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 (יא, כו)ברכה  היום לפניכם נתן אנכי ראה

: "ראה אנכי שבעשרת הדברות וכו'", ויש לבאר, דהנה כתב בבעל הטורים
לכאורה קשה שהרי כלל ידוע הוא ש"שככר מצוות בהאי עלמא ליכא" וא"כ 

  באנכי שפתח הדברות עשרת ראה הטורים בעל פירש אנכי האיך ראה

 נותן אנכי ראה התורה מבטיחה כיצד קשה לכאורה דהנה לבאר ויש
 בהאי מצוה דשכר לט) (קידושין ל"קיי הא דייקא," היום" ברכה, היום לפניכם
  ליכא? עלמא

מקשים המפרשים על עצם הכלל הזה שש"מ בהאי עלמא ליכא,  עוד
שהרי  שכיר" פעולת תלין של "לא הלאו ה לכאורה על"הקב עובר כיצד
  שכרו"? "וביומו תתן בנו מקיים אינו ומדוע אנו, יום שכירי

עפ"י דברי הגמ' שם וכן נפסק להלכה  החיד"א בספרו 'חומת אנך', מתרץ
 אינם שניהם לו פועלים, לשכור שליח (שו"ע חו"מ של"ט, ז) שהשולח

 והשליח שכרם שלא אינו עובר לפי ב"בעה -תלין, המשלח  בל על עוברים
 עמהם. עבד אינו עובר כיון שלא

 שהיה משה רבנו י"ע התורה את לנו נתן ה"הקב מתרצים דהנה ובזה
 כל לגבי נכון זה כל אך תלין'. 'בל על עובר כביכול ה"הקב אין ולכן שלוחו,
 ה"הקב חייב זה כ על"וא שמענו הגבורה מפי" אנוכי" אבל כולה התורה
 ז."בעוה שכר לנו לשלם

 ראה הטורים בעל כפירוש אנוכי' 'ראה הכתוב שאמר שזה ל"י כ"וא
שהרי אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו, באנכי,  שפתח הדברות עשרת

 ז."בעוה דהיינו היום ברכה לפניכם ה"הקב נותן זה שבזכות ולא ע"י שליח,

" ביאר בזה את הפסוק (קהלת ד, ט) "טובים השניים מן "חוות יאיר בספר
מן הקב"ה,  –שני הדברות, ששמענו מן האחד  -האחד" שטובים השניים 
 ר אף בעולם הזה.כיוון שעל ידם מקבלים שכ

ביאר עם יסוד זה את המדרש "אין ישראל ניזונין  "ישמח משה" בספר
אלא בזכות האמונה", שעל אמונה הרי מקבלים שכר בהאי עלמא כיוון שזה 
כלול ב'אנוכי' ו'לא יהיה לך'. ומוסיף עוד, שזהו כוונת הפסוק "צדיק באמונתו 

 יחיה" בכח האמונה וכנ"ל.

(בחנוכת התורה) עפי"ז את הפסוק בתהילים  והרבי רבי העשיל פירש
 לאיש תשלם אתה כי החסד' ה ולך' וגו שמעתי זו שתים אלקים דבר "אחת

' הוריות שהכוונה על שני דברות הראשונות שנאמרו עפ"י הגמ. כמעשהו"
בדבור אחד, וזהו אומרו "אחת דבר אלוקים" שהקב"ה אמר בדבור אחד 
"שתים זו שמעתי" את אנכי ולא יהיה לך, "ולך ד' החסד" שעל שתי דברות 
אלו עושה הקב"ה עמנו את החסד "כי אתה תשלם לאיש כמעשהו" שכמו 

 יקבל גמולו בעולם הזה. שעשה את המצוה בעולם הזה כך

 (טו, ז) לבבך את תאמץ לא

לפעמים אדם הרואה את חברו וידידו במצוקה כספית, וליבו נכמר  יש
עליו מתוך רחמים. ועלול להיות מצב שאינו יכול לשאת בליבו הרגשה כבדה 
זו, ומתוך רצון להפסיק את המועקה אשר בליבו מחמת מצבו הקשה של 

 יוע.חברו, הרי הוא מגיש לו ס

מזו, ישנם אנשים שמתאכזרים על זולתם, ובראותם את מצוקתם,  יתירה
מתעורר בהם רחמים, ואחרי הסיוע שמגישים לנצרך, יכולים ועלולים הם 

 שוב להתאכזר עליו.

זה ועל זה מזהירה התורה: לא תאמץ את לבבך, מלשון "לא תתן  על
להסיר את  ללבך חוזק ואומץ" שהמטרה בנתינת הצדקה לא תהיה אך כדי

 המועקה שבליבך, ובוודאי לא בשביל להתאכזר עליו.

 (עפ"י ש"ך על התורה)

 רבי ר"האדמו ישב פעם (מובא ב"אוצרות התורה"): מסופר הזה בעניין
 לבוש עני לפתע נכנס בתורה ועסק תלמידיו עם ל"זצ מרימנוב מנדל מנחם
 מכיסו זהב דינר מנדל מנחם רבי הוציא חמלה מעורר כולו וכל סחבות בלואי
 לדרכו. והלך שקיבל ההגונה המתנה על העני שמח לעני ונתנו

 שנתתי מה הרי לעצמו, מנדל מנחם רבי חשב עני אותו הלך כאשר והנה
 כפי הצדקה מצות לשם ולא עליו רחמי שנכמרו מתוך היה הדינר את לו

 ביקש ר"האדמו כי העני שמע כאשר לעני לקרוא מיד שלח ת"השי שציוונו

 טעות שמא שנתן מה על ר"האדמו התחרט שמא ונחרד נבהל להחזירו
  כסף. של דינר רק ליתן והתכוון בידו היתה

 לשם לעני ונתנו נוסף זהב דינר מכיסו מנחם רבי הוציא העני כשהגיע
 היה כך אם הרבי את ושאל עוז אזר הוא מאד העני שמח כמובן צדקה מצות
 ?"שווא בהלת"ל לו וגרם מתחילה נתנם לא מדוע זהב דינרי שני לתת ברצונו
 תתן נתון" לעשות עלי שכך ראה בפרשת מהפסוק למדתי ר"האדמו השיב

 בפעם לעני נתן שאם ללמדנו אלא נתינתו לשון התורה כפלה מדוע" לו
 לתת מצוה לשם נוספת נתינה ולתת לחזור עליו רחמנות מתוך הראשונה

 של המצב על הלב צער מתוך לא כלומר" לו בתתך לבבך ירע שלא" באופן
 הצדקה. מצות לשם אלא העני

 נתון:חטא בך והיה ד' אל עליך וקרא לו תתן ולא האביון באחיך עינך ורעה
 מעשך בכל אלקיך ד' יברכך הזה הדבר בגלל כי לו בתתך לבבך ירע ולא לו תתן
 י)-(טו, ט ידך משלח ובכל

 לאנשי קללם ירמיה שהנביא הגמרא במסכת בבא קמא מביאה על מה
 רבונו ה"הקב לפני ירמיה אמר' וגו לפניך מוכשלים יהיו כג) יח, (ירמיה ענתות

 מהוגנים שאינם אדם בבני הכשילם צדקה שעושים בשעה אפילו עולם של
 אחיו את איש לעזור לבם נדבת בעת יכשלו והנה יש להבין למה) ב טז, ק"ב(

 ? מהוגנים? וכי היה חפץ באבדן שנאיו שאינם בעניים

 הכוונה את ביאור א"זיע זושא ר"ר ק"הרה בשם מביא מנורת הזהב בספר
לברכם, שכידוע הנהגת הקב"ה היא "מדה כנגד  כוון בזה שאדרבה, בזה,

 שאינם לעניים אפילו צדקה ויתנו המקבל, הוא מי יבחינו מדה", ועי"ז שלא
 זכאים שאינם פ"אע ולרחמים לחסד יתנם ה"הקב גם זה בזכות מהוגנים,
  לכך. וראויים

 מאחיך ידך את תקפוץ "ולא הפסוק את צמח דודמפרש בספר  בזה
 הכתוב המשך כוונת וזה במצוות, אביון שהוא הכונה שאפי' – האביון"
ל'רעה'  שתחשיבהו מחמת היינו לו" תתן ולא האביון באחיך עינך "ורעה

 עני לפניך יזדמן כי עד לו לתת שלא בדעתך ויעלה דהיינו לעני רע ומתחזה,
 אם מעשיך אחר כ"ג יפשפשו כי היינו "חטא בך והיה' ה אל עליך וקרא" הגון,
 חטא בך גם ימצא מחסורך, אולי די לך להשפיע מעשיך לפי אתה ראוי

 השפע. ו"ח לקלקל לך ותגרום

 לנסוע רגיל היה חסיד מעניין זה, איזה סיפורמביא  "דברי נפתלי" בספר
פעם  לתומכו, וכששמע נהג וגם ע"זי מליזענסקאלימלך ' ר הרבי ק"הרה אל

דוב ' ר הרבי הקדוש המגיד רבו בעצמו אל נוסע אותו חסיד שרבי אלימלך
 לנסוע אוכל אם התלמיד אל לי לנסוע מה בלבו גמר א"זיע ממעזריטש בער

  למעזריטש. ונסע לרבו, וקם

 לרדת שקרה, שלפתע חלה הרעה במצבו הכלכלי והוא התחיל ומה
 לפניוותינה לרבו הרבי רבי אלימלך מליזענסק וחזר שב כיון שכך, מנכסיו.

 שתמכת זמן "כל כך הוא שהעניין ע"זי אלימלך 'ר הרבי לו הסביר צערו. את
 אחריך, בדקו לא השמים מן גם אז לכך, והגון ראוי אני אם חשבונות בלי בי

 גדולים ישנם כי ומצאת אחרי ומשבדקת והצלחה, ברכה טוב כל לך והשפיעו
 באמת ראוי הנך אם בדקו מדה כנגד מדה השמים מן גם אז ממני וטובים

 לעשירות".

 אלקיך ד' יברכך הזה הדבר בגלל כי לו בתתך לבבך ירע ולא לו תתן נתון
 (טו, י) ידך משלח ובכל מעשך בכל

שבאם רואה אדם שמזונותיו  (ז, א) דף גיטין אומרת במסכת הגמ'
מצומצמים שיעשה יותר צדקה ועי"ז יתרבו נכסיו, וכל שכן כשנכסיו מרובין 

 שמחוייב לעסוק הרבה בצדקה. 

האדם אומר: עכשיו המצב קשה אני לא נותן כעת, וכשיהיה לי אני  אבל
 יתן הרבה בעז"ה

שפעם היה כפרי שאירס את בתו לבחור בן תורה. שמע הכפרי מספרים 
מנהג שנותנים ש"ס לחתן, בירר היכן ניתן לקנות, וירד העירה, לקנות את  על

הש"ס ולשלחו אל החתן, ואכן קנה ש"ס 'עוז והדר' של 'מתיבתא' עבה 
מאוד, כשרצה לשלוח את הש"ס, נכנס לבית הדואר בעיר, ניגש אל הפקיד 
וקנה 'בול' בשקל אחד! לקח את הבול והדביק על הקופסא, רשם לכבוד 

היקר ברח' זה וזה, ו...נותן לפקיד "תשלח לי את זה" ורוצה ללכת.  החתן
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אומר הפקיד, רק רגע, שם את זה על המשקל ואומר לו אדוני צריך להוסיף 
בולים, שואל הכפרי, למה, אומר הפקיד "כי זה כבד וזה שוקל הרבה" ואתה 
שמת רק בול אחד של שקל, אומר לו הכפרי "תגיד הכל בסדר? ישמעו 

יך מה שפיך מדבר! מה אתה אומר? החבילה כבידה? נו, אם נוסיף בולים אוזנ
 יהיה יותר כבד!...

הקב"ה, אתה רוצה שהכסף יגיע? תדביק בולים! תן לעניים! "כי  אומר
בגלל הדבר הזה יברכך ד' אלוקיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך!" ומה אומר 

כסף לצדקה הרי האדם? עכשיו קשה, עכשיו החבילה כבידה ואם אני יתן 
  החבילה תהיה יותר כבידה!. בא לא נהיה כאותו כפרי נבער...

 

 מאוצרות המגידים  
 (טו, טז) עמך לו טוב כי ביתך ואת אהבך כי מעמך אצא לא אליך יאמר כי והיה

מחויב  –במסכת קידושין נלמד מכאן שאם יש לאדון כרית אחת בגמרא 
 :מהרב לוינשטייןששמענו  סיפורלתת זאת לעבד. נביא כאן 

השואה הצליחו להציל קבוצת ילדים יתומים ולהעלותם לארץ  בתקופת
 ישראל דרך טהרן שבפרס, מסע שבשלו דבק בהם הכינוי: "ילדי טהרן".

הילדים נלקחו לקיבוצים, שם השכיחו מהם בכח את מנהגי בית  מרבית
שר נודע הדבר, אבותיהם, והשחיתו את נפשותיהם הרכות באלימות איומה. כא

 הרימו שומרי התורה קול צעקה ודרשו לקבל את הילדים לרשותם.

בקשו הוכחות למוצאם של הילדים, והערימו קשיים רבים על  הקיבוצים
הוצאתם. לבסוף, לאחר מאבק גדול, הצליח הרב מפוניבז' לקבל לרשותו קבוצה 

היו מזרונים  מאותם ילדים. הוא הביא אותם לבני ברק, אולם, לדאבון לבו, לא
 כדי להשכיב אותם עליהם...

כך, הכריז הרב מפוניבז' שבאותו יום הוא ידרוש בבית הכנסת הגדול  משום
 אחרי תפילת ערבית.

של הרב נודעו לשם ולתהילה. כעת, כשהודיע הרב מפוניבז' על  דרשותיו
הדרשה לא היה אדם אחד שירשה לעצמו לא לבוא. וגם עזרת הנשים הייתה 

 ים.מלאה בנש

 הרב ואמר: פתח

לי קושיה משתי גמרות: הגמרה במסכת בבא מציעה (סב, א) דנה במקרה  יש
ששני אנשים צועדים יחד במדבר וברשותו של אחד מהם יש מים בכמות 
מועטה, אשר יספיק רק עבור אדם אחד עד בואו העירה, ואם יחלקו ביניהם את 

 ימותו שניהם. –המים 

חי אחיך עמך" (ויקרא כה, לו) אדם צריך נפסק, שמאחר ונאמר "ו להלכה
 לדאוג לחיי זולתו רק לאחר שהוא דואג לחייו שלו, ולכן "חייך קודמים".

במסכת קידושין (כ, א) אומרת  –המשיך הרב מפוניבז' בדרשתו  –שני  מצד
הגמרא שמי שקנה עבד עברי, כאילו קנה אדון לעצמו, כך שאם ברשותו רק מזרן 

 אחד, או כרית אחת, עליו לתת אותם לעבד, ואילו הוא ישן על הארץ.

הוסיף הרב מפוניבז'  –זו, של נתינת המזרן או הכרית לעבד ולא לאדון  הלכה
 לו עמך" (דברים טו, טז). נלמדת מן הפסוק "כי טוב –ובאר 

, אפוא, השאלה: מה באה המילה "עמך" ללמדנו? שאתה קודם או נשאלת
 שהזולת קודם?

היא, שהאדם תמיד קודם לזולתו. כאשר ישנה שאלה אודות המים  התשובה
הוא קודם, ועליו לשתות לפני זולתו, ולהחיות את עצמו, והחידוש הוא שגם  –

הוא זה שקודם, והחיוב לתת לו את המזרן  כאשר מדובר בעבד עברי, האדון
 שלו, הוא ענין פרקטי.

 כיצד? הא

 נתבונן באותו עבד ובגורם למכירתו: הבה

באדם יהודי, שבית דין מוכרים אותו בגניבתו, דהיינו: הוא נתפס  מדובר
בגניבה, ועליו לשלם על מעשהו. לכאורה, אף אחד לא יסכים לשלם מכספו,  על 

יתה. אבל במקרה הזה לא מדובר על גנב מקצועי, אלא על מנת להכניס גנב הב
יהודי 'משלנו'. יתכן שאפילו למד אתנו באותה ישיבה... אך, לדאבון הלב, הוא 
נכשל בגניבה. משום שלא הצליח להחזיק מעמד אל מול המחסור הנורא 

 והדחקות שהייתה בביתו.

אותו לעבד...  , כאליו לא די בעצם הנפילה לגניבה, תפסו אותו ומכרווהנה
וההשפלה הולכת וגדילה, כשהוא מבחין שמי שקנה אותו לעבד, אינו אלא חבר 

 מהישיבה, שלמד שני שיעורים מתחתיו...

מגיעים הביתה, אומר האדון: מצטער משה, לא הספקתי להתארגן...  כשהם
 הערב תישן על הרצפה ומחר נקנה לך מזרן... 

? ודאי לא, וכי כיצד יישן? כיצד אותו עבד יצליח לישון באותו לילה האם
 יתעלם מן החור העמוק שנחרץ בליבו בעקבות אירועי היום?

האם הוא כן יצליח לישון? ודאי לא,  –המשיך הרב מפוניבז'  –החדש  והאדון
וכי כיצד ירדם, כשהוא יודע שהיהודי התלוי בו אינו מצליח לישון כיון שמרגיש 

 חור בלב?

לא העבד ולא האדו, לכן קובעת התורה, תן  –כן, יוצא ששניהם לא יישנו  אם
לו את המזרן שלך, הוא ירגיש שמתייחסים איליו בכבוד ויצליח להירדם, ואתה, 

 שמרגיש שגמלת טוב עם אותו יהודי, גם אתה תצליח לישון, כי טוב לו עמך...

לדאוג שאתה קודם, עליך לדאוג לעצמך, וכדי  שאתה, דוקא מפני כלומר
 תוכל לישון בשלוה, עליך לתת לו את המזרן שלך!...

 עצר הרב מפוניב'ז והתבונן ביושבים מולו: כעת

אין להם לא אבא ולא אמא... אין  –אמר לבסוף  –יתומים מהשואה  הבאתי
להם כלום... גם כריות ומזרנים אין לי בשבילם... והלילה, הלילה הם לא יישנו, כי 

 יב אותם על הרצפה...אינני יכול להשכ

לא יישנו, וכעת, כשאתם יודעים זאת, גם אתם לא תשנו, אם כך, הביאו  הם
 את המזרנים שלכם ודי!!...

תוך רגעים אחדים התמלא בית הכנסת בכריות, בשמיכות, במזרנים  ואכן
 ובכלי מיטה, עד שהיה צריך לומר שיפסיקו לתת...

 

 "רק חזק"
הדם הוא הנפש, ולא תאכל הנפש עם הבשר. לא "רק חזק לבלתי אכל הדם כי 

תאכלנו, על הארץ תשפכנו כמים. לא תאכלנו, למען ייטב לך ולבניך אחריך כי 
 כה).-(דברים יב, כג תעשה הישר בעיני ה'"

וכתב רש"י: לא בא הכתוב אלא להזהירך וללמדך עד כמה אתה צריך 
מתאוה לו,  להתחזק במצוות: אם הדם שהוא קל להשמר ממנו, שאין אדם

 –הוצרך לחזקך באזהרתו, קל וחומר לשאר מצוות 

לא מובן, הרי היא גופא קשיא: אם קל להשמר ממנו, ואין אדם מתאוה לו. 
ואדרבה, הן אמרו במשנה (מכות כג ע"ב) שנפשו של אדם קצה ממנו. אם כן, 

 –מדוע באמת הוצרך לחזקנו באזהרתו: "רק חזק, לבלתי אכל הדם"?! 

ר שיש כאן חיזוק אחר חיזוק. שכך השריש בה"כתב והקבלה" ונוסיף ונאמ
(בראשית כ, יא), שבכל מקום תיבת "רק" שרשה להוריק ולרוקן, היינו להוציא מן 
הכלל ולמקד. כמו: "וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום" (בראשית ו, ה), היינו 

מופלגת שאין  רע מוחלט בלא קרטוב טוב. "והיה רק זועה" (ישעיה כח, יט), זועה
דומה לה. "רק אין יראת אלקים במקום הזה" (בראשית כ, יא), פריקת עול מלכות 
שמים כאן היא מופלגת ומוחלטת. וכן: "רק חזק לבלתי אכל הדם", התמקדות 

 –מוחלטת בהתחזקות רבה ועצומה 

 למה ומדוע?

כתב ב"שפתי חכמים": לפי שהיצר הרע של אדם מסיתו תמיד להעבירו על 
דעת קונו, הלכך אפילו מצוות קלות צריכים חיזוק, קל וחומר לשאר מצוות 

 שאדם מתאוה להם.

לא ע"א ובתוספות) שגדול המצווה ועושה  ובאמת משום כך אמרו (קדושין
ממי שאינו מצווה ועושה. לפי שהמצווה ועושה עומד במלחמת היצר המסיתו 
תדיר לעבור עברות ושלא לקיים המצוות, ועליו לעמוד בקשרי המלחמה 
הגדולה, מלחמת היצר וחיליו ("חובות הלבבות" ה, ה). ובאמת הגויים שאינם 

ם כי נכנעים הם לעסתת יצרם, לפיכך אף מקיימים אפילו שבע מצוותיה
 כשיקימון לא יקבלו שכר אלא כאינם מצווים ועושים (בבא קמא לח ע"א).

וידוע בשם החוזה מלובלין זצ"ל, שזה הפרוש בדברי הגמרא (שבת י ע"א), 
שהתחלת אכילה משיתיר חגורה, ואם התיר חגורתו לסעודה סמוך למנחה לא 

 עודתו ואחר כך יתפלל.הטריחוהו לחגור, אלא ישלים ס

ושאלו שתי שאלות. הראשונה: טריחותא למיסר המייניה, וכי איזו טרחה 
היא לשוב ולחגור האבנט. ותו, שאלה שניה, ליקו הכא וליצליה, יעמוד כך 

(עמוס ד, יב), התנאה לפניו ויתפלל. וענו: משום "הכון לקראת אליך ישראל" 
 – ,)(רש"י

השניה, מדוע לא יעמוד כך ויתפלל. ולא ענו  ויש לעיין, שזו התשובה לשאלה
 כלל על השאלה הראשונה, וכי טרחה היא לחגור חגורה.

וענה החוזה מלובלין זצ"ל, שהא בהא תליא. ודאי, אין זו טרחה לחגור 
חגורה. אבל ברגע שזו מצוה, מגיס היצר כל כוחותיו למנעה, ואין לך טרחה 

 גדולה ממנה!

 –ואספר 

הזמנה לסנדקאות,  לייבסקי שליט"א נוהג להעתר לכהגאון רבי חיים קנ
כמנהג אביו הסטיפלר זצ"ל. פעם הוזמן לסנדקאות בנתניה בהושענא רבה, לא 

קר בקור חג אצל חותנו, הגאון רבי שלום יוסף אלישיב זצ"ל, ינענה על אתר. כשב
שאל: מנהגו לשקוד על תלמודו כל ליל הושענא רבה ולהתפלל כותיקין. אם 

שחרית ויסע מיד לאחר מכן לנתניה, חושש הוא שינמנם ברכב, והלא יסעד פת 
אסור לישון מחוץ לסוכה אף שנת ארעי, משום ש'אין קבע לשנה" (סכה כו 
ע"א), שפעמים שאינו אלא מנמנם מעט ודיו בכך (רש"י). ברם, יתכן שהואיל וכל 

שבו" יסוד חיוב השנה בסוכה מ"בסכת תשבו שבעת ימים" (ויקרא כג, מב), "ת
כעין "תדורו" (סכה, שם), כדרך שדר בביתו כל השנה, ובכל השנה מתנמנם אדם 

 –ברכב, ולא רק בביתו, אולי מותר לנמנם ברכב גם בסוכות 

והוסיף: אם השווער יתיר לנמנם ברכב, קרוב לודאי שלא אתקף רצון לנמנם. 
חולף שכן שנינו, שהאיש העתי המוליך את השעיר לעזאזל ביום הכפורים היה 

בדרכו על פני עשר סוכות, ועל כל סוכה וסוכה אומרים לו: הרי מזון והרי מים. 
תנא, מעולם לא הוצרך אדם לכך, אלא [מה טעם אמרו לו כן, לפי] שאינו דומה 
מי שיש לו פת בסלו [להיות רעב,] למי שאין לו פת בסלו (יומא סז ע"א). 

ו כן כדי ליפות [לחזק] את כחו, ובירושלמי (יומא פ"ו ה"ד) אמרו, שהיו אומרים ל
למה שאין יצר הרע תאב אלא דבר שהוא אסור לו. וספרו, שרבי מנא בקר ביום 
הכפורים את רבי חגי, שהיה חולה. אמר לו: צמא אני, אמר לו: שתה. חזר 
להתפלל, ושב כעבור שעה. שאל: מה בענין הצמאון שלך? אמר לו: משעה 

 שהתרת לי, פג...

מי (נדרים פ"ט סוף ה"א) שרבי ירמיה היה מתיר נדרו, ואחר וכן אמרו בירושל
כך מקימו. ולא ידענו האם עשה כן משום שחשש שהנדר לא הותר כהלכתו, או 

 משום שבקש להקטין הנסיון, לפי שאין היצר תאב אלא לדבר האסור לו.



 

 ג 

ויש להסביר בכך מה שאמרו (קדושין כא ע"ב) שלא התירה התורה אשת 
גד יצר הרע. והיינו שאם תשאר באיסורה לא יוכל לעמוד כנגד יפת תאר אלא כנ

היצר התאב לדבר שהוא אסור לו, לפיכך התירה התורה, כדי שיקל עליו לכבוש 
את יצרו.

ויתכן שגם זה בכלל מה שאמרו (סכה נב ע"א) שכל הגדול מחברו יצרו גדול 
מחברו חמור  ממנו. שהואיל ואין היצר תאב אלא לדבר שאסור לו, ובעיני הגדול

סור בהרבה, וממילא תאב לו היצר ביותר. לעומת זה, לפום צערא אגרא יהא
 (אבות פ"ה מכ"ג), וגדול שכרם לאין שעור.

 (והגדת)

 

 בור יודע!יהצ
"שמר ושמעת את כל הדברים האלה אשר אנכי מצוך למען ייטב לך ולבניך 

 , כח). (דברים יב עד עולם, כי תעשה הטוב והישר בעיני ה' אלקיך"

ופרש רש"י: "הטוב" בעיני השמים, "והישר" בעיני אדם. והקשה רבינו 
עובדיה מברטנורא זצ"ל, איך יכול לפרש "והישר" בעיני אדם, הלא נאמר אחריו: 
"בעיני ה' אלקיך". ותרץ, שהרי שנינו שכל מי שרוח הבריות נוחה הימנו בידוע 

, [שנאמר (משלי ג, ד): "ומצא שרוח המקום נוחה הימנו (אבות פ"ג מ"י, וברע"ב)
חן ושכל טוב בעיני אלקים ואדם" (תוספות יום טוב בשם רשב"ם). ואמרו (קהלת 
רבה יב, ב) שבשעה שאדם נפטר מן העולם הקדוש ברוך הוא אומר למלאכי 
השרת: ראו מה הבריות אומרות עליו, כשר היה, ירא שמים היה פלוני זה, מיד 

אמרו (שבת קנג ע"א): איזהו בן העולם הבא, מטתו פורחת לגן עדן! וזהו ש
"ואזניך תשמענה דבר מאחריך לאמר זה הדרך לכו בו" (ישעיה ל, כא), שבני 
אדם מספרים בשבחו לאחר פטירתו] ואם כן, "הישר" בעיני אדם ישר הוא גם 

 "בעיני ה' אלקיך"!

שהכלל הוא כלל אמתי  –כתב ב"מדרש שמואל" (אבות, שם)  –להודיענו 
ם: כי מה שכללותה בריות נוחה הימנו, בודאי הוא צדיק גמור ותוכו כברו, כי לעול

 קול המון כקול שדי!"

אמת, לפעמים טועים באדם, והיו דברים מעולם, אבל בכללות, הצבור יודע. 
 יש לו חוש הריח.

וכבר אמרו (פסחים סו ע"א) שישראל אם אינם נביאים בני נביאים הם 
ל תורה היא (רשב"א חלין קלו ע"ב).] ואף בנות [ומשום כך מנהגם של ישרא

ישראל אם אינן נביאות הן (ספר הישר לרבנו תם סימן מח, ח) ופוק חזי מאי 
עמא דבר, צא וראה כיצד נוהג העם (ברכות מה ע"א, ערובין יד ע"ב, מנחות לה 
ע"ב, וברש"י). ולפיכך אין ממנים פרנס על הצבור אלא אם כן נמלכים בצבור 

 –נה ע"א) (ברכות 

י שלט ביד רמה, דיכא עד עפר. הבולשת האכזרית אמספרים, שהצאר ניקול
תתה, הצנזורה הקפדנית פסלה כל ידיעה, והפלא ופלא: היהודים היו יהטילה ח

 מעודכנים, ידעו הכל. כל גזרה שנרקמת, כל מזימה שנרקחת!

רגז הזעיק הצאר את ראש הבולשת: "יש כאן מדליף, מישהו מגלה כל סוד!" 
 וקצף.

 "אחקור בדבר", הבטיח ראש הבולשת בכניעה.

 לו 'מקוה נייעס', הודיע לצאר.יברר, וחזר: "חקרתי ודרשתי, ואמרו לי שא

הצאר לא הבין, והסביר שיהודים הולכים לטבול לכבוד שבת, ושם מגלגלים 
 שיחה ויודעים הכל!"

בערב  וכח בכך בעצמו. לבש בגדי אחד העם והלך למקוהוהחליט הצאר לה
שבת. בטוח היה שיאפוף אותו רעש המולה, יטה אוזן וישמע. לתדהמתו, נתקל 

 בדממה מוחלטת. איש לא השמיע הגה. ראש הבולשת כזב לו.
 פנה ושאל את האיש שלצדו: "מה השקט הזה?"

 "הס", אמר הלה, נפחד. "ספרו שהצאר מגיע!"...

 ודאי, זו בדיחה. אבל הכל יודעים שאיני מספר בדיחות!

רציתי להבהיר שכאשר מדברים על כוחו של הצבור, מתכוונים לאלו 
 שהולכים לטבול לכבוד שבת! לצבור היראים, לאלו שיש להם דעה!

 –ואספר 

כשה"סדרי טהרות" מראדזין זצ"ל בקש לחדש את התכלת בישראל פנה אל 
ה"נפש חיה" מקאליש זצ"ל לשכנעו והכביד עליו ראיות כיד גאונותו וחריפותו. 

תמט ה"נפש חיה" מלהכנס עמו בפולמוס, ואמר: "הן רואה כבודו שה'עולם' הש
 לא קבל את חדושו!"

 מיד קם בעל ה'תכלת' ואמר: "יואיל נא מעלתו לבוא עמי!"

מה, לאן, לשם מה? אבל בעל ה'תכלת, כבר פנה לצאת. התלוה אליו הרב 
 דקאליש.

ושאל: אמור נא לי, ירדו לרחוב ההומה. עצר בעל ה'תכלת' יהודי עובר אורח 
 'אור' הוא לילה או יום?"

 "יום, ודאי יום", ענה.

עצר עוד אדם ושאל, וקבל אותה תשובה. שאל שלישי, שסרב להביע דעה. 
 והרב רואה ותוהה.

 –פנה בעל 'התכלת' אמר אל הרב, ואמר: "רואה מר 

לי עלמא 'אור' לילה הוא והגמרא אומרת (פסחים ד, ע"א) 'דקימא לן דלכ
 –ו "אור לארבעה עשר ובדקין את החמץ"] [הינ

 –הגמרא מעידה ש'כל העולם' סובר ש'אור' הוא לילה 

 והנה שאלנו אדם ושנים ושלושה, ולא סברו כן!

 הראיה, ש'העולם' פרושו אני ואתם, תלמידי החכמים"...

 (והגדת)

 

 "לא קם ולא זע"

"כי יקום בקרבך נביא או חלם חלום ונתן אליך אות [בשמים] או מופת [בארץ] 
ובא האות והמופת אשר דבר אליך לאמר נלכה אחרי אלהים אחרים אשר לא 
ידעתם ונעבדם, לא תשמע אל דברי הנביא ההוא או אל חולם החלום ההוא, כי 

כם ובכל מנסה ה' אלקיכם אתכם לדעת הישכם אהבים את ה' אלקיכם בכל לבב
 ד). -(דברים יג, ב נפשכם"

אפילו יעמיד חמה ולבנה כוכבים ומזלות, ידעו שאין זה אלא נסיון (ספרי, 
 ראה לב. סנהדרין צ ע"א).

ותמה הסבא מקלם זצ"ל: הן סברא היא, קרא למה לי! הכי תעלה על דעתך 
 לעבוד חלילה עבודה זרה, ואפילו יעמיד חמה ברקיע!

. ודאי שלא יעבדו עבודה זרה. הנסיון הוא "לדעת אלא מאי, לא זה הנסיון
יזוע, לא ינוד ברפרוף  הישכם אוהבים את ה' אלקיכם, בכל לבבכם": אם הלב לא

כל שהוא! כי האוהב, לא יטה כלל אוזן לדבה על אהובו. לא יתעורר בלבו צל של 
ספק. אם אך יעלה חשש שמא ואולי יש כאן ממש, כבר אין זו אהבה בכל לב 

 נפש!ובכל 

 כמה נפלא: התורה תובעת מכל אדם להיות נובהרדוקער!

בסערת המהפכה הבולשביקית, העביר הסבא מנובהרדוק את ישיבתו לעיר 
הומיל. בעיר נטשה מלחמת כנופיות בין הצבא הלבן לצבא האדום, ושניהם 
טבחו ביהודים בלא רחם. במוצאי שבת קודש ישב הסבא וכוס ההבדלה בידו, 

ה, והפורעים פרצו לחצר הישיבה תוך קריאות רמות ומטר יריות. מלאה על גדותי
והסבא המשיך בהבדלה בנעימה, כדרכו, וטיפה לא נשפכה מהגביע המלא 

 שבידו!

 נך גם את ישיבתו.יכך ח

לכל חודש קבע תרגול בשטח אחר: בחודש חשון, בו הגיעו תלמידים 
ם בסבר פנים חדשים, שמו דגש על מדת ההטבה וטובת העין, וקבלת כל אד

יפות. בכסלו, בו קוראים בתורה על מאשי האבות, שאיפה לגדלות, "אימתי יגיעו 
שול ימעשי למעשה אבותי" (תנא דבי אליהו רבה, כה). בטבת ושבט עסקו בח

מדת הבטחון, ובאדר השרישו את מדת האמיצות. מעניני דיומא: "ולא קם ולא 
 רתע מפני כל!יבלי חת, לא להזע"! למגר את הפחד והמורא, לקנות אומץ לב מ

תרגילים אלו חשלונו לקראת ההתמודדות שצפתה לנו בעתיד, במוראות 
 מלחמת העולם. רבים כל כך נשברו, ובני ישיבת נובהרדוק עמדו כצור חלמיש!

כל בן ישיבה בנובהרדוק חפש לעצמו תרגילים מעשיים באמיצות. היו 
לבימה לשאת דברים נלהבים שהלכו לאספות של הקומניסטים הכופרים, ועלו 

בגנות רעיון התעתועים ולקרא לדבוק בדת האמת. איזו סערה חוללו! היו 
שעמדו בשוק ועוררו את התגרנים היהודים לבל יבלו ימיהם בהבל, שיחוסו על 
חייהם ויקבעו עתים לתורה. אם יהיו להם שומעים, מה טוב. ואם לעגו להם טוב 

 לא פחות, התחשלו באמיצות!

לעצמי, איזה דבר אמיצות אעשה? ועלה בי רעיון נועז, שמעביר  חשבתי
צמרמורת: כולם יודעים שלא הולכים בלילה לבית הקברות. הלילה הוא זמן 
שליטת המזיקין, ואמרו בגמרא שהדורש אל המתים לן בבית הקברות כדי 
שתדבק בו רוח טומאה (סנהדרין סה ע"ב), ואיזהו שוטה זה הלן בבית הקברות 

 –גה ג ע"ב) (חגי

והכל ידעו, שבלילה באים הנפטרים, רוחות המתים, לטבול במקוה הטהרה 
בו מטבילים את המתים בחדר הטהרה. פחד נורא לטבול שם, וסכנה עצומה. כי 
הנפטרים עלולים להזיק למי שבא בתחומם ומפריע לטבילתם. ישמרנו ה' מכל 

 צרה!

חד, ולהכנס לחדר החלטתי ללכת בחצות הלילה לבית הקברות, איזה פ
 הטהרה האפל, שורץ הרוחות, ולטבול במקוה של המתים!

 איזו אמיצות!

 "לא קם ולא זע" במיטבו, אומץ מוחלט!

 הלכתי.

בית הקברות היה מחוץ לעיר. שררה עלטה, רק המצבות הלבנות בהקו, 
 כעדים דוממים לאמיצותי.

 נכנסתי בפתח האפל של חדר הטהרה, וגששתי דרכי.

דעתי האם הולך אני לעשות ימוחלט. לבי הלם כקורנס. כבר לא החושך היה 
מעשה אומץ או טפשות, להתגרות בנפטרים. נדמה היה לי שאני שומע את 

 המים רוגשים. הרוחות טובלות. אבל אם אומץ, אז עד הסוף.

פשטתי בגדי במהירות, גששתי דרכי אל המים, ואכן רגשו. טבלתי רגלי, היו 
ת! ולגלאטבול אחת, ואנוס. ירדתי, ולפתע דרכתי על גקרים כקרח. החלטתי: 

 היא צפה מולי על פני המים, חיורת כמת, גם בחשכה ראו.

לבי נתר, אפילו לצרוח לא אצרתי כוח, גרוני נשנק באימה. קפצתי אחור, 
התלבשתי בחפזה ונמלטתי מהמקום. ידעתי שהיתה זו שטות. לא מתגרים 

 י.בנשמות הנפטרים. מזלי, שלא הזיקנ



 

ד 

רה. החלטתי שלא אספר על כך לאדם. ירצתי כל עוד רוחי בי, וחזרתי לעי
ידעתי שהשומעים יתפלגו לשנים: חלק יאמר שהיתה זו שטות מלכתחילה, 
ואסור היה להסתכן. והחלק השני יביע ביקורת, איפה האמיצות. אם כבר, מדוע 

והבריחה, דעתי שהיתה גם היתה אמיצות.ינמלטתי. מדוע לא טבלתי. אבל אני 
חובת השעה. נראה אותם מה היו עושים במקומי, אם היו פוגשים ברוח העולה 

 מתוך המים!

רדם כבר לא יכלתי. להתרכז בלמוד, גם לא. בקושי, בתפילה. הלכנו ילה
לחדר האוכל, ושמתי לב שחברי חיוור ונרעש. שאלתי: "מה קרה, אתה נראה 

 רע!"

אנחנו  –אמר לי: "אינך רואה כיצד אתה נראה! אבל אספר לך מה קרה 
בחודש האמיצות. חשבתי, מה אעשה, במה אתחשל. ועלה בלבי רעיון. כעת אני 

  –יודע שהיתה זו שטות 

שבחדר  החלטתי ללכת בחצות הלילה לבית הקברות, ולטבול במקוה
הטהרה. מספרים שרוחות הנפטרים מתגלות שם וטובלות, פחד פחדים, אין 
מקום מתאים יותר להפגין בו אמיצות. הלכתי, נכנסתי, פשטתי בגדי וטבלתי. 
המים היו כקרח. ולפתע, עודני מתחת למים, לא תאמין, אני חש רגל על ראשי! 

 –עליתי באחת 

 ונפטר מגיח מולי!

 –שה" אין לך מושג מה ההרג

 אין לי מושג?! דוקא יש לי, ועוד איך!...

ויסרתי את עצמי, הוכחתי את עצמי: איי, איי, איזה בעל גאוה אתה, בוש 
והכלם! מדוע היית בטוח שבמוחך לבדו צץ הרעיון, שאתה לבדך מסוגל להגותו. 
מדוע לא הבאת בחשבון שעוד מישהו חשב כמוך, ועשה כמוך. מדוע חשבת 

 שאתה ואין בלתך!

 היה זה שיעור שלא ישכח.

 אם לא של אמיצות, הרי של ענוה!

תי באמיצות, נמסר לנו ממש בפתח הנסיונות הקשים יעור האמיאבל הש
 שצפו לנו במראות מלחמת העולם השניה.

הישיבה בביאליסטוק היתה ממוקמת בסמוך לתחנת הרכב. בראש השנה 
פני האדמה.  הפציצו הגרמנים את ביאליסטוק. תחנת הרכבת נמחתה מעל

הצופרים יללו, ועל פי ההוראות השתטחנו כולנו מתחת לספסלים, כאילו היה 
בכך כדי לגונן. היה זה בחזרת התפילה, במוסף של ראש השנה. המשגיח עבר 

בה ושרר את "היה עם פיפיות שלוחי עמך בית ישראל". ואני זוכר, ילפני הת
רעידות את הקירות כאילו היה זה היום: הצופרים מיללים, ההפצצות מ

והשמשות, ואנחנו שרועים מתחת לספסלים, והמשגיח משורר בנעימה, ברגש 
 ובתחנה, ואף רעד קל לא מרטיט את קולו!

 ממש: "לא קם, ולא זע"!

 לא התפעל, כמלא נימה!

 זוק זה נתן לנו לקראת הנסיונות שהתרגשו עלינו במלחמה!יאיזה ח

 (והגדת)

 

 "נתון תתן לו"

תשמעו ספור. רגיל הייתי לנסוע לחוץ לארץ, לאסוף כספים להחזקת 
מוסדות התורה. וידעתי, אינם אוהבים שבאים לעתים תכופות מדי. היתה שנה, 

 הכבד ושב בביתך עד השנה הבאה.

פעם היתה המצוקה רבה, ולא עלה בידי לשלם משכורות לאברכים בחדשי 
 –החורף. איני יודע איך עברו את חג הפסח 

הן ידוע הספור, מצודתו של הרבי מבעלז השר שלום זצ"ל פרושה היתה על 
קהילות המחוז. בפרוס הימים הנוראים זימן אליו את בעלי התפילות בכל 

 המנינים, לבחון האם יודעים הם לכל הפחות את פרוש המלים.

בא לפניו בעל תפילה, והרי שאלו: "מה פרוש המלים 'אתאנו לחננך כעני 
 בפתח'?"

 ה: דבר כה פשוט אין הרבי יודע?!תמ

הסביר: "מה אומר לכם, רבי! העני, בכל ימות השנה עוד מסתדר איכשהו, 
 ער גיט זיך אן עצה. אובער ווען ס'קומט פסח, כשמגיע הפסח הוא אובד עצות!...

 כך באים אנו לפני בוראנו בימים הנוראים, דלים ורשים!"...

 הרבי..."אם זו השגתך, לך נאה להתפלל", אשר 

על כל פנים, הבטחתי שמיד אחרי הפסח אסע לקנדה, לאסוף כספים 
לתשלום החוב. אחד מראשי הכוללים הגיע להפרד במעיל צמר חם, כשהוא 

 נוטף פלגי זעה.

תמהתי: "בקיץ, מעיל צמר?!"

הזכיר: "מבחינת האברכים, אנו בעצומו של החורף". עוד לא שולמה הקצבה 
 עבור חודש שבט...

ב. נסעתי, ותפילות האברכים מלוות אותי. "תפילה עושה מחצה", כאב הל
 ואספתי מחצית הסכום הנדרש...

מה עושים? לא ראיתי מוצא, לא היתה בררה, ובתקופת חנוכה חזרתי 
 לטורונטו. כמה השתאו לבואי: "הו, הרי רק עכשו היית פה!"

 רק עכשיו?! חצי שנה בעיניהם, כיום אתמול כי יעבור!

גם מהגמרא: "רבי לא שנה, רבי חיא מנין לו" (נדה סב ע"א) השבתי בפת
[לאמר: רבנו הקדוש היה רבו של רבי חיא הגדול, וכל תלמודו ממנו. אבל 
לעניננו, פרשתיו כך:] אתם טוענים: "רבי [הרי עוד] לא [עברה] שנה [מאז היית 

ה] מנין פה! ואני עונה לכם] רבי [יש רבנים ותלמידי חכמים] חיא [הזקוקים למחי
 לו", מנין ישיגו פרנסתם!

התפיסו והתרצו. כולם, מלבד אחד. שאמר: אל תקפידו עלי, אין זו פגיעה 
 אישית. אבל סדר, צריך שיהיה!"

השבתי לו: "אין בעיה. רק תספר לי איך אתה מסתדר עם הפסוק: "נתון תתן 
 לו" (דברים טו, י), אפילו מאה פעמים (רש"י)"...

ם בעיה. תבוא בכל שנה, אפילו מאה שנים, ושאזכה לתת ענה לי: "אין לי שו
 לך מאה פעמים!"

 חכם האיש.

אמרתי לו: "נפלא, כעת תסביר בבקשה את המשך הפסוק: "כי בגלל הדבר 
 הזה יברכך ה' אלקיך בכל מעשך ובכל משלח ידך".

 סוף סוף הצלחתי להביך אותו. נתן בי עינים תמהות: "מה לא מובן פה?"

שנאמר "בגלל הדבר הזה", בגלל איזה דבר. ובכל מקום נאמר אמרתי: "מהו 
בקצרה: למען יברכך ה' אלקיך בכל מעשה ידך (דברים יד, כט. כג, כא. כד, יט), 

 ותו לא".

 נאות: "אדרבה, נשמע".

 אמרתי: "אין פשוט מזה. אמור נא לי, מתי סגרת עסקה לאחרונה?"

 ענה: "הבוקר, מדוע?"

 "שאלתי: "והתפללת שתצליח?

 ענה: "ודאי! למה אתה שואל?"

 אמרתי: "עוד רגע. ומתי סגרת את העסקה שלפניה?"

 אמר: "שלשום, מה הענין?"

 "וגם אז התפללת שתצליח?"

ענה: "ודאי. ולפני זה סגרתי בשבוע שעבר, והתפללתי שאצליח. מה החקירה 
 הזו, רצונכם להכנס אתי לשותפות?"

אבל, אסביר לך. הרי יודע אתה  עניתי: "ודאי, לשותפות יששכר וזבולון.
שמשפטיו של הקדוש ברוך הוא במדה כנגד מדה, ובמדה שהאדם מודד מודדים 
לו מן השמים. והקדוש ברוך הוא אומר לאדם: ארבעה שלי [הלוי והגר והיתום 
והאלמנה] כנגד ארבעה שלך [בנך ובתך עבדך ואמתך], אם אתה משמח את 

 –טו, יא) שלי אני משמח את שלך (רש"י דברים 

לפני חצי שנה עשית עסק, והתפללת לפני הקדוש ברוך הוא שתצליח. אמר: 
 למה לא, הוא נתן, נתן גם לו.

בשבוע שעבר עשית עסק, שלשום עשית עסק, הבוקר עשית עסק, והתפלל 
שתצליח. והנה הגעתי, ואתה מתפלא: כבר?! ער איז שוין וידער דא. עוד לא 

 עברה שנה, סדר צריך שיהיה!

והקדוש ברוך הוא אומר למלאכי השרת: תבדקו בבקשה בפנקסים, האם 
 עברה שנה מהפעם הקודמת שבקש הצלחה בעסקיו?!...

רק אם "נתון תתן לו", תתן ותחזור ותתן בכל פעם שיבקש. אזי "בגלל הדבר 
הזה" שאתה נותן בכל פעם שמבקשים ממך, "יברכך ה' אלקיך בכל מעשיך", 

 ויעתר בכל פעם שתבקש!"

 "טוב", השיב בלהיטות, שלא אפתח פה חלילה. "כמה אתם צריכים?!"...

 (והגדת)

 בדרך הדרוש  

ונתצתם את מזבחותם וגו' לא תעשון כן לה' אלקיכם 
  וגו'.

 לא' וגו מזבחותם את ונתצתם בפסוק בספרי איתא
 נותצים שישראל דעתך סלקא וכי'. וגו' לה כן תעשון

 . כאן עד השם את למוחק אזהרה זה אלא המזבחות

 וכי עומדת במקומה הקושיא אכתי לכאורה והנה
 דהנה לפרש ויש. השם את מוחקים שישראל דעתך סלקא

 דאיתא כמו היתר כנגדו דאין איסור שום דליכא ידוע
 אדם יאמר אל דאמרינן משום הוא והטעם. חולין במסכת

 לכך אסרתה התורה אבל אפשי רק חזיר בבשר אפשי אי
 שנדע כדי היתר דבר נגדו איסור דבר לכל ה"הקב עשה
 לא אם אבל. ממנו יפרשו כן פי על ואף האיסור של טעמו
 רק כלום רבותא היה לא האיסור של טעמו כלל יודעים היו

 . בזה נסה לא מעולם כי מאוס דבר עליו שקצה כאדם

 הספרי בדברי הפירוש הוא דכך לומר יש והשתא
 לנתוץ דאסור לאו איסור זה שיהיה אפשר היאך לעיל הנזכר
 . מקום בשום היתר כנגדו מצינן לא הא המזבח

 ולאיסור. השם את למוחק לאו איסור דהוא משני לכך
 את מוחקים שהיו בסוטה דהיינו כנגדו היתר מצינן שוב זה

  :השם

 )חנוכת התורה(
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" וקללה ברכה היום לפניכם נותן אנכי ראה"
 )כו, יא(

 יחיד בלשון ישראל לבני כאן משה פונה מדוע השאלה נשאלת
 משיב. ישראל עם לכלל פונה הוא הרי", ראה" במילה ומשתמש

 מישראל אדם כל ללמד בא רבינו שמשה אמווילנ הגאון כך על
 בדרך הולכים והרבים הואיל היחיד יאמר שלא, השכל מוסר

 אבדוק ולא עצמות בעיניים אליהם אני גם אצטרף, מסוימת
! ראה יחיד: לכל התורה כאן קוראת לכן. ומהותה טיבה את

 שבה הדרך טובה אם ולבחון לבדוק החובה מוטלת אישית עליך
 את לך תבחר, הבדיקה תוצאות לפי. לאו אם הרבים הולכים
 .בחיים בה שתלך הדרך

 כי ובפשרות ביניים בדרכי תתנהג שלא ראהובספורנו ביאר, 
 קיצוניים ניגודים שני שהם וקללה ברכה לפניכם נותן אנכי

 דרך ממילא כבר זו הרי הברכה בדרך לא תבחר אם ביותר,
 .כלל בנמצא אין ביניים דרך הקללה,

 

" וקללה ברכה היום לפניכם נותן אנכי ראה"
 )כו, יא(

 ללימוד קטן ילד של לבו לקרב כשרוצים, עולם של דרכו
 תקבל תלמד אם, לו ואומרים ושוט אגורה לו מראים, התורה

 משום זה וכל. בשוט מלקות תספוג תלמד לא ואם, האגורה את
 התורה לימוד שעצם, להבין מכדי פעוט הילד של שכלו שעדיין
 משהוא אבל. הוא קללה התורה לימוד אי ועצם, הוא ברכה

 ואת האגורה את לו להראות צורך אין שוב, דעת וקונה מתבגר
 לפי, התורה בלימוד לחפוץ שעליו מעצמו הוא מבין כי, השוט

. לאדם היא קללה ידיעתה ואי לאדם היא ברכה התורה שידיעת
 היכן עד, והיכלמו ראו, ישראל לבני רבינו משה אומר לפיכך
 עמל שנות ארבעים לאחרי שעכשיו, בעולמכם הגעתם

 אני צריך עדיין', וקללה ברכה היום לפניכם נותן אנכי, 'וניסיונות
 הן' תשמעו אשר הברכה את', 'שוט'ו' אגורה' לפניכם להציע
 העובדה עצם היא הברכה כי מעצמכם שתבינו העת הגיעה כבר

 שומעים שאינכם זה' תשמעו לא אם והקללה, 'שומעים שאתם
 שיש מתחיל כילד הנכם עדיין לבסוף והנה. הקללה היא היא

 .בקללה עליו ולאיים ברכה ידי על חשקו את לעורר
 )ע"זי מלעלוב דוד' ר ק"הרה(

 

" וקללה ברכה היום לפניכם נותן אנכי ראה"
 )כו, יא(

 מכאן, לפניכם רבים בלשון וסיים, ראה יחיד בלשון הכתוב פתח
 ל"המהר של אחיו מוורמייזא חיים' ר ק"הרה אומר ראיה

 ללקחו המקשיבים מכל כי המוכיח יודע שאפילו ע"זי מפראג
 שכן הציבור. מן דבריו ימנע אל, ויחיד אחד אדם רק יושפע
 בעוד לפניכם ואמר ישראל כל בפני שדיבר רבינו למשה מצינו

 נפש להציל כדי 'ראה', לו ואמר היחיד אל מכוונים היו שדבריו
 .מישראל אחת

" וקללה ברכה היום לפניכם נותן אנכי ראה"
 )כו, יא(

 העולם כל כאילו עצמו את אדם יראה לעולם: "אמרו חכמינו
 העולם כל את הכריע אחת מצוה עשה, חייב וחציו זכאי חציו
 חובה" לכף העולם כל את הכריע אחת עבירה עשה, זכות לכף

 .)מ קידושין(
 לראות השתדל!" ראה" ויחיד יחיד לכל התורה אמרה לפיכך
 לפניכם נותן אנכי" לעשות הולך שאתה ומעשה מעשה שבכל
 ו"ח או ברכה כולו לעולם מביא אתה הרי" וקללה ברכה היום
 כל את להכריע עלולה פעולתך לגבי הבחירה כן ועל. קללה
  חובה. או זכות לכף העולם

 )משה תורת(
 

" וקללה ברכה היום לפניכם נותן אנכי ראה"
 ) כז, יא(

 ניתנו לא והקללות הברכות כי מוסר רמז סופר חתם הגאון כתב
 ולרשעים, זה לכל חוששים לא שהצדיקים יען לבינונים, אלא
 הזה הגדול הרעש שכל נמצא שבעולם. תוכחות כל יועילו לא
 ויצר הטוב יצר אריות, גורי שני בין נמצאים שהם לבינונים רק

 שופטם שהצדיקים לברכה זכרונם חכמינו אמרו זה על הרע.
 אותם שופטים והבינונים הרע יצר שופטם והרשעים הטוב יצר
 יש, דרכיהם קלקלו ושלום חס ואם הברכות. יצדקו ולהם וזה זה

 זכו שאם כנען, ארץ ישראל ארץ את קוראים זה בשביל קללות.
 זכו לא ושלום חס ואם ודבש חלב זבת ארץ, ישראל ארץ הרי
 נקראת שהשכינה נבל עם נעים כינור תיבות ראשי כנען ארץ
 .לחמו' ב'שמנה כתוב כך נבל ביד ושלום חס לא ואם נעים כינור

 

 וקללה ברכה היום לפניכם נותן אנכי ראה"
 אם והקללה' וגו תשמעו אשר הברכה את', וגו
 )כח -כו, יא" (תשמעו לא
, עולם של רבונו פעם: אמר מטשערנאביל אהרן רבי ק"הרה
 אשר הברכה את, וקללה ברכה היום לפניכם נותן אנכי "ראה

 שישמעו אני בטוח, "ברכה" ישראל לבני תיתן אם, תשמעו"
 אז, ברכה להם תיתן לא חלילה אם ואף, המצוות את וישמרו

 וזהו, ישמעו גם כן קללה להם תיתן לא על כל פנים אם
 אף אז קללה, להם תיתן לא אם רצונו לומר:, לא" אם "והקללה

 אל ש"תשמעו" גם כן אני בטוח -ברכה  להם תיתן לא אם
 .קונם רצון לעשות' ה מצוות

 

 לא ההוא המקום מן שמם את ואיבדתם"
 המקום אל אם כי אלקיכם' לה כן תעשון
 לשום שבטיכם מכל אלקיכם' ה יבחר אשר
 )ה-ג, יב" (שם שמו את
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 com.LikutimNiflaim@gmail: במייללקבלה 

 תעשון לא, ההוא המקום מן שמם את ואיבדתם" בין הקשר מה
 '"?וכו' ה יבחר אשר המקום אל אם כי" לבין -'" לה כן

 שסמיכות, חביליו דוד רבי בשם" קדומים נחל"ב א"החיד כתב
 מזהיר בתחילה. סוטה בפרשת' ה מחיקת על לרמז באה זו

 את לאבד אסור, כלומר", אלקיכם' לה כן תעשון לא: "הכתוב
 כי'? "ה שם מחיקת הותרה והיכן. מחיקתו ידי על יתברך שמו
 בדיקת לצורך, המקדש בבית -'" ה יבחר אשר המקום אל אם

 !כן תעשו שם - הסוטה
 רמז בכך שיש, אלפנדרי חיים רבי בשם הובא נוסף הסבר
 את המלך דוד שכשכרה), א"ע נג( סוכה במסכת לנאמר
, לעלות התהום מי החלו, המקדש לבית] היסודות-[ השיתין

 האם: הנוכחים את המלך דוד שאל. העולם להצפת חשש והיה
 על, למים ולהטילו חרס גבי על המפורש השם את לכתוב מותר
 .זאת עשו לבסוף ואכן? אותם לעצור מנת
 אל אם כי... אלקיכם' לה כן תעשון לא: "הפסוק שאומר זהו

 להצפת חשש יתעורר כאשר, שם -'" ה יבחר אשר המקום
 .מכיליון העולם את להציל כדי מותרת תהיה' ה מחיקת, העולם

 

 ) ה, יב" (שמה ובאת תדרשו לשכנו"
 וזה שאמר הכתוב. בידו מסייעין ליטהר הבא ל"חז אמרו

' ה משכן אל להתקרב ותדרוש תבקש באם ,"תדרשו לשכנו"
 .כך לידי לבוא תזכה" שמה ובאת" אני מבטיחך אזי

 )סופר חתם(
 

 )ה, יג" (תלכו אלוקיכם' ד אחרי"
 שנזדמן אדם כל לקרב נהג ע"זי מטשערנוביל נחום רבי ק"הרה
 כצדיקים ידו על התכבדו שבישראל ריקנים ואפילו, אצלו

 אלוקיכם' ד אחרי" הכתוב מן למקורביו אומר היה וכך, תמימים
 הקדוש של מידותיו אחרי להלך לנו שראוי, תלכו למדים" תלכו
 הימים בתפילת שנה כל מעידים אנו והרי.) יד סוטה( הוא ברוך

", ולטובים לרעים ומיטיב טוב" הוא יתברך שהבורא, הנוראים
 של זו טובה ממידה משהו לתפוס אני גם מבקש שכך כיון

, ס ישעיה( צדיקים כולם ועמך הכתוב ולקיים הוא ברוך הקדוש
 ).כא

 

 ושרפת רחבה תוך אל תקבץ שללה כל ואת"
 (יג, יז) "באש

 הוא סימן הרי, זרה בעבודה להיכשל שלמה עיר היתה יכולה אם
 דעתם נתנו ולא ממון רווחי בענייני רק שטופים היו אנשיה כי
 היה נוח כי עד כ"כ לבם ניטמטם כן על. מזה נעלה ענין על

, כך לידי גרמו אשר, ורכושם הונם גם ראוי ממילא. להדיחם
 )אזל אבני. (באש כולו להישמד

 

 (יג, יח) "ורחמך רחמים לך ונתן"
 השמים מן עליו מרחמים הבריות על המרחם שכל מלמד

 )קנא שבת(

 על המרחם כל: מצורטקוב ל"זצ משה דוד' ר אמר זה ועל
 שמים רחמי שמעורר היינו. השמים מן עליו מרחמים הבריות

 ודם בשר זה ומה: בשמים אומרים כי, עליו מרחם שהוא זה על
 !עליו לרחם שצריך בוודאי ה"הקב.. עליו ריחם

 

 )ג, יד" (תועבה כל תאכל לא"
 אדם בני הם נזהרים ל:"זצ ממעז'יבוז' ברוך רבי ק"הרה אמר
 אדם 'לבלוע' שלא נזהרים הם אין מדוע חיה, נמלה לבלוע שלא
 .חי
 

 )כה, יד" (בידך הכסף וצרת"
 בכספו שליט אדם שיהא ברשותכם, בידכם, צרור הכסף שיהא

 .עליו שולט ממונו חלילה שיהא ולא ובנכסיו
 )ע"זי מפרעמישלאן מאיר' ר ק"הרה(
 

   " לו תיתן ולא האביון באחיך עינך ורעה"
 )ט, טו(

 צדקה לדבר נתבעים שכשהם אנשים יש האזל האבן כתב
 ליתן יכול ואיני, לי יש עני קרוב, לי יש אביון אח, 'הם טוענים
 ואינו מטבעו הוא קמצן אדם שאותו ידוע להוי', לאחרים צדקה
 ליתן אתה ומסרב' עינך ורעה' אם. האביון לאחיו אפילו נותן

' לו תיתן ולא' כי הוא סימן' האביון באחיך' של באמתלה צדקה
 אפשר, לקרובים לתת אפשר אם. לאחיך, לו גם נותן שאינך
 .לזרים גם לתת

 

 את תפתח פתוח לאמר מצווך אנכי כן על"
 )יא, טו" (ידך
 ע"זי מגור' ישראל בית'ה בעל שערך מהביקורים באחד פעם

 את לו שיבאר אברמסקי י"הגר ממנו שאל, וגן בבית במעונו
. זהבציווי' לאמר' המילה פשר מה, הצדקה במצוות הכתוב
 פירש ל"זצ מווארקי יצחק' ר הצדיק, ישראל הבית השיבו
 מצוהגופא, הנתינה מלבד כלומר,. לאמר? לעני מאי דנן הכתוב
 הוא חוזר גלגל, ברוחך תיפול 'אל לו ולומר בדברים לפייסו עליך

 תפתח פתוח בעצמך ואתה, שתתעשר ימים יבואו עוד, בעולם
 ...לצדקה' הרבה תפזר עוד, לאחיך ידך את

 

 ) טו-יד, טז" (שמח אך והיית ...בחגך ושמחת"
 אבל בשמחה, רק והיית עצבון שום בשמחתך יתערב שלא' פי

 שמחה אחרית" נאמר עליו מצוה של שאינה הרשות שמחת
 .ו"ח" תוגה

 )ספורנו(
 

 א גוט שבת
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 )ב, יג" (נביא בקרבך יקום כי"

 לו שיספר ע"זי חיים החפץ מרן של מתלמידו ביקש אחד חסיד
 ממה מופתים מספרים אתם לו ענה, ורבו ממורו מופת

 גוזר צדיק בבחינת רבכם רצון עושה הוא ברוך שהקדוש
 שהחפץ מה מופתים לך לספר יכול אני ואילו, מקיים ה"והקב
 ע"זי מסטאלין אשר' ר ק"והרה, מקום של רצונו עושה חיים
 .איד ערליכער ער'פשוט להיות היא הגדול הכי שהמופת אמר

 

 )ח, יד" (לכם הוא טמא החזיר ואת"
 משכיל של חיבורו על ל"זצ ין'מוולוז ב"הנצי לדעתו של שאלו
 עול פרק מכן ולאחר התורה בהיכלי בצעירותו שהיה, אחד
 טובים חלקים חיבור באותו יש כי שסברו היו. התורה גדרי ופרץ

 השיב, כך על ב"הנצי דעת את ומששאלו, בקהל לבוא הראויים
, יחידה בת ולו, ונכבד עשיר באיש היה מעשה: בסיפור לשואליו
 היה נראה. קשה במחלה הבת חלתה אחד יום. וצנועה מלומדת
 לידי הגיעו מיטתה אל שהובהלו הרופאים. בשחפת חולה שהיא

 היא למחלתה היחידה והתרופה העצה כי, ברורה מסקנה
 גופה את להבריא יוכל זה בשר רק. חזיר בשר שתאכל

 אחת, הרופאים דבר את שמעה כאשר. אמרו, ולהחלימה
 ומצבה, ימים חלפו. חזיר בשר תאכל ולא תמות – דעתה הייתה

 שימצא בבקשה הרב אל פנה, צערו בגודל, האב. הורע הבת של
 הטריח הרב. החלטתה את לשנות החולה בתו את לשכנע דרך

 את לה הבהיר ממושכים שכנוע ובדברי, החולה מיטת אל עצמו
 האדם אותם יעשה אשר המצוות "'אלה: שדרשו, רבותינו דעת
 נוגע שהדבר ומכיון), פה יומא" (בהם שימות ולא' בהם וחי

 דברי את החולה מששמעה. מפניו נדחה הכל, נפש לפיקוח
 התנתה, תנאי רק, הרופאים לקול לשמוע עליה קיבלה, הרב
 כדת ישחטו החזיר שאת היא מבקשת, עליה נגזר שכך מכיון
, והנה. בקשתה את מילאו, ואכן. שחיטה הלכות כל פי על, וכדין
 סירבה. בריאה שאלה נמצאה הריאות ובדיקת השחיטה לאחר
 את שיגרו. פסקו את יפסוק שהרב עד הבשר מן לאכול הבת

 לפצות סירב אך ארוכה שעה בה התבונן הוא. הרב אל הריאה
 יודע איני: "הרב להם אמר, ועוד עוד ששאלוהו לאחר. פיו את

 זו שאלה הייתה שאם, לכם לומר אני יכול. לכם להשיב כיצד
 אך'. כשר, כשר' ומשיב מיד עונה הייתי אז כי, טהורה בבהמה
 את עליו מפי להוציא אוכל איך, בחזיר מדובר כאשר, עתה

 מובן מאליו... –.. והנמשל '.כשר' המילה
 

 היצא זרעך תבואת כל את תעשר עשר"
 ) כב, יד" (שנה שנה השדה

 הדבר הותר במעשרות אבל ה"הקב את לנסות שאסור פ"אע
 נא ובחנוני' וגו המעשר כל את הביאו(ג, י)  במלאכי נאמר שכן

 לכם והריקותי השמים ארובות לכם אפתח לא אם 'וגו בזאת
 . די בלי עד ברכה
 תאכלו לא למעלה שנאמר למה מעשר של זה ענין נסמך ולמה
 של לחבורה משל פי על זה ענין חכמינו והסבירו. נבלה כל

 הארמון אוצרות לתוך ונכנסו המלך ארמון תחת שחתרו גנבים
 לעבודת הנצרכים דברים מיני כל של אוצרות היו הארמון ובתוך
 אותם ותפסו עורות גנב והשני, זהב גנב אחד גנב והנה המלך
 גנב אותו התחיל. להרג דינם ויצא. המלך לפני אותם והביאו
 ואני זהב גנב זה: אמר המלך לפני ולהתחנן לבכות ערות שגנב
 לו אמר חמור עונש באותו נידונים אנו וכיצד עורות גנבתי
 כי לזהב העורות בין הבדל ואין, המלך לאוצר שייך הכל: המלך
 על עברת רשות בלי המלך לארמון ונכנסת חתרת שאתה בזה
 נבילה שאוכל זה בין הבדל אין כך מיתה חייב ואתה המלך ציווי
 )  לועז מעם( .מעשרות בלי שאוכל לזה

 

 והגר עמך ונחלה חלק לו אין כי הלוי ובא"
 ושבעו ואכלו בשעריך אשר והאלמנה והיתום
 אשר ידך מעשה בכל אלקיך' ד יברכך למען

 )כט, יד" (תעשה
 קהילות"ה בעל של בשכונתו הייתה וגלמודה זקנה אלמנה
 בה לטפל צורך והיה, רגל שברה היא הימים באחד. ל"זצ" יעקב

 לאותה לביתה אותה קיבלה השכנות אחת. מסוימת לתקופה
 לפי כך על לו סיפר, מרן של ממקורביו שהיה, בעלה. תקופה
 האשה של ליבה נדיבות מגודל מאוד התפעל מרן. תומו

 אנשים אליה לשלוח אפשר, מעתה" כך על והגיב הצדקנית
 שהיא מאחר, ברכותיה יתקיימו ובוודאי, ברכות לקבל

 נערה". אלמנה ואירוח טיפול של זו רבה במצוה מתעסקת
 חכם תלמיד עם התארסה אלמנה אותה אצל לנה שהייתה

 מרן לו אמר. בתו אירוסי על לו לבשר בא הנערה אבי. מצוין
 המצוה משום, חכם תלמיד לחתן בתך זכתה מדוע יודע אתה"

 ".אלמנה אותה עם מקיימת שהיא הגדולה
 

 ידך את תקפוץ ולא לבבך את תאמץ לא"
 )ז, טו" (האביון מאחיך

 היה, שכרגיל, בדרך ל"זצ חיים החפץ את שהוביל עגלון סיפר
 אותו שאל העגלון. הזה בעולם האדם תכלית על עמו מדבר
 שיעסוק, לו השיב חיים החפץ. כמוהו איש לזכות יוכל במה

, לרש לעג לא זה האם נפשו במר העגלון צחק. חסדים בגמילות
 לו הסביר! ח"גמ לקבלת בעצמו וזקוק, הוא ואביון עני הלא

 להקים צריכים ח"שגמ יחשוב שאל, לשונו במתק חיים החפץ
 מהוצאות לחסוך ינסה. בקטנות להקימו אפשר. במאות
, לזהובים הפרוטות וכשיצטרפו, לשבוע פרוטות כמה פרנסתו

, שבת לצרכי קטנה בהלוואה עני לשכן לעזור במה כבר לו יהיה
. הגדולות הקופות כאחת ה"הקב בעיני הנחשב ח"גמ יסוד וזהו
 הגון סכום לי יש וכיום, לעצתו שמעתי" בשמחה העגלון סיים
 ".אנשים לעשרות ה"בע מלוה והנני אצלי נאסף אשר

 

 תעביטנו והעבט לו ידך את תפתח פתוח כי"
 )ח, טו" (מחסורו די
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 סיפורים נפלאים 
 פרשת ראה

 

 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

 למדן שהיה, אחד גביר של לבית מדובנא המגיד פעם נזדמן
, חשובה למטרה נדבות ממנו וביקש, לתורה עתים וקובע גדול

, הצדקה מצוות על דברים כמה המגיד השמיע, בקודש כדרכו
 אך, זו מצוה על מאלפים תורה בדברי אחריו ענה הבית בעל וגם
 מאריכים שהם, מדובנא המגיד ראה. כלל פתח לא כיסו את

, לגביר אמר, הביקור" תכלית"ל מגיעים ואינם תורה בדברי
 התושבים ידעו לא ונידחת רחוקה במדינה, מעשה לך אספר
, נודד עני לשם שנזדמן עד, הבצל מציאות על רבים ימים

 כיון, שבדרך סעודות לצרכי בצלים מעט באמתחתו שהביא
 ונתנו מאוד בו שמחו, החדש הירק את המקום אנשי שראו
, בגינותיהם הבצלים את זרעו כך אחר, תמורתו רב ממון לנודד
 מה אחר קבצן שמע. רב בשפע בצלים שם צמחו והלאה ומאז

 חבילת בילקוטו אפוא שם, רחוקה מדינה באותה לחברו שארע
 רב בממון, כחברו, שיזכה תקווה מתוך ההוא למקום ובא שומים
 השומים על שמחו המקום אנשי, עמו שהביא השומים תמורת
 היקר בדבר השומים תמורת לו לשלם והחליטו, האי שבידי
 את לרגע הפסיק המגיד בצלים... בחבילת, להם שהיה ביותר
 הגדול הגביר, אתה גם, בהתרגשות קרא כך ואחר דבריו שטף

 הננו ארוכה שעה". שומים תמורת בצלים" לי מעניק, זו בעיירה
 כנגד, תורה חידושי הפסק בלא לי משמיע ואתה, כאן מסובים
 ידך את תפתח "פתוח נאמר בתורה ואילו, שלי תורה חידושי

 חסר, לך כידוע, ולי). ח, טו( לו" יחסר אשר מחסורו די... לו
 .אליך באתי שבשמה למטרה כסף עתה

 

 כי לו בתיתך לבבך ירע ולא לו תןת נתון"
 )י, טו" (אלקיך' ד יברכך הזה הדבר בגלל
 יותר הרבה בו שיש, דלהלן הסיפור את יביעו בטובך כתוב

 מאנשי, גוטפרב מיכל יחיאל הרב סיפר, אמונה מקורטוב
 את עצר הסיפור את ששמע מי כל. בירושלים הנודעים החסד

 אברך של ביתו דלת על. מאמין כאינו נדהם ועמד נשימתו
, הרע עין בלי, שהתברך, דירושלים קרתא מיקירי, חכם תלמיד

 לה שיתנו ובקשה ענייה אשה התדפקה, ילדים עשר בארבעה
 הפרנסה אין, תורה עמלי שככל, הבית בעל. לאכול עוף בשר

 ומים צר מלחם ניזונים משפחתו בני וכל, בשפע בביתו מצויה
 לו שיש היחידים העופות שני שאת לאשה להסביר ניסה, לחץ

 לא הבשר את לה יתן ואם, ובא הקרב לחג שומר הוא, במקרר
 נשארה והאשה. המרובים עולליו את להאכיל במה לו יישאר
 שניות עברו לא. רעבונה ועל נפשה על מתחננת, בפתח לעמוד
 אם אחרת בצורה נפשו חשבון את עשה והאברך, אחדות
 ולבקש ביתי פתח עד להגיע התביישה לא הזו האומללה האשה
 עד מים לדידה הגיעו שבאמת הוא אות, לאכול בשר לה שייתנו
 ישראל, בחג בשר יאכלו לא ילדי אם יקרה מה, כן ואם, נפש

 להתנצל ממהר הוא. ועושים אומרים, הם רחמנים בני רחמנים
 למקרר שילך עד להמתין ממנה ומבקש, סירובו על האשה בפני

 לידיו שהזדמנה הגדולה הזכות את שהבין כיון. העוף את ויוציא
. הבשר את להוציא בשמחה האברך מיהר, ענייה אשה להאכיל

 נאמר אם די, בבית ששררה העניות מידת את לחוש כדי

 אפשר שאי, הישן מהמודל היה במטבח שעמד שהמקרר
 זעקת נפלטה ומפיו, למקרר ניגש האברך. מבפנים לפתחו
, השלוש בן ילדו את, במקרר, שם מוצא הוא מי את. אימים
 כחול כבר היה הילד. להשתחרר יכולת מבלי בתוכו שנכלא
 אנשי הצליחו ניסים-בנסי. איומים נשימה מקשיי וסבל, לגמרי
 ח"הדו ומנתוני, סדיר נשימתי למצב אותו להחזיר ההצלה
 מחצית עוד במקרר נשאר היה הפעוט שאם עולה הרפואי
 כל הבית לבני הייתה שלא כיון. מכל הגרוע קורה היה, הדקה
 הרי, הקרובה הדקה מחצית בתוך למקרר לגשת סיבה

 בעל שהחליט החסד מעשה שרק היא החותכת שהמסקנה
 לבד. בטוח ממוות בנו את הציל, האחרון ברגע לעשות הבית

 שצדקה, לראיה זקוקים שאינם, ל"חז לדברי המאלפת מהראיה
 מאין חשוב לקח עוד זה מסיפור לשאוב אפשר, ממוות מצילה
 ילד קיבלת, עוף רבע נתת. לעולם מפסידים לא ממצוה - כמותו
 .במתנה... שלם

 

 והיתום... אתה אלקיך' ד לפני ושמחת"
 )יא, טז" (והאלמנה

 כנגד, שלי ארבעה' והאלמנה והיתום והגר ...והלוי'" י:"רש פירש
 את משמח אתה אם'. ואמתך ועבדך ובתך בנך. 'שלך ארבעה

 ביותר החשובות המצוות אחת". שלך את משמח אני, שלי
 המרובים והיתומים האלמנות לב את להרנין היא בתקופתנו

 הפוקדת הייסורים ומנת, ומשענה משען בלא, לבדם שנותרו
 לא הדבר. בקרבו יהודית שנשמה מי כל להחריד צריכה אותם
 גם אלא, וכבירות גדולות בפעולות דווקא להיעשות צריך

 של לבם את ולשמח להרנין כדי בהם שיש, קטנים במעשים
, ל"זצ זוננפלד חיים יוסף רבי הגאון הרנין כיצד נשמע הבה. אלה
 הלומד כבחור, לימים צעיר עדיין בהיותו וזאת, אלמנה של לבה

 היה שכאשר, לספר נוהג היה בלויא שלמה יצחק' ר. בישיבה
 מהיכל החבורה בני כל יחדיו הולכים היו, צעיר נער ל"זצ הגאון

. השבת סעודת את סעדו שם, האכסניות אחת לעבר הישיבה
, קלה לשעה חומק חיים יוסף הבחור היה שבת ליל מדי, והנה

 לכמה רק אמנם הייתה הזו ההיעדרות. החבורה מתוך ונעלם
, הוא ריק דבר לא כי הבינו, בקביעות שנעשתה כיון אך, דקות

 מה. שעה באותה עושה הוא מה ולראות אחריו לעקוב והחליטו
, העיר של הסמטאות אחת בתוך חומק שהבחור להיווכח נדהמו
 ובסבר, אלמנה של ביתה דלת על מדפק, מרתף לדירת יורד
 חוזרמהר וחיש, רם בקול" שבת גוט" אומר וצוהלות יפות פנים

, ושאלוהו להתאפק החברים יכלו לא. השבת לסעודת לחבריו
 להם השיב" היא? זקנתך או דודתך כלום, זו ולאלמנה לך מה"

 בניה שכל שזכתה, היא גדולה אשה. זו לא אף זו לא, "ח"הגרי
 גוט'ב ואכבדה לבה את ארנין לא ואיך, הם חכמים תלמידי
 הייתה זו אלמנה, "ואמר בלויא שלמה יצחק' ר הוסיף ?".'שבת
 על לסעוד היינו נוהגים. אז הייתי שש כבן קטן ונער, סבתי
 בחוץ להמתין נוהג הייתי ואני, קודש שבת בליל הסבתא שולחן
 את שהרנין, ההוא הצדיק הבחור מגיע הנה שהנה לכולם ולבשר
 ".האלמנה סבתי של לבה

 



















   

 
 
 

 

 שבועהפרשת בפירושים מתוך שיעור לקט 
 21:45ב"ב יום חמישי בשעה  4בביהכנ"ס "דברי שיר" רח' זכריה 

 465ספר ון מגלי                                           ו"תשע שנת ראהפרשת 
 (יא, כו) "ְרֵאה ָאֹנִכי ֹנֵתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום ְּבָרָכה ּוְקָלָלה"

 ְפֵניֶכם"?ַמהּו "לִ 
ַעל ַהָּפסּוק ִּבְתִהִּלים (לד, יב) "ְלכּו ָבִנים ִׁשְמעּו ִלי", ְמַדְקֵדק 

 ": ַמהּו "ְלכּו", ָהָיה לֹו לֹוַמר "ּבֹואּו"?ִּבְהיֹות ַהֹּבֶקרַה"
ּוֵבֵאר ַעל ִּפי ָמָׁשל: ָאָדם ָיָצא ִמֵּביתֹו ְלֶדֶר ֲאֻרָּכה ְּכֶׁשהּוא 

ִׁשְכמֹו. ִאם ָּכֵעת, ְּבֶאְמַצע ַהֶּדֶרך ָיבֹוא נֹוֵׂשא ַמָּׂשא ָּכֵבד ַעל 
ִמֶּׁשהּו ְוִיְקָרא לֹו ָלׁשּוב ַלֲאחֹוָריו ִּכי רֹוֶצה ְלַסֵּפר לֹו ֵאיֶזה 
ָּדָבר, ַוַּדאי לֹא ִיְׁשַמע לֹו. ֲאָבל ִאם יֹאַמר לֹו: "ֵאיִני רֹוֶצה 

. ַאָּתה ַהְמֵׁש ְּבַדְרְּכ ַוֲאִני ֵאֵל  , ְוָעֶלי ַרק ְלַהְטִריֲח ִעְּמ
 ַוַּדאי ַיֲעֶׂשה ֵּכן ְּבִׂשְמָחה.  -ְלַהּטֹות ָאְזְנ ִלְׁשמֹוַע ֶאת ְּדָבַרי" 

ְוַהִּנְמָׁשל: ַהֵּיֶצר ָהַרע ְמַפֶּתה ֶאת ָהָאָדם, ֶׁשִאם ֵיֶל ְּבַדְרֵכי 
 לֹא ִיְהֶיה לֹו ְּבַמה ְלַפְרֵנס ֶאת ַעְצמֹו ְוֵיָאֵלץ ִלָּׂשא -ַהּתֹוָרה 

 ַמָּׂשא ָּכֵבד ַעל ִׁשְכמֹו.
אּוָלם ֶׁשֶקר ְּבִפיו, ְוַעל ֶזה אֹוֵמר ַהָּכתּוב: ְּכֵדי ִלְׁשֹמַע ְּבקֹול 
ַהָּקָּב"ה, ֵאיְנֶכם ִנְדָרִׁשים ָלׁשּוב ַלֲאחֹוֵריֶכם, ְּבֹאֶפן ֶׁשִּיְכַּבד 

ַאל ָּתׁשּובּו  -ֲעֵליֶכם ַהַּמָּׂשא ַלָּׁשְוא. לֹא! "ְלכּו ָבִנים" 
חֹוֵריֶכם ְוַאל ִּתְתַאְּמצּו ַלָּׁשְוא, ְלכּו ְלַדְרְּכֶכם ְוַהְמִׁשיכּו ַלאֲ 

ְלִהְתַעֵּסק ְבָכל ְצָרֵכיֶכם, ֶאָּלא ֶׁשַּבד ְּבַבד ּתֹו ְּכֵדי ִהּלּוְכֶכם 
ִׁשְמעּו ְלהֹוָראֹוַתי ֵהיַא ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל  -"ִׁשְמעּו ִלי" 

 ה. ַמֲעֵׂשיֶכם ַעל ִּפי ֶּדֶר ַהּתֹוָר 
ֵאין ְרצֹון ה' ְלַהְכִּביד ּוְלַהְקׁשֹות ַעל ָהָאָדם ְוַלֲהֹפ ֶאת ַחָּייו 
ְלִבְלִּתי ִנְסָּבִלים. ַאְּדַרָּבה ְוַאְדַרָּבה, ַהָּקָּב"ה מֹוֶרה ָלָאָדם 
ָלֶלֶכת ְּבַדְרּכֹו ֶׁשל עֹוָלם ְוִלְנֹהג ְּכִמְנַהג ָהעֹוָלם, לֹא ִלְפֹרׁש ְולֹא 

ֵמֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה ּוִמְּׁשָאר ַּדְרֵכי ָהעֹוָלם, ֶאָּלא  ְלַהִּזיר ַעְצמֹו
ֶׁשָעָליו ַלֲעׂשֹות זֹאת ַעל ִּפי ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה ְולֹא ְלַהְמרֹות ֶאת 

 ִּפי ה'.
ְלִפי ְיסֹוד ִנְפָלא ֶזה, ֵּבֵאר ַּבַעל ַה"ִּבְהיֹות ַהֹּבֶקר" ֶאת ַהָּפסּוק 

ֵאין ֲאִני ָחֵפץ  -" ִלְפֵניֶכםֵתן ֶׁשְּלָפֵנינּו: "ְרֵאה ָאֹנִכי נֹו
ְלַהְקׁשֹות ֲעֵליֶכם ְוֵאיִני ְמַבֵּקׁש ִמֶּכם ָלׁשּוב ַעל ִעְּקבֹוֵתיֶכם 
ְּכֶׁשַהַּמָּׂשא ַהָּכֵבד ַעל ִׁשְכְמֶכם, ֶאָּלא ַּבֶּדֶר ֶׁשִהְנֶכם הֹוְלִכים, 

 תֹוֵכנּו".מּוָכִנים ִלְפֵניֶכם ַּדְרֵכי ַהּתֹוָרה, ְו"ַחֵּיי עֹוָלם ָנַטע ּבְ 
 
ֶקי ְוָזַבְחָּת " ִּכי ִיְרַחק ִמְּמ ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה' ֱא

... ְוָאַכְלָּת...   ַא ַּכֲאֶׁשר ֵיָאֵכל ֶאת ַהְּצִבי ְוֶאת ָהַאָּילִמְּבָקְר
 (יב, כא) "ָהַאָּיל ֵּכן ּתֹאְכֶלּנּו ַהָּטֵמא ְוַהָּטהֹור ַיְחָּדו

ָהַרב ַיֲעֹקב ִמִּפי  "ָקְרַּבן ֶהָעִני"ר ַּבֵּסֶפר ִמְקָרא ֶזה ִמְתָּבֵא 
ַזַצ"ל ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא (ְמָנחֹות צז ע"א), ֶׁשּבֹו ְקִטיָנא 

ִהיא ַמְקָׁשה ַעל ַהָּפסּוק (ְיֶחְזֵקאל מא, כב): "ְוַהִּמְזֵּבַח... ֶזה 
 ְוִסֵּים ַּבֻּׁשְלָחן? '", ַמּדּוַע ָּפַתח ַּבִּמְזֵּבחַ הַהֻּׁשְלָחן ֲאֶׁשר ִלְפֵני 

ּוְמָתֶרֶצת, ֶׁשִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַקָּים ִמְזֵּבַח ְמַכֵּפר, ְוָכֵעת, 
 ֶׁשֵאין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַקָּים, ֻׁשְלָחנֹו ֶׁשל ָאָדם ְמַכֵּפר.

ְוַרִׁש"י ְמָפֵרׁש, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶׁשּנֹוֵתן ְּפרּוָסה ָלאֹוְרִחים, ַהְּצָדָקה 
 ֶּפֶרת ָעָליו.ְמכַ 

 ֲחׁשּוָבה ְּכָקְרָּבן! -ִנְמֵצינּו ְלֵמִדים, ֶׁשְּצָדָקה 
ְּבַרם, ְּפָעִמים ַרּבֹות מֹוְצִאים ְּבֵני ָאָדם ְּבאֹוְרֵחיֶהם ָהֲעִנִּיים 
ֶחְסרֹונֹות ׁשֹוִנים ּוְמֻׁשִּנים, ּוִמֵּכיָון ֶׁשָּכ ּפֹוְטִרים ֵהם ֶאת 

ָתה, אּוָלם ַאְבָרָהם ָאִבינּו לֹא ָעָׂשה ַעְצָמם ִמְּלַהְכִניָסם ַהַּביְ 
ֵּכן, ֶאָּלא ָהָיה עֹוֵמד ַעל ָּפָרַׁשת ְּדָרִכים, ּוְכֶׁשָהיּו אֹוְרִחים 
ָּבִאים, ָהָיה ְמַמֵהר "ַוָּיָרץ ִלְקָראָתם", ִמְּבִלי ִלְבֹּדק ֶיֶתר ַעל 

 ַהִּמָּדה ְּבִציִצּיֹוֵתיֶהם.
ָּללּו: "ִּכי ִיְרַחק ִמְּמ ַהָּמקֹום", ֶרֶמז ְלָכ ִנְמָצא ַּבְּפסּוִקים הַ 

ְּכֶׁשּלֹא ּתּוַכל ְלַהְקִריב ָקְרָּבנֹות, תּוַכל ְלַכֵּפר ַעל ַעְצְמ ַעל ְיֵדי 
ְנִתיַנת ַהְּצָדָקה ְוַהְכָנַסת ָהאֹוְרִחים, "ְוָזַבְחָּת ִמְּבָקְר 

", ְוֻׁשְלָחְנ ְיַכּפֵ   ר ָעֶלי ְּכִמְזֵּבַח.ּוִמּצֹאְנ ְוָאַכְלָּת ִּבְׁשָעֶרי
אּוָלם ָּכל זֹאת ִּבְתַנאי, ֶׁש"ַּכֲאֶׁשר ֵיָאֵכל ֶאת ַהְּצִבי ְוֶאת ָהַאָּיל 
ֵּכן ּתֹאְכֶלּנּו ַהָּטֵמא ְוַהָּטהֹור ַיְחָּדו", ֵּבין ָאָדם ָהגּון ּוֵבין ָאָדם 

 ַאל ְּתַדְקֵּדק ּבֹו. -ֶׁשֵאינֹו ָהגּון 
ֵׂשה ַהְּצָדָקה, ָעלּול ְלַהְפִסיד ַלּנֹוֵתן, ַעד ַּכָּמה ִּדְקּדּוק ְּבַמעֲ 

 נּוַכל ִלְלֹמד ִמן ַהִּסּפּור ַהָּבא:
זּוָׁשא  ַרִּביְיהּוִדי ָעִׁשיר נֹוֵהג ָהָיה ִלְתֹרם ִּבְקִביעּות לְ 

 , ְּבַהְבִחינֹו ֶׁשַעל ְיֵדי ְנִתיָנה זֹו ִמְתָּבְרִכים ֲעָסָקיו.ֵמַאִניּפֹוִלי
ִהִּגיַע, ְּכֶהְרֵּגלֹו, ִלְצִריפֹו ֶׁשל ַרִּבי זּוָׁשא, ְּבַאַחד ַהָּיִמים, ְּכׁשֶ 

 .ֶזִריְטׁשעַהַּמִּגיד ִמּמֶ ֶנֱאַמר לֹו ֶׁשַהַּצִּדיק ָהַל ְלַרּבֹו, 
, ִהְרֵהר ֶהָעִׁשיר ְּבִלּבֹו: ִאם ְנִתיָנה ְלַרִּבי זּוָׁשא  ְּבָׁשְמעֹו ָּכ

ִאם ֶאֵּתן ְלַרּבֹו ַהַּמִּגיד, ּגֹוֶרֶמת ִלְבָרָכה ָּבֲעָסַקי, ַקל ָוֹחֶמר, ׁשֶ 
 ֲאֶׁשר הּוא ְּבַוַּדאי ָּגדֹול ֵהיֶמּנּו, ֶאְזֶּכה ְלִהְתָּבֵר ְּבֶכֶפל ִּכְפַלִים.

, ִהְפִסיק ָלֵתת ְלַרִּבי זּוָׁשא, ְוַתַחת זֹאת ִהְתִחיל  ְלִפיָכ
 ֶזִריְטׁש.עְלַהֲעִביר ְּתרּומֹות ֶאל ַהַּמִּגיד ִמּמֶ 

ֵהֵחל ַמַּצב ֲעָסָקיו ְלִהַּדְרֵּדר ְּבֹאַרח ֶּפֶלא, ּוַמֵהר  ּתֹו ְזַמן ָקָצר
 ְמֹאד ֵהִבין, ֶׁשִאם לֹא ַיֲעֶׂשה ַמֲעֶׂשה, ְיַאֵּבד ֶאת ָּכל ְרכּוׁשֹו.

ֵּכיַצד ִיָּתֵכן "הּוא ִמֵהר ְלַהִּגיַע ֶאל ַרִּבי זּוָׁשא ְוָׁשַאל ִּבְפִליָאה: 
ֲעָסַקי, ְוִאּלּו ַּכֲאֶׁשר נֹוֵתן ֲאִני ֶׁשְּנִתיָנה ְל ָּגְרָמה ִלְבָרָכה ּבָ 

, ִנְגָרִמים ִלי ְנָזִקים?  "ְלַרְּב
ָּכל ְזַמן ֶׁשָהִייָת נֹוֵתן ִלי ְללֹא "ַנֲעָנה ַרִּבי זּוָׁשא ְוָאַמר לֹו: 

ֶחְׁשּבֹון, ַאף ַהָּקָּב"ה לֹא ִּדְקֵּדק ִאְּת ְוָׁשַלח ְל ְּבָרָכה ְּבָכל 
, אּולָ  ם ֵמֶרַגע ֶׁשּבֹו ִהְתַחְלָּת ַלֲעֹר ֶחְׁשּבֹונֹות ַמֲעֵׂשי ָיֶדי

ְוִלְבֹּדק ְלִמי, ֶּבֱאֶמת, ְּכַדאי יֹוֵתר ָלֵתת, ִמָּיד ָּבא ַהָּקָּב"ה 
, ְוִלְבֹחן ִאם ַמִּגיָעה ְל ְּבָרָכה, אֹו ֶׁשָּמא  ְוֵהֵחל ְלַדְקֵּדק ִאְּת

!ַחְׁשָּת ִמָּיד עַ  -לֹא, ְוֶאת ַהּתֹוָצָאה ַהָּמָרה   "ל ְּבָׂשְר
 (טו, ח) "ִּכי ָפֹתַח ִּתְפַּתח"

 .ֲאִפּלּו ַּכָּמה ְּפָעִמים :ַרִׁש"י
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ִטְבעֹו ֶׁשל ָאָדם ִלְקֹמץ ֶאת ֶאְגרֹופֹו ּוְלהֹוִתיר ֶאת ָּכל ַמה 
ֶׁשֶּׁשּלֹו ֶאְצלֹו, אּוָלם ַהָּקָּב"ה ְמַצֶּוה ָעֵלינּו ָלֵתת, ִלְפֹּתַח ֶאת 

 יק ׁשּוב ְוׁשּוב ִמֶּׁשָּלנּו ְלזּוָלֵתנּו.ַהֵּלב ַהָּקמּוץ ּוְלַהֲענִ 
ְלִעִּתים ִמְתַקֶּׁשה ָהָאָדם ִלְפֹּתַח ֶאת ַהָּיד, ּוְלַהְפִסיד ַעל ְיֵדי 
, ִלְכאֹוָרה, ֶאת ַמה ֶּׁשָהָיה ָׁשמּור ֶאְצלֹו. ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה  ָּכ

 ֲהֵריהּו ְּכׁשֹוֶטה, ְּכִפי ֶׁשִּנָּוַכח ִלְראֹות ַּבֻּדְגָמא ַהָּבָאה:
צּוי ַזן קֹוִפים ֲחַמְקַמק ְמֹאד, ֲאֶׁשר ַּבּג'ּוְנְגִלים ָהַאְפִריָקִנִּיים מָ 

חֹוְקִרים ַרִּבים ִנּסּו ִלְלֹּכד אֹוָתם ְּבֶמֶׁש ָׁשִנים ֲאֻרּכֹות, ְללֹא 
 ַהְצָלָחה.

ְלַאַחר ֶמְחָקִרים ִנְרָחִבים ִהְתָּבֵרר, ִּכי קֹוִפים ֵאּלּו אֹוֲהִבים 
ּו, ֵאפֹוא, ֶלֱאֹכל ֹאֶרז ִמּסּוג ְמֻסָּים, ְמֻתָּבל ֵהיֵטב. ָלְקח

ַהחֹוְקִרים ֻקְפָסה, חֹוְררּו ָּבּה חֹור ָקָטן, ַהְמַאְפֵׁשר ְלַכף ָיד 
ֶׁשל קֹוף ְלִהָּכֵנס ָּבּה ַא ְוַרק ְּכֶׁשִהיא ְּפׁשּוָטה, ִמְּלאּו אֹוָתּה 

 ְּבֹאֶרז ְוָתלּו אֹוָתּה ַעל ָהֵעץ.
ֹוִביל אֹותֹו ּתֹו ְזַמן ָקָצר ִהִּגיַע ַלָּמקֹום קֹוף, ָהֵריַח ָהַעז ה

ַהְיֵׁשר ְלֵעֶבר ַהֻּקְפָסא, הּוא ִהְכִניס ֶאת ָידֹו ְלתֹוכֹו, ָאַסף 
אּוָלם ַהָּיד  -ַּגְרְּגֵרי ֹאֶרז, ְּכָכל ְיָכְלּתֹו, ְוִנָּסה ְלהֹוִציא אֹוָתּה 

לֹא ָיְצָאה. ִּבְמִהירּות ַרָּבה ִהִּגיעּו עֹוד קֹוִפים ְּבִעְּקבֹות ָהֵריַח, 
ֶׁשְּיַסֵּים ֶלֱאֹכל, ְויֹוִתיר ַּגם ָלֶהם ֵלָהנֹות ִמן ַהָּמָנה  ֵהם ִהְמִּתינּו

ַהִּנְבֶחֶרת, ַא ַהּקֹוף ֶׁשּלֹא ִהְצִליַח ְלִהְׁשַּתְחֵרר ִמן ַהֻּקְפָסה, 
 לֹא ֶהְרָאה ָּכל ִסיָמֵני ְנִסיָגה.

 ֵהם ֵהֵחּלּו ִלְצֹעק ְוִלְבֹעט ּבֹו. ַהְּצָעקֹות ִהְבִהילּו ֶאת ַהַּצָּיִדים
ַלָּמקֹום. ְׁשָאר ַהּקֹוִפים ִמֲהרּו ְלִהָּמֵלט ִמן ַהָּמקֹום, אּוָלם 
ַהּקֹוף ָהִראׁשֹון ֲעַדִין נֹוַתר ָׁשם, ְמַנֶּסה ְּבָכל ֶּדֶר ְלַחֵּלץ ֶאת 

 ָידֹו ִמן ַהֵּמָצר.
", ִגֲחכּו ַהַּצָּיִדים ִּבְׂשָפָתם ֶׁשל ְּבֵני ָהָאָדם,  "ׁשֹוֶטה ֶׁשָּכמֹו

ֹוִׂשים ֶאת ַּדְרָּכם ְלֶעְברֹו, "ִאם ַּתֲעֹזב ֶאת ָהֹאֶרז ְּבעֹוָדם ע
ַתְצִליַח ִלְבֹרַח", ַא ַהּקֹוף, ֶׁשרֹוֶצה ֶאת ָהֹאֶרז, ֵאיֶנּנּו ְמֻסָּגל 

 ְלַוֵּתר ָעָליו, ַּגם ִּבְמִחיר ֶׁשל ְלִכיָדה.
ת ְלִפיָכ ָּבָאה ַהּתֹוָרה ּוַמְדִריָכה ֶאת ָהָאָדם "ָּפֹתַח ִּתְפַּתח ֶא 

, ַאל ִּתָּׁשֵאר  ", ְלַמד ִלְפֹּתַח ֶאת ָיְד ְוַלֲעֹזב ֶאת ֲעוֹונֹוֶתי ָיְד
ִאָּתם ְותּוַבל ַיַחד ִאָּתם ַלֵּגיִהֹּנם! ַּדע, ִּכי ַהְיֹכֶלת ַהּזֹו ִלְפֹּתַח 

 ֶאת ַהָּיד, ַּתֲעִניק ְל ַחֵּיי ֶנַצח!
עֹוֵמד ָאָדם ֶאת אֹותֹו ֶאְגרֹוף ָאנּו מֹוְצִאים ַּגם ְּבָׁשָעה ׁשֶ 

ִּבְתִפָּלתֹו ּוַמְפִציר "ְסַלח ָלנּו ָאִבינּו ִּכי ָחָטאנּו, ְמַחל ָלנּו 
 ַמְלֵּכנּו ִּכי ָּפַׁשְענּו".

ָאנּו ַמִּכים ַעל ַהֵּלב, ִמּׁשּום ֶׁשהּוא ַהּגֹוֵרם ַלֵחְטא, ְּכִפי ֶׁשּמּוָבא 
ָּכָאה ַנֲעֵׂשית ֶׁשאֹוָתּה הַ ַּבִּמְׁשָנה ְּברּוָרה, אּוָלם ַמה ַהַּטַעם 

 ְּבֶאְמָצעּות ָהֶאְגרֹוף? 
ֹמה ַזְלָמן ֶעְרְנַרִיי ַמְסִּביר  הי"ד, ֶאָחד ֵמַחְכֵמי ַרִּבי ְׁש

הּוְנָגְרָיה ֲאֶׁשר ִנְרַצח ַּבּׁשֹוָאה, ֶׁשֶּנֱאַמר (ָּדִנֵּיאל ד, כד) 

ת "ַוֲחָטָא ְּבִצְדָקה ְפֻרק", ְוַכָּוַנת ַהְּדָבִרים ֶׁשְּבֶאְמָצעּו
ַהְּצָדָקה ּוְפִתיַחת ַהָּיד ָיכֹול ָהָאָדם ְלַכֵּפר ַעל ַחָּטאתֹו 

 ּוְלִהָּמֵלט ִמן ָהֹעֶנׁש.
אּוָלם, ַלְמרֹות זֹאת, עֹוֵמד לֹו ָהָאָדם, ָידֹו ְנטּוָעה ְּבתֹו 
ֻקְפַסת ֲעוֹונֹות, ַהְמַסֶּכֶנת ֶאת ַחָּייו, ְוהּוא ֵאינֹו ְמֻסָּגל ַלֲעֹזב 

 ִלְפֹּתַח ֶאת ַהָּיד...ֶאת ַהַּתֲענּוג וְ 
ְלִפיָכ ָראּוי ְלאֹותֹו ֶאְגרֹוף ְלַהּכֹות ַעל ִלּבֹו ֶׁשל ָהָאָדם 
ּוְלַהְזִּכיר לֹו ֶׁשּלֹא ִלְנֹהג ְּכאֹותֹו קֹוף ׁשֹוֶטה, ַהְמַכֶּלה ֶאת ַחָּייו 
ְּבֶׁשל ַהֵּסרּוב ִלְפֹּתַח ֶאת ַהָּיד ַהְּקמּוָצה ּוְלהֹוִתיר ַאֲחָריו ֵאי 

 ַּתֲענּוגֹות, ֲאֶׁשר לֹא ִהְצִליַח ְלַהִּׂשיג. ֵאּלּו
 
ָנתֹון ִּתֵּתן לֹו ְולֹא ֵיַרע ְלָבְב ְּבִתְּת לֹו ִּכי ִּבְגַלל ַהָּדָבר ַהֶּזה "

ֶקי ְּבָכל ַמֲעֶׂש ּוְבֹכל ִמְׁשַלח ָיֶד  (טו, י)  "ְיָבֶרְכ ה' ֱא
רפט) ָּכַתב ְלָפֵרׁש ָּפסּוק " (ֵחֶלק א ַעּמּוד ְמִליֵצי ֵאׁשַּבֵּסֶפר "

ֶזה ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַרִׁש"י ְּבָפָרַׁשת ְּבַהר ַעל ַהָּפסּוק: "ְוִכי ָימּו 
"ַאל ַּתִּניֵחהּו ֶׁשֵּיֵרד  -ָאִחי ּוָמָטה ָידֹו ִעְּמ ְוֶהֱחַזְקָּת ּבֹו" 

ַטת ַהָּיד. ְוִיֹּפל ִויֵהא ָקֶׁשה ַלֲהִקימֹו, ֶאָּלא ַחְּזֵקהּו ִּבְׁשַעת מֹו
 -ְלַמה ֶּזה ּדֹוֶמה? ְלַמָּׂשאֹו ֶׁשַעל ַהֲחמֹור, עֹוֵדהּו ַעל ַהֲחמֹור 

ֲחִמָּׁשה ֵאין ַמֲעִמיִדים  -ֶאָחד ּתֹוֵפס ּבֹו ּוַמֲעִמידֹו, ָנַפל ָלָאֶרץ 
 אֹותֹו".

ֵּתן ִּת ִלְפֵני ֶׁשִּיֹּפל ְלַגְמֵרי, ְוַגם  -ָנתֹון ֶזהּו ֶׁשאֹוֵמר ָּכאן ַהָּכתּוב: 
ִלְפֵני ֶׁשָּנַפל, ְולֹא ֵיַרע ְלָבֵב ְּבִתְּת לֹו ַאֲחֵרי ֶׁשְּכָבר ָנַפל,  -לֹו 

ִּכי ּתֹאַמר ֲהֵרי ַעְכָׁשו ֲעַדִין ֵיׁש לֹו ְמַעט ַעל ָּכל ָּפִנים, ְוַלֲאֵחִרים 
יָלה, ֶׁשַּתֲעֹזר לֹו ִלְפֵני ַהְּנפִ  -ִּכי ִּבְגַלל ַהָּדָבר ַהֶּזה ֵאין ִּבְכָלל, 

ְיָבֶרְכ ה' ְוַעל ְיֵדי ֶעְזָרְת ִּתְתַּגְלֵּגל לֹו ְיׁשּוָעה ֶׁשּלֹא ִיֹּפל, 
ֶקי  ֶׁשְּכָבר ָעִׂשיָת, ֶאָּלא ִמָּדה ְּכֶנֶגד ְּבָכל ַמֲעֶׂשי לֹא ַרק ֱא

ִלְפֵני ֶׁשַּתֲעֶׂשה ַמֶּׁשהּו, ַרק  -ְּבָכל ִמְׁשַלח ָיֶד ִמָּדה ְיָבֶרְכ ה' 
ְּכָבר ִיְׁשַלח ה' ְל ֶאת ָהְרפּוָאה ֹקֶדם  -ַלח ָיְד ַלֲעׂשֹותֹו ִּתְׁש 

ַלַּמָּכה, ְּכֵׁשם ֶׁשַאָּתה ִהְקַּדְמָּת ְרפּוָאה ַלַּמָּכה ִּבְנִתיָנְת 
.  ְלָאִחי

 
" ָיְד ֶאת ִּתְפַּתח "ָּפֹתחַ   , יא)טו(  ְלָאִחי
 ִׁשעּור ָאָדם ִיָּכֵנס ָלםע"א): "ְלעֹו ח (ְּבָרכֹות ַּבְּגָמָרא ִאיָתא
 י"ַרִׁש  ִיְתַּפֵּלל", ּוֵפֵרׁש ָּכ ְוַאַחר, ַהְּכֶנֶסת ְּבֵבית ְּפָתִחים ְׁשֵני

 ֵיֵׁשב ֶׁשּלֹא, ִלְפִנים ִיָּכֵנס, ֹרַחב – ְּפָתִחים ְׁשֵני ֶׁשל ָׁשם: "ִׁשעּור
 ִויֵהא, ֶנֶסתַהּכְ  ֵּבית ִעּכּוב ְּכַמּׂשֹוי ָעָליו ְּדִנְרֶאה, ַלֶּפַתח ָסמּו
 ַהֶּפַתח ְלַיד ַלֲעֹמד ְּכלֹוַמר, ָאסּור .ָלֵצאת" ַלֶּפַתח ָסמּו ְמֻזָּמן

 ּוְלִהְתַּפֵּלל. 
"  ָּכתּוב:, נֹוָסף ָּדָבר  ָלֵתת ֶׁשָּצִרי –"ֲאִני ְּבֶצֶדק ֶאֱחֶזה ָפֶני

 . ַהְּתִפָּלה ִלְפֵני ְצָדָקה
 ֶׁשָּצִרי 'יםִח ָת ּפְ 'הַ  ְׁשֵני ֵאּלּו – "ִּתְפַּתח ָּפֹתחַ " ָּכתּוב ָלֵכן

 ַהְּכֶנֶסת ֵּבית ְלתֹו ֶׁשִּיָּכֵנס ַעד ָאָדם ִיְתַּפֵּלל ְולֹא, ָּבֶהם ְלִהָּכֵנס
 .ְצָדָקה ְוִיֵּתן
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  ""ראהראה""פרשת פרשת  
                 אלוקיך בכל מעשך ' נתון תתן לו ולא ירע לבבך בתתך לו כי בגלל הדבר הזה יברכך ה"

  .המפתח לישועה]. י, טו ["...משלח ידךובכל 
מגולל באיטיות , בוחש בכפית דקה את כוס התה המהביל ששפת לו הרב, שמחה הגביר ישב בביתו של הרב .ח"פתח תקווה תרפ

שנקלעו לחובות , הוא סיפר לרב על עסקי הפרדסים שלו .את כל האבנים הכבדות שישבו מזה זמן על ליבו ואיימו לשברו לרסיסים
סיפר כיצד , שוקת שבורה לאחר ששותפו מעל באמון הרב שנתן בולפני כיצד עומד הוא כיום , וכבדים בשל ניהול כושל מצד שותפ

ואפילו סיפר על הכמיהה העזה שלו ושל אשתו לבן , הגיעה לפירקה האיש מקדש ואין בידיו פרוטה לתת כנדוניההראשונה בתו 
  .עילאך ללא הו, זכר לאחר שנים רבות בהם נפקדו אך ורק בבנות וכיצד ניסו את כל הסגולות

בייסורי נפשו , בלבטיו, משתתף בכאבו, הוא ליווה אותו במבטו הרך. במשך שעה ארוכה הקשיב לו הרב ללא אומר ודברים
לאחר דקה ארוכה בה היה אחוז בשרעפים . הרב חפן את זקנו האפור בכף ידו וגבות עיניו התקשחו בארשת מהורהרת .הרבים
אם תזכור כבר לפני חודש פנית אלי וסיפרת לי כי מצבך בכי , רבה לפני שבאת לביתיעוד ה. חשבתי עליך רבות, האמן לי: "אמר לו

ואין המדובר בנתינה סתמית , אולם בטוחני כי אם תעשה מצווה גדולה של חסד. אינני יודע מדוע התגלגלה עליך פורענות זו... רע
 להיוושע מכל  תזכה– וא הקושי והיגיעהמשהו שתצטרך להזיע ולעמול עליו במל, של פרוטה לצדקה אלא מצווה שבגופך

אומר לו , וצדיק נשגב, הוא ידע שאם רבו שהיה ידוע כתלמיד חכם מופלג, תמה שמחה" ?לאיזה מצווה מתכוון הרב" ..."!הבחינות
, והיו רבים כאלההיתה לו ראיה עמוקה ומפוכחת וחסידיו המושבעים . עצותיו שוות היו זהב, משהו לעשות יש לו על מי לסמוך
  .שמחה היה מוכן ומזומן לקיים כל אשר ישית עליו רבו, תמיד הצליח – ידעו נאמנה שכל מי שסר למרותו

לפרוש עליו את חסותך , להכניסו לביתך, אם מסוגל הנך ליטול אסופי מהשוק ככנר האילם", פסק לו הרב" הכנסת אורחים"
  "!בטוחני שתיוושע, ולדאוג לו לכל מחסורו

ם אדהיה זה אחד הטיפוסים שכל ,  הכנר צף במוחולגנח בליבו כשמראהו ש, אוי לו ואוי לנפשו. ב מתכווןשמחה ידע היטב למי הר
האם הרב מתכוון לכנר האלם והזקן היושב ברחוב השוק ומנגן לעוברים ", מהישוב העדיף שלא להתרועע בחברתו יתר על המידה

  .שאל בקול מרוסק" ?ושבים כדי שיעניקו לו צדקה
, הדגיש" ,והכי חשוב, למאכל וללינה, לכסותאם תאסוף אותו לביתך ותדאג לו ",  הרב את דבריוראיש" ונתיאכן אליו התכו"
  .סיים הרב" ,תצמח לך הישועהיש סיכוי שמכאן , לייחס חמים ואוהב כאילו היה הוא בן בית יחיד אצלך"

יושב ברגלים משוכלות , אחת מקרנות השוקכעבור שעה קלה מצא את הכנר ב. תר ומחפש אחר הכנר, שמחה יצא לרחוב השוק
צרובות , פנים שחומות, שקועות, היו לו עיניים אפורות, שמחה הביט בדמותו השפופה עטויות בלויי הסחבות. ומנגן בכינור שבידו

יח ריח בקבוק זכוכית ריק התגולל לידו ושמחה דימה להר, לרגליו נעל נעלים ישנות ומרופטות. שמש שארשת אומללות תלתה בהן
  .בלוי שכמה מטבעות נחושת היו מפוזרות בתוכו, על הארץ היה כובע מהוה. קל של צחנה נודף סביב

לבקש מקבצן ! עומד הוא לעשות את הבלתי יאמן. אולם הוא ידע שאין לו כל ברירה, הוא חש בתוכו רתיעה לגשת ולדבר איתו
. הוא נשם עמוקות והחל גורר עצמו ברגלים כושלות לעברו! ביתורחוב שיעזוב את מקום מושבו ברחוב ויבוא לדור באורח קבע ב

וחינן את קולו בבקשה מהקבצן שיבוא , שמחה הציג עצמו לפניו וגולל בקצרה את קורותיו. הוא ניגש אל הכנר והחל משוחח עמו
  .כבן בית אהוב, תוך שהוא מבטיח נאמנה שידאג לו מעתה לכל מחסורו, לדור בביתו
הוא . אסף את הפרוטות הבודדות שנחו בכובע וצרר אותם בכיסו, קם הכנר ממקומו! ? היה לו מקום יותר טובוכי, הכנר הסכים

  .בידו השנייה העמיס תרמיל ישן ומטולא על גבו השפוף והלך דומם אחר שמחה, נטל את הכינור בידו האחת
ואמר לו . הוא הראה לכנר את חדרו. ית הגגושמחה עלה עם הכנר במדרגות שהובילו לעלי, השניים נכנסו אל ביתו של שמחה

  ...מהיום אתה בן בית וכל אשר תרצה אתן לך בשמחה
כשבועיים לפני חתונת בתו התדפק על ! מאותו יום נוכח שמחה לראות עין בעין כיצד הבטחתו של הרב מתגשמת בצורה פלאית

שמעתי שאדם ישר ", צמו כסוחר באריגי סאטן משובחיםהוא הציג ע, שפניו מצועפות ברעלה חומה, ביתו סוחר ערבי הדור בלבושו
חייב אני לשוב בדחיפות לארצי ", אמר בשקט" ,אתה ורציתי להציע לך עסק טוב שבוודאי יעשה לך פירות כבר בתקופה הקרובה

מתווך  כתרתי אחר אדם הגון שיסכים לשמש, לכן אני מוכרח לאסוף סכום רב של מזומנים במהירות.  שכשלוילהציל את עסקי
את הרווחים נחלוק אחר כך אני ואתה ... ולמכור להם אפילו במחיר נמוך את הסחורה שבידי, ביני לבין סיטונאי הטקסטיל שבעיר

  .סיים" שווה בשווה
טעונות במבחר עצום של , עוד בטרם הספיק שמחה ללעלע בלשונו וכבר היו פועליו של הערבי פורקים את מטענן של עשר פרדות

עד שנצרכו שני פועלים בעלי זרועות חסונות לסגור את שעריו של המחסן , עוד שעה קלה והמחסן היה דחוס באריגים. גלילי אריג
  .לאחר מכן נעלוהו בבריח ברזל כבד. כדי שאלו לא יפתחו בשל העומס הרב, בכוח

 על מבחר האריגים הרב והשמועה, המחיר שבקש הערבי תמורת הסחורה היה אפסי. שמחה החל נושא ונותן עם סוחרי העיר
  !בין לילה נחטפה הסחורה כולה. הנמכר לכל דורש במחירי מציאה עברה מפה לאוזן בין הרוכלים

למחרת כבר יכול . עהכאילו לא היה עמוס עד לפקי, מחסנו של שמחה נותר מרוקן! מכל המלאי העצום לא נותר אפילו אריג אחד
  .היה שמחה לספור את מטבעות הזהב שהרוויח ולדעת כי נותר בידיו סכום שיספיק לו לחתן את בתו ביד רחבה

הוא חש בעליל כאילו פתחו לו , ליבו גאה על גדותיו משמחה. שקוע בשרעפים, מסתובב סביב עצמו, לעת ערב הילך שמחה בביתו
יודע בבירור , לפתע חש חיבה עמוקה לכנר שבביתו. שלו משם את כל הסכום הנדרש לומעין צוהר עלום אי שם במרומים ושל

  .נשען על הקיר הסמוך ליד הדלת הסגורה, בלאט עלה עליהן. רגליו הוליכוהו אל המדרגות שבעליית הגג, שהכל נזקף לזכותו
מעולם . ן מנגינה חרישית בוקעת מבפניםהוא עמד כך במשך דקה או דקתיים ורגע לפני שרצה לסוב על עקבותיו שמע לפתע מעי

          , נוגה ועצובה, זו אכן היתה מנגינה. הוא האזין בשקט. וכעת תמה מה יום מיומיים, לא שמע קודם לכן כל רחש מהחדר

ון    נא לשמור על קדושת העל
   .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" חביבה בת מוזלי הי,ו"הימהרנגיז בת טאוס , ו"הימונירה בת כורשיד לרפואת 



נראה היה כאילו . והיא עלתה וירדה בקצב מושלם, פיכו בה אשדות אינסופיים של רגש עז. אולי העצובה ביותר ששמע בימי חייו
אוזניו , הוא מצא עצמו עומד כמכושף מאחורי הדלת, תמה שמחה? מאין כל הרגש הזה שבנגינתו !ה מעולמות אחריםנשאב

  . מאזינות לצלילים הרכים שהילכו עליו קסמים, הזקופות שעונות עליה
דו היה משיב לו הוא דיבר אליו בחביבות כאילו היה בר שיח נלבב והכנר מצי. מאותו היום נקשרה נפשו של שמחה בנפש הכנר

מעולם לא הפריע לאי , בני הבית מעולם לא הרגישו בנוכחות יתר של הכנר. בניד ראש קל או ששפתותיו היו מתעוותות במעין חיוך
  .ומפעם לפעם כאשר חסר משהו בבית היה הכנר יוצא וקונה את שחסר, רובו של יום היה מצוי בחדרו מאחורי דלתו המוגפת. מי

 ידע הכנר  – כשנתקלקל מנעול הבית או כאשר יצא גלגל מכונת התפירה הישנה מצירו. כנר כבעל יד זהבבמשך הזמן התגלה ה
מאז שהגיע לבית הביא עמו האיש . נאלצו לחזור בהם מטעותם, בני הבית שחשבו בתחילה שיסבלו מנוכחותו. לתקנם חיש מהר
והוא נקרא בפי , הכנר האלם הפך לחלק משגרת הבית. להןהשנים עשו את ש .שמיום ליום הורגשה יותר ויותר, רק ברכה ותועלת

ואולם נראה . כאשר איש מבני הבית אינו יודע את שמו האמיתי ואינו מנסה לבדוק מהו, שם זה הפך לשמו הטבעי". הכנר"כל 
  .ולמרות הליכותיו המוזרות קבלוהו כמות שהוא, הכל התרגלו לכך. היה כי נושא זה מעולם לא הטריד איש

היה , למרות שמעולם לא הוציא הכנר מילה מפיו אף לא המהום קל ביותר. ים היה שמחה יושב עמו אל שולחן המטבחלפעמ
יכול היה לספר אפילו את סודותיו הכמוסים . הוא חש שהכנר חש אותו ומבין לליבו יותר מכולם. שמחה מדבר עמו במשך שעות

קרבת אחים תאומים ואולי הרבה יותר , כאילו קרבת דם שוררת ביניהםהוא חש .  בלבטיו,בספקותיו, לשתפו בהרהוריו, ביותר
  .הרבה מעבר לקשר משפחתי רגיל, היה זה קשר נפשי עז. מזה

כבר היה שמחה סקרן מאין וכיצד יתגלגל אליו הפעם סכום הכסף , ביום שהתארסה בתו השניה והוכרז על תאריך כלולותיה
כום זהה כמעט לחלוטין לסכום אותו הרוויח שמחה לפני נישואי בתו ס להרוויח ואכן בדרכים עלומות ונסתרות זכה. הנדרש

  ...הראשונה
שמלת , ההכנות בעיצומן. נותרו חודשים בודדים עד לחתונה. גלגל סובב בעולם שלוש שנים חלפו ותור נשואי הבת השלישית הגיע

וכי מה לו לחסוך . וואה גדולה ולא חסך כהוא זהכלי בית חדשים נרכשו בנדיבות לאחר ששמחה נטל הל, החתונה כבר נתפרה
  !הן מובטח הוא שיוכל להעניק לכל בת ובת שלו נדוניה כיד המלך? בהוצאות החתונה
  .לא יכול היה לדמיין כיצד יתגלגלו אליו הכספים בפעם הזו, שהיה למוד הפתעות, אלא שאף הוא

לאחר שהניח את השקית בחדרו ירד . בוקה תחת בית שחיובאחד הבקרים שב הכנר מתפילת שחרית כששקית התפילין שלו ח
הוא מיהר להתיז על פניו מים . שמחה שנוכח במקום נזעק כולו .תעלףוהקרס , ללא כל הקדמה, ולפתע. לשפות לעצמו חלב חם

ל הכנר חיוורות רק עתה נתן לבו לכך שבתקופה האחרונה נראו לו פניו ש. ובמשך דקות ארוכות שפשף במרץ את רקותיו, קרים
  .הרופא הגר בסמיכות לביתו, הוא ביקש מבני הבית שיקראו מיד לדוקטור שלמה אביס. ואפורות

במשך מספר דקות מישש את שורש , גחן מעליו והביט בעיון בזכוכית מגדלת באישוניו המורחבים, הרופא שבינתיים הספיק להגיע
הכנר שהתאושש מעט קם . חרץ את דברו" קות מקיפות בבית החוליםהוא חייב לבוא איתי לבדי", כף ידו ועקב אחר הדופק

  .מוליכים אותו לבית החולים, ממקומו ושמחה עם הרופא תמכו בו משני צידיו בעדינות
כאשר סח לו הרופא כי הכנר חולה במחלה ממארת גילה כי פחדיו וחששותיו התאמתו בצורה , ליבו של שמחה ניבא לו שחורות

  .סיכם..." הוא חי על זמן שאול", אמר הרופא" ,ותים אם לא ימים ספורים לחרו לו חודשינות", הקשה ביותר
אולם המחשבה הזו חדרה בכוח , הוא לא רצה לחשוב כיצד יראו חייו מהיום ללא הכנר! הגרוע מכל קרה. ליבו של שמחה שתת דם

הוא חש כאילו נפער בתוכו חלל . ין ידיו וממרר בבכימשעין את ראשו ב, בלילות היה קם ממיטתו. פוצעת וקורעת את ליבו, למוחו
  !רק עתה התחוור לו עד כמה יקר ועמוק היה הקשר שבינו לבין הכנר. הקורע את נפשו לגזרים, ענק ובוער
החתונה היתה שמחה ואפילו . םהתמלא בצלילים עליזיהאולם . התזמורת פצחה בניגון אחיד, הגיע ערב החתונה, עברו ימים
ניכר היה כי . עמד אבי הכלה וצל קודר העיב את עיניובצידי האולם , ין האורחים נטלו חלק בריקודים הסועריםהזקנים שב

שמחה וצער פיעמו . תערובת עזה של רגשות געשה בו. אנשים באו ולחצו את ידו והוא השיב להם בחיוך חיוור. שמחתו אינה שלמה
שעות לפני החופה הגיע כמה . אף לא אחד מהם העלה בדעתו את אשר התרחש שעות בודדות קודם לכן .לוחמים זה בזה, בקרבו

בשרו . החוויר כולושמחה  .אמר, "הכנר קורא לך בדחיפות, שמחה". אליו נשלח הכנר יומיים קודם לכן, שליח בהול מבית החולים
רץ טרוף וא  ה?הכנר רוצה להיפרד ממנו פרידה אחרונהאם  ה?זהו הסוףאם  ה?הגרוע מכל קרההאם . נעשה חידודין חידודין

. היו לבנות כסדין הלבן עליו שכב עפעפיו שמוטים למחצהפניו . התפרץ לחדר בו שכב הכנר והביט באיש הדועך, ה ברחובותמנשי
והחווה במבט אילם על החבילה הקשורה שעמדה , התאמץ לחייך חיוך מכמיר לב, שהבחין בשמחה רמז לו בידו שיקרב אליוברגע 

היו מונחים שני צרורות עבים של בחבילה . שמחה נטל את החבילה ופתחה ומה שמצא שם הדהים אותו . על הכוננית לצידו
ליד השטרות היה מונח נייר , כאין וכאפס לעומת מה שמצא בהמשךמונחים בקפידה זה לצד זה אולם כל זה היה , שטרות

  :ג מעט אך קריאות שנכתבו בכתב עילועליו מספר שור, מכתבים מקופל
  .ידידי היקר מכל, לשמחה
לא אשכח כיצד אספת אותי מרחובה של עיר לעולם . לא אוכל להעריך את האירוח החם והלבבי שהענקת לי במשך שנים רבותלעולם 

  .משתדל לתת לי בכל מצב ועת תחושה כאילו אני אחד מבני ביתך ממש, ופרשת את חסותך עלי
לא מצא בי עניין עד איש . אילם ונעשיתי מנודה בחברההפכתי . וק לקיתי במחלת ילדים נדירה ומיתרי קולי נפגעו ללא תקנהתינבהיותי 

ואם לא די בכך הרי שטרחת לדבר איתי , והכנסת אותי לתוך ביתך בלב רחב ובשמחה, הגעת אתהוהנה . שהתגלגלתי להיכן שהתגלגלתי
  .מדי יום ביומו על כל הרהורי ליבך ושיתפת אותי גם בסודותיך הכמוסים ביותר

יודע חשבונות אינני  .לא פעם שחת לי כאבך ועל רצונך העז בכך, שימשיך את דרכך,  יודע אני עד כמה משתוקק הנך לבן זכר,שמחה
בזכות , ה לי בביתךתיאולם ברור לי שבזכות הכנסת האורחים הנפלאה שהי,  שלא בדברים הללו השייכים לריבונו של עולםובוודאי, שמים

  .עשיך המופלאיםתזכה לבן זכר שבוודאי ילך בדרכך וימשיך את מ, המאמצים שהשקעת לשמח גלמוד ומסכן כמוני
לא הבעתי מעולם את כאבי מעולם לא הכנסתי בו את רגש הצער על כך שהנני , כי בכל ניגוני ובפרט בניגון שהנך אוהב כל כך, לךדע 

שהיו מאז ומתמיד לדרך היחידה , הכאב שבקע מניגונייכל .  דין שמים באהבהיקיבלתי עלי, גלמוד ואין לי נפש חיה בעולם זולתך
  .שתזכה להיפקד בדבר ישועה ורחמים עוד בזאת השנה, היו למענך, לתפילותיי לפני אדון כל

,  בשמיותקרא אות, וייוולד לך בן, ברכת הדיוט שאף היא אינה שבה ריקם, שאם אכן תתקיים תפילתי וברכתי, צנועה לי אליךבקשה 
  .יסובבך תחת החסד שגמלתני ויהי רצון שתזכה עוד בזאת השנה לכך' סד הוח, אבנר בן שלומית

  . הכנר,בהוקרה                                                                                                                                       
ה ובוודאי תזכה " בנך שיוולד לך בעזתוהשני ליום חתונ, ן בו את בתך שתינשא הערב למזל טובהאחד לחת, מצורפים שני סכומי כסף. ב.נ

  .בעזרת היושב במרומים להכניס אף אותו לחופה
  ).צוצותנ(... של הכנר התקבלו במלואם לפני שוכן מרומיםשתחינותיו כמובן 

  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זבן מרים ויעקבחזני נוריאל ' ר: י נשמותזכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילו
  ,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"זנ חנה אסתר בת יצחק יעקב " 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

 . ישראלנפטרי עםכל נ "ולע, ל"נ אירן בת מורוריד ז"לע, ל" זמרים בת קודסיהנ "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" בדואלקבלת העלון. 0523188822: למעוניינים בהפצת העלון
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  שבת שלוםם

 
 

  
 

 

  דבר העורך
פרשת ראה. השבת היא שנקרא בע"ה בשבת זו, הפרשה 

חל ראש  והיא גם שבת בה ,'שבעה דנחמתא'השלישית מתוך 
 חודש אלול. 

, בפרשת השבוע, עומד על המבנה של אזנים לתורה'בעל ה'
דברים, ואתחנן  - שלוש הפרשיות הראשונות -חומש דברים 

 - שלוש הפרשיות הבאותדברי מוסר ותוכחה.  ןה -ועקב 
בפרשת ראה יש ( פרשיות של מצוותהן  -תצא -ראה, שופטים וכי

יותר מרבע כמות המצוות  שהן, 170-יותר מ יוסך המצוות יחדמצוות, ו 55
. לאחר מכן עוד חמש שאנחנו מצווים בתורה מסך תרי"ג המצוות)

תבוא, ניצבים, -כי - פרשיות תוכחה ומוסרהן פרשיות, שגם 
 הברכה. -האזינו וזאתוילך, 

על ", ַעֵּׂשר ְּתַעֵּׂשר ֵאת ָּכל ְּתבּוַאת ַזְרֶע: (יד, כב)כתוב בפרשה 
 יתום ילד פגש יוחנן : רבי(תענית ט.)פסוק זה מסופר בגמרא 

היום?  למדת מה , ושאלולקיש) ריש אחותו בן של בנו זה (היה
 כל את תעשר עשר" את הפסוק (הילד קטן)הינוקא  השיב

 הכפילות מה :יוחנן רבי את הקטן שאל זרעך". תבואת
 בשביל - "עשר"יוחנן:  רבי לו ענה "?תעשר עשר" במילים

רבי  לו ענה? כך לדרוש לך מניין :הינוקא שאל ".שתתעשר"
 מותר וכי :הינוקא ושאל הוסיף .הוא שכך ותראה ,נסה :יוחנן
 ,ו (דברים ?ה' " את תנסו כתוב: "לא והרי ,ה"הקב אתלנסות

ָהִביאּו ֶאת ָּכל ": י),  ג (מלאכישנאמר  ,מותר בזה :לו אמר ז).ט
ַהַּמֲעֵׂשר ֶאל ֵּבית ָהאֹוָצר ִויִהי ֶטֶרף ְּבֵביִתי ּוְבָחנּוִני ָנא ָּבֹזאת 

 ַהָּׁשַמִים ַוֲהִריֹקִתי ֲאֻרּבֹות ֵאת ָלֶכם ֶאְפַּתח א ִאם ,אות-צב 'ה ָאַמר
  די. מלומר שפתותיכם וֶׁשִּיְבל עד - "ָדי ְּבִלי ַעדְּבָרָכה ָלֶכם
שריר  זה כלל ,מצוה בכל זצ"ל, שבאמת מדובנא המגיד מרוא

 ,ואדרבה ,המצוות מקיום חלילה מתרושש אדם . שאיןוקיים
 זהדבר  הבורא גילה ומדוע. בעסקיו שמים לברכת הוא זוכה
 של בעיצומו: כדרכו במשל ,ענה כך על ?צדקה במצות דוקא
 אריג גלילי טעונה עגלה השוק כיכרב עצרה ,הגדול היריד

 מיששו ,האריגים סוחרי עליה נסובו .צבעים בשלל, משובח
 משופרא ,מעולה אריג: "וקבעו ,כהרגלם הסחורה את

 ,הגליל לכל מאות הסוחר: "חמש ענה"? מחירו מה .דשופרא
 ,להדהים זול היה המחיר"! ויותר אמה שישים גליל ובכל

 חשדם, מה התעורר כאן אך .מאוד עד כדאיתהיתה  והעיסקה
!? בפח נפלו והם ,בלבד אמות שלושים גליל שבכל יתברר אם
 את ותבחרו ,הגלילים את תסקרו ,אדרבה"להם המוכר:  אמר
 ,אותו תמדדו .ביותר כקצר לכם שנראה אותו ,ביותר הדק

 מדדוהו ,מכולם הדק בגליל הסכימו. בחרו"! אורכו מה ותראו
 כל נקנתה אתר על !אמות ושתיים שישים שאורכו ומצאו

 . כולם רצון לשביעות ,הסחורה
לי  שומע אדם שאין לי אומר "שימעו יתברך והנמשל, הבורא

 במצוה בחרו ,אדרבה ,אזי ,היסוס שמץ ואם יש "!ומפסיד -
 בהן ,והמעשרות הצדקה כמצוות ,כהפסד כולה כל שכביכול

יו. יד במו ממונו מחסר ,לזולת ומוסרו מרכושו חלק אדם נוטל
 כה שפע שערי לכם ייפתחו לא אם , ראו"ּוְבָחנּוִני ָנא ָּבֹזאת"

 הוא שכך תבינו אזי -די  מלומר שפתותיכם ֶׁשִּיְבלּו עד ,רב
 מקביעות ,במניין מתפילה מפסיד אדם שאין .המצוותבכל

והנה בשבת זו חל ראש חודש ! מצוה דבר משום ,תורה שיעור
ינו אמרו שניתן אלול, חודש הרחמים והסליחות, חודש שחכמ

לשפר את מעשינו ולחזור בתשובה לקראת יום  ,לנו במתנה
 הדין הממשמש ובא. 

בעלון הקדשנו חלק ניכר בנושא הצדקה ומעלתה, וזאת כדי 
 'וצדקהתשובה ותפילה 'להכין אותנו לחודש אלול כי 

כתב לחיים יחתם ולהימעבירין את רוע הגזירה, ונזכה לה
 אכי"ר. טובים ולשלום,

 
 
 

 

 
 

 

 

 

    תוכן ענייני הפרשה - ְרֵאה
הברכות והקללות בהר גריזים ובהר עיבל  אמירת מצות .א

 .לב)-(יא, כוביום כניסת עם ישראל לארץ ישראל 
 לא):-(יב, א"אלה החוקים... אשר תשמרון לעשות..."  .ב

 לאבד עבודה זרה מארץ ישראל.החיוב  )א
 מקדש(איסור לקלקל את בית המקדש, ובתי הכנסת  )ב

 במעשה, ובחטאים הגורמים לסילוק שכינה.) מעט
 לבנותיש חיוב , האויבים מכל לעמ"י 'ה שיניח לאחר )ג

  להקריב את הקרבנות. שם ורק הבחירה בית את
   מום קבוע. בהם שנפל קדשים היתר אכילת )ד
 מצות שחיטת חולין, ואיסור אכילת דם. )ה
 איסור אכילת קדשים ומעשר שני חוץ למקומם. )ו

 כמעשה העמים. תנהגותאזהרה על איסור ה .ג
 .)יט-א, יג(דיני נביא שקר, ומסית לעבודה זרה, ועיר הנדחת  .ד

   בנים אתם לה' אלוקיכם, ולא להצטער על מת כדרך    .ה
 הגויים, בשריטה, ובקרחת שער.  

 :כא)-(יד, אדיני כשרות המאכלים  .ו
 בהמות חיות, ודגים, הכשרים, האסורים, וסימניהם. )א
 .העופות האסורים, והמותרים )ב
 איסור אכילת בשר נבילה, ובשר בחלב. )ג

 מצוות מעשר שני: הפרשתו, אכילתו בירושלים, ופדייתו,  .ז
 .)כט-כב, יד(וביעור מעשרות   

 מצות שמיטת כספים מקץ שנת השמיטה, מצות צדקה  .ח
  יא).-(טו, אועזרה לעניים, ומצות הלואה   
 .יח)-(טו, יבהענקה ביציאת עבד ואמה עבריים, ודין הנרצע  .ט
 .כג)-(טו, יטדושת בכור בהמה טהורה ודיניו ק .י
 לרגל, שלמי   עליה ומצות וסוכות, שבועות פסח, מצוות .יא

            .יז)-א (טז,שמחה ועולת ראיה   

 
 

 

ֶדה " ָ בּוַאת ַזְרֶעָך ַהּיֵֹצא ַהׂשּ ל ּתְ ר ֵאת ּכָ ֵ ַעׂשּ ר ּתְ ֵ ַעׂשּ
ָנה ָנה ׁשָ   )כב, יד( "ׁשָ

ציון הלברשטאם זצ"ל, -בן (לרבי "ציון קדושת" בספר כתוב
 חכם לב" הפסוק את לפרש בזה נראה :האדמו"ר השני מבאבוב)

 ". לשמאלו כסיל ולב לימינו
 הוא יודע, מכספו מעשר מפריש שהוא בשעה החכם הנה כי

 הנולד את הרואה חכם הוא כי, בזה ממונו מחסר שאינו
. טוב וכל עשירות זה בעבור לו לתת ה"הקב שעתיד ויודע
. מממונו שנגרע החסרון את אלא רואה אינו ,הכסיל אבל
' ש באות נכתבת מעשר שמשמעה רׂשע מילת והנה

 שמשמע רׁשע ומילת, שמאל מצד היא למעלה שהנקודה
 שאמר וזה. מצד ימין שנקודתה ש' באות נכתבת עשירות
 העשירות את תיכף רואה הוא, לימינו' חכם 'לב, הכתוב
 רואה אינו הוא, לשמאלו' כסיל 'ולב, ימנית ן"בשי הנרמז
 עצמו את מונע ולכן, מנכסיו נחסר מעׂשר שהנותן אלא

 .צדקה מלתת
 

 בס"ד

 שע"ות אב-מנחם  ו"כ    בן גורג'יה זצוק"ל העלון מוקדש לע"נ מרן הרב עובדיה יוסף   שנה  ו' 272עלון מס' 

 ב' וםערך בינש 396 שיעורנעסוק בתוכן  בעלון
 ,19:00, בשעה 2קוצר ה ברחובברמת השרון 

 המרא בנשיאות", יקצורו"ברינה  במדרשת
   שליט"א. אדלשטיין יעקב רבי הגאון דאתרא

ְרֵאה



 

 

ָרָכה ּוְקָלָלה ְרֵאה ָאֹנִכי ֹנֵתן ִלְפֵניֶכם"  )כו, יא( "ַהּיֹום ּבְ
ה "ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר ִמֶּׁשָאַמר ַהָּקּבָ : "(ד"ר ד, ב) המדרש כותב

א ': (איכה ג, לח)ֹוָתּה ָׁשָעה ַהָּדָבר ַהֶּזה ְּבִסיַני, ְּבא ִמִּפי ֶעְליֹון 
ֵתֵצא ָהָרעֹות ְוַהּטֹוב, ֶאָּלא ֵמֵאֶליָה ָהָרָעה ָּבָאה ַעל עֹוֵׂשי ָהָרָעה, 

 סוף כי ,הסבר צריך המדרש ."ְוַהּטֹוָבה ָּבָאה ַעל עֹוֵׂשי ַהּטֹוָבה
  מעשיו? לפי לאדם והעונש השכר הוא נותן ה"הקב הרי סוף כל

. אמריקנית מרכז סלבדור", מדינה-סן" בדרום כפר הוא ָקאֹקו
 ,השקט האוקיינוס של המזרחי חופה על שוכן אשר קאקו
 ,הסביבה מכל רבים עשירים אליו שמושך ויפה מטופח הינו
 השקט מלבד .השקט בכפר החיים את מעדיפים אשר

 .הדין מעלמא שלא ובשלווה ברוגע הכפר ניחן אף ,המיוחד
 יקרים אוצרות בביתם החזיקו אשר עשירים שגם ,כך כדי עד

 . בלילה ביתם דלת את לנעול זכרו תמיד לא ,ביותר
 כל את להלם הכניס ,בכפר הראשון הגניבה סיפור

 הגניבה את לעכל זמן הרבה להם נותר לא אך. התושבים
  .והשלישית השניה בעקבותיה הגניבה שבאה עד ,הראשונה

 הפכה שהיא עד ,ניבהלג מגניבה אומץ אזרו הגנבים חבורת
 במרחק שכן ,ביותר הקרוב המשטרה מטה. ממש של למכה
 מגיעה היתה שהניידת ועד ,משם קילומטרים עשרים של

 נאלצו כך ומשום .מעשה לאחר כבר זההיה  ,לאיזור
 אשר ,אבטחה חברת של שירותיה את לשכור התושבים

 . בלילות בקביעות סיירה
 מסרה ואף גנביםה את ללכוד הצליחו אכן ,המאבטחים

 שהמשטרה בטוחים היו התושבים. המשטרה לידי אותם
 ,אותם לימד שההמשך אלא ,הגנבים עם הטיפול את תמצה
 עסוקה ,והצפופות הגדולות בערים ,מהם הרחק שלא

 כך ,בהרבה קשים עבריינות במעשי הראש מעל עד המשטרה
  ."שוליים" גניבות למעשי פנויה לא לגמרי באמת שהיא
 בחוצות הגנבים חברת התגלתה שוב ,קצרה קופהת לאחר
 העשירים התושבים. אומץ יותר קצת עם הפעם ,הכפר
 לחצו בתגובה אלו, הפרלמנט לחברי ופנו מעמדם את ניצלו
 נגזר ,ארוך משפטי תהליך של בסופו .המשטרה בכירי על

 .הגנבים חבורת כל על שנים עשר עד שבע של מאסר
 שכעבור אלא .לכפר ובש חזר שהשקט ,היה נדמה לרגע

 שזו מתברר .הגניבות מכת התפרצה שוב ,נוספת תקופה
, הסוהרים על להערים הצליחו הם. גנבים חבורת אותה

 ברחו וכך שונים משחית כלי אל תוככי בית הסוהר והבריחו
 היו הם גם .כלל בהלם היתה לא, הכלא הנהלת .הכלא מן

 של בזויה החבור מסתם - יותר מסוכנים בעבריינים עסוקים
 לעצמם התושבים אמרו"? לי מי ,לי אני אין אם. "גנבים
 לשנות החליטו ,הפעם. בפיהם השגורה הספרדית בשפה
 . לידיים הדין את יקחו ,ברירה בלית .לחלוטין כיוון

 לעמוד עלולים שהם ידעו הם ,מאוד מסוכנת בתגובה מדובר
אחד  של שירותיו את שכרו ,כך משום .היום בבואלמשפט
 של שעות עשרות. "סלבדור-סן"ב המשפטנים מטובי

 . מאוד מבורכת תוצאה הניבו, התייעצות
 וגוף זריזות ידיים בעל ,בער איש סתם הוא - סנס קולומה
 הגבוהים העצים על בילה ,ילדותו שנות רוב .מאוד גמיש

 הכפר רחובות את אך ,ידע לא וכתוב קרוא ואף ביערות
 בלילות שוטטות של תשעו עשרות. פה על ידע "קאקו"

 כבר הכיר אף הבתים מן גדול חלק .הרבה אותו לימדו
 ברחוב השביעי הבית זה. נוסף בית יכיר הלילה .מבפנים
 כיצד הבחין שם עבר כאשר ,מקודם .משמאל השלישי
 של שמנה מעטפה הבית בעל של לידיו משלשל מישהו
 שררו ודממה שקט ,בוקר לפנות שלוש היתה השעה. דולרים

 יצא קולומה .בסביבה נראה לא מאבטח ואף ,המרחבלבכ
 הבית את סבב הוא .האשפה פח מאחורי מחבואו ממקום

 הנוח כמיקום ,האחורית החצר את שבחר עד ,הצדדים מכל
 קטן אולר בעזרת הברזל רשת את חתך הוא. ביותר

 לאחד מתחת עמד כעת .פנימה והשתחל שברשותו
 מאמץ ממנו שחסך מה ,פתוח הסורג היה ,למזלו .החלונות

 לחלון מבעד להשתחל בכדי ,לו הספיקה קטנה קפיצה .נוסף
 הקטן הפנס ורק ,בחדר שרר עבות חושך. הבית לתוך פנימה

 ,הידית על לחץ הוא .הדלת לעבר להתקדם לו עזר שברשותו
 ראשו את סובב הוא .מאחוריו קל רחש שמע ופתאום
 וסוגר הקיר מתוך בוקע פלדה עשוי לוח כיצד וראה ,אחורה

 על לחץ הוא .במלכודת שהוא קלט לא ועדיין .החלון על
 . נעולה שהיא לו תבררה ומיד ,הדלת ידית

 בדלת שמדובר ,לו הבהירו הדלת על שקטות דפיקות
 ניגש הוא .ולרעשים לקולות חסינה ,במיוחד עבה משוריינת

 ,הפלדה לוח את אחורה להזיז וניסה החלון לכיוון אחורה
 ,הבאות השעות וארבעת בעשרים. לו נענתה אל שהיא אלא
 חייו את לסיים הולך שהוא ,להבין זמן מספיק לקולומה היה

 אחד אף. הזאת הסגורה הכספת בתוך ,ביותר אכזרי באופן
 . בפנים שהוא לדעת אמור לא אפילו מבחוץ

 של משפחתו בני ידי על המשפט לבית שהוגשה בתביעה
  .הריגה של חמורה בעבירה הבית בעל הואשם ,קולומה

 עזר אשר בכיר משפטן אותו היה ,במשפט אותו שייצג מי
 לחבר הוכיח הוא .המתוחכם הרעיון את להמציא להם

 אלא ,ההרג במעשה אצבע נקף לא הבית שבעל ,השופטים
 ", לחלוטין אוטומטית מערכת זו. "לעצמו הכל את עשה הגנב

 יםהדבר את שבדק בטכנאי מסתייע שהוא תוך להם הסביר
 נסגר ,מבפנים הדלת ידית על שלוחצים ברגע". מקרוב
 בתוך לשמוע אפשרות שום ואין, אוטומטי באופן החלון
 גילו הם ,ממש במקרה .בפנים שם שמתחולל מה את הבית
  ."לעשות מה היה לא שכבר לאחר ,גופתו את

 ,הספרדי החוקים בספר היטב עיינו שהשופטים לאחר
 . אשמה למכ הבית בעל את לזכות החליט

 מערכת הקים ה"שהקב; המדרש כוונתעתה נבין את 
 מתוך נגזרים הכל ,והשכר שהעונשים, בעולמו מופלאה
 גוזרהוא כך ,לעשות בוחר שהאדם וכפי ,עצמו האדם מעשי

ובידוע הוא 'שהכל בידי שמים חוץ  .התוצאות את עצמו על
לאדם ניתנה הבחירה בין טוב לבין רע, בין מיראת שמים', 

 ". ובחרת בחייםםם לבין מות, ואומרת התורה: "חיי
 

 

ןָנתֹון " ּתֵ  ) י, טו( "לוֹ  ּתִ
 אחד בעני מעשה: זצ"ל ש"ל הרב עובדיה יוסףאמרן הר סיפר
  וביקש 'הקד" החיים אור" בעל עטר בן חיים רבי לפני שבא
 לפניו שיאמר בתנאי אך, צדקה לו לתת הרב הסכים, צדקה
 מחוברות זהות אותיות שתי בהן שיש התורה מן מילים
 לרב אמר קודם אך, לכך העני הסכים', ת אות ועד' א מאות

 : אמר וכך בתהלים רק אלא בתורה נכפלת אינה' ע שהאות
 ססרעמ ואת               ונזם חח                   ראא ומקללך
) תהלים( עעהתרו             פתטטל והיו          יתךבב בשבתך
  עליו פףחו                   םייבח ובחרת             ךגגל מעקה

 הבנים וצצויתרו         מפיו היוצא לככ     ודד בן או ודד או
 ספון קקמח חלקת         אמר ויללו      ואהה במקום וישכב

  הםייח את וררוימ           כהנים לכתממ         העמודים יוו
 משזר ששו            לבניך תםננוש        ביתך ותזזמ

 האות על הקדוש, החיים לאור העני אמר' ת לאות לכשהגיע
, לתת צריך נתינות ששתי משמע -לו"  ןתת "נתן נאמר:' ת

 . כפליים לו ונתן, העני של מחכמתו החיים האור נהנה
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י" ח ֶאת ָיְדָך לוֹ  ּכִ ְפּתַ ר  ...ָפתַֹח ּתִ י ַמְחֹסרֹו ֲאׁשֶ ּדֵ
 וצדקה תציל ממות - (טו, ח) "לוֹ ֶיְחַסר 
ַרִּבי מעשה בענין הצדקה:  (פרשת בהר קי:)זוהר הקדוש כתוב ב

 , ָמְצאּו ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ֶׁשָהיּו וִחָּיא ְוַרִּבי יֹוֵסי ָהיּו הֹוְלִכים ַּבֶּדֶר
, ָראּו ִאיׁש ֶאָחד ֶׁשָהָיה ָּבא, ְוָאַמר ָלֶהם,  הֹוְלִכים. ְּבתֹו ָּכ

ָׁשה ִמֶּכם, ְּתנּו ִלי ָמזֹון ַּפת ֶלֶחם, ֶׁשֶּזה ְׁשֵני ָיִמים ֶׁשֲאִני ְּבַבּקָ 
א ָאַכְלִּתי ַמֶּׁשהּו.   ָנבֹו ַּבִּמְדָּבר, ְו

ֶׁשֵהִביא ִעּמֹו  ְמזֹונוֹ ִנְׁשָמט ֶאָחד ֵמֵאּלּו ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ְוהֹוִציא 
, ְוָנַתן לֹו, ְוֶהֱאִכיל ְוִהְׁשָקה אֹותֹו.   ַלֶּדֶר

ָאַמר לֹו ֲחֵברֹו, ּוַמה ַּתֲעֶׂשה ְּכֶׁשִּתְצָטֵר ַלָּמזֹון, ֶׁשֲהֵרי ֲאִני, ֶׁשִּלי 
 . א ֶאֵּתן ְל  ֲאִני אֹוֵכל. ְו

. ָיַׁשב ֶאְצלֹו ֶהָעִני ַעד  , ֲאִני הֹוֵל ָאַמר לֹו, ְוִכי ַעל ָמזֹון ֶׁשְּל
ְׁשָאר, ָנַתן ַלָעִני ֶאל ֶׁשָאַכל ָּכל ַמה ֶּׁשָהָיה ֶאְצלֹו, ְוַהֶּלֶחם ֶׁשּנִ 

. ְוָהַל לֹו.   ַהֶּדֶר
א ָרָצה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶׁשָּדָבר ֶזה ִיְהֶיה  ָאַמר ַרִּבי ִחָּיא: 

ָלי ִנְגָזר ִּדין ַעל אֹותֹו ָהָאָדם, ַנֲעֶׂשה ַעל ָיֵדינּו, ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי אּו
ְוָרָצה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלַהְּזִמין לֹו ֶאת ֶזה, ְּכֵדי ְלַהִציל אֹותֹו. 
, ֵמֲחַמת ָרָעב.  ְּבעֹוד ֶׁשָהיּו הֹוְלִכים ִנְתָעֵיף אֹותֹו ָהָאָדם ַּבֶּדֶר

א ִּתֵּתן , ֶׁש א ָאַמְרִּתי ְל  ַהֶּלֶחם ְלַאֵחר.  ָאַמר לֹו ֲחֵברֹו, ְו
ָאַמר ַרִּבי ִחָּיא ְלַרִּבי יֹוֵסי, ֲהֵרי ֵיׁש ָמזֹון ֶאְצֵלנּו ִנֵּתן לֹו ֶלֱאכֹול. 

ֵנֶל ְוִנְרֶאה. ִּכי  ,ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי ַאָּתה רֹוֶצה ְלהֹוִציא ִמֶּמּנּו ְזכּות
ֹוָמר ֶׁשַּסָּכַנת ַוַּדאי ַּבֲחָבָליו ֶׁשל ֶזה ִעְּקבֹות ַהָּמֶות ִנְתָאְחזּו, ְּכל

ַהָּמֶות הֹוֵל ּוְמַטֵּפס ַאֲחָריו, ְוָרָצה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלַהְּזִמין 
 לֹו ְזכּות ְּכֵדי ְלַהִצילֹו. 

ְּבתֹו ָּכ ָיַׁשב אֹותֹו ָאָדם ְוָיַׁשן ַּתַחת ִאיָלן ֶאָחד, ַוֲחֵברֹו 
 ִהְתַרֵחק ִמֶּמּנּו, ְוָיַׁשב ְּבֶדֶר ַאֵחר. 

ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי ְלַרִּבי ִחָּיא, ַעָּתה ֵנֶׁשב ְוִנְרֶאה, ִּכי ַוַּדאי ֶׁשַהָּקדֹוׁש 
 ָּברּו הּוא רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות לֹו ֵנס. 

ָקמּו ִהְמִּתינּו, ְּבתֹו ָּכ ָראּו ִמין ֶאְפֶעה ְּבַלֲהבֹות עֹוֵמד ֶאְצלֹו, 
ַעָּתה ָימּות, ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי, ָאַמר ַרִּבי ִחָּיא אֹוי ְלאֹותֹו ָאָדם ִּכי 

 ַזַּכאי הּוא אֹותֹו ָהָאָדם ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַיֲעֶׂשה לֹו ֵנס. 
, ָיַרד ִמן ָהִאיָלן ָנָחׁש ֶאָחד ְוָרָצה ְלָהְרגֹו, ָקם אֹותֹו  ְּבתֹו ָּכ

ָהַל לֹו. ָהֶאְפֶעה ַעל ַהָּנָחׁש ְוָהַרג אֹותֹו. ָהֶאְפֶעה ָּפָנה ֹראׁשֹו וְ 
. ]ִטְּפָסא הּוא ֶאְפֶעה ְלִפי ָהִעְנָין. ִקְסָטר, ֵּפרּוׁשֹו ָּפָנה ְלִפי ָהִעְנָין[

, ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא רֹוֶצה  א ָאַמְרִּתי ְל ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי, ְו
א ִיֵּתן א ּתֹוִציא ִמֶּמּנּו ַהְּזכּות, ְּדַהְינּו ֶׁש לֹו  ַלֲעׂשֹות לֹו ֵנס, ְו

, ֵנעֹור אֹותֹו ָאָדם ִמְּׁשָנתֹו, ְוָקם ְוָהַל לֹו.  .ֶלֱאכֹול ְּבתֹו ָּכ
ָאֲחזּו ּבֹו ַרִּבי ִחָּיא ְוַרִּבי יֹוֵסי, ְוָנְתנּו לֹו ֶלֱאכֹול. ַאַחר ֶׁשָאַכל, 

 ִהִּגידּו לֹו ַהֵּנס ֶׁשָעָׂשה לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא. 
ְּבַטח ַּבה' ַוֲעֵׂשה טֹוב ְׁשָכן ֶאֶרץ ּוְרֵעה  " :רָּפַתח ַרִּבי יֹוֵסי ְוָאמַ 

ַאְׁשֵרי ֶחְלקֹו ֶׁשל ָהָאָדם ָהעֹוֶׂשה טֹוב ִמֶּׁשּלֹו. ִּכי ְמעֹוֵרר  ",ֱאמּוָנה
. ִּכי ְּכֶׁשִּנְתעֹוֵרר ִּבְצָדָקה ?טֹוב, ִּבְכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל, ּוַבֶּמה ְמעֹוֵרר

 ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל.  ְצָדָקה, ֲהֵרי ָאז ִנְתעֹוֵרר טֹוב ֶאל
הּוא הטעם  ?. ַמהּו ַהַּטַעםּוְצָדָקה ַּתִציל ִמָּמֶות :ְוַעל ֵּכן ָּכתּוב

ִמּׁשּום ֶׁשְצָדָקה ִהיא ֵעץ ַהַחִּיים, ְוהּוא ִמְתעֹוֵרר ַעל ֵעץ ַהָּמֶות, 
ְולֹוֵקַח ֶאת ֵאּלּו ֶׁשֲאחּוִזים ּבֹו, ּוַמִציָלם ִמן ַהָּמֶות. ִמי ָּגַרם 

ַההּוא  ְצָדָקהֵעץ ַהַחִּיים ֶׁשִּנְתעֹוֵרר ָלֶזה, ֵהֵוה אֹוֵמר,  ְלאֹותוֹ 
ֶׁשָהָאָדם ָעָׂשה, ִּכְבָיכֹול הּוא ָעָׂשה אֹותֹו ְלַמְעָלה, ְּכִדְכִתיב 

 עֹוֶׂשה ְצָדָקה ְבָכל ֵעת. 
 

לעשות צדקה עם הצריך אליה : (מצוה תע"ט)' בחינוךוכתוב '
 ,נו למי שיחסר לובשמחה ובטוב לבב. כלומר, שנתן מממונ

לתנו, ועל זה וולחזק העני בכל מה שצריך למחיתו בכל יכ
 . "ָפֹתַח ִּתְפַּתח ֶאת ָיְד לוֹ : "ח) ,(דברים טונאמר 

אפילו כמה  ).לא במסכת בבא מציעא(ודרשו זכרונם לברכה 
והחזקת בו גר ותושב וחי " :ויקרא כה, לה)פעמים, ועוד נאמר (

 ."וחי אחיך עמך" :(שם לו), ואמר עוד "עמך

שאין שום אדם בא  ,ואמרו זכרונם לברכה :וממשיך החינוך
(ישעיהו  בוי הצדקה שיעשה, שנאמרילעניות לעולם בשביל ר

. ואין ישראל נגאלין אלא "והיה מעשה הצדקה שלום" :לב יז)
ציון במשפט תפדה ושביה : "(שם א, כז)בזכות הצדקה, שנאמר 

 . "בצדקה
 כתוב  ,ידך" משלח ובכל, מעשך כל"ב נאמר: צדקה בפרשת
(שמבקש מאחרים שיתנו  המעשה גדול :)ט. בתרא בבא( בגמרא

 :)יז לב, ישעיהו( שנאמר(, העושה מן יותרגורם להם שיעשו)  -
 ובטח השקט הצדקה ועבודת ,שלום הצדקה מעשה והיה"

     .ע"כ ,"עולם עד
 וסאונקל ידך", תרגם משלח ובכל" :)י טו, דברים( הפסוק על

 הושטת היא, הצדקה נתינת כי פירוש, ידך' אושטות 'ובכל
 שזהו -מעשך , חלקים שתי יש דבצדקה, מבואר, היד

ואפשר אם כן , הנתינה שזוהי -ידך  משלח ובכל, המעשה
 לא ובצדקה, ידך מעשה כתוב: במעשר, הדברים לבאר את

 כי לפרש נכון נראה לכן, מעשך אלא, ידך מעשה כתוב
 .העושה מן יותר המעשה לגדול ,הכוונה, מעשך

 
 

ךָ " ֲעִנּיֶ ח ֶאת ָיְדָך ְלָאִחיָך ּלַ ְפּתַ ֹתַח ּתִ   )יא, וט( "ּפָ
 הסולם במדרגות עולה היה פפא רב: ')י ב"ב( בגמרא מסופר

, נפל וכמעט, בעלייתו הסולם שליבת ונשברה, הגג עליית אל
 ועשה דעתו חלשה, עומדו על ונותר נס לו שנעשה אלא

 נידון הייתי הרי, הסולם מן נפלתי אילו: אמר, שנפ חשבון
 רב לו אמר, זרה עבודה עובד של כדינו בסקילה ושלום חס

 אמר שכך, פרנסתו ולא לידך בא עני שמא, רבי: רב בר חייא
 הוא הרי, הצדקה מן עיניו המעלים כל: קרחה בן יהושע רבי

 ... זרה עבודה עובד כאילו
 טעמי שהרי, בתורה וזרמ שאינו דבר שאין ,כתב א"והגר

 תביר דרגא הם לענייך" המילים: "לאחיך של המקרא
 ידו את פותח אינו שאם לומר ,)נשברת מדרגה - שתרגומו(

 המדרגה - תביר דרגא עונשו אז, האביון לאחיו צדקה לתת
 ו]"ר עמוד ישראל' ['מאור                       .  נשברת הסולם של

 

 
 

ָרָכה ּוְקָלָלה ִלְפֵניֶכםְרֵאה ָאֹנִכי ֹנֵתן "   "ַהּיֹום ּבְ

 הזו מתנה זו?
התורה מציגה בפנינו בפרשתנו את עקרון הבחירה, בין 

גם הקללה מוצגת והנה הברכה והקללה, בין הטוב והרע. 
ברכה וחסד. עניינה  נ.ת.ןשורש ה מהותו של כנתינה, כאשר

היתכן?! ומעבר לזה, אם כל רצונו של הקב"ה הוא להיטיב 
כמו שאומרים חז"ל, מדוע ברא את הרע? ומסביר  ,ראיםלנב

שכל קיומו של הרע הוא כדי זצ"ל, הרבי מליובאוויטש 
רק כאשר יש  נתנית )לבחור(בחירה לאפשר בחירה חופשית. 

 ,לפחות. מבין כל הנבראים, כולל המלאכים אפשרויותשתי 
האדם הוא היחיד שניתן לו כוח אמיתי של בחירה. אצל כל 

אף אם נראים כבוחרים, הבחירה כבר "מתוכנתת"  האחרים,
 מבוסס על יסוד הבחירה,, כל העניין של שכר ועונש בתוכם.

 ובלעדיה אין להם מקום. 
לכן, מסביר הרבי, קיומו של הרע אינו לרעת האדם, כי אם 

כדי שיוכל לבחור בטוב ולקבל שכר  ,להיפך. זו ברכה גדולה
", ָאֹנִכי ֹנֵתן" :במיליםמוצדק בהתאם. לכך רומז לנו הקב"ה 

 כדי שלא נפחד מהרע. 
שאין  ביודענו ,ידיעה זו נותנת לנו את הכוח להתגבר עליו

לאפשר אינה אלא כדי לרע מציאות מצד עצמו, וכל מטרתו 
אף היא בגדר  "הקללה"שאיפוא, לנו לבחור בטוב. יוצא 

 ל]משיחותיו של הרבי מליובאוויטש זצ" -[ע"פ "שולחן שבת"   ברכה. 



 

 

ָרָכה ּוְקָלָלה ְרֵאה ָאֹנִכי ֹנֵתן ִלְפֵניֶכם"   )כו(יא,  "ַהּיֹום ּבְ
מרן  אמר שנים כמה לפני: "אתבונן מזקנים" בחוברת מובא
 שהיה המסרים שאחד, שיחה א"שליט שטינמן ליב אהרן רבי

 מי רק חיים, אינם חייו - שטחי באפן שחי אדם :היה ממנה
". ראה" - בצווי טמון יףהוס זה דבר. חיים חייו -שמעמיק 

 שטינמן הרב של השיחה( .במעשיך והתבונן לרגע עצורהיינו
 . התורניים) העתונים באחד התפרסמה

     ...שעשה מעשה בגלל מישיבה בחור זרקו ,זמן באותו
 שלא כדי אברך עם למד ,לישיבה מחוץ הבחור שהיהבזמן 
 .מהלימוד לגמרי יתנתק
 ,קמא בבא במסכת שהק 'תוספות' למדו הפעמים באחת
  .להבין הצליחו ולא פעמים כמה עליו חזרו
 הבחור אולם ,בגמרא הלאה לעבור להמשיך האברך ביקש
 מאוד התפלא האברך, "לולעמ להמשיך חייבים !!!"לא" אמר

 על רבות עמלו כבר הם שהרי, כך מדבר צעיר שבחור
 מה"הסביר:  והבחור? מתכוון הבחור ומה ,התוספות
 ,"שטינמן הרב אמרכך  ,לעמול להמשיך ביםיישח שאמרתי

 ראש דרשת את העיתון של במוסף קרא שבשבת וסיפר
 הרשימו ממנה היוצא והמוסר הדרשה ,א"שליט הישיבה

 .שטחי ולא מעמיק יהיה שבחייו והחליט ,מאוד אותו
 האם ,עבורו מבחן שעת זו היתה ,לתוספות כשהגיעול

 ,לאברך אמר לכןו ,באמת או ,ולחוץ השפה מן היא החלטתו
הסכים  כמובן האברך .התוספות את אתו ללמוד שימשיך

  .רבות) עליו ועמלו ברם המשיכו ,הבינו לא התוספות את בפועל(
 להחזיר האם ,א"שליט שטינמן הרב אצל דיון היה ,למחרת

 ולמעשה ,בדיון השתתף אברך אותו .לישיבה דנן הבחור את
 היה לא ,שהשע המעשה את הישיבה צוות שגוללו אחרי
 נזרק שבגללו המעשה גוף על לדבר לאברך פה פתחון
 שהיה סיפור לכם לספר ברצוני" :האברך אמר. הבחור
. התוספות את כשלמדו שארע מה וסיפר ,הבחור עם אתמול

 ,כאלו משפטים אמר צעיר שבחור הישיבה רבני כששמעו
אלא  שטחי להיות שלא" -העניין  את בפועל לקיים רצונו וכי

 הישיבה ראש להם ואמר כולם התפעלו, בחיים" יקלהעמ
   מעין ,בחייו תפנית שעשה מעידה כזו שמחשבה ,א"שליט

 היא התשובה שמעלת דעו -[והוסיף ואמר לנוכחים  'תשובה'
אשרי מי שזוכה לה, הלואי וכולנו נזכה לחזור  - הכך גבוה כל

 . לישיבה להחזירו אומר גמרו ולפיכך ה],בבתשו
 בישיבה לימודיו את סיים הבחור ,השנים עברו םיבינתי
 ,ילדים הםל נולדו ,אשה נשא .לתפארת משפחה והקים
 . כולל כאברך בהתמדה לומד הוא וכיום

 א"שליט מרן ראש הישיבה מאמר את בעצמו קיים אכן כי
 לחיים זה בזכות וזכה ,חיים הם המעמיקשל שחייו

 .   אמתיים
 תלויים כולם -אחריו של הדורות וכל בניו חיי שחייו,נמצא
 !שהעמיק במה

 

ֶרב ָהָאֶרץ" ל ֶאְביֹון ִמּקֶ י לֹא ֶיְחּדַ  ) יא, טו(..."  ּכִ
 אתם שמעו :ואמר בדרשתו פעם הכריז מקלם המגיד

 לא ואם, לעניים צדקה לתת השם למען תראו !עשיריםה
 והעניים נפש עד מים הגיעו השנה כי לכם דעו ,להם תתנו
 אכפת למי ,ימותו הם אם יש מה רותאמ ואם ,מרעב יגוועו
 הקדושה שהתורה ,המגיד הכריז שוב ,לכם דעו. הזההדבר

 כן ואם, "הארץ מקרב אביון יחדל לא כי" ומבטיחה אומרת
 תהיו ,ברעב לגווע לעניים תתנו ואם עניים שיהיו בהכרח
 ...האביונים אתם ותהיו מקומם את לתפוס מוכרחים אתם

ה ָיְדךָ " ָכל ַמֲעׂשֵ ה ּבְ ֲעׂשֶ ר ּתַ  )כט, יד(" ֲאׁשֶ
 הם .יהודי לסוחר למכירה תבואה מביא שהיה באיכר מעשה
 התבואה שקי את שוקלים שהיו שבשעה ביניהם הסכימו
 תבואה שק כל כנגד בקיר חריץ חורט הסוחר היה ,יםיבמאזנ
 שכמספר וידעו ,החריצים את סופרים שניהם היו כך ואחר

 התבואה שקי של ם)(תשלוהפדיון  מספר כן ,החריצים
 של זו שדרך בדעתו האיכר נמלך ,לימים. האיכר שהביא
 אחד את לטשטש הסוחר יכול שהרי ,בה יש סכנה חשבון

 ,כןעל  .תבואה של פדיה יפסיד והוא הקיר שעל הסימנים
 שישקל תבואה של שק כל כנגד :אחרת דרך לסוחר הציע

 מנוי כך ואחר ,צלחת גבי על מטבע הסוחר ישים ,במאזנים
 . ון (תשלום)הפדי מספר את וידעו המטבעות את

 כח האיכר עצר לא ,מעשה בשעת ברם, כך נוהגים התחילו
 היה ,במעשיו מבחין אינו שהסוחר וכשראה ,יצרו את לכבוש
 המטבעות מערימת מטבע נוטל ,בחשאי ידו לשלוח ממהר

 אחר לו משלם היה הסוחר .כיסו לתוך ומשלשלה שבצלחת
 ויצא ,שבצלחת המטבעות מספר לפי אההתבו שקי על כך

 . ..עצמו של מהצלחת גנב שהאיכר
 על קְצחוֹ  תְּכֶׁשּבַ  ,לספר "חיים חפץ"ה רגיל היה ,זה סיפור
 מאחיהם ידם יקפצו שאם החושבים אלה כל ,שפתיו
 אותו של כמנהגו ממש הם נוהגין הרי .יתעשרו הם, האביון
 את עלינו שישפיע יתברך בחסדיו אנו תלויים שכן .איכר

 "]חיים חפץ"ה משלי[                                             . ברכתו
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 התורה   בברכת   

 ברינה    ן  רוֹ 

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

 דוק לע"נ מו"ר אבי : יעקב בן רחל וצ                              
 סרח בת שמחה ויוסף-לע"נ מרת אימי: שרה            
 לע"נ חמי : מרכוס מרדכי בן רבקה ויוסף        

 : יהודה בן טובה נפתלי בן רוזה : לע"נ סמי בן שמחה :לע"נ               
 : לע"נ משה אהרון בן מאיר יצחק           חיים בן אסתר :נ"לע               

 יעקב בן סאלם -ומרים : לע"נ דוד אבא בן אריה לע"נ: צבי               
 רחמים בן חאורו אברהם -: לע"נ לע"נ: בנימין בן שולמית                
 יפה נדרה בת נעימה-מינה בת מרדכי שמואל : לע"נ -הרבנית  :לע"נ                
 כתון בת חביבה -רים : לע"נמ בת בלור רחל-מרים בת עזיזה : לע"נ :לע"נ                
 רחל בת חנה -נזימה בת טובה : לע"נ -שמחה בת סרח : לע"נ: לע"נ                
  "נ אורה (שמעה) בת יוסף: לע לע"נ: אפרים בן ציון ורבקה                

 : אריה (לאון) בן מלכה : זהבה ועקנין בת אטולהצלחה  
 : מתנאל בן איריס. זיווג הגון  
        
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3828752-050 -בסלולרי  ולתרומותלהקדשות  ,להזמנות
 Ronbarina@gmail.com:או במייל
 השרון רמת 2 קוצרה' רח: כתובת

 מצוה לתרום מכספי מעשר לזיכוי הרבים
 מת השרוןר 2 קוצרה : רח' ניתן לשלוח צ'ק לכתובת 

 לרפואת: 
 מו"ר הרה"ג יעקב בן מרים    

                הרב מאיר בן כמסאנה : יהודה בן אסתר
 יעקב ישראל בן גלית : אורטל בת גלית

  :חיים בן אסתרדוד בן שרה : ת דינהפאולה ב
      מרים קרן בת רבקה : אילה בת ציפורה   

 השרה בת רבקה : שרה תהילה בת חנ
  פיבי בת חביבה בן חמואברהם בן אנט : 

 רחל בת נוארה: נורית בת רחל: זהבה בת הודיה 

 לזרע של קימא: 
 יהודה יחזקאל יוסף בן רחל מרים

 למה בן לאהאהרן בן צילה: נפתלי ש
 שושנה רייזל בת מינה

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

 יובל בן שלומיתנדרה :  יס בת יפהראי
 הודיה בת ציפורה : רחל בת חיה

 יעל ברכה בת אביגיל

: "הביאו את כל המעשר אל בית (מלאכי ג, י) כתוב
; אין לו לקב"ה בבית (ברכות לג:) איתא בגמרא האוצר",

: (ישעיהו לג, ו)גנזיו אלא אוצר של יראת שמים שנאמר 
  .""יראת ה' היא אוצרו
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 בס"ד
 
 
 
 

                                                                                     
 "כי אתה עמדי" - ראהפרשת 

ֵהיֶכם 'ָּבִנים ַאֶּתם לה"על הפסוק בפרשתינו  א  ֱא
אוִתְתּגֹ  (יד, א)  "תָלמֵ  ָתִׂשימּו ָקְרָחה ֵּבין ֵעיֵניֶכם ְדדּו ְו

כותב האבן עזרא כי לכאורה יש להבין, מה הקשר בין 
תחילת הפסוק 'בנים אתם'... לסופו של הפסוק 'לא 
תתגודדו' שזו אזהרה שלא להתאבל יותר מדי? אלא, 
ביאר את הקשר כך: בנים אתם לה' והוא אוהב אתכם 
יותר מאהבת אב לבנו לפיכך לא תתגודדו ותצטערו על כל 

כל מה שיעשה לטוב הוא, ואם לא תבינוהו מה שיעשה, כי 
כאשר לא יבינו הבנים הקטנים מעשה אביהם רק יסמכו 
עליו, כן אתם! וממילא אל תתגודדו, לא תתאבלו על המת 
יותר מדי, כי כל מה שעשה ה' לטובה ואף אם לא תבינו 

מעשה זאת. הגאון מוילנא זצ"ל ביאר זאת במשל נפלא. 
לתרבות רעה, כל  במלך גדול שהיה לו בן שיצא

הניסיונות לחנך ולהדריך אותו היו לשווא. בן זה התחבר 
לחבורת פושעים מהסוג הגרוע ביותר ודבק בכל 
ההרגלים הרעים שלהם ובהתנהגותו גרם למלך בושה 
רבה. המלך לא היה יכול לסבול זאת, ובמצוקתו הקשה 
פנה אל טובי המחנכים והיועצים שיעזרו לו. כולם הגיעו 

שהדבר היחידי שאולי יוכל להציל את בן המלך  למסקנה
המתדרדר, הוא להעלותו על אוניה ולהביאו לאי מרוחק, 
מבלי יכולת לשוב לארמון בכוחות עצמו. אולי כך, טענו, 
בדרך זו ילמד לקח. המלך קיבל את הדברים ובלב כואב 
שלח שליחים שהעלוהו לאוניה. הבן ניסה להתנגד, אך 

איפשרו לו להימלט. האוניה  הם אחזו בו בכוח ולא
הפליגה למרחבי הים, ולאחר זמן ממושך הגיעה לאי 
בודד ומרוחק בלב ים, שם הורידו את בן המלך בכוח מעל 
הסיפון והשאירוהו על החוף. הנער צעק וצווח, ניסה 
לאחוז בקרשי האוניה, אך שליחי המלך ניתקוהו בכוח 

מקום. והורידו אותו אל החוף ואז האוניה עזבה את ה
ישב בן המלך על החוף, בכה על מר גורלו וקונן "מי ידאג 
לי? מי יטפל בי? מי יסתכל עלי?". והנה חלף על ידו 
אדם זקן. בכיו של הנער הגיע לאוזניו והוא פנה אליו 
בחום ושאל אותו "מה לך, נער? מדוע אתה ממרר 
בבכי?". טוב הלב שהקרין הזקן שבה את לבו של הנער 

בגלוי לב מי הוא ומה עבר עליו. אמר לו  והוא סיפר לו
הזקן "אל תירא, אני מזמין אותך לבוא אל ביתי, כל 
הילדים שלי כבר נישאו, ועל כן יש בביתי מקום 
בשבילך. אומנם, אין זה בית מלכים, אבל בהחלט אוכל 
להחזיקך שם, אתה תעבוד במשק שלי, בשדה וברפת, 

". לבן המלך ובתמורה תקבל מזון למחייתך ומקום לינה
לא היתה ברירה. במצב שלו היתה זו הזדמנות נדירה 
שמישהו חמל עליו והסכים לאוספו אל ביתו. הוא חי 
בבית הזקן, סייע לו בעבודות השונות, הכיר את הסביבה 
ורכש לו חברים, מדי פעם היה בן המלך יוצא לטיול 
במרחבי היערות שבאותו האי, ולא פעם קרה שתוך כדי 

ה היער, הגיחה לעברו חיית טרף מסוכנת. טיול במעב
הוא נבהל מאוד וכאשר החיה התקרבה אליו והסכנה 
היתה ממש מוחשית, באותו רגע הופיע מאי שם צייד 
שירה בחיה והרג אותה והציל את חייו. תופעה זו חזרה 
פעמים מספר, ותמיד ברגע האחרון היה מופיע אדם 

תו ומצא ומציל אותו. יום אחד טייל בן המלך להנא
חבורה של נערים פוחזים וריקים והתחבר אליהם. 
בלכתו איתם ברחוב, תפס אותו אדם לא מוכר, גרר אותו 
הרחק מהם ונתן לו מכות הגונות ואמר לו "הנערים הללו 
אינם חברה מתאימה בשבילך, לך הביתה!". והנה לאחר 
היותו באי כבר כמה שנים, הלך בן המלך ברחוב עם 

 ופתאום החל לרקוד. חבריו שהיו עמו חבריו (הטובים)
 
 

חשבו שנטרפה עליו דעתו, אמרו "מה קרה לך, האם 
נשתבשה עליך דעתך?". הוא חייך אליהם ואמר "בואו 
ואסביר לכם למה אני רוקד. תוך כדי הליכתי ברחוב 
פתאום התבררה לי ידיעה, שתירצה לי בבת אחת כמה 

השולט על וכמה קושיות, דעו לכם שאבי הוא מלך חשוב 
הרבה מדינות, אבל אני לא התנהגתי כראוי לבן מלך 
וגרמתי לאבי בושה רבה ונוראה עד שלא נותרה לו ברירה 
אלא להגלות אותי לאי זה, שאין בו אף אחד שמכיר אותי 
ויכול לעזור לי. היום, תוך כדי הליכה ברחוב, שיחזרתי 
לעצמי את אשר עבר עלי מאז בואי הנה, ושמתי לב 

מקרים מוזרים שאירעו לי. בזמן שהגעתי לאי,  לשרשרת
לאחר שנזרקתי אליו על ידי שליחי אבי מהאוניה, ישבתי 
על החוף בוכה ובודד ופתאום הגיע אדם זקן אשר דאג 
לכול מחסורי. היום, לאחר תקופה ארוכה שאני גר בביתו, 
אני יודע בבירור שאף פעם הוא אינו עובר באיזור החוף. 

עצמי מדוע הוא הגיע דווקא באותו  התחלתי לשאול את
היום אל החוף, ובדיוק באותה שעה שהגעתי אני? וכך גם 
הרהרתי לגבי שאר המקרים המוזרים, איך זה יכול להיות 
שתמיד ברגע הנכון, בהיותי במעבה היער בסכנה עצומה, 
מופיע אדם ומציל אותי?! וכך גם אז, כשהלכתי עם 

לי מכות נוראות  הנערים הריקים, בא אלי אדם שנתן
והרחיק אותי מחברתם. מה עומד מאחורי כל המקרים 
המוזרים הללו? שאלתי את עצמי. פתאום תפסתי את 
העניין! אין כל צל של ספק שאבא שלי עומד מאחורי כל 

הוא אבא, ואבא לא יזרוק  –המאורעות הללו, כי אבא 
סתם ילד לאי בודד בלי משענת, בלי עזרה וסיוע. עכשיו 

בין שכל האנשים הטובים הללו שהצילו אותי, הם אני מ
אנשים שנשלחו על ידי אבא. אין ספק שאבא שלי שלח 
את כולם כדי שיעקבו אחרי ויגנו עלי בעת הצורך. פתאום 
תפסתי שיש לי אבא כזה ואתם מתפלאים שאני מתחיל 

וזהו שביאר האבן עזרא: בנים אתם לה' והוא  לרקוד?!".
אב לבנו, לפיכך לא תתגודדו אוהב אתכם יותר מאהבת 

ותצטערו על כל מה שיעשה, כי כל מה שיעשה לכם לטוב 
 הוא.

ומבדי הדברים הרינו נוחלים עתה היבט הבנה מאיר 
בדבריו של נעים זמירות ישראל (תהלים כג) "מזמור לדוד 

על מי מנוחות  ירביצני. בנאות דשא לא אחסרה' רועי 
דק למען שמו. גם כי במעגלי צ ינחני. נפשי ישובב ינהלני
שבתך עמדי.  אתהלא אירא רע כי  בגיא צלמוותאלך 

אמר ה"בית ישראל"  –המה ינחמוני". על כך  ומשענתך
 –שמי שחי בהכרה שהקדוש ברוך הוא הוא הרועה אותו 

אינו חסר מאומה. עוד הוסיף, שעל כך התפלל דוד המלך 
, שאף פעם לא אחסר "ה' רועי לא אחסר"עליו השלום: 

האמונה וההכרה שה' רועי, באשר האוחז בסגולה זו,  את
כל שאר הצרכים, הקטנים והגדולים, המצויים בעולמנו, 
נראים בעיניו פעוטי ערך כל כך, עד שהעדרם אינו מפריע 
לשמחתו. הם הם הדברים האמורים בהמשך מזמור זה 

. "גם כי אלך בגיא צלמוות, לא אירא רע, כי אתה עמדי"
וך הוא מלווה את האדם ואוחז בידיו ההכרה שהקדוש בר

ללא הרף, מקנה לו את הכוח להתגבר על כל הקשיים, עד 
שאפילו בהיותו בגיא צלמוות, הוא אינו ירא. הגאון רבי 
ישראל אליהו ויינטרויב זצ"ל מסביר נפלא כיצד דוד המלך 
מתאר בפסוקים אלו את בטחונו ואמונתו בבורא עולם 

זה. הראשון, בעת שגשוג  בשני סוגי מצבים, זה לעומת
כלכלי, ברכה בשפע כשלא חסר לו מאומה "ה' רועי לא 
אחסר. בנאות דשא..." והשני, בעת צרה ומצוקה. ולא 

 סתם צרה אלא מצב של חשכה מוחלטת, הסתר פנים
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גמור, אותו מכנה דוד "גיא צלמוות". בנוהג שבעולם, 
 בזמנים הטובים כאשר הכל הולך כשורה, אז האדם מכיר

יותר בהשגחת ה' ופיו לא פוסק מלהלל ולשבח על כך שה' 
איתו ולא מחסיר ממנו כל טוב. ואילו כאשר נקלע לעת 
צרה ואינו רואה כל סיכוי הכיצד יוכל לצאת ממנה, אזי 
נשמע מפיו "אוי, אלי, למה עזבתני, מדוע רחוקה 
ישועתי"... כך היא ההשקפה וההרגשה הטבעית אצל בני 

ה הפלא רואים אנו כי האמונה האדם. והנה למרב
בהשגחת ה' מזווית ראייתו של דוד המלך שונה מזו שאצל 
כל אדם. שכן במצב הראשון של 'לא אחסר', 'נאות דשא', 

כשהכל הולך כשורה ויש לו גילוי והארת  –'מי מנוחות'... 
פנים, אז פונה דוד לקדוש ברוך הוא בלשון "נסתר": 

ינו מדרגה פחותה יחסית דהי ירביצני, ינהלני, ינחני...
בבהירות ההכרה בהשגחת ה'. והנה לעומת זאת כאשר 
הוא מתאר את המצב הקודר אליו נקלע "כי אלך בגיא 
צלמוות..." דווקא אז מתבטא דוד המלך בלשון "נוכח": 

..." דהיינו, שכביכול שבתך ומשענתךעמדי.  אתה"כי 
אפילו בתוך ההסתר פנים מרגיש הוא את התגלות ה' 

סדיו הרבים, כאילו הקדוש ברוך הוא עומד "נוכח" וח
 לידו. ולכן "לא אירע רע"!!!

ומה ערבים דברי הגאון הצדיק רבי איסר זלמן מלצר 
זצ"ל (מובא בספר "דרך עץ חיים") שביאר את הכתוב 
"גם כי אלך בגיא צלמוות לא אירא רע כי אתה עמדי, 

ב משל לאעל פי משל:  –שבטך ומשענתך המה ינחמוני" 
שטייל עם בנו בתוך יער, לפני כניסתם אל היער הזהיר 
האב את הבן באזהרה חמורה לבל ייפרד ממנו אפילו 
לרגע, כי יסכן את חייו בזה. לאחרי שטיילו קצת, הבחין 
הילד בדבר מה שמשך את תשומת לבו, נשמט מאביו 
ופנה לצידי הדרך. האב שלא הרגיש שהילד עזבו המשיך 

צה הבן לחזור אל אביו, לא הצליח בדרכו, ואכן כאשר ר
למצאו. הילד היה מאוד מבוהל והחל לבכות ולחפש את 
אביו במעבה היער. תוך כדי חיפושו תעה עוד יותר בסבך 
העצים. השמש שקעה וחשיכה השתלטה על היער. 
ממרחק נשמעו קולות זאבים, אריות ודובים, המחפשים 

עזים הוא טרף, והילד בוכה מתוך פחד נורא, ובגעגועים 
מחפש את אביו. לפתע הוא הרגיש שמישהו הגיח 
מאחוריו וסטר לו על לחיו... והנה, לפני שהספיק הבן 
להשמיע מפיו זעקת כאב הבחין שהסוטר הוא אביו. 
במקום לזעוק על כאבו, התמלא הילד שמחה וגיל וקרא 
 ברוב אושר "אבא, אבא, כמה מאושר אני לחזור אליך!".

דם המתייסר ביסורים, כל אימת כן, כך הוא מצב הא
שהינו חוטא הרי הוא הולך ומסתבך בתוך החושך 
ומתרחק בכך מאביו שבשמים. אולם, כאשר יודע הוא 
להבחין שעה שמתייסר הוא ביסורים כי הקדוש ברוך 
הוא המייסרו על אשר הרחיק עצמו ממנו, מציפה אותו 
אז שמחה גדולה על קבלת המכות, ביודעו שמנת יסוריו 

אה לו מבורא עולם, כי בן אהוב הוא אצל אביו שבשמים ב
הדואג ושומר עליו. וזוהי כוונת הפסוק "גם כי אלך גיא 

המייסר, והן  –צלמוות, לא אירא רע" כי הן "שבטך" 
ידיעה זו מובילה אותנו להבנה   "משענתך" המה ינחמוני!

באופן מידי ונחרץ, שכל הייסורים שבאים עלינו זה 
, והכול נובע ממקור החסד והרחמים. בגזירת עליון

בהקשר זה מסופר כי ב'חברה קדישא' בעיר פלונית היו 
נוהגים הקברנים שלאחר סיום הלוויה מצטופפים היו 
בחדר הטהרה ולוגמים מעט יי"ש, להרוות נפש צמאה. 
פנו בני משפחה אחת לרב העיר בקובלנה, כי יש בזה 

ברה קדישא, משום זלזול בכבוד המת, קרא הרב לבני הח
והוכיחם על כך: 'כאן שוכבים מתים ואתם נכנסים 
לשתות קוניאק?'. ענו אנשי החברה קדישא, כי בכל 
לוויה מדברים האנשים ביניהם איך הנפטר מת... זה 
מאשים את הרופא וזה מסביר את התאונה וכו', אנחנו 
רוצים להוכיח 'שהכל נהיה בדברו', לכן אנו נכנסים 

אמר להם הרב, אם כן, שתו מעט  לשתות מעט לחיים.
מים ויערב לחככם, מדוע קוניאק? נענו בני החבורה: 
 'יהודי המכיר במצב הזה שכול מה שקורה עימו זה נהיה

 
 

בדברו והכול בגזירת עליון, האם לא מגיע לו על כך כוסית 
כלפי מה הדברים אמורים? גם בזמנים קשים  קוניאק?...

נעשה בגזירת עליון ואין אסור לשכוח לרגע שהכול בעצם 
לו לאדם אם כן על מה להצטער, גם המצב הנוכחי שלו זה 
נהיה בדברו של הקדוש ברוך הוא. ברוח דברים אלו נביא 

בעל  את הסיפור המפעים הבא המובא בספר 'שביל הזהב':
תשובה אחד, החליט לנסות ולקרב ליהדות את חבריו 

ורה הקרובים מאותם זמנים רחוקים בהם לא שמר ת
מצוות. הוא הזמין אותם לערב הרצאות בביתו, הכניסם 
לסלונו הקטן, וככיבוד, הגיש להם פלחי אבטיח. כאשר 
יצא לרגע קט, כדי להמשיך ולהגיש לפניהם כיבוד נוסף, 
שמע קולות של ויכוח ביניהם, הוא הטה את אוזנו ושמע 
כי הוויכוח ניסוב אודות הברכה, שאותה יש לברך על 

אה מפני הכבוד שרחשו כולם לחברם הדתי, אבטיח. כנר
כן, כל אחד החליט -לא רצו לאכול בביתו ללא ברכה, ועל

"אבטיח  –לשלוף את ידיעותיו ביהדות ולומר מהי דעתו 
"תלוי  –הוא פרי", "ולכן מברכים עליו 'על פרי העץ". 

היכן מגדלים אותו", הניף אחר את ידו בביטול, "אבטיח 
–ים עליו בורא פרי האדמה". גדל באדמה, ולכן מברכ

"ואני אומר לכם", קם הנמרץ והעוצמתי מכולם, 
"מברכים עליו "שהכל נהיה בדברו"... שאר החברים 
שתקו והביטו בחברים הידענים שלהם, מצפים לשובו של 
בעל הבית, שוודאי יוכל לפתור את החידה. כשנכנס בעל 
 הבית לסלון, הם שתפו אותו בוויכוח והוא נענה מיד
ואמר, שברכתו 'בורא פרי האדמה', כמובן. בשלב זה 
נראה היה כי העניין נרגע אך להפתעת כולם, קם הבחור 
הנמרץ, ואמר בהחלטיות "הברכה היא 'שהכל נהיה 
בדברו', ואני אומר לכם, שזה עובד!". שבעה זוגות עיניים 
ננעצו בו בחוסר הבנה. בחלל החדר ריחף תימהון על 

ל אומץ לבו, להתווכח עם חברם הידענות שהפגין, וע
שומר המצוות. אך הוא המשיך בשלו "שהכל" עובד על 
אבטיחים, מניסיון... חזר שוב ושוב על אמרתו התמוהה. 
ולאחר רגעים ספורים, החל בסיפורו. "היינו קבוצת 
טנקיסטים, שגויסה במלחמת יום הכיפורים. נלחמנו 

ים, במדבר סיני. הפלוגה שלי מנתה כמה עשרות טנק
והוטל עלינו להתקיף מוצב מצרי, המשימה לא הייתה 
נראית קשה מידי, אך משמיים רצו, כנראה אחרת. 
המצרים ירו פגיעות מדויקות, וכמעט רוב הטנקים שלנו 
הושמדו וכשראה מפקד הטנק שלי שהמצב נואש, צעק 
בייאוש לכולנו: 'חברה, אולי מישהו יודע איזה תפילה של 

להתפלל לבורא העולם, שיושיענו דתיים, שאותה נוכל 
מהתופת הזו?' שתקנו כולנו, איש מאתנו לא ידע, כיצד 
באמת מתפללים הדתיים? חשבתי בלבי, מה ממלמלים 
הם שעת תפילתם? אף אחד לא יודע? ואז נשמע שוב קולו 
של המפקד, כאילו חש שבתשובה זו תלויים חיינו וגם 

כל דבר הנדמה אנחנו 'נדבקנו' בתחושתו ונאחזים כטובע ב
לנו כיציב ונכון. 'אני מכיר תפילה אחת', נענה אחד 
הבחורים בהיסוס, 'אבל אינני בטוח שהיא מתאימה לזמן 
כזה'... הבטנו בו כולנו בציפייה דרוכה, והוא סיפר: בכל 
פעם שאני מגיע לביקור אצל סבי הדתי, הוא מכבד אותי 

על בשתייה, ומלמד אותי לברך ולהודות לבורא העולם 
כך', המפקד חייך באושר וצעק לעברנו בהתרגשות "יש! 
יש לנו פתרון, למצב הנואש שאנו שרויים בו. למדנו כולנו 
את נוסח הברכה הקצר. וכשהיינו מוכנים, סימן המפקד, 
ופגז הורד לקנה. 'כשנירה את הפגז, תצעקו כולנו את 
הברכה בכל הכוח', הורה לנו. ואנו כחיילים ממושמעים 

בראשינו, מחכים לנס שיתרחש. הכול היה מוכן הנהנו 
ובטרם נורה הפגז הראשון זעקנו כולנו בכל לבנו "ברוך 
אתה ה' אלוקינו מלך העולם שהכול נהיה בדברו", הפגז 
אכן פגע במיכל הדלק של הטנק המצרי והטנק כולו עלה 
בלהבות. 'טנק מצרי מכוון אלינו את הקנה' זעק אחד 

ן לשליחה, ושוב צעקנו כולנו החיילים, פגז נוסף הוכ
"ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שהכול נהיה בדברו". 
נס נוסף התרחש והטנק השני נפגע בצריחו והחל עולה 

 בלהבות. כך השמדנו טנק אחרי טנק. לפני כל ירייה, 
 
 



צעקנו בכל לבנו "שהכול נהיה בדברו". ובכל פעם 
רייה, נדהמנו מחדש מהצליפה המדויקת, מתזמון הי

ומההצלחה הברורה. לאחר שעות רבות של לחימה, בהם 
הוכו בזה אחר זה הטנקים המצריים, החלו השאר 

רו לי", פנה נסוגים לאחור. הצלחנו במשימה! "רק תאמ
המספר אל כולם, "האם אתם לא חושבים כי מה 
שמצליח להשמיד טנקים מצריים בזה אחר זה, לא 
'יעבוד' על אבטיחים?!" הבחור סיים את דבריו לקול 
תשואות השומעים. כולם הביטו בו מחויכים כשהם 

 מנסים לדמיין את ההצלה הפלאית ונהנים מן התושיה.
המתרחשת אצל רבים הנה אנו עדים כיום לתופעה 

מאיתנו: הקשיים וסערות החיים הנקרות בדרכנו. אדם 
מתעורר בבוקר ופתאום הוא נקלע לצרה שהוא לא היה 

פטירה, פציעה, מחלה קשה, מצב כלכלי  –מוכן לה כלל 
הלם ותסכול אלו אולי התחושות אותן  -קשה וכדומה

הוא מרגיש ולפתע הוא חש שהוא פשוט לא יכול לעמוד 
נפשי הקשה שאליו הוא נקלע. אין ספק שאדם במצב ה

מצב זה הוא קשה מנשוא  –שאינו שומר תורה ומצוות 
עבורו. אך מנגד אנו רואים את אותם המקרים אצל 
אנשים שומרי תורה ומצוות ותגובותיהם שונות "ה' 
יעזור", "ברוך ה' שלא קרה יותר גרוע", "הכול לטובה" 

לאותם מקרים תהיינה וכו'. אם כן, איך ייתכן שהתגובות 
כה שונות וכה קיצוניות, הרי מדובר בסך הכל בבני אדם 
שאירועים מעין אלו צריכים להשפיע עליהם על מצבי 
רוחם ועל הרגשותיהם הכלליות. לשאלות אלו יש תשובה 

הפטיר הרב  –יהודי  .יהודי אף פעם לא נמצא לבדאחת: 
צב צריך תמיד להרגיש בכל עת ובכל מ –פינקוס זצ"ל 

 –שה' איתו!...והוא המחיש זאת בספרו "נפש שמשון" 
כאשר שב הרב אורי "שערי אמונה" על ידי מעשה שהיה. 

זוהר שליט"א בתשובה ועזב את חבריו משכבר הימים, 
הם ביקשו ממנו לספר להם לפני הפרידה בדיחה 
אחרונה, והוא נענה לבקשתם, וכך סיפר: שני בחורים 

ה אותם שוטר והחליט לעקוב דתיים נסעו על אופנוע, רא
אחריהם כדי לתפוס אותם על איזושהי עבירת תנועה 
ולתת להם דו"ח. זמן רב עקב אחריהם, ולא תפס אותם 
על שום עבירה. הם נסעו כחוק. לבסוף התייאש. הוא 
עצר ושאל אותם "כיצד יתכן שנסעתם זמן כה רב מבלי 
לעבור שום עבירת תנועה?". ענו לו הבחורים "פשוט 
מאוד, ה' איתנו!". "זהו זה, תפסתי אתכם" קרא 

 השוטר "שלושה על אופנוע!...". 
עם ההרגשה הזאת נבין עתה ביתר בהירות את החידוש 
הנפלא הבא אשר שמע הגאון רבי מרדכי מן זצ"ל מאת 
רבה של סלונים, הגאון רבי לייב פיין זצ"ל. הנביא ישעיה 

באהבתו  ומלאך פניו הושיעם לא צראומר "בכל צרתם 
ובחמלתו הוא גאלם" (ישעיה סג, ט). הקרי והכתיב 

צר" אבל הקרי  לאשבפסוק אינם שווים! הכתיב הוא "
צר". ונשאלת איפוא השאלה: איך אנו מסבירים  לוהוא "

את הפרדוקס המוחלט, כאשר הקרי והכתיב סותרים זה 
צר"  לאאת זה. מצד אחד משמעות הכתוב היא שה' "

יחד בצרותינו, ומצד שני אנו  היינו שהוא לא עמנו
צר" שהמשמעות היא שגם ה' כן צר עמנו?  לוקוראים "

ה' צר עימנו במצוקותינו  –צר"  לווכך פירש "בכל צרתם 
הוא חש בצער ליבו של כל יהודי. ואז כאשר ה' עימו "בכל 

צר" הצרה חולפת, פורחת לה, היא אינה צרה,  לאצרתם 
 כך טוב!  כל –כי אם הקדוש ברוך הוא איתי 

הבה ונראה מהסיפור שלפנינו המוביל אותנו לתובנה כי 
כאשר האדם צועד עם אמונה תמימה בבורא יתברך ושכל 
מה שקורה איתו הכול זה בגזירת עליון הרי שבכך זוכה 
הוא לראות במצבו סייעתא דשמיא בהשגחה פרטית 

 מופלאה...
ברוך אני גר באשדוד וכבר לא איש צעיר, מגדל משפחה ברוכה  

השם, חמש עשרה שנים עבדתי באותה עבודה והיינו מאושרים. 
הכל עבד מצויין, אלא שבשנה האחרונה נכנס בוס חדש. כך או 
כך, הבוס החדש הגיע למקום העבודה על מנת להקפיץ ולשדרג 

 עובדים אנו כבר שנים אותו, זאת למרות שבמקום העבודה שלי
 
 

עידן חדש היום, כבר לא  רבות באותה צורה, מרוויחים יפה, אולם
מסתפקים במה שיש, חייבים לשדרג ולעלות מעלה מעלה. כך 
חשב גם הבעלים של המקום, ומשכך, נכנסנו למהומה: מוסיפים 
יועצים, מחליפים עובדים, משנים תנאים. בשנה האחרונה בא 
'פרעה חדש אשר לא ידע את כל היוספים' והתחיל לעבוד כמו 

ינה עדינה... במקום שבנינו בו רקמת בולדוזר, בתוך חנות חרס
חיים עדינה במשך שנים התחילו בעיות בין עובד למשנהו, וכולם, 
וכל אחד לחוד עם הבוס. הייתי חייב לתמרן בין היחסים העכורים 
שהחלו להתפתח במקום העבודה ולשמור על מקומי אשר הפך 
למשימה שואבת כוחות וזמן. לא יכולתי להמשיך יותר ולכן 

תי לעזוב את העבודה. לא היו לי הצעות אחרות וידעתי שאני החלט
עושה שטות גדולה, אבל לא יכולתי יותר. התחלתי לסבול מכאבי 
ראש איומים והרופא מצא שלחץ הדם שלי זינק תלולות משיעורו 
הנורמלי. לא היה לי ספק מאיפה זה מגיע וידעתי שאחרי לחץ הדם 

הייתי על סף פיצוץ. באותו תבוא סכרת, ואחריה, מי יודע מה... 
ערב קבעתי ראיון עם בעל עסק בבית שמש. אומנם אין לי רכב 
אבל יש לי רישיון, ואם הדברים ייצאו אל הפועל אקבל רכב 
ואתחיל לנסוע על קו אשדוד בית שמש. אבל בינתיים אין לי רכב 
ואני תלוי בשירותי התחבורה הציבורית. האוטובוס שיוצא 

ות רבות עד שהוא יוצא מהעיר, אני גר ממש מאשדוד אוסף בתחנ
באמצע ואני יודע מתי הוא אמור להגיע לתחנה שלי, ומעולם לא 
פספסתי אותו. אולם באותו ערב דווקא, כשהגעתי לתחנה, הספקתי 
לראות את זנבו של האוטובוס יוצא מהרחוב... הפסדתי אותו בחצי 

קרוב ביותר דקה ולא יותר. אין אוטובוס אחריו בשעה הקרובה. ה
הוא עוד ארבע שעות! עמדתי בתחנה זועם על עצמי ועל כל 
העולם. מדובר בראיון עבודה! אני לא יכול להפסיד אותו! איזה 
רושם זה יעשה? עמדתי בתחנה שמוט ידיים, מה עלי לעשות? אין 
ביכולת הכלכלית שלי לממן מונית לבית שמש. בעודי שוקל את 

בה נוסע יחיד. 'אתה צריך לבית האפשרויות עצרה לידי מונית ו
שמש?' שאל הנוסע. 'כן' עניתי בהפתעה. 'הכנס, אנחנו נוסעים'. 
בדרך הוא מסביר, כי אשתו תקועה בבית שמש בטעות. היא נסעה 
עם התינוק לאיזו בדיקה בירושלים ושם בתחנה חזור טעתה ועלתה 

לאשדוד. היא  450במקום קו  418על האוטובוס לבית שמש, קו 
ה מותשת ועייפה והתבלבלה... 'היא לא יכולה לחכות הית

לאוטובוס הבא שיחזיר אותה מבית שמש, גם הוא בעוד ארבע 
שעות, היא לא יכולה לנסוע בלילה עם נהג מונית לבד משם לפה, 
אז לקחתי מונית. לפעמים אין ברירה, כי הספדתי בדקה את 

עוד כאלו האוטובוס שנסע עכשיו. עברתי בדרך וחשבתי שאולי יש 
שהפסידו, נעשה מצווה בינתיים, אז נסענו דרך התחנות והנה 
מצאנו אותך'. הודיתי שלא ידעתי מה לעשות והוא ממש הציל 
אותי. הגענו לבית שמש, הודיתי לו בחום וירדתי. עד מקום 
הפגישה שלי היה עלי ללכת חמש דקות ברגל, ובעוד אני תוהה 

עסיקי אולי לעתיד התקשר צלצל הטלפון. מ –לאיזה כיוון ללכת 
להגיד, שהוא מצטער מאוד, אבל הוא יאחר בשעה. "קרה לי משהו 
לא צפוי ועל כן אגיע שעה מאוחר יותר לאותו מקום". אמרתי 
בנימוס 'תודה'. מה עושה יהודי? מחפש בית כנסת קרוב והולך 
ללמוד משהו. לי היה חבר שגר בבית שמש וחשבתי להפתיע אותו 

נסת שלו, כדי לפגוש בו שם. ידעתי את שם בית ולבוא לבית הכ
הכנסת ושבערב אחרי העבודה הוא מגיע לשם לתפילת מעריב 
ולשיעור תורה. עצרתי מונית ונתתי לנהג את שם בית הכנסת. הנהג 
שאל כמה פרטים אולם לא ידעתי להשיב, כל מה שידעתי זה שם 

אל תוך בית הכנסת ולשם נסענו. אחרי נסיעה לא קצרה ולא זולה 
תוכה של העיר שהתבררה לי כגדולה בהרבה ממה שחשבתי, 
עצרנו ליד מבנה נמוך, שילמתי לנהג ויצאתי. כשנכנסתי, הבנתי 
מיד שמדובר בטעות גדולה, בית הכנסת היה רחוק מלהיות שייך 
לחוג של חבר שלי. התברר לי כי מדובר בבית כנסת בעל אותו שם, 

הגיע למאה מעלות או יותר כמעט בדיוק. הדם הרותח שלי כבר 
ואיים להתפוצץ בעורקיי. 'הירגע אפרים, הירגע, אף אחד לא אשם 
כאן, גם לא אתה, ככה כיוונו מלמעלה' אמרתי לעצמי, כמו שאני 
רגיל תמיד להרגיע את עצמי בקול פנימי. הרגשתי שהערב הזה 
הוא די והותר בשבילי! במיוחד אחרי יום עבודה מפרך ורצוף אי 

ומריבות וחוסר הסכמה כמו שרווח לאחרונה בימי העבודה הבנות 
שלי. מה אעשה עכשיו? אקח מונית לחפש את בית הכנסת השני? 
החלטתי שלא. אשאר בבית הכנסת עד לפגישה. הספרים הם אותם 

 ספרים, התורה אותה תורה, רק האברכים אחרים. אז מה. הוצאתי
 
 



על כתפי.  לעצמי גמרא מארון הספרים והרגשתי יד מונחתת
'אורח? מה?' אמר אברך חביב. 'אפשר להציע לכבודו משהו 
לשתות?'. לא היה לי ממש מצב רוח לשיחה, אבל משהו לשתות? 
בהחלט יהיה במקום. 'כן תודה' נעניתי והוא חייך במאור פנים 
'חם, קר, מתוק, מה אתה אוהב?' שאל כמארח ותיק ורגיל. אמרתי 

ה שלי ולא עברו דקותיים וספל לו בדיוק איך אני שותה את הקפ
קפה מהביל הועמד לפני. 'במה עוד אפשר לעזור לכבודו?' שאל 
האברך במאור פנים שאי אפשר לסרב לו, אז אמרתי שהגעתי 
בטעות למקום ואני צריך להגיע אחר כך למקום איקס ואיך 
מגיעים. 'איקס?' האברך קימט את המצח, 'אתה בטוח? זה אזור 

ה'. אמרתי שאני בטוח. הגעתי לשם ראיון לא ממש פעיל בליל
עבודה וכנראה שהבוס רוצה לקיים אותו במקום העבודה, על אף 
השעה הלא רגילה שכבר מזמן אינה שעת עבודה. 'ראיון עבודה?' 
הקמטים במצחו של האברך העמיקו יותר. 'אני סתם סקרן, אתה 
ה לא חייב להגיד לי, אבל איזו עבודה אתה מחפש?' לפעמים הרב

יותר קל לדבר עם איש זר שאתה לא מכיר והוא לא מכיר אותך, 
להגיד הכל, בלי לחשוש שהוא ירכל עליך מאחורי הגב. בקיצור, 
מצאתי את עצמי פורק מעל הלב את תולדות אותה שנה אחרונה, 
אומללה ומעצבנת, עד הגיעי לבית הכנסת הזה בצורה כל כך 

ערב מעצבן ולא קל  משונה. 'אתה יודע' אמר האברך 'עבר עליך
ובכל זאת אתה יושב פה רגוע ושאנן כאילו כלום'. צחקתי. אמרתי 
לו שזאת חזות מטעה לגמרי, בקרבי אני רותח וגועש, במיוחד 
כשאני עייף, אלא שדווקא על הקטע הזה של לקבל את הדברים, 
לא להתרגז, לא לצאת מהכלים, אני עובד בערך כמספר השנים 

סימן  –ואם הוא לא רואה כמה התרגזתי שאני על פני האדמה, 
שאני די מצליח בעבודה זו. 'אכן' הוא הסכים איתי. שוחחנו על 

דא ועל הא כמעט עוד השעה שבה הייתי צריך ללכת, ואז הוא 
הציע לי טרמפ 'כדי לקיים גם מצוות לוויה'. הסכמתי, כבר הייתי 
. מותש והוא היה חביב ונחמד. וכך נסענו לכתובת שמסרתי לו

להפתעתי הוא אמר שהוא ילווה אותי במדרגות, כי האזור חשוך 
ושומם ולא נעים ואני לא מכיר, ואכן היה זה אזור תעשייתי עם 

בלילה  –בניין משרדים, אבל בעוד ביום זה בוודאי מקום תוסס 
היה שם די לא נעים. אמרתי שלא צריך וכו' למרות שבליבי די 

מוצא את המשרד, לא היה  שמחתי שיש לי מלווה. אם לא הייתי
אפילו את מי לשאול, אבל לשמחתי הוא התעקש. עלינו במעלית 
כשאני תוהה כמה בנאדם יכול להיות נחמד ולמה, כשהוא הוציא 
מפתח מכיסו ופתח דלת. 'ברוך הבא' אמר 'זה המשרד'. התבלבלתי 

'אני הבוס. אותי באת לפגוש', הוא אמר. 'היתה לי –לרגע. 'ו...' 
נה ופתאומית שהייתי צריך לפתור, אבל עד שהגעתי היא בעיה קט

כבר הסתדרה, אז הלכתי ללמוד בבית כנסת ופגשתי אותך, והיתר 
כבר היסטוריה'. הסמקתי וקיוויתי שהוא לא רואה את זה מבעד 
לזקן שמכסה את רוב פניי, הרי שפכתי לפניו את ליבי... הוא חייך. 

. אתה אדם כלבבי ודווקא 'את ראיון העבודה אני חושב כבר עשינו
כל מה שסיפרת לי בתור אדם זר ולא היית מספר בתור מועמד 
לעבודה, מצא חן בעיניי יותר מהכל'. הוא לחץ את ידי. 'תכיר' אמר 
'זה המשרד, הנה החדר שלך, מתי אתה מתחיל?'. נמצאנו למדים 
שגם כשמפסידים אוטובוס וגם כשמגיעים למקום שלא תכננת וכן 

יטואציות כהנה ואחרות שלא נוחות לנו ולא לפי רצוננו, כל מיני ס
 הכל מושגח ומונהג מלמעלה ואך ורק לטובתנו הפרטית...!

 
 

 

 אחים יקרים!
 

לא אחת אנשים נקלעים למצב בו הם מרגישים תחושה של "אני לא יכול יותר!", הצרה הזאת גדולה עלי!" או השאלה 
נשים חסרי אמונה ויראת שמים הם אכן ניצבים לבד במערכה. אין להם על הנפוצה "למה זה קורה לי!". אין ספק, שא

מי להישען ובמה להיאחז. התמודדות עם קשיים הנקרים לפתע, ובעוצמה שהם נקרים, הם קשים מנשוא. אכן זה 
 יכול לגרום למצב של תסכול, ייאוש ואף למצבים קשים יותר. אמנם, ליהודי שומר תורה ומצוות ומאמין יש במי
להיאחז, יש את התחושה בלב שהקדוש ברוך הוא הוא הגוזר את הטוב ואת ה"רע". ואולי החשוב מכל הוא שיש לכל 

הקדוש ברוך הוא! וכפי שאנו אומרים יום יום בתפילה "מלך עוזר ומושיע ומגן", ובל נשכח  –הקשיים האלו "מציל" 
 שאנו בנים של אותו מלך!

כמה דאגות ובעיות היו סרים מהאדם, אילו היה יודע שהקדוש ברוך הוא נמצא עד כמה יכולים החיים להיות יפים ו
בכל אותן תקופות החושך והעלטה בשעות הקשות  –איתו תמיד ככתוב "עימו אנוכי בצרה". ואפילו בזמני הסתר פנים 

תו על ידיו והוא נמצא הקדוש ברוך הוא עמו וחש את כאבו, הוא זה הנושא או –ביותר המציקות והמכאובות של החיים 
ִּכי ַנַער ִיְׂשָרֵאל " ג)-זה השומר עליו מכל אוייב החפץ להתנכל לו. והם הדברים שניבא הנביא הושע (פרק יא, א

א ָיְדעּו ִּכי ְרָפאִתיםוְזרוֹעֹ  ְוָאֹנִכי ִתְרַּגְלִּתי ְלֶאְפַרִים ָקָחם ַעל ...ָוֹאֲהֵבהּו אוהב את  הקדוש ברוך הוא, איפוא, בהיותו .!"ָתיו ְו
 יהודי אף פעם לא לבד!! זרועותיו...כן, -בניו, נושאם הוא על כתפיו

 בברכת התורה
 הרב יואל ארזי

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 052-3939551אברהם מלכה  -עלון זה יוצא לכבוד אבינו שבשמיים לזיכוי הרבים ולקרוב הגאולה ברחמים במהרה בימינו אמן.  לתרומות 
 
 

 , טוהר חיה בת איילהיוסף בן סבוט, לאה בת רחל,   לרפואת:
 הרב יאשיהו יוסף בן זהרי, רפאל בן אסתר,מיטל בת פרחיה, 

 ענבל בת סימי,  חנה בת רבקה, אסתרינה בת זולה,
 דרור בן מזל. השמט אתי בת כוכבה, אליעזר בן אליס.

 

 ג'ינה בת בובה. ,ויקטוריה קלרה בת לאה  :לע"נ כל נשמות ישראל ובכללםם
 אברהם, שושנה שמעה בת סעדה, ויקי נעה בת אליס, ציון בן

 עפרה בת שרה, יהודה בן אסתר, אפרים בן זו'רה, רפאל (רפי) בן שלבייה,
 תמר בת סעדה, עדי בן חנה, חיים בן מיסה, רפאל בן לאה, ג'נט בת לונה,

 אליס בת חנה, קלמנט עמוס בן אסתרינה, , ג'קי גגו יצחק בן גבי ססיה. 
 

 קוראים יקרים!
 לצערנו יש קושי בהדפסת העלון, אנו מקווים שנצליח להמשיך את הפצתו.

 ים שיצר הרע מנסה לחבל בזיכוי רבים גדול ביותר אבל, התרומות שמתקבלותאנו יודע
 אינם מספיקים אפילו להדפסה של שבוע אחד בחודש. 

 נעשה השתדלות להמשיך את העלון לפחות עד ראש השנה. 
 כל אחד מכם יכול לעזור אם רק יהיה לו רצון לעשות זאת.

 יר את התרומה שיעשה זאת בהקדם.אני מבקש מכל מי שהבטיח לתרום ועדיין לא העב
 052-3939551את התרומות ניתן להעביר אל אברהם מלכה 

 או שניתן לתרום ישירות לחשבון הבנק 
 בנק מסד על שם עמותת "נתיבות שלום נאות גנים" 508סניף  271452מס' חשבון 

 נא לעדכן בעת ביצוע התרומה ישירות לבנק לצורך מעקב.
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ראה  •  98ר עלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  (יא,לא) כי אתם עברים את הירדן לבא לרשת את הארץץ
סים של ירדן יהיו סימן בידכם שתבואו ותירשו את יאומר רש"י: "נ

סים שנעשו לבני ישראל בירדן, יהארץ". לכאורה, איזה סימן יש בנ
  שמהם מוכח שיירשו את הארץ?

ר" מביא הסבר נפלא: ידוע המעשה המובא במסכת ה"חתם סופ
חולין (ז.) על רבי פנחס בן יאיר שהלך לפדיון שבויים והגיע לנהר 

המשיך בדרכו. אמר לנהר: "גינאי, עבור בו ולגינאי, ולא יכול היה ל
ות רצון שחלוק לי מימיך ואעבור בך". השיב הנהר: "אתה הולך לע

קונך, ואני הולך לעשות רצון קוני, אתה ספק עושה ספק אי אתה 
 –עושה, אני ודאי עושה". כל אחד ממלא את תפקידו כפי רצון ה' 

הולך לקים מצות פדיון שבויים, ונהר גינאי מימיו פנחם בן יאיר רבי 
זורמים ולא נעצרים, כפי יעודו וטבעו שטבע בו הבורא במעשה 

. אלא שבעוד שלגבי רבי פנחס בן יאיר אין ודאות שיצליח בראשית
במשימתו, ויעלה בידו לפדות את השבוי משביו, לעומת זאת הנהר 

א מידי ודאי, והנהר לא בודאי ממלא את יעודו. אם כן, אין ספק מוצי
ר ולהבקע לפניו. אך רבי יצריך להענות לדרישתו של רבי פנחס בן יא

פנחס בן יאיר לא הרפה ואיים על הנהר: "אם אין אתה חולק, גוזרני 
עברו בך מים לעולם". ואכן האיום עשה את שלו והנהר עליך שלא י

יך חלק את מימיו עבור רבי פנחס בן יאיר. הוא עבר בתוכו והמש
  בדרכו לקיים מצות פדיון שבויים.

מחלופי הדברים ביניהם משמע, כי רבי פנחס בן יאיר לא היה לו מה 
להשיב לעצם טענת הנהר שאינו דין שהודאי יכניע עצמו עבור 
הספק. ואולם משמע מכאן כי אילו גם רבי פנחס בן יאיר היה במצב 

נבקע לפניו. הנהר של ודאי, או אז בטלה טענתו של הנהר, והוא היה 
  היה עושה זאת מדעת עצמו, ולא היה צריך לאלץ אותו לכך.

גם  ירל ארץ ישראל הגיעו לנהר הירדן, הכשבני ישראל בדרכם א
הירדן היה יכול לומר לישראל: "אתם הולכים לעשות רצון קונכם 
ולהכנס לארץ ישראל ואני הולך לעשות רצון קוני, אתם ספק עושים 

ם, כי מנין שתזכו להכנס בפועל, ואילו אני ודאי ספק אי אתם עושי
  עושה". ומדוע לא ניסה הירדן לומר זאת? 

של בני ישראל לארץ ישראל היא זהו סימן וראיה שכניסתם על כרחך 
  ית ואינה מוטלת בספק, ולכן שינה הירדן את טבעו ונבקע עבורם.אוד

, שהניסים שנעשו לישראל בירדן מהוים סימן וראיה זהו שאמר רש"י
  (יחי ראובן)   לכך שיכנסו לארץ ישראל.

  (יב, יז) לא תוכל לאכל בשעריך מעשר דגנך וגו'
"רבי יהושע בן קרחה אומר: יכול אתה, אבל אינך  רש"י:בבאר 

  לית לך רשו למיכל"." –רשאי", וכן תרגם אונקלוס "לא תוכל לאכול" 
אלא שזה גופא צריך להבין, מדוע באמת התורה כתבה "לא תוכל 

  לאכל" ולא "אל תאכל"?
רה רצתה לרמוז בזה, ששומה על האדם להגיע נראה לומר, שהתו

 לא יכולהוא  –למדרגה כזאת, שאם התורה אסרה משהו באכילה 
הופך למציאות. אי זה  –לאכול אותו! כשהתורה אוסרת באכילה 

  !אפשר לאכול את המאכל האסור
מספרים כי הודיעו לרבי משה פיינשטיין זצ"ל שמישהו מארץ 

אלה דחופה. היה זה בתקופה ישראל מחפש אותו בטלפון לש
שטלפון לחוץ לארץ היה יקר מאוד, וכל דקה היתה עולה הרבה  

  לכיוון  במהירות  פוסע   והחל  ממושבו,  כסף. רבי משה מיהר לקום

  
ה"? שאלו אותו. הטלפון. לפתע נעצר ולא המשיך ללכת. "מה קר

  ש כאן קיר החוסם את המעבר!" השיב."י

ישיבה עמד עדיין באמצע תפילת שמונה כי אחד הבחורים בהתברר 
ד המתפלל". לדידו של עשרה, וההלכה קובעת ש"אסור לעבור כנג

זה בדיוק כמו הרי  –רבי משה פינשטיין, אם ההלכה אוסרת לעבור 
  שיש קיר המונע את המעבר. התורה יוצרת מציאות.

כל הלכה בשולחן ערוך צריכה להיות עבורו "גדר" שאי אפשר 
 –לעבור אותה. אם כתוב בהלכה שאסור לדבר באמצע התפילה 

פשוט "לא הוא  –"לא יכול" לדבר! ואף אם הדיבור חשוב לו יהודי 
  יכול" לדבר!

לעת זקנותו של הרב מבריסק זצ"ל, הוא נעזר בתלמידו המובהק רבי 
ו ללבוש את בגדיו. יעצו לו שעל מנת להקל את חיים אהרן, שעזר ל

הלבישה, יכניס קודם את הידים לשרוולים, ואחר כך את הראש. הרב 
כתוב: "ויכניס (או"ח סי' ב' סעי' א') רב! בשולחן ערוך ימבריסק ס

תחילה ורק אחר כך זרועותיו! על אף ראשו  –בו ראשו וזרועותיו" 
לעשות אחרת ממה  שהיה מדוכא ביסורים הוא פשוט לא יכול

  שכתוב בשולחן ערוך.

') פוסק: "אין נותנים כלי בשבת השולחן ערוך (או"ח סי' רסה סעי' ג
הוא מבטל כלי מהיכנו". י שמפנתחת הנר, לקבל את השמן הנוטף, 

פרוש הדבר, שאסור להניח כלי במקום שיהיה אסור לקחתו משם, כי 
  הדבר נחשב כאילו חיבר את הכלי בטיט, שזוהי מלאכת בונה.

אם התורה אוסרת ליטול את הכלי, זה נחשב כאילו הכלי מחובר 
  ות טכנית לטלו משם.למקומו בטיט או במסמרים, שאין אפשר

רבותי! זה גם מה שנדרש מאתנו: לקים את ההלכה, לא לזוז ממנה. 
לא קדוק הלכה"! להיות לכתחלה'דיגער, נדרש מאתנו "ד

לה, לא ידיעבד'יגער! הרי בגשמיות אנחנו כן מחפשים את הלכתח
לה, שיהיו ימסתפקים בדיעבד... אנחנו מחפשים בגדים יפים לכתח

לה, וזה רק לשבעים שנה, והרוחניות יים יפים לכתחמהודרים. רהיט
הרי היא לנצח נצחים... נדרש מאתנו שנחוש שמה שההלכה אוסרת 

  (שם)  לעשות!   אי אפשרלעשות אלא שאסור הפשט שאין  –

  (טו, ב)זה דבר השמטה ו
במהלך שיעורו של מרן רבינו הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, הזכיר את 

וע "וזה דבר השמטה" והעמיס על לשונו יסוד הפסוק שבפרשת השב
  נפלא.

: "המחזיר חוב לחבירו )מפסוק זה דורשת הגמרא בגיטין (ל"ז:
בשביעית צריך שיאמר לו משמט אני, ואם אמר לו "אף על פי כן" 
יקבל הימנו שנאמר "וזה דבר השמטה". מהותה של שמיטת כספים 

  שהוא משמט את החוב בדיבורו.
 כן אנשים" השמיטה, שדברישמיטה ולא "" הדברלשון הכתוב הוא "

עם נטייה ל"נערוון" לא יתרצו כאשר הלווה יאמר להם פעם אחת 
"אף על פי כן", אלא ירצו להבטיח לעצמם שאינם נכשלים ויבקשו 

לומר: וזה "דבר" השמיטה. "איין תלמוד  –לשמוע זאת שוב ושוב 
נלמד ומכאן  –נערוון!" (פעם אחת ללא עצבים)  קייןאן  –מאהל 

  פי הגאון רבי יהודה ויסנשטרן שליט"א)ממוסף ש"ק י"נ ( לכל מצוות התורה. 

  

  שלך? 4שלי  4מי הם 
  : החומט.ברתשובה לחידה משבוע שע

 מאוצרות הפרשה 

 בפר"שחידה      



 אלול          
  עבודת אלולל

המגיד מדובנא זצ"ל, אמר כי טועים הם החושבים, שעבודת חודש אלול ועבודת הימים הנוראים אחת היא. הימים הנוראים הם ימי דין. 
  אלול, ענינו אחר לגמרי. והוא המחיש זאת במשל.שבים בהם בתשובה ומבקשים רחמים. אבל חודש 

ופנינים לשבץ בו,  משל לצורף שהתבקש ליצור גביע עבור המלך. וכלום חסר דבר בבית המלך? הוא דרש זהב, וקיבל. ביקש מרגליות
ם את היהלומים מכר, ביתו. ג וקיבל. ואמנם יצר את הגביע, אבל לא השקיע בו את כל הזהב שקיבל, חלקו מכר ואת הכסף נטל להוצאות

וגם חלק מהפנינים. ואף מה שיצר, לא יצר בכל כשרונו ואמנותו. הוא עשאו כלאחר יד, ברשלנות, ואז התקשרו מארמון המלוכה לשאול, 
ניו, האם הגביע מוכן. אכן כן, הוא אמנם מוכן. הואיל וכך קבעו לו יום, שבו יגיש במו ידיו את הגביע למלך. בעוד שלושים יום יתיצב בפ

  בעצמו, והמלך יקבל מידיו את הגביע וישמח בו, וישלם את שכרו. 
ואז התפכח הצורף. הביט בגביע שיצר, ובוש בו. מכל הזהב שקיבל, זה הגביע שיצר. וכל היהלומים שקיבל, היכן הם? וכלום זה הוא הגביע 

  זה? שביכלתו ליצור, האם לשם כך קראוהו ובחרו בו? האם זאת יגיש למלך, גביע עלוב
, איננו. היהלומים שמעל בהם, אינם ברשותו. אבל הגביע, קטן ככל שהוא, הריהו לפניו. עוד שלושים יום לפניו. הזהב שמכראו אז ידע. 

האם אפשר להגישו כך למלך? האם יוכל לשאת אליו את פניו? והוא שם לילות כימים, כדי לעצב את הגביע וליפותו, לגלף בו פתוחי 
פרחים, עלים ואשכולות, לעשותו יפה, נאה, מרהיב עין. גביע שאין כמותו, גביע שהמלך ישמח בו, יתפאר בו, יראהו חותם נאים, שושנים ו

  לכולם ויתגאה בו. שהמלך ישמח בו, ביוצר הגביע, באמת שעשאו!

וד קישוט מרהיב ועדין. ובדרכו הוא טרח, יגע, ניצל את כל כשרונו ואימץ את כל כחו. עד לרגע האחרון עמל, הוסיף עוד סנסן, עוד זלזל, ע
  אל המלך מרק את הגביע עד היות לו ברק מסמא, וכשעמד לפני המלך, השמיעו הכל קריאת התפעלות רמה. גביע כזה עוד טרם נראה.

  זו עבודת חודש אלול. 

מעילה באוצר המדינה, מעילה אז נטל שר האוצרות את הגביע ושקלו, וחסר בו זהב. התבונן בו, והבחין בחסרונם של היהלומים. הרי זו 
  בעבודת המלך. ואז התנפל היוצר אפים ארצה, וביקש רחמים.

  זוהי עבודת הימים הנוראים...
ים" את עבודת השנה החולפת ככל יכלתנו. הן נצטרך להגישה אל המלך, לבוא בפניו עם מעשינו. באילו פנים אנו "משפצאלול בחודש 

לשפר, להדר ולמרק את מעשינו. ודאי, לא נוכל למלא את החסר, לא נוכל להשלים שנה  נבוא, מה נביא לפניו? עמלים אנו בכל כחנו
  יותר, נאה יותר, נושא חן וחסד. ואז, נוכל לבקש רחמים על החסר, על המעילה.טוב  –שלמה בחודש ימים. אבל נוכל להביא את המעט 

  )אהל יעקב (משלים לימים נוראים,כך, עד שהמלך יחוננו, ויאר פניו אתנו סלה.   והגביע הקטן, המגולף בחן ובדיוק כה רב, הממורק עד ברק, ישא חן כל

  עניני הפרשהמ בסקי שליט"אשו"ת ממרן שר התורה הגר"ח קני

פרש"י למדה תורה דרך ארץ שלא יתאוה אדם לאכול בשר אלא מתוך רחבת ידים ועושר. וצ"ב הרי  גבלך"ה' אלקיך את  : "כי ירחיבשאלה
שאין לו כסף לא יקנה בשר, ואם יש לו כסף למה לא יקנה, וכי רק עשיר מופלג רשאי לקנות בשר, ועוד צ"ב דאם הסיבה שלא  בודאי מי

  צ"ל שלא יתאוה לאכילת דברים יקרים ולמה נזכר דוקא בשר? ה לבשר משום שזה דבר יקר, א"כ היהיתאו
  : שלא יהא בעל בשר.תשובה
תצניעהו כמו שמצניעים היין  הספורנו מפרש עשה באופן שלא יהי' ראוי לאכילה שתשפכהו על הארץ ולא : "על הארץ תשפכנו כמים"שאלה
ושאר משקים לאכילה ושתי' עכ"ד, וצ"ב מה מיוחד באיסור זה שהתורה כותבת עצה מה לעשות עם הדם בכדי שלא יכשלו בו,  והשמן

  ולהלכה לא מצינו שיש מצוה לשפוך את הדם?
  : מאוס.בהתשו

. פרש"י צא ולמד מתן שכרם של מצוות אם הדם שנפשו של אדם קצה ממנו הפורש ממנו זוכה לו ך ולבניך אחריך": "למען ייטב לשאלה
לא עבר ולבניו אחריו וכו'. וצ"ב דאם נפשו של אדם קצה ממנו למה יקבל שכר על מה שאינו אוכל דם, דבקידושין (ל"ט:) איתא שהיושב ו

עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוה, רק בכה"ג שבאת דבר עבירה לידו וניצול ממנה, אבל על דבר שאינו מתאוה לו למה יקבל שכר על 
  פרישתו?
  : חסד התורה.תשובה
  יל"ע אם אסור לבנות שם רק בניני קבע, או שאסור גם לבנות אהלים?ה עוד" : "לא תבנשאלה
  : אסור בהכל.תשובה
  : המנ"ח (מצוה תס"ה) כתב שאם עברו ובנו את העיר באיסור אסור לגור שם. ויל"ע מה הדין בכה"ג שעכו"ם בנו את העיר?שאלה
  : גם אסור.תשובה

  
  ?א מת ודורכים עליו הוא משמיע קולכשהוא חי ודורכים עליו הוא לא משמיע קול, כשהו

  משפחת קינדיל הזוכה:  .היסטוריה :תשובה לחידה משבוע שעבר

    

  משפחת קנון לנשואי הבת    משפחת שחם לנשואי הבת      משפחת וולף לנשואי הבן     משפחת לוי לנשואי הבן -גני הדר

  ואי הבת הנכדהלנשדויטש  –משפחות אשכנזי 

  

  גוי של שבת
   קומה ג'. 24.  רח' פנקס 23:30ליל שבת מכניסת השבת עד 
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  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                    
 בימי משפחתו לבני א"מת ל"זצ פאלי נח אברהם רבי הגאון ששלח במכתב
 מלמדת משפטים בפרשת: כותב והוא מחילה מבקש הוא והסליחות הרחמים
 שהרי, ערב מדי, לילה כסות, משכונו את לעני להחזיר להיזהר שיש התורה

 המצוה של בקיומה יזלזלו ו"ח ואם" לעורו שמלתו היא, לבדה כסותה היא"
 באיזה האדם כשלקה מבואר". אני חנון כי ושמעתי" אז' ד אל יצעק והעני
" חנון"ה מידת דוקא אז, לצעוק העני את מביא והוא" לחברו אדם בין"ב נקודה

 ומבקשים בסליחות באים שאנו, מעתה. ממנו להיפרע גורמת ה"הקב של
 לטהר תחילה צריכים" בטוחים אנו הרבים רחמיך על" כי בדין לזכות ה"מהקב

 פונה. שמים רחמי יועילו מה, כן לא ואם לחברו אדם בבין פגם מכל עצמנו את
 שחטא חטאים על רחמים מבקש הוא נורא ובפחד לצאצאיו נח אברהם' ר

 ) הירש' ר... (כנגדם
 

 ופחד ביראה הוראה ולכל פסק לכל ניגש ל"זצ קרליץ שמשון שלמה רבי הגאון
: לדיינות' סמיכה' ממנו שביקש אחד תלמיד חכם באזני התבטא פעם. ה"מהקב

, עמו מסכים ה"שהקב הפסק שזהו ,פוסק כשאתה בעצמך מרגיש אתה אם
 פסקים לאזניו הגיעו כשלפעמים! לפסוק לך אסור – לא ואם, לפסוק יכול אתה
? ה"מהקבמפחדים לא איך: ואומר מתבטא היה, אחריות ללא שניתנו שונים
 )שש עמודי? (ערוך מהשולחן מפחדים לא איך

 
 ההרגשים חינוך: "בשם הנקרא זייציק ר' חיים הגאון כתב מיוחד בקונטרס
 ממה חלק והנה. נובהרדוק בישיבת צעירותו בימי שרשם בקונטרס" והמידות
" החיים הרגשות" שמחת את בוילל ולהביא להתנער ביום פעם) א: שם שמובא

 ממרומים לו המוענקת חינם מתנת מהכרת הנובעת והנעלה הפשוטה החדוה את
 הגופנית הווייתו מכל הבוקעת אדירה בקריאה. עצמותם בעצם, החיים" והוא
 זכינו אשר על עצומה שמחה לשמוח)ב...אנכי חי הלא הידד הידד ויצהיר יכריז
 מתהלכים אנו שלאורם' ד עובדי וחכמים גדולים מנהיגים ישנם בדורנו שגם

 שיאריך ולבקש' ד לפני שיח לשפוך בפעם פעם ומידי. חיים אנו ומפיהם
 במקום ותעמוד ותשוב תחזור המדרש מבית צאתך טרם) ג.ושנותיהם ימיהם
 מה כל שכלו עין תחת ויעביר רגעים לחמישה המחשבות בריכוז מוצנע

 מאד תייקר. מקרבך הרע את ולסלק הטוב את לחזק היום במשך שהתרחש
 ואנה אנה יתהלך התפילה אחר) ד. המדרש מבית צאתך לפני הרגעים אלה

 רשימותיו כל את יאסף. בתפילתו לו שהתנוצצו ההרגשים את בזכרונו ויעלה
 רבי צ"הגה שאל שפעם שמעתי) ה.המחשבה באוצר לגנוזה בפנקסו וירשמם
 על, האמונה בהשגת להתחזק היאך מקעלם זיסל שמחה רבי את ממיר ירוחם

 וסיפר. יתורץ הכל זה ומתוך י"רשפירוש עם  חומש יום בכל שילמד לו ענה זה
 בישיבת משרתו קבלו וטרם הראשונה מהמלחמה מרוסיה שובו שאחר ירוחם' ר

 בנו עם המפרשים כל עם י"רש חומש ללימוד והקדיש בידו שעותיו היו מיר
 למזהירה לו נחשבת החומש לימוד של זו שתקופה והוסיף. ויום יום בכל הצעיר
 ענה האמונה חיזוק אודות כששאלוהו חים החפץ גם כן. בחיו ביותר והיקרה

 . י"רשירוש פ עם השבוע פרשת לימוד היא ביותר הטובה שהתרופה
. 

 לתכונותיו אספקלריא המהווה בצוואתו כותב ל"זצ מבנדין חנוך צבי רבי ק"הרה
 על. פנים בהלבנת? ביותר זהירים במה ,ישראל בארץמרא שבג כתוב :הנעלות

 והייתי, במשהו אפילו ו"ח אדם שום מלבייש מאד זהיר הייתי שבזה תדעו כן
 אפילו לבייש שלא מאד זהיר הייתי ,גדול צער לי שהיה הגם תמיד עצמי מבטל

 שפיכות בכלל והוא מאד חמור ענין הוא לדעתי כי, בדיבור שכן מכל, בתנועה
 )ג"ח הוד מדמויות. (בזה להתאמץ עוז בכל נא תראו כן על – דמים

                                   

                                                                                                              

                      לקט פירושים על פרשת השבוע                
ָרָכה-ֶאת ר ַהּבְ ְמעוּ  ֲאׁשֶ ׁשְ ָלָלה... ּתִ ְמעוּ  לֹא-ִאם ְוַהּקְ . אלוקיכם' ה ִמְצֹות-ֶאל ִתׁשְ

 אומר, תשמעו״ לא ״אם כתוב בקללה ואילו תשמעו״ ״אשר כתוב בברכה:
 הברכה בין עצום חילוק שיש ללמד בא שזה ל"זצ מסלנט ישראל רבי כך על

 יתברך הבורא רצון לקיים שמבקש מי שכל, מראש ניתנת הברכה כי, לקללה
 גם וזוהי, כמקדמה וברכות וסיוע עזר מקבל הוא מיד ומצוות תורה לשמור
 שתשמעו בכדי ברכה לכם תהיה היינו, תשמעו״ אשר הברכה ״את, הכוונה
 באה אלא, מראש ניתנת היא אין, בקללה כן שאין מה, המצוות את ותשמרו

 כי נוסף תירוץ תירץ ם"והמלבי חלילה תשמעו לא אם, מעבירות כתוצאה רק
, עליהן שכר תקבלו לעשותן כשתחשבו רק, במצוות: יתברך השם אמר כך
 חז״ל שאמרו וכפי, תענשו אז מעשה שתעשו עד רק בעבירות כן שאין מה

 שאם, למעשה מצרפה הוא ברוך הקדוש טובה מחשבה') מ קדושין( בתלמוד
 אם אבל, עשה כאילו שכר מקבל עשאה ולא ונאנס, מצוה לעשות אדם חשב
 כאילו מחשיב לא הוא ברוך הקדוש, בידו עלה ולא עבירה לעשות חשב

 )יוסף לבוש( עשאה
 

י ה-ְוִכֽ ךָ  ִיְרּבֶ ֶרךְ  ִמּמְ י ַהּדֶ ֵאתוֹ  תּוַכל לֹא ּכִ י ׂשְ ֽ ךָ  ִיְרַחק-ּכִ קֹום ִמּמְ  שנאמר אחרי:ַהּמָ
, ידוע אמנם? המקום״ ממך ירחק ״כי נכפל למה, הדרך״ ממך ירבה ״וכי

 קשה אינה ביותר הגדולה הטרחה הרי, להשיגו גשמי דבר לאיזה שהמתאוה
 ההתאמצות אזי, עליו אהוב אינו הדבר אם כן לא. תאותו ישיג למען, עבורו
 ירגיש לא,  מאהבה ה׳ את העובד ולכן. לו תחשב ולעול למשא קלה היותר

 הרי, ממנו רחוק ה׳ אשר האיש כן שאין מה. מהמצוות מצוה בעשיית עמל כל
  ״כי תרגיש כאשר, הכתוב כונת וזה. מאד עליו היא קשה הקלה המצוה אף

 לעול עליך והוא, לירושלים המעשר לשאת תוכל ולא הדרך״ ממך ירבה
 השי״ת כי יען היינו, המקום״ ממך ירחק ״כי ותדע תבין מזה כבד ולמשא
. וכעול כמשא עליך הדבר ולכן, ממך רחוק הוא, עולם של מקומו שהוא

 )הק׳ האלשיך(
 

ל ֹתאַכל לֹא תשקצו את נפשותכם וגו'  ובפרשת שמיני כתוב שם אל :ּתֹוֵעָבה ּכָ
 ונטמאתם תקרי אל, כתיב חסר, ונטמתם.) ל״ט יומא( ובחז״ל' וגו' ונטמתם בם

 תטמטםימ וטרפות נבלות, ורמשים שקצים שאוכל מי, דהיינו. ונטמתם אלא
 הדבר למה משל. אח״כ כלל ומתבונן מרגיש שאינו עד האדם של ונפשו לבו

 יכול ולא, לבורסקי אחת פעם שנכנס, בושם של חנות לו השהי לסוחר דומה
 בזה הורגל שלא ויען, באפו עלה העורות רחוןיס כי. רגע אף שם להתמהמה

 לסגור צריך הוהי מנכסיו שירד לו נזדמן הזמן במשך... לנפשו ברח, מעולם
 אם והנה, בורסקי בעל בעצמו ונעשה מסחרו להחליף והוכרח, הבושם עסק

, העורות ריח לסבול יכול היה לא כי, נפש למפח זה מסחר לו ההי מתחילה
 הרגיש ולא בחנותו היום כל וישב עמד במסחרו התרגל כאשר עתה אבל
 מי עם הענין הוא כן. ומלידה מבטן הוא בורסקי כי לו ונדמה, הסרחון בריח

 כלל מרגיש ואינו מתטמטם שלבו עד בזה ומתרגל וטרפות נבלות שאוכל
 היינו... בם ונטמתם בהם תטמאו ולא, התורה ותהיצ ולכן, הנבלה רחוןיבס

 םבה שיתרגל מכיון כי, אחת פעם אפילו וטרפות בנבלות נפשו יטמא שלא
  ...העורות רחוןיבס הבורסקי כמו,םמה לפרוש לו היהי קשה כבר

 )התורה על חיים חפץ(
 

ן ָנתֹון ּתֵ א לוֹ  ּתִ ְבךָ  ֵיַרע-ְולֹֽ ךָ  ְלָבֽ ִתּתְ י לוֹ  ּבְ ְגַלל ּכִ ָבר ּבִ ֶרְכךָ  ַהּזֶה ַהּדָ  הצדקה' :ה ְיָבֽ
 להבין ויש'. וגו לצדקה״ לכם ״זרעו): יב, י הושע( כדכתיב, לזריעה נמשלה
 בדרך ויובן? ממון הרווחת של אחר לאופן ולא, לזריעה דוקא נמשלה מדוע
 לא ־ שקלים שלושים הרויח כך ואחר, שקלים עשרה שאיבד לאדם, משל

 בידו היו הרי,  שקליםה עשרת מאבד היה לא אם כי, בכך אבידתו תושלם
 עשרה כך אחר ויוציא, חיטים קילו איש יזרע אם כן לא אבל. ארבעים כעת
 היה לא זורע היה לא אם כי, לאיבוד והלך שזרע הקילו על לו ייצר לא  קילו
 כי, לו בתתך לבבך ירע ״ואל אמר כן ועל. הצדקה בענין הדבר וכן. קוצר
  '.ה יברכך ״כי הגורמת היא, הצדקה בגלל ־ הזה״ הדבר בגלל

 )שבת של סדורו(

והנהגותוהנהגותמוסרמוסרהשקפההשקפהמאמרימאמרי

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

            

      

ראהדבס"
 814גליון מספר             
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לרפואת דוד בן  
 שושנה הי"ו



          

                                     תורה של בדרכה ורעיונות מחשבה נצנוצי פתגמים                                                                             
                  )יונה רבינו( יתברך' ה גזרת בלתי בחריצות תלוי העושר אין                                                        

                              ).המאירי( במעשים אם כי ,בדברים חכם תהיה אל                                                

 )החכמה מעיין( מחטאך אם כי תפחד אל כשתפחד, לבוראך אם כי תקוה אל כשתקוה              
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 ליבו על שדברו שיכור היה בנוברדוק:סיפרזצ"ל  גלינסקי יעקב רבי הגאון
 רק" ממנו לבקש החליטו. להפסיק היה יכול לא אך מרובה משתיה להפסיק
 כיון, כזה באופן ביקשו הם". (אחד עוד עם אלא לבד תשתה שלא לנו תבטיח

 הסכים. היין בשתיית ימעט, כך, פעם כל מזדמן לא לשתיה (חבר)שחברותא
 לעשות התחיל. לשתיה חברותא – לפניו ראה ולא וחכה ישב הוא נו.והבטיח
 חשב" אסור לשתות רק, מותר הבקבוק את להוריד" ליין ולהתקרב פשרות
 מותר כוסות שתי להכין."לידו הניחו מהארון הבקבוק את הוריד, ואכן. לעצמו
 לתוך לשפוך."עשה כך", מוכן הכל שיהיה יבוא החברותא שכאשר בכדי

, הכוסות באחת זבוב נפל פתאום".הבטחתי לא הרי זה על, מותר גם הכוסות
 שמותר אמרו הרי" במהירות שותה והחל" …אחד עוד יש! לחיים! לחיים"

 דרכים להשיג, עצות לחפש העקום השכל עם יכול האדם כך כדי עד"...בשנים
 אתההאם. "בסדר שהוא חושב עוד הוא איתו וכשתדבר. ונחבל נופל והוא
 לאחר אך. מוחו את מפלפל לחטוא הרצון?!"בסדר לא מה לי להגיד יכול

 (להגיד)?...עשיתי מה ואומר ראשו את תופס, מתחרט הוא העבירה

 
 

,  וקביעות ומולדות חודש וראש השנים לחשבון" לוח"  בשם שקוראים טעם
 חשבון קובעים היו בעולם הדפוס שנתפשט טרם הראשונים  שבימים לפי

 הכנסת בית כותל על תלוי והיה, קלף של גדול לוח על וכו׳ והמולדות הקביעות
 ועד ומאז, והשאלה ותקופות טוב ויום חודש ראש חל מתי רבים ידעו ולכן
 )החדש מטעמים ספר: ( הזה השם נשאר עתה

 
 
 

 מי וטועהאלוקים יראת בלי ״...הליכות נעים טוב ׳׳יהודי להיות אפשרות אין
 בלי, שצריך כמו לחבירו׳ אדם ׳׳בבין להתנהג אדם לטפח שאפשר שחושב
 אדם בני הרבה רואים. שמים יראת של מרות תחת שתעמוד המידות עבודת

 תרומיות מידות בעלי, וחמים, נחמדים אנשים הם עבודתם במקום או שבכולל
 נאה כמה, נפלאים אנשים איזה עליהם חושבים אנו. כולנה על עולה והנימוס
 — הבית ובני האשה עם בבתיהם שנעשה מה כשנתבונן אך. במחיצתם להיות
 מתווכחים הזמן וכל סבלנות חוסר, מריבות, וצעקות  שורה גיהנום שם הרי

 ומסנומ מקובל ב׳חברה׳. האדם של האמיתית תכונתו מתגלית בבית כי. ורבים
 על לעבוד לחייבו תחתיו שעומד ׳׳מרות״ לו אין כי. נימוסין בדרכי להתנהג
 ״חייב׳׳ שהוא ויודע ״יראה״ כשיש אמנם. האמת מתגלה בבית אך מידותיו
 גם  עצמו את לרסן יחשלו זה ממילא, שצריך כמו לחבירו״ אדם ב״בין להתנהג
 )משה שערי(מידותיו על ולהעביר, להבליג, לשתוק — ורותח זועם כולו כשכל

 
 
 
 

 בכמה ממנו גדול יהיה חברו לפני ימים כמה שנולד נער יתכן איך שאלה:
 ?ימים

 נולד אם דהיינו י׳ סעיף נ״ה סימן או״ח ע''בשו המבואר באופן תשובה:
 לחודש באחד נולד שני ונער הראשון״ אדר לחודש בכ״ט מעוברת בשנה נער
 שנולד זה, מעוברת לא שנה היא" מצוה בר" נעשה שבו 13ה ושנת השני אדר
 הנולד וזה אדר לחודש כ״ט יום עד גדול איננו הראשון אדר לחדש בכ״ט
 גדול נעשה אדר לחודש אחד יום שהגיע כיון השני אדר לחודש באחד אחריו

 )שלום שערי..(שנה13 בן

היבנוברדוק:סיפרזצ"ל גלינסקי
.להפסיקהיהיכוללאאךמרובה

מפללחטואהרצון?!"בסדרלאמה
עמהואומרראשואתתופס, חרט

וראשהשניםלחשבון" לוח" שם
בהדפוסשנתפשטטרםראשונים

ללללל
ותקופטובויוםחודשראשחלתי
)החדשמטעמיםספר: (זה

בלי״...הליכותנעיםטוב׳׳יהודית
לאדם׳׳בביןלהתנהגאדםטפח
שמיםיראתשלמרותתחתתעמוד

     

תורהשלבדרכהורעיונותמחשבהנצנוציפתגמים

ֵמי ְתּגָ  ְיָתאאֹורַ  ִמִּפְתָּגֵמיִמּפִ

י ְוָהָיה ָחְדׁשוֹ  חֶֹדשׁ  ִמּדֵ י ּבְ ת ּוִמּדֵ ּבָ ּתוֹ  ׁשַ ּבַ ׁשַ ר ָכל ָיבֹוא ּבְ ׂשָ ֲחֹות ּבָ ּתַ  ְלָפַני ְלִהׁשְ
 רב הרצה חיים״ ה״חפץ לפטירת השנה ביום אחת שנה :'ה ָאַמר

 ששרטט אחרי, חיים״ ה״חפץ של ופעליו חייו על שבארה״ב במיאמי
 הרב אמר, שונים מעשים סיפור כדי תוך הגדולה לדמותו קוים

 כיון, לספרו אם מהסס אני אך נוסף סיפור באמתחתי יש: למאזיניו
 הדבר את בנמקו לספרו החליט לבסוף, ממנו חלק רק יודע שאני
 בודאי בו יש חיים״ ה״חפץ על מושלם שאינו סיפור שאפילו, בכך
 שנמצא, בראדין בישיבה שלמד בחור על סיפר ואז. כלשהו מסר

 את להוציא החליטו הישיבה רבני. השבת ביום סיגריה מעשן
 שהבחור ביקש הוא חיים״ ה״חפץ זאת ומששמע, מהישיבה הבחור
, סיפורו את הרב הפסיק כאן. הישיבה את יעזוב בטרם לביתו יסור
 שהיתה בשיחה, נער לאותו חיים״ ה״חפץ אמר מה יודע איני, ואמר
, שם נאמר מה לדעת כדי רב הון לשלם מוכן הייתי. ביותר קצרה

 נפלא כמה! השבת את יותר חילל לא נער שאותו שנודע לי סופר כי
 המופלאים בדברים להתחזק יכולנו אילו, ואמר הרב סיים, היה

 המשיך הסיפור את הרב כשסיים, צעיר באותו מהפכה שחוללו
 אחד זקן רק, מיושביו האולם התרוקן ההרצאה לאחר. בהרצאתו

 וניגש באיש הבחין הרב. עצמו בתוך מכונס מקומו על יושב נשאר
 הסיפור את מכיר אתה מנין. ברע חש הוא האם אותו ושאל אליו
 לי סיפר מי זוכר איני, הרב השיב, האיש שאל? שעישן הבחור על

, בחור אותו הייתי אני: ואמר, מבויש במבט ברב הביט הזקן. אותו
 וציפה, ההשגחה יד כאן שזימנה המקרים מצירוף נדהם הרב

 מההלם לאיתנו האיש שב אט אט. הדברים להמשיך בסקרנות
 את לך ואספר בא, ואמר פיו שפתח עד, אותו שאפפו וההתרגשות

 אז היה חיים״ וה״חפץ, הייתי לימים צעיר בחור. הסיפור המשך
 היתה לא אך, עמו מהפגישה  מאד פחדתי, לחייו השמונים בשנות

 נמוך היה הוא. לקראתי הופיע הוא והנה, לבית נכנסתי.ברירה לי
, ידי את לקח הוא. כתפי עד רק הגיע הוא נער שהייתי ואף, קומה
 עד ידיו את הגביה הוא.ידיו כפות שתי בין ובחום ברגש אותה ולחץ
 חזר כאשר. לרגע נעצמו עיניו, הרכות בפניו וכשהבטתי, פניו

 ורווי שקט בקול לי אמר ואז. בדמעות מלאות שהן ראיתי ופתחן
 בידיו ידי שתי את תפס ושוב. לבכות ׳׳והחל..״שאבעס, כאב

 שבת! (שאבעס״ הייליגער... ״שאבעס: ואמר וחזר הרוטטות
 גבר, מתחילה לי שהיה והפחד, בחזקה להלום החל לבי!).הקדושה

 בשלשלאות כבול אני כאילו חשתי, ברפיון בידי שאחז ואף. יותר עוד
 שצנחה עד ונשרה התגלגלה מהן ואחת לחייו על זלגו דמעות. ברזל
. בשרי לתוך עמוק החודר, חופרתבור היא כאילו הרגשתי. ידי על

 החום את עדין לחוש יכול אני, דמעות אותן על היום חושב כשאני
 שהרגשתי הנוראה ההרגשה את, האיש סיים, לתאר לי קשה.שלהן
 אך. יבכה הגדול שהצדיק לכך הגורם הוא שאני ידעתי כאשר
 לדעת נוכחתי, בלבד ספורות מלים הכילה אשר, התוכחה מצורת
 בבטחונו שמעלתי על ומאוכזב עצוב אלא, כועס אינו שהוא

 כאן. מעשי של מהתוצאות חושש שהוא בעליל היה נראה.בי
 סלח לא לעולם הצעיר הנער.מחשבות של בים ושקע, הזקן השתתק
 עצמו כשהוא והיום שכזה כאב הישיש לצדיק שגרם כך על לעצמו
 של המדומה הצלקת בה נעשתה אשר ידו את מלטף הוא, זקן איש

 למשך השבת לשמירת קבועה לאות הפכה זו צלקת, דואבת דמעה
 )המגיד של שולחנו סביב - טוב לקח(חייו                      ימי כל

עולהעביר,להבליג,לשתוק—תח

חברולפניימיםכמהשנולדנער
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1 גיליון מס. 541שבת קודש  פרשת ראה

כשם שבשעת הרעה אתה זועק אליו מתוך הצרה: מה זאת עשה לך! כך הוי רואה בשעת הטובה כי מה' היא (ספר הפרשיות).

שאתה חושב שזה חיים, זה בעצם מוות! תיזהר! 

זה  הנשמה,  את  להרוג  זה  רוחנית,  התאבדות  זה  התאוות  אחרי  הליכה 
להפסיד גם את העולם הזה וגם את העולם הבא.

הרי  זה?  את  לנו  להגיד  צריך  למה  לך.  תעשה  לא  זהב  ואלוהי  כסף  אלוהי 
כבר אמרו לנו בעשרת הדברות "לא תעשה אלוהים אחרים על פני". אז למה 
עוד פעם? כי הקב"ה יודע כמה זה קשה, כמה הגוף שלנו עז והוא מחפש חיות 
מהקדושה,  חיות  לקבל  במקום  הרע  ולשון  מרכילות  מהגאווה,  מהתאוות, 

מהחיבור שלנו אל ה'.

חיים של ברכה הם חיים של התעוררות והתחדשות. בורא עולם נותן לנו 
בכל יום ויום הזדמנות חדשה. בכל יום ויום אדם יכול לעזוב את הרע ולהתחיל 

לבחור בטוב. לבחור בחיים.

משהו  עושה  הזו  ההכרזה  אלול.  חודש  של  כניסתו  על  מכריזה  ראה  שבת 
לאנשים. מן חרדת קודש יורדת וממלאת חללו של עולם. רוח של התעוררות 
מי  יהיה  יהודי,  כל  בלב  באויר.  מנשבת  חדשה  התחלה  של  רוח  והתחדשות, 
שיהיה ויהיו מעשיו אשר יהיו מורגשת איזשהיא התעוררות, איזה רצון לשוב 
בתשובה, להתחיל מחדש. אדם מהרהר בתשובה, אז התשובה נוסכת עליו מן 
אור נקי, אור זך, וכל הדברים הלא טובים שהוא קלקל, הם לא יכולים לפגוע 

באור הזה, הם לא יכולים לגעת בתשובה כי התשובה היא למעלה מהכל.

הקריאה 'ראה' מעוררת אותנו לשים לב. 'ראה' זה עצור והתבונן. ימי הדין 
בפתח! העולם הזה הוא לא הפקר! על כל דבר אנחנו עתידים ליתן דין וחשבון 
לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה וזה קצת מפחיד. רבי ישראל מסלנט זצ"ל היה 
מתעלף בשבת מברכין, כאשר היה שומע את החזן מכריז "ראש חודש אלול,,," 
וכן מסופר על גדולי עולם שבשבת מברכין של חודש אלול היו רועדים נפחדים 
ונרגשים בשומעם שחודש אלול הגיע. וסיפר הצדיק רבי משה מקארבין זצ"ל: 

ָרָכה ל בְּ ים שֶׁ ַחיִּ

זאת  ובכל  בגשמיות  הזה  בעולם  מאד  שמצליחים  אנשים  הרבה  יש 
מרגישים בכל נפשם שרע להם, שבעצם יש להם הכל אבל אין להם כלום. כי 
הנשמה - אין לה שום סיפוק והנאה מכל עניני העולם הזה הגשמיים. התענוג 
היחידי שלה, זה להתענג על ה'. להתענג על התפילה, על התורה, על כל דבר 
שבקדושה , כל דבר שמחבר אותנו אל ה'. שום דבר חומרי לא ממלא אותה כי 

היא נחצבה מכסא הכבוד.

אנחנו כל הזמן מתבלבלים מהקסמים של העולם הזה. יש לנו איזה דמיון 
שהתאוות זה התענוג הכי גדול אבל בסוף מבינים שזה מתוק רק מלמעלה אך 
בהמשך זה נהיה מר. כשאדם מחובר, כשהוא בדבקות, זה הגן עדן שלו. הוא 
אף  לכולם,  סבלנות  לו  יש  כולם,  על  טובות  בעיניים  מסתכל  כולם,  את  אוהב 

אחד לא מרגיז אותו, לא חסר לו כלום.

צריך  האלוקי.  האור  את  לראות  בשביל  החיים  את  לרצות  צריכים  אנחנו 
לסגור את העיניים הגשמיות כי רק אז זוכים לעיניים רוחניות, עיניים שרואות 

את האור של השם.

תאוות זה עונש. זה מקרר את הלב. זה מרחיק אותנו מה'. זה העונש הכי 
גדול שאפשר לתת ליהודי. שהוא מתקרר , שהוא נעשה קר לעבודת ה'. כמו 
אל  ומשתוקקים  וכוספים  שרוצים  ה',  אל  שמתקרבים  זה  גדול  הכי  שהשכר 

ה'.

יש עוד "ראה". "ראה , נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת 
הרע, ובחרת בחיים". וזה תמוה. צריכים להגיד לאדם לבחור בחיים? לא לבחור 
והחיים  לחיים  נדמה  המוות  הפוך.  הכל  הזה  בעולם  שפה  סימן  אלא  במוות? 
התורה   - והחיים  טובים!  לחיים  לאדם  נדמים  והתאוות  הגשמיות  למוות. 
שמה  להיות  יכול  תיזהר!  התורה  אומרת  לכן  ח"ו.  למוות  נדמים  והקדושה 

בס"ד

שבת קודש   ל' אב, תשע"ו
פרשת ראה
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 דברי התורה שבגיליון מוקדשים 

לרפואת והצלחת מורינו ורבינו עטרת ראשנו
הרב אליעזר ברלנד בן עטיא שליט"א

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

ישראל מאיר בן פנינה, פנינה בת נסריה, נתנאל בן רויטל, 
אורנה בת ציונה, בנימין חי בן שרה

להצלחה וישועה: שלום בן ליבא 

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, מיטל בת יפה, רבקה בת 
שרה, נתנאל בן רויטל, שירה בת רויטל, נאור בן הלן

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

זכריה (יחיא) ומרים, אברהם בן חביבה, בוריס בן סבטלנה, 
שלמה שלומי בן אילנה נאוה, יוסף יצחק בן יחיאל 

ת.נ.צ.ב.ה
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זה  מה  להבין  אפשר  אי  מזה.  גבוהה  יותר  מדרגה  אין  טובה,  עין  רק  בחוץ  כך 
הכוח הזה להחליט שלא איכפת לי מכלום, ומעביר על מדותיו, וסולח על הכל 

ואוהב את כולם.

מתי זה הכי קשה? כשמדובר באדם שפגע בך, אז יצר הנקם בוער. לעזור 
למי  גם  רע,  לך  שעשה  למי  גם  ולהיטיב  לאהוב  לרחם,  צריך  פתאום!  מה  לו? 
שהסב לך יסורים. זאת נקודת המבחן של האדם, אם הוא עובד לתועלת עצמו 
בלי  האלה  החיים  את  לעבור  רוצה  אני  להחליט:  צריך  אדם  שמים.  לשם  או 
אותו,  אצער  ולא  בו  אפגע  לא  אני  בי.  שפוגע  מי  אפילו  בריה!  בשום  לפגוע 

אדרבא, אסלח ואמחל לו.

אתה מבקש מה' רחמים? אתה מבקש שהקב"ה יסלח לך? תרחם על בני 
אדם ותסלח להם. אם ככה תעשה, הקב"ה יעבור מכיסא דין לכסא רחמים, 
ידון  אותך על כסא רחמים. מידה כנגד מידה. אתה בעצמך מחליט על איזה 

כסא ישב הקב"ה ביום הדין כשהוא ידון במקרה שלך.

אתה עושה חסד לאחרים, למעשה אתה עושה לעצמך. כל פסיעה שאדם 
פוסע עבור הזולת, הוא חוסך בכך אלף פסיעות עבור עצמו. (רבי ש. גולדמן מזועהיל 

זצ"ל)

כי  אליהם.  מחייך  לא  שאתה  זה  אדם  בני  לצער  שיכולים  הדברים  אחד 
כשאתה לא מחייך לאדם הוא מייד מתחיל לחשוב "למה הוא לא מחייך אלי"? 
אנשים שאתה לא מחייך אליהם הם כבר שבורים מזה.  יש  לו"?  עשיתי  "מה 

הבריות רוצות לראות פנים מחייכות.

יש אנשים שהולכים עם פנים כאלה קשות והם לא מרגישים מה הם עושים. 
נתנו לך פנים שתחייך לשני. אתה יודע מה כל אחד עובר? הוא יראה חיוך אתה 

יודע מה זה יעשה לו? תחייך, אז גם הקב"ה יחייך. מידה כנגד מידה.

מה זה הקינאה הזו שאנחנו סובלים כשאחרים מצליחים, שהולך להם טוב, 
שהם שמחים. אם תפרגן, תשמח בהצלחה של השני, ה' ישלח לך את ההצלחה 

שלך.

כשפוגעים  הפנים.  אור  זה  הכבוד  השני.  של  הכבוד  על  לשמור  צריך  כמה 
מת.  הוא  אותו,  ביזו  עכשיו  אדם  מהפנים.  לו  נעלם  הצבע  אדם,  של  בכבודו 
הוא  הבא.  לעולם  חלק  לו  אין  השני.  את  מבזה  כשאדם  שקורה  מה  ירחם  ה' 
שלהם,  הילדים  ואת  השני.  את  אחד  לכבד  צריכים  זוג  בני  דמים.  שופך  כמו 
הוא  יהודי  שכל  לשכוח  אסור  הסביבה.  לכל  כבוד  לתת  שלהם,  השכנים  ואת 
חלק מהשכינה הקדושה. זה לא ישוער בכלל כמה שזה נורא לבייש יהודי. כמו 
שאומרים חז"ל, מוטב שתתבטל תורה ואל יבוש יהודי. מוטב שבית המקדש 

לא יבנה אם חס וחלילה יגרום הדבר עלבון או בושה לאיש יהודי.

של  החשיבות  את  ומכפילה  מדגישה  השבוע  בפרשת  הקדושה  התורה 
המצוות שבין אדם לחברו. עשור תעשר. שמוע תשמע. נתון תתן. הענק תעניק, 
פתוח תפתח (את ידך)... תכלית היופי, כשהאדם הוא בבחינת נותן ולא בבחינת 
של  מחיים  הבריות,  מאהבת  יותר  ה'  אל  אותנו  לקרב  שיכול  דבר  אין  מקבל. 
נתינה וחסד. כשככה יהודי חי, הוא זוכה להיות מקושר ודבוק בהקב"ה, הוא 
ולהיזהר,  אדם,  שום  לבייש  לא  לכבד,  עצמה.  הברכה  בתוך  שמצוי  כמי  חש 

להיזהר מליצנות. כמו בסיפור הבא:

איפה הנעל השמאלית?

תמוז תשע"ד

רוחו  שמצב  ולומר  מאשימה  אצבע  להפנות  יכול  לא  אחד  אף  באמת,  נו 
או  לימודים  מלחץ  חלילה  נובע  שוטנבלום,  מושיק  היקר  הנער  של  השפוף 
היתקלות בלתי צפוייה עם המשגיח נעים הסבר הרב גבריאל אפשטיין. ובכלל, 
ושמו  הקטנה,  בישיבה  והמתמידים  הטובים  מן  הוא   13.5 ה-  בן  שוטנבלום 
הטוב כבש את היכלה ושגור תדיר בהערכה רבה בפי ראשיה. אלא שענן העצב 

אליו  פנתה  לפתע  הילדים.  חבריו  עם  שיחק  אלול,  מימי  באחד  ילד,  בהיותו 
אחותו הבכורה ואמרה לו: "האם גם היום אתה משחק? הלא היום חודש אלול 
ואפילו הדגים שבים רועדים..." וסיים הצדיק: "ובשמעי זאת התחלתי לרעוד, 

ועד היום אני זוכר את הפחד הזה" (אמרות משה נא).

רע בחיים.  דבר  שום  להם  עושה  לא  הוא  שלו.  לילדים  טוב  רק  רוצה  אבא 
חיים  להיות  הופכים  הם  אמונה,  של  בעיניים  החיים,  על  ככה  כשמתסכלים 
הקב"ה  אצל  מזל.  ביש  איזה  לא  גם  זה  עונש.  לא  זה  לי  שקרה  מה  מבורכים. 
אין מושג כזה הענשה לשם עונש. בורא עולם עוסק בתיקון, וגם כשיש צורך 
להרוס, זה בא כדי לבנות. גם אם זה כואב לפעמים. צריך כל הזמן לדבר עם 
השם. ככל שיש לאדם יותר בעיות, קשיים, נסיונות, ככה הוא מחפש יותר את 
ה', כמו אדם שנמצא בחושך ומחפש את האור. כי לאן הוא יפנה? מי יעזור לו? 

החיפוש הזה מוליד קירבת ה' וזו הברכה האמיתית.

צריך כל הזמן לעבוד. לשמור על הזמן. לראות מול העיניים את התכלית. 
הרבה  כך  יש כל  שצריך.  כמו  הבא, חיים בעולם הזה  שיש עולם  כי כשזוכרים 
מה לעשות פה שאין זמן לדבר על אחרים, לשמוע על אחרים, זה כבר לא לא 

מעניין. אדם רוצה להספיק עוד ועוד, אין לו זמן להרים את הראש.

קדישא  החברה  אנשי  נכנסו  פטירתו  שלפני  אריה",  ה"שאגת  על  מסופר 
ובקשו אותו לומר ודוי והוא אמר להם: "אין לי מה לחזור בתשובה , לא היה 
לי זמן לעשות עבירות, כל הזמן למדתי בלי הפסקה". הזמן זה הדבר הכי יקר 

בעולם וכשיודעים לנצל אותו ולשמור עליו רואים הרבה ברכה בחיים.

לעבור  צריכות  שלנו  שהנשמות  המסלול  זה  מתוכנן,  והכל  כתוב  הכל 
מחכה  לא  הקב"ה  מזה.  לברוח  יכולים  לא  אנחנו  שלנו,  לבירורים  להגיע  כדי 
ההתעוררות  את  מאתנו  רוצה  הוא  השלם.  התיקון  את  נביא  שאנחנו  מאיתנו 
שלנו לקראתו, אנחנו רוצים להיות משכן לכבודך, משכן לאור האלוקי, אנחנו 
מתביישים בתאוות שלנו, אנחנו מצטערים על כל דבר שאנחנו נופלים בו, אם 
זה בכל מיני מחשבות לא טובות, אם זה בהקפדות על הזולת, אם זה בעצבות 
שהיא האוייב הכי גדול, כל דבר שקורה לי זה בירורים והקב"ה לא כועס עלינו, 

הוא רק רוצה שנתחיל כל פעם מחדש, שנתחבר מחדש.

כל אחד מקבל פה את המכות שלו. אף אחד לא מתחמק מהן. בלי מכות 
הוא  תקוע,  נשאר  אדם  מכות  בלי  בעולם.  אור  שום  לקבל  כלי  לנו  היה  לא 
מקבלים.  שאנחנו  המכות  את  לנשק  צריכים  אנחנו  אור.  שום  לקבל  יכול  לא 
אנחנו צריכים לנשק את המקל שמרביץ לנו, את כל הצרות שיש לנו, המכות 
המסלול  בדיוק  זה  רע,  מזל  לא  זה  פספוס,  לא  זה  טעות,  לא  זה  שמקבלים 

שאנחנו צריכים לעבור בו. אם  אין בכיות אין שירות.

הקב"ה יש לו הרבה סבלנות בשבילנו. מחכה שנדע ממנו, שנכיר אותו, ואי 
אפשר לדעת מה', אי אפשר להכיר את ה' אלא דרך צרות ויסורים. מפה רוצה 
הקב"ה שנמצא את השמחה שלנו, הוא לא רוצה שיהיה לנו הכל. אנחנו בוכים 
ומבקשים מה' שיהיה לי, שיהיה לי, שיהיה לי, אבל אם יהיה לך ויהיה לך, אז לי 
כבר לא יהיה אצלך  מקום בלב. בשביל מה בראתי את העולם? שיהיה לך כל 
כך הרבה? שיהיו לך כל כך הרבה הצלחות? שהכל ילך לך? שמכל הכיוונים יהיה 
לך כל כך נפלא? בראתי את העולם כדי שתמליכו אותי, כדי שתחפשו אותי, 
כדי שתדעו שיש רק ה' בעולם ואליו צריך לפנות, זאת הברכה הכי גדולה שלך, 

שאתה לומד לחיות עם הקב"ה.

אלול.  בחודש  רק  לא  יום  כל  שיותר,  כמה  אותו  להגיד  שצריך  משפט  יש 
לא  ה'.  בית  זה  שם   , נמצא  שאני  מקום  שבכל  חיי".  ימי  כל  ה'  בבית  "שבתי 
את  מזמינים  איך  זה?  את  עושים  איך  לה'.  קרוב  להיות  רק  כלום,  לי  איכפת 
השכינה אלינו הביתה ולא נותנים לה לברוח? ע"י שמוותרים, ע"י שמרחמים, 
מה  כל  על  שמודים  ע"י  שלו,  המעלות  את  רואים  מהשני,  שמתפעלים  ע"י 
בבית,  וכמו  צועקים.  לא  פעם  ואף  הערות  מעירים  שלא  ע"י  עבורנו,  שעושים 
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שעטף אותו היה ניכר לעין... יותר מדי ניכר לעין.

ולא  רוח,  נכה  עצוב,  שהנ"ל  קלט  היקר,  מושיק  של  בפניו  שהביט  מי  כל 
ידידו  עם  הגמרא  על  שקד  בזמן,  לתפילות  הגיע  הוא  כן,  עצמו.  את  מוצא 
החברותא נתן אסמלם, אבל היו כמה דקות או שניות שבהם בהה בחלל כמו 

מחפש משהו, כמו ניזכר במשהו.

אישוניו  נתקעו  בנדון,  הישיבה  ראש  את  עדכן  המשגיח  אפשטיין  כשהרב 
והפוך.  ישר  אותם  וסרקו  מושיק  של  האפורות  בפניו  מינסק  נחמיה  הרב  של 
להתעלם  אפשר  אי  אותו.  מייסר  משהו  מבוהל,  מתוח,  הבחור  צודק  "אתה 
מכך... או.קיי. אפשטיין צא לדרך. אם מדובר בבעיה ברת טיפול אשמח לשמוע 

שענן העצבות התפוגג ממנו, ואם לא, אז אני כאן".

כימיה גדולה לא חיברה בין בחור הישיבה הצעיר שוטנבלום למשגיח שלו 
יותר  עצמה  על  התעלתה  לא  השניים,  בין  הנימוסין  ששיחת  כך  אפשטיין, 
מאשר קומץ משפטים לא מחייבים: הכל בסדר כבוד הרב, לא חסר לי כלום, 
לא,  לא  מוקדם...  לישון  אלך  להיות,  יכול  טוב?  ישנתי  לא  אולי  שלא...  באמת 

שום דבר אינו מעיב עלי..."

הדגל.  אל  נזעק  מינסק  נחמיה  הישיבה  ראש  קורה.  בהחלט  קורה.  משהו 
הוא ביקש לקרוא לשוטנבלום למשרדו. בצעדים איטיים וכושלים קלות נכנס 
מונחים  הארוך,עליו  השולחן  אל  שמוטות  עיניו  רבו,  מול  והתיישב  התלמיד 

ערימות ספרי קודש, מנורת לילה מיושנת וכמה עפרונות.

אינני  "מושיק,  מנטה.  סוכריית  משם  והוציא  במגירה  חיטט  מינסק  הרב 
נוהג לכבד במנטה את אורחיי, אבל אתה אורח מיוחד, קח מנטה ותברך עליה. 
מושיק  אישוניו.  מבין  ישיבה  הראש   חייך  מנטה?"  סוכריות  אוהב  אתה  גם 
נטל את הסוכריה מיד רבו והניחה לצידו. "אוהב, אוהב" הפטיר בלחש. "אולי 
ושלף מן המקרר הקטן חצי בקבוק מיץ  תשתה משהו?" הציע ראש הישיבה 
את  מינסק  הרב  חד  בקול  חרץ  שומע"  "אני  פלסטיק.  לכוס  ומזג  תפוזים 
מתוח  עצוב,  שאתה  לי  ידוע  הדברים  פרוש  שומע".  העגמומית "אני  האוירה 

מיוסר, מבוהל, ועכשיו אני ממתין להסבר מבלי הקדמות ושאר ירקות.

שתיקה ארוכה. נו, לך תספר לראש הישיבה... 

עיניים  הישיבה  ראש  פער  "חלום?"  חלום".  "זה...  לחש  חלום..."  "זה 
חקרניות, "הרי אנחנו לא טיפוסים של פנטסיות ובאבות ואמונות תפלות...,. 
חזר  שומע!"  מבהיל". "אני  ראשו. "חלום  את  מושיק  זקף  חלום"  כן  "חלום... 

הרב מינסק על הודעתו.

שבת פרשת זכור. אדר תשס"ח.

הכהן פישל קלמן כהנוביץ נקרא לשמש חזן של תפילת שחרית. הוא צעד 
באיטיות לדוכן, עטור תפילין ועטוף בטליתו הבוהקת ואמר קדיש.

הו,הו, פישל קלמן אהב את תפקיד שליח הציבור, ויותר אהב ונהנה להשיל 
את נעליו מעל רגליו ומן הדוכן לברך בנועם שיח, את שארית ישראל בברכת 
הקודש. "וישם  לארון  ונראה  סמוך  להם  ניצבים  הכהנים  אחיו  בעוד  הכהנים, 
לך שלום" היה זה סוג של אקט מלאכותי, שהוסיף המון כבוד והערכה פנימית 
ליהודי היקר הזה, שעסק רוב זמנו במכירת כלי בית בחנותו הקטנה הסמוכה 

לכיכר המרכזית של העיר. אבל כאן, על גבי הדוכן הוא חזן וגם כהן.

אוירה  הקרינה  לא  כלל  הכהנים  וברכת  לפה,  מפה  מלא  היה  הכנסת  בית 
פורימית אלא רצינות ראוייה, כיאה לקהילה של בני תורה. אחרי הברכה הוא 
הסתובב מזרחה, והכניס רגלו לנעלו הימנית בעוד עינו בולשת ומתחקה אחרי 
שניות  כמה  עוד  עסק  הוא  לה.  התנדפה  פשוט  נעבעך,  זו,  השמאלית.  הנעל 
אך  לדוכן,  שמתחת  השטיח  של  סיכוי  חסר  במישוש  השמאלית  רגלו  בנפנוף 

שומכלום השמאלית איננה!!!

"נו,נו,נו"סנטו בו המתפללים  שימשיך, והוא המשיך לא לפני שגל צונאמי 

של כעס אדיר מימדים פילח אל ליבו וקרביו, מאיים לכלות את סביבתו. "איפה 
הנעל?, שאג כהנוביץ אחרי "קדיש תתקבל" מי לקח לי את הנעל, אני ממש 
לבדיחה  הפך  היחידה  הימנית  בנעלו  שהכהן  לציין,  למותר  כך...".  על  מקפיד 
משעשעת מצד הילדים שהתגלגלו מצחוק, ופה ושם ניתן היה להבחין בחיוכים 

דקיקים של מתפללים שניסו לשוות לעצמם – איכשהו- ארשת רצינית.

מחד,  ומשעשעת  פורימית  צרמוניה  היתה  התפילה  בסיום  שהתחולל  מה 
אבל רצינית ועצובה מאידך. כהנוביץ קיפל טליתו ותפילין ויצא סר וזעוף, גביני 

עיניו רוטטים להם ואישוניו מפזרים גיצים של נקמה. אבל במי?

לכסאו  סמוך  כהנוביץ  קלמן  פישל  של  נעלו  הונחה  פורים  במוצאי  רק 
הקבוע. אך הוא לא היה שם כדי להנות מהשבת האבידה, כביכול. הוא פשוט 

החליט לנטוש את הקהילה. הם לא יעשו ממנו צחוק. 

*

מרדכי  ברוך  המנוח  מושיק?  רציני  "אתה  פיו,  את  פער  הישיבה  ראש 
ציווה  והוא  הרב,  כבוד  "כן,  שלך?"   בחלום  פעמים  שלוש  הופיע  קופילמנייץ 
אחרת  אלי,  שיתלוו  להם  ולהורות  שלו  הבנים  לארבעת  לגשת  מפורשות  עלי 
פישל קלמן כהנוביץ, זה עם הנעל, לא יסלח. לאמיתו של דבר אינני מכיר את 
לשכונה  הגענו  קטן...  ילד  הכל  בסך  אז  הייתי  גרים.  הם  היכן  יודע  ואינני  בניו 

כחודשיים שלושה לפני...".

"מושיק חזור לסדר, אחרי ערבית אנחנו יוצאים למשימה. אני אאתר את 
אמיתי"  חלום  מריח  זה  המנוח...  את  לרצות  ונשתדל  לאביך,  גם  נקרא  בניו, 

סיכם הרב מינסק.

*

ז"ל  קופילמיינץ  מרדכי  ברוך  המנוח  אבינו  יעקב,  שמי  שלום.  לוי  "הרב 
היה מתפלל קבוע של הקהילה ההיא. מספר שנים קודם פטירתו (בגיל צעיר 
יחסית) הוא נכח בתפילת השחר של פרשת "זכור". הוא הכיר היטב את החזן 
פישל קלמן כהנוביץ, ושררו ביניהם יחסי ידידות משופרים למדי. אל תשאל 
מחיית  ולנוכח  ובא,  המתקרב  הפורים  יום  עקב  אבל  ומדוע,  כמה  למה  איך 
עמלק שתגיע עם קריאת "זכור" נחתה עליו רוח של קונדסות ושובבות. הוא 
בית  במטבח  ולהחביאה  הכהן  החזן  של  נעלו  את  לסחוב  אחד,  לילד  סימן 
הכנסת. הזאטוט ביצע את התרגיל בשמחה ולאחר מבצע העלמת הנעל הוא 
התיישב עם חבריו והביט במחזה. כהנוביץ זעם, אפילו מאד, הוא נמלט מבית 

הכנסת, ובליבו הקפדה.

"כשראש הישיבה הרב מינסק ביקש ממני ומשלושת אחיי להצטרף אליו 
המתיק  הוא  אבל  מתלוצץ,  שהוא  חשבנו  כהנוביץ,  קלמן  פישל  עם  לפגישה 

סוד.

מדובר  כהנוביץ...  של  הבית  מול  לי  ותמתין  אחיך  את  שתאסוף  "כדאי 
בפיקוח נפש".

"הגענו ארבעתנו והמתנו. כעבור רבע שעה עצרה מכונית ממנה ירדו ראש 
הישיבה הרב מינסק ולצידו נער בן ישיבה חמור סבר. "עלו אחרי" ביקש ראש 
הישיבה. דפקנו על הדלת, ופתח אותה לא פחות ולא יותר פישל קלמן. "כן, מה 
אוכל לעזור לכם?" הוא חייך וסימן לנו להיכנס. "מושיק, תספר לאדון הנכבד 
במה מדובר" ביקש ראש הישיבה. "אדון כהנוביץ, באתי לבקש ממך סליחה... 
אני  'זכור'..  בפרשת  השמאלית  הנעל  לך  נעלמה  שנים  מספר  לפני  לך  כזכור 
העלמתי אותה" סיפר מושיק. "יפה מאד לבקש סליחה, רטן כהנוביץ, והרצין 
קשורים  הם  מה  קופילמיינץ.  מרדכי  ברוך  של  הבנים  פה  עושים  מה  "אבל 
לסיפור הזה?" "לא באתי בחינם" הסביר הנער "בשבועיים האחרונים הופיע 
בחלומי שלוש פעמים המנוח ברוך מרדכי קופילמיינץ, ודרש ממני לבוא אליך 

ולהתנצל, יחד עם ארבעת בניו...".
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כעסניות  זיעה  טיפות  וכמה  ממקומו  כהנוביץ  ניתר  הוא!!!"  שזה  ידעתי 
ניתזו ממצחו. "לא סולח לו!!! לא סולח לקופילמיינץ, עד יום מותי לא אסלח 
אותך  שפיתה  זה  הוא  'זכור'...  בשבת  לי  עשה  שהוא  הפומבי  הביזיון  על  לו 
בגללו  מעצבים.  מבעבע  לחץ  לסיר  אותי  והפך  השמאלית  הנעל  את  לי  לגנוב 

נטשתי את הקהילה, לא- סולח  - לו!!!"

המשיך  כהנוביץ,  "אדון  ושואף.  נושף  מזיע,  הספה  על  התיישב  כהנוביץ 
של  דין  שבבית  לי  אמר  הוא  בחלום.  בכה  ממש  "קופילמיינץ  לספר  מושיק 
מעלה לא מתייחסים בזלזול למעשה הזה, ומה שנראה כאן מצחיק ומשעשע, 

שם הדין מתוח נורא נוראות... אנא סלח לו" התחנן הנער.

"ר' לוי, אחזה בנו צמרמורת ממש, וחרדת דין עטפה אותנו. כמה ענק הוא 

ה ִפלָּ תְּ

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

קטן  דבר,  שכל  באמונה  להתחזק  אותי  זכה 

בהשגחה  הכל  זה  לי,  שקורה  דבר  כל  וגדול, 

פרטית מדוייקת, זה ככה אתה רצית.

מתהפך  ממש  שמשתבש,  שמתעכב,  מה  כל 

בדיוק  ההיפך  שקורה  מה  כל  העיניים,  מול  לי 

לי  שגורם  מה  כל  וביקשתי,  שהתפללתי  ממה 

לי  שגורם  מה  כל  לרוחי,  לפול  לדאוג,  להתעצבן, 

אחרים,  את  או  עצמי  את  מאשים  ואני  אכזבה, 

"הגדולות"  המילים  שלושת  את  להגיד  הכל  על 

כולם:  את  ומרגיעות  הכל,  שמסדרות  האלה, 

מה  ואין  לכעוס,  מה  ואין  רצה".  השם  "ככה 

שמנהל  מי  יש  ברוחנו.  לפול  מה  ואין  להצטער, 

גם  לטובתנו.  נעשה  הכל  והכל  העניינים  כל  את 

אם זה נראה לכאורה ההיפך.

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

זכות,  כף  בלימוד  להתחזק  אותי  זכה 

בלהסתכל במבט חיובי על כל אדם. ולפני שאני 

צריך  היה  או  לי  שעשה  מה  על  מישהו  מאשים 

לעשות ולא עשה, לזכור שאני לא יודע כלום. לא 

יודע באיזה מצב הוא נמצא, ומה עובר עליו, ולא 

יודע את כל הפרטים, לא רואה את כל התמונה, 

אז איך אני יכול להעיז להגיד משהו אם אני לא 

כעסתי,  פעמים  הרבה  כך  כל  הרי  כלום?!  יודע 

אני  כמה  ראיתי  התמונה  וכשהתבררה  דיברתי, 

טועה, כמה אני באמת לא יודע כלום על השני.

זכות  כף  ללמד  לי  תעזור  עולם,  של  ריבונו 

זה  ככה,  כשחיים  כי  אדם.  כל  על  טוב  ולחשוב 

בעצמו איכות חיים.

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

עבורי  שעושים  מה  כל  על  להודות  אותי  זכה 

בבית, יום יום, עשרות שנים, במסירות נפש שלא 

תתואר. אומנם אני יודע להעריך ואומר מדי פעם 

הבגדים  עם  מה  אך  האוכל,  על  בעיקר  תודה, 

והבית  בארון?  והמקופלים  המגוהצים  הנקיים 

ועוד  הקדושות?  והשבתות  והמצוחצח?  הנקי 

שמקבלים  וגדולים  קטנים  דברים  הרבה  כך  כל 

אותם כמובן מאליו. 

להפסיק  לא  לי  תעזור  עולם,  של  ריבונו 

את  למסור  שמוכן  בעולם  היחיד  לאדם  להודות 

נפשו עלי.

שבת שלום!
מנחם אזולאי

עומק הדין! אבא שלנו כנראה מתייסר בשמים בשביל מעשה קונדס שכזה...  
כששמענו את דבר המעשה, התחננו שוב ושוב בפני כהנוביץ "רחם על אבא 
שלנו, כאבך כאבנו... ראה כי גם בית דין של מעלה ריחם עליו ואיפשר לו לבקש 

סליחה... נו ואם הם מרחמים אתה לא תרחם?!".

כהנוביץ ביקש את סליחתנו וביקש שנשוחח עמו רק כעבור מספר ימים, 
כי מלאכת מיגור ההקפדה אינה קלה עליו, ולא מילתה זוטרא היא. רק אחרי 
הבדל  את  מחיתי  למחול,  "הצלחתי  סוף  סוף  ממנו  שמענו  ימים,  כשבוע 

האחרון של הקפידה...".

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

להקדשות נא לפנות לטלפון: 050-4178148

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

בנושאי העלון ניתן לפנות לטלפון: 02-5374711 ; 050-4178148 

ניתן לשמוע שיחה על פרשת השבוע מכותב העלון בטל: 02-5875777-5-7-1-7 (בעלות שיחה רגילה)
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 נוריאל בן זרובבלי חזקיה רבי ש"ע  "חזקיה דרכי"  ח"וגמ ערב כולל י"ע ל"יו

 050-4120812:ותרומות לפרטים ם-י 5711 .ד.ת             ל"זצ ואסתר

  העלון בהפצת לסייע אפשר
  ניתן ,עותקים 7000-ב המודפס
 100[ ש''רפו או נ''לע להקדיש

 400 בסך אברך בהחזקת וכן ,]₪
 פעמי בחד גם אפשר ,לחודש  ₪

           0504120812 

 גליון
337 

 ל"ז ומיכל אליהו     בן ומאיר   ,ואסתר נוריאל בן זרובבלי חזקיה רבי נ"לע
 

ל"זומיכלאליהובןומאיר,ואסתרנוריאלבןזרובבליחזקיהרבינ"לע

 הנה החזן הצרוד קודש לשבת סיפור

 .טלפוני, יאלוגד 
  שנים .לוי מיסטר לך שלום 

  צוחק ,מתנגח נוגח ,שלך והטורים הסיפורים אחרי עוקב שאני
  מקבלים ולא ביזנס לא הן ,ממחמאות אותך עזוב אבל .ומתייפח

  אם ,לך לספר רציתי .פרגונים טון על לא אפילו ,משכנתא עליהן
  כאלה יהיו ,יודע מי ואולי ,שלי האישי הסיפור את ,זמן לך יש

  בית חורבן מיום נפרדנו מזמן לא הרי .לקחים ממנו שיפיקו
 .הקשה בדרך לומד הקלה בדרך לומד שלא ומי ,באב'ט המקדש
  :ואמר בהם התריע החורבן לפני הנביא ירמיהו ,אחרות במילים

  ,שבשמים אביכם אל לבכם שעבדו ,תשתנו ,תשובה תעשו ה'חבר
  ,רדומים שאתם חבל ,שלי חמודים חבל .הזוועה את עוצר ואני

 ."מאד מאוחר יהיה כבר וכשתתעוררו
  אותו והעיפו ,לו האזינו לא הם אבל ,הנביא ירמיהו להם אמר כך

  כמעט ,מכירים כולנו התוצאה את .המטרה לחצר ,מהם הרחק
  ,יתמהמה אם שגם ,למשיח וציפיה וחלומות ,גלות שנות 2,000

 .עצוב כמה .לו שמצפים בכאלה מכיר ולא מבחין לא ,הקטן אני
  ,קטנה בחברה בטוח סוכן שאני לזה ומחוץ ,עזריאל שמי ,ככה אז
  ,החזנות לפני אבל .כחזן שימשתי דיוק ליתר או ,חזן גם אני

  ,דרך-ישרי הורים ,טוב מאד בבית שגדלתי ,לך לספר לי תרשה
  ושתי אחים שישה אנחנו .דבר מעמנו חסכו שלא ,כפיים עמלי
   .גדול נחת רווים וההורים ,מסודרים כולם נשואים כולם ,אחיות

  של שילוב .במיוחד ערב בקול ניחנתי השמים ומן ,הזקונים בן אני
  הוא ,הרע עין בלי ,שלי הקולי המינעד בקיצור ,באס ,טנור ,סופראן

  למיניהם ופייטנים זמר כוכבי להרבה שאין ,במיוחד נדיר
  .ולסוגיהם

  ובחוש ,שלי הזמרה ביכולות שלי אבא הבחין שלוש בגיל כבר
  ולחזור ,שיש מסובך הכי פיוט או ,שיר לקלוט בו שנחנתי הנדיר
  אף ,חמש ארבע בגיל ,ועוד זאת .ראשונה בשמיעה כבר עליו

  מוכרים מקאמים והפכתי ,משלי וניגונים לחנים הוספתי
  .נדירות קוליות להרמוניות

  ושילמו ,ארועים מיני בכל להופיע הצעות עם אלי פנו כבר 10 בגיל
  ?מדוע .ובצדק .מודאגים אבל מרוצים היו ואבא אמא .מאד יפה לי
  שיתפוש ובמקום ,הגדול העולם את להריח התחיל כבר עזריאל כי

  להתגלגל עלול הוא ,ומוערך אהוב כחזן הכנסת בבית מרכזי מקום
   .ממקומותינו שלא זמרים של וקונצרטים אופרות של לפתחן
  שאי הצעה לאבא והציע ,בביתינו מפורסם אמרגןנחת אחד בוקר
  את לי ותנו ,דולר 50,000 של מקדמה קחו" .לה לסרב אפשר
  וכמובן ,מחסורו לכל דואג אני .ל"בחו הופעות לחודשיים הילד

 ."ומצוות תורה שם שישמור הכל אעשה
  ,לה שני שאין עסקית במיומנות אשר ,לשון חלקלק היה האמרגן
  הקריירה את לעצור שאסור"ו ההתחלה רק שזו הורי את פיתה
 יכול והוא ,נחת ממנו ירווה היהודי העולם כי ,שלהם הפלא ילד של

 ."שבשמים לאביהם נשמות הרבה לקרב – המדהים בקולו –
  ,לחלוטין חילוני היה הזה האמרגן ,"מועד שור" אדון מאזין אתה
  פיו אבל ,ראשו על הונחה ומקומטת מזדמנת לבנה משי כיפת
   אלבז ראובן הרב היה משל ,רבים וזיכוי אמונה של מרגליות הפיק

 
 

 .ישראל כלל על נפשם המוסרים ,זוהר אורי הרב או
   .היסס אבא .הסכימה כבר אמא
  ותזמורות מוארות ענק-במות אותן על חלמתי כבר הצד מן ואני

  אולי או רבבות לנוכח ,אותי המלוות ופסנתרים כנרים שופעות
  אבל ,13 בן הייתי לא עוד .התקשורת אמצעי בכל צופים מליוני
  קוסמת הצעה על יוותרו לא שלי שההורים האמנתי ,הקט בשכלי

  השם שחנני לכישרון מוצלח ביטוי וגם רבים זיכוי בה שיש ,זו
 .יתברך
   .משהו ומלמל ,בתקרה עיניו תקע אבא

  מתופף שהוא תוך ,רועמת שתיקה על שמר הוא אף האמרגן
  ,כן" יאמר שאבא רציתי כך כל ואני .ברכיו על ימינו יד באצבעות

  השעין שבינתיים אבא לעבר צעד ועוד צעד ועשיתי ,"...מסכים אני
   .עצומות בעיניים וחשב וחשב ,מרפקיו על ראשו

   .לאוזנו לחשתי "זמר להיות רוצה אני ,אבא"
  שרפו שכמעט בוערות עיניים שתי בי תקע ,ראשו את זקף אבא
  סטירה פני על וסטר החזקה השמאלית ידו את הניף ,גופי את

  על סוטר שמי למדנו כבר ,נו .ראשי את העיפה שכמעט מצלצלת
  והוא אבא הוא אבא אבל ,שכינה של לועה על סוטר כאילו ,לחי
  .לחנך צריך
  אמר ,התשובה את הבין האמרגן ,לחדרי נמלטתי ראש וחפוי אֶבל

   .שב ולא ,ונעלם "סליחה"
  קולי הנעמתי בשבתות ורק ,בשמחות להופיע אבא עלי אסר מאז
  ,הסטירה עם התאדה מפורסם זמר להיות הרצון .השולחן על

  פנים כל על .תבין תכף ...הסוף עד שהתחנכתי לומר קשה אבל
  כבוד להרבות נועד היהודי של הקול" לי ולומר לחזור דאג אבא
 ."ישורן מי ...שסופן קריירות לייצר ולא שמים
  צפונית בעיירה לגור עברתי ,אשה שנשאתי אחרי .נקצר בוא

  חביבה קהילה לה התפללה שם ,גדול די כנסת לבית סמוך קטנה
  בכל תורה שלימד אוריין-בר יהודי היה הכנסת בית רב .וסימפטית

  מעבר .וחילוניים דתיים ,כולם על אהוב והיה העיירה רחבי
  מסוג הוא .דופן יוצאי ונעימות ענווה בו היתה ,בתורה לגדלותו
  לרגליך עפר שהוא ההרגשה את לך שנותנים האלה האנשים
  התורה את שהאהיב ,למדי נדיר טיפוס .מעם המורם ואתה

 .סביבתו על וההלכה
  בעין הקהל מקופת התפרנס שהוא לציין שכחתי .פנחס הרב שם
  בליל לתיבה הראשונה בפעם וכשעליתי ,התידדנו מאד מהר .יפה
  הפעמונים מקול מתפעמים והרב שהגבאים הרגשתי ,קודש שבת
  כאילו קולי במיתרי נוגן"הקדיש" .המתפללים ציבור כל כמו שלי
  שור אף ,צייצה לא ציפור אף ,תורה במתן וכמו ,השמים מן בקע
  הוירטואוזיות מן לכתלים נדבקו המופתעים הזבובים וגם ,געה לא

 .שם שהפגנתי
  ללחוץ בראשם והרב המתפללים כל ניגשו התפילה אחרי ,בקיצור

  מנעורי ההוא החלום וכאילו ,בעננים הרגשתי .לי והחמיאו ידי את
 .שכזה רחב בפורום בכשרוני מכירים סוף סוף .להתגשם עומד

  וביקש ,טולדנו מיסטרהראשי הגבאי אלי פנה קודש שבת במוצאי
  ,מעוניין פנחס הרב שגם להבין לי נתן הוא .קבוע כחזן שאשמש

  השבתות לאווירת המיוחדמקולי שאתרום ספק לו אין וכי
 .כסף כמה :פרושה שהשתיקה הבין והגבאי .שתקתי .והמועדים

 ד"בס

 לפרשת השבוע גליונות" לדעת"ניתן למצוא את העלון באתר  מילה'נ אשת נשיא חכמי התורה הרבנית יעל כהן בת יפה ג"העלון לע



 קודש לשבת סיפור
 המשך סיפור לשבת קודש

בהמלצת  ) בחינם(מוהל מוסמך לשם שמים 
 0775446726א ''ש מחפוד שליט''הגר

גילה  '' חמויי''בבית הכנסת  !בשעה טובה
לשמחות ואירועים  אולם מפואר הושלם ' א

כמאה מקומות  ', שבתות חתן בריתות וכו
 0502100123: שמואל, לפרטים, ישיבה

------------------------------------- 
מרדכי  , ל''זנ סעיד חיים בן מונירה ''העלון לע

 ל''בן אמלי ז
ורויטל בת  , שלמה בן שרה חיה' להצלחת ר

 ניסן מוריס בן אשרס וכל משפחתם, צוהלה

מיכאל מארלי  . זהבה בת רחל דן בן רוניה, דליה בת סביחה, שמעון בן עליזה: ש''לרפו
יהודה שלום בן תהילה  , נרקיס בת דליה, חיה עדי מרים בת שולמית רחל. בן אסתר

ובריאות  : להצלחה ופרנסה, כל הישועות ליחזקאל מאיר בן שפיקה. שרה מרסלה
להצלחת  . שלום בן עבדל, צביקה בן גאולה, אריה יהודה בן חנה מלכה, משפחת לוי

 ש''ש ברהוג''התורם בעילו
 .אלכסנדר בן חיה, אורלי בת ילנה. בני תהילה, יהושע, שלמה, ישראל: לחזרה בתשובה

 036766049: טל 22:30 - 21:00: ה-א: שדכנית
 052-7179846  22:45 - 22:00בשעה ' ד', ג', בימים א" חסדי דוד"שידוכי 

 ניתן לפרסם ספרים בתוכנת אוצר החכמה ועוד     

  ₪ 1,000 שתקבל נגיד בוא" הגבאי לחש "...יפה בעין תקבל"
 ."₪ 3,000-4,000 עוד לך נוסיף ובחגים ,רגיל לחודש
 בחצי כמורה שימשתי עת אותה .בעיני חן מאד מצאה ההצעה
 בשיעורי שכרי את והשלמתי ,המושבים באחד ספר בבית משרה
 של ולאמיתו ,לתורה עתים קבעתי בקושי .חלשים לתלמידים עזר
 לשעון כבול הייתי ...במניין תפילות על כך כל הקפדתי לא גם דבר
  תפילין מניח הייתי ,עלי קשה היתה בבוקר הקימה ,הספר-בית של

 ...צדיק אגרויסע לא בקיצור .ללמד ורץ ,שמע קריאת אומר ,בבית
 במילים .לפרוח החלה שלי הקריירה ,שבת מוצאי אותו שמאז אלא

 מתפללים הכנסת בית את לפקוד החלו לשבת משבת ,אחרות
  ,בשבת מתפללים 50-40 היו בעבר ואם ,סמוכות משכונות חדשים

 וכולם ,ההיכל כתלי בין מתפללים 200-150 לספור יכולת כבר
   .קולי לסלסולי להאזין משתוקקים ,רווחים בלי צפופים עומדים

 של לגבהים העליתי אותם גם אבל ,באוויר ריחפתי ,לך אגיד מה
  אותם בלענג עסוק הייתי שיותר ,להיאמר ניתנת האמת .רוחני עונג

   .בהמתו – נפש – צדיק ויודע ,ה"הקב את מאשר
  ,ולעילא לעילא גדוש היה הכנסת כשבית ,כך-אחר שנה חצי

  ,והקופצים הקהל ריבוי עקב האמירו מחיריהן לתורה וכשהעליות
  .לשכרישיוסיף ,טולדנו הראשי לגבאי רמזתי
  ויכולותי מסירותי את שהעריך והלה ,פנחס ברב נועץ הגבאי

 .₪ 300 עוד לי להוסיף נעתר ,הווקאליות
 עוד וצומח פורח הכנסת שבית כשראיתי ,כך-אחר שבועות כמה
 ,בקולו המרנן המדהים החזןעקב ,למרחוק יצא הטוב ושמעו ,ועוד

  .₪ 2,000 -ל לי שיעגל והפעם ,הגבאי מן נוספת העלאה ביקשתי
   .חיובית תשובה עם אלי וחזר ,הרב עם נועץ שוב הגבאי
  ,רגע מאותו לי ברור היה .מאד התנפח שלי והאגו ,בשמים הייתי
  שההצלחה משום ,יתנו הם שאבקש ומה ,בידי שבוי הכנסת שבית

 .בזכותי הרבה נובעת הקהילה של המסחרית
 .הזדמנות בכל אותי ולשבח לפרגן דאגו המתפללים

 .השנה ראש לפני שבוע
 חדשים הקהילה אנשי כל על ואהודנערץ להיות הספקתי הזו בשנה
 החזן את והעריצו ושיבחו היללו כולם ,זקן ועד מנער ,כישנים
 .ואדם אלוקים לשמח בקולו המפליא ,עזריאל המהולל

 של פנקסו לידי התגלגל אחד בוקר אבל ,וכמה למה איך תשאל אל
  .הפרטי בארונו במקום התיבה בתוך שהונח ,טולדנו הראשי הגבאי
 הראשונים הדפים באחד עיני ולנגד בפנקס עלעלתי חוצפתי ברוב

  .נכבד סכום השם וליד ,פנחס הרב הקהילה רב של שמו הזדקר
 ,משכרי וחצי שניים מפי יותר היה הרב של שכרו ,כן .₪ 5,000
  שכחתי לרגע .לרקותי עד ריאותי את הציף עזה קינאה של ונחשול
  ,בית-שלום עושה ,ערב ועד מבוקר הקהילה בענייני עסוק שהרב
  אבל .לא ומה ,ומשיא משדך ,דרשות דורש ,אבלים מנחם

 לקהילה שתרומתי בטוח הייתי .הכל שוכחים ,למוח עולה כשהקנאה
  מבחינה שכן ,עצומה היא – הרב של לתורה הכבוד כל עם –

 .הכנסת בית בשערי הבאים את הכפלתי מספרית
  ניגשתי ,במקווה הטבילה אחרי ,היום בצהרי .השנה ראש רבע

 לשני משתמעת שאינה בצורה לו והודעתי ,הגבאי טולדנו של לביתו
 משפילים בסכומים ולזמר להמשיך מוכן שאינני ,פנים

  עם התחלת ,עזריאל רגע ,רגע" :ואמר גבותיו זקף הגבאי.שכאלה
 על ₪ 2,000 מקבל אתה ועכשיו ,1,300 -ל ק'צ יק'צ עלית ,1,000
  משכורת חצי זו ,מכובדת מלגה זו לדעתי .בחודש שבתות ארבע

  ,הפעמונים קול בעל הנערץ החזן ."...הישוב מן אדם של חודשית
   שהוא הרגיש 

  ,השנה ראש מעט עוד שהרי ,הקהילה של בצווארונה אוחז
  אוויר כמו אותי צריכים הם ...סוכות ,כיפור יום ,נוראים ימים

 ממכירת הנכבדות ההכנסות שרוב יודעים הם ...לנשימה
 .הדוכן על מנוכחותי נובעות ובשבתות במועדים לתורה העליות
  הזדמנות בכל מגיעים ,במיוחד דתיים לא אנשים ,העיירה עשירי

 .המעטה בלשון מאד יפים סכומים ומשחררים ,י-ת-ו-כ-ז-ב
  את לחלל ומבליח הגבאי אל פונה אני .לוי אדון ושמע הסכת

 ועוד ,חודש כל ...פנחס כמו להשתכר מבקש אני :הבא המשפט
  מי" הגבאי משתאה "?פנחס כמו" ."תשרי לחגי כפולה תוספת

 לו משיב אני "כן" ."?פנחס לרב מתכוון אתה ?...פנחס זה
   .הגבאי טולדנו מלמל "אליך ואחזור הרב עם אדבר" ."פנחס"

  לא הם ,לי זקוקים הם .אדירה נצחון תחושת עם הביתה הלכתי
 מן יום בכל נופל לא שכמוני חזן .טעויות לעשות לעצמם ירשו

 .עצומות בעיניים אותי מעריץ שהציבור ובמיוחד ,השמים
  וביקש ,ביתי דלת על הגבאי דפק ,המועד היכנס לפני שעה

   .בחוץ שנשוחח
  .כלשונם כמעט ,הרב דברי את לפניך מביא הנני ,יקירי עזריאל"

 ומפנים מבין שהוא בחייו הראשונה הפעם שזו ,אמר פנחס הרב
  .כפנחס – שכר – ומבקש – זימרי – מעשי – עושה המימרא את

  מן במתנה שקיבלת בקולך מזמירותיך מזמר ,חזן אדון אתה
  הקהילה רב כמו להשתכר ודורש ,זימרי מעשה עושה ,שמיא
  ,הגבאים וחברי הרב אך ,לי צר .ולילה יומם נפשו שמוסר ,פנחס
  הכבוד כל עם שכן ,שרותיך על לוותר החלטנו אחת בעצה
  קצת ,ענווה לקצת זקוק ציבור שליח ,חזן ,שלך המדהים לכשרון
 היחס מה מעניין אז ,פנחס הוא בשבילך הרב אם ,לרב כבוד
 החשובים שרותיך על לך מודים אנחנו ...הוא-ברוך-לקדוש שלך
 והצלחה ברכה שא ,היום עד שכרך לפניך הנה .בעבר עד

   .בזריזות ויצא נאומו את סיים הגבאי ."דרכך בהמשך
  רגלי משרך ובעודי ,תדהמה מרוב הלשון את בלעתי כמעט
  מעקה על התיישבתי ,קלה סחרחורת חשתי ,ביתי לתוך

  חשתי לפתע ,קלות נעצמו עיני .הקיר על ונשענתי המרפסת
 דיוקנו דמותו הזדקרה עיני ולנגד ...לחיי על מצלצלת בסטירה

   .נפטר כשנתיים שלפני ,אבא של
 מכיר לא אתה ,שכמותך מטופש טיפש" :אלי זעק אבי של דיוקנו
  הרב את ,ה"הקב את לכבד במקום ...בעולם מקומך את

  ,בני לך דע ...וכספך מעמדך לכבודך דואג אתה ,והקהילה
 כחזן שלך הקריירה את לעד החרבת ,השנה ראש ערב שהיום
 כשהתאוששתי .הסוף לא עוד זה ,לוי מיסטר ידידי כן ."...וכזמר

 מיהרתי ,שניות מספר שנמשך הזה המבעית המחזה מן
  לשאת יכולתי לא .סמוכה בשכונה הכנסת לבית ורצתי להתלבש

   .המתפללים כאחד פנחס הרב של בקהילתו לשבת הבזיון את
 דמותו .בלב כבדה מועקה עם לישון הלכתי השנה-ראש בליל
  ,כבד מצונן ,מצונן התעוררתי בבוקר .עיני לנגד ריצדה אבא של
 גרוני ,הכנסת לבית להגיע הצלחתי לא .כואב וגוף גבוה חום עם
   .קשות והצטרדתי ,בער

 במיתרי קשה דלקת לי שיש מומחה רופא איבחן הנוראים בימים
  אחד על ממאיר לא גידול גילו בצילום .הקל החלק זה אך ,הקול

 שם בעל רופא ידי על נותחתי .ניתוח שדרש דבר ,המיתרים
 .דולרים אלפי עשרות כמה של סכום לו ושילמתי ,מבוסטון עולמי
 כלא נעלם שלי הפעמונים שקול לציין למותר אך הוסר הגידול
  ,הקלה בדרך לקח שלומד מי יש ,ידידי לך אמרתי איך ...היה
 כל להכיר ונזכה הלוואי ,אחרות ובמילים .הקשה שבדרך מי ויש
 .המקדש בית לבנין בדוקה נוסחה זו .מקומו את אחד
  ,חול של ערבית או במנחה כחזן לעיתים עולה אני כיום גם

 ."הצרוד החזן הנה" מצחקקים הילדים את שומע אני אוזן ובחצי
 )7עיתונאי (

ה הרב  ''ורגיה זצוקללה'ג רבנו עובדיה יוסף בן ג''ע רשכבה''נ מרן ג''לע
 ל''יעקב יוסף בן מרגלית זצוק

  בן אליהו .עזיזה בן נעים ,צבי בת דבורה ,דב יששכר בן שבתאי נ''לע וכן
  שמחה בן צלח ,רחל בת נורי ציפורה ,רביבו סעדה בן משה .דבורה
  פרחה צביה בן יאיר ,שרה בת מיכל ,מנחם הרב בן משה הרב .מועלם
  ,חנה בן שמעון ,סמדר בן שי משה ,שמחה בן משה ,והר'ג בת אילוז
  בן רותם .מסעודה בת פריחה פאני ,צביה בן יאיר ,סולטנה בן דוד יצחק
  ,מזל בת דליה ,חנה בן ציון בן הרב ,מרים בן דניאל ,הלן בן מאיר ,טליה
 ריחנה בן ובנימין ריחנה בת צדיקה ,גהר בת כוכב

תפילת רבים לא חוזרת   
 : ריקם

נא להתפלל על זוגות שלא  
זכו לזרע של קיימא כעשרים  

יחזקאל בן מהין  : שנה
, ט בת שרהַכְרְּכמיורעייתו 

,  מנשה בן טובה ורעייתו
יצחק  , הרצל בן כתון ורעייתו

בן תמר ורעייתו דוד בן 
שושנה כמסנה ודליה שרה  

 .בת שפיקה
 ירון מנשה בן פנינה ורעייתו

 ד"בס

22-22:45052-7179846 

 .אסי נחמן עידו בן ניצה שגי ואליהו בן מזל, שאנן בן פנינה, מרים בת מרסדס, חנה בת שמחה ויחזקאל, יצחק בן יפה: נ"לע

 לישי מיכאל בן מזל פורטונהלזווג הגון 
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. "ְרֵאה ָאנִֹכי נֵֹתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום ְּבָרָכה ּוְקָלָלה" 

"ִּכי ִיְהֶיה ְבָך ֶאְביֹון... ֹלא ְתַאֵּמץ ֶאת ְלָבְבָך ְוֹלא ִתְקּפֹץ... ִּכי ָפתַֹח ִּתְפַּתח ֶאת ָיְדָך  
לֹו ְוַהֲעֵבט ַּתֲעִביֶטּנּו ֵּדי ַמְחסֹרֹו ֲאֶׁשר ֶיְחַסר לֹו. ִּכי ֹלא ֶיְחַּדל ֶאְביֹון ִמֶּקֶרב ָהָאֶרץ 
ְּבַאְרֶצָך"  ּוְלֶאְבֹיְנָך  ַלֲעִנֶּיָך  ְלָאִחיָך  ָיְדָך  ְמַצְּוָך ֵלאמֹר ָּפתַֹח ִּתְפַּתח ֶאת  ָאֹנִכי  ֵּכן  ַעל 

.

:

. "ְוֹלא ִתְקֹּפץ ֶאת ָיְדָך... ִּכי ָפתַֹח ִּתְפַּתח ֶאת ָיְדָך" 

 

.

. ְלָך ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלְך ְוָאַמְרָּת ֹאְכָלה ָבָׂשר"  "ִּכי ַיְרִחיב ה' ֱאֹלֶקיָך ֶאת ְּגב3
:  

 

"ְוִכי ִיְרֶּבה ִמְּמָך ַהֶּדֶרְך ִּכי ֹלא תּוַכל ְׂשֵאתֹו ִּכי ִיְרַחק ִמְּמָך ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה' 
. ֱאֹלֶקיָך ָלׂשּום ְׁשמֹו ָׁשם ִּכי ְיָבֶרְכָך ה' ֱאֹלֶקיָך" 

31
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החל מהשבועות הקרובים, אנו מצמצמים את מהדורת הדפוס.           לתשומת ליבכם! 
  abyisrael@gmail.comשלחו בקשה ל:  -לקבלת הגיליון במייל 

פרשת מטות 

עבד נרצע, שימיו וכמעט גם לילותיו נתונים 

 למה זכאי? לכאורה עבד הוא! -לאדונו 

מהפכת  העברי,  העבד  פרשת  אבל פרשתנו, 

 מעלות:  180תפיסה, 

 

הענק תעניק לו מצאנך ומגרנך ומיקבך אשר ” 
 “. אלוקיך תיתן לו‘ ברכך ה

העבד העברי, אדם שפשט ידו 
לא  לעבדות -בממון  לו, נשלח 

ואינם  כמעט  חייו  אדון.  אצל 
ו  נ י נ בעי יר  מצטי הוא   . ים חי
כשפוף שבאדם שלהפיק מפניו 
חיוך זה מלאה קשה כקריעת ים

ה - מגיע  כאן  אבל  ‘ אבל ‘ סוף. 
 הגדול:

פוקדת התורה. “,  כי טוב לו עמך ” 
אפילו את כריתו הבודדת פוקדת התורה שיבכר 
האדון לעבדו, והוא, האדון הנכבד, יסתפק, כמה 

 ייאמן, בהנחת הראש על המיטה. -בלתי

הקונה עבד ” ל במילה פשטנית:  “ הגדירו זאת חז 
 “.כקונה אדון לעצמו -עברי 

 מסתברא.   -שהוא אדון. איפכא  -עבד 

 

ושוב פוגשים אנו, נפעמים, בעבד העברי. הפעם 
בימי הדרור. 

את המיטב דורשת התורה לעבד העברי היוצא 
אחוז 50צנועה של  ‘  הטבה ’ לחירות. לא עוד  

הנחה ברשת כזו או אחרת.  

מצאנך, מגורנך ” את העידית שבעידית, נוסח  
דורשת התורה. את המעדנים הערבים “,  ומיקבך

ביותר לחיך. העבד יוצא מאדונו ברכוש גדול 
 ובשלל רב. 

שאלה ענק: האין זה קונפליקט חריף? -והסימן 
האמנם, יתהה כל מתבונן, עבד מעבדי העברים 

 פלא!  v.i.pהוא? נראה לכאורה כי ניתן לו יחס 

  

 “.בן מלך עשוי מאבנים טובות”

כך הגדיר, בלב אש קודש, 
נחמן  רבי  הנפשות,  רופא 
מברסלב, את היהודי העברי. 

מ  ר ד  ו ע ו  נ נ י א י  ד ו ה ח “ י
גידים. כל “ איברים ושס  ה 

חלב ודם שלו עשוי אלוקות. 
 נשמה באפו. 

טובות “ ו  ,  אבנים  אם “ גם 
מחטאים.   -הוכתמו קמעא  

 מזככים.                              לא זורקים לאשפה!

עם  העבד  את  משלחים  לא  שלנו:  ובמילים 
 רק ביינות ישנים משובחים, מיטב הצאן!‘. שנקל’

 

 לקח לחיינו:

לעיתים, עם לב דואג ובעצת חכמים, יש צורך 
לסלק נער מהמוסד החינוכי בשל אי עמידתו 
בתקנון. יש שאצלם זה אמירה שהנער הסורר 

-השום וזכאי ליחס של עלוב -שווה כקליפת 
נפש. זה אומר שנאה, והעדר דאגה ואחריות על 

ודי.   -עתידו הרוחני בפסיעה הבאה. זורקים  
כן לימדה תורה. -אשפה. לא -ממש כמו שקית 

קורטובים של כבוד וחמלה יהודית ביקשה. 
מגיע לו.  “  מגורנך ומיקבך ” שקיות של אהבה.  

 הוא!“ בן מלך שעשוי מאבנים טובות”הלא 

 ‘..אשפה-שקית‘נער ב

 זבל‘ צפרדע’“. אשפה-לא פח -נער ”

  
  

השבת נקראת ... "

ונוהגין ישראל לברך ‘. שלום‘
‘. שבת שלום‘איש את רעהו: 

איזוהי מלחמה מתקיימת 
בששת ימי המעשה שבאה 

 השבת להשלים בה? 

זו המלחמה בין הגשמיות 
 והרוחניות, בין הנפש והבשר. 

מצווה לענג ולכבד את 
השבת. השבת מלמדת את 

היהודי להתחבר עם רגש 
העידון והעינוג. משירגיש 

היהודי טעם בדגים של שבת, 
ירגיש גם טעם בתפילין של 

 אחד בשבת.

גיסא, את רגש -וכן לאידך
הקדושה שהוא מרגיש 

במצוות תפילין יביא בסופו 
של דבר לתוך שולחן שבת 

 ומטעמיו.

וזו כל תחינתנו לימות 
המשיח, שאינו בא אלא 

 “. לעשות שלום בעולם

(הגאון רבי יעקב יחיאל  
 ‘)לפרקים’ -ל “ויינברג זצ

 304ו * ‘‘פרשת ראה תשע



 

 
  

 
 סבתא-דמעות

 
 הרב יעקב ב. פרידמן 

  
במעלה רחוב זווין הירושלמי בשכונת 'נווה יעקב', החל מפציע יום חדש של משאלות  

הבית שבפינת נוימן, רחש תכונה רבה. מספר אנשים נרגשים נאספו כדי -שבילואשליות. 
לחגוג משהו. ה'חגיגה' הזו אמורה להיות מרתקת ומסתורית מאד, אם חוגגים אותה ב 
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ידיה של סבתא בלומה רעדו כשחיבקה את נכדה הראשון, והאצילה עליו מברכותיה. יום 
ראשון של אלול. יומו הראשון של חיימק'ה נכדה בישיבה הקטנה. חיימק'ה, נכדה 

יעשה היום את הצעד הראשון על מפתן   -הראשון, מּושא חלומותיה בלילות בדידותה  
 ע, זוכה להגיע אל היום הזה!“הגמרא. היא עצמה לרגע עיניים. אהה! לו אך היה בעלה נ

"תלמד חיימק'ה בשקידה". לחשה לאוזנו. "ותמיד תזכור שסבא שלוימה צופה עליך. הוא 
 ירווה נחת מתורתך!"

 
בחוץ, במעלה הכביש שמחוץ לדרמה הקטנה, צפר 
הטנדר של ההסעה. אבא של חיימק'ה, בעצמו ר"מ 
בישיבה, היה נרגש גם הוא. גרונו היה חנוק מדמע 
כשאימץ את בכורו אל לוח ליבו, וסיפר לו עד כמה 
הוא גאה בו... עד כמה הוא תקוות המשפחה! "עיניה 
בך  אבא, "תלויות  לו  אמר   , כולה" המשפחה  של 

 בציפייה גדולה!" 
 

ליד השער ממש, העניקה לו אימא את הבבא קמא 
הישיבתית הראשונה שלו; ליטפה את ידו, ולחשה לו 
ברגש, שכל דקת לימוד שלו מעניקה לה כוח בשלל 

 המשברים שחייה בוססים בהם.
 כך.-כך. קרוב כל-אימא מעולם לא דיברה אליו רך כל

 
חיימקה גמע אל נפשו את שטף הרגש והֶדמע. מנסה להכיל אותם בנפשו הרכה. הוא 

הדמעות לבין עולמו החדש הממתין בטנדר הצופר, נרגש ומבולבל. -ניצב שם בין שביל 
 דרוך.  -ובעיקר 

 
 עולם חדש. אתגרים חדשים. מושגים חדשים. דרישות חדשות.

 עניין מפחיד בעולמם של ילדים! -'חדש' 
 

  
 

דמעות רותחות ואיחולים נרגשים, ליוו כל השנים את פסיעותיהם הראשונות של ילדי 
ישראל. דמעות פרידה אימהיות בתחילת דרכו של הילד אל דף הגמרא, הן שלב מקודש 

 בסולם עלייתו.
הגאון רבי חיים מן סיפר לי פעם ברגש, שאת ילדותו עיצבה אהבת התורה של אמא. 
בלילות שבת, כשאביו הגאון רבי מרדכי מן היה שר בניגון הנשמה שהביא עימו מיערות 

הייתה הרבנית נוטשת   "ויזכו לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה", בריינסק וסלונים,  
את כל עיסוקי המטבח, נעמדת לצד בעלה הגדול, ופניה היו נשטפות דמעות התרגשות 
המילים  לקול  כבשעת תפילה,  מתנועעת בדבקות  ארוכה הייתה  רותחות. שעה 

המרטיטות. הרגעים האלו קיבעו בנפש ילדיה את רוממות התורה, קדושתה ועליונותה.
 

מעניקות,   –דמעה ומילת אם אוהבת    המינון קובע מהות.  אבל כמו כל נושא רגשי, גם כאן
מחד, לילד את הנכס החשוב ביותר שניתן להנחיל לו: עולם המושגים הרענן שלו נזרע 

לאין ערוך בנטעים של אהבת תורה. אבל מלבד אהבת תורה, יש נכס חשוב לאין ערוך,  
 נכס השלווה.שכל ילד צריך להצטייד בו בדרכו אל הישיבה הקטנה:  ושיעור!

להעמיס על כתפיו הרכות מטען אסור באיסור נורא! לצד הדריכות והכרת גודל השעה,  
רגשני של משפחה שלימה. כשאבא מספר לילד ביומו הראשון, עד כמה הוא גאה 
בתורתו, וכי "עיניה של המשפחה כולה צופיות אליו בתקווה", הוא מזעזע את האיזון 

 והשלווה בעולמו הרך.

אל ”  גמע  מקה  י י ח
נפשו את שטף הרגש 
והֶדמע. הוא ניצב שם 

שביל  ן  הדמעות -בי
החדש  עולמו  ן  לבי
ר  ד נ ט ב ן  י ת מ מ ה

“.             הצופר, מבולבל

  
 

                      
 

 הקרבן‘ ביקור‘סליחות ו
 

בן בג בג אומר: מנין לתמיד ” ערכין יג, ב. בגמרא:  
שחיטה?  קודם  ימים  ארבעה  ביקור  שטעון 

תשמרו להקריב לי ’ ב}  -תלמוד לומר {במדבר כח 
ו} והיה לכם -ולהלן הוא אומר {שמות יב‘ במועדו

למשמרת עד ארבעה עשר יום לחדש, מה להלן 
טעון ביקור ארבעה ימים קודם שחיטה אף כאן 

 “.טעון ביקור ארבעה ימים קודם שחיטה

חזון ‘ חקירה מעניינת מצאנו במשנתו של מרן ה 
ד) באשר לגדר דין “ (אורח חיים סימן קכ ‘  איש 

הקרבן ארבעה ימים טרם שחיטתו: האם ‘ ביקור’
ישנה חובה לבקר כל יום מארבעת הימים או 

פעמי ארבעה ימים -שמא די לבקר רק באופן חד
האחרונים  בספרי  וכבר דנו  ההקרבה.  טרם 

י עם שאר “ שהדבר תלוי ועומד במחלוקת רש 
 הראשונים באשר למצוות הביקור.

מה עלתה בהגיוני הוכחה ניצחת -והנה, לפני זמן
רבים -לכך מחודש אלול: ידוע הוא בשער בת 

אך בשבוע ‘  סליחות ’ שמנהג בני אשכנז לומר  
(סימן ‘,  משנה ברורה ‘של לפני ראש השנה. לפי ה

הטעם הוא, שבהיות ועל ראש ‘)  א סעיף א “ תקפ 
שאנו כביכול   -“  ועשיתם עולה ” השנה נאמר  

הרי שמתוקף כך גם ישנו   -עושים עצמו לקרבן  
טרם  ימים  ארבעה  הקרבן  ביקור  ן  י י לענ

‘ סליחות ’ ההקרבה, ומכאן שורש מנהג אמירת  
טרם ימי ראש השנה למען נפשפש במעשינו 

 ונגיע בלי מומים להקרבה, כביכול. 

והנה, זאת ידוע לכול שלגבי הסליחות נהגו 
לאומרם יום אחר יום טרם ראש השנה ולא רק 
בתחילת השבוע של לפני הראש השנה. הנה לנו 
הוכחה בהירה וברורה שחובת הביקור בקרבן 

אמת -!(הן הוא חובה של כל יום ויום טרם הקרבן 
‘ חזקה ’ שעניין זה עצמו צריך עיון ולימוד מכל דין  

שמצינו בתלמוד במסגרתו מעמידים דבר על חזקתו, 
ואם כן לאחר הבדיקה הראשונית, מדוע שנחשוש 

 בכלל שחלה הרעה במצב הקרבן. ויש לדון בזה).

וכיוון שאנו עוסקים בעניין ביקור בקרבן, אוסיף 
(להגאון רבי ברוך ‘  ברכת מרדכי ’ מילה: בספר  

אזרחי שליט  עטרת “ מרדכי  ישיבת  ראש  א  
ה) “ ישראל בירושלים) למסכת פסחים (סימן ל 

שכתב כי ישנו ‘  תורת כהנים ‘ מצאתי שהביא מה 
מקור נוסף וחדש לדין ביקור בקרבן והוא מן 

ויש מקום ללהן בזאת: “.  תמים יקריבנו ”המקרא 
נסוב על גוף ההקרבה, ואילו כאן “ יקריבנו”הלא 

ההקרבה.  טרם  הביקורת  על  מדברים  אנו 
יש גם חובה  -ומשמע שמחובת ההקרבה בזמנה 

לבקר טרם זמנה. והוא כי שמצינו באחרונים 
לולב  ליטול  ציוותה תורה  לולב, שאם  לגבי 
בסוכות, אף שלא כתבה מורשות, ברור ר הוא 
הדבר שציווי זה כולל בתוכו את חובת רכישתו 
טרם החג, בכדי שיהיה ניתן לנוטלו בחג עצמו. 

 והבן. 



 

 
 

 המנוחה שהצילה
 

 הצפנתי ליישוב עין יעקב, יישוב פורח די מבודד בגליל. ‘, בין הזמנים’לפני כמה שנים, בימי  

טוב, זו לא הייתה מנוחה פר אקסלנס, אחרי הכל, שני הטלפונים היו עמי, כמו גם המייל. 
הם עבדו כרגיל, כלומר: במלוא הקיטור. ומה?! אתם באמת חושבים שלא התבקשתי 
למסור דרשות בבית הכנסת שם?! שלא בדקתי את כשרותו של המקווה?! שלא נשאלתי 

 שאלות הלכתיות?! הגזמתם. אבל אני לא מתלונן. היה, ברוך השם, מצוין. 
 

אתא בוקר מן הבקרים, ובמעון הקיט הזמני שלנו, החלב אזל. סרתי למינימרקט הישובי. 
של אלבז, כבר אמרנו?! מה כבר ביקשתי? שתי שקיות חלב. כולה. (לא תאמינו! גם בצפון 
הרחוק מצאתי תנובה במקררים. עולם קטן...) אבל מהר מאוד הבנתי שגם כשאתה 
בחופשה, שום כניסה למינימרקט/ סופרמרקט/ קיוסק/ מכולת, לא תסתיים רק בשתי 
שקיות חלב. הוסיפו לכך את העובדה, שבני שיחיה שהיה אז כבן שנתיים וחצי התלווה 

 לקנייה, תרם באדיבותו כמה עצות כלכליות לעילא, ואף נטל שכר טרחה מפולפל מאבא.
זהו. סוף סוף סיימתי, וניגשתי לקופה. היה תורצ'יק קטן. ומה עושה יהודי בינתיים? סוקר 
 את המינימרקט מארבע רוחותיו. נו, מה כבר הוא רואה?! ניחשתם נכון: מוצרים ומוצרים.

 
מה את תשומת ליבי, בקבוקי -אך היה מדף אחד, קרוב קרוב לדלפק, שמשך משום 

שמפנייה עמדו שם, סדורים וערוכים כחיילים במסדר בוקר. התווית לא הייתה מוכרת לי 
כלל, (ולא שאני מבין גדול בשמפנייה...) ודי אינסטינקטיבית, וגם בגלל התור המזדחל, 
התקרבתי למדף וסובבתי בקבוק אחד, וחשכו עיניי: על התווית האחורית מופיעות 

 המילים: "לא כשר!" אוף, מה אני עושה עכשיו?!
 

קול ראשון אמר לי: "עזוב. הרי אינך טיפוס ששש להעיר הערות לאנשים, על אחת כמה 
וכמה כשאתה בסך הכל אורח לרגע. מה אתה מבקש?! להרגיז אותו על הבוקר? שחלילה 
 ישנא אותך ואת שכמותך? שיצעק וירטון עליך לעיני כל הקליינטים?! תתעלם. תתעלם".

אה, וחוץ מזה   -אפילו, אפילו התחלתי לחשוב על מונחים של חילול השם חס וחלילה.  . 
כאן אתה לא רב ולא מרצה ולא מקרב לבבות, אתה בחופש, לא?!... אבל היה גם קול אחר, 
רועם יותר, ואמתי יותר, לא הרפה ממני: "ראובן, מה אתך?! מה אתה מתחמק?! היכן 
מצוות "הוכח תוכיח את עמיתך"?! הלא מאוד יכול להיות שבעל הבית כלל לא מודע 
לעניין, לא הוא, ובטח שגם לא הקונים שלו. יש לך הזדמנות, על כל פנים לנסות... אחרי 
הכול, מדובר כאן באיסור חמור של יין נסך שנחשב כמו איסורי אכילה חמורים ביותר. גם 

 אם לא ישמע לך, אתה עשית את שלך!"
 

הרבה זמן להתלבט לא עמד לרשותי. תורי כבר הגיע. בהחלטה של רגע, העדפתי להמתין 
לתום החשבון. 'גם אם יזרוק אותי מהחנות', חשבתי לעצמי, 'לפחות שיקבל קודם  את 
התמורה שמגיעה לו...' החשבון הסתיים. ואני אזרתי מעט אומץ. הבטתי בעיניו של בעל 
הבית, ובחיוך רחב אמרתי לו: "ראשית, תודה על חוויית הקניה שהענקתם לי. ותודה 

אני מבקש מראש סליחה ממך, איני מתערב ”המשכתי, “, שאתם כאן, מטר מהבית. "שנית
בחייך, ובטח שלא בהעדפותיהם של הקונים שלך. ההחלטה מה למכור ומה לא מסורה 
בידך, כמובן. אני רק מבקש לשאול: האם אתה לכל הפחות מודע לכך שהשמפניה 

 העומדת במדף שלצידנו לא כשרה, כלומר, היא יין נסך?!".
 

הוא אך שמע את צמד המילים הללו, 'יין נסך', ודרש הסבר דחוף. הסברתי בקצרה, והלה 
רק הבין ממני במה דברים אמורים, וזעקה נמלטה מפיו: "מה?? שאני אמכור כאן יין 
נסך?! שאני אכשיל את אחיי עצמי ובשרי?!" רק אתמול", סיפר המוכר בבהלה, "אחד 
המשווקים הציע לי למכור אותם. נס שעוד לא מכרתי אף בקבוק!!!" וכאן הכריז חגיגית 

 בקול שהגיע ומילא את כל פינות הסופרמרקט:
"כבוד הרב! אני מודה לך מאוד על שהארת את עיניי. אני רוצה שתהיה בטוח, גם אם הוא  

לא יחזיר לי אגורה שחוקה, אני זורק הכל! אתה תראה כבוד הרב שמחר לא יהיה כאן ולו 
בקבוק אחד!" האמנתי לו. ניכרים דברי אמת. אבל בסתר לבבי לא חשבתי שהוא באמת 
יעשה זאת כה מהר. אך למחרת, כשנכנסתי שוב (מבטיח לכם שלא "חיפשתי" אותו, 
החלב פשוט אזל שוב, בלי עין הרע), הופתעתי לראות בקבוקי שוופס בכשרות מעולה 
ממלאים את מקומם של בקבוקי השמפניה הבלתי כשרים שהיו שם אך אתמול. "אני 
מתפעל ממך! כל הכבוד!" חיבקתיו. עכשיו תמונה, ביקשתי, כי אני מאוד רוצה שכל עם 
ישראל ידע: שאין, פשוט אין, יהודי חילוני! אני לא נאיבי. ראיתי את זה. אני פשוט יודע 

 על מה אני מדבר!
 

 כך התודה)-מתפרסם באדיבותו ועל‘. הידברות‘מרצה בכיר ב -(המספר: הרב ראובן זכאים 
 
 
 
 

 

 “ירושלים של זהב”
 

כן לה ”  מצווה “,  אלוקיכם ‘  לא תעשון 
וכי ” התורה. וכך למד רבי ישמעאל בספרי: 

את  נותצין  דעתך שישראל  על  תעלה 
המזבחות? אלא שלא תעשו כמעשיהם 
אבותיכם  למקדש  עוונותיכם  ויגרמו 

י דברים יב, ד).  במאמר “ (רש “.  שייחרב 
 י זה נעוץ רעיון מופלא: “חזל

ואישה  בעל  ן  שבי השגרתיים  החיים 
וחיינו בכלל נעים על מורדות ועליות. 
י  ר ס ח כ ה  ת ע מ ו  נ י נ י ע ב ם  ה ם  י א ר נ
משמעות. אולם כאשר מתבוננים לעומק 

עולם -מגלים, כי השפעותיהם חובקות 
מועקות  אל  ההתייחסות  גם  ולפיכך 

 החיים מתגמדת.

 , אותנו מלמדים  ישמעאל  רבי  דברי 
שמעשינו אינם רק נקודתיים גרידא. יש 

גורל על הבניין -להם גם השלכה הרת 
 הרוחני של עם ישראל כולו. 

ל במאמרם “ מה בעצם לימדו אותנו חז 
כך כי כל המגרש אשתו -המפורסם כל 

(גיטין “  ראשונה מזבח מוריד עליו דמעות 
אינם   -צ, ב)? שמצוקות הפרט ביהדות  

רק מצוקותיו שלו. יש להם מקום גורלי 
שהעולם כולו מיוסד עליו. כשם שמזבח  

ל לימדו “ הוא תשתית העולם. זה מה שחז 
כל המשמח חתן וכלה ” אותנו באמרם כי  

“. כאילו בנה חורבה מחורבות ירושלים 
(ברכות ה, ב) לימדונו בכך, כי יש לכל בית 
יהודי פרטי בישראל השלכה ישירה על 

ישראל   כלל  של  הרוחני  בית   -הבית 
המקדש. לכל בית יהודי השלכה רוחנית 

 ישירה על קדושת ישראל.

הבטיח  התנאים,  גדול  עקיבא,  רבי 
לרעייתו רחל שאם היה בידו היה מעניק 

(נדרים נ, א). נראה “ ירושלים של זהב”לה 
שלא בכדי ביכר לנקוב דווקא בשם העיר 
ירושלים. זאת משום, שישנה השפעה 
ירושלים  על  המתקדשים  ממשית של 

 הבנויה. 

ת  י ב ב ש  י א ה ל  ש ם  י ט ו ע פ ה ו  י ש ע מ
-ישראלית הרת -מכריעים הכרעה כלל 

גורל. על כל בן זוג לזכור שאם הוא שומר 
הבית, הוא בעצם שומר על -על שלום 

המזבח! יש יחס משמעותי לכל פעולה 
הזה  הדבר  ישראל.  לכלל  ביחס  בבית 
ל  גוד את  גם   , מאידך  , ו אותנ מלמד 

האחריות הקיימת בבית היהודי.                                 

 הביא לדפוס: הרב אברהם י. פרידמן.
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 עוברים דירה
 

הרב שמעון מלול                              
 שיעור, אלעד -מגיד

 

 

והסליחות,   הרחמים  חודש  אלול,  חודש  של  בפתחו  אנו  עומדים 
בו  הכיפורים  ויום  השנה  ראש  לקראת  אלו  בימים  להתכונן  עלינו 

 נחרץ גורל כל אחד ואחד למשך השנה החדשה הבעל"ט.

אלו.             ימים  של  מהותם  את  יותר  טוב  להבין  אנו  מבקשים  אם 
 דומה, כי נוכל לעשות זאת באמצעות התבוננות בדוגמא הבאה:

 

יוקרתי  לאזור  לדוגמה:  חדשה,  לדירה  דירה,  עובר  אדם  כאשר 
מעביר -יותר לא  הוא  חפציו.  בכל  רצינית  ביקורת  עושה  הוא  אזי 

חפצים  אילו  היטב  בודק  אלא  הקודמת,  הדירה  תכולת  כל  את 
תקינים-נחוצים אילו  מיותרים,  אילו -ואילו  מקולקלים,  ואילו 

-ראויים לשימוש ואילו בלויים ומרופטים. את החפצים המרופטים
את  או  את הבלתי נחוצים  לפח האשפה, וכך גם  משליך  כמובן הוא 

החדשה   הדירה  אל  את   -המקולקלים.  אלא  עמו  מעביר  אינו  הוא 
החפצים הנאים, המתוקנים, הראויים לשימוש, בכדי שדירתו תהיה 

 מושלמת ונאה, מסודרת ומתוקנת באופן הנוח והראוי ביותר!.

ובכן, הוא הדין באשר אלינו. כאשר אנו עוזבים את השנה הקודמת 
עלינו לערוך בדק בית רציני. -ומבקשים להיכנס אל השנה החדשה

וכדאי ליטול אותה עמנו -עלינו לבדוק איזו מההנהגות שלנו ראויה
פסולה ואיזו  החדשה,  השנה  ולהרחיקה -אל  אותה  להשליך  ומוטב 

ה'  רצון  קיום  אל  אותנו  מובילה  דרך  איזו  לבדוק  עלינו  מעלינו. 
בכדי שנמשיך לצעוד בה גם הלאה, ואיזו מרחיקה אותנו -בשלמות

 ועלינו לנטוש אותה מוקדם ככל שניתן!-חלילה

אל  להיכנס  שיוכל  בכדי  החדשה,  דירתו  את  משפץ  שאדם  כשם 
אדם של  דעתו  המרחיבה  נאה  השנה -דירה  את  לשפץ  עלינו  כך 

עלינו  עצמנו'!  'את  ולתקן  לשפץ  דיוק:  ליתר  או  שלנו,  החדשה 
שביכולתנו  כל  לעשות 
השנה  אל  שנכנס  בכדי 
כשאנו  החדשה 
ומושלמים  מתוקנים 
 עד כמה שבאפשרותנו!

חשוב  ועוד,  זאת 
עם  כנים  שנהיה 
כולנו  עצמנו. שכן ודאי 
'כשר',  לאכול  מקפידים 
לתפילות  הולכים 
די?  הבכך  אך  וכולי, 
להטיל  יש  רב  ספק 

 בדבר.

ערב  הללו,  בימים 
החדשה   עלינו   -השנה 

נפש,  חשבון  לעשות 
מעשינו  כל  את  לבדוק 
ומעמיק  יסודי  באופן 
איכות  יותר. לבדוק את 
הרי  כי  המעשים. 

 נכנסים לשנה חדשה. 

                                      
 ‘?  אלול‘מי אתה 

חודש אלול שלא הכרתם:  
חודש הרחמים של עדן 

‘. אור החיים‘מהסליחות ב
הרב אברהם י. פרידמן                   

 בטור מעורר 
 

) עדן  של  בפניו  האור  את  לראות  חייבים  חילוני 21הייתם  צעיר   ,(
אותו -יהודה, גלוח-מהעיר אור מזדמנת,  כיפה שחורה  וחובש  ראש 

החיים'  'אור  בישיבת  לסליחות  כניסה  ליל  חצות  בשעת  פגשתי 
כשנתיים.   לפני  בירושלים  הבוכרים  יחד שבשכונת  הנה  הגיע  הוא 

במאפיית    30עם   ביקור  אחרי  כנראה  השוקקת ‘  נחמה’חברים, 
חיים. "זה צמרמורת לעשות פה את הסליחות. אתה מרגיש קדושה 

 במקום הזה", הא תיאר בפניי בחדווה ובעיניים בורקות.  

לבנות  כיפות  חובשי  של  רבים  אלפים  כמו  הוא,  לבד.  לא  עדן 
 מאולתרות, לא יכולים לפסוח על אלול של ישיבת אור החיים. 

 ולמה אני מספר לכם? כלום הפכתי למספר סיפורים ירושלמיים?

הוא ‘.  אז זהו שלא. עדן הרחוק לימד אותי פרק בקרבה 'אלולית' לה
זה   שאלול  אותי  ה”לימד  מעוזכם‘  חדוות  רוחנית “.  היא  כמיהה 

נעים  של  המתחננת  בלשונו  והזדככות.  היטהרות  אושר.  רווית 
ישראל:   מעווני ”זמירות  כבסני 
 “. ומחטאתי טהרני

 

 ל.-ו-לו-א

ישנם  שלו.  וה'אלול'  יהודי  כל 
שם זה  שאצלם  נרדף -כאלו 

חרדות  בפנים  בשופר  לתקיעה 
בני  אצל  שחרית.  תפילת  מקץ 
המרטיט  התיאור  זה  ישיבות 

של מחולל תנועת המוסר רבי ישראל סלנטר זיע"א, ש"הדגים בים 
של  ונרגשת  מתחננת  תפילה  זה  המזרח  עדות  בני  אצל  רועדים". 

באלול, הכול יודעים, שורה   –"חטאנו לפניך, רחם עלינו". כך או כך  
ספו אחרת.  רוח  לסליחות -בחלל  ה'מעורר'  ימי  להם  תמו 

על הכול, בדיוק  האווירה המיוחדת שורה  והפעמונים שלהם, אבל 
 פעם. -כמו פעם

יש מאתנו רואים בחודש הרחמים והסליחות חודש עצוב ומדוכדך. 
חודש של טליתות צחורות של יום המיתה. זו תפיסה שקנינו מימי 

 ה'לול' על חודש אלול. מה מעוות בתפיסה השגויה הזו?

•  
ישראל  רבי  הצדיק  הגאון  של  הגדולה  מאשו  לוהטת  גחלת  הנה 

זצ יש”ל:  “אליהו וינטרוב  לאלול  גישות  וינטרוב. “,  שתי  הרב  כותב 
עליו. ” ימים אלו ויש מי שהם מעיקים  יש מי ששש ושמח לקראת 

שרירות  של  תחושה  אצלו  שמקוננת  סימן  היא  המועקה  תחושת 
ששמחים  אלו  האסורים.  לבית  נכנס  שהוא  מרגיש  הוא  כי  בלב. 
לצאת  אפשר  בהם  ימים  התחתון,  עדן  לגן  שהגיעו  מרגישים 
נותנים  אלא  הרפש  את  שוטפים  רק  ולא  למרחץ  נכנסים  מהרפש, 

“. בשמים יוצאים עם ריחות טובים. אלו ימי ניקוי

 יהודים, חבקו את חודש אלול. הוא נהר הטהרה שלנו!                         

מאדון האדונים ”  “. דרוש סליחה 
 סליחות עם הרב שבאבו בצפת
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פניני בית לוי
שע"י בית הכנסת "בית לוי" רח' יוסף חכמי 48, מדורגי בית וגן ירושלים

ראה

בס"ד

397 מס'  ן  ו גלי
יציאת שבת: י־ם 19:38, ת"א 19:40

לנסות לעזור כמה שאפשר
מאחד  אביון  בך  יהיה  אותנו: ”כי  מצווה  התורה 
והעבט  לו  ידך  את  תפתח  פתח  כי   ...אחי

תעביטנו די מחסֹרו אֶשר יְחסר לו“.
לה.  הזקוק  יהודי  לכל  צדקה  לתת  מצווה 
לתת  שיכול  שמי  נמצא  בפסוקים  וכשנדייק 
מבטל  שהוא  לכך  בנוסף  נותן,  ואינו  צדקה 
מצוות עשה, עובר גם על איסור, כפי שהתורה 
את  תקפוץ  ולא   לבב את  תאמץ  מדגישה: ”לא 

ידך מאחיך האביון“.
מצוות הצדקה אינה רשות אלא חובה שהתורה 
בכללותה.  החברה  ועל  יחיד  כל  על  מטילה 
ועניינה, לעזור ולתמוך בחולים וזקנים, יתומים 
עצמם.  את  לקיים  יכולים  שאינם  ואלמנות, 
שישנם  הקשיים  עם  מתמודדים  שאנו  ידי  ועל 
אנו  ולמסכנים,  לסובלים  ומסייעים  בעולם, 

מתקנים את העולם ומקרבים את הגאולה.
לפנינו סיפור הממחיש שכשרוצים לעזור תמיד 

ישנה דרך רק נדרש רצון אמיתי:
הגן  אדמת  את  לחפור  ביקש  ותשוש  זקן  איכר 
אדמה.  תפוחי  בה  ולשתול  אותה  להפוך  שלו 
לו  הייתה  שהעבודה  למצב  הביא  המופלג  גילו 

קשה מדי.
הישועה הייתה אמורה לבוא מבנו היחיד, שיכול 

היה לעזור לו, אך זה ישב בכלא על שוד בנק.
על  לו  סיפר  בו  מכתב  לבנו  וכתב  ישב  הזקן 

צרותיו ועל כמה שהוא חסר לו כעת.
 לא עבר זמן רב והוא קיבל תשובה מהבן: ”אבא, 
שם  הרי  בגינה.  תחפור  אל  רק  טובה  לי  תעשה 

קברתי את הכסף!!!“... 
לפנות  ארבע  ובשעה  מעטות  שעות  עברו  לא 
בוקר הופיעו שנים עשר שוטרים כשבידם אתי 
חפירה, הפכו את הגינה על פיה, חפרו ולא מצאו 

את הכסף.
לו  סיפר  נוסף,  מכתב  לבנו  כתב  המבולבל  הזקן 

מה שקרה ושאל אותו: ”מה לעשות עכשיו?!“
לו  ענה  אבא“,  שלך,  האדמה  תפוחי  את  ”שתול 
שאני  מאיפה  לעשות  שיכולתי  מה  ”זה  הבן: 

נמצא“...
את  למצוא  רק  צריכים  לעזור  יכולים  כולנו 

הדרך...

נלמד מהפרשהמעלת השמיעה

”ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה את הברכה  אשר תשמעון“ 
וכו‘.

רואים אנו במה שהתורה כתבה ”את הברכה אשר תשמעו“ – שעצם 
והנכונות  הרצון   - החלטתו  לפני  עוד  כלומר  ברכה  היא  השמיעה 
להיפך  וכן  לברכה.  מוקד  כבר  היא  בלבד  בשמיעתו  האדם  שמגלה 
ולשמוע.  אוזן  להטות  הרצון  ואי  הסירוב  תשמעו“.  לא  אם  ”והקללה 
כח  מעלת  היכן  עד  לנו  הרי  נמרצת.  קללה  בה  טמונה  זו  אטימה 

השמיעה שעל ידה אדם יכול לקיים מצוות ולזכות לכל הברכות.
הוא  כאשר  בנפשו  הבריא  אדם  כל  הנהגת  להיות  צריכה  כך  ובאמת 
כל  בנפשו.  מהפכה  לחולל  הדברים  צריכים  מעוררים,  דברים  שומע 
שמועה המגיעה לאזנו עליו לתרגמה להבנת הלב ולהפיק ממנה את 
התועלת המרבית לעבודת ה‘, ועל כן נקראים החכמים בשם ”תלמידי 
יודעים  שהחכמים  משום  תלמידים,  בבחינת  הם  שתמיד  חכמים“ 
שעצם הלימוד מכל אדם והשמיעה לכשעצמה הם מקור הברכה וכן 
ולפי  נמרצת.  קללה  בה  טמונה  מהשמיעה,  האוזנים   אטימת  להיפך, 
עינו  סימא  האומרת:  פ“ה)  (בב“ק  הגמרא  דברי  את  להבין  אפשר  זה 
כולו.  דמי  לו  נותן  חרשו  ידו,  דמי  לו  נותן  ידו  קיטע  עינו,  דמי  לו  נותן 
האדם  מהות  שכל  מפני  אלא  כולו?  דמי  לו  שנותן  חרשו  שנא  ומאי 
באוזן,  הם  קשורים  חינוכו  לימודו  האדם  הנהגת  דרכי  האוזן,  היא 
כאשר אדם יודע להשתמש באוזן בצורה חיובית, והוא מסיר את כל 
האטימות הרי שהאוזן מאזנת את האדם לדרך הטובה היא שנותנת לו 

לעלות ולהתעלות ולראות את האמת.
אם  ישמע,  הלא  אוזן  ”הנוטע  (צ“ד-ט‘)  בתהלים  אומר  המלך  דוד 
יוצר עין הלא יביט“. מדוע לעין קרא יצירה ואילו לאוזן קרא נטיעה? 
שורשים,  לו  יש  אילן  נוטעים  שכאשר  חכמה  הראשית  ומבאר 
נטיעה  של  חשיבות  לה  יש  האוזן  כך  פירות.  ולבסוף  וענפים  גזע 
ואמנם  עליונה.  לחכמה  להגיע  דרכה  ואפשר  מרובות,  שהשלכותיה 
צריך ללמוד ”לשמוע“  ואין זה דבר קל וכמו שסיפר הגרש“ז אויערבך 
עמודים  היו  חיים“  ”עץ  לת“ת  הסמוכה  המשטרה  תחנת  שליד  זצ“ל 
בלומדו  הגרש“ז  של  ילדותו  בתקופת  ופעם  מעליהם.  אריות  שני  עם 
ישמעו  האריות  שני  שאם  המלמד  להם  אמר  החיים“  ”עץ  בת“ת 
מוסיקה הם יתחילו לרקוד, הילדים ”בעץ החיים“ לא יודעים חכמות, 
לא  האריות  אך  האריות,  לפני  וניגנו  זמר  כלי  והביאו  הביתה  רצו  הם 
רקדו ולא זזו ממקומם. חזרו ילדים אלה למלמד בטענה הכיצד? השיב 
המלמד הלא אמרתי לכם שאם האריות ”ישמעו“ מוסיקה, הם ירקדו 
אתם אומנם השמעתם  היא ”שאינם שומעים“...  שלהם  אבל הבעיה 
להם, אבל הם אינם שומעים. ומשום כך ביקש שלמה המלך בתפילתו 

:“ונתת לעבדך לב שומע“ שדרכה אפשר להגיע לכל המעלות כולן.   

בברכת שבת שלום,
רב בית הכנסת

כניסת שבת: י־ם 18:26, ת"א 18:41



סיפור השבוע

של  המופלאה  מנאמנותו  אמת  מעשה  מדהים,  סיפור  לפנינו 
שלאחר  בימים  מאד,  ומהודר  עתיק  תורה  ספר  שהצילה  הכלב, 
מלחמת העולם השניה. מספר הסיפור הוא בעל המעשה עצמו, 
הרב חיים צבי סלומון שליט“א, שהוא יהודי ניצול שואה. מוצאו 
מהעיר ”האלמין“ שבהונגריה, יש לו כיום ספר תורה עתיק שעבר 
במשפחתו בירושה דור אחר דור. מדובר בספר תורה נדיר ביופיו 
ונשמר  שלפנינו,  בדורות  עולם  מצדיקי  ומיוחד  עתיק  והדרו, 
מהודר  הזה  תורה  הספר  של  הכתב  הדורות.  במשך  משמר  מכל 
מאד בצורה נפלאה, ובמשך כל הדורות הללו עד היום הזה, לא 
יצא  מזמן  שלא  כמו  נראה  הוא  כלום,  הכתב  דהה  ולא  ליחה,  נס 
מתחת ידי הסופר. הספר תורה התפרסם בהידורו ורבנים גדולים 
שהיו עוברים בעיירה שלהם, היו מבקשים לקרוא דווקא בספר 
זה הדר שבהדרים. כל משפחתו של ר‘ חיים צבי יבלחט“א עלו על 
ואחיותיו,  אחיו  ואימו  אביו  לשמצה,  הנודעת  באושוויץ  המוקד 
היחיד  הנצר   - הרעה  בימי  נכרתה  כולה  הענפה  המשפחה  וכל 
שנשאר לבית ”סלומון“ הוא ר‘ חיים צבי, אבל ההשגחה העליונה 
הספר  את  גם  ביותר  מופלאה  בדרך  עמו  ביחד  לפליטה  הותירה 
הכנסת  מבתי  באחד  כיום  הנמצא  המשפחה,  של  הנהדר  תורה 
עלינו  המאוחר,  את  נקדים  בל  אך   - הקודש.  שבארץ  החשובים 
לחזור לתחילת השתלשלות קורות הנס הגדול כסדר ההצלה, על 

ראשון ראשון ועל אחרון אחרון. 
המלחמה הנוראה שפרצה בעולם תפסה את רבי חיים צבי הי“ו 
בשיא פריחת ימי בחרותו, הוא למד באותה עת בישיבתו הנודעת 
הוא  הי“ד.  זצוק“ל  מסעקלהיד  והנורא  הגה“ק  של  והמפורסמת 
תורה  והרבה  כסדרן,  שיעורים  אצלו  ולמד  לרבו,  מאד  קרוב  היה 
מקבל הבחור חיים  אחד  יום  ספג בישיבתו הרמה.  ויראת שמים 
התייצבות  צו  עבורו  שהגיע  הודיעוהו  בו  הבית,  מן  מכתב  צבי 
עבודה מהנאצים יימח שמם, שכידוע היו מגייסים הרבה מצעירי 
המערכה  להצלחת  צריכים  שהיו  עבודה,  למחנות  הונגריה 
זה,  גיוס  לצו  להיענות  חייב  שהוא  ידע  צבי  חיים  המלחמתית. 
והתעלמות מפקודתם הרי היא סכנת נפשות ממש. הוא נכנס בלב 
שהוא  המכתב,  את  לו  והראה  הקדוש,  רבו  אצל  ומדוכדך  שבור 
הוא  עבודה,  למחנה  ולצאת  הקדושה,  הישיבה  את  לעזוב  נאלץ 
ביקש מהרבי את ברכת השמירה, שלא יאונה לו כל רע, כאשר כל 
הדרכים בחזקת סכנה, והמלחמה הקשה עדיין משתוללת במלוא 
עוזה. הרבי תפס את ידו בשתי ידיו הקדושות, ובחיוך על שפתי 
קדשו, שאלו:  התבטיח לי חיים הערש יקירי, שתשמור תמיד על 
הקשר הנצחי שבין איש ישראל לקונו, שלא ינותק לעולם, חיים 
צבי התרגש מאד למשמע השאלה, ועל אתר הבטיח בהתעוררות 
הקשר  את  לרגע  לעזוב  שלא  אני  מבטיח  רבי,  גדול:  ובקול  לב 
הרים  הנרגשת,  הבטחתו  את  הרבי  כששמע  הקב“ה,  עם  הזה 
בהשתפכות  ובירכו  ראשו,  על  והניחם  הקדושות  ידיו  כפות  את 
לב, כשהוא מבטיחו: בזכות שמירתך על הקשר עם הבורא ברוך 
מצויד  כשהוא  שתלך.  מקום  בכל  יתרה  שמירה  לך  תהיה  הוא, 
בברכת והבטחת רבו הקדוש, יצא ”חיים הערש“ מיודענו לדרכו 
בעיניו  חווה  הוא  המלחמה  בשנות  המהמורות,  מלאת  הארוכה 
שבעה מדורי גיהינום, וכל ימי השואה היו עבורו רצף אחד ארוך 
של נסים ונסי ניסים, הן בהיותו במחנה העבודה, ואחר כך בעת 
קוצר  שמפאת  נסים,  וכמה  כמה  ועוד  המדינה,  גבולות  שהבריח 
לסיפורנו  להגיע  כדי  זו,  במסגרת  עליהם  לדלג  ניאלץ  היריעה 

המופלא של הצלת הספר תורה.
רבי  אומר  תמיד,  העת  כל  עיני  לנגד  עמדה  הקדוש  הרבי  ברכת 
אותו  של  בברכתו  הצלתי  ניסי  כל  את  אני  ”תולה  צבי,  חיים 
צדיק“. כמובן שהוא מצידו השגיח מאד על קיום הבטחתו תמיד, 
ואף הצליח להבריח זוג תפילין אל תוככי המחנה בדרך מופלאה, 
עוד  עימו  מזכה  כשהוא  ביומו,  יום  מדי  בהיחבא  מניחם  והיה 
המלחמה,  תום  עם  זו.  יקרה  במצוה  ישראל  בני  מאחינו  הרבה 
עצמו  את  מצא  תש“ה,  שנת  הפסח  חג  בתקופת  הקרבות  כשוך 
הוא  אמנם  אדמות,  עלי  וגלמוד  בודד  הערש“,  ”חיים  הבחור 
מכר  ללא  לבדו  נשאר  אבל  הרשעים,  הקלגסים  מעול  השתחרר 
וגואל. השמועות כבר הגיעו לאוזניו ממה שעוללו הרשעים לבני 
של  סופם  לו  נודע  גם  המוקד,  על  עלו  שכולם  ולמשפחתו  עירו 
שונה  היה  שלא  והטהור,  הקדוש  רבו  עם  הקדושה  הישיבה  בני 

הכלב המסור והצלת ספר התורה
מסופם של בני משפחתו, שאף הם עלו כולם השמימה על קידוש 
”האלמין“,  לעיירתו  חזר  הוא  בעולם.  ערירי  נותר  והוא  השם, 
ומצא אותה חרבה והרוסה, מכל היהודים שגרו באותה עיירה לא 
המשרפות,  אל  היישר  לקחו  כולם  את  אחד,  איש  לא  אף  נשאר 
העלו  הכנסת  בתי  את  גם  וכמובן  היהודים  של  הבתים  רוב  ואת 
כשהוא  מביתו,  הרחק  לא  האבנים  אחת  על  התיישב  הוא  באש. 
יודע  וכשאינו  ונשמתו,  נפשו  עמקי  עד  ומדוכדך  ורצוץ  שבור 
מאומה לאן יפנה וכיצד. לבו היה מר עליו מאד והוא החל לבכות 
בכי נורא מאין הפוגות, על כל משפחתו הענפה, ועל עם ה‘ ועל 
בית ישראל כי נפלו בחרב. אבל בעיקר היה לבו בוכה ומבכה על 
ברשותם,  שהיה  ערוך  לאין  עד  והיקר  העתיק  תורה  הספר  אבדן 
יתכן  שלא  לעצמו  הרהר  הוא  עיניהם.  כבבת  עליהם  חביב  והיה 
ובוודאי  המוקד,  על  יעלה  כמוהו  ויקר  קדוש  תורה  שספר 
הוא  משמר.  מכל  עליו  ושמרו  הגנו  הקדמונים  מדורות  הצדיקים 
כל  על  שבשמים  אביו  לפני  נוראות  בבכיות  להתפלל  החל 
מאורעותיו, כשאינו מצליח להעלות שום מנוחה ומרוגע לנפשו 
ידיו  בין  ראשו  מליט  שהוא  כדי  תוך  פתאום  לפתע  הסוערת. 
מתקרב,  כלב  של  עזות  נביחות  הוא  שומע  הפוגות,  מאין  ובוכה 
לחפש  ראשו  את  וכשהרים  ויותר,  יותר  והתגברו  הלכו  הנביחות 
מהיכן מגיעות נביחות הכלבים הללו. רואה הוא מרחוק כלב גדול 
בלי  נובח  שהוא  כדי  תוך  לכיוונו,  מהירים  בצעדים  מתקרב 
הפסקה. משהתבונן בו בכלב זה היה נדמה לו שהכלב הזה מוכר 
שהיה  משפחתי,  שמירה  כלב  סלומון  למשפחת  להם  היה  לו, 
ועשירה  אמידה  משפחה  בהיותם  הבית.  מפתן  על  תמיד  שומר 
מאד, והיה ביתם בית גדול ורחב ידים, החזיקו בכלב לשמירה על 
משמרתו  על  עמד  ותמיד  לבעליו,  מאד  נאמן  היה  הכלב  הבית. 
הערש  לחיים  עתה  לו  הסתבר   - המשפחה.  בני  כל  על  והתחבב 
שרד  הכלב  שגם  כנראה  כאן,  היחיד  הניצול  אינו  שהוא  מיודענו, 
מן  יותר  הנאצים  בעיני  נחשבו  הרי  הכלבים  השואה...  את 
גם  הכלב כנראה הכיר  חלה גזירת הכליה.  לא  היהודים... ועליהם 
של  ביותר  המפותח  הריח  חוש  ולפי  המשפחה,  בן  את  הוא 
בקרבתו.  ורצה  אליו  והתקרב  צבי,  חיים  את  כנראה  זכר  הכלבים 
היו  נביחותיו  רגוע  לא  מאד  שהכלב  לב,  שם  צבי  שחיים  אלא 
בקול יללה משונה, וכשהתקרב ממש לחיים צבי, הוא נצמד אליו 
עם  כדי שאינו מפסיק  תוך  עליו,  רגליו הקדמיות  שתי  את  והניח 
יללותיו המשונות. התנוחה הזו של הכלב בכריכת רגליו על גופו 
במשפחתו  שקרה  נשכח,  מאורע  צבי  לחיים  הזכירה  ויללותיו, 
חנות  אל  הבית  מן  פעם  יצא  אביו  כאשר   - שנים.  כמה  לפני 
שהיתה  הקטנה  אחותו  את  והשאיר  מה,  דבר  לקנות  סמוכה 
נפלה  לפתע  בבית.  היה  לא  אחד  כשאף  במיטתה,  ישנה  תינוקת 
בסכנה  ממש  והיתה  וזעקות,  בבכיות  והחלה  ממיטתה  התינוקת 
והנה  בכיותיה.  את  שישמע  בבית  אחד  אף  היה  לא  אך  גדולה, 
בפתאום רץ הכלב הנאמן במהירות שיא היישר אל החנות שהיה 
את  עליו  והניח  אביו  על  ”קפץ“  ומיילל  נובח  וכשהוא  אביו,  שם 
אל  הכלב  אחרי  ורץ  משהו,  שקרה  מיד  הבין  אביו  רגליו.  שתי 
כשחזר  כעת  האחרון.  ברגע  ממש  התינוקת  את  והציל  הבית, 
באותה  צבי  חיים  נזכר  יללות,  ואותם  תנוחה  אותה  על  הכלב 
ובודאי  בגו,  דברים  יש  עתה  גם  שכנראה  מיד  וקלט  אפיזודה, 
ישנה סיבה לחוסר הרגיעות של הכלב, הוא נעמד אפוא ממקומו 
החל  ללכת,  עומד  שהוא  הכלב  בראות  לדרכו.  ללכת  שמוכן  כמי 
בא  ”שלו“  שהבחור  בודק  כשהוא  מאד,  מהר  לרוץ  פתאום 
ממש,  מסחררת  בצורה  ריצתו  את  למהר  החל  הוא  בעקבותיו, 
השדות  אל  ויצאו  העיירה  לפאתי  שהגיעו  עד  אחריו.  צבי  וחיים 
הכלב  נעצר  החיטה  משדות  אחת  ליד  שם  לעיר,  שמחוץ 
לרקוע  מתחיל  כשהוא  עומדו,  על  אחת  בבת  ונעמד  ממרוצתו, 
ולחפור ברגליו באדמה, הוא חפר וחפר ולא הפסיק מהנביחות - 
מאד  הרבה  שעורר  מצמרר,  בכי  כמו  שנשמעו  האלו,  יללות 
רחמים בלבו של חיים צבי. הוא הבין שהכלב ”רומז“ לו שיש כאן 
גם  אפוא  החל  כך,  ברגליו  הוא  חופר  סתם  ולא  באדמה,  משהו 
חפירה  כלי  ובעזרת  בחפירותיו,  לכלב  ”לעזור“  לנסות  צבי  חיים 
שמצא בקרבת מקום חפר וחפר עד שנפער כבר בור גדול עמוק 
כבר  הוא  כלום.  ולא  שם  מצא  לא  הוא  לדאבונו  אבל  באדמה, 
כמעט התייאש ממלאכת החפירה המשונה הזאת בעקבותיו של 



פינת ההלכה - הלכות ריבית

לבלות עם חבירו כדי שילוה לו כסף
הא,  ועל  דא  על  שעה  חצי  עימו  ומפטפט  המלווה  עם  יושב  לו  להלוות  שיסכים  כדי  מחבירו,  כסף  ללות  רוצה  בישיבה  בחור  שאלה: 
כשגומרים את השיחה שואל אותו כבדרך אגב ’אתה יכול להלוות לי 400 ₪?‘ וכך אחר שיחה ארוכה אינו נוח לחבירו לסרב, ומסכים 

להלוות לו, ויש לדון האם יש בזה איסור רבית או לאו.
תשובה: יש להחמיר בזה.

סברת הדברים: יש לדון אם נחשב רק כרבית דברים או לאו. אם נחשב כרבית דברים לחוד, יש מקום להקל בזה מפני שני סיבות. חדא, 
מבואר בפוסקים דרבית דברים אסורה רק בזמן ההלוואה ולא אחר הפרעון וכמו“כ לפני ההלואה אין איסור של ריבית דברים, וא“כ גם 

במעשה זו נחשב לפני ההלואה ואין בזה איסור [ועדיין יש לדון בזה דכיון שזה במעמד אחד אולי לא חשיב ריבית מוקדמת]. 
את  כשמשבח  רק  היינו  דברים  רבית  דאיסור  לב)  א‘ (תשובה  חלק  התשובות  ’ספר  בספרינו  המבואר  עפ“י  בזה,  יש  להקל  סברא  עוד 
המלוה ואומר לו דברים טובים על עצמו, אבל סתם כשמשבח את ההלואה וכ“ש כשמפטפט עימו דיבורים בעלמא אינו נחשב כרבית 

דברים ואין בזה איסור.
ברם, יש מקום לומר דכאן אינו נחשב לרבית דברים אלא לרבית ממש, דאין זה דיבור שאומר לו כך וכך, אלא שיושב ומפטפט עימו 
בעלמא  דברים  כרבית  נחשב  שאינו  המלוה  של  בשמחה  השתתפות  וכמו  עימו,  יחד  שמבלה  הנאה  לו  ויש  לשיחה  כקביעות  זה  והרי 
שאומר לו ’מזל טוב‘ אלא עצם ההשתתפות הוא טובה והנאה למלוה והוא רבית ממש, וה“נ מסתבר שישיבה עם המלוה לשיחה ארוכה 
נחשב כרבית ממש, ואינו מותר אפי‘ לפני ההלואה, וכמו כן אסור אפי‘ כשאינו משבח את המלוה עצמו. וכן מסתבר שהוא ריבית ממש 
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היו אלו כל אוצרותיו של אביו זצ“ל הי“ד, שהספיק להחביא אותם 
אל  נלקח  טרם  והמהודר,  העתיק  תורה  הספר  עם  ביחד  במסתור 
בימים  ראה  הפיקח  שאביו  צבי,  חיים  הבין  כנראה,  הסופי.  היעד 
אוצרותיו  כל  את  ולקח  לפניו,  אשר  את  הגירוש  שלפני  אחרונים 
ואת ספר התורה להחביאם בעומק עמקי השדות שמחוץ לעיר. -  
הכלב הנאמן, שהיה הולך איתו לכל מקום, הצטרף אף הוא למסע 
בנאמנות  המתין  במלחמה,  לבדו  יחידי  ששרד  ולאחר  ההטמנה. 
לאחד מבני המשפחה שיחזור אל הבית, כדי להוציא את המטמון 
של  נאמנותו  מגיעה  היכן  עד  פלאים.  פלאי  האדמה.  מעובי  היקר 
אצל  מכן  לאחר  משבירר  הסיפור,  תם  לא  עוד  בכך  אבל  הכלב. 
השכנים הגויים המועטים שנותרו בעיירה על קורות בני משפחתו 
כשכבר  הגירוש  לאחר  ימים  שכמה  מפיהם  לו  נודע  שנספו,  טרם 
המשפחה  אבי  פתאום  הופיע  בהאלמין,  אחד  יהודי  אף  נותר  לא 
אל ביתו, כשהוא מוקף בכמה קצינים גרמניים. נודע להם כנראה 
בשלל.  חפצו  והם  הונגריה,  של  העשירים  מיהודיה  אחד  שהוא 
משהגיעו אל הבית החלו לחקור את אביו היכן מוסתר כל הכסף, 
הם הבינו שהוא הצליח כנראה להחביא את הכל טרם בואם. אבל 
כל  ”את  רואות.  שעיניהם  הרכוש  מלבד  כלום,  לו  שאין  טען  הוא 
מה שהיה לי“ אמר האבא, ”כבר הוצאתי מזמן מכאן, בראותי את 
קושי המלחמה מתגבר מיום ליום הוצאתי את כל כספי ושלחתיו 
והחלו  לדבריו,  האמינו  לא  הארורים  הרשעים  אבל   - מכאן“. 
להכותו באלות שבידיהם עד זוב דם. אך לפתע בעוד הם מכים בו 
הכסף,  היכן  שיגלה  קצף  בשצף  עליו  וצועקים  זעמם,  בחמת 
עצום,  וזעם  בכעס  והמסור,  הנאמן  הכלב  פתאום  עליהם  התנפל 
והוא החל לנשוך בפראות את הקצינים המהוללים, כשהוא מושך 
לטיפול  מאד  מומחים  שהיו  הגרמנים  בשר.  חתיכות  כמה  מהם 
ולהרגיעו,  הכלב  על  להשתלט  בתחילה  ניסו  כידוע,  בכלבים 
ומשלא עלתה בידם וראו שאין מנוס הוציאו את נשקם כדי לירות 
וברח  רגליו  את  הכלב  הרים  רגע  באותו  אבל  ולהרגו.  בכלב  בו 
וכמה  כמה  לעברו  הם  שירו  ואף  המקום,  מן  עצומה  במהירות 
הכדורים,  בין  מנוסתו  את  ניווט  והוא  ללכדו,  הצליחו  לא  כדורים 
הוא ניצל מידי הרשעים, כשהוא נשאר נאמן בשמירתו על הבית 
כמה  שלאחר  היה,  הגדול  הפלא  קץ.  אין  בנאמנות  האוצרות,  ועל 
ומת...  הכלב  נפל  האדמה,  שבמעבה  אוצרות  אותם  מגילוי  ימים 
הוא סיים את תפקידו בנאמנות שלמה, וגמר את התיקון שלו עלי 
אדמות. - ולרבי חיים צבי הי“ו היתה הרווחה, על ידי האוצר הגדול 
הוא הצליח להשתקם עד מהרה, הוא עלה לארץ הקודש והשתקע 
העת  כשכל  ישראל,  בית  לתפארת  גדולה  משפחה  והקים  בה, 
ושנים  ימים  לאורך  תמיד,  עימו  והעתיק  ההדור  תורה  הספר 

טובות.

כלב מיילל... והחליט לעזוב את ה“דמיון“ הזה, והתחיל ללכת משם 
האדמה,  אל  והסתכל  הצד  מן  העת  כל  שעמד  הכלב  אבל  לדרכו, 
לא נח בשום אופן, ובראותו מתכוון ללכת הגביר את קצב יללותיו, 
ורקע חזק ברגליו, כשהוא ממשיך לחפור ברגליים באדמה, ומורה 
בכל  שמא  צבי  כן חשש חיים  כי  שלא להפסיק במלאכה. בראותו 
זאת יש דברים בגו, וחזר אל הבור שחפר זה עתה שנית, והמשיך 
כמעט  של  חפירה  אחר  שפתאום  עד  לעומק,  ועוד  עוד  לחפור 
נדפקת  מתכת  של  קול  שומע  הוא  לעומק!  מטרים  שלשה 
המפריע  משהו  שם  מונח  שכנראה  מיד  הבין  הוא  בחפירתו, 
בהמשך החפירה. כשהרחיב את הבור העמוק שנפער סביב סביב, 
בבור.  עמוק  המונחת  גדולה  ברזל  תיבת  לתדהמתו  גילה 
משהתגלתה התיבה, הראה הכלב סימני התרגשות גדולים, והבין 
של- ”מציאה“ זו כנראה התכוון הכלב. היה לו קשה מאד להעלות 
אבל  וכבדה,  גדולה  תיבה  היתה  היא  שכזה,  מעומק  התיבה  את 
לאחר מאמצים קשים וכבירים הצליח חיים צבי להעלותה על פני 
השדה. - משפתח את התיבה ובחן את תכולתה, יצאה מפיו זעקת 
ונקיה  מסודרת  בצורה  מונח  היה  התיבה  בתוך  אדירה,  התפעלות 
ממש  בשלמות  שלם  כשהוא  המשפחה,  של  העתיק  התורה  ספר 
ישרתוהו,  אשר  השרת  כלי  כל  מונחים  ולצידו  פגע,  שום  ללא 
גבול,  היה  לא  הגדולה  לשמחתו  וכו‘.  האצבע  היקר,  תורה  הכתר 
שלם  כבבת עיני משפחתו נמצא  הנה הספר תורה הקדוש והיקר 
היטב  להתבונן  כדי  הצידה  פרש  הוא   - כבתחילה.  בהידורו 
בתכולתה המדויקת של התיבה, כשהוא חושב ומחשב כיצד ואיך 
הגיעה התיבה למקום זה, מי הוא זה שהטמינה כאן. - אבל פתאום 
שם לב, שהכלב שוב אינו רגוע כלל, הוא חזר שוב אל אותו מקום 
לרקוע  מפסיקות  אינן  כשרגליו  ונביחותיו,  יללותיו  בהשמעת 
את  לסתום  כבר  אפשר  שהנה  חשב  הוא  באדמה.  עוד  ולחפור 
ברורים  סימנים  לו  נתן  הכלב  אבל  הסתיים,  ושהאירוע  הבור, 
יותר  התגברו  הכלב  של  יללותיו  כאן האוצרות!  לא נגמרו  שעדיין 
בנביחות  כך  נשמע  לא  שמעולם  ממש,  מפחידה  בצורה  ויותר, 
הבור,  אל  לחזור  צבי  חיים  אפוא  ניסה  כאלו.  קשות  ויללות 
הכלב,  את  מרגיע  זה  מעשהו  שרק  בראותו  בחפירותיו,  ולהמשיך 
כמה  בהגיעו  שפתאום  עד  ועוד,  עוד  ולחפור  לחפור  המשיך  הוא 
עשרות סנטימטרים עמוק יותר, גילה תיבה נוספת, שהיתה דומה 
הבלתי  יללותיו  פשר  את  הבין  עתה  הראשונה,  לתיבה  מאד  עד 
פוסקות של הכלב הנאמן. משהעלה גם את תיבה זו למעלה, נרגע 
מאוד  ”מרוצה“  כשהוא  במנוחה,  הארץ  על  לצידו  ורבץ  הכלב 
מהשלמת ה“תגלית“ על ידו. משפתח חיים צבי את התיבה השניה 
הוא נדהם לראותה עמוסה עד אפס מקום בשטרות כסף הגדולים 
בפז.  יסולא  שלא  יקר  אוצר  אגדי  הון  זה  היה  המדינה,  של  ביותר 
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