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 טז, א)( .אהרן בני שני מות אחרי

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

 ל"חז דברי דכל ל"י רבן, משה בפני הלכה שהורו א"וח תשת, אל ושכר יין
 כבוד מגיע היכן עד ובדעתו בשכלו לשער יכול אדם שאין דידוע הם, אחד

 יוכל בנים והוליד אשה נשוי אם אך השכינה, כבוד ו"וק ורבו אביו ומורא
 שורר איש כל ולהיות מאשתו וכבוד פנים הכרת מבקש שהוא מה לפי לשער
 אם נפש ועגמת צער לו הוא והיאך בכבודו, מאוד שינהגו מבניו ובפרט בביתו
 ינהוג היאך ילמוד מזה אותו, מבזין חלילה או כראוי אותו מכבדים אינם בניו
 בנים והולידו נשים ואביהו לנדב' הי אלו והנה ומוריו, הוריו בכבוד הוא גם
' הי ולא השכינה כבוד ו"וק רבו כבוד מגיע היכן עד בשכלם משערים' הי אזי

 רבם משה בכבוד ולזלזל למקדש ראש בקלות יין שתוי לכנוס מזלזלים
 לשער יוכלו לא בנים להם' הי ולא נישאו לא יען אבל בפניו, הלכה להורות

 אלקים דברי ואלו ואלו אחד ל"חז דברי וכל זה לכל ובאו מגיע הדבר היכן עד
 (תורת משה לחת"ס)                                                                           המה. חיים

 (טז, כא) המדברה עתי איש ביד ושלח

אל הגאון רבי מאיר שפירא זצ"ל, הגיע פעם עיתונאי ממערכת עיתון 
ראיון, העיתונאי רצה לסקר את היהדות רב תפוצתי, לצורך  -אמריקאי 

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 לראשונה "עיתונאי""? הנוכחים לא 

תשובה יש בה לצורך העניין, נענה רבי  הבינו לאן חותר הרב בשאלתו ומה
"עיתי"  ,מאיר ואמר המקור הוא בפרשת אחרי בפסוק "ושלח ביד 'עיתי'"

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

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

לא היתה ברירה אלא לקחת "עיתונאי" שחזקה  -בשביל שהשעיר יכפר, 
 מתורגם מאידיש) -("זכרון מאיר"                           עליו שלא יפספס שום חטא...

  (יט, יז) עמיתך את תוכיח הוכח

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

  :ר"א גנחובסקי זצוק"ל)

רצה להוכיח מאן דהוא  רבנו זצ"ל סיפר על חכמתו של החזו"א דכאשר
היה עושה 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 

רה. הדין הוא ששן ברשות לו בדרך כבוד ברמיזה בדברים הבאים: יש לי חקי
הרבים פטורה מתשלומי נזיקין ואילו קרן ברה"ר משלמת חצי נזק. מה יהיה 
הדין באחד ההולך ברה"ר עם כובע קש כמו זו שלך ועז תאכל את הכובע. 

 משונהמצד אחד זה אורחיה שדרכו של עז לאכול קש, אך מאידך גיסא זה 
ברשות הרבים חצי נזק.  שאדם כמוך ילך לבוש בכובע קש האם יהיה חייב

 בכך רמז לו שמשונה ללכת כך! 

הגיעה פעם שמועה אל רבינו (הגר"א גנחובסקי) על רב אחד בארה"ב 
בהלכה מסויימת ביו"ט שני, והיה בטוח שאותו  להיתרשפסק לבני קהילתו 

רב טועה בזה, והלך רבינו אל הסטייפעלער והסכים עמו שבוודאי א"א להקל 
ע לאותו רב שטעה בהוראתו. והנה היו בטוחים שרבינו בזה ושיש לו להודי

יעיר לו בדרך כבוד וכו'. אך לא כך היו 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 בעירכם וזה עתה 

 לאסורי התורה אשר נתבשמתי מהם וכו' ונטה הדר"ג נזכרתי בדבר
להשתמש וכו'. כמה נפלא פסק זה שכן מבואר בשו"ת פלוני ויש לזה הוכחה 

 מכאן וכו'...

א מתכוון להשפיע עליו, וממילא "שהגרלא ידע כלל אותו רב   זובצורה 
 דבריו.קיבל את 

 )ח, יט(י ד' אני כמוך לרעך ואהבת

 לאהבת הריע אהבת לגמרי להשוות במאזנים ישקל איך לדקדק יש
 אדם בני יש) ב סא, ברכות( ל"שאמרו חז ועוד. יותר ולא פחות לא עצמו

 רעו אהבת שתהיה להזהיר ראוי היה ובאלו מגופם, עליהם חביב שממונם
 . ממונו כאהבת

 האהבה שגדר אמר "אפלטון" שהפילוסוף המחברים, כתבו כי ונראה,
 שהיא לדוגמא, שהאדמה כמו, מהאוהב הפוך הנאהב דוקא בהיות הוא

 משתוקק המוכר וכן, המרטיבה ומטר למים משתוקקת היא בטבעה יבשה
אחד לשני  הדומים אבל, וחפצו ענינו המשלים לו הפכי שהוא הקונה אל

 בני שונא אומן "כל ב)', לב רבה (בראשית שמצינו כמו זה את זה ישנאו
 אומנתו".

 יוליד הדמיון כי דוקא, וטען ההיפך לו לעג אבל הפילוסוף "אריסטו"
 הדמיון בעבור זה את זה אוהבים אחת דת בעליש כמו שרואים האהבה,
ראיה  אפלטון ומה שהביא, הרבה לזה וכדומה לזולתם ושונאים שביניהם
כמו שיאמר אדם שאוהב , אהבה ענין בביאור טעה ושגה ההפכיים מאהבת

, ומפסידם אוכלם היה לא באמת אוהבם היה הוא מאכל פלוני, הרי, אילו
בדוגמאות הנ"ל, כמו"כ  את עצמו, לא שאוהב את האוכל, וודאי אוהב אלא

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

 שהלוקח משלים את רצון המוכר לכן מצפה ללוקח.

בזה יתבאר הפסוק כך: התורה באה לומר, שבזה שמוכר אוהב את 
נ"ל, אבל שמוכר אחד יאהב את המוכר השני, בזה הלוקח, אין בזה גדולה כ

כמוך, שהוא  –לאיזה ריע?  –יש גדולה, ועל זה אומרת התורה, ואהבת לרעך 
באותו מצב כמוך, שתאהב גם את המוכר השני ולוקח אחד את הלוקח 
השני, שבזה תהיה אהבה אמיתית, לא מחמת שמספק ומשלים את אהבת 

 (ערבי נחל)                                                                                                    עצמך.

 ע"רש לפרש יש .בתורה גדול כלל זה ע"אר ,כמוך לרעך ואהבת
 ,'חבירך לחיי קודמין חייך - עמך אחיך וחי' 'נשך והאיז' פ"ר דדרש' לטעמי

 הא מיהו כמוך? לרעך ואהבת לקיים אפשר איך קודמין שחייך כיון כ"וא
 התורהבלימוד דהיינו הנצחיי בחיי אבל ז,"עוה בעניני היינו קודמין דחייך
 עם ללמד חייב מ"מ מלימודו עצמו מבטל הוא' אפי לאחרים ללמד חייב

 כלל הוא התורה לימוד דבענין בתורה" גדול כלל "זה ע"ר אמר כ"וע אחרים.
 גם לאחרים שמלמד ז"עי כי כמוך רק אמר לא מ"מ( כמוך חבירו לאהוב גדול
 .)שוים ושניהם עצמו ומזכה מצוה עושה הוא

 (תורת משה לחת"ס)

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

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

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

והגמ' בסוף חולין מספרת על אותו אחד שהלך להביא "נחלה בלי מצרים", 
כן שלא הועילו גוזלות במצוות אביו ונפל מן הסולם ומת, והגמ' אומרת שית

לו זכות המצוות שעסק בהן כי היתה לו מחשבת עבודה זרה. בזה מתבאר 
דהיינו נאמן  –הפסוק: איש אמו ואביו תראו ואת שבתותי תשמורו אני ה' 

לקבל שכר, אבל מזהירה התורה שאת השכר תקבל רק בתנאי ש"אל תפנו 
 אל האלילים" שכן אם יש מחשבת ע"ז לא תועיל זכות המצווה.

על פי דברי חת"ס, ב ים המפרשים, וכעין זה איתאמבאר בעוד דרך
הרמב"ן 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 ש"נמנו וגמרו שנח לו לאדם שלא נברא משנברא" אם 

האדם לכבד את הוריו על שהביאוהו לעולם? אלא, שהטעם  למה מחוייבכן 

   gmail.com@437494 בכל ענייני ‰‚יליון ני˙ן לפנו˙ ל„ו‡"ל:בס"„, 



 

ב 

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 הסמיכות: 

ו, ואם תשאל שהרי נח לו שלא נברא? ע"ז ממשיך איש אמו ואביו תירא
 ואומר "את שבתותי תשמורו".

שהתורה מזהירה, "את שבתותי מצאנו במפרשים:  ביאור שלישי
תשמורו וגו'" 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 מסופר על רבי זלמל'ה מוולוז'ין, שפעם אחת 
 חולצתו נעלמה. לבש את חליפתו ללא החולצה ושב לביתו.

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

 (ומתוק האור)                                                                                  את שלו"...

 

 מאוצרות המגידים  
 רבי שלום שבדרון זצ"ל -  רובם בגזל

 (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  -הפסוק עוטף את ה"לא תגזול" 
פעולת שכיר אתך עד בוקר" מצד שני, כדי שאם נשמע שחז"ל אומרים לנו 

 "רובם בגזל" שלא נבהל... מה? וכי רובינו שייכים ללאו של לא תגזול?!

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

ימין על כל מי שעובר ברחוב... ועם יד אחת בכיס של עצמו, ויד שניה ממתינה 
להיתחב בכיס הפנוי של חברו... מהם אנחנו מתרחקים, ועל ראשם אנחנו 

אבל אין ממטירים את התפילה על גזל בסוף נעילה... "למען נחדל מעושק ידינו". 
 הכוונה בגזל כלל עלינו.

אבל כאשר אנו רואים, שני אנשים, עם פאות רחבות וזקן עבות, וגרטל ארוך, 
וביניהם וויכוח על עניני ממון, בבית או בעבודה, בבית המסחר, או בעסקי 
שכנים, והאחד קורא את רעהו לדין תורה, והשני שכועס ונעלב על עצם ההעזה 

טוב טוב... אני עוד אלמד אותו לקח... לא איכפת לי  -ו לתובעו לדין, אומר לעצמ
לשלם, אם כך יהיה הדין, אבל בינתיים אני יוציא לו את הנשמה... אני אחמוק 
מלבוא לדין עם כל תירוץ שבעולם, ואסחוב את הזמן כמה שאוכל, למה? 

 'שיתפוצץ'... וכי אין זה גזל.

וק את רעך ולא תגזול". ונוסף עוד להתבונן על מה שהפסוק אומר "לא תעש
 מפרש רש"י "זה הכובש שכר שכיר"!

כן... בודאי... בסוף הוא ישלם, הוא יתן בסוף את המשכורת הוא אינו גזלן עם 
חצי כיפה על ראשו, אבל המשכורת הזו או החוב שחויב בב"ד, כבר תהיה 
משועבדת כולה לקדיולוג שטיפל בלב שנהיה חולה מהסחבת של כל העניין, או 

 לי ליורשים שישלמו מזה לחברא קדישא רח"ל.או

ו'הצדיק' שלנו עוד יאמר, זה עונש משמים על כך שהוא רושש אותי... 
לפחות שלא יהיה מהכסף... וחוץ מזה, עצם העובדא שקיימתי בכפיפת ראש את 

 פסק הדין מגיע לו שישי...

האומנם? את ה"מפטיר" האכיל בחינם את חברו... ואת השישי ידרש 
 ו...?!...לעצמ

והכתוב צווח "לא תעשוק את רעך"! גם אם בסוף תשלם, אבל ה"כובש שכר 
שכיר" ההמתנה, ההתכחשות, הכבישה בכוח של הכסף, 'רק לבינתיים', אינה 

 גזל! אלא

 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"!! מה של שלך, אינו שלך!! ואם נפסק שאתה לא צודק, מהר נא 

 לשלם, כשם שתמהר לצאת מהבית של השכן אם נקלעת לשם בטעות...!

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

 לבינתיים...!

 רובם בגזל... הבנו??!... - -

 א.

אח"כ מסיים הפסוק, "לא תלין פעולת שכיר אתך עד בוקר", מפרש רש"י 
זמנו עד הבוקר, ושכיר לילה שנגמרת ששכיר יום שנגמרת עבודתו בשקיעה, 

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 
מחשש של איסור כלאים, הרי נישא את עיננו לשמים  -חיים בשלג ובגשם 

 נו אל הגרטל הרחב, ונאמר: ההא! מוירא'דיג. מי כעמך ישראל!נתחוב את ידי

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 

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

 ומה ההבדל?

אבל רק געגועים,  -הסיפור הראשון מעורר בנו געגועים לדביקות ורוחניות 
רגש, ואילו הסיפור השני עושה לנו קצת כאב ראש...!! כי כך דיני תלכן נתפעל ונ

 התורה וגם אני מחויב בפועל לפעול כך, לא לשכוח את הפועל. לחיות עם חשבון
 ההלכה כל הזמן וזה קשה מאוד. וכי לא כך הם פני הדברים!?!

 ב.

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 ל'בעל מלאכה' והלה עשה את מלאכתו נאמנה.

ש כעס, אזי הוא מופיע הפעם אצל אותו בעל מלאכה ואם במקרים אלו י
על כך שכולם רק מנצלים אותו, ושוכחים לשלם  -והמסכן, שיתמרמר לו בבית 

בגלל שהולך עם בגדי עבודה מטונפים, ובקושי מקבל הגבהה בביהכנ"ס במניין 
החמישי... ואילו אנחנו לא נכעס כלל, מה יש?! נאמר לעצמנו ברוך ונועם... מה 

קרה... עוד יומיים שלוש נשלם לו, הרי הוא כזה בעל חסד נפלא, הרי הוא כבר 
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 
", ועבורנו איסור חמור, המכליל סוף התשלום... כלאחר פה, הוצאנו עבורו "היתר

 אותנו ברשימה של "רובם בגזל"!

 ג.

אגב מילתא זהו מקום נכון לעורר ולשאול, מהו באמת הסוד בהתנהגות 
שלנו, פעם אחת אנחנו כועסים וצועקים, קומצים אגרופים כאחוזי חרב, ובפעם 

בות אחרת כשיש בעיה של ממונות, אנחנו לפתע נעשים שלווים ורגועים, ובנדי
לב אנחנו עושים את יריבנו לצדיק חסיד ועניו, וממילא שיסתפק במועט... וכו', 

 מהו הסוד, והיכן טמון הקסם??

 [מאירקה שלי] - -'מאיין מאירקה' 

בהיותי אברך צעיר, ואני יושב בביתי ולומד, ואשתי ע"ה, נכנסת הביתה 
י ממהר בהולה, ומאיצה בי, בוא מהר החוצה, ובמקום לשמוע מה קרה, אנ

החוצה לראות בעיני, ואח"כ גם ספרו לי, שזה היה משחק של שני ילדים שאחד 
רכב על גבו של הילד 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.

ש ילד שרוע בשלולית דם ממש, תיכף ומיד הרמתי אותו על שני וכך אני פוג
ידי, בינתיים אשתי ע"ה כבר הביאה מגבת ספוגה במים והניחה את המגבת על 

 מקום הפצע, ושנינו ממהרים לעבר הרופא שהיה גר באיזור.

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

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

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

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

ממש על פניה והבחינה שזה הנכד שלה, תיכף ומיד, נתקפה בבהלה, וצעקה 
 - -יירקה גיוואלד, גיוואלד! בקול רם, מאירקה, מאירקה, מאין מא

 ר, כאשר שמעו השכנים את זעקות השבאלא שאז קרה דבר והיפוכו
שנשמעו מפיה יצאו כולם מהחלונות וכל הנעימות והרכות ניחמו אותה, זה לא 

 !!!- - -נורא זה לא נורא ה' יעזור 

צועקים גיוואלד,  שליאז הבנתי את מה שתמיד הרגשתי. כשזה מאיר'קה 
 , זה לא נורא, ה' יעזור...שלךמאירקה וכשזה 

כשאנחנו נדרשים לשלם כועסים ורוטנים, אבל כשהעובד צריך לקבל, וזה 
"לא נורא",  - -נהיה מאיר'קה שלו, אנחנו נהיים מתוקים מדבש ונופת צופים, 

 'מותר' לו קצת להמתין...

 בעת נעילת שער -הלחישה 

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

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

הגירוד שעושה האדם בלבו  ולכן רק בסוף נעילה לאחר כל ה"רייבן" וכל
מר"ח אלול ועשי"ת, וכל היום הקדוש, שם בסוף היום ממש יש סיכוי שנשמע 
את הכאב הגדול, ושם לוקחים אותנו חז"ל לפינה, כביכול, וכאילו אומרים לנו בא 

היינו  -למען נחדל מעושק ידינו  תפסיק להיות גנב!רגע הצידה ולוחשים באזננו, 
את רעך ולא תגזול"! ובסוף היום הקדוש, אולי יש לקיים את ה"לא תעשוק 

 להפסיק לגנוב!! -תקווה שנשמע את אשר פינו דובר 

 ד.

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 



 

 ג 

דם אחד, גם כן יש את הכלל של רובו בגזל קטן, ועל כן בתוך העולם הזה שהוא א
וכו', וכלומר: קצת ראיות ומחשבות אסורות, הרבה התנהגות בממון שלא כדין, 

 וכולו במחשבת רע על השני, ה' ישמרנו.

ולאחר שלמדנו והתבוננו כמה קשה הוא עוון הגזל, נבין לעומקו את המעשה 
 הבא:

וקנה אתרוג משובח מעשה בחפץ חיים זצוק"ל, שהיה אדם אחד שהידר 
ויפה בארבעים רובל שזה היה מובן סכום עתק בשביל אתרוג, והרבה כסף 
 כשלעצמו, ובא לפני החפץ חיים להראות לו את האתרוג שיאמר לו מבינות עליו.

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

ואמר "עוד מבינות"... כשהוא לוחש ואומר, אבל מנין יכולים להשיג ארבעים 
 רובל כשרים?!...

 (לב שלום)

  . רבי שלום שבדרון זצ"לכיצד –אהבת הבריות 

 (י"ט, י"ח)ואהבת לרעך כמוך אני ה' 

כמוך", לצד "אני ה'" מסמיכות הדברים והדגשת התורה של "ואהבת לרעך 
 למדנו כמה וכמה דברים.

ראשית למדנו, שגם בשעה שמתעסקים ב"ואהבת לרעך כמוך", צריך לזכור 
 ש"אני ה'"! ושיש דברים שה"אני ה'" אוסר לאהוב ומצווה להתרחק.

ויש דברים ההיפך. שהאדם חושב שאת איש פלוני צריך לשנוא, והתורה 
אהבת לרעך" צריך לשקול בפלס ולמדוד מצווה לקרבו. כך נמצא, שאת כל ה"ו
 במשקל התורה, כמו בכל איסור והיתר.

דבר נוסף למדנו, שכאשר חוצץ האדם בינו לבין חברו החוצץ גם בינו לבין 
ה"אני ה'", ויסוד זה שמעתי מגיסי ר' דוד אויערבאך זצ"ל בשם החזו"א שאמר, 

ני בנ"א לחברו, כי החלוקה של מצוות התורה לשניים, אחד בנ"א למקום, והש
 איננה חלוקה אמיתית כלל.

כי אין זה אלא סימן להבדיל בין סוגי המצוות, כל אחד להלכותיו שלו (כעין 
הציבי לך ציונים) אבל האמת היא שגם בנ"א לחברו בכלל בנ"א למקום, ומי 

 שחוצץ בינו לבין חברו חוצץ ממילא בינו לבין הקב"ה!

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

 כולל את הכל ב"לפני ה'", והנה לנו שהכל מעכב ב"לפני ה'"!]

ודבר שלישי למדנו, שהדרך להגיע לואהבת לרעך כמוך, עוברת דרך 
חניות, קרי, ב"אני ה'", כך המעלות בהשגת "אני ה'", וכלל שאדם גדול יותר ברו

 ממילא גודל יותר בואהבת לרעך כמוך!

היינו מתוך  -לא מאימרותיו, אלא מפועליו  -וגם יסוד זה למדנו מן החזו"א, 
את המעשה העמוק והנורא, שהוא בבחינת  מעשה נורא ששמענו על החזו"א.

צמו ספר חזו"א על סדר בנ"א לחברו, שמעתי מהגר"י קמינצקי זצ"ל, ששמע בע
את כל המעשה מפי בעל העובדא הגאון ר' משה זצ"ל בעל "נזר הקודש" על סדר 

 וכה סיפר ר' משה: קדשים.

 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 

, אבל אני הכרתי את גדולתו, הן בתורה והן במידות, וכל התפרסם כבעל החזו"א
 זה מהמעשה הבא:

ככלל, מקדים בעל נזר הקודש ומתאר, איך שהאברך הרב אברהם ישעיהו 
קרליץ, התנהג באותה תקופה כאיש שתקן מתבודד ואינו משוחח עם אנשים, 
ל עד ששיווה לעצמו תדמית של איש מוזר ומופנם, ובפרט אצל הבעלי בתים ש

 האיזור שהיה נקרא איש משונה ממש.

