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  העלון מוקדש לזכותהעלון מוקדש לזכות

  ע.מ. בת ג. לזיווג הגוןע.מ. בת ג. לזיווג הגון

 כיצד להוסיף זכויות לעמ"י
למשקל  להוסיף זכויות, חשוב מאוד

הזכויות הכללי של כל עם ישראל, 
בפרט ליושבי ארץ ישראל. שנמצאים 
בסכנה. הסכנה קיימת הרבה שנים. כמו 

בזכות  –שבמצרים 'ויאמן העם' 
האמונה נגאלו ממצרים, בזכות 

הקב"ה הוא הכל יכול, הוא האמונה ש
המלך שלנו הוא מנהיג אותנו, אנחנו 
צריכים להתחזק מאוד באמונה, לצפות 
לישועות, והאמונה היא שאנחנו 
מאמינים שהקב"ה יחיד, וכל התורה 
המסורה בידינו, ניתנה למשה רבינו, 
התורה לא תהיה מוחלפת, והחוקים 
של התורה הם החוקים הצודקים של 

יש בני אדם שעושים עם ישראל. ואם 
חוקים, עושים בתי משפט, זה דבר 

 ...שהקב"ה שונא!

 – אדם צריך להרגיל את עצמו
"ואהבת לרעך כמוך", כולנו יהודים, 
כולנו בני איש אחד, כולם בנים של 

 אברהם אבינו.

הוא  ,כשדוד המלך נרדף משאול
התפלל "הושיעני" האויב רודף אותי, 

ותו, ובכן הוא לא ביקש שהרודפים ימ
כי כאשר הרודפים היו יהודים לא 
ביקש על מפלה. כשהגויים היו 
רודפים, היה מתפלל שיהרגו ויקבלו 
עונש. אבל ליהודי לא מבקש רעה, 
אפילו אם יש אחד שאני סובל ממנו 

 הרבה. 

שההתעוררות הזאת שהקב"ה  יהי רצון
עוזר לנו להתעורר לחזק בלבנו את 
האמונה )כי השכל של בני אדם הוא 
קטן מאוד, ואנחנו נמצאים בידי 
הקדוש ברוך הוא(, זכות זאת תציל 

ישראל, ונזכה -אותנו, כל יושבי ארץ
באמת לשמירה גדולה. לא ינום ולא 

)מתוך דרשת ישן שומר ישראל... 
 שובבי"ם תשס"ט(

 

ֲעֹוֵנְך ֲעֹוֵנְך   ַעל ֹרבַעל ֹרב

ָעְצמּו ָעְצמּו 
  ַחּטֹאָתִיךְ ַחּטֹאָתִיךְ 

  [[  שגגות הרבה על זדון אחדשגגות הרבה על זדון אחד  ]]  

 

 שבטכ"א  -ב מתוך שיחה שנאמרה
 ס"חתש

 

ת ר ֹלא ָצָדה  "ַמכֵּה ִאיׁש ָומֵּ מֹות יּוָמת, ַוֲאׁשֶׁ
ר ָינּוס  ְוָהֱאֹלִקים ִאָנה ְלָידֹו ְוַשְמִתי ְלָך ָמקֹום ֲאׁשֶׁ

ריכה במקומות אחרים התורה מא -" אָׁשָמה
 -יותר בעניין ערי המקלט. 'ושמתי לך מקום'

זה גלות, ערי מקלט. 'לא צדה' לא התכוון 
בכלל להרוג, הייתי חושב שבלא כוונה לא 
מגיע לו שום עונש, אומרת התורה שלא. לכן 
ם ָלכֶׁם  בפרשת מסעי ובעוד מקומות; "ְוִהְקִריתֶׁ

ם ְוָנס ָׁשָמה י ִמְקָלט ִתְהיֶׁיָנה ָלכֶׁ ַח  ָעִרים ָערֵּ ֹרצֵּ
ׁש ִבְׁשָגָגה" ערי מקלט זה לא רק  ה נֶׁפֶׁ ַמכֵּ
בשביל לשמור על ההורג בשגגה שלא יהרוג 
אותו גואל הדם, מפני שאפילו אם זה שנהרג 
זה אדם שאין לו קרובים בכלל ואין שום סכנה 

 לחיים של זה שהרג נפש בשוגג. 

