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 )י, כא( שביו ושבית בידך אלקיך' ה ונתנו אויביך על למלחמה תצא כי

 בנחל"? ונתנו" יחיד בלשון והמשיך", אויביך" על רבים בלשון התחיל למה
 כנסת שאנשי) ב, סט( יומא במסכת הגמרא י"עפ, רמז בדרך מבאר, א"לחיד קדומים
 ונמסר, תפילתם ונתקבלה, זרה עבודה של הרע היצר שיתבטל רחמים בקשו הגדולה

, בידם נמסר ואכן, עריות של הרע היצר גם לבטל בקשו כ"לאחמ. והרגוהו בידם
 יכול העולם שאין ראו אבל, ימים שלשה למשך סגור סיר לתוך אותו והכניסו

 את סיממו אז, הימים באותם תרנגולת שום הטילה לא אחת ביצה' ואפי, להתקיים
 . בקרובותיו יהרהר לא שאדם הועילה עיניו וסיממת, והחזירוהו עיניו

 שכשיבקשו דהיינו"' אויביך" על למלחמה תצא כי' א"החיד הרב כתב ז"לפי
' ד ונתנו" הראשון על אז, עריות ושל ז"ע של הרע יצרי שתי עם מלחמה לעשות
, להרגו שיוכלו לגמרי בידם ניתן, ז"ע של, מהם אחד שרק יחיד לשון – בידך אלוקיך

 (החיד"א)             .להורגו לא אבל", שביו ושבית" רק זה על, עריות של – השני אבל
 )יז, כא( שנים פי לו לתת יכיר השנואה בן הבכר את כי

 בספר מובא וכן) קדישין פתגמין( ל"האריז בשם כתבו'? ו חסר" בכר" כתוב למה
 כפול שערכן אותיות שלוש ישנם' ב' הא אותיות שבכל) ל"המהר לאחי( הטיול

 לא ולכן. בכר אותיות', מק כפול' ור', מי כפול' כ', מא כפול הוא' ב: הקודמת מהאות
 היה לא' ו כתוב היה ואם, שניים פי מקבל שהבכור אלו אותיות י"ע לרמז כדי' ו כתוב
 (פתגמין קדישין)                .בזה נרמז

 )כ, כא( וסבא זולל בקלנו שמע איננו ומרה סורר זה בננו עירו זקני אל ואמרו
) א, ע( סנהדרין במסכת המשנה. ביותר פלאיים דברים מצינו ומורה סורר בן בדין
 אכל, בירושלים שני מעשר אכל, החודש בעיבור אכל, מצוה בחבורת אכל: "אומרת
 סורר שבן דהיינו. ומורה סורר בן נעשה אינו' וכו, ורמשים שקצים, וטריפות נבילות
 אם, כן וכמו, ומורה סורר כבן נחשב אינו מצוה מסעודת יין ושתה בשר שאכל ומורה
? בזה ההסבר מה להבין ויש. ומורה סורר בן נעשה אינו כ"ג וטריפות נבילות בשר אכל

 שהוא, סורר לבן נחשב אינו וטריפות מנבילות אכל שאם הדין את להבין צריך ובפרט
 אז, סופו שם על הורגו אתה היתר דבר כשאכל שאם, מסתברא איפכא ממש

 ?!להורגו שצריך וודאי בזלילה איסור דבר עכשיו כבר כשאוכל
 מסעודת אכל אם ומורה סורר בן נעשה שאינו מה לגבי, מביאה עצמה הגמרא

 ומורה סורר בבן הטעם שהנה, לבאר ויש", ממשיך לא עסיק קא דבמצוה כיון, "מצוה
 הגיעה, סופו שם על נהרג ומורה סורר ובן" )יח, כא( י"ברש, בפרשתינו כדכתיב הוא

 בפרשת ועומד, מוצא ואינו לימודו ומבקש, אביו ממון שמכלה סוף, דעתו לסוף תורה
 מה שכל הרי", חייב ימות ואל זכאי ימות תורה אמרה, הבריות ומלסטם דרכים
 לא" קעסיק שבמצוה שכיון' הגמ מבואר ובזה, סופו שם על ורק אך הוא שנהרג
 הגמרא, ונכבד עצום יסוד וזה, מכשול לצאת יכול לא מצווה מסעודת כי", ממשיך
 לידי ימשך ולא יבוא לא מצווה מסעודת שמאכילה להלכה כן ופוסקת מעידה
 .עבירות

 אומרת ומורה סורר בן נקרא שאינו, וטריפות מנבילות אכל שאם הדין ולגבי
", מקום של בקולו ולא בקולנו' בקולנו שומע איננו' קרא אמר? מאי וטעמא" שם' הגמ

 .המקום בכל שומע זו באכילה אם שרק הכתוב גזירת כעין שזה דהיינו
 הרהורי) "א, כט יומא( ל"חז מאמר בהקדם, זה לדין לשבח טעם ליתן ואפשר

, עבירה עובר שכשאדם כיוון, הוא שהטעם המפרשים וכתבו", מעבירה קשים עבירה
 ואינו מרגיש אינו בעבירה הרהר' רק'כש אבל, בתשובה זה על לחזור שצריך יודע

 על לשוב לאדם קשה שיותר כיוון קשה יותר ההרהור לכן, עליה לשוב לו שיש חושב
 .בתשובה זה

 בשר הוא אוכל ואם, כאמור סופו ש"ע הוא סורר בן שהורגים הטעם עיקר והנה
 על שעבר הוא יודע שהרי בתשובה להחזירו אפשר הרי, נבילות בשר או טריפות
 דין שאין מה גם מובן ולכן, בתשובה לחזור סיכוי לו ויש, מפורשים תורה איסורי
 יותר עוד יעשה כשיגדל אולי כי להרגו שנצטרך מפורשת עבירה על עובר קטן שאם

 . הרעים ממעשיו ויפסיק בתשובה שיחזור ודאי כי, עבירות
 ומה הבעיה מה מבין ואינו", הכשר" עם מאכל אוכל כשהקטן מתחילה הבעיה כל
 לא הרי, היתר מאכלי שזולל כזה שקטן התורה חוששת זה על, במעשיו הפסול
 לכן. בסדר לא שמשהו דעתו על מעלה אינו אפילו שכן, הרעים ממעשיו יפרוש
 עתיד שכן, ומורה סורר לבן נחשב אינו, וטריפות נבילות אכל שאם המשנה אומרת

 את וילסטם ויעמוד יתדרדר אז, היתר מאכלי אכל אם ורק, בתשובה לחזור הוא
 .הבריות

 בתחילת כ"ג וזהו. לעצמו היתר שמורה" מורה"ו סורר בשם נקרא לזה ואולי
 שעיקר, מדבר הכתוב הרשות במלחמת י"וברש אויביך על למלחמה תצא כי הפרשה
 )תורה ציוני(          .לעצמו היתר מורה אדם ששם, הרשות בדברי הוא היצר מלחמת
 )י, כב( יחדו ובחמור בשור תחרוש לא

 עיניו עם הולך היה ם"שרשב מביא) דעירובין קמא פרק סוף( מרדכי בהגהות
, יחדיו ופרד סוס בו קשורים שהיו בקרון לעלות רצה אחת ופעם, בקרקע מושפלות

 שא" לו ואמר, תם רבינו אחיו בדיוק לשם והגיע ניסא ליה ואיתרחיש, בכך הבחין ולא
 ".לקראתך ופרד סוס והנה עיניך מרום

 אין"ש שאמרו שמה ל"ס ת"שר מה מקומותבכ' התוס י"עפ, המבארים יש
 שצדיק שמאוס כיוון, דאכילה מידי לגבי רק זהו" צדיקים על תקלה מביא ה"הקב
) פסחים' במס( עליו חולק ם"רשב ואילו. עבירות שאר לעניין ולא, כזה בדבר יכשל

 כל מוכיח זו ומעובדא, דברים בשאר לא אף לצדיקים תקלה מביא ה"הקב שאין ל"וס
 כיון, הקרון על עולה ם"רשב היה הרי לשם שהגיע שלולא סובר ת"שר, כשיטתו אחד
 הרי סוף כל שסוף סובר ם"רשב ואילו, עבירות שאר לגבי שמירה לצדיקים שאין
 שיש, לשיטתו הוכחה דוקא זה כ"א, זה ברגע בדיוק לשם יגיע ת"שר סיבב ה"הקב
 )תורהציוני(                                                                                 .עבירה מכל שמירה להם

 )כא, כב( עץ על אתו ותלית והומת מות משפט חטא באיש יהיה וכי
' הק י"האר דרש, ק"הרמ שכשנסתלק, קדומים נחל בספרו מביא א"החיד הרב
 ואין שחסר דהיינו, חסרון מלשון" חטא" "מות משפט חטא באיש יהיה וכי, "בהספדו

 מיתה שנתחייב לומר חסרון שום נמצא ולא. גמור צדיק הוא שהרי' מות משפט'
 למה בעניך ויקשה, מת זה כל ועם" והומת, "חטא בו נמצא לא כי, זה חטא בעבור
 עץ דהיינו" עץ"ב פטירתו סיבת שתתלה" עץ על אותו ותלית" אמר לזה, נפטר באמת
 (נחל קדומים)               . נחש של בעטיו האדם על מיתה שנגזרה, הדעת
 )ד, כג( 'ה בקהל ומואבי עמוני יבא לא

 שיצא כיוון המלך דוד את לפסול האדומי דואג שרצה) ב, עו( יבמות בגמרא
 לקוטי בספר מביא, מואבית ולא מואבי שדורשים אבנר לו ואמר, המואביה מרות
 רדפוני שרים) "קיט( הפסוק את בזה לפרש טעם ברוך בעל הגאון בשם לקוטי בתר
 הרבינו דברי י"עפ", רב שלל כמוצא אמרתך על אנכי שש, ליבי פחד ומדברך חנם
 נקראת פ"שבע ותורה', ה וידבר' שכתוב כמו" דיבור" נקראת שבכתב שתורה בחיי

 '. וידבר' כתוב ולא' אמר' כתוב שבגמרא כמו' אמירה'
 התורה שר שהיה האדומי דואג דהיינו" רדפוני שרים" המלך דוד שאמר וזה
 עמוני יבא לא שכתיב שבכתב מתורה" ומדברך, "פחדתי לא ומזה" חינם, "רדפוני
 תורה על שמחתי" אמרתך על אנכי שש" אמנם, פחדתי מזה –" ליבי פחד"  - ומואבי

 (לקוטי בתר לקוטי)         ".רב שלל כמוצא, "עמונית ולא עמוני בזה שדרשו פ"שבע
 )טז, כד( יומתו בחטאו איש אבות על יומתו לא ובנים בנים על אבות יומתו לא

, בנים על אבות יומתו שלא זה פסוק בין סתירה מביאה ברכות במסכת הגמרא
 ומתרצת, רבעים ועל שלשים ועל בנים על אבות עון פוקד) ט, ה דברים( לפסוק

 אבותיהם מעשי אוחזים הבנים כשאין זהו" בנים על אבות יומתו לא"ש שהפסוק
 אבותיהם מעשי כשאוחזים מדובר" בנים על אבות עון פוקד" של והפסוק, בידיהם
 .בידיהם

 שעבר וחזק גדול באריה היה מעשה: זה בעניין בראשונים המובא משל ישנו
 את לטרוף ברעבונו האריה ביקש, ימים ושבע זקן בשועל ויפגוש טרף לבקש בשדה
 לטרוף אריה לך מה" לו ויאמר האריה אל ויפן, קרב שקיצו השועל וכראות, השועל
 אם כי בי ואין אני זקן שהרי מבשרי כרסך תימלא לא בודאי הלא כמוני זקן שועל

 אדם ממולנו לך הרי, עצה אשיאך זאת תחת אבל, אין ובשר לעורי מתחת עצמות
", כרסך את ולמלא לשבוע תוכל מבשרו ובודאי, בשר ומלא שמן והוא, ומתפלל עומד
 המתפלל אדם לטרוף אני מפחד כי, לעשות אוכל לא זאת" לשועל ויאמר האריה ויען
 ידידי לפחד לך אל" לו ויאמר בערמה לאריה השועל ויען", זה בעון הרעה תדבקני פן

 על נפקד אבות עון כי תדע הלא כי וכלל כלל זה מדבר ולדאוג לחשוש לך ואל האריה
 על ויכפרו אחריך בניך ובני בניך יבואו, רבעים ועל שלשים על בנים בני ועל בנים

 ושבע אכול, טרפך בשמחה אכול לך ועתה, וכלל כלל הרעה תשיג לא ואותך, עונותיך
 ", הזה העולם הנאות את ותפסיד תמות שמא, כן עושה אתה אין ואם, ותהנה

, האיש את לטרוף וילך ויקום, בקולו וישמע, האריה בעיני השועל דברי חן וימצאו
 פעור שהיה ונסתר עמוק לבור לבו שת לא, ופזיזותו רעבונו מרוב, לעברו ובדלגו
 .לתוכו ונפל האריה מעד בטרפו ציפורניו שנעץ וקודם, האיש בקרבת

, מאוד עד ומרה גדולה צעקה ויצעק קולו את הרים, צרה צרתו כי האריה וירא
, הבור אל רץ, האריה של צעקותיו את השועל כשמוע", איכה שועל שועל" ויאמר
 נמצאהנך כי אריה לך היה מה" אותו וישאל הבור מפתח האריה לעבר ציץ ויצץ

 ממה לי שאין לי אמרת אמור הלא" ויאמר האריה ויען?" זה וחשוך עמוק בבור למטה
 הזה הבור לתוך נפלתי עתה ולמה, בנים בני ועל בנים על נפקד אבות עון שכן לדאוג
 סלח" לאריה ויאמר השועל ויען?" המתפלל האיש את לטרוף זממי את ביצעתי טרם
 אתה נפלת ועתה לאבותיך רביעי דור כבר שהנך ידעתי לא כי, האריה ידידי לי נא

 שכיוון דהיינו. לדרכו וילך ויפן" עונותיך על לכפר יכולים בניך ואין עוונותיהם מחמת
 )תורה ציוני(     .נענש לכן בידיו אבותיו מעשי שהחזיק

 

 מאוצרות המגידים  
 שכר ואשר ממצרים בצאתכם בדרך ובמים בלחם אתכם קדמו לא אשר דבר על
 שעשו אחר לתמוה יש. )ה כג( "לקללך כהרים ארם מפתור בעור בן בלעם את עליך
 אין העולם מן ולהשמידם י"בנ את לקלל בלעם את ושכרו חמור כה דבר ומואב עמון

 כל ‰זכויו˙ ˘מורו˙ למו"ל. ‡ין ל˜רו‡ בזמן ‰˙פיל‰ ו˜רי‰"˙ ©בס"„,    gmail.com@437494 בכל ענייני ‰‚יליון ני˙ן לפנו˙ ל„ו‡"ל:
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 אשר דבר על" התורה הקדימה כ"א מדוע בקהל מלבוא לרחקם גדולה יותר סיבה לך
 ? אליו טפל דבר שהוא" ובמים בלחם אתכם קדמו לא

 : דלהלן הנפלא במעשה יש לדבר תשובה
 מסויימת לעיירה שהוזמן ל"זצ קראנץ יעקב רבי מדובנא המגיד עם היה מעשה

, הכירוהו שלא מקום, ההיא לעיירה שבת בערב כשבא והנה, קודש שבת ביום לדרוש
 מדובנא המגיד לכאן בא ערב לפנות אתמול: מספרים הבריות את ושמע לאכסניה סר

 אחד מגיד לכאן בא כי יעקב רבי הבין, הנפלאות מדרשותיו ידרוש בשבת ומחר
 התאסף השבת ביום למחרת, כלום אמר ולא שתק, מדובנא המגיד בתור והתחזה

 . הרב הקהל בין ונדחק, הבאים בין הוא גם בא, דרשתו לשמוע רב קהל
 מפיק בפה לדרוש והחל בטלית התעטף, לבימה המחופש המגיד עלה והנה
, האמיתי מדובנא המגיד של היתה כולה הדרשה. נאים ומעשים משלים, מרגליות
 ועתה, בפיו שגורה שהיתה עד לעצמו אותה שינן, אומרה מפי פעם שמעה והדרשן
, משלו נופך להוסיף החל לפתע אך, ושתק האזין יעקב רבי ישב ברבים ודרשה הופיע

 רבי יכל לא... ברבים ש"וכ ביחיד לאומרם ראויים שלא, כוזבות ודעות זרים רעיונות
 מחוייב עצמי את מוצא הריני! רבותי: בקול והכרין לבימה עלה להתאפק יעקב

 !מדובנא המגיד אינו זה דרשן כי ברבים להודיע
 הוא אני, בפיו רמיה לשון הזה האורח: וצווח עזות ענה המחופש המגיד כמובן

 לבאר שרגילים מה שמעתם בודאי: הקהל לפני ואמר יעקב רבי ענה! מדובנא המגיד
 בזה, יודעלהלל ולא מהלל אדם כאשר -" פיך ולא זר יהללך) "כז משלי( הכתוב את
: ואיעצכם לכו, ומשליו בדרשותיו המגיד של כוחו - ידעתם הלא, הוא זר כי נבחן פיו

, שיצליח מאתנו ומי, שהוא מקום ובאיזה, שיהיו איזה, ספרים שני שנינו לפני יפתחו
' א מאמר על קושיא, משל בדרך להקשות, תחילה מחשבה ובלי דיבור כדי תוך

' ב את לתרץ ובהמשכו, המשל את ולהמשיך, השני מאמר על שניה וקושיא
 .האמיתי המגיד הוא, הקושיות

 על מונחים שהיו ספרים שני פתחו ומיד תיכף, כולם בעיני חן מצאה ההצעה
 בהר אבינו לאברהם שענה מי" בסליחות נפתח הסידור. וחומש סידור - הבימה
 דבר על' ה בקהל ומואבי עמוני יבוא לא" בפסוק נפתח והחומש" יעננו הוא המוריה

 והלה, המחופש למגיד פנו הכנסת בית גבאי', וגו" ובמים בלחם אתכם קדמו לא אשר
 :ואמר פתח דיבור כדי תוך והוא, יעקב לרבי איפוא פנו הם. פיו יפתח לא כאילם

 בחור לה מצא להנשא זמנה כשהגיע, יחידה בת ולו, אחד עשיר, פי במשל אפתח
 גם, ולכלה לחתן כבוד מלבושי בשביל וקטיפה משי בדי הכין החתונה לפני, מצויין
 נכנס. ובתו חתנו עבור הבגדים את שיתפרו, לביתו הזמין לתפירה מומחים חייטים

 לשמלת טהור משי של אחד מטר עוד בדחיפות צריך כי לו ואמר החייטים ראש
 החנות אל העבד וילך, החסר את לקנות עבדו את מיד שלח הכלה אבי, הכלה

, מחירו את שילם, משי מטר קנה, בשנים רבות שם לקנות רגיל העשיר אשר הגדולה
 להשתתף אוכל לא לדאבוני: לו ואמר המוכר אליו פנה החנות מן צאתו לפני, והלך

 לו מסר דברו ומדי, ותשורה טוב מזל ברכת בשמי למסור בטובך תואיל, בחתונה
 .זהובים מאה בן שטר

, הוא גם נכנס, בחנות הנעשה כל את וראה, הפתחים על המחזר אחד עני לו עמד
 המוכר תמה. זהובים מאה של שטר לקבל וחיכה, מחירה את שילם, משי מטר וביקש

 כפי לי נותן אדוני אין מדוע! בתמיהה העני השיב? ומחכה אתה עומד למה: ושאלהו
 ואמר המוכר צחק! כמוהו ושלמתי כמוהו קניתי אני גם הלא, שקדמני לקונה שנתת

 מאה של שטר אתן זהובים עשרה שבעד, חשבתני דעת לחסר וכי שבעולם שוטה: לו
 בעשרות ממני הקונה, העיר מעשירי אחד של עבדו הקודם הקונה אלא. זהובים
 אבל, תשורה לו לתת חובה הרגשתי לבתו דודים עת כשהגיע עתה, זהובים ואלפי
 ? תשורה לך שאתן למה, עליך שמעתי ולא ידעתי לא, אתה

 בהר אבינו לאברהם שענה מי" מבקשים אנו הנה, מדובנא המגיד סיים, הנמשל
' ה ויענהו שכרו על שיבוא בדין אבינו אברהם הלא, פלא לכאורה" יעננו הוא המוריה

 לאמונתו רבות נפשות הכניס, לעקידה בנו ומסר' ה למען עשה כי, וצוקה צרה בעת
? יעננו אברהם את שענה כמו ולבקש להעיז והרשים הדלים לנו מה אבל', וכו

 ! אתמהה
 כל, חורפיים היו הימים, החתונה יום הגיע - המגיד אמר - המשל את נמשיך אך
 היו, החתונה נקבעה ששם, החתן הורי מגורי לעיר להגיע וכדי, קפאו הנהרות

, בראשונה נסעו קרוביו עם יחד הכלה אבי. ועמוק גדול אחד נהר לעבור מוכרחים
 החתן בגדי, המשרתים עם, ואמה הכלה אולם, מכשול בלי הדרך את לעבור והצליחו
. לאחרונה נסעו ומרקחות המאפה מעשה, המשובחים היינות וכל המתנות, והכלה
 ורק הנהר במצולות ירדה לרגליהם אשר הכבודה וכל נשבר הקרח, אסון קרא והנה

 יחד ואמה הכלה את להציל הצליחו הסמוך הכפר איכרי מצד מרובה מאמץ לאחר
 ...עלפון של במצב הנהר שפת אל ולהביאם המשרתים עם

 הבשורה את ולהודיע לרוץ מיהר, בראשונה רוחו אליו ששבה, המשרתים אחד
 שאחרו ובתו אשתו על דאגה מלא היה שלבו הכלה אבי את פגש בדרכו, המרה
 מיני וכל היינות, אדוני, אהה וכאב צער מתוך המשרת ענה? בפיך מה וישאלהו, לבוא

 החתן מלבושי, לשאלו הוסיף עוד קרא ומה... הנהר במצולות טבעו הממתקים
?? ובתי אשתי עם מה אבל רועדות ושפתותיו העשיר צווח... טבעו הם גם והכלה
 ...הנהר שפת על שוכבות והן, התעלפו - המשרת השיב - הנהר מן אותן שמשו לאחר

 ומהטפל טפל מהעיקר עושה אשר, הוא פתי זה משרת אמנם: המגיד המשיך
 על כ"ואח, לאיבוד שהלכו והממתקים היינות על צערו את בראשונה הביע, עיקר

 .בסכנה שנתונים והכלה האמה חיי על לספר נזכר לבסוף ורק, המלבושים
 חטאתם על מדברת כשהיא יפלא, פתי מחכימת שהיא הקדושה תורתנו על ברם

 בלחם אתכם קדמו לא אשר דבר על" תחילה מזכירה היא, ומואב עמון של ופשעיהם
 - העיקרי החטא את מזכירה מכן לאחר ורק, כלפיכם ארץ בדרך התנהגו לא -" ובמים

 ?דברים של פישרם מה", לקללך בלעם את עליך שכר ואשר"
 שהבטיח אביה לבית חזרו חתונתם לאחר הזוג בני, המשל את המשיך, אלא

 לפנוקים שהתרגלה האשה אולם. בתורה חתנו שיעסוק בתנאי, חייהם כל לזונם
 מיאן והוא, וכדומה עונג בטיולי עמה שיבלה מבעלה דרשה, העשיר אביה מבית

 והתחילה מאד לו הציקה כי ויהי. כימים לילות בלימודו והתמיד, בקולה לשמוע
 בימים. לימודו על ושקד חדר לו שכר, חותנו בית את ועזב קם, נפשו קצה, להקניטו

 אולם, ביניהם שלום לעשות וקיווה, ביומו יום מדי ארוחתו חותנו לו שלח הראשונים
 ומחשש, גט ממנו לתבוע לחשוב התחיל, וגדל הלך והפירוד וירחים שבועות כעבור
 שהיה עד, ארוחתו את לפעם מפעם לצמצם התחיל הגט בעד רב כסף ידרוש שמא
 עצות לחפש החל, זו עצתו הועילה שלא מספר ימים כעבור, ללחם רעב כמעט
 לו נתן, חי כל נפש ממית פיו שברוח ומכשף קוסם אצל הסמוך לכפר הלך, אחרות
 .חתנו את להמית דרך שימצא נכבד כסף סכום

 למד בה הישיבה אל חזר, העיר את עזב ומיד תכף, לחתן הדבר כשנודע
, העיראת עזב חתנו כי לעשיר בהיוודע. קרהו אשר כל את לרבו ויספר, בבחרותו

, נמצא הוא בו לישיבה אחריו ובא, הלך להיכן חקר, עגונה בתו תשאר שמא חשש
 את לו נתתי, לביתי חתני את לקחתי, שגידלתם גידולים ראו: לו ויאמר לרבו ניגש
... ואומללה גלמודה בתי את ועזב ברח והוא, שולחני על מזונות לו הבטחתי, בתי

 ויען? לחם, פת כדי עד להרעיבו התחלת האחרונים בחודשים זה מדוע הרב וישאל
 וביתי אני גם, הבית בצרכי לקמץ אני ומוכרח, אנכי ואביון עני, מנכסי ירדתי: החותן
: שפתיו על קל וחיוך הרב החזיר, נפשנו בצום עיננו ולעתים, מטובה נפשנו חיסרנו

 ?... חתנך את שיקלל הכפרי לקוסם לתת רב כסף מצאת מהיכן ירוד כ"כ מצבך אם
 אתכם קדמו לא אשר דבר על עמוני יבוא לא" הכתוב מובן - המגיד סיים - עתה

 להם גם וכי ויאמר כשרות פנית להעמיד ומואב עמון ינסו שמא אבל", ובמים בלחם
 לפי לחם לקנות לפורטה פרוטה בידם היה ולא, היתה בצורת ושנת ומים לחם חסר
 הקוסם בלעם בשביל" לקללך... בלעם את עליך שכר ואשר" הכתוב הוסיף לכן, הטף
 ?...הכסף תם פניכם את לקדם ורק, רב כסף להם היה

 העשיר בת: משלי חוט את מעט עוד אמשיך ואמר מדובנא המגיד הוסיף
 כרסו מילא שנים מספר במשך, תורה של באהלה יושב נשאר והוא, מבעלה נתגרשה
 לאוזני גם הגיע שמו, וההוראה התורה מגדולי כאחד ונתפרסם ופוסקים בתלמוד

, יחידה בת היתה לו וגם וסופרים חכמים של גדולה בעיר שישב הגבירים אחד
 לו לקחת הסכים עצתו פי ועל, הישיבה ראש עם בדברים בא הוא', ה ויראת חכמנית

 הזאת הגדולה העיר נכבדי וכל, חותנו בבית לדור עבר הוא. לאשה הגביר בת את
 הקהילה ופרנסי, העיר רב נפטר בינתיים. רבה אהבה מתוך כיבדוהו ועסקניה חכמיה
 משרת את עליו לקבל הסכים הוא, דין בית ואב לרב אותו למנות אחד פה החליטו
  שנים עברו, פרס לקבל מנת על שלא אבל, הרבנות

 להביע ברצותם העיר אנשי, שלימה היתה הרב בבית השמחה, זכר בן נולד ולרב
" רבנות כתב" המילה ברית ביום מנחה לו הגישו, האהוב לרבם שמחתם רגשי את

 :האלה כדברים כתוב היה ובו, הנימול הרך לילד
 האב מקום למלא ראוי יהיה זה בנו אם, הרב של ושנותיו ימיו אריכות לאחר

 הרבנות כסא על להושיבו מעכשיו מבטיחים הם הרי, חטא ויראת וחכמה בתורה
 להם ואמר הקהילה לפרנסי פנה הרבנות כתב שקרא אחר הילד אבי הרב. זו בעיר

 מחוייבים תהיו הדין מן הלא אביו מקום למלא ראוי יהיה זה בני אם: פניו על כשחיוך
' ופרסשכר כל קבלת בלי עדתו את ששירת אביו במקום הרבנות כסא על להושיבו

 גם כי ולכתוב, הנוסח את לשנות עליכם בשמחתי השתתפותכם את להראותני אם
 ... בעירכם רב בתור אותו תמנו אז גם, כמוני וחכמה בתורה כך כל גדול יהיה לא אם

 אם, דבריו את מדובנא המגיד סיים, הראשונה קושייתי גם תתורץ הלא ועתה
 צדקה עושים, כמותו' ה קדושת על עצמנו את מוסרים אבינו כאברהם אנחנו היינו
 שענה כמו שיעננו היה ובדין, רחמים מבקשים היינו לא הן אז כי, כמוהו וחסד

 אנו, בידינו אבותינו מעשי אוחזים אנו שאין משום דווקא אבל, אבינו לאברהם
 נפש במסירות' ה את שעבד אבינו אברהם של זכותו את, לנו לזכור רחמים מבקשים

 )התורה אוצרות( .                  לו שענה כמו לנו גם ולענות, פרס לקבל מנת על ושלא

 
 גלינסקי זצ"לרבי יעקב  –"לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע" 

ל סיפר לי, שכאשר נתמנה לאב בית דין בלונדון, החל לפעול הרב אברמסקי זצ"
ומי  –לקרוב הצעירים לחיי תורה. החל למסור שיעור בגמרא לסטודנטים יהודיים 

ששמע את ההסברה הבהירה שלו, ומי שמכיר את האבחנות המדויקות שלו, איך 
יקרות, מבין ששבה את לב השומעים הגדיר וחילק, איך האיר את הדברים באור 

 –וקרבם בנעמו לתורה ולמצוות 
עד שהגיעו לסוגית אשת יפת תואר במסכת קידושין. עד שהגיעו לדברי הגמרא, 

. כשם שמוטב לשחוט בהמה גוססת מאשר שלא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע
לאכול מבשרה כשתמות ללא שחיטה, כך אמרה התורה שבהתלהטות הקרבות לא 

 וכלו לבלום התגרות היצרים והתירה בדוחק ובקושי דבר שראוי להימנע ממנו.י
איזו סערה וריגוש עוררו הדברים! אם התורה מתירה איסורים מפני התגעשות 
היצרים, אוהו, הותרה הרצועה. אצל האחד אלו מאכלות אסורות, רחמנא לצלן, אצל 

 –האחר איסורי שבת, השם ישמור 
חותו ואמר: זו שאלה שהייתי מוכן לשמעה מפי פשוטי נענה הרב אברמסקי בפק

  –הרי אקדמאים, אינטלקטואלים, אנשים הוגים וחושבים עם. לא מפיכם. אתם 
נתן לנו הבורא יתברך תרי"ג מצוות, ובאחת מהן, אחת בלבד, הלא תבינו, שאם 

קבע שבסיטואציה מסויימת, כיוצר האדם ומכיר את טבעיו, יתקשה לעמוד כנגד 
הרע, ולכן מראש הוא מתיר אותו באותו הקשר, אם כן מוכח שבכל שאר  יצרו

הציוויים והאיסורים ידע יוצר האדם וכוחותיו ונותן התורה, "קורא הדורות מראש", 
 שביד האדם לעמוד מול יצרו, להתמודד עם הקשיים ולנצח!

 –ואספר בעניין זה 
 פעם שאלני אדם: מדוע אינכם מתאימים את התורה לזמן.

 אלה טובה.ש
, יש שתי אמרתי לו: בוא ונסכים על דבר אחד. כשהילד גדל והנעל לוחצת

ברירות. או להרחיב את הנעל, בזמני היו פותחים פתח קדימה, להוציא את הבוהן, או 
 שקונים נעליים חדשות.

 יש עוד שתי ברירות, או שהולכים יחפים, או שזה לוחץ וקשה ומכאיב.
 חמישית, לקצוץ את אצבעות הרגליים?למה לא חושבים על אפשרות 

 התשובה פשוטה, משום שהרגל היא העיקר, והנעל באה לשרתה.
 מוסכם? הן. עליך ועלי.



 

 ג 

 –כעת, תבין, שאנו חלוקים ביננו מה הנעל ומה הרגל 
אנו יודעים שהתורה קדמה לעולם, והקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את 

שזאת התורה לא תהא מוחלפת, ולכן אין ביהדות  העולם על פיה, ואחד היסודות
מחשבה לפגוע חלילה בתורה. יש להתאים עצמנו אליה. ואנו מותאמים לה, כי 

 נבראנו על פיה.
 אצלך, האדם עיקר והתורה כנעל. ואם היא לוחצת, מחליפים אותה...

 לא ולא, מחה האיש. אבל להקל פה ושם...
ה, וגם לא אתה. אם תמסור לי אמרתי לו: יתכן ואפשר, אבל לא אני נותן התור

 –את שמך ושם אמך, אומר להקב"ה שאתה רוצה לעלות אליו ולהציע הצעה 
 החליט שלא למסור, והמצב נותר בעינו...

  (והגדת)

 
 "עמו תקים הקם מהם והתעלמת בדרך נופלים שורו או אחיך חמור את תראה לא"

 זצ"ל קרלנשטיין ראובן רבי - השחורים הכלבים את תוציאו
 .טעינה מצוות בפרשה ונלמד הנה

 רובץ שונאך חמור תראה כי" שנאמר פריקה מצוות למדנו כבר משפטים בפרשת
 תשבוק משבק" מפרש שם והתרגום". עמו תעזוב עזוב, לו מעזוב וחדלת משאו תחת
 ותעזור עליו לך שיש השנאה את מליבך תפרוק" = עימיה ותפרק עלוהי דבליבך מה
 .לו

, וטעינה פריקה: מצוות שתי לפני כאשר כי פוסקת לב דף מציעא בבא הגמרא
, לטעון ושונאו לפרוק זקוק אוהבו אם אבל. חיים בעלי צער משום קודמת פריקה
, קודמת השונא החמור על הטעינה, קודמת פריקה שתמיד פ"אע" קודמת טעינה
, דאורייתא חיים בעלי שצער אפילו כי הגמרא ומבארת, (יצרו את לכוף כדי? מדוע
 דברי כ"ע) נאריך לא. כידוע, פלאות מפליאים' התוס ושם. עדיף יצרו את לכוף כדי

 .הגמרא
 – וישרים טובים חיים, ישרות יש בתורה "מישרים כוננת אתה" הילקוט אומר

 .עליה מושתת העולם ישרות
 אחד חמור ורבץ בדרך מהלכים שהיו חמרים לשני משל. מישרים כוננת אתה"
 משל" מדגימים ל"שחז מה מבינים לא בדורנו כי שלנו הבעיה!. חמרים שני", מהם
 או סוס עם עגלה בעל לאחרונה ראיתם וכי... עסקינן במאי יודע מי כי" חמרים לשני
 אמריקאי יהודי אותי עצר, שנה כעשרים לפני כבר זכורני?. (ומשאו חמורו עם פועל
?" סוס נקראת היא האם, הזו לחיה קוראים איך, לי תאמר: ושאל, ברק לבני שבא
, חיות בגן רק חמור רואים ישראל בארץ, כיום...) כזו חיה ראה לא שמעולם, פשוט

 המדרש אם לכן?!. ומשאו חמור אבל, ועוד רכבות, אווירונים, ניחא מכונית נאמר אם
 ...שיבינו כדי... מוניות נהגי בשני להדגים נאלץ אנו" חמורים שני" כותב

 אומן" אומרת שהגמרא וכפי זה את זה שונאים מוניות נהגי שני כי, אומר השכל
 המתרחש כל כי להשכיל שזכו יחידים מלבד. עולם של טבעו כך" אומנותו בני שונא

 בני שונאים לא ממילא, נימה כמלוא לחבירו במוכן נוגע אדם ואין. משמים – בעולם
 !.יהודים כאלו ויש. אומנותם
 .ל"זצ כהן שלמה רבי עם הסיפור ידוע
 .ההר מתחת, ברק בבני טרפון רבי רחוב במעלה דפוס בית היה כהן שלמה' לר

 הייתה ברק בני כל, ההם בימים. דפוס בית לידו ופתח יהודי בא הימים מן ביום
 הסיפור את זוכר אינני... (מהפה הלחם את לקחת פשוט זה?!, דפוסים ושני, כפר כמו

 ...).הנוסף הדפוס את וגם כהן שלמה' ר של הדפוס בית את הכרתי אבל, עצמו
 של דין שלידו הדפוס לבעל שאין שבירר עד, ההלכות את למד ל"זצ שלמה' ר
 לשלום בירכו, הדפוס בית לפתח איליו ניגש, פשוט ואז. חבירו לאומנות היורד רשע

 חדש הרי אתה, יהודי' ר נר שמע: אמר כ"אח, המקום פתיחת של במאמצים התעניין
 הנייר את, לכן, בכלל פשוט לא זה, השקעתך ולאבד ליפול חלילה יכול כמוך מי, בענף
 הרבה כי סתם לך אומר שאני תחשוב ואל. תסתבך אחר במקום כי, שם דווקא תקנה

'. וכו הדפוס מכונות על, הדיו אודות אותו הדריך וכך, הנייר בתחום יש רמאויות
 .שהיה מעשה
 את התואם מעניין בקטע יבחין איש להחזון" ובטחון אמונה" בספר שיעיין מי

, חנות פותח רעהו אם יחת לא: "האמיתי הבוטח אודות, לשונו זה. ל"הנ העובדא
, תקנתו על ולשקוד, עבורו לעשות, טובה בעצה לתקנו, לרעהו לעזור עוד ישתדל
 להתחרות המתעתד עם חסד עושה איש לראות בעולם מוסיף הקדושה מן וכמה
 .ל"עכ" דורו ואשרי אשריו' ית ליריאיו תהילה ומוסיף, עמו

 "...חמרים לשני משל למדרש נשוב
 בני כאשר עוד זכורני!". להובלה פנוי! להובלה פנוי: "וצעקו עמדו עגלה בעלי שני

, להובלות פנויים דובק חרושת בית ליד עמדו והעגלה הסוס, קטנה עיר הייתה ברק
 מה!" "שלי התור עכשיו: "לריב ידעו וגם, בקול וקראו עמדו הם. לנוסעים וממתינים

 עומד כבר מהם אחד. ובכן. השמים לב עד קולות נשמעים וכך!" שלי התור, פתאום
' עגלה בעל' מגיע ולפתע, עגלתו על סחורה שיעלה ליהודי וממתין בבוקר מחמש

 ".בתור אני" בפיו וטענתו שמעון בשם אחר
 ?!"שלך התור כאילו כאן נדחק ואתה, ממתין שעתיים כבר אני: "ראובן
 ...עכשיו שלי התור, לפניך עמדתי, אותי ראית לא וכי: "שמעון
 המאוכזב, לראובן הקונה את תפס, פנים החציף ושמעון, קונה הגיע בנתיים

 .נוסעים לו חטף שמעון כי, ברור היה שלראובן, כאלו ופעמים פעם עוד קרה. והכועס
 נעשה פשוט ראובן כי עד, שטיקלאך מיני כל לו עושה ושמעון, ועוד יום עוד

 התפשט הריב הזמן במשך. שמו את אפילו יכול אינו. שמעון של מושבע שונא
 .השמים לב עד שעלתה תהומית שנאה ונוצרה, עוולות מיני כל לזה זה עשו ושניהם
 תחת עומד נשאר ראובן. לדרך ויצא התור את שוב לו חטף שמעון, היום ויהי
 שלו הלב!" להובלה פנוי" לצעוק להמשיך נאלץ אך שמעון על רתח, הקופחת השמש
 בנסיון לצעוק לביני וביני, שמעון את ולגדף לחרף הפסיק לא הוא. נוסעים אין – נקרע
 .נוסע הגיע' ה וברוך שעה עוד לה חלפה". להובלה פנוי" נוסף

 .לדרך יוצא ראובן
 רובצים ועגלה סוס באיזה, כך ממרחק מבחינות עיניו,  נסיעה שעה כחצי לאחר

 ולא פחות לא הוא העגלה בעל כי לו נראה האדום הכובע לפי", משאו תחת רובץ"
 ברוך הנה" לריאות אויר נכנס וכבר. נראה כך אבל, ברור לא עדיין... שמעון – יותר
 יותר גדולה שמחה אין כי אומר ם"שהרמב וכמו" שלו את קיבל שמעון השם

! דיוי( בדהרה לשמעון להתקרב וממשיך הצוהל לסוסו בקול קורא הוא... מהנקמה
 כבר ורואה יותר ומתקרב לעצמו חושב" הוא או אני המסכן מי נראה  עכשיו!) "דיוי
...! מונח יהא מאוד טוב, מצוין: "כך כל גדולה השמחה - - -. נפול שמעון שאכן ברור

 אותו לימד' ה" וממשיך פניו על חולף. באושר מהרהר" הלילה עד כאן לו שישב
 ".לקח

 הנחתי תפילין: לעצמו לחשוב מתחיל, מטרים עשרות כמה עוד שממשיך לאחר
 כי" דאורייתא עשה מצוות לפני היתה כאן גם והנה, עשה מצוות זו וודאי, כן? היום
 מאי תשבוק "עמו תעזוב עזוב לו מעזוב וחדלת משאו תחת רובץ שונאך חמור תראה

 איך... מצוות כאלו מזדמנות יום כל ולא... שבלב לשנאה פריקה תעשה דבליבך
 ?.מצוה כזו של נדירה הזדמנות הפסדתי
 כמה עלי לזרוק בא הוא הנה חשב ושמעון. שמעון לעבר הסוס עם חזר הוא. טוב
 ?".לעזור משהו אפשר אולי: "ושאל איליו ניגש מהסוס ירד ראובן. לא אך, אבנים
 ומחר הלילה אמצע עד גם כך להישאר יכול ואני, כאן עובר לא אחד אף! וודאי"

 .שמעון משיב". בבוקר
, מהחמור המשא את לפרוק החלו, מתח מרוב השני עם אחד לשוחח בלי, טוב

. יחד. נסעו... ו הסחורה את עליו הטעינו שוב, מרבצו החמור את יחד הגביהו כ"אח
 .לדרכם

 תעזוב עזוב" של דאורייתא עשה מצוות קיימו כי. לחיים לשתות? נסעו להיכן
 של העגלה לעבר צועק שמעון, בשוק עומדים השניים? למחרת קורה מה". עמו

 .- - - ביותר הטובים ידידים נהיו והנה. להובלה פנויה עגלה כאן יש הנה: שמעון
 בר הלילה לי יש: "לרעייתו ומספר, הביתה שב ראובן אחד ערב. כ"אח חודש

 ".מצוה
 ?".מצוה בר עושה מי"
 ".שמעון"
 ?!"....שלך ילבה'הצ שמעון, "בבהלה קוראת היא?! שמעון"
 המעיל את לובש והוא". המריבה הסתיימה, די, שונאים לא כבר אנחנו"

 .שמעון עם לשמוח ויוצא והמגבעת
 לעשות היה יכול לא בעולם אחד אף, ביניהם שלום עשה מי, השאלה נשאלת

 אתה הוי: "המדרש מסיים!! בחומש פסוק? שלום עשה כן באמת מי! ביניהם שלום
 !".מישרים כוננת

 !הויתור כבוד
 ליד לחלוף לי הזדמן. לכם אספר, לרעהו איש בין ואחווה שלום על מדברים אם

 כ"ואח רבים וחמישי שני כל ילדים, יודעים ואתם, ילדים של' תורה תלמוד – חיידר'
 לב עדככה רבו ילדים שלשה, והנה... ילדים של כדרכם – חלילה וחוזר ידידים
 כשיש מדוע. משהו לשאול רצוני" להם אמרתי כ"ואח. עומדי על נעמדתי. השמים

 מדוע, קשה מדוע הסיבה את מכם לשמוע רוצה אני? לוותר קשה מאוד וסכסוך ריב
 לענות חייבים לא אתם" אמרתי. שתקו, לומר התביישו הם?" לוותר לך איכפת באמת

 ".לא או צודק אני האם רק לי תאמרו ואתם, אענה אני, לי
 הגיבור הוא יאמרו מה כי, יפה לא זה אבל, לוותר מוכן כבר היה מצידו אחד כל"
 כי", התשובה זו, נכון" ענו הם, שאלתי?" נכון. ממש של בושה זו... החלשלוש ואני
 ככה, בושה אבל, אודותם ולהתנצח להמשיך חשוב כך כל שלא דברים על היה הריב
 ".כלום בלי לוותר

 שלמה" השיבו הכל?" בעולם הגדול החכם היה מי אתכם אשאל. "המשכתי
 ".המלך
'... מריב שבת לאיש כבוד' להיפך בדיוק במשלי אומר המלך שלמה כי, תדעו אז"

 מאוד בקשו שבהם המבוגרים כי עד ליבם את שבתה כך כל הפסוק לשון!" כבוד זה
 ?".כתוב היכן" לדעת

 כבוד"האמיתי והמכובד הגיבור זה אדרבה, לוותר בושה זו כי לחשוב טועה אדם
 ".מריב שבת לאיש

 התייעצה כאשר פעם. ל"זצ פינקל בייניש רבי הגאון עם מתייעצת הייתה ,אחותי
 און" שאל למנות סיימה כאשר, הטובות מידותיה מנתה והיא, אחת בת שידוך בעניין
 שפתיים?. שומעים אתם ---?" ומסוגלת יכולה היא ולוותר?" = זי קען זיין מוותר
 !".ישק

 חיים החפץ של הצעתו
 תלמידים שהעמיד ירוחם מרבי גדול לנו מי, ל"זצ ממיר ירוחם ברבי היה מעשה

 שימש ל"זצ הוא במיר כהונתו לפני. מיר בישיבת, ביראה עולם וגיבורי בתורה אריות
 הצוות הנהלת בין ודברים דין המקום כותלי בין התנהל. גדולה בעיר מסוים בתפקיד

: לו שהשיב, חיים החפץ עם להתייעץ נסע והוא משרתו אודות השלכות לכך והיו
 ...".ומפסיד שמוותר נרדף מימי ראיתי לא"

 היקר מהמקום רגליו את ועקר, וויתר חיים החפץ של הצעתו את קיבל ירוחם' ר
 ידעו וכולם, ימיו סוף עד מיר בישיבת כמשגיח לשמש החל רחוק לא וביום. לליבו
 .תורתו את הזכירו כאשר גופם רתת במיר ביותר שהגדולים עד, להגיע להיכן

 וויתור על משלם אבא
 :וויתור על חזק משל מספר חיים החפץ
 לא הילדים אחד. מחסורו די אחד לכל ונתן למרחקים בניו את שלח אמיד יהודי

 מדוע: לעצמו וחשב חכם היה האח. מחלקו שנטל עד באחיו והתגרה כראוי התנהג
 גם ובוודאי, ממני לקח הוא כי יידע אבא בוודאי, כסף חסר לא לאבי הרי איתו שאריב
 .ולמריבות לי מה, החסר את לי ישלים

 שלא מבזיונות אותי הצלת: וחבקו נשקו מאוד שמח, הפרטים את שמע אבא
 קורה ומה. כפליים לך אתן כך בעקבות. זה עם זה רבים שלי הילדים: ברחוב יאמרו
 כאוב האב, גדולים והבזיונות מתלקחת אש, ומתאבקים רבים הם כאשר, להיפך

 !".תקבלו לא שניכם" שניהם את מעניש כ"ואח
 והוא, רבים אינם שלו שהילדים' ה חילול שאין שמח, עולם של ריבונו ה"הקב כך
 .חיים החפץ דברי"... כפליים תקבל ויתרת כאשר עכשיו" – משלם



 

ד 

 בין לשלום צריכים אנו אין וכי, החמרים שני בין השלום על דיברנו, רבותי, אי
 :פלאים פלאי מעשה נשמע. וקרובים שכנים

 "שכניו את אוהב"
 העולמית המלחמה מאורעות את עבר אביו, שמים ירא גור חסיד חבר לי יש
.ברקלבנימגוריואתעקרבזקנותו, בהרצליההתגוררישראללארץעלהוכאשר

 :בדלת יהודי אצלו דפק. ברק בבני מרכזי ברחוב החדשה לדירה לבואו השני ביום
 !".שלום עליכם!" "עליכם שלום"
 ".בבניין כן וותיק שכן אני"

 .בשמחה התיישבו פנימה אותו הכניס הזקן
 ממש לא, סכסוך קיים בבניין כאן כי לדעת צריך אתה: "בדברים פתח השכן

 זה כי, מסכימים לא כמובן ונו, לבנות מעוניין השכנים אחד. בעיה אבל, ריב-סכסוך
 כך כל אין שלנו, רק', וכו לשכנים וצער לכלוך ללא בניה אין כי, ולרעש ללכלוך גורם
 יהודי והנך, חדש דייר להתגורר הגעת שאתה וכיוון, הדבר את ממנו למנוע הכח את

 וכי, מאוד עליך תקשה הבניה כי ולתבוע לטעון אמיתית אפשרות תהיה לך, מבוגר
 .הבניה את ממנו למנוע נוכל כך, ורפש טיט רעש לסבול בשביל ברק לבני באת לא

 .הזקן שאל?" שמו מה השכן מי"
: נפרדו והשניים. שמע הזקן". מלמעלה השכן" והקומה השם את לו נתן הוא

 .הישיש הפטיר" רבה תודה, לעשות מה אדע כבר אני, טוב"
 שנות וחמש שבעים את נטל מכסאו התרומם והישיש. המקום את עזב השכן

 .לבנות המעוניין – מלמעלה השכן אל המדרגות בגרם עלה, חייו
 ".שלום"
 ".מלמטה החדש השכן אני"
 ".מהרצליה לגור באתם השבוע כן, עליכם שלום! או"
 כי שהבנתי כיון אבל, בביתי פנים וקבלת לביקור לבוא צריך היית אתה למעשה"
 ?"...להיכנס אפשר האם. אליך לעלות נאלצתי, לכך זמן לך אין

 ".לשבת אפשר הכנסו, בבקשה"
 ..."אפשר אם תה כוס אולי" התיישב הזקן

, לעצמו הבית בעל חשב?!..." כאן קורה מה, בביתי ללון יבקש הוא מעט עוד"
 .חם תה כוס לו להכין ומיהר
 והזקן" היכרות פגישת עתה לקיים מאוד שמח אני, חדשים שכנים ואנו היות"
 מגדלים אתם ילדים כמה? בבניין כאן מתגורר אתה שנים כמה: "להתעניין החל

 .והתעניינות שאלות סדרת –' וכו". בדירה
 עדיין, ילדים עשרה לך יש כי, מבין שאני מה" הזקן אמר תשובות שקיבל לאחר

 ".נפשות עשרה שתים – אומרת זאת, ילד חיתנת לא
 ?".שלך לדירה חדרים וכמה'", "ה ברוך כן"
 גם סוד לכם אגלה, שהוא איך ומסתדרים, קטנים לא, גדולים וחצי שניים"

 '".ה ברוך שם גם ישנים, הנקיון אחרי בערב מזרון מניח אני במטבח
 ?".קצת תרחיבו שלא ומדוע"
 ".ונדחקים מצטמקים נורא לא"
 ?.הדחק על קצת להקל כדאי לא וכי, יש מה"
 ומיד, השכנים מאחד חריפה התנגדות יש כי הבחנתי אבל, רציתי כי האמת"

 ".מהרעיון לסגת נאלצתי
 ?".תבנה שלא מדוע אבל"
 ".לבניה התנגדות ישנה כאשר, לעשות אוכל מה, לך הסברתי"
 ?".לבניה כסף תקח כיצד, לבנות תרצה זאת בכל ואם: לשאול רצוני"
 ".לי יתנו לא, כאמור אבל, אסתדר כבר אני ם"גמחי של בעיה אין ברק בבני"
 עכשיו לך כדאי, גדול ח"גמ לי היה בהרצליה עוד, ח"גמ לי יש. לך אספר אז"
 ".בניה לצורך דולרים אלפי שלושת לך ואלווה, אותו תמלא טופס ולקחת לרדת

 .חרשים שיח
 ".שלי לבניה מתנגדים יש כי, היא הבעיה, לך הסברתי כבר, ח"גמ צריך לא אני"
 שלשה תחתים. התחלה בשביל לך שיהיה, הכסף את קח כל ראשית, עזוב"

 ".לך איכפת מה גדול ח"גמ לי יש. דולר אלפי לשלושת ערבים
 ". - - - הבעיה זו לא: "בשלישית לו מסביר הוא

 לעירייה תלך, הכסף את תקבל, טופס ותיקח תרד, לך אומר שאני מה שמע"
 ".לבנות ותוכל אישורים לבקש
 ?!".שלי מהחיים רוצה אתה מה"
 ".שלי ח"מהגמ כסף וקח, בבניה לטפל תתחיל: שאמרתי כמו רוצה אני"
 " - - - עם בעיה יש אבל"
 ".בנושא אטפל כבר אני לי תשאיר זה"

 .הסתיים הביקור
 אצלו שביקר, מלמטה השכן – מתנגד ר'הגרויסע אצל ודפק ירד הישיש. בינתיים

 .כשעתיים לפני
 להתעניין והחל" כאן לבקר גם אשמח אני. אצלי ביקרת: "לביקור אצלו גם נכנס

 ?".לך יש ילדים כמה"
 ".ילדים חמשה"

 ?".התחתנו כולם" 

 ".התחתנו' ה ברוך"
 ?".כאן בדירה לך יש חדרים כמה"
 '".ה חסדי, שלוש מזה ועשיתי וחצי שניים"

 .ביניהם שרר שקט
 ילדים לך אין. לשאול משהו רוצה אני" נרגשת בנימה פיו את פתח הזקן ואז

 נפשות עשרה שתיים עם שכן יש, ולמעלה, שלוש – וחצי משניים ועשית, בבית
, בלבדזוולא, רחמנותלךאיןוכי. הקרקעעלמזרוןעלבמטבחשםישנים, בדירה
 ודמעות המשיך?!" ומחטיא חוטא להיות, אותי גם להחטיא אלי בא עוד שאתה אלא
 :הישישות בעיניו נצנצו
, בחייו אחד כל, לך דע אבל. צעיר ננייא. היקר שכני, משהו לך לומר רוצה אני"
 שאמרו כמו אך. לרחמים זקוקים אנו. מאוד מר – זה ללא, שמים לרחמי להגיע חייב
 ממש, לא ואם עליו מרחם' ה – שכניו על ובפרט, הבריות על מרחם אדם אם ל"חז

 .עליו רחמנות ע'ביטר
, מילה אומר אינני מהיום=  גארנישט זאג איך, טוב: "הזקן מדברי הזדעזע היהודי

 ".שמים לרחמי זקוקים הכל, נכון אכן כי. מתערב ואינני
 אין לשכן הרי, ישראל על ושלום' מילה אומר לא אני' להחליט חכמה זו אין, רגע"
, דולר אלפי כמה של ח"גמ איזה לו תשיג בבקשה, ם"לגמחי זקוק הוא, לבנות כסף
 ?".מסכים אתה. אמיתית ברחמנות לו לעזור מוכרח אתה
 "...ח"גמ לו אשיג כבקשתך אעשה, טוב, ברירה לי אין, איתך לעשות מה"
 - - -" נעלה בא ככה אם"

 באנו: "לשכן עלו הם יחד, יין בקבוק עם יצא, החדשה לדירתו נכנס הישיש
 ".השכנים של בניה חתימת על לחיים לשתות

 הרבה כך כל כי קאמינא וביודעים רבותי!!. נכונה לא אחת מילה אין אמיתי הסיפור
 .עין צרות שרובם שכנים עם ומריבות צרות

 ההוא מהבניין ושכן. מטר מישיםחכ, סמוך מבניין במרחק שבנה יהודי על לי ידוע
 מהמידות האוויר את לו לוקחת, וי וי, האוויר את לו לוקחת הבניה כי להתלונן הגיע

 .ואיום נורא. - - - שלו" טובות"ה
 השחורים הכלבים את ממני תקחו
 שזו", כמוך לרעך ואהבת" של דאורייתא עשה מצוות ביטול הן המריבות, רבותי

 מהמשגיח, פעם שמעתי. בגופו ואחד אחד כל לאהוב, הפסקה ללא תדירה מצווה
 אחדעל קוממיות ד"אב ל"זצ מנדלסון בנימין מרבי ששמע ל"זצ דסלבודקא

 הוא, ראהו לא פעם שאף יהודי להכיר לו שמזדמן ביום כי שאמר, ע"זי גור י"מאדמור
 לרעך ואהבת של מהתורה עשה מצוות עוד לו שנוספה כיון, גדולה שמחה שמח
 ישכי לו אומרים, יעשה מה אבל, ישראל עם כל את לאהוב רוצה היה באמת כי, כמוך
 אוכל איך? אותו לאהוב תנסה, נו – שוורץ חיים בן יעקב ושמו בברזיל אחד יהודי

 יכול אני מיד, חדש יהודי מכיר שאני ביום אבל, כלל מכירו איני כאשר אותו לאהוב
 !.גדולה שמחה וזו, העשה מצוות את לקיים

', וגו תשנא לא של תעשה הלא על לעבור אפשר לצלן רחמנא, השני לצד וכן
 זו?!, הזה הביטוי זה מה" אותו מסמפט לא אני: "ז"בלע מודרנית בלשון אומרים היום

 בזה נצטווינו" כותב יונה ינובשר וכפי. !דאורייתא ולאו המילה מובן במלוא שנאה
 ".שבלב השנאה להסיר

, ל"זצ ליפקוביץ יהודה מיכל רבי צ"הגה אצל קטנה בישיבה שלמדתי זוכרני
 ממדרגה מחלוקת בעל יהודי במקום התגורר) בולואזין כנראה( בילדותו כי וסיפר

 וככל, לבו שמחת היו המחלוקות, מחלוקת מכל היתה שלו החיות, ממש ראשונה
 .מחלוקת עשה, היה יכול שרק

 שכנים מיטתו ליד עמדו, מהעולם להיפטר, המחלוקת בעל של זמנו הגיע כאשר
 הכלבים את מכאן תוציאו" נפשו במר בחולה צעק ולפתע, משפחתו מבני ואנשים

 בכה?!, צועק אתה מה כלב שום כאן אין, שקט: לו אמרו" לטורפני שרוצים השחורים
 אותם תוציאו, כאן הנמצאים הכלבים את רואים אינכם וכי, עלי תרחמו: "שוב ואמר
 לראותם" זוכה" הוא שרק רוחניים דברים הם האלה הכלבים כי הבינו אז!, מכאן

 .ל"רח
 רבו אודות, גיסא מאידך, השמועה מפי, לנו לספר המשיך יהודה מיכל רבי(
 כי. פטירתו בשעת בווילנא רמעלעס ישיבת ראש ל"זצ היימן שלמה רבי הגאון

 כמה חלפו!" אלי בא א"הגרעק! כסא תכניסו: "קרא הסתלקותו לפני יומא בההוא
 יהודה מיכל רבי והמשיך", אלי בא ל"זצ ע"הגרח! כסא תכניסו" אמר ושוב דקות

, א"רעק, יודע אני זה? נשמתו לקבל באו הללו הגדולים שני דווקא ומדוע: בהתרגשות
 בשמחה בדבריו עסק ולא א"רעק בה שהיה הישיבה בלימוד אחת סוגיא היתה לא

 לימים. ויהונתן דוד אהבת ביניהם היתה כי? עוזר חיים ורבי, בתורה ודבקות עצומה
" ודעת תורה" בישיבת היימן ש"הגר מפי תורה שלמד שיף יהושע רבי את פגשתי

 סיפרתי בחיוב ומשהשיב, היימן ש"הגר של הסתלקותו בשעת היה אולי התעניינתי
 את שמעו אלו אוזניים: "ואמר באזניו החזיק מיד, ל"מהגרמי ששמעתי מה את לו

 הכניסו אכן האם, לשאול הוספתי!". פטירתו בשעת שלמה מרבי הללו הדברים
 באו ע"ורח א"הגרעק שאכן המציאות שזו הבינו כי, כך עשו בוודאי, והשיב? כסאות

 ).פניו לקבל כעת
 במצוות ה"הקב את להמליך.  השנה ראש הדין יום לקראת להתחזק יעזרנו' וה
 ר "אכי. מתורתך נפלאות ואביטה עיני גל, לחבירו אדם ובין למקום אדם שבין

 (להגיד)

 בדרך הדרוש  

 (כא, יא) תאר יפת אשת בשביה וראית

 העולם מקשים. הרע היצר כנגד אלא תורה דברה לא י"ברש
 בגמרא דאיתא מה פי על לפרש ויש. מיותר אלא ותיבת לא דתיבת

 קמצערא והא תלמידיו לו אמרו' וכו דביתהו ליה קמצערא הוה רב
 מן לנו מצלת גם אלא בנינו את שמגדלת די לא להו אמר טובא
 הבנים לגדל דברים לשני לנו מועלת האשה נמצא. שם עיין החטא

 סורר בן שתלד דסופה תואר ביפת והנה. החטא מן להציל וגם
 להציל דהיינו אחד לדבר רק מועלת אינה תואר יפת כן אם ומורה

. הרע היצר כנגד אלא תורה דברה לא י"רש שפירש וזה. החטא מן
   :לחוד הרע יצר כנגד רק מועלת אינה תואר דיפת

                

 (חנוכת התורה)

 (כב, ח) לגגך מעקה ועשית חדש בית תבנה כי

 צריך כיצד חדש בית הבונה] ג[ בראשית' פ תנחומא במדרש
 כדי שהחיינו לברך צריך חדש בית הבונה רבותינו שנו כך, לברך

 לעשות כדי שמברך פשיטא להבין וצריך. ליוצרו רוח נחת לעשות

. ש"ית ליוצרינו ר"נ לעשות מקיימים אנו המצות כל הלא, רוח נחת
 הבל דבר שהוא חדש בית בנין על שהחיינו לברך אין דלכאורה ל"וי

 ושיהיה, ומזוזה מעקה ועשית לקיים ביתו שבונה מי אלא, וריק
. והחיהו לכך' ה שזיכהו לברך לו יפה וכדומה ח"לת וועד בית ביתו

 שאם, ליוצרו בביתו ר"נ לעשות כדי שהחיינו מברך, המדרש כ"וז
  מברך. אז בבית שתלויות מצות לקיים כונתו

 (כתב סופר) 
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  נפלאים יםליקוט
 כי תצאפרשת 

 

 

 אלוקיך' ה ונתנו אויביך על למלחמה תצא כי"
  (כא, י) "בידיך
 ירך אל, הרע היצר הוא הנורא האויב נגד למלחמה כשתצא

 עליך אלא, אותו אנצח איך מלאך והוא אדם אני לומר לבבך
 ה"הקב כי מכוחו רב חךוכ"  אויביך על" שאתה בטוח להיות
 באמת" בידיך אלוקיך' ה ונתנו" אז כך בטוח וכשתהיה, בעזרך
 )שלום אהבת( . אותו תנצח

 

 ) י, כא" (ךיאויב על למלחמה תצא כי"
 מנחם רבי מפרש, "ךיאויב על למלחמה תצא כי" נכתב בכדי לא

 בה שתגלה ביוזמה תלויה במלחמה ההצלחה. מקוצק מנדל
 ככל. שלו אדמתו על ולהכותו האויב אל לצאת וביכולתך
 כי לאויב ממתין ידיים בחיבוק תשב ולא, יוזמות יותר שתנקוט

. "בידך אלוקיך' ה ונתנם" בך שיקוים הסיכויים גוברים כך, יבוא
 מנדל מנחם רבי מוסיף, כך, חיצוני אויב מול במלחמה כך

 מנהל שאדם, היצר במלחמת, הפנימית במלחמה גם, מקוצק
 טובים - בגבולך לחדור הרע ליצר נתת לא עוד כל. יום דימ

 קשה - אצלך להתיישב לו שאפשרת ברגע אך. לנצחו סיכוייך
 . מאתך לגרשו לך יהיה מאוד

 

 אלוקיך ’ה ונתנו ךיאויב על למלחמה תצא כי"
 )י, כא" (שביו ושבית בידך
 הדין נעשה שאם לרמוז, שופטים לפרשת זו פרשה נסמכה

 בידך אלוקיך ’ה ונתנו" במלחמה ננצח אז, כשורה והמשפט
  )המור צרור(  ."שביו ושבית

 

 בה וחשקת תואר יפת אשת בשביה וראית"
 )יא, כא" (לאשה לך ולקחת

, מתירה ה"הקב אין שאם, הרע יצר כנגד אלא תורה דברה לא"
 . )י"רש(" באיסור ישאנה
 לחשוד ייתכן היאך? הייתכן :ע"זי מלובלין החוזה ק"הרה שאל

 ההסבר אלא? היתר עליו שאין דבר באיסור עושה שיהא ביהודי
 שיצאו שבשעה: כתוב הקודמת הפרשה בסוף דהרי: כך הוא

 וישוב ילך הלבב ורך הירא האיש מי: "תחילה הכריזו, למלחמה
 שכל, מכאן. "שבידו מעבירות הירא: "כך על ונאמר, "לביתו

, מעבירות נקיים שהם בעצמם בטוחים היו למלחמה היוצאים
 יש לגביו דווקא, מעבירות נקי שהוא בהרגשה המתהלך ויהודי
 כי, "באיסור ישאנה, מתירה ה"הקב אין אם"ש, לחשוש מקום
 עלול, חטא של רגש כל לו שאין מי כי... להכל מסוגל הוא

  !ראשונה בהזדמנות להיכשל
    : ל"חז למאמר הסבר צדיקים בשם מובא, לכך בהקשר

 יפשפש עליו באים ייסורים אדם כשרואה) ".ה ברכות(
 הגיע אדם אם": תורה בביטול יתלה, מצא לאו פשפש .במעשיו
שיש בידו ביטול  סימן, במעשיו פגם שום מוצא שאינו למצב

 ... פגם שום לראות מצליח אינו לכןתורה ולא למד כיאות, 
 

 "ולקחת לך לאשה" (כא, יא)
 . "הרע יצר כנגד אלא תורה ברהיד לא: "י"ברש

 אם אף הדין מעיקר והנה. הרע מיצר להציל ציצית מצות סגולת
חוטי הציצית (ח' חוטים בכל אחד מד'  ב"מל אחד נחסר

, כשרה עדיין הציצית, א"ל ונשארו הכנפות, סה"כ ל"ב חוטים)
 א"ל -' לא' הרמז וזה. בה אין -רוחנית להגן מן היצר  סגולה אבל

' אלא' אבל, תורה דין קרמעי כשר זה -' תורה ברהיד' חוטים
 . 'הרע יצר כנגד' סגולה הוא ב"ל בגימטריא

 )מבעלזא ש"מהר(
 

    " ימים ירח אמה ואת אביה את ובכתה"
 )יג, כא(

 אין: "ל"בחז שמצינו לפי"? דשוח" ולא" ירח" מראנ טעם מה
 אבי לעץ אומרים: "שנאמר, כוכבים-עבודת אלא ואמה אביה
 הזרה-מהעבודה שתפרוש: והיינו -" ילדתנו אתה ולאבן אתה

 של שמה שהוא, "ירח" נאמר לפיכך. ישראל לכלל ותצטרף
  .ישראל עם סמל – הלבנה

 ) שאול דברי(
 התאריך את כותבים בכתובה: כך על נוסף טעם לומר אפשר

 לפי –" לירח... יום" כותבים בגט ואילו, "לחודש... יום"
 כאן ויאה, "חדשה אשה איש יקח כי: "בתורה ונאמר שקידושין

נופל על  ירח לשון, "ירחים גרש: "ומנגד מצינו לשון, חודש לשון
 סופו: "י"רש אמר הלא תואר-יפת אצל כאן והנה. לשון גירושין

 לפיכך, מעליו לשלחה סופו כי מראש ברור שכבר –" לשנאותה
 . "ירח: "גירושין של לשון מראש ננקטה כבר

 

 )יד, כא" (בה חפצת לא אם והיה"
, תידע בלשון "בה תחפוץ לא אם: "לומר הכתוב היה צריך הלא
 שבין החילוק, ברם"? בה תוחשק: "בתחילה שנאמר כשם

 רגעית התלקחות: פירושו" חשק"ש, זה הוא" חפץ" ובין" חשק"
 על המבוסס רצון: פרושו" חפץ" ואילו, הרגש של, התאווה של

 שתיקח שלאחר, תורה אמרה לפיכך. הדעת-ושיקול השכל
 כי לך יתברר אז או, הרגעי חשקך את ותשקיט אותה

" חשק" רק אם כי, אליה" חפץ" כל לך היה לא מלכתחילה
 . בלבד

 

 )טו, כא( "לשנואה הבכור הבן והיה"
 אחד שאיש לברכה צדיק זכר מווילנא הגאון לפני עובדה הייתה
 ונתעברה אחרת אשה ולקח, וגרשה ממנו ונתעברה אשה נשא
) החדשה( השנייה שההא בן נולד חדשים השבע ולאחר ממנו

 ונשאלה, חדשים לתשע זכר בן הגרושה גם ילדה ואחריה
 זה? האב בירושת םישני פי לקחת הבכור הוא מי השאלה
 מגרושתו במאוחר שנולד זה או, השנייה מאשתו ראשון שנולד
 מפורש זה שדין אליהו רבי הגאון אמר? אונו ראשית שהוא
 שחי זו" אהובה האחת נשים שתי לאיש תהיינה כי" בפסוק
 כמו בנים לו וילדו שגרשה זו" שנואה והאחת" עכשיו עמה



 

 ~2 ~  

  נפלאים יםליקוט
 כי תצאפרשת 

 

 
 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

 יותר שנולד הגם" לשנואה הבכור הבן והיה" למעלה שמסופר
  )חיים מאהבת לוקט תורה פניני( .אונו ראשית הוא כי מאוחר

 

 בן פני על האהובה בן את לבכר יוכל לא"
 )טז, כא" (רוהבכ השנואה

 חי עודנו כשהבכור אלא חל אינו הזה שהלאו אומר ן"הרמב
 אלא בחיים איננו כבר עצמו הוא אם אבל, הירושה קבלת בעת
 אחד בן לבכר האב על נאסר לא, הירושה את לקבל באים בניו
 פני-על: "כמו, חי בעודנו רק היינו" פני-על" שכן – השני על

 במדרש מצינו באמת, ברם. "תרח פני על", "אביהם אהרן
 פני על: "הפסוק על דעות חילוקי שני') ב פרשה רבה במדבר(

, בחיים שעודנו היא הכוונה כי אומר יצחק' ר –" אביהם אהרן
, "ביוא תרח פני על הרן וימת: "מהפסוק ראיה הוא מביא ואכן
 והוא, מיתה לאחר היא הכוונה כי אומר אבא בר חייא' ר ואילו
 ממילא. "מתו פני-מעל אברהם ויקם: "מהפסוק ראיה מביא
 . התנאים של הללו הדעות-בחילוקי תלויים ן"הרמב דברי יהיו

  ) אזל אבני(
 

 )יז, כא" (שניים פי לו לתת"
 כשלעצמן" בכר" שאותיות, הדבר מענייןאומר הגר"א מווילנא: 

. האב בירושת שנים פי לקבל זכאי שהבכור. כך על מרמזות
 באלפא שלפניה האות ממניין כפול מניינה" בכר"ב אות כל שכן

 מן כפולה" ר"ו, "י"ה מן כפולה" כ", "א"ה מן כפולה" ב", ביתא
יש שהוסיפו על כך שגם המילה "בכור" בכתיב מלא, . "ק"ה

 האות ו' נכתבת ו"ו, אף היא כפולה...
 

 בביתך דמים תשים ולא לגגך מעקה ועשית"
 )ח, כב" (ממנו פלוהנ יפול כי
 לך הבטיחה והתורה הקן-לוחיש מצות שקיימת פי-על-אף

 צריך אינך מעתה כי סבור תהא אל זאת-בכל, ימים-אריכות
 עצמך אתה אם אף שכן, עצמך על לשמור כדי מעקה לעשות

 מי יפול שמא –" ממנו הנופל יפול כי" ייתכן הרי הובטחת
 שאומר כפי, לכך הגורם אתה אפוא תהיה אל, ליפול לו שראוי

-על מיתתו תתגלגל לא כן פי על ואף ליפול זה ראוי: "י"רש
  )אריאל בנין(  ."ידך

 

 )י, כב" (יחדו חמורבו בשור שותחר לא"
 הבטה: הוא" רשוּ " של פירושו. גבוהה מדרגה היינו" שור"

 על מרמז" חמור" ואילו –") קרוב ולא אשורנו": כמו( למעלה
 יתברך-השם את שעובדים אדם-בני יש. שבאדם החומריות

 בחומריות הם שטופים כן-פי-על-ואף, ובתפילה בתורה
" יחדיו חמורבו בשור תחרוש לא: "תורה אמרה לפיכך. ובתאווה

 גבוהות במדרגות יתברך-השם את לעבוד תכןיי לא –
 שומה, למדרגות שואפת נפשך אם. אחת-בבת ובחומריות

  )ושמש מאור( .המידות את ולשבור החומריות את לכבוש עליך
 

 והומת תומו משפט חטא באיש יהיה וכי"
 )כא, כב( "עץ על תווא ותלית

' הק י"האר דרש, ק"הרמ שכשנסתלק מביא א"החיד הרב
 מלשון" חטא" "ותומ משפט חטא באיש יהיה וכי", בהספדו
. גמור צדיק הוא שהרי' תומו משפט' ואין שחסר דהיינו, חסרון
 כי, זה חטא בעבור מיתה שנתחייב לומר סרוןיח שום נמצא ולא
 למה בעיניך ויקשה, מת זה כל ועם" והומת", חטא בו נמצא לא

 סיבת שתתלה" עץ על אותו ותלית" אמר לזה, נפטר באמת
 האדם על מיתה שנגזרה, הדעת עץ דהיינו" עץ"ב פטירתו
 )קדומים נחל( . נחש של בעטיו

 

 )ג, כג" (השם בקהל ממזר יבוא לא"
" עשירי דור גם" שכתוב פי על אף ,לו יבוא לא עשירי דור גם

 יתכןי"? עולם עד" בפרוש כתוב לא ולמה לעולם היא הכוונה
 ממזרים שעתידין) ב"י קידושין( שנאמר למה לרמוז שבא

  )תמימה תורה(  .עולם עד כתוב לא ולכן לבוא לעתיד להיטהר
 

 ) כד, כג" (נדרת כאשר ועשית"
 כן עושה הוא, טוב משהו לעשות נודר שאדם בשעה

 את לקיים נדרש הוא כאשר, אחת לא אך. ובשמחה בהתלהבות
 כדי תוך באיטיות נעשה הנדר וקיום, פגה כבר ההתלהבות, נדרו

 -" נדרת כאשר - ועשית: "לנו ואומר הכתוב בא. אילוץ הרגשת
 . הנדר את נדרת עת לך שהיה הלהט באותו הנדר את קיים

 

 ) יז, כה" (עמלך לך עשה אשר את זכור"
 בעסקים השקר עניין סמיכות את מבארים מפרשים מספר

 עשה אשר את לזכור למצווה )"לך יהיה וצדק שלמה אבן("
 רמייה(= ובמשקלות במידות שיקרת שאם, בכך עמלק

 האויב התגרות מפני מודאג להיות טובה סיבה לך יש, )בעסקים
 הרמייה שבמעשה, ין'מוולוז ב"הנצי כותב" דבר העמק"ב. בך

 לכל שקצב, ה"בקב מאמין אינו כי האדם מראה, במשקולות
 שגם, ב"הנצי ומוסיף. לה שראוי כפי מזונה את וברייה ברייה
 עקב נגרם, ברפידים ישראל נגד להילחם עמלק של בואו

 לכן. עליהם ה"הקב בהשגחת מצרים יוצאי של הספקנות
 אם לנו לקרות עלול ו"ח מה שנזכור כדי, הפרשיות שתי נסמכו

, אמר מפשיסחא בונים שמחה רבי. ומשקלות במידות" נזייף"
 נאמרו לה הסמוכה עמלק מחיית ומצוות" זכור" שמצוות
 דור שבכל, הוא מכך ללמוד שניתן השכל מוסר. יחיד בלשון
, מהכלל שפרש מישראל היחיד את לנצח יכול היה עמלק, ודור
 לא ועמלק עליהם הגן הענן - מאוחדים שהיו ישראל כלל אך
 צריכה, מפשיסחא בונים שמחה רבי מוסיף, זו דרך. להם יכל

 כולל, איש - מאוחדים שישראל זמן כל: לרגלינו נר לשמש
 . להם יוכל לא, עמלק

 

 א גוט שבת
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" לאחיך תשיבם השב להתעלם תוכל לא"

 ג), (כב
 ולא עשה מצות בה שיש, חשובה מצוה כתובה בפרשתנו

 השב – להתעלם תוכל לא: "אבידה השבת מצות: תעשה
 ". לאחיך תשיבם

 לבני" תהלים חברת" בירושלים התקיימה דור שנות לפני
 מתומכיה היה ל"זצ ועקנין אברהם רבי והחכם, הנוער

 בדברים ומעוררם הנערים בפני היה מופיע. וממעודדיה
 סיפר פעם. מליבם ישכחו שלא בדרשות, הלב מן היוצאים
 . שהיה מעשה, נפלא סיפור
. לו רבים וחובות, היה מרוד עני. דאגה ובליבו, ברחוב הלך יהודי
, בקדרות שחוח וראשו, הלך. עזרו יבוא מאין, הגיע פרעונם זמן

 וראה, התכופף. מבטו את לכד נצנוץ ברק. עיניו אורו ולפתע
 !טהור זהב שרשרת

 !מצוה לידו זימנו: לתפילותיו השמים מן נענו סוף סוף, שמח
 מספר לכתוב ומיהר, בכיסו טמנה, השרשרת את הרים

 של מציאתה על בהן ולהודיע מקום בקרבת להדביקן, מודעות
 פי על ויקבלה, פלונית לכתובת לגשת המאבד על. זהב שרשרת
 . וכהלכה כדת, סימנים

 . בא לא ואיש, וחודשיים חודש, שבועיים עברו, שבוע עבר
 נתקל מקרה בדרך. אדם הגיע, תמימה שנה, שנה כעבור

 סימני את מסר. לו שאבדה בשרשרת ונזכר, סיפר, במודעה
: ואמר, הסימנים את המוצא רשם. פרטים לפרטי, השרשרת

 הסימנים האם ואראה אכנס ואני, כאן להמתין נא ימחל"
 עיין, מהמגירה השרשרת את הוציא, השני לחדר נכנס". נכונים

 השיבה. סימניה אמנם אלו אם לראות לב בתשומת בה
 להמתין נא ימחל: "אדם לאותו ואמר, החדר אל חזר, למקומה

, שב דקות כמה כעבור. הבית מן ויצא". אשוב תיכף. מעט עוד
 עד, עמו שהביא האנשים נכנסו זה אחר בזה! חזר לבדו לא אך

, כבד סל בידו נושא, אחרון נכנס הבית בעל. החדר את שגדשו
 השולחן על והניח, לסל ידו הושיט. המכולת מחנות שהביא
", מצוה לסעודת, רבותי, ידיכם טלו. "הפת ופרפראות לחם
, לאורחו אמר", אבקשך. "אליו שהתלוו האנשים לשמונה אמר

. ידיהם ונטלו, הכל תמהו". ידי אטול אני וגם, ידיך אתה גם טול"
 אמר", לחיים" .לכוסות יין מזג הבית ובעל הפת על בצעו

 סעודת או מסכת סיום? השמחה סיבת מה: "שאלוהו. בשמחה
 ?"אשכבה

 לפני! כמשמעה פשוטה, זו היא מצוה סעודת, "אמר", ולא לא"
, סימניה מסר. לתובעה בעליה בא והיום, שרשרת מצאתי שנה
, ושכינתיה הוא בריך קודשא יחוד לשם, ועתה. לאחד אחד

 כמו עשה מצות לקיים ומזומן מוכן הריני, ורחימו בדחילו
 אלוקינו' ה נועם ויהי". לאחיך תשיבם השב: "בתורה שכתוב
 הוציא – כוננהו" ידינו ומעשה, עלינו כוננה ידינו ומעשה, עלינו
 חכם סיים – הנה! עצומה בשמחה לאורח ונתנה השרשרת את

 ! מצוה מקיימים כך – דבריו את ועקנין
 הזולת ממון את רק לא: להוסיף לנו ויורשה, הדברים נפלאים
, כך" ממונו אבידת" שאם אומרת הגמרא. לו להשיב עלינו חובה

 אבידת" שאם, ונאמר נוסיף. וכמה כמה אחת על" גופו אבידת"
 נאמר בהלכה, אמנם! וכמה כמה על" נפשו אבידת, "כך" גופו
 אחינו של רובם רוב אבל. השבה חיוב אין" מדעת אבידה"שב

 והאושר האור את מכירים אינם! לאבידתם כלל מודעים אינם
, התורה של מתיקותה את מכירים אינם, ומצוות תורה שבחיי

 מן חובה, השבה חובת עלינו מוטלת הרי! מצוותיה זיו את
 לבוא, תורה שיעורי לארגן, תורה שיעורי לומר להתנדב. התורה

 !ולשמוע לבוא אחרים לעודד, ולחזקם, תורה לשיעורי
 שמחה איזו – שרשרת בהשבת רבה כה שמחה נגרמת אם

 בהשבתה, מחצבתה לכור מישראל נפש בהשבת תגרם
 ! ולמקורותיה לשורשה, לעצמיותה

 )השבוע מעיין(
 

 ) א, כב" (תשיבם השב"
 ":בהם שיש חיים" בספר מובא נפלא סיפור
 אליהו רבי של כהונתו מקום', לודז מאנשי, אחד ביהודי מעשה
. כסף מלא ארנק ומצא, העיר ברחובות שטייל, ל"זצ מייזל חיים

. רובל אלף של סכום בו ומצא, הארנק את פתח לביתו כשבא
, הפריצים מאחד" מודעה" בעיתון היהודי קרא, בבוקר למחרת
 מאה ייטול, ויחזירו שימצאו ומי, מעות ובתוכו ארנק לו שאבד
 את היהודי עשה, חשבונות וללא היסוסים ללא. בשכרו רובל
, לו הוחזרה אבדתו כי הפריץ שמח. לו והחזיר הפריץ לבית דרכו
 פניו... ו שבתוכו המעות את מנה, היהודי מיד הארנק את נטל

 של דרכו היא כך! "וכעס חמה כולו: עדים כמאת בו מעידים
 להעניק הבטיח, שקרים ידבר פיו" לתומו היהודי חשב", גוי

. בכך הסתיים לא המעשה אבל". התחרט וכבר רובל מאה
! גנב: "וגידופים חירופים, ויללות צעקות צועק החל הפריץ
 החזרת לא ואתה, בארנק לי היה רובל אלפים שני! גנבים כולכם

 לקיים רצה אשר, דנן ליהודי אחזתו רעדה"! אלף אם כי לי
. שווא עלילת עליו מעלילים ולבסוף", אבידה השבת" מצות
 שהובטחו רובל המאה על מוחל ושהוא, תחנונים לדבר התחיל
 דברי אולם. כזאת עליו יעליל שלא ובלבד, הארנק למוצא
 דינו את מסר הפריץ. אטומות אזניים על נפלו היהודי

 את לו וסיפר, דאתרא מרא הרב בית אל האיש נחפז. לערכאות
 -בפיו  אמת כי והרגיש, היהודי לדברי הרב הקשיב. הסיפור כל

 אליו פנה. לא ותו, רובל אלף אם כי היו לא שמצא בארנק
 קיום שבשעת משום, עליך באה זו צרה לך דע: במישור והוכיחו
 של שכר לקבל זרה מחשבה לך הייתה, אבידה השבת מצות
 -גוי  של אבידתו אפילו -המצוה  את לקיים לך היה. רובל מאה
 המייצג פרקליט לך יש אם, עתה. פרס לקבל מנת על שלא
 בבית לטעון מה להתייעץ, לביתי לבוא שיואיל אבקש, אותך

 בפני סיפורו את מוכר והפריץ, מגיע הדין יום. המשפט
 הסנגור, ולעומתו, היהודי את האשים התובע. השופטים
 האם:"ושואלו, הפריץ אל הסנגור פונה, הדברים בין. הצדיקו

 הפריץ קפץ?" רובל אלפים שני שאיבד, להישבע כבודו מוכן
 שבועתו" -הסנגור  אליהם פנה - !"נכבדים שופטים. "ונשבע

 אבל. בה לפקפק כלל אפשר ואי עומדת במקומה הפריץ של
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 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

 של איננה היהודי שמצא שהאבדה, יד כלאחר, מעידה היא
 אינם וגנבים רמאים. כשר חזקתו -אבידה  שמחזיר מי. הפריץ

 זוהי הרי, רובל אלף אלא מצא לא היהודי אם. אבידה מחזירים
 אפוא דורש אני. הפריץ של אבידתו לא -לגמרי  אחרת אבידה
 בפנים עומד הפריץ"... שמצאה למי האבידה את להחזיר, ממנו

 כיצד אבל. שווא שבועת -שבועתו  כי ידעו השופטים. זועפות
 ופסק, אחד פה הסנגור טענת התקבלה כך משום? יאשימוהו

 !... חכמה וזו תורה זו - ליהודי שייכים רובל אלף כי יצא הדין
 

 בלחם ובמים' וגו אתכם ִקדמו לא אשר "על
     "'וגו עליך את בלעם בן בעור שכר ואשר

 )ה, כג(
 רב זמן עומד והיה סיימוהו לא אך, כנסת בית בנו אחת בעיירה

 ושילמו מפורסם חזן לעיירה הזדמן פעם. צבע ובלא טיח בלא
 כך על שמע. התיבה לפני שיעבור בשביל, גדול כסף סכום לו

 מביאה מדוע הבנתי לא פעם אף: ואמר חריף אייזל רבי ק"הגה
 על, "ומואבי עמוני להרחקת כך כל שונים טעמים שני התורה
 על עליך שכר ואשר", "בלחם אתכם קידמו לא אשר דבר

 בלעם את המואבים שכרו אלמלא, לי מתחוור עתה". בלעם
 בלחם ישראל את קידמו שלא להתנצל יכולים היו, רב בממון
 לפרנסת להם יש ובקושי, הם מרודים שעניים משום ובמים
 יתקבלו לא שוב, רב בכסף בלעם את ששכרו עכשיו, עצמם

 יש, חזן בשביל כסף הרבה לשלם לו שיש מי כי, התנצלויותיהם
 . כנסת בית את לגמור בשביל גם כסף לו
 

 נשך אוכל נשך כסף נשך לאחיך תשיך לא"
 לא ולאחיך תשיך לנכרי ישך, אשר דבר כל

 ידך משלח בכל אלוקיך ’ה יברכך למען תשיך
      לרשתה" שמה בא אתה אשר הארץ על

 )כא-כ, כג(
עקב היותו מקורב  .בריבית מלווה שהיה רשע ביהודי מעשה

 וביקש עני אליו בא אחת פעם למלכות פחדו להתעסק עמו.
 מצבך בגלל לו ואמר עני שהוא ראה רשע יהודי ואותו. הלוואה

 העני התחיל. אחוזים שלושה של בריבית הלוואה לך אתן אני
, לב חולה היה הרשע היהודי. בריבית שיוריד בו ולדחוק לבכות
 לא העני שסירב ככל אך. להתעצבן לו ואסור להזיע הרבה

 לשני הסכים הוא ובסוף, הריבית את שיוריד לו לנדנד הפסיק
 התחיל, אנשים להרבה כסף חייב מסכן ממש העני אחוזים
 התחיל הרשע היהודי ומנגד אחד אחוז וביקש שוב לבכות
 . זה וזהו וחצי אחוז סופית זה הפעם ואמר להתעצבן להילחץ

 הרשע אחד אחוז אומר זה התווכחו וכך ללחוץ המשיך עני
. ומת הרשע היהודי של נשמתו פרחה ופתאום וחצי אחוז אומר

 לא אחד אף לעשות, מה ידעה ולא המקרה על שמעה העיר כל
 את ועושק בריבית מלווה שהיה רשע יהודי באותו לגעת רצה

מנגד, המלכות הכריחה את היהודים לערוך לו לוויה  .הבריות
 סקרנות מרוב מכובדת ואף הכריחו את רב העיר להספידו.

, בהמוניהם באו. הרשע של בלוויה יספיד הרב מה על הציבור
 מה לשמוע כדי ללוויה באו העיר כל גדולה ללוויה זכה הרשע
 יהודי: כך להספיד החל והרב. רשע אותו על לומר יכול הרב כבר
 בן יהושע בן, משה בן, יעקב בן, יצחק בן, אבינו אברהם בן זה
הביטו  הגדולה. לאנשי כנסת בן, לנביאים בן, לזקנים בן, נון

 את מסר עקיבא רבותי, וראו מה בינו לבין רבי עקיבא: רבי
 זה יהודי ואילו" באחד" ונפטר שמע קריאת שקרא בזמן נפשו
 )... אחוז( וחצי באחד נפטר

 

 שלמה איפה' וגו אבן בביתך לך יהיה לא"
 )טו - יג, כה" (לך יהיה וצדק
 בלילה. נענו ולא גשמים עצירת בעת תענית גזרו אחת בעיר
 פלוני חנווני אם, השמים מן יענו שהם בחלום העיר לרב הורו
 נחשב לא חנווני אותו כי, לפלא היה הדבר. התיבה לפני יעבור
, פעמים כמה נשנה החלום כאשר אולם, חכם לתלמיד כלל
 הרב ביקש כולם להפתעת. לתפילה עדתו אנשי את הרב כינס

 שאינו באומרו סירב הלה אולם, התיבה לפני שיעבור מחנווני
 שיתפלל עליו גזר הרב. הארץ לעם נחשב והוא היות לכך ראוי
 והביא לביתו הלך, הכנסת בית את עזב החנווני, הציבור עבור
 של רבונו: ואמר התיבה לפני ירד, חנותו של המאזניים את

 שבשם' ה אותיות שתי כנגד אלו מאזניים כפות שתי, עולם
, ה"הוי שבשם' ו כנגד באמצע המאזניים מוט, ה"הוי הקדוש
 עולם של רבונו', י כנגד המאזניים את מחזיקים שבה הידית
 פחות בהן לשקול אלו מאזניים בכפות עוול עשיתי אם, נא העד

 ותשרוף השמים מן אש תרד הקדוש בשמך ופגמתי, מהמידה
 גשמישתוריד לפניך מתפלל אני, עוול עשיתי לא ואם, אותי
 גשמי וירדו בעבים התכסו השמים. הללו מאזניים בזכות רצון
 . מרובים ברכה

 

 בדרך עמלק לך עשה אשר את "זכור
             בדרך" קרך אשר ממצרים בצאתכם

 )יח-יז, כה(
 לחודש ולא אדר לחדש מתאימה זאת פרשה שלכאורה למרות
 פרשת בין קשר יש, והסליחות הרחמים חדש שהוא, אלול
 אלול תיבות ראשי' את", 'את זכור" שהרי, אלו לימים עמלק
 חדש לראש הם אלול בימי מההכנות שחלק לרמוז, תשרי
 הדין ביום ארץ יעמיד במשפט מלך אשר, השנה) ראש( תשרי
 את לצנן שרצה עמלק את לזכור צריכים הללו בימים. הנורא

. הוא ברוך מהקדוש והפחד המורל את להוריד, האמבטיה
 מעשינו לתקן, עולם מבורא ואימה פחד להתמלא עלינו ומעתה
 '. ה אל ולשוב

 )יוסף לבוש(

 א גוט שבת
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  ""כי תצאכי תצא""פרשת פרשת  
   .של תורהלה  כ].ח, כד ["השמר בנגע הצרעת"

, מאה שערים וזכרון משה בירושלים, קרע הרמקול את השקט ברחובות גאולה, ד"אדר תשס' ו, במוצאי שבת
מבית , תצא בשעה עשר וחצי בלילה, הנפטרת מרגלית גמליאל בת אברהם, הלווייתה של מת מצוה: "בקריאה

  ".ההספד להר המנוחות
אחד מנכדיו שהיה . ואף הוא שמע את ההכרזה הרועמת,  בביתול"זצש אלישיב "באותה שעה ממש ישב מרן הגרי

, הסב את תשומת ליבו לכך ששני תלמידיו טורחים עתה בארגון קבורתה של האשה הערירית החשובה הזו, איתו
  .'הנסן' שנה תמימות בבית החולים למצורעים 50-ששהתה במשך כ

  .ש באנחה"הפטיר מרן הגרי' אנשי חסד, אנשי חסד'
. 16בהיותה בת ' מרבד הקסמים'בכך תמה מסכת גבורה וייסורים של נערה חרדית יתומה שהגיעה ארצה מתימן ב

וכיצד יכולים לעבור את כל ', לא להתלונן'כדי ללמוד מה הפירוש , כדאי לשמוע מה עבר עליה מאז הגיעה ארצה
  .החיים בלי לפלוט מן הפה הגה אחד של תלונה

כאשר נגעו גלגלי . שעבר במשפחתה מדור לדור, עתיק מאוד,  ארצה כשבזרועותיה ספר תורה קטןנערה זו עלתה
נטלו ממרגלית את אוצרה , ופקידי הסוכנות מיינו את העולים החדשים מתימן, המטוס בקרקעיתה של ארץ ישראל

ה לקבוע את גורלה שעתיד, גורלית, ואותה לקחו לבדיקה רפואית', במשמרת'כדי להניחו , ספר התורה, היקר
שהנערה שעלתה מתימן חולה  – !!! חמורהתעובט – בעת הבדיקה קבעו הרופאים, והנה .למשך כל שנות חייה

היתה זו טעות נוראה של . ושלחו אותה באופן מיידי לבית החולים למצורעים בשכונת טלביה בירושלים, בצרעת
ובעל , באפשרותה להתנגד לכךלא היה ,  כללעצמה ידעה שהקביעה הזו אינה נכונה-ולמרות שהיא, הרופאים
היתה זו באותה , כידוע .נדבקה בצרעת... ושם, בו היו מאושפזים חולי צרעת, הגיעה לבית חולים זה, כורחה

מרבית הסיכויים שהיה , שכן כל מי שהיה מתקרב אל אדם החולה בצרעת, תקופה אחת המחלות ממנה חששו הכל
  .שכן היתה זו גם אחת המחלות הקשות והמסובכות ביותר,  גדולהונכנס לצרה, אף הוא נדבק ממנו
היה היהודי היחיד שהעז להיכנס לבית חולים נוראי זה , ל"זצש אלישיב "חמיו של מרן הגרי, ל"רבי אריה לוין זצ

  .שגם קרוביהם לא באו לבקרם בשל סכנת ההידבקות, צרעת האומלליםהולבקר את חולי 
יחד עם , ח נוסף" שנים הגיעו לבית החולים הרב אפרים הולצברג ות7- לפני כ,  החוליםויתר, כמה התרגשה מרגלית

יתה ירפאל שה' פניו של ר-והחולים הוותיקים הללו הביטו בהדרת, בנו של רבי אריה, ל"צ רבי רפאל לוין זצ"הגה
  .ריהא' בערגה רבה בביקוריו של רועיניהם זלגו דמעות בהיזכרם , דומה מאוד לדמותו של אביו

פעם ניסו לשדך לה אחד . כל חייהנותרה ערירית במשך , בשל החלטה של הרופאים שקבעו שהיא חולה בצרעת
  .אך הדבר לא צלח, החולים בבית החולים

ולא לחבוק ילד , ומעולם לא התלוננה על כך שנגזר עליה להישאר ערירית, גורלה-האשה השלימה עם מר
על ספר התורה היקר שהיה חבוק  .ומעולם לא השלימה איתו, ת להאבל על דבר אחד היה אכפ. בזרועותיה
  .כאב לה מאוד שהספר נשאר בידיהם של אנשי הסוכנות ולא הושב לה. ועימו באה ארצה, בזרועותיה

  .כדי לכתוב ספר תורה חדש, היא החליטה לחסוך אגורה לאגורה מכספי הביטוח הלאומי ששולמו לה
היא . רק ספר התורה? מה מנקר לה כל העת בראש?  לאשה אומללה ועריריתעל מה אכפת כל כך, שוו בנפשכם

וכל מהלך סדר יומה עבר עליה רק , הלכה לישון עם המחשבות הללו, קמה בבוקר עם מחשבות על ספר התורה
לאחר . ורצון יראיו יעשה. היא מצאה סופר תימני ירא שמים ומסרה בידיו את מלאכת הכתיבה .בנושא זה

אחד מבתי לכבוד  ולאחר מכן הכניסתו אחר, ירים הצליחה לחבוק את ספר התורה החדש בזרועותיהמאמצים כב
. אל חדרה בבית החוליםהיא חזרה . לא היה מאושר ממנה, לאחר שספר התורה היה בהיכלו .המדרש התימניים

, ם האומלליםומשתפת בשמחתה זו את כל יתר החולי, כשהיא רוקדת ומכרכרת לכבוד התורה, קורנת מאושר
  .השנים-לסבל רב- אחיה
לא . ולא שפר עליה עדיין חלקה וגורלה, לא תמה מסכת הייסורים הגדולה שלה, גם לאחר האירוע המשמח, אבל

  .שכילתה גם את ספר התורה, עבר זמן קצר ובבית הכנסת ההוא פרצה שריפה
ואצבעות הידיים , ה ברגליהמחלה קשה הלמ. הבשורה המרה הגיעה אליה בעת שמצבה הרפואי הוחמר מאוד

  .ל"הרי שגם במוחה התגלה גידול ממאיר רח, ואם לא היה די בכל זאת, והרגליים נפגעו באופן אנוש
 - של-היא אינה מוציאה הגה, מחלה הקשההגם כשנודע לה דבר . לא באה בתלונות לאף אחד, כבר אמרנו, אבל היא
הרי שהדבר , מאבדים כבר מזמן את כל שמחת החיים שלהםובעוד שאנשים אחרים היו . ולא באה בטענות, תלונה

  .הוא מה יהיה עם ספר התורה, היחיד שהכאיב לה בשעה קשה זו
כיצד תחזירי '... היא פונה אל הביטוח הלאומי ומבקשת הלוואה. נפש שכזו- ועכשיו תשמעו מה עושה אשה מרת

  .שאלו פקידי הביטוח בתמיהה'? את הכסף
  .ההלוואה ניתנה לה !.'הלוואה זו את כל תקבולי הביטוח הלאומי עד סוף ימייתשעבדו ל, 'והיא משיבה

  

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

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

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

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



  !!!ומבקשת שיכתוב ספר שני, יוצרת קשר עם הסופר התימני שכתב את הספר הראשון – ?ומה היא עושה בכסף
  .לא היה גבול, גם הפעם, ולשמחתה. וכנס לאחד היישובים בסמוך לירושליםההספר החדש 

שיח בינה - היה עד לדו, לפני כניסת השבת, כמדי יום ששי, שכאשר ביקר אותה פעם, הרב אפרים הולצברגסיפר 
איזה שטות עשית כאשר וויתרת על כל , פנתה אליה האחות, מרגלית' .ובין האחות שטיפלה בה בבית החולים

, כל הגרביים שלך קרועות... ךעכשיו אין לך אפילו גרביים נקיות לגרב על רגליי, ראי; כספך בשביל ספר התורה
וכי , את הרי יודעת שאני אשה ערירית': אבל הצדקת הזו משיבה ללא היסוס -  - - 'ואין לך אפשרות לקנות חדשות

במקום הגרביים הללו ! ?זה כל מה שיישאר אחריי בעולם הזה! ?זוג גרביים, מה רצית שאשאיר אחריי בבוא יומי
  !!!'זה הילד שלי בעולם.  מפואר ומהודראני העדפתי להשאיר אחריי ספר תורה

, ש אלישיב"כאשר אכלתי סעודה שלישית במחיצתו של מרן הגרי, ממשיך הרב הולצברג לספר, לפני כשנתיים
 מושג של חתן שכמו שי'וכל כך גדלה התלהבותי עד שאמרתי בפני מרן , סיפרתי לו על הצדקנית וספרי התורה שלה

  .ומרן הנהן בראשו לאות הסכמה... 'הלדעתי אשה זו היא כלת תור, תורה
היא הועברה עם אנטיביוטיקה מיוחדת למניעת . הועברה מרגלית לבית אבות בעיר', הנסן'משנסגר בית החולים 

וכך המשיכה לחיות כשנתיים ימים בסבל , לאחר אירוע מוחי קשה – ובבית האבות איבדה את הכרתה, הדבקה
ומשהתבוננתי בה , שהחדירה את האוכל ישירות לבטנה, נורית זונדההיא קיבלה את מאכלה באמצעות צי .נורא

הבנתי את משמעותן של מילות השבח בברכת המזון שבהן אנחנו משבחים את  – מספר הרב הולצברג – ובמצבה
שהרי האשה הזו לא היתה מסוגלת לאכול בדרך ', וכו, שאתה זן ומפרנס אותנו' אכילת מזון'עולם על -הבורא
מהשקית אל , אלא רק באמצעות הצינורית, ם המזוןטעולהרגיש את , ר את האוכל מן הפה אל החיךולהעבי, הטבע
הודעה קצרה שהגיעה אליי מבית . ומצבה התדרדר מאוד, למספר שבועות' שערי צדק'עקב זיהום אושפזה ב .הבטן

  .'ברוך דיין האמת'החולים הבהירה לי כי הגיעה העת לברך 
: ואמרתי, נרעש ונרגש, עמדתי ליד קברה. ק ביקשוני לומר דברי הספד"ואנשי החהקהל שליווה את הנפטרת 

היא קיבלה עליה את . גורלה- לנפטרת הצדקת לא היו מעולם שום טענות ותלונות אליך על מר, ריבונו של עולם'
 להם על ותסלח, אל תבוא אליהם בתלונות, אנא,  בניךאם הכעיסוך, בורא עולם, גם אתה .דינך באהבה גמורה

סלח נא , ובזכותה ובזכות ייסוריה שבהם הגנה על הדור כולו, חטאיהם ופשעיהם בזכות הצדקת הזו שקברנו עכשיו
  .'ותאמר לצרותינו די, לעוון העם הזה

  .ד"באדר תשס' ביום ז, זכתה האשה ההיא להיקבר בעפרה של ירושלים
ום אחר במודעה הקוראת ללמוד משניות לעילוי אם תיתקלו בבית הכנסת או בכל מק – ?ומדוע אני מספר כל זאת

  .ותלמדו למענה, תדעו במי מדובר, נשמתה של מרגלית בת אברהם למשפחת גמליאל
יש לקחת מכאן לקח מאלף עד כמה חובה עלינו לקחת את , לבד מכל יתר מוסרי ההשכל שאפשר ללמוד מסיפור זה

ואם היו שואלים אותו כיצד הוא ; הרי לכל אחד יכולות להיות טענות !באהבה – ינוה מביא על"כל מה שהקב
  ?לא כך. היו לו רעיונות אחרים בכל מיני תחומים... אחרת' תוכנית'היתה לו , חושב שצריכים להתנהל חייו

. ליוטעות שבסופו של דבר השפיעה ע, ובמיוחד בדברים המצטיירים כמי שהתרחשו בשל טעות שעשה אדם אחר
וכי מה אני אשם שהרופא קבע בטעות שאני . בוודאי שהיה אפשר למנוע את כל הצרות, הוא חושב לעצמו, כאן

  .וחייו הופכים לצרה אחת גדולה, ואז הוא מתמלא במרירות! ?חולה בצרעת
ה ולא הית, נערה תמימה שהגיעה ארצה. ולחשוב על חייה של האשה הצדקנית שתיארנו לעיל, נסו לעצור לרגע

והנה , וגם לא היתה בידיה יכולת התנגדות לאותו רופא שקבע מה שקבע, מודעת למה שמתכוננים לעשות עימה
  .ושם היא נדבקת בצרעת, ושולחים אותה לבית חולים לחולי צרעת, קובעים שהיא חולה בצרעת

  !אלא כמה וכמה וועדות, אדם אחר היה תובע להקים לא וועדת חקירה אחת
היא משלימה עם . ה גזר לה"היא רוצה לחיות עם מה שהקב. כלום, לא רוצה בירורים, עת וועדותלא תוב, אבל היא

  .וכך עד סוף ימיה, ללא אומר ודברים, זה בלב שלם
ולמרות הכל יש לנו . יש לנו ניסיונות הרבה יותר קטנים. לא? מידה שכזה-האם הניסיונות שלנו עומדים בקנה

נראה לנו . לחיות ללא תלונות, ומחוייבים,  להפנים את הידיעה שגם אנחנו יכוליםכי אין אנו מוכנים? למה! טענות
  !חלילה', טענות'יש מקום ל –  שקשור לעניינים שלנובכל מה! אלא לשכן שממול! שהדבר הזה אינו שייך אלינו

כל חייה והמשיכה לחיות את , אם האשה ההיא לא באה בטענות. ל"וזה בדיוק המסר שאפשר ללמוד מהמעשה הנ
  .)עלינו לשבח( גם אנחנו יכולים לחיות כך, ה לטובה הוא עושה"בהרגשה שכל מה שעושה הקב

  ].א, כב[ "השב תשיבם לאחיךך"
 כי הבין הוא. )כחדשות ממש, טוב במצב כשהן (ברחוב מושלכות יקרות אופניים שמצא, בראובן שהיה מעשה
 בהשבת להתעסק רב זמן לו היה ולא היות. אבידה השבת מצוות בה לקיים מנת על ונטלה, באבידה מדובר

 מנת על לידיו האבידה את שיקבל דהוא- מאן אחר ראובן חיפש, עניינים בכמה טרוד שהיה מחמת, האבידה
 השבת מצוות -  יקרה מצוה בקיום לזכות רוצה כבודו האם. "שמעון חבירו את פגש ולפתע, לבעליה להשיבה
  . המצוה את לקיים מאד שמח יהיה כי, השיב ושמעון. ראובן שאל, "?אבידה
 אני: "אמר והלה, המאבד אל שמעון התקשר. עליהם נקוב האופניים בעל שם כי ומצא, האופניים את שמעון לקח
  ..." לעצמך אותם קח... חדשים קניתי, הללו לאופניים זקוק לא כבר
 וזכיתי מצאתים אני הרי! לי שייכות האופניים כי היטב מבין אתה: "חבירו כלפי וטען ובא, לראובן נודע הדבר
  ?הדין מי עם ..."בה זכיתי ואני, האבידה השבת על וויתרת הלא אתה: "כנגדו והשיב התרעם שמעון!...". בהן
, אותה ישיב שהוא כדי לשמעון האבידה את מסר שראובן שברגע, א"שליטהגאון יצחק זילברשטיין  ר"מו השיב
 שאנו, עוד ומה. לשמעון שייכת האבידה וממילא, זכויותיו על גם וויתר כך, חובותיו על וויתר שהוא שכשם הרי

  .)והערב נא( !לו ולהשיבה לטרוח שרצה למי להקנותה הסתם מן התכוון שהוא, האבידה בעל דעת את מעריכים
  ,ל"מונירה זבת נ מרת פארי דני "לע, ל" חזני זבן מרים ויעקבחזני נוריאל ' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות

  ,ל"ז רפאל בן שהין נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ" לע,ל"זר בת כשוו מרת מנסורה נ"לע, ל"זעזיזולה בן שרה '  רנ"לע
  , ל"זנ אלון בן אלברט "לע, ל"זסתר בת יצחק יעקב נ חנה א" לע,ל"זנ לידיה לאה בת רחל " לע,ל"זנ דוד בן כורשיד " לע,ל"זנ יהודה בן מרים " לע,ל"זנ טובה בת כורשיד "לע

 .נפטרי עם ישראלכל נ "ולע, ל" זמולוק בת טורןנ "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"לקבלת העלון בדוא. 0523188822: למעוניינים בהפצת העלון











   

 
 
 

 

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

 467ספר ון מגלי                                        ו"תשע שנת כי תצאפרשת 
ֶקי ְּבָיֶד ְוָׁשִביָת ִׁשְביֹו"  (כא, י) "ּוְנָתנֹו ה' ֱא

ַרֵּבנּו ְלִמְלֶחֶמת ַהֵּיֶצר ְרמּוָזה ְּבָפסּוק ֶזה, ְלִדְבֵרי  ֵעָצה ִנְפָלָאה
, ֲאֶׁשר ֵּבֵאר אֹוָתּה "עֹוד יֹוֵסף ַחי"ְּבִסְפרֹו יֹוֵסף ַחִּיים 

 ְּבֶאְמָצעּות ָמָׁשל ָנֶאה:
 . ַמֲעֶׂשה ָהָיה ְּבחֹוֶזה ַּבּכֹוָכִבים ֶׁשָהָיה ְמֹקָרב ַעד ְמֹאד ַלֶּמֶל

, ְוהּוא ֶהְחִליט ְּבַאַחד ַהָּיִמים  ְלֶפַתע, ָסר ִחּנֹו ְּבֵעיֵני ַהֶּמֶל
ַלֲהֹרג אֹותֹו... ַא ִמֵּכיָון, ֶׁשֵאין ַהֶּמֶל ָיכֹול ַלֲהֹרג ָאָדם 

ָעֶלי לֹוַמר ִלי ָמַתי ָּתמּות, "ְסָתם, הּוא ָקָרא לֹו ְוָאַמר לֹו: 
...  "ְוִאם ִּתְטֶעה ֶאֱהֹרג אֹוְת

ֹוָכִבים ֶׁשַהֶּמֶל טֹוֵמן לֹו ַּפח, ֶׁשֵּכן ִאם יֹאַמר ֵהִבין ַהחֹוֶזה ַּבּכ
לֹו: ְּבעֹוד ֶעְׂשִרים ָׁשָנה, ַיֲהֹרג אֹותֹו ַהֶּמֶל ִמָּיד, ִּבְרצֹותֹו 
ְלהֹוִכיַח לֹו ֶׁשהּוא טֹוֶעה, ְוָכ ְּבָכל ְּתׁשּוָבה ֶׁשַּיֲעֶנה לֹו, ִיְמָצא 

 ַהֶּמֶל ֶּדֶר ַלֲהֹרג אֹותֹו.
, רֹוֶאה ֲאִני ַּבּכֹוָכִבים "ְמַעט ְוָאז ֵהִׁשיב:  ִהְרֵהר ֲאדֹוִני ַהֶּמֶל

... ָׁשה ָיִמים ְלָפֶני  "ֶׁשָעִתיד ֲאִני ָלמּות ְׁש
, ִמָּיד ָחַׁשׁש ָלַגַעת ּבֹו ְלָרָעה, ֶׁשָּמא ְיָקֵרב  ְּכֶׁשָּׁשַמע ַהֶּמֶל ָּכ

ֶׁשֵּמאֹותֹו יֹום ָוֵאיָל  ֶאת מֹותֹו ֶׁשּלֹו... ְולֹא זֹו ִּבְלַבד, ֶאָּלא
הּוא ִהְצִמיד ַלחֹוֶזה ַּבּכֹוָכִבים ֶׁשּלֹו ׁשֹוְמֵרי רֹאׁש ֶׁשִּיְׁשְמרּו ֶאת 

 ְצָעָדיו, ְוֵכן רֹוְפִאים ֶׁשִּיְבְּדקּו ֶאת ְּבִריאּותֹו...
 ִהִּציל ֶאת ַחָּייו. -ַהֶּקֶׁשר ֶׁשָּקַׁשר ֵּבינֹו ְלֵבין ַהֶּמֶל 

ֶׁשִּיַּקח  -ַמְמִׁשי ַה"ֶּבן ִאיׁש ַחי"  -ת ַלְּיהּוִדי ַהּתֹוָרה ְמַיֶעצֶ 
ֶאת ִיְצרֹו ָהַרע ִויַׁשְעֵּבד אֹותֹו ַלֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא ְוַלְּצָרִכים ֶׁשּלֹו. 
ֵאין ֹצֶר ְלִהָּלֵחם ֶנְגּדֹו ְּבֹאֶפן ֲחִזיִתי, ֶאָּלא מּוָטב לֹו ָלָאָדם 

יו ְו"ִלְׁשּבֹות ֶאת ִׁשְביֹו", ָּכ ֶׁשָּכל ִלְנֹהג ְּבָחְכָמה, ִלְלֹמד ִמְּדָרכָ 
 ַהֵּכִלים ֶׁשל ַהֵּיֶצר ָהַרע, ְמֻׁשְעָּבִדים ִיְהיּו ַלֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא...

: "ַאל ִּתְקֶנה ֶאְתרֹוג, הּוא עֹוֶלה ֵמָאה  ַּכֲאֶׁשר אֹוֵמר ְל ִיְצְר
ֹון, ֲאָבל ַּגם ּדֹוָלר... ֲחָבל ַעל ַהֶּכֶסף", ָעֶלי ַלֲענֹות לֹו: "ָנכ

 ְּגִליָדה עֹוָלה ֶּכֶסף...".
: "ַאָּתה ָעֵיף ְוֵאיְנ ָיכֹול ָלקּום ַלְּתִפָּלה",  ְּכֶׁשהּוא לֹוֵחׁש ְל
ַהֲחֵזר לֹו: "ֱאֶמת ַהָּדָבר, אּוָלם ֲאִני ֹּכה ָעֵיף ַעד ֶׁשֵאיֶנִּני ְמֻסָּגל 

 ַלֲחטֹא...".
ַׁשֵּבׁש ֶאת ֲעבֹוָדְת ְּבאֹוָתם ֵּכִלים ָּבֶהם הּוא ְמַנֶּסה לְ 

ָהרּוָחִנית, ָּכ ָעֶלי ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ֶנְגּדֹו ַעְצמֹו, ְוַעל ְיֵדי ֶׁשִּתְקֹׁשר 
 ֶאת ַעְצְמ ֵאָליו, ׁשּוב לֹא ַיְצִליַח ְלַהְכִניַע אֹוְת ְּכָלל ּוְכָלל! 

 
 (כב, א) ְּתִׁשיֵבם" "ָהֵׁשב
 ":ָּבֶהם ֶׁשֵּיׁש ַחִּיים" ֵּסֶפרּבַ  מּוָבא ֲאֵבָדה ֲהָׁשַבת ְּבִעְנַין
 ַרִּבי ֶׁשל ְּכֻהָּנתֹו לֹוְדז', ְמקֹום ֶאָחד, ֵמַאְנֵׁשי ִּביהּוִדי ַמֲעֶׂשה
 ָהִעיר, ּוָמָצא ִּבְרחֹובֹות ַזַצ"ל, ֶׁשִּטֵּיל ַמייְזל ַחִּיים ֵאִלָּיהּו
 ּבֹו ָצאָהַאְרָנק, ּומָ  ֶאת ְלֵביתֹו, ָּפַתח ֶּכֶסף. ְּכֶׁשָּבא ָמֵלא ַאְרָנק
ָּבִעּתֹון,  ַהְּיהּוִדי ַּבֹּבֶקר, ָקָרא ֻרָּבל. ְלָמֳחָרת ֶאֶלף ֶׁשל ְסכּום

ָמעֹות,  ּוְבתֹוכֹו ַאְרָנק לֹו ַהָּפִריִצים, ֶׁשָאַבד "מֹוָדָעה" ֵמַאַחד

ִהּסּוִסים,  ִּבְׂשָכרֹו. ְללֹא ֻרָּבל ֵמָאה ְוַיְחִזירֹו, ִיֹּטל ֶׁשְּמָצאֹו ּוִמי
ַהָּפִריץ,  ְלֵבית ַּדְרּכֹו ֶאת ַהְּיהּוִדי ֹונֹות, ָעָׂשהֶחְׁשּב ְולֹא

 לֹו. ְוֶהֱחִזירֹו
 ִמָּיד ָהַאְרָנק ֶאת לֹו, ָנַטל ֻהְחְזָרה ֲאֵבָדתֹו ִּכי ַהָּפִריץ ָׂשַמח

 ּבֹו ְמִעיִדים ֶׁשְּבתֹוכֹו, ְו... ָּפָניו ַהָּמעֹות ֶאת ַהְּיהּוִדי, ָמָנה
 ה. ֵחמָ  ֵעִדים: ֻּכּלֹו ְּכֵמָאה

 ְיַדֵּבר ְלֻתּמֹו, "ִּפיו ַהְּיהּוִדי ּגֹוי", ָחַׁשב ֶׁשל ַּדְרּכֹו ִהיא "ָּכ
 ִהְתָחֵרט".  ֻרָּבל, ּוְכָבר ֵמָאה ְלַהֲעִניק ְׁשָקִרים, ִהְבִטיחַ 

. ַהָּפִריץ ִהְסַּתֵּים לֹא ַהַּמֲעֶׂשה ֲאָבל  ְצָעקֹות צֹוֵעק ֵהֵחל ְּבָכ
 ֲאָלִפים ַּגָּנִבים! ְׁשֵני ים: "ַּגָּנב! ֻּכְּלֶכםִויָללֹות, ֵחרּוִפים ְוִגּדּופִ 

 ֶאֶלף"! ִאם ִּכי ִלי ֶהְחַזְרָּת  לֹא ָּבַאְרָנק, ְוַאָּתה ִלי ָהיּו ֻרָּבל
 "ֲהָׁשַבת ִמְצַות ְלַקֵּים ָרָצה ְּדָנן, ֲאֶׁשר ַלְּיהּוִדי ֲאָחָזתֹו ְרָעָדה

 ְלַדֵּבר ָׁשְוא. ִהְתִחיל ֲעִליַלת ָעָליו ַמֲעִליִלים ֲאֵבָדה", ּוְלַבּסֹוף
 ְלמֹוֵצא ֶׁשֻהְבְטחּו ֻרָּבל ַהֵּמָאה ַעל מֹוֵחל ַּתֲחנּוִנים, ְוֶׁשהּוא
 ַהְּיהּוִדי ִּדְבֵרי ָּכזֹאת. אּוָלם ָעָליו ַיֲעִליל ֶׁשּלֹא ָהַאְרָנק, ּוִבְלַבד

 ְלַעְרָּכאֹות. ֶאת ִּדינֹו ָמַסר ֲאטּומֹות. ַהָּפִריץ ָאְזַנִים ַעל ָנְפלּו
 ָּכל ֶאת לֹו ְּדַאְתָרא, ְוִסֵּפר ָמָרא ָהַרב ֵּבית ֶאל ָהִאיׁש ֶנְחַּפז

 ַהִּסּפּור.
 ָּבַאְרָנק - ְּבִפיו ֱאֶמת ִּכי ַהְּיהּוִדי, ְוִהְרִּגיׁש ְלִדְבֵרי ָהַרב ִהְקִׁשיב
 ְוהֹוִכיחֹו ֵאָליו לֹא. ָּפָנה ֻרָּבל, ְותּו ֶאֶלף ִאם ִּכי ָהיּו לֹא ֶׁשָּמָצא
 ׁשֹור:ְּבִמי
, ָצָרה "ַּדע , ִמּׁשּום ָּבָאה זֹו ְל  ִמְצַות ִקּיּום ֶׁשִּבְׁשַעת ָעֶלי

 ֵמָאה ֶׁשל ָׂשָכר ָזָרה, ְלַקֵּבל ַמֲחָׁשָבה ְל ֲאֵבָדה, ָהְיָתה ֲהָׁשַבת
 - ּגֹוי ֶׁשל ֲאֵבָדתֹו ֲאִפּלּו - ַהִּמְצָוה ֶאת ְלַקֵּים ְל ֻרָּבל. ָהָיה

ַהְמַיֵּצג  ְּפַרְקִליט ְל ֵיׁש ְּפָרס. ַעָּתה, ִאם ַקֵּבללְ  ְמָנת ַעל ֶׁשּלֹא
, ֲאַבֵּקׁש  ִּלְטֹען ַמה ְלֵביִתי, ְלִהְתַיֵעץ ָלבֹוא ֶׁשּיֹוִאיל אֹוְת

 ַהִּמְׁשָּפט". ְּבֵבית
ַהּׁשֹוְפִטים.  ִּבְפֵני ִסּפּורֹו "מֹוֵכר" ֶאת ַמִּגיַע, ְוַהָּפִריץ ַהִּדין יֹום

 ִהְצִּדיקֹו. ֵּבין ַהְּיהּוִדי, ּוְלֻעָּמתֹו, ַהַּסֵּנגֹור ֶאת יםֶהֱאִׁש  ַהּתֹוֵבעַ 
 ַהָּפִריץ, ְוׁשֹוֲאלֹו: ֶאל ַהַּסֵּנגֹור ַהְּדָבִרים, ּפֹוֶנה

 ֻרָּבל?" ַאְלֵפי ְׁשֵני ְלִהָּׁשַבע, ֶׁשִאֵּבד ְּכבֹודֹו מּוָכן "ַהִאם
 ְוִנְׁשַּבע. ַהָּפִריץ ָקַפץ

 ֶׁשל "ְׁשבּוָעתֹו - ַהַּסֵּנגֹור ֲאֵליֶהם ָּפָנה -ִנְכָּבִדים!"  "ׁשֹוְפִטים
 ָּבּה. ֲאָבל ְלַפְקֵּפק ְּכָלל ֶאְפָׁשר עֹוֶמֶדת, ְוִאי ִּבְמקֹוָמּה ַהָּפִריץ
 ַהְּיהּוִדי, ֵאיֶנָּנה ֶׁשָּמָצא ָיד, ֶׁשָהֲאֵבָדה ְמִעיָדה, ִּכְלַאַחר ִהיא
 ָּכֵׁשר. ַרָּמִאים ֶחְזָקתֹו - ֲאֵבָדה ֶׁשַּמֲחִזיר ַהָּפִריץ. ִמי ֶׁשל

 ֶאָּלא ָמָצא לֹא ַהְּיהּוִדי ֲאֵבָדה. ִאם ַמֲחִזיִרים ְוַגָּנִבים, ֵאיָנם
 ֶׁשל ֲאֵבָדתֹו לֹא - ְלַגְמֵרי ַאֶחֶרת ֲאֵבָדה זֹוִהי ֻרָּבל, ֲהֵרי ֶאֶלף

 ָהֲאֵבָדה, ְלִמי ֶאת ִמֶּמּנּו, ְלַהֲחִזיר ֵאפֹוא ּדֹוֵרׁש ַהָּפִריץ. ֲאִני
 "...ֶׁשְּמָצָאּה
 - ְׁשבּוָעתֹו ִּכי ָיְדעּו זֹוֲעפֹות. ַהּׁשֹוְפִטים ְּבָפִנים עֹוֵמד ַהָּפִריץ
 ִהְתַקְּבָלה ָּכ ַיֲאִׁשימּוהּו? ִמּׁשּום ֵּכיַצד ָׁשְוא. ֲאָבל ְׁשבּוַעת
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 ָהֻרָּבל ֶאֶלף ִּכי ָיָצא ִּדין ֶאָחד, ּוְפַסק ֶּפה ַהַּסֵּנגֹור ַטֲעַנת
 .ַלְּיהּוִדי ַׁשָּיִכים

 ָחְכָמה!... ְוזֹו ּתֹוָרה זֹו -
 
 (כד, טו)  "ְּביֹומֹו ִּתֵּתן ְׂשָכרֹו ְולֹא ָתבֹוא ָעָליו ַהֶּׁשֶמׁש"

ַהּתֹוָרה ְמַצָּוה ְלַׁשֵּלם ְלפֹוֵעל ֶאת ְׂשָכרֹו ַּבּיֹום ּבֹו ִהְׁשִלים ֶאת 
, ְולֹא ִלְדחֹות,  ְמַלאְכּתֹו, ּוֵמחֹוָבתֹו ֶׁשל ָּכל ָאָדם ִלְדֹאג ְלָכ
ָחִליָלה, ֶאת ַהַּתְׁשלּום ַהַּמִּגיַע ְלִמי ֶׁשִּבַּצע ֲעבּורֹו ְמָלאָכה 

 ָּכְלֶׁשִהי.
"ָחֵפץ י ַהַּׁשָּבתֹות, ִהְבִחינּו ּתֹוָׁשֵבי ַוְרָׁשא ּבֶ ְּבֶאָחד ֵמַעְרבֵ 
, ִמְסּתֹוֵבב ֵּבין ַהִּסְמָטאֹות ְוֵעיָניו ָּתרֹות ְלָכל ַחִּיים" ַזַצ"ל

 ֵעֶבר, ְּכִאּלּו הּוא ְמַחֵּפׂש ְּדַבר ָמה.
ֵהם ִמֲהרּו ָלֶגֶׁשת ֵאָליו, ְלָבֵרר ֶאת ֵּפֶׁשר ָהִעְנָין, ּוְלַהִּציַע ֶאת 

ִהְתָּבֵרר ֶׁשִהִּגיַע  -ָרָתם. ֶה"ָחֵפץ ַחִּיים" ָהָיה ֻמְטָרד ְּביֹוֵתר ֶעזְ 
ְלַוְרָׁשא, ְּכֵדי ְלַהְדִּפיס ֶאת ִסְפרֹו ַה"ִמְׁשָנה ְּברּוָרה", ְלָכל 

 ַהּפֹוֲעִלים ֶׁשָעְסקּו ְּבָכ ִׁשֵּלם ִמָּיד, אּוָלם ְלפֹוֵעל ֶאָחד ָׁשַכח.
חֹובֹות ְּכֵדי ִלְמצֹא ֶאת אֹותֹו ּפֹוֵעל, ֵהֵחל, ֵאפֹוא, ְלׁשֹוֵטט ָּבְר 

ַעל ְמָנת ֶׁשלֹא ַיֲעֹבר, ָחִליָלה, ַעל ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל "ְּביֹומֹו ִּתֵּתן 
  ְׂשָכרֹו"!

 
 תַׁשּבָ "ָמתֹוק ָהאֹור" ַעל  ַהֵּסֶפר ִמּתֹו - תַׁשּבָ ת ְזִמירֹו

 "ֲאַזֵּמר ִּבְׁשָבִחין ְלֵמיַעל ּגֹו ִפְתִחין"
ַעל ִּפי ָחְכַמת ַהַּקָּבָלה הּוא ָהֲאִר"י ַהָּקדֹוׁש ּיּוט ֶזה, ֶׁשִּיֵּסד ְּבפִ 

ּפֹוֵתַח ְואֹוֵמר ִּכי ַעל ְיֵדי ַהְּזִמירֹות ֶׁשְּמַזֵּמר ָהָאָדם ְלבֹוְראֹו 
 הּוא זֹוֶכה ְלִהָּכֵנס ְּבִפְתֵחי ַהְּקֻדָּׁשה.

ָין ֶזה ָמָׁשל ָנֶאה מּוָבא ְּבִענְ  "ָזכֹור ְוָׁשמֹור"ִּבְזִמירֹות ַׁשָּבת 
 ְּבִעְנָין ֶזה:

ֶמֶל ֶאָחד ָהָיה אֹוֵהב ְנִגיָנה, ּוִבְמיָֻחד ָהְלָכה ַנְפׁשֹו ְׁשִבי ַאֲחֵרי 
ְצִליֵלי ִּכּנֹור. ִמֵּבין ָּכל ַהַּכָּנִרים ֶׁשֶהְחִזיק ַּבֲחֵצרֹו, ָהָיה ֶאָחד, 

ָהיּו ֲאהּוִבים ַעל ַהֶּמֶל  ַנָּגן ָאָּמן, ֶׁשִהְפִליא ְלַנֵּגן, ּוְצִליֵלי ִּכּנֹורֹו
, ְוָהיּו ַהְּצִליִלים  ִּבְמיָֻחד. ְּבָכל ִהְזַּדְּמנּות ָהָיה ְמַנֵּגן ִלְפֵני ַהֶּמֶל
ַמְפִעיִמים ֶאת ִניֵמי ַהֵּלב, ְוגֹוְרִמים ְלַאֲהָבה ְּגדֹוָלה ֵּבין ַהֶּמֶל 

 ַלַּנָּגן.
. ְּבאֹוָתם ִּבְמיָֻחד ָהָיה ַהַּנָּגן ַמְפִליא ְלַנֵּגן  ִּביֵמי ִׂשְמחֹות ַהֶּמֶל

ָיִמים ָהְיָתה ַאֲהָבתֹו ַלֶּמֶל ִמְתַלֶהֶטת, ְוַיַחד ִעָּמּה ָהְיָתה 
 ְנִגיָנתֹו ֲעֵרָבה ְּביֹוֵתר, ְוֹעֶנג ַהֶּמֶל ָהָיה ַרב.

ַּפַעם ָסַרח ַהַּנָּגן, ּוִמּתֹו ְמׁשּוַבת ְנעּוִרים ִנְכַׁשל ְוִהְתַּפָּתה 
ת ַמֲעִׂשים ֶׁשֵאיָנם ְלרּוַח ַהֶּמֶל ּוְלִגּנּוֵני ַאְרמֹון ַלֲעׂשֹו

, ָּכַעס ָעָליו ְוִהְרִחיקֹו ֵמַאְרמֹונֹו.  ַהְּמלּוָכה. ָׁשַמע זֹאת ַהֶּמֶל
ָעַזב ַהַּנָּגן ְּבַצַער ֶאת ָהַאְרמֹון ְוִכּנֹורֹו ָׁשַבת, ַרק ְלִעִּתים ָהָיה 

 ים ְּביֹוֵתר.ַמְׁשִמיַע ְלַעְצמֹו ְצִליִלים נּוגִ 

ַוְיִהי ַהּיֹום ְוַהֶּמֶל ִהִּׂשיא ֶאת ִּבּתֹו ְוָעַר ִמְׁשֶּתה ְלאֹוֲהָביו. 
ַהַּנָּגן, ֶׁשֶּזה ִמְּכָבר ִהְתָחֵרט ַעל ַמֲעָׂשיו, ִלּבֹו ָיָצא ֶאל ַהֶּמֶל 
ְּביֹום ִׂשְמָחתֹו, אּוָלם ָידֹוַע ָיַדע ִּכי ְלִהָּכֵנס ֶאל ֵהיַכל ַהֶּמֶל 

 ֹ א יּוַכל. ָלַקח, ֵאפֹוא, ֶאת ִּכּנֹורֹו ְּבָידֹו, ְוָהַל ִלְמקֹום ל
ַהִּמְׁשֶּתה, ּוִבְראֹותֹו ֶאת ַּדְלתֹות ַהֵהיָכל ְסגּורֹות ְלָפָניו ְּכִצּוּוי 
, ָגָאה ִלּבֹו ֵמַאֲהָבה ְמהּוָלה ִּבְכֵאב. ָהַל ִעם ִּכּנֹורֹו,  ַהֶּמֶל

, ְוִהְתִחיל ֶנֱעַמד ַּתַחת ַהַחּלֹון ַהָּסמּו  ִלְמקֹום ְיִׁשיַבת ַהֶּמֶל
 ְלַנֵּגן. ִנּגּוֵני ִצָּמאֹון ְוַאֲהָבה, ִנּגּוֵני ֶעְרָּגה ְוַגְעּגּוִעים.

, ָעלּו ְוִנְכְנסּו ֶּדֶר ַהַחּלֹון  ַהְּצִליִלים ִהְתַּפְּׁשטּו ְּבִגַּנת ַהֶּמֶל
ֹוָתם ֵּבין ָּכל ַנָּגֵני ַהֵהיָכל! ְולֹא ָהיּו ְּכמ -ְוִהִּגיעּו ְלָאְזֵני ַהֶּמֶל 

ִנְזַּכר ַהֶּמֶל ְּבאֹוֲהבֹו ּוְבַאֲהָבתֹו, ַא ָּכַבׁש ֶאת ֶהְמַית 
 ִרְגׁשֹוָתיו, ֶׁשֵּכן ֶאת ֻחָּקיו ּומֹוָצא ִּפיו ֵאין ְלַׁשּנֹות.

.  ְוַהֶהְסֵּתר ִהְמִׁשי
ְוִהְתַגְּברּו, הֹוִסיפּו ַהְּצָלִלים ָיְרדּו ַעל ַהַּגן, ַא ַהְּצִליִלים ָהְלכּו 

ְוִהְתַרְּפקּו ְוָעלּו ֶּדֶר ַהַחּלֹון. ְלַבּסֹוף לֹא ָיכֹול ָהָיה ַהֶּמֶל 
ְלִהְתַאֵּפק ַוִּיְקָרא: "ִּפְתחּו ֶאת ַהְּדָלתֹות ְוָיבֹוא ְלָפַני, הּוא 

 ְוִכּנֹורֹו".
ם ֻּכּלֹו ְּכמֹו ְיהּוִדי הּוא ְּכֵבן ַלֶּמֶל ַוֲאהּובֹו, ְוֵאין ְּבָכל ָהעֹולָ 

ִּכּנֹור ִלּבֹו ִלְפֵני ַמְלּכֹו ֶׁשל עֹוָלם. ֶאָּלא, ֶׁשִּבימֹות ַהחֹול ְלִעִּתים 
 הּוא ִמְתַרֵחק, ְוֵאינֹו ַרַּׁשאי ָלבֹוא יֹוֵתר ְּבַׁשֲעֵרי ָהַאְרמֹון. 

, ְסגּורֹות ַוֲאטּומֹות  ְּבַהִּגיַע ַהַּׁשָּבת, ֶׁשִהיא יֹום ִׂשְמַחת ַהֶּמֶל
.ּבְ   ָפָניו ַּדְלתֹות ִּפְתֵחי ַהֵהיָכל, ְוָכ ַאף ְמבֹואֹות ִלּבֹו ֶׁשל ַהֶּמֶל

ֹּכַח ְנִגיַנת ַהֵּלב ְוַאֲהָבתֹו.  -ֶאָּלא ֶׁשֹּכַח ֶאָחד ֲעַדִין נֹוַתר ִעּמֹו 
ֹּכַח ֶזה ָיכֹול ִלְפֹּתַח ֶאת ַּדְלתֹות ַהֵהיָכל ּוְלַהְכִניסֹו ְּבַעד 

ִנים ַהְיֵׁשר ֶאל ְמקֹומֹו ָהִראׁשֹון, ֵאֶצל ֶמֶל ַהְּׁשָעִרים ָהֶעְליֹו
 ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים.

 
 "ְׁשִביִתין ּוְׁשִביִקין ְמָסֲאִבין ִּדְרִחיִקין ֲחִביִלין ִּדְמִעיִקין"

 ֵאינֹום ָאדָ ם ֶׁשֲאִפּלּו ִא ם, ַהְּקדֹוִׁשים ַּבְּסָפִריב ַהָּכתּו עַ ָידּו
ם ָמקֹול ִמּכָ ר, ֶׁשָעבַ ת ֲעֵברֹול עַ ם ִהּנֹ ֵּגיל ּוְמַקּבֵ  ָּכל ּכָ ק ַצִּדי

 אֹותֹום מֹוִציִאי -ת ַׁשּבָ ר ָׁשמַ א ֶׁשהּון ְזמַ  ְּבאֹותֹות, ְּבַׁשּבָ 
ֹ ם ַהֵּגיִהּנֹ ת ְּבַׁשּבָ ם. ֵמַהֵּגיִהּנֹ  ר ֶׁשּׁשֹומֵ ם ָאדָ ן ּבֶ ט ּוִבְפָר ד. עֹובֵ א ל

י ִלְפנֵ ם יִ ַת עָ ְׁש  ֹואה ָׁשעָ ת ַהַּׁשּבָ ת ֶא ל ּוְמַקּבֵ ר, יֹוֵת ת ְקצָ ת ַׁשּבָ 
 ם!ֵמַהֵּגיִהּנֹ  אֹותֹום מֹוִציִאיר ְּכבָ ה ָהֵאּלֶ ם ָעַתיִ ְּׁש ּבַ  - ְּכִניָסָתּה

ק ַצִּדי"ר פֶ ּסֵ ּבַ א הּובָ "א (ִליטָ ְׁש ְׁשֵטיְנַמן "ל ַהְּגָרִאין ָמָר ל ִנְׁשַא 
ֹ  ַמּדּועַ ן, ּכֵ ם ִא ), ר"מָ ָּת ּכַ  ם מֹוִסיִפים ָהֲאָנִׁשיל ֶׁשּכָ ם רֹוִאיא ל
א ְיהֵ א הּוׁשֶ ב חֹוׁשֵ י ִמ ה: "נָ עָ וְ ב? ַר ן ְזמַ ת ַהַּׁשּבָ ל עַ 

 ם?"...ַּבֵּגיִהּנֹ 
ן ָמָר ר ֶׁשאֹומֵ ם ֶׁשְּכׁשֵ , ׁשּדֵ חַ לְ י ָרִציִת י ֲאנִ ר: "ְוָאמַ ף הֹוִסי

ר ְּכבָ ת ַׁשּבָ ן ְלֻׁשְלחַ ה ַהַּמּפָ ת ֶא ן ֶׁשֵּמִכיי ִּמ ׁשֶ " םַחִּייץ פֵ חָ "הֶ 
ת ַאחַ ל עַ ם, ֵמַהֵּגיִהּנֹ  יֹוִציאּוהּור ְּכבָ ה זֶ ן מַ ִמּזְ  -ר ַּבֹּבֶק ם ו' ְּביֹו
 יֹוִציאּוהּוה ַהּזֶ ן מַ ּזְ ּבַ ת ַׁשּבָ ת ִהְלכֹוד ֶׁשּלֹומֵ י ִמ ה ְוַכּמָ ה ַּכּמָ 

 .".זֹוה ִמָּׁשעָ ר ְּכבָ           ם ֵמַהֵּגיִהּנֹ 
 



 
 
 
 
 
 

 הקטנה והגדולה :צבא ומלחמה עניני -"כי תצא למלחמה" 
 

ישיבה קטנה תלמיד  צעיר, נער, אלול תשע"הבחודש היה זה 
הרב : 'שטיינמן רבי אהרן לייבמרן הגאון  אל להכנס מאדביקש 

 'מה אני יכול לעשות שיהיה לי חשק ללמוד? ,אין לי טעם בלימוד
  'תיקח חרב ותשחט את היצר הרע!: 'היתה רבי אהרן לייבתשובת 

 אורשלימי)חנוך הרה"ג יש"כ ל("נר לשולחן שבת"                                                                      

 
 !היצרהיסודות הנצרכים במלחמת 

 

 הגאון רבי ישראל אליהו וינטרויב
 

האמת שחכמתו של יצר הרע היא להתערב כל כך ב"אנכי" של '
האדם עד שהאדם יאמין וירגיש כי הנטיות השפלות והרעות הן 

וממילא הוא חש כבול ומוגבל, שהרי אם הוא שפל  ,חלק מנפשו
הלא הדבר מופלא  ,ורע איך יכול לחיות בפועל רמת חיים עילאית

וכשרוצה להשתחרר מכבליו אלו מרגיש שהוא לוחם עם  ...ממנו
 עצמו. וזהו בלבול בהחלט. 

 

רק ערמומיות היצר  ,אך האמת היא שהרע הוא מחוץ לאדם
וכשמאמינים בזה אז מלחמתו  ,מטשטשת את תפיסת המציאות
ואדם מסוגל ללחום עם זולתו  ,של האדם לא תהיה עם עצמו

 נ"ה) "("אגרות דעת                                                     '!וסיבוך בזהסוס ואין לו הי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 הגה"צ רבי נתן ווכטפויגל
 

אנו נמצאים במלחמה נוראה על החיים! מלחמה קבועה עם הרע. 
אחד מתכסיסי המלחמה הוא להכנס למקום סתר, ומשם לתת 

 ק)"בעניני ביהמ "("לקט רשימותאלו הישיבות!          -מכת אש על האויב 

  
 מי דומה לשר צבא? 

 
 

 מכתבו של מרן הרב שךמתוך 
 

יהי רצון שיעלה  ,בברכהקיבלתי מכתבו, אשיבהו  -שנת תש"ח '
 מעלה מעלה, יזכה ללמוד וללמד לשמור ולעשות.

 

באמת מה גדולה האחריות בעת הזאת על מי שיש בידו להתחזק 
 בלימוד תורתנו הקדושה ובפרט למי שיש כשרונות כה גדולים.

 

ואחד יוצא  למקראואם חז"ל אמרו בזמנם 'אלף נכנסים 
להוראה', בזמן שהתורה היתה חביבה על כל ישראל וכל בעלי 
הכשרונות נכנסו לתלמוד. מה שאין זה בדורנו, שרוב הבנים 
מתחנכים ללא תורה, הרי כל אחד מהלומדים הינו עולם מלא, 
      '!מה רבה האחריות והרי זה דומה לשר צבא המתרשל בתפקידו

 ("מכתבים ומאמרים" ח"ג ר"פ)                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 נלחמים בכסילהנס שלנו שאנו 

 

בין תמיד לא הרבי ישראל מרוז'ין אמר שהאדמו"ר  - מספרים
מדוע יצר הרע נקרא בשם 'כסיל', עד שבפקודת הקיסר ניקולאי 

נאסר במאסר, אז נוכח לדעת שיצר הרע הוא אכן הרבי  ,הוא
 כסיל.

 

מילא אני נמצא פה בעל כרחי בפקודת הקיסר, אבל הכסיל הזה '
מי הכריח אותו?! רק מרצון  ,בלי שום כפיהמדוע הוא הלך איתי 

 ("כתבי מהר"ז") '                                                                     עצמו...

 
מלחמת האדם עם לרמז הכתוב  - על אויבך"כי תצא למלחמה "

 (אוה"ח כ' א')                                       ! למלחמה הידועה שאין גדולה ממנה - יצרו
 

 

לשון שמחה, כי צריך  "והיה", "והיה כקרבכם אל המלחמה"
אדם לדעת שכל אלו המלחמות הבאות עליו המה לטובה, שעל ה

כבוד  מגלה ,ידי שעומד במלחמה כנגד יצר הרע וכנגד האומות
הסיבה של המלחמה ששפת אמת" "שמים בעולם, כפי שמובא ב

  .לתיקון העולם - שסיבב ה' הכל לטובתינו
 

ה' יתברך מושיע  ,בזכות האמונה :לוהלבמלחמות  העצה לנצח
 ו באמת.וסומך עלילמי שמאמין 

 שופטים תש"ע ועיי"ש באריכות) - אדמו"ר מגורכ"ק ("אמרים" מ                              

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

צ'ורטקוב, -סיפר הגאון החסיד רבי זלמן בארער, מגדולי חסידי רוז'ין
 ה"כוכב מיעקב", היה גדול בתורה וביראה. תלמידו המובהק של הגאון

 כיהן שנים ברבנות באמריקה. מתוך ספרו היחיד אשר נותר לפליטה:
 

'אספר מה שעיני ראו ואזני שמעו: לפני רבינו האדמו"ר 
מארץ רוסיה, בבקשה עבור בנו, שהוא מצ'ורטקוב בא איש אחד 

צריך לעמוד על מבחן הצבא וביקש ברכה שיצא לחופשי. רבינו 
בירך אותו שישחררוהו. אמנם האיש התעקש ואמר שלא די לו 

 בברכה הזו ומבקש ברכה מיוחדת...
 

והסביר, מפני שהמנהג אצלם ברוסיה אשר בין אנשי הועדה של 
כל בוחני הצבא פטרו את  הגיוס יושב אדון הכפר, ואפילו אם

הנבחן, היה כח ורשות ביד האדון לגייסו לצבא. ואמר כי האדון 
הזה הינו שונא שלו. לכן אמר האיש שבשום אופן לא תוכל 
ישועתו שיצא בנו לחירות עד אשר הרבי יברך אותו שהאדון 

 ימות מיתה חטופה...  
 

האדמו"ר מצ'ורטקוב בשומעו כן שחק מעט ואמר: 'הלא כבר 
נתתי לך את ברכתי'... אך היהודי באחת, התעקש וטען טענתו. 

 ואדמו"ר ענהו כמקודם ופטרוהו מלפניו.
 

כעבור איזה שבועות בא מכתב מהאיש ההוא בזה הלשון: 
'אבקש להודיע לרבינו הקדוש כי כן היה כמו שהבטיח לי, 

 פרשת כי תצא
  540גליון 

 בכל עניני העלון
 וזנבליטרתנאל נ

03-5791486 
 ניתן לקבל את העלון

gmail.com@ner4499 

© 

 
  הגאון רבילע"נ 

 זצ"ל חיים דב אלטוסקי
 יהודה זצ"ל בן הגאון רבי

 בעל ה"חידושי בתרא"
 נלב"ע י"א אלול תשע"ב



שבאותו הרגע שבני פתח את הדלת להכנס לחדר בוחני הצבא 
 בו ומת!'נפל האדון ממוש

 

 המכתב אמר בזה הלשון: "פלאאת כאשר קראו לפני האדמו"ר 
היא עצמה כמה עצום הוא הכח של האמונה, שהאמונה  -הוא 

  סיבת כל הניסים!"
 קיץ תשע"ו)  ,חנוכת קלויז צ'ורטקובהדינר באנטוורפן של לכבוד מתוך חוברת  - ("ציוני מהר"ז"   

 
מעשה בבחור שהגיע זמנו להתגייס לצבא ההונגרי. בא לפני 
הגאון רבי יונתן שטייף, וביקש כי יתפלל בעדו שישתחרר. אמר 
לו רבי יונתן כשתתייצב בפני הועדה הרפואית תאמר בלחש: 

 'עיזא דבי טבחא שמינה מינאי!'... 
 

הבחור התייצב, ובעומדו לפני הועדה החל מלחש בפיו. ומעשה 
 פלא, ידו החלה להתנפח ונתמלאה בפצעים. 

 

הרופא הצבאי שבדק את ידו, נדהם ממראה עיניו והחל לצעוק 
 "איך העזת לבא הנה עם מחלה כה מסוכנת!"על הבחור: 

בזריזות העניקו לו תעודת שחרור, ופקדו עליו לעזוב מיד את 
 טרם ידביקם במחלתו המסוכנת.החדר, ב

 

הבחור בעצמו נבהל ממראה ידיו... ובהיסטריה רץ לביתו כדי 
לקבל טיפול... אלא שעוד בטרם הגיע לביתו כבר נעלמו הפצעים 

                                                     )"ראשי גולת אריאל"(   !והנפיחות, וידו שבה לאיתנה כאילו דבר לא קרה

 
ראה את  יהודי יקרהיה זה בעת אזעקה בימי מלחמת המפרץ. 

 מדוע ,הגאון רבי גרשון אדלשטיין נכנס לבנין ברחוב ראב"ד
 ארגעה. הת צפירמתין למו בחדר המדרגות

 

ודפק בדלת אחד השכנים,  קומה. עלה אחריונכנס היהודי 
את  הביא ראש הישיבה.עבור ביקש כסא ומשפחת פרידמן, 

. שוב ביקש סירב. רבי גרשון לשבתלרבי גרשון והציע  הכסא
'מה היהודי: לא הסכים לשבת. תמה רבי גרשון 'הרב ישב', ושוב 

 שעטנז?!...' בו , הרב חושש שיש בכסא הזה לא טוב
 

אתה לא רואה " :מפתיעהמיותר  תשובתו של רבי גרשון היתה
 "...על כסא מלכותבשעה כזו שתי ידיות, איך אשב לכסא שיש 

 ("נר לשולחן שבת" יש"כ להרה"ג רמ"ו)                                                        

 
בעת מלחמת ששת הימים הגה"צ רבי הלל כגן נתן דוגמה 

ון ההפוך, והוא פסע בכי לתלמידים, כאשר הכל ירדו למקלטים
 לעבר בית המדרש. 

 

בחור  ראה ,שמעה האזעקה במלחמת יום הכיפוריםנכמו כן כש
ואתה הולך  "יש לך גמרא: ממהר למקלט וגמרא בידו, תמה ואמר

 אין לך הגנה ,אילו לא היתה גמרא בידך, ניחאכלומר:  "למקלט?!
וזקוק אתה למחסה. אבל כאשר יש לך גמרא, הרי התורה מגינה 

 (קונטרס "זכר הלל")                                                                                על העוסק בה!

 
במלחמת יום הכיפורים פגש הגאון רבי יונה מרצבך ברחוב את 

 קרוב משפחתו, הרב שלום וורמסר. 
 

לאחר דרישת שלומו שאלו רבי יונה לפשר ביאור פסוק אחד 
יומם "בתהילים עליו חזרו והתפללו רבות במשך המלחמה: 

וקופחת לעיתים על . השמש מכה "השמש לא יככה וירח בלילה
 ראשי האנשים ביום, אך כיצד עושה זאת הירח בלילה?

 

השיבו רבי יונה, כי בלילות המלחמה אנו מבקשים מה' יתברך 
שתשמר ה'האפלה', לבל יאיר הירח את מקומות הישוב, שלא 

  (מן השמועה)יוכל האויב להכות בהם חלילה.                                     

 

בימי מלחמת העולם השניה דרשו השלטונות  נמרצת...עסקנות 
הצבאיים של ירושלים להפסיק לתקוע בשופרות לפני כניסת 
השבת כפי שהיה נהוג להזכיר לקהל שהגיע זמן הדלקת הנרות. 

 לדעתם זה גורם שרבים חושבים שזוהי אזעקה. 
 

היינו במצב לא נעים, מצד אחד אכן "סיפר הר"ר משה פרוש: 
השלטונות, אבל מצד שני צריך להזכיר לציבור את כניסת צדקו 

השבת. פניתי למנהל הרדיו וביקשתי שבכל ערב שבת יודיעו על 
זמני כניסת ויציאת השבת. מאז החל הרדיו הבריטי להודיע על 

  ג)"ח "שרשרת הדורות"(    .                                                "זמני השבת

 מלחמהימי עסקים ב
 

סיפר הגה"ח רבי שמאי גינזבורג: "סוחר ירושלמי ותיק היה רגיל 
להכנס אל ה"אמרי אמת". בכל פעם שהוא עמד לעשות עסק 
חדש היה בא לבקש ברכה להצלחה, והיה מבטיח כי אם יצליח 
ה' דרכו יתן סכום כסף נכבד לרבי לחלקו לצדקה. אותו סוחר 

 תמיד פדיון בסכום רב.הגיע פעמים רבות אל הרבי, מביא עמו 
 

בשנת תש"ג הגיע הסוחר אל הרבי לקבל בימי מלחמת העולם, 
ברכה להצלחה בדרכו לעשיית עסק כלשהוא. הרבי לא ענה לו 
מאום. אותו יהודי לא הרפה, המשיך והפציר עד מאד. לבסוף 

 ה"אמרי אמת" בירך אותו בברכת דרך צלחה תוך שהוא נאנח.
 

 והו.נלא מצא ךחזרה, א וראושלח לקמיד לאחר צאתו פנה הרבי ו
 

סיפרתי לו  .אחרי כמה ימים שב הסוחר לקבל "שלום" מהרבי
מה ארע עם יציאתו. שהרבי שלח שליחים לקרוא לך בחזרה אך 

 לא מצאנו אותך. הודה האיש כי התחמק כדי שלא יקרא לשוב.
 

כשנכנס האיש פנימה. הרבי נתן לו שלום. היהודי הניח על 
'מרחוק ראיתי שהרבי  :כסף. סיפר רבי שמאיהשולחן צרור 

 '...ממלמל כמה מילים ואינו לוקח ממנו את הכסף
 

בצאתו סיפר האיש כי הרבי נטה שלא להסכים לעסק שעשה 
הפעם מפאת הסכנה. הדרך לביירות בה נעשתה העסקה היתה 
משובשת והשהות בה מסוכנת בגלל המלחמה. הרבי סירב לקבל 

 בנימוק שרווחים אלו נעשו תוך סיכון חייו. ,ממנו את התרומה
 

לימדו ה"אמרי אמת" פרק בהלכות קדושת החיים וערך השמירה 
 ("הגאון החסיד")                                 מפני הסכנה!"                        

  
 שלושים יום קודם החג

 

אחד קנה אתרוגים מסוחר בירושלים ושילם לו, אך התנה 
שהסוחר ישלח את האתרוגים לבניו שבאמריקה. המוכר שלחם 
על ידי הדואר. אך הנה לאחר כמה שבועות החזירו את 
 האתרוגים, בשל המלחמה והמצור הגרמני הימי על חופי ארה"ב.

 

הקונה בא לשאול את הגאון רבי צבי פסח פרנק אם יכול לבטל 
קנין  את המקח ולתבוע את דמיו? לכאורה אם לא משך אין כאן

ויכול לחזור. אך אולי כאן כיון שהקנה לו מעותיו על תנאי זה, הרי 
 ("רשמי שאלה" חו"מ עמ' מ"ז)קיים תנאו וזכה במעות.                             

 
ינם כמוקצה מחמת חסרון כיס ד ,בשבתאתרוגים העומדים למכירה לפני חג הסוכות, 

מרן הגאון רבי שלמה זלמן  ביארכ' כ"א)  החדש ("שמירת שבת כהלכתה" ואסור לטלטלם.
לתמרים ושקדים העומדים לסחורה, שמותר לטלטלם, דינם אויערבאך שלא דומה 

 )ועיי"ש (שם הערה ס"ז       ואילו על אתרוגים מקפידים הרבה. ,עליהם אין מקפידים כי

  
 רבי יצחק קופלמן לידידו רבי זיידל אפשטיין הבחורמעט ממכתבו של 

 

 התרצ"ט גרודנה ,"ה מוצאי שבת קודש "כי תצא למלחמה"ז'בע
 

לרעי היקר... כל שאלותיך על הישיבה אך למותר הוא, תדע יקירי 
שיד ה' הוציאך מזה בעוד מועד. שהנה ביום ה' מדינתנו הכריזו 
לגיוס ... כל העיר מלאה חיילים, בכל בית פרטי ישנם ... המהומה 

. המצב רוח בעיר היה חסר לחםגדולה למאד, ליום השבת כבר 
תבין מעצמך, בישיבה אין לחשוב אודות אלול ... היום למשל 

 ("לעבדו בלבב שלם")  הכריז המושל על עבודה כללית לחפור מערות...'  

  
 כ"ג ט"ו)( "והיה מחניך קדוש".

 

שומרים שבאים לעיר בשעת מלחמה וצריכים בתים " -איזמיר 
המעמד לעשות דבר טוב לאלוקים לדור, יפה כיוונו אנשי 

ואנשים, שלא לתת בית יהודי כלל לאלו השומרים, אלא ישכירו 
 מערכת ש') "משא חיים"(.                         "להם בתים ברחוב התוגרמים

 
הגאון רבי עזרא מנחם עדס היה מורה של אחיו הצעיר יהודה 

 שאל פעם בכיתה - "קול יעקב"לימים ראש ישיבת  -שליט"א 
 :הילד הכשרוני יהודהמיד מה זה "והיה מחנך קדוש". השיב 

 )"אר"ץ זבת חלב"(                                       'והיה המחנך שלך קדוש'...

 
 'קדוש' כנותמרגלא בפומיה של הרבי מסטריקוב: 'איך אפשר ל

 הרה"ג אב"ד)ידידי ל ("נר לשולחן שבת" יש"כ       אדם שנהנה מחתיכת בשר!'











 בס"ד
 
 
 
 

                                                                                     
 "המבחן לחרטה אמיתית" - כי תצאפרשת 

 'ְיֶבי ּוְנָתנוֹ הואֹ  ֵתֵצא ַלִּמְלָחָמה ַעל ִּכי"על הפסוק בפרשתינו 
כותב ה"חפץ חיים" בספרו "על  "ִׁשְביוֹ  ְוָׁשִביתָ  ֶהי ְּבָיֶדוֱא

התורה" כי האוייב הגדול והמסובך ביותר לאדם הוא היצר 
הרע וכנגדו יש לנהל מלחמה מתמדת וללא היסח הדעת, 
וכפי שאומרת הגמרא (ברכות ה.): לעולם ירגיז אדם יצר 
טוב על יצר הרע. כוונת הדברים היא שאסור להניח את 

ק כך יוכל האדם להינצל ולא היצר הרע ללא השגחה ור
ליפול ברשתו. אבל האמת היא, שהיצר הרע הוא כוח רוחני 
וכוחו רב ועצום. ובאמת, מה כוחו של אדם לגבור על עמוד 
אש, על כוח רוחני עצום וסוחף? התשובה לכך ניתנה בדברי 
הגמרא "בכל יום ויום יצרו של אדם מתחדש עליו ומתגבר 

א הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו עליו ומבקש להמיתו, ואילמל
יכול לו". ואם הניצחון מושג בעזרת שמים, אין זה משנה 

ֵתֵצא אם גיבור אתה (הכובש את יצרו), או חלש, אתה "
", אתה עשה מה שבכוחך לעשות. היינו, ְיֶביואֹ  ַלִּמְלָחָמה ַעל

שתיחלץ לפעולה, שתצא ללחום ביצר הרע, שתתנגד לו 
לפעול או אז תזכה לעזר ממרום, ותהדוף אותו, שתתחיל 

!" . ֶהי ְּבָיֶדוֱא 'ּוְנָתנֹו הואז תנחל ניצחון כמו שכתוב  "
אבל, אם תחבוק ידיים ותמתין שאחרים יעשו עבורך את 
המלאכה ומאליו יתפוגג היצר הרע, היה סמוך ובטוח שזה 

 לא יקרה. 
כך אמרו רבותינו  (סוכה נב:) "שבעה שמות יש לו ליצר 

". מסביר רע, ערל, טמא, שונא, מכשול, אבן, צפוני: הרע
נפלא הגאון הצדיק רבי יצחק בלזר זצ"ל: השבעה שמות 
הללו, הן כנגד שבעה כוחות בהן מנגח היצר הרע את יושבי 
הארץ להניא את לב האדם מאחרי ה'. והסיבה מדוע נקרא 

(הוא השם האחרון של היצר הרע),  "צפוני"היצר הרע בשם 
הנה במלחמה כידוע מתחבא ואורב השונא באחד  היא כזו:

המקומות ליריבו כדי לנצל את גורם ההפתעה. כך הוא גם 
אצל היצר הרע: אם הוא רואה שהאדם עושה חיל ביראת ה' 
הוא מרפא ממנו ומתחבא שלא יהיה ניכר כלל שיש יצר 
וממילא האדם בראותו שאין שטן ופגע, הוא מתרפה 

היצר את האדם ברשתו. אבל  במלאכתו, וכך בעורמה לוכד
הכלל הוא: אפילו אם יפול האדם אל יפול ברוחו ואל ירך 
לבבו, אלא ימהר לקום ולהמשיך הלאה בעבודת ה'! וזהו 

מה מייחד בדווקא כאן  – "שבע יפול צדיק וקם"שנאמר 
המספר שבע? אלא הוא כנגד השבע כוחות הללו של היצר 

הפסוק). על איזו (המשך  "נכשלו ברעה"הרע! אבל הרשעים 
רעה מדובר? על השם הראשון של היצר הרע, כמבואר 

אבל הצדיק  רע!בגמרא לעיל שהקדוש ברוך הוא קראו 
מסופר על מורה טירון יקום בכל פעם עד כי לא יוסיף ליפול. 

אחד, שנקרא ללמד לראשונה בכיתה של עבריינים צעירים. 
דלת הוא פסע לכיתה בחשש כבד, ובהיכנסו נתקל בשפת ה

ונפל אפיים ארצה. צחוק פרוע וקריאות גנאי פרצו מפיות 
החניכים. לאחר זמן עמד המורה על רגליו ואמר להם 

האם יודעים  –בבטחון "זה קורה שנופלים, השאלה היא 
איך לקום?!... זה היה שיעורנו הראשון"! דממה 
השתררה, ולפתע פרצו במחיאות כפיים, כי התלמידים 

ן, מדי פעם אנו נכשלים, השאלה תפסו את המסר... אכ
בחדלון או בהתגברות.  –היא איך צריך להתייחס לכישלון 

לא לשווא השיעורים הראשונים באומנויות לחימה ובסקי 
מוקדשים לנפילות. מי שיודע ליפול נכון, לקום מהר 
וללמוד מכל נפילה, מוצא את עצמו חופשי יותר להתנסות, 

ישלון אינו סוף העולם כי לפרוץ גבולות, להעז ולהצליח. כ
 אם מאיץ לכיוונים חדשים ולהצלחה גדולה.

לצערנו, ישנם אנשים ש"נופלים" בחטאים מסויימים והם 
מרגישים אחרי הנפילה שהנה זה סוף הדרך לגביהם והם 
אינם יכולים לשוב בתשובה באיסור זה. בספר "מעייני 
הישועה" מרחיב את הדברים הרב ישראל לוגאסי שליט"א 

 המבוקש מהאדם הוא כלל לא לנצח אלאאופן נפלא: ב
 
 

להילחם. לניצחונות דרוש סייעתא דשמיא מיוחדת הניתנת 
לבסוף, כשמן השמים מחליטים. אבל כדי שיחליטו מן 
השמים לתת לך את מתנת הניצחון, דורשים ממך את מאמץ 

הלא על זה כבר התאונן הגאון רבי יצחק הוטנר  הלחימה.
באומרו "כותבים על גדולי ישראל בעל "פחד יצחק" 

הגותיהם, מעלותיהם, מדרגותיהם, מופתיהם, אבל מדוע 
מתעלמים מלכתוב את דרך עלייתם שהייתה צרופה קשיים 
וניסיונות לרוב, הלא זה עיקר הלימוד שיש ללמוד מתולדות 
ה'חפץ חיים', ה'בן איש חי', ה'חזון איש', וכן כל גדולי ישראל 

כמה וכמה אנו, בירידת הדורות, תשושי לדורותיהם. על אחת 
הכוח, מחוסרי יציבות, ומאידך נוסף עלינו ריבוי הניסיונות 
לאין שיעור בכמות ובאיכות, הכיצד יתכן שנדרש מאיתנו 
תמיד לנצח מבלי למעוד? הרי זה שקר גדול לומר כך. וחייבים 
אנו לומר, שהמבוקש מאיתנו להילחם ולהתחיל כל פעם 

עצות מחודשות, וגם אם נפלנו כמה פעמים מחדש בגדרים וב
להתחיל כל פעם מחדש, ובזה אנו  -באותו יום ובאותה שעה 

עושים את המוטל עלינו. פשוט לא לנטוש את מערכת 
המלחמה. עם הפציעות, עם הכאבים, לחבוש אותם חבישה 
זמנית, וכחייל נאמן לקום בשארית הכוח להתחלה חדשה. 

רט בימינו?! היש שעשועים היש הצטיינות גדולה מזו בפ
גדולים לה' יתברך מאשר לראות תשושי כוח, חסרי עצה, דור 
יתום המתמודד במעט ידיעתו, במעט כוחו, על מה שכן כבר 
אפשר להתמודד?! וברור הוא, שאם אתה אכן עושה את 

הרי שאהוב אתה  –המוטל עליך והוא להתחיל כל פעם מחדש 
רידות והמעידות למעלה ולמטה. כי מה איכפת לך מהי

מנפילות וקימות.  –שעברת, שהרי כך היא דרך הגדילה 
העיקר שלא ליטוש את כלי המערכה ולהרים ידיים כשבוי 
ולהכנע לאוייב. הסיפור הבא שלפנינו ימחיש לנו דברים אלו 

כבר מגיל צעיר חלם ג'ונס להתגייס ליחידת העילית  היטב.
לפי מועמדים האמריקנית 'אריות הים'. הוא ידע שמבין א

מתקבלים ליחידה רק עשרות בודדות, בעלי כושר גופני, 
נחישות ועוז רוח. כבר מגיל צעיר ונחרצות הוא הרבה 
להתאמן, וגם תכונות המנהיגות והעקשנות שלו התאימו 

הוא הגיש מועמדות והוזמן לגיבוש  18לכך. ואכן בגיל 
זה היה קשה. המשימה  -אפילו לג'ונס השרירי  ליחידה.

 50קילומטרים עם משקל של  15ראשונה הייתה לרוץ ה
קילו על הגב. המסלול החל על אבנים וסלעים מחודדים, אך 
ההמשך היה קשה ומפרך הרבה יותר: ריצה בחול טובעני 

ג'ונס הרגיש שכוחו הולך ואוזל.  וטיפוס על דיונות גבוהות.
כל כמה דקות פרש עוד חייל. הייאוש החל לכרסם גם בליבו, 

אז הוא החליט להמשיך עוד עשר דקות. רק עוד עשר  אבל
דקות. עשר הדקות עברו במאמץ עליון, אבל בסיומן החליט 
ג'ונס להמשיך עוד עשר דקות. כשגם הדקות הללו 
הסתיימו, חש ג'ונס שהוא מתמוטט, אבל הוא גייס את כל 
כוחות נפשו והחליט לעשות מאמץ אחרון של עוד עשר דקות 

 בלבד...
מהמועמדים פרשו מהגיבוש.  20%-ום התברר שבסוף הי

 ג'ונס היה בין אלו שהצליחו לשרוד.
ביום השני התברר שאתמול זו הייתה רק מנת פתיחה 
קלילה. ביום השלישי הלכו האימונים ונעשו קשים עוד 
יותר. ביום הרביעי כבר נראו האימונים כמו התעללות של 

יום ממש... מוחם היצירתי של המפקדים המציא כל 
משימות מפרכות יותר ו'אכזריות' יותר. כמה פעמים ביום 
עמד ג'ונס להישבר. המאמץ העצום והמתמשך היה מעבר 
לכוחותיו, אבל תמיד הוא אמר לעצמו שהוא לא נשבר 
עכשיו, אלא ממשיך רק עוד עשר דקות. אחרי עשר הדקות 

 –הוא היה מחליט להמשיך עוד עשר דקות, ועוד עשר דקות 
לוחמים בלבד.  40אחרי שנה שרדו  המשימה. עד לסיום

בטקס ההשבעה ל'אריות היום' עמד ג'ונס בחזה מתוח, 
 הוא החל את שירותו המבצעי, אבל והיה גאה מאוד בעצמו.
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הוא רצה להגיע גבוה יותר: שאיפתו הייתה להגיע ליחידה 
 -' 6המובחרת ביותר בתוך 'אריות הים', הלוא היא 'כוח 

ולם ללוחמה בטרור, המבצעת משימות היחידה הטובה בע
ואכן, לאחר חצי שנה קרא המפקד  נועזות על גבול הדמיון.

לג'ונס ואמר לו: 'אני עוקב אחרי ביצועיך המדהימים. אתה 
יכול להגיע להרבה יותר. לכן המלצתי לקדם אותך ל'כוח 

עד מהרה התברר לג'ונס שכל מה שעבר עד עכשיו,  '.'6
' הייתה קשה 6לוחמי 'כוח  היה משחק ילדים. הכשרת

יותר מכל מה שניתן לדמיין, והגרוע ביותר היה שבוע 
האימונים המכונה בפי הלוחמים 'שבוע גיהינום': במשך 

 23חמישה ימים הם ישנים רק שעה אחת ביממה, וכל 
השעות האחרות עוברות בפעילות מאומצת ובלתי פוסקת: 

האחרון של  בלילה ריצה, שחיה, זחילה, טיפוס ועוד ועוד.
'שבוע הגיהינום' קיבל ג'ונס הוראה לשחות בבריכת מי 
קרח בידיים קשורות, עד שהמפקד יורה לו לצאת מהמים. 
שעה עברה וג'ונס שוחה הלוך ושוב, כששריריו נקרעים, כל 
גופו קפוא והוא על סף עילפון. המפקד לא נתן לו כל סימן 

שוחה לצאת המים. עוד חצי שעה עברה, וג'ונס עדיין 
עוד רבע שעה חלפה. ג'ונס שוחה כבר  בשאריות כוחותיו.

רבעי. הכרתו מתחילה להתערפל. הוא שוקע -שעה ושלושת
אנושיים, -מדי פעם מתחת למים, אך מתנער בכוחות על

אחרי עוד עשר דקות ג'ונס  ומצליח לצוף ולשאוף אוויר.
מאבד גובה ומתחיל לשקוע אל תחתית הבריכה. המפקד 

ושני חיילים מזנקים ומוציאים אותו מהבריכה נותן אות, 
'בוא, תתכסה בשמיכה ושתה משהו  ומשיבים את נפשו.

' לג'ונס, 'אין מה לעשות, היחידה 6חם', אומר מפקד 'כוח 
ותחזור  –הזו לא מתאימה לכל אחד. תצהיר על פרישה 

ג'ונס שמע את הדברים, והתמלא כוחות  ל'אריות הים'.
 ש! הוא לא נכנע!מחודשים. הוא לא מתייא

הוא זינק ממקומו וקפץ בחזרה אל הבריכה. 'לא, אדוני 
המפקד,' קרא בקול, 'אני שוחה לפחות עוד עשר דקות, 

המפקד הביט בו בחיוך מלא גאווה, ואמר . ואחר כך נדבר...'
לו: 'אתה יכול לצאת מהמים, רב סמל ג'ונס. אנשים כמוך 

 '!6אנו צריכים. התקבלת ל'כוח 
ה מול היצר הרע, אנו עומדים לפעמים בפני במלחמכן, 

משימות שנראות כמעט בלתי אפשריות. אחד ה'תכסיסים' 
הכי מוצלחים זה לפרק את המשימה ליחידות קטנות. אתה 
יכול למשל לומר לעצמך: 'אני אתגבר על היצר הרע רק חמש 

 ואחר כך נראה'... –או עשר דקות 
נע מביצוע ההצלחה הקטנה הזו לא רק תגרום לכך שתימ

העבירה בעשר הדקות הללו (שזה עצמו הישג עצום!), אלא 
תוסיף לך כוח ועוצמה גם להתמודדויות הבאות, ממש כשם 
שאימון של שריר בגוף מחזק אותו ומוסיף לו כוח. לאחר 
כמה 'עשר דקות'ים' כבר תרגיש שיש הצעות של היצר הרע 
שאתה פשוט 'לא סופר', כי אתה כבר הרבה יותר חזק 

 ועוצמתי! אתה פשוט מעל זה!
והדבר הכי חשוב שניתן ללמוד מג'ונס זה שכאשר כבר 
נכשלת והיצר חוגג את נצחונו, אל תיכנע ואל תתייאש. 
פשוט קפוץ שוב לבריכה והמשך לשחות עוד עשר דקות. רק 
עוד עשר דקות, ואחרי זה אולי עוד עשר דקות, ועוד עשר 

'גדולה' עליו, והוא אין משימה ש -מי שעושה כך  .דקות..
אשר יזכה להימנות על חיילי היחידה המובחרת ביותר של 

 הקדוש ברוך הוא!
כלל גדול הוא בידינו: אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניא עם 
בריותיו. ואם הדברים אמורים על ההשתדלויות שחייב אדם 

כל  –למצוא גדרים וסייגים כדי להימלט מהרע, ועם כל זה 
עשה, על אחת כמה וכמה שהדברים  –ת אשר בכוחך לעשו

אמורים לגבי הניצחונות, שאין הקדוש ברוך הוא בא 
בטרוניא לאדם שעשה את השתדליותיו ולבסוף נכשל. גם 

 –אם נכשלת ונפלת ואולי אתה נמצא במצולות העבירה 
התגבר וחפש ב"מה אשיב לה'..." על מה שחטאת ואל לך 

ורים? מצויים אנו חלילה מלהתייאש. וכלפי מה הדברים אמ
בחודש אלול, חודש חשבון הנפש. אין צורך לשכנע בכך, שיש 
מה לשפר באורחות חיינו, שאנו רחוקים משלימות, שלא 
ממש הצדקנו את המיקדמות הנדיבות שניתנו לנו, בכל 
התחומים. החרטה והוידוי הם החלקים הקלים בתשובה. 
העיקר הוא המבט קדימה, הקבלה להבא, הבטחת 

 רות. כל מה שנדרש מאיתנו הוא לרצות באמתהשתפ
 
 

ולעשות את הצעד הראשון. ואם רק נצא למלחמה על אויבינו 
 או אז ונתנו ה' אלוקינו בידנו. 

צריך לזכור כי את כל הנפילות אפשר בסוף לתקן. חרטה על 
העבר, תשובה ווידוי, מתקנים הכל. הנה זה ידוע כי בתשובה 

ב) עזיבת החטא. ג) קבלה  ישנם שלושה דברים: א) חרטה.
. השאלה  לעתיד (הרמב"ם בהלכות תשובה פרק א, הלכה א) ׂ ׂ
היא איך אדם מגיע משלב החרטה, ההחלטה ש"אני מצטער 
על מה שעשיתי", על כך שהוא לא יחטא יותר בעתיד. הרי 
כולנו מכירים את המציאות שהיצר הוא יותר חזק ושלב 

ע שלב ההרגל החרטה הוא טוב לאותו רגע ואחר כך מגי
והקבלה לעתיד נשכחת כלא היתה. בספר "פרקי מחשבה" 
מבאר את הדברים בצורה נפלאה הרב עזריאל טאובר 
שליט"א: הבושה היא זו המביאה לקבלה לעתיד, כי אדם 
שמתהלך עם רגשי בושה, שוב אינו מסוגל לחטוא ומובטח 
בעצמו שלעולם לא יחזור לדבר. אולם אם עזיבת החטא אינה 

מרוב בושה, חסר בקבלה לעתיד. ובעצם, איך יכול אדם באה 
לומר שלעולם לא יחזור לזה החטא? נחשוב רגע: תמיד אנו 
עושים תשובה על כל מיני חטאים, כמו לשון הרע, אבל האם 
אנו יכולים להבטיח שלעולם לא ניכשל עוד בעוון זה? אחת 
הסיבות המונעות את האדם מלעשות תשובה, היא החשש 

ל שוב. אכן, אם האדם לא הגיע למצב של תשובה שמא יפו
במידה שיוכל להצהיר שלא ישוב עוד לחטאו, אות היא כי 
חרטתו לא היתה חרטה גמורה. והגורם לכך הוא שאינו מכיר 
ברוע מעשיו. אם כן, מה שחסר לנו זה המודעות למהות 
החטא, אל עומק הפגם שפגמנו בחטאנו. הסיפור הבא 

בפולין, ברוסיה ובשאר ברים אלו היטב. שלפנינו ימחיש לנו ד
ארצות אירופה היה נהוג לקבוע ירידים (ימי שוק) במקומות 
ידועים, אשר נהרו לשם הסוחרים הגדולים מכל המדינות 
כדי למכור סחורתם ולקנות סחורה אחרת, ומזה היתה 
פרנסתם כל ימות השנה. חורף אחד כשהיו הסוחרים בדרך 

אות סחורה, התחיל גשם שוטף למקום היריד עם עגלות מל
לרדת עד שבמשך כמה ימים נעשו הדרכים מלאות רפש 
וטיט וגלגלי העגלות שקעו עמוק בתוך הטיט ולא היה כוח 
בסוסים למשוך את העגלות מתוך הטיט. עגלה אחת יצאה 
מן הכלל והצליחה להגיע למקום היריד עם סחורתה. גם 

ו לקנות הגיעו שמה כמה חבורות של סוחרים, אשר בא
סחורה ביריד. מועד היריד הגיע ולא נמצא בשוק שום 
סחורה למכירה, גם הסוחר היחיד סירב למכור את סחורתו, 
בטענה, כי וודאי יעלה המחיר עוד. עבר היום הראשון וגם 
היום השני, המחירים עולים מיום ליום, אך הסוחר עומד 
בשלו, אני אמכור סחורתי רק ביום האחרון. בערב יום 
האחרון עלו מחירי הסחורה בכפל כפליים והסוחר שלנו כבר 
מנה במחשבתו את אלפי הרובל אשר יקבל בעד סחורתו 
למחר. השחר של היום האחרון עלה ופתאום נשמע 
ממרחקים קול המולה אשר היתה הולכת ומתקרבת למקום 
היריד. הבוקר אור, והנה עגלות רבות נכנסו למקום היריד. 

כרו בזיל הזול כמעט ללא רווח... האם מחירי הסחורות נמ
אפשר לצייר את גודל החרטה של אותו סוחר? בוודאי היה 

את הסחורה מתאונן ובוכה, מצטער ומתחרט למה לא מכרתי 
אתמול! אני הייתי טיפש וכסיל כי הלכתי אחר תאוות 
הממון! מי יתן ולא הייתי להוט כל כך אחר הממון. ומה 
הרווחתי על ידי עקשנותי... כך צריך האדם להתחרט על 

 מעשיו. אשרי הזוכה לכך! 
הנה, שוב עומדים אנו בחודש אלול, בימי הרחמים 

 הדין. -וםוהסליחות, מתכוננים ליום הקדוש, י
בחודש אלול מושפע עלינו שפע של סיוע מן השמים, לשנות 
את מעשינו ואת דרכינו, לשוב בתשובה שלימה לפני הקדוש 
ברוך הוא ולסגל לעצמנו תכונות נעלות ומעשים טובים. חבל. 
חבל לשקוע בייאוש חסר תוחלת ובקיפאון בלתי יעיל ולאבד 

, "אלול"המילה תוך כדי כך את פרק הזמן האיכותי כל כך. 
דרש רבי סנדר ארלנגר, נשמעת גם כראשי תיבות המילים 

לעמוד והתקיים לפשר אהמופיעות בברכת "אשר יצר": 
פניך". וביאר: מהותו של חודש אלול אינה מהות של ל

התמוטטות וקריסה. לא ולא. חודש אלול הוא חודש, בו 
פניך". אמנם, יש להציב מעשים ללעמוד והתקיים לפשר א"
וכיחו כי תמיד יש פתח לשוב. הימים האלה אמורים לעורר שי

את ליבנו, לבחון את אורחותינו, לגרום לנו לקבל החלטות 
 טובות, להשתנות, לתקן. אבל, אז חולפת בנו המחשבה: 

 
 



הלוא גם אשתקד ניסינו להשתנות והרבה לא נשתנה. רק 
מעטים מצליחים באמת לחולל שינוי מהותי בחייהם. רובנו 

יכים במתכונת חיינו וחוזרים על אותן משובות. ממש
בנקודה זו חשוב לזכור שגם אם לא נצליח להגשים את כל 
ההחלטות הטובות, עצם השאיפה להשתנות משאירה אותנו 
על פני המים. היא מוכיחה שעדיין נותרה בנו רוח חיים של 
מאבק ושל ניסיון להיחלץ מקורי ההרגלים והחסרונות. 

לא להתייאש. גם אם, למרבה הצער,  - מילת המפתח היא
נפלנו וחטאנו והרסנו, יש לנו בעזרת ה' היכולת תמיד לקום 

 ולהתחיל מחדש. 
הבה ונראה מהסיפור שלפנינו המוביל אותנו לתובנה על 
מהותה של התשובה, כאשר היא מלווה בחרטה עמוקה על 
העבר וקבלה לעתיד עם נכונות אמיתית להיות יהודי מאמין 

 .. באמת.
רוח, בהשפלה, ואפילו -יש הורים שמקבלים קשה, בשברוןן

בעצב כבד ומעיק, את העובדה שילדיהם נוטשים את היהדות 
לטובת חיי הפנטסיה שמעבר לגדר. יש אפילו שמקצינים עד 
ישיבת "שבעה" וקריעת הבגד על אובדן בן או בת לטובת 
עולם ההבל שמעבר לארבע האמות של ההלכה. מעטים הם 

שמקבלים זאת בהבנה, עד כמה שכוח סיבלם עומד להם אלה, 
ונפשם בריאה, ובמידה מסויימת הם יודעים כי הבחירה 
החופשית של היהודי, היא הדבר היחיד שמוטל עליו, לכאן או 
לשם. הכל בידי שמים, חוץ מיראת שמים. ספורים הם ההורים 
המבינים כי תפקידם הוא להעניק לילדיהם את מלוא החינוך 

ור, את החמימות והנעימות של הבית, את אורם הרוחני הטה
של החגים והמועדים, את עונג השבת, וכמובן את חוכמת ים 
התורה המפלחת עולמות עד אין קץ ואין תכלית. ומן הנקודה 
ההיא של הענקה ואהבה וחמימות, הבן צריך לבחור היכן 
מקומו בעולם. זכה, הוא איתנו כחוליה איתנה בשרשרת 

. לא זכה, הוא עוד יהיה איתנו בחסדי שמים, למרות הדורות
דרור ציפורי נולד לאב כזה שידע  הניתוק הזמני... מתפללים.

להעניק, ללמד, לחבק, לטייל ובקיצור אבא שכל ילד חולם 
עליו. אבא קשוב, נינוח, מאיר פנים, שמסביר כל דבר לעומקו 

ב. אבא של ענין, לאורך ולרוחב להגיון ולשכל, וגם כמובן לל
שלו גם צילם ותיעד כל ארוע בחייו. ואת הכל הניח באלבומים, 
אלבומי גן הילדים, אלבומי ימי ההולדת, אלבומי הטיולים. כל 
שן וכל חיוך של דרור הונצחו באלפי תמונות מרהיבות, וסודרו 

דרור היה בן יחיד לאביו  אחת אחרי השניה עם ציון התאריך.
במינון מדוייק, נכון. מינון כזה  ולאמו, והפינוק, תתפלאו, היה

שבנה את אישיותו בצורה בריאה, ולכן לא פלא שהוא הצטיין 
כמעט בכל תחום שהוא נגע בו. כבר בגן הילדים הוא היה הילד 
הראשון ששלט ראשון באותיות ובניקוד. בכיתה א' בתלמוד 
תורה הוא קרא בצורה שוטפת והיה כבר מספיק טעון כדי 

אבל בגלל מימדיו הצנומים קפיצת הכיתה לקפוץ לכיתה ב', 
נעשתה רק מכיתה ה' לכיתה ו'. גם בישיבה הקטנה הוא היה 
המוצלח והמבריק ביותר, וכל רבותיו ניבאו לו גדולות 
ונצורות. הזכרון שלו היה פנומנלי, כושר הביטוי זך ומדוייק, 
סיגנון כתיבתו נהיר וחד, ובקיצור גרשון ורבקה ציפורי היו 

כשהגיע דרור לשיעור  נם לאורך כל הדרך.. כמעט.גאים בב
שלישי בישיבה גבוהה הוא התחיל לגלות ענין בעולם 
המחשבים, בעמק הסיליקון בתגליות הדיגיטליות ובתעלולי 
הבורסה ומניותיה. בקיצור, בסמוך לגמרא ולפוסקים, תפשה 
אצלו פינה קטנה של ענייני העולם. זה פועל כמו תולעת קטנה, 

ה, כרסום שם, כמעט בלתי מורגש, ולבסוף מגלים כרסום פ
אין צורך  שהתפוח הצבעוני והעסיסי רקוב כמעט עד היסוד.

הודיע לו ראש הישיבה חד וחלק,  19להאריך. עם הגיעו לגיל 
"מקומך לא איתנו ואתה יודע בדיוק למה... צר לי, אביך הוא 
 ידיד טוב שלי, אבל כל יום שאתה בישיבה, אתה עלול לקלקל

 עוד בחור. תבין אותי דרור...".
דרור ציפורי הבין היטב את ראש הישיבה, אבל את עצמו הוא 
הבין עוד יותר טוב. פניו של גרשון ציפורי נפלו. דרור הודיע 
להוריו, בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, שמכאן ואילך 
הוא יוצא לעולם הגדול, מחשבים, עסקים, הכל. הוא הבטיח 

 מאמץ לשמור מצוות, אבל שיבינו, יש בחירהלהם שיעשה כל 
 
 

 חופשית...
אחרי שלושה חודשים הוא עלה לפנות בוקר על הבואינג הענק 
שהוביל אותו לארה"ב, עם המון תקוות גדולות קדימה ושני 
הורים שבורים ורצוצים מאחור. נכון, בנמל התעופה הם 
ן התנשקו והתחבקו, הם ניסו ליצור אוירה בריאה, אבל גרשו

באותן דקות היה כאוב עד תמצית דם לבבו. הוא שלף את 
המצלמה ותיעד את הפרידה מבנו, החיבוקים והדמעות, את 
הכיפה הקטנה על הפדחת ואת הנפנוף האחרון לשלום בכניסה 

על "במה טעיתי?" שאל גרשון את עצמו. חינכתי אותו  למטוס.
פה ושם כל הכללים. הוא קיבל אהבה, חום, טיולים, מתנות,  פי

אף הכיתי אותו כשהיה צריך. הוא בחור עם דרך ארץ, בעל חסד, 
מאיר פנים, מה קרה לו שהוא בורח מעולם התורה ל... לא יודע 

  לאן?!".
היה זה לילה קשה. גרשון ורבקה ציפורי ישבו כל אותו הלילה 
ודיפדפו באלבומים מדפדפים ובוכים. דרור היה כל עולמם, 

הם בדידות בעל כורחם. נכון, פעם ומכאן ואילך נגזרה עלי
פעם בכמה  ,בשבוע הוא טלפן. השבועות הפכו לחודשים

חודשים שלח גלויה. החודשים הפכו לשנים, כך שמעבר 
אטלנטיות די קצרות, נותק -לחילופי מכתבים ושיחות טרנס

הקשר. דרור נשא אשה יהודיה מעבר לים וניהל אורח חיים 
ו. הגאונות שלו במחשבים, חופשי לחלוטין.... המזל שיחק ל

הביאה אותו לעמק הסיליקון, שם הוא פיתח כמה המצאות 
העל של חברות הענק. כבר -גאוניות שהפכו אותו לאחד מכוכבי

בעסקים -הוא רשם לעצמו את המליון הראשון, והשמים 26בגיל 
"בואו לביקור אני שולח לכם כרטיס" ביקש  הללו הם הגבול.

ת. "תבוא אתה" רמזו ברוך, אך הוא מהוריו. הם סרבו בעדינו
עסוק. אחר כך נולדו התאומים. לבכור הוא קרא אופק, לשני 
שובל. גרשון ברך את בנו במזל טוב, ונישק את התמונות 

, אחדשנים. ערב  10כך חלפו  שהנציחו את נכדיו הקטנטנים.
לפנות בוקר גרשון חש בליבו. הוא העיר את רבקה וביקש 

הוא מתאנק מכאבים הוא ביקש מאשתו שתזמין אמבולנס. כש
"דרור יקר שלי" אמר גרשון  "כן אבא". לחייג לדרור. דרור ענה.

בקול חנוק "אני לא מרגיש טוב, תכף מפנה אותי אמבולנס 
החולים. תקרא כמה פרקי תהילים לרפואתי... זו הבקשה -לבית

הראשונה שאני מבקש ממך מאז נסעת לחו"ל. אתה בני 
שנים ארז דרור  10יומיים נפטר גרשון ואחרי  לאחר יחידי...".

אמו עמדה  ציפורי מזוודה וטס לישראל, להלווייתו של אביו.
"אבא מאד רצה  סמוך למיטה ורב השכונה קרא "מכתם לדוד".

לראות אותך דרורי" אמרה אמו, "הפעם האחרונה שהוא ואני 
 10ראינו אותך בשר ודם, היתה כאשר עלית על המטוס לפני 

, מאז הפך אלבום הנסיעה שלך לחו"ל, לכל עולמו של שנים
אבא... אתה אולי לא זוכר, אבל הוא צילם אותך מכל זווית, 
אורז מזוודה, יוצא מן הבית, עולה למכונית, בתוך המכונית 
ובשדה התעופה צולמנו נפרדים, חבוקים ובוכים. עשרות רבות 

דרור, היית של תמונות. בשלב מסויים של חייו, אתה בננו היחיד 
דרור ציפורי עשה  אלבום תמונות... ילד של אלבום תמונות".

כשהגיעו הביתה לשבת "שבעה",  קריעה. "ברוך דיין האמת".
הוא נפנה לארון של אבא, ושלף משם את כל האלבומים. הוא 
עבר עליהם אחד אחד במשך שעות ארוכות, מנגב דמעה פה 

תורה, לטיולים,  דמעה שם. מן העריסה, לגן הילדים, לתלמוד
למשחק שחמט בחוף הים, ילדותו ונעוריו שזורים בכל דף 

בידיים רועדות הוא הרים את האלבום האחרון. אלבום  באלבום.
לפתע הבחינו עיניו בין דפיו במעטפה חומה  יציאתו מן הארץ.

הוא פתח את  עליה נכתב בצבע כחול "לבני אהובי דרור".
פל. כתב ידו העדין המעטפה והוציא משם דף שורות מקו

"דרור בני מחמדי.  והברור של אבא מיד הזדקר לנגד עיניו.
רציתי שתדע שאבא לא כועס עליך. אבא מעולם גם לא כעס. אני 
יהודי מאמין, ולמרות שברון לבי על שנעלמת מעולמה של 
תורה, יודע אנוכי שהבחירה החופשית היא הדבר הנתון בלעדית 

לימדתי ונתתי ככל שיכולתי כדי לכל יהודי בוגר באשר הוא. 
לעצב אותך כבן תורה רם ונישא, יתכן שנכשלתי, יתכן שאני 
אשם. אולי לא הענקתי מספיק אהבה, אולי לפעמים הייתי קשוח 

 מדי, או שמא פינקתי אותך יתר על המידה. באמת אינני יודע
 



י נכשלתי... ומכך אני חרד בבואי לתת דין וחשבון -נ-היכן אא
"בני יקירי, איני  דין של מעלה. אוי לנו מיום הדין.בפני בית 

יכול להכריח אותך לשנות את דפוס חייך. ומעולם מאז שנסעת 
לארה"ב לא ניסיתי לשדל אותך לחזור בתשובה, למרות 
שבנימת קולי הרגשת את כאבי. אתה כבר איש גדול, איש 
חשוב, ויש לך משפחה שלא זכיתי להכיר. אינני אבא של 

לא אטיל עליך משימות כבדות, אני איש פשוט וקטן צוואות ו
שניסה להצליח בחינוך בנו יחידו, אבל נכשל. אני רק מקווה 
שההשתדלות שלי ושל אמך, לחנך אותך כיהודי, תתברר 
כטהורה וזכה, שכן מיום שהיית עובר בבטן אמך התפללנו 
עליך ועד רגע זה אנו מתפללים שתזכה לשוב הביתה כיהודי 

"אך פטור בלא כלום, בני אהובי, אינני יכול.  דבר. צדיק לכל
בקשתי הצנועה, היא, ואתה אפילו לא מחוייב לה, שתדאג 
ששני בניך התאומים יכירו לפחות מה זו יהדות. שיכירו את 
סידור התפילה, את קריאת שמע. תסביר להם שבת ומועדים 

מה הם. תן להם מעט מושגים יהודיים, תן גם להם את 
לבחור בחירה חופשית בין טוב לרע, בין הבלי העולם האפשרות 

לבין קדושה... אתה הרי זכית לדעת יהדות בטרם בחרת בדרך 
  האחרת. תן גם לבניך אפשרות לבחור. אוהב אותך אבא".

דרור ציפורי תחב את המכתב לכיסו, אימץ את שני בניו הקטנים 
 אל חזהו ודמעותיו זלגו על תלתליהם הזהובים.

יה לקבר, הוא חייג לשותפו הישראלי בעמק הסיליקון בדרך לעל
ואמר לו "רובי ידידי אני נשאר בישראל, עשה לי טובה תחפש 

 קונה לחלק שלי בחברה".
דרור ציפורי שלף את המכתב של אבא מן הכיס ומול הגולל 

י התאומים גם הם ילחש "אבא, אל תדאג, קיבלתי על עצמי שבנ
 ידעו יהדות מה היא...".

 ויתקדש. יתגדל
 

 
 אחים יקרים!

 

ימי הרחמים והסליחות הללו בהם אנו נמצאים, מהלכים עלינו נוראות כמו נהר גדול ושוצף של חטאים והאשמות 
עצמיות. אנו מרגישים שעוונותינו עברו ראש, כמשא כבד כבדו ממנו... עומדים אנו 'לטבוע' מתוך יאוש ופונים אנו 

לגל קטן של הצלה. מי שמגלה חולשה וחושש כי בנסיונות העצומים של הדור לבורא עולם בזעקה מקירות לבנו לג
הזה, האם אפשר בכלל לנצח!? רק מחליש את הדור. מי שמביע ספק באמינות הצלחתם של תלמידיו, חניכו, או 

רק קובע את המפלה. צריכים לדעת מראש להרגיש זאת ולטעת בלבבות כי יש רק אפשרות  –אפילו הוא עצמו 
להצליח!! לא פעם שומעים אנו על התופעה הקשה של 'בריחת מוחות'. כלומר אנשים אשר הושקע בהם  אחת:

עמל רב, קמו ועזבו לשטח אחר ובכך כל המשאבים שניתנו בהם היו לריק. זה רק שלב אחד של ההפסד. יש הפסד 
פקידה בידיו סוד מסחרי. גדול מזה. כאשר מישהו לומד משהו, בצבא, במדינה או בכלכלה, בחברה תעשייתית שה

באוניברסיטה או בפקולטה ואחר כך מעביר את הכל לרשות האוייב. אז זו לא רק בריחה, אלא בגידה ממש. ובעצם 
ההשקעה לא רק שירדה לטימיון ובוזבזה, אלא היא מסוכנת פי כמה. היא מאיימת על המשקיע! זו בעצם 

הרע ונופל ברשתו. מה קורה אז? הוא מעביר לרשות התופעה הרוחנית של אדם, אשר לא ניזהר מפני היצר 
הטומאה כוחות עליונים שניתנו לו לצורך עבודת ה'. כוחות רוחניים אלו נמצאים ברשות הסט"א! (סטרא אחרא) 
הם בשבי בידי הרע! ה' ישמור. אולם הבטחת התורה "ושבית שביו" היא מרחיקת לכת. יש בה כוח לתקן את 

מבטיחו  ה' כי יצליח אף להוציא מהרע את שביו. את כל מה שהצליח –חם ביצר הרע העבר. יהודי שיוצא להיל
ללכוד ולשבות היצר ומצוי עכשיו ברשות הטומאה והקליפות, עד כה, יוכל היהודי לחלץ ולהחזירם לשורשם 
ל ולרשות הקדושה. וזו מהות הבטחת רבותינו (יומא פ"ו:) שעל ידי תשובה גדולה מאהבה וחרטה אמיתית ע

 העבר זוכים אנו וזדונות נעשות לנו כזכויות!! ויהי רצון שנזכה לכך, אמן.
 

 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:
 יוסף בן זהרי,הרב יאשיהו  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
 ציון בן אברהם, שושנה שמעה בת סעדה, ויקי נעה בת אליס,

 אפרים בן זו'רה, רפאל (רפי) בן שלבייה,עפרה בת שרה, יהודה בן אסתר, 
 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. 
 

 לעילוי נשמת  העלון מוקדש
 ר' נתן (יחיאל)בוריה בן חיים ויונה זצ"ל

 כמליצי יושר יחד עם שאר נשמות ישראל. וה וזיכוי הרבים יעמדו ליהי רצון שזכות התור

  הנשים לעילוי נשמת העלון מוקדש
 ז"לאסתר אדאדי 
 ז"ל ונורה אדאדי

 יהי רצון שזכות התורה וזיכוי הרבים יעמדו להם כמליצי יושר יחד עם שאר נשמות ישראל.
 התודה והברכה לנדיבים אשר עוזרים לנו בהדפסת העלון

 שראל כהן, ציון אדאדי, יוסף סויסה הי"וי
לכל טובה וברכה ויזכו הם ובני וזיכוי הרבים יעמדו להם הצדקה יהי רצון שזכות התורה 

 .משפחתם לכתיבה וחתימה טובה עם כל עם ישראל
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כי תצא  •  100ר עלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  )כא, כא( ויראו ושמעו ישראל וכל מקרבך הרע ובערתת
 יהודי כי, כותב" התורה מעלות" בספרו, א"הגר אחי אברהם רבי

 מתגבר והוא, הרע לשון לדבר כגון, איסור מעשה לעשות הרוצה
". מקרבך הרע ובערת" של עשה מצות בכך מקים – ברמלד ונמנע
 מעמיק הוא .זו מצוה מקים – הרע יצרו את שכובש עת בכל, כך

 וכל – מקרבך הרע ובערת: "בפסוק רמז געוואלדיגע א כך על ומביא
: עצמו על סיפר ל"זצ" חיים חפץ"ה .ונקדים", ויראו ישמעו ישראל
 אתה מה: לי אמר לבי .בקרבי בערה הקודש אש, צעיר בחור בהיותי
 ויהיו בתשובה יחזרו שכולם – העולם כל את להציל צריך הרי, ישן

 וכי – וחשבתי במציאות התבוננתי מסוים בשלב אבל! טובים יהודים
 את שאכן למסקנה והגעתי הרהרתי?! העולם כל את להציל אני יכול
 אנשי את הפחות לכל – החלטתי – שכך כיון. יכול אינני העולם כל
 ימים כמה ואחר, מאוד גדולה המדינה אבל. אציל חי אני בה מדינהה

 המחוז אנשי את אציל הפחות לכל. מעשי אינו הדבר כי למסקנה הגעתי
 אפשרי וכי – עצמי את ושאלתי התבוננתי שוב .ראדין עירתי של

 - טוב ?ומחוזות עירות, נרחבים כך כל בשטחים להצליח הדבר
 אנשי את התשובה אחזיר הפחות ללכ, יצליח לא זה אם – נכנעתי
, הזו למטרה להגיע רבות פעלתי .ראדין – מתגורר אני בה העירה
 צלחה לא אבל, חטא ללא, ומופלגים טובים יהיו עירתי אנשי שכל
 להציל שתפקידך כנראה! מאיר ישראל – לעצמי אמרתי – טוב .דרכי
 לכל להניח החלטתי שעה באותה. מאיר ישראל את ולתקן עצמך את

 – עצמי את לתקן כדי הכוחות מיטב את ולהשקיע, מסביב האנשים
 רבי. יודעים כולם? בסוף היה ומה. במעלות ולעלות ושלם נקי להיות
 גם והציל עצמו את הציל, מראדין הגדול הכהן, ל"זצ מאיר ישראל
 נגע לא הוא תחומים באלו! עשה לא הוא מה. כולו העולם כל את

" חיים חפץ"ה. מקום בכל, ישראל לבכל, הצבא באנשי – בספריו
  .כולו הדור את והגביה ישראל כלל את הציל, שחיבר בספרים, ל"זצ
, עצמך את תתקן אם –" מקרבך הרע ובערת: "בפסוק כאן שנרמז זהו

 ישראל וכל" – כך ומחמת, כולם על תשפיע – זו דרך ועל ומזה מכאן
  )ראובן יחי(".       ויראו ישמעו

תאכלנו האש הגדולה הזאת עוד  ועתה למה נמות כי
  (כב, כג) ומתנו... קרב אתה ושמע

בשנות אברכותו הצעירות כשהתגורר הגאון רבי אלעזר מנחם מן שך 
זצ"ל בליטא, כיהן כראש ישיבת קרלין סטולין בעיר לונינץ. באותה 
תקופה דעתו לא היתה נוחה מנסיעת בני הישיבה לימי החגים 

"ל, שכן חרה לו על אורך זמני והמועדים במחיצת האדמו"ר זצ
הנסיעות שערכו כשני ימים, מה שגרם בכל נסיעה ביטול תורה גדול, 
אך הבחורים כמנהגם נסעו מידי שנה בשנה. פעם כששבו הבחורים 
משהות של חג השבועות בקרלין בקשם הגרא"מ זצ"ל שישמיעו 

ענו הבחורים שהרבי דיבר על דברי  באזניו מדברי התורה ששמעו.
שיצא מפי הקב"ה  ל (שבת פח:) "אמר ריב"ל כל דיבור ודיבורחז"

יצאה נשמתם של ישראל שנאמר "נפשי יצאה בדברו" לכן אמרו 
ישראל למשה רבינו לאחר שתי הדברות הראשונות (כב, כג) "ועתה 
למה נמות כי תאכלנו האש הגדולה הזאת אם יוספים אנחנו לשמוע 

ושמע" תמה הרבי: וכי מה  את קול ד' אלוקינו עוד ומתנו קרב אתה
אכפת להם לישראל שיסתלקו מן העולם ותצא נשמתם בקדושה 
ובטהרה מתוך דביקות עצומה בבורא יתברך הלא הגיעו למדרגה הכי 
עליונה שיש, מדרגה של "נפשי יצאה בדברו"? ענה הרבי בשם 
ה"דברי חיים" זצ"ל מצאנז: אמת, זו מדריגה גדולה עד מאד, אבל 

יד את שמונה הדברות האחרונות. וכלשונו: "ס איז א כאב להם להפס
שאד די אנדערע אכט דברות", על זה הם באו לפני משה כשנפשם 

  ד'   ידבר אשר   בשאלתם: קרב אתה ושמע... ואת תדבר אלינו את כל

ועשינו". כששמע זאת הגרא"מ זצ"ל התרגש, קפץ א' אליך ושמענו 
כדי לשמוע דבר תורה  ממקומו ואמר להם: לא רק יומיים כדאי ללכת

  (לתתך עליון בשם מגד גבעות עולם ח"ב עמ' י"א)כזה, אלא אפילו שבועיים ימים".      

  (כג, טו) והיה מחניך קדוש
"אמר רבה בר בר חנה בכל מקום מותר להרהר בדברי תורה חוץ מבית 

  (שבת קנ.) המרחץ ובית הכסא, שאני התם דכתיב והיה מחניך קדוש"
ר יפרח" כותב הרב גדליה הוניגסברג שליט"א: בספר "צדיק כתמ

אמרתי קמיה רבינו הגרח"ק שליט"א בש"ק חיי שרה, שרבינו 
אמר רב יהודה הגראי"ל שליט"א למד דברי הגמ' בשבת דף קכ"ז. 

בר שילא אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן ששה דברים אדם אוכל 
נסת פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא ואלו הן הכ

אורחין וביקור חולים ועיון תפלה והשכמת בית המדרש והמגדל בניו 
, ושאל מהו הדבר הכי קשה, לתלמוד תורה והדן את חבירו לכף זכות

ואמר הדן את חבירו לכף זכות, שבדך כלל טבע האדם לחשוב לא 
  טוב על השני.

כעין זה בגמ' מגילה  וזה אמר רבינו הגרח"ק שליט"א שאמרכנגד 
תלמידיו את רבי זירא במה הארכת ימים אמר להם מימי  שאלוכ"ח. 

לא הקפדתי בתוך ביתי ולא צעדתי בפני מי שגדול ממני ולא הרהרתי 
במבואות המטונפות ולא הלכתי ארבע אמות בלא תורה ובלא תפילין 
ולא ישנתי בבית המדרש לא שינת קבע ולא שינת עראי ולא ששתי 

מהו הדבר הכי קשה? נתו. בתקלת חבירי ולא קראתי לחבירי בחכי
[ואף דאיכא נמי אמר רבינו הגרח"ק ולא הרהרתי במבואות המטונפות, 
ולשאלתי מה , שלא הלך ד"א בלא תורה ובלא תפילין, בכל זאת זה יותר קשה]

עושים לזה, אמר רבינו שמסיח דעתו ע"י שעושה תרגילי חשבון כגון 
  שה.כפול ארבע אלפים, וגם אחרי התרגילים זה עדיין ק

לרבינו ששמעתי מהגראי"ל ששמע שרבינו חושב על שמות  אמרתי
תנאים ואמוראים, השיב לי רבינו שזה חושב בזמן אחר, כשנמצא 
במצב של אחרי ברכת המפיל, ולפני ברכות התורה אז הוא חושב על 

  שמות תנאים.
כששספרתי כל זה לרבינו הגראי"ל שליט"א, הגיב מיד ואמר 

שהוא חושב שם שה' אחד,  ואמרי קשה. שלרבינו הגרח"ק זה הכ
שנראה לו שמותר לחשוב שם יחוד ה', וכמה פעמים דן רבינו בדבר 
אם מותר להרהר בבית הכסא בעניני אמונה אהבת ה' יחוד ה' ושש 
מצוות תמידיות, ושוב מצאו בחכמת שלמה בשו"ע סי' פ"ה ס"ב 

מותר שמותר להרהר שם ביחוד ה', עוד שמעתי מרבינו שפשוט לו ש
שמעתי מרבינו שמתפלל עוד להתחנן שם לה' על מה שצריך שם. 

  בלב [לא בפה] כשנמצא בבית הכסא שהקב"ה לא יעניש אותו.
  (כה, א) כי יהיה ריב בין אנשים

ד"ר שלמה דוקס, אחד המומחים ברפואה פנימית ב'בילינסון', סיפר 
ויש דיין,  להגר"י זילברשטיין שליט"א סיפור שיש בו כדי להוכיח שיש דין

, סיפר שהוא רוצה. התפללתי בבית כנסת אחדואדם אינו יכול לעשות מה 
הד"ר להגר"י זילברשטיין, וכשהגיעו לקדיש יתום התחילו שני יהודים 
לומר 'קדיש'. האחד עשה זאת לפי הנוסח של בית כנסת זה, והשני אמר את 

דוע הוא הקדיש בנוסח אחר. לפתע אני שומע את הראשון צועק על השני מ
אינו אומר את הקדיש בנוסח המקובל... האדם ההוא, שלא ידע את הניגון, 

  התבלבל בעקבות הצעקה, ופסק מלומר את הקדיש, ונעלב מאוד.
לאחר כמה ימים הזדמנתי שוב לבית הכנסת ההוא, והנה באמצע התפילה 
התמוטט אחד המתפללים ונשמעות צעקות 'הצילו, הצילו'. מי היה 

האדם שצעק על חברו וביישו ברבים. הוא קיבל עתה  –המתמוטט? 
ולפתע נודע לכולם שמשפחתו נגועה במחלה (מחלת הנפילה) התקפת אפילפסיה 

  (גליון "קול ברמה")זו. והבושה שנגרמה לו, היתה עצומה. על דאטפת, אטפוך.   

  

  ס והתרגום הופך אותה לשם של מסכת אחרת?איזה מילה בפרשה היא שם של מסכת בש"                                   
  .שהוא שמאל ןאפילו אומרים לך על ימי - מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאללא תסור תשובה לחידה משבוע שעבר: 

 מאוצרות הפרשה 

 בפר"שחידה      



 אלול         
  ....פן תעירו ופן תעוררוו

ישון לילה, בבית מגורים. , אלא מעשה שהיה! בעירו פרצה שריפה, באמשללא  –רבי יצחק אלחנן ולדשיין זצ"ל סיפר בימי אלול  הגה"צ
הכל התעוררו ונסו על נפשם, ולפתע נזכרה האמא כי שכחו בבית ילדה אחת, ישנה. היא רצה הביתה, אבל האש השתוללה וחסמה את 
דרכה. רצה האם אל מתחת לחלון החדר של בתה, וצעקה: "קומי, התעוררי, קפצי מן החלון, הצילי את עצמך! קומי, בתי, אני אתפסך 

  ותי, חושי, האש משתוללת!"בזרוע
  ומבעד ללהבהות נשמע קולה המנומנם של הילדה: "הניחי לי, אמא, אני רוצה להמשיך לישון!"
  "התעוררי!" זעקה האם בשארית כחותיה, "מהר, הצילי את עצמך בעוד מועד, תישני אחר כך!" 

  ה, והילדה אבדה...והילדה ענתה, מנומנמת: "לא, אמא, אני רוצה לישון עכשיו"... והאש התגבר
והנמשל כה נורא, כה נוקב. השופר של אלול מחריד ומקיץ, והאדם עונה: "הניחו לי, אני רוצה להמשיך ולישון..." עד שהזמן יחלוף, "והנה 

  (תורת יצחק)"בוער כתנור"...      –"היום דא ראש השנה" כמו שאמרו בזוהר הקדוש  –היום בא" 
  

  עניני הפרשהמ יבסקי שליט"אשו"ת ממרן שר התורה הגר"ח קנ
  "לא יהיה כלי גבר על אשה ולא ילבש גבר שמלת אשה" מדוע באשה כתוב "כלי" גבר, ובאיש "שמלת" אשה?שאלה: 

  תשובה: כי אשה המשתמשת בכלי מלחמה ג"כ יש איסור, וזהו "כלי גבר".
  ן תקוני גבר על איתא"?שאלה: שוב ראיתי בתרגום יונתן שכתב "לא יהיה גוליין דציצית ותפילין דהינו
  סברה שאשה חייבת בו, וא"כ אין זה כלי גבר. –תשובה: נכון, ומה שאמרו בגמ' (עירובין צ"ו.) שמיכל בת שאול הניחה תפילין 

ת (סא.) איתא שתפילין נמי מקרי מלבוש, ואמנם שם מיירי לענין הוצאה שכך הולכים בשאלה: מה שאמרתי עפ"י תרגום יונתן, הנה בגמ' בש
  תפילין בכלל דהוי מלבוש? –אינו מוכרח שזה בגד, אבל לשון הרשב"ם (ב"ב קנ"א. ד"ה ס"ת) שלענין נכסי ו

  תשובה: מפורש במשנה (כלים פי"ח מ"ח) שתפילין הוי כלי לקבלת טומאה.
  שאלה: אם יש היום איסור להסתכל ב"מראה", כי כיום גם דרך אנשים להסתכל בזה?

סיפר לי החזו"א שפעם אחת היה בעיר אחת והיה שם בית שכולו ראי, לא (עי' יו"ד סי' קנ"ו ס"ב ברמ"א וגר"א שם). מירו בזה תשובה: אבא והחזו"א זצ"ל הח
  כי זו "מראה"...ידע החזו"א מכך וראה שהולך אדם כנגדו וזז לצד, ושוב ראה אדם הולך כנגדו וזז לצד, עד שנתקע בו כנגדו, רק אז הבין 

גאון ר' רפאל שפירא זצ"ל, שהיה הולך עם מרן הגרי"ז מבריסק לטייל, ולפני יציאתו היה נעמד ע"י המראה ומסדר שאלה: סיפר לי מו"ח ה
  זקנו וכו'?

  (ע"כ מתוך הספר "דרך שיחה)אצלו לא היה כלי אשה.    –תשובה: כיון שהיה מסתכל בה בשביל מצות הנחת תפילין 

  וק בין מצות שמחת ז' ימי המשתה למצות שמחת כל שנה ראשונה?"נקי יהיה לביתו שנה אחת" מהו עיקר החילשאלה: 
  תשובה: ז' ימי המשתה מצות כולם לשמחם מצד והלכת בדרכיו, אבל כל השנה רק מצוה על הבעל לשמח את אשתו.

די לשמוח עמה וכו', שאלה: רש"י בליקוטי הפרדס כתב: דין החתן כשהוא נושא אשה באותה שנה צריך לעמוד בעירו שנה שלימה "לכל הפחות" כ
  מה הפירוש "לכל הפחות"?

  תשובה: צריך גם לשמחה ולכה"פ לא לצאת.
  שאלה: האם יש להוכיח מהא דרשב"י הלך ללמוד תורה מיד אחר ז"י המשתה (כתובות סב:), דמותר לצאת מעירו תוך שנה ראשונה ללמוד תורה?

  תשובה: ברשותה וברצונה מותר.
ת מדעתה מחוץ לעיר או למדינה אחרת, לסחורה או לצרכי רפואה וכדו', אם מחוייב בעלה לילך אחריה שאלה: יל"ע באופן שהאשה יוצא

  ולשמחה באשר היא שם?
  קונטרס "נקי יהיה")עד כאן מתוך (      תשובה: אם דורשת יתכן.

  

  
שוקי את אחיו יהודה "גילי היום פי שלש מגילך אולם בעוד בן כמה אתה? שאל             

  שלוש שנים יהיה גילי רק פי שניים מגילך. בני כמה הם שוקי ויהודה?
  נ"ישי אזולאי מוי הזוכה:  .בול :חידה משבוע שעברתשובה ל

  

  משפחות ברקוביץ להולדת הבן הנכד         איצקוביץ לאירוסי הבןמשפחת   - מרכז העיר

  להכנס הבן הנכד לעול תורה ומצוות       משפחת איזנשטט לאירוסי הבת (מרכז העיר) ויזל –משפחות שוהם  - גני הדר                          

  !היקרים לכל קוראי העלון
ממי שיש לו רעיונות, הערות, והארות בכל עניני  נבקש שובקיבלנו בברכה מספר הצעות ורעיונות לשיפור העלון, 

  .בכדי שנוכל להערך בהתאם  ,במייל להרב מנחם שוורץהעלון שישלח 
shwartz@ptikva.org.il  

  משפ
 

לש ניתן  חות  לשמ הודעות  ו לחידות  נות  תרו בפקס: פ שלישי  יום  עד  למייל  037608833לוח   a7608833@gmail.comאו 
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  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                    
 והתבטא בירושלים אברכים בפני שדיבר ה"זללה וולבה הרב מהמשגיח שמעתי

 אתרוג לעצמם למצוא המשתדלים תורה לומדי אנשים של התופעה על בחריפות
 להשוואת מחשבותיהם כל נתונות התפילה באמצע ואף, גדול בהידור יפה

 האדם של שמים היראת נקבעת שבעיניהם משום, זולתם אתרוגי עם אתרוגיהם
 מכולת חנות בעל על וולבה הרב סיפר.אתרוגו עבור לשלם שהסכים הסכום כפי

, זו במצוה מדקדקים שכולם חרדיות משפחות מאות כמה חיים בה בשכונה
 לאחר בהן ששקע החובות בגלל רגלו את ופשט חנותו את לסגור נאלץ אולם
 המקטרג גזל עוון...חובותיהם את פרעו לא והללו בהקפה לאברכים שמכר
 לפרוע חרד שאינו אדם אותו כי כשמש וברור כלום בעיניהם נחשב לא בראש

 דין ובבית שמים יראת רגש מתוך נובע אינו אתרוג במצות הידורו גם חובותיו
 . מאומה אתרוג במצות הידורו יחשב  לא מעלה של

 ) ב"ח חיים מתנת, א"שליט סלומון מ"הגר(
           

 בנקל לבררם שאפשר תכונות שתי לחפש יש שבשידוך אמר ל"זצ א"החזו מרן
 מצויה – הוא כך אם. הוריה את ומכבדת, צנועה שהיא בת: הכל על מורות והן
 מאוד מסורה שהבת והתברר שידוך הציעו אחת ופעם! נכונה מידה כל בה

 ביתה את ותזניח, נשואיה לאחר גם בכך תמשיך שמא, החשש ומנקר, להוריה
 בת: בפסקנות והשיב? קודמת לבעלה שחובתה אמרו ובגמרא הוריה למען

 )עבדא אנא( בעלה את כך שתכבד בידוע, ואמה אביה את המכבדת
 

 כמו, לו שחסרו מצוות וביחוד", עניות מצוות" חיפש ל"זצ הלפרין יעקב רבי
 בן רק ילד בעודו ממנו נתייתם כי, באביו לקיימה זכה שלא אב כיבוד מצות
 זה הגיעו הוריו, מצבו רוע על בפניו שהתאונן אביב מתל ברב פגש פעם.שש
 כמה חשבון שיעשה ממנו ביקש לפרנסתו בידו ואין כל בחוסר מרוסיה עתה
 חודש מידי הסכום לו לשלם נכונות והביע, חודש בכל הוריו כלכלת עולה

 מרן אל פנה רב אותו.אב כיבוד של המצוה בשכר שותף שיהיה בתנאי בחדשו
 לו ופסק, המצוה משכר מחצית על לוותר לו מותר אם, בשאלה" איש חזון"ה

 ).'ב הדור פאר( ההורים למען לוותר צריך כולו השכר על שאפילו
 

 הגה"צ המשגיח את שאלו הזמנים בין שקודם סיפר א"שליט סגל דן רבי צ"הגה
 בין בימי חיזוק עצמם על ויקבלו יתחזקו מה ה"זללה לוינשטיין יחזקאל רבי

 ).תורה מבקשי( תהנה שהאמא בכדי טוב לאכול תשתדלו: להם והשיב, הזמנים

 מקונכית לצאת האדם שעל, מהרב נלהבת דרשה ששמע בעגלון מעשה
 יכול מה, לו להועיל אני יכול במה: לחשוב, הזולת על גם ולחשוב אנוכיותו

 עשיר וגם ספר יודע אינו אמנם. לבו את הדברים פלחו. למענו לעשות אני
 בעירה הרחובות-במה גם ומצא. םולתר, לעזור יכול שאינו אדם אין אבל. אינו
 לא רחוב תאורת גם. בחורף רפש ועיסת בקיץ מהמורות מלאי. סלולים היו לא

 להאיר, נפט עששית היתה קבוע בעגלתו. גמורה עלטה, מוחלטת והחשכה היתה
 מכל את מלא. טוב דבר לבו וחרש. ערב לעת ושבים עוברים ולהזהיר לנוסעים
 דרכים להולכי ותאיר רחוב כפנס תשמש. החשכה רדת עם והדליקה העששית

 זכה ששאול, ששמע זכר. וביתדות בצרורות יתקלו ולא במהמורות יכשלו שלא
 מי. לרבים שיאירו, אפלות במבואות נרות מדליק זקנו שהיה מפני למלוכה

 שחרית לתפילת כשיצא. יצועו על עלה לב וטוב שמח.נכדו גם יזכה אולי, יודע
 מוישהכת ושביםהמ את רססו שבריה, מנותצת היתה העששית: עיניו חשכו
 לבו. שרפה התלקחה לא שמים בחסדי. באויר רחף הדוחה וריחו שנשפך בנפט
 ושאל הכנסת לבית עלה. התקבלה לא שמנחתו כקין חש, נדחה קרבנו: דוי היה
 בשמים שמחו כמה מושג לך אין: הרב הרגיעו.כך לו ארע מדוע הרב את

, מנחתך את דחו ממרום לא, תדאג אל. כך על לך מצפה שכר איזה, ביזמתך
 משועים הגונים שאנשים כשם, תבין הלא, אבל. הרעות תצא לא עליון מפי
 גנבים, הגונים שאינם אנשים יש כך, וינזקו יכשלו שלא כדי אור שביב לכל

 את שניפצו הם. להם מפריע והאור מעשיהם במחשך שעושים, ולסטים
, המתקרב דיןה יום של לאור" וישעי אורי' ד לדוד" שדרשו זהו...העששית
 בורות לכמה, נתקלנו מהמורות בכמה החולפת בשנה מעשינו את אנו סוקרים
 ששמחים מאלו שאנו בתנאי, אבל... המלך דרך ואיפה אנחנו איפה, נפלנו

 או העששית את ומנפצים מעשינו במחשך לעשות מהבוחרים ולא לעששית
 )והגדת...(עינינו את עוצמים

                                  

                                                                                                              

                      לקט פירושים על פרשת השבוע                
ְבָיהְוָרִאיתָ  ִ ׁשּ ת ּבַ ְקתָּ  ּתַֹאר תְיפַ  ֵאׁשֶ ה ְלךָ  ְוָלַקְחתָּ  ָבהּ  ְוָחׁשַ ָ  אשת מהיתר:.ְלִאׁשּ
, לקיימן אפשר שאי מצוות התורה שתצוה יתכן שלא ללמוד יש תואר יפת

 שאינו אדם של דעתו לסוף התורה ירדה מלחמה של שבמקרה והראיה
 במשנה חז״ל אמרו כן כמו. תאר יפת אשת התירה ולכן, יצרו לכבוש יכול

, רעבון מחמת האדם את שאוחז חולי כלומר, בולמוס שאחזו מי) פ״ג יומא(
 עד טמאים דברים אפילו אותו מאכילין, למות עומד והוא, כהותעיניו

 רבי הגאון אמר - ומכאן.שנתרפא בידוע חוזרת כשראיתו כי עיניו שיאורו
 פי הסותמת מאוד עד נפלאה הארה לנו יש - זצ״ל אברמסקי יחזקאל
 לקיים אפשר אי שבהם מצבים או תקופות יש כי ואומרים הבל הדוברים

 צורך יש כי הם חושבים כן על, שהן כפי ואזהרותיה התורה המצוות את
 וטופח בא תואר יפת דין. הזמן לרוח ולהתאימם דברים כמה חלילה לשנות

 שיש הבורא רואה כאשר שכן, לטענתם שחר שאין ומוכיח פניהם על
 לפיכך.האסור את מתיר יתברך הוא, בו לעמוד מאוד שקשה דבר בתורה

 אופן בשום יכול שאינו הטענה ידי על הדין מן עצמו לפטוריכולאדם אין
 נובעת יכולת לאי הטענה. ומצוותיה התורה את ולקיים יצרו על להתגבר

  בידו  מסייעים ליטהר הבא וכל, ולהשתדל לנסות רצון מחוסר ורק אך
 ).טוב לקח(
 

ה ְלךָ  ְוָלַקְחתָּ  ָ  התורה דברה לא: "כך הסביר התורה החנוכת בעל:.ְלִאׁשּ
 ודי, מיותרות כאן נראות" אלא"ו" לא" התיבות –" הרע יצר כנגד  אלא
 הטובות המעלות שבין אלא"? הרע יצר כגד תורה דברה:בקיצור לומר היה

 יבמות" (החטא מן אותנו ומצילות בנינו שמגדלות: "נאמר באשה שמונים
 סורר בן" ממנה שיצא שסופה, נאמר" תואר יפת אשת" על, והנה). סג

 ולא". בנינו את מגדלות שהן" השבח את עליה לומר אין וממילא" ומורה
 אפוא וכך. בלבד" החטא מן אותנו ומצילות" של השבח אלא בה נותר

 יפת אשת" –" הרע יצר כנגד אלא תורה דברה לא: "הדבריםשל משמעם
 שהן, "לכך ואילו, החטא מן מצילה היא, הרע יצר כנגד רק מועילה" תואר

 !...לצפות אין לכך – טובים בנים ממנה יוצאים שיהיו –" בנינו את מגדלות
 
י ן ְלִאישׁ  ִיְהֶיה ּכִ קֹול ׁשֵֹמעַ  ֵאיֶנּנוּ  ּומֹוֶרה סֹוֵרר ּבֵ רוּ  ִאּמוֹ  ּוְבקֹול ָאִביו ּבְ  ְוִיּסְ

ַמע ְולֹא ֹאתוֹ   הגיעה, סופו שם על נהרג ומורה סורר בן) יח.כא: (ֲאֵליֶהם ִיׁשְ
, מוצא ואינו לימודו ומבקש אביו ממון שמכלה סוף, דעתו לסוף תורה
 ואל זכאי ימות תורה אמרת,הבריות את ומלסטם דרכים בפרשת ועומד
 לגבי הכתוב את מפרש בעצמו י"רש הרי, ומקשים). י"רש, (חייב ימות

 עכשיו עושה שהוא מעשים לפי" שם הוא באשר") יז.כא וירא( ישמעאל
 שנידון, שונה הדבר כאן ולמה? לעשות עתיד שהוא מה לפי ולא נידון הוא
 והוא, תירוץ ע"זי מקוצק מנדל מנחם רבי ק"הרה תירץ אלא? סופו שם על

 סורר בן: שלו התואר שם סוף, הכוונה" סופו שם על"ש! בחינוך גדול יסוד
" מורה" גם אלא, הנהו סורר כי די שלא", מורה"ה עלונידון'. ומורה'

 כל עונשו ולכן... ההורגו מן יותר המחטיאו וגדול, בדרכיו ללכת לאחרים
 כשהוא אבל, לחכות עוד אפשר, רקוב עצמו שהוא זמן כל כי! חמור כך

 להגיע צריך ועונשו לחכות זמן אין, אחרים" מורה" להיותמתחיל
 )פנינים!...(מיד

 
ךָ  ָהָרע ּוִבַעְרתָּ  ְרּבֶ ָרֵאל ְוָכל ִמּקִ ְמעוּ  ִיׂשְ  מוסר להטיף שרוצה מי: ְוִיָראוּ  ִיׁשְ
 לתקן תחילה עליו, ת"השי לעבודת ולעוררו אותו להוכיח ּוִבַעְרתָּ , לחבירו
 עצמך קשוט) "סב בתרא בבא( ל"בחז כנאמר עצמו נגעי ולהסיר עצמו
 עליך -"  מקרבך הרע ובערת" לכל ראשית ולכן". אחרים קשוט כ"ואח

ָרֵאל ְוָכל"  מכן לאחר רק, בתוכך אשר ָהָרע את לבער ְמעוּ  ִיׂשְ  אז ְוִיָראוּ  ִיׁשְ
 )מווארקה מ"רמ( האחרים לב על יתקבלו שדבריו יזכה
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לרפואת דוד בן 
 שושנה הי"ו



         

                                    תורה של בדרכה ורעיונות מחשבה נצנוצי פתגמים                                                                           
                    ).בחיי רבינו(. בוראול האדם יתקרב להיהתפ עם                                                                

 ).יונה רבינו(.בעיניך יקרה איננה אם כמהוהח בלימוד תצליח לא                                     

 ).ם"רמב( .בעבורו לנקום כדאי ואין והבאי הבל שכולו העולם דברי כל על מידותיו על מעביר להיות לאדם לו ראוי
 

   

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

    )0( 

         
תגובות הערות והארות במייל 

s3241625@gmail.com 

)0((

 
 
 

 לשאת נוהג היה, אונגוואר של רבה, ״לצז מאנהיימער הירש חיים ר׳ הרה״ג
 הגדול הכנסת בבית נאם בשחרית. דרשות שתי הגדול ובשבת שובה בשבת
 ואחרי, שלא היו מדקדקים במצוות  מודרנים אנשים היו בו המתפללים שרוב
 הרב למה, פעם שאלוהו. יראי שמים צבור בפני המדרש בבית דרש צהרים
 השיב?  הכנסת בבית לא אבל, המדרש בבית חריפים מוסר דברי תמיד אומר
 טובהיה אחד סוס, סוסים שני לו שהיו עגלון לי סיפר ״פעם: מאנהיימער הרב
 העגלון היה הגבעה על לעלות צריך כשהיה. ועצלן גרוע היה השני הסוס, וזריז

, העצלן לסוס והרביץ העגלון טעה פעם. והצליח, הזריז לסוס השוט עם מרביץ
 את שהוציא וכמעט לבעוט והתחיל האחוריות רגליו את והרים עצר הסוס

 את מאליו יבין ״המבין: מאנהיימר הרב אמר, העגלון״ של והעינים השיניים
 )עולמו של אבא(״...הנמשל

 
 
 
 

 טעם לאחר וישתבח)דזמרה פסוקי( הזמירות קודם" שאמר ברוך" שאומרים טעם
'  ראמר במדרש כמובא הלל נקראים שהמזמורים לפי)דזמרה פסוקי( הזמירות

 ששה שהם דזמרא בפסוקי נאמר וזה יום בכל הלל גומרי עם חלקי יהא יוסי
 כאן  גם תיקנו כן לאחריה וברכה לפניה ברכה יש בהלל כמו כן ועל מזמורים

 )הלקט ליושב. (לאחריה וברכה לפניה ברכה
 
 
 

 ידעו לא,גמורים ועמי־ארצות בורים שהיו יהודים היו, שבחו״ל בעיירות, בעבר
 הם, העיירה על ששרתה הקדושה של באווירה מקום ומכל, וכתוב קרוא אפילו
 נהרס הכל בה, כיום השוררת הטומאה באווירת אבל. ומצוות תורה לשמור יכלו

 הוא הסביבה של הקלוקלת מההשפעה כיום לנו שנותר היחידי המגן - ונפרץ
 ללימוד מתמסרים לא, תורה לומדים שלא אנשים. הקדושה התורה לימוד רק

 מוגנים להיות יכולים ואינם כמעט - תורה של במסגרת נמצאים ולא התורה
, בתשובה החוזר אדם. תשובה בעלי אצל זאת רואים אנו! הסביבה מהשפעת

 לומדתשאינה נערה או, מסויימת תקופה במשך בישיבה ללמוד יושב אינו אם
 שיחזיקו עבורם אפשרי בלתי כמעט ־ תקופה במשך לפחות תורנית במסגרת
 מפני היחידה ההגנה זוהי. נופלים הם תקופה ולאחר, החדשה בדרכם מעמד

 לימוד - ילדינו ויהדות יהדותנו לשמירת היחידי הבטחון, הסביבה השפעות
 מהגה"צ ר' שמשון פינקוס זצ"ל)-חיה נפש! (והקרבה מסירות מתוך' הק התורה

 
 

כמו לפני עשיית המצוה)(לעשייתן עובר' מברך שאינו איך יתכן שאלה:
 ? בשאר ברכות שמברכים לפני עשיית המצוה

אחר לעולם מברך לכך נקיות ידיו אין שלפעמים בנטילת ידיים :תשובה
 ואף על פי ,ההמצו מן הניגוב שגם ועוד .לנטילה נטילה בין לחלק שלא,הנטילה

 )ספר החידות(לחלק  רצו לא ניגובאין צריך  שלפעמים

אשלרבה, ״לצזמאנהיימערהירש
בשחרית. דרשותשתיהגדולשבת

)ל אבא

דזפסוקי(הזמירותקודם" שאמרך
הללנקראיםשהמזמוריםלפי)מרה

)הלקטליושב. (לאחריה

ועמי־אבוריםשהיויהודיםהיו, ״ל
שהקדושהשלבאווירהמקוםמכל

     

תורהשלבדרכהורעיונותמחשבהנצנוציפתגמים

ֵמי ְתּגָ  ְיָתאאֹורַ  ִמִּפְתָּגֵמיִמּפִ

ֶרַגע יךְ  ָקטֹן ּבְ דִֹלים ּוְבַרֲחִמים ֲעַזְבּתִ ֵצךְ  ּגְ  גלינסקי יעקב'ר צ"הגה סיפר: ֲאַקּבְ
 לא. הנודע החרדי הסופר, זריצקי דוד ברבי פגשתי ארצה כשעליתי:ל"זצ

 מצות לנו היו בזכותכם, יעקב רבי: "לי ואמר. מעולם כן לפני בו פגשתי
 את אלא ידעתי לא אבל, וסיפר! הנה עד ראיתיו לא והלא? בזכותי!" בפסח
 הגרמני כשהצבא -לראשונה, מהתחלה עכשיו מספרו אני אז. המעשה סוף
 שהתבצרו עד בבהלה נסוגו והרוסים, קדימה ושעט לרוסיה פלש

 כשיר שהיה מי כל וגייסו, הצבא בשורות רבתי בהלה פרצה, בסטאלינגראד
 שלנו עבודה מחנה, הגולאג שומרי כל את לגייס ביקשו. לחזיתלהישלח
 ובכפרים בעירות אותנו פזרו? האסירים, איתנו יעשו מה אך, בסיביר
 לחמישה עד. בינו מוש־ מקום מתחומי לצאת עלינו ונאסר, בסיביר

 עצי כריתת, הפרך מעבודת נפטרנו. שמחנו, אחד מצד.סביב קילומטרים
 מנות אם גם, סדירה מזון אספקת היתה במחנה, שני מצד. בטיגה הענק
 שלהם מהתבשילים, הלחם חלוקת על הממונה עם קשרים קשרתי ואני. רעב
 לחם לנו וסיפק, כשוחד זוטות מיני כל החבורה מבני השגתי, התנזרנו הרי

 לעצמנו לדאוג היינו חייבים, שמה מרקה, שהינו בה בעירה, כאן. לשבע
 מזון מוצרי השלטונות חילקו בשבוע פעמים.היה בקושי לתושבים. למזון

 נלעס, מה ובכן. צנון לפעמים, סלק לפעמים, בצלים לפעמים. חינם בסיסיים
 משפחותינו לבני ביםמכת שגרנו. אחת אפשרות ניצלנו בצלי נכסוס או צנון

 לנו חסר ולא הסובייטי העדן בגן שאנחנו שכתבנו מובן. הברית בארצות
. אותנו הציל זה. בעלמא קרבה כגילוי ולו חבילות שישלחו אבל, מאומה
. אוצרות הכילו אבל, בלבד קילוגרמים שלושה שנים, קטנות חבילות הגיעו
 לספק מוכנים היו המקומיים והתושבים, תה קיותוש שוקולד חפיסותבהן היו

 קשרתי! תה שקיק או שוקולד חפיסת עבור, ושמנים קמחים, למכביר ירקות
 כח יפוי והשגתי, הדואר במשרד החבילות על הממונה הפקידה עם קשרים

 והייתי, האישור את ומקבלת החבילות את לידי מוסרת היתה. חברי מכל
: לי אומרת היא אחד יום.חבילותיהם את לידם ומוסר החברים אתמאתר

 כזה רחוב אין" פלוני מרחוב, זריצקי דוד, אחד שם על חבילה הגיעה"
, סביב הכפרים באחד מתגורר הוא אולי. ברשימתי כזה יהודי ואין, בעירה

 החזיקי: "לה אמרתי.העיירה מתחומי לצאת לנו אסור הרי. אדע איך
 שאלה טבת בשלהי. חנוכה בסביבות היה זה". לאתרו ואשתדל, בחבילה
 פי ״על: אמרה. כזה אחד אין, בכתפי משכתי ״?זרצקי עם מה: "הפקידה
 חודש בתוך נדרשה שלא חבילה. בחזרה החבילה את לשלוח עלי, התקנות

 על ״חזקה!לאי או נדרשה אם ידעו איך: "אמרתי".לשולח חוזרת, ימים
, הפתעה, ובכן. לשמאלה ימינה בין יודעת שאינה הרוסיתהביורוקרטיה

 סירההמ לפני העטיפה את מסירים אנחנו. בעטיפה באה חבילה כל: "אמרה
 אחרינו מנהלים. התקבלה שהחבילה כאות, הראשי למשרד אותה ושולחים
 את ולהסיר. החבילה את לשלוח עלי, העטיפה את אשלח לא אם. מעקב

 לך אשיג. בעיה אין: אמרתי!" החוק על היא עבירה, הנמען בלי העטיפה
 לשוק הלכתי.עניתי, משלי״ דרכים לי יש. "תמהה" איך! "ריקה עטיפה
 ריקה עטיפה השגתי, תה שקית תמורת. שם להשיג שאין דבר אין, השחור

 את השאירה. דעתה ונחה לפקידה הבאתי! הרוסי מהדואר חבילה של
. זנמרור הסמוך מהכפר ביהודי נתקלתי, חודש כעבור. ברשותה החבילה

 והתברר, חקרתיו. שלנו המחוז בעירת עניניו להסדיר מיוחד אישור קיבל
 שוהה שהוא בארה״ב משפחתו לבני כתב הוא. עמהם שוהה זריצקי שדוד

 למשרד מהרתי. עצמה למרקה ושלחו טעו והם, מרקה ידשעל בזנמרור
רץ לא וכשהגעתי.שידעתי מה, כן עד. לזנמרור נשלחה והחבילה, הדואר
, פסח לפני יומיים לידיו הגיעה שהחבילה זריצקי דוד רבי לי גילה ישראל

 בשעת הכשר[ למצות השוק״ מן קמח" השיג בה שהיו למעדנים תמורהוב
 וחגגו, וירקות אדמה ותפוחי] מזו גדולה הדחק שעת ואין) תנגארח(הדחק
, שלנו את עושים אנו. כלל בעולם יאוש שאין - ללמדך. בהרחבה החג את
 )והגדת.(הישועה' ולה

 

תתן
מהגה"צ ר-חיהנפש! (והקרבהסירות

לפ(לעשייתןעובר'מברךשאינותכן
המצוה עשיית לפני ?רכים
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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
339 

 ל"ז ומיכל אליהו     בן ומאיר   ,ואסתר נוריאל בן זרובבלי חזקיה רבי נ"לע
 

ל"זומיכלאליהו     בןומאיר   ,ואסתרנוריאלבןזרובבליחזקיהרבינ"לע

 'שמע ישראל' קודש לשבת סיפור
 
 הסיפור הזה התרחש בחודשי

 בארגון המתנדב ,בעלי .'איתן צוק' מבצע בעת ,בעזה הלחימה
 עם נפגש הוא בדרכו .הלחימה אזורי לכיוון נסע ,ידוע חסד
 בגיא פגש ושם ,הקרב לשדה כניסה לפני שעות שהיה גדוד

 .שיחה נקשרה שניהם ובין ,הקצינים אחד ,)בדוי שם(
 ילדים כמה לשמוע והתפלא גר הוא היכן בעלי את שאל הקצין

 לוענה ובעלי ,צבא עשה בעלי אם התעניין שהוא מובן .לנו יש
 כמובן זה .ובכולל בישיבה בלומדו ישראל עם את שירת כי

 .מאוד נוקב אבל ,מנומס לוויכוח הוביל
 ,לחלוטין אתאיסט ,קיבוץ בן ,שמאל איש הוא הקצין כי הסתבר
 דעות הביע הקצין .לו אין תפילין ואפילו התפלל לא שמעולם
 בעיה שום שאין אמר ,מהמדינה הדת הפרדת בעד ברורות
 ללא להיות צריכה ישראל ארץ לדעתו אך ,דתיים יהיו שאנשים

 את לבטל צריך ,בשבת פתוח להיות צריך הכל ,דת לשום זיקה
 לוהיו בקיצור .הצבאית הרבנות שאת וודאי הרגילה הרבנות

 .ישראל מעם אחוזים לחמישה מתאימות שבפירוש דעות
 

 להם היה ,לכניסה להתארגנות עד שעות 12 להם שהיו מכיון
 לקצין אמר הוא .עמוקה לשיחה אתו נכנס ובעלי ,לשוחח זמן

 כמובן שהרגיז דבר ,ל"בחו יגור לא מדוע ,דעותיו הן אלה שאם
 איש אתה אבל" :לו ענה ובעלי ,אמר ,"ישראלי אני" .הקצין את

 גזלת שאותה בארץ חי אתה עקרונותיך ולפי ,שמאל
 ענה ובעלי ,בשטחים גר אינו כי לבעלי אמר הקצין ."מאחרים

 ,להם שייכת ישראל בארץ פינה כל הערבים תפיסת פי שעל לו
 ,"ביפו" יענה הוא ,גר הוא איפה מעזה ערבי שואל וכשאתה

 .'וכו "חיפה"ב ,"ברמלה"
 אותו להביא ניסה בעלי כאשר ,סתום למבוי הגיע הוויכוח
 לואסור מוסרית ,ובתורתו ה"בקב מאמין שאינו שמי לתובנה

 .הארץ על להילחם שלא ודאי ,כאן לגור
 עלולים והם לכעוס מתחיל שהקצין בעלי הרגיש זה בשלב

 לוולספר מהוויכוח לחדול ביקש לכן ,עימות מתוך להיפרד
 .דקות חמש רק שייקח סיפור
 במשפחתנו שרץ סיפור לו סיפר בעלי ואז ,מסרבים לא לסיפור
 ספר איש אך ,במקצועו ביטוח סוכן ,שרגא הדוד של מפיו

 .ללימוד פנויה דקה כל שמנצל
 נציג )שנה 50 לפני( 60-ה בשנות היה שרגא הדוד ,ובכן

 אישית הכיר אגב הוא .באנגליה הסוכנות של העלייה מחלקת
 הים חיל איש ,בסיפוריך עליו שכתבת ,מזרחי יחזקאל את

 ."דקר" הצוללת על מותו את שמצא
 

 אז ,בראון )ה'מורל( מרדכי הגיע ללונדון .1968 בשנת זה היה
 עלייה לעידוד במסע שותף להיות ,ל"בצה ראשי חינוך קצין

 .באנגליה
  

 

 הישראלית הקהילה נציגי עם אותו הפגיש שרגא הדוד
   ארגנו ויחד ,מנדל ובארי בורנשטיין אבא 'ר ובהם ,בלונדון

 .עלייה לעידוד גדול כנס
  דרכים על דיברו הם .בראוןה'מורל הגיע ההכנה פגישת אל

 .ישראל לארץ לעלות האוכלוסייה את לעודד
  לספר רוצה הוא כי להם ואמר השלושה את הפתיע בראון
  ,שנה חצי לפני ארן זלמן החינוך שר לו שסיפר סיפור להם

  בקרב "היהודית התודעה" את לקדם במטרה כשנפגשו
 .ישראל מדינת אזרחי
  כשהיה .דתי בבית וגדל ברוסיה 1899 בשנת נולד ארן זלמן
  ,הרוסית הקומוניסטית המהפכה תקופת החלה 15-16 בן

 שדגל ,הקומוניזם .אותו כולל ,רבים צעירים אחריה שסחפה
  בני בין שמפריד מה כל ובביטול בשוויון ,מוחלטת בכפירה

ואלה,הנוערלבנימאודקסם,דתבראשונהובראש,אדם
 .הקומוניזם :החדשה בדת ודבקו המסורת את נטשו
  אלוקים שם של אזכור אפילו ,הקומוניזם עקרונות פי על

  גם ,הצעירים וממילא ,"החדשה דת"ל סתירה מהווה
  שקשור משהו הזכירוולא ,מהיהדות מנותקים היו ,היהודים
 .שבקדושה לדברים או לתפילה

 
  שלנו לכפר הגיעו" ,ארן החינוך שר סיפר ,"אחד יום"

  ,לגבעות ברחנו אנחנו .הכפר את להפגיז והתחילו קוזאקים
  רואים אנחנו נחיתה ובכל ,עבר מכל עלינו נורו ופצצות
  נופל ,לשדות מעבר רץ אני .ונפצעים נהרגים שלנו חברים

  לומר התחלתי אינסטינקטיבי ובאופן ,סביבי הפגזים ,וקם
  הגעתי .בשלום מזה שאצא ה"לקב והתחננתי תפילה פרקי

  מה' .שלי הפה על מכה נתתי ופתאום ,מבטחים למקום
  איך ,מהפכן אתה הרי' .לעצמי אמרתי ?'זלמן ,עשית

 ."תפילתי את שמע לא שאיש בודק עצמי מצאתי ?'התפללת
  את כששמעתי" .הסיפור את סיים לא עוד בראון ה'מורל

  גם ?השר כבוד ,יודע אתה' :לו השבתי ,ארן זלמן של סיפורו
  מפקד הייתי 19 בן כשהייתי .אישי סיפור לך לספר חייב אני

  ,אשקלון ליד ,יואב חמי באזור היינו .ח"תש במלחמת מחלקה
  על עלינו .קל בנשק מצוידים בחורים עשרים של מחלקה עם

  מסתכלים אנחנו .גדול רעש שומעים אנחנו ולפתע ,גבעה
  ,תותחים ,אנשים אלפי ,אלינו מתקדם עצום צבא ורואים
  רואה ,המחלקה כמפקד ,אני .בחורים עשרים ואנחנו ,רכבים

  .לעשות מה ידעתי לא .לגמרי מחוסלים שאנחנו ויודע זה את
 .במוחי היה לא רעיון שום
  צורך חשתי בחיי לראשונה .במהירות אלינו מתקרבים והם

  איך ידעתי לא אבל ,אותנו שיציל לאלוקים להתפלל
  לא תפילה ששמו הזה מהדבר אחת מילה אפילו .מתפללים

לימדואותך:החינוךשר,אותךשואלואני,בלקסיקוןליהיה
 לא לנו מדוע אבל ,להתפלל רצית לא אתה אבל ,להתפלל

 

 ד"בס



 המשך סיפור לשבת קודש
 ד"בס

 כשר מדוע ?להתפלל שנוכל ההזדמנות את לפחות נתת
 "?לבחור הזוהיכולת את שלנו מהדור מנעת החינוך

 
 ,אחיך אני" :לו ואמר המרותקלקצין הסיפור את סיים בעלי
 קרוב בראון שמרדכי לדעת עליך אבל ,אתך לריב רוצה איני

 .צ"מר מטעם כ"ח להיות לימים הפך הוא .שלך לדעות מאוד
 דודי של הסיפור אמיתות על אותו לשאול תוכל תרצה אם

 תהיה שלא לך מאחל שאני ,היקר ידידי ,לך אומר ואני ,שרגא
 להצטייד עליך אבל ,לך תסייע התפילה שרק שתבין במצב

 במקרה לומר מה לך שיהיה ,אחד בפסוק לפחות כזה למקרה
 "?יודע שאתה פסוק איזה יש .אבוד שהכל לך שנראה
 ,משהו איזה יש ,להיזכר תן" :נעימות אי מתוך לו אמר הקצין
 ידע לא הוא ,"השם אתה ברוך עם משהו .זוכר לא אני אבל
 .ההמשך את

...אלוקינוהשםישראלשמע'הפסוקאתקח":לואמרבעלי
 התפילה את תשנן .להכיר חייב יהודי שכל משפט זהו .'אחד
 ולא ,כך סתם אותה שתאמר בשבילך מקווה ואני ,הזו

 על לו רשם הוא ."ארן וזלמן בראון ה'מורל של בסיטואציה
 וצירף ומנוקד ברור בכתב,"ישראל שמע" :המילים את פתק
 .בידידות נפרדו הם .שלו הטלפון מספר ואת שמו את

 
 .טלפון מקבל בעלי מכן לאחר ימים שלושה

 התבקש כי אמר הוא .צבאכאיש שהזדהה מישהו היה הקו על
 נפצע הוא כי לו להודיע )בעלי שוחח שעמו הקצין( גיא ידי על

 .אתו לשוחח ישמח הוא וכי 'סורוקה' החולים בבית ומאושפז
 .בסלולארי לדבר הזה בשלב יכול אינו גיא כי אמר הצבא איש
 .'סורוקה' לכיוון ונסע הרכב את לקח הוא ,רגע חיכה לא בעלי

 הבחור זה" :האחות אמרה ,שמו את ואמר למחלקה כשהגיע
 לנושא הפך שהוא הבין בעלי ."אתו לדבר רוצה שגיא

 .במחלקה
 נפצע שהוא לו אמרו ,הקצין של למיטתו אותו כשהובילו

 התקרב בעלי .מעיניו לאחת סכנה נשקפת וכי בינוני באורח
 .ובפניו בחזהו ,ידיו בשתי חבוש שהוא וראה למיטתו

 .בעלי של מהגעתו שהתרגש היה ניכר
 "?אתו לדבר ביקש שגיא הרב אתה" :אמר ,לצידו שהיה ,אביו
 .רב לא לגמרי אבל ,מצוות שומר אמנם שהוא אמר בעלי

 .הבן של פציעתו נסיבות עלהאב לנו סיפר הזה בשלב
 

 לטיהור המבצע במהלך עייה'סג בשכונת קרה שזה מסתבר
 כשלפתע ,הסמטאות לאחת חיילים קבוצת הוביל בנו .השכונה
 אש עליהם להמטיר והחלו בניין מתוך מחבלים שלושה הגיחו
 מחבלים שני .אש והשיב הכוח בראש הסתער גיא .תופת
 .בניין לתוך ברח ואחד חוסלו
 .מאחור מאבטחים כשהשאר ,אחריו דלקו חיילים שני ועוד גיא
 שהמחבל וקלטו המבנה לתוך רבה בזהירות נכנסו הם

 וכמובן לכיוון יד רימון זרקו הם .מדרגות גרם מאחורי מסתתר
 .התפוצץ והרימון ראשם על מכסות כשידיהם מחסה תפסו

 

בהמלצת  ) בחינם(מוהל מוסמך לשם שמים 
 א''ש מחפוד שליט''הגר

0775446726 
'  גילה א'' חמויי''בבית הכנסת  !בשעה טובה

לשמחות ואירועים  אולם מפואר הושלם 
כמאה מקומות  ', שבתות חתן בריתות וכו

 :שמואל, לפרטים, ישיבה
0502100123 

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

 ל''נ סעיד חיים בן מונירה ז''העלון לע
 ל''נ מרדכי בן אמלי ז''לע
ורויטל בת  , שלמה בן שרה חיה' להצלחת ר

 ניסן מוריס בן אשרס וכל משפחתם, צוהלה

מיכאל . זהבה בת רחל דן בן רוניה, דליה בת סביחה, שמעון בן עליזה: ש''לרפו
יהודה , נרקיס בת דליה, חיה עדי מרים בת שולמית רחל. מארלי בן אסתר

,  ליחזקאל מאיר בן שפיקה כל הישועות. שלום בן תהילה שרה מרסלה
צביקה בן , אריה יהודה בן חנה מלכה, ובריאות משפחת לוי: להצלחה ופרנסה
 ש''ש ברהוג''התורם בעילו להצלחת. שלום בן עבדל, גאולה
אלכסנדר  , אורלי בת ילנה. בני תהילה, יהושע, שלמה, ישראל: לחזרה בתשובה

 .בן חיה
 036766049: טל 22:30 - 21:00: ה-א: שדכנית

  22:45 - 22:00בשעה ' ד', ג', בימים א" חסדי דוד"שידוכי 
052-7179846 

 ניתן לפרסם ספרים בתוכנת אוצר החכמה ועוד 

  לרפואת להתפלל נא
  ,מילה'ג בת מרגלית
  ,שושנה בת זילפה זהבה
  שושנה ,יצחק בן שלמה

  ,שלום בת שרה ,חוה בת
  בנימין ,מרים בת שושנה

  .מזל בת ומרים אסתר בן
  .לוי משפחת להצלחת
  הגון ולזווג להצלחה
  לזווג .שושנה בת לטליה
  בן מיכאל לישי הגון

 .פורטונה

מוה  ת
ה

  רימון   זה היה ,בו לטעות שאין צליל שמעו הפיצוץ אחרי רגע
 באחד שהתחבא רביעי מחבל ידי על שהושלך נוסף

 .המסדרונות
 במצב היה גיא .לפיצוץ וחצי שנייה ,עיניהם מול היה הרימון
 התקרב וזה ,הרימון את להרחיק לו התאפשר שלא שכיבה

  שידעו מה לנוכח התאבנו וחייליו גיא...שתיים ,שנייה ,אליו
  בקנה בעוצמה פגע הרימון ...ואז ,לקרות בוודאות שהולך
  למעין הנשק את הפכה גיא של מקריתותזוזה ,גיא של הרובה
 .נזרק שממנו לכיוון קשתית בצורה הרימון את שהעיף מחבט

 .התפוצץ – באוויר בעודו ,שנחת לפני ואז
  זה היה – מפצעיו ומת ,אנוש באורח אחד .נפצעו ארבעה
 יפגע שהרימון לצפות יכול היה ולא הרימון את שזרק המחבל
 את וספג בעמידה היה הוא .רובה של לוע כמו דק בברזל בדיוק
 והחייל ,בינוני באורח נפצעו נוסף וחייל גאי .הרסיסים רוב

 .קל באורח מאחוריהם שהיה
 אומר הוא" .גיא של אביו אמר ,"קל שנפצע החייל עם דיברתי"

 נוחת היה הרימון אם .הניסים מארץ אמיתי נס היה שזה
 בלוע ההיא הנקישה ופתאום .בוודאות נהרגים היו כולם ,עליהם

  משהו לא זה ,מחבט כמו גיא של המקרית והתזוזה הרובה של
 אמר הוא גיא עם כשדיברתי" .האב אומר ,"שםשהיה מה טבעי
 קבל לא שגיא להבין חייב אתה .אחד דתי בזכות הזה שהנס
 וגם זה את אומר הוא ואם ,רציני בחור הוא אבל ,דתי חינוך
 יודע הוא כנראה ,לו שכתבת קמע איזה מהארנק שיוציא מבקש
  לו לגרום הצלחת איך זה מבין שאיני מה .יודעים שאיננו משהו
 ."מכיר שאני גיא לא זה – שלך הקמע את לקבל

  שנתתי ומה .קמעות לכתוב יודע איני" ,בעלי אמר ,"תדאג אל"
 ."הכל זה 'ישראל שמע' תפילת רק אלא קמע אינו לו

 
 .מלאה בהכרה אך וחבוש חלוש היה הוא ,גיא אל התקרב בעלי

 .הסוף שזה ידעתי ,אליי התגלגל שהרימון האלה בשניות"
 ,עליי ל"הפק כל ,שזרקנו הרימון בגלל שכיבה במצב הייתי
 בחוסר שם שכבתי פשוט .ביד אליו להגיע אוכל שלא וידעתי
  מה בדיוק הבנתי ואז ,אליי מתגלגל המוות את וראיתי אונים
  ההוא כ"הח על עבר ומה ארן זלמן ההואהחינוך שר על עבר

 יודע ואתה שליטה שום בהם לך שאין רגעים אלו .בראון מרדכי
  פונה אתה שבהם הרגעים בדיוק אלו .אחר לכוח נתון שכולך

 .בו מאמין שאינך חשבת אם גם ,לאלוקים
 שום בלי נשאר שהייתי הסיכויים רוב ,בך פוגש הייתי לא אם

 את הייתה לי אבל .צ"ממר ההוא כ"הח כמו ,לומר תפילה
  כן לפני פעמיים-פעם עליה הסתכלתי .לי שרשמת התפילה
 כל את לומר שהספקתי בטוח לא אני ,המילים את וזכרתי

 בגלל או להינצל כדי אותו אמרתי אם בטוח ולא המשפט
 ואז ',ישראל שמע' צעקתי פשוט אבל ,למות הולך שאני שידעתי
 והתפוצץ למחבל חזרה התרומם ,הנשק של בקנה פגע הרימון
  "...לבינו בינינו באוויר
 בחור לשמוע .מעיניו זלגו דמעות ,מאוד נרגש היה בעלי

 לכל ומתנגד אתאיסט שהוא כן לפני אחדים ימים שהצהיר
  ובעלי .אמיתי השם קידוש היה זה ...כך מדבר דת של גילויים
 ישראל שמע' עבורכם וקורא לשמים עיניי נושא אני" :לו אומר
 בכל יהודי שפתי על שנישא הפסוק זהו .'אחד...אלוקינו השם

  ממשיך והוא ,גלותו שנות 
 ."לעד ,כעת גם ונישא 
 )7 עצמם על מספרים אנשים( 

  שמחה בת חנה ,אירן בת סוזן אליס ,מזל בן אליהו :נ"לע 
  עובדיה רבנו ג''רשכבה ע''ג מרן נ''לע מרסדס בת ומרים ויחזקאל

  ל''זצוק מרגלית בן יוסף יעקב הרב ה''זצוקללה ורגיה'ג בן יוסף
  .עזיזה בן נעים ,צבי בת דבורה ,דב יששכר בן שבתאי נ''לע וכן

  ,רחל בת נורי ציפורה ,רביבו סעדה בן משה .דבורה בן אליהו
  ,שרה בת מיכל ,מנחם הרב בן משה הרב .מועלם שמחה בן צלח
  שי משה ,שמחה בןמשה ,והר'ג בת אילוז פרחה צביה בן יאיר
  ,צביה בן יאיר ,סולטנה בן דוד יצחק ,חנה בן שמעון ,סמדר בן

  בן דניאל ,הלן בן מאיר,טליה בן רותם .מסעודה בת פריחה פאני
ד גהר בת כוכב ,מזל בת דליה ,חנה בן ציון בן הרב ,מרים
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. הּו ָּכל ַאְנֵׁשי ִעירֹו"  "ִּכי ִיְהֶיה ְלִאיׁש ֵּבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה... ּוְרָגמ�
  

. "ְוִאם ֹלא ָקרֹוב ָאִחיָך ֵאֶליָך ְוֹלא ְיַדְעּתֹו" 

ת ְוָנַתן ְּבָיָדּה  "ְוָהָיה ִאם ֹלא ִתְמָצא ֵחן ְּבֵעיָניו ִּכי ָמָצא ָבּה ֶעְרַות ָּדָבר ְוָכַתב ָלּה ֵסֶפר ְּכִרית�
. ְוִׁשְּלָחּה ִמֵּביתֹו" 

 

. ת ְוָנַתן ְּבָיָדּה ְוִׁשְּלָחּה ִמֵּביתֹו"  "ְוָכַתב ָלּה ֵסֶפר ְּכִרית�
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1 גיליון מס. 543שבת קודש  פרשת כי תצא

איזו מלחמה? מלחמת היצר. "אדם חושב, הנה חזרתי בתשובה, זהו, עכשיו תהיה לי מנוחה מהיצר הרע, אני קדוש, אין לי מחשבות רעות, הכל בסדר, אבל אח"כ 
הכל מתחיל לבוא לו מחדש, ואז יש לו משבר וכל זה למה? כי הוא לא יודע שהמלחמה היא למאה ועשרים שנה (מורנו הרב).

מצוות קריאת "פרשת זכור". הנער שקרא את פרשת השבוע היה צעיר לימים, 
ממתפללי  אחד  שמיים"  "ירא  התפרץ  זכור",  "פרשת  את  לקרוא  וכשהגיע 
בית הכנסת וסילק את הנער מן הבימה בביזיונות לעיני כולם, וטען שקריאת 
"פרשת זכור" היא מהתורה, ורק מי שנתמלא זקנו יכול לקוראה. הנה האיש 
בתכלית,  במצוות  ומדקדק  כמחמיר  נראה  שבדרון  שלום  ר'  ממשיך  הזה, 
אומנם לא כן הוא, אלא הוא "מושחת שנתפס לחומרות" אשר נוח לו לרוצץ 

את גולגולתו של חברו ובלבד שיראו כולם כמה הוא מדקדק במצוות...

כנ"ל ליצנות. צריך לברוח ממנה כמו מאש. ואם אתה שומע אדם שמתלוצץ 
על חשבון השני תעצור אותו! תמחה! "בלי ליצנות"! ליצנות זה לא רק שאני 
חושב שאני יותר ממך, אלא שכל מה שיש לי לעשות בחיים זה לעשות ממך 

צחוק.

בדורו של אברהם אבינו , אמרו ליצני הדור ששרה נתעברה מאבימלך. מה 
עשה הקב"ה? צר קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם והעידו הכל: אברהם 
עובדי  כל  עם  שלחם  העברי,  אברהם  להבין,  וקשה  (רש"י).  יצחק  את  הוליד 
את  שעבד  אברהם",  היה  "אחד  נאמר  שעליו  מנצח,  ויצא  שבדורו  האלילים 
הי"ת כאילו הוא אחד בעולם, דוקא הוא כשהתנגש בליצני הדור הוא נחלש? 
ועוד היה צריך לסיוע מיוחד של הקב"ה שצר קלסטר פניו של יצחק כאברהם 
כדי שלא יצחקו? ללמדנו את גודל כוחה השטני של הליצנות, את ההרס והרעל 

שהיא מפיצה.

העולם עומד על סליחה ומחילה. אדם שמוחל וסולח לחברו, עליו העולם 
כמעט  זה  אותנו,  ציער  לנו,  הכאיב  בנו,  שפגע  למי  ולסלוח  למחול  כי  עומד. 
בלתי אפשרי. זה כל כך קשה שהתורה הקדושה מצווה אותנו: "לא תקום ולא 
תטור". מה נקימה? כמו שאתה עשית לי, ככה אני מחזיר לך. כמו שהכאבת לי 

מֹר" (כג, כד) שְׁ ָפֶתיָך, תִּ "מוָֹצא שְׂ

אך  לגרום  עלול  הוא  נזק  איזה  ח"ו,  רע  כשהוא  לדיבור.  לו  יש  עצום  כוח 
כשהוא טוב, אין גבול לטוב.

מוצא שפתיך תשמור. אסור לך לדבר בגנות הזולת. אפילו אם אמרת דברי 
להפסיד  אפשר  הכל  את  לך.  אסור  אז  הזולת  של  בכבודו  פוגע  זה  אם  אמת, 
הלימוד  על  לחול  תוכל  קדושה  איזה  הרע.  ולשון  לרכילות  נופלים  אם  חלילה 
שלך, על התפילות שלך, כשהן נאמרות באותו פה שרק לפני רגע נטמא בדברי 

לשון הרע ורכילות?

הדורות,   במהלך  היהדות  שהצמיחה  מופת  דמויות  מאותן  ללמוד  צריך 
וגם  הזולת,  בגנות  מילה  מלהוציא  חייהם  ימי  כל  שנזהרו  דעת  נקיי  יהודים 
נלמד  רכילות  דברי  במקום  הזולת.  על  שליליות  לאמירות  מלהקשיב  נמנעו 
ונקרב  ישראל  אהבת  נגביר  טובות,  מחשבות  עליהם  נחשוב  יהודים,  על  זכות 
לבבות. אם נסתכל על עצמנו נראה שיש לנו מספיק מה לתקן, ומספיק מה 
לעבוד, אז מה יש להתעסק עם אחרים?! לבזבז זמן יקר שהוקצב לנו לתיקון 

של עצמנו?!

כמה זה נורא כשאדם מבזה את השני. אין לו חלק לעולם הבא. הוא כמו 
שופך דמים. זה לא ישוער בכלל כמה שזה נורא הדבר הזה. הרי כל יהודי הוא 
הוא  השני  את  מבזה  אדם  ואם  ממעל,  אלוק  חלק  הקדושה,  מהשכינה  חלק 

פוגם בכבוד השם.

נהיות  שלו  הפנים  אדם,  של  בכבודו  כשפוגעים  הפנים.  אור  זה  הכבוד 
חשוכות. הצבע נעלם לו מהפנים.

סיפר ר' שלום שבדרון זצ"ל ממעשה שאירע בבית הכנסת לקראת סיום 

בס"ד

שבת קודש   יד' אלול, תשע"ו
פרשת כי תצא

ָיֶדָך" (כא, י) ְלָחָמה ַעל אְֹיֶביָך ּוְנָתנוֹ ה' ֱאלֶקיָך בְּ י ֵתֵצא ַלמִּ "כִּ

גיליון מס. 543

 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



אור האמונה  יד' אלול, תשע"ו גיליון מס. 2543

"ומה עשית בימים הנוראיים"? השיב האיש: "רבי! אפילו את כל ה'אלף בית' 
איני יודע, רק מאות א' עד י'. כשבאתי לבית הכנסת וראיתי כי כולם מתפללים 
בית,  אלף,  אמרתי:  אז  בקרבי.  לבי   נשבר  כלל,  יכול  איני  ואני  ובקול,  בכוונה 
גימל, דלת, הא, וו, זין, חית, טית, יוד. ריבונו של עולם, אתה עשה מזה תיבות 
כוחי,  ובכל  נשבר  בלב  אמרתי  כן  ניחוח.  לריח  לפניך  ויעלו  כרצונך,  וצירופים 
מתפילת  טוב  יותר  למעלה  איש  אותו  של  דיבוריו  ופעלו  חלילה".  וחזרתי 

האר"י. (סיפורי חסידים, נח).

חדשות:  הזדמנויות  פעם  בכל  לנו  בורא  האינסופיים  ברחמיו  עולם  בורא 
עם  ללכת  צריך  יהודי  הזולת.  של  הצער  את  להרגיש  לסלוח,  לוותר,  לרחם, 
אהבת ישראל עד הסוף. להתמלא אהבה עזה לכל איש ישראל. לבקש שלום 
ולרדוף שלום ולאהוב את הבריות בכל מאודו. צריך להרחיק עצמו מכל מריבה 
שכולם  הוא,  אחיו  ישראל  איש  שכל  ממש  להרגיש  ופלגנות,  מחלוקת  ומכל 
בנים לה' אלוקינו והוא אוהב את כולם ומבקש את קירבת כולם, ומרבה אהבה 

וסליחה וסבלנות לאשתו ולילדיו, לקרוביו, לשכניו ומכריו, לכל איש ישראל.

כל  לאהוב  טובות,  למידות  להגיע  היא  והמצוות  התורה  כל  של  התכלית 
יהודי, לא לצער שום יהודי, לא לפגוע בשום יהודי, "דרכיה נועם וכל נתיבותיה 
שלום". הקב"ה הוא כולו רחמנות ונועם ואהבה וככה הוא רוצה אותנו. אדם יש 
לו כל מיני נסיונות בחיים, הוא מגיע לכל מיני מצבים לא נעימים עם בני אדם 
בטוח  שהוא  איפה  צודק,  שהוא  בטוח  שהוא  איפה  דוקא  פה,  ודוקא  אחרים 
כעס  להפר  צריך  הוא  הוא  כאן  דווקא  שלו,  על  לעמוד  להתעקש,  צריך  שהוא 

ברחמים, לותר, לגלות רגישות. להתחשב.

אויערבאך  זלמן  שלמה  לרבי  פעם  נגשו  כיתה  ומחנך  תורה  תלמוד  מנהל 
מן  תלמיד  להרחיק  נאלצים  הם  שבדבר,  הקושי  כל  עם  כי  לו  וסיפרו  זצ"ל 
התלמוד תורה. הם ניסו הכל, אבל לצערם אין שינוי. הזאטוט חצוף, עז פנים, 
איננו לומד, מפריע... בקיצור, אם יש ארבע אבות נזיקין, אז הוא החמישי. הרב 
שלמה זלמן הנהן בראשו ואמר: "נו, טוב". השניים פנו ללכת, ואז לפני יציאתם 
היו  והמחנך  המנהל  בשבילו?"  תהילים  אמרתם  "האם  רבם  שאלם  מהחדר 
עליו  התפללתם  האם  עזר,  לא  וזה  בשבילו  תהילים  אמרתם  "ואם  המומים. 
ב'שומע תפילה'? השניים נעמדו דום. "ואם התפללתם עליו ב'שומע תפילה' 
וגם זה לא עזר, האם התעניתם בעבורו תענית קטנה לפני ריבון העולמים, כדי 

שיתמלא רחמים עליו ויעזרהו לסור מן הדרך הרעה?"

הויתור זה כלי נשק מופלא, ענק מימדים, שיוצר בכל מקום שמשתמשים 
פותרים  בית,  שלום  על  שומרים  הוויתור  עם  ואושר.  נעימות  של  אוירה  בו 

סכסוכי שכנים, עם הויתור מתחברים מיד אל ה'.

כשם שכששני ילדים באים אל אביהם וכל אחד מתלונן על השני והאב לא 
מצדד בעמדתו של אף אחד מהם, מה שהוא רוצה זה שיחיו בשלום ויפסיקו 
לריב אחד עם השני, כך אבינו שבשמים איתנו. מצפה מאיתנו שנוותר בבית, 
נוותר בבית הכנסת, נוותר לשכנים בבנין, כך נחסוך אינספור מחלוקות קטנות 
כדי  שלנו  הכבוד  על  קצת  לוותר  צריך  בינינו.  חינם  שנאת  שמרבות  ומיותרות 

לעשות נחת רוח לקב"ה, להתפשר כדי לא לצער אותו יתברך.

יש לנו איזה נטיה טבעית להתמקד בחסרונות של הזולת ולהדחיק הצידה 
ממנה,  להתעלם  ומתקשים  חיובית  מידה  איזו  כשמגלים  גם  מעלותיו.  את 
שמאפילים  חסרונות  אלו  אי  כשמוצאים  ההתלהבות  את  לקרר  משתדלים 

עליה...

כשאוהבים, לא רואים את הפגמים. ככל שאדם ירגיש את עצמו יותר קרוב 
לרעהו, כך יעלמו כל פגמיו וחסרונותיו של הזולת.

יהודי צריך להשתמש בדיבור הקדוש כדי להתפלל על עם ישראל, לבקש 
שיש  הזאת  הפנימית  הגחלת  את  וברגישות  בעדינות  ללבות  ישראל,  עם  על 

אצל כל יהודי, כי כולם רוצים את ה', יהודי לא יכול לחיות בלי ה'.

כך אני אכאיב לך. כמו שמנעת טוב ממני, שיכולת לעזור לי ולא רצית, כך אני 
אמנע ממך. ונטירה? אדם מיטיב אומנם למי שלא היטיב לו אך הוא לא שוכח, 

הוא עדיין שומר טינה.

מה  חנון.  היה  אתה  אף  חנון  הוא  מה  מהלב.  למחוק  לסלוח,  למחול,  צריך 
מישראל  ואחד  אחד  מכל  דורש  הקב"ה  אם  רחום.  היה  אתה  אף  רחום  הוא 
עם  בטרוניה  בא  הקב"ה  אין  כי  יכולים.  שאנחנו  סימן  זה  ולסלוח,  למחול 

בריותיו לדרוש מהם דבר שהוא למעלה מכוחם.

יש אמת ויש אמת לאמיתה. אמת זה הדברים המוחלטים אבל בשטח זה 
לא עובד, בשטח צריך משהו שיעזור לנו להתקיים. מה יקרה אם אני אבוא עם 
האמת לילד שלי ואני אגיד לו: באמת שמגיעות לך עכשיו שתי סטירות ואני 
אזרוק אותן מן הבית. אז מה יצא מזה? מה יהיה מהילד הזה? אני אאבד אותו 
לגמרי. בגלל שהוא עשה דבר לא טוב אז אני אזרוק אותו? אני אקרב אותו, אני 
אחפש מילים טובות להגיד לו, אני לא אוותר עליו, זאת האמת לאמיתה. אני 
מאמין שבתוך הבן הזה טמונה אמת נעלמה עצומה ונפלאה. צריך רק לחפור 

ולמצוא אותה, לא להתייאש.

הנהר  ליד  עבר  הוא  בדרכו  שבויים.  פדיון  למצוות  הלך  יאיר  בן  פנחס  רבי 
גינאי, וביקש מהנהר שיחלוק לו את מימיו, כדי שיוכל להמשיך בדרכו. לאחר 
דין ודברים בינהם נחלק הנהר לשניים, ורבי פנסח בן יאיר עבר בו. הגמרא (חולין 
נס  לו  שנעשה  יאיר  בן  פנחס  רבי  של  גדולתו  את  מכך  שרואים  אומרת  ע"א)  ז, 

כמו שנעשה למשה רבינו ולשישים רבוא מישראל- שנחלק להם הים.

תלמידיו של רבי פנחס, שנשארו מעברו הראשון של הנהר, שאלו את רבם 
האם גם הם יכולים לעבור מבלי לחשוש שהנהר יסגר עליהם? ענה להם רבי 
פנחס: מי שיודע על עצמו שלא ביזה בן ישראל מימיו, ולא הקל בכבודו, הוא 
זה שיכול לעבור ללא חשש. הקב"ה עושה ניסים גלויים, מעל לטבע, למי שחי 
ולא  לפגוע  לא  לצער,  לא  לבייש,  שלא  ונזהר  הטבע!  מעל  שלו  החברים  עם 

להקל בכבודו של בן ישראל! " (אדרבה, תן בליבנו).

כמה כוח יש למילים טובות. מילה אחת של פירגון יכולה להחיות בן אדם, 
לא מיד שוכחים אותה. "הבן שלך מאיר את כל הבניין", "הנכד שלך מאיר את 

כל המניין", אתה יודע מה זה יעשה לאבא הזה? לסבא הזה?

כלפי  גם  שכוונה  שבו,  ישראל  באהבת  היה  ידוע  זצ"ל  מויזניץ  האדמו"ר 
יהודים שאינם שומרים תורה ומצוות. כשנשאל- האם יש סיבה לאהוב יהודי 
פורק עול? ענה ואמר: מוטב לי לתת בעולם הבא דין וחשבון על אהבת חינם 

ולא על שנאת חינם.

אחרי מיטתו של רבי משה פיינשטיין זצ"ל בדרך לשדה התעופה בארה"ב 
וזעקה  תמרורים  בכי  שבכתה  מראה,  לפי  מודרנית  אמריקאית  אישה  הלכה 
בקולי קולות "רבי פיינשטיין, איפה אתה? למה עזבת אותי?" כשנשאלה אם 
היא משפחה אמרה - "אני יותר ממשפחה" וסיפרה שבמשך ארבעים ושתים 
שנה היתה מטלפנת מדי יום שישי לגדול הדור, ושואלת שתי שאלות בהלכה: 
לא  פעם  אף  משה  ורבי  שבת.  מוצאי  שעה  ובאיזו  נרות  הדלקת  שעה  באיזו 
של  דקות  שתי  ובסיום  בריאותה  מצב  על  שאלות  אותה  שאל  תמיד  התרגז, 

שיחה היה מברך אותה בשבת שלום ושבוע טוב. ארבעים ושתים שנה. 

זה  כאן  מבקשת  בעצם  שהיא  שמה  שהבין  מתוך  והסבלנות?  הכוח?  מאיפה 
תשומת לב. ("אדרבה, תן בלבנו")

התפלל  ז"ל  האר"י  לו.  יש  כוח  איזה  בתמימות,  נשבר,  לב  מתוך  דיבור 
בעיר  אחד  איש  שיש  השמים  מן  לו  כשהראו  הנוראים.  בימים  עצומה  בכוונה 
ושאל  לאיש  קרא  עיר,  לאותה  האר"י  נסע  ממנו,  יותר  טוב  שהתפלל  פלונית 
אותו: "בן תורה אתה?" אמר לו: "לאו". "ולהתפלל אתה יודע?" אמר לו:"לאו". 
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וזה,  זה  בדף  וזה,  זה  בספר  תפתח  תשמע,  אדם  לבן  להגיד  יכול  לא  אתה 
מלוקט  הכל  הרי  לשיעור,  לבוא  צריך  לא  בכלל  אתה  ותקרא.  וזה  זה  בעמוד 
מספרים, אבל זה לא ככה. כשאדם מדבר, אומר דברי תורה, הוא לא רק נותן 
את מה שהוא קרא פה ושם, הוא מחבר את זה עם הנשמה שלו. עצם זה שהוא 
עומד בפני צבור ומדבר, אז ה' מוריד לו אור כזה שפתאום הוא מרגיש משהו, 
בוער בו משהו, הוא חייב להוציא לאור את האור הזה שה' האיר בו, בזכות זה 

הוא יזכה לקבל עוד אור ועוד שפע, וככה להשפיע ולקרב עוד יהודים אל ה'.

אחד  טובות  במילים  להרבות  מזו.  גדולה  יותר  חובה  אין  חובה.  זה  אהבה 
ובמילים  באהבה  להרבות  צריכים  הורים  הלב.  את  שמשמחות  במילים  לשני. 
חמות לילדים שלהם. ילדים אחרים פוגעים בהם, מביישים אותם, וכשבאים 
הביתה וזוכים לתמיכה, לאהבה, זה ממש מרפא אותם. וככה בין בני זוג, ועם 
שכנים, ועם חברים בישיבה או במקום העבודה, אין לנו את הפריווילגיה לא 
מאוחר  שיהיה  לפני  המאמצים.  כל  את  בזה  להשקיע  צריך  השני.  את  לאהוב 

מדי ח"ו. כמו בסיפור הבא:

אחיות זרות

את סיפורי הכואב והאישי בחרתי לשלוח דווקא אליך, מכיוון שהוא מלא 
ובעיקר  רגש,  עניין,  הרבה  באומנות  שוזר  אתה  המרגשים  ובסיפוריך  מסר, 

זוכים מהם ללקח ראוי.

יש לי אחות, הקטנה ממני במספר שנים, ושמה נעמי. מאז שאני זוכרת את 
עצמי לא הסתדרנו. על כל דבר פעוט רבנו והתקוטטנו. אמי קיוותה שכשנגדל 
גדלה  שגדלנו  ככל  (ולצערנו)  לצערה  אך,  גדולה,  באחווה  ונחיה  יסתדר  הכל 

האיבה והטינה שרחשנו זו לזו, ואין צורך להרחיב.