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

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

שמי שצריך לדבר עם רעהו בלימוד, זה אני איתו ולא  השיחה הבנתי עוד ועוד
 הוא אתי.

והבנתי שלפני ניצב גדול וענק בתורה, ובתוך הדברים הצעתי לו את כתבי 
בלימוד, ולאחר דיון מעמיק על הדברים, הבנתי כי מוטב לגונזם... ועד מהרה כך 

 עשיתי!

י בענוותנותו יר את עיני בכמה וכמה סוגיות, עוד הציע לאלא די בכל זה שה
 ללמוד בחברותא, אך בתנאי מפורש שלא אספר זאת לאיש.

נעצור רגע בסיפור, ונתבונן איך שיש לפנינו סיפור בתוך סיפור, כיצד היו 
נראים רבני הקהילות מפעם, שבמקום להיפגע, או לכה"פ להתווכח כרב העיירה 

ביל לכופף על מעמדו ועל גודלו בלימוד, הנה לא לקח לו יותר מכמה שעות בש
את כל נכבדותו, כרב הבא בימים, ולקפלם תחת אברך צעיר בשנות העשרים 

 לחייו! והרי"ז עצמו מתוק ונפלא ממש!

 נשוב ונמשיך בסיפורו של בעל נזר הקודש:

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

ולא הבינו  -ממשיך לגולל ר' משה את הסיפור  -והנה כל העם ראו כן תמהו 

מה לו לרב 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 משותפים, או שמא מקרב הרב ומטפל באיש הבודד הזה...

 המשפילי לראות

לעכער והנה באחד הפעמים כאשר נכנס אלי ללמוד אמר לי כך: יענקל דער ב
(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 בכפל כפליים, שכאשר ניסיתי להניא אותו, שאין זה מקובל מפני 

קודם החופה. ולעוד דבר אחד  כבוד הרבנות ללכת לבתי האנשים רק לבית הכלה
(הוא סיפר מה, רק המספר שסיפר לי שכח פרט זה) הפריך ודחה את דברי 

[נשמע היטב  - -כאשר הצביע על נחיצות הביקור וגודל חשיבותו ואמר כך: 
 עמוק עמוק!]

יראה כבוד הרב, אשתו של הבלעכער, אין לה דרך ארץ ממנו, שהרי בעלה 
ה, בעל מלאכה פשוט מאוד, מתוך כך נוצר מצב אינו אלא הבלעכער של העייר

שהשלום בית שם החל להיות רופף, וככל שהזמן חולף, שלום הבית רק הולך 
 ומסתבך יותר ויותר.

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

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

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

 והלכנו לבקר כדרישתו. - -שנשברה קומתי ונמסה תחתיו בבנ"א לחברו 

וכשם שראה נכוחה בכל סוגיא, כך גם כאן ראייתו הוכחה... למחרת הביקור, 
רעשה וגעשה כל העיר ויהיה הדבר לפלא, וכמובן שאשתו לא גמרה לשוחח 

 ולפטפט על הביקור היוצא דופן.

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

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

 -ם גדול בתורה כך גודל ממולו ונהיה קמא, וביבמות, ואח"כ ממילא ככל שאד
 במידות! -חזו"א 

ורק אצל גדולי ישראל בתורה, יכולים לשמוע גדולה שכזו במידות ג"כ, וכל 
אלו שמדברים גבוהה גבוהה על אהבת הבריות ומטיפים מוסר לגדולי התורה, 

 אינם אלא אוהבים את עצמם לאהוב את סביבתם.

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

 אהבת הבריות!

הוא אשר אמרנו שאת ה"ואהבת לרעך כמוך, לא קונים בשוק... מחיוכים 
ופרישות שלום לכל צד, לא נעשים יהודי טוב בשום דבר וגם לא באהבת הזולת, 

דלים בזה כך גדלים ולים ל"ואהבת לרעך כמוך", ככל שגני ה'" עורק דרך ה"א
וככל שמתרחקים מ"אני ה'" כך ממילא מתרחקים מאהבת הבריות,  בזה.

 (לב שלום)                               ומתקרבים רק לאהבת עצמו ולשנאת הבריות...!

 

 גלינסקי זצ"ל יעקברבי  –"וחי בהם" 

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

פירש רש"י: "וחי בהם", לעולם הבא. שאם תאמר בעולם הזה,הוהלא סופו 
 הוא מת.

דברי רש"י קודש קדשים, אבל בגמרא יומא יש פירוש נוסף, ולרשב"ם 
ולרבינו בחיי, שבעים פנים לתורה. אענה אף אני חלקי, ואטעימו בסיפור מעשה 

–  

א בערבות סיביר, הועסקנו בכריתת עצי ענק ב'טיגה' הקפואה. בחורף הנור
עצים בני מאות שנים, באחד מהם ספרנו למעלה מאלף וחמש מאות טבעות, 

גדענו את העצים בידיים קפואות שלפתו מסורי ענק שריד מתקופת האמוראים. 
, קצה האף, קפאו ודאבו עד משני צידי הגזע. פרקי האצבעות, תנוכי האזניים

היתה העבודה המפרכת, ושכבות הבגדים שלבשנו,  דמעות. מה שחימם מעט
כמה חולצות, וכמה זוגות מכנסיים. היתה הפסקת צהריים בת עשרים דקות בה 
חילקו פנכות מים רותחים, לחמם בדפניהם את הידיים הקפואות ובתכנם את 

משקה הנחוץ והתגודדו סביב הגרון הצחיח. אבל בני הישיבה ויתרו על ה
שהיה עמנו שם והניחו בחיפזון, בזה אחר זה. ברכה, פסוק ראשון התפילין היחיד 

 של קרי"ש, וחליצה חפוזה.

נצטווינו לבקוע את הגזעים לכפיסים דקים, להבערה. בסיום העבודה היו 
 ערימות ערימות של כפיסי בעירה. פזורות בשטח 

היום, היה זה בשבת, הביאו עגלות להטעין עליהם את הכפיסים.  חרתמל
 –אנו והאסירים הליטאיים  –העגלות המתינו בפאתי היער, ושתי הקבוצות 

כשהקומוניסטים השתלטו על ליטא, הגלו את ראשי נצטווינו להעמיסן. 
מתנגדיהן לסיביר. את השרים הליטאים, מצביעי הצבא, ותלמידי הישיבות. מובן 



 

ד 

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

ם נטל הראשון הראשון נטל בול עץ ונתן לרעהו, זה העבירו לעומד בצידו, ובנתיי
בול עץ נוסף, ועוד אחד, ועוד אחד. מזכיר את תיאור שורות הכהנים מעבירי 
הבזיכים לשפיכת דם הקרבן הפסח ליסוד המזבח, שבזיכי הזהב והכסף הועברו 
מיד ליד בחיצים שלוחים. הערימה הגיעה חיש מהר לחציה, בעוד ערימת 

 הקבוצה הליטאית נותרה כמעט כשהיתה.

נית שלנו היתה לצנינים בעיניהם. למה אנו עובדים בכזו העבודה הקדחת
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?"

 תמה. בא לשמוע את התשובה.מה שנכון נכון, אפילו מפקח העבודה 

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 שבתון היום הראשון, עובדים אנו היום בכל המרץ

"עבודה כפולה, מנת  –פניתי למנהל העבודה  –" ומחר ננוח כל היום. אבל, אבקש
 לחם כפולה!"

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

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

 שאמצעי ההגנה מול  הקור הנורא היווהקול קולו של שר החינוך. סיפרנו 
כמה שכבות בגדים, אבל בלילה ישנו בחולצה אחת ומכנס אחד. הקיץ שר 
החינוך משנתו וגילה ששכל מכנסיו נגנבו, פרט לאלו שעליו. עורר מהומה וזכה 

 אבל איש לא יכול היה להושיעו.לאהדה, הגיבה הנפשעת גונתה בכל פה, 

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

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

תמורתה, שהרי מחוסרי כל היינו. עם העולם החיצון. ומי היה מסוגל לשלם 
 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".

מחלק את המרק אתן לו מן "הוא ביקש, שכאשר אני  "ובמה שילמת לו?"
הקובעת 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.

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

 המצקת בתחתית הסיר הענק, וידלה משם את הקובעת הסמיכה.

שהתמלאה במרק הדליל. הגיע  הם עברו לפניו אחד אחד והגישו את הפנכה
 היה זה שר המשפטים לשעבר. אחד וזכה ליחס מועדף.

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  היה בהלם: "הבה לי עצה מה אעשה".
 ושיעוץ לו עצה.בממשלת ליטא פונה אל בן ישיבה צעיר שיגלה את הגנב 

 אמרתי: "תפנה אליו, ותאשים אותו בגניבה".

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

 את פיו, יבין שהכל התגלה".זה יסכור 

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

 בתוך שעה התייצבו. שר החינוך אומלל וזועם, ושר המשפטים נבוך ודואג.

  הענין?" שאלתי כאילו איני יודע."מה 

 "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 
יום שבע דמיון. "איך תסביר זאת", שאלתי. "אני רעב", אמר בעגמומיות. ה

לראשונה מן המרק... "אמור לי. 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.

"באתם לפני שאפסוק ביניכם. אתם מאמינים בתנ"ך", אכן כן. "ובכן, כתוב 
לא): לא יבוזו לגנב כי יגנוב למלא נפשו כי ירעב", -בספר משלי (ו, ל מפורש הוא,

עיני שר המשפטים אורו. "ונמצא ישלם שבעתיים, את כל הון ביתו ישלם". עיניו 
 ותודה לרבינו יונה שהביא פסוק זה בשערי תשובה (ג, ו). שבו וכבו.

 סוף דבר, פסקתי ששר המשפטים יורה לעובד המטבח שאת קובעת המרק
 יתן לשר החינוך, 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 הפוגה, במקום לקחת בול עץ ולטייל איתו לעגלה 

תי שאנו מתאמצים עבור אמא רוסיה. שטויות והבלים. אין ולחזור מעדנות. עני
היא אפילו אם חורגת. הסיבה האמיתית לכך, שהיה זה יום השבת, ואסור לנו 
לשאת בו משא מעבר לארבעה צעדים, לכן עמדנו במקומנו והעברנו מיד ליד. 

 למרות שעמלנו בכך שבעתיים, אבל אנו מוסרים נפש למען עקרונותינו. 

המרק אינו משביע דיו, וגנבת כדי שיעלו עבורך מן הקובעת?! אתה רעב? 
הלא אנו מתנזרים ממנו כליל, משום שאינו כשר! אדם נבחן בהקרבתו למען 

מחזה נאה היה זה. בן ישיבה שבקושי מלאו לו עשרים מצליף  –עקרונותיו" 
ואני שואל אותך, ענה לי. חונכת על עקרונות וחינכת  –בלשונו בשר המשפטים. 

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 

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

באותו רגע הבנתי את הפסוק "ושמרתם את חוקתי ואת משפטי אשר ישה 
אותם האד וחי בהם (ויקרא יח, ה). שהתורה תהיה תורת חיי. שהמצוות יחייבו, 

 שיחיו לפיהן! 

זהו שאמרו שכל האומר שאין לו אלא תורה, אפילו תורה אין לו. כלומר, אם 
תפק הוא בלימוד ובידיעה ואנו מקיים, אין לו אף לא שכר לימוד. מאי טעמא, מס

אמר קרא: "ולמדתם, ועשיתם". כל שישנו בעשיה ישנו בלמידה, וכל שאינו 
 בעשיה אינו בלמידה.

ואמרו על כך בירושלמי שהלומד ואינו מקיים, נוח לו אילו נהפכה שלייתו על 
ר העולם. משום שללמוד בלי לקיים, עבור ולא יצא לאוי ]בהיוולדו פיו [וחנקתו

זה אין צורך להיוולד. שהרי המלאך מלמד את העובר את כל התורה כולה 
 בהיותו במעי אמו.

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

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

 (והגדת)

 בדרך הדרוש  
 

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

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

 השרת מלאכי אמרו סוף ים קריעת בשעת במדרש איתא
 אלו נשתנו מה ז"ע עובדי והללו ז"ע עובדי הללו ה"הקב לפני
 שפיר אתי והשתא היו שאנוסין ה"הקב להם והשיב מאלו
 כ"וא בעגל אהרן חטא משום ואביהוא נדב שמתו בשעה

 קרעת ולמה המלאכים שאלו ולכך מועיל אינו שאונס מוכח
  :ק"ודו לישראל הים

 (מדרש יונתן)

 אף אמר אהרן בני שני מיתת איוב שראה כיון במדרש
 היה דאיוב אשכנז רבני משם ושמעתי לבי יחרד לזאת

 סבר והוא שתק לו נתחכמה הבה כשאמר פרעה מיועצי
 אמר דנדב אהרן בני דשני וכשראה היא כלום לאו דשתיקה
 ומתו שתק ואביהוא הללו זקנים שני ימותו מתי לאביהוא
 לזאת אף אמר ולזה נענש לבד השתיקה דעל מ"ש שניהם
 (חומת אנך)                                             .       ד"עכ לבי יחרד

 .הדם את האוכלת בנפש פני ונתתי

 מבשאר טפי בדם פנים נתינת כתיב למה טעם צריך

 פנים נושא ה"הקב ל"ונ, בדם ש"ומ ז"ע מחיוב שאינם מצות
 משום היינו כביצה ועד כזית עד ומדקדקים הואיל לישראל
 על מברכים והם שביעה של אכילה ושבעת ואכלת דכתיב
 אכילה בכלל אינה' שתיי אי אך) ב"ע' כ דף ברכות( כזית

 וסתם מברכין כיצד פרק כמבואר' לשתיי ושבעת ואצטריך
 ברכת שמברכין במה רבותא אין אזי הוא בכזית אכילה
 דם תאכל לא דכתיב האי ל"ס האיש זה והנה, כזית על המזון
 לא אבל שנקרש לאחר התורה אסרה ממש אכילה היינו

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

 פני ונתתי כ"ע פנים לו נושא ה"הקב ואין בכזית אכילה
 )משהתורת  –סופר חתם (                                      :בנפש
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 יהונתן שלום בן ארית טליה לרפואה שלמה

 (יט, ב)" תהיו קדושים"
 אין אלא? קדוש למדרגת להגיע אדם מבן לדרוש הייתכן
 כל. ישיג לא זו מדרגה, מעלה מלאכי לקדושת שיגיע הכוונה

. בה עומד שהוא במדרגה קדוש להיות - הוא שמצווה מה
 . קמעה ועלו התקדשו, בו שתהיו מצב בכל, תהיו קדושים

 )מווארקא מנחם מנדל' ר ר"אדמו(
 

  אלוקיכם"' ד אני קדוש כי תהיו "קדושים
 ) ב, יט(
 מדאגת פטור כבר הלה, הבריות עליו אומרים עשיר לאב בן

 הכתוב כאן אומר בזה כיוצא. אותו יפרנס אביו שכן, הפרנסה
'", ד אני קדוש כי. "קדושים להיות אתם יכולים", תהיו קדושים"

 . לכולכם לחלק כדי מספקת במידה קדושה בידי יש
 ל)"זצוק מאלכסנדר ק"(הרה

 

  אלוקיכם"' ד אני קדוש כי תהיו "קדושים
 ) ב, יט(
 קדוש כי' מחמת, קדושים תהיו סוף כל סוף, עתיד לשון' תהיו'

 והחלק, ממעל אלוקי חלק הוא ישראל נשמות הלא, ''ד אני
 אתם ומוכרחים, נדח ממנו ידח בל לשורש להדבק מוכרח
, והליבונים הכיבוסים כל לכם ולמה, מעוונותיכם וליבון לכיבוס

 לבוא תצטרכו לבל, בעצמכם התקדשו בעולם שאתם זמן כל
 שמים יראת לי היה אם: היה אומרהוא . וזיכוך כיבוס לשום

 התורה על עוברים אתם מה ולצעוק בחוץ לילך לי היה כראוי,
 משה) (אמרות '. תהיו קדושים' בה שכתוב

 

 (יט, ג) תיראו" ואביו אמו "איש
 רק שלא אותנו מצוה ביאורם של דברים שהתורה הקדושה

 ומשתה במאכל הוריו לטובת להגיע צריך עדיין שהבן בזמן
 כבר שהבן" איש" גם אלא מפניהם, ולירא לכבדם עליו מוטל
 .ואמו מאביו ולירא לכבד עליו גם למחייתו לעצמו ודואג איש
 סופר) (כתב

 

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

 רוח נחת לעשות רוצה אדם שאם, כתוב הקדושים בספרים
 מעטרים עדן בגן כי, בשבת תורה דבר יחדש – שנפטרו להוריו

 ואביו אמו איש" הפסוק שאומר מה זה. כך על ההורים את
 אבא את לכבד רוצה אתה –" תשמורו שבתותי ואת תיראו
 א)"(חיד . בשבת תורה דבר תחדש, ואמא

 

 (יט, יא) תגנובו" "לא
 גם ומחריש הרואה כי רבים בלשון" תגנובו לא" שאמר טעם
  עזרא) (אבן  . גנב הוא

 ולא דל פני תישא לא' וגו עוול תעשו "לא
 )טו ,יט( גדול" פני תהדר
, הרע וליצר הטוב ליצר כאן רמזה שהתורה לומר נראה

 דל פני תישא שלא, השופט ואתה. במשפט הזמן כל שנמצאים
 תהדר ולא'. וחכם מסכן ילד' עליו שכתוב כמו, הטוב היצר זה -

 דהיינו'. וכסיל זקן מלך' נאמר שעליו, הרע היצר שזה, גדול פני
 כדכתיב, אותו להדר שמצוה חושבים והיינו, גדול יותר שהוא

 '.אותו תהדר אל' התורה אמרה ולכן'. זקן פני והדרת'
 זה הרי? הטוב היצר שזה', דל פני תישא לא' פירוש מה ולכאורה

 מדייותר מוסיף האדם שלפעמים הכוונה אלא. לו לשמוע טוב
 שיש אומרת') ה( חגיגה במסכת הגמרא גם. צריך שלא במקום
 לעסוק לו שאפשר מי - עליהם בוכה ה"שהקב אנשים שלושה
, ועוסק בתורה לעסוק לו אפשר שאי ומי, עוסק ואינו בתורה
 שאי זה ולכאורה. שמים לשם שלא הציבור על המתגאה ופרנס
 הרי? עליו בוכה ה"הקב למה, ועוסק בתורה לעסוק לו אפשר
 .לשמוח דווקא צריך

 באדם כאן שמדובר, ל"זצ שאול אבא ציון בן הגה"ק רבי מסביר
. כלל מבינם שאינו גבוהים דברים ולומד מדי יותר ששומע

 תלמד אל דהיינו', הבין אין כפרד כסוס תהיו אל' נאמר ועליו
 - פר"ד. קבלה דהיינו, ס'ודות סו'די תיבות ראשי שזה( סו"ס
 התורה באה זה ועל). הבין אין - ד'רש ר'מז פ'שט תיבות ראשי
, ובצדק ישר בשכל, דבר כל ולעומק היטב לבדוק שיש ואמרה

 כל בחפזי אמרתי אני" בהלל שאומרים כמו. נחפז תהיה ואל
 ".כוזב האדם

 

 )טז יט,( בעמך" רכיל תלך "לא
 לו מובטח - הרע לשון ידבר שלא שאדם אומר י"האר רבינו
 רואה הוא אם ולכן. עליו ירכלו ולא הרע לשון עליו ידברו שלא

 כדאי - אחרים על שיכעס במקום, הרע לשון עליו שדיברו
 .קודם עצמו על שיכעס
 שכל, הרע לשון בעל לשם כשמגיע ה"להקב הגיהנם פונה
. מחטאיו אותו ולכבס לטהר יספיקו לא ביחד הגיהנם עונשי
 עליו משליך ואני, מלמטה אתה' לו ואמר לגיהנם ה"הקב ועונה
 לשון לך יוסיף ומה לך יתן מה' שנאמר', מלמעלה אש של חצים
 ולכן'. רתמים גחלי עם שנונים )ה"הקב שזה( גיבור חיצי, רמיה
 .לטהרה ויזכה - ואזניו לשונו ינצור דעת בר כל
 

 )יז ,יט' (וגו בלבבך" אחיך את תשנא "לא
 הנוראים בימים הדין ליום שניגש שאדם כותב הקדוש ש"הרש
 יכול זה שהרי, עבר הוא' תשנא לא' של לאוין כמה חשבון יעשה
 בלבו וחושב שונאו ליד דקות כמה יושב אדם אם. המון להיות

 צריך כמה, כן ואם. לאו על עובר הוא ורגע רגע כל - השנאה על
 שלך מהעדה לא הוא אם גם יהודי שום לשנוא לא להיזהר
 גם - יהודי שום על מקפיד ולא שונא שלא מי, ואדרבה. וכדומה

 .בשמים יקפידו לא עליו
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 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

 ) יז, יט( עמיתך" את תוכיח "הוכח
 עבירה שעבר חכם תלמיד ראית אם: ישמעאל רבי דבי תנא

שמא עשה . תשובה עשה שמא, ביום אחריו תהרהר אל בלילה
), יט. (ברכות. תשובה עשה ודאי אלא דעתך? סלקא תשובה
 עובר חכם כשתלמיד: הלצה בדרך חריף אייזיל רבי כך על אמר

 הוא שבוודאי כיון" תשובה עשה שוודאי" אומרים אנו עבירה
 העבירה, הדין פי שעל ומוכיח" ותשובה שאלה" וכתב התיישב
 המוסר) (תורת. כלל עבירה אינה שעשה

 