גם עונש כדי שיתכפר לו. על  אבל הגלות היא
הוא לא התכוון לכלום.  מה הוא צריך כפרה?

הוא יורד מהסולם, חושב שהסולם חזק 
וכשיורד נשברת מדרגה אחת. הוא הרי לא ידע 
שהמדרגה צריכה להישבר הוא נפל על מישהו 
והרג אותו. לא אשם כלל. אומרת התורה 
'ושמתי לך מקום', הוא צריך לצאת לגלות, 
לעזוב את הבית ואת המשפחה אסור לו לצאת, 

קשה מבית סוהר. מהבחינה הזו הגלות יותר 
בבית סוהר נותנים לפעמים חופשה לחגים, 
בערי מקלט אין לרוצח אף יום חופשי ולא חצי 
יום. אפילו לא לצאת מעיר המקלט לביקור 
לרגע אחד לראות את המשפחה כדי לראות את 
הילדים. אסור לו לצאת עד מות הכהן הגדול, 

 כדי שתהיה לו כפרה. 

                                                           
 כא, יב שמות א

ר' יושע בער מבריסק[, צדיק ] אומר בית הלוי
שאצלו אין שום עבירות אחרות, הקב"ה שומר 
עליו שלא מזדמנת לו אפילו עבירה בשוגג, 
ואם יש לו עבירה בשוגג, זאת אומרת שהוא 
במדרגה כזאת שאיסור רציחה לא כל כך חמור 
ומפחיד אצלו. אם אדם יש לו יראת שמיים 
והיה כל כך מפחד מזה, גם בשוגג לא היה 

 דמן לו. מז

אם אדם עבר עבירה  כך גם בכל העבירות,
בשוגג הוא צריך כפרה, אם אדם בשוגג חילל 
שבת, לא התכוון כלל לעשות עבירה ובכל 
זאת צריך כפרה כי באה תקלה על ידו, אם יש 
בית מקדש צריך להביא קרבן חטאת, ואומר 
עליו וידוי. אומר הרמב"ן מה עניין קרבן 

בש צריך האדם החטאת, כששוחטים את הכ
לחשוב שבגלל העבירה שעשה זה כביכול 
מגיע לו לשחוט אותו, הוא מסתכל שהכהן 

הכהן שוחט אותי,  -שוחט את הכבש וחושב 
הקב"ה מרחם עליו ונותן לו 'זה חליפתי וזה 

 שהכבש מכפר עליו. כפרתי'

זקן מופלג, שבסוף ימיו  הכרתי צדיק אחד,
הרב מפוניבז' נתן לו חדר בחדרים של 
הישיבה, הוא היה ישן בחדר עם עוד בחור, 
והיה יושב עוסק בתורה כל היום ועוסק 
במצוות. כשלא היה עסוק בעניין מצווה 

, למשל מצה שמורה איך לשמור את מסוימת
החטים משעת קצירה וכו' הוא ישב ולמד. 
סיפר לי הבחור שישן אצלו בחדר שהצדיק 
הזה, שקראו לו ר' אלעזר, תקופה ארוכה ישן 
על חצי מטה. לא ישן על מיטה אלא חצי גופו 
על מיטה וחצי על כסא. הוא עשה זאת כדי 
לקבל עליו ייסורים עונש גלות, למה? כי קרה 
פעם שהוא התעורר בשבת בלילה ושכח 
שהיום שבת והיה לו חושך אז הוא הדליק את 

מתוך  -החשמל. פעם אחת  זה קרה לו בשוגג 
ניות וייסורים הוא עשה וידויים ותעשינה. אז 

 לכפר על עוון בשוגג. 

ר  שואל האור החיים הקדוש על הפסוק "ַוֲאׁשֶׁ
למה באמת  -ֹלא ָצָדה ְוָהֱאֹלִקים ִאָנה ְלָידֹו" 

צריך כפרה, אם אלקים אינה, שמן השמים 
סידרו בכוונה שיהיה לו תקלה כזאת שיפול 
ויהרוג מישהו. כמו שאומר רש"י שהיה רשע 

אדם במזיד ומגיע לו  אחר רשע מרושע שהרג
שיביאו אותו לסנהדרין וידונו אותו משפט 
מוות להרוג אותו אבל אין מספיק עדים, אם 
אין עדים אז אי אפשר לביה"ד להרוג אותו, 
מה עושה הקב"ה? מזמן אותו שבדיוק הוא 



 

 
 

 

את | נא לא לפנות בענינים אחרים  052-7136946לטל יפנה מי שיש ברשותו שיחות של מו"ר שליט"א בהקלטות לר' איתן ורנר הי"ו | תודות 
 052.7136946| לתרומות והנצחות  geonyaakov@gmail.com: הגליון ניתן לקבל במייל

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

חי בן יעקב בובה מימון, , , נעמי בת רומיהנעמי בת רומיה, , בייה ברטה בת בנימין, משה מוריס בן יצחק, דוד בן נסיםבייה ברטה בת בנימין, משה מוריס בן יצחק, דוד בן נסיםיעל בת משה אלפרד יעל בת משה אלפרד לעילוי נשמת: 
 ז"ל ניסים סופר, לאומה סופר, יעקב בן בובה, אסתר בת לאומה, שמאי בן צבי, איטה בת רחל, עובדיה בן חיים, דליה בת אסתר.

 
נמצא קרוב לסולם ואחד, זה שמגיע לו גלות, 
יורד מהסולם והסולם נשבר ונופל עליו ונהרג, 

 וא נהרג על עבירה שעבר במזיד.הה

לכאורה אלקים מינה  -'אלקים אינה לידו'
אותו שליח לקיים את המצווה וביערת הרע 
מקרבך, צריכים להרוג אותו, כי אחרת הוא 

רוצח, אדם פושע  -היה הורג עוד אנשים 
מסוכן שיישאר בחיים? אז הקב"ה מסדר 
שבדיוק הסולם שעולה יהיה מקולקל... אם כן 

ים סידרו דבר טוב אז למה מגיע לו מהשמי
עונש גלות? אומר האור החיים הקדוש, 

אלקים מגלגל מגלגלים חובה על ידי חייב. 
שדרכו תצא השליחות הזאת אז אפי' אם הוא 

. עוד קודם שוגג סימן שיש לו עבירה קודמת
לכן לא הייתה לו מספיק יראת שמיים, על זה 

חובת הוא חייב חובת גלות. בית דין נותנים 
גלות על זה שהרג אדם בשוגג ]בהתראה 
ועדים[, אבל בדיני שמים יש חשבון. לכן אם 
אדם יש לו תקלה ועושה עבירה בשוגג צריך 

 כפרה. 

אומר הבית  ",ב"ַעל ֹרב ֲעֹונְֵּך ָעְצמּו ַחֹטאָתִיְך
עוון זה במזיד, חטאת זה בשוגג, הרבה  -הלוי 

חטאים בשוגג קורים בגלל שעבירה אחרת 
עשה במזיד, אז אין לו יראת שמים, והשם  הוא

לא שומר עליו ולכן הוא עושה עבירות בשוגג, 
לכן התיקון ועל זה יש גם כן דין וחשבון. 

. אומר ר' שאדם צריך לעשות זה לעסוק בתורה
ללמוד הלכה למעשה הלכות  -ישראל סלנטר 

שבת כדי שלא יכשל בחילול שבת בשוגג, 
א ידבר לשון ללמוד דיני לשון הרע כדי של

הרע בשוגג וללמוד דינים הלכה למעשה, 
וללמוד איזה ספר מוסר שמתרגש מזה יותר, 
ספרים שיכניסו יראת שמיים. ואז הקב"ה יציל 

 שלא יהיו שגיאות ועבירות בשוגג, אמן ואמן.