היחסים העכורים הפכו עכורים יותר לאחר נישואיי, במיוחד לאחר שזכיתי 
"הצעד  על  מאד  כעסה  אחותי  בישראל.  נאמן  בית  ולהקים  בתשובה  לחזור 
אבא  התעצבנה,  אמא  לגמרי.  קשר  איתי  ניתקה  וכמעט  שעשיתי  הקיצוני" 
לזו.  זו  זרות  שהפכנו  עד  וגבהה,  הלכה  בינינו  החומה  לשווא,  אך  לגשר,  ניסה 

מה נורא.

חלפו שנים. נולדו לנו ילדים מתוקים ורוויתי מהם נחת יהודי כשר. אחותי 
אף היא נישאה, ונולדה לה בת יחידה, מרגלית שמה. כעבור מספר שנים היא 

התגרשה.

לפני כעשרה חודשים התקשרה אלי אמי וסיפרה לי בצער ובבכי שאחותי 
הרגשתי  אך  די,  בלי  עד  הצטערתי  בגופה.  מקננת  האיומה  המחלה  חלתה, 
שהניתוק כה גדול ביננו כך שאינני מסוגלת לנסוע לבקרה ואף לא להתקשר 
מדי  כחיץ.  עמדה  רבות  שנים  בת  טינה  לעודדה.  או  בצערה,  להשתתף  אליה 
יום שאלה אותי אמא: "נו, התקשרת כבר לאחותך להתעניין בשלומה?" ואני 
את  לי  ואין  גדול  כה  הנתק  מסוגלת,  לא  אני  "אמא,  ברגישות,  לה,  השבתי 
הכוחות לאחות אותו". כמה מצער... כמה מצער... אמי היתה שבורה לחלוטין, 

אך אני הדחקתי זאת וניסיתי לשמור על שגרת חיים מבלי הענן השחור הזה.

בשבוע שעבר, יומיים לפני בדיקת חמץ ניקיתי ביסודיות את הבית ולפתע 
ננערתי, פניתי לבעלי: "יצחק, אני בשיא המרץ עסוקה בניקיון הבית מהחמץ 
ומה עם ביעור החמץ שבלב? מתי אבער אותו? אחותי חולה ומיוסרת במחלקה 
האונקולוגית ואני לא נוסעת, לא מתעניינית, די! אני חייבת לבער את החמץ 

שבקרבי! אני נוסעת".

כעבור חצי שעה התחרטתי על ההחלטה הזו והורדתי אותה מעל סדר היום. 
שאלתי את עצמי "מה עובר עליך? מחרתיים בדיקת חמץ, להיטלטל שעתיים 
באוטובוסים? זה לא הזמן! עדיף להיערך לחג מאשר לסבול את הדרך הארוכה 
ללא  מכיסו  שלף  בהתלבטותי  שהבחין  בעלי  אחותי.  של  האשפוז  למחלקת 

חזור!  הלוך  מונית  והזמיני  אלו  שטרות  קחי  וביקש "רעייתי  ש"ח  היסוס 300 
אבל אנא סעי עכשיו, לא לדחות, הקץ לדחיינות. אחותך מחכה לך".

העצובה,  למחלקה  נכנסתי  ונסעתי.  מונית  הזמנתי  בזריזות,  התארגנתי 
אחותי.  מאושפזת  בו  החדר  היכן  לברר  האחיות  לדלפק  בהססנות  ניגשתי 
נכנסתי לחדר בצעדים איטיים מחפשת מילים לפתוח בשיחה. הבטתי בחולה 
ששכבה שם מחוברת למכשירים, והחלטתי שחלה פה טעות. האישה ששכבה 
במיטה לא דמתה כלל וכלל לאחותי הבריאה והחסונה. שכבה שם אישה רזה, 

שדופה ממש, עצמותיה בולטות ולבנה כסיד...

דמי  כדורית  עד  והזדעזעתי  המיטה  על  הדבוקה  בפתקה  התבוננתי 
האחרונה, אכן, זו אחותי! נשמתי עמוק, ונשאתי תפילה קצרה שהביקור יישא 
פירות מתוקים. צעדתי לעברה בחשש ולחשתי "נעמי, נעמי שלום". היא פקחה 
עיניה בכבדות, היא זיהתה אותי ומיד נפלו כל המחיצות, החומות והמגדלים.

חיבקתי אותה, נשקתי לה ואמרתי: "נעמי, אני מבקשת שנפתח דף חדש 
מעומק  סליחה  מבקשת  אני  אמיתית,  אחיות  אהבת  של  וידידות,  חיבה  של 
הלב על כל פגיעה ועלבון שגרמתי לך, על שהייתי אחות רעה ולא מתחשבת, 
וסליחה נוספת על כך שלא באתי עד היום לבקרך. בואי ונהיה אחיות, אף פעם 
לא מאוחר. אני רוצה שנאהב זו את זו, ונמחל  זו לזו, אני מאד אוהבת אותך."

אחותי רעדה מרוב התרגשות, דמעה וביקשה את סליחתי. סלחתי. בכינו 
שעשינו.  הרע  והניתוק  הקור  על  עצמנו,  על  הורינו,  על  ארוכות,  דקות  במשך 
ניסינו להדביק שנים ארוכות של עוינות, בדמעות לחות של חמלה. יותר משעה 
ישבתי לצידה, אחר כך הובלתי אותה בכיסא גלגלים ל"טיול" במחלקה, ושוב 
שוחחנו וצחקנו על משובות הילדות שהובילו לנתק, ועכשיו חיבור. היינו יחדיו 
ואני  פעמים  וכמה  כמה  לפחות  הקיאה  היא  במהלכן  רצופות,  שעות(!)  שש 
שביכולתי  מה  כל  את  עשיתי  אותה.  ודובבתי  עודדתי  באהבה,  אותה  ניקיתי 

כדי לשמחה, והצלחתי.

כשהיא  להיפגש  שנזכה  התפללתי  ובליבי  ושמחה  אושר  הקרינו  פניה 
בריאה לחלוטין בביתי או בביתה. שנזכה לעידן של שלום ואחווה מבלי חרבו 
נרדמה כשחיוך על פניה.  המוות. כעבור שש שעות היא  המאיימת של מלאך 
טוהר  של  עונג  תחושת  עצומה.  הקלה  בהרגשת  לביתי  ושבתי  מונית  הזמנתי 

אפפה אותי, כי עשיתי עם עצמי ביעור חמץ אמיתי! יש לי אחות חדשה.

למחרת ב-6:00 בבוקר הטלפון מצלצל בביתי. על הצג אני מבחינה במספר 
קול  עמה.  ולשוחח  להמשיך  כולי  מאושרת  עניתי,  אחותי,  נעמי  של  הפלאפון 
כשעה  לפני  נעמי.  אחותך  הבת של  אני, מרגלית  נשמע ואחריו: "זו  חנוק  בכי 
בשעה  ההלוויה  פתאומי,  באופן  הידרדר  מצבה  לידה!  פה  אני  נפטרה!  אמא 
מוטב  אותה,  לבקר  שבאת  לי  לספר  הספיקה  עוד  אמא  12:00בצהריים, 

מאוחר... ושוב בכי.

חשבתי שאני הוזה. ריבונו של עולם! הרי כמעט פספסתי אותה. כיצד היו 
נראים חיי אילו לא נפרדתי ממנה בחיוך גדול. איזה נס היה לי שתפסתי את 
חז"ל:  אמרו  כך  על  עלי...  ריחמו  השמים  מך  ממש,  האחרון  ברגע  ההזדמנות 
מצווה  לפספס   , להחמיץ  ניתן  לעיתים  תחמיצנה".  אל  לידך  הבאה  "מצווה 
ערניים  להיות  עלינו  כמה  אוי,  החיים.  בשארית  אובדנה  על  ולבכות  בשנייה, 

שהמצווה לא תברח לנו ונפסידה.

הנ"ל  הסיפור  את  סיפרתי  חמץ)  בדיקת  של  (ביום  שבעה  כשישבתי 
הנ"ל  בהקשר  וסיפרה  מאד  התרגשה  הנשים  אחת  לנחמני.  שבאו  לידידותיי 
את הסיפור שהתרחש במשפחתם, הקשור בהחמצת מצווה. סבתא התארחה 
בביתם בשבת קודש. היא היתה אישה צעירה ומלאת חיות, בת 62 בסך הכל. 
לקראת סוף הסעודה היא ביקשה מבנה: "משה, תביא לי בבקשה את הברכון 
שלי עם האותיות מאירות העיניים, אני רוצה לברך עכשיו ברכת המזון". ומשה 
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סבתא  הזימון".  אחרי  ותברכי  נזמן  קודם  אבל  אמא,  גמור,  "בסדר  נענה: 
התעקשה: "אבל אני רוצה לברך עכשיו!" והבן עונה: "אמא, אין בעיה, אנו עוד 

שתי דקות מזמנים ומיד תוכלי לברך, גם זה עכשיו...".

כעבור דקה נשמט ראשה של הסבתא ודום לב קטע את פתיל חייה, כרצון 
ההשגחה העליונה. 

כן, היא נפטרה ללא ברכת המזון... מה חבל!

•••
אדון לוי, בעלי שליט"א ביקש להוסיף וורט יפה לסיום: 

אנו אומרים בליל הסדר: "שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה הלילה הזה 

ה ִפלָּ תְּ

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

שפתאום  זה  הזה,  החיבור  הזאת,  הדבקות 

מרגישים אותך בתוך הלב, זה לא צפוי, זה מופיע 

פתאום, לא מבינים איך קורה הפלא הזה.

עומדים מתחת לעץ בזמן חצות סמוך לציונו 

מגיע,  זה  ופתאום  הנביא,  שמואל  של  הקדוש 

אוהב  אני  ה'  להגיד  להפסיק  אפשר  אי  פתאום 

ויש  דיבורים,  הרבה  עוד  לדבר  צריך  אבל  אותך, 

עניין  אותו  על  שעה  חצי  שזה  הרצון  עבודת  את 

מיני  כל  ועוד  אותו,  לתקן  רוצים  כך  כל  שאנחנו 

אבל  אבא,  איתך  עליהם  לדבר  שרצינו  דברים 

רק  יש  כלום,  אין  אז  הזו,  לדבקות  כשזוכים 

אהבה, וזה נכנס איתנו לאוטו בתום השעה, וזה 

הבניין  של  במעלית  וגם  בתפילה,  אותנו  מלווה 

זה  שמרגישים,  בלי  שהוא,  ומתי  ספרא,  בככר 

נעלם. נוחתים וממשיכים בהתמודדות. 

הזמן?  כל  לא  למה  למה?   - עולם  של  ריבונו 

אתה לא רוצה לשמוע את דיבורי האהבה שלנו?

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

אותי,  כשמביישים  אותי,  כשמבזים 

כשצועקים עלי, במיוחד כשאחרים שומעים, אני 

שזה  יודע  שאני  ואפילו  רגע.  באותו  למות  רוצה 

כפרת עוונות, והמתקת דינים, וצריך לשמוח עם 

זה, ולהגיד תודה לשני על "המתנה" שהוא שלח 

הלב  את  לנקות  מצליח  לא  אני  לי,  קשה  זה  לי, 

ולא  שעות  כמה  מתאפק  אני  אם  וגם  באמת, 

אומר מילה, בסוף זה יוצא. בסוף אני אומר לשני 

מה אני חושב על ההתנהגות שלו.

הלב  את  לנקות  אותי  למד  עולם,  של  ריבונו 

בשלמות, באמת לשמוח עם כל בזיון, לזכור שיש 

לי אותך, יש לי לאן לברוח, יש לי איפה להירגע, 

אני לא לבד בנסיונות האלה, אתה תמיד איתי.

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

אל תתן לי להתרגז משום דבר.

הזמנו מכונת כביסה חדשה והבטיחו שיגיעו 

ברשימות  לא  שאנחנו  מגלים  ופתאום  היום 

שלמנו  פה,  קורה  ומה  להיום,  ההובלה  חב'  של 

בסדר,  לא  וזה  זה,  על  ובנינו  לנו,  והבטיחו  הכל, 

דבר,  שום  אותנו  מעניין  ולא  עובדים,  אתם  ואיך 

ואפשר בשניות להתלקח ולהפוך לגוש של כעס 

ועצבים.

ריבונו של עולם, ביום שלנו יש הרבה תיקונים, 

הרבה שיבושים, לא תמיד זה הולך לפי התוכנית, 

ולזכור  להגיד  אותנו  למד  שבשמים,  אבינו  אנא 

החיים:   של  המחץ  במשפט  ולהאמין  ולהרגיש 

ככה ה' רצה.

שבת שלום!
מנחם אזולאי

כולו מצה". שבכל ימות השנה אנו גם מקיימים מצוות וגם מחמיצים מצוות, 
מפספסים אותם בגלל כל מיני תירוצים, דחיות וכו', אך הלילה הזה, ליל הסדר 

כולו מצה, אנו עסוקים רק במצוות, ולא מחמיצים אף מצווה.

מי ייתן וגם במשך כל השנה לא נחמיץ הזמנויות.

•••

אודה לך מאד אם תפרסם סיפורים אלו, ואם מישהו יתחזק מהם יהא זה 
לעילוי נשמת אחותי עליה השלום.

(מתוך סידרת ספריו של הרב יעקב (קובי) לוי)
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פניני בית לוי
שע"י בית הכנסת "בית לוי" רח' יוסף חכמי 48, מדורגי בית וגן ירושלים

כי תצא

בס"ד

399 מס'  ן  ו גלי
יציאת שבת: י־ם 19:19, ת"א 19:21

”ויהפוך ה‘ אלוקיך לך את הקללה לברכה“
שהרי  זצ“ל:  מדובנא  המגיד  שאל   - להבין  יש 
סופם  היה  מה  לספר  המקום  כאן  אין  לכאורה 
הסיבה  רק  מובאת  כאן  שהרי  בלעם  קללות  של 
 - אמנם  ה‘?!“  בקהל  ומואבי  עמוני  יבוא  ש“לא 
משל:  פי  על  הדבר  את  להבין  ניתן  המגיד  תירץ 
סוחר אחד שב מן היריד בלייפציג ועגלתו עמוסה 
סחורה לעייפה. בדרך הגיע אל מקום אחד ובו גשר 
שעת  זו  שהייתה  מכיוון  סכנה.  בחזקת  שהיה  צר 
במקום  ללון  להסתכן,  לא  הסוחר  החליט  לילה 
כצפוי,  השכם.  בבוקר  למחרת  בדרכו  ולהמשיך 
בבוקר השכם קם הסוחר וניגש לתת מספוא ותבן 
לסוסים והנה כאשר נכנס לאורווה ראה להפתעתו 
לבכות  הסוחר  החל  נגנבו!...  והסוסים  העגלה  כי 
בכי גדול על סחורתו היקרה ועל הסוסים היקרים 
את  הסוחר  שם  ברירה  בלית  שנגנבו...  והנאמנים 
עבר  כאשר  רגלי...  הדרך  אל  ויצא  שכמו  על  שקו 
לפתע  ראה  פרסאות  שלוש  של  מרחק  הסוחר 
עגלון אחד נוהג בעגלתו! מיהר הסוחר והשיג את 
את  השיב  כך  ומשום  הסוחר  את  שהכיר  העגלון 

העגלה המלאה לבעליה ללא אומר ודברים.
אומר  ללא  לידיו  המושכות  את  הסוחר  קיבל 
ודברים. כאשר ראה הגנב את טוב ליבו של הסוחר 
הרהיב עוז ובקש שכר על כך שהעביר את הסוסים 
רבה  טרחה  באשר  המסוכן  הגשר  את  והעגלה 

הייתה כרוכה בכך...
כאשר שמע הסוחר כן הרים את ידיו וסטר לגנב על 
לטובתי  האם   - הסוחר  צעק  שכמותך!  גנב  לחיו! 
מיניה  לא  הקשה?!  בדרך  הסוסים  את  העברת 
והקב“ה  גניבה  מעשה  עשית  אתה  מקצתיה!  ולא 
מגיע  לא  לך  אולם  ממוני...  את  לי  השיב  ברחמיו 

פרס על כך!...
את  שכר  בלק   - המגיד  אמר  הנמשל:  גם  הוא  כן 
הפך  ברחמיו  והקב“ה  ישראל  את  שיקלל  בלעם 
לטעות  בלעם  עלול  כן  ואם  לברכות  הקללות  את 
הברכות  באו  ידו  על  שהרי  שכרו,  את  ולבקש 
כן מסיים הכתוב ומסביר ”ויהפוך ה‘  על  לישראל. 
אלוקיך לך את הקללה לברכה כי אהבך ה‘ אלוקיך“ 
- לא על ידו של בלעם באו הברכות לישראל אלא 

הקב“ה הפך אותן לברכות באהבתו את ישראל!...

נלמד מהפרשהגדול המחטיאו יותר מן ההורגו

”כי יהיה לאיש בן סורר ומורה איננו שומע בקול אביו ובקול אימו.“
לסוף  תורה  הגיעה  סופו,  שם  על  נהרג  ומורה  סורר  בן  רש“י  ומפרש 
ועומד  מוצא,  ואיננו  לימודו  ומבקש  אביו  ממון  שמכלה  סוף  דעתו, 
בפרשת דרכים ומלסטם את הבריות, אמרה תורה ימות זכאי ואל ימות 
לגבי  הכתוב  את  מפרש  בעצמו  רש“י  הרי  המפרשים  ומקשים  חייב. 
ישמעאל  ”באשר הוא שם“ - לפי המעשים שהוא עושה עכשיו הוא 
נידון, ולא לפי המעשים שהוא עתיד לעשות ולמה כאן הדבר שונה, 
שעל  זיע“א  מקוצק  מנדל  מנחם  הרב  ומתרץ  סופו?  שם  על  שנידון 
על  ונידון  סורר ”ומורה“.  בן  שלו:  התואר  שם  סוף  הכוונה,  סופו  שם 
המורה, שלא די שהוא בעצמו סורר, אלא גם ”מורה“ לאחרים ללכת 
חמור!  כ“כ  עונשו  ולכן  ההורגו“...  מן  יותר  המחטיאו  ”וגדול  בדרכיו 
מתחיל  שהוא  אבל  לחכות,  עוד  אפשר  רקוב,  עצמו  שהוא  זמן  כל  כי 

להיות ”מורה“ לאחרים, אין זמן לחכות ועונשו צריך להגיע מיד... 
 וכתב הרב גדולת מרדכי לבאר את הפסוק: ”לא טוב היות אדם לבדו“ 
גיבורים  ואינם  עליהם  גבר  שיצרם  רשעים  יש  י“ח):  ב‘-  (בראשית 
פתוחים  תשובה  ושערי  עליהם,  הרחמנות  גדולה  יצרם.  את  לכבוש 

לפניהם.
אחרים,  עימם  לסחוף  שמחליטים  אלו  הם  מהכל  יותר  הגרועים,  אך 
חוטאים ומחטיאים את הרבים, חטא הרבים תלוי בהם (אבות ח‘- י“ח) 
תשחיתו  מדוע  נזעק:  ואליהם  תשובה  לעשות  בידם  מספיקים  ואין 

אחרים עמכם? אם אתם בגדר של ”לא טוב“- היו לפחות ”לבדכם“.
ולפי זה נבין מדוע אוסרת התורה לתעב מצרי ואדומי (כ“ג- ח‘) ואילו 

את עמון ומואב מצוה לתעב, ואסור לדרוש בשלומם לעולם.
וביאר רש“י הא למדת שהמחטיא לאדם קשה לו מן ההורגו, שההורגו 
הורגו בעולם הזה, והמחטיאו מוציאו מן העולם הזה ומהעולם הבא. 
לא  שטיבעום  מצרים  וכן  נתעב  לא  בחרב  שקידמום  אדום  לפיכך 
שעצם  ואע“פ  לתעבם  מצוה  שהחטיאום  ומואב  עמון  אבל  נתעב. 
ההריגה היא קשה ביותר שהורג אותו ואת זרעו. בכל זאת קבעו חז“ל 

שהמחטיאו  קשה יותר כיון שהמחטיא 
 פוגע בנשמה בנצח ובתכלית. 

ומסופר על נפוליאון כשהתחיל ברעיונו המהפכני נגד השלטון הרודן 
חששו  ובחירה,  דת  וחופש  זכויות  בשוויון  הוא  ודגל  הדוכסים,  של 
גדולי ישראל מאחווה וקירוב זה אל הגויים. העדיפו החכמים להמשיך 
וסכנת  הכבדים  המיסים  בתשלומי  הדוכסים  עול  תחת  ולהתענות 
ולעמוד  והבדל  הפליה  ללא  יחדיו  לחיות  מאשר  התמידית  הנפשות 

בסכנה רוחנית ומשום שגדול המחטיאו יותר מן ההורגו.    

בברכת שבת שלום,
רב בית הכנסת

כניסת שבת: י־ם 18:08, ת"א 18:23



סיפור השבוע

מספרים על הגאון רבנו שמעון ”וורנר“ המחבר תוספות 
רשע  מלך  היה  בזמנו  משנה,  סדרי  שישה  על  ישנים 

שהיה מחפש דרכים לנקום מישראל.
חפש ומצא תחבולה באמרו שהוא נינו של המן הרשע. 
ואמר  תכף,  שיבא  הראשי  הרב  אחר  שלח  עשה?  מה 
לו, תדע שאני דורש מכם אותו הסכום שלקחתם מזקן 
זקני, עליכם להחזירו לי במשך שנה אחת. ובסוף הזמן 
אני רוצה את כל הכסף שלי יחד עם יהודי אחד ששמו 
מרדכי כדי לתלות אותו מידה כנגד מידה, ואם לאו אני 
לא נותן גזירת גרוש על ישראל כי אם אחת דתו להשמיד 
חס וחלילה, ולא נתן להרב הראשי לדבר מאומה, ותכף 
שלח  הביתה,  הראשי  הרב  בבא  מביתו.  שלחו  ומיד 
אמרו  לעשות.  מה  להתיעץ  הרבנים  כל  את  לאסוף 
אלא  לנו  אין  זאת,  גרמו  עוונותינו  כי  אחד  בפה  כולם 
שמים.  ולרחמי  בתשובה  ישראל  בני  עדת  את  לעורר 
אלו  ימים  בחמישה  תענית,  רצופים  ימים  חמשה  גזרו 
טהרה.  מקוה  אחר  כנסיות  בבתי  ישראל  כל  נכנסו 
התחילו בקריאת תהלים ובבקשת סליחות, כך המשיכו 
הרביעי  ביום  הפסק.  בלי  במשמרות  רצופים  ימים  ג‘ 
מטתו  יד  על  מצא  המלך פתאום משנתו  בבקר נתעורר 
כמעט  ופניו  ובלוי  קרוע  בזיון  בלבוש  אחד  יהודי  עומד 
בולטות  והציציות  עליו,  להסתכל  ומאוס  מושחתות, 
כעס  המלך  הזקן,  עד  כמעט   ארוכות  והפאות  מבחוץ, 
הזה  ליהודי  להכנס  לתת  העיזו  איך  בו   בערה  וחמתו 
אצלו פנימה? מאת השם היתה זאת שלקח נשקו בידו, 
ואחרי  בתחילה  השומרים  את  להרוג  כדי  החוצה  ויצא 
כן את היהודי. כשיצא לחוץ, עוד לא הספיק לראות את 
אותו  וזרק  קל  רוח  אותו  נשא  פתאום  הראשון,  השומר 
רחוק כמה פרסאות בתוך איזה בית קברות גדול מאוד, 
אשר חומת בית הקברות והכתלים היו גבוהים ומגיעים 
צמא  מהמטה  שקם  ערום  עודנו  והוא  לשמים,  כמעט 
ורעב, ולא ידע מה לעשות, מסתובב בין המתים, ולא היה 
ומצטער.  בוכה  היה  היום  חצי  עד  משם,  לצאת  דרך  לו 
עד  שמים  מרומי  אותו  השליכו  לו,  קרה  פתאום  זה  מה 
איש  ראה  ובינתיים  ממנו.  נסתרה  ובינתו  הארץ,  תהום 
לשמים,  מגיע  וראשו  מהבריות,  ומשונה  לפניו,  קבצן 
ועל כתפו ילקוט מלא לחם, וסיפר לו המלך את כל מה 
שעבר עליו. ואמר שהוא המלך, וכאשר יצא היום בבקר 
אל המעקה אשר בביתו הושלך הנה, ואינו יודע איך ועל 
מה, והוא נמצא כאן ערום ויחף, רעב וצמא, הקבצן לא 
לו  ונתן  גדול  לחם  ככר  מילקוטו  הוציא  רק  דבר  לו  ענה 
והלך. ביום השני בא עוד הפעם הקבצן שוב, נתן לו עוד 
לחם והלך ולא דבר אתו מאומה, כך עבר כל היום פה? 
המלך נתן קולו בבכי, ובקש ממנו להוציאו מבין המתים 
להביאו בין אנשים חיים, ואם לאו הרי הוא הולך למות 
מרוב הפחד ועגמת נפש. בהיותו בודד בין קברי המתים 
מכאן  רחוק  לא  ויאמר,  הקבצן  ויען  המצבות.  על  ועיניו 

יש יער גדול שעושים שם שחיפים.
אם  מלאכה,  הבעלי  את  לשאול  אלך  לעבוד  רצונך  אם 
יש מקום לקבל אותך ביניהם ויאמר המלך כן הנני מוכן 
לקבל עלי כל מיני מלאכה קשה ובזויה שבעולם ובלבד 

הגזירה שהתבטלה
להיות בין אנשים חיים. למחר בא הקבצן ויוציאהו משם 
למצוא  ידע  לא  אשר  עצים  מלא  גדול  יער  לתוך  ויקחו 
בעלי  בתוך  ימים  שבוע  ישב  ושם  ומוצאיו,  מובאיו  את 
המלאכה. ובסוף השבוע בא הקבצן עוד הפעם וישאלהו 
מה מעשיך עתה? יש לך קורת רוח? אמר לו בודאי טוב 
שבתי פה משבתי בבית הקברות. אך אם היית מוצא לי 
עבודה אחרת נוחה מזה. כי מימי לא הלכתי בכגון אלה. 
אמר לו הקבצן במקום אחד נדרש סופר ואתה אמרת כי 
כן.  לו  אמר  העמים  לשונות  יודע  אתה  בודאי  היית  מלך 
כמה שפות אני יודע, אז אמר הקבצן אשאל מהם ומחר 
אביא לך תשובה, וכן היה. בבוקר בא ולקחו משם לכפר 
אחד גדול, ושם נעשה מנהל המשק. עבר שבוע ימים בא 
יותר  עוד  מקום  לך  מצאתי  לו  ואמר  הקבצן  הפעם  עוד 
לו  אמר  העיר,  אנשי  על  ושופט  שר  שתהיה  מזה  גדול 

המלך מי יתן והיה.
לקחו והביאו לעיר אחת גדולה, ונעשה שם לשר ושופט. 
האם  לו,  ואמר  הפעם  עוד  הקבצן  בא  שבוע  עוד  עבר 
לפי  אך  ויפה  טוב  הכל  לו  אמר  מזה?  רצון  שבע  אתה 
במה  מלכותי  כסא  על  בשבתי  מלך  שהייתי  המדרגה 
אתה?  עיר  מאיזה  הקבצן  לו  אמר  ושופט?  שר  נחשב 
אמר לו ממקום פלוני. אמר לו בן כמה שנים אתה? אמר 
לו בן שלושים ושתים שנה. אמר לו ואם אני אעביר אותך 
לעיר שלך ואחזיק בידך ואכניס אותך לביתך מה תתן לי? 
אמר לו מה שאתה רוצה אמר לו אני מפחד ממך שאתה 
תחת  אשר  היהודים  על  תגזור  שמא  רע  לאיש  דומה 
עשרת  של  גדול  סכום  מהם  לקבל  גזרה  איזה  רשותך 
אחד  יהודי  מישראל  תדרוש  שמא  או  כסף  ככר  אלפים 
חזרה  בינתו  אלו  דברים  כששמע  לתלותו?  מרדכי  בשם 
אמת  ולישראל  לשם  חטאתי  ואמר,  רגליו  על  נפל  אליו, 
אלו,  צרות  עלי  באו  מה  בשל  ידעתי  עתה  שאמרת,  מה 
אני מתחרט בכל ליבי. והיה אם תביאני למקומי, ותשבני 
החופש  את  עמך  לבני  אתן  אני  כבראשונה  כני  על 
והשלווה שישמרו את תורתם כפי רצונם. אמר לו תכתוב 
לי כל מוצא שפתיך. המלך כתב וחתם בחתימתו חתימת 
המלך כי נתבטלה הגזירה, ועוד קורא ליהודים דרור. אז 
של  הדלת  יד  על  והביאו  ראשו  בבלורית  היהודי  נשאו 
ארמונו, ומצא שם החיילים מזוינים עומדים על המשמר 
תכנס  הקבצן  לו  אמר  אותו.  יהרגו  שמא  מלהכנס  פחד 
שהיה  כפי  מסודר  הבית  כל  ראה  וכשנכנס  תפחד.  ואל 
והבלוי  הקרוע  היהודי  אותו  ראה  פתאום  אך  לכן,  קודם 
רעד  בידו.  והפתקה  מטתו  יד  על  עומד  עודנו  והמשונה 
צערת  למה  אדוני  לי  תסלח  ואמר:  לו,  והשתחוה  המלך 
אותי כל כך? יכלתי מיד לבטל הגזרה ולא יעברו בי מים 
זדונים אלו. אמר לו אותו האיש כמה זמן הצטערת? אמר 
לו זה כמעט שנה. אמר לו תראה את השעון לא עבר יותר 

מרבע שעה וזה פלא. 
אז הבין המלך שזה הכל ענין רוחני, ובקש ממנו סליחתו 

ושלחו בשמחה והגזרה נתבטלה. 
אמר להם רבנו שמשון זכרונו לברכה הכל תלוי בתשובה, 
כי אדם העושה מצוה אחת קונה לו פרקליט אחד. ולימוד 

התורה בטהרה ובתשובה הוא הפרקליט החזק והגדול.



בפרשת השבוע ישנה מצווה של שילוח הקן והשכר המובטח על עשייתה הוא אריכות ימים. בדרך כלל, התורה איננה מפרטת 
את שכר המצוות למעט שניים מהן ששכרן שווה: מצוות כבוד אב ואם (שקשה מאד לביצוע ותמידית) ושילוח הקן (קלה 

לביצוע וחד פעמית)  שבהן מבטיחה התורה ”למען יאריכון ימיך“.
חז“ל מהשוואה זו בשכר המצוות למרות שהקושי בקיומם שונה הגיעו למסקנה: מכיוון שאין אנו יודעין מהו מתן שכרן של 

מצוות, צריך לקיים את כולם.
איתא בפרקי אבות (פ“ה-כב): ”בן הא הא אומר: ”לפום צערא אגרא“ כלומר, לפי גודל הצער – כך הוא השכר.

שלעתיד לבא בעולם הבא, כששוקלים את מעשיו של האדם, בכדי  לדעת מהו השכר שמגיע לו, שקילת המצווה איננה אך 
ורק לפי חשיבות המצווה כלומר, זה לא מחייב שאם היא מצווה ”גדולה“, מקבל הנידון שכר גדול בעבורה, ואם היא מצווה 
”קטנה“ יקבל הוא שכר מועט, אלא מביאים בחשבון גם את כל הטורח שהיה לאדם בכל מצווה ומצווה, ואם התברר שאכן 
עשה מאמצים מרובים בכדי לכבוש את יצרו, ישוכלל שכרו ממעשיו והטרחה שהייתה לו בגין המעשה, ואם לא טרח כלל 

יקבל שכר על המצווה בלבד.
משל למה הדבר דומה: לקיסר גדול שבנה ארמון נפלא, והביא שני ציירים שיעצבו לו את הקירות, ונתן לכל אחד מהם כותל 

אחד ואמר להם: ”מי שיעשה את הציור הכי יפה והכי מושקע, יקבל שכר גדול מחברו.
לשם כך קצב להם הקיסר זמן של שנה אחת. והנה האחד השתדל מאד ובחריצות יתירה דאג לעשות את המלאכה על הצד 
הטוב ביותר, בעוד חברו המופקד על הקיר שממול לא עושה דבר ומסתובב בחוסר מעש ובבטלה במשך רוב שעות היום. 
מבזבז את זמנו על אכילה ושתייה והבלים למכביר. והנה הגיע היום האחרון, החרוץ  כבר סיים את מלאכתו, בעוד העצל טרם 

התחיל. מה עשה?
ביום הסיום, הוא פרש לאורך הקיר - מראה מיוחדת עם עיוותים מיוחדים. זו, ציפתה את הכותל שלו וממנה השתקף על הקיר 

שלו הציור של חברו החרוץ, תוך שהעיוותים שבמראה משווים לציור של השכן גוון מיוחד העולה על הציור המקורי...
והיה הדבר לפלא יותר בעיני כל הצופים.

כאשר בא הקיסר ופמלייתו התפעל מיופי המלאכה של הצייר החרוץ. אבל בראותו את הכותל שממול התפלא עוד יותר. 
שאל הקיסר את יועציו: האם ראוי שה“מעתיק“ יקבל שכר על מעשהו? והרי לא עשה את שביקשתי?! זאת ועוד, הוא לא 

השקיע מזמנו מאומה למעני, ולא רצה לפאר את ארמוני... אלא הערים עלי...
”מה נעשה“? שאלו היועצים זה את זה. ”הכיצד נשלם לו את שכרו? הרי סוף סוף, הקיר שלו הוא יפה משל חברו“... לפתע 
קם הקיסר החכם לקח שק של זהב, הניחו ליד הכותל של החרוץ (והשק משתקף במראתו של העצל) והכריז: ”תודה לכם 

אומנים יקרים, שמתי ליד כל קיר את שכרכם כל אחד כפי פועלו ומעשהו“...
החרוץ לקח את שקו והעצל יצא בפחי נפש... 

פרפראות לתורה

פינת ההלכה - הלכות סליחות וחודש אלול

וברכותיה  שמע  בקריאת  יישן  ולא  ינום  שלא  ותעצומות  בעוז  יתאזר  תשובה,  ימי  ועשרת  אלול  בחדש  סליחות  לומר  הלילה  באשמורת  א.   הקם 
ובתפלה עד גמירא. ומכל שכן שהוא מעוטר בתפלין שאסור להסיח דעתו מהן, וצריך לשמור עצמו בקדושה ובטהרה. ומי שאינו עושה כן, והוא 

מתנמנם בתפלתו עם התפלין, או מתנמנם בתפלה ובקריאת שמע, יוצא שכרו בהפסדו. 
בלב  מפיו,  שמוציא  מה  להבין  לו  ויש  מדות,  עשרה  שלש  ובפרט  יתרה,  ובהכנעה  ובמיתון  ובנחת  בכוונה  להיות  צריכה  הסליחות  אמירת  ב.   עיקר 
ולאמרם  מנהגם  לבטל  וצריך  עושים,  יפה  לא  ובחופזה  רבה  במהירות  שמך‘‘  למען  ו‘‘עשה  עננו‘‘  אבינו  ’‘עננו  לומר  הנוהגים  ולכן  ונדכה,  נשבר 
בהתקרבו  טובים,  ומעשים  מצות  ולהוסיף  שלימה  בתשובה  ולחזור  במעשיו  לפשפש  והסליחות,  הוידוי  אמירת  בעת  לבו  אל  יתן  והחי  במתון. 

ליום הדין שאז שוקלים זכיותיו ועוונותיו של כל אדם.
ג.   אין היחיד יכול לומר שלש עשרה מדות של פסוק ויעבור בדרך תפלה ובקשת רחמים, מפני שנחשב כדבר שבקדושה. אבל אם בא לאמרם דרך 

קריאה בעלמא בטעמי המקרא רשאי.
שאין  מפני  לאומרם,  ליחיד  אין  לעניי ענינן‘‘, ’‘מרנא דבשמיא‘‘,  כגון ’‘רחמנא‘‘, ’‘מחי ומסי‘‘, ’‘דעני  ארמית [תרגום],  בלשון  שנתקנו  ד.   הסליחות 
מלאכי השרת מכירין בלשון ארמי, ורק אם יש מנין בבית הכנסת אומרים אותם, שהצבור אינו זקוק לעזרת מלאכי השרת, שהשכינה עמהם. 

ולכן כשעדיין לא באו עשרה להשלים מנין, ידלג השליח צבור רחמנא ושאר קטעי סליחות הנ‘‘ל, וכשיבואו עשרה יאמרם. 
ה.   האשכנזים תוקעים בכל חודש אלול אחר שחרית, ויסודתם בהררי קודש, לעורר העם בתשובה, ככתוב: ’‘היתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו‘‘.
ו.   מנהג יפה לומר אחר תפלת שחרית מראש חודש אלול עד הושענא רבא מזמור ’‘לדוד ה‘ אורי וישעי ממי אירא‘‘ וכמו שדרשו ’‘אורי‘‘ בראש 

השנה, ’‘וישעי‘‘ ביום הכפורים, כי יצפנני ’‘בסכה‘‘ רמז לסוכה.
ז.   הקמים באשמורת הבוקר לאמירת סליחות, בחודש אלול, וחלש לבם, ורוצים לטעום מיני עוגה ופירות, יש להזהר שאם עלה עמוד השחר אסור 
להם לטעום, מלבד כוס תה או קפה [ובזה מותר אף עם סוכר]. ועל פי הזוה‘‘ק כל שישן בלילה, וניעור, אפילו קודם עמוד השחר לא יטעם כלום, 

ורק מים או קפה ותה מותר. 
לא  אשר  והן ממדות  הן ממעשים רעים  ולשוב בתשובה  טובים,  בתורה ובמעשים  לפשפש במעשיו ולהרבות  הזמן המתאים  הוא  אלול  ח.   חודש 

טובות. ואחד הטעמים שתוקעים בשופר בחודש אלול לעורר העם לתשובה, וכאמור.
ט.   נכון לכוין היטב בברכת ’‘השיבנו‘‘, ולהתפלל על אלה שנטו מתורת ה‘ ויצאו לתרבות רעה, ובפרט אם הם קרוביו, כי ימים אלו נזכרים ונעשים, 

והם ימי רצון ומסוגלים להחזירם בתשובה, על ידי שיערה עליהם רוח ממרום. 
י.   מנהג חסידים ואנשי מעשה לבדוק את התפילין והמזוזות בחודש אלול, ומכל מקום אין חיוב מעיקר ההלכה לבודקן. ואם התפילין נכתבו בידי 
ומנהג  ומחצה,  שנים  שלש  בכל  אחת  פעם  לבודקן  חייב  ההלכה  מעיקר  ובמזוזות  שנים.  כמה  לאחר  אפילו  לבודקן  צריך  אינו  מומחה,  סופר 

חסידות להחמיר לבודקן בחודש אלול מידי שנה בשנה.
יא.  מותר לעשות נישואין בכל ימי חודש אלול, ואין בזה כל חשש לא מצד ההלכה ולא מצד המנהג, והמחמיר בזה אינו אלא מן המתמיהים. ואמנם 
בן ישיבה עדיף שיקדים את נישואיו לערב ר‘‘ח אלול, כדי שלא לגרום הפרעה בסדרי הישיבה בחודש אלול. אך אם לא עלה בידו להקדים, לא 

ידחה החתונה לאחר הימים הנוראים.
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