 עליו תשא ולא עמיתך את תוכיח הוכח"
 )יז, יט" (חטא
 לך ידוע יהא כי, חברך את מוכיח שאתה בעת עצמך את הוכח
 ולא, "מישראל אדם כל של בחטאו חלק בך יש אתה שגם
 .החטא כל את עליו תטיל אל" חטא עליו תשא
 תועיל בתשובה ותחזור לחטאו כשותף עצמך את תרגיש אם

 )אמת שפת. (בתשובה יחזור הוא שגם תוכחותיך
 

 (יט, יז) עמיתך" את תוכיח "הוכח
 לפרש ויש. פעמים" מאה "אפילו לא) (בבבא מציעא איתא

 על מוסר לו וכשיטיף הרבה עוולות בחבירו רואה אדם שכאשר
 רשע הוא כאילו לו שנראה לייאוש יפול הרי ומעשה מעשה כל

 שעליו פעמים' ק אפילו אלא יעשה כך לא אלא, ו"ח גמור
 לאט שיעכל עד פעמים' ק עד אפילו לאט לאט התוכחה לחלק
 . מעשיו וישפר מוסר ויקבל התוכחה דברי לאט

 מקעלם) (המגיד
 

 ) יז, יט( עמיתך" את תוכיח "הוכח
 ואתה יש פעם. פעמים" מאה אפילו תוכיח "הוכח ל"חז אמרו
 אינו והלה יש ופעם, להיאמר הראוי את לומר מסוגל אינך

 יארע פעמים מאה אגב רק. להישמע הראוי את לשמוע מסוגל
 והלה להיאמר הראוי את לומר תוכל שאתה, אחת בפעם אולי
 . להישמע הראוי את לשמוע יוכל
 אחד) גדול בשם ל"זצ בלייכר דוד' ר ג"(הרה

 

 ) יח, יט( "'ד אני כמוך לרעך "ואהבת
 מלעלוב דוד רבי ק"רביה זקני של קדשו דברי פי על לומר יש
 כששני אך ,'ה שם הוא זה לצד זה שווים ן"יודי ששני א"זיע

, הפסק של סימן הנו זה גב על זה והנם שווים אינם ן"היודי
 אחד ואין באחדות נמצאים יהודים שני שכאשר להורות
 על מתנשא האחד כאשר אבל', ד שם הוא חברו על מתגאה
, הכא לומר יש' הק דבריו פי ועל. הפסק נעשה אזי חבירו
 והרעות האהבה תהיה שכאשר', ד אני כמוך לרעך ואהבת
' ד אני אזי, חבירו על האחד יתנשאו ולא ישראל בין שרויה
 . ה"הקב של שמו מזה נעשה

 ל)"זצ מלעלוב ר"אדמו ק"(כ
 

 "ואהבת לרעך כמוך" (יט, יח)
 – ת: ת"ר שהם פסוקים מחמישה מורכבת תשובה המילה

 לנגדי' ד שויתי" – ש). יח דברים" (אלקיך' ד עם תהיה תמים"
 ויקרא'" (ד אני כמוך לרעך ואהבת" – ו). טז תהילים" (תמיד

 – ה). ג משלי" (אורחותיך יישר והוא דעהו דרכיך בכל" – ב). יט
 חמשת את שמקיים מי). ו מיכה" (אלקיך עם לכת הצנע"ו

 . בתשובה אמיתית חוזר הוא, האלה הפסוקים
 ע)"זי מקוריץ פנחס רבי ק"(הרה

 

 ואהבת עמך בני את תטור ולא תקום "לא
 ) יח, יט( כמוך" לרעך
: קוברין של רבה, מארים מאיר רבי את ידידים חסידים שאלו
 חכםתלמיד כל) ב, כב דף( יומא במסכת ל"חז אמרו הלא

 רבינו מה ומפני, חכם תלמיד אינו כנחש ונוטר נוקם שאינו
 תלמיד אינו כלום, בכבודו ופוגעים בו למתגרים לסלוח מרבה
 לבית וכשאבוא, ונוטר נוקם, חלילה, אהיה אם: להם אמר, חכם
 לאו על ועברת ונטרת נקמת מה מפני, ישאלוני מעלה של דין

 חכם תלמיד: אומר אם", תטור ולא תקום לא" בתורה שכתוב
, חכם תלמיד" מאיר" הגם ויאמרו לי וילעיגו יצחקו הלא אני
 ולא נקמת לא למה, אתה חכם תלמיד הלא ישאלוני אם אבל
יעשו עמי , חכם תלמיד שהנני ידעתי לא: להם אומר אני, נטרת

 . לי.. ילעגו לא מה שיעשו, אבל
 לחברו) אדם (בין

 

 ) לא, יט( נפשותיכם" את "ועניתם
 ל"י, תעשה בלא פ"יוהכ עינוי על התורה ציותה לא למה קשה
 ה"שס י"ע מקטרג השטן וכנגדם בשנה ימים ה"שס יש כידוע

 ניתנו השטן קטרוג וכנגד בשנה. יום לכל אחד ממונה ממונים
 יום השטן של כוחו לדחות בכוחן שיש לא תעשה מצוות ה"שס
 והיא לקטרג כח לשטן לו אין בשנה אחד יום הנה, יום אחר
 בגימטריא" השטן" תיבת כי עליו מעיד ששמו כמו פ"יוהכ
 צריך אין זה ביום כי כיפור ביום לא תעשה נכתב לא לכן, ד"שס

 . השטן קטרוג נגד לפעול
 )אליהו אדרת(

 

 ויראת זקן פני והדרת תקום שיבה "מפני
 ) לב, יט( "'ה אני מאלוקיך

 בטרם – שיבה מפני – בתשובה תשוב בצעירותך כבר כאשר
 אשרי: עליך שייאמר בכך – זקן פני והדרת – אזי, זקנת

 . זקנותינו את ביישה שלא ילדותינו
 )אפרים מחנה דגל(

 

 א גוט שבת 
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יהונתן שלום בן ארית טליה לרפואה שלמה

 "קדושים תהיו" (יט, ב)
בקניית קנין הקדושה הזהירו ועוררו לנו רבותינו מאורי הדורות 
בגדול קדושת העיניים ובכך יקנו את קנין הקדושה לקנין נצחי. 
כאשר ישבתי פעם אחת לפני הגה"ק רבי עקיבא סופר זצ"ל 
אב"ד פרעשבורג, ושם איתנו הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר 

"ש וואזנר על (זצוק"ל) בעל "שבט הלוי", שוחחתי עם הגר
נחיצות "שמירת העיניים" במיוחד בדורנו, אשר הניסיונות 
והפרצות רבו מאוד. פנה אלינו הרב מפרעשבורג ואמר לנו: 
"קינדער! קינדער! אפילו איך מוז זיך היטן די אויגן!" (ילדים! 

והרב  –ילדים! אפילו אנכי מוכרח לשמור את עיני!) 
 באותם הימים. מפרעשבורג כבר קרוב "לגבורות" היה 

 (הגה"צ רבי יצחק שלמה אונגר)
 

 "איש אמו ואביו תיראו" (יט, ג)
מי שראה את אביו של זבולון, לא האמין כי זהו אביו! האב הזקן 
נראה כאחד הקבצנים העלובים שבעיר, וזאת בעוד זבולון בנו 
מתגורר לו עם משפחתו בבית הדור למראה ועושה חיל 

 בעסקיו.
מאביו הישיש. כלל לא חס על האב  אכן, זבולון התעלם

התשוש, שכוחותיו עזבוהו זה מכבר. בשום פנים ואופן לא 
הסכים זבולון להכניס את אביו לביתו ולתת לו אוכל ובגדים. 
"ידאג הוא לעצמו!" נהג זבולון להפטיר בזלזול. לא ייפלא 
אפוא, שהאב הזקן סבב לו ברחובות עם שאר קבצני העיר הן 

 רים והן בימות הקיץ הלוהטים.בימות החורף הק
היה זה יום חורף צונן במיוחד. האב הזקן ישב לו בחברת כמה 
מרעיו העניים על ספסל עלוב באחד מרחובות העיר. והנה עבר 

 במקום נכדו הקטן, צעיר בניו של זבולון.
קם הסב ממקומו וניגש אל הנכד. "בקש מאביך שישלח לי בגד 

 חם, ללבוש בימים הקרים הללו".
אץ הנכד הביתה ואמר לאביו: "סבא מבקש בגד חם!" האב לא 
הראה סימני התעניינות מיוחדים. "עלה אל העליה. שם יש בגד 

 התלוי על מסמר", פלט לבסוף, "הורד את הבגד ותן לו".
טיפס הנכד אל העליה, לחפש את הבגד, אך כשראה למה 

וד, התכוון אביו הזדעזע! הבגד הישן, שהיה תלוי על מסמר חל
 היה קרוע ובלוי, כולו חורים חורים.

דאב ליבו של הנכד על סבו המסכן. הרהר רגע קט, ואחר נטל 
זוג מספריים שמצא בעליה וגזר את הבגד לארכו לשני חצאים 

 שווים.
אביו, שהרגיש כי הבן מתמהמה בעליה זמן רב מהנחוץ, קרא 
אליו מלמטה: "רד כבר! מדוע אתה מתעכב? מה אתה מעולל 

 "שם?
 לבסוף ירד הבן ובידו מחצית הבגד.

"מה זה?" שאל האב, וכעס בקולו, "מדוע חתכת את הבגד 
 לשניים? והיכן המחצית השניה?"

"המחצית השניה נשארה בעליה, תלויה על המסמר", השיב 
 הבן.

  "מדוע?" האב היה תמה ורוגז.

"את המחצית השניה שומר אני בשבילך. בעוד שנים, כשאתה 
א אותך מהבית הזה. ואז תסתובב אתה ברחובות תזקין, אוצי

העיר יחד עם יתר העניים. ובימות הקור, כשתבקש ממני בגד 
חם ללבוש, אשלח לך את מחצית הבגד שנותרה בעליה, כפי 

 כך אנהג אני איתך בבוא העת". –שאתה מתנהג עם אביך 
בוש האב ונכלם. צעיר בניו עורר אותו לחשוב מה מעולל הוא 

ד יצא לחפש את אביו ברחובות העיר, ביקש ממנו לאביו. מי
 מחילה והכניסו לביתו. 

 (נפלאים מעשיך)
כשנפטר הרב טולידנו, הספידו הרב משאש, והוא סיפר כי למד 
עם הנפטר בהיותם ילדים. פעם אחת, כשהרב טולידנו היה ילד 
בן עשר נפל למשכב, והוא בא אליו לביקור חולים. כשהוא נכנס 

ח מרוב כאבים, אבל לפתע הפסיק להתאנח, אך אליו היה נאנ
 כעבור כמה רגעים, חזר ונאנח שוב.

שאל אותו הרב משאש, האם הרגשת קודם טוב יותר, 
 כשהפסקת להתאנח? ענה הרב טולידנו:

לא, כאב לי גם אז. אלא ראיתי שאבי עובר על יד החדר ולא 
 רציתי לצער אותו, לכן הפסקתי להתאנח. (שאל אביך ויגדך)

 

תותי תשמורו "איש אמו ואביו תיראו ואת שב
 אני ד'..." (יט, ג)

'סמך שמירת שבת  –אומר רש"י: "ואת שבתותי תשמורו" 
למורא אב, לומר: אע"פ שהזהרתיך על מורא אב, אם יאמר לך 
חלל את השבת, אל תשמע לו. וכן בשאר כל המצוות'. "אני ד' 

תשמע לו  'אתה ואביך חייבים בכבודי לפיכך לא –אלקיכם" 
לבטל את דברי' (יבמות ה). הר"ר יעקב הורביץ ז"ל למד 
בבחרותו בישיבת 'בית יוסף'. יום אחד נקרא לביתו ונאמר לו 
שהמצב הכלכלי בבית קשה ועליו לצאת לעבוד. הלך לשאול 
בעצת ה'חזון איש' זצ"ל. אמר לו ה'חזון איש': "ואם אבא יגיד 

י כך", שאל. חייך לך לחלל שבת, גם אז תשמע לו", "עד כד
 (מעלות התורה) ה'חזון איש' והנהן בראשו. 

 

 "איש אמו ואביו תיראו" (יט, ג) 
לפני שנים רבות נפטר בבני ברק אדם לאחר כמה שבועות 
נפטר בנו ותיהום כל העיר. מהרו ל'חזון איש' זצ"ל. ביטל ה'חזון 
איש' את הענין במחי יד: אתם יודעים כמה פעמים בא אלי 

ובכה על הצרות שבנו עושה לו. ועתה לאחר שנפטר האבא 
האבא, הוא קרא לבנו לדין תורה. מעשה זה מביא הגר"ח 
קנייבסקי שליט"א בספרו 'אורחות יושר'. והוא מוסיף שעל 
כיבוד אב ואם נפרעים גם בעולם הזה וכמו שהאדם מתנהג עם 
הוריו, כך בניו יתנהגו עמו וזה מהדברים שרואים גם בזמננו. 

עיד הגר"ח, שיש תלמיד חכם שלא התנהג כשורה עם אביו ומ
 ואח"כ יצאו בניו לתרבות רעה ר"ל... וד' יתברך יצילנו מכל זה.

 

 "ואת שבתותי תשמורו" (יט, ג) 
מעשה ברבי יצחק מוולוז'ין שנזדמן לשבות שבת אחת בווילנא, 
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 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

בשבת לאחר התפילה, כשיצא מבית מדרשו של הגר"א 
בלוויית אחדים מנכבדי העיר, פגע בחבורה של בחורים 
מגוהצים ומצוחצחים, לבושים מלבושי כבוד עם כפתורים 
נוצצים וסיגריות בפיהם, לחש לו אחד מן הנכבדים 
"התכשיטים האלה" הם מבית המדרש לרבנים של הממשלה. 

ם: כפי הנראה שכחתם כי שבת היום, פנה רבי יצחק ואמר אליה
השיב אחד מן החוצפנים שבהם: למה לנו לשקר רבי, יודעים 
אנו שעל פי "השולחן ערוך" שלכם אסור לעשן סיגריה בשבת, 
ואף על פי כן אנו מעשנים, מתוך שאנחנו לא על פי השולחן 
ערוך אנו חיים. אמר להם הרב: רואה אני שאתם אנשי אמת, 

קום בעולם האמת, ותמה אני למה אתם ואנשים כמוכם מ
 מתהלכים כאן בעולם השקר. 

 (דעת ר' חיים מוולוז'ין)
 

 "ואת שבתותי תשמורו" (יט, ג) 
בעת שנתמנה רבי עקיבא איגר לרבה של פוזן, הגיעה שמועה 
לאוזניו, כי רבים מחוגי המשכילים נוהגים לבקר בתיאטראות 

המדרש אמר  בליל שבתות. כשעלה לדרוש בפני הקהל בבית
בין השאר מצינו במסכת עבודה זרה (ע.) רובא גנבי ישראל 
נינהו. לכאורה, מאמר זה תמוה במקצת, וכי מה ליהודים 
ולגניבה, אולם עתה נתיישבו לי הדברים היטב, הלא ידוע, 
שבליל שבת מתלווים שני מלאכי שרת לכל יהודי, וכאשר 

יהם את שני יהודים הולכים בליל שבת לתיאטרון ומצרפים אל
 המלאכים בלי כרטיס כניסה, הרי הם פשוט גנבים...

 

"וכרמך לא תעולל ופרט כרמך לא תלקט 
 לעני ולגר תעזוב אותם" (יט, י)

הנה במתנות כהנה [שהוזכרו בסוף פרשת קרח], ציוונו הקב"ה 
לתת חלב דגן ותירוש, היינו את הטוב והמשובח ביותר, ואלו 

להביא מן הדברים הפחותים. מה כאן במתנות עניים נצטווינו 
 פשר הדבר?

ביאר רבי זלמן סורוצקין זצ"ל: כאשר האדם נותן מתנות לכהן, 
לא אכפת לו לתת לו גם את הטוב והמשובח, כי הוא עושה 
חשבון: הכהנים לא קיבלו חלק בארץ ואני כן, לכן מגיע להם 
משהו. אני, אמנם, עבדתי בשדה, אך הכהן גם עבד בבית 

יעה לו נתינה מכבדת. לעמת זאת העני, הלא הוא המקדש ומג
 קיבל חלק בארץ, ומדוע אתן לו מחלקי?!...

ראתה התורה שענין הנתינה לעני קשה על האדם, ולכן ציותה 
לתת לעני רק את החלקים הללו שבקצה השדה, את השכחה, 
את הפרט ואת העוללות, שכל אלו לא מתאימים לאדם מוצלח 

 .כמוך, אבל לעניים כן..
מסופר על רבי אליהו אליעזר דסלר זצ"ל, ששאל פעם גביר 
שהיה רגיל לקנות חליפות לבחורי ישיבה עניים: "מאיזה סוג בד 

ענה הגביר: "אני תופר  אתה תופר לבחורים את החליפות?"
"ולעצמך, אתה קונה חליפות מבד משובח?"  להם מבד רגיל".

 "כן, ודאי". המשיך הרב ושאל.

: "אם כך, אינך סוחר ממולח!... הרי לעצמך אמר לו הרב דסלר
הנך קונה חליפה פעמיים בשנה. אם כן, אינך צריך בד משובח, 
שהרי החליפה אפילו אינה מספיקה להתבלות. לעומת זאת 
החליפות שאתה קונה לבחורים הן החליפות שילוו אותך לנצח 

 נצחים, ואותן ודאי צריך לתפור מהבד המשובח ביותר"... 
 

תעשוק את רעך ולא תגזול" (יט, יג)"לא 
יריד גדול עמד להתקיים בקרבת העיר ברדיצ'וב אליו עמדו 

 לבוא קונים מכל קצוות הארץ.
התכנסו סוחרי ברדיצ'וב וטיכסו עצה ביניהם איך יוכלו להגביר 
את מכירותיהם זה אומר בכה וזה אומר בכה. כעבור ימים 

העיר את הצדיק מספר החל היריד ולהפתעתם הרבה ראו בני 
רבי לוי יצחק שהוא ממהר אל היריד. מה לרבי וליריד  תמהו 
כולם, כאשר התקרבו אליו שמעו אותו ממלמל ושב וממלמל 
לעצמו, אוי ואבוי הסוחרים שכחו. "מה שכחנו?" שאלו 

 הסוחרים המודאגים.
דנתם על כל אופני  -אמר רבי לוי יצחק  -כאשר נאספתם 

רווח, אולם בדבר אחר שכחתם המסחר ואיך להגביר את ה
 לדון. "ומהו?" תמהו הסוחרים.

"שכחתם לדון על הזהירות הרבה שיש לנהוג בשעת המסחר 
 כדי שחלילה וחס לא תכשלו בעוון החמור של גזל ואונאה!"...

 

 "לא תהדר פני גדול" (יט, טו) 
אל ר' דוד מטאלנא נכנס עשיר אחד, וישב בחדרו כמה שעות, 

איש עני אחד ובמשך כמה רגעים יצא  כשיצא נכנס אליו
מלפניו, אחד הרבנים שהיה נוכח אז שאל לרבי: וכי חס ושלום 
משא פנים להעשיר יש כאן, ענהו הרבי: שוטה שכמותך, העני 
כשנכנס אני תיכף יודע מי לפני ומה הוא צריך, אך כשעשיר זה 
נכנס, הייתי צריך לשבת אתו הרבה זמן עד שנתברר לה שהוא 

 (באהלי צדיקים) ול וזקוק לרחמים. עני גד
 

 "לא תשחית את פאת זקנך" (יט, כז) 
איש חסיד שסטה מדרך החסידות וגילח זקנו, בא פעם לפני ר' 
ישראל יצחק מאלכסנדר זי"ע כשהוא לבוש מעיל פרווה יקר 
ערך, התחיל הרבי להחליק בידו על צווארונו של המעיל, ואמר 

לבו כי הרבי מוצא עניין  כמה יפה מעיל זה. האיש הזה גבה
בפרווה שלו והתחיל לשבח את המעיל, כי זה היה הפרווה הכי 
יקרה ביריד, ושילם בעדה יותר מאלף רובל, וכי כל חבריו 
מקנאים בו. והרבי עומד כל הזמן ומחליק בידו על שערות 
הפרווה. לבסוף שאלו הרב: תגיד נא ידידי, במקרה שהשערות 

ה ערך לפרווה זאת? ענה לו האיש, אז נמרטות מכאן יש עוד איז
היא לא שווה כלום. הרים הרבי את ידו מעל הפרווה ושם אותה 

 על לחייו המגולחות למשעי ואמר לו "נו"... 
 (הרה"ק ר' ישראל יצחק מאלכסנדר זי"ע)
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”לא תיקום ולא תיטור...“
חז״ל מבארים במסכת יומא (כג.): תניא, איזו היא 

נקימה? ואיזו היא נטירה? 
לאו.  לו:  אמר  מגלך,  השאילני  לו:  אמר  נקימה: 
לו:  ,אמר  קרדומך  השאילני  הוא:  לו  אמר  למחר 
היא  זו  אתה.  השאלתני  שלא  כדרך  משאילך  איני 

נקימה!. 
ואיזו היא נטירה? אמר לו: השאילני קרדומך, אמר 
לו:  אמר  חלוקך  השאילני  לו:  אמר  למחר  לאו,  לו: 

קח, איני כמותך שלא השאלתני. זו היא נטירה. 
זאת אומרת - נקימה היא עשייה של מעשה בפועל 
בלב  היא  ונטירה  רעה,  תחת  רעה  לגמול  אפילו 

אפילו לגמול טובה תחת רעה בכוונה של נקמה.
 הרמח״ל כותב בספרו ”מסילת ישרים“: שהמצליח 
לברוח מין הנקמנות הוא ״מלאך״ כיוון שהנקמנות 

מתוקה היא מדבש. 
ימי  שבכל  שאדם  יתכן  שלא  הט״ז:  כותב  כן  כמו 

חייו לא יעבור פעם אחת על איסור נקימה...
עד כדי כך קשה להתגבר על האיסור הזה.

החינוך  ספר  כותב  בנקימה?  הקושי  כן  אם  מהו 
שאיננו  אדם  הנוקם.  של  באמונה  היא  שהבעיה 
מכוון  הוא  בעולמינו  שקורה  מה  שכל  מבין 
מלמעלה, חש צורך עז לנקמה. שהרי אם נגרם לי 
צער אין חברי אשם בכך אלא בורא עולם מעניש 

אותי ומצפה לשינוי...
לו  מרביץ  שאדונו  לכלב  דומה:  הדבר  למה  משל 
במקל והכלב בכעסו נושך את המקל... והלא אילו 
היה מביט טיפה למעלה היה מבין שלמקל אין כוח 

משל עצמו והאדון הוא זה שמכה אותו...
הוא  דומה  בחברו  הנוקם  אדם  הנמשל:  הוא  כן 
במי  ולא  בחבר  הוא  מתרכז  שהרי  הכלב,  לאותו 
שציווה להכותו... יוצא איפה, שהמצוות הללו לא 
מבוכה  לו  לגרום  הזולת,  את  להזיק  לא  כדי  נועדו 
הם  בכך.  ״אשם״  איננו  שהרי  אי-נחת  חלילה  או 
הבה  עולם....  בבורא  באמונה  חוסר  של  תוצאה 
נתחזק באמונה ובהבנה שיש השגחה פרטית לכל 

אחד ולא נגיע לנקימה ונטירה...

נלמד מהפרשהכיבוד הורים בשביל עצמך

”איש אימו ואביו תיראו...“
ספר החינוך במצוה ל“ג  מביא על מצוות כיבוד אב ואם: משרשי מצווה 
זו, שראוי לו לאדם שיכיר ויגמול חסד למי שעשה עמו טובה, ולא יהיה 
רעה ומאוסה בתכלית לפני אלוקים  נבל ומתנכר וכפוי טובה, שזו מידה 

ואנשים. 
ושייתן אל לבו כי האב והאם הם סיבת היותו בעולם, ועל כן באמת ראוי 
גם  לעולם,  הביאוהו  הם  כי  שיוכל,  תועלת  וכל  כבוד  כל  להם  לעשות  לו 

יגעו בו כמה יגיעות בקטנותו. 
וכשיקבע זאת המידה בנפשו יעלה ממנה להכיר טובת הא-ל ברוך הוא, 
שהוא סיבתו וסיבת כל אבותיו עד אדם הראשון, ושהוציאו לאוויר העולם 
וסיפק צרכו כל ימיו, והעמידו על מתכונתו ושלימות אבריו, ונתן בו נפש 
הבין,  אין  כפרד  כסוס  יהיה  האל  שחננו  הנפש  שאלולי  ומשכלת,  יודעת 

ויערוך במחשבתו כמה וכמה ראוי לו להיזהר בעבודתו ברוך הוא...
אדם שאין בו הכרת טובה להוריו כיצד יוכל להכיר טובה למי שאמר והיה 

העולם?!...
ומה מנחיל הוא לילדיו?! כיצד הם יכירו לו טובה על השקעתו שיגע בהם 

כל-כך?!... 
עליהם  כיצד  ילדנו  את  מלמד  הורים  כיבוד  כיצד  שימחיש  סיפור  נביא 

לנהוג עימנו לכשנתבגר:
מסופר על משפחה של זוג הורים וילד שהביאו את הסבא לגור עימהם. 
לעזרת  ונזקק  הזקן  הסב  הזדקן  אט  אט  אך  טוב,  היה  הכל  בתחילה 
התקשתה  הליכתו  רעדו,  ידיו  היום-יומיות.  הפעולות  בכל  המשפחה 
מה  כל  והביא  עודדו  מסביבו,  התרוצץ  החמוד  הנכד  ניכרת.  ועייפותו 

שנדרש והשתדל מאד למלא את מבוקשו של האב לשמחת הוריו.
האם  לאכול  ישבו  כולם  לסעודה,  חשובים  אורחים  הוזמנו  אחת  שבת 

חילקה את האוכל וכשהגיע תורו של הסבא
האם הגישה לו את האוכל לידיו הרועדות. לפתע נפלה הצלחת, נשברה 
האורח  של  לחליפתו  ישירות  היין  כוס  את  שפך  להצילה  וכשניסה 
אביו  על  צעק  מהשולחן,  בחמתו  קם  זאת,  לסבול  יכל  לא  האב  המכובד. 
חד  ובכלים  במטבח  מעתה  לאכול  וביקשו  המסובים  לעיני  וביישו  הזקן 
פעמיים. כשהילד סיים לאכול, הוא ניגש למטבח להחזיר את הצלחת הוא 

שם לב לדמעה שיצאה מעיניו של סבו, הדבר השאיר עליו רושם חזק...
למחרת בבוקר הוא ישב לשחק במשחקים שלו. הוא ערך שתי שולחנות 
הכסאות  על  הבובות  את  סידר  ואף  לו  שהיו  המטבח  כלי  את  שם  באחד 

מסביב. 
ושתי  צלחות  שתי  מפלסטלינה  ובנה  מקומות  שתי  הכין  השני  בשולחן 
כוסות... ההורים ראו את הילד משחק בפלסטלינה בריכוז רב. הם לא יכלו 
להתאפק ואימו שאלה: ”במה אתה משחק?“ עלם החמד השיב בפשטות: 
לכם  לתת  במה  לי  שיהיה  קערות  ולאבא  לך  מכין  אני  משחק  לא  ”אני 
לאכול... ההורים הזדעזעו, הם הבינו את טעותם ומעתה נהגו כבוד בסב 

הזקן... הבה ננחיל לילדנו מהו כיבוד הורים כפי שהיינו רוצים...
בברכת שבת שלום,

רב בית הכנסת
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סיפור השבוע

שנה.  כמאתיים  לפני  בווינה  חי  אשר  ורטהיימר,  שמשון  ר‘ 
התפרסם הודות לחוכמתו ולמידותיו התרומיות. קיסר הממלכה, 
ליאופלד, הכיר בחכמתו ומינהו ליועצו הכלכלי. בתוקף תפקידו 
ידועים היו לרבי שמשון סודות המלוכה, והשפעתו בחצר המלך 

– גדולה היתה.
כפי שארע לא אחת בתולדות היהודים – מעמדו של רבי שמשון 
בחצר המלוכה עורר את קנאתם ושנאתם של הגויים. בין אותם 
שונאים היה כומר אחד, אשר הצליח להתקרב אל הקיסר ולרכוש 
את אמונו. העובדה שהקיסר כה סומך על היהודי הייתה לצנינים 
בעיני הכומר, והוא פעל בתכסיסים שונים להטות את לב הקיסר 

מעם היהודי.
לפתע,  פלט  הקיסר,  עם  הכומר  ששוחח  בשעה  הימים,  באחד 
בארמונך,  נכבדים  תפקידים  הממלא  הזה,  היהודי  לתומו:  כאילו 
בלב  לך  הוא  הנאמן   – זה  ורטיהמר  ובכן,  ורטיהמר?  שמו?  מה 

ובנפש?“ ”איזו שאלה“! השיב הקיסר. ”אני נותן בו אמון מלא!“ 
”אמון מלא ביהודי?“ תהה הכומר. שהיהודי מרמה אותך“.

הקיסר לא הגיב. והכומר המשיך: ”יש בידי הוכחות לכך שהיהודי 
לי  הביא  וזה  מעוזריו,  אחד  שחדתי  מכספך:  וגונב  עליך  מערים 
כמה  עד  הקיסר  אתה,  היודע  חשבונותיו.  מפנקסי  העתקים 
גנב  בודאי  הכל  ואת  לו!  יש  אגדי  עושר  הזה?  הוא היהודי  עשיר 
מכספי הממלכה! מציע אני, כי הקיסר  ישאל אותו מהו הסכום 
בספרי  הרשום  זה  המדויק,  בסכום  ינקוב  אם  כספו.  של  המדויק 
אם  אך  דופי.  ללא  זה,  אדם  כי  ואומר  אני  גם  אודה  חשבונותיו – 
הוא.  וסימן  אות   – הנקוב  מהסכום  נמוך  יהיה  שיאמר,  הסכום 
את  למסור  הקיסר,  אדוני  ממך,  אבקש  ואז  וגנב!  שקרן  הוא  כי 
היהודי לידי, ואני אדאג שיקבל את העונש הראוי לו על מעשה 

רמאות שכזה!
הקיסר השתכנע והסכים להצעת הכומר, אך הוסיף:  ובכל זאת, 

בטוח אני, כי אשמותיך חסרות שחר הן!
”אני לא בטוח בכך“. העז הכומר לחלוק על דברי הקיסר. ” ומבקש 
אני, כי אם יוכח ששקר בפי היהודי – ישרפוהו חיים. כדאי להסיק 

מיד את הכבשן המלכותי , כדי שגזר הדין יבוצע לאתר!“
הוראה  נתנה  הכבשן  מפעילי  ולתלינים,  הקיסר,  הסכים  לכך  גם 

להסיקו...
אך עוד הוראה סודית נתן המלך לתלינים : ”אם יבוא אליכם אדם. 
ויהא זה מיועצי הקיסר החושבים ביותר, וישאלכם ”האם מלאתם 
את הוראת הקיסר“ – תפסוהו והטילוהו אל הכבשן הלוהט, בלא 

לחקור ולדרוש בעניין“ – זו הייתה הוראת הקיסר.
בידי  עלה  סוף  סוף  הקיסר.  מעם  הכומר  יצא  לב  וטוב  שמח 

להיפטר מהיהודי שנוא נפשי!“.
הקיסר.  אל  לבוא  הוזמן  שמעון  ורבי  מלפניו,  הכומר  יצא  אך 
תוך  ימימה.  כימים  בידידות  עמו  ושוחח  הקיסר  פתח  בהגיעו, 
כדי שיחה שאל לפתע הקיסר. ”אמור נא לי ידידי שמשון, השבע 

רצון אתה ממצבך הכספי?“
”ברוך ה‘ ” השיב היהודי, ”אין כל סיבה להתלונן“, מבין אני, אפוא, 
המשיך הקיסר כי מקבל אתה שכר הולם עבור שרותיך בארמוני, 
אם כך הוסיף הקיסר להתעניין בעדינות, ” התוכל לגלות לי מהו 
סכום הכסף שברשותך? ובכמה מעריך אתה את רכושך?“ השיב 
אך  מדויקת,  לתשובה  מצפה  הקיסר  כי  אני  מבין  שמשון:  רבי 
איני מסוגל להשיב על כך ברגע זה, מבלי להתבונן בחשבוני. ”הו, 
 ” הקיסר.  צחק  בודדות..“  אגורות  של  מופלג  לדיוק  מתכון  אינני 
השיב  כללי?“  באופן  רכושך  את  אתה  מעריך  בכמה  היא,  כוונתי 
רבי שמשון רגע קל, ואחר נקב בסכום. היה זה עשירית מהסכום 
כי  הרגיש,  הקיסר  הכומר!  שהציג  החשבונות  בפנקסי  שנרשם 
צער  גם  ואולם,  הרהר.  משקר!“  ”היהודי  בקרבו:  מחלחל  הזעם 

הפיצוי הגדול ביותר
ואת  דעתו  את  לגנוב  היהודי  העז  השנים  שכל  על  לבו,  את  מלא 

כספו במצח נחושה! 
”עשה  לצדו.  היושב  ליהודי,  הראה  לא  בקרבו  המתחולל  כל  את 
אל  ”לך  שמשון,  רבי  אל  הקיסר  פנה  לך“,  אומר  אשר  את  עתה, 
מקום הכבשן, ושאל את התלינים אם מלאו את הוראותיי“. מבלי 
את מצוות הקיסר.  למלא  רבי שמשון ופנה  קם  לחשוד במאומה 
עודו בדרך, והנה נקרה לפניו יהודי ממכריו. פניו של האיש הביעו 
קרא  עליך, רבי!“  רבי שמשון . ”שלום  את  שמחה גדולה בראותו 
הבוקר.  שעות  מאז  אני  מחפש  ובעצמך  בכבודך  אותך  בקול. ”הן 
לבני הרך מלאו היום שמונה ימים. ועלי לערוך לו ברית מילה. עד 
עתה לא הצלחתי להשיג מוהל, ואתה – ידוע כמוהל מומחה.בוא 

נא עימי והכנס את ילדי לבריתו של אברהם אבינו“
לקיים מצווה כה חשובה – לא יכול רבי שמשון לסרב. הוא המשיך 
שמחה  ובבית,  לביתו.  הגיעו  אשר  עד  התינוק,  אבי  עם  ללכת 

וצהלה. סוף סוף הגיע המוהל וניתן לגשת לקיום המצווה!
הברית נערכה. גם סעודת המצווה התקיימה ברוב פאר. והנה. חש 
רבי שמשון כי ראשו כבד  ועייפות נוראה יורדת עליו. שכב אפוא, 
על אחת הספות שבבית – ונרדם. שעות אחדות ישן שינה עמוקה, 
ואיש מבני הבית לא העז לעורר את האורח הנכבד משנתו. במשך 
היום נודע לכומר כי תכניתו עומדת לצאת אל הפועל. נודע לו כי 
בכבשן  מותו  את  למצוא  הקיסר,  בפקודת  נשלח,  היהודי  היועץ 
של  רכושו  כל  את  להחרים  ציוה  הקיסר  כי  לו,  סופר  עוד  האש. 
היהודי. שמחתו של הכומר לא ידעה גבול. ” עלי לראות במו עיני 

את היהודי המושלך אל כבשן האש!“.
והוא  פניו   את  קדמו  התליינים  הכבשן.  מקום  אל  הלך  רץ  במרץ 
שאלם:“האם מלאתם את פקודת הקיסר?“ שמעו זאת התליינים 
המתרחש,  את  הכומר  קלט  ובטרם  מחכים“  אנחנו  לך  והשיבו:“ 
נעור  הליל  בחצות  לכבשן..  הושלך  והוא  אמיצות  ידיים  תפסוהו 
רבי שמשון משנתו. מבוהל היה: בשל השינה העמוקה שבה שקע 
ביתו,  אל  פנה  הוא  המלך!  של  שליחותו  ביצוע  את  לדחות  נאלץ 
ושם קבלוהו בני הבית בפנים נפולות ומודאגות: בפקודת הקיסר  
עדיין  סכנות  אלו  יודע  ומי  רכושם,  כל  פתאום  לפתע  הוחרם 
צפויות להם... רבי שמעון לא נתפס להרהורים עגומים. משהאיר 
היום שם פעמיו לכבשן, למלא את מצוות המלך. ”האם מלאתם 

את מצוות המלך?“    
”כן“, השיבו הללו ” השלכנו את הכומר לכבשן, והוא נשרף חיים“. 
את  בראותו  הקיסר  הקיסר.  ארמון  אל  שמשון  רבי  המשיך  מכאן 
אך  מקברו?  קם  היהודי  כי  בתדהמה:היתכן  לעברו  בהה  היהודי, 
הנה הגיעו לאוזניו דבריו של ר‘ שמשון: מפאת סיבה בלתי צפויה 
נאלצתי לדחות את ביצוע פקודת המלך להיום. אך העיר השחר 
המלך,  פקודת  נתמלאה  אומנם  כי  לי  אמרו  ושם  לכבשן,  הלכתי 
והכומר הושלך לאש כפי ציווי המלך ואולם רצוני לשאול ”שאלה 
רכושי,  כל  את  להחרים  הקיסר  ציווה  מדוע  עצמי:  בי  הנוגעת 
אשר השגתי ביושר, בעמל כפי?“ לתדהמתו של רבי שמשון, פרץ 
הקיסר בצחוק רם, וסיפר לו את כל השתלשלות העניינים  ”מבין 
אלוקיך  ”וה‘  הקיסר,  סיים  אתה“  כפיים   ונקי  ישר  אדם  כי  אני 
בדיקה,  נערכה  מהרה  עד  לו!  ראוי  היית  לא  אשר  ממות,  הצילך 
הוכחה  הכומר,  לדברי  שהיו  חשבונות,  פנקסי  אותם  כי  והתברר 

לתרמיתו של היהודי – לא היו אלא מעשה זיוף. 
הקיסר  שאל  לך?  שנגרמה  הנפש  עגמת  על  לפצותך  אוכל  ”במה 
לבנות  הקיסר  יואיל  ”אם  השיב:  שמשון  ורבי  היהודי.  יועצו  את 
לפני  היהודים  להתפלל  יוכלו  בו  גדול,  כנסת  בית  העיר  בוינה 
קונם – יהיה זה הפצוי הגדול ביותר!“ הקיסר הסכים, וכעבור זמן 
של  הכנסת  בשם ”בית  שנודע  גדול,  כנסת  בית  תילו  על  התנשא 

רבי שמשון“.    











 
 
 
 
 
 
 

 . "את שבתותי תשמרוואיש אמו ואביו תיראו "
 אפשר לזכות לשמירת שבת על ידי מורא אביו ואמו!

 

 תינוקותאך  ,לאור הנר 'שמא יטה'בשבת הדין הוא שאין לקרוא 
 ו')  ה"עראו"ח ( .עליהם רבן שאימת מפני, הנר לאור קורין רבן בית של

 

ולומד לאור  ויושב לפניובן שמורא אביו עליו  :מכךלכאורה עולה 
 )"נר לשולחן שבת"(    !"את שבתותי תשמרוו"יגיע ל כך - לא יטה ,הנר

                                                                                                                   

 ולמעשה:
לא מוכח שיהיה ההיתר כמו תלמיד אצל רבו, שהרי  ,בן אצל אביו

 ד)          "ד עמ' פ"ח "חוט שני"(           מצינו לענין הסבה דחלוק בן מתלמיד. 

 
 עליו דעתו שיתן לבנו שאומר אבהגאון רבי יצחק וייס הסתפק ב

 )ח"קצ" יצחק שיח" ת"שו(               .לימועהדבר  אם ,יטה שלא מרוולש

 
בענין לימוד לאור מנורת נפט בליל שבת, אמר מרן הרב מבריסק 

כל ליל שבת,  לבדו היה רגיל ללמודששכן נהג לעולם בימי נעוריו, 
ואביו מרן הגאון רבי חיים היה פותח את דלת חדרו מדי פעם 
לראות ... ונהנה מלימודו ולא אמר לו דבר... הרי שאין לחוש 

 במנורות שאין רגילים להטותם. "שמא יטה"ל
 

הלימוד בלילי שבת היה אצלו הלימוד הערב "גם סיפר כי 
 ב)"ח "עובדות והנהגות לבית בריסק"(                                                  "ביותר!

 
בהיותו  ,"פורת יוסף"ראש ישיבת  ,מו של הגאון רבי עזרא עטיהא

היתה רגילה כל ליל שבת לשמור עליו כשהיה לומד לאור נער 
 הנר שלא יטה, עד שכבה הנר והלך לישון.

 

פעם ראה רבי עזרא שהוא מצער את אמו וגוזל את שנתה, הלך 
ללמוד בחושך  חזרלישון מוקדם, וכשראה שהיא הלכה לישון, 

 ה)"תצוה תשס "קול צופיך"(                                                 במיטתו.      
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 שלמדובחורים על שני  מעשה הגאון רבי עזרא עטיה היה מספר

הם התחילו להתווכח  -ידוע שסיפור זה עליו ועל חברו  -בשבת 
 נההרי יש ,בענין מסוים בלימוד, זה אומר כך וחברו מקשה עליו

 גמרא ערוכה כנגד זה. 
 

על השולחן עמדה מנורת נפט, קם החבר ולקח את המנורה בידו 
שפתאום  רבי עזראגמרא מהארון. משראה את הכדי להביא 

נעשה חושך, הרים את עיניו והנה הוא רואה את חברו אוחז 
לא, זו גמרא בזבחים ולא "אמר החבר: . במנורה. אמר לו: "שבת"

  "בשבת...
 

אמר לו ראש הישיבה: "היום שבת", מרוב הבהלה נפלה המנורה 
 )שם(                                             מיד חברו ונשברה.                  

 
אם הם היו לומדים את סוגיית 'במה מדליקין' לא היה  ,אמנם

לאור  "במה מדליקין"פסק שמותר לקרות נ שהריהדבר קורה... 
 ה) "ע ער"(טושו                 שהרי מזכיר איסור שבת ואיך ישכח?! הנר,

 

 איסור עניני יםנזכר ששם ,"מדליקין במה" קאודוב: "וכתב המשנ
 ז)"טשם ( .שבת הלכות שארלא  אבל ,וידליק ישכח ואיך הדלקה

וכן ניתן ללמוד לאור הנר את הסוגיות של איסור הדלקה והבערה 
 ד)"ד עמ' פ"ח "חוט שני"(                          ע.                   "בגמרא ובשו

 
 
 
 
 

 

 קדושים תהיו
 

מחזורים וסידורים, לפי מתוך בליל יום כיפור  התפללנוהגים ל
 טור)   -(כלבו, מחזור ויטרי             שאימת יום הכיפורים עליהם ולא יטו. 

 

ניתן לקרוא לאור  להיתפה בשעת דווקאשכתב  "ערוך השולחן"ב
ם יו בליללאור הנר  ללמוד אסור אבל ,גדולה האימה אזש ,הנר

 וישכח בחוש כמושג כך כל האימה אין להיהתפ דאחר הכיפורים,
 )ד"י שם(                                                                  .להטות אוויב

 
ללמוד לאור הנר בליל יום  שגם "חזון איש"אומרים משמו של ה

ממילא לא יעשה דבר שאינו והכיפורים מותר, דאימת הדין עליו, 
 )שם "חוט שני"(           מחושב. וכן בליל ראש השנה אימת הדין עליו.

   
בנרות של זמננו,  "שמא יטה"אין כלל גזירת  "משנה ברורה"לדעת ה

 באור חשמל, ומותר לקרוא לאורם בשבת. ל שכןוכ
 

 שייך דלא לכל הדעות, לפניהם לקרות מותר שלנו הטובים בנרות
 שידלק כדי בחול לפעמים להטות שדרכו בדבר רק יטה שמא
 דלא ש"וכ ,לעולם כלל להטייה צריך דאין ידועות שלנו ובנר ,יפה
              ')דער"ה ב "(משנ                  !מאד צלול דאורו ימחוט שמא בו שייך

 

בים מישראל שלומדים לפני ... ובזה יש ללמד זכות על ר"
 )ש"ועיי ב' שםש "(ערוה                                                    הפמוטות".   

   
אף בנרות שלנו וכן באור  "שמא יטה"א חשש לגזירת "החזו

הרי החשמל. דאחר שגזרו בנר אמרינן שכל מה שהוא בכלל נר 
  )"דינים והנהגות"(  הוא בכלל הגזירה, אף שהוא סוג נר שאין בו חשש.

 

שצריך להכין מערב שבת כמה דפים למקורבים אליו והיה אומר 
 ז)"ד עמ' ע"ח "חוט שני"(  כדי שילמדו אותם בליל שבת. ,גמרא בעל פה
                      

הגאון רבי ,הביא מזקנו "מנחת איש"ספר ב  
תלמידי ה"חזון איש"מגדולי כן ו שפירא איהוד  
משום 'לא פלוג', שהרי באמת אין הטעםש  

שאין בו הטיה מוכח בכל הפוסקים שבדבר  
חשש שמא "אשייך לאוסרו, אלא שהחזו לא    

מצוייםהלתקנה, ובנרות  ותארע תקלה ויבוא  
ע."באלו שייך הטיה באיזה פעמים. וצ סבר שגם  

 

 

"חזון איש"ושוב אמר שקרוב הדבר אצלו שה  
שמצינו מטעם אחר, אלא שכדרך אסר בזה  

טעם  שהרבה פעמים נקטו בגאוני הדורות  
)ש"ועיי ד"(פכ ובלבם היה טעם אחר. לאיסור  

 
 הבאה, שנהיה מוכנים...לכבוד שנה 

 

 ההגדה לקרות מותר, בשבת להיות שחל פסח ילל' :הלכה היא
אמר הגאון רבי חיים קניבסקי: אפשר שלכן  ט') ה"עראו"ח ( '.לאור הנר

, כדי שיהיה בקי "שבת הגדול"התקינו שיהיו קורין את ההגדה ב
 ר)"ג רש"מפי הרה "נר לשולחן שבת"(                                                             בהגדה.  

 
 סיפר הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ  אותונסיים בסיפור נורא 

 
 

מכין נר גדול  מוולוז'יןהגאון רבי יעקב שפירא רב שבת היה מדי ע
שיאיר לו כל הלילה ללימודו. פעם אחת שכחו להדליק את הנר 

 והיה צער בבית על שהאבא לא יוכל ללמוד.הגדול, 
 

את אביה לתדהמתה ראתה ילדתו הקטנה התעוררה לפנות בוקר, 
לומד לאור הנרות הקטנים שלא נכבו... כשראה שהיא 
משתוממת, הורה לה שלא תגלה. אך היא לא יכלה להתאפק 

 וסיפרה לאמה. 
 

רה סיפ -שגם לא יכלה להתאפק  -ואשתו "סיים רבי מיכל יהודה: 
 )"נר לשולחן שבת"(                                         "דבר מופלא זה לאמי!

 פרשת קדושים

 בכל עניני העלון
 וזנבליטרתנאל נ

03-5791486 
 ניתן לקבל את העלון

gmail.com@ner4499 

 
 יצא לאור  העלוןגם השבוע 

  .במהדורה מקוונתרק 
 מי שביכולתו להדפיס עותקים 

 לבית המדרש בו מתפלל, יבורך! 

© 
 



 )ו."סנהדרין פ ,א"ט י"י( ."אזהרה לגונב ממון - "לא תגנבו
 

 היקרים קוראי העלוןממרגשים מעשים 
 

רבה של  ,גאון רבי אשר ורנרה ,רבינו"ר ישראל שפר: "יפר הרס
בצד ביתו היה  הכנסת אורחים.מצות מופלא גם בהיה  ,טבריה

 .אורחים חדר קטן שם היו מתארחים
 

ראה שאין בבית  ,בארץ הקודש לביקורב "יהודי מארההגיע פעם 
כסאות שלח ב "ארהכשחזר לרק ספסלים... אלא הרב כסאות 

 עכוכך הגיעה לנמל שיהיה נוח לשבת. כדי  ,אלומיניום מתקפלים
 . 'עבור הרב ורנר'סאות כ העשרחבילה של 

 

הביא את  ,"המעביר"ר חיים שפר, ממנהלי חברת "הר ,אבי
 והעלה את הכסאות לבית הרב.  ,עכומ החבילה

 

יהודי  ראינווהנה  ,אנחנו הילדים משחקים ברחובהימים אחד ב
חטפנו את  ,"שלפר" ,"גנב"צעקנו עליו  ...כסא אלומיניום סוחב

הכסא והחזרנו אותו לבית הרב... כשסיפרנו בהתרגשות שתפסנו 
אין לו ליהודי  את הכסא, אני נתתי לו"גנב. אמר לנו הרב בנחת: 
 )   "נר לשולחן שבת"(                                    ."הזה על מה לשבת בביתו

 
בא אחד מבני  "קרית בנימין"בשכונת  .רבות היה זה לפני שנים

התקרב  -אותו יהודי  .השכונה לפני הרב, הגאון רבי אברהם צדוק
גנבתי דוד שמש ממשפחה בזמנו "סיפר לרב:  - חזרה ליהדות

אבל מפחד אני שאם אבוא  ,דמיואת רוצה אני להשיב  .פלונית
 ."הם יסגירוני למשטרה ,ואספר להם

 

וסיפר הוסיף וכך הושבה הגניבה.  ,רבי אברהם תיווך בין הצדדים
אותו יהודי עלה מעלה מעלה, עבד ': א"שליטינון  ג"הרהידידי  ,בנו

     ) "נר לשולחן שבת"(                 !'על עצמו והיום הוא מרביץ תורה מופלג

 
בדרכי למושב בית  ,לפני מספר שנים :אהרןר' ג "הרהידידי סיפר 

באוטובוס. על התפילין היה שם מהודרות שכחתי תפילין חלקיה 
 וטלפון. חיפשנו וחיפשנו אך כל המאמצים לאתרם עלו בתוהו. 

 

שלום, אני מצאתי את התפילין "אחרי שנתיים התקשר אלי אדם: 
אותם בבית  ניחשלך באוטובוס, בזמנו החלטתי כי לזיכוי הרבים א

אגד של כנסת, שמתי אותם בבית הכנסת בתחנה המרכזית 
 בירושלים. 

 

ה חזרתי בתשובה, עכשיו אני מבין שלא נהגתי "עברו שנתיים, ב
 ,התפילין עדיין נמצאות בבית הכנסת בתחנה המרכזית .כראוי

אם אתם רוצים אבל " -. ובתמימות הוסיף "אתם יכולים לקחתם
 "זיכוי הרבים...תהיה לכם מצוה גדולה של  ,תשאירו את זה שם

      ) "נר לשולחן שבת"(                  התפילין.את  ולקח ,ר' אהרן נסע לירושלים

 
הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן סיפר אודות כתבי יד שהדור מרן 

 הפסיד:  
 

א השאיר אחריו מזוודה של כתבים. אחד הנכדים נסע "הגר
ורשה להדפיסם, ובתחנת הרכבת נעלמה המזוודה. כידוע בעיר ול
 ]ז ע."השתדלו לקיים את דברי הגמ' ע[רשה היו גנבים רבים... וו

 ושאלו מה לעשות. ,ורשהוהלך הנכד לרבה של 
 

וסיפר להם. הם ידעו להיכן אמורה  "אנשים הידועים"הרב קרא ל
 .המזוודה להגיע, עברו מגנב לגנב, עד שגילו שאישה גנבה אותם

הם הספיקו לראות את האפר של הכתבים, רק כמה  ,כשהגיעו
 דפים עוד נשארו.

 

האישה סיפרה שכשהיא ראתה כזו מזוודה היתה בטוחה שיש 
בה אוצרות, כשפתחה וראתה שזה רק דפים, פחדה שיתפסוה 
ולא רצתה להסתבך בשביל חבילת דפים, על כן זרקה אותם 

 לתנור לשורפם.
 

כמעט כל הכתבים היו שם בקבלה, כנראה 'הוסיף רבי אהרן לייב: 
     ו) "ג ש"רהידידי המפי  - "נר לשולחן שבת"(                          'הדור לא היה ראוי!

 
באחת הישיבות נתפס נער בגניבה, נשאלה השאלה אם להוציאו 

 מן הישיבה.
 

האם אתה השואל דיברת לשון הרע ': "חזון איש"השיב מרן ה
מימיך? ובגלל זה הוציאו אותך מהישיבה? מה לנו לאו זה או לאו 

 )"רבותינו"(                           '!מיתה עבור זהזה, ובוודאי אינו חייב 

מעשה במשפחה שקנו חנוכיה בשוק הבוכרים בירושלים. ויהי 
 היום, אחד הילדים דחף את החנוכיה, נפלה ונשברה. 

 

תקן את חנוכיית העופרת. התבונן בהם  ,הלכו לצורף, ביקשו
לא הזהב ...' חנוכיית הצורף ואמר בחיוך: 'אתם מתכוונים את 

הראה להם הצורף כי בתוך הקנה המרכזי של הבינו מה כוונתו. 
  רחב. גליל זהב מוחבאהחנוכיה 

 

את החנוכיה? 'לא  ה, ושאלו את המוכר ממי קנ"בוכרים"חזרו ל
 נזכר... "ואם נערב את המשטרה תזכר?" –השיב  –זוכר' 

 

ת... נתן להם כתובת. היה זה בחור שעדיין לא שומר תורה ומצוו
החנוכיה. שתק. לחצו עליו, לבסוף נתן  "נלקחה"שאלוהו ממי 

 וילה בשכונת יוקרה בירושלים.  -להם את הכתובת 
 

. למראה החנוכיה נסעו לאותה כתובת. בעל הבית התרגש מאד
, רוקנו לפני שנים כן, היא נגנבה ממני"שאלוהו  "האם היא שלך?"

מילים בפיו להביע  לא היו ."לנו את הבית, תודה רבה לכם, תודה
              ב)"ג ז"הרהמ "נר לשולחן שבת"(                היה זה קידוש ה'!  -את שמחתו 

 
 נופשנוסע ל יצחקר'  ג"רההידידי  ,ט"קיץ תשס -אשריהם ישראל 

עשרים מעטפה ובה כיס מעילו ל כניסהוא מ .צפתל משפחתי
 . בחשבון של ישיבתו ,להפקיד בבנק התכווןאותם  ,אלף שקל

 

 ,לאחר זמן .הגיעו למחוז חפצם, פירקו את המזוודות ברוך ה'
הכסף  'הבור ריק', והנההכניס את היד לכיס כשעמד ללכת לבנק, 

לרחוב,  ויצאבני המשפחה . עליהם הגדולה נפל החרד ...נעלם
  אין.ו חיפשו וחיפשו

 

השכנים אחד קש מיב .בני ברקעיר מגוריו תקשר להר' יצחק 
ר הם שאכשם  הנפל יאהאולי  בבנין,בחניה המעטפה אם לבדוק 

 .השכנים משיבים בשלילה ...ברכב המזוודותהעמיסו את 
 

שהתעופפו מצפת  בין כל שיחות הטלפון ,"הבלגן"והנה בשיא 
עוד  ,מספר לא מוכר שלו, מישהו מתקשר לסלולרי, לבני ברק

 "כן" "משהו בצפת?? נאבד לך יצחקהרב אתה " פעם ועוד פעם.
בן  היה זה נער בן ארבע עשרה, ."יש לך מעטפה ,תבוא"השיב 

 .ברחוב שמצא את המעטפה תושב צפתית, מסורתלמשפחה 
 

לבד מן הכסף היה מסמך מסויים  ,במעטפה :סיפור הנס היה כך
טלפון של  רשם על גב הפנקסיצחק ר'  בזמנו .ריקצ'קים  פנקסו

 . "ורהתלמוד ת", מנהל חבר
 

, "לא"האם איבדת מעטפה בצפת? " :טלפוןלאותו הנער התקשר 
מצא מעטפה עם סכום סיפר הנער כי  "?מדוע אתה שואל"השיב. 
החל לחוקרו אם יש שם סימנים  "רגע, אל תנתק..." .גדול כסף

נתן לו את  .של מי המעטפה לזהותהצליח  לפי המסמךנוספים. 
ראה, " להתקשרהנער  תהמריץ או ,יצחקהמספר הסלולרי של ר' 

              )"נר לשולחן שבת"(  ."המאבד הוא יהודי מיוחד, תהיה לך מצוה גדולה

 
ת בצפת. תוך כדי נסיון נופשחרדית ט, משפחה "תשס אבחודש 
 וטלפוןעם שם  פתק הניחוהאב שורט קלות רכב אחר.  לחנות,

 מאחורה ומקדימה. ,ליתר בטחון שני פתקיםל הרכב הנפגע, ע
 

אני בעל הרכב שפגעת בו. " – לא דתי תקשר יהודיהלמחרת 
בדורנו שאדם יכתוב פתק לאחר שפגע ברכוש של השני זה לא 

  ."בנמצא. אני מוחל לך מכל הלב
 

ירא שמים היה, המתין יום עד שסערת אברך הנהג הפוגע 
הרגשות של אותו יהודי תצטנן, והתקשר אליו שוב: 'אולי בכל 

לא ולא, מחלתי "זאת אשלם את הפגיעה?' אך היהודי התעקש: 
          ) "נר לשולחן שבת"(                                                          "לך בלב שלם!

 
קנה מכונת גילוח  ת נועם בפרדס חנהיבמדרשיאחד התלמידים 

נתן בה עינו  ,מ"שכיהן כר ,רבי שמחה קפלן ןהגאו חדשה.
 לשבריר שניה.

 

אחרי זמן  !מכונת הגילוח נעלמה :למחרת רעשה המדרשיה
הבחינו התלמידים כי בחלון הראווה של חנות סמוכה עומדת 
מכונת גילוח דומה, אך המוכר התעקש שהם אינם יכולים להוכיח 

 גנובה...היא כי 
 

זכורני כי יש חריץ : שמחה, אמר לאוזני רביהגיעו הדברים כש
ואכן מצאו את החריץ, אשר  ,בדקו ...ההפעלהקטנטן ליד כפתור 

 )"מתורת שמחה"(              וכחה כי המכונה שייכת לתלמיד.ה את ההוהיו
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קדושים  •  81ר עלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

 .ד(יט(   
תחילתן אלילים -"אלילים לשון אל כלא הוא חשוב" "ואלהי מסכה 

   לעשותן אלהות" (רש"י) הם, ואם אתה פונה אחריהם סופך 
ן, הרי אם תחילתם אלילים הם, ולא חשובים בעיניו, היינו צריך להבי

לראות שהם אינם כלום, א"כ איך קורה  שהוא פונה אליהם רק כדי 
   שסופו לעשותן אלהות?

היה הגאון רבי דוד פוברסקי זצ"ל ראש ישיבת פוניבז' מבאר בשם 
זצ"ל משגיח ישיבת מיר בדרך  רבו הגה"צ רבי ירוחם ליוואוויץ 

ניגש לחבירו ואומר לו שבמקום מסוים יש אש ומים משל: אחד 
מעורבים והם מסתדרים ביחד, הרי חבירו יגיד לו מיד שזה שקר, ואם  

בעצמו, ישיב לו חבירו שזה וודאי שקר  יפציר בו שילך לשם ויראה 
סימן  ואין לו מה ללכת לשם, ואם ישמע לו וילך לראות, הרי זה 

   לך לראות.שהוא כן חושש לדבריו ולכן הוא הו
"קער זעך  –זאת הזהירה אותנו התורה: "אל תפנו אל האלילים" 

   כלום! ואל תפנה לשם! ניט", "אל תסתובב להביט", זה 
אם אתה פונה לשם, סימן שאתה מאמין שיש איזו שהיא ממשות 

"ואלהי מסיכה לא תעשו לכם", כי   באלילים, ע"ז ממשיך הפסוק 
   דעת) שם בשם ישמרו לתתך עליון ב(ן אלהות! אחרי שאתה פונה לשם סופך לעשות

        
(יט, ט)   

צריך להבין, מדוע מצווה התורה להשאיר פאה מן הקמה, עדיף היה 
בעצמו ויחסוך מהעני את הטרחה  שבעל הבית יקצור קמה זו 

   לקוצרה?
גאב"ד שאוויל ותלמיד ביאר הגאון רבי אהרן בקשט זצ"ל הי"ד 

דומה, אדם שאמו כועסת עליו ומשום  הסבא מקלם: משל למה הדבר 
לו צער  כך היא שולחת לו את ארוחתו על ידי אחיו, הלא בודאי יהיה 

מחמת שהוא לא מקבל את האוכל מיד אמו באופן ישיר. כך אם היה 
לו בעצמו חלק בארץ, אם עוד יצטרך לקבל  העני, שלא זכה שיהיה 

שיקצור  כלו מאחיו יצטער על כך צער רב, לכן אמרה התורה מא
   (לתתך עליון)בעצמו כדי שיקבל את האוכל ישר מהקב"ה.  

 
 (יט, טו)  

 
המהרי"ל דיסקין מבאר, שדרישה זו, של לימוד זכות, דורשת התורה 

מדוע? מפני שכאשר אדם  מכל יהודי שרואה את חבירו עובר עברה.
רואה את מעשה העברה, הרי שגם אצלו מתקררת יראת השמים, לכן 
צותה 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 

ללמד זכות על עם כחלק בלתי נפרד מעבודת ה' שלו, הוא דאג תמיד 
  ישראל, ואף על עוברי עברה. 

ברחוב שבו גר נסעו בעצומו של יום השבת מכוניות רבות ר"ל, אולם 
  "מזל    ואומר בראשו  מנענע  הרבי  היה  עובר,  שהיה  רכב  כל  על 

  
... כרומז, שמן הסתם, יולדת ברכב, ולא חלול שבת הוא, טוב"

בדה. נענע הרבי בראשו, חלילה. יום אחד נסעה בשבת משאית כ
כדרכו, ואמר "מזל טוב". אמרו לו הגבאים: "רבי, היתכן? הרי זו 
משאית!". ענה להם הרבי: "ואם הוא לא מצא רכב פרטי, שלא יקח 

  את אשתו ללדת בבית חולים?...".

(יט, יז) 
רש"י (סנהדרין עה. בד"ה ואם איתא), מדייק מלשון "הוכח תוכיח 

ת עמיתך", שאין חיוב להוכיח נכרי או גר תושב העובר עבירה, א
  שכן "עמיתך" אינו אלא ישראל.

המצאה חריפה המתבססת על דברי רש"י אלו, נאמרת בשמו של 
הגאון מטשיבין, רבי דב בעריש ווידנפלד, בעל "דובב מישרים": 
היה זה כאשר נשאל פעם, על ידי הגאון רבי יחזקאל סרנא, ראש 

ברון, האם גם כאשר גוי נותן מתנה לישראל שייך לקרוא ישיבת ח
עליו את הפסוק "ושונא מתנות יחיה", או שמא לא נאמר הפסוק אלא 
במתנה המתקבלת מאדם מישראל? הגאון מטשיבין השיב על אתר, 
שהלא הסמ"ע (חו"מ רמט סק"ד) ביאר את הפסוק "ושונא מתנות 

להחניף הבריות ואינו  יחיה" באופן זה: כי הלהוט אחר מתנות צריך
מוכיחן על מעשיהם הרעים שרואה בהם", הרי ששלילת המתנות 
שבפסוק קשורה היא לחיוב התוכחה, ומכיון שכפי שהובא מדברי 

הרי שאף "שונא מתנות יחיה" לא  –רש"י אין חיוב תוכחה בנכרי 
  (כמוצא שלל רב)נאמר במתנה המתקבלת מגוי!.  

  
 (יט, לב)   

מר רבא כמה טיפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא "א 
בס"ת כתיב ארבעים ואתו רבנן ובצרו  קיימי מקמי גברא רבה דאילו 

   .):חדא" (מכות כב
צריך להבין, אם מדובר באנשים שאינם קמים לתלמיד חכם למה הם 

עוברים על מצות עשה וחז"ל (קידושין לב)  מכונים טיפשים הרי הם 
קימה שיש בה  אין לי זקן אלא מי שקנה חכמה" והדרת  דרשו "זקן,

   הידור, א"כ היה צריך לכנות אותם רשעים ולא טיפשים?
אלא, ביאר הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל ראש ישיבת קול 

שאכן הם קמו בפני התלמיד חכם כדת  תורה: באמת מדובר באנשים 
שכאשר  י ס"ת, וכדין, אבל לא באותה חביבות שהם מרגישים כלפ

הוא עובר כולם קמים ומנשקים אותו ומלוים אותו עד ההיכל 
ואילו ת"ח שעובר אין כל כך חביבות  ומתיחסים אליו בכובד גדול, 

   כמו בספר תורה.
אדם שעושה כך הוא טיפש, כי הוא לא מבין את הגדלות של הת"ח 

הערך של גברא רבה שעליו דרש ר'  יותר מס"ת, הוא לא יודע את 
עקיבא בגמ' (ב"ק מא) את הפסוק "את ד' אלוקיך תירא" לרבות 

ת"ח, ת"ח הוא מציאות של גילוי ה' יתברך בעולם, הוא ספר תורה חי  
  (לתתך עליון)    קדש.המ ומהלך ומאיר לעולם כבית 

    
  

  ך יכול להיות כאשר יבנה ביהמ"ק, מצות ספירת העומר עדיין תהיה רק מדרבנן?אי            

  צא.אכל מצה ומרור ביחד, אם בלע שניהם ביחד יצא מצות מצה, והמרור לא מפריע, אבל אם לעס ביחד וטעם המרור מבטל את טעם המצה, לא יתשובה לחידה משבוע שעבר: 

  

 מאוצרות הפרשה 

 הלכתיתחידה      



 השבוע סיפור   
  

  הוי דן את חברך לכף זכות –בצדק תשפט עמיתך  
  ה, א מוראדיגע מעשה.רבי שלום שבדרון זצ"ל היה מספר, מעשה שהי

פור שכל ירושלים רעשה סביבו. יבירושלים של הימים ההם, ימי מלחמת העולם הראשונה, אנשים מתו מרעב. באותם ימים התרחש ס
מאוד בימים ההם. הוא הניח את המטבע מעל הארון  'נפוליאון'. בכזה סכום יכלו לעשות הרבה –ליהודי פלוני היה בביתו מטבע זהב 

  תמיד, שברוך ה', יש לו מטבע לעת צרה, שמחה וששון.  בבית, וידע

הילד הקטן ראה מדי פעם שאבא מטפס על הארון, ענין גם אותו לדעת מה יש שם למעלה. פעם, כאשר אבא לא היה בבית, הוא טפס 
בע הזהב, ורץ וראה שם מטבע. מטבע! אפשר הרי לקנות בו א שטיקל מזונות, חתיכת עוגה להחיות את הנפש. טפס ולקח את מט

לקיוסק לקנות. בדרך פגש אותו יהודי וראה שיש לו בידו מטבע זהב. "יינגלע, לאן אתה הולך?" התענין היהודי. "אני הולך לקיוסק לקנות 
כאן בירושלים משתולל הרעב, והנה ילד מסתובב ברחוב עם מטבע זהב?! החליף עם הילד את  –עוגה", סיפר הילד. אמר היהודי לעצמו 

  ע, נתן לו מטבע פשוט של נחשת, ואת מטבע הזהב שלשל לכיסו. המטב

עשה סקנדל גדול, מי גנב.  והנה האוצר איננו! –הילד נכנס לקיוסק וקנה עוגה במטבע. יום יומים אחר כך טפס אביו לראות את האוצר 
כר: "תרחם עלי, תחזיר את המטבע שהילד הילד אמר: "אני לקחתי". "מה עשית עם הכסף?" "קניתי עוגה". רץ לקיוסק והתחנן לפני המו

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!" "באמת 
תחזיר את  הילד היה אצלי, נתן מטבע וקנה עוגה, אבל זו היתה מטבע של נחשת". האבא התחיל לצעוק: "רימת את הילד, תרחם עלי

הגניבה", והמוכר בשלו: הוא נתן לי מטבע נחושת. "איך יכול להיות, הרי על הארון היתה מטבע זהב", טען האב. "אני לא יודע מה היה על 
הארון, הילד נתן לי מטבע נחשת!" הלכו לרב. הרב שמע את הסיפור, והכריע: "המוכר מחויב להשבע שלא לקח את מטבע הזהב ויפטר". 

אשלם, אבל מאיפה יהיה לי  –נשבע אפילו שבועת אמת. ואם משום כך אצטרך לשלם  שהיה ערלעכער איד, אמר: "רב'ה, אינניהמוכר, 
מטבע זהב?" בכל מקרה נהיה רעש גדול, הכל דברו כי בעל הקיוסק גנב, אין בכך ספיקות. הרי הילד מודה שלקח מטבע. כיצד יש לו בכלל 

!. הקונים נמנעו מלדרוך בחנותו. היו לו בזיונות, וכמובן שהיה עליו להשיג כסף לשלם על המטבע, חוצפה לומר שהביא לו מטבע נחשת
מכר את הבית. המלחמה הסתימה, חלפו הימים, נהיתה רוחה. היהודי שנטל את המטבע מהילד הרגיש כי עליו לחזור בתשובה. הלך 

עם מטבע זהב, החלפתי אתו. כעת אני מחזיר לך, לקים 'והשיב את לאבא וסיפר את הסיפור: "ראיתי שהילד שלך מסתובב בשנות רעב 
  הגזילה'"... האב נבהל: "אתה מחזיר לי, יפה מאוד, אבל ההוא הפסיד את פרנסתו, ונקרא ברחוב 'גנב'". 

בי הבן, כאשר שלשתם באים לעולם האמת, ודנים אותם: א –אמר אז אחד מגדולי הדור: הבה נחשוב ונראה געוואלדיגער מוסר השכל 
כולו בזיונות. "אשרי מי שחושדים בו ואין בו". לא עוד  -מיד לגן עדן, איזו שאלה   –המוכר שחשדו בו, והגנב האמיתי, מה דינם? המוכר 

מה כבר אפשר להאשים אותו? הבן מספר לו שלקח  –כפרת עוונות. האבא  –אלא שלא רצה להשבע אפילו שבועת אמת. כאלו בזיונות 
הוא ומשפחתו היו רעבים מאוד, והוא  –ה עוגה, מה פתאום יעלה על דעתו שהמטבע הוחלפה בדרך?! הגנב האמיתי את המטבע וקנ

חשב לעצמו שיקח עתה ואחר כך יחזיר. הוא כמעט מת מרעב ופה מסתובב ילד עם מטבע זהב. עוגה אפשר לקנות גם במטבע פשוטה. 
דונו? אתם יודעים את מי? את כל אלו שריכלו... אותם ידונו בחומרה רבה! מה אתם יענישו אותו, אבל לא בעונש מאוד חמור. את מי כן י

מתערבים? יש כאן מבוי סתום, ויש מצוה לדון לכף זכות, הייתם חוסכים את כל הצער לכל הצדדים! וכי תשאלו: מה הם היו צריכים 
   (יחי ראובן)    דק תשפט עמיתך" "הוי דן את כל האדם לכף זכות"כן, "בצ –שהוא לא גנב? ושכולם בסדר, רק שמישהו שלישי התערב?!  –לחשוב 

  ממרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"אבעניני הפרשה שו"ת 
ח') כתב דא שכר ב' פועלי ויש לו מעות רק  "לא תלי פעלת שכיר את עד בקר" (ויקרא י"ט,י"ג) בספר אהבת חסד (פ"ט סעי'  שאלה:

ואינו עובר בלא תלי מאחר שאי לו יותר עכ"ד. ויל"ע בכה"ג שיש לו פרוטה אחת, הא  עבור אחד נראה דיחלק מה שיש לו לשניה 
?לכל אחד חצי פרוט ית     ה, או דפחות מפרוטה אי זה כלו וצרי לתת הפרוטה לאחד מה

   ילווה עוד פרוטה. תשובה:
   הוא זה. צ"ב למה כתב ב גדולי הוא זה ולא כתב גדול הוא זה? פרש"י שלא תאמר עשיר הוא זה ב גדולי "ולא תהדר פני גדול"  שאלה:

. תשובה:    אפי' הוא קט אבל ב גדולי
בהגה"ה) כתב די"ל שיש איסור משעת הילוכו  "לא תל רכיל" (ויקרא י"ט,ט"ז) החפ חיי (הלכ' לה"ר כלל א' בבמ"ח אות ד'  שאלה:

כילות כדי לספר על לאו זה ואח"כ מצאתי זה בשל"ה עכ"ד. ויל"ע א ג ההול לשמוע ר מעת שהזמי עצמו ליל ולדבר רכילות עובר 
שעוברי בלאו על עצ עשיית המשקלות אע"פ  ולבסו לא סיפר לאחרי עובר בלאו זה, וכעי שמצינו בב"מ (ס"א:) בלאו דמשקלות  

?    שלא השתמש בה לבסו
.תשובה    : כ
שדיבר עליו. מה הדי  המספר עוברי לזה בהא דכתב החובת הלבבות (שער הכניעה פ"ז) שהמספר לשו הרע כל המצוות של  שאלה:

   יחזרו לזה שדיבר עליו? א ימחול למדברי לה"ר עליו הא הזכויות 
. תשובה:    יתכ

  

כדי להכין שניצל תירס צריך לטגן כל אחד משני צדדיו במשך שלוש דקות. כמה מהר תוכל להכין שלושה                                   
  שניצלים אם המחבת שלך יכולה להכיל רק שני שניצלים בו זמנית?

  . ש הזוכה: משפחת פרקש.: היו הולדת של דוד באותו יו ושל שמוליק למחררעבתשובה לחידה משבוע ש

  
  

  כהן להכנס הבן הנכד לעול תורה ומצוות -  משפחות אנדו    להולדת התאומות להרב אלי סלומון   משפחת קריינדלר לאירוסי הבן : מרכז העיר
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  """קדושיםקדושים""פרשת פרשת  
  ."חדר יחוד" הוא כ הכנסת– בית]. ל, יט ["'ומקדשי תיראו וגו"... 

מאחר וגם , אחר התפילה בדברים אחרים שאינם מעניין התפילההכנסת אפילו ל-אין לדבר בבית": אור צדיקים"הובא בספר 
נוהג בזיון בקדושתו , ה"ומי שמדבר בדברים שאינם קשורים לתפילה ולשבח הקב. לאחר התפילה עדיין שורה שם הקדושה

כינה מקום שאין לש, וכידוע!". בידי לא אוכל קום' נתנני ה: "לתועליו השכינה צועקת וקוב. ש את השכינה משםגריתברך ומ
אלא תמשיך , הכנסת גורם שלא יהיה לה מקום לנוח-וכשאדם מדבר בבית, הכנסת מאחר והיא בגלות-מנוחה כי אם בבית

, ועונשו שגם הוא יהיה בידי אכזריים, "ובן כסיל תוגת אימו: "י לנפשו כי עליו נאמרוואוי לו וא. לגלות ולנדוד ממקום למקום
  !מנא ליצלן מעונשורח, ולא ימצא מנוח ומרגוע לנפשו
  .המדרש- הכנסת ובית-ולא ידבר בבית, ולכן כל בעל נפש יחוש לנפשו

בנו של השקדן והמתמיד , חכם גדול- תלמידושסיפר ל, א"ג דוד שמואלי שליט"כותב הרה" הכנסת-קדושת בית"בספר 
  .לימודשאביו היה מקפיד מאוד מאוד שלא ידברו באמצע ה, ל"ג רבי ישועה עטיה זצוק"הרה, הגדול

הרב עטיה שאלו האם אצלו בכולל מדברים . ו"כמה ימים לפני פטירתו בא לבקרו אחד מראשי הכוללים שבירושלים ת
  .ומתוך שתיקתו הובן שלא כל כך נזהרים בזה, אותו ראש כולל שתק .ומשוחחים
  !"צריך לסוגרו – כולל שמדברים בו באמצע הלימוד: "אמר לו הרב

, והוא עצמו היה ראש הכולל במשך כארבע שנים, שאחרי פטירת אביהם פתחו כולל על שמו, א"וממשיך ומספר בנו שליט
למעט , כמו כן לא הירשה לאברכים לדבר או לקבל שיחות דרך הטלפונים הניידים, ואסר את הדיבורים באמצע הלימוד

  ! יותר משתי דקותו לא הירשהוגם בקבלת הודעות דחופות אל, )כגון לצורך רפואי וכדומה(קבלת הודעה דחופה ביותר 
וגם כיום שעבר כמה זמן והוא התפנה .  על דבר זהואבל בסוף התרגלו והודו ל, בתחילה היה קשה לאברכים לקבל דבר זה

כשפוגשים אותו אותם האברכים הם אומרים לו שאותו הזמן של הלימוד מבלי הטלפונים הניידים , הדין- להיות דיין בבית
מכאן נלמד כמה חשוב שלא לשוחח בטלפונים  .ועד עכשיו נשאר להם הטעם הטוב מאותם הזמנים, רךהיה לימוד פורה ומבו

  .אבל אחר כך נהפך הדבר לעונג וסיפוק רוחני, וכל ההתחלות קשות, המדרש-ניידים בבית
עניין אחד מסוגי היצר הרע הקשים ביותר שיש לנו הוא ": מתוק האור"א בספרו "סיפר הרב שלמה לוינשטיין שליט

  :מעשה מזעזעאספר לכם . הכנסת בכלל ובשעת התפילה בפרט-הדיבורים בבית
הרי היא , הרבכבוד : "הלה השיב. "?היכן נעוצה הבעיה: "שאל הרב את הבעל. פעם הגיעו זוג לרב העוסק בהשכנת שלום בית

  "?מתי התחילו הבעיות" ..."ניצבת כאן לפניך
, אך הבעיה התחילה עוד כשהיינו בחדר הייחוד,  מתבייש להעלות זאת על דל שפתייאני אפילו, לא נעים לי לספר, כבוד הרב"

  !"ביום חתונתנו
  !"?בעיות של שלום בית בחדר הייחוד"
על השולחן היה , מותשים ורעבים, תפילות וצום, אחרי יום שלם של התעלות, אחרי החופה נכנסנו יחד לחדר ייחוד! אכן כן"

הוא !!! נכנסה עם נייד כשהוא פתוח לחדר הייחודהיא . ולפתע הטלפון הנייד שלה מצלצל, משהוטעמנו . מונח מעט אוכל
  !!!"ואני ישבתי בצד והמתנתי בסבלנות שהיא תסיים את השיחה! והיא ענתה – צילצל

  ."אך הוא לא הציג את התמונה בשלימותה. זה נכון" ."?זה נכון מה שהוא מספר: "פנה הרב אל האישה
כך יצא שביום החתונה היא . החברה הכי טובה שלי שברה את רגלה יום לפני החתונה ונאלצה לעבור ניתוח" ..."?מה היה"

לפני החופה שוחחתי עימה . כל חברותיי הגיעו לחתונה חוץ ממנה. מחלימה מהניתוח, הרפואה-הייתה מאושפזת בבית
כשהיא כה בודדה , א חסד גדול הוא לדבר איתההאם ל. ואחרי החופה היא התקשרה לומר מזל טוב, בטלפון והרגעתי אותה

  "?מה בכלל הבעיה? הרפואה-בבית
היא הרי דיברה עם החברה הזו ביום ! וזו הבעיה הגדולה מכל, היא אפילו לא מבינה את הבעיה – אומר הבעל – "?הרב מבין"

וק באמצע השהות הקצרה בחדר בדי. ולפני החופה עוד חצי שעה, בבוקר יום החתונה שעתיים, שלפני החתונה ארבע שעות
  !"?הייחוד היא הייתה מוכרחה שוב לדבר איתה

ובמיוחד בטלפון הנייד ולעיתים בקול רם בלי ! ?לשיחות חוליןהכנסת - איך אפשר לנצל את הזמן המועט שנמצאים בו בבית
  .לביטול תורה ולבילבול המחשבה לאחרים, ובכך גורמים להפרעה בתפילה, בושה

  .הכנסת עם טלפון כבוי ואפילו לא ברטט-שקיבלו על עצמם להתחזק בעניין ולהיכנס לביתאשריהם של אלו 
. הלא בעת התפילה אנחנו מתחברים ומתייחדים עם השכינה. טיפה של התבוננות-דרושה כאן טיפ !אחים יקרים ואהובים
יך הוא ואורייתא וישראל חד קודשא בר"שהרי , ה"אנחנו מחוברים לקב, המדרש ועוסקים בתורה-כשאנחנו יושבים בבית

, "...)לשם ייחוד"הרי אומרים לפני התפילה (ה לחדר ייחוד "אנחנו נכנסים עם הקב. זה נמשל בעצמו, זה לא רק משל". הוא
  ...אז לשם מה אנחנו צריכים בכלל להכניס איתנו לחדר את הפלאפון הזה

תקשר שמונה פעמים בתוך חמש דקות והדמיונות שלך עשרה שלמה בגלל איזה טרדן שה-חבל לאבד ריכוז של תפילת שמונה
עשרה -וכשאתה מזדרז לסיים שמונה. לא עלינו, כבר הביאו אותך לתחושות שאחד מקרובי משפחתך מאושפז בטיפול נמרץ

דוד שלך מהצפון שרצה בסך הכל -אתה שומע שזה היה בן, הכנסת לבדוק מה קרה-ויוצא עם הטלית והתפילין מחוץ לבית
  ... מספר הטלפון של אחיך הצעירלדעת מה
המדרש הנייד צמוד אלינו ברטט וכל צילצול מרטיט את ליבו לעיתים בקריאת -הכנסת ובבית-בבית. זו אמת לאמיתה, לצערנו
וממילא מגיע גם היסח ..." רק לדעת מי חיפש אותי"עשרה עולה סקרנותו של האדם ומאלצת אותו -בתפילת שמונה, שמע

  ).ברכת דוד(בלימוד  והדעת האסור בתפילה

  

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

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

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"היאפרת מיכל בת דיאנה , ו"אורה בת מלכה הי ,ו"הישלמה אחיה בן הלן , ו"לי היזחביבה בת מו ,ו"הימהרנגיז בת טאוס , ו"היכורשיד מונירה בת לרפואת 



  ].יא, יט[ "לא תגנבו ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתוו"
 המתווך. שקלים מיליון 2 תמורת למוכרה שמעוניין, המרווחת דירתו אודות לו וסיפר, מתווך אל שפנה, בראובן שהיה מעשה
 ואם, מיליון 2-ה את תקבל אתה אלא, וטרחה תיווך דמי כלל ממך אטול ולא, הדירה במכירת לטפל כבודו לי ירשה': הציע
  .'שלי תהיה מיליון 2- ה על התוספת, ביותר למוכרה אצליח
  .'תיווך דמי תשלום ללא 'למכירה דירה אודות תיווך מודעת ופרסם המתווך והלך, לעסקה הסכים ראובן
 ממש, שקלים 2,200,000': השיב והמתווך, מחירה אודות שאל. מהדירה מאוד והתרשם, שמעון בשם יהודי המתווך אל הגיע
  .'...שחוקה אגורה ולו עבורי להוסיף תצטרך לא, ושוב... מציאה מחיר
 כעת כבר תשלם אלף 200-ה את – יחולק התשלום כי המתווך מודיע, שכאן אלא, הרכישה חוזה לעריכת לגשת ביקש שמעון
 ואכן. המוכר ראובן לידי במלואם עוברים אינם המקח שדמי' יחרה 'שמעון... אחרת תשלום בצורת השאר ואת, במזומן
  ...תיווך כדמי ח"ש אלף 200 של עתק סכום לגרוף עומד שהמתווך לגלות הצליח
 החליט', !מאומה תטול שלא מפורשות שהכרזת לאחר, רב כה סכום ממני שתגבה יתכן כיצד, 'שמעון את קומם מאוד הדבר
  .ראובן דירת את לרכוש ולא, מהעסקה בו לחזור שמעון אפוא
 לרכוש וביקש, ראובן אל הגיע ששמעון התברר! לשמעון -? למי. נמכרה ראובן שדירת המתווך מגלה, שבועות מספר כעבור
 הוא העיקר מבחינתו שהרי (הסכים ראובן. הגבוה התיווך פער את לשלם מבלי, מיליון 2 –' אמיתי'ה במחירה הדירה את

  ...המתווך של לאוזניו יתגלה לא שהעניין תקווה מתוך העסקה את סגרו והשניים, )מיליון 2- ה את לידיו לקבל
 200-ה את לי לשלם עליכם, ומשכך, יצרתי אני, לרכישה שהביא, ביניכם' שידוך'ה את': השניים את ותובע המתווך בא כעת
, מאומה תקבל לא ממני': לעומתו טען המוכר. 'העסקה תמורת לידי להגיע אמור שהיה התיווך סכום זהו שכן, שקלים אלף
 דמי ממני גובה שאינך הודעת כבר הלא': טען והקונה. '!מיליון משני שלמעלה במה רק זוכה שאתה, היה בינינו ההסכם שהרי
  ?הדין מי עם ...'תיווך
 לא אחד אף שהרי, מתקבלת אינה, שקלים אלף 200 לקבלת המתווך תביעת :א"שליטהגאון יצחק זילברשטיין  ר"מו השיב

 כדין (לו שסיפק ההנאה עבור הוא, למתווך לשלם דירה קונה חיוב, כידוע, אולם. התיווך עבור רב כה סכום לו ליתן התחייב
 שהמתווך שטוען ומה. בשוק המקובל כפי, רגילים תיווך דמי למתווך לשלם הקונה צריך, כן ואם, )'חבירו לשדה היורד'

 לעסקה ביחס דווקא היתה, מהקונה השכר על המתווך של' מחילתו 'שכן, טענה זו אין, תיווך דמי ממנו יגבה שלא הבטיחוֹ 
 כעת, ולכן. בחינם לעבוד נתכוין שלא, כשמש-ברור אך, )המתווך לידי עוברים אלף 200-כש (2,200,000 במחיר, הקודמת
, וערמה בתחבולה נהג המתווך וגם מאחר, אולם. 'נהנה 'מדין, לו לשלם עליו, מהמתווך) ממון השווה (הנאה קיבל שהקונה
  .מקום באותו הנהוג ביותר הנמוך התיווך דמי תשלום תעריף לפי שכרו את כעת יקבל, תיווך דמי כלל נוטל שאינו שהכריז
 את למתווך ישלם הוא גם - משלם המוכר שאף שם נהוג אם: המקום במנהג תלוי הדבר - התיווך בדמי המוכר לחיוב ובנוגע
 פטור - למתווך משלם שהמוכר נהוג לא מקום באותו ואם. המתווך מפעולת נהנה הוא סוף סוף כי, בשוק הזול המחיר
  .)ופריו מתוק( מלשלם

  ].טו, יט[ "בצדק תשפוט עמיתך"
 קומם מאוד הדבר... 'פלוני מלון 'של גדול כיתוב עם במגבת מתנגב, שמעון, שחבירו שהבחין, ראובן בשם ישיבה בבחור מעשה
, ההוא המלון מבית נוספות מגבות בעוד מחזיק ששמעון גילה ראובן. היחידה הגנובה המגבת היתה לא זו אך. ראובן את

 מן', גזל אשר הגזילה את והשיב 'מצוות את לקיים ממנו ואבקש לשמעון אגש אם, לעצמו ראובן חשב ...וקטנות גדולות
 המגבות את ממנו אקח, כן ואם, לביתי חזרה בדרכי ההוא למלון בסמוך עובר ממילא אני הרי. לדבריי ישמע שלא הסתם
  .עשה כך ואכן... 'והשיב 'בעצמי ואקיים, בסתר
, שהביא החדשות המגבות גם, הפלא למרבה. אחרות מגבות ולהביא לביתו לשוב ונאלץ, נעלמו שמגבותיו לגלות הופתע שמעון
 לביתו ובדרכו, המגבות את בהיחבא אפוא לקח. לפעולה לצאת שעליו החליט ראובן ושוב ...מלון אותו של הכיתוב את נשאו
  ...למלון משיבן וראובן, המלון של חדשות מגבות מביא שמעון; התהליך כל חלילה חוזר וכך. המלון בבית זרקן
 ראובן. הגנב של לבואו בסתר והמתין, המגבת את הניח. מגבותיו העלמת להתעללות קץ לשים החליט שמעון אחד שיום עד

 אותך שהצלתי לי להודות ועליך! לבעלים גזילה השבת קיימתי, 'הצטדק ראובן. בו ונזף יצא ושמעון', מצוותו 'את לקיים הגיע
  '!חמור מעוון
 אלפי הזמין המלון, חודשים מספר לפני, ידידי נא ראה': המגבות מאחורי העומדת האמת את לחבירו סיפר שמעון וכאן
. המלון בית םש בכיתוב מסויים פגם מחמת, לקוי יצא ההוא הייצור שפס, אלא. מגבות לייצור מסויימת מחברת מגבות
 הנה. רבות מגבות ורכשתי, המיוחדת המכירה על שמעתי. מוזל במחיר למכור, הפגומות כל ואת, חדשות מגבות לייצר הוחלט
  '...דמיהן את לי לשלם ועליך, אתה אלא, המגבות גנב הוא אני שלא, נמצא כעת... במגבת הפגומה ההדפסה את וראה התבונן
 כיןז 'שכן, להצילך היתה כוונתי וכל, הייתי שוגג? המלון לבית שייכות לא שהמגבות לדעת לי היה מהיכן': כנגדו טען ראובן
 וברור. ('...המלון מבית אותן וקח ךל, אותן רוצה אתה זאת בכל אם. עליהן לשלם חייב איני ולכן', בפניו שלא אפילו לאדם
  ? הדין מי עם ..).המלון מבית המגבות את כעת ליקח מעשי זה אין שבפועל

 לכף אותו לדון מבלי, חבירו מגבות את בסתר כשלקח בחכמה ראובן נהג שלא :א"ר הגאון יצחק זילברשטיין שליט"מוהשיב 
 את תוכיח חכהו 'התורה כמצוות, כך על שמעון את להוכיח מנסה היה ואילו. גנובים הם אכן אם אותו לשאול ומבלי, זכות

  .המלון בבית המגבות את ומאבד זורק היה שלא ובודאי, האמת לו מתגלית היתה אזי, )ז"י, ט"י ויקרא(' עמיתך
 גניבה מעשה לעשות שעמד לפני מקום מכל, גנובים שהמגבות לו היה ברור כי, שמעון עם לדבר שלא שכדאי חשב אם ואף

 היתה וכוונתה, התרפים את מאביה שגנבה, ה"ע אמנו ברחל שמצינו מה כעין. מותר הדבר אם רב לשאול לו היה, בסתר
 ,החדש( 'חסידים ספר'וב). הקדוש בזוהר כמבואר (בנימין את לגדל זכתה שלא בכך, זה מעשה על נענשה זאת ובכל, לטובה

 כיון: "ומיישב? לבן מבית זרה עבודה להוציא היתה כוונתה והלא, מורח כך כל בעונש רחל נענשה מדוע: שואל) ד"תתקכ' סי
 לשאול וחסיד חכם כשיש הרי. עצמה דעת על לגנבם ולא, התרפים את לקחת יש אם עקבמי לשאול לה היה, שם יעקב שהיה
  ".עצתו מבלי דבר לעשות אין, ממנו
 לתלמיד העניין את להפנות יש, )רשות ללא הזולת ממון בלקיחת כשמדובר בפרט (ותוכחה קנאות מעשה שבכל, מכאן נלמד
 לגנב אלא, בשוגג לגנב נחשב אינו, כן עשה ומשלא. המגבות את נטל טרם רשות לקבל צריך היה ראובן וגם. הוראה בעל חכם
  .גניבה השבת כדין, המגבות דמי את לשמעון ישלם שלם ולכן, במזיד
 במקום חבירו מגבות את הניח כי, )שוגג הוא אם גם חייב וממילא( 'בידיים מזיק' מדין ראובן את לחייב לדון יש, זאת ומלבד
  .)ופריו מתוק( המגבות דמי את לשמעון לשלם צריך ראובן :לסיכום .בו אבודות שהן כזה

  ,ל"מונירה ז בת נ מרת פארי דני"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"ז קודסיה בת כשוור נ" לע,ל"זר בת כשוו מרת מנסורה נ"לע, ל"זעזיזולה בן שרה '  רנ"לע
  , ל"זנ אלון בן אלברט "לע, ל"זאסתר בת יצחק יעקב נ חנה " לע,ל"זנ לידיה לאה בת רחל " 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"נ אירן בת מורוריד ז"לע, ל" זדוד בן אלגרהנ "לע, ל" זראובן בן דולתנ "לע, ל" זיונה בן אסתרנ "לע, ל"נ ציון סלים בן ננה ז"לע

  nati.hazani@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 0523188822: למעוניינים בהפצת העלון
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מוָֹך ֲאִני ה'..." (יט, יח) "ְוָאַהְבתָּ ְלֵרֲעָך כָּ

מחובר  ולהיות  מעצמו  קצת  עוד  לצאת  זוכה  הוא  מתקדש,  שאדם  ככל 
לעם ישראל. כשאדם מגיע למדרגה גבוהה של דבקות, הוא כבר לא בוכה 
על עצמו, הוא כבר לא מתפלל על הצרכים שלו, הן בגשמיות הן ברוחניות, 
שגלו  בנים  על  שבגלות,  השכינה  על  העולם,  של  הגאולה  על  מתפלל  הוא 
יושבי  כל  על  יתברך  מלכותו  שתתגלה  כדי  בוכה  הוא  אביהם,  שולחן  מעל 
תבל. הוא לא בורח מהמולת בני אדם אל דממת וקדושת היער, הוא בורח 
לבכות  כדי  הנה  בא  הוא  אדרבה,  לנפשם,  אחיו  את  עזב  לא  הוא  בעבורם, 

עליהם, לבכות על גאולתם.

שאי  לכך  רמז   ישראל")  בני  עדת  כל  אל  ("דבר  בהקהל  נאמרה  קדושים  פרשת 
של  קדושה  "לא  ישראל.  לכלל  ביטול  ע"י  רק  אלא  לקדושה  לזכות  אפשר 
קהל  בתוך  קדושים  תהיו  אדרבא,  אלא  התורה,  דורשת  ונזירות  התבדלות 
ועדה ומעורבים עם הבריות" (חתם סופר). עם ישראל ערבים זה לזה, אם לא 

במעשים, אז לפחות במחשבה, בהרגשה, בתפילות, בלב.

רוצה  ה'  התכללות.  לשון  כלל  בתורה.  גדול  כלל  זה  כמוך  לרעך  ואהבת 
שנזכור כל רגע שאנחנו בנים לאב אחד, שאנחנו לא יותר טובים מאחרים, 
את  לראות   אפשר  תמיד  שלא  רק  נפלאים,  דברים  בוודאי  יש  לשני  שגם 

זה.

המשיח לא בא כי ה' מחכה לכולם. בגאולה האחרונה כולם יגאלו, ה' לא 
יוותר על אף אחד. לא כמו בגאולת מצרים שהרשעים נשארו שם, לא נגאלו. 
"את אחי אני מבקש". צריך לבקש שנזכה לראות שה' גם אתם. אתה חלק 
אתה  אותו,  להרגיש  חייב  אתה  השני,  את  לאהוב  חייב  אתה  ישראל,  מעם 

חייב לדעת שאתה לא יכול בלעדיו.

בס"ד

שבת קודש   כט' ניסן, תשע"ו
פרשת קדושים

י ָקדוֹׁש ֲאִני ה' ֱאלֵֹקיֶכם" (יט, ב) ְהיּו כִּ ים תִּ "ְקדֹשִׁ

ביחד ננצח את המלחמה. ביחד נביא את הגאולה.

אתה תמיד יכול לחפש נקודה טובה בשני. אין דבר כזה שהוא כולו רע. 
כל יהודי יש לו נשמה קדושה ונפלאה, אי אפשר להגיד על מישהו שהוא רק 
כל  לקודש.  שייכות  לו  שאין  לחול,  רק  שייך  שהוא  להגיד  כאילו  זה  חילוני, 
אדם יש בו משהו טוב. אם נזכה לעיניים טובות, להסתכל על כולם במבט 

חיובי, אז השלמנו את הבירור שלנו פה.

אחד  שכל  מה  יודע  אתה  סביבך.  לאנשים  שתחייך  כדי  פנים  לך  נתנו 
עובר? הוא יראה חיוך, אז מה זה יעשה לו?! אל תחשוב, שהוא יחייך אז אני 
מחיה  ממש  אתה  אדם  בני  כמה  יודע  לא  אתה  אותו.  תקדים  אליו.  אחייך 
כשאתה הולך עם פנים מחייכות וכמה בני אדם אתה ממית ממש כשאתה 

הולך עם פנים זועפות.

למשהו  אחד  ברגע  נהפכים  הם  טובה.  מילה  לשמוע  מחכים  אנשים 
אחר. עם חיוך, עם הארת פנים, עם התעניינות קטנה אפשר בקלות להפוך 
נהיה  הוא  לגמרי,  ממני  מתעלם  זמן  הרבה  שכבר  זה  לאוהבים.  משונאים 
יכול   לא  אתה  מצווה.  זה  כמוך  לרעך  ואהבת  פנים.  מאיר  כזה  נחמד,  כזה 
להתחיל להתפלל בלי להגיד את זה לפני התפילה. זה מה שה' רוצה מאתנו 
לפני כל דבר אחר. במקום להיות עסוקים כל הזמן בלתקן את כולם, נלמד 
את עצמנו לראות טוב באחרים. כמו שה' מסתכל עלינו, ככה נלמד להסתכל 

על אחרים. 

לקבל  רצון  בלי  לזולת  להעניק  הנכונות  במידת  נבחנת  אמיתית  אהבה 
ושאינה  האהבה  בטלה  הדבר  בטל  בדבר,  תלויה  שהיא  אהבה  בחזרה. "כל 

תלויה בדבר, אינה בטלה לעולם" (פרקי אבות).

גיליון מס. 524

נאמר "קדושים תהיו" ומייד אחר כך "איש אמו ואביו תיראו". ולמה נסמכה הקדושה למורא אב ואם? שכל זמן שיש קדושה בבית אצל ההורים יש כבוד ויש 
מורא אצל הבנים, ח"ו אין קדושה - אין כיבוד הורים ולא מורא. חוצפא יסגא, בן קם באביו בת באמה כלה בחמותה (ספר הפרשיות).

 דברי התורה שבגיליון מוקדשים 

לרפואה שלמה: הרב חיים אבישלום כהן בן בלנקא, ציפורה 
בת שושנה גורג'יה, שירלי בת יפה, חיה בת רחל, הרב דוד 

חיים בן זוהרה, ישראל מאיר בן פנינה, פנינה בת נסריה, שני 
בת תמר, זוהר בן אורית 

להצלחה וישועה: שלום בן ליבא, נתן בן נחמה, יצחק בן בת 
שבע, מוריה בת רויטל, אילן בן ויויאן, יצחק צחי בן אורית 

לזרע בר קיימא ובן זכר: דוד בן פורטונה, טליה בת פנינה,
הודיה סופיה בת שרה פרוין, בת אל בת ציפורה 

לזיווג הגון: שי שרגא בן אסתר, נחמה בת אסתר, מיטל בת 
יפה, נאור בן הלן, לירון בת תמר

לעילוי נשמת: דליה בת נחום זאב הי"ד, יעקב בן רבקה, ציון 
בן יונה ודוד, שרה בת יקות, ישראל בן שמעון, בניהו בן 

זכריה (יחיא) ומרים, מוריס בן סימי, פיבי בת תמוי, אברהם 
בן חנה ופנחס, משה בן סמדר, סיגלית בת מירה, בוריס בן 
סבטלנה, דליה בת שושנה, שלמה שלומי בן אילנה נאוה, 

רבקה בת איזה, יחיאל בן שמחה

ת.נ.צ.ב.ה



אור האמונה  כט' ניסן, תשע"ו גיליון מס. 2524

במקום  הזולת.  על  שליליות  לאמירות  מלהקשיב  נמנעו  וגם  הזולת,  בגנות 
אהבת  נגביר  הזולת,  בשבח  נדבר  יהודים,  על  זכות  נלמד  רכילות  דיבורי 

ישראל ונקרב לבבות.

בן  להוריד  מאד  קל  כבודו.  כל  לשמור  חייבים  אדם.  בן  לבייש  אסור 
בכלל  אפשר  לפעמים  אחת.  מילה  מספיקה  כלל  בדרך  אותו.  להפיל  אדם, 
בלי מילים. תנועת יד, "פרצוף" שאתה עושה לו והבן אדם שבור לגמרי. אל 
לך  שיש  מה  כל  תשכח,  אל  אצלך.  רק  לא  החבר.  אצל  גם  נמצא  ה'  תשכח, 
יכול להיעלם ברגע אחד, אף אחד לא הבטיח לך שמחר אתה לא תמצא את 
עצמך בדיוק באותו מקום שבו נמצא החבר שלך, לכן תיזהר מאד מלשפוט 
אותו, לפסול אותו, להטיל בו דופי. מה שאתה כן צריך לעשות זה להרים את 

הראש למעלה ולבקש: ריבונו של עולם, אל תעמידני בנסיונות.

אסור  כבודו,  על  לשמור  חייב  אתה  מהשני,  אחרת  חושב  אתה  אם  גם 
לך לבזות אותו כי כשמבזים אדם הוא רוצה ממש למות. כל הצבע מהפנים 
את  מבזה  הוא  השני,  את  מבזה  אדם  אם  דמים.  שופך  כמו  זה  לו.  נעלם 
האלוקות כי כל יהודי הוא חלק מהשכינה הקדושה. אתה מבזה את השני, 
אתה פוגם בכבוד האלוקי. וזה נכון לגבי כולם, גם בני זוג חייבים לכבד אחד 

את השני, ואת הילדים שלהם, ואת השכנים שלהם.

ידי  על  רק  חברים.  אהבת  זה  שלנו  העבודה  "כל  הרב:  מורנו 
אהבת חברים אפשר לקבל את אור התורה, אפשר לקבל את האור 
של רבינו. אהבת חברים זה התנאי הראשון שהתפילה תתקבל. דבר 
ראשון זה אהבת חברים בלב ונפש, שכל אחד יהיה מוכן למסור את 
כל מה שיש לו למען השני, למסור את נפשו, גופו, ממונו, זמנו, כוחו, 
ומוחו לחבר שלו, ורק אז אדם יזכה למוח וללב דקדושה. אם יש איזה 
פירוד בין אחד לשני, אם אנשים לא כנועים אחד לשני אז התפילות 
לא מתקבלות. כמו שאומר "היהודי הקדוש" ששניים יושבים לשתות 
ממנו, הוא מרגיש בושה  טוב  יותר  שהשני  כוס תה וכל אחד מאמין 

מהשני, מרגיש יראה מהשני, מיד נמחלים כל עוונותיו. 

עיקר הנסיון זה כשמשפילים את האדם, ופוגעים בו, ועושים לו 
יסורים והוא בא בכל זאת ואוהב את השני, מחבב אותו, אין לו שום 
רוח  שאיזה  יודע  הוא  כי  עליו  מרחם  הוא  להיפך!  השני,  על  קפידה 

רעה, רוח שטות נכנסה בו. אז בשביל זה אני אפסול אותו?

כל  קודם  כמוך"  לרעך  את "ואהבת  לקיים  להתחיל  רוצה  אתה 
קל  יותר  זה  לשני,  תעשה  אל  לך,  שעושים  שונא  שאתה  מה  תקיים 
אותך, אל תעליב את השני!  מ"ואהבת". אתה לא אוהב שמעליבים 
יפה.  לא   לשני  תדבר  אל  יפה,  לא  אליך  שמדברים  אוהב  לא  אתה 

אתה רוצה שבני ביתך יכבדו אותך, תכבד גם אתה אותם". 

טובות  במילים  להרבות  מזו.  גדולה  יותר  חובה  אין  חובה.  זה  אהבה 
לנו  שיביא  מה  זה  חינם,  אהבת  הלב.  את  שמשמחות  במילים  לשני.  אחד 
את הגאולה. כי עם ישראל זה דבר אחד. אנחנו לא כל כך מרגישים את זה 
אבל  אותם.  לקבל  לנו  קשה  לנו,  קשה  שאתם  נשמות  עוד  ישארו  תמיד  כי 
הקב"ה הוא אבא של כולם, הוא אוהב את כולם, ולנו אין את הפריוילגיה לא 
לאהוב את השני. צריך להשקיע בזה את כל המאמצים. כי כמה שזה נראה 
הזו  האנוכיות  שלנו.  באנוכיות  להילחם  צריך  מאד.  קשה  עדיין  זה  פשוט, 
מידה  בנו  נטע  שהקב"ה  הדעת  על  להעלות  אין  והרי  האדם  בנפש  טבועה 
הרצון  על  שנתגבר  שנתאמץ,  שנעבוד,  רוצה  יתברך  הוא  אלא  לשמה,  רעה 
של  חיים  שנחיה  מאיתנו?  רצונו  ומה  רצונו.  את  לעשות  כדי  שלנו  הטבעי 

נתינה וחסד, חיים של אהבת הבריות.

את הפרשה שלנו קוראים ביום הכיפורים וידוע שעיקר העבודה לקראת 
יום  אין  שהרי  לחברו  אדם  שבין  מצוות  על  עבודה  היא  הזה  הקדוש  היום 

הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו.

על מה עומד העולם? על הסליחה והמחילה. אדם שמוחל וסולח לחברו, 
אותנו  שציער  למי  בנו,  שפגע  למי  ולסלוח  למחול  כי  העולם.  עומד  עליו 
מצווה  הקב"ה  שלכן  קשה,  כך  כל  זה  אפשרי.  בלתי  כמעט  זה  לנו,  והכאיב 
אותנו פרשה זו "לא תקום ולא תטור". מהי נקימה? כמו שאתה עשית לי כך 
אני אעשה לך. כמו שהכאבת לי כך אני אכאיב לך. כמו שמנעת טוב ממני, 
שיכולת לעזור לי ולא רצית, כך אני אמנע טוב ממך. ונטירה? אדם מתגבר 
וכן מצליח להיטיב למי שלא היטיב לו אך הוא לא שוכח, הוא עדיין שומר 
טינה. אתה רואה, אני עושה לך טובה למרות שאתה סירבת לעזור לי. מה 
לנו  שעשה  הרע  הדבר  את  מהלב  למחוק  לסלוח,  למחול,  זה  עלינו  שמוטל 

פלוני ולא רק זה, אלא להשיב לו טובה תחת רעה.

איך מקיימים "ואהבת לרעך כמוך" לאדם שהרע לנו, שפגע בנו, שהכאיב 
לנקום.  רצון  עם  שנאה,  עם  כעס,  עם  שנים  לפעמים  הולכים  אנחנו  לנו? 
את  קיבל  הוא  שבגללנו  מאמינים  נופל,  הוא  ואם  יפול.  שהוא  רק  מחכים 
העונש הזה. אבל אם מצליחים להתגבר על יצרנו ומנקים את הלב, אם זוכים 
מקבלים  החיים  אז  גדול,  אור  לראות  זוכים  אז  או  לשנוא,  במקום  לאהוב 
ואחד  אחד  מכל  זה  את  דורש  הקב"ה  חסידות.  מידת  לא  זו  עדן.  גן  טעם 
מישראל. מאיפה לוקחים כוח? מ"והלכת בדרכיו" (דברים כח, ט). מה הוא חנון 
אף אתה היה חנון. מה הוא רחום אף אתה היה רחום. מה הוא גומל חסדים 
שלו  שהטבע  מה  את  לעזוב  שמתגבר  אדם  חסדים.  גומל  היה  אתה  אף 
שפגע  למי  נוטר  ולא  נוקם  ולא  שונא  לא  מדותיו,  על  ומעביר  אותו,  מכריח 
בו, אלא שוכח הכל ומסיר זאת מליבו כאילו לא היה כלל, אדם כזה הקב"ה 
מתפאר בו. אם הקב"ה דורש מכל אחד ואחד מישראל למחול ולסלוח, זה 
מהם  לדרוש  בריותיו  עם  בטרוניה  בא  הקב"ה  אין  כי  יכולים  שאנחנו  סימן 

דבר שהוא למעלה מכוחם.

הזו,  והשנאה  בפרשתנו  התורה  מצווה  בלבבך"  אחיך  את  תשנא  "לא 
בקנאה  בה  להלחם  צריך  פירגון.  וחוסר  בקנאה  מתחילה  פעמים  הרבה 
וגודלת  צומחת  היא  פעמים  הרבה  כי  קטנטנה  מחשבה  בגדר  כשהיא  עוד 
אותו,  אוכלת  ממש  היא  הזו  במידה  אדם  כשנילכד  מבהילים.  לממדים 
"רקב עצמות קנאה" אומר החכם מכל אדם. מה שיכול לעזור לנו במלחמה 
הזאת זו ההבנה שמה שיש לך, ומה שיש לחברך הכל מאת ה', הכל מחושב 
ומדוקדק כדי לקרב כל אחד אל תכליתו. צריך להתחזק בשמחה בחלקנו. 
זה בעצם הסוד של השמחה אצל היהודים בכל הדורות: "טוב לי ואני שמח 
אבל  עוד,  לי  שיהיה  לרצות  שאסור  אומר  לא  זה  הבורא".  לי  שנותן  במה 
ומרוצה  שמח  כשאדם  בזה.  ושמחים  שבידינו.  במה  שיש,  במה  מתמקדים 
ממה שיש בידו, אין לו סיבה לקנא במה שיש לחברו, כי באמת, מה זה משנה 
לך מה שיש לשני. אם יהיה לו, או לא יהיה לו, מה זה משנה לך? אוי, השני 
שלך,  בלעדית  היא  בעולם  שלך  השליחות  שלך?  העניין  זה  מה  הגיע,  כבר 
ואין לה שום קשר עם השליחות של השני. חייבים לחזור לשמחה בחלקנו 

ולהרגיל את עצמנו לומר "נכון, אין לי הכל, אבל יש לי הרבה".

שכוללות  מילים  ארבע  בפרשתנו.  התורה  מצוה  בעמך"  רכיל  תלך  "לא 
כל כך הרבה, את כל הנושא העצום הזה של שמירת הלשון ואיסור הדיבור 
בגנות הזולת. אפילו אם אמרת דברי אמת, אם זה פוגע בכבודו של הזולת 
אז אסור לך. יהדות ביופיה. כמה קשה לפעמים לעמוד בפיתוי. כמה נכשלים 
היהדות  שהצמיחה  מופת  דמויות  מאותן  ללמוד  צריך  כמה  הזה.  בעוון 
מילה  מלהוציא  חייהם  ימי  כל  שנזהרו  דעת  נקיי  יהודים  הדורות,  במהלך 
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קשה לסלוח למי שמאד פגע בנו. מה יכול לעזור לנו? האמונה השלימה 
גזר  והקב"ה  זאת  גרמו  עוונותיך  לך,  מכאיב  או  אותך  מצער  מישהו  שאם 
עליו לעשות לך מה שעשה. אם כך, מה זה חשוב לי אם הצער ניגרם לי ע"י 
זה או ע"י אחר? כמו המשפט המפורסם שאמר דוד המלך כששמעי בן גרא 
קילל אותו נמרצות: "הניחו לו ויקלל כי אמר לו ה' " (שמואל ב טז,יא). "אין שום 
בלתי  וכדומה,  בכבודו  לזלזל  או  לכבדו  או  לו,  להטיב  או  להרע  יכול  אדם 
גזירת השם יתברך, ואין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן גוזרין עליו 
מלמעלה, והרבה שלוחים למקום ומגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי 
חייב, נמצא שכל העושה עמו טובה או רעה, בין בגופו בין בממונו בין בכבודו, 

שליחותו של השם יתברך הוא עושה" (פלא יועץ נקימה ונטירה).

הוא  הטבע.  מדרך  למעלה  מתעלה  התורה,  שמירת  מתוך  שחי  אדם 
נהפך לבריה חדשה לגמרי. התורה מרוממת אותו לחיי קדושה ואמת. כפי 
ונמצאה  ישמעאלי,  מאיזה  חמור  שקנה  שטח  בן  שמעון  רבי  על  שמסופר 
המרגלית  את  שטח  בן  שמעון  רבי  והחזיר  החמור,  בצואר  יקרה  מרגלית 
ישמעאלי:  אותו  ואמר  קניתי,  לא  מרגלית  קניתי,  חמור  ואמר  לישמעאלי, 
בדרך  שבחרנו  אשרינו  ג,ה).  רבה  (דברים  שטח  בן  שמעון  אלוקי  ה'  ברוך 
של  לעולם  ולהיכנס  יצרים  של  עולם  לעזוב  רצוננו  שכל  והשלמות,  האמת 

קדושה. כמו בסיפור הבא:

בודדה בטרמינל

יש לנו ברוך השם משפחה ברוכת ילדים, עשרה במספר כן ירבו, ובעלי 
הן  הקן  מן  פורחות  כשהציפורים  נכדים.  וששה  לעשרים  סבים  כבר  ואני 
עושות את זה במהירות וזריזות. הקן  המשפחתי אומנם התרוקן ממרבית 

אפרוחיו שגדלו, אך החל מתמלא בנכדים צדיקים, והשמחה גדולה. 

הבכור  הבן  הו,  הו  הבכור,  אבל  טובה,  בשעה  נישאו  כבר  מילדינו  שישה 
איך  מידות,  ואציל  עדין  לתפארת,  חכם  תלמיד   ,32 בן  ישיבה  בן  שלנו, 
אומרים? הוא 'מעוכב שידוך'. כן, היו כבר פגישות שכמעט נסגרו, אבל עם 
מחייב.  לא  דבר  זה  כמעט  צלחת.  שוברים  ולא  ווראט  עושים  לא  "כמעט" 
לפעמים  נובטות,  כשהן  דאגות  כידוע  קטנה.  לא  למועקה  נכנסו  ואני  בעלי 

הן מתעצמות והופכות לבלתי נסבלות.

לא  זו  שאלה  לחופה?  למתחת  יענקי  את  להכניס  נזכה  מתי  מתי, 
יענקי,  שינה.  מאיתנו  מנעה  ולפעמים  האחרון,  בעשור  מעימנו  הירפתה 
צריך לומר, עשה הכל כדי לזכות ולהקים בית נאמן. חבריו וידידי המשפחה, 
כולל כל השדכנים המוכרים - פעלו נמרצות. אך בשנתיים שלוש האחרונות 
ה"אלטער"  הוא  יענקי  מדאיג.  ודי  קטן  לטיפטוף  והפך  ההצעות  זרם  פסק 

(הקשיש) של ישיבתו, כל חבריו מזמן אבות לילדים.

בחתונות של אחיו ואחיותיו הקטנים הוא ניצב ליד אביו, ועיניו בורקות 
ואף  המשפחתיות,  בחתונות  ומרקיד  משמח  הוא  קנאי.  לא  יענקי  מאושר. 
אחד לא מסוגל להעלות בדעתו שיש לו צלקת מדממת בלב. אבל אני אמא 
שלו, אני יודעת שהבחור האציל הזה הוא צדיק אמיתי שיודע להתמודד עם 

הכאב הפרטי שלו באופן הראוי לקנאה. ברשותך, עד כאן יענקי שלנו. 

ביום י"ח בתמוז תש"ע נחתנו בעלי ואני, בנתב"ג לאחר טיסה מעייפת. 
לפתח  יצאנו  מנכדינו.  אחד  של  המילה  ברית  משמחת  מארה"ב,  חזרנו 
הטרמינל עם המזוודות, קנינו שתיה קלה כדי להפיג מעט את החום, ואחר 
ניגשת  והנה  ישובים  עודנו  הביתה.  ולהגיע  מונית  לקחת  אמורים  היינו  כך 
אנגלית?"  מדברת  את  ,האם  ושואלת:  עשרים  כבת  צעירה  עלמה  אלינו 
(לימים סיפרה לי שהגיעה שעה קודם בטיסה של חברה אמריקאית, נטלה 
דמעות,  עם  תהילים  שעה  וקראה  לטרמינל  מחוץ  התיישבה  מזוודותיה, 

דוברת  אני  "כן,  לה  עניתי  ומושיע).  גואל  לה  ישלח  שהקב"ה  התפללה 
אנגלית". "אולי את יודעת היכן אוכל להשיג פלאפון מוזל?" בעלי שהקשיב 
במחיר  כשר  פלאפון  להשיג  ניתן  כיצד  ובירר  קרוב  לידיד  צילצל  לשיחה, 

אטרקטיבי. 

אותי  הפתיעה.  ותשובתה  מועדות?"  פניך  "לאן  הבחורה  את  שאלתי 
מאד. "I am not sure," אמרה,  כלומר, אינני בטוחה... תשובה מוזרה לכל 
בסמינר?  "למדת  שאלתי:  אחדים.  פרטים  אותה  לשאול  ניסיתי  הדעות. 
ענתה,   ." ל'גרים'  שמיועד  סמינר  בפלטבוש.  נאוה"  "אור  סמינר?"  באיזה 
כשההטעמה במילה היא מלעיל. "אה, את חסידת גור?" "כן", השיבה "אני 
היא  כהלכה".  הגרות  תהליך  את  סיימתי  שבועות  שלושה  לפני  רק  גיורת... 
גיורת, ואני חשבתי שהיא חסידת גור... נו מילא. נזכרתי שבעלי פעם סיפר 
זצוק"ל  חיים  החפץ  מרן  אל  פעם  נסע  זצוק"ל  שוואב  שמעון  שהרב  לי, 
בהיותו בחור, כדי להתברך ממנו. שאלו הח"ח "אתה כהן, לוי, או ישראל?" 
וכשיבוא  כהן,  שאני  לך  "דע  הח"ח  אמר  כן",  "אם  "ישראל".  הצעיר  השיב 
נכנס  ומיד  נטוהר  הכהנים  אנחנו  המקדש.  לבית  כולנו  נרוץ  צדקנו  משיח 
משה  שכאשר  למה?  כך  וכל  בחוץ.  תישארו  הישראלים  אתם  אבל  פנימה, 
אבות  ואילו  לימינו,  ועמדו  אליו  רצו  אבותי  אבות  אלי"  לד'  קרא "מי  רבינו 
אבותיך התמהמהו. אז דע לך, לכל יהודי יש במרוצת חייו את הקריאה הזו, 
כי  אותה,  להחמיץ  לא  המצווה,  את  לחטוף  להתמהמה,  לא  לו  המאותתת 

אחרת היא תתפוגג ותאבד לו לעד."

"אתה מבין", אמרתי לבעלי, "מדובר פה בגרת צדק בודדה, שאין לה בית 
ומשענת... מה עושים? האם אין זו אותה בת קול החודרת עתה לאוזנינו "מי 
לד' אלי? מי ירים את המצווה הזו?" בעלי לא היסס לרגע. "את צודקת, צריך 
לעזור  לה. אבל יש לנו ילדים בבית, צריך ליידע אותם". הוא צילצל הביתה 
כולל  מזוודות  שתי  עם  חוזרים  ואמא  ,אבא  יותר:  הקטנים  לילידנו  וסיפר 
במאור  אותה  תקבלו  אבינו.  אברהם  של  בתו  חשובה,  אורחת  ועם  מתנות, 
פנים". "הילדים שמחו. לא כל יום מזדמן לארח גיורת במעוננו – זו בעצם 
לביתנו בירושלים, הכנו לה  בת אברהם  נסענו עם שרה  הראשונה...  הפעם 
לבין  בין  התנאים.  כל  עם  פרטי  חדר  בביתנו  לה  וסדרנו  המלך  כיד  סעודה 
ביררתי ממנה את ההיסטוריה הפרטית שלה, אחר כך התקשרתי לארה"ב 
אמיתית",  צדק  וגרת  גדולה  צדקת  שאמרה. "היא  מה  כל  את  אימתו  ושם 
ציין בפנינו יהודי חשוב שליווה אותה במהלך הגיור. "בחצות של ליל שישי 
התבשרנו כי בתנו ילדה את בנה הבכור. השמחה הרקיעה שחקים, והחלטנו 
על  לו  לספר  ורבו  למורו  התקשר  בעלי  לשבת.  גם  הגיורת  שרה  את  לארח 
"הבת  נוחות.  של  שאלה  עלתה  וגם  הלכתית,  הדרכה  לקבל  כדי  האורחת 
של  והחדר  מנוחה,  של  לתקופה  ראשון  ביום  אלינו  להגיע  אמורים  והנכד 

שרה הגיורת צריך לעמוד לרשותם... מה עושים?" שאלנו.

הרב פסק לבעלי: "אתם לא עוזבים את האורחת גרת- הצדק האמיתית, 
עד לסידורה המלא במקום מבטחים. חפש לה מוסד פנימייתי מתאים או 
ולתמוך  לארח  יש  אז  עד  יציבה.  קרקע  לקבל  חייבת  היא  אומנת.  משפחה 
זוכה.   אדם  כל  לא  הגר",  את  "ואהבתם  שכזו,  נדירה  שבמצווה  לך  דע  בה. 
אותנו  ומצווה  גרים  אוהב  הקב"ה  נוח,  לא  נוח,  כן  לברוח.  למצווה  תתן  אל 
להרבות עמם חסד ומאור פנים, כי גרים היינו בארץ מצרים, ותחושת הגרות 
והריחוק מכבידה. כל עזרה קטנה היא חסד ששווה עולם מלא. ומובטחני" 
סכם הרב "שמצווה זו תביא לכם הרבה ברכה, נאמן ד' לשלם שכר". "שלושה 
שבועות שהתה שרה בביתנו, ונתנו לה הרגשה שהיא כמו בת שלנו. ובאמת 
הצלחנו  לבסוף  הטוב.  והכרת  אהבה  המון  השיבה  מצידה  היא  חשנו.  כך 
המון  לה  והוסיף  מכובד,  חדר  לה  שהקצה  מתאים  חינוכי  מוסד  לה  לסדר 



אור האמונה  כט' ניסן, תשע"ו גיליון מס. 4524

(מתוך סידרת ספריו של הרב יעקב (קובי) לוי)

תורה ויראת שמים. הקשר בינינו היה יומיומי, ונוצרו יחסי ידידות בינה לבין 
בנותינו וכלותינו. בראש השנה ובכל חגי תשרי היא התארחה אצלנו כאחת 

הבנות.

"בחול המועד סוכות, פגש בעלי בבית הכנסת יהודי חשוב העומד בראש 
יש  כי  השיב  הלה  גיורת.  לבחורה  שידוך  לגבי  ושאלו  תשובה,  לבעלי  מוסד 
לו תלמיד בעל תשובה כשלוש שנים, איכותי מאד, שיכול להתאים לשרה. 
אחרי תפילת ערבית ניגש בעלי לשוחח עם הבחור ומצאו כלי חמדה בתורה 
ובמידות טובות. יומיים לאחר מכן נערכה הפגישה הראשונה בביתנו. שתים 
שלוש פגישות, ונסגר ווארט בשעה טובה. מסיבת האירוסין נערכה באופן 
הכי מהודר ומכובד, עם המון חום ואהבה לזוג הצעיר. אודה ולא אבוש, הייתי 
מרוגשת מאד. ממש בכיתי מאושר לראות בת יקרה זו, שהצליחה בכוחות 
היהדות...  קיום  על  ממש  נפש  ולמסור  ואומתה,  משפחתה  את  לנטוש  על 
חשנו  במידה רבה  התורה.  מצוות  את  כדי לקיים  ובדחקות  בעניות  ולבחור 

ה ִפלָּ תְּ

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

חברים  אותם  את  באהבה  לקבל  לי  תעזור 

שפתאום הפנים שלהם חתומות, בלי קצה של 

מתחילים  הם  אז  לידי,  עוברים  וכשהם  חיוך, 

יודע  אני  אותי.  רואים  ולא  עיניים"  "שמירת 

שמקבל  ומי  נפלא,  דבר  זה  האלה  שהבזיונות 

זה  לי  אך  מתנות.  להרבה  זוכה  באהבה  הכל 

מה  למה,  חושב  ישר  אני  אבא,  קשה  עדיין 

עשיתי, מה אמרתי, מה כבר שמעו עלי, במיוחד 

כאלה שבעבר כן האירו לי פנים וכן אמרו מילים 

טובות.

תודה  להגיד  חזק,  להיות  אבא  אותי  זכה 

ולשמוח עם המתנות האלה. זכה אותי לחשוב 

אלא  אלי  קשור  לא  בכלל  שזה  בטוח  שכמעט 

כי  זכות  כף  לללמד  חשוב,  והכי  עצמם,  אליהם 

אף אחד לא יודע באמת מה עובר על השני חוץ 

ממך אבא.

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

קדושת  על  נקי,  פה  על  לשמור  לי  תעזור 

השני  על  אחת  מילה  לא  אף  להגיד  לא  הלשון. 

קשה  והכי  כחסרון.  כגנאי,  להתפרש  שעלולה 

ביום  קורים  דברים  הרבה  כך  כל  כי  בבית,  זה 

ואנחנו  המשפחה,  בני  עם  השכנים,  עם  אחד, 

כל כך רגילים לדבר אחד עם השני בתוך הבית 

על מה שקורה ולא שמים לב שהרבה מהדברים 

אולי אסור בכלל להגיד.

על  עומד  זה  אם  גם  לעצור  אבא  לי  תעזור 

באמת  כי  להתאפק  כוח  לי  תן  הלשון.  קצה 

לדבר  במקום  מועיל,  לא  זה  מיותר,  זה  באמת 

למד  אלינו  קרובים  אנשים  של  חסרונות  על 

שתעזור  ממך  לבקש  עליהם,  להתפלל  אותנו 

להם.

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

הם  שכולם  ורגע  רגע  כל  לזכור  לי  תעזור 

שכל  ואחד,  אחד  כל  אצל  נמצא  שאתה  ילדיך, 

נשמה של יהודי היא חלק מהשכינה הקדושה, 

שאם אני מבזה את השני, אני פוגע ח"ו בכבוד 

כל  של  כבודו  על  לשמור  אותי  זכה  אבא.  שלך 

אדם, גם בבית, בעיקר בבית, לא לצעוק על אף 

אחד, לא לבייש, לא לצער, לזכור שכולם ילדיך 

ושאתה סובל את כולם ואפילו אוהב את כולם 

וככה בדיוק גם אני צריך להרגיש.

שבת שלום!
מנחם אזולאי

לנו,  תרמה  ששרה  הרוחנית  והתרומה   , ומופת  אות  לנו  מהווה  שהיא  כולנו 
איננה פחותה ממה שהענקנו לה.

"ועכשיו ליהלום שבכתרו של הסיפור. שרה התארסה ביום א' בשבוע... 
שבוע לפני כן יענקי, כן בננו יענקי, אתה זוכר אותו מתחילת הסיפור? יצא 
לפגישה האחרונה עם בחורה נפלאה, והיה ווארט. באותו שבוע ביום חמישי 
חגגנו גם את האירוסין של יענקי. שני אירוסין בשבוע אחד. כן, גם החתונות 
והזמן  המקום  וכאן  החתונות,  בשתי  ושמחנו  רקדנו  רבה.  בסמיכות  נערכו 
אותנו  זיכתה  הגיורת  שרה  למעשה  כי  במשפחה,  חשנו  שכולנו  להודות 
גררה  אך  לה,  שערים  אומנם  שפתחה  מצווה  ונדירה,  נעלה  כה  במצווה 

בעקבותיה פתיחת שער לזיווג הגון ומושלם לבננו בכורנו, יענקי.

תרומות ניתן להעביר לת.ד. 57943, ירושלים  - או לחשבון בנק הדואר 20685668. כל תרומה תתקבל בברכה.

r.m.azolai@gmail.com :ניתן לקבל את  הגיליון בדואר אלקטרוני ע"י שליחת מייל לכתובת

בכל נושאי העלון ניתן לפנות לטלפון: 02-5374711 ; 050-4178148 

ניתן לשמוע שיחה על פרשת השבוע מכותב העלון בטל: 02-5875777-5-7-1 (בעלות שיחה רגילה)
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. "ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך" 

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

  

. "ְּבֶצֶדק ִּתְׁשֹּפט ֲעִמיֶתָך" 

. "ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך" 
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