 

ַעִין רֹוָאה 
 ְוֹאֶזן ׁשֹוַמַעת

  [[  להנצל מעבירות להנצל מעבירות   העצההעצה]  ]  

 

שבט,  -מתוך שיחה שנאמרה ב
 תש"ע

 

ה ּוְטָבחֹו אֹו  "ִכי ִיְגֹנב ִאיׁש ׁשֹור אֹו שֶׁ
ם ַתַחת ַהשֹור  ְמָכרֹו ֲחִמָשה ָבָקר ְיַׁשלֵּ

ה"  ְוַאְרַבע ֹצאן ַתַחת ַהשֶׁ

                                                           
 ל', ד' ירמיה ב

דיני ממונות,  -פ' משפטים  פרשת השבוע
כתוב בפרשה דין גנב. אם טבח ומכר משלם 
א ְבָידֹו  א ִתָמצֵּ פי חמש או ארבע, "ִאם ִהָמצֵּ

ם" אם לא מכר, הגנב הַ  ְגנֵָּבה וכו' ְׁשַנִים ְיַׁשלֵּ
צריך לשלם פי שנים. בפרשת ויקרא כתוב 
'והשיב את הגזלה אשר גזל', כתוב שהוא 
משלם את הגזלה, גזלן לא משלם פי שניים רק 
גנב. גנב וגזלן שניהם כמעט זהים, רק שגזלן 
גוזל ביום וגנב גונב בלילה כשלא רואים. שאל 

אז יוצא שגזלן יותר  -ן אחד אותי לא מזמ
בפרהסיא רואה אדם  חצוף הוא עושה את זה

הולך, רואה שיש עליו טבעת עם יהלום, בכח 
מוריד את הטבעת בורח וגוזל אותו, גזלן יותר 
חצוף מגנב, אבל לגבי העונש מספיק שיחזיר 
את הגזילה, אם היא לא נמצאת בעין ישלם 
כמה ששווה, וגנב לעומתו צריך שישלם פי 

 שניים, מה הסיבה? 

, אומרת שואלת גהגמרא את השאלה הזאת
הגמרא שגזלן השווה עבד לקונו, הגנב לא כך, 
גזלן לא מתבייש מבני אדם וגם לא מתבייש 
מהקב"ה בזה השווה עבד לקונו. אבל גנב 
למה הוא לא גונב ביום, מתבייש. מבני אדם 
לא נעים לו שיראו אותו גונב, לכן הוא לא 
גונב כשרואים, אבל זה נקרא שלא רואים...? 

וכו', כן רואים,  דעין רואה דע מה למעלה ממך
זאת אומרת שמבחינתו בן אדם יותר חשוב 
מהקב"ה, מה שהשם רואה לא אכפת לו, ואם 
זו דרך המחשבה שלו אז הוא לא מאמין, או 
שהוא חושב שהשם רואה אבל לא מעניש, אז 
ממה נפשך זו גם כפירה. השם רואה ויש דין 
וחשבון והוא לא מאמין שיש דין וחשבון על 

רות. ביום הוא לא גונב כי הוא מפחד עבי
 שיתפסו אותו ויענישו אותו.

 ה'חפץ חיים' נסע פעם בעגלה עם סוסים
פעם זו הייתה התחבורה. במקום עגלה 
שמסתובבת על כח הבנזין, בימינו, שיש עגלה 
בלי סוסים. החפץ חיים נסע מעיר לעיר, ויש 
עגלונים שלא התנהגו כ"כ ביושר, העגלון עבר 

דה שהיה בו חציר שמאוד התאים על יד ש
למאכל סוסים,  ושמו אלומות אלומות, הוא 
אמר לחפץ חיים אני עוצר את העגלה ותעשה 
לי טובה כשתראה אדם שעובר, תצעק לי 
'רואים' ואז אברח מהר, הוא רצה לגנוב ופחד 
שלא יתפסו אותו. החפץ חיים ראה מה שהוא 
 הולך לעשות, והתחיל לצעוק 'רואים' 'מישהו
רואה'. העגלון נבהל וכבר השאיר את זה על 
האדמה חזר והתחיל לנסוע, עלה על העגלה 
ושאל את החפץ חיים איפה האדם שאמרת לי 
ש'רואים' אותי? הוא אמר מה אתה חושב 

. גם מהשמיים רואיםשרק מהארץ רואים 
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ככתוב, דע מה למעלה ממך עין רואה וכו'. זו 
עין הסיבה שאדם צריך להרגיל את עצמו ש

 רואה, שרואים.

'ואלה המשפטים' אשר תשים  כתוב הבגמרא
'לפניהם' לפני דייני ישראל ולא לפני דייני 
עכו"ם. לא כמו בימינו שיש בתי משפט 
ששופטים לפי דיני עכו"ם ולא לפי דיני 
התורה. לפי דיני גויים מחמירים מאוד בדין 
גנב, למשל ברוסיה הייתה תקופה שהיו 

ונש מוות. בארצות ערב מענישים את הגנב ע
היה נהוג שגנב מביאים אותו למלך והוא היה 
קוצץ לו את היד. עונשים חמורים ומה הסיבה, 
לא בגלל שהוא אפיקורוס, כי מענישים גם 
גזלן באותו העונש, אצלם הסיבה היא מפני 
שרוצים שלא יגנבו כדי להגן על האנשים שלא 

א יפסידו כסף, על כן זה בשביל לעזור לנו, ל
כדי לחנך את הגנב. התורה נותנת עונש כדי 
לתקן את העבריין, ואם הגנב ישלם כפליים 

 הוא יבין למה משלמים ויחזור בתשובה. 

'כי תקנה  – ולכן מתחילה פרשת משפטים
עבד עברי', אומר רש"י נמכר בגניבתו. גנב 
ואין לו כסף מוכרים אותו על פי בית דין, איך 

כסף שמים בבית  נוהגים הגויים, אם אין לו
סוהר, אבל זה סתם להעניש, זה לא חינוך. לפי 
דין תורה לעומת זאת, גם אם אין לו לשלם 
צריך להרגיל אותו שכסף של אחרים מוכרחים 
לשלם. אם הוא יכול לעבוד ולהרוויח כסף, גם 
אם הוא אומר שאין לו איפה לעבוד, אומרים 
לו תמכור את עצמך לעבודה, בכסף ישלם את 

, וצריך למכור אותו לאדם צדיק. מי החוב
שקונה עבד עברי הוא יחנך אותו. הוא ירגיש 
ויראה איך שבבית של האדון עוסקים בתורה. 
מוכרים אותו למקום שיתקן אותו וכשיצא 
לחופשי נותנים לו מענק כדי שלא יהיה יצה"ר 

משכנעים אותו שלא יגנוב יותר,  -לגנוב שוב 
ירה דווקא אלה חוקי התורה. והתורה מחמ

 בגנב שכשאדם מסתכל אז הוא לא גונב. 

שגם כשאף אחד לא  צריך אדם להתרגל
מסתכל יש 'עין רואה ואוזן שומעת'. צריך 
ללמוד מהפרשה איך אדם צריך להרגיש 
כשעושה דבר ואם היו מסתכלים עליו לא היה 
עושה. לחשוב תמיד עין רואה ואוזן שומעת, 

ג' אומרת המשנה בפרקי אבות הסתכל ב"
דברים ולא תבוא לידי עבירה אם תחשוב שיש 
עין רואה ואוזן שומעת, למרות שאדם לא 

אדם לא רואה אבל שומע, יש מישהו ששומע. 
ואם נסתכל בצורה כזו אז עין של מעלה רואה, 

 .ודאי ננצל מעבירה אמן ואמן
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