד שנזכה 
 .בפז המסולאים והאברכים החמד בחורי לכל מוצלח קיץ חורף .אמן

 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך

 סף דהאן בן שמחה,  ליאור בן אילנה, ששון בן טיפחה, שמחה בת לולו, ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יו נשמת:לעילוי 
סעידה מזל בת יעקב, מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס, יגאל בן מלכה,  חיא בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, שולמית חיה בת אסתר, י

,יעקב יוסף בן מרגליתהרב חזקאל בן שמחה, דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה, י  אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב דוד ומרים אלבז, 
שמעון בן רינה, ישראל בן שמחה סבג,  אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אורה מורי  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,

 ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב ואל בן רבקה זכאי    אואסינה בת גור'ה חלפון, שמ

רשימת תפוצה 
info@hamaor.net 

זצ"ל והניח לפניו "פתקא" ופידיון בסכום הגון.  ישראל מרוז'ין רבינכנס עשיר אל כ"ק האדמו"ר  פעםם
ישראל את ה'קויטל', ואולם את  רביאותו עשיר היה מפורסם כמי שעשה את הונו בדרכים מפוקפקות... נטל 

  –ה" . לתימהונו של העשיר הסביר לו הרבי: "כתוב "וממדבר מתנף הכסף 
  –מדבר הוא סמל של ישרות וטוהר. כמו שדרשו חז"ל (סנהדרין מ"ט ע"א) "ויקבר (יואב) בביתו במדבר" 

מה מדבר מנוקה מגזל ועריות, אף ביתו מנוקה מגזל. הנה כי כן, למדנו, כי רק מכסף שבא ביושר וניקיון 
 , אבל לא מאדם שעשה את רכושו ע"י עושק ומרמה.םכפיים 

צריך להתאמץ לחשוב 
 טוב על השני,

 

  לראות בו את הטוב
 

 ור.להיזהר בדיב

, ביקש זצ"ל מליובאוויץות לנשיאותו של הרבי הראשונ בשניםם
מאחד האברכים הצעירים לצאת לשליחות למקום כלשהו. אותו אברך 

ואין לו הכוח לקבל עליו שליחות  א כך לרבי כי הוא -כתב אחר
אחראית כזאת, שדורשת כוחות לעמוד בקשיים, ולכן הוא מבקש לפוטרו 

הואיל ואת  -כתוב להפך מהשליחות. השיב לו הרבי: "חשבתי שת
השליחות צריכים למלא, אבל אני חולה וחלש, לכן הנני מבקש ברכה 

במרץ ובשמחה.  י שאתרפא מתחלואיי ויהיה לי 
 לו היית מבקש זאת, היית מקבל!".

ביקור במוסד פסיכיאטרי,  במהלךך
אחד מהמבקרים שאל את המנהל: "על פי 
אילו קריטריונים אתם קובעים מי צריך 
להתאשפז פה?" "ובכן", אמר המנהל 

"אנחנו ממלאים אמבטיה במים ומציעים 
וס ודלי ומבקשים ממנו לחולה כפית, כ

לרוקן אותה. על פי האופן בו הוא מחליט 
לבצע את משימתו, אנחנו מחליטים אם 

לאשפזו או לא" "אני מבין" הגיב האורח 
"בן אדם נורמאלי היה משתמש בדלי, 

 שהוא יותר גדול מהכוס והכפית"
"לא" ענה המנהל "  

 100אדם יכול לחיות 
שנה ולא להכיר את 

 עולמו הפנימי

 שמואל סלנטר רביהסתלקותו של הגאון  אחריי
זצ"ל, הגיעה לבית המדרש שאלה חמורה בענייני אבן 
העזר אשר נלאו כל חכמי התורה להכריע בדבר. הגאון 

ניין של זצ"ל ראה שיש כאן ע צבי פסח פראנק רבי
פיקוח נפש, עיין בדבר ולאחר מכן כתב תשובה בנידון. 
ואולם למעשה לא רצה להחליט בעצמו ולכן פנה למאור 

זצ"ל בעל ה'אור  מאיר שמחה הכהן רביהגולה 
מאיר שמחה ראה  רבישמח' כאשר הגיע מכתב התשובה מ

 צבי פסח כי הוא מעוטר בתוארי כבוד מפליגים.  רבי
 

... וכך ם הדיינים  הוא בוש מפני חבריו
צבי פסח כל אימת שהיה מקבל מכתבים  רביהיה נוהג 

בהם היה תוארי כבוד מופלגים, היה משמיד את המעטפה 
וגם את המכתב, אם לא היה בו דברי תורה. פעם הסביר 

ר לבתו פשר מנהג זה: "יש סכנה גדולה להשאיר 
כן אני ראוי , שכן אני עוד עלול לחשוב שא

 לתארים אלו".

ש

דבר כזה שלבן אדם אין  איןן
איזה נקודה טובה. יש לו הרבה 

מדברים  ליותר.להתחיל 
יפים שאנחנו רואים אצל השני. 

 . ד לגשת ולהגיד 
 

ע זה קצת קשה כי ואם באותו רג
הקנאה מתעוררת, אז אחרי יום 

אותו זה כבר  ם יומיים 
 הרבה יותר קל. 

 טוענים אנשים כי הם אינם חוששים כאשרר
וכי התנהגותם של , 

זה -הסובבים אותם אינה משפיעה עליהם כהוא
בימים עברו, בטרם היתה מערכת ביוב מתוקנת, 

ולתוכו היו כל הדירים -היו חופרים בור בחצר
 עושים את צרכיהם. 
היה צרך  -מפעם לפעם, אחת לכמה חודשים

לפנות את הבור, מלאכה אותה היו מבצעים 
כלל, כאשר נקל לתאר את פועלים ערבים בדרך 

ש הצחנה שנדפה בכל האזור... ממש
ברחוב בו עסקו במלאכה מטונפת זו.  

היה צריך לפנות את אחד  -והנה, באחד הימים
 מבורות הביוב ב 'מאה ששערים'. 

 

תושבי הסביבה סתמו את נחיריהם, אטמו את 
אפם, ועברו במהירות בסביבת המפגע התברואתי. 

... היה איה מי שלא אולם ה
מי שלא סתם את נחיריו, ואפילו היה מסוגל 
 לשבת בנחת ולאכל בתוך בור הביוב ממש...

הגרמ"מ  סיפרר
זצ"ל: "פעם  שולזינגר

אחת בגמר השיעור שמסר 
יחזקאל  רביהגאון 

זצ"ל בישיבת  אברמסקי
 סלבודקה פנה אל הבחורים

ואמר להם: "דעו לכם 
שאתם, שאתם לומדי 

התורה בלי שום עיסוקים 
 םאחרים, הנכם 

היותר גדולים בכלל 
ישראל, עליכם העולם 
עומד, אתם נותנים את 

 ,
והנכם בדרגה הכי גבוהה 

 בעם ישראל". 

הגיע לאזניו הגה"צ  כאשרר
זצ"ל  הירש פאלי רבי

שמועה לא טובה על פלוני 
שנפל למשכב, או ששמע על 
מקשה לילד, או איזה מאורע 
אחר המזקיק התעוררות רחמי 

, י שמים, הרי 
היה מפריש מעות לצדקה, 

כשהוא מקיים בנפשו מאמרו 
רבי יצחק במסכת ראש של 
זר : " ד' דברים מקרעין גהשנה

דינו של אדם, אלו הן, 
 צדקה..." 

 

באותה שעה היה ניכר עליו 
בעליל שהוא "חי" את דברי 

ן חז"ל וכי הוא מאמין 
, מה רב 
כוחה של צדקה להעביר את 

רוע הגזירה, עד שאחר 
שהפריש מעות לצדקה, ראו 
עליו כאילו אבן גדולה נגולה 

 מעל ליבו.

ִמן ַהְּפָעִמים ֶׁשָּבֶהן ָעָלה ָמָרן  ַחתתּבְַא  
ךְ  ָהַרב זצ"ל ִלירּוָׁשַליִם ְלִהְתיֵָעץ   ׁשַ

 יוסף שלום אלישיבִעם ַרֵּבנּו 
זצ"ל , נְִּגָׁשה ֵאָליו ָהַרָּבנִית ּוִבְּקָׁשה 

ְּבָרָכה ֲעבּור ַּבֲעָלּה: "ֶׁשּיְַצִליַח ְלַהְמִׁשי 
א ַהְפָרעֹות". ְּבעֹל    ִלְלמֹד ְל

ֶׁשּנַָפל ָעָליו ָרֲאָתה ַהְפָרָעה ִמִּלּמּוד 
א ָּכבֹוד ָּגדֹול.   ַהּתֹוָרה, ְו

 

ַוֲהגַם ֶׁשְּכָבר ַעְׂשרֹות ָׁשנִים ַמְתִמיד הּוא 
 ְּבִלּמּודֹו ֵמַעל ָהָרגִיל, 

. ִהיא ֲעַדיִן ָהיְָתה ְצֵמָאה ְלעֹוד, 
 ַהְתָמָדהְמַבֶּקֶׁשת ְּבָרָכה לְ 

 ֶׁשל ַּבֲעָלּה ַהָּגדֹול.. 

 הוא כי אחרי כלללהה
הפעולות נמשכים הלבבות...   

בפעולות  ם ואם 
טובות במשך הזמן הלב ג"כ 
 ישתנה לטובה וכך ג"כ ע"י 

 

תתבסס  
במשך הזמן מדת הותרנות 

 בלבו של האדם.



 בס"ד 
 
 
 
 

 
 "קדושים תהיו" - קדושים -אחרי מות פרשת 

 ינִ ִוְהִייֶתם ִלי ְקדִֹׁשים ִּכי ָקדֹוׁש אֲ "על הפסוק בפרשתינו 
 :(כ, כו). כתב רש"י "ָוַאְבִּדל ֶאְתֶכם ִמן ָהַעִּמים ִלְהיֹות ִלי

רבי אלעזר בן עזריה אומר, מנין שלא יאמר אדם נפשי 
קצה בבשר חזיר אי אפשי ללבוש כלאים, אבל יאמר 

 למד לומרי ומה אעשה ואבי שבשמיים גזר עלי, תאפש
ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי שתהא הבדלתכם 
מהם לשמי, פורש מן העבירה ומקבל עליו עול מלכות 

 שמיים.
היחס לקיום המצוות ולקדושה,  בספר "אור דוד" כתב כי

צריך להיות מתוך רצון ושאיפה להתקדש ולהתעלות כמה 
קדושי עליון וזאת כדי להיות שיותר דוגמת הצדיקים 

קרוב לבורא יתברך, ושלא יהיה ביחס לאדם פשוט 
סתפק במועט. שומה עלינו לדעת כי אם לא ימהשורה, ו

אזי חיסרון יגרור  ,נתקדש במצוותיו ונדבק בו יתברך
 .חיסרון, עבירה תגרור עבירה, בסחרור נוראי

 בזמנינו אפילו הרחובותכי  ,בספר "ניצוצות" כתב
ים ביותר עברו שינוי עצום. אדם הגון מלפני מאה החרדי

וחמישים שנה שיסתובב היום ברחובותינו, ייבהל 
מעוצמת השינוי הרוחני לרעה. התגברות הרע בעולם, 
ובפרט בדור הזה, זוהי בריאה עצומה עם כוחות אדירים 
שחייבים להישמר מהם כראוי. כל כלי התקשורת 

מכוח שהקדוש  למיניהם, הם המצאות גאוניות הבאות
ברוך הוא "בורא רע". הוא זה שנותן לכוח הרע כוחות אין 
סופיים כאלה. למשל הטלוויזיה, יש בה תחכום מיוחד 
מאין כמוהו, שהוא מהווה מוצא למערכת הביוב 
העולמית, פשוטו כמשמעו. כל הלכלוך והסירחון הקיים 
בכל מקום בעולם זורם לתוך הסלון הפרטי של כל בית 

טלוויזיה. יושב לו גוי משוקץ מפריז או בניו אשר בו ה
יורק ומשדר באמצעותו את מטען העבודה הזרה, גילי 
עריות ושפיכות דמים שיש לו בראש, לכל אדם אחר 

דברים הללו דרך המחשב. הבעולם. וכן לאחרונה זורמים 
זוהי בריאה של הקדוש ברוך הוא שחייבים לקחת אותה 

בשום אופן. צריכים בחשבון. אי אפשר להתעלם ממנה 
להתמודד עמה במאמץ רב. ויכול נוכל לה, שהרי אם 
הקדוש ברוך הוא נתן לדורנו ניסיונות אלו, בהכרח שהוא 
נותן לנו גם את הכלים להתמודד!! הוא יודע היטב את 

אמר הגאון הצדיק דן ,מי הוא שולח לחזית. יתירה מזאת
שהסיבה שבדורנו יש כל כך הרבה  ,סגל שליט"א

יונות בענייני קדושה נורא נוראות, הכל בגלל סיבה ניס
הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו הזדמנויות עצומות  ,אחת

על ידי שנתגבר על כל הניסיונות הללו להתעלות 
אין זה  במהירות במעלות הקדושה, ולזכות לחיי נצח!

סוד. באמריקה מסתובבים אלפי בחורים ואברכים בעלי 
מזויפים ורקובים מבפנים, חזות חרדית מובהקת אבל 

ממש מקולקלים באופן מבהיל. גם כאן בארץ הקודש 
המצב לא מעודד יותר. בחורים רבים "נושרים" מבתים 
טובים של יראים ושלמים. אלה הם ילדים קדושים 
וטהורים שהוריהם הכניסו אותם עטופים בטלית 

ללמוד אלף בית. והיום הם שקועים עמוק  תלמודי תורהל
ט שערי טומאה רחמנא לצלן. התעלמות זו עמוק במ"

מזכירה את אותו אחד ששמע על מטען חבלה שהתפוצץ 
, 6, ואמר "אני לא נוסע בקו עשר רק בקו 10באוטובוס קו 

"וכסיל מתעבר ובוטח" על זה נאמר אלי זה לא נוגע...". 
(משלי יד, טז). מי שהולך במקום סכנה עם בטחון עצמי, 

מה המלך קורהו "כסיל". אם ללא כל פחד, הוא זה ששל
איננו "כסילים" אז צריכים אנו להיות נתקפים בפחד 

 נורא! איך אפשר ללכת בעולם כל כך מסוכן בלא שום
 
 

פחד?! אלא שכך הוא טבעו של אדם, להתחמק מפחד 
המחייב לקום ולעשות מעשה. כל ההפקרות שאנו רואים 
היום, הם תוצאה מעוצמת כוח הרע שבעולם. אם כי בכל 
הדורות היה "רע", אבל היום זה בבחינת "שעת המגיפה", 
בה מקבל מלאך המוות כוחות בלתי מוגבלים. אם כן, 
איך אפשר לא לפחד?! ומי שלא מפחד בוודאי שהוא לא 

כלל מה נעשה איתו, כעיוור יודע יתמודד, כי אינו 
באפילה! כשהומצאה הטלוויזיה חשבנו שהקדוש ברוך 

דול ביותר שיכול להיות הוא כבר גילה את הרע הג
בבריאה, אולם כשהגיע הוידאו הבנו שיש עוצמת רע 
גדולה מהטלוויזיה. ואם חשבנו שזהו כבר השיא, אז אחר 
כך הגיע הטלוויזיה בכבלים, ולבסוף הגיע המחשב... 
המחשב הוא בריאה חדשה שנראית כעל טבעית. זה כלי 
עצום, עם אפשרויות נרחבות נוראות. וכשם שיש בו 

ועלת גדולה שלא חלמנו עליה מעולם, כן מבחינת ת
הסכנות שבמחשב הוא הופך את כל שאר כלי המשחית 
למשחק ילדים לעומתו. אם אנחנו לא נפחד, ולא נישמר 
ממנו כראוי. אי אפשר לדעת במי הוא יפגע ואת מי הוא 

 יהרוס.
ככל שהתקשורת מתפתחת יותר וחודרת לתוך חיי הפרט 

שהוא בית היוצר המחנך וקובע את לתוך הבית היהודי  –
דרך החיים, כך הסכנות לחיי תורה ושמירת מצוות גדלות 
והולכות. המחשב, הוא כלי תקשורת משוכלל ורב עוצמה, 

כאשר אדם מכניס מחשב לביתו,  הטומן לנו סכנה גדולה.
יש אפשרות ליצר הרע לעבוד עליו, "לקדם" אותו 

. בתחילה אחרי שלב. מהקל אל הכבד בסבלנות, שלב
ממליץ להורים התמימים, על משחקי מחשב וסרטים 
'מאושרים', תוך זמן קצר מקבלים תיאבון, ה'מאושר' לא 
מספיק, ועוברים ל'סרטים מצוירים'. "מה רע בהם" הוא 

של סרטי הקולנוע ם אומר?! אחר כך מגיע תור
", ואחר כך מגיעים למ"ט שערי טומאה... ים"המבוקר

סתתר מאחורי הרעיון של מהו הסוד המקצועי שמ
סרטים מצוירים? יושב לוו גוי טמא, כשבראשו גנרטור 
של רפש וזוהמה. וחושב איך לשווק את הסחורה שלו 
בכל העולם ולהרוויח כסף. אלא ששיש לו בעיה, זה לא 
כל כך מכובד להעביר מסרים שליליים עם תמונות של 
בני אדם... אז הוא מתחכם ומצייר תמונות של חיות 

מדברות כאנשים ועושות דברים מושחתים. מציורים ה
פחות נרתעים, מגיבים בסלחנות, וכל חיי ההוללות 
והטומאה חודרים לילד הרך כבר מגיל שנתיים... דרך 
הסרטים המצוירים הצליח השטן להחדיר לציבור שלנו 
את כל התמונות הגויות, האלימות, התאווה והליצנות, 

ת, העדינות וטוהר עד להריסת ורמיסת כל הצניעו
המידות. הדברים בדוקים. על ידי תמונות מצוירות 

מחדיר  ,בפרסומות, בספרי ילדים, בסרטים וכדומה
השטן בשיטתיות ובעקביות, מגיל שנתיים, את כל 
מחשבות ותאוות הגויים, אשר מוסיפים לחלחל בו 
במשך עשרות השנים הבאות. כולם רואים את זה, 

בזה אלף ואלפיים פעמים... נושמים את זה ומתרכזים 
משתכן לו היצר הרע בתוך הנשמה, הורס ופוגם את  ךוכ

חושבים "לי ההורים ישנם  ילדינו...הרוחניות שלנו ושל 
זה לא יקרה", אבל ישנן משפחות מצוינות, שלא היינו 
מאמינים שלהם זה כן קרה!!! וצריך לדעת שלילדים יש 

ם מגלים כישרון עצום למחשב. כבר בגיל שש שבע ה
שליטה מדהימה. על כן הסכנה חמורה שבעתיים. כמעט 
בכל המקרים אין להורים אפשרות לפקח על הילדים, גם 

 בכל המקומות התורה אומרת אם הם רוצים ומתאמצים. 
 
 

 630' עלון מס

 

"אור שרה"
 ע"ש האישה הכשרה שרה בת לולוה ז"ל 

 השבתזמני כניסת 
     נתניה                  

 19:05הדלקת הנר: 
 19:57צאת השבת: 
   20:48ר"ת            : 



ליהודי: אם יש לך ניסיון, תברח! אל תכניס את עצמך 
למקום הניסיון, כי היצר הרע חזק ממך. רק כאשר 

וח, ניתן לצפות שינצח במערכה. באפשרות האדם לבר
זהו כלל גדול, מהיצר הרע חייבים לברוח! העמידה 

 במקום הניסיון סופה כישלון. 
מוכרים מקרים של בני תורה יקרים, שהכניסו הביתה 
את האינטרנט לשם שמים. כוונתם הייתה ברורה 
וטהורה, כדי לנהל את העסקים מהבית, ושלא יצטרכו 

לכאורה היש לך טוב מזה? אבל להסתובב ברחוב הפרוץ. 
מה קרה למעשה: תוך כדי דפדוף באינטרנט לצורך 

 ךוכ ,המסחר, בתמימות פנו לכל מיני פרסומות שונות
הגיעו לכל העבירות והתועבות שבעולם. העצה היחידה 
היא להתייחס אל המחשב כמו פצצת אטום המוכנה 
לפעולה, ולפחד ממנו פחד מוות! גם את האטום אפשר 

למטרות מועילות, אבל בתנאי שישתמשו בו רק  לנצל
אנשים אחראיים שמודעים לסכנה שבו. הגם שדברנו 
בעיקר על ילדים ובני נוער, אולם באמת גם האבא והסבא 

. אינטרנט –לא מחוסנים מפני הפצצה ההרסנית ששמה 
שיטתו של היצר הרע להפגין נוכחות! להראות לכולם 

ים כמותו! מספיק לו שגם הוא "צד" בעניין ויש הנוהג
להכנס לציבור שלנו בעשר אחוז... אחר כך, במשך הזמן, 

לימדונו שעל מנת  רבותינוהוא כבר יזיז את האחוזים! 
להישמר מהחטא, יש לעשות סייגים וגדרות כדי שלא 
ניתן לו אפילו דריסת רגל אצלנו, אבל הבעיה מתחילה 

מרגישים בטוחים ומרשים לעצמנו להיכנס אשר אנו כ
לאזור הסכנה. חשוב שנזכור כי אם נותנים ליצר הרע  
להיכנס, הוא כבר ימצא דרכים להכניס איתו הפתעות לא 

הסיפור הבא שלפנינו ימחיש לנו דברים אלו  נעימות...
הטלפון של בוב צלצל, ועל הצג הופיע שם  היטב.

המתקשר: 'מיסטר קאמפ'. בוב קיבל מיד את השיחה. 
וכאשר הבוס מתקשר  -מיסטר קאמפ היה מעסיקו 

עונים מיד. 'תגיע אלי', אמר מיסטר קאמפ, 'אני נוסע 
בוב היה חייל מארינס לשעבר,  בעוד שלוש שעות'.

ובשנתיים האחרונות היה אחראי על שמירת ביתו של 
מיסטר קאמפ, סוחר יהלומים עשיר שעסקיו היו חובקי 
עולם. מיסטר קאמפ היה מכור לעבודתו ועסק בה מבוקר 

רב. הוא מעולם לא התחתן, והתגורר לבדו בחווילה עד ע
מפוארת באזור היקר ביותר של העיר. בוב היה שומר על 
הבית המפואר כל אימת שבעליו היה נוסע לאחת 
מנסיעות העסקים שלו. מיסטר קאמפ לא הרשה לבוב 
להיכנס לבית, אלא הקים עבורו ביתן בחצר, שבו היה 

הבית ומטפל בכל  שוהה כל שעות היממה, מפטרל סביב
הדרוש טיפול. בכל נסיעה היה מיסטר קאמפ משאיר 
לבוב מספרי טלפון כדי שיוכל להשיגו בכל שעות היממה 

את מרבית היהלומים היה מיסטר  במקרה חירום.
קאמפ מחזיק במפעל שלו, אך את היהלומים היקרים 
והנדירים ביותר החזיק בביתו, בכספת פלדה חזקה 

'שמע בוב', אמר לו  פעל מיוחד.ומשוכללת שהזמין במ
מיסטר קאמפ כשהם נפגשו, 'הפעם אני טס למדינה 

'יש איזה  בעולם השלישי, ושם לא יהיה לי טלפון זמין'.
'בהחלט', אמר  הוראות מיוחדות, בוס?' שאל בוב.

'אין  מיסטר קאמפ, 'אף אחד לא נכנס לבית בהיעדרי!'
 ב שקט.בעיה', השיב בוב, ומיסטר קאמפ נסע לדרכו בל

לאחר יומיים עצרה משאית בפתח החצר. הנהג ומוביל 
נוסף הורידו מארגז המטען של המשאית ספת עור 
מרשימה, והניחו אותה על המדרכה. אחד המובילים 

'הבאנו את הספה', אמר  נקש על השער, ובוב ניגש אליו.
האיש הסתכל בניירות  'איזו ספה?' שאל בוב. המוביל.

הבית של מיסטר קאמפ?' שאל  שבידיו. 'רגע, זה לא
'אז הבאנו את הספה  'זה הבית', אישר בוב. בתמיהה.

מדובר?'  ה'אני רק שומר פה. על איזו ספ שהזמנתם'.
'זו ספה של מעצב העל טוני קנטוני', הסביר  שאל בוב.

המוביל השני, 'מיסטר קאמפ הזמין אותה לפני חמישה 
 תה?'חודשים, ועכשיו היא מוכנה. אפשר להכניס או

 'הוא לא אמר לי שצריכה להגיע ספה, ואסור לי להכניס
 
 

'אה, אין בעיה', אמרו שני  אף אחד לבית', אמר בוב.
המובילים. 'אנשים מחכים בתור לאספקת הספות של 
קנטוני במשך חודשים. אם אתה לא מעוניין לקבל את 
הספה, יהיו רבים שישמחו. בוא רק תחתום שסירבת 

זאת אומרת  -וזרים לסוף התור להכניס אותנו, ואתם ח
 שהספה תסופק לכם בעוד חצי שנה'.

בוב לא ידע מה לעשות. מצד אחד מיסטר קאמפ הזהיר 
לא להכניס אף אחד, אך מצד שני הוא יכעס מאוד אם לא 

 יקבל את הספה היוקרתית שכנראה חשובה לו מאוד.
הוא הביט בשני המובילים. שירותו הצבאי לימד אותו 

לחשוש ולחשוד, אך השניים לבשו חולצות שתמיד צריך 
דקות ולא הסתירו שום נשק. הוא בדק ליתר ביטחון 
שהאקדח שלו ברשותו, וקיבל החלטה. 'אוקיי, בואו 
תכניסו את הספה', אמר, 'אבל בזריזות'. אחרי עשר 
דקות כבר נחה הספה במקומה בסלון הבית, ושני 

וע, בוב בכל זאת לא היה רג המובילים נפרדו מבוב.
וחשש מתגובתו של מיסטר קאמפ כאשר הלה יגלה את 
הספה. הוא הרי הורה לא להכניס אף אחד, אז מדוע הוא 

למרבה הפתעתו של בוב,  פשר למובילים להיכנס?יא
'מה  הגיעה המשאית גם למחרת עם שני המובילים.

'נפלה כאן טעות', אמר הנהג והראה  קרה?' שאל בוב.
זמנה שלכם היא לספה לבוב את הדפים שבידיו. 'הה

שחורה, ובטעות סיפקנו לכם ספה לבנה. ניאלץ לקחת 
את הספה ולהביא לכם בעוד שבועיים את הספה 

בוב שמח וִאפשר למובילים להוציא את הספה  הנכונה'.
מהבית. כך לא יישארו עקבות לכך שהוא הפר את 

לאחר שבוע  בשלום.על מקומו ההוראות, והכול יעבור 
יסטר קאמפ מנסיעתו, שמח ומרוצה. וחצי אכן חזר מ

הוא עשה עסקים טובים ורכש סחורה מעולה במחירים 
זולים. הוא ניגש לכספת, ולפתע פרצה מפיו זעקת שבר. 
הכספת הייתה פתוחה וכל היהלומים שבה נעלמו. 
כאחוז טירוף הוא רץ אל בוב שכבר עשה הכנות לחזור 
לביתו, ושאל בפנים מאיימות: 'מי נכנס לבית 

'אף אחד', הצטדק בוב, 'רק המובילים של  היעדרי?'ב
הספה שהזמנת אצל קנטוני, אבל אחר כך הם לקחו 

'לא הזמנתי שום ספה אצל קנטוני', צווח מיסטר  אותה'.

עד מהרה הסתבר מה אירע: בתוך הספה  קאמפ.
הסתתר פורץ כספות מקצועי. לאחר שהמובילים הכניסו 

פל בנחת במשך את הספה הביתה הוא יצא מתוכה וטי
שעות ארוכות במנעול הכספת עד שפרץ אותו. הוא 
הוציא את כל היהלומים, ונכנס בחזרה אל תוך חלל 
הספה. למחרת, כשהמובילים לקחו את הספה, הם 
פשוט הוציאו בחסותו של בוב את כל רכושו של מיסטר 

 ...קאמפ ונסעו לדרכם
נח היצר הרע מנסה להכשיל אותנו ללא הרף. הוא לא כן, 

, וכך ומחפש כל הזמן דרכים יצירתיות כדי לפתות אותנו
בתחילה הוא מפרסם  לקבל דריסת רגל אצלנו.

ש"מחשבים" היא עובדה קיימת בכל בית יהודי, ו"כולם" 
כביכול משחקים וצופים בהם. אחר כך הוא עובד על 
הורים "חלשים" שמשחקי מחשב וסרטים לילדים זה 

נגד הזרם...". "כולם "מנהג העולם, אי אפשר להלחם 
עושים" זו הסיסמא של השטן בעצמו! הורים המנהלים 
את חייהם על פי צו זה, מוצאים את עצמם ומשפחתם, 
מהר מאוד, "מתקדמים" לעבר התהום... אל נשלה את 
עצמנו שהילדים הם בפיקוחנו! הילדים בידינו רק עד גיל 

כלל שש. אחר כך הם פחות בידינו. ובגיל מבוגר אין לנו ב
שליטה עליהם. מי שחושב שהוא שולט על ילדיו הגדולים, 
אשריו. אך האמת שאם הילדים יוצאים טובים, זה רק 
 תסייעתא דשמיא. בכדי להתייחס ברצינות לסכנו

האורבות לנו ולילדינו, מהתקשורת בכלל ומהאינטרנט 
בפרט, חובה לדעת את עוצמת כלי משחית זה, אשר 

"שמימות בריאת י אמונים התבטא עליו האדמו"ר משומר
עוד לא היה כלי משחית מסוכן כדוגמתו רחמנא העולם 
 "לצלן... 

 בעניין שמירת הקדושה אמר הגאון רבי ראובן אלבז
 
 



"רבות  –כי  ?יש הרבה צרות רח"ל, ולמה ,שליט"א: היום
תונים, עדיו, רראשי תיבות:  – "רעות"צדיק",  רעות

ה היה פעם היום לויזיה (ת' וט' מתחלפות). זטידאו, ו
ינטרנט, אראשי תיבות:  – "אף"ה' בכם",  אף"וחרה 

ון. לכן יש חרון פיי אלאפון. וזהו גם ראשי תיבות של פ
אף. סיפור מדהים בעניין שמירה על גדרי הקדושה בבית 

 רבי שלמהלאחרונה לצערנו. סיפר  (רוחנית) שנפרץ
מובא בספר "ומתוק האור": כך לווינשטיין שליט"א 

בנסיעה והנה הפלאפון שלי מצלצל. על הצג מספר  הייתי
לא מוכר. אני עונה, ושומע "שלום מדבר יעקב" (שם 
בדוי). יעקב אומר לי "הכל בסדר, ואני רוצה לספר לך, 
מדוע זכיתי לצלצל אליך...". יעקב משתהה לרגע, ומגיע 

טרו אותי מהעבודה, כן?". ילעניין "אתה יודע, שפ
ותו אתמול, גם לא בשבוע שעבר. טרו איידעתי, אבל לא פ

ליהודי הזה אין משכורת כבר חצי שנה, והוא מסתובב 
ומחפש בנרות איזושהי פרנסה, לספק לפחות את 
המינימום למשפחה שלו. יש לו בת בגיל עשרים וארבע, 
שלא התחתנה. עד כדי כך הם היו לחוצים, שהבת 
שאחריה התחתנה כבר. הבת הזאת נשואה כבר שנה 

אין עדיין בשורות טובות. יעקב ממשיך ומספר וחצי. ו
"יש לי חבר טוב, אנחנו מכירים כבר עשרות שנים. ביום 
שישי, לפני חמישה שבועות, נסענו ביחד למקווה. בדרך, 
החבר הזה אומר לי, 'יעקב, אתה הרי צריך ישועה, נכון? 
אם אתה רוצה לשמוע לי, תוציא את האינטרנט מהבית'. 

בל את העצה שלך'. חזרנו מהמקווה, אמרתי לו 'אני אק
פרקתי את החוטים, הוצאתי את זה מהבית ושמתי 
ברכב, שלא יהיה לי יצר הרע לחבר ולהפעיל במוצאי 

אנחנו מגיעים לסיבה שבגללה אני  ,שבת. ועכשיו
מתקשר אליך: לפני שבועיים קבלתי עבודה שאני אוהב 

 עשרים אלף שקל... לפני –מאוד, עם משכורת לא רעה 
שבוע התארסה הבת שלי, ברוך השם". שמחתי מאוד 

לא התקשרת למה בשמחתו של יעקב, אבל שאלתי "
לפני שבועיים, לפני שבוע. למה דווקא עכשיו?". אמר לי 
יעקב "כי היום בצהריים הבת הצעירה צלצלה לומר 

אדם  כי ,צריך לזכורשגם אצלה ישנן בשורות טובות...". 
 –פרוץ מסלק את השכינה שמחזיק אייפון או אינטרנט 

יודעי דבר  .לא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך"ו"
אומרים כי בכל מכשיר אייפון קטן ישנם מיליונים 
ערוצים של בתי זימה, ותועבה. לא פלא שקראו לו שם 

'איפון' אותיות 'ניאוף'. הישועות של אותו יהודי  –כזה 
להכנס חיכו לו בפתח, הבעיה שהקדוש ברוך הוא לא יכול 

בבית כזה וכשאין את הקדוש ברוך הוא כל הצרות 
מגיעות רח"ל. ברגע שהוציא את ה"ערוות דבר" הישועות 
הגיעו אליו בשרשרת. יש דבר אחד, שכל הרבנים מכל 
החוגים מאוחדים בדעתם עליו, ומתריעים נגדו. הכל 

סכנת  –יודעים, שמדובר בסכנה נוראה ואיומה 
מעים את ויושבים ושהרבנים הגדולים האינטרנט. 

הצרות של עם ישראל. הם יודעים כמה נשים הפכו 
לחילוניות ועזבו את הבית בגלל האינטרנט. כמה בעלים 
ירדו לשאול תחתית ועזבו את הבית בגלל האינטרנט. כל 
אחד חושב "לי זה לא יקרה", ו"אני מעיף מבט לרגע. רק 
לראות מה זה..." צרות צרורות! יש כאלה שנשארו 

ים, אבל זו אותה יראת שמיים?! מי שרוצה להיות דתי
במחציתו של הקדוש ברוך הוא צריך לשמור על הקדושה 

 ".ָוַאְבִּדל ֶאְתֶכם ִמן ָהַעִּמים ִלְהיֹות ִליואז יתקיים בו "
כי הבה ונראה מהסיפור שלפנינו המוביל אותנו לתובנה 

הצעד הראשון ליציאה לחירות, הוא הניתוק מהשעבוד 
לכלי התקשורת, ואז אדם יכול לחשוב, להרהר, המתמיד 

  .על תפקידו בעולמו..
פתאום באמצע שסיכמנו, השותף שלי ואני, את הסוגיה האחרונה  
הבהב הפלאפון שלי בפראות, ידעתי שקרה משהו ובלי שהשותף 

"מטוס קרה  יראה לחצתי על המתג המתאים ונרעשתי. משהו נורא
המגדל עולה באש!  פגע באחד ממגדלי התאומים במנהטן,

ההנחה שזו תאונה". השותף שלי הציץ בי בתמהון לא מבין למה 
 אני שותק כשהוא מדבר אלי. בבת אחת התעוררתי "אתה שומע?

 
 

קרה משהו נורא. לא יאומן מטוס פגע במגדלי התאומים". השותף 
נחש "מי אמר -שלי שהוא במוצא אמריקאי קפץ ממקומו כנשוך

"זה כתוב לי כאן שחור על גבי ירוק", לך את השטות הזו?" צעק. 
הראיתי לו על המסך הקטן בצג שלי שמדווח מידית על ארועים 
מיוחדים בתוך כמה שניות הקיפו אותי כמעט כל האברכים כשהם 
נרעשים "מה? מטוס בתוך המגדל? איך יתכן?". "כמעט" אמרתי 
כי בכל אופן משה וגמליאל המתמידים המשיכו ללמוד בפינה. 

למה השותף שלי נזכר שאבא שלו קופץ לפעמים לאחד רבי ש
המשרדים שבמגדלים, בהחלט ייתכן שהוא נמצא עכשיו במנהטן 
הוא ביקש את הפלאפון שלי וניסה להתקשר לבני המשפחה אבל 
כל הקווים קרסו ושלמה היה עצבני מאוד. כמה דקות נוספות 

השני עברו והפלאפון המצפצץ שלי סיפר על התנגשות במגדל 
ועל תחילת ההתמוטטות המגדל הראשון ועל המסקנה שזה היה 
פיגוע. פיגוע נורא ואיום. אחר כך נודע לנו שהנשיא בוש מסתתר 

הכרזתי בקול רועד.  –ושהפנטגון מותקף. זו מלחמת עולם!" 
הרגשנו שרגעים היסטוריים לפנינו. ואז... אז נכנס לפתע ראש 

כמי שנתפס הכולל. הסתרתי במהירות את הפלאפון שלי 
בקלקלתי. זכרתי את הבקשות החוזרות ונשנות של ראש הכולל 
שלנו להימנע מלהביא פלאפונים ובכל אופן קיוויתי שעכשיו 

הידיעה המרעישה הוא יעלים עין. אבל ראש הכולל, יהודי מחמת 
מבוגר ותלמיד חכם עצום, לא חשב לרגע לוותר. "אם לא בריתי 

ציטט באוזנינו ושלח  –שמתי"  יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא
מבטים מעריכים אל משה וגמליאל. "דווקא עכשיו תתפסו 

"מי יודע כמה תורה  –הוסיף והסביר  –בגמרות ותלמדו חזק" 
לומדים עכשיו בעולם, הרי כולם נסערים מהידיעה המרעישה. מי 
יודע כמה יהודים נפגעו חס ושלום במגדלים וזקוקים לזכויות...". 

מוד. אבל לא בדיוק. רבי שלמה ביקש רשות לחזור המשכנו לל
הביתה ולהתעדכן ואני למדתי בלי ראש. העיניים שלי התגנבו מדי 
פעם אל הפלאפון שכוון לדממה אלחוטית כך התעדכנתי 

הלם. אלפי אנשים לכודים במגדלים ועשרות  –שבארצות הברית 
זינקתי  כשהסתיים השיעורקופצים מתוך התופת אל המוות. 

קומי ויצאתי לרחוב. בכל פינה דיברו וסיפרו ושחו במאורע ממ
הנורא. על מה שהיה וששוב לא יהיה... גם אצלי התמוטט משהו. 

כפי שהיה וכדי להבין נא הכירו  –גם אצלי לא נשאר מה שהיה 
אותי, אברך צעיר כחמש שנים לאחר נישואי, יעקב מילשטיין, 

גישמאק זה רק תמיד חשתי שהחיות שלי נמצאת בתורה וכל ה
י. -י-י-מהלימוד אבל כבר בישיבה ידעתי שהריכוז שלי הוא לא א

כל פיפס מגרה אותי ומוציא אותי משלוותי. בכולל המצוין שלי 
ברוך השם לא נמצאו מדי גרויים והשותף שלי רבי שלמה עלה 
ארצה רק כדי להתעלות בתורה, כל אלו עזרו לי להתעלות 

ודיות. לפני כחודשיים אושפזה ברצינות וביס ייעתא דשמייאבס
בבית החולים בגלל הקאות והתייבשות. ברוך התינוקת שלנו 

השם מצבה לא היה בגדר סכנה והתחלקנו אשתי ואני עם השהיה 
בבית החולים ועם הטיפול בגדול, רכשנו מכשיר פלאפון אחד 

את השני כשנהיה בדרך. מהר מאוד הבנו כדי שנוכל לתפוס אחד 
ש מבצעים ואפשר לקנות שניים כמעט במחיר שזה לא שווה וי

אחד ולסדר שהמספר של הפלאפון השני יהיה בחינם. כך שאפשר 
כמובן למעט את התשלום  –לדברכל היום כמעט בלי כסף (כמעט 

החודשי הקבוע ואת עשרות הטלפונים האחרים שנעשים באותה 
הזדמנות) זה היה נפלא, להיות זמינים כל היום וכל השעות 

י חשה שאין בה עוד כוח היא היתה מתקשרת אלי ואני כשאשת
הייתי שולח את הקטן למישהו ובא להחליף אותה כדי שהחליף 
כוח. כשביקשו כמה מסמכים שלא היו לי לצורך השחרור פשוט 

ביתי ומספרתי לה את מס' הפקס של מזכירות -התקשרתי לנוות
בית החולים. אחרי שבוע שוחררה התינוקת וחזרנו הביתה 
בשמחה ובהודיה. הפלאפונים כמובן נשארו, גילינו שהחיים 
הופכים לקלים הרבה יותר. "אחרי הכולל תקפוץ לקנות שתי 

"אתה לא כך היתה אשתי מתקשרת מדי פעם.  –חלב. בסדר?" 
שמעתי יום אחד את קולה הנרגש בדיוק  –מאמין מי התארש!" 

ירה באמצע המבחן החודשי, כמובן שמיהרתי לצאת ואשתי הסב
לי "לא הייתי מפריעה לך באמצע הלימוד אם זה לא היה הוא! 

ם?! אחזתי אז בראשי הכואב, חונ -ם!". "מי הוא קלמןחונ-קלמן
ין באחת השאלות שלא הבנתי מן המבחן ימחשבותי נתונות עד

ם זה חוקלמן נ –נפגעה רעייתי עד עמקי נשמתה  –ם" חונ-"קלמן
 וא התארש". פעם הצילדוד הכי מבוגר אצלנו. סוף סוף ה-הבן

 
 



אותנו הפלאפון ממש, אשתי התקשרה אלי על הבוקר לפני  
שהתחלנו רבי שלמה ואני בלימוד, היא הודיעה לי שמישהו בדלת 
רוצה חמש מאות וחמישים שקלים שאנחנו חייבים לו". "גנב" 
זעקתי בבהלה, "למה פתחת בכלל את הדלת?". "הוא אומר 

"הוא  "ושיש לנו חוב". –כמעט בכתה האישה  –שהוא מהגז" 
גנב. תסגרי עליו את הדלת ואני מתקשר מיד לשכנים שיבואו 

תקתי מיד. הזמנתי מונית הביתה ובדרך י". נך!להציל אות
נו קצת כדי להרגע, בדקנו בהתקשרתי לכל השכנים. בבית יש
, אותו יום לא הספקנו ללמוד לאיפה המפתחות חזרתי מתנשף ברג

הדואר וגיליתי אגרת חוב של תשלומי גז הרבה. בחזור פתחתי את 
אנחנו חייבים ומחלקת הגביה תשלח נציג ₪ חמש מאות חמישים 

מאז מגדלי  ..שיאסוף את הסכום לפני ניתוק אספקת הגז.
התאומים פרחו הריכוז והשלווה שעוד קצת נותר בי ונעלמו עם 
ההריסות. רבי שלמה השותף שלי סיפר שאבא שלו כבר היה 

בילות למנהטן כשארע הפיגוע. לא יכולתי במנהרות המו
להתאושש מהנס ביקשתי משלמה שיביא לי תמונות מהפיגוע 
הנורא שהסעיר אותי. בפלאפון שלי התרוצצו ידיעות שונות בדבר 

לאדן... מלחמה בטאליבן... ארצות -שנקרא מלחמה בבן הארוע
הברית קוראת לכל מדינות העולם להלחם בטרור... רבי שלמה 

תי ישר בפנים... "אני רוצה שותף רציני שלא יפסיק אותי דיבר א
אתה מוכן?". "בטח!", הבטחתי, "זה באמת לא עסק.  בשאלות.

פשוט הפיגוע הזה לא זז לא מהראש". התחלנו ללמוד, אבל 
הפלאפון שלי רטט ובישר על פיגוע ברח' יפו. הפעם זה קרוב. 
נחרדתי וביקשתי סליחה משלמה. יצאתי לרגע החוצה והתקשרתי 

כך  להורים שלי שלפעמים נמצאים באזור בשביל סידורים. אחר
התקשרתי למישהו שיעדכן אותי מה בדיוק קרה ומה רוצה 

ראיתי שהשותף שלי כבר לומד עם  ,כשחזרתי .הממשלה לעשות
גמליאל שהשותף שלו חולה. זה לא היה אכפת לי כי פתאום 
נזכרתי שיש לאשתי רופא שיניים ברחוב יפו ומה אם כאב לה 

 תינהשן פתאום והיא נסעה לשם. בסוף הערתי אותה מתוך ש
תי שכך זה לא יראש הכולל דיבר אבוקר קלה ונשמתי לרווחה. 

יכול להמשך, הבטחתי להפסיק עד... עד הפעם הבאה. הפעם 
הבאה היתה למחרת, אשתי התקשרה היא אמרה שהיא באמצע 
לתלות כביסה ובדיוק נזכרה שאין לנו הסעה למוישי בחזור 

אמרתי לה כי הנהג הודיע שהיום הוא לא יכול.  תלמוד תורהמה
שאין בעיה ואני אקפוץ לקחת את מוישי כשלפתע קלטתי שאשתי 
 אינה עונה לי, שמעתי קריאות בהולות ברקע צעקות וחבטות.
נבהלתי קראתי בשמה של אשתי פעם ופעמיים אך לא קבלתי שום 
תגובה. עכשיו שמעתי אותה צועקת למה היא צועקת? היא 

נפלה? התקרה  נשמעת בהולה. ה' ירחם. מה קורה? המרפסת
התמוטטה? ואז... אז קרה הנורא מכל. קול פיצוץ אדיר כמעט 

דממת אלחוט נוראה.  –די  –כך  רוקרע את עור התוף שלי ואח

אחזתי באצבעות מלבינות את הפלאפון השחור שלי והרגשתי 
איך כל כולי נופל אל בור שחור. כל השמועות הידיעות, הבשורות 

וצף בשבועות האחרונים סובבו וקטעי העיתונות בהם הייתי מ
אותי עכשיו כמו במחול שדים. אז עכשיו זה קרה אצלך בבית. 
פיגוע. פצצה. משהו איום ונורא... בקושי נכנסתי חזרה לכולל, לא 
הייתי מסוגל לעשות כלום. לחשתי לשותף שלי שיזמין לי מונית. 
הוא אמד אותי במבט אחד ונבהל. "עוד מגדל התמוטט?". "לא", 

תי בקושי, "אבל היה פיגוע ואשתי כנראה נפגעה...". הוא אמר
הביט בי במבט קם ואחר כך הזמין מונית ונסע אתי הביתה. הגענו 

שום פיח שום עשן ושום התקהלות ועתונאים לא . ..שקט ,לרחוב
היו שם. ליבי הגביר את קצב פעימותיו. כנראה חדר מישהו 

באותם רגעים נוראים  לדירה... כנראה... אוי, והתינוקת בבית...
לגרוע מכל עלתה תפילה בהם הלכתי והתקרבתי לביתי מתוכנן 

נסערת בלבי "רבונו של עולם. שמור על משפחתי ממה שהיה 
מבטיח שאם הכל יהיה כשורה אז..." מה?  וממה שלא יהיה. אני

מה להבטיח? התרוצצו המחשבות במוחי. עלי להחליט על 
מרומם יותר. אני מבטיח מהפך. משהו שיעשה ממני בן אדם 

תי בשעות הכולל. אני מבטיח ילהפסיק עם הפלאפון. שלא יהיה א
לחזור לתורה, באמת... כך עלתה וקפצה ההחלטה הכי אמיתית 
שלי. ברגעים בהולים אלו ידעתי כי ההחלטה הזו היא המתבקשת 

את שתי הקומות  לגתיידביותר. שלמה המתין לי למטה ואני 
עייתי פתחה לי את הדלת צוחקת, צוחקת, כמעט בנשימה אחת. ר

הבינה פתאום. לא הצלחתי לענות לה,  צוחקת. "אתה נבהלת!
ינה רמשותק הייתי מרוב אושר כאילו קיבלתי את חיי במתנה. 
בונו יהתינוקת צוהלת לעברי מן הרצפה, הבית שלם ונקי, אהה... ר

של עולם. הפסיקה לצחוק וסיפרה "הייתי במרפסת כשלפתע 
תלמוד י בכדור שנזרק אלי בטעות. אתה יודע הילדים מההבחנת
כאן למטה מעיפים אותו לגובה. הם צעקו לי שאקפיץ להם  תורה

"ואני בכל  –את הכדור ואני..." וכאן התנשפה בצחוק של מבוכה 
הכוח הטחתי את הפלאפון הישר אל תוך החצר של התלמוד 

. רציתי תורה. הכדור אגב עדין במרפסת. פשוט התבלבלתי..."
להצטרף לצחוק אך נותרתי רציני, שרידי האימה סרבו לעזוב 

נפש נוקב. רציתי להפסיק -אותי ואני התיישבתי וערכתי חשבון
עם היצר הרע הפלאפוני שלי והנה משמים עזרו לי. פלאפון אחד 
התרסק והפלאפון השני יכול לחכות רק למקרים מיוחדים ושיהיה 

בלה והבינה. "אז משהו טוב ילשמחות. דברתי עם אשתי היא ק
יצא מהטעות שלי", ניסתה להרגע. ואחר כך חזרתי לכולל באמת. 
למדנו רבי שלמה ואני שעתיים ארוכות ומתוקות. העולם המשיך 
להתנהל לא רע בלעדי. הארועים התרחשו בקצב גם אם אני, יעקב 
מילשטיין לא ידעתי מהם. והעיקר, העולם שלי, האישיות שלי, 

 רי, היו לאי יציב של שלווה ובטחון...!ביתי ומבצ
 

 
 

 אחים יקרים!
 כםאת ההקרבה הזו, הוא אוהב את כםבורא עולם רוצה מ !בעלי האייפון או האינטרנט ,אח ואחות יקרים כםאלי

למכשיר  כםשהחיבור של ניםי מביאבווד םאת .את גילוי הקירבה וההקרבה הזו למען שמו באהבה כםורוצה דווקא מ
את המכשיר זו תהיה עקידת יצחק  וכשתזרק ,, הניתוק ממנו הוא החיבור לבורא עולםכםסיון שלהוא גודל הני
את האייפון, אל  ומעבדי ה' ולא מעבדי פרעה. וכמובן, בשעה הגדולה בה תזרק םשאת ואז תכריזאו  כםהפרטית של

גאולת הכלל והפרט, על על , רווחההב ותומזונ םייח ם"שאל ממני ואתנה", להתפלל על בני –לנצל את הרגע  ושכחת
אם כן הוא  הצעד הראשון ליציאה לחירותסייעתא דשמיא ועל בריאות לחולים ושמחה לבריאים וכל מילי דמיטב. 

שאורותיה כבר  הניתוק מהשעבוד המתמיד לכלי התקשורת, ואז אדם יכול לחשוב, להרהר, ולשמוע את פעמי הגאולה
  מנצנצים ובוקעים, אמן.

 התורהבברכת 
 הרב יואל ארזי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 058-3220128 גם אתם יכולים להיות ממזכי הרבים עלון 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,
 ניצה בת עליזה. יצחק בן טוני. .עוזיאל בן מרים 

 

 ,נעמי בת אורלי, יוסף בן רבקה שגיא בן אורלי,  זיווג במהרה:
 רונית בת שושנה.

 

 גולייט בת תפחה, ,ג'ינה בת בובה  :לע"נ כל נשמות ישראל ובכללםם
  ,אפרים בן זו'רהסתר, שושנה שמעה בת סעדה, עפרה בת שרה, יהודה בן א

  ,רפאל בן לאה חיים בן מיסה, תמר בת סעדה, עדי בן חנה, ג'נט בת לונה,
 ,דנה בת סוזן יעקב בן אסתר, קלמנט בן אסתרינה, ויקטוריה קלרה בת לאה,

 ויטוריה בת רחל,  ,שרה חיה בת סימי, רחל בת מיסא ,שמעון בן דונה 
 חנה, יעקב בן פורטונה. , ציון בןרחה, אליהו בן פשלום בן לאומה

  קוראים יקרים נשמח לקבל את עזרתכם בעלויות של הדפסת העלון
  271452מס' חשבון או שניתן לתרום ישירות לחשבון הבנק  058-3220128לכה תרומות לעלון ניתן להעביר אל אברהם מ

 על שם עמותת "נתיבות שלום נאות גנים" בנק מסד 508סניף 
  נא לעדכן בעת ביצוע התרומה ישירות לבנק לצורך מעקב.
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1 גיליון מס. 576שבת קודש  פרשת אחרי מות, קדושים

"שנתקרבו בדביקות לפני ה', עד שמחמת עריבות ונעימות יצאה נשמתם ונדבקה במקור העליון. אבל באמת אסרה התורה לעשות כן משום "וחי בהם" ולא 
"שימות בהם"." (ר' ישראל מרוז'ין)

ולהשפיע בלי גבול  ממשיך להשפיע  כן הקב"ה  פי  ואף על  ולידידים,  לשכנים 
ומידה, שפע חיים, בריאות, רפואה, שפע של תורה וחינוך לילדים, שלום בית, 
דירה, מה לא - הכל עובד, והכל בחסדיו המרובים. כי אין סיבה אחרת. ולכן, 
אם משהו חסר, אם משהו מתעכב, אם משהו גורם לנו לצער, ההסבר היחיד, 
האמיתי, החד משמעותי, כי כך הדבר טוב ביותר עבורנו! ואפילו שלא מבינים, 
מלא  בפה  להגיד   , להאמין  צריך  להבין?  צריכים  אנחנו  הכל  שאת  אמר  מי 
שהכל  באמונה  ונתחזק  למוחנו  הדבר  יחדור  מעט  שמעט  עד  לטובה,  שהכל 

הכל לטובה. 

הקודש"  השבוע "בזאת יבוא אהרון אל  בפרשת  אומרת  הקדושה  התורה 
(טז,ג). זאת, אומר רבי נתן, זה אמונה. בזאת - באמונה. "כי אי אפשר להתקרב 

ידי  על  אם  כי  יתברך  מה'  ידיעה  ולשום  השגה  ולשום  קדושה  לשום  ולכנוס 
האמונה הקדושה, וכל המלחמות וכל הנסיונות שיש לאדם בעבודת ה' יתברך, 
אי אפשר לנצח כי אם על יד האמונה הקדושה, כמו שכתוב: "אם תחנה עלי 
מחנה, אם תקום עלי מלחמה, בזאת אני בוטח". היינו שעיקר בטחונו ותקותו 
היה באמונה שנקראת זאת כנ"ל , שהיא עיקר ויסוד כל התורה כולה, ורק על 
ידה יכולים לכנוס לשערי הקדושה ולנצח כל המלחמות שיש לאדם בעבודת 

השם יתברך" (ליקו"ה גילוח ג,ח).

אסור לאדם להרים ידיים, להפסיק להתפלל, אבל רגע אחד לאחר שסיים 
להתפלל, כשהוא נוכח לדעת כי ההסתר עדיין ממשיך,  אות היא כי זה הטוב 
ביותר ששייך עבורו נכון לרגע זה, ולכן עליו ללכת נינוח, רגוע, ושמח. כי ברוך 
ה' שהוא בידיו של בורא כל העולמות אדון כל הנשמות. שהרי למדנו מרבינו 
רצה  כי  העולם,  את  ברא  רחמנותו  מחמת  יתברך  ה'  "כי  סד):  (ליקו"מ  הקדוש 

ַעל ָהַרֲחִמים בַּ

מה הנקודה הכי משמעותית ביהדות שלנו? האמונה. יהודי כל הזמן צריך 
להתחזק באמונה. כל ניסיון שהוא עובר בחיים זה עוד טיפה אמונה. אמונה 
שהכל ה' עושה לנו וכל מה שקורה לנו זה לטובה, זה מהרחמים שלו יתברך. 
הם  שהיסורים  להבין  הזה,  בעולם  קל.  לא  זה  הרעות".  תצא  לא  עליון  "מפי 
מה  לנו.  קשה  זה  הפשוטים,  האנשים  אנחנו,  צדיקים.  של  מדרגה  זו  לטובה 
יכול לעזור לנו? אם נתבונן היטב בעשרות אלפי החסדים והטובות שהקב"ה 
ילדינו,  ושבגוף  שבגופנו  חלקיקים  במיליארדי  בלבד,  זה  ברגע  עלינו  משפיע 
אשר די בשיבוש אחד מאותם חלקיקים בשביל שכל מהלך חיינו ישתבש מן 
הקצה אל הקצה ח"ו. והקב"ה ברחמיו הענקיים משגיח עלינו בהשגחה פרטית 
רגע רגע, שעה שעה, ודואג שהכל יעבוד על מתכונתו בסדר נפלא ומיוחד, ללא 
שום תמורה מצידנו, והוא ממשיך וממשיך, נותן ונותן, משפיע ומשפיע, ימים 
ספק  עדיין  לאדם  יהיה  כזו,  התבוננות   לאחר  האם  ושנים.  חודשים  שבועות 
בטובו של ה' גם אם הוא מתמודד כבר שנתיים שלוש וארבע שנים עם בן בוגר 
בבית, בחור טוב, שיושב ולומד, אך משום מה לא הולך לו בשידוכים או אדם 
פי  על  ואף  פרנסה  של  מינימום  על  יומי  יום  מאבק  שנים,  כבר  שנאבק  אחר 

שהוא מתחנן ובוכה בלי סוף, המקרר עדיין כמעט ריק?

מבינים  רגע,  רגע  ה'  של  האינסופיים  בחסדים  כזה  באופן  כשמתבוננים 
כי התשובה הפשוטה והאמיתית לכל מיני קושיות שיכולות להתעורר אצלנו, 
דעביד  כל  לטובה.  שהכל  היא  יהודי,  של  לחיים  נצרכת  כה  שהיא  תשובה 
מכיר  שלו,  השם  עבודת  מעטה  כמה  ויודע  מכיר  אחד  כל  עביד.  לטב  רחמנא 
את לימוד התורה שלו ואת התפילות שלו, ואת העין הלא כל כך טובה שיש לו 

בס"ד

שבת קודש  י' אייר, תשע"ז
פרשת אחרי מות, קדושים

ֵני ַאֲהרֹן" (טז,א) ֵני בְּ ה ַאֲחֵרי מוֹת שְׁ ר ה' ֶאל מֹשֶׁ "ַוְיַדבֵּ
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לרפואת והצלחת מורינו הרב אליעזר בן עטיא שליט"א 

והרבנית תהילה בת לאה תליט"א

לרפואה שלמה: הרב חיים אבישלום כהן בן בלנקא, הרב דוד 
חיים בן זוהרה, ציפורה בת שושנה גורג'יה, שירלי בת יפה, 
ישראל מאיר בן פנינה, פנינה בת נסריה, אורנה בת ציונה, 

זוהר בן אורית, נהוראי בן יעל פאני, אליהו בן פורטונה

להצלחה וישועה: נועה בת דבורה שמחה, שלום בן ליבא, 
יצחק צחי בן אורית, אורית בת סורינה 

לזרע בר קיימא ובן זכר: דוד בן פורטונה, טליה בת פנינה,
בת אל בת ציפורה, מוריה בת שרה 

לזיווג הגון: מיטל בת יפה, נאור בן הלן, שי שרגא בן אסתר, 
רבקה בת שרה, אייל בן יעל, נתנאלה בת לודמילה שרה  

לעילוי נשמת: דליה בת נחום זאב הי"ד, יעקב בן רבקה, שרה 
בת יקות, אברהם בן חביבה, בוריס בן סבטלנה, שלמה 
שלומי בן אילנה נאוה, ציון בן יונה ודוד, שלום בן לאה, 

בניהו בן זכריה (יחיא) ומרים, ציפורה בת חנה, בנימין חי בן 
שרה, משה מוסא בן דוד וסיניה, עליזה אליס בת סוליקה, 

דייזי בת עמומה
ת.נ.צ.ב.ה
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התרופה  את  לוקח  היה  לו  היה  ואבוי  אוי  הזה,  הילד  על  ששומרים  מלאכים 
שרקח הסגן שלי בטעות. וזהו שיעור לכל החיים: כשנפלה אמי ונשבר הבקבוק 
חשבה שהעולם נגמר, שזה הסוף. לפעמים בחיים, כשחושבים שזה הסוף, אז 

מתחילה הישועה.

יש לך לצער? השם חי את הצער שלך! השם נמצא איתך! השם מלווה אותך! 
לא  הוא  עליך!  שעובר  מה  יודע  הוא  בו,  נמצא  שאתה  הנסיון  את  מרגיש  הוא 
שכח אותך! הוא אוהב אותך! תתחזק! תפנה אליו! גם אם משהו לא הולך כמו 
שאנחנו רוצים, אנחנו ממשיכים להאמין בבורא עולם שהוא רק טוב ומיטיב, 
מבינים,  לא  אם  וגם  לטובה!  הכל  עושה  שהוא  מה  שכל  רחמים,  כולו  שהוא 
חי  איש  הבן  ניסים.  ורואה  דינים  ממתיק   – באמונה  שמחזיק  מי  מאמינים! 
כותב שאדם שפותח את פיו ואומר שזה לטובה, אז אפילו נגזרה עליו גזירה 
רעה זה הופך את זה לטובה. זה מבטל את הגזירה. אדם רואה דבר שנראה לפי 
השכל בכלל לא טוב, אבל הוא אומר: לא! זה טוב! אז הוא הופך אותו לטוב! 

ככה "הבן איש חי" כותב.

צריך להגיע לזה שנוכל להודות על היסורים. רבונו של עולם אני אומר לך 
תודה מכל הלב! אני מרגיש את האהבה שאתה אוהב אותי! יש לך צער שיש 
לי יסורים ואתה בכל אופן מצטער בשביל לקרב אותי אז אני אומר לך תודה 

רבה!

יסורים צריך לקבל באהבה. לנשק אותם ממש. סיפר המגיד הירושלמי רבי 
שבתאי יודלביץ מעשה מופלא באדם שהיה למוד ביסורים ומכאובים שונים, 
מחלות פקדוהו ואת אנשי ביתו, פרנסתו לא היתה מצויה ברווח, ועוד קשיים 
המקובל  הצדיק  אל  נוסע  שהוא  החליט  אחד  יום  חייו.  בימי  אותו  ליוו  שונים 
עליו  ומה  עמו,  ה'  הנהגת  את  לפרש  עליו  כיצד  לשאלו  כדי  שרעבי  שלום  רבי 
עד  להמתין  הרבנית  ע"י  נתבקש  הרב  לבית  בא  כאשר  לו.  שיוקל  כדי  לעשות 
וכיון  בחדר,  שניצבו  הכורסאות  באחת  האיש  התיישב  אליו.  יתפנה  שהרב 
עצמו  את  רואה  הוא  בחלומו  עמוקה.  בשינה  שקע  הדרך,  מטורח  עייף  שהיה 
ולבנים  שחורים  ומלאכים  ענקיות  מאזניים  עמדו  שם  לככר  לשמים,  מגיע 
לו  שהוסבר  עד  עיניו,  לנגד  מתרחש  מה  הבין  לא  האיש  עליהם.  לעלות  החלו 

שכאן הוא בית דין של מעלה וכעת דנים דינו של אדם. 

האיש התעניין לדעת מי הוא האדם הנדון במשפט זה, וכשהשיבו לו, שהוא 
ניצבים  כבר  המלאכים  כל  כי  לראות  ונחרד  נדהם  הוא  במשפט  נידון  עצמו 
אם  כי  ידע,  ידוע  השחורים.  המלאכים   לצד  נוטה  וההכרעה  המאזניים.  על 
כולו  רועד  החל  כן  ועל  הרשעים,  כדין  דינו  יהיה  הסופית,  התוצאה  תהיה  זו 
היא?  התשובה  מלאכים?  עוד  נשארו  האם  ושואל,  מכריז  הכרוז  והנה  מפחד. 
"לא"! ושוב שואל הכרוז, אולי סבל היהודי יסורים בימי חייו,  ואם כן אפשר 
לצרפם לצד הזכויות?! מיד הופיעה מרכבה ענקית של מלאכים שנבראו מכל 
היסורים שסבל, וכנגד כל מלאך של יסורים הורידו מהמאזנים כמה מלאכים 
לו  רווח  כעת  מעוונותיו.  האדם  את  ומצרפים  ממרקים  יסורים  שכן  שחורים, 
מעט, כאשר ראה שמשקלם של השחורים הולך ויורד וכפות המאזנים כמעט 
השתוו זו לזו. כאשר  תמו גם מלאכי היסורים ראה שהכף עדיין נוטה במשהו 
על  יוכרז  קט  מעט  עוד  הנה  רע.  בכי  שמצבו  האיש  הבין  ומזה  העבירות,  לצד 
פסק דין, והכף נוטה לרעתו. בצר לו נפלטה מפיו זעקה גדולה ומרה: "הבו לי 

עוד קצת יסורים!!"... 

נבהלו  אשר  הרב,  של  ביתו  ובני  מחלומו,  האיש  התעורר  הצעקה  מקול 
מהזעקה חשו לעברו ושאלוהו מה קרה. רק עכשיו הבין שהכל היה חלום, קם 
עם  לדבר  רצית  "הרי  אחריו:  שקראה  לרבנית  הדלת.  לעבר  ופנה  מהכורסא 

הרב", השיב: "כבר אין צורך, קיבלתי את התשובה המתאימה מהשמים...".

יש מי שזוכה לאמונה שה' רוצה רק להיטיב עמו, שממש עתה עושה עמו 
של  דרכיו  להבין  אמור  שהוא  לרגע  חושב  לא  הוא  עבורו,  ביותר  הטוב  את  ה' 

לגלות רחמנותו, ואם לא היה בריאת העולם, על מי היה מראה רחמנותו, ועל 
כן ברא את כל הבריאה "כדי להראות רחמנותו". הכל זה רחמים של ה'. לכן 

אנחנו אמורים לקבל הכל באהבה.

תשס"ה,  בשנת  האחרון  שבחוליו  זצ"ל  דוויק  משה  רבי  הרב  על  מסופר 
כאשר חלה במחלה קשה ואושפז בבית חולים, ביקר אצלו ידי קרוב אשר אמר 
לו: "רבי משה, המקום שלך לא כאן, המקום שלך בתלמוד תורה". ענה לו רבי 
משה בנחת: "המקום שלי עכשיו הוא בדיוק כאן, והראיה שהקב"ה שם אותי 
ומחובר  ונוראים  קשים  גב  בכאבי  מתייסר  והוא  לבקרו,  בנו  כשנכנס  כאן!" 
השיב  בודאי!"  אבא,  כן  אותי?"  אוהב  בנו: "אתה  את  משה  רבי  שאל  לחמצן, 
הבן שעדיין לא הבין לאן אביו חותר. "אם היית יכול להסיר ממני את הכאבים 
והיסורים, האם היית עושה זאת?" אבא, בודאי בודאי", השיב הבן בעודו נסער. 
המשיך רבי משה: "הרי הקב"ה אוהב אותי פי כמה  ממה שאתה אוהב אותי, 
אין גבול לרחמיו של הקב"ה! ולא עוד אלא שהוא בודאי יכול להסיר ממני את 
הכאבים. אז מדוע לא מסיר ממני את היסורים? השאלה הקשה הדהדה בחדר 
אלא  היסורים,  את  ממני  לוקח  לא  שהוא  רק  לא  והקשה:  הוסיף  משה  ורבי 
בגלל  דווקא  התשובה?!  מה  יודע  אתה  היסורים...  את  לי  נתן  בעצמו  שהוא 
שהוא אוהב אותי, ודווקא בגלל שהוא רחמן ללא גבול, דווקא בגלל זה הוא נתן 
לי את היסורים! הוא לא נתן לי יסורים למרות שהוא רחמן, אלא בגלל שהוא 

רחמן" (מתוך ספר לזכרו "זכרון משה").

הרב הקדוש רבי שמעון מירוסלב  זי"ע האריך ימים והסתלק כשהיה קרוב 
קיבלתי  אותי  הקורות  אמר: "כל  ימים  האריך  במה  וכשנשאל  שנה,  מאה  לבן 
באמונה וידעתי כי כולם מאת השי"ת וכי הם רק לטובה ולכן הארכתי ימים, 
ובאר את דבריו ואמר שמי שמערער על הנעשה עמו וחושב שלא מגיע לו כל 
היה  שנגזר  שמה  לו  להוכיח  כדי  למעלה,  לו  קוראים  לפעמים  לו,  שקורה  מה 
כל  שמקבלים  אנשים  לאותם  אבל  וביושר.  בצדק  אותו  ושפטו  לקרות  צריך 
גזירת שמים באהבה אין צורך לקרוא להם לשמים כדי להראות להם את דרכי 

ה' ולכן הם מאריכים ימים"...

לא  האדם,  את  דוחים  לא  שמשמים  עונשים,  כאן  שאין  מבינים  בסוף 
מרחיקים אותו, היסורים נועדו לקרב את האדם כמו שהמחיצה בבית הכנסת 
לא נועדה לרחק את הנשים, אלא לקרב. חבל שאדם רואה ביסורים ובהסתרות 
התרחקות הבורא ממנו. זו לא היתה הכוונה מאתו יתברך, הקב"ה אוהב את 
האדם אהבת נפש, "נפלאת היא אהבתך", אהבתו של הבורא לבניו לא נתפסת 
רוצה  ה'  אליו.  שישוב  יהודי  לכל  ממתין  הוא  כולם,  את  רוצה  ה'  אנוש.  בשכל 
את כל ארבעת הבנים. גם את הבן הרשע. "היצר הרע והסטרא אחרא מחליש 
דעתו של האדם ומכניס בלבו שכבר נסתלק השי"ת ממנו והוא רחוק כל כך עד 
שאי אפשר לו לשוב ובאמת הוא להיפך, כי באמת מלכותו בכל משלה, אפילו 
השבוע:  בפרשת  הקדושה  התורה  שאומרת  וכמו  מסואבים.  הכי  במקומות 
,השוכן אתם בתוך טומאתם" (טז,טז). על כן צריכים לידע שהשם יתברך עדיין 
עמנו, עם כל אחד ואחד, אפילו עם החוטא הגרוע שבכל העולם כולו. וכל זמן 
שהאדם חוזר זאת בדעתו ומכניס זאת בליבו, אז בודאי יש לו תקווה גדולה כל 

ימי חייו לזכות לדרך התשובה באמת". (ליקו"ה עדות ה.)

צריך להתחזק באמונה פשוטה ותמימה ברחמנותו הגדולה של האב לבניו. 
גם אם לכאורה זה נראה ההיפך. סיפר רבי משה שרר ז"ל שכשהיה ילד קטן 
היה פעם חולה וקדח מחום, הרופא רשם מרשם דחוף אך לאמו לא היה כסף 
תמורתן  הסכים  והרוקח  פרוטות  כמה  אספה  לבסוף  התרופה.  עבור  לשלם 
והבקבוק  נפלה  מהירות,  מרוב  הביתה,  היקרה. בדרכה  התרופה  את  לתת לה 
עם התרופה נשבר לאין ספור שברים. בבכי מר הרימה מה שנותר ורצה חזרה 
לבית המרקחת. הרוקח נטל את השקית הרטובה, הריח לרגע את הריח שנדף 
כנראה  יש  ואמר:  חדשה  שקית  עם  חזר  ספורות  דקות  אחרי  ונעלם.  ממנה 
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גלויים,  הם  לפניו  שרק  גמורים  רחמים  מתוך  שלפעמים,  העולמים  כל  בורא 
הוא מעכב את הישועה עד לבוא העת. זה החן והיופי שהתלווה לכל היהודים 
הפשוטים שהיו בכל הדורות. יהודים שיודעים שכתוב כי כל דעביד רחמנא לטב 
עביד, אז הדבר ברור להם כשמש כי הכל לטובה ממש. ואף אם לא מבינים מה 
הטובה המונחת עתה בצרה זו, אין הם נבהלים רק ממשיכים להתחזק ולדבוק 

באמונה הפשוטה והטהורה שהכל לטובה.

תופסת  לא  פשוט  שהדעת  ונוראים,  גדולים  כך  כל  היסורים  לפעמים 
ממשיכים.  זאת  ובכל  הזו.  והזכה  הטהורה  באמונה  לדבוק  ממשיכים  איך 
שם:  כתוב  וכך  שלו  מכתב  שמצאו  חיים'  ה'שפע  בעל  מצאנז  האדמו"ר  כמו 
הנאצים  הובילוני  משם  שבהונגריה,  בקלויז  רב  הייתי  המלחמה  "כשפרצה 
עשר  ואחד  אשתי  משפחתי,  כל  הושמדה  בו  באושויץ,  ההשמדה  למחנה 
ילדי, מבני בן ה-כ"א שנים ועד שנתיים, שם הושמדו אמי, אחי ואחיותי, וכל 
מילים  שתי  לבדי!!!  נותרתי  אשתי.  משפחת  כל  הושמדה  שם  משפחותיהם, 
הכל,  את  איבדתי  האדמו"ר:  וממשיך  יסורים.  של  ים  בתוכן  שמכילות  בלבד, 
רק את הקב"ה לא איבדתי. והנה לאחר הכל, זכיתי להיבנות ברוך השם מחדש, 
זכיתי לזרע ברוך ה' בנין וחתנין רבנן, זכיתי גם עוד הרבה, והנני עומד ומשתאה 
איזה דבר עשיתי אי פעם לנחת רוח לפניו יתברך שמו שגמלני כל זה?! והגעתי 
הוא,  הלא  לזכותי,  לזקוף  שיכולני  היחיד  הטוב  שהדבר  למסקנה  סוף  סוף 
שבזמנים הקשים ביותר שעברו עלי אף פעם לא באתי בטרוניה כלפי שמיא 

וכל גל וגל שעבר עלי נעניתי לו בראש וקבלתיו באהבה" (לפיד האש).

גם כשעוברים עליך זמנים קשים במיוחד ח"ו, אתה צריך להאמין שהקב"ה 
מתכנן עכשיו את תוכנית ההצלה הפרטית שלך. לפעמים מבינים את הרבונו 
של עולם בתוך כמה ימים. לפעמים יש צורך בכמה שנים. ולפעמים רק בתום 
איך  ה'.  טוב  כמה  ולהבין  כולו  הפאזל  את  לראות  נוכל  שנה  ועשרים  המאה 

בעומק הדין היו מונחים עומקים של רחמים וחסדים.

שיש  גדול  אמונה, היא הכוח הכי  הקודש. באמונה.  בזאת יבוא אהרון אל 
לנו בחיים. כמו בסיפור הבא: 

מחול החתנים

יש לי דוד נחמד מאד איש ירא אלוקים, אדם אהוב על כל האחיינים, פשוט 
תענוג לדבר עמו בלימוד, ויותר מכך, ניסיון החיים והאינטליגנציה הרגשית שלו, 
הם נוסחאות מצויינות עבורנו במסע החיים. דודי ירמיהו נולד לפני כ-60 שנה 
למשפחה דתית לייט בניו יורק, ולא אחטא לאמת אם אומר, שילדים מסוגו 
ודמיונות,  תאוות  ממון  אחרי  מרוץ  שכולו  האמריקני  הכאוס  בתוך  הצומחים 
היהודי  הבית  כי  מדוע?  היהודי.  לעם  מחוץ  צעיר  די  בגיל  עצמם  מוצאים 
המחורר שלהם, איננו מגן מספיק מפני פיתויי הנחש הקדמוני. עם הגיעו לגיל 
17 דפק על דלת בית הוריו, איש יהודי בעל צורה שהציג עצמו בשם יששכר, 
ושיכנע אותם לשלוח את ירמיהו בנם הקטן מבין ששת ילדיהם, לישיבה בארץ 
לאוניברסיטה,  כך  ואחר  לקולג,  הולך  "ירמי'  נמרצות:  התנגדה  אמו  ישראל. 
ועתידו להיות מדען חלל ביוסטון. עוד ישמעו עליו". אביו די היסס, כי הרמה 
הרוחנית של בנו הקטן לא התאימה לאווירה ישיבתית. אך לבסוף הסכימו זוג 
ההורים לשלחו לשנה אחת "חווייתית", כלשונם, ללמוד תורה בארץ ישראל. 
"רק לנסיון" התנחמו. ירמי' נחת אחרי חג הפסח בארץ ישראל ונסע לישיבה  
הירושלמית שקלטה אל חיקה נערים אמריקנים טיפוסיים, רגל פה רגל שם. 
זוננשטיין  יששכר  הרב  לא,  אם  מי  פניו  את  הקביל  הישיבה  של  האוכל  בחדר 
שהינו ר"מ בישיבה מעטירה זו, אשר פעמיים בשנה נוסע לעשות נפשות לעם 
האמריקני  הנער  בין  ההדדית  החיבה  הפושרת.  ארה"ב  יהדות  בקרב  ישראל, 
החלום  את  לעצמו  להשכיח  ניסה  הצעיר  ירמיהו  שלה.  את  עשתה  לר"מ, 
ובלילה,  ביום  רבות  שעות  בו  השקיע  יששכר  רבי  בלימוד.  ושקע  האמריקני 

האהיב עליו את הלימוד, והמתיק לו את סוגיות הש"ס.

לקראת ראש השנה הגיעו הוריו לארץ, והביעו הסכמתם שעם תום השנה 
בישיבה, ירמיהו בנם היקר, יתכונן ללימודים לא פחות ולא יותר באוניברסיטת 
בר אילן. "אם אתה אוהב את ארץ ישראל, אז תלמד כאן את מדעי החלל..." 
שהבחור  האמין  הוא  נשמתו.  עמקי  עד  הזדעזע  יששכר  הר"מ  ההורים.  יעצו 
נפש  שיחות  שביוסטון.  החלל  במרכז  ולא  התורה,  בעולם  לגדולות  עדיו  הזה 
ארוכות ניהל עם העלם המתלבט בין חיי תורה לחיי מדע, והמטיר עליו ערימות 
של אהבה והערכה. "יקירי, לחיות חיי תורה זו בחירה של איכות חיים רוחניים 
כמה  עוד  תשקיע  לך.  המובטחים  הנצח  לחיי  מעבר  זאת  דור,  שנות  לאורך 
שיקים  תורה  בן  חתן  להיות  ותזכה  בחורים,  לתפארת  תהפוך  בישיבה,  שנים 
אומנם  המדע  מבורכים.  ישרים   לדורות  בע"ה  ותזכה  בישראל,  נאמן  בית 
מעניין ומרתק, אך הוא חוכמה זניחה לעומת ים התלמוד שיש בו הכל. עדיף 
שתהיה חתן של הקב"ה, ולא חתן של האקדמיה, שנראית קורצת ומבטיחה 
הם  היאבדו  צאצאיך?  על  יהא  ומה  וריקנות.  אכזבה  סופה  אך  וכבוד,  פרנסה 
בים הכפירה האמריקני? זה מה שאתה רוצה ירמיה? דמעות של אהבת אמת 
נשרו מעיניו של הר"מ המסור. "ירמיה היקר, הנני מאחל לעצמי לראותך חתן 
הנושא בת ישראל צנועה וחסודה..." ר' לוי, הדמעות של הר"מ המסו את ליבו 
נוספת  שנה  ללמוד  והתחנן  ביקש  השנה,  בסוף  להוריו  חייג  הוא  הבחור.  של 
בישיבה, ועוד שנה, ועוד שנה, ועוד מעט... אולי... אם ירצה השם הוא יירשם, 
אולי לאוניברסיטה. אקצר לך אדוני הסופר, ואציין בפניו שאחרי ארבע שנות 
לימוד בישיבה ירמיהו נסע בחזרה לארה"ב. אבל יחד עם רעייתו הצדקת, כלה 

מהוללה ממשפחה מצויינת של מרביצי תורה. 

הר"מ יששכר זוננשטיין ליווה אותו לכל הדרך, וצייד אותו בברכות ועצות 
עסק  פתח  האפשרויות,  בארץ  נחת  ירמיהו  היראה.  במעלה  ולעלות  להמשיך 
נושר.  אמריקני  נוער  בקרוב  העוסק  מתנדבים  ארגון  הקים  ובמקביל  קטן, 
לימוד  שנת  לעשות  לשכנעם  באמריקה,  אלה  נוער  בני  לחזק  הארגון  תכלית 
בישיבה בארץ ישראל, מתוך הנחה שחיי התורה בעיר הקודש יהיו כטל חיים על 
נשמתם המבולבלת. דוד ירמיהו הרגיש הרבה הכרת הטוב לרב יששכר שהציל 
החינוכי  הנתיב  מימוש  של  סוג  זו  קדושה  במשימה  וראה  החולין  מחיי  אותו 
שנים רבות, הקשר בין  אותו היתוו לו ראשי הישיבה הירושלמית. חלפו להם 
דוד ירמיהו לרבו מן הישיבה הפך נדיר, איש איש ועיסוקיו. המשפחות גדלו, 
והמרחק האדיר בין שתי היבשות עשה את שלו. זכרונות, תמיד היו, ובמפגשים 

המשפחתיים תמיד שמענו על חוויותיו מן הישיבה. 

ממשפחה  הליכות  נעים  בחור  התעופה  בשדה  ירמיהו  פגש  אחד  יום 
קונסרבטיבית. ג'וני, יונתן. הם עמדו בתור לטיסה פנימית, והתפתחה שיחה. 
בישיבה  תורה  שנה  ללמוד  לך  כדאי  ומוכשר,  צעיר  בחור  אתה  עליך,  "חבל 
בירושלים , ואחר כך לעשות חשבון נפש אם כדאי להמשיך באקדמיה, או שאולי 
עדיפים חיים יהודיים..." הציע לו דודי. האמת היא, שהתפתח ויכוח די נוקב בין 
השניים, אבל דוד ירמיהו סיפר שהבחור הזה מאד מאד הזכיר לו את עצמו... 
לב  בשמש.  שוקולד  כמו  נמרח  ולבסוף  תוקף,  מהסס...  מתלבט...  מתווכח... 
יהודי. כשנחתו בניו גרסי, דוד ירמיה לא התעצל. הוא נסע עם ג'וני לבית הוריו, 
ואחרי לילה של פולמוס מתיש, הם הסכימו "שנה אחת בישיבה אחר כך חזור 
לכאן לאוניברסיטה, עתידך להיות מהנדס בתעשייה הכימית..". נו, נו, תקשיב 
בישיבה  אבל  בירושלים,  נוחת  ג'וני  יונתן,  עצמו.  על  חוזר  התסריט  לוי,  אדון 
באותה  שלוש  או  פעמיים,  אליו  טס  ירמיהו  שלי,  הדוד  תורה.  ולומד  אחרת, 
שנה, מביא לו מתנות, מרעיף עליו חום יהודי והבחור משתכנע להישאר שנה 
נוספת, הוריו רותחים מכעס ומנסים להניאו. עוד שנה ועוד שנה. אחרי שלוש 
שנים לאחר לחצים מרובים מצד אחיו והוריו הוא שוקל ללמוד באוניברסיטה 
אמריקנית. לפני שהוא אורז מזוודות נוחת עליו ירמיהו כהרגלו פעמיים שלוש 
גאולה,  בשכונת  הונגרית  למסעדה  אותו  מזמין  טלפון)  משיחת  (חוץ  בשנה 
מדבר על ליבו ומשמיע לו כמעט אותן מילים ששמע הוא בעצמו לפני עשרים 
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שנה, מהרב יששכר "חבל יקירי, חבל מאד, בחירה בחיי תורה זו בחירה  של 
איכות חיים רוחניים לאורך שנות דור... מעבר לחיי נצח המובטחים. ומעל לכל, 
תזכה להיות חתן בן תורה ולהקים בית נאמן בישראל ולרוות נחת מצאצאיך. 
ומי כמוך יודע כמה חברים צעירים שלך התבוללו, הקב"ה בוכה עליהם..." וגם 

דוד ירמיה בכה, וזלג וניגב את משקפיו. 

הדמעות פעלו את פעולתן, ומה שמתרחש הוא, שהבחור טס לבולטימור 
בלימוד  פסגה  לשיאי  ממריא  הוא  ומשם  ישראל"  "נר  בישיבה  ללמוד  ונכנס 
וביראת שמים, ובעצמו הופך להיות מרביץ תורה לצעירי תלמידי ארה"ב. ערב 
אחד מקבל דוד ירמיהו פקס, ועליו הודעה. "ר' ירמיהו יקירי חתונתי תתקיים 
הנני  בזכותך  מוחלטת  ואפילו  רבה  במידה  כבוד,  של  מוזמן  הנך  באב,  בט"ו 
יונתן,  החתום  על  מצויינת".  ירושלמית  ישראל  בת  עם  תורה  של  בית  מקים 

ה ִפלָּ תְּ

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

ממך  לקבל  יכול  שאני  גדולה  הכי  המתנה 

יהודי.  כל  של  הנשמה  עם  להתחבר  לזכות  היא 

שמחברים  חבורים  מתוקים,  קטנים,  חיבורים 

כמו  ביום.  חיבורים  שיותר  כמה  אליך,  ישר  אותי 

כולם  שהרי  לחבר,  טובה  מילה  להגיד  למשל 

למצוא  תענוג  כזה  וזה  מיוחדים,  כולם  נפלאים, 

בהם נקודות אור ולהגיד להם.

אפילו  להתעקש,  לא  פעם  אף  לוותר,  תמיד 

שאני בטוח שאני צודק. ובעיקר כשנוהגים ברכב, 

שזה תענוג מיוחד לוותר לשני, או כשהוא מוותר 

לי ואז לפתוח את החלון ולהושיט יד לאות תודה. 

לכאורה  שהוא  שאפילו  השני,  עם  חסד  לעשות 

קטן, הוא גדול מאד, כי יש שם לב, יש שם אהבה, 

יש שם משהו שמחבר בין הנשמות וכשהנשמות 

מתחברות מיד מרגישים אותך אבא.

להתנהג ביושר עם השני, כמו שקרה שקיבלתי 

וכשאמרתי  מהמוכר  עודף  מדי  יותר  הרבה  פעם 

לו והחזרתי את הכסף, הוא כל כך התרגש מזה, 

כל כך הודה לי, שמאז כל פעם שאני נכנס לחנות 

אני מקבל יחס כל כך חם ולבבי, בלי שמזכירים 

שנינו  בין  עומד  ההוא  המעשה  אך  שהיה,  מה 

וממשיך לחבר בין הנשמות.

שהתעוררה  קנאה  על  להתגבר  זוכה  כשאני 
של  בהצלחה  לשמוח  באמת  אבל  ומצליח  אצלי 
לגמרי,  נקי  לב  עם  אבא,  לו  שעשית  בנס  השני, 
על  טוב  ולחשוב  זכות  כף  ללמד  זוכה  כשאני  או 
השני, להסתכל עליו בעיניים טובות, ויש עוד כל 

כך הרבה דוגמאות...

ריבונו של עולם, התענוג הכי גדול שיש לי זה 
כשאני אוהב אותך. 

של  הנשמות  עם  האלה  החיבורים  כל  ואם 
אותך,  לאהוב  אותך,  להרגיש  לי  גורמים  ילדיך 
בשבילי  זה  מבקש.  הרבה  הכי  שאני  מה  זה  אז 
הרחמים הכי גדולים שלך. כמה שיותר חיבורים.

שבת שלום לכל אחינו בית ישראל!
מנחם אזולאי

לצלילי  החופה,  לעבר  ונע  הנוצץ  יורקי  הניו  לאולם  נכנס  ירמיה  דוד  ג'וני. 
החתן  הנה  מרנן"...  "סברי  בגרונו  כחכח  המקדש  הרב  המלטפים.  התזמורת 
המפואר יונתן, ולצידו כלתו... ההורים. ירמיהו התקרב, ולהפתעתו, אבי הכלה, 
הרב  בימים...  אז  אי  החולין  מעולם  שהצילו  מי  נפשו,  ידיד  הינו  ופלא,  הפלא 

יששכר זוננשטיין.

השנים מתחבקים בהתרגשות, מעגל נסגר. אתה שומע אדון לוי, שים לב 
למחול החתנים. הר"מ זוננשטיין עשה מדוד ירמיה חתן לתפארת וירא שנים, 
הוא  שכיום  יונתן,  הרב  את  לבתו  חתן  לו  בנה  הטוב,  כגמולו  לו  השיב  וירמיהו 
ראש ישיבה מן הידועים ביבשת. נו מיסטר לוי"? מחול החתנים אמרת? יופי 

של שם.
(מתוך סידרת ספריו של הרב יעקב (קובי) לוי)
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