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 (כא, א) לפניהםואלה המשפטים אשר תשים 

 ע"זי ממעזריטש המגיד הקדוש הרב ל:"כתב וז ח"י אות משפטים' בפ ערבים דברים' בס
 דא המשפטים ואלה על הקדוש הזוהר פירוש לו שיאמר ל"ז הקדוש ט"הבעש מרבו ביקש
 ומעיין אחד אילן שם ויראה אחד ליער שיסע ט"הבעש לו אמר אחת פעם, דגלגולא רזא הוא

, מזויין סוס עם בא אחד איש וראה, שמה ונסע, לביתו ויבא שש עד שמה ויתעכב, תחתיו
 בא כך אחר, המעות עם שלו ארנקי שם ושכח, לדרכו ונסע ושתה ואכל, ויגע עיף היה והוא
 והלך ולקחו, המעות עם הארנקי את מצא והוא, לפוש עצמו והניח, אחד איש עוד שמה
 אשר פתו שמה ואכל, ויגע עיף והוא, רוח ונכה עני אחד איש עוד שמה בא כך אחר, לדרכו
 ושאול, הראשון האיש בחזרה בא אז, ולישן לפוש עצמו והניח, המעיין מן ושתה, לו היה
 ידע לא באמת והוא, כאן שכחתי אשר המעות עם הארנקי הוא היכן העני מאיש שאל

 רצח מכות העני את הכה הראשון זה כי, בקיצור, אליו מדבר שזה מה הבין ולא, מאומה
, לביתו ע"זי המגיד הקדוש הרב נסע שש הגיע וכאשר, מעותיו לו שיחזיר בטענה, ופצעו
 היה, הזה הראשון האיש כי, ע"זי ט"הבעש לו ואמר, ראה אשר את ט"הבעש לרבו וסיפר
 היה ולא, בהארנקי עכשיו שהיה הזה המסויים כסך, השני לאיש הראשון בגלגול חייב

 ופסק, הראשון בגלגול והדיין הרב אז שהיה, השלישי האיש זה לפני לדין אז ובאו, לו משלם
 את להשני הראשון שילם הגלגול פי על עתה לכן, ודרישה חקירה שום מבלי ופטרו דינו
 .ל"עכ, דגלגולא רזא דא המשפטים ואלה על ק"הזוה שאמר וזהו, ענשו קיבל והדיין, חובו
 הכתוב עליו, לאמתו אמת דין שדן דיין וכן', ט משנה' ח פרק דפאה במשנה אורג מעשה' ובס

 כמה כי הוא לאמתו ענין ל"וז שם כתב) ז"י ירמיה' (וכו' בה יבטח אשר הגבר ברוך אומר
 אחד אצל רב הון שהפקיד לאחד שאירע כמו], התורה[ מדיני מעוקל משפט יצא פעמים
 ופסקו, זה על אבא פקדנו לא וטענו, מיורשיו ותבע, הנפקד מת כבר וכשבא, לדרכו והלך
 היה לא וזה, שמים וירא וחסיד נאמן איש שזה יודעין היו העולם וכל, ונפטרו שבועה להם
 וכתיב התורה מדיני מעוקל משפט יצא האיך, זה על טוב ש"הריב למרן ושאלו, בכך אמיד

 היה העבר שבגלגול, המשגיח בהשגחת שזהו והשיב, אל בעדת נצב יםקאל) ב"פ תהלים(
 ולא החסיר לא, בהשגחה והיה, נשמתו לתקן לו החזיר וכעת, לו פרע ולא לזה חייב זה

 ולא, לאמתו הדין תדון, מעוקל משפט שהוא לך שנראה אף, לאמתו אמת דין וזהו, העדיף
 . ל"עכ, לאישורו יבין והמשכיל, אלו בענינים בזה וכיוצא, הפשרות אחר תחזור

 (מקור מים חיים)              
הגיע איליו , "חזון איש"ל עובדא שהיה אצל ה"מביא בהקשר למאמר הנ "יחי ראובן"ספר ב

, חמישים פרוטות בשווי קטן מטבע –הוא מצא שילינג  :פעם בחור חסידי ושאלה בפיו
ושאלתו האם זכה בו או שמא יחמיר בזה מכיון שיש אולי לחשוש שהמאבד לא התייאש 

 והרי זה יאוש שלא מדעת. ראה שנאבד לו, ש בכיסו ולאעדיין כי יתכן שלא משמ
שזה  איש פסק שמותר לו לקחת את המטבעואין שום מקום להחמיר בזה, משוםהחזון 

הבחור ל'חזון איש' כי בעצם אמר שלו יהיה אצלך. שהכסף  –ה "נכנס לגדר שכך רצה הקב
אסביר לכם מה אמר  :החזון איש לעומתו ואמרנענה ל. "ט הנ"הם אלו דברי הבעש

ט, אתה הרי טוען שיתכן והבעלים לא בדקו בכיסים ולא התייאשו, אם כך, איך יכול "הבעש
 ?להיות שהדין הוא שהמוצא מעות מפוזרות הרי אלו שלו

אם באמת הוא לא משמש בכיסו, כך היה צריך שגם – החזון אישהמשיך  –היא התשובה 
אם הלא ה רוצה שדווקא אותו אדם יחזיר לך כסף ולא שתקבלנו מן ההפקר. "הקב !להיות

לוקח מן ההפקר וההוא לא מחזיר לך שום המאבד ימשמש בכיסו ויתייאש יוצא שאתה 
שאותו אדם לא ימשמש בכיסו ולא יתייאש, וכך יוצא מסובב  ?ה"עשה הקבמה  –דבר. 

 )יחי ראובן(   !שאתה לוקח ממנו והוא מחזיר לך, וזה סדר הגלגולים
 )ב-כא, א( תקנה עבד עבריכי המשפטים אשר תשים לפניהם. אלה ו

 ?, הגנב שאין לו מה לשלם ונמכר לעבדעבריהמה פרשת משפטים פותחת בענין העבד מפני 
 ח שבן אדם פותח וכדומה", גמהלוואה –ישנם ענינים שהם לכאורה תדירים יותר הלא 

ירא שמים, והשני, נעבאך, ירד מן  פיינער, –האחד  :אם לאדם יש שני בנים :הואהתירוץ 
איך מוציאים  :כל הזמן חושבהוא הגנב. בבן  ?מונח הראש של האבהיכן הדרך, נהיה גנב. 

 טותו מהבוץ.
מה עושים עם  :הראשונה שלו יתברך היאהדאגה  –ה הוא אבינו, ואם יהודי נהיה גנב "הקב

 )יחי ראובן(    ?מצילים אותו מרדת שחתאיך  ?בני, הגנב
 ועבדו במרצע אזנו את אדניו ורצע המזוזה אל או הדלת אל והגישו האלהים אל אדניו והגישו
 (כא, ו)לעלם 

 זאת אזן זכאי בן יוחנן' ר אמר שבגוף, אברים שאר מכל להרצע אזן ראה כתב רש"י, "ומה
יש להבין, שמחמת זה הטעם היה ראוי  .תרצע" וגנב והלך תגנוב לא סיני הר על ששמעה

יותר שמיד ירצע באזנו כעונש על הגניבה, ומדוע רוצעים את האוזן על דבר הגניבה רק אחרי 
 שאינו רוצה לצאת?

ויש לתרץ, שכיוון שצריך להשיג את הכסף כדי לשלם את הגניבה, ולצורך כך הרי נמכר, לא 
שאינו רוצה לצאת, מתברר שכל רצתה התורה להענישו פעמיים. אמנם, כעת שאומר 

 המכירה כלל לא נחשבה לו כעונש, על כן, דוקא כעת רוצעים את אזנו כעונש על הגניבה. 
 (לקט אמרים למהרי"ל דיסקין)

 ( כב, ג) הגנבה  בידו תמצא המצא אם
 ובלילה עצל אינו גנב. א, מגנב ללמוד צריך השם תבעבוד דברים' בג אמר: ל"ז בונם הרבי ר'

. ג, הגניבה שיעשה עד יניח לא הראשון בפעם בידו עלתה לא אם. ב, לגנוב הולך וגשם וקור
 יזהר קלה למצוה ואף ייעף ולא יתעצל לא בעבודה כן, עצמו את ימנע לא קטנה לגניבה אף

 :כגדולה
' ג ל"ז ממעזריטש המגיד הקדוש הרב בשם איתא] כ אות א מערכה[ אורות עשר ובספר
 דבר כל על שבוכה. ג, בטל יושב שאינו. ב, שמח תמיד שהוא. א, מתינוק ללמוד צריך דברים

 בלילה מבוקשו השיג לא אם. ב, בלילה עבודתו. א, דברים' ז ללמוד צריך ומגנב, שמבקש
 קטן דבר עבור עלנפשו גם  מוסר. ד, לזה זה הגנבים של אהבה. ג, שניה בלילה יגמור אחת

 פחות בעד הרבה ששווה מה מוכר בבוקר כי בעיניו נחשב כל עבודתו אינו. ה, להשיגו
 יחליפנו לא לו יפה אומנותו. ז, יודע שאינו באחד והוא עינויים מיני כל מקבל. ו, שבמטבעות

 (פרדס יוסף)      :דבר בשום
 (כב, כו)אני  חנון כי ושמעתי אלי יצעק כי והיה

ידוע שכשאדם עושה עבירה, באה מידת הדין ותובעת להיפרע ממנו ואילו מידת הרחמים 
מבקשת להאריך אף, והקב"ה ברוב רחמיו מגביר את מידת הרחמים שכן חנון ורחום הוא. 
אמנם, כשאדם מצער את חבירו, באה מידת הרחמים של הנרדף ומבקשת אף היא להיפרע 

ובת הרודף. וזה אומר הפסוק: והיה כי יצעק אלי, מהרודף, כאן עומדים שני המידות לח
 (הגר"א)   שבזה נפרעין מיד מהרודף, והטעם לזה: כי חנון אני. –ושמעתי 

 (כב, ל) אותו תשליכון לכלב
 "אורח שבת בשילהי ש"מ לרמז שבא ל"וי תשליכו? ולא ןתשליכו כתיב למה טעם צריך

 במתא אבל בדברא מ"לכלב) וה (דרך העולם להשליך הבשר לכלבא אומצא למישדי ארעא
 . (אבל זה נכון לעשות רק במדבר, ולא בעיר, כי הכלב יסרך אחריו)'בתרי למסרך דאתי לא,
 דהיינו ןתשליכו כתיב ולזה אמה",' נ העיר מן הנבילות את "מרחיקין' א ה"כ ב"בב ותנן

 דקרא)(טעמא     .'בתרי למסרך ליתי דלא העיר מן אמה' נ ברחוק הנבלה את לו שתשליכו
 (כג, ז)מדבר שקר תרחק 

ובחז"ל, שישנם מקרים מסויימים שהותר לשנות, כגון מפני השלום או כדאיתא בגמ' (ב"מ 
 ל"זצ כג, ב) שבג' דברים משקרים אף ת"ח. עוד דוגמא לדבר סיפר הגר"ח קנייבסקי: אבא

 אחת פעם בו יורים והיו נפשות סכנת זה היה דרכון היה שלא למי המלחמה שבזמן לי סיפר
 דרכון לו שהיה זה אמר. חייל ראו ולפתע, לא ולשני היה דרכון לאחד בחורים שני הלכו

, דרכון וביקשו שתפסו עד אחריו לרדוף הגוי החל כשרץ. ירוץ הוא ואילו שיעמוד לחבירו
 לרוץ ציווהו והרופא מעיים חולה הוא כי השיב? רץ מדוע כשנשאל. לו שיש הראה והלה
: והשיבו? עצרת לא ומדוע אחריך אני שרודף ראית הרי: הגוי שאלו. כשעתיים יום בכל

 (דרך שיחה)           ...מעיים חולה אתה שגם חשבתי
 אלהים ושם תשמרו אליכם אמרתי אשר תשבת...  ובכל השביעי וביום מעשיך תעשה ימים ששת
 (כג, יב יג)וגו'  תזכירו לא אחרים
 אנוש כדור ז"ע עובד אפילו כהלכתו שבת המשמר "כל קיח, ב) (שבת ל"רז דאמרו מה י"עפ יתכן

 תסמוך אל ז"ובכ' כו תשבות השביעי וביום מעשיך תעשה ימים ששת שאמר: וזה, לו" מוחלים
 ד"ע וזה. ת"ל אחרים אלהים ושם תשמרו אליכם אמרתי אשר בכל רק, התורה במצות להקל ז"ע

 חכמה) (משך                                                       .צחות
 (כד, ז) :ונשמע נעשה ד' דבר אשר כל ויאמרו

 ועוד, ששם כתוב "נעשה" ,'וגו ויאמרו יחדיו העם כל ויענו כתיב יתרו ובפרשת, יחדיו כתיב לא כאן
 הרבה יש כי מצוות ג"כל התרי לקיים מישראל אחד לכל אפשר דאי וביאורו,, "ונשמע" כתיב ולא

 הוי אחדות וכשיש לזה זה ערבים ישראל שכל. א דרכים שני יש אך, וכדומה לכהן רק השייכים
 כאלו בעולה העוסק דכל תורה לימוד ידי על. ב, חבירו של מצוות כל קיים ואחד אחד כל כאילו
 "יחדיו" כתיב כן על ונשמע כתיב דלא וביתרו, תורה לימוד היינו "ונשמע".], י"ק מנחות[ הקריב

 יחדיו כתיב לא תורה, לימוד דהיינו "ונשמע" כתיב וכאן, התורה כל לקיים יכולים יהיו יחדיו כי
 (פרדס יוסף)  התורה.        לקיים יכול אחד כל ממילא לימוד ידי דעל

 מאוצרות המגידים  
 (כ"ג, ו') לא תטה משפט אבינך בריבו

אטה  -לפניך בדין, שלא תאמר: הואיל ורשע הוא ובמכילתא (משפטים כ'): "רשע וכשר עומדין 
 עליו את הדין, תלמוד לומר: לא תטה משפט אביונך בריבו, אביון הוא במצות".

וצ"ע, מה היתה הסלקא דעתה להטות דין הרשע? ולמשל אם בא ראובן הרשע, ואומר שמשעון 
נו של ראובן בגלל הצדיק לא השיב לו את ההלואה שהלוה לו, כלום יש סברא לומר שנטה את די

 מדוע שנחייבנו? -שהוא מחלל שבת או לובש כלאים? אם הצדק עמו 
אלא במקום ספק, ושם היתה ס"ד שבכלל  -וע"כ צ"ל, שאין מדובר כאן בדין שהוא מבורר ופשוט 

שיקול הדעת נכניס גם את הנטיה להרשיע את זה שהוא רשע, ולומר שכנראה האמת היא עם 
 הצדיק.

מפני שהסברא נוטה יותר לילך אחר הרוב.  -ין ש"אחרי רבים להטות", ומדוע? דהנה למשל יש ד
וא"כ י"ל גם ברשע וצדיק כעין זה, שיש לנו להוסיף לשיקול הדעת את הסברא שמסתמא הצדיק 

 לא משקר, ועפ"ז נטה את הדין מתוך סברא שכלית.
ימיו עמל ויגע על דקות ונתאר לעצמינו למשל, שאדם כשר וצדיק כמו הגר"ח מבריסק זצ"ל, שכל 

בא לדין תורה עם ראש המשכילים שבעיר  -קיום ההלכה, וגם בדיני ממונות היה מדקדק בתכלית 
 בריסק... ר"ח אומר: הלויתי לך כסף ולא פרעתני, והמשכיל אומר: פרעתי.

ועתה נחשוב נא: הרי ידוע כמה שפל רוח היה הגר"ח זצ"ל, וכמה היה ביתו וממונו הפקר לכל 
ש, ואיך כל החולים והמצורעים מצאו שם את מנוחתם. וגם נוסיף ונעשה ק"ו, שאם על הבנת דור

בודאי לא ישקר ויגנוב בשביל כמה  -התורה מסר הוא את נפשו והשליך אחרי גיוו את כל העוה"ז 
 פרוטות...

ם הנה מקום איתנו לומר שאין לך "רוב" גדול מזה... רוב צדדי זכות להגר"ח שכל מעשיו כשרי
 ורוב צדדי חובה להמשכיל... -והגונים 

 אך האמת אינה כן, כי המשפט לאלקים הוא!!
אך בתורה כתוב: "לא תטה משפט  -וע"כ אף שבמשפטי הגויים באמת הולכים לפי השכל, כנ"ל 

יזכה בדין, ואם  -אפילו אביון במצות!! ולפיכך: אם הגר"ח צודק לפי כללי ההלכה  -אביונך בריבו" 
 !לא! -לאו 

 אף לאחר פס"ד -לא תטה משפט 

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

  ז˙˘ע" מ˘פטיםפר˘˙  
 .כל ‰זכויו˙ ˘מורו˙ למו"ל. ‡ין ל˜רו‡ בזמן ‰˙פיל‰ ו˜רי‰"˙ ©



 

ב 

דוגמא מאלפת לדבר נמצא במעשה שהיה עם הגאון ר' חיים לייב מסטאוויסק. ונתבונן נא, כי 
גם דקות והבנה עמוקה בפסוק יש בו, והחידוש  -מלבד התפעלות הלב שיש במעשה שלפנינו 

 יקר ונפלא, הבה נטה אוזן:
בפי כל), היה מפורסם מאוד בזמנו בכוחו הגדול הגאון ר' חיים לייב סטאוויסקר (כך היה נקרא 

ב"הכרעת דין". בדרך כלל היו שני הצדדים יוצאים מרוצים מלפניו, כולם הרגישו שנעשה הצדק, 
 וגם מי שהורשע בדין יצא בלי תרעומת.

שמו של ר' חיים לייב יצא לתהילה בכל האזור, עד שאפילו הגויים שבאותו מחוז העדיפו לא אחת 
 ולא ללכת לבית המשפט שלהם, באשר ראו כל גויי הארץ כי שם ה' נקרא עליו. -פניו להתדיין ב

פעם אחת נזדמנו לפני ר' חיים לייב שני בעלי דינים שהיו הפכים ממש, מן הקצה אל הקצה... 
הרוקח של העיירה, שהיה  -הגיע ראש הקהל דסטוויסק שהיה איש נכבד, וכנגדו  -מחד גיסא 

ימיו לא עלה עליו עול תורה או עול מצוות, והוא היה ה"מחלל שבת" היחיד משכיל מברלין אשר מ
 בכל העיירה.

ולא עם ראש  -אבל הדין דין אמת הוא, והאמת במקרה זה היתה דוקא עם ה"מחלל שבת" 
 הקהל... ר' חיים פסק לטובת הרוקח, ותהום כל העיר, ופני ראש הקהל חפו.

נהיה ל"רשע  -י שבין השניים, שכן "ראש הקהל" אלא שכאן נפתח פרק נוסף בסכסוך הממונ
"הייתכן שיזכה הרב את המחלל  -טען,  -הקהל", ולא הסכים לציית לדין... "מה זאת אומרת?" 

 שבת הלזה כנגדי? לא יקום ולא יהיה!".
עכ"פ, ראש הקהל סירב לציית לדין, ולפיכך בא הרוקח שנית לפני ר' חיים לייב להוועץ עמו מה 

 יעשה.
משפטיהם, ושם הפכו את  -חיים לייב יעץ לו לפנות לערכאות של נכרים, אולם לא כמשפטנו ר' 

 וחייבו את הרוקח... -הקערה על פיה, זיכו את ראש הקהל 
הרוקח שב להוועץ בר' חיים לייב, והוא יעץ לו בלא היסוס לפנות לערכאה משפטית הגבוהה 

ו בלבד, אלא שאף הודיע לרוקח שהוא בעצמו ביותר ברוסיא, אשר שכנה בפטרבורג הבירה, ולא ז
 יבוא להעיד ולטעון לטובתו בבית המשפט!! -ר' חיים לייב  -

אך דא עקא, הדברים התגלגלו באופן בלתי צפוי, וכאשר קיבל ר' חיים לייב את ההזמנה לעדות 
 -חג מתן תורה  -גילה שהתאריך המיועד הוא לא אחר מאשר יום חג השבועות  -מבית המשפט 

 בשעה עשר בבוקר!!
נקל לתאר איך נראה יום מתן תורה אצל ת"ח דוגמת ר' חיים לייב, ניתן אף להבין כמה קשה היה 

 -לעזוב את המשפחה ואת בני העיר ביום גדול זה, אבל כשם שגדולים הת"ח בלימודה של תורה 
ת חג מת"ת, בכדי כך גדולים הם בקיומה, ובלא היסוס קם ר' חיים לייב ונסע לפטרבורג לחוג שם א

 שיוכל להעיד לטובת הרוקח בעיצומו של חג.
כמובן נקבעו בהתאם ל"מטרה  -אף סדר יומו של הגרח"ל בפטרבורג ומקום המצאו במשך החג 

 המקודשת": להעיד לטובת הרוקח אשר כאמור היה המחלל שבת היחיד בסטוויסק!!
העיר להתגבר על פליאתם, והם כאשר חזר הגרח"ל לסטוויסק לאחר החג, לא היו יכולים בני 

 שאלוהו: מה ראה הרב על ככה? האמנם עד כדי כך צריך להתמסר בשביל "שיגץ" שכזה?
ר' חיים לייב נעץ בהם את עיניו, וכה השיב ואמר: "הנה הפסוק אומר: לא תטה משפט אביונך 

? אלא בריבו. ולכאורה, הלא כבר נאמר לעיל: לא תטה משפט, ומדוע הוכפל הציווי פעמיים
מתרצים חז"ל במכילתא שפסוק זה מדבר באביון במצוות, שלא תאמר: הואיל ורשע הוא אטה 

 את דינו, ת"ל לא תטה משפט אבינך בריבו.
"הרי זו אזהרה מפורשת שלא לשנות את הדין אפילו כי הוא מחמת  -אומר ר' חיים לייב  -"והנה" 

 אם הוא אביון אמיתי ומהודר... רשעו של ה"אביון במצוות", ובודאי הדברים אומרים גם
"עתה שוו בעצמכם, ותארו לכם מה היה אילו הייתי פוסק ההפך, שהצדק עם ראש הקהל, 
והרוקח היה מסרב לקיים את הפסק, והייתי מורה לראש הקהל ללכת לערכאות וכו', כאותו 

, כלום גם רק בהיפוך, והייתי טורח לנסוע בחג לפטרבורג כמו שעשיתי עתה -המעשה שהיה כאן 
 ודאי שלא! -אז הייתם תמהים על מעשי? 

צריך גם להעמיד את הדת על תילה, ולהציל את הנעשק מיד  -"כי מלבד הפסק והכרעת הדין 
עושקו, שכן זוהי העמדת האמת על מכונה לכבוד משפט התורה!! הרי הדין מחייב לדרוש את 

הוציא את הצדק לאור כראוי, והחלק ל -קיומו, כי בדרישת הצדיק יש שני חלקים: החלק הראשון 
 לדרוש את יישומו וביצועו הלכה למעשה!! -השני 

"ומעתה, אם כך הייתי נוהג כאילו היה מוכרע הדין לטובת ראש הקהל, הרי שאם לא אנהג כך 
 הריני עובר על הלאו המפורש של לא תטה משפט אבינך בריבו!! -כעת כאשר הדין הוכרע להפך 

הרי זו הטיית  -ל הדין לאחר שנפסק שונה מאחד לשני בגלל שהוא רשע "כי אם התיחסותי א
תוצאת הדין, שהיא חלק בלתי נפרד מפסק הדין עצמו!! והרי זה כאלו פסקתי לטובת ראש הקהל 

 כך סיים ר' חיים לייב את דבריו ואת חידושו הנוקב. -והטיתי את הדין!!" 
יים מעין הפתיחה, ונאמר שלפי"ז יתכן ליישב הנה למדנו מכאן תורה ויראה גם יחד, רק שעתה נס

בדרך נוספת את אשר הקשינו בתחילה: היאך סלקא דעתך להטות את הדין בגלל רשעו של 
 הרשע?

אסור לנו להמנע מלסייע ביד הרשע  -ומעתה י"ל, שהפסוק בא לחדש לנו שאף לאחר פסק הדין 
 זכה הוא!! אם זכה בדין, ממש כשם שהיינו מסייעים לחבירו הצדיק אילו

והיינו שבדרך הטבע יש חשש שלא נהיה חמים ובוערים כ"כ למען הרשע, ולא נעזור לו להגן על 
 זכותו, ולכך הוצרך הפסוק להזהירנו ע"ז, שלא נטה משפט הרשע אף לאחר הדין!!

הרי זה כאילו נתננו יחס שונה לרשע בעצם הדין, ויש בכך גריעות מידת האמת  -כי אם ננהג כך 
 ה!!ודרישת

וע"כ גם אם במקרה אחר לא היינו מתרגשים כ"כ מסבלו של הרשע, ולא היינו רצים לעזור לו 
נרוץ לעזור לו!! כי בכך אנו מעמידים משפט אמת  -אעפ"כ כאן, לאחר שיצא זכאי  -ולסייעו 

 (לב שלום)                     לאמיתו!! והדברים שמחים ומאירים.                                                          

 
(כא, ו). פירש "והגישו אדניו... אל הדלת או אל המזוזה ורצע אדניו את אזנו במרצע ועבדו לעולם" 

 רשב"ם: "לעין כל רוצע אזנו לסימן עבדות".
"אמר רבן יוחנן בן זכאי: אזן ששמעה על הר סיני 'כי לי בני ישראל עבדים' (ויקרא כה) והלך וקנה 

תרצע... מה נשתנו דלת ומזוזה מכל כלים שבבית? אמר הקב"ה: דלת ומזוזה שהיו  -דון לעצמו א
 -עדים במצרים כשפסחתי על המשקוף ועל שתי המזוזות, ואמרתי 'כי לי בני ישראל עבדים'... 

 ירצע לפניהם" (רש"י שם).
 "אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמס" (כו, א).

היו מכניסין אותן ומאיימין עליהם... לפיכך כל אחד  -על עדי נפשות "כיצד מאיימין את העדים? 
ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולם" (סנהדרין לז ע"א במשנה). פירש"י: "חשוב אני כעולם 

 מלא, לא אטרד את עצמי מן הועלם בעבירה אחת, וימשוך ממנה".
ות הנודעות, יכולה ללמד מסכת חייו הקצרים של הבה"ח א.ש. מטובי הלומדים באחת הישיב

אותנו לקח רב משמעות, אף שסופו היה מר כשנקטף באיבו לגינתו של הישוב ממעל, בהותירו 
אחריו משפחה אבלה ודוויה. נדמה הוא, כי ניתן ואף ראוי ללמוד ממנו לקח, מהי מעלת הראיה 

 וההתבוננות במעלותיו של הזולת בכלל, ובפרט מהו כוחו של עידוד.
י זמן לא רב, אחר שהבחור א. חש בכאבים עזים בצווארו, הבדיקות השונות לא העלו היה זה לפנ

 דבר, ולבסוף נתבקש לערוך סדרת בדיקות מקיפות יותר.
משהגיעו תוצאות הבדיקות, הם הוכיחו את הנורא מכל, ובגופו של א. נתגלתה המחלה הקשה 

בנסיון למגר את המחלה. הוריו שאך והאיומה. וחיש מהר הוא אושפז כדי לקבל טיפול כימותרפי 
לפני שנים מועטות ליווהו בהתרגשות על מזוודותיו לעבר הישיבה הגדולה המעולה, כשדמעת 

גיל בצבצה בזוית עיניהם, קבלו עתה בחטף את הבשורה הקשה, והתפללו וקיוו כי בנם ייצא מכך 
 בעזהי"ת.

גופו החלוש לא יוכל לשרוד עוד זמן רב כעבור זמן לא רב, הודיעו הרופאים בצער להורי הנער כי 
 את הטיפולים הקשים והמרים, ואפסו סיכוייו למול אימת המחלה, וכי ימיו ספורים.

הנער, הבין אף הוא את רוע מצבו, ובגדלות נפש החל לשוחח עם הסובבים אותו על היום 
יו שהיה עמו שאחרי... היאך מתכוננים אליו בבא היום... באחד מאותם רגעים פנה הנער לאב

 לבדו בחדר, וביקשו לשוחח עמו ולבקש ממנו דבר מה...
 האב, נבוך מעט, התקרב לבנו, חיבקו בחום, ושאל לבקשתו...

א. החל לשוחח עם אביו על היום שאחרי... 'נדמה לי' החל לומר, 'כי מתקרב אני ליום המוות... 
קשה, כי בהלווייתי לא יספידני לבטח תיערך לי הלוויה הגדולה, אך הנני מבקש בכל לשון של ב

איש מלבד ה'מגיד שיעור' של הישיבה הקטנה בה למדתי בשיעור ב'; לו חייב אני את מרבית 
 ההתפתחות הרוחנית שלי...'.

האב ששמע את הדברים, חש כי חבטה עזה הולמת בראשו. הוא החל להסות את דברי בנו, 
 לם, ובעזה"י כך יהיה....באומרו כי כולם מתפללים כל העת שיצא מכך בריא וש

הנער לא ניסה להתווכח, די היה להוריו בסבל שעברו עד היום, ומדוע יכביד על ליבם יתרה על 
העובר עליהם בעטיו, אך הוא חזר שוב על בקשתו, כי לו תיערך לו לוויה, בקשתו היחידה היא 

 הספד... שרק אותו מגיד שיעור שהביא לצמיחתו הרוחנית, הוא אשר יישא עליו דברי
האב נפנה לאחוריו, את דמעותיו שנגרו מבלי עצר, ניגב מבלי שבנו יבחין בהם. בסתר ליבו לא 

הביא לצמיחתו... אבל  -הבין למה מתכוון בנו, והיאך אותו מגיד שיעור שלא היה זכור לו במיוחד 
 הוא הפנים את בקשתו היחידה של בנו.

, ובקושי יכול היה א. להוציא מילה מפיו. משראה כעבר ימים מספר כוחותיו של הנער לא עמדו לו
את עיני הסובבים מלאי העצב, פנה עליהם ואמר בשארית כוחותיו: 'אל לכם לדאוג, עובר אני 

ים משאלתי היחידה בשמחה לעולם שכולו טוב, וה' הגדול ירפא שברונכם, רק אל תשכחו לקי
 בהלוויה...". ישרק אחד יספידנ

סביבו מנלקח לבית עולמו, כש לנצח, ואז -זמן קצר עצם את עיניו כעבור יותר לא יכל להוסיף, ו
 קוראים בני משפחתו בלהט קריאת שמע ווידוי...

כעבור זמן מה, בטרם החל מסע ההלוויה, הודיע האב כי עליו לקיים את בקשת בנו, ומצוה לקיים 
 דברי המת, וכי בנו ביקש שרק אחד יהיה זה שיספיד אותו...

ם נתבקש להתקשר לאותו מגיד שיעור ולבקשו לקיים את בקשתו של א. ולהספידו. אחד הרבני
בתחילה חש אותו מגיד שיעור בסחרחורת שאיימה להפילו. הוא זכר היטב את תלמידו אהובו, 
את קשייו, נסיונותיו, ולבסוף את הצלחתו הגדולה, ולא ידע ולו לרגע על דבר מחלתו הקשה, 

 י רום בעודו באיבו...ובוודאי לא על סילוקו לשמ
רק לאחר כמה דקות כשעיכל את הבשורה המרה והבקשה, הודיע נחרצות כי איננו יכול להספידו, 
ובודאי שלא לבד כשמנגד גלריה מכובדת של גדולים וחכמים נוכחת במקום. תחילה ניסה אותו 

ם א. ולא מגיד שיעור לברר שמא התרחשה כאן טעות, שהרי לא זכר דבר מיוחד שאירע עמו וע
 הבין כיצד נקלע דווקא הוא לסיטואציה זו.

התשובה לשאלתו זו לא איחרה לבא; עוד בטרם צאת מסע הלוייה משהגיע אותו המגיד שיעור 
לבית תלמידו לשעבר, ניגש אליו אבי הנער ובידו פתק מקופל ומקומט, הוא תחב זאת בידיו, 

לבדכם תספידו אותו בהלווייתו, הוא  ובקול חנוק מדמעות הוסיף ואמר: 'כשביקשני בני שאתם
אף ביקש שאקח מארנקו בכיס הפנימי פתק מקומט זה, ולא אפתחהו, אלא אביא אותו אליכם, 

כי את כל חייו הרוחניים חייב הוא לכם ולפתק המקומט החבוי בארנקו... הנה לכם  -כשהוא אומר 
 הפתק, ועשו בו כטוב בעיניכם'.

מה המדובר, אך משפתח את הפתק וקרא את תוכנו, עלה חיוך בתחילה לא הבין המגיד שיעור ב
 בקצה פיו. הוא נזכר בערגה באותו מעשה, שאירע שנים מספר קודם לכן. ומעשה שהיה כך היה:
היה זה באחד השנים, ובשיעורו צצה בעיה חברתית קשה; בני השיעור לא הסתדרו ביניהם, 

יעה על רמתם הלימודית, והשקידה שאופפת ואווירה מתוחה שררה בין כולם. עובדה זו אף השפ
 בדרך כלל בחורי חמד בני גילם, נעדרה מהם.

לאחר לבטים רבים, החליט המגיד שיעור לקום ולעשות מעשה. הוא הכין בביתו פתקים רבים, 
כשבכל פתק רשומים שמותיהם של כל בני השיעור ולצידו שורה ריקה. הוא פנה לבני השיעור 

דות העניין שלכל בחור ובחור ישנם מעלות רבות, חלקם חבויות, חלקם ודיבר עמם בהרחבה או
לא מגיעות לידי מיצוי מלא, וחלקם פשוט לא מבחינם בהם. אבקשכם, כל אחד בגפו, בהיותו 
מכונס עם עצמו, לחשוב על מעלותיו של חבריו, וכל אחד ירשום לצד שם כל בחור מבני השיעור 

 קא בו.שתי מעלות מיוחדות שהוא רואה דוו
כעבור ימים מספר מילאו הבחורים בצנעא אחר בקשת רבם, והשיבו לא את הפתקים מלאים 
במעלותיהם של הבחורים כולם. המגיד שיעור ישב והכין לכל בחור את שלל המעלות שנכתבו 
אודותיו על ידי חבריו לספסל הלימודים. הוא נתן לכל בחור פתק ובו רשימת מעלות באומרו: 'דע 

חרים חושבים שאלו הן מעלותיך, ודאי שהן קיימות בך, אם תדע לנצלם כראוי, אתה לך! אם א
 עתיד לצמוח ולהיות לגדול בישראל!'

והנה זה פלא, כעבור זמן קצר האווירה בשיעור השתנתה לטובה מן הקצה אל הקצה, מלבד 
רוב האווירה החברתית שנסקה רבות, אף רמתם הלימודית השתפרה לבלי הכר, וניכר היה ש

הבחורים נטלו על עצמם משימה זו ברצינות הראויה, והחלו לשקוד על התורה במיצוי מעלותיהם 
 הרבות שנגלו להם על ידי חבריהם.

המגיד שיעור לא ייחס עניין זה למעשיו. הוא הבין כי בשל שיפור האווירה בין הבחורים ניכר 
ובו מפורטים כל מעלותיו,  השיפור אף בלימודם, ורק עתה כשפתח את הפתק של אותו בחור,

אותם רשמו חבריו לספסל הישיבה בהיותו עלם צעיר, הבין כי פתק זה, מלבד המחמאה שבו, 
הוא היווה כיוון ודרך חיים לרבים מבני תלמידיו. מכאן הייתה גם הדרך קצרה להכנת הספד מרגש, 

 בעודו באיבו. הספד שריגש את כל השומעים בדבר מעלותיו המיוחדות של אותו בחור שנקטף
האמת כולה נתגלתה רק כעבור מספר ימים. עם הגיעו של המגיד שיעור לבית המשפחה לנחמם 
על הלקח בנם מחמדם בחטף, שם הוא פגש בנערים נוספים מבין תלמידיו באותו שיעור, וכולם 
הוציאו את אותו פתק חבוי, והראו לו באומרם כי לפתק זה חלק ניכר ומכריע בהתקדמותם כל 

 שנים.ה
רק אז קלט המגיד שיעור את המסר המיוחד, שבמעשה פעוט שנועד לשנות אוירה שלילית 
ששררה בשיעור בלבד, הוא הצליח להביאם לתוצאות מרחיקות בכל תחום מתחומי החיים, וזאת 
ע"י נתינת מבט אמיתי על מעלותיהם והיכולות שלהם להעפיל בסולם העליה, דבר שהגביר בהם 

יבציה והשאיפה לגדול ולצמוח ולנצל את המעלות עד תום עד שנהיו רבים מהם את הרצון, המוט
 מטובי בני הישיבות בעולם התורה כולו!!!

ויפה פירש בעל "מנחת שבת" בשם הרמב"ם את מאמר המשנה ב"אבות" (ולפי גירסתו): "מאד 
 מאד הוי זהיר להיות שפל רוח" (פ"ד מ"ד):
שהוא ההפך ממידת הגאווה, כי השפל רוח אין לו שום  "חלילה לו לאדם להיות תמיד שפל רוח

אי אפשר שיהיו מעשיו מתוקנים,  -שאיפה בחיים!... כי מי שלא יתבונן בחשיבות האדם ובמעלתו 
כי כאשר לא יקר כבוד בעיניו, ישפיל עצמו עד לעפר להיות כבהמה וחייתו יער. ואדרבה, נאה 

 כמו שמצינו במלך יהושפט 'ויגבה לבו בדרכי ה' '".ויאה לו גבהות הלב מבחינת יקר ערך עצמו, ו
 הלצה מפוכחת של הגאון מטשעבין

אחד הביטויים המופלאים לכוחה של ה"גדלות" וה"נכבדות" ולתוצאות שהיא מחוללת, שמע 
הרה"ג רבי י. פרידמן מפי בן ביתו של הגאון מטשעבין. סיפור המעשה נשמע כהלצה אלמלא 

 התוצאות שהביא עמו.



 

 ג 

של הגאון החמיץ רוחנית, וביקש להתגייס לצבא. היה יותר מחשש שהצבא יהרוס כליל  תלמיד
את יהדותו. הגאון מטשעבין נשא באחריות, אבל הבין שדברי מוסר יזיקו יותר משיועילו. לבסוף 

 לאחר מחשבה רבה, זימן אותו אליו ואמר לו בזה הלשון:
אברמלה... כמה אברמל'ך איכא  "הקשב נא אברמלה בני! הקשב היטב! אין אתה סתם כך
 משמע נסיך, זוהי זכות וגם חובה... -בשוקא... נכד אתה לבית המלוכה של זידטשוב... נכד מלוכה 

"בזידטשוב ישנה הקפדה. בשחרית של ימי שישי נהגו אצל רבי הירש, שר בית הזוהר, לא לומר 
 מלכותית..."תחנון... עליך, כנסיך לבית המלוכה, לשמור בגאווה על המסורת ה

 הבחור התרגש מאד מייעודו המלכותי, וקיבל על עצמו על אתר באלה ובשבועה.
הגיע הרגע המלכותי. בהגיע יום שישי נזכר בייעודו  -לאחר שבוע של הפקרות רוחנית כללית 

 המלכותי, והחליט כי יעבור עליו מה! הוא, תחנון לא יאמר!
 אין כאן ביטול תחנון... -לל כלל אלא שעל אתר, חש בגיחוך... כיון שאינו מתפ

 הוא נאלץ איפוא להתפלל בימי שישי כדי להקפיד לא לומר לאחר מכן תחנון.
אלא שתוך כדי כך חש בעליבות נוספת... והרי כל השבוע אינו אומר תחנון, ובמה איפוא תתבטא 

 הנסיכות...
והוא אילץ איפוא את עצמו להתפלל כל השבוע, כדי לומר אחר התפילה תחנון (והרי אין טעם 

 לומר תחנון מיד אחר רכיסת הנעלים...) כדי להבליט את נסיכות אי האמירה של ימי שישי...
"כל השבוע", הוא מספר היום, "לחמתי למען מנין, השכמתי קום... התבזיתי... התפללתי 

אי אמירת התחנון בימי שישי תקבל צורה מלכותית... ומי שלוחם כל השבוע על בדבקות... כדי ש
 יהפוך עצמו ללעג וקלס אם יחלל שבת ויזלזל באיסורי תורה...". -תפילה במניין 

החייל, כיום אברך נכבד, ממרביצי התורה במקדש מלך, צוחק עד עצם היום הזה צחוק מאושר, 
 מטשעבין: כשהוא נזכר בהלצה המפוכחת של הגאון

"הייתי רחוק מלהיות חלמאי... אבל הגאון השכיל להוביל אותי בהומור הדק והאופייני שלו, אל 
 הרובד העמוק ביותר בנפש ה'חיה' שלי: ה"נכבדות" העצמית.

 עבד או אדון
נחזור לפרשתנו. לא פלא, איפוא שהגיעו רבותינו למסקנה, כשסיכמו בקצרה את דינו של עבד 

 עבד עברי כקונה אדון לעצמו" (קידושין כ ע"א). כלל האומר כולו 'נכבדות'. עברי: "כל הקונה
משמעות דבריהם היא, שלא זו בלבד שתנאי העבד משתווים לאלו של האדון, גם אם אלו 

"שלא תהא אתה אוכל פת  -משופרים ביותר כדרשת חז"ל עה"פ 'כי טוב לו עמך' (דברים טו, טז) 
שותה יין ישן והוא שותה יין חדש, אתה ישן על גבי מוכין והוא  נקיה והוא אוכל פת קיבר, אתה

ישן על גבי תבן" (קידושין, שם), אלא שיתר על כך, פעמים שתנאי העבד עדיפים על אלו של 
 אדוניו, עד שלעומד מן הצד ייראה שהעבד הוא האדון, ואילו האדון הוא עבדו.

פעמים יכול לקרות שאין לאדון אלא כר וכל כך למה? ביארו התוספות (שם) בשם הירושלמי: ל
אם האדון ישכב על הכר,  -אחד בלבד, ומעתה תתעורר בעיה מי יזכה לשכב על כר יחיד זה? 

נמצא מבטל את הציווי שכתוב בתורה "כי טוב לו עמך", שהרי תנאי העבד גרועים משלו. ואם 
סדום! נמצא שבמקרה כזה הרי זו מידת  -תאמר, שיניחו את הכר, ולא זה ולא זה ישכבו עליו 

האפשרות היחידה שעליה ממליצה התורה היא שהאדון ישכב ללא כר, ואילו העבד יתרווח בנוח 
על הכר היחיד. אם כן, אין כל הגזמה במה שקבעו חז"ל ש"הקונה עבד עברי כאילו קנה אדון 

 לעצמו!".
בעומדם על סף היציאה לאור זכות זו ובמציאות חיים שכזו, סביר להניח שיהיו כאלו עבדים, ש

"לחיים האזרחיים" ישקלו בקור רוח את אשר לפניהם, ויחליטו כי בעיניהם עדיף להישאר במצב 
העבדות. לא היינו מופתעים אילו היו כאלו שסברו שמוטב לעבוד תחת פיקודו של האדון הדואג 

א ידוע לכל מחסור, מאשר לצאת לשוק החיים הפרוע ולהתמודד בצורה עצמאית עם עתיד של
 מה הוא צופן בחובו.

התורה צפתה אפשרות זאת מראש, והיא גם לא שללה זאת בצורה מוחלטת, למרות שהבחירה 
בעבדות היא למורת רוחה. את גישתה השלילית של התורה לבחירה זו מבטאת התורה בצוותא 

אדניו את לרצוע את אזנו של העבד הבוחר בכך: "והגישו אדניו... אל הדלת או אל המזוזה ורצע 
 אזנו במרצע ועבדו לעולם" (כא, ו).

 מה בין רציעה למזוזה?
אלא שאנו תמהים, מדוע כה שלילי יחס התורה למי שמרצונו בוחר במצב של עבדות? מה פשעו 
ומה חטאו של מי שהעדיף את העבדות, שכאמור הינה כקניין אדון, על פני עצמאות רצופת 

המזוזה, שבה מתנה התורה את האפשרות להישאר בעיות? ומה משמעות הרציעה ליד הדלת ו
 במצב זה של עבדות?

לדעת הרשב"ם (שם) רציעת האוזן היא סמל לעבדות. מי שאינו מצויד בגדלות פנימית (בבחינת 
'ויגבה לבו בדרכי ה'') כיאה למעמדו של העם הנבחר, עם סגולה, ושחירותו אינה יקרה בעיניו 

שישפילוהו ויבליטו את עבדותו. רציעה זו אמורה להיות  ראוי -ומוכן להמשיך במעמדו כעבד 
ביטוי חיצוני למהותו הפנימית של האדם, שהעדיף תנאים כלכליים על פני חירות. כי במצב של 
עבדות יש בו כפיה מסוימת. שאם ירצה העבד לחזור בו באמצע הזמן ולהיות בן חורין לא יוכל, 

 ומכך אין רוח התורה נוחה.
שצריכה הרציעה להתבצע דווקא באוזן וליד הדלת והמזוזה, רש"י מצטט את ובדבר העובדה 

 דברי "המכילתא" הגורסת:
"אמר רבן יוחנן בן זכאי: אוזן ששמעה על הר סיני "כי לי בני ישראל עבדים", והלך וקנה אדון 

ים תירצע... רבי שמשון היה דורש מקרא זה כמין חומר: מה נשתנו דלת ומזוזה מכל הכל -לעצמו 
שבבית? אמר הקב"ה: דלת ומזוזה שהיו עדים במצרים, כשפסחתי על המשקוף ועל שתי 

ולא "עבדים לעבדים", והלך זה וקנה אדון לעצמו  -המזוזות, ואמרתי: "כי לי בני ישראל עבדים" 
 יירצע בפניהם".

ם. מסביר נפלא בעל "מראש צורים": הדלת והמזוזה היו הסימנים המובהקים של היציאה ממצרי
הדם שניתן עליהם בליל הסדר הראשון שנערך על אדמת מצרים, בישר את היציאה הקרובה 
משעבוד מצרים לחירות עולם. והנה מעשהו של עבד זה מהווה כעין התעלמות מהמשמעות של 

 יציאת מצרים.
אמנם אותו עבד מנמק את סירובו להשתחרר מעבדותו בנימוק ש"אהבתי את אדוני ואת אשתי 

) ואת בני (העבדים)", אבל אם זהו הנימוק, אין לך עבדות שפלה מזו. אם המשפחה (הכנענית
בולטים בו הסממנים המכוערים של העבדות הפנימית. כל בן  -הכנענית מוצאת מקום בתודעתו 

חורין יודע לייקר את חירותו, ולמרות שזו אינה מרשה לו לבוסס בבוץ, הוא לא יוותר עליה בשום 
נפש מגושמות כל כך מהוות גורם של ממש אצל יהודי, בליבו פנימה הוא כבר פנים. אם נטיות 

עבד נרצע לתאוותיו, ורציעת האוזן אינה אלא מעשה חיצוני, המבליט את המתרחש במעמקי 
 נפשו.

עפ"י עקרון זה נוכל להבין מדוע מיד לאחר מתן תורה, הפרשה הראשונה שנאמרה לעם ישראל 
תחת בדיני העבד והאמה העבריים. מסביר "הבית ישראל" שסיבת היא פרשת "משפטים", וזו פו

הדבר שהצביע על עיקרון המחויבות להיות משועבדים כליל לעבודתו של מקום. ביציאת מצרים 
נקבע הכלל הגדול (ויקרא כה, נה) "כי לי בני ישראל עבדים", ואל לו לאדם מישראל להמיר עבדות 

ולא עבדים  -"עבדי הם  -קניינים חומריים כלשהם רצויה זו, בהשתעבדות לבשר ודם או ל
 לעבדים" (רש"י שמות כא, ו).

 תעוזה יהודית
אשר השחיתו דמות אנוש,  -בימי השואה הנוראה, בה עלה הכורת על עמנו, ניסו אותם חיות 

בגופו ויותר מכך את נפשו הרוממה. באותם ימים, התפזרו  -להשמיד להרוג ולאבד את היהודי 
י המופת העצומים אשר הם לקח לכל הבאים אחריהם. סיפורי גבורה של אלו אשר להם סיפור

רוחם גברה על אותו דרקון רצחני ושפל, ובזכותם הוקם הדור הבא. דור, אשר יש בו הרצון 
 האמיתי להמשיך ולעלות בהר ה', תוך דבקות במשימה.

פולין החסידית, אשר היה ומעשה ביהודי חסיד אמיתי, ר' לייבל קוטנר, חסיד מכבשונה של 
 באחד הצריפים במחנה העבודה, בו עבדו תחת צו הנוגשים על ייצור של ציוד וכלי תחמושת.

שתים עשרה שעות של משמרת, עדיין לא הגיעו לקיצן. והנה, שבתה המכונה! ודממה השתררה 
 במקום.

ובדים, תר בעיניו הנאצי הממונה ימ"ש, מיד שת ליבו לתקלה. הוא התכעס מאוד. התבונן בכל הע
 אחר קרבן צפוי. אחר התקרב אל ר' לייבל ובקול נחרץ דרש ממנו לתקן מכונה זו.

היהודי החסיד אשר לא ידע מאום בהלכות מכונות, הביע תדהמתו: איך יידע לתקן מכונה עדינה 
 זו על חלקיה??

אנסט טו!' (אתה ואותו רשע, באכזריות ידועה לשימצה, אמר: 'די ביסט א יודע? (אתה יהודי?) ק
 יודע ויכול!).

כל אותו לילה עמד ר' לייבל וחיבר ותיקן וניסה והלחים, ושב ופירק ובינתיים הצטנפו כולם בפחד 
 ניכר. עד שלבסוף נשמע מחדש קול שקשוק המכונה.

כשנכנס אותו קלגס והתבונן במכונה הפועלת, אפילו הוא לא האמין. הרי לדרוש מן היהודים את 
 דרשו. אבל שהם באמת יצליחו לעשות זאת? - מה שאי אפשר

 זיהה ר' ליבל את מבט ההפתעה בעיניו התקרב בנחישות ודרש תשלום.
 כולם עצרו נשימתם. איך הוא מעז?!

והנאצי, כל כך מופתע מהתעוזה הבלתי צפויה, רק שאל בתנועת יד סיבובית: מה? דרש ר' לייבל 
 סיגריות!

 איך יגיב אותו רשע? נבהלו כולם.
ובמוכנות של מי שפשוט לא ציפה למה שקורה, הכניס הנאצי ידו לכיסו והוציא את ה"תשלום" 

 הנדרש.
אך יצא אותו אכזר מן הצריף, הסב ר' לייבל את פניו כלפי כל החולקים עמו משמרת העבודה 

 הארוכה הזו, ואמר להם כשהוא מנופף בסיגריות: די ביסט א יּודע? קאנסט טו!
הודים אנו, ויכולים אנו להם! אסור להשחיח קומה. עלינו לשמור על שלהבתנו כשברצונו לרמוז: י

 (בנועם שיח)                                        הבוערת! גם במקום בו בוער כבשן הפשע!      

 
 (כא, ז) וכי ימכר איש את בתו לאמה לא תצא כצאת העבדים

מהוה עבורנו מורה דרך לתפקידנו בעולם בתקופה הרעיון המוסרי הנפלא אשר חבוי בפסוק זה 
 זו, בה רב החושך על האור, ומתי מעט בלבד מבין כל באי עולם, דבקים בבוראם:

הקב"ה נתן לישראל את בתו, הלא היא התורה הקדושה, אולם למרות  -"וכי ימכר איש את בתו" 
לג, א) "כי לקח טוב  נתינה זו הוא עדין מתקשה להפרד ממנה כפי שאומר המדרש (שמות רבה

 משל למה הדבר דומה? -נתתי לכם תורתי אל תעזבו" 
"למלך שהיתה לו בת יחידה, בא אחד מן המלכים ונטלה, בקש לילך לו לארצו ולטול לאשתו. 

איני יכול,  -איני יכול, לומר לך 'אל תטלה'  -יחידית היא... לפרוש ממנה  -אמר לו: בתי שנתתי לך 
שכל מקום שאתה הולך, קיטון אחד עשה לי שאדור  -, זו טובה עשה לי לפי שהיא אשתך. אלא

 אצלכם שאיני יכול להניח את בתי".
כך הקב"ה אומר להם, לישראל: נתתי לכם את בתי היחידה, את התורה הקדושה, אך איני יכול 

"ועשו לי מקדש ושכנתי  -לפרוש ממנה, עשו לי, אפוא, קיטון קטן, כדי שאוכל לדור אתכם 
 תוכם".ב

אבל לא כל ישראל מצליחים להבין עד כמה המתנה שבידם מיוחדת היא. הם מניחים אותה בארון 
 -קודש ומוציאים אותה רק לקראת התורה, משל היו אומרים לה: צאי, אמרי מה שיש לך לומר 

 ולכי חזרה למקומך...
ג של כבוד, ולא אנא מכם, נהגו בה מנה -לפיכך, בא הקב"ה ומצוה: "לא תצא כצאת העבדים" 

 כעבד בזוי!
התנהגות מכובדת כלפי התורה הקדושה אינה מתבטאת רק בסממנים חיצוניים, כי אם בחשיבות 
שאותה מעניק האדם לדבריה של התורה, ובאופן שבו הוא מקבל את דבריה, גם אם הדבר כוך 

 מצדו במאמצים מרובים.
 שונה היה. אך מזלן -כדוגמת אותן שתי אחיות אשר נולדו בבית אחד 

לאחת היה בעל עשיר שהצליח מאד בעסקיו, וחי חיי עושר ורוחה, כשהוא דואג להלביש את 
אך מתייחס אליה בזלזול רב, מבלי לשמוע  -אשתו במיטב הבגדים ולקשטה בתכשיטים יקרי ערך 

 ולהאזין לעצותיה.
אך לעומת זאת ואלו לשניה היה בעל שלא הצליח לפרנס את בני הבית, ודחוקה היתה עד מאד, 

היה נותן כבוד רב לרעיתו, שומע בתשומת לב את דבריה, ומתיעץ אתה מתוך הערכת אמת 
 לשקול דעתה.

 באחד הימים הגיעה האחות העניה לבקר את אחותה העשירה.
"הוי אחותי", נצצו עיניה, "כמה טוב לך! בית מפואר יש לך! טבעות יקרות את עונדת על 

 ו...".אצבעותיך! את לבושה היטב! 
איני שוה מאומה. איש אינו  -"אל תקנאי בי", קטעה אותה אחותה, "אמנם הכל נוצץ, אך אני 

 מקשיב לי, בעלי אינו מתיעץ אתי, אין מקום להשוות בין החיים העלובים שלי, לחייך שלך!".
ובכל זאת לא  -הנה כי כן, יכול האדם להניח את ספר התורה בארון קודש מחופה ביהלומים 

 ע לדעתה של התורה כלל, ולהתיחס אליה ביחס מבזה ומשפיל של עבדים.לשמו
באה, אפוא, התורה ומזהירה אותנו: "לא תצא כצאת העבדים", שימו את דעת התורה בראש 

אלו הם החיים המתוקנים שאותם מבקש הקב"ה  -מעיניכם, ותנו לה לכון אתכם בכל אשר תפנו 
 שתחיו!

 ן אלו הם חלום באספמיא...לעתים נדמה, שחיים מתוקנים מעי
רוב רובו של העם היהודי רחוק משמירת המצוות, ודעת התורה אינה זוכה כלל להתיחסות, אולם 

 למרות המצב הקודר, לכאורה, מחובתנו לדעת כי אין מקום ליאוש כלל!
הרב פרידמן מרכסים ספר בהקשר לכך, כי הוא הזדמן לנסיעה לארצות הברית דרך אירופה 

 ו, כאשר כרטיסי הטיסה היו בעלי ספח המיועד לתלישה בידי הפקיד.בשנים עבר
, והנה הוא רואה, שהפקיד מעיף מבט זצ"להוא מצא את עצמו עומד מאחורי רבי יעקב גלינסקי 

 אל הכרטיס וכשמבט חמור סבר בעיניו הוא אור לו: "אינך יכול לנסוע, חסרה כאן חתימה..."
הבעיה הבין גם הבין. הוא הסתובב אל הרב פרידמן ואמר לו: רבי יעקב לא הבין אנגלית, אבל את 

 אני אהיה שם..." -"תגיד לו, שאם ה' רוצה 
הרב פרידמן לא אמר דבר, בחשש מה הוא התקרב והגיש את הכרטיס שלו לפקיד, ובאנחת רוחה 

 ראה שהפקיד מאשר לו את הכניסה.
"ולאחר מכן עליתי  -מן בספורו ממשיך הרב פריד -"התפללתי ערבית במנין שהתארגן במקום" 

 למטוס, כשלתדהמתי אני מגלה את רבי יעקב ישוב שם...
כשראה אותי אמר: "נו, אמרתי לך שאם ה' ירצה אני אהיה כאן? אתה רואה שאסור להתיאש? 

 -שב כאן, ואספר לך מנין שאבתי את האמונה הזו" 
וב נשארה ליטא חופשית, אך מולוט-לאחר הסכם ריבנטרופ -פתח ואמר  -למדתי בביאליסטוק 

עד מהרה כבשו הרוסים את המקום והחלו להתנכל לבני הישיבות, ולא חלף זמן רב עד שכולנו 
 הועלינו לרכבת בדרך לסיביר.

נסענו במשך עשרה ימים או יותר כבהמות... הרוסים לא הרשו לצאת מן הקרון אפילו לצרכים 
 רה הרכבת בסיביר, והבנו כי יכול להיות גרוע יותר.ואז עצ הבסיסיים ביותר, והסבל היה בל יתואר.

חמש עשרה שנה היינו בסיביר, כלואים ללא כל סיבה נראית לעין. לא ידענו, שהמאסר בפינה 
הקפואה הזו מציל אותנו ממות בטוח בתאי הגזים של הנאצים הארורים, אשר במבצע ברברוסה 

 כבשו את כל רוסיה עד סטלינגרד.



 

ד 

יום אחד, כך חלמתי, אצא  -כות ומיסרות היה לי חלום אחד שלוה אותי תמיד בכל אותן שנים ארו
מכאן ואז אפגוש את אמא שלי... אנשק את ידה ואומר לה: "אמא, אמא שלי, תודה רבה לך על 

 שחסכת את פרוסת הלחם האחרונה שלך, כדי לשכור לי מלמד טוב".
ת אבא, לא את אחי ולא את אחיותי אבל כשהגעתי לבסוף לארץ, לא פגשתי את אמא שלי, ולא א

 כולם, כולם נותרו שם, דוממים וקפואים לנצח... -
לא רציתי לחיות יותר. לא ידעתי מה לעשות עם עצמי, והייתי אפוף  -כשהטרגדיה נודעה לי 

 ביאוש מוחלט. לבסוף יעץ לי מישהו ללכת ל"חזון איש", ואני שמעתי לעצתו והלכתי.
 ה שהיה לי לומר, ואמר לי: אני רוצה לספר לך סיפור:ה'חזון איש' שמע את כל מ

בליטא חי יהודי שקט ורגוע, שעסק לפרנסתו במסחר. מידי שנה בשנה היה היהודי לווה סכום 
כסף גדול, נוסע ליריד לקובנא, שם היה מחדש את כל מאגרי הסחורה שלו, ובמהלך השנה כולה 

 שלקח, ומפרנס בכבוד את בני ביתו.היה מוכר את הסחורה שקנה, מכסה את ההלואה 
באחת השנים, לאחר שדאג לעצמו להלואה, נפל היהודי למשכב, ושוב לא יכול היה לנסוע ליריד 
כהרגלו. בלית ברירה קרא לאשתו ואמר: ראי נא, יש דברים שאיני יכול לותר עליהם, ובכל זאת 

 אין ביכלתי לנסוע, לכן אבקשך לקחת את הכסף ולנסוע במקומי.
האשה הסכימה, האזינה בתשומת לב לכל ההוראות שנתן לה, נטלה את הכסף וצררה אותו 

 והלכה. -בשתי צרירות, הכניסה לתיקה 
ההמולה שקדמה את פניה של אשה זו, אשר מעולם לא יצאה מן הכפר, גרמה לה לאבד את 

יה, עשתונותיה, והיא צנחה תחתיה מעולפת. דקות ספורות שכבה כך, עד שרוחה שבה אל
 ומאחר שידעה שאין לה כל בררה אחרת, קמה והחלה ללכת.

היא טייל בין הדוכנים, עד שמצאה מוכר, שנראה היה לה שנתן לסמוך על המלה שלו, החלו 
להתמקח אתו, וכששניהם הגיעו לעמק השוה, פתחה את תיקה כדי להוציא משם את הכסף, 

 ולחרדתה היא מגלה ש... אין כסף...
רעדו כששפכה את תכולת התיק על הארץ, אולם כל החיפושים לא העלו דבר.  איפה הכסף? ידיה

ככל הנראה, כשהתעלפה, נפל הצרור, ומישהו זדון לב נצל את המצב, לקח אותו  - - -אין כסף 
 והלך...

 מה יהיה על ילדי הרעבים ועל בעלי החולה?! -החלה האשה זועקת  -הכסף כלל אינו שלי! 
ב משאר הנוכחים, ולא חלף זמן רב, עד שהגיעה עדות מהימנה על צעקותיה משכו תשומת ל

 אדם שנראה מרים את הכסף.
 כשהגיעו אליו שאלה אותו האשה: "מצאת את הכסף?"

 "אבל הוא שלי..." -השיב האיש  -"כן" 
 נתנה האשה את הסימנים. -"הוא היה עטוף בשתי צרירות" 

צא כסף בעיר שרובה גויים הוא שלו, משתי "אבל הלכה היא, שאדם שמ -הסכים המוצא  -"כן" 
סבות: האחת, משום שמסתבר שהמאבד הוא גוי, והשניה, משום שככל הנראה המאבד 
התייאש, כי שער שגוי ימצא את זה ולעולם לא יחזיר. ואם זו ההלכה, הרי שהכסף שמצאתי שייך 

 לי בדין! ואין שום סיבה שאחזיר לך אותו".
 אבל הוא בשלו.           ף אינו שלי!"האשה צעקה: "רחם עלי, הכס

לבסוף הלכו שניהם אל רבי יצחק אלחנן ספקטור, רבה של קובנא. הרב שמע את טענות האשה, 
ולאחר מכן את דברי המוצא, שטען: "היא צועקת שארחם עליה, ואני כמובן, מרחם עליה, אך לא 

אבל רכוש שמצד יותר מאשר אני מרחם על ילדי שלי... חלילה לי מלגעת ברכות שאינו שלי, 
אין סיבה שאותר עליה משום רחמים... בביתי ארבע בנות מתבגרות, וסבור  -ההלכה הוא שלי 

 אני שהרחמים עליהם קודמים לרחמים על אותה אשה זרה".
רבי יצחק אלחנן הורה לו להחזיר מיד את הכסף ואמר כי אחר כך יסביר לו מדוע, ואכן לאחר 

'הרי אלו שלו' הוא משום שבודאי הבעלים כבר התיאש, אך  שהחזיר אמר לו: "כל הסיבה לדין
במקרה זה הכסף אינו של האשה, אלא של בעלה, ומאחר שבעלה כלל אינו יודע שהוא אבד את 

 הכסף, אין היא בעלת הבית על היאוש כלל! וממילא הכסף אינו שלך!"
"וכי אתה בעל הבית  בשלב זה הרים ה"חזון איש" את עיני קדשו אל הבחור השבור שמולו ואמר:

להתיאש?? וכי אתה בעל הבית על העולם?? הלא העולם הוא של הקב"ה, וכל זמן שהוא הבעלים, 
 הרי שאין מקום ליאוש כלל!".

"אזרתי את האמונה והבטחון שאם הקב"ה רוצה  -סיים רבי יעקב גלינסקי את ספורו  -"מכח זה" 
 והוא המחליט!" -שאעלה על המטוס, אין מקום ליאוש! הוא הבעלים 

ואף אנו צריכים לדעת, שאין מקום ליאש על מצבו, הבה ונתן לבורא העולם 'לסדר' את העולם 
בידיעה שאין לנו חיים ללא התורה  -באופן הטוב ביותר, ונתמקד במה שאנו צריכים לעשות 

 (ומתוק האור)                 הקדושה, ובדבקות האמתית באבינו שבשמים.

 
(שמות כא, א), אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: לא  שפטים אשר תשים לפניהם""ואלה המ

תעלה על דעתו לומר, אשנה להם הפרק וההלכה שתים או שלוש פעמים עד שתהיה סדורה 
בפיהם כמשנתה, ואיני מטריח עצמי להבינם טעמי הדבר ופרושו. לכך נאמר: "אשר תשים 

 האדם (רש"י).לפניהם", כשלחן הערוך ומוכן לאכול לפני 
 לא מובן.

משה רבינו יושב ומשנן, לא רק שתים ושלוש פעמים אלא ארבע (ערובין נד ע"ב). וכעת שיתעמקו 
וישכילו, יחתרו לטעמים ולהשלכות, "ישוטטו רבים ותרבה הדעת". וכי מה יש להם לעשות, לדור 

 סתום, שיבואו...דעה אוכלי המן שלא חסרו דבר. שיעמלו קצת! אם יתקשו, ויגיעו למבוי 
 ולא, אלא על משה רבינו להטריח עצמו ולהבינם טעמי הדבר ופרושו!

לדעתי, אין זה דין פרטי בתלמוד תורה, אלא דין כללי במצות החסד, וחובת ההליכה      -מדוע 
 בדרכי הבורא.

 ששנינו (ערכין טז ע"ב) עד היכן תכלית יסורים, אפילו הושיט ידו לכיס ליטול שלש מטבעות ועלו
 -בידו שתים, וחייב לטרוח ולהשיב שוב ידו לכיס 

 וכבר יסורים הם!
 אלמלא היה חוטא, לא היה הבורא יתברך מטריחו להושיט ידו פעמיים לכיסו.

ותמהו: הלא הקדוש ברוך הוא נתן לו את הכסף, וגם את היד ואת הכיס, אז יואיל לטרוח מעט. 
 ם המדויק?!לפחות זאת יעשה. האם צריך להכניס לידו את הסכו

 כשאתה עושה חסד, עשהו בשלמות! וזהו, שהתשובה היא: כן!
בגן העדן היו מלאכים צולים עבור האדם בשר ומסננים לו יין (סנהדרין נט ע"ב). רק בחטאו הוצרך 
לעשר עבודות בפת (ברכות נח ע"א), וכשיותקן החטא תוציא הארץ גלוסקאות מוכנות. כך מורה 

 שלמות החסד.לנו הבורא יתברך את 
 -איזה בעל אינו מפנה מהשולחן לאחר הארוחה 

 השלמות היא, להדיח את הכלים!
 והמדובר, כמובן, כשרעיתו אכלה לבדה. כי אם הוא אכל עמה, אין זה שייך לחסד!

 -וידוע המעשה 

אחד מבני חבורת פשיסחא נסע לסחור ביריד דאנציג. היו שם סוחרים יהודים רבים, וכולם עשו 
סקיהם והרויחו הון רב. אחד מהם לווה סכום כסף גדול כדי לסחור בו, וכבואו נגנב ממנו חיל בע

כל כספו. עולמו חשך עליו. לא זו בלבד שלא היה לו במה לסחור וראה בעינים כלות איך חבריו 
 סוחרים ומתעשרים, עוד ישוב לביתו כבעל חוב ויצטרך חלילה לבריות!

חאי מאה סוחרים למשתה, מסיבת סיום, ואותו סוחר אומלל כשהיריד ננעל, זימן החסיד הפשיס
ביניהם. משאכלו ושתו והיטיבו ליבם, קם ואמר: "רבותי, כולנו סחרנו ועשינו חיל במסחרנו, 
חוזרים לבתינו ששים ושמחים. והנה עמנו חבר, שכספו נגנב ברובו, מכספי ההלואות. עשרת 

 -כפילם ולשלשם, והנה גם הקרן אבדה אלפים רובלים אותם חייב הוא להחזיר. קיוה לה
 בואו נחלצו ממצבו הביש. מאה אנו, כל אחד יתרום לו מאתים רובלים, וישוב שמח לעירו!"

תוך כדי דיבור הסיר את כובעו והפכו, הניח בתוכו מאתים רובלים וסבב מאחד לשני, הכובע נגדש 
שר אלף ושמונה מאות בשטרות ומסרן לסוחר ההמום, באמרו בבדיחותא: "יש כאן תשעה ע

רובלים. את המאתים האחרונים תתרום אתה, ותשלים את הסכום. שהרי עכשיו עשר אתה, וחייב 
 גם אתה במצות צדקה"...

כשהגיע אותו סוחר לפשיסחא, אמר לו רבו: "שמעתי מה שעשית, איך חילצת את הסוחר 
 -מאסונו, אבל יש לי ביקורת על כך ששיתפת גם אותו במגבית 

(והגדת)     ד, יש לעשות בשלמות!"...כי חס

 
(שמות כא, יט), מכאן נתנה רשות לרופא לרפא (בבא קמא פה ע"ב). על הרופא  "ורפא ירפא"

לדעת, שלא התעודה הממוסגרת שבלשכתו ולא רשיון משרד הבריאות העניקו לו את הרשות 
 לרפא. "מכאן", מהתורה ומנותן התורה, מקבל הוא את רשיונו!

 - ואספר
לפני כמה שנים אבדתי את השמיע באזני, לא אליכם. חידק התבית, ומאן לעזוב, אין לי טענות 
עליו. הגמרא אומרת (עבודה זרה נה ע"א) שכאשר שולחים חולי, משביעים אותו מתי יצא ועל 
ידי מי. כנראה קיבל רשות להשאר. הרופא, מכל מקום, טיפל במסירות. יום אחד שאל: "כבוד 

 ע כתוב (קדושין פב ע"א) טוב שברופאים לגיהנום?"הרב, מדו
ראה שלא עניתי, והבין שלא שמעתי. חזר על השאלה בקול גבוה יותר. בתנועות שפתיים 

 מודגשות. לא עניתי.
הבין שחלה הרעה בשמיעה, וחזר בצעקה. כל המחלקה שמעה. אם אמשיך לשתוק יביא ציוד 

 ינך עונה?""אז למה א        הגברה. אמרתי: "שמעתי, שמעתי".
 "כי מה זה נוגע לך? תביא את הטוב שברופאים, ואענה לו"...

הוא לא נפגע, הבין שזו בדיחה. לרגע לא עלה בדעתו שבאמת אינו הטוב שברופאים. "וכעת 
 ברצינות", ביקש.

ראיתי שקל יותר לענות לו מאשר לשכנעו שיש רופאים מומחים ממנו. אמרתי לו: "פרושים רבים 
 -אחד מהם  יש, ואומר לך

רופא קטן, ידוע שכוחו מוגבל. מבקש הוא עזרת שמים ברפואתו, ומכוון בברכת "רפאנו" 
שבתפילת שמונה עשרה. אבל הטוב שברופאים סבור שהוא כל יכול, ובידו לרפאות גם בלי עזרת 
 שמים, ולפיכך אינו מכוון ב"רפאינו". ונמצא שגביו יש רק שבע עשרה ברכות, כמנין "טוב". ולכן

 -שולחים אותו לגיהנום, כי סומך הוא על עצמו בלבד 
ולכך התכוונתי כשאמרתי שאינך הטוב שברופאים. כי יודע אתה שאינך כל יכול. והראיה, שעדיין 

 איני שומע"...
הגמרא (עבודה זרה נה ע"א) דורשת, מאי דכתיב "מכות גדולות ונאמנות, וחליים רעים ונאמנים" 

ליחותם ונאמנים בשבועתם. שבשעה שמשגרים יסורים על האדם (דברים כח, נט), רעים בש
משביעים אותם שלא ילכו אלא ביום פלוני, ולא יצאו אלא ביום פלוני ובשעה פלונית ועל ידי 

 -פלוני ועל ידי סם פלוני 
הרופא אינו אלא שליח ההשגחה להסיר את המחלה, ותו לא! יש לו להחזיק טובה לעצמו בדיוק 

 פלוני ושעה פלונית" יכולים להחזיק טובה לעצמם, שבהם סרה המחלה!כפי ש"יום 
ואספר על מקרה שהכעיס אותי. הייתי באיזו שמחה, ושולחן ה'מזרח' היה מלא וגדוש בגדולי 
תורה, ראשי ישיבות ורבנים, לא היה מקום לתקוע סיכה, כמו שאומרים. ואז נכנס רופא דתי, בכזו 

על השמחה מיהר לקראתו: "הו, איזה אורח, רבי פלוני, תודה הרגשת חשיבות. ואיך לא, אם ב
געתם, איזה כבוד". ומיד, כמובן, לשולחן הכבוד. אבל הוא מלא וגדוש. הקים ממקומו ראש הש

 כולל נכבד, והרופא עומד וצופה, שהרי אין דבר טבעי יותר. חסד עשה, שהסתפק במקום אחד!
ות מכך העיד על אפיו של האדם. כי מי שבטוח זה קומם, בגלל הפגיעה בכבוד התורה. ולא פח

שהכל חייבים לפנות לו מקומם ודאי לא יפנה למתחרהו בבקשת ייעוץ ושאלה לחוות דעת, שהרי 
 הוא ואין בלתו. וזו הסיבה ש"טוב שברופאים לגיהנום". מי שבטוח שהוא הטוב והנעלה מכולם!

 בקשו שאדבר, אומר כמה מלים.
השם, רופאים משלנו, שומרי תורה ומצוות. אינם מתיימרים להיות קמתי ואמרתי: "יש, ברוך 

פוסקי הלכות וגדולי הדור, ועם זאת קוראים להם ברוב כבוד רבי פלוני. שיהיה. אבל יש לי שאלה: 
מדוע לא כינוהו  -היה רופא מומחה שהיה גם גדול הדור, "רבנו שבבבל" (חולין צה ע"ב), שמואל 

 בחשיבותו מהרופא דנן?!"רבי שמואל, האם נופל הוא 
 -ובענין זה אספר 

הייתי פעם במסיבה אחת עם דוקטור משה רוטשילד הי"ו, מייסד בית הרפואה "מעייני הישועה". 
רדעא, עירו. הנ: נהירים לי שבילי דרקיע כשבילי נשאתי דברים, והזכרתי את מאמר שמואל

בני ברק. כי עשרות שנים אני מתגורר יכול לומר שנהירים לי שבילי רקיע כשבילי  יותמהתי: גם אינ
בה, ואיני מכיר את רחובותיה! מהיכן הכיר שמואל את סמטאות עירו? לכאורה, לא היה עליו 

 להכיר אלא את הדרך מביתו לבית המדרש!
ושתי תשובות בדבר. הראשונה: שהיה ראש ישיבה. וממילא הוצרך לדפוק על פתחי נדיבים, 

היה דיין מומחה לדיני ממונות. וממילא הכיר כל הבניות החריגות והכיר כל הכתובות. והשניה, ש
בעיר, זה הזיק את שכניו ברחוב פלוני בהיזק ראיה, ולזה לא נתנו לבנות על הגג... כולם הגיעו 

 אליו, שיפסוק ביניהם בדיני תורה...
ב), התערב דוקטור רוטשילד ואמר: לדעתי הסיבה מפני ששמואל היה רופא (בבא מציעא פה ע"
 ורופא חייב לדעת את כל רחובות וסמטאות העיר, שלא יתמהמה כשיקראוהו באופן בהול!...

על כל פנים, נחזור לעניננו: מדוע שמואל, שהיה גם ראש ישיבה, גם דיין מומחה וגם רופא נודע 
 -לא זכה שיקראוהו: "רבי שמואל", והרופא דנן זכה לכך?!" 

 ל האמורא!אח, כמה זרחו פניו, חשוב הוא משמוא
 -המשכתי ואמרתי 

"אבל, רבותי, התשובה נתנה לנו במשנה מפורשת! אבדת רבו ואבדת אביו, אבדת רבו קודמת. 
 שאביו הביאו לחיי העולם הזה, ורבו מביאו לחיי העולם הבא (בבא מציעא פ"ב מי"א).
יש רופאים מעתה, שמואל היה רופא שהביא את החולים לחיי העולם הזה, לכן כינוהו רבי. אבל 

 (והגדת)  שמביאים את חוליהם לחיי עולם הבא, ונאה לקרותם רבי!"...

 בדרך הדרוש  
 י"ברש  ו) פסוק (כאהמזוזה  אל או הדלת אל והגישו האלהים אל אדניו והגישו
'. וכו אזן אזן לומר תלמוד שמאלית אלא אינו או הימנית אזנו את אדוניו ורצע
 סתם המצות כל הלא שמאלית אלא אינו או זאת הוא קושיא מאי לדקדק ויש

 על לפרש ויש. דברים כמה לענין שמצינו כמו בימין להיות נותן הדין בתורה
 פירוש מנשיקות ישקני הפסוק על השירים בשיר רבה במדרש דאיתא מה פי

 ישראל של לשמאלן ה"הקב של מימינו יוצא הדיבור היה תורה מתן דבשעת
 אם שמאל האזן שמע נרצע דמחמתו תגנוב לא דהדיבור נמצא. שם עיין' וכו

  שוה. הגזרה ללמוד צריכים הכי משום תרצע דשמאלית אמינא הוה כן
 (חנוכת התורה)

, ותמוה (כא, יד)למות  תקחנו מזבחי מעם בערמה להרגו רעהו איש על יזד וכי
 טריפה דילמא חיישינן ולא עולה של מרישא רובא בתר דאזלינן דילפינן ל"ונ
 מעם הפירוש וזה, טריפה הנהרג דילמא חיישינן ולא אותו הורגין שהרג מי וכן

רובא, תקחנו למות. ובזה מפורש ההמשך:  בתר דאזלינן שמשם ילפינן מזבחי
                          ומכה אביו ואמו מות יומת, שהרי זה שפלוני הוא אביו ג"כ סמכינן על הרוב. 

' בגמ דאיתא מה נקדים (כב, כד) אם כסף תלוה את עמי את העני עמך
 את המלוה מהם ואחד נענים ואינם צועקים שלשה) ה"ע דף( מציעא דבבא
 צדקה שיתן דהיינו אף יכפה בסתר מתן בפסוק ואיתא, בעדים שלא חבירו
 בפני להיות צריך כלומר עמי את תלוה כסף אם שפיר אתי והשתא, בסתר
                            בסתר.  תתן עמך צדקה לעני נותן אתה אם העני את אבל עדים דהיינו עמי

 .(מדרש יונתן)
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 ליקוטים נפלאים
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"אם אדוניו יתן לו אשה וגו' האשה וילדיה 
 תהיה לאדוניה" (כא, ה)

אמר הרה"ק רבי זאב מזיטומיר זי"ע, יצר הרע בא לאדם 
בטענה: הרי יש לך אשה וילדים, והנך מחויב למזונותיהם. צא 
לרחוב ודאג לפרנסה, ומדוע אתה מתבטל. וזה נרמז בפסוק 
'אם אדוניו יתן לו אשה וגו', על כך יש להשיבו: 'האשה וילדיה 

לפרנסתם. תהיה לאדוניה', הם שייכים להשי"ת, והוא ידאג 
'והוא יצא בגפו' ימשיך לעסוק בעבודת השי"ת, ויבטח באדוניו 

 (יגדיל תורה) שימציא להם פרנסתם. 
 

אל האלוקים והגישו אל הדלת  ואדוני"והגישו 
את אזנו במרצע  ואדוניאו אל המזוזה ורצע 
 ועבדו לעלם" (כא, ו)

ומה ראה אזן להרצע מכל שאר אברים שבגוף, אמר ר׳ ”י: ”רש
ן בן זכאי אזן זאת ששמעה על הר סיני לא תגנוב והלך וגנב יוחנ

יש להבין, שמחמת זה הטעם היה ראוי יותר שמיד ”. תרצע
ירצע באזנו כעונש על הגניבה, ומדוע רוצעים את האוזן על דבר 

 הגניבה רק אחרי שאינו רוצה לצאת?
שכיוון שצריך להשיג את הכסף כדי לשלם את הגניבה, ולצורך 

כר, לא רצתה התורה להענישו פעמיים. אמנם, כעת כך הרי נמ
שאומר שאינו רוצה לצאת, מתברר שכל המכירה כלל לא 

כעת רוצעים את אזנו כעונש  אדווקנחשבה לו כעונש, על כן, 
 (לקט אמרים למהרי"ל דיסקין) על הגניבה.

 

"וכי יזיד איש על רעהו להרגו בערמה מעם 
 מזבחי תקחנו למות" (כא, יד)

רך צחות, על פי מה שאמרו חכמינו ז"ל במסכת דב יש לומר
שבת (קנו.) כי מי שנולד במזל מאדים יהיה שופך דמים, 

, כי יטען סוקהפפירוש  ותקנתו שיהיה טבח או מוהל. וזה
הרוצח בערמה להגנתו שנולד במזל מאדים, ועל ידי זה יש לו 

קחנו למות', כלומר, נטייה לשפיכות דמים. 'מעם מזבחי ת
וכיח שמגיע לו עונש, כי היה בידו לשנות המזל על ידי המזבח מ

 (כרם הצבי) שיהיה זובח זבח, טבח או מוהל. 
 

"וכי יריבו ואנשים והכה איש את רעהו..." 
 (כא, יח) 

הריהו מכה את רעהו  –המלשין ומדבר לשון הרע בחברו 
בסתר, והוא גרוע מן המכה את רעהו "באבן או באגרוף". 

"שבתו יתן ורפא ירפא", אך  –פואה להכאה בידיים יש ר
למלשינות וללשון הרע אי תרופה. לפיכך רמזה התורה: "והכה 

רעהו הוא ויכול להתפייס עמו.  –את רעהו", אף על פי שהכהו 
 אבל אחר לשון הרע אין חיים.

 )לזצוק"יבישיץ י(רבי יונתן א
 

"אם יקום והתהלך בחוץ על משענתו ונכה 
 המכה" (כא, יט)

יש להתבונן מדוע אינם מענישים את המכה חבירו על הביטול 
על ידי שהכה אותו ויושב בבית ואינו יכול  לחברותורה שגרם 

ללכת ללמוד תורה, והתשובה היא כי אנו רואים שהוא מבריא 
ויוצא לטייל ברחוב ולא ינצל את הזמן ללמוד תורה אז ונכה 

 (פרדס יוסף) על ביטול תורה. ימפיצוהמכה 
 

 ), יטכא("ורפא ירפא" 
פעם אחת, ואילו  –על הקב"ה נאמר (טו, כו): "כי אני ה' רופאך" 
שתי פעמיים. כי  –אצל רופא בשר ודם נאמר: "ורפא ירפא" 

רופא בשר ודם אינו מרפא בבת אחת ועל החולה לבוא אליו 
פעם אחר פעם. ואילו רפואת ה' כהרף עין, בבת אחת ורפואה 

 שלמה. 
 (הרב מנחם הכהן)

 

 ורפא ירפא" (כא, יט)"
רבי ישמעאל אומר: "ורפא ירפא", מכאן  הגמרא (ב"ק ה):

שניתנה רשות לרופא לרפאות. למרות שהחולי הגיע מידי 
שמים אך נתן הקב"ה היתר לרופא לרפא את החולי. אך חס 
וחלילה אל יבעט בייסורים, כפי שאומר הגאון מווילנא: "אלמלי 

 ידינו ורגלינו ביום המשפט".לא היינו מוצאים  הייסורים
 

"ונתת נפש תחת נפש עין תחת עין שן תחת 
 כד)-שן יד תחת יד רגל תחת רגל" (כא, כג

בדרך הדרש מבארים זאת כך: מרמז על התשובה "ואם אסון 
יהיה" = חטאים גדולים, "ונתת נפש תחת נפש" יהפוך את 
הנפש הבהמית לנפש טהורה: עין = ראיית דברים מקולקלים 

ברים טובים. שן = מאכלות אסורות. יד = עשיית עברות לד
בידיים. רגל = רגלים ממהרות לרוץ לרעה ימהרו לבית המדרש. 
לפני שחזר בתשובה: יד רגל שן עין = ירשע. אחר שחזר 

 בתשובה: עין שן יד רגל = עשיר. 
 

 "אם המצא תמצא בידו הגנבה" (כב, ג)
דברים בעבודת השם צריך ללמוד  'גל אמר: ”הרבי ר׳ בונם ז

מגנב, א. גנב אינו עצל ובלילה וקור וגשם הולך לגנוב, ב. אם לא 
עלתה בידו בפעם הראשון לא יניח עד שיעשה הגניבה, ג. אף 
לגניבה קטנה לא ימנע את עצמו, כן בעבודה לא יתעצל ולא 

 קלה יזהר כגדולה: הלמצווייעף ואף 
איתא בשם הרב הקדוש  )כמערכה א אות (ובספר עשר אורות 
ל ג׳ דברים צריך ללמוד מתינוק, א. שהוא ”המגיד ממעזריטש ז

תמיד שמח, ב. שאינו יושב בטל, ג. שבוכה על כל דבר 
שמבקש, ומגנב צריך ללמוד ז׳ דברים, א. עבודתו בלילה, ב. אם 
לא השיג מבוקשו בלילה אחת יגמור בלילה שניה, ג. אהבה של 

סר נפשו גם על עבור דבר קטן להשיגו, ה. הגנבים זה לזה, ד. מו
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כל עבודתו אינו נחשב בעיניו כי בבוקר מוכר מה ששווה הרבה 
בעד פחות שבמטבעות, ו. מקבל כל מיני עינויים והוא באחד 

  שאינו יודע, ז. אומנותו יפה לו לא יחליפנו בשום דבר:
 (פרדס יוסף) 

 

"כל אלמנה ויתום לא תענון אם ענה תענה 
אם צעוק יצעק אלי שמוע אשמע  אותו כי

 כב) -צעקתו" (כב, כא
כל הביטויים בפסוק זה כפולים: ענה תענה, צעוק יצעק, שמוע 
אשמע. הטעם לכך הוא, שבכל סבל שמסבים להם, סבלם הוא 

אלא נזכרים גם , כפול: הם כואבים לא רק את הסבל עצמו
 למשל, היתום חושב בלבו, שאילו( דשבאובדנם וחיים אותו מח

. ולכך רומזת התורה )היה כאן אביו, לא היו מתייחסים אליו כך
 )הק' ךאלשי"ה "פ(ע בכפל המלים. 

 

"אם כסף תלוה את עמי את העני עמך לא 
 תהיה לו כנושה'" (כב, כד) 

 הוי מסתכל בעצמך כאלו אתה עני" (רש"י)  -"את העני עמך
כספית לעני צריך האדם  ההלוואצריך ביאור, האם כדי לתת 

להסתכל על עצמו כעני, לכאורה מספיק שיודע שאדם זה עני 
 ?הלהלוואונזקק 

ביאר הסבא מקלם זצ"ל: אכן אין די בידיעה שהוא עני וזקוק 
. אלא, צורת המצוה היא להיטיב בצורה מושלמת, הלהלווא

להזדהות עם המקבל ולהרגיש בתוככי פנימיותו את הרגשותיו 
של המקבל. כדי לבוא באמת להרגשה כזו, על ותחושותיו 

האדם להסתכל על עצמו כאילו הוא בעצמו עני. רק כך יוכל 
להזדהות אתו הזדהות אמיתית ומוחלטת. ורק על ידי כך ידע 

 בשלימות.  הההלוואאיך להתייחס אליו ואיך לתת לו את 
 

פתגם זה: ביתם היה שגור -בפיהם של חסידי אדמו"ר הזקן ובני
 , מצוי גם חלקך. ךשהקב"ה מעניק ל בפרנסה

 (ספר השיחות תש"ג)
 

    ״אם כסף תלוה את עמי את העני עמך״
 כד)  (כב,

גדולה גמילות חסדים מן הצדקה, שבגמילות חסדים ״העני 
הוא יכול להוסיף ולהיות עמך, כשווה בין שווים, ולא  -עמך״ 

 יראה עצמו מושפל ומבוייש.
 (ספר הדרוש) 

 

   את עמי את העני עמך" "אם כסף תלוה 
 (כב, כד)

דוד המלך אומר בתהילים 'הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת 
שהכסף והעשירות האדם משאיר  'הק ךהאלשי"לעד' ומפרש 

בעולם הזה לאחר אריכות ימיו ושנותיו ולא לוקח אותו למעלה 
רק מצוות ומעשים טובים והכסף שנתן לצדקה או לשאר מצות 

לעולם הבא וזהו הפירוש 'הון ועושר בביתו' נשאר זה לוקח עמו 
בביתו אבל 'וצדקתו' הצדקה שעשה עם הכסף עומדת לעד גם 

כאן אם כסף  בעולם הבא מלווה אותו עד למעלה, וזהו הפי'
את האדם לעולם הבא את העני מה  המלוותלוה איזה כסף 

 (נועם מגדים)  עמך. ריישאשנתת לעני עמך זה 
 

 ב, כד)"את העני עמך״ (כ
ה׳צמח צדק׳ אמר לבנו, הרבי המהר״ש: כאשר יהודי עוזר 
לחברו בפרנסתו, אפילו הוא מסייע לו להרוויח שבעים 

נפתחים לפניו כל שערי ההיכלות  -קופיקות במסחר העגלים 
 העליונים. 

 

 "את העני עמך״ (כב, כד)
תמורת גמילות חסדים אין צריך לומר ׳תודה׳, כשם שלא צריך 

שמתעטף בטלית ומניח תפילין בתפילה. את גומל להודות למי 
 החסד יש לברך בברכת ״תזכו למצוות״.

 (הרבי הריי"צ מליובאוויטש) 
 

תעשה מעשיך וביום השביעי  "ששת ימים
ובכל אשר אמרתי אליכם תשמרו  תשבת

           ושם אלהים אחרים לא תזכירו וגו'" 
 יג)-(כג, יב

״כל המשמר שבת כהלכתו ע"פ מה דאמרו רז״ל (שבת קיח, ב) 
אפילו עובד ע"ז כדור אנוש מוחלים לו, וזה שאמר: ששת ימים 
תעשה מעשיך וביום השביעי תשבות ובכ"ז אל תסמוך על ידי 
זה להקל במצות התורה, רק בכל אשר אמרתי אליכם תשמרו 

 (משך חכמה) אלוקים אחרים ל"ת. וזה ע"ד צחות.ושם 
 

חמך ואת "ועבדתם את ה' אלקיכם וברך את ל
מחלה מקרבך לא תהיה  יוהסירותמימיך 

משכלה ועקרה בארצך, את מספר ימיך 
 כו) -כה, אמלא" (כג

ביאר הגה"ק בעל ה"כתב סופר" זי"ע: חז"ל אמרו ג' הרי הם 
 ", "מי שאין לו בנים", "עני".םייסוריכמתים: "בעל 

וזה ביאור הפסוק: "ועבדתם את ה' אלקיכם", ואז, "וברך ה' את 
מחלה מקרבך"  יוהסירותשלא תהיה עני. " –ואת מימיך" לחמך 

 . םייסוריולא יהיו לך  –
ויהיו לך בנים. על ידי זה  –"לא תהיה משכלה ועקרה בארצך" 

שיהיו אלו חיים שלמים ולא תחשב  –"את מספר ימיך אמלא" 
 (פנינים)  כמת ח"ו... 
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 סיפורים נפלאים
 פרשת משפטים

 
"עד האלהים יבא דבר שניהם אשר ירשיען 

 אליהם ישלם שנים לרעהו" (כב, ח)
 חהוויכואל המהרי"ל דיסקין זצ"ל הגיעו שני אנשים לבוררות. 

ביניהם היה על סכום כסף גדול, כחמשת אלפים רובל. השלישו 
בידו את סכום הכסף, עד שיפסוק. לאחר מספר ימים הופיע 

לקבל למשך יומיים  בחייאחד מבעלי הדינים ואמר שהוא 
אלפיים רובל מתוך הסכום שהפקידו אצל הרב. אמר לו 
המהרי"ל דיסקין: "הבעיה היא שהחבר שלך הקדים אותך כבר 

מול ובקש שלשת אלפים רובל", נזעק המתדיין ושאל: את
"האם הרב נתן לו, הלא הפקדנו את הכסף אצל הרב מתוך 
אמונה". הרגיעו הרב שהוא לא נתן פרוטה וגם לך לא אתן עד 

 שאפסוק בדין.
 

"כי יתן איש אל רעהו חמור או שור... לשמור" 
 (כב, ט) 

ו את "פרשה ראשונה נאמרה בשומר חינם, לפיכך פטר ב
הגניבה... ופרשה זו אמורה בשומר שכר לפיכך אינו פטור אם 

 נגנבה" (רש"י.)
ה'סבא' מנובהרדוק, רבי יוסף יוזל הורביץ, פנה בשאלה אל רבי 
איצל'ה פטרבורגר: הוא מכהן כראש ישיבת נובהרדוק, הן 
בענייני הרוח והן בענייני הגשם. כספי הישיבה מגיעים אליו 

בנים ולעובדים. האם עליו להפריש והוא מחלק משכורות לר
 מכספים אלו גם עבורו?

את הסיפור סיפר רבי שלום שבדרון, שהדגיש, שאין נפקא 
, רדוק לשאול את השאלההמינה מה הניע את ה'סבא' מנוב

האם קשיי הפרנסה, או שמא עניין רוחני שטרד אותו. אך מן 
התשובה שקיבל, נקבל מושג כיצד לפעמים עובד היצר הרע 

 בין שגם כאשר ברור לנו משהו, דעת תורה תמיד כדאית.ונ
הרי , וכה השיב לו רבי איצל'ה: אם אינך נוטל כסף מן הישיבה

שומר חינם. לעתים תחוש רפיון ותחפוץ להשליך מעליך  שהנך
חלק מן העול, שכן אינך מחויב בדבר ואינך מקבל שכר. מן הדין 

ר שכר ותחויב עליך ליטול משכורת מן הישיבה, בכך תהיה שומ
 (במחשבה תחילה) ... באחריות רבה יותר

 

"אם ענה תענה אותו כי אם צעק יצעק אלי 
 שמע אשמע צעקתו" (כב, כב)

מסופר על רבי אריה לוין זצ"ל שכדרכו בקדש היה מקרב 
יהודים הרחוקים מהיהדות ומרבה בגמילות חסדים. יום אחד 

ות בני אדם הלך לבקר בבית החולים של חולי נפש שאין ברגיל
לבקר אותם וראה שמכים אחד מהחולים, שאל לפשר הדבר, 
ואמרו לו אדם זה הינו מסכן ועושה שטויות, ובהיות שאין לו אף 
אחד ממשפחתו שיגן עליו לכן מכים אותו על כל שטות קטנה. 
מיד צעק הרב ואמר: אני הדוד שלו! כששמעו את דברי הרב 

דם הזה צריך לנהוג בו כולם נבהלו ואמרו אם דוד שכזה יש לא
 כבוד.

ואכן כך היה, מאותו זמן התנהגו עמו אחרת בצורה הנאותה לו, 
ומאותו פעם הקפיד הרב לבקר את אותו חולה פעם בשבוע, 
ובכל פעם היה מביא לו ממתק אחר. ופעם לא יכל הרב ללכת 

 . ח את בנו שילך לבקר את אותו מסכןושל
 (לבוש יוסף)

 

 (כב, כד)"לא תשימון עליו נשך" 
סיפר האדמו"ר ר' דוד משה מטשורטקוב זצוק"ל, שהנודע 

, ולא רצה )נדוניה(ביהודה ז"ל, נשא אשה בת עשיר, ונתן לו נדן 
ליתנו לבנק שלא יכשל באיסור 'ריבית' ח"ו, והיה תחת ידו 
בתיבה בחדר שלמד בו, פעם אחת בא איש אחד ואמר לו שיש 

ועשה שידוך, ומחמת לו בת שכבר הגיעה לפרק בתולה נישאת, 
שלא יוכל לסלק הנדוניה, וצרכי נישואין אין לו, יתנתק השידוך 
ח"ו, לקח מרן הנודע ביהודה את צרור הכסף מהתיבה ושאלו 
כמה אתה צריך, אמר לו האיש שלש מאות רובל, שהיה אז 
סכום עצום, ומרן הגאון הנודע ביהודה נתן לו תיכף סך מאתים 

ך עשרה רובל תוכל להמציא לך על ותשעים רובל, ואמר לו הס
ידי אחר, ויען כי אמרו חז"ל (תנחומא עקב ו') אין המצוה 
נקראת אלא על שם גומרה, על כן לא אוכל להתגאות שאנכי 
עשיתי המצוה הגדולה, ומשום כך נתתי לך פחות עשרה רובל, 

 וסיים הרה"ק מטשורטקוב שמזה זכה הנודע ביהודה לגדלותו. 
 ז' עמוד לז) ןגיליו(קובץ נחלת צבי 

 

 "מדבר שקר תרחק" (כג, ז)
פעם הגיעו עסקנים אל הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ״ל עם 

: ישנו תלמיד חכם שהעלילו שגרתיתבקשה מיוחדת ובלתי 
עליו עלילה שפלה והמשטרה עצרה אותו. כעת ברצונם לארגן 
הפגנה גדולה שתאלץ את המשטרה לשחררו ומבקשים 

בהפגנה ועל ידי כן מובטח מן  והשתתפותעל  שהגרי״ש יחתום
הסתם שרבבות אנשים יגיעו להפגנה ואז המשטרה לא תוכל 
להשתלט על המצב ותאלץ לשחרר את העצור מכלאו. השיב 
להם הגרי״ש: כיצד אוכל לחתום לכם על השתתפותי בהפגנה 
כאשר יודע אני שבאמת לא אוכל להגיע מחמת חולשתי, היאך 

בנפשי ולחתום על דבר שאינו נכון ואינו אוכל לעשות שקר 
אמיתי. ואף שהדבר הוא לטובתו של העצור, אבל צריך לדעת 

  שלא יתכן במציאות שמשקר ייצאו דברים טובים.
 (מפי הגר״י זילברשטיין שליט״א) 

 

 מדבר שקר תרחק (כג, ז)
, כגון מפני מהאמת ישנם מקרים מסויימים שהותר לשנות

) שבג׳ דברים משקרים אף מ כג, ב”(ב 'השלום או כדאיתא בגמ
ל סיפר לי ”ח קנייבסקי: אבא זצ”דוגמא לדבר סיפר הגרח. ”ת

שבזמן המלחמה למי שלא היה דרכון היה זה סכנת נפשות והיו 
היה דרכון ולשני יורים בו פעם אחת הלכו שני בחורים לאחד 

שיעמוד  לחברולא, ולפתע ראו חייל. אמר זה שהיה לו דרכון 
ואילו הוא ירוץ. כשרץ החל הגוי לרדוף אחריו עד שתפסו 
וביקשו דרכון, והלה הראה שיש לו. כשנשאל מדוע רץ? השיב 
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לרוץ בכל יום כשעתיים.  צווהוכי הוא חולה מעיים והרופא 
אחריך ומדוע לא עצרת?  שאלו הגוי: הרי ראית שרודף אני

 (דרך שיחה)בו: חשבתי שגם אתה חולה מעיים...והשי
 

 "מדבר שקר תרחק" (כג, ז)
זי"ע אמר פעם לחסידיו שהוא  קמליז'ענסהרבי רבי אלימלך 

סמוך ובטוח אחרי אריכות ימים ושנים הוא יזכה בחיי עולם 
הבא, וכל זה משום מה, כי אמר כשישאלו אותו בעולם העליון 

ם האמת האם עסקת בתורה למטה ואז אגיד "את כל בעול
האמת" לא קיימתי מצוה זו כהלכתו, מיד יפסקו בבי"ד של 
מעלה שבגלל דברי האמת שבגלל דברי האמת שבפי מגיע לי 

 עולם הבא.
 

 "מדבר שקר תרחק" (כג, ז) 
בזמן שנאלץ ה"סטייפלער" לשרת בצבא רוסיה, הוטל עליו 

חולים מסוים, ההוראה לשמור באחת המשמרות על בית 
הייתה כי כאשר יראה איזו תנועה חשודה יירה ברובה, והם 
יכניסו את כל בית החולים לכוננות. ה"סטייפלער" שהיה עייף 
מעמל היום, נרדם על משמרתו ונפלט כדור מרובהו, מיד 
הכניסו את כל בית החולים לכוננות והכל ציפו בחרדה לבאות, 

מה  "סטייפלער"או ושאלו את הכשלא אירע מאומה, נרגע, יצ
אירע ומדוע ירה. באותו רגע חלף הרהור בלבו, הן יכול הוא 
לשנות מהאמת, ולתרץ עצמו שראה משהו חשוד ולכן ירה, אך 
תיכף נחרד ממחשבה כזו שיוציא ח"ו דבר שקר מפיו, והחליט 
בעזות קדושה לומר להם את האמת! הוא ענה בפשטות: 

לי כדור מהרובה". תיכף ומיד "נרדמתי על משמרתי ונפלט 
תפסוהו ואסרו אותו במקום אשר הפושעים הגדולים אסורים 
שם, וגזרו את דינו למוות בתליה. לימים סיפר ה"סטייפלער" כי 
לא פחד ולא חשש כלל, גדול היה בטחונו בהשי"ת כי יצילהו, 
שהרי "שומר מצוה לא ידע דבר רע", ולכן אף שבדרך הטבע לא 

פתח להצלה, אך היד ה' תקצר? ואכן, ישועת ה'  היה נראה איזה
כהרף עין, לאחר שלושה ימים חל יום ההולדת של הקיסר, 
ונתנו חנינה להרבה אסירים בטחוניים, ובתוכם היה 

 שיצא לחופשי. "סטייפלער"ה
 

 "מדבר שקר תרחק..." (כג, ז)
ר' שמחה זיסל, תלמידו של ר' ישראל סלנטר ז"ל, הוא וגיסו, 

הם להישמר ולהיזהר ממידת השקר. קרה מקרה קיבלו עלי
בה לו כאבים עצומים, וגנח וצעק נ"ל חלה מחלה שהסשגיסו ה

מנהמת לבו עד שבני ביתו לא יכלו לסבול את יללתו. והנה קרה 
מקרה נפלא: ר' שמחה זיסל בא לבקרו ואחרי שהלך ממנו חדל 

תרופה החולה לצעוק. שאלו את ר' שמחה זיסל איזה סגולה או 
: ר' שמחה זיסל בתמימותו ענהתן לו שהשקיט את כאביו? נ

אינני נותן תרופות ומכל שכן סגולות, רק הזכרתי לו שקיבלנו 
עלינו להתרחק משקר, ויש חשש שעוברים את הגבול באנחה 

 .מעין שקר שצריך להתרחק ממנויתירה, וזה 
 (מאוצר התורה)

 "מדבר שקר תרחק" (כג, ז) 

, והנה הגיע אחד שהציע את עצמו בעיירה אחת חיפשו שו"ב
בפני המרא דאתרא, והראה בפני הרב כתב קבלה שהוא שוחט 

כמו"כ ראה איך שהעמיד סכין , ובודק מומחה. הרב בחן אותו
אמר לו הרב, היות ורוב אנשי העיירה הם . חד לשביעות רצונו

חסידים של האדמו"ר רבי ישראל מסטולין זצ"ל, על כן אם 
צון התושבים, עליו לנסוע לרבי ולקבל ברצונו להתקבל לר

 הסכמתו. 
אמנם עשה חשבון לעצמו, , השוחט נסע בערב שבת לסטולין

שאם יכנס לרבי עוד בערב שבת, יהיה מוכרח להשתתף במשך 
השבת בתפלות ובעריכת השולחן, וכיון שלא היה רגיל בכך, 
החליט להמתין עד מוצאי שבת. במוצאי שבת המתין כמה 

בכדי שהיית זמן נסיעה מביתו לסטולין. ונכנס למעון  –שעות 
בואו, היות והציע את עצמו קדשו של הרבי, וסיפר על מטרת 

להתקבל לשו"ב בעיירה פלונית שרוב אנשיו הם חסידים של 
ולקבל  לרביהרבי, ואמרו לו שכדי שיוכל להתקבל, עליו לנסוע 

 הסכמתו וברכתו. 
הרבי פנה בשאלה אל האורח, מתי הגיע לסטולין? ענה האורח 

אילו היית אומר את האמת, , אמר לו הרבי. זה עתה הגעתי
אלא שקשה היה עליך , כבר נמצא כאן עוד מערב שבת שאתה

התפלות הארוכות, הרי הייתי נותן את הסכמתי, כי אין אני 
אבל עכשיו שהוצאת . מקפיד על זה כלל וכלל שיבואו לכבדני

אין באפשרותי לתת הסכמה לקבל אותך , מפיך דבר שקר
 כשוחט. 

 (לב ישראל להגה"צ רבי ישראל גרוסמן זצ"ל)
 

"ויען כל העם קול אחד ויאמרו כל הדברים 
 אשר דבר ה' נעשה" (כד, ג) 

משה רבינו פנה לבני ישראל ושאל, האם מוכנים הם לקבל את 
התורה ואני שואל: היו שם שש מאות אלף איש. כולם השיבו. 
היה לכל אחד מהם לומר: "כל אשר דבר ה' אעשה" לחייב את 

התחייב בשם כל עצמו. ואיך השיב כל אחד "נעשה" איך 
 האחרים?!  אכן, שאלה!

אבל הכנתי את התשובה. פתחתי את השקית שהבאתי איתי 
 ושאלתי:

: הל!"מיד ענו במקה, מי רוצה שוקולד?קינדערלאך, ילדים
 "מיר" אנחנו!

שם אחרים? תמהתי: "למה עניתם 'אנחנו'? איך אתה עונה ב
 ני'!"אהייתם צריכים לענות: '

 "! אין ילד שאינו רוצה מעדן!ענו "שוקולד כולם רוצים
והתורה, היא שוקולד!" כמה נפלא! ולכן, גם  -אמרתי: "אכן  

ילד לפני בר מצוה, שאין בו אלא יצר הרע, ישקוד על תלמודו 
בהתלהבות, אם המלמד והאב ידעו להנחילו את המתיקות 

 שבתורה, את האור שבה!"
 (ר"י גלינסקי)
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  ""משפטיםמשפטים""פרשת פרשת  
  ].כ, כב ["וגר לא תונה ולא תלחצנו כי גרים הייתם בארץ מצרים"

ובחן את ,  הפסיכולוג שעליו המליץ בחום חבר קרוב מן העבודה- מיכאל פרימןירון ישב בחדר ההמתנה של 
ונושף בכל , היה זה איור גרפי המתאר ילד הניצב על פיסגת הר נישאה. התמונה שהיתה תלויה על הקיר ממולו

 להעניק לו הוא תהה בינו לבין עצמו אם יצליח הפסיכולוג. ומפזר אותם לכל עבר, כוחו בעננים התלויים מעל ראשו
  ...את הכח והיכולת לפזר את העננה האפורה שמכסה את חייו מזה שנים ארוכות

,  פרימן התגלה כאיש צעיר וחכם- התפזרו מעט חששותיו, התרווח בכורסה ממול הפסיכולוג, כשנכנס לחדר
,  על גינוני הכבודאבל בוא נוותר, מיכאל פרימן, כידוע לך, שמי הוא", פתח, "שלום ירון" .המשדר רוגע ואמינות

ועכשיו תנסה . וכך אולי נוכל לעבוד ביחד בלי מחיצות בינינו, אתה יכול לקרוא לי בהחלט בשמי הפרטי מיכאל
  "?לספר לי מה מביא אותך אלי

הוא ניסה לגבש סדר . חשב לעצמו, וניגש ישר לעניינים, הפסיכולוג הזה כנראה מאוד פרקטי. ירון היה מעט נבוך
  .פתח וגולל את יריעת חייו, והמאמץ ארך לו כמה דקות עד שהתעשת, תיוכלשהוא במחשבו

והמעבדה בגבעת רם , אבא היה כימאי מבריק באוניברסיטה העברית. הייתי בן בכור במשפחה של אנשי אקדמיה"
ושוב לא טרח , חזר למחרת החתונה למבחנות שלו, לאחר שהתפנה יום אחד לשאת את אמי. היתה כל עולמו

הוא בילה בה את מרבית ימיו , אם לא בית ראשון, שימשה לו המעבדה בית שני, למעשה. ן באשתו ובילדיולהתעניי
  .ולילותיו תחת המיקרוסקופ הענק שלו

ועזבה את העולם , נכנסה לדיכאון, אבל משכשלו חיי הנישואים שלה, אמא היתה בעצמה בעלת תואר במדעים
ושוב לא שמענו , שני ילדיה, ובקול דממה דקה עזבה אמא אותנו, ןאחר כך הגיעו הגירושי. האקדמי אותו שטמה

  .מלבד חליפת מכתבים פה ושם, ממנה
, כשם שהיה נוגש אכזרי כלפי הלבורנטים. ואנו הילדים היינו הקורבן, אבא עשה ניסיון לנהל את הבית בעצמו

 אחי הקטן -  ת לא אחרו לבואוהתוצאו, כך נהג כלפינו, שעבדו אצלו במעבדה לתוך השעות הקטנות של הלילה
  .ובגיל תשע הייתי ילד עצוב ומופנם, עצמיואני לעומת זאת התכנסתי בתוך , נעשה מופרע והיפראקטיבי מיום ליום

. הוא ציפה מאיתנו שלא נפריע לקריירה המדעית שלו. נעשה אבי כעוס וזועם יותר, ככל שהמצב נעשה בלתי נסבל
  .על פי חוקי הטבע כמו האמיבות והחיידקים שהתרוצצו למכביר במבחנות שלוהוא לא הבין מדוע איננו מתנהגים 

        . ותמיד התקשיתי ביצירת קשר עם החברה ובני אדם בכלל, הצלקות האלו של הילדות לא נרפאו לעולם"
 בגיל םהיו. מעט לימודים ועבודה, ל"ועברתי מסלול של נסיעות לחו, אחרי שירותי הצבאי עזבתי את הבית

אבל הניסיון , הייתי רוצה להקים בית משלי ולגדל ילדים. חיי סובבים סביב ציר של ריקנות ללא עתיד, שלושים
כיצד אתמודד עם , שלא חוויתי חיי נישואין ויחסי הורים וילדים נורמליים, אני. הכושל של הורי מרתיע אותי

  "?אתגרים שכאלה כשאין עומדים לרשותי כלים מינימליים
הכיפה שעל , כפי שאתה רואה אני אדם מאמין. דה שעלי להבהיר לפני שנתווה יחד את דרך הטיפולישנה נקו"

, בקונספציה שלי. תיוהטיפול שלי מבוסס על המקורות של המסורת היהד. ראשי והציצית שעל בגדי הם עדות לכך
  ".לא נוכל לעבוד יחדיו, ךואם הדבר מרתיע אות, ישנן נקודות השקה בין הטיפול הפסיכולוגי והאמונה באלוקים

דווקא הריק הרוחני שבו היה , והיה רחוק ממוקדי המסורת המקובלים, למרות שירון גדל ברקע אתאיסטי גמור
הם סימלו עבורו את ההוויה המשפחתית הנורמלית . נתון שאפשר לו להתייחס באהדה מסויימת לחגים ולשבת

           , מיכאל התרווח בכורסתו .ך הטיפול גם בתנאי זהוהוא הביע את הסכמתו להמש, שכה היה משווע אליה
  .היתה הדרך סלולה לפניו לבניית הקשר עם ירון נדבך אחר נדבך, עכשיו לאחר שהבהיר את עמדתו

הדרך להתייחסות את וננסה ביחד לבחון , אני רוצה להתמקד בסבל שעברת בילדותך, בשלב הראשון של שיחותינו"
ומאחורי הסבל ,  יש מנהיג לעולם- תבסס על גישה של האמונהתע לך מהלך שבו המשמעות אני רוצה להצי .אליו

מאחורי כל התרחשות יש יד מכוונת . אין פה מקריות או טעות .יש חשיבה ותוכנית אלוקית עלומה ונשגבה מעינינו
וחנון ארך אפים ורב כי הוא אל רחום , אבל יחד עם זאת זה תמיד לטובה. גם אם לא מובנת לנו תמיד, ומתכננת

  "... כל מה שעושה עמנו גם הייסורים והקשיים הכל לטובהךומכיוון שכ... ואוהב אותנו בניו אהבת נצח, חסד
  .ובחן את הרושם שהותירו דבריו על ירון, מיכאל עשה אתנחתא קלה

ולא נפלתי קרבן , זה מנחם אותי במידה מסויימת שלא סבלתי לשווא, הדברים שאתה אומר מרתקים ומעניינים"
  ".אלא הסבל שלי הוא תוכנית אלוקית לטובתי, ליד הגורל

  .עודד אותו ירון להמשיך, "למרות שאני לא מורגל בסוג זה של דברים, הייתי רוצה לשמוע עוד" !נכון בדיוק כך
מתוך , ישנם כאלה שנעשים אכזריים כלפי סביבתם. נוטים להגיב בצורות שונות, ים ילדות קשהאנשים שחוו"

, ם חוסייןאד ראה ערך ס-  לפעמים הדבר גובל במפלצתיות. 'כך אנהג כלפי אחרים, כשם שהתאכזרו אלי': השקפה
גרים הייתם בארץ וגר לא תונה ולא תלחצנו כי "ועל כך אומרת התורה הקדושה . שהתעללו בו בהיותו ילד

קדושת העלון    נא לשמור על 
   .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 



                     . והיינו יכולים להשתמש בחוויה הזאת בהיתר להתעלל באחרים, המצרים התעללו בנו והכו אותנו ".מצריים
  .ה דרש מאיתנו להפוך את החוויה הזאת לכיוון החיובי ולהשתמש בה כדי להושיט יד לאחרים בחמלה"אבל הקב

הדבר מתבטא , לפעמים. ם לילדיהם את כל אשר חסרו בילדותםהם מעניקי,  ככל שסבלו יותר- אחרים נוקטים בגישה הפוכה
נשמע  .בנפשם' חור שחור'אלו ואלו אינם מצליחים לעולם למלא את החסר הרגשי שהותיר בהם . במנות מוגזמות של פינוק

 של אתה עובר את כל המסלול. כל מה שנדרש זה להיות אב נפלא וסימולטנית גם ילד. אבל בפרקטיקה זה עובד, מסובך
  ".אין זה אגדה, אבל אם תרצה, נשמע דמיוני. ובעצם גדל איתו ומשלים את כל החסר לנפשך, הגדילה של הילד שלך

, "ואני זקוק להקדיש להם הרבה מחשבה, הדברים הם מורכבים. אני צריך לעכל את הדברים ולחשוב על כך ביני לבין עצמי"
  .ונפרד ממנו בלבביות, הרגיע אותו מיכאל, "יש לך את כל הזמן שבעולם" .סיכם ירון את הפגישה
עד שזכה , הוא החל להתקרב ליהדות, אבל הלך לשאוב עוד חיזוק והדרכה ממעיין התורה הקדושה. ירון לא חזר לפסיכולוג

וביקש לזמן לו פגישה עם , אז הוא התקשר, ונולד לו בן, בהמשך הוא נישא, להיכנס לישיבה וללמוד את התורה הקדושה
  .הלכה למעשה כדי ליישם אותה עם בנו הטרי" לחוות את הילדות מחדש "- הוא רוצה ללמוד את השיטה שלו.  פרימןמיכאל

. לעודד את השובבות שלו, שבו" הילד הקטן"צעד אחר צעד הדריך אותו מיכאל לטפח את . מיכאל הביע את נכונותו לעזור לו
     .ולהנות ממשחקים ומטיולים משותפים, פות שלך עם בנךהילד הזה יעזור לך להשתתף בשמחה בכל הפעולות המשות"

 בדיוק כפי - ובו בזמן תהיה לו האבא הכי טוב בעולם, דרך העיניים של ילדך, תנסה לראות כל הרפתקה וחוויה שתעברו ביחד
  ".כך תעבור את כל שלבי הגדילה שלו עד שתמונות הילדות המשוחזרת שלך תהיה שלמה.  בהיותך ילד- שרצית לעצמך

  ...אכן היה תלמיד מוצלח" מנשה"וירון שבינתיים הספיק לשנות את שמו ל
עבר את כל מסלול גדילתו כשהאהבה , וביחד עם בנו בכורו ראובן, מנשה פעל בכל כוחו ומעייניו להגשמת היעד-ובאמת ירון

            , ולי הילדות עד הלוםגם איתם פסע במשע. ואחרון חביב יאיר הקטן, אחר כך נולדה בתו חוה .ביניהם הולכת ופורחת
  ...כשקשר האהבה בינו ובינם צומח וגדל מיום ליום

          . קומץ חברים ובני משפחה הגיעו לכותל המערבי לחוג עם הבן הבכור ראובן את שמחתו .מצווה של ראובן-יום הבר
  ...ה על לידתו מחדש לפני כחמש עשרה שנה"השיב כי ברצונו להודות להקב, כשנשאל מנשה מדוע בכותל

שמח שערך את הבר מצווה , ופניו נוהרות במין הילה שלא ידע להגדירה, ביט בבנו העטור בטלית ותפילין עולה לתורהכשה
הוא לא ידע אם זה המקום או המעמד שגרם לו למטען כל . מנשה היה נרגש כפי שלא היה מימיו .דווקא במקום המקודש הזה

הצליח להקים , למרות שגדל בבית הרוס, הנה. סיבה טובה להרגיש כךהיתה לו . אבל תחושה של אושר הציפה אותו, כך רגשי
שלהם העניק את , שהחן היהודי מפאר את אישיותם. ולגדל שלושה ילדים לתורה ויראת שמים, תא משפחתי חם ואוהב

                     . מנקודת פרספקטיבה זו לא חש הזדהות עם מראות הילדות הקשה שחווה. הילדות הנפלאה ביותר שיכל לדמיין
  .הצליח להתנתק מן העבר,  הרגיש כעת שסוף סוףהוא

ולכתוב בו , חש באותו רגע צורך לקחת פתק, כשהביט אל האבנים הגדולות של הכותל והפתקים המבצבצים מבין סדקיהן
ולטמון אותו עמוק עמוק בין האבנים העתיקות , "ממני מנשה, מודה לך על הימים השמחים שאתה מעניק לי. "מילות תודה

                 .ובנו יאיר בן החמש חש בכך ומשך בידו, ץ דמעות לא צפויהמחשבה הזו גרמה לו משום מה לפר .ת הסוד הללוונוצרו
  "?אז למה אתה בוכה" ,"לא" - , "?אבא אתה עצוב שראובן נהיה בר מצווה"

  .)נצוצות( ...השיב לו, "לפעמים בוכים דווקא כששמחים: "וליטף את ראשו של הקטן, הוא מחה את דמעותיו
  ].כו, כב ["מעתי כי חנון אניוהיה כי יצעק אלי ושש"

              , אל ידמה בנפשו שבעבור זה אבדה תקוותו של העני, יאמר שאם זה העשיר יהיה אוטם אוזנו מזעקת דל
 ).כלי יקר(אלא ושמעתי כי חנון אני , אני איני כמותו, כי אם הוא אכזרי, ושמעתי, אלא כי אם יצעק אלי

האיש הבחין שלצד הקבר עומדת קופסא ובתוכה המון . ל הגיע לציון הקדוש במירון"יהודי עשיר מחו:  כך היה- מעשה שהיה 
  .מה כתוב באותן פתקאות, למה משמשת אותה קופסא, והסתקרן, פתקאות

  ... התמלא בגיחוך ובוז, ב בפתקלאחר שקרא את הכתו. החליט ליטול פתק אחד ופתחו
אני זקוק בדחיפות לסכום של , ה"הקב: "וכה כתב במכתבו, כתב ככל הנראה יהודי עני ואביון, את הפתק הרווי בדמעות

תי הכלה לחופה בעוד ימים ספורים ִ שלח לי , בזכותו של הצדיק הקבור פה, אנא ואנא... ארבעים אלף דולר לשם הכנסת ּב
  .והאיש סיים בציון שמו וכתובתו המדויקת, ..."בזכות אדוננו רבי שמעון בר יוחאי. ..בבקשה את הסכום

משתטח , לאתרא קדישא, הוא בא לכאן!... ? שישלחו לו את הכסף הביתה-  הרהר העשיר בליבו -מה חושב לו התמים הלזה '
לא תמיד מבין לליבו ומצוקתו של , ב לואחד שהינו עשיר וטו... ('ומדבר על כסף וענייני חולין, י הקדוש"על קברו של רשב

  ...' כדי שיפסיק לכתוב כאלו שטויות- אמר העשיר לעצמו -אני אלמד אותו לקח '). העני
, והחליט לרשום עבור כותב הפתק, קים שלו' שלף מכיסו את פנקס הצ-? מה עשה. ל"רוח ליצנות נכנסה בליבו של העשיר מחו

כך שכמובן הבנק ... רבי שמעון בר יוחאי: יחתום, ק'קום לחתום את שמו בשולי הצאלא שבמ, המחאה על כל הסכום הנדרש
  .ולא תצא אפילו פרוטה מחשבונו, ק הזה'לא יקבל את הצ

  .לאבי הכלה האביון' אקספרס'ושלח אותו ,  דולרים40,000ק על סך 'העשיר כתב את הצ
שחסר לו סכום גדול , לפתע הוא נבהל לגלות. נותיול ועובר על חשבו"יושב העשיר במשרדו שבחו, כעבור מספר שבועות

  ...  ארבעים אלף דולרים-? ומה היה הסכום. בחשבון הבנק
  .ק אכן קיבל לידיו את מלוא הסכום'ומקבל הצ, ק ששלח לעני נפדה'שהצ, ושם נודע לו, האיש מיהר לבנק

   - - - ? י"ק שחתום עליו רשב' כיצד קרה שהבנק כיבד צ-מי רוצה לנחש , נו
                     , ק'התברר שהחתימה על גבי הצ; ק'התעלומה נפתרה לאחר שהעשיר ביקש מפקיד הבנק לראות את תצלום הצ

  ... אלא של העשיר עצמו, י"לא היתה של רשב
  ... שכח וחתם את שמו, ברגע החתימה בציון הקדוש, קים'מחמת הרגלו לחתום תמיד את שמו על הצ, כפי הנראה

  !וכעת יש לו את האפשרות לחתן את בתו הכלה בכבוד, בנק את מלוא הסכוםובינתיים היהודי העני קיבל מה
ולא עוד ,  נענתה בשלימות-י ארבעים אלף דולר "כמובן שעכשיו ראה העשיר כי תפילת העני שביקש בתמימות בזכותא דרשב

בלא טלטולי , חתושלח עד אליו את מלוא הסכום בפעם א, אלא שהוא היה השליח ממעל למלא את משאלת ליבו של העני
  .)ופריו מתוק(! פלאי פלאים... דרכים ועמל

  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זבן מרים ויעקבחזני נוריאל ' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות
  ,ל"ז רפאל בן שהין נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ" לע,ל"זר בת כשוו מרת מנסורה נ"לע, ל"זעזיזולה בן שרה '  רנ"לע

  , ל"ז מרים בת יונהנ "לע, ל"זנ חנה אסתר בת יצחק יעקב " לע,ל"ז יוסף בן אסתרנ " לע,ל"זנ דוד בן כורשיד " לע,ל"זנ יהודה בן מרים " לע,ל"זנ טובה בת כורשיד "לע
 .נפטרי עם ישראלכל נ "ולע, ל" זמולוק בת טורןנ "לע, ל" זמרים בת קודסיהנ "לע, ל" זשמואל בן יוליאנהנ "לע, ל" זיונה בן אסתרנ "לע, ל"נ ציון סלים בן ננה ז"לע
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 (כא, יז)"ּוְמַקֵּלל ָאִביו ְוִאּמֹו מֹות יּוָמת"   

ַמּדּוַע ֶהְחִמיָרה ַהּתֹוָרה ְּבָעְנׁשֹו ֶׁשל ַהְמַקֵּלל ֶאת ָאִביו ְוִאּמֹו, 
יֹוֵתר ֵמֲאֶׁשר ְּבֶזה ֶׁשל ַהַּמֶּכה אֹוָתם? ְּבעֹוד ַהְמַקֵּלל ִנּדֹון 

ֶׁשִהיא ַהֲחמּוָרה ִמָּכל ִמיתֹות ֵּבית ִּדין, ֲהֵרי ַהַּמֶּכה ִּבְסִקיָלה, 
 ָעְנׁשֹו ַרק ְּבֶחֶנק, ֶׁשהּוא ַהַּקל ִמֵּבין ַהִּמיתֹות?
: (ִנָּדה לא ע"א)ִנָּתן ְלַהְסִּביר ֹזאת, ַעל ִּפי ַמה ֶּׁשָאְמרּו ֲחַז"ל 

ָׁשה ֻׁשָּתִפים ָּבָאָדם, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו  הּוא, ָאִביו ְוִאּמֹו". "ְׁש
ְלִפי ֶזה, ִנְמָצא ֶׁשַהַּמֶּכה ֶאת ָאִביו ְוִאּמֹו, ּגֹוֵרם ַצַער ַלֻּׁשָּתף 
ַהְּׁשִליִׁשי, ֶׁשהּוא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא. ִעם ֹזאת, ִנָּתן ְלַלֵּמד ָעָליו 

א ִהְתַּכֵּון ְּבַמֲעֵׂשהּו ְלַצֵער אֶ  ת ְזכּות ָּכְלֶׁשִהי ְולֹוַמר, ֶׁש
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ַרק ֶׁשִהִּסיַח ִמֶּמּנּו ֶאת ַּדְעּתֹו ְּבאֹותֹו ֶרַגע, 
 , א ֶהֱעָלה ַעל ַּדְעּתֹו ֶׁשַּגם ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ִמְצַטֵער. ֵמִאיָד ְו
ַהְמַקֵּלל ֶאת ָאִביו ְוִאּמֹו, ֵאינֹו ִמְתַחֵּיב ְּבִמיָתה ַעד ֶׁשְּיַקֵּלל 

ֵּכן, ִּבְׁשַעת ַהְּקָלָלה זֹוֵכר הּוא ֶאת ַהֻּׁשָּתף  ְּבֵׁשם ה'. ִאם
, ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ֵאינֹו ִנְמָנע  ַהְּׁשִליִׁשי, ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר
א ַרק ְּבהֹוָריו, ִּכי ִאם ַּגם  ִמְּלַצֲערֹו. ִנְמָצא ֶׁשַהְמַקֵּלל מֹוֵרד 

 יֹוֵתר. ַּבָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ְוָלֵכן ָעְנׁשֹו ָחמּור
 )ָאְזַנים ַלּתֹוָרה(

                       (כא, כד)"ַעִין ַּתַחת ַעִין"                      
א  ּוְבַרִּׁש"י: "ִסֵּמא ֶאת ֵעין ֲחֵברֹו נֹוֵתן לֹו ְּדֵמי ֵעינֹו", ְּדַהְינּו 

ֵעינֹו, ִּכי ִאם נֹוְטִלים ֵמָהִאיׁש ֶׁשהֹוִציא ֶאת ֵעין ֲחֵברֹו, ֶאת 
 ׁשָממֹון ְּבׁשֹוִוי ָהַעִין. ּוֵמֵהיָכן ִנְלָמד ָּדָבר ֶזה? ִנָּתן לֹוַמר ֶׁשיֵ 

ַעִין",  ַּתַחתְלָכ ֶרֶמז  ָּבֻעְבָּדה ֶׁשַהָּפסּוק ִהְׁשַּתֵּמׁש ִּבְלׁשֹון "ַעִין 
א "ַעִין  ּו"ְבַעד" ַמְׁשָמעּוָתן ְׁשֵּתי ַהִּמִּלים "ַּתַחת"  ַעִין". ְּבַעדְו

ְּתמּוַרת. ְואּוָלם ַלִּמָּלה "ַּתַחת" ֶיְׁשָנּה ַּגם ַמְׁשָמעּות  - ִהיא
ְּבָמקֹום  - ְּבָמקֹום ָנמֹו יֹוֵתר. ַהַּמְׁשָמעּות ַהְּׁשִנָּיה - נֹוֶסֶפת

ָהאֹוִתּיֹות  ִהיא ָהרֹוֶמֶזת ְלֶהְסֵּברֹו ֶׁשל ַרִּׁש"י. - ָנמֹו יֹוֵתר
 ִין ֵהם ֶּכֶסף.ַאֲחֵרי אֹוִתּיֹות עַ  -ִמַּתַחת

 ן  -י   -ע  
 ף  -ס   -כ  

: ִאם הֹוִציא  ְלִפי ֶזה ִיְתָּפְרׁשּו ַהִּמִּלים "ַעִין ַּתַחת ַעִין" ָּכ
ַהַּמֶּכה ַעִין, ִיֵּתן ְּתמּוָרתֹו ָּדָבר ֶׁשהּוא "ַּתַחת ַעִין", ְּדַהְינּו ֶּכֶסף, 

 ו ִנְמָצאֹות ִמַּתַחת ְלאֹוִתּיֹות ָהַעִין.ֶׁשאֹוִתּיֹוָתי
 קֹול ֵאִלָּיהּו)(

 (כב, ג)"ִאם ִהָּמֵצא ִתָּמֵצא ְבָידֹו ַהְּגֵנָבה... ְׁשַנִים ְיַׁשֵּלם" 
 ַמּדּוַע ִחְּיָבה ַהּתֹוָרה ֶאת ַהַּגָּנב ְלַׁשֵּלם ֶּכֶפל?

 - ְלַהֲעִניׁשֹו ְּבִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה ִנְרֶאה לֹוַמר ֶׁשַהַּכָּוָנה ָהְיָתה
ֶׁשאֹותֹו ֵנֶזק ֶׁשָּגַרם ַהַּגָּנב ַלֲחֵברֹו, ִיָּגֵרם ַלַּגָּנב ַעְצמֹו. ִאם ָּגַנב 
ָּדָבר ֶׁשָּׁשְויֹו ָמאַתִים ָמֶנה, ֲהֵרי ֶׁשָּגַרם ַלֲחֵברֹו ֶהְפֵסד ֶׁשל 

ב ֶאת ַהְּגֵזָלה, ָאְמָנם ָהָיה ִאּלּו ָהָיה ַהַּגָּנב ַרק ֵמִׁשיָמאַתִים ָמֶנה. 
א  ְמַתֵּקן ָּבֶזה ֶאת ַהֵּנֶזק ֶׁשִּנְגַרם ַלִּנְגָזל, ֶאָּלא ֶׁשהּוא ַעְצמֹו 
א ֶנֱעָנׁש ַעל ַמֲעָׂשיו וַרק ְלַאַחר  ִהְפִסיד ְּכלּום ִמֶּׁשּלֹו. ְו

ף ֶׁשְּמַׁשֵּלם ֶּכֶפל, וַמְפִסיד ַּגם  ִמַּכְסּפֹו, ֶאת אֹותֹו ְסכּום ֶּכסֶ 
ֶׁשִּבֵּקׁש ְלַחֵּסר ֵמֲחֵברֹו ֶזה ִיְגֹרם לֹו ְלִהיָרַתע ִמָּלׁשּוב ַעל 

 )ַרב ְּפִניִנים(                              ַמֲעָׂשיו.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (כג, ז)"ִמְּדַבר ֶׁשֶקר ִּתְרָחק" 
ִּבְמחֹוז הֹוָרְדָנא ָׁשַלט מֹוֵׁשל ָרָׁשע, ֶׁשְּבָכל ֵעת ָהָיה ִמְתַחֵּכם 
ְּבַתְחּבּולֹות ְלָהַרע ּוְלָהִציק ַלְּיהּוִדים. ְוִהֵּנה, ֶחֶרף ִׂשְנָאתֹו 

ִּדיק ר' ַנחּום ַהְּגדֹוָלה ַלְּיהּוִדים, ֶהֱעִרי ְמֹאד ְוַאף ִחֵּבב ֶאת ַהּצַ 
ֵמהֹוָרְדָנא. ַוְיִהי ַהּיֹום, ְוִׂשְמָחה ִהְתַקְּיָמה ְּבֵבית אֹותֹו מֹוֵׁשל. 
ְּכַדְרָּכם ֶׁשל ַהְּיהּוִדים ַּבָּגלּות, ֶנֶאְלצּו ְלַׁשֵּגר ִמְׁשַלַחת ֶׁשל 

 ִנְכָּבִדים, ְלָבְרכֹו ְּבִׂשְמָחתֹו.
חּום, ֶׁשֵּבֵר ַּגם הּוא ֶאת ֶאָחד ֵמַחְבֵרי ַהִּמְׁשַלַחת ָהָיה ר' נַ 

ַהּמֹוֵׁשל ְּבַהְצָלָחה. ְלֵׁשַמע ַהְּבָרָכה, ָזַקף ַהּמֹוֵׁשל ֶאת ַּגּבֹוָתיו 
ְּבִתָּמהֹון, ֵהיִׁשיר ֶאת ַמָּבטֹו ְלתֹו ֵעיָניו ֶׁשל ר' ַנחּום, ְוָתָהה 

א ַעל ְׁשָאר ַאְנֵׁשי ַהִּמְׁשַלַחת. ֵהן  יַהִניְּבקֹול: "ְּתמֵ  , ְו ָעֶלי
יֹוֵדַע ֲאִני ֶׁשָּכל ֲחֵבֶרי ֵאין ּתֹוָכם ְּכָבָרם. ְּכָכל ַהְּיהּוִדים, ַּגם 

ֵהם ְּבִלָּבם 
ְמַקְּלִלים ֵהם אֹוִתי 
א  ְּבָכל ַהְּקָללֹות, ְו
ָּבאּו ְלָבְרֵכִני, ֶאָּלא 
ִמְּפֵני ֶׁשְּיֵרִאים 

. אּוָלם ַאָּתה, ִמָּפַני
ֲהֵרי ִהְּנ ִאיׁש 
ֱאֶמת, ְוֵאיְנ 
מֹוִציא ִמִּפי ְּדַבר 
ֶׁשֶקר. ֱאֹמר ִלי, ִאם 
ֵּכן, ֵּכיַצד ֶזה 
ֶׁשֵּבַרְכָּת אֹוִתי 

 ְּבַהְצָלָחה?"
א הֹוֵצאִתי ְּדַבר ֶׁשֶקר  ָאַמר ר' ַנחּום. - ִמִּפי""ַחס ְוָחִליָלה, 

ָלָחה, ִּכי ָאְמָנם ָרִציִתי ֶׁשַּתְצִליַח. ֵהן "ֵּבַרְכִּתי אֹוְת ְּבַהצְ 
ְּבֵעיֶני ַהְצָלָחה ִהיא ֶׁשַּיֲעֶלה אֹוְת ַהֵּקיָסר ְּבַדְרָּגה, ִויַמֶּנה 
אֹוְת ְלַׂשר, ְוָלֹזאת ָאֵכן ִהְתַּכַּוְנִּתי. ִהְתַּכַּוְנִּתי ֶׁשְּבָקרֹוב ַּתֲעֶלה 

ְרָּכם ֶׁשל ַהָּׂשִרים, ַּתֲעֹבר ָלגּור ְּבַדְרָּגה ְוִתְתַמֶּנה ְלַׂשר, ּוְכַד 
..."  ְּבִעיר ַהִּביָרה ְלִצּדֹו ֶׁשל ַהֵּקיָסר, ְוָכ ִנְזֶּכה ְלִהְתַּפֵּטר ִמְּמ

 (ֶאֶלף ִסּפּוִרים)
 

(כא, "ִאם ָיקּום ְוִהְתַהֵּל ַּבחּוץ ַעל ִמְׁשַעְנּתֹו ְוִנָּקה ַהַּמֶּכה" 
 יט)

ין הּוא ֶׁשַהַּמִּזיק ְמַׁשֵּלם ַלִּנָּזק ֲחִמָּׁשה ַּתְׁשלּוִמים: ַּכָּידּוַע, ַהִּד 
א  ֵנֶזק, ַצַער, ִרּפּוי, ֶׁשֶבת, ּוֹבֶׁשת. ְוִנְׁשֶאֶלת ַהְּׁשֵאָלה: ַמּדּוַע 
 ְמַחְּיִבים ֶאת ַהַּמִּזיק ְּבֹעֶנׁש ַּגם ַעל ִּבּטּול ַהּתֹוָרה, ֶׁשָּגַרם ַלִּנָּזק?

ִלְׁשֵאָלה ָּכזֹו, ְּבִמְקֶרה ְוַהִּנָּזק ָאֵכן ָנַפל  ָאְמָנם ֵיׁש ָמקֹום
ְלִמְׁשָּכב, ֶׁשּמֹוֵנַע ִמֶּמּנּו ִלְלֹמד. ְלֻעַּמת ֹזאת, ִנָּזק ַהַּמְצִליַח 
ְלִהְתַהֵּל ַּבחּוץ ַעל ִמְׁשַעְנּתֹו, ַמְרֶאה ָּבֶזה ֶׁשָחְליֹו ֵאינֹו ֹּכה 

ֹמד. ּוֵמַאַחר ְוֶהֱעִדיף אֹותֹו ִנָּזק ָּגדֹול. ְוִאם ֵּכן, ָיכֹול ָהָיה ַּגם ִללְ 
א ַהַּמָּכה  ְלִהְסּתֹוֵבב ַּבחּוץ ִּבְמקֹום ִלְלֹמד, מֹוִכיַח הּוא ָּבֶזה ֶׁש
ִהיא זֹו ֶׁשָּגְרָמה לֹו ְלִבּטּול ּתֹוָרה, ִּכי ִאם ֹחֶסר ְרצֹונֹו ִלְלֹמד. 

ּטּול ּתֹוָרה, ְוֶזהּו ּוְבִמְקֶרה ָּכֶזה, ָנִקי ַהַּמֶּכה ֵמַאְׁשַמת ְּגִריַמת ּבִ 
   ֶׁשֶּנֱאַמר ָּכאן: "ְוִנָּקה ַהַּמֶּכה".

)יֶּכֶרם ַהְּצבִ (

ּלל

 בס"ד



  
 

 (כב, יג)"ְוִכי ִיְׁשַאל ִאיׁש ֵמִעם ֵרֵעהּו" 
ִמּנֹוְבַהְרדֹוק", ִהִּגיַע ְּבֶעֶרב ְּבֶאָחד ִמַּמְּסעֹוָתיו ֶׁשל "ַהַּסָּבא 

ַׁשָּבת ְלַאְכַסְנָיה ְּבַאַחת ָהֲעָירֹות, ָׁשם ִּתְכֵנן ִלְׁשֹּבת ְּבַׁשָּבת. 
ֶטֶרם ִנְכְנָסה ַהַּׁשָּבת, ָּפָנה ַה"ַּסָּבא" ִלְׁשֵכנֹו ָלַאְכַסְנָיה, ְיהּוִדי 

ֶרֶׁשת, ְלַנּקֹות ְלַהְׁשִאיל לֹו ִמבְ ָהִעיר מֹוְסְקָבה, ּוִבֵּקׁש  ּתֹוַׁשב
ָּבּה ֶאת ְּבָגָדיו ִלְכבֹוד ַׁשָּבת. ְּכֶׁשָּגַמר ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבּה, ִּבֵּקׁש 
ַה"ַּסָּבא" ְלָהִׁשיב ֶאת ַהִּמְבֶרֶׁשת ִלְבָעֶליָה, ְואּוָלם ָהִאיׁש 
ִהְקִּדים ְוָהַל ְּכָבר ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת. ְּכֶׁשָחַזר "ַהַּסָּבא" ְּבמֹוָצֵאי 

ת ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת ָלַאְכַסְנָיה, ְּכָבר ָעַזב ַהְּיהּוִדי ֶאת ַהָּמקֹום, ַׁשּבָ 
ָקָרא ַה"ַּסָּבא"  - ְוִאּלּו ַהִּמְבֶרֶׁשת נֹוְתָרה ִּבְמקֹוָמּה. "ֲאבֹוי!"

א הֱ  - ְּבַמר ִלּבוֹ   ַׁשְבִּתיו ִלְבָעָליו"."ִהְׁשַאְלִּתי ֵחֶפץ ְו
א ָחַדל ַה"ַּסָּבא" ִמִּנְסיֹונֹוָתיו  ְּבֶמֶׁש ָׁשִנים ֵמָאז אֹותוֹ  ִמְקֶרה, 

ל ָמקֹום ֵאָליו ָהָיה ַלֲעלֹות ַעל ִעְּקבֹוָתיו ֶׁשל אֹותֹו ְיהּוִדי. ְלכֹ 
נֹוֵסַע, ָהָיה נֹוֵׂשא ִעּמֹו ֶאת אֹוָתּה ִמְבֶרֶׁשת, ּוְבָכל ָמקֹום ֵאָליו 

ְיהּוִדי  ִהִּגיַע, ָהָיה ׁשֹוֵאל ַהִאם ַמִּכיִרים ֵהם ֶאת אֹותוֹ 
ִמּמֹוְסְקָבה. ְוִהֵּנה ְּבַאַחד ַהָּיִמים, ְּבֵעת ֶׁשָּנַסע ְּבַרֶּכֶבת 
ְוַהִּמְבֶרֶׁשת ִעּמֹו, ָּפָנה ַה"ַּסָּבא" ִלְׁשֵכנֹו ַלַּסְפָסל ִּבְׁשֵאָלתֹו 
ַהְּקבּוָעה: "ֶׁשָּמא ַמִּכיִרים ַאֶּתם ְיהּוִדי ְּפלֹוִני ִמּמֹוְסְקָבה?" 

ָעָנה ָהִאיׁש, ּוְפֵני ַה"ַּסָּבא" ָנֲהרּו ִמִּׂשְמָחה.  - ֹו""ֵּכן, ֲאִני ְׁשֵכנ
ִמֶּׁשִהְסִּכים ָהִאיׁש ְלַהֲעִביר ִלְׁשֵכנֹו ֶאת ַהִּמְבֶרֶׁשת, ָקָרא ַהַּסָּבא 

 ְּבַאְנַחת ְרָוָחה: "ַאְׁשַרי ֶׁשָּזִכיִתי ְלָהִׁשיב ֶאת ַמה ֶּׁשָּׁשַאְלִּתי".
 )ָמָרן ֹראׁש ַהְיִׁשיָבה(
 (כא, ב)ִּכי ִתְקֶנה ֶעֶבד ִעְבִרי" "

ַמּדּוַע ִׁשְּנָתה ַהּתֹוָרה ָּכאן ִמַּמה ֶּׁשָּכְתָבה ְּבֻחָּמׁש ְּדָבִרים, ֶׁשָּׁשם 
ֶנֱאַמר: "ִּכי ִיָּמֵכר ְל ָאִחי ָהִעְבִרי"? ַמּדּוַע ָּכאן ָקָרא לֹו 

?"  ַהָּכתּוב "ֶעֶבד", ְוִאּלּו ָׁשם ִנְקָרא "ָאִחי
ְוֵיׁש לֹוַמר, ֶׁשָּכאן ְמֻדָּבר ְּבֶעֶבד ֶׁשְּמָכרּוהּו ֵּבית ִּדין, ְוִאּלּו 
ְּבֻחָּמׁש ְּדָבִרים ְמַדֵּבר ַהָּכתּוב ַעל ִמי ֶׁשָּמַכר ֶאת ַעְצמֹו ְלֶעֶבד, 
" ַּגם ִּבְהיֹותֹו  ִמְּפֵני ֲעִנּיּותֹו. ֶזה ֶׁשָּמַכר ֶאת ַעְצמֹו, ִנְׁשָאר "ָאִחי

א ָּפַׁשע. ְלֻעָּמתֹו, ֶזה ֶׁשָּגַנב, ָיַרד ְמַעט ִמְּקֻדָּׁשתֹו, ֶעֶבד, ׁשֶ  ֲהֵרי 
" ְלָכל ָּדָבר, ּומּוָכח ַהָּדָבר ֵמָהֻעְבָּדה  ּוְכָבר ֵאינֹו ְּכ"ָאִחי

ִּדין ֶזה ק לֹו ְלִאָּׁשה ִׁשְפָחה ְּכַנֲעִנית. וְ ֶׁשֲאדֹונֹו ַרַּׁשאי ָלֵתת ַר 
א ְּבִמי ֶׁשָּמַכר ֶאת ַעְצמֹו, ֶׁשהּוא ֵאינֹו  נֹוֵהג ַרק ְּבֶעֶבד ֶׁשָּגַנב, ְו

, (ִקּדּוִׁשין כ ע"א)אע"ּפ ֶׁשָאְמרּו ֲחַז"ל וְ  נֹוֵׂשא ְּכַנֲעִנית.
ֶׁשַהִּסָּבה ֶׁשְּבֶעְטָיּה ִהִּגיַע אֹותֹו ֶעֶבד ְלַמָּצב ֶׁשּבֹו ֶנֱאַלץ ִלְמֹּכר 

ק ֶׁשל ְׁשִביִעית. ֶאָּלא ֶׁשֵאין ל ֶׁשָחָטא ְּבָאבָ לַ גְ ֶאת ַעְצמֹו, ִהיא ּבִ 
ֵחְטא ֶזה ָחמּור ִּכְגֵנָבה, ּוַמה ַּגם ֶׁשִּלְפֵני ֶׁשָּמַכר ֶאת ַעְצמֹו, 
, ּוָמַכר ְּתִחָּלה ֶאת  ְּבַוַּדאי ָעָׂשה ָּכל ִהְׁשַּתְּדלּות ְלִהָּמַנע ִמָּכ

, ִנְמָצא ֶׁשְּכָבר ִקּבֵ ְמ  ל ֶאת ָעְנׁשֹו ַּטְלְטָליו ְוֶאת ָׂשֵדהּו. ְוִאם ָּכ
" ְלָכל ָּדָבר.  ִמָּׁשַמִים, ַוֲהֵרי הּוא ְּכ"ָאִחי

 )ָאְזַנִים ַלּתֹוָרה(
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ם ַּכָּמה ִמַּתְלִמיָדיו ִנְהְיָתה ְסָעָרה ְּגדֹוָלה ַּפַעם ְּבנֹוְסעֹו ָּבֳאִנָּיה עִ 
ַּבָים ַעד ֶׁשָהָיה ִנְרֶאה ֶׁשְּבָקרֹוב ִהיא ִּתָּׁשֵבר ְוָלֵכן ֶהְחִליט 
ַהַּקַּבְרִניט ֶׁשֵאין ָמנֹוס ּוְצִריִכים ְלָהֵקל ִמַּמָּׂשָאּה ֶׁשל ָהֳאִנָּיה 

ם ֹזאת ַאֲחֵרי ֶׁשְּכָבר ְצִריִכים ִלְזֹרק ֵחֶלק ֵמָהֲאָנִׁשים ַליָ  ְוָלֵכן
ֵחֶלק ִמן ָזְרקּו ֶאת ָּכל ְׁשַאר ַהְּדָבִרים, ְוָכ ְלָפחֹות ִיְהֶיה ִסּכּוי לְ 

ֵּכיַצד ִיְקְּבעּו ֶאת ִמי ִיְזְרקּו ְוֶאת ִמי ַיְׁשִאירּו  .ָהֲאָנִׁשים ְלִהָּנֵצל
ּוָרה ְוָכל ָאָדם י ָהֳאִנָּיה ְּבּׁש? ְוָאז ִהִּציַע ֶׁשַּיֲעִמידּו ֶאת ָּכל נֹוְסעֵ 

ָהִאְּבן ֶעְזָרא הֹוָרה ְלַתְלִמיָדיו ֵהיָכן ַלֲעֹמד  .ְּתִׁשיִעי ִיָּזֵרק ַלָּים
א  ַּבּׁשּורֹות ָּכ ֶׁשָּיָצא ֶׁשָּכל ַּתְלִמיָדיו ִנְּצלּו ְוַאף ֶאָחד ֵמֶהם 

אי "י ֶחְׁשּבֹון ָמִהיר ְּביֹוֵתר ֵהיָכן ְּכַד ָקַבע עִנְזָרק ַלָּים ְוָכל ֶזה 
 ַלֲעֹמד. 

עֹוָתיו ִהִּגיַע ְלַמרֹוקֹו ָלֵאזֹור ֶׁשל ַהְּיהּוִדים ְוָרָאה ֶאָחד ִמַמסְ ּבְ 
ֶׁשַהסּוְלָטן   ֵהִׁשיבּו? ֵאַרע ֶאת ְּפֵניֶהם ְנפּולֹות, ִלְׁשֵאָלתֹו ָמה

ָּגַזר ְּגֵזיָרה ֶׁשֵעֶקב ַהִּמְלָחָמה ֶׁשהּוא ָׁשרּוי ָּבּה ָּדרּוׁש לֹו ַהְרֵּבה 
ְוַהְּיהּוִדים ֵהם ֶׁשְּצִריִכים ְלָהִביא לֹו ֶאת ָּכל ַהְּסכּום ּתֹו ֶּכֶסף 

א, ַיֲהֹרג ֶאת ּכֻ  5 ְוָהַרב ָּגַזר  ,ָּלם אֹו ְיָגְרֵׁשם ֵמַאְרצוֹ ָיִמים ְוִאם 
ַּתֲעִנית ַעל ַהִּצּבּור 

ִנַּגׁש    .ָיִמים 3
ַרב ָהִאְּבן ֶעְזָרא לָ 

ְוָראֵׁשי ַהָּקָהל 
ל ְוָאַמר ָלֶהם ַא

ֲאגּו ֲאִני הֹוֵל ִּתְד 
ָהִאְּבן  ,ַלסּוְלַטן

ֶעְזָרא ָהָיה ִנְרֶאה 
ְּכָעִני ּוְבָגָדיו ָהיּו 
 ְמֻרָּפִטים ְוִזְלְזלּו

 ִּכי ְדָבָריו ְלֶׁשַמע
ְוִכי . ִהִּכירּוהּו א

ֵאי הּוא ַיְצִליַח 
ֶׁשִהִּגיעּו ְוִהֵּנה ּכְ  .ִנַּגׁש ָהִאְּבן ֶעְזָרא ָלַאְרמֹון ?ְלַהִּציל אֹוָתנּו

ָקם  .ֶׁשַּבחּוץ ָהֲאָנִׁשים ְיֵדי ה ַרַעׁש ָּגדֹול ַעלָקרֹוב ָלַאְרמֹון ִנְהיָ 
ַהסּוְלַטן ִמְּמקֹומֹו ְּבַכַעס ַעל ֶׁשַּמְפִריִעים לֹו ֶאת ְמנּוָחתֹו ְוִנַּגׁש 

 ּוְלַטן ַקְרַנִיםסֶפַתע ָצְמחּו לַ ְוִהֵּנה לְ  .ַלַחּלֹון ִלְראֹות ַּבֶּמה ְמֻדָּבר
א ָיכֹול ָהָיה ְלַהְכִניס ֶאת ֹראׁשֹו ָחְזָרה  ְּגדֹולֹות ְּכמֹו ֶׁשל ְצִבי ְו

 ַהְּבָגִדים ִעם הּוִדיֵהִבין ַהסּוְלַטן ֶׁשֶּזה ָקׁשּור ַליְ  .ְּפִניָמה
ֶאת ָהִאְּבן  ָׁשַאל ַהסּוְלַטן .ַהְּמֻרָּפִטים ְוִצָּוה ֶׁשַּיְכִניסּוהּו ֵאָליו

י ֹעֶנׁש ָּכֶזה ֵהִׁשיב לֹו ְוִכי ֵאיְנ ֵמִבין ְלּתִ ה ִקּבַ ֶעְזָרא ַעל ָמה ְוָלּמָ 
ִקים ֶׁשָּיִסיר ִמְּמ יָרה ֶאְתַּפֵּלל לְ ִאם ְּתַבֵּטל ֶאת ַהְּגזֵ  ?ְלַבד ֱא

ַהְּגֵזיָרה ְוָכ ָּבָאה ַהְּיׁשּוָעה  ַהסּוְלַטן ֶאת ֶאת ַהַּקְרַנִים, ִּבֵּטל
 .ָׁשָנה 850-ּכְ          ִלְפֵני ִּבְסָפַרד ָהִאְּבן ֶעְזָרא ַחי ַלְּיהּוִדים . 

 "נָ לַ ַלּתֹוָרה וְ   ֵּפרּוִׁשים ָלה ִמִּׁשִּׁשים ְסָפִרים, ּוָבֶהםַּמעְ ִחֵּבר לְ 
י ֹקֶדׁש, ְסָפִרים ְּבָחְכַמת ַהִּדְקּדּוק ּוְסָפִרים ְוֵכן ִסְפֵרי ִׁשיֵר 

ָעִני .ְּבָחְכַמת ַהֶחְׁשּבֹון
ְּבַמֲסעֹוָתיו  .ְוֶאְביֹון ָהָיה ְוָכל ָיָמיו ָהָיה נֹוֵדד ִמָּמקֹום ְלָּמקֹום

ָהַרְמַּב"ם ּכֹוֵתב  .ְגּדֹוֵלי ַהּדֹור ֲאֶׁשר ֶהֱעִריכּוהּו ְּביֹוֵתרָּפַגׁש ּבִ 
ֶׁשִּיְלַמד ְּבֵפירּוׁשֹו ֶׁשל ָהִאְּבן ֶעְזָרא "ֶׁשֲהֵרי ,םִלְבנֹו ַרִּבי ַאְבָרהָ 

 .הּוא ְּכַאְבָרָהם ָאִבינּו"

 ַהָּׁשבּועַ   ְלָפָרַׁשתתְׁשֵאלֹות                            
ֵמֵאיֶזה ָּפסּוק לֹוֵמד ַרִׁש"י ֶאת ַהְּכָלל: "מּום ֶׁשְּב ַאל ֹּתאַמר  1

                                                                                     ?"ְלֲחֵבְר
                                                        ?ָׁשֵתנּורַ ֵּכיַצד ְמֻכָּנה ִרִּבית ְּבפָ  2
                       עֹוָלם" ַּכָּמה ָׁשִנים ְקרּוִיים עֹוָלם? (ְּבָרִׁש"י)ָבּדֹו לְ ְועַ " 3
           ִׁש"י)ֶׁשַחס ַהָּמקֹום ַעל ְּכבֹוָדן ֶׁשל ַהְּבִרּיֹות, ַעל ִמי ֶנֱאַמר? (ְּברַ  4
                         ִׁש"י)ִּכי ִּתְקֶנה ֶעֶבד ִעְבִרי" ְּבֵאיֶזה ֶעֶבד ְמֻדָּבר? (ְּברַ "5

 ָלִריתַהּפֹוּפוֹ  ֵמַהִּסְדָרה ִסּפּוִרים ינֵ רוֹ פְ סִ  לּוְר גְ יּו הּנָ ְנכֹ  ַהּפֹוְתִרים ֵּבין
                                           "ְלָבֶני ְוִׁשַּנְנָּתםת "ַאצָ הוֹ ּבְ   "עֹוָלם אֹור"

חַ  ֵיׁש ְּתׁשּובֹות                                 ָּבֶעֶרב ִראׁשֹון יֹום ַעד ִלְׁש
ַח  ,תוֹ ְוַהְנָצח רֹותֶהעָ  ְּתׁשּובֹות                                               ִנַּתן ִלְׁש

                                                                    15325382688: ַפְקסלְ 
 jhopko@gmail.comאֹו ְּבֵמייל 

 
jhopko

   
  ב' אד"א ְׁשַנת ד' תתקכ"ז.

 

רב 
ת. 
די 
ת 
ׁש 
ׁש 
ֵאי 
ם

ּפַּפעַעםם ְּבנֹוְסעֹו ָּב
ַּבָים ַעד ֶׁשָהָיה



   

 
 
 

 

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

 490ספר ון מגלי                                            ז"תשע שנת משפטיםפרשת 
ִּכי ִתְקֶנה ֶעֶבד . ְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ָּתִׂשים ִלְפֵניֶהם"
 )ב-א, כא( "ְבִריעִ 

ָּפַסל ֶאת ' ֵאֶּלה'ָּכל ָמקֹום ֶׁשֶּנֱאַמר  –ְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים 
ָמה ָהִראׁשֹוִנים . מֹוִסיף ַעל ָהִראׁשֹוִנים' ְוֵאֶּלה, 'ָהִראׁשֹוִנים

 ) י"ַרִׁש (ַאף ֵאּלּו ִמִּסיַני , ִמִּסיַני
יַני ַלַּמֲעלֹות ַהִּנְׂשָּגבֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִנְתַעּלּו ְוִהְתרֹוְממּו ְּבַהר ִס 

ה ָּפַתח ָלֶהם ֶאת ִׁשְבַעת ָהְרִקיִעים ְוַהֹּכל ִנְפַרׂש "ַהָּקּבָ . ְּביֹוֵתר
' ֵהם ָזכּו ְלִגּלּוי ְׁשִכיָנה ְוָׁשְמעּו ֶאת קֹול ה. ְוִנְגָלה ְלֶנֶגד ֵעיֵניֶהם

ֶקי' ָאֹנִכי ה: "ְמַהְדֵהד ִמּסֹוף ָהעֹוָלם ְוַעד סֹופוֹ , ְּבָהָדר ". ֱא
ִמן ָהָראּוי ָהָיה ֶׁשַהִּמְצוֹות , ְּבעֹוָדם ְמצּוִיים ְּברּום ַמֲעָלָתם

ֶׁשִּיְצַטּוּו ֲעֵליֶהם ִמָּיד ְלַאַחר ִמֵּכן ַיַעְסקּו ְּבִעְנָיִנים ְמרֹוָמִמים 
 . ְוַכּדֹוֶמה" ְקדֹוִׁשים ִּתְהיּו"ְּכגֹון ִמְצַות , ְוַנֲעִלים

א ָּכ ָהָיה ד ְלַאַחר ַמֲעַמד ַהר ִסיַני ָּבָאה ַהּתֹוָרה ִמּיָ . ַא 
ְוִצְּוָתה ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ׁשּוָרה ֶׁשל ִמְצוֹות ֶׁשַהַּצד ַהָּׁשֶוה ֶׁשָּבֶהן 
הּוא ֶׁשֻּכָּלן עֹוְסקֹות ְּבִדיֵני ָממֹונֹות ּוְבִעְנָיִנים ֶׁשֵּבין ָאָדם 

ִּכי ַּגם ָהִעְנָיִנים  ְּבָכ ָּבָאה ַהּתֹוָרה ְלַהְׁשִמיֵענּו. ַלֲחֵברוֹ 
ַהּיֹוְמיֹוִמִּיים ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו ֵהם ֵחֶלק ִּבְלִּתי ִנְפָרד ִמּתֹוַרת 

 .ְוָעֵלינּו ְלַדְקֵּדק ָּבֶהם ְוִלְנֹהג ְּכִפי ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה, ֹמֶׁשה
ַּגם ִאם ָּבָאה ַהּתֹוָרה ְלהֹורֹות ָלנּו ַעל , ֲאָבל ֲעַדִין ָּתמּוּהַ 

ָרָתם ֶׁשל ִּדיֵני ָממֹונֹות ְוַעל ֲחִׁשיבּוָתם ּוַמֲעָלָתם ֶׁשל ֻחְמ 
ֲאָבל ַמּדּוַע ִמָּכל אֹוָתן ִמְצוֹות , ָהִעְנָיִנים ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברוֹ 

ַהּמּוָבאֹות ְּבָפָרַׁשת ִמְׁשָּפִטים ָּבֲחָרה ַהּתֹוָרה ִלְפֹּתַח ַּדְוָקא 
א ִלְכאֹוָרה ִמן ָהָיה ! ?ְגֵנָבתוֹ ַּבִּמְקֶרה ֶׁשל ָאָדם ַהִּנְמָּכר ּבִ  ֲה

ָראּוי ִלְפֹּתַח ָּפָרָׁשה זֹו ְּבִמְצָוה ֶׁשְּתַלֵּמד אֹוָתנּו ַעל ֶּדֶר 
ִאם ֶּכֶסף "ְּכגֹון ִמְצַות , ַהַהְנָהָגה ָהְראּוָיה ֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברוֹ 

 !ְוַכּדֹוֶמה" ַּתְלֶוה ֶאת ַעִּמי
, ְלָאָדם ֶׁשָהיּו לֹו ֲעָׂשָרה ָּבִנים ?ֶמהֶאָּלא ָמָׁשל ְלַמה ַהָּדָבר ּדוֹ 

ְוָגְדלּו ִלְהיֹות ַּתְלִמיֵדי , ִּתְׁשָעה ֵמֶהם ָהְלכּו ְּבֶדֶר ַהָּיָׁשר
ִקים , ַרק ַהֵּבן ָהֲעִׂשיִרי ָסר ִמן ַהֶּדֶר. ֲחָכִמים ִיְרֵאי ֱא

ַעד , תִהְתַחֵּבר ִעם ֵריִקים ּופֹוֲחִזים ְוָלַמד ִמַּדְרֵכיֶהם ַהְּנלֹוזוֹ 
ַח ָיד ְּבָממֹון ַהּזּוַלת  .ֶׁשּיֹום ֶאָחד ֵהֵעז ִלְׁש

א ָיַדע ָמנֹוַח , ִמּיֹום ֶׁשָרָאה ָהָאב ֶאת ְּבנֹו נֹוֶטה ִמן ַהֶּדֶר
ְּבִנָּסיֹון ִלְמֹנַע ֶאת , ֶאת ָּכל ִעּתֹוָתיו ִהְקִּדיׁש ִלְבנוֹ . ְלַנְפׁשוֹ 

ֹו ֵמָחָדׁש ַעל ֶּדֶר ַהְּסלּוָלה ּוְלַהֲעלֹות, ֶהְמֵׁש ִהַּדְרְּדרּותוֹ 
ּוְכֶׁשּנֹוַדע לֹו ִּכי ְּבנֹו ִהְסַּתַּפח ַלֲחבּוָרה . ְוַהְיָׁשָרה ֶׁשָּסַלל ְלָבָניו
ְּכֵדי , ִׁשֵּנס ָמְתַנִים ְוִהְגִּביר ֶאת ַמֲאָמָציו, ֶׁשל ֵריִקים ּופֹוֲחִזים

 .ַהָּיָׁשרְלַהִּציל ֶאת ְּבנֹו ִמיֵדיֶהם ְוַלֲהִׁשיבֹו ְלֶדֶר 
ַּכֲאֶׁשר יֹום ֶאָחד ָּבאּו ְלהֹוִדיעֹו ִּכי ָּתְפסּו ֶאת ְּבנֹו ְּבַמֲעֵׂשה 

ו יִהְגִּביר עֹוד יֹוֵתר ֶאת ַמֲאַמָּציו ְוִהְקִּדיׁש ֶאת ָּכל ָימָ , ְּגֵנָבה
א ָהיּו ַחִּיים. ְוֵלילֹוָתיו ְלַמַען ְּבנֹו ַהּסֹוֵרר ָּכל . ֵמָאז ַחָּייו 

ְוַנְפׁשֹו ָהְיָתה ֲעגּוָמה , גֹו ָהיּו ַא ְוַרק ְּבִעְנַין ְּבנוֹ ִׂשיחֹו ְוִׂשי
 .ְודֹוֶאֶבת

ַמה ְּל ִּכי ": ָּפנּו ֵאָליו ְוָאְמרּו, ַמָּכָריו ְוֵרָעיו ֶׁשָראּוהּו ְּבַצֲערוֹ 
? ְּתַפֶּנה ֶאת ָּכל ְזַמְּנ ְוֹכחֹוֶתי ַא ְוַרק ְלַמַען ִּבְנ ֶׁשָּסַרח

א ה ה אֹוְת ְּבִתְׁשָעה ָּבִנים ֲהגּוִנים ִויָׁשִרים ִזּכָ ' ֲה
א ִּתְתַּפֶּנה ֲאֵליֶהם , ַהַּמְנִחיִלים ְל ֹרב ַנַחת ַמּדּוַע ֵאפֹוא 

 "?ְוִתְתַעֵּנג ֵמֲהִליכֹוֵתיֶהם ּוִמַּמֲעֵׂשיֶהם ַהּטֹוִבים

 ".?ֲאָבל ָמה עֹוִׂשים ִעם ַהַּגָּנב, ֵּכן ֵּכן" :םֵהִׁשיב ָלהֶ 
ַהְינּו , ה ְיֹבַאר ַמּדּוַע ָּפְתָחה ַהּתֹוָרה ְּבִדין ֶעֶבד ִעְבִריֵמַעָּת 

ֶׁשֵּבית ִּדין , ְּבָאָדם ֶׁשָּגַנב ְוֵאין לֹו ַּבֶּמה ְלָהִׁשיב ֶאת ְּגֵנָבתוֹ 
ֹקֶדם ֹּכל ֵיׁש ַלֲעֹסק ְּבִמְקֵרהּו , ֶׁשֵּכן. מֹוְכִרים אֹותֹו ְלַעְבדּות

ַח ָיד ְּבָממֹון ַהּזּוַלתֶׁשל ָאָדם ֶׁשָּנָטה ִמן ַהֶּדֶר  ,  ְוֵהֵעז ִלְׁש
ְוַרק ְלַאַחר ִמֵּכן ִּתְפֶנה , ְלהֹורֹות ַעל ִּדינֹו ְוַעל ִּתּקּון ֶחְטאוֹ 

 .ַהּתֹוָרה ַלֲעֹסק ִּבְׁשָאר ִמְצוֹות ְוִעְנָיִנים ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברוֹ 
 

ִביִעית ֵיֵצא ּוַבְּׁש , ֵׁשׁש ָׁשִנים ַיֲעֹבד, ִּכי ִתְקֶנה ֶעֶבד ִעְבִרי"
 )ב, כא( "ַלָחְפִׁשי ִחָּנם

א ֶזהּו ָּדָבר , "ֵׁשׁש ָׁשִנים ַיֲעֹבד"ַמּדּוַע ָהָיה ָצִרי ִלְכֹּתב  ֲה
א ְלֵׁשם ֲעבֹוָדה, ָּפׁשּוט א ? ִּכי ְלֵׁשם ָמה קֹוִנים ֶעֶבד ִאם  ְוִכי 

 ?"םַּבְּׁשִביִעית ֵיֵצא ַלָחְפִׁשי ִחּנָ "ַּדי ָהָיה ִלְכֹּתב ׁשֶ 
, "ִּכי ִתְקֶנה ֶעֶבד ִעְבִרי": עֹוד ֵיׁש ְלַהְקׁשֹות ַעל ְלׁשֹון ַהָּפסּוק

א ָהִעְבִרי ֵאינֹו ֶעֶבד ַעד ְלַאַחר ֶׁשָּקנּו אֹותוֹ  ְוִאם ֵּכן ָּכ , ַוֲה
 ?"ִּכי ִתְקֶנה ִעְבִרי ְלֶעֶבד": ָהָיה ָצִרי ִלְכֹּתב

ל ָאָדם ִמִּיְׂשָרֵאל ִהּנֹו ָּתִמיד ּכָ , ַהָּקדֹוׁשָהַאְלֵׁשי אֹוֵמר , ֶאָּלא
ְוִאם ֵּכן ֵאי ָיכֹול ָאָדם ִלְקנֹותֹו ְלֶעֶבד ּוְלַׁשְעְּבדֹו , ה"ֶעֶבד ַלָּקּבָ 

א הּוא ְּכָבר ֶעֶבד ֶׁשל ה, ְלַעְצמוֹ  , ֶׁשַּלְמרֹות ֹזאת, ֶאָּלא'? ֲה
א ֶעֶבד ִלְקנֹות ֶאת ִמי ֶׁשהּו, ַהּתֹוָרה ִאְפְׁשָרה ָלנּו ַלֲעׂשֹות ֹזאת

: ְוֶזהּו ֶׁשָּבא ַהָּכתּוב ּוְמָבֵאר ָלנּו. ּוְלַׁשְעְּבדֹו ַלֲעבֹוָדה ֶׁשָּלנּו', ה
ַהּקֹוֶנה ִעְבִרי ָאֵכן ֵאינֹו קֹוֶנה , ְּכלֹוַמר, "ִּכי ִתְקֶנה ֶעֶבד ִעְבִרי"

א ָּכתּוב . ה"ֶּבן חֹוִרין ֶאָּלא קֹוֶנה ֶעֶבד ֶׁשל ַהָּקּבָ  ִּכי "ְוָלֵכן 
א ַהִּקְנָין ֶׁשְּל ָהַפ אֹותֹו ְלֶעֶבד, "ִעְבִרי ְלֶעֶבד ִתְקֶנה , ִּכי 

ְוָאֵכן ָקִניָת ִמי , ה"ֶאָּלא ֵמָאז ּוֵמעֹוָלם הּוא ֶעֶבד ֶׁשל ַהָּקּבָ 
 . ֶׁשהּוא ְּכָבר ֶעֶבד

ֵׁשׁש ָׁשִנים "ּוְלִפי ֶזה מּוָבן ֵהיֵטב ַמּדּוַע ָצִרי ָהָיה לֹוַמר 
ָבִרים ַהָּללּו ֶּבֱאֶמת ְּכָלל ּוְכָלל ֵאיָנם ְּפׁשּוִטים ִּכי ַהְּד , "ַיֲעֹבד

א ְמיָֻּתִרים ִחּדּוׁש ָּגדֹול ְמֹאד ֵיׁש , ֶאָּלא ַאְּדַרָּבה, ְוָלֵכן ַּגם 
הּוא ַעְבּדֹו ׁשֶ ֶׁשֵּכן ֵמַאַחר , ָהֶעֶבד" ֵׁשׁש ָׁשִנים ַיֲעֹבד"ְּבָכ ׁשֶ 

? ַהּקֹוֶנה אֹותֹו ְלַהֲעִבידוֹ ֵאי ָיכֹול ִיְׂשָרֵאל , ה"ֶׁשל ַהָּקּבָ 
ְלִפיָכ אֹוֶמֶרת ָלנּו ַהּתֹוָרה ֵיׁש ְל ְרׁשּות ְלַׁשְעֵּבד ֶאת ָהֶעֶבד 

 .ה"ֶׁשל ַהָּקּבָ 
 

 )יט, כא( "ְיַרֵּפא ְוַרֹּפא ִיֵּתן ִׁשְבּתוֹ  ַרק"
 ִנְּתָנה ֶׁשְרׁשּות) א"ע פה ַקָּמא ָּבָבא(ל "ֲחזַ  ָלְמדּו ֶזה ִמָּפסּוק
, ֵהם ָוָדם ָּבָׂשר ֶׁשַרק ֵמַאַחר אּוָלם, ְלַרְּפאֹות ָהרֹוֵפא ִּביֵדי

 ְלָכ ְוֶרֶמז, ֲאֵחרֹות ִלְבָעיֹות ּגֹוְרמֹות ֶׁשָּלֶהם ַהְּתרּופֹות ְלִעִּתים
 ַהָּלׁשֹון א ִמְּכִפילּות"ְׁשִליטָ  ַרִּבי ַחִּיים ַקְנֶיְבְסִקי ֵהִביא
 – ֶׁשָּלֶהם ָהְרפּוָאה ַּגם ִּכי יׁשַהַּמְדּגִ , "ְיַרֵּפא ְוַרֹּפא: "ַּבָּפסּוק
 ...ְרפּוָאה ְצִריָכה
 ְלָכל ְּביֹוֵתר ַהּטֹוָבה ֶׁשַהְּכֹתֶבת ָּכ ַעל חֹוֵלק ֵאין ,ָּכ ִמּׁשּום
 ַמְפִליא הּוא ֲאֶׁשר, ָּבָׂשר ָּכל רֹוֵפא ִּביֵדי ִרּפּוי ִהיא חֹוֶלה

א ֶׁשַּבַּמֲחלֹות ַהָּקָׁשה ִמן ְלַהֲחִלימוֹ  ּוְמֻסָּגל ַלֲעׂשֹות  ׁשּום ְל
 .ִסּבּו

 ְלָכ ְּבֶהְקֵׁשר מּוָבא "ַצִּדיִקים ְּבָאֳהֵלי" ֶּפַסח ֶׁשל ַּבַהָּגָדה
 :ַהָּבא ַהַּמֲעֶׂשה
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בת יצחק וסיגלית 
             א"יבדלחט

 ִהִּגיעַ , ֵמַהְחָלָמתוֹ  נֹוֲאׁשּו ָהרֹוְפִאים ָּכל ֲאֶׁשר, ָאנּוׁש חֹוֶלה
 .ִליׁשּוָעה ִהְתַחֵּנןוְ , ל"ַזצַ ִמִניְׁשִכיז  ָמְרְּדַכי ַרִּבי, ְלַרּבוֹ 

 .ָהַרב ִהְתַעְנֵין, "?ָהִעְנָין ְלֹצֶר ָעִׂשיתָ  ֶמה"
 ָּכל אּוָלם", ֶהָחִסיד ֵהִׁשיב, "ָהרֹוְפִאים ִלְגדֹוֵלי ָהַלְכִּתי"

 ...".ַּבֹּתהּו ָעלּו ְלַרְּפֵאִני ִנְסיֹונֹוֵתיֶהם
 .ִלְׁשֹאל ָהַרב ִהְמִׁשי, "?ָהִייתָ  ְּכָבר ֵמַאִניּפֹוִלי ָהרֹוֵפא ְוֵאֶצל"

א ,ִּבְמיָֻחד ְקַטָּנה ֲעָיָרה ָהְיָתה ַאִניּפֹוִלי  ֶׁשרֹוֵפא ָהָיה ָסִביר ְו
 ֶאת ִלְׁשֹמעַ  ֶהָחִסיד ֻהְפַּתע ֹּכה ָּכ ִמּׁשּום, ָּבּה ִיְתּגֹוֵרר ָּגדֹול

 .ְלָׁשם ֹסעַ ִלנְ  ּוִמֵהר ִּכְרָּכָרה ָׂשַכר ּוִמָּיד ְוֵתֶכף, ַהְּדָבִרים
 ָּגר ֵהיָכן, ֲאדֹוִני: "ֶׁשָּפַגׁש ָהִראׁשֹון ָהָאָדם ֶאת ָׁשַאל ְּכֶׁשִהִּגיעַ 
 ".?ַהָּגדֹול ָהרֹוֵפא
, ָקְדֳקדוֹ  ְקֵצה ְוַעד ַרְגלוֹ  ִמַּכף ְּבַמָּבָטיו ָהִאיׁש אֹותוֹ  ָאַמד
 ".ָּגדֹול רֹוֵפא ָּכאן ֵאין: "ְוָאַמר ַנֲעָנה ְוַאַחר

 ִלי ֱאֹמר", ֶהָחִסיד ִהְתַעֵּקׁש, "רֹוֵפא ָּכאן ֵּיׁשׁשֶ  ִלי ֶנֱאַמר"
 ".?ַהחֹוֵבׁש ָּגר ֵהיָכן ְּבַבָּקָׁשה

 .ִּבְכֵתָפיו ָהִאיׁש ָמַׁש, "ָּכאן ִמְתּגֹוֵרר ֵאינוֹ  חֹוֵבׁש ַּגם"
א רֹוֵפא א ָּכאן ֵאין"  ִאם", ֶהָחִסיד ִהְׁשּתֹוֵמם, "?חֹוֵבׁש ְו
 ָחִליָלה, חֹוֶלה ֵמֶהם ְּכֶׁשֶאָחד ָׁשִביםַהּתוֹ  עֹוִׂשים ָמה, ֵּכן

 ".?ְוַחס
 ָלנּו ֵאין", ַהְּמקֹוִמי לוֹ  ֶהֱחִזיר, "?ַלֲעׂשֹות ִּביָכְלֵּתנּו ַמה ְוִכי"

 !".ה ֶׁשּיֹוִׁשיֵענּו"ַּבָּקּבָ  ִלְבֹטחַ  ֶאָּלא
 ִמי – ַהָּגדֹול ַרּבוֹ  ַּכָּוַנת ֶאת ָנכֹון ֶאל ֶהָחִסיד ֵהִבין ָאז אוֹ 
 ּבוֹ  ִלְבֹטחַ  ֶאָּלא לוֹ  ֵאין, לוֹ  ַּגם ַיֲעֹזר הּוא ַאִניּפֹוִלי ִלְבֵני עֹוֵזרׁשֶ 

  !ֶׁשּיֹוִׁשיעוֹ 
 

ִּכי ַּכֲאֶׁשר , ְמֻסָּפר ל"ַזצַ ָהַרב ְּבִריְזל  לׁשֶ  "ְּפִרי ָּברּו"ַּבֵּסֶפר 
, ְוָׁשַכב ְּבֵבית ַהחֹוִלים, חֹוֶלה ל"ַזצַ ַרִּבי ֵמִאיר רּוְּבַמן ָהָיה 
 ."ר ֶנֱאָמן"ד"א ִּבֵּקׁש ִמְּמֹקָרָביו ֶׁשַּיְזִמינּו ְלִמָּטתֹו ֶאת הּו

אּוָלם ָּכל , ָיְצאּו ַהְמֹקָרִבים ְוָתרּו ַאֲחֵרי ָהרֹוֵפא ַהְמֻדָּבר
א ֶהֱעלּו ָּדָבר  ּוְבֵלית ְּבֵרָרה ֵהם ָׁשבּו ְלִמָּטתֹו  –ִחּפּוֵׂשיֶהם 

 .ָׁשתוֹ ִמְּבִלי ֶׁשִהְצִליחּו ְלַמֵּלא ֶאת ַּבָּק 
א ָׁשַכח א ִוֵּתר ְו ֶאָּלא ׁשּוב ְוׁשּוב ָחַזר ּוִבֵּקׁש , ַרִּבי ֵמִאיר 

ַא ְמֹקָרָביו ָּפְרׂשּו ָיַדִים ְּבֵאין אֹוִנים  –ר ֶנֱאָמן "ִלְקֹרא ְלד
א ָמְצאּו רֹוֵפא ָהעֹוֶנה ַלֵּׁשם ַהֶּזה  .ְוִסְּפרּו לֹו ִּכי 

, ּור ֶׁשָהָיה ֻמָּנח לֹו ְלַצד ִמָּטתוֹ ֵהִרים ַרִּבי ֵמִאיר ֶאת ַהִּסּד
ִהֵּנה ְראּו ְלִמי ַּכָּוָנִתי ": ְרָפֵאנּו"ִעְלֵעל ּבֹו ְמַעט ּוְפָתחֹו ְּבִבְרַּכת 

ִּכי ֵקל ֶמֶל רֹוֵפא ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן "ְוִהְצִּביַע ַעל ַהֵּתבֹות  ,ָאַמר –
 ...ר ֶנֱאָמן ֶׁשאֹותֹו ֲאִני ְמַבֵּקׁש"ֶזהּו ד –" ַאָּתה

 
 )ג, כג( "ְוַדל"

ַמְרִּבית ְּבֵני ָהָאָדם ָּבעֹוָלם נֹוִטים ְלַזְלֵזל ֶּבָעִני ּוְלַהְמִעיט 
ְּבֶעְרּכֹו ְּבֶׁשל ִמְסֵּכנּותֹו ְוֹחֶסר ַהַּמָּזל ָהרֹוֵדף ַאֲחָריו ְּבָכל ֲאֶׁשר 

אּוָלם ֶאת ַהַהְׁשָקָפה ַהְּיהּוִדית ַהְּנכֹוָנה ְּבִעְנָין ֶזה , ִיְפֶנה
ַעל ִּפי , ל"ַזצַ ִאיֶסר ַזְלָמן ֶמְלֶצר  ַרִּביֹוִלים ָאנּו ִלְלֹמד מֵ ְיכ

 :"ְּבֶדֶר ֵעץ ַהַחִּיים"ְּכִפי ֶׁשְּמֻסָּפר ַּבֵּסֶפר , ַמֲעֶׂשה ֶׁשָהָיה
ַרִּבי ִאיֶסר ַזְלָמן ֶמְלֶצר נֹוֵהג ָהָיה ָלקּום ִמְּמקֹומֹו ִּבְמִהירּות 

ַעל ְמָנת , ַעם ֶׁשָּדְפקּו ַעל ֶּדֶלת ֵּביתוֹ יֹוֵצאת ִמֶּגֶדר ָהָרִגיל ְּבָכל ּפַ 
 .ִלְפֹּתַח ֶאת ַהֶּדֶלת ִּבְפֵני ַהּדֹוֵפק

ְּבַאַחד ַהָּיִמים ְּבֵעת ֶׁשָּיַׁשב ֶאְצלֹו ַּתְלִמיד ִנְׁשְמָעה ְנִקיָׁשה 

ּוְכָבר ִמֵהר ַרִּבי , ֶטֶרם ִהְסִּפיק ַהַּתְלִמיד ָלנּוַע ִמְּמקֹומוֹ . ַקָּלה
 .ָמן ּוָפַתח ֶאת ַהֶּדֶלת ִלְרָוָחהִאיֶסר ַזלְ 

א ָאֹנִכי ָצִעיר יֹוֵתר": ִמֶּׁשָּׁשב ָּפָנה ֵאָליו ַהַּתְלִמיד ְוָׁשַאל , ֲה
 "?א ֶאַּגׁש ֲאִני ִלְפֹּתַח ֶאת ַהֶּדֶלת, ִאם ֵּכן, ַמּדּועַ 

ְוִאם ָעִני הּוא ֶזה ֶׁשּנֹוֵקׁש ": ַנֲעָנה ַרִּבי ִאיֶסר ַזְלָמן ְוָאַמר לוֹ 
 "?ֵאי אּוַכל ָלֵתת לֹו ְלַהְמִּתין ַעד ֶׁשִּיְפְּתחּו ְלָפָניו –ל ַהֶּדֶלת עַ 

ָטעּות ִהיא ַלֲחֹׁשב ֶׁשֹחֶסר ָחְכָמה ֶׁשל ": ּוִמָּיד הֹוִסיף ְלַהְסִּביר
ְוִאּלּו , ָאָדם הּוא ֶׁשָּגַרם לֹו ִלְהיֹות ָעִני ַהְמַחֵּזר ַעל ַהְּפָתִחים

ִהיא ַהּגֹוֶרֶמת ִלי ֶׁשֵאֵׁשב ָּכאן , י ָּבּהַהָחְכָמה ֶׁשֲאִני ֵנַחְנִּת 
ה ָקַבע ֶׁשֵחֶלק ִּבְלִּתי "ַהָּקּבָ , ֶׁשֵּכן... ְּבֵביִתי ְּבֹראׁש ַהֻׁשְלָחן

: ֶׁשֶּנֱאַמר, ִנְפָרד ִמֵּסֶדר ַהְּבִריָאה הּוא ֶׁשִּיְהיּו ָּבעֹוָלם ֲעִנִּיים
א ֶיְחַּדל ֶאְביֹון ִמֶּקֶרב ָהָאֶרץ'  ).יא, ָבִרים טוְּד " ('ִּכי 

ְוִאם ְיהּוִדי ... ִמיֶׁשהּו ֻמְכָרח ְלַמֵּלא ֶאת ַהַּתְפִקיד ַהֶּזה, ְוִהֵּנה
א ָהָיה ָהֶאְביֹון ִיָּתֵכן ֶׁשָהִייִתי ֲאִני ָצִרי ִלְהיֹות ָהֶאְביֹון , ֶזה 

ַעל ַעְצמֹו ֶאת ַהַּתְפִקיד ' ָנַטל'ְּכֶׁשהּוא , ְוָכֵעת... ִּבְמקֹומוֹ 
ְּכלּום ַיֲעֶלה ַעל ַהַּדַעת ֶׁשֶאֵּתן לֹו ְלַהְמִּתין ִלי , ַהֶּזה ַהָּקֶׁשה

 ! ?ֵמֲאחֹוֵרי ַהֶּדֶלת
 

 ְוַחג ָהָאִסף ְּבֵצאת ַהָּׁשָנה ְּבָאְסְּפ ֶאת ַמֲעֶׂשי ִמן"
 )טז, כג( "ַהָּׂשֶדה

ְוַחג ָהָאִסיף : "ֶנֱאַמר) כב, לד(ְלַקָּמן ְּבָפָרַׁשת ִּכי ִתָּׂשא 
ֶׁשהּוא  –" ְּתקּוַפת ַהָּׁשָנה'": י"ַרִׁש ּוֵפֵרׁש , "ָּׁשָנהְּתקּוַפת הַ 

ְוִאם ֵּכן ַמהּו ַהָּלׁשֹון ". ִּבְתִחַּלת ַהָּׁשָנה ַהָּבָאה, ַּבֲחָזַרת ַהָּׁשָנה
א ַחג ָהָאִסיף, "ְּבֵצאת ַהָּׁשָנה" הּוא ִּבְתִחַּלת , ַחג ַהֻּסּכֹות, ַוֲה

א ִּביִציָאָתּה  ?ַהָּׁשָנה ְו
, הּוא ְלׁשֹון ַהְתָחָלה" ַהָּׁשָנהְּבֵצאת "ְׁשטּות ֵיׁש ְלָפֵרׁש ִּכי ְּבפַ 

: ְׁשֵני ְלׁשֹונֹות ַהְּפסּוִקים, ְוִאם ֵּכן. ַלֶּדֶרַהּיוֵֹצא ְּכָאָדם 
: ִעְנָיָנם ּוֵפרּוָׁשם ֶאָחד –" ְּתקּוַפת ַהָּׁשָנה"וְ " ְּבֵצאת ַהָּׁשָנה"

ְמַתְרֵּגם אּוְנְקלֹוס ֶאת ְׁשֵני ַהְּלׁשֹונֹות  ָּכ, ְוָאֵכן. ְּתִחַּלת ַהָּׁשָנה
 ".ְּבִמְּפַקּה ְּדַׁשָּתא: "ְּכֶאָחד

ה ַחג "ְלַכְּתִחָּלה ִּתֵּקן ַהָּקּבָ : ְמָפֵרׁש "ְּפִניִנים ְיָקִרים"ְוהַ 
, ֶּפַסח ֵׁשִני –ְּבִאָּיר , ֶּפַסח –ְּבִניָסן : ּומֹוֵעד ִמֵּדי ֹחֶדׁש ְּבָחְדׁשוֹ 

ְּבָאב , ]ֹראׁש ַהָּׁשָנה[יֹום ְּתרּוָעה  –ְּבַתּמּוז , בּועֹותׁשָ  –ְּבִסיָון 
. ְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת –ְּבִתְׁשֵרי , ֻסּכֹות -ֶּבֱאלּול , יֹום ַהִּכּפּוִרים –

ז ְּבַתּמּוז "ְּבֹחֶדׁש ַּתּמּוז ַעם ִיְׂשָרֵאל ָעׂשּו ֶאת ָהֵעֶגל ּוְבי, ְלַבּסֹוף
ֵמֲחַמת ַהֵחְטא ַהּנֹוָרא ִנְתַּבְּטלּו , הְוִהּנֵ . ִנְׁשַּתְּברּו ַהּלּוחֹות

ֱאלּול ֵאין -ָאב-ְוָלֵכן ָּבֳחָדִׁשים ַּתּמּוז, ַהּמֹוֲעִדים ִמָּכאן ָוֵאיָל
, ַּכֲאֶׁשר ִנְסַלח ָלֶהם ֲעוֹון ָהֵעֶגל, ַּכֲעבֹור ְזַמן. ׁשּום ַחג ּומֹוֵעד

ֶׁשת ֳחָדִׁשים ה ֶאת ַהּמֹוֲעִדים ֶׁשִּנְתַּבְּטלּו ּבִ "ֵהִׁשיב ַהָּקּבָ  ְׁש
 .ְּבִתְׁשֵרי –ֵאּלּו ְוָחַזר ְוָקַבע ֶאת ֻּכָּלם ְּבַבת ַאַחת ְּבֹחֶדׁש ֶאָחד 

ְוַרק ִּבְגַלל , ֵמִעָּקָרא ִנְקַּבע ַחג ַהֻּסּכֹות ְלֹחֶדׁש ֱאלּול, ִאם ֵּכן
 .ֵחְטא ָהֵעֶגל ֶנֱעַקר ִמְּמקֹומֹו ְוִנְקַּבע ְלֹחֶדׁש ִּתְׁשֵרי

, ֹקֶדם ֵחְטא ָהֵעֶגל, ְּבָפָרַׁשת ִמְׁשָּפִטים: ְלָפֵרׁשְלִפי ֶזה ֵיׁש 
, ְּבֹחֶדׁש ֱאלּול –" ַהָּׁשָנהְּבֵצאת ְוַחג ָהָאִסיף : "ָאְמָרה ַהּתֹוָרה

ְלַאַחר ֵחְטא , ֲאָבל ְּבָפָרַׁשת ִּכי ִתָּׂשא. ְּכִפי ֶׁשִּנְקַּבע ַּבְּתִחָּלה
ָאְמָרה , ּכֹות ְלֹחֶדׁש ִּתְׁשֵריֶׁשִּנְקַּבע ְזַמּנֹו ֶׁשל ַחג ַהּסֻ , ָהֵעֶגל

 .ִּבְתִחַּלת ַהָּׁשָנה –" ַהָּׁשָנהְּתקּוַפת ְוַחג ָהָאִסיף : "ַהּתֹוָרה
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 "חומרת ציעור הזולת" -משפטיםפרשת 

"ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם"  על הפסוק בפרשתינו
(כא,א) כתב רש"י למה נסמכה פרשת דינים לפרשת מזבח? 

 לומר לך שתשים סנהדרין אצל מזבח. 
הרב י"צ דינר זצ"ל כתב על כך בסיפרו "מקדש הלוי" שהנה 

פרשת יתרו יש בו חובת מצאנו שהפסוק האחרון בסוף 
הזהירות בכבוד הזולת, כמו שכתוב "ולא תעלה במעלות על 
מזבחי אשר לא תיגלה ערוותך עליו" וכתב רש"י שעל ידי 

והרי דברים הרחבת הפסיעות יש בו משום גילוי ערווה וביזיון. 
 -קל וחומר! ומה אבנים שאין בהם דעת להקפיד על בזיונן

רך לא תנהג בהם מנהג בזיון, אמרה תורה הואיל ויש בהם צו
חברך שהוא בדמות יוצרך ומקפיד על ביזיונו על אחת כמה 
וכמה. הרי לנו שסיום פרשת יתרו מדבר בחובת הזהירות בין 
אדם לחבירו, ולכן המשיכה התורה בפרשת משפטים להזהיר 

 בכבוד הזולת.
כתב כי העולם שבו אנו חיים, עובר כיום  "לקח טוב" בספר

נושא של צער הבריות. תחת הדגל של חופש משבר קשה ב
הדיבור וחופש העיתונות, על רק רקע סיסמאות כגון "זכות 
הציבור לדעת", הותר כל רסן ונפרצו כל המחסומים. בעולם 
כולו רבים הם האנשים המלקקים את פצעי רעיהם וניזונים 
מדמם. יש מקומות שבהם נידון צער בעלי חיים בכובד ראש, 

 ר בני אדם.יותר מאשר צע
לפיכך באה התורה ומזהירה אותנו לא לצער את הבריות, לא 
במעשה ולא בדיבור. דבר זה לכשעצמו דורש מאיתנו זהירות 
יתירה בכל מעשה ובכל דיבור, לבל ייגרם על ידינו צער לזולת. 
אך לא די באזהרות אלו, עדיין צריכים אנו ללמוד מהי מידת 

ומר, עלינו לעיין בדברי לצער הנדרשת מאיתנו. כל-הרגישות
רבותינו, כדי ללמוד על איזה צער דיברה התורה. אכן, כשנלמד 
את הדברים נגלה לאיזו מדרגה נשגבה של התחשבות, מחנכת 

 אותנו התורה. 
כאשר אנו ניגשים לעבודה מעשית בנושא כאוב זה של צער 
הבריות, נראה בהשקפה ראשונה שעניין זה הוא ענף מן 

ששמה תיקון המידות. אמנם כן, הדבר העבודה הגדולה 
בהחלט קשור לעבודה זו, ולפיכך כדי להימנע מלצער את 
הזולת יש לשפר את המידות. אדם שמידותיו מושחתות, לא 
ישית לבו לצערם של בני אדם. הוא יפעל בשרירות לב, ויעשה 
את מה שנוח לו ואת מה שמשתלם לו מבלי לקחת בחשבון את 

צער אחרים. די בהיסח דעת או במעט האפשרות שהוא עלול ל
חוסר תשומת לב כדי שייגרם צער לאחרים. לפיכך, נדרשת 
מהאדם עבודת זיכוך נוספת בתיקון המידות, כדי להעלות את 
מידת רגישותו כלפי שאר בני אדם, ומתוך כך יפעל את 
פעולותיו במשנה זהירות, לבל יפגע מהן איש. לפנינו סיפור 

ון זצ"ל, כפי שמובא בספר "שאל שסיפר רבי שלום שבדר
אביך" ובו אנו רואים בעליל כיצד עלול אדם כשר לפגוע ולצער 
אנשים, מבלי לחוש כלל בעוול שעשה. הסיפור לקוח 
מההקדמה לספרו של שוחט תלמיד חכם, ובה כותבים בני 

פעם אחת חלם אביהם שהוא המחבר את הדברים כדלהלן: 
דין של מעלה הדן אותו על נמצא בעולם האמת וניצב בפני בית 

חבלה שנברא מעבירה שלו, -מעשיו. לפתע, מופיע מלאך
ותובע להעניש אותו בגין העבירה שממנה נברא. ומה הייתה 
העבירה? סיפר המלאך: פעם אחת בערב שבת, הלך השוחט 
לטבול במקווה לכבוד שבת, ובדרכו נקרתה אישה אלמנה. 

לה עוף, כי אין  האלמנה ביקשה ממנו שיואיל לבוא ולשחוט
לה בשר לשבת. אך הוא השיב שהוא טרוד עתה בהכנות 
לשבת, ואין לו זמן להיענות לבקשתה. היא הוסיפה להתחנן, 
באמרה כי היא וילדיה היתומים יישארו ללא בשר לשבת, אך 
התחנונים לא הועילו, השוחט פנה לדרכו והאלמנה נשארה 

ו לגן עדן. פסק עם העוף החי בידה. מעשה זה עיכב את כניסת
הדין בבית דין של מעלה היה שעליו לבחור אחת מן השתיים: 
או ללכת לגיהנום למשך שלושים יום, או לחזור לעולם הזה 
כדי לתקן את החטא. השוחט העדיף את האפשרות הראשונה, 
ומלאכי חבלה החלו להובילו לעבר הגיהנום. ככל שקרבו 

תי נשוא. בראותו לגיהנום הוא חש בחום ההולך וגובר עד בל
 שאינו יכול לעמוד בסבל זה, ביקש להמיר את העונש בברירה

 
 

לחזור לעולם הזה. בשלב זה התעורר  –השנייה שניתנה לו 
האיש כשהוא מזיע ורועד מפחד. הוא ניסה להיזכר אם קרה 
לו מעודו מקרה כזה, אך לא נזכר. בצר לו פנה אל רב העיר ואל 

לו שאם אינו זוכר שנהג כך אי צדיקים נוספים, וכולם אמרו 
פעם, אינו צריך להיבהל מהחלום. אחר זמן מה נשכח ממנו 
החלום. חלפו להן עשרים שנה, והשוחט כבר הזקין. והנה, 

שבת אחד כאשר השוחט הקשיש היה בדרכו למקווה, -בערב
נקרתה לו בדרכו אישה אלמנה וביקשה ממנו שישחט לה עוף, 

ודש. הוא השיב לה שהוא טרוד כי עדיין אין לה בשר לשבת ק
עתה בהכנות לשבת ואינו יכול להענות לבקשתה. הוא לא שת 
לבו לתחנוני האישה ולדבריה כי היא ועולליה היתומים 
ישארו ללא בשר לשבת, והלך לטבול במקווה. אחר כך הלך 
לביתו, סיים את ההכנות לשבת והלך להתפלל בבית הכנסת. 

ליכם" וניגש לעשות כאשר שב מהתפילה, שר "שלום ע
קידוש. לפתע, חוורו פניו, ידיו החלו רוטטות והיין נשפך. הוא 
חש שהוא מאבד את הכרתו. כאשר העירוהו מעלפונו, זעק: 
הרי זהו בדיוק המחזה שראיתי בחלומי לפני שנים רבות! הוא 
אסף מיד ממאכלי השבת משולחנו וחש לבית האלמנה. הוא 

, והיא הודתה לו מקרב התנצל בפניה וביקש את מחילתה
ליבה על נדיבות לבו, על שהטריח עצמו לבוא להביא בשר ועוף 
די הצורך לה ולמשפחתה היות והם אכלו שאריות של מזון דל. 
עם שובו לביתו, סיפר לבני ביתו את הסיפור בכל היקפו, 
והסיק ממנו עד כמה צריך אדם לשקול ולמדוד את מעשיו. 

ה שלאחר מכן, במוצאי שבת המדהים במעשה זה כאשר בליל
כן, קודש, לאחר שהבדיל, השיב השוחט את נשמתו לבוראו. 

זכה השוחט שהזהירוהו מן השמיים על ידי החלום, ומתוך כך 
זכה לעשות תשובה ביום האחרון לחייו. אך מי יערוב לנו שגם 
אותנו יזהירו? הלא מעשים בכל יום שאנו נתקלים בפעולות, 

ר עלולים לצער בני אדם בלי שנבחין בדיבורים ובמזימות אש
בכך. על כן עלינו להתעורר לחדד את חושינו, ובמעט רצון טוב 

 נוכל למנוע הרבה עגמת נפש מרבים ומיחידים. 
יתירה מזאת מצאנו כאשר בהמשך הפרשה נאמרה אזהרה לא 
לצער יתומים ואלמנות ככתוב "אם ענה תענה אותו כי אם 

תו". ויש לדקדק לכאורה צעוק יצעק אלי שמע אשמע צעק
שתיבת "כי" מיותרת היא? אלא, התורה באה ללמדינו שאם 
אתה בא לצער את הזולת גם אם כוונתך לשם שמים, אסור! וזו 

"כי אם  –כוונת הפסוק "אם ענה תענה אותו" וכוונתך בזה 
היינו, בשביל שיתרעם על מצבו ויצעק אלי  –צעוק יצעק אלי" 

חרה אפי והרגתי אתכם בחרב" וגו'. לשם שמים אף על פי כן "ו
ביאור העניין כותב רבי חיים שמואלביץ זצ"ל כך: וכבר ביארנו 
שבעבירות שבין אדם לחבירו לא מועלת כוונה טובה ואפילו 
עשה ונתכוון לשם שמים. וכמו שמצאנו בפנינה אשת אלקנה 
שהתכוונה לשם שמים שהרי כך אמרו רבותינו (בבא בתרא 

י: פנינה לשם שמים התכוונה... פנינה ציערה טז.) אמר רבי לו
את חנה לשם שמים כדי שתתרעם על שהיא עקרה ותתפלל אל 
ה' שנאמר "וכעסתה צרתה גם כעס בעבור הרעימה". ומופיע 
ברבותינו שפנינה ראתה ברוח הקודש שעד שחנה לא תמלא 
כוס של דמעות היא לא תלד והייתה פנינה שואלת אותה כל 

מלבישה את הילדים שלך לתלמוד תורה?!  בוקר למה את לא
שאלות כאלה וכדומה כדי שתצטער ותבכה ותתפלל ויהיו לה 
ילדים. והקשה שם בספרו "שיחות מוסר" (מאמר כד) אם 
פנינה כוונתה הייתה לשם שמים למה נענשה בעונש נורא ואיום 
כמו שכתוב "עד עקרה ילדה שבעה ורבת בנים אומללה". 

ו, עשרה בנים היו לה לפנינה וכל בן ואמרו על כך רבותינ
שהייתה חנה יולדת הייתה פנינה קוברת שניים? וכל כך למה. 
כי הפוגע בחבירו יהיו מחשבותיו אשר יהיו הריהו כמכניס ידו 
לתוך תנור אש ואין הכוונה הטובה יכולה לשנות בזה מאומה. 
הסכנה שבעבירה בין אדם לחבירו היא כמציאות טבעית ממש 

ש שורפת בדרך הטבע. ואם כן הכל מובן! התכוונת כשם שהא
או לא התכוונת, זה לא משנה. בן אדם לחבירו זה אש. ועם אש 

 לא מתעסקים!!!
לעיתים, הזלזול בזולת נובע מחוסר הכרה ביחודיות שלו 

 ובמעלותיו. לכול אדם יש דברים בהם הוא מצטיין, לכול אחד 
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נטייה להתרשם  לכולנו ישיש יתרונות וכשרונות. אמנם, 
מהתארים  מאנשים לפי המעטפת החיצונית שלהם כמו גם

שהם נושאים: אם אדם הוא דוקטור או פרופסור, כנראה 
ומשכיל מאוד. אם לעומת זאת הוא עובד  שהוא אדם חכם

לא שווה כל כך  בעבודה פשוטה, אנו מניחים שכנראה הוא
ותר הרבה. אנחנו חייבים לזכור, שלפעמים דברים גדולים בי

להתרחש בגלל אנשים פשוטים שאין להם שום תואר.  יכולים
 , וזהולזלזל אף פעם באף אדם בדיוק מהסיבה הזו אסור לנו

אל תהי בז לכול אדם  "פרק ד משנה ג)  אבות( רבותינואמרו ש
הסיפור הבא שלפנינו ימחיש לנו  אין לך אדם שאין לו שעה".ש

 ו בוקר ליום עבודהאלפי עובדים הגיעו באות דברים אלו היטב.
קומפני' אבל אף  שגרתי בגורד השחקים המפורסם 'הרלוד

שבניין המשרדים העצום שלהם  אחד מהם לא העלה בדעתו
שבניין  שינוי מהותי. רק אתמול נתקבלה הבשורה עומד בפני

 יוקרתי לעשירי ניו יורק. המשרדים, יהפוך לבניין מגורים
לאחד הבולטים  המבנה עצמו, בעל שמונים קומות, נחשב

המובילות והמבוססות במגזר  בסביבה ואכלס את החברות
 שם ארבעה ממשרדי רואי החשבון הגדולים העסקי. היו

הדין המובילות ביותר  במדינה, היו שם שלוש מחברות עורכי
עובד  ביטוח ועוד. בדיוק מהסיבה הזאת, כל במנהטן, ענקיות

ות של מהחברות המעסיק שהצליח להתקדם ולהתקבל לאחד
 חש בר מזל, ושעתידו הכלכלי מובטח. 'הרולד קומפני'

הסנונית הראשונה שבישרה את בוא הסערה הופיעה בידיעה 
של עיתון 'הניו יורק טיימס'  שולית במוסף הכלכלי

 המפורסם. היא דיווחה על אחד מאילי ההון המפורסמים
וואליד בן טלאל, שהחליט להיכנס  בעולם, הנסיך הסעודי

הצעת קנייה  קים האמריקאי ולשם כך הוא הגישלשוק העס
של בניין ה'הרולד קומפני' למיליארדר האמריקאי הידוע, 

מחירו של המבנה המפורסם הוערך בארבע  מרטין הרלוד.
מרגע פרסום הידיעה,  מאות מיליון דולר. כעבור חמש שעות

-ה בשעה חמש אחר הצהריים, דיווח הכתב הכלכלי של רשת
CNN ר הסעודי וואליד בין טלאל, הציע לקנות כי המיליארד

בדיוק כפול ממחירו  -מאות מיליון דולר  את הבניין בשמונה
כנפיים והעמידה  המשוער. מיותר לציין שהידיעה פרשה לה

כבר  את כל קהיליית העסקים האמריקאית במבוכה גדולה.
למחרת שידור הידיעה, החלו עובדי החברות השונות ששכנו 

ומפני' להבחין בהתרחשות מוזרה: עשרות ק בניין 'הרולד
בניסיון לדעת מה  ניידות שידור וכתבים פשטו על הבניין

 יעשה בעל הבניין הישיש, מרטין הרלוד, והאם הוא יקבל את
הצעתו של השייח הסעודי. הרי ברור לכולם שאם יקבל את 

החברות הגדולות יצטרכו לחפש  הצעת הנסיך, כל עובדי
להתפטר  לק ניכר מהעובדים יצטרכולעצמם בניין אחר וח

מעבודותיהם. מכמה חברות כבר יצאה הודעה רשמית שהם 
להעביר את סניפיהם למדינות אחרות, עובדה  מתכוונים

בלתי אפשרי שבו יהיה  שתעמיד את עובדי החברות במצב
 עליהם לטוס בכל יום כמה שעות כדי להגיע למקום עבודתם

דיים לחלק ניכר החדש, מה שאומר בעצם פיטורים מי
החדשות המסעירות מצאו את ד"ר שיפמן ואת  מהעובדים.

מרוגזים ונסערים בבית הקפה  שותפו לעסקים, אודרי לווינס,
הם עבדו קשה מאוד כדי לפתוח את הסניף הראשי  שבבניין.

שלהם, 'שיפמן את לווינס בע"מ'  של חברת ראיית החשבון
ת הברית בארצו שנבחרה לאחת מחמש החברות המובילות

בבניין 'הרולד קומפני', וכעת, אם בעל הבניין יסכים להצעתו 
השייח, הרי שעסקיהם ייפגעו אנושות כיוון שהסיכוי  של

הם עמדו בתור  מרכזי הוא די קלוש. שימצאו שוב בניין כל כך
 וחיכו לקבל מהמלצר את כוס הקפה שהזמינו, אולם המלצר

בהגשת  שהקפיד לתת יחס אדיב לכל אחד התעכב מעט
שגם ככה היה עצבני עקב הידיעה  הקפה. פרופסור לווינס,

לך, שיש לנו את  המרעישה, החל לגעור במלצר "נו, מה נראה
כל היום בשבילך? קדימה! אתה בסך הכול צריך לדעת למלא 

הכוס הפשוטה הזאת! למה זה לוקח לך כל כך הרבה  את
א לעבר ד"ר שיפמן, שידוע במזגו הנוח, התפרץ אף הו. זמן?"

מדוע שני האדונים הנכבדים  המלצר האומלל, שלא הבין
שיפמן על  מזלזלים בו. "שמעת את האדון הנכבד?" שאג ד"ר

המלצר: "אנחנו מחכים כבר חמש דקות! אתה יודע כמה שווה 
"אדוני" פנה המלצר . שלנו? קדימה! תזדרז כבר!" הזמן

 צהבחשש לד"ר שיפמן: "אני כרגע נמצא עם לקוח. ואני רו
. להעניק לו את כל תשומת הלב כמו שאשמח להעניק לכם..."

האדונים הנכבדים, פרופסור לווינס וד"ר שיפמן פרצו בצחוק 
הלב? תגיד, הפכת לפסיכולוג? ממתי  גדול. "את כל תשומת

 אתה אמור למלא מלצר פשוט אמור בכלל להעניק תשומת לב,
 
 
 

י תוך כד. את כוס הקפה ולעשות את העבודה שלך!"
הגיע אדון קשיש חבוש  שהאדונים הנכבדים ממשיכים לגחך,

בשמו הפרטי: "מה שלומך ביל? איך  כובע גדול ופנה למלצר
"מעולה, אדון הרלוד, מה שלומך אתה . היום?" אתה מרגיש
הם לא  שיפמן ופרופסור לווינס הוכו בתדהמה, היום?". ד"ר

ות שדיבר הרגע בידיד האמינו למראה עיניהם. אותו קשיש
מאשר איל ההון והנדל"ן מרטין  עם המלצר הוא לא אחר

 הבניין שהחלטתו אמורה להשפיע ישירות על הרלוד, בעלי
מרבה בשיחה  המשך עסקיהם. מה הוא עושה כאן ומדוע הוא 

"מיד אני מתפנה אליך מרטין" אמר  עם המלצר הפשוט הזה?
בפעם השנייה  ביל. כעת השניים הסתכלו אחד על השני

: "מרטין? המלצר הפשוט הזה קרא לבעלי הבניין בתדהמה
ד"ר שיפמן ופרופסור לווינס . כאילו שהוא חבר שלו?" מרטין?

שאדון  קיבלו את הקפה מהמלצר ולאחר מכן זזו הצידה בכדי
מרטין הרולד יוכל לקבל את כוס הקפה שלו. ואילו ביל המלצר 

בחביבות: "אתה נראה מוטרד היום מרטין, יש  אליו פנה
"לא משהו מיוחד" חייך מרטין הרולד  הו חדש?".מש

שייח סעודי  בעייפות: "אני רק אמור להחזיר תשובה לאיזה
שרוצה לקנות את הבניין שלי תמורת שמונה מאות מיליון 

האדונים ד"ר שיפמן ופרופסור לווינס הטו כעת אוזן  דולר".
"ו... מה אתה חושב לעשות?" שאל  והקשיבו בדריכות.

למלצר: "אני כבר  מת ידידי", פנה מרטין בכנותהמלצר. "הא
זקן ויש לי כסף כמו זבל. לא חסר לי כלום בחיים. אבל יודע 

כן יחסר לי אם אני אמכור?", וכאן התקרב הרולד למלצר  מה
אני כל בוקר מגיע לכאן  ,"אתה ידידי כרוצה להמתיק לו סוד.

כל זקן כמוני עם  ופותח בפניך את הלב. ואתה, מקשיב לאדם
 הסבלנות... אז אולי זה יישמע קצת הזוי, אבל אחת מהסיבות
. העיקריות לכך שאני לא רוצה למכור את הבניין היא אתה..."

ד"ר שיפמן ופרופסור לווינס ששמעו את כל השיחה, הבינו 
סליחה מהמלצר שהעליבו אותו קודם  כעת שעליהם לבקש

 שהשיחה של לכן. הם רצו לגשת אליו, אבל התברר להם
המלצר עם המיליארדר מרטין הרולד נמשכת כמעט שעה. הם 

זאת המתינו, וכשנפרד אדון מרטין הרולד הזקן מהמלצר,  בכל
"סליחה, לא ידענו שאתה כל כך מקורב לאדון  הם פנו אליו:

ביותר בכך שהוא לא יסכים  הרולד. נראה שיש לך זכות גדולה
אולם  .."למכור את הבניין וככה גם עסקינו ימשיכו לפרוח.

המלצר סירב להתרגש מבקשת התנצלותם והשיב: "לא ממני 
הרי אילו לא ידעתם שאני מקורב  ,לבקש מחילה אתם צריכים

מבחינתכם ממשיך להיות  מאוד לאדון מרטין הרולד הייתי
הפשוט  שווה לאוויר. אתם צריכים לבקש סליחה מהמלצר

שהעלבתם לפני שידעתם שהוא מקורב כל כך לבעלי 
האדונים הנכבדים ד"ר שיפמן ופרופסור לווינס . ן..."הבניי

כן, אל תהי בז  בבושת פנים. נשארו ללא מענה והלכו לדרכם
 ...אין לך אדם שאין לו שעהלכול אדם  ש

כל מי שמתעסק בעניינים אלה של שלום בית וכדומה, יוכל 
להעיד שמחלוקות ומריבות קשות, שהתלהטו עד כדי התפרצות 

, יכולות היו להימנע אם הבעל או האישה היו של לבת אש בבית
חוסכים דיבור אחד מפיהם. רק דיבור אחד, לא יותר! גם 
כאשר אנו עוסקים ביחסים עם חברים ושכנים, או בין מחנך 
לתלמידים צריך לזכור כי לכל מילה יש חשיבות. וזו הסיבה 
שיש לחשוב יותר מפעמיים לפני שעושים מעשה או אפילו רק 

מכתב  להוציא דיבור מן הפה. להלן נביא לפניכם מתכוונים
קורע לב שנתפרסם בעלון "מרבים שלום", בו מגולל הכותב 
סיפור חיים כואב, אותו חווה על בשרו בשנות ילדותו, כאשר 
לדבריו הגורם לכך הוא חוסר זהירות של אחד ממחנכיו. יראו 
הקוראים וישפטו לליבם, יסיקו את המסקנות המתבקשות 

ם. מהי כוחה העצום של מילה לטוב ולמוטב, כיצד מאליה
גורמות מספר מילים פוגעות של מחנך לשנים ארוכות של סבל 

נולדתי במשפחה שבה עתיד צאצאיהם נראה והנה המעשה: 
ורוד ומבטיח, נחת שכל הורה היה מאחל לעצמו. בהיותי נער 
צעיר לימים שעוד שנותיו לפניו, נחשבתי בין מצוייני כיתתי. 

ז ומתמיד היוותה לגבי התעודה מסמך משעמם חסר מא
אפקט. כל הציונים בכל המקצועות בכל התקופות ובכל 
השנים הסתכמו באותו צמד מילים מוכר. עד... עד שהגעתי 
לגיל שהחל מונה שתי ספרות, מכאן ואילך השתנתה 
המשוואה ועימה השתנו החיים לחלוטין. מסיבה שאינה 

יתה כי הגיעה שעת הכושר לבצע ברורה דיה, החליט מחנך הכ
מהפך. יאמר ברורות: לא מצאתי חן בעיניו. הלה החל לקחת 
לעצמו כמשימה מקודשת את דברי רבותינו, עם צדיקים יש 
לדקדק כחוט השערה. מצאתי את עצמי מושפל מדחי אל דחי. 

 בתחילה היו אלו הערות עוקצניות פה ושם על דברים של מה 
 
 
 



ת של ממש ועונשים חמורים על כל צעד בכך ובהמשך באו גערו
ושעל. נאלצתי לשוב לביתי עם מבחנים בלתי סבילים לעין. 
ולבסוף כש'הילד עדיין עמד במריו', קרי: כשלתלמיד כבר 
באמת היתה סיבה מוצדקת לא לחבב את מחנכו, נאלצתי 
לעזוב מאחורי את הכיתה בבושת פנים, עד לסיום שנת 

על כל נשמעים הזויים, הם עלו הלימודים. עד כמה שהדברים 
דימיון. מחנך הכיתה לא השלים בשום אופן על איבוד כבודו 
והחליט להוכיח אבל קהל ועדה את אבחנותיו, אם הוא החליט 
שזהו ילד בעייתי אז הוא בעייתי, למען ישמעון וייראון. ואם 
זה על חשבון נפש אחת מישראל? שיהיה. אם לעת כזאת 

ק ובין אם לא הגעתי, החרשתי. מילא, בין אם המחנך היה צוד
בדיוק. היה שווה להבליג ולהמשיך לחיות כאחד האדם. אודה 
בפה מלא, כי באותה תקופה חשבתי בתמימות ילדותית 
טהורה, כי עם שנת הלימודים החדשה אוכל לפתוח דף חדש 
וחלק ואחזור סוף סוף לחיים מאושרים. אך כאן, התברר 

וקשה,  שטעיתי בגדול. בפרק זה בחיי התוודעתי לחוק נורא
בסוף השנה, נהג המחנך דנן לערוך דו"ח מפורט לפרטי 
פרטים על כל מטופל ומטופל, ולהגישו ברוב הדר וכבוד 
ל...מנהל התלמוד תורה. לא פחות ולא יותר. ומכאן, קצרה 
הדרך למחנכים הבאים בתור בכל שנה ושנה. וכך אירע שכל 

עם מחנך בתורו קיבל חוזר מנכ"ל מפורט איך בדיוק לנהוג 
הילד הסורר ההוא. על כל חשד שבחשד, יש להשליכו לגוב 
האריות לחדר מנהל התלמוד תורה. 'אצלנו כבר ידעו לטפל בו' 
טען מנהל התלמוד תורה בלהט למחנך החדש שזה עתה 
נכנסתי לכיתתו. כמדומה היה, שבין המחנכים שבכל שנה 
מתנהלת תחרות סמוייה, מי 'תופס את המופרע ההוא על חם' 

אריך המוקדם ביותר. היו שאף הגדילו לעשות ומצאו חודו בת
של מחט להיתפס בו כבר בחודש הרחמים והסליחות. רק 
העזתי לעשות תנועה כלשהי על זווית פרצופי וכבר הייתי 
מוצא את עצמי נסחב בעל כורחי לחדר המנהל, ושם אכן ידעו 
לטפל בי בצורה קשה מלווה בהשפלות ועונשים קשים. ביום 

ני חורב וקרח בלילה. אף בבואי לביתי המצב לא שפר. אכל
המנהל הסביר להורי שוב ושוב ביפיות נפש ראוייה לציון כי 
בעצם בנם סובל מבעיה פסיכיאטרית ומוטב בהקדם שיטפלו 
בו. אפילו אבחנותיו של אחד מהפסיכולוגים הידועים ביותר 

את כי הסיבה לא היתה ולא נולדה מעולם, לא שינו בכהוא זה 
אבחנותיו המדעיות של מיודענו איש החינוך, כבוד המנהל. 
הלה, מצידו לא הפסיק להתעקש כי 'זהו ילד מופרע', והורי, 
כבר חששו שאולי הצדק בדבריו. לא אוכל לתאר את יסורי 
הנפש הנוראיים שעברו בקרבי יום יום, חיי לא היו חיים. 

הוא ילד  עיצרו וחישבו לעצמכם, ילד שכל סובביו בטוחים כי
מופרע ומסוכן שיש להתרחק ממנו. המחנכים, ההורים, 
המשפחה והחברים. אין מילים שיכולות לתאר כאב לב שכזה, 
גיהנום עלי אדמות! לא פעם, הבחנתי בהורי הממררים בבכי 
בשעת תפילתם, ליבם התפלץ בקירבם וחישב לדומם בכל רגע 

, אלא וכי מה אירע לבנם שלא רק שאינו מתעלה כשאר אחיו
אף יורד מדחי אל דחי בכל יום החולף, מיום ליום נבלתי 
והתייבשתי למול עיני הורי האדומות מבכי. מצבו הבריאותי 
של אבי אף החל להתרופף למן אותה התקופה ועד עצם היום 
הזה סובל הוא מחולשה בלבו, ה' ירפאהו במהרה ומנגד, 

גור עמדתי אני כשאני דומע ודומם. מיום ליום נעשיתי ס
ומופנם יותר ויותר, בלילות הייתי ממרר בבכי מתחת לשמיכה 
מבקש את נפשי למות, טוב מותי מחיי. לא פעם עלו בלבי 
מחשבות תמימות, כי אולי בעצם ברחוב ללא מסגרת יחזרו 
אלי סוף סוף חיי שנגזלו ממני וכך המשיך המצב כששום קצה 

עה אור לא נראה באופק. אומנם, בחסדי שמים לאחר ארב
שנות סבל איומות, סיבב מסובב הסיבות כי בעוד סבב חשדות 
בלתי נגמר שבו נזרקתי מהתלמוד תורה, הסכים מוסד חדש 
ובלתי מוכר לקבלני. איך הסכימו, עם כזו אינפורמציה? זאת 
לא אדע עד היום הזה. אך זאת אדע כי מאותו היום ואילך פתע 

שתנו פתאום השתנה הכל, נשברו כל המוסכמות וחיי ה
לחלוטין מן הקצה אל הקצה, רק נעלמו להם כל ה'מחנכים' 
עם 'איש החינוך' שעל גבם, וכבר נעלמה לה כל הבעיה כלא 
היתה... אבי ואמי שפשפו את עיניהם שוב ושוב כלא 
מאמינים. תאוריה שלמה שהתפתחה לה במשך ארבע שנות 
סבל, התנפצה באחת אל המציאות, הבעיה לא היתה ולא 

כלום!!! מאז כבר עברו להם כשבע שנות שובע,  נבראה...
שנים שבהם הספקתי להתקבל לישיבות הטובות ביותר. 
שנים שבהם הספקתי להעפיל עד לפיסגת שנות הישיבה 
הגדולה, שנים שבהם התעליתי ללא היכר. וכעת, דווקא לאחר 
עוברי תקופה שכזו, כמדומני שהגיע הזמן לזעוק בקול: 

 כם שכל דבריכם כגחלי אש!! אלמחנכים, היזהרו בדברי
 
 

תתפתו מעולם לקבל או למסור אינפורמציה כלשהי, אל 
תתפתו מעולם להאמין למוסכמות כלשהם. ראו לאיזה נזק 
אדיר גורמות כמה מילים ואינפורמציה של מחנך, נזק בלתי 
הפיך למשך שנים, צער איום ונורא הן לילד והן להוריו שאין 

דיני חושן משפט או דיני יורה דעה,  לשער ואין לתאר! אין אלו
אלא דיני נפשות! מחנך הגורם נזק אדיר שכזה בהבל פיו, אין 
ראוי לקוראו איש חינוך, רוצח יקרא!! שימו את הדברים על 
לבבכם ועל עיניכם, צפו למרחוק וראו את השפעת דבריכם 
והצילו נפשות טהורות רבות בקרב עמכם! כתבתי זאת מתוך 

 ברים יפעלו את פעולתם.תפילה כנה שהד
הכלל העולה מהדברים לעיל  מלמד, עד כמה נדרשת זהירות 
מופלגת בהנהגה של בין אדם לחבירו, כאשר תלויה בכך 
השלימות של האדם בינו לבין קונו. רבי ישראל סלנטר זצ"ל 
היה נוהג להסמיך על דברים אלו את הכתוב: "מצות ה' ברה, 

עומדת לעד. משפטי ה' אמת,  מאירת עיניים. יראת ה' טהורה ,
צדקו יחדו" (תהלים כא). אימתי מצות ה' ברה ויראת ה' 

אם "צדקו יחדיו" גם מצד משפטי ה'. כלומר, אם  –טהורה? 
 אין בהן כל פגם מבחינת דיני המשפטים שבין אדם לחברו.

הבה ונראה מהסיפור שלפנינו, המוביל אותנו לתובנה על 
כות הנובעות מכך שאחריתן חומרת הפגיעה בזולת ועל ההשל

 מי ישורן...
בסיפור הזה שסופר על ידי בעל המעשה, יש בו מסר חד כתער, עד  
כמה חמורה היא הפגיעה ביהודי, ועל אחת כמה וכמה כשמדובר 
בתלמיד. על המלמדים והרמי"ם, וכל מי שמתעסק בחינוך, לקרוא 

יבם את השורות הבאות בעיון רב, ולהחדיר את הלקח והמסקנות לל
ולהבין שהדברים אינם פשוטים כלל ועיקר. 'לילה אחד', הוא מספר, 
'והנה אני רואה בחלומי את הוריי, יחד עם סבתי ובני משפחה 
נוספים שכבר נפטרו לבית עולמם. פניהם היו מאירות ואבי המנוח 
פונה אליי ואומר בזו הלשון: רוצים להזמין אותך לבירור בבית דין 

שפגע בך לפני ארבעים ושלוש שנים'. לפני  של מעלה, בעניין מי
שהספקתי להחזיר תשובה, ממשיך אבי ואומר ש'ביקשו להזמין 
אותך כבר לפני שנתיים, אבל אז היית רק בן חמישים ושמונה. 
עכשיו, משמלאו לך ששים שנה, רוצים להזמינך לבירור'. בשומעי 

ע, כי את הדברים נרעדתי אל ליבי ואמרתי להם שאינני רוצה להגי
חוששני שישאירו אותי שם... ההורים הרגיעו אותי ואמרו לי, בפנים 

תרצה להישאר, אבל  –מחייכות, ש'כל כך טוב כאן, שיתכן כשתגיע 
עדיף שתישאר למטה'. כך, במדוייק, היו הדברים. הם הסבירו לי 
שבכל אופן רוצים להזמינני לבירור כיוון שהאדם היחיד שיודע את 

זה אני, בהיותי בעל המעשה. אז מה אעשה?  הפרטים במדוייק,
שאלתי. תפנה לרב ותשאל מה לעשות, אמר אבי. לאיזה רב לגשת? 
לרב קניבסקי שליט"א החזיר אבא. התעוררתי בשעה ארבע בלילה, 
והנה חלום. בעתה אחזתני ולא ידעתי כיצד לצאת מזה, במיוחד 
 כשזכרתי היטב את פרטי המעשה ההוא שהתרחש לפני ארבעים
ושלוש שנים, בהיותי לומד בישיבה וגם ידעתי שהמשפט שיצא מפי 
אבי ז"ל ש'ביקשו להזמינך כבר לפני שנתיים', גם הוא נכון. היה זה 
המקרה המסעיר שרודף אחריי במשך כל השנים ולא עזבני לרגע 
אחד. ומעשה שהיה כך היה: יום אחד נכנסתי ל'סדר' בוקר בישיבה. 

ו כבר באולם ופתחו בלימוד. לפתע, כל שלוש מאות הבחורים הי
ניגש אליי אחד החברים וטען שהגמרא שאני לומד בה היא שלו 
ודרש שאחזירנה לו. כיוון שידעתי בוודאות שהוא טועה והגמרא 
שייכת לי, סירבתי לשמוע לדבריו. החבר פונה אל הרב היושב בקצה 
האולם והנה הרב קורא לי ומבלי לשאול שאלות ומבלי לברר את 
האמת דורש ממני להשיב לחברי את הגמרא. 'אבל הגמרא היא שלי', 
ניסיתי לטעון, אולם בטרם סיימתי את המשפט, נחתה עליי סטירה 
אדירה... הסטירה היתה כל כך חזקה, עד שהועפתי ממקומי למרחק 
כמה מטרים. זכורני שקול ההד של הסטירה היה כל כך חזק, עד שכל 

ולם שרר שקט מוחלט. שוו בנפשכם התלמידים הפסיקו ללמוד ובא
באיזו פגיעה מדובר. שלוש מאות בחורים רואים בחרפתי ובטוחים 
שעשיתי את שלא ייעשה ולכן קיבלתי סטירה בעוצמה שכזו. הרי לא 
יתכן אחרת! כמובן שנעלבתי ונפגעתי עד עמקי נשמתי והאירוע פגע 

הישיבה, בי עד לאימה. יצאתי מהיכל הישיבה, והנה ניגש אליי ראש 
וכששמע במה מדובר, הבין את העוול הנורא שנעשה לי והחל 
להרגיעני. בהיותו אדם חכם, עשה זאת ראש הישיבה בתבונה ולא 
ניסה לסנגר על הרב המלמד ההוא, אלא אמר 'אני מאוד מאוד מבין 

-הבנה'. לאחר שהוסיף עוד אי-לליבך, אבל בטוחני שהיתה כאן אי
א להוציא את הסיפור החוצה ולא אלו דברי הרגעה, ביקשני של

להעבירו לאף אחד. הוא הדגיש שאיננו דורש זאת ממני, 'אבל אם 
יעלה הדבר בידך, אבקשך שלא לספר את הדברים'. באותו רגע גמלה 

 בי ההחלטה לציית לדבריו של ראש הישיבה וגם כשחזרתי לביתי
 
 



תי לכמה ימי מנוחה וההורים שאלוני מה אירע, התחמקתי ולא סיפרר
להם מילה. השארתי את הסיפור בתוך ליבי, ובמבט לאחור באמת 
אינני ידוע כיצד הצלחתי לעשות זאת. היה זה אירוע כל כך טראומטי 
שאינני מבין כיצד עמדו לי כוחותיי לא לספרו לאיש. אבל המציאות 
היא שמאז ועד עתה, לאורך כל ארבעים ושלוש השנים, לא סיפרתי 

החלום בליל שבת, לא שיתפתי בכך גם את את הדבר לאף אחד. עד 
קרוביי המובהקים ביותר. הרב לא ביקש ממני סליחה ואני השתדלתי 
לחזור לחיי שיגרה ולשכוח מהסיפור. כיוון שטבעם של חיים שהם 
שוטפים וזורמים, המשכתי גם אנוכי את זרם החיים והגעתי בסייעתא 

ה אותי בכל דשמיא עד הלום. אבל תחושת הסטירה האדירה ליוות
צעד שעשיתי. לפני כארבע שנים התגעגעתי לישיבה שבה למדתי 
בנעוריי והלכתי לבקר בה ואף העזתי לדפוק על דלת ביתו של הרב 
המלמד ההוא. אישתו פתחה את הדלת ואמרה שהוא אינו מרגיש 
בטוב, אבל כשהתעקשתי להיפגש עימו, הכניסה אותי לחדרו, ואז 

את ראשו כל הזמן אנה ואנה בתנועות  הזדעזעתי לראות שהוא זורק
מפחידות. התמונה שהצטיירה בפני היתה שכאילו מאן דהוא עומד 
לפני האיש, מימינו ומשמאלו וסוטר כל העת על שתי לחייו וזו היא 
הסיבה לתנועתו התכופה של הראש לשני הכיוונים. כשיצאתי אמרו 

ורה לי בני הבית שתנועות הראש הללו החלו לפני זמן מה בצ
פתאומית. הם ביקרו אצל כמה רופאים והם לא איבחנו שום מחלה, 
לא פרקינסון ולא שום מחלה דומה, ולא ידעו את פשר התופעה. 
רציתי לומר שאני יודע את הסיבה, אבל התאפקתי ועצרתי את עצמי 
ולא הוצאתי מילה מפי. לפני שנתיים, כמה ימים לאחר שמלאו לי 

י כאבים בחזה, וכשמיהרתי לקופת חמישים ושמונה שנים, הרגשת
החולים אמרו לי שאני בעיצומה של התקפת לב חזקה והזעיקו 
אמבולנס שהבהיל אותו ל'תל השומר', שם אמרו לי שאם הייתי 
מגיע מחצית השעה מאוחר יותר, יתכן שלא היה כבר מה לעשות. 
והנה, לפתע בא החלום על 'ההזמנה לבירור בפני בית דין של 

כך ש'כבר לפני שנתיים ביקשו לקרוא לך...' הרגשתי  מעלה', ועל
שיש דברים בגו ומיד כשהתעוררתי בלילה מיהרתי לביתו של מרן 
הגאון רבי קנייבסקי שליט"א והתפללתי ותיקין בבית כנסת 'לדרמן'. 
לאחר התפילה ביקשתי להתקבל אצל הגאון שליט"א, אבל בני הבית 

קהל. כשאמרתי להם ש'מן  רצו לדחותני בטענה שאין זו שעת קבלת
השמים שלחוני אליו' ותיארתי את שהיה בחלום ושאבי המנוח אמר 
שאתייעץ עם הגר"ח, הכניסוני לחדרו. כששמע הרב את הדברים 
אמר שחלומות שווא ידברון. אמרתי לו שלמרות זאת אני מרגיש 
שיש כאן משהו אמיתי, הורה לי לכנס בין דין ולומר שאני מוחל 

מחילה גמורה. ואכן הגר"א מן כינס עוד שתי תלמידי לאותו רב ב
חכמים ואמרתי לפניהם שאני מוחל. ועדיין לא הרגשתי רגוע. אמרתי 
להגר"א מן שאני רוצה לנסוע אל הרב המלמד ההוא ולומר את 
 בקשת המחילה בפניו. הגר"א נכנס אל מרן ושאלו האם יש טעם

המלמד בבוקרו  בדבר והסכים. כשאני דופק על דלת ביתו של הרב
של יום ראשון, אין קול ואין עונה. אחד השכנים ששמע את הדפיקות 
הרצופות, יצא ואמר לי שבליל שבת הבהילו את שכנו לבית החולים 
והוא שוכב במחלקת טיפול נמרץ. רצתי לבית החולים והגעתי היישר 
למיטתו של החולה, שם עמדו אישתו ובניו. התברר לי שמצבו קשה 

ספורות. ניגשתי אל בנו ואמרתי לו שאני רוצה להיכנס ושעותיו 
לרגע לאביו ולומר לו משהו. הבן דחה את בקשתי בכל תוקף ואמר 
שאביו אומנם מצוי בהכרה מלאה, אבל מצבו כל כך קשה שפשוט 
לא שייך לדבר איתו. הוספתי ואמרתי לו שברצוני להזכיר לאביו 

יותר. 'האם זה הזמן  מעשה פלוני שבו חטא כנגדי, והבן נבהל עוד
לדבר איתו על חטאים? הרי הוא עלול לקחת את הדברים לליבו 
ולהסתכן עוד יותר! ואז סיפרתי לו בקצרה את החלום ואמרתי 
שהגר"ח הסכים שאגיע ואולי דווקא זה יתרום לשיפור במצבו. בני 
המשפחה הסכימו להכניסני. התקרבתי למיטתו וראיתי שמצבו אכן 

צים עליונים שאלתי אותו האם הוא זוכר את קשה מאוד. במאמ
המעשה ההוא שפגע בי מאוד, והחולה נענע בראשו לאות הסכמה. 
אמרתי בקול שהנני מוחל לו על כך ואף הוספתי שגם אני מבקש 
מחילה ממנו על שלא שמעתי בקולו כשביקש שאתן את הגמרא 
לחבר ההוא (למרות שכאמור הגמרא היתה שלי). החולה אמר 

ש שהוא מוחל לי על כך, ואז ראיתי שהוא אכן הבין את כל במפור
הדברים שאמרתי לו, ו'מעמד המחילה' הצליח בצורה יוצאת מן 
הכלל. הרגשתי שהוקל לי וחזרתי לביתי. והנה, אני רק דורך על 
מפתן הבית והטלפון מצלצל. אחד מילדיו של הרב המלמד אמר לי 

שרק  –תאום והרופאים בקול נרגש כי מצבו של אביו הוטב לפתע פ
נדהמו אף הם לראות את  –לפני זמן קצר הודיעו לנו את הגרוע מכל 

השיפור הדרמטי שחל במצבו ולא הבינו איך זה קרה. לא חלפו 
ארבעים ושמונה שעות והחולה שב לביתו ובני הבית סיפרו על מופת 
נוסף שהתרחש. תנועות הראש המוזרות של אביהם פסקו לחלוטין 

להיות כאחד האדם. וכשם שאף אחד לא הבין על מה  והוא חזר
ולמה החל הראש לזוז, כך גם הפעם לא היה כל הסבר טבעי 
להפסקת התזוזה. ביקשתי מהגר"א מן שישאל את מרן הגר"ח האם 

 –אפשר לתלות את הנס שקרה לרב המלמד שלי בתנועות הראש 
ת בבקשת המחילה והוא השיב בחיוב ואמר שיתכן בהחלט לתלות א

הדברים זה בזה. כעבור שבוע נסעתי שוב לבקר את הרב המלמד 
בביתו ומצאתי לפני אדם בריא ושמח. חזרנו שוב על בקשת המחילה 
והכל הלך למישרין. צריך לזכור, שהרב המלמד שלי הוא בן שמונים 
ושבע ולמרות הכל הוא שב בסיעתא דשמיא לאיתנו, מה שמוכיח 

שבאה עליו, היתה בגלל  שהחולשה הגופנית הגדולה והמחלה
האירוע ההוא, לפני ארבעים ושלוש שנים. במהלך הביקור נזכרנו 
לפתע שיש גם צלע שלישית בכל הסיפור והוא החבר שבגללו קרה 
מה שקרה, הרגשנו צורך לחפש גם אותו ולשתפו במה שהתרחש 
בימים האחרונים. זמן רב לקח עד שמצאנו אותו, ואז התברר 

רבות האיש הזה אינו בקו הבריאות ודעתו  להוותנו שמזה שנים
השתבשה עליו. הגענו לביתו וניסינו לתמוך בו ולהזכיר גם לו את 
מה שהיה עם הגמרא בהיכל הישיבה, אבל הוא לא ידע מה נעשה 
איתו ומי יודע אם לא הענישוהו מן שמיא'. על סופו של הסיפור 

, כשהאדם עלול נזכור: יש דין ויש דיין, וגם לאחר כל כך הרבה שנים
 –לחשוב אולי החטא כבר 'נשכח', דואגים שם להזכיר לו שהכל 

 הכל כתוב וחתום...!
 

 

 אחים יקרים!
בספר החינוך, במצות אונאת דברים (של"ח), נאמר "ולא יהיה באפשר לכתוב פרט כל הדברים שיש בהן צער לבריות. אבל 

ואף אסור לנו, להימנע מנזיפות ועונשים לילדינו ותלמידינו. אבל כל אחד צריך להיזהר כפי מה שיראה". ברור שלא נוכל, 
דו סיפורים אלו ודומיהם, נצטרך לחשוב פעם נוספת על כל גערה ועונש האם אמנם הם באמת עמכאשר לנגד עינינו י

, או שכלל משלם מחיר יקר, ואפילו כאשר כוונתו הייתה טובה את זולתונצרכים ומועילים. אם ברור לנו, שאפילו המצער 
 לתלמידיו תקויים בנו הבטחת רבי אליעזר, נזכה בכך שלא עשה מעשה יגרום הדבר לשיפור כל התנהגותנו עם הזולת

 "היזהרו בכבוד חברכם... ובשביל כך תזכו לחיי העולם הבא". 
 התורהבברכת 

 הרב יואל ארזי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 ,טוהר חיה בת איילהויקטור בן חנה, עליזה בת מיסה,   לרפואת:
 אסתרינה בת זולה, חנה בת רבקה, רפאל בן אסתר, לאה בת רחל,

 דרור בן מזל, אסתר בת וסינה.  שרה חיה בת סימי,
 יצחק בן טוני. .עוזיאל בן מרים שמעון בן יהודית.
 ת בת שושנה.רוני אביגיל מירב בת אסתר,  זיווג במהרה:

 

,רפאל (רפי) בן שלבייה ,ג'ינה בת בובה  :לע"נ כל נשמות ישראל ובכללםם
 ,אפרים בן זו'רהשושנה שמעה בת סעדה, עפרה בת שרה, יהודה בן אסתר, 

 ,חיים בן מיסה, רפאל בן לאה תמר בת סעדה, עדי בן חנה, ג'נט בת לונה,
 ,ן אסתר, דנה בת סוזןיעקב ב קלמנט בן אסתרינה, ויקטוריה קלרה בת לאה,

 ., ויטוריה בת רחל, שלום בן לאומהרחל בת מיסא ,שמעון בן דונה

 אריה אליהו בן איבון קרובי ז"ל  -העלון מוקדש לעילוי נשמת 
שר יחד עם שאר נשמות מתי יהי רצון שזכות הצדקה, התורה וזיכוי הרבים יעמדו לו כמליצי יו

ישראל
ובפרט להצלחת מתפללי  השבוע הדפסנו את העלונים להצלחה, לבריאות ופרנסה בשפע לכל עם ישראל

יהי רצון שזכות הצדקה, התורה וזיכוי הרבים יעמדו לתורם ולבני . נתניה –בית הכנסת "אבות ובנים" 
 יתברך.ויזכו לשפע גדול לעבודתו  משפחתו לכל טובה וברכה
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 משפטים   •  122  רעלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  (כא, ו) ורצע אדניו של אזנו במרצעע
  אזן ששמעה על הר סיני לא תגנב, והלך וגנב, תרצע (רש"י)

כבר שאלו רבים וטובים: מדוע נזכרים עכשיו לרצוע את אזנו על 
סיני לא תגנב והלך וגנב"? הוא הרי לא אשר "אזן ששמעה על הר 

 מדוע אם כן רוצעים אותו עכשיו? –גנב עכשיו, הוא גנב לפני שש שנים 
רבי יהודה ליב גרויברט בספרו "יביע אמר" מביא על כך משל: היה 
פעם יהודי אחד, שלא התאמץ יותר מדי בקיום המצוות. הוא היה מין 

ים יצא לו לקרא קריעת לפעמ –'פרפר', שלדעת עצמו היה די בסדר 
שמע בזמן, הרבה פעמים הוא לא שכח להניח תפילין לפני השקיעה, 

  ולעתים ממש רחוקות הוא אפילו הגיע לבית הכנסת, כשהסתדר לו.
יום אחד עבר אותו אדם איזו עברה גדולה, ונתפס 'על חם'. הרב קרא 
 לו, נתן לו 'מוסר', ואחר כך אמר לו: "עכשיו, מכיון שעברת כזאת
עברה, אתה צריך לשלם קנס. תן חמשת אלפים דולר לצדקה! לאיזו 

  צדקה שאתה רוצה, אבל חמשת אלפים דולר!" 
"כבוד הרב", אמר האיש, "חמשת אלפים דולר?! מה, אני אתן סכום 

  אדיר כזה?! לא, עדיף למצוא לי איזה תקון אחר..."
"בסדר", השיב הרב, "במקום לשלם כסף כקנס, אתה תצום שני 

חמישי בשנה הקרובה". "לצום??? אני?! אולי בכלל יש לי אולקוס ו
  סמוי, ואולי הסוכר שלי גבוה או נמוך. לא, לא מתאים לי לצום".

"טוב", אמר הרב. "אל תצום. אבל מעכשיו, במשך שלשה חדשים 
אל תישן על המטה המפוארת שלך אלא על הרצפה..." "על 

הולך כפוף, כי אני גבוה  הרצפה?! אין על מה לדבר... גם ככה אני
כזה, אם אני אישן על הרצפה עוד יתפס לי הגב לגמרי. לא, צריך 
איזה קנס אחר". "אז תגיד אתה בעצמך מה לעשות. עברת עברה 
חמורה מאוד, לא רצית לשלם כסף, וגם לא הסכמת לישון על 
הרצפה. מה כן?" "יש לי רעיון מצוין", אמר האיש. "אני אגיד לרב 

  שנה שלמה אל תתנו לי עליה לתורה!"  –תתנו לי  איזה קנס
זה קנס?? הרי אדם זה אינו מגיע כמעט אף פעם לבית הכנסת, ואין 

  לו שום ענין בעליה לתורה...
להיות עבד. אחרי  –אומר הרב גרויברט: אדם גנב, וקבל את ענשו 

שש שנים אומרים לו: "סימת לרצות את ענשך, אתה חפשי ללכת 
א אומר: "לא! טוב לי פה, אני רוצה להשאר כאן!" הביתה". אך הו

הוא נהנה ממכירתו לעבד. מתברר, אפוא, למפרע, שהוא לא קיבל 
עונש על הגנבה. לכן עכשיו "ורצע אדניו את אזנו", משום שאזנו 

  (ומתוק האור)     שמעה על הר סיני "לא תגנב", והוא הלך וגנב...
  (כא, כז) לחנוואם שן עבדו או שן אמתו יפיל לחפשי יש

הוא עשה טעות  ועין.. אל תכנס לעיסקה הזו... אתה תצא ממנה בשן
המושג לצאת בשן ועין  בשן ועין... והלך לשם ו... והוא יצא משם

שבוע שאדון שחבל בעבד שלו והוציא לו שן  לקוח כמובן מפרשת
בשן ועין...  עין... הוא צריך לשחרר אותו!!! ואז העבד יוצא או

אבל תסלח לי!!! יש לנו  המושג לצאת בשן ועין... ומכאן הגיע
 אנחנו בדרך כלל משתמשים עם המושג הזה טעות אחת קטנה!!

איזה טעות הוא  במקומות של מחדלים... של שוד ושבר... אוי...
אז??? בזמנם... המושג שן ועין זה  עשה... הוא יצא בשן ועין... אבל

מדושן  סתובב בשוק כולויום בהיר אחד רואים עבד שמ היה חגיגה...
קרה??? מה אתה כ"כ מבסוט  עונג... מחויך... מפזז ומכרכר... מה

תראו...  תשאלו.. סוף סוף יצאתי בשן ועין... הנה... מהחיים?? אל
  הזו.. מה אכפת לי השן... שן  הוא הפיל לי איזה שן... כפפרה על השן

למדך: לא ל העיקר השן נשברה ואנחנו נמלטנו... יותר שן פחות...
הכל עניין של  שחורות!!!! תמיד לצאת בשן ועין זה לראות
אוי... אבל מצד העבד.. זה לצאת  הסתכלות!! מצד האדון זה אוי

 מי יודע כמה פעמים קורה לנו שיש לנו כל מיני לחירות... כן כן..
לנו מול העיניים... ולנו  נפילות בחיים... כל מיני משאלות שמתנפצות

אבל!!! מי אנחנו יודעים חשבונות  ועין... ו בשןזה נדמה שיצאנ
מי  שאמנם יצאת בשן ועין... אבל יצאת לחירות!!!!! שמים... יתכן

הנפילה הזו... מי יודע  יודע איזה תועלת הקב"ה מגלגל באמצעות
 תמיד זה נגמר בשן והעין... לפעמים יוצאים מה נחסך ממך עי"ז לא

  (אז נדברו) !זו נקודה למחשבה!!! לחירות דרכם...
  (כב, ו) כי יתן איש לרעהו כסף או כלים לשמר

ולא של הקדש. כלומר, אם מצויים  –חז"ל אמרו: "איש אל רעהו" 
בביתו של אדם ונגנבו או שאבדו, אינו חייב לשלמם.  חפצי הקדש

הכתוב. שאם לא כן, מדוע יגרע דין ההקדש  ולכאורה, הרי זו גזירת
ם" הקדוש זצ"ל נתן טעם לשבח אבל ה"אור החיי מדין כל אדם?

בשואל, שחייב אפילו באונסין, אלא אם כן  בדין הזה. שהרי דין הוא
  בשליחותו, שאז הוא נפטר מתשלומין. בעליו עימו, בעל החפץ פועל

והנה ההקדש הוא של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא פועל כל 
ו של לטובתו של האדם. "ושפיר יקרא האדון ברוך הוא בעלי העת

נפקד, שאין לך כל שעה ורגע שאין ה' עושה  הקדש עימו, של כל
  (מעין השבוע)  בין בבחינת צרכיו"! פעולה עם אדם, בין בבחינת גופו,

  (כג,ה) כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו וחדלת מעזור לו
לא בפומיה של הגאון רבי יחיאל מיכל פיינשטיין זצ"ל: זו גרהיה מ

נו במקראי הקודש שהתורה פונה לאדם בלשון הפעם היחידה שמצי
תמיהה? התורה מתפלאת על האדם, היתכן שתראה את זולתך זקוק 
לעזרה ולא תעזור לו בשעת מצוקתו, אם כן היכן כל החינוך של 
התורה, גם אם מחוייב אתה לשנאתו, דורש ממך הקב"ה שתהיה לך 
תף צורת צלם אלוקים לא יתכן מציאות שליבו יהיה גס מלהשת

בצערו של הזולת. הגה"צ רבי משה רוזנשטיין זצ"ל משגיח ישיבת 
לומזה היה בצעירותו עוסק לפרנסת בני ביתו בניהול חנות בית 
מרקחת. לאחר תקופה נסע ללמוד בקלם ובני ביתו ניהלו אותה ורק 
כששב מפעם לפעם היה עוזר בניהולה. לא ארכו הימים והוא סגר את 

אחרת. כשנשאל מדוע עשה זאת, השיב,  החנות והחל לעסוק בפרנסה
שהרגיש שלמרות שמחד ניהול חנות כזו היא חסד עצום, לספק 
ארוכה ומרפא לזקוקים לכך. מאידך, עלול הדבר להביאו לטבע 

הצלחת עסקיו ומצפה אכזרי, שכן בדרך הטבע, כל סוחר מתפלל על 
לקונים, לכן חושש הוא שכרוקח יצפה שיתרבו הקונים, ועלול להיות 
שבעקיפין יחכה שיתרבו חולים שזקוקים לתרופות ויתפרנס כראוי 

  (מעייני החיים)ובכך עשוי להרגיל עצמו לאכזריות ולהנות מצרת אחרים.

  (שם)עזב תעזב עמו 
ם באופנים בירידה ילדים שנוסעינשאל הגר"ח קניבסקי שליט"א: 

כדי  למטה ואח"כ נושאים את האופנים דרך מדרגות למעלה מהגבעה
מבוגר שיעזור להם  שיוכלו לנסוע בירידה עוד פעם ומבקשים מאיש

כדי שיוכלו ליהנות מהנסיעה  להעלות האופנים למעלה במדרגות,
לעזור מדין חיוב פריקה, דחיוב נאמר  בירידה. האם בכה"ג חייב

כאן הם עושים כן לטיול בעלמא, וכי אם בטלן  אבל כשמוכרח לזה
 לסובב כל היום את העיר עם חמורו טעון באבנים חייבים מחליט

(שאלת רב)  לא יעזור לו כי זה סכנת נפשות. והשיב: לעזור לו בפריקה?
  

                                    

  וירא העם וינועו ויעמדו מרחוקחידה הקודמת: ל תשובה        ?ובכ"ז הוא נחשב בעלים מה איננו רכוש האדם                                            
  

 מאוצרות הפרשה 

  בפר"ש חידה          



 סיפור השבוע    
  "אלוקים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאר" אחרי עשרים וארבע שנים נפקד בבן זכר                

לו ילדים, ולבסוף, במאורע פילאי,  ם וארבע שנים מיום נישואיו לא נולדומעשה מדהים אירע בירושלים להרב ד.ק. חסיד סלונים, שבמשך עשרי
   .זכה להיפקד בבן זכר

האשה ששטפה את הרצפה בהיכל הישיבה  הרב ד.ק מחשובי העדה הסלונימאית בירושלים, למד בצעירותו בישיבת סלונים ונודע כמתמיד גדול. והנה,
מיודענו זה, שהיה כאמור מתמיד עצום, העיר לה פעם אחת על הרעש העולה  בלימודם. ללומדיםהגיעה לעבודתה עם כמה מילדיה הקטנים שהפריעו 

טעמו של צער  להתרכז בסוגיה. האשה, שההערה פגעה בה מעט, הוציאה משפט מעין זה: "הלואי שלא תזכה לטעום את ממשחקי הילדים המפריע לו
בנים, ואליבא דאמת אין ספק שזו היתה כוונתה, אלא שהדברים  רכו, שלא יראה בחייו צער גידולגידול בנים". בזמנו הבין הרב ד.ק. שהעוזרת התכוונה לב

השנים שעברו השכיחו ממנו את המאורע בבית המדרש. החסיד נישא לבת זוגו והנה חולפות שנים  הבחור. נאמרו בעת כעס, כאשר נפגעה מדבריו של
להביא מזור למכתם. בני הזוג,  רופאים ורפואות ונדדו בבתי חולים בכל רחבי תבל, שלא הצליחונפקדים בזרע של קיימא. השניים הוצרכו ל ואין הם

החסיד הסלונימאי באותו מעשה עם העוזרת. גם בכך היתה כמובן סיעתא  ששניהם היו כבר קרוב לגיל חמישים, לא זכו לפרי בטן. בשלב מסוים ניזכר
מסויימת והיא היא  מהשמים את ההזדמנות להיזכר... לפתע פתאום עלה בדעתו שבהתבטאותה זו של האשה היתה קללה דשמיא מיוחדת, שנתנו לו

לביתה, ביקש את  הוא מנסה לברר את שמה וכתובתה של העוזרת ועד מהרה נודע לו שהיא עדיין בין החיים. ד.ק. מיהר הגורמת להם שלא להיפקד.
איתה לבית המדרש, צמחו והפכו לתלמידי חכמים גדולים.  שלם, תוך שהיא מוסיפה ואומרת שהפעוטות שהגיעומחילתה, והיא כמובן מחלה לו בלב 

ללמדנו, איזה ערך ואיזו חשיבות עליונה יש לייחס לכל מילה שיהודי מוציא  זכר, וכל ירושלים רעשה. תשעה חודשים לאחר מכן זכה האיש להפקד בבן
שהדברים  ה מוצדקת למדי. ילדיה של המנקה הפריעו לו ללמוד, ומן הסתם היה צריך להעיר לה על כך, אך ייתכןהית מפיו. הרי ההערה שיצאה בזמנו

  העלון של הרב צולק)(מ   יצאו מפיו בתרעומת שאינה מוצדקת.

  
  

  האם מותר לכתוב שקר בכדי שיזהרו
מותר לכתוב על החבילה מבחוץ "זכוכית" בכדי שיזהרו בה ולא נשאלה שאלה לפני גדולי הת"ח, אם אחד רוצה לשלוח חבילה של 'מצות' האם 

  ישברו? והשאלה היא האם בכתיבת שקר אין שום איסור וכל האיסור מתחיל רק בשעה שמראה את הכתב לאחרים, או שהאיסור הוא בשעת כתיבה.
ש אלישיב זצ"ל והשיב דמותר. וכן הוא דעת הנה הרה"ג רי"ח פיש שליט"א בספרו "תתן אמת ליעקב" מביא כך: שאלתי דבר זה ממרן הגרי"

וכן נוטה דעת כ"ק האדמו"ר מתולדות  הגאון רבי ישראל יעקב פישר זצ"ל כי כיון שאינו כותב בפירוש שמה שבתוך החבילה זכוכית מותר.
  שיזהרו בזה כמו בזכוכית.-אהרן זצ"ל שכתב לי במכתב, כי הכונה בכתיבה זו

 נחיאב עליה תרומה הרי אלו חולין כי לפא ראיה שמותר מגמרא יבמות קט"ו: שאם מצא חבית וכתוומרן הגר"ח קניבסקי שליט"א הבי
ה כדי שיבדלו בני אדם מהן, פנחיא, לשון שימור כאדם שתולה ממונו ת שבתוכה הניח בה אות זה ולא גיררשבקיה, ופרש"י להצלת פירו

  .)"ק ק"גב(באדם חשוב כדי שלא יגזלוהו הימנו ודומה לו בהגוזל עצים 
  העיר עליו וזה לשונו: לאו ראיה היא דהתם לא כתב, רק הניח הפירות בכלי שכבר היה כתוב שם.(על הספר הנ"ל) בהגהות הגאון רבי ישראל יעקב פישר זצ"ל 

ה אינו ולא הבנתי דבריו דכתיב שהרב המסכים משיג על הראיה מפנחיאמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א הגיב על הערת הגר"י פישר: ראיתי 
דבר שקר רק מרמה ומה נפק"מ אם הי' כתוב קודם, ואפילו אם כתיבה כדיבור אין האיסור מעשה הכתיבה רק מה שמראה אח"כ א"כ מה 

  נפק"מ אם היה כתוב קודם, אטו אם אחד ימצא כתוב דבר שעל עצמו אינו נכון ויראה לכולם שהכונה על עצמו, אינו משקר? עכ"ל.
ט"א להעיר ים הגיעו לעיונו חזר על דעתו והעלה את תשובתו על הכתב: מה שדחה מרן הגר"ח קניבסקי שלהגר"י פישר זצ"ל שהדברי

דמעשה כתיבה אינו השקר אלא מה שמראה אח"כ תמוה, הרי כתב תוס' בב"ב צד: דהעדים החותמין על שטר מוקדם עוברים על מדבר שקר 
י הנדון מ"מ אינו דומה לההיא, דהכא עושה מעשה מרמה משא"כ התם דהוא תרחק, ואמאי הם עוברים הרי המלוה מראה ולא הם, וגם הר

  דף (יבמות קטו:))ה(דף על    בשב ואל תעשה. עכ"ל.

  כיצד לנהוג אם קיים ספק בנוסח המצבה
כתב שאלה: מעשה היה ביהודי שעוסק במצוה קדושה של שיפוץ מצבות עתיקות בעיר פרנקפורט, והנה על אחת המצבות שעסק בחידושם נ

שהמנוח היה מוהל תינוקות ומל שע"ו תינוקות, אלא שהכתב היטשטש במשך הזמן ולא ניכר היטב האם מדובר בשע"ו תינוקות או בשע"ז. 
האם יכתוב שע"ז כדי שלא להמעיט חלילה בכבודו של הנפטר, או שעדיף טפי לכתוב שע"ו כדי שלא יכתוב דבר  - ומסתפק העסקן מה יעשה
  ?שאינו אמת על המצבה

[הגאונים הגדולים רבי חיים קניבסקי ורבי נסים קרליץ שליט"א וכן הגאונים רבי נפתלי נוסבוים ורבי שמאי גרוס תשובה: הסכימו הפוסקים 
שעדיף לכתוב שע"ו כדי שלא לכתוב דבר שקר חלילה על המצבה. וביאר הגר"ש גרוס, דהנה השו"ע (יו"ד שדמ,א) פסק: ואסור שליט"א] 

ותר מדאי, אלא מזכירין מדות טובות שבו, ומוסיפין בהם קצת, רק שלא יפליג. וכתב הט"ז (סק"א): קשה, מה לי שקר מעט להפליג בשבחו י
מה לי שקר הרבה. ונראה לתת טעם לזה דדבר מסתבר הוא, שכל מי שעושה איזה מצוה כגון צדקה וכיוצ"ב באיזה שיעור, בודאי אם היה בא 

לא היה מניח מלעשות גם אותו השיעור, כי לא היה משחית בעבור דבר מועט יותר, וע"כ נחשב לו כאילו לידו דבר הצורך קצת יותר ודאי 
  ל.עשאו, ואין כאן עדות שקר עליו, ע"כ. ומ"מ היינו דווקא בהספד, אבל בנוסח המצבה יש להיזהר שיהיה בדקדוק ולא יכתבו דברים של גוזמא כל

  (שו"ת וישמע משה)  צת ראש הוי"ו שיהיה נראה קצת כמו זי"ן, ויהיה ניתן לפותרו לכאן ולכאן.והגר"ח קניבסקי הוסיף, שאם יוכל יעבה ק
                          

  ?תהפכו אותי על ראשי, ואני אגדל, תהפכו אותי חזרה, ואני אקטן שוב. מי אני             
    אוריאל ויאיר מרגליות ני"ו .  שם הזוכה:אבטיח :תשובה לחידה משבוע שעבר                                

  

  משפחת שיינברגר להולדת הבן          משפחת סלומון לנשואי הבן                   משפחת ספיר לנשואי הבת: העירמרכז 

  משפחת ולס לאירוסי הבן       ה ומצוותמשפחת פדר להכנס הבן לעול תור :גני הדרמשפחת הלמן לאירוסי הנכדה       

  

נא לשלוח שמות למייל   - א סגולה נפלאה  לכל המעוניינים להעביר שמות לתפילה לזיווגים הגונים בסדר הלימוד בליל פורים שהי
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  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                    
 מאה"ו" גאולה" בשכונת הכבישים על הפגנות נערכו, מאוד ארוכה תקופה
 יום בעצם – ומוניות מכוניות, אוטובוסים נסעו אלו בכבישים", שערים
 ציבור וכל. מוסף תפילת בזמן הכנסת בתי את סגרו, שבתות מספר במשך.השבת

 שבת חילול על ולזעוק לצעוק כדי עיר של לרחובה יצאו המתפללים
, החרדיםעם פוליטית עסקה לעשות החליט העיריה מראשי אחד, לימים.המלכה
, שישי יום באותו.בלבד" שערים מאה"ו" גאולה" שבשכונת הכבישים את ולסגור
 נסגרים הכבישים, המשמחת ההודעה על, עיר של ברחובה ברמקולים הודיעו
 שלבביתו שישי יום.קריה בחוצות עוד ירמס לא השבת וכבוד, בשבת מעתה
 אתראה א"שליט בנו.שמחה של יום היה לא, ל"זצ מוצפי סלמאן רבי הגאון
 אליו ניגש ומבוהל מודאג.להנחם וממאן כמים דמעות מוריד, ובוכה יושב אביו

 גדול צער לי יש: "השיבו?"חולה הנך אולי? אתה בטוב חש לא וכי, אבי:"ושאלו
 רבי זעק..."ציערתיך אני, אבי אולי. אותך ציער מי: "הבן שאל".למאוד עד

 מאה לאחר אעלה אני כאשר, שמים מדין אני מפחד:"וקרא ליבו במר סלמאן
 נסע לא ביתך לחלון מתחת, סלמאן: "לי יאמרו, מעלה של דין לבית שנה עשרים

 דברי אמרת, כראוי סעודות אכלת, שבת שירי שרת, שמחת ולכן, בשבת רכב
 מחוללת! נרמסת השבת, מביתך רחובות שתי של במרחק אבל.ביתך בני עם תורה

 שאין אתה שמח, היענה כבת. סלמאן, אתה נוהג!!"כבודה את מבזים!!! ומוטמאת
 –?" אענה מה"."בחילולה רואה לא ואתה, לביתך בסמוך השבת את מחללין

 של דרכו זוהי?!"כך על מעלה של דין לבית אענה מה. "לבנו הצדיק הרב בכה
  .לזה זה ערבים וישראל, הוא יהודי כי, ולבכות, השכינה בצער לראות, צדיק

 )צדיק של מעולמו (
 

 הממוסגרת התעודה שלא,לדעת הרופא על: ל"זצ גלינסקי יעקב' ר צ"הגה אומר
, ״מכאן״. לרפא הרשות את לו העניקו הבריאות משרד רשיון ולא שבלשכתו
 איבדתי שנים כמה לפני- ואספר!רשיונו את הוא מקבל, התורה ומנותן מהתורה

. עליו טענות לי אין. לעזוב ומאן, התביית חידק. אליכם לא, באזני השמיעה את
 יצא מתי אותו משביעים, חולי שולחים שכאשר) ע״א נה ע״ז( אומרת הגמרא

. במסירות טיפל, מקום מכל, הרופא. להישאר רשות קיבל כנראה. מי ידי ועל
 שברופאים טוב .)ע״א פב קידושין( כתוב מדוע,הרב ״כבוד: שאל אחד יום

 יותר גבוה בקול השאלה על חזר, שמעתי שלא והבין,עניתי שלא ראה ״?לגיהנום
. בצעקה וחזר, בשמיעה הרעה שחלה הבין.עניתי לא. מודגשות שפתים בתנועות

, שמעתי: "אמרתי. הגברה ציוד יביא לשתוק אמשיך אם. שמעה המחלקה כל
, שברופאים הטוב את תביא? לך נוגע זה מה כי"״?עונה אינך למה אז. "שמעתי״
 שבאמת בדעתו עלה לא לרגע. בדיחה שזו הבין, נפגע לא הוא. לו״״ ואענה
 לו לענות יותר שקל ראיתי.ביקש" ברצינות׳, ״וכעת. שברופאים הטוב אינו

, יש רבים ״פירושים: לו אמרתי. ממנו מומחים רופאים שיש לשכנעו מאשר
 שמים עזרת הוא מבקש. מוגבל שכוחו יודע, קטן רופא ־ מהם אחד לך ואומר

 הטוב אבל. עשרה שמונה שבתפלת ״רפאינו״ בברכת ומכוון,ברפואתו
 אינו ולפיכך, שמים עזרת בלי גם לרפאות ובידו, יכול כל הוא סבור שברופאים

 ולכן". ״טוב כמנין, ברכות עשרה שבע רק יש שלגביו ונמצא.ב״רפאינו מכוון
 כשאמרתי התכונתי ולכך.בלבד עצמו על הוא סומך כי, לגיהנום אותו שולחים
 איני שעדיין, והראיה. יכול כל שאינך אתה יודע כי. שברופאים הטוב שאינך
 )והגדת(.שומע״״

 
 ולא הפנים כעס רק להראות יכולים היו לכעוס צריכים כשהיו גם ישראל גדולי
 שלפנימית התעוררות מכל להישמר יכלו מידותיהם על עבדוש הם. הלב כעס
 שהמידות אנחנו אבל, הלב כעס ללא בלבד הפנים כעס יהיה שהכעס, כעס

 שלטון את מלהשליט אנו רחוקים,  עליהן שליטה כלל לנו אין מחוממות אצלנו
, הלבכעס גם בסופו יתפרץ לא אם יודע מי הפנים כעס נראה אם, עלינו השכל

 את בולם כשאדם.הנפש ומנוחת שקט של במצב להישאר היחידה העצה לכן
 – יאמר אם אבל, יתחרט לא פעם אף הוא להגיב מה לו יש אם גם ושותק פיו
 כמה. כך על יתחרט תמיד בסופו, הדעת בשיקול שלא בלבד אחד משפט ולו
 תורה בני על מוטל משנה תוקף וודאי כעס של שמץ מכל להישמר צריכים אנו

 )מידות, חיים שפתי,( ל"זצ פרידלנדר ח"ר צ"מהגה( .כעס של שמץ מכל להיזהר

                                                                                                           

                   לקט פירושים על פרשת השבוע                
ה ִטים ְוֵאּלֶ ּפָ ׁשְ ר ַהּמִ ים ֲאׁשֶ ׂשִ , ישראל שמשפטי הסביר מדובנא המגיד: ִלְפֵניֶהם ּתָ

 המשפטים העולם באומות, קשת כמטחוי מזה זה רחוקים הם עכו״ם ומשפטי
 האדם את לשרש הם התורה משפטי אבל, בפועל רצח על רק הם והחוקים

 פני המלבין גם ישראל במשפטי ולכן, לרציחה לבוא שיכול שהיא תכונה מכל
 את ולהעריך לכבד המידה את ישרש לא אם כי, רציחה בכלל הוא חבירו
 ולהסיר האדם את לזכך התורה דיני ומטרת. לרציחה גם לבוא יכול, הזולת
 )ומנוחה בית(.המובנים בכל הטוב מידת בו ולהשריש, רעה מידה כל ממנו

 
י  דין בית במכרוהו מדברת הזו הפרשה כי: אומרים חז״ל:ִעְבִרי ֶעֶבד ִתְקֶנה ּכִ

 משפטים פרשת את להתחיל היה הראוי מן לא וכי: ומקשים.גניבתו בעד
 לבני טובות שעושה חנם בשומר או תלוה כסף אם כמו, חסדים גומלי באנשים

 זיסל שמחה הג״ר  תירץ?  גנב מאדם וראשונה בראש להתחיל ולא — אדם
 פותחת היתה בודאי, מאדם נתונה היתה התורה אילו, אכן: ואמר מקלם זצ״ל

 לה׳ אנחנו שבנים מכיון אבל. אדם לבני טובות שגומלים חשובים באנשים
 וכל מחשבותיו כל הרי, בניו בין גנב בן יש לאב ואם, התורה את לנו שנתן

 בהתחלת תיכף, לכן. דרכו את להיטיב איך עצות ומחפש הגנב על הן דאגותיו
 במכירתו התורה שמוצאת והעצה.הגנב לבנו עצות הקב״ה מחפש משפטים

. הגנב על לטובה משפיעה אינה הסוהר בבית הגנב שהושבת משום, היא
 בתהום ושוקע מהם ולומד נוספים גנבים עם נפגש הוא הסוהר בבית, להיפך
 ואשתו עצמו את לפרנס פרנסה לו ואין הסוהר מבית כשיוצא אח״כ. פשעיו
 הפרנסה עלולה, הסוהר בבית ושבי שהוא בזמן וכן. חלילה הגלגל חוזר, ובניו

 מוכרים בית דין כאשר אבל.לגנבים, חלילה, ולהפכם ובניו אשתו על להעיק
 ודרך נימוס הבית בני של הטובה מהתנהגותם בודאי ילמד, הגון לאיש אותו
 מחסורו ודי מזון לו שיהיה אדונו בבית לו ידאגו לכך בנוסף. טובות ומידות ארץ

 שלא, עמך״ לו טוב ״כי: ל"חז שאמרו כמו, אותו ויחשיבו אותו יכבדו וגם,
 שאם בירושלמי ומובא. 'וכו קיבר פת יאכל והוא, חמה פת אוכל אתה תהיה

 ואז. כר בלי יישן והאדון, לעבד לתת צריך, אחד כר, ירק הבית לבעל יש
 וימנע, דרכו את להיטיב הדבר עליו ישפיע , ובחשיבותו בגדלותו כשירגיש

 ׳׳דרכי בספרו זצ״ל ניימן הגר״י מוסיף, זו בדרך .לבזותו העלול חטא מכל
 משלם, ומכר וטבח שור גנב םשא, אמרה שהתורה מה להבין אפשר, מוסר״
 מחשבון מנכים, כתפו על אותו שסחב מפני , ארבעה משלם שה ובעד חמישה
 להיות יכול לא כזה הרגש. הגניבה בעת לו שהיה הצער בשביל אחד שה הגנב
 אינו אדם בן אבל. הגניבה בשעת גנב של בצערו שירגישו ואם אב אצל אלא
 הקב״ה אבל ״?שיגנוב ממנו ביקש ״מי: באומרו כזו להרגשה להגיע יכול

 צערו את גם מרגיש כי, הגנב לבנו אפילו, גדולה כ״כ אהבתו, בניו שאנחנו
 של צערו גדול כמה עד, לעצמנו לתאר יכולים אנו לפי״ז. הגניבה בשעת
 צדיקים אלא גנבים לא שהם, כמים ישראל בני דם נשפך כאשר, הקב״ה
 כ״כ לגנב אפילו שאהבתו אחרי הקב״ה מצטער כמה! ותמימים ישרים וגאונים
 (ילקוט לקח טוב) ! וחזקה גדולה

 
ח ְוִכי י אוֹ  ּבֹור ִאישׁ  ִיְפּתַ ּנוּ  ְולֹא ּבֹר ִאישׁ  ִיְכֶרה ּכִ ה ְוָנַפל ְיַכּסֶ ּמָ ֹור ׁשָ : ֲחמֹור אוֹ  ׁשּ

ַעל ם ַהּבֹורּבַ ּלֵ , שכן כל לא הכרייה על חייב הפתיחה על אם, נאמר למה:  ְיׁשַ
 שאם הוא כורה אחר כורה של הפירוש}י"רש(  כורה אחר כורה להביא אלא
, טפחים לעשרה והשלים אחר ובא להמית כדי בהם שאין, טפחים תשעה כרה

 והאמצעי) בוא״ו( מלאים והאחרון הראשון ״בור״ למה יובן ובזה. חייב האחרון
ח ְוִכי כך״ הכתוב פירוש כי)? וא״ו בלי( חסר  היה שהבור)מלא( ״ ּבֹור ִאישׁ  ִיְפּתַ
י אוֹ , ופתחו אחר ובא, טפחים עשרה, במלואו חפור ) חסר( ּבֹר ִאישׁ  ִיְכֶרה ּכִ
ַעל, לעשרה והשלימו אחר ובא טפחים עשרה היה שלא , ישלם) מלא( ַהּבֹור ּבַ
 )הגר״א(. ישלם הוא מלא לבור אותו שעשה מי
 
י ַחת ֹרֵבץ ׂשַֹנֲאךָ  ֲחמֹור ִתְרֶאה ּכִ אוֹ  ּתַ ָ ֲעֹזב ָעֹזב לוֹ  ֵמֲעֹזב ְוָחַדְלתָּ  ַמׂשּ  חז״ל: ִעּמוֹ  ּתַ

 מי, יודעים אנו ואיך, לטעון בשונא מצוה, לטעון ושונא, לפרוקאוהב: אמרו
 שונאך״ ״חמור הוא אשר,תדע איך, סימן התורה נתנה ע״ז, באמת השונא הוא

 תדע אז, לו לעזוב לבך לך יתן לא כאשר, לו״ מעזוב ״וחדלת כאשר, באמת
  .אותך מעכב הרע היצר כי, הוא והסימן. עמו״ תעזוב ״עזב, חובתך שזו

)יעקבאמרי(

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

 בס"ד 

 משפטים
 172מספר  -גליון   

 ו"הי שושנה בן  דוד לרפואת  



  
    

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

     

 
 

 הדין בית של שהדיין יתכן איך: זצ״ל פיק ישעיה ר׳ הרה״ג את פעם שאלו
 שכתוב כמו, עיוור להיעשות צריך היה הוא הלא, זקנתו לעת חרש נעשה שלו

 ״הפסוק: פיק ישעיה ר׳ אמר זה על ?חכמים״ עיני יעוור השוחד ״כי בתורה
 כספי את שראו והעיניים שוחד שלקחו, הראשונים שבדורות לדיינים נאמר

 כבר, הדיינים, בתקופתינו־ אבל. מידה כנגד מידה, העונש את קבלו, השוחד
 מקבלות לכן, שיתנו להם מבטיחים רק הדינים בעלי כי, השוחד את רואים לא

 )אבא של עולמו( ״...מידה כנגד מידה — העונש את האזניים
 
 
 

 רוצה מנה לו שיש מי, בידו תאותו ותצי מת אדם אין כי כפל לתשלומי הטעם
 מתאוה הוא היום כל ודאי שבידו במה נסתפק שלא זה גנב כך מאתים הטעם
 )יקר כלי .(כפל לשלם דינו לכן הכפל תאות

 
 
 

 יחיד מומחה האחד, ר"תשב מלמדי להיות מועמדים שניל בנוגע נשאלתי
 במדותיו מצטיין השני, טובות דותימ בעל איננו אבל ההוראה במקצוע במינו
 מומחה איזהו: לשואלים השבתי? עדיף מהם מי", מלמדות"ב אומן איננו אבל

 אי .העיקר זה, טובות דותיומיראת שמים  להשריש שמומחה כל – להוראה
 יהודי בחינוך ויסוד ראשית הן ויראת שמים שאמונה דכמו, לזכור עלינו לזאת
, משניים נושאים אלו אין. הנפש ועדינות דותיהמ טהרת ענין גם כך, אמיתי
 את לקדש החינוך בעצם זה כי עיקרים עיקרי בבחינת אלא, כביכול
 איזו לדעת צריכים חינוכית מערכת בראש העומדים כל, זה מטעם.השם

 שהנשמה בריא לידיהם נמסר כי שיזכרו צריך .עליהם מוטלת דהיכב אחריות
 לחינוך בהתאם ייקבע הדור עתיד כל שהרי, בו תלויה ישראלית–הכלל

 מגיד או תינוקות מלמד של מינוי כל וממילא, נעוריו בימי יחיד כל שמקבל
 יוכל לא למעוות נחשב, זה קדוש לתפקיד מתאים בלתי משגיח ש"וכ שיעור
 הצליח מדה באיזו המחנך של מומחיותו את שמודד מי יש ואמנם .לתקון
 של לאמיתו אך, ב"וכיו חזקה משמעת תהיבכ ולהנהיג בתלמידים מרה לזרוק
 ממלא זה הכל בסך", חינוך" המושג עם קשר שום לה אין כזאת הצלחה דבר

 למשטר הילדים את מחנכים אומות העולם בקרב וגם, מצליח שוטר של תפקיד
 זה מסוג הענינים כל אמיתי יהודי בחינוך אבל, בגוברין גבר ולהיות תקין

 שמקרינים מה הוא החינוך עיקר, החינוכית בעשיה למדי קטן מקום תופסים
 הרגשות להרגיש מתחיל מבוגר ש"וכ רך ילד שאפילו עד החניך בנשמת  אור
 בלתי ובדרך, ממילא תלמידו בקרב משריש המחנך זו בדרך.עילאיות יותר

  .נכונה דהימ וכל ,השם יראת, השם אמונת, אמצעית
 )מסלונים ל"זצ ברזובסקי נח שלום רבי ר"האדמו (
 
 

על פי כן ףוא, ציציות וארבע כנפות ארבע בו שיש בגד יתכן איך שאלה:
  ?פסול הוא

 ועשה רביעי כנף עשה כ"ואח ציציות 'ג בהם ועשה כנפות ג׳ לו היה תשובה:
 לך תעשה גדילים" דכתיב, העשוי מן ולא תעשה משום, פסולה, ציצית בו
 שנעשו קודם ארבע עשויות הכנפות שיהיו משמע' וגו" כנפות ארבע על

 .  הכנפות קודם הציצית שנעשו לא הציצית
 )שם ב"ובמ' י סי ציצית הלכות חיים אורח ע"שו(

בשלשהדייןהרהאתפעם
כמ,עיוורשותלעתחרשעשה

:פיקישעיהראמרזהעל?חכמיםעינייעוורהשוחד״כיה

                                    תורה של בדרכה ורעיונות מחשבה נצנוצי פתגמים                                                                              
                                )חיד״אה-טוב מעגל( .לטובה עכבה כל                                          

 )הרמב"ם( .ממונו על מחמלתו יותר, דיבורו על שיחמול לאדם לו ראוי                
 הפנינים) מבחר( .רעהו כמעשה האדם מעשי כל כי, רעהו מי שאל אדם על כשתשאל

וקבלת העלון והארות ,הערות  ,תגובות
 :במייל,

s3241625@gmail.com 

מֹות ַרק ִחים ָהָעם עֹוד ָסרוּ  לֹא ַהּבָ ִרים ְמַזּבְ מֹות ּוְמַקּטְ ּבָ  'ר שח      :ּבַ
 השנים היו, הנאמנה ליהדות קשות שנים: מדרשותיו באחת ל"זצ שבדרון שלום

 חדרה ההשכלה של הרעה הרוח .ניקולאי הרוסי הצאר של לשלטונו האחרונות
 שבעצמם, עשירים יהודים נמשכו, היגון לגודל.שמות שם ועשתה בתים להרבה

 לדאוג צריכים כי אמרו אשר, ה״נאורים״ לפיתויי, ומצוות תורה שומרי היו
 שירחיבו אלא, תורה שומרי יהודים שיהיו די שלא, הילדים של ל״תכלית״
 לגימנסיות ובנותיהם בניהם את שלחו כך. כללית ובהשכלה ב״דעת״ אופקיהם
, חיש־מהר התפקרו אלה צעירים. ״מלומדים״ להיעשות יוכלושם, למיניהן
 עזבו, מחצבתםלכור  בבוז התיחסו ,היהדות של הרוחנית המורשת בכל בעטו
 מקום אחר־כך תפסו אלה מצעירים מעט לא.הגויים ככל ונעשו אבותם דת את

 את והשליטו מכסאו הצאר את סילקו אשר, המהפכנים קבוצת בקרב בולט
 מחושמלת היתה הצארית ברוסיה הימים באותם האווירה.ברוסיה הקומוניזם

 מודעים שהיו, הצאר שלטון אנשי. חומר־נפץ של ריח הורגש ובחלל־האויר
 ועקבו בלשו שאנשיה החשאית המשטרה את הפעילו, המהפכנים לתכניות

 משתייך הוא כי ביותר הקל החשד עליו שנפל מי וכל, חשודה תנועה כל אחר
 לו אשר וכל משפחתו עם ביחד ונשלח נעצר מיד, הרבולוציונרים לקבוצות
 לצאת עד קשות בעבודות־פרך אותם משעבדים היו שם, סיביר לערבות
, זצ״ל וויינשטיין יצחק מרבי שמעתי זה רקע על.ובמצוק במצור נשמתם
 באותם:דלהלן הסיפור את, המוסר אישי ומטובי זצ״ל מבריסקהרב של מחותנו
 עליו היה בה, שברוסיה מינסק לעיר הידועים ישראל מגדולי אחד הגיע הימים
 החביבה במצוה זכה ישראל של וכמנהגם. לו שנצרך לענין מסויים זמן לשהות

 את לארח כדי הרבה שטרח, ופרנסיה העיר מנכבדי אחד הכנסת־אורחים של
 בעל־הבית הבחין, בלבד יומיים כעבור, והנה. עליו הטובה ה׳ כיד הנכבד הרב

 האם: שאלו כן ועל, הבית את לעזוב כמתכונן ,חפציו את אורז הנכבד שאורחו
 לאו: הרב ענהו? לביתו וחוזר בעיר עניניו את לסיים מהרכה הספיק כבר
 לאן, בעל־הבית שאל, כך אם.ימים כשבוע בעיר לשהות צורך לי יש עוד, דוקא
 נוחה האכסניה אין כלום? ביתי את עוזב הוא זה ולמה, מועדות הרב פני
, הבית בעל־ נזעק כבר עתה! במחיצתך לשהות יכול אינני: הרב ענה?לו

 בדחיפות קמתם כי בי מצאתם חטא ומה פשע מה: ושאל, פגוע כולו כשהוא
 ועד עושה היית מה, שאלה אשאלך: הרב ענהו?אחרת לאכסניה לברוח כזו

 בפעילות הצאר שלטון על־ידי נחשד בנך כי שומע היית אם משתדל היית כמה
 כששמע? מהפכנית בפעילות חשוד שהוא למישהו חבר שהוא או, מהפכנית
 מרוב לזו זו נוקשות וכששיניו, לגמרי ונתחלחל נבעת הדברים את בעל־הבית

 הייתי לעורי כותונתי את אפילו הרי? פירוש מה:לרב ענה עליו שנפל פחד
! בנילטובת להשתדל ובלבד כל ומחוסר עירום להישאר מוכן והייתי מוכר
, המשוקצת בפריז לומד אינו כלום? בנך לומד היכן, לי אמור: הרב לו השיב

 מחלל איננו בני! ושלום חס־: ואמר בעל־הבית התייפח?שבת מחלל אינו וכי
 עד ראה? שבתות מחללי האינם - חבריו הם מי אבל: הרב כלפיו זעק!שבת
 את אפילו למכור מוכן היית גשמית פגיעה של סכנה על! מגיע עיוורונך כמה

 בפריז שם עליו המרחפת רוחני כליון לסכנת שנוגע במה אך, שלך הכותונת
 את ועזב הרב קם ואמנם! במחיצתך לשהות יכול אינני כן ועל ,כלום חש אינך
 )ויגדך אביך שאל(. הזה העשיר של ביתו

ז
)יקרכלי.(כפללשלם

,ר"תשבמלמדילהיותמועמדים
,טובותדותימבעלאיננואבלאה
ףל לע

וכ,השםיראת, השם
)מסלוניםל"זצברזובסקינח

ציוארבעכנפותארבעבושישד

כ"ואחציציות'גבהםועשהנפות

להםמבטיחיםרקהדיניםבעליכי
אבשלעולמו(״...מידהכנגדמידה—

מ,בידותאותוותצימתאדםאיןכי
ודאישבידובמהנסתפקשלאזה ודאישבידובמהנסתפקשלאזה

יתכןאיך: זצ״לפיקישעיהר׳ה״ג
להיעשצריךהיההואהלא,זקנתות

ר׳אמרזהעל?חכמים״עינייעוור

  תורהשלבדרכהורעיונותמחשבהנצנוציפתגמים

חיה-טובמעגל(.לטובהבה
עמחמלתויותר, דיבורועלל

כמעהאדםמעשיכלכיעהו

ֵמי ְתּגָ ָתאיְ אֹורַ ְתָּגֵמי ִמִּפתִמּפִ
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1 גיליון מס. 566שבת קודש  פרשת משפטים - שבת שקלים

שבת שקלים. כל אחד נותן מחצית השקל. לא יותר ולא פחות. גם אם הוא עני וגם אם הוא עשיר. מחצית השקל רומז שכל אחד מאתנו הוא חצי! השלימות שלי 
תלויה באהבתי והתחברותי עם שאר אחי היהודים. בלי זה אני חסר. "ועל כן נצטוו לתת מחצית השקל דייקא, להורות שכל אחד מישראל אין לו שלימות, כי אם 

על ידי חברו, כי עיקר התיקון שיוכללו זה בזה באהבה ואחדות" (ליקו"ה פריקה וטעינה ד, לז).

העולם, הכל היה אור אין סוף ולא היה בכלל עולם. אבל האם זה נכון להגיד 
כך? האם יש מקום שהוא פנוי מאור ה'? זה החלל הפנוי בבריאה.

לא  הסתרה.  פנוי.  חלל  מאיתנו.  אחד  כל  של  בחיים  קיימת  בחינה  ואותה 
מרגישים את ה'. כל רגע שאדם עובד עבודה של דבקות, הוא בעצם נאבק עם 
הוא  בעיניים.  חושך  לאדם  לו  נהיה  פתאום  הקב"ה.  לבין  שבינו  הפנוי  החלל 
פתאום רואה שאין לו שום נקודה טובה. פתאום נעלם לו הכל. האור האלוקי 
נעלם, לא רואה כלום, לא מרגיש את ה', לא מרגיש שה' נמצא איתו. ואפילו 
שאתה לא מרגיש כלום, אתה ממשיך וממשיך ועושה את העבודה. עוד פעם 
גם  לחייך  מתאמצים  פעם  ועוד  מתפללים,  פעם  ועוד  הברכות,  את  אומרים 
את  עושה  שאדם  הזו,  העבודה  את  רוצה.  שהקב"ה  מה  זה  חיוך.  לנו  כשאין 

הדברים שצריך לעשות גם בלי להרגיש.

כשרבנו הקדוש זעק את הזעקה הניצחית שלו, זו שמהדהדת עד עצם היום 
הזה, הצעקה שאין יאוש בעולם כלל, הוא בעצם בא להגיד לנו שאין מקום כזה 
ששם ה' לא נמצא, ששם אנחנו לבד. אין! אני איתך גם שם, בחושך הכי הגדול 
שאתה נמצא בו, במקום שאתה לא מרגיש אותי בכלל. הנני איתך בכל אשר 
תלך. לעולם לא פורשים ממחיצתו של הקב"ה. ה' יתברך תמיד איתנו. רק צריך 

למצוא את הדרך להתחבר אליו מחדש.

להיות  מספיק  קדימה,  הקדם.  את  רוצה  הנשמה  צרתני".  וקדם  "אחור 
הפרי  אל  להגיע  אפשר  אי  אחור.  בלי  אפשר  אי  אבל  קדימה.  רוצים  אחורה, 
להרגיש  בלי  הדברים  את  לעשות  זה  אחור?  זה  מה  הקליפה.  דרך  לעבור  בלי 
עבודה  הרבה  יש  קדם  כל  לפני  הקב"ה.  אצל  חשובה  הכי  העבודה  וזו  כלום 
ממשיכים  זאת  ובכל  דבר,  שום  מרגישים  לא  כלום,  מרגישים  לא  אחור.  של 

ִני" "ָאחוֹר ָוֶקֶדם ַצְרתָּ

כל הדרך של עבודת השם היא דרך של עליות וירידות.  רגעים של התעלות 
אחד  כל  כסדר,  אצלו  הולך  שהכל  אחד  אין  ונפילה.  כשלון  רגעי  לצד  ודבקות 
עובר במהלך החיים דברים לא קלים, "כל משבריך וגליך עלי עברו", ואת כל זה 
אנחנו רואים  בפרשת השבוע. במתן תורה קבלנו תורה של בוקר. הכל חגיגי 
בפרשת  מלאכים.  לדרגת  מתרוממים  אדם  בני  ונשגב.  מרומם  מעמד  ויפה, 
ואמו,  אביו  מכה  עבריה,  אמה  עברי,  עבד  ערב.  של  תורה  מקבלים  משפטים 
תוך  אל  הקדושה  התורה  את  לנו  מכניסים  קשים.  דברים  ואמו,  אביו  מקלל 
ענייני הבית, משא ומתן, בין אדם לחברו, מלחמת היצר, אל תוך החיים. זאת 
הרי  יש  יהודי  לכל  למעלה,  מעלה  אותנו  מעלה  שהיא  התורה,  של  גדולתה 
זמנים של התעלות, והיא נמצאת אתנו גם כשאנחנו למטה למטה, בתחתית 

ההר. ה' אתנו בכל הנפילות והוא עוזר לנו לקום.

יש זמנים ששום דבר לא מסתדר. הפרנסה, החינוך ילדים, השלום בית, או 
שאדם לא מסתדר עם עצמו, קשה לו לכוון בתפילה, קשה לו להיות בשמחה, 
רבונו של עולם אני לא רואה אותך, אני לא מרגיש אותך, תוציא אותי מהחושך 

הזה, תחזיר אותי אליך.

להזכיר  מרבים  כך  שכל  הפנוי  החלל  זה  מה  הפנוי.  החלל  זה  הזה  החושך 
אותו? כשהקב"ה ברא את העולם, הוא היה צריך ליצור חלל, לסלק את האור 
היה  אפשר  אז  ורק  שם.  נמצא  לא  ה'  שכביכול  מקום  ונשאר  לצדדים,  שלו 
לברוא את העולם. באותו חלל שפינו אותו כביכול מהאור האלוקי. בחלל הפנוי 
החלל  כי  אלוקות.  אין  וכביכול  אלוקות  יש  ואין.  יש  בחינות.  שתי  ישנם  הזה 
הוא פנוי, ה' פינה את עצמו. אם לא היה מפנה עצמו לא היה מקום לברוא את 

בס"ד

שבת קודש   כט' שבט, תשע"ז
פרשת משפטים

ִשׂים ִלְפֵניֶהם" (כא, א) ר תָּ ִטים ֲאשֶׁ פָּ שְׁ ה ַהמִּ "ְוֵאלֶּ

גיליון מס. 566

 דברי התורה שבגיליון מוקדשים 

לרפואת והצלחת מורינו הרב אליעזר בן עטיא שליט"א 

והרבנית תהילה בת לאה תליט"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, אורנה בת 
ציונה, זוהר בן אורית, נהוראי בן יעל פאני

להצלחה וישועה: נועה בת דבורה שמחה, שלום בן ליבא, 
יצחק צחי בן אורית, אורית בת סורינה 

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

בת שרה 

לזיווג הגון: מיטל בת יפה, נאור בן הלן, שי שרגא בן אסתר, 
רבקה בת שרה, אייל בן יעל  

לעילוי נשמת: רבקה בת איז'ה, דליה בת נחום זאב הי"ד, 
יעקב בן רבקה, שרה בת יקות, אברהם בן חביבה, בוריס 
בן סבטלנה, שלמה שלומי בן אילנה נאוה, יוסף יצחק בן 
יחיאל, ציון בן יונה ודוד, שלום בן לאה, בניהו בן זכריה 

(יחיא) ומרים, ציפורה בת חנה,  בנימין חי בן שרה, משה 
מוסא בן דוד וסיניה, עליזה אליס בת סוליקה

ת.נ.צ.ב.ה



אור האמונה  כט' שבט, תשע"ז גיליון מס. 2566

בתשובה.  גדולים  הכי  האפיקורסים  את  שהחזיר  מה  זה  הניגון.  רק  עוזר,  לא 
סמוך  בחדר  היהודי  את  שמעו  אך  השתכנעו.  ולא  סוף  בלי  דיבורים  שמעו 
מה  שזה  להבין  להם  הספיק  שזה  מתוק  ניגון  בכזה  שחרית  תפילת  מתפלל 

שהם רוצים.

ולפעמים צריך שתיקה. אדם לא מרגיש את ה' בכלל, ואין תשובה לקושיות 
דבר  זה  שתיקה  שתיקה.  היא  התשובה  תשובה.  יש  בעצם  אבל  שמתעוררות 
מוצא,  שום  רואים  כשלא  סגור,  כשהכל  גדול,  ושלום  חס  כשהחושך  עצום. 
איתי  מדברים  אנשים  לשתוק.  צריך  אז  הפה  את  לפתוח  כוח  אפילו  כשאין 
שתיקה  השם.  אל  שמחברת  שתיקה  שותק.  ואני  אותי  מבזים  עונה.  לא  ואני 

שמרפאה את הפצעים. שתיקה שסופה התבהרות. שתיקה של אמונה.

בן אדם משתתף במעמד הקדוש והנשגב של מתן תורה, מתרומם לדרגת 
מלאך ממש, אבל נופל ברוחו ונחשך עליו עולמו כששומע את המשפטים ועד 
היכן יכול יהודי ליפול ולרדת. עבד עברי. המצב השפל ביותר אליו עלול לצנוח 
איש יהודי. והעבדות הקשה ביותר היא העבדות ליצרים ולתאוות. כשהטבעים 
הכי  היסורים  אלה  איתם,  להתמודד  קשה  כך  כל  עלינו,  מתגברים  והיצרים 
נמצא  הגוף. כשאדם  מיסורי  כמה  פי  גדולים  הנפש  יסורי  שיש לאדם.  קשים 
בתוך התאוות שלו אין לו חירות פנימית. הוא עבד ליצר שרודה בו בלי רחמים. 
אדם יכול להיות גיבור ותקיף ולשלוט על יצריו, אך בה בשעה בעניין מסויים 
לטבע  עולם  עבד  עצמו.  מול  אונים  חסר  עצמו.  בידי  לחלוטין  אסור  הוא 

שמתגבר עליו.

אדם עומד בניסיון ושובר את הרצון שלו כדי לעשות רצון ה', הוא נהיה יותר 
מאושר, נהיה לו יותר טוב, הוא מגלה את עצמו כאדם יותר גדול ממה שהוא 
היה קודם. אבל אם חלילה לא עומד בנסיון, הוא מרגיש מושפל וחלש, רחוק 
אפשר  שאי  לדעת  חייבים  להישבר.  לנו  אסור  מהקדושה.  הריחוק  בתכלית 
להשתנות  כדי  הרעות.  המידות  ומכל  התאוות  מכל  לצאת  כפתור  בלחיצת 
ברצונות  עקשנים  להיות  צריכים  שבהן  ארוכות  שנים  של  עבודה  צריך  באמת 
שלי,  הרע  מהיצר  אותי  תציל  עולם  של  רבונו  תפילות.  ספור  אין  ובתפילות. 

תשמור עלי, תן לי כוח להתגבר. בלעדיך אבא אין לי סיכוי.

ה' רוצה שנמליך אותו בתוככי עולם הזה, מלכות השם לא יכולה להישאר 
אי שם בשחקים. מלכות השם מגיעה לכל חלקי המציאות ויורדת עד לפרטים 
מפגישה  נמוכים,  הכי  למקומות  אותנו  מורידה  השבוע  פרשת  קטנים.  הכי 
אותנו עם החצר האחורית של החיים, אבל גם נותנת לנו עצה ודרך איך לצאת 
משם, איך להתרומם. האמונה הקדושה היא התרופה שלנו. אם האדם פורק 
אמיתי  מחסום  אין  שוב  הכל,  מעל  עצמו  את  ושם  שמים  מלכות  עול  מעליו 

בפני יצריו.

אפילו יהודי ירא שמים מתפלל "אל תביאני לידי נסיון", קל וחומר כשאדם 
יוצא למאבקי החיים בלי כוחה המרסן והמגן של האמונה הקדושה. האמונה 
מותר  מה  מחליטים  אנחנו  שלא  לעולם,  בית  בעל  שיש  משמעותה  באלוקים 
ומה אסור. כשאדם מבין ומקבל את זה, זה נותן לו כוח, זה מרסן אותו, זה שם 
מהשכל  חזק  יותר  עצמו,  מהאדם  חזק  יותר  משהו  צריך  שלו.  למאווים  גבול 
כי השכל יכול תמיד למצוא צידוקים לכל דבר. והדבר היותר חזק זה האמונה 

בבורא עולם, ב"עין רואה ואוזן שומעת".

צריך להיות חזקים ועקשנים ברצונות ובתפילות. אבל לזכור שגם אם לא 
נאגרות  ובקשה  תחינה  כל  תפילה,  כל  לאבוד.  הולכות  לא  התפילות  נענינו, 
בבית גנזיו של בורא עולם והוא יתברך בודאי ישתמש בהם כדי להשפיע עלינו 
ברכה והצלחה בזמן בו נהיה זקוקים להן בדחיפות. אין תפילה, אין בקשה, אין 
הימים  מן  ביום  ריקם.  שחזורות  לאבוד,  שהולכות  עצמנו  על  שקיבלנו  קבלה 

הקב"ה ישתמש בהן למעננו. כמו בסיפור הבא:

וממשיכים ועושים את העבודה. כי הקב"ה רוצה שתכין את הכלים לקבל את 
האור שנקרא קדם על ידי עבודה של אחור.

הבלבולים,  כל  בתוך  שלו,  היסורים  כל  בתוך  שלו,  הצרות  כל  בתוך  אדם, 
בתוך הניסיונות הכי קשים שיכולים להיות, כשאדם כבר לא יכול לסבול יותר 
את המציאות שלו, הוא יכול עם איזו מחשבה טובה, עם איזה לימוד כף זכות, 
עם איזה ויתור קטן, עם איזה כעס שהוא רוצה לבטל אותו, עם איזה הרהור 
תשובה שהוא מהרהר, הוא יכול לחזור לחבור שלו עם ה'. אתה לא יכול לעשות 

דברים גדולים? תעשה דבק קטן. תתפלל שמחר תוכל.

אין יהודי שהוא רשע גמור. לכל יהודי, כמה שיהיה רחוק, יש נקודה קטנה 
אנשים  השם.  את  רוצה  הוא  ששם  צדיק,  הוא  ששם  עמוקה,  ועמוקה  קטנה 
הנכדים  אולי  או  חזרו  שלהם  הבנים  כך  ואחר  ופשעו  וקלקלו,  ונכשלו,  חטאו, 
שהיא  נקודה  הזאת.  הנקודה  בזכות  הכל  חזרו.  בעצם  הם  ולפעמים  שלהם 
עמידה ומתקיימת עד סוף כל הדורות. כמו שהתינוק רוצה את האמא שלו, רץ 

כל הזמן אל האמא שלו, כך כל העולם רוצה את ה'.

דווקא בחושך, דווקא בהסתרה, שם נמצא ה', שם אפשר לגלות את האור 
הכי גדול, "ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוקים". אם רק לא מתייאשים, 
אם רק מרימים את הראש, בשיא החושך, בשיא ההסתרה, כשהכל כל כך קשה, 
ההתמודדות  זו  שלך,  הנסיון  זה  ה'.  את  משם  ומבקשים  מוצא,  רואים  כשלא 
החלל  לתוך  אור  שיותר  כמה  להמשיך  מנסה  אתה  מתבלבל,  לא  אתה  שלך, 
הפנוי. אתה מנסה לגלות את הנקודה הקטנה הזו, המיוסרת, אבל גם המוגנת, 
הגדולה  ההסתרה  בתוך  והערפל,  החושך  בתוך  ה'.  אל  החיבור  של  הנקודה 
הזו - יש משהו. יש טיפה אור. ולפעמים, הרבה אור, כמו בסיפור הנורא הוד 
משפחתו,  כל  נשלחה  לאושוויץ  בואו  שביום  בורנשטיין  יצחק  שמואל  ר'  על 
אמו, אשתו, וכל ילדיו למשרפות, הנאצים הארורים עירטלוהו מבגדיו ותלשו 
משמר  מכל  עליו  ששמר  האלוקים  צלם  את  ופאותיו  זקנו  את  באכזריות 
וכשדמעות שוטפות את פניו ללא מעצור פנה אל הקב"ה ואמר: כן, אני שמואל 
יצחק בן שרה לאה, מבטיח לך בהן צדק כי אשאר נאמן לך, לך ורק לך. רבונו 
עכשיו  לי,  היתה  וקירבה  לי  היתה  ואהבה  ומשפחה,  לי  היה  בית  עולם,  של 
עירטלו אותי מן הכל, אף את כותנתי לבשרי נטלו ממני. עכשיו יוצרי ובוראי, 
נשארת לי רק אתה בלבד ולא זולתך כלום, אינני קשור בשום דבר זולתך! את 
ילדי...  ואת  אשתי  את  בגדי...  ואת  רכושי  את  ממני...  לקחת  יכולים  הם  הכל 
אך אותך, אבי שבשמים, מליבי הם לא יוכלו לעקור!!! עוד רגע קט והוא יצא 
במחול סוער ככלות הנפש אל אלוקיו, מחול אל מול השטן... לבניו, אשר יוולדו 
לו אחרי המלחמה, עתיד ר' שמואל לומר: "היה זה אצלי הרגע הכי שמח במשך 

כל ימי חיי" (חסיד וישר").

תורה של בוקר ותורה של ערב כרוכות יחד ירדו לישראל. רק לא להתייאש. 
מצבים  יש  חושך,  ויש  אור  יש  הבוקר,  אחרי  ערב  יש  אמונה.  על  לשמור  רק 
קשים, החיים זה לא עוגת דבש. אבל כשיודעים שהכל ה' עושה, וכל מה שה' 
עושה לטובה הוא עושה, כשזוכים לאמונה הזו, אז גם הדברים הקשים האלה 
לא מפילים אותנו ליאוש. כשאדם נמצא בחושך, בתוך הצרות, בתוך היסורים, 
בתוך החלל הפנוי, וגם שם הוא לא מאבד תקוה, גם שם הוא מרים את הראש, 
הנפש.  את  שממלא  אור  נפלא,  הכי  גדול,  הכי  האור  את  לקבל  יזכה  הוא  אז 
פתאום מרגישים את ה', ורוצים לבכות, רוצים להשתפך לפניו בתוך המילים 
של התפילה, פתאום רואים איזה נס, פתאום מרגישים את ה' בתוך כל הצרות 

שלנו, זה כזה עונג רוחני, כל החושך שבעולם נהפך אז לאור.

הניגון.  את  צריך  השם  את  להרגיש  ולהתחיל  הפנוי  לצאת מהחלל  בשביל 
מן  נלקחה  שלנו  הנשמה  לבוראו.  האדם  בין  נפלא  הכי  והחיבור  הקשר  זה 
לכן  השרת.  מלאכי  שירת  את  לשמוע  רגילה  היתה  שם  העליונים,  העולמות 
ולניגון. לפעמים שום דבר  כוספת לשירה  גם עתה, בהיותה בגוף, היא כל כך 
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מהחול אל הכבד

לפני כ - 15 שנה חלה שכן שלי, אברך צעיר ואב לארבעה ילדים, במחלת 
אך  האפשריים,  הטיפולים  כל  נעשו  וממושכת,  קשה  מחלה  זו  הייתה  כבד. 
ללא הועיל. הכבד שלו הגיע למצב של כמעט חוסר תפקוד. הוא אושפז בבית 
החולים "הדסה עין כרם" במחלקה מיוחדת שנקראה בשם בלתי רשמי: "טור 
כספא", בגלל מנהל המחלקה המומחה למחלות הכבד, פרופ' רן טור כספא. 
הוא חובר למכשיר מיוחד שמעביר בזמן אמת את תפקודי הכבד של החולה, 
ללא  ימים  מספר  לאחר  רע.  בכי  היה  מצבו  הראה  הזה  שהמכשיר  מה  פי  ועל 
שיפור, למרות כל התרופות, הודיע מנהל המחלקה כי לא יהיה מנוס מהטסת 

החולה לניתוח השתלת כבד באנגליה.

בין  תיאום  תוך  החולים,  בית  מתוך  ונעשתה  מהירה  הייתה  ההתארגנות 
את  ללוות  שיכול  היחיד  כי  הסתבר  מאנגליה.  מקבילו  ובין  המחלקה  מנהל 
החולה הוא אביו בן ה 60, מאחר שרעייתו הייתה אחרי לידה ומטופלת בילדים. 
נשקפה  מיידית  שסכנה  מאחר  לרפואתו,  תהילים  אמרה  הארץ  כל  בינתיים 
ביקש  התעופה  לשדה  ההעברה  לפני  שעות  ומספר  כרטיסים,  הוזמנו  לחייו. 
במהירות,  זאת  לעשות  ממנו  ביקשו  הרופאים  להתפלל.  לכותל  ללכת  האב 
עם  מיוחד  באמבולנס  התעופה  לשדה  לצאת  זמין  להיות  חייב  שהוא  משום 
בנו בעוד שעות ספורות. האב יצא לכותל, ובינתיים הופקדו שני אנשים לשבת 
ליד החולה. אחד מהשניים הייתי אני. השני היה אחיו. ישבנו ליד מיטתו. הוא 
היה חלוש ביותר, צהוב כולו, לא היה לו כוח לדבר. מפעם לפעם הרטבנו את 
ובמהלכו  חולף,  הזמן  מפניו.  נשקף  המוות  שמר  כמו  נראה  היה  הוא  שפתיו. 
אני רואה את אחיו עושה שני דברים: אומר תהילים ומביט במכשיר המלמד 
על פעילות הכבד. פרק תהילים ומבט, פרק תהילים ומבט. לאחר כשעה הוא 
ואמר לי: "אני רואה איזו תזוזה". "לטוב או לרע?" אני שואל, מודאג. "לטובה" 
הוא אומר, "אמנם קלה, אבל לטובה". הוא מזעיק את האחות, זו מעיפה מבט 
האח  רפואית".  משמעות  כל  לה  שאין  תזוזה  זו  משמעותי.  לא  "זה  ואומרת: 

ממשיך לומר תהילים ומוסיף להסתכל במכשיר.

לאחר רבע שעה הוא שוב קורא לאחות. זו מסתכלת ואומרת: "תשמע, לא 
מתאים שתקרא לי בכל רבע שעה, אינך מבין את הנושא, וחבל שסתם תעסיק 

את עצמך בזה".

רבע שעה נוספת חולפת, והוא רץ למתמחה במחלקה: "תשמע, אני כבר 
שבועיים ליד המכשיר הזה. הוא מעולם לא הראה סימן שכזה, אתם חייבים 
להתייחס". המתמחה הגיע, העיף מבט לא מתעניין ואמר: "יהיה בסדר, אנחנו 
תרומת  חייב  הוא  עצמך.  את  תטריד  אל  לטוב.  ומקווים  לטיסה  הכל  מכינים 
עצבים.  פקעת  כולו  האח  נוספת,  שעה  רבע  לשנות".  ניתן  לא  זה  ואת  כבד, 
חדרו.  לכיוון  ורץ  כספא",  טור  לפרופסור   הולך  "אני  לי:  ואומר  קם  לפתע 
רצתי אחריו כדי להניאו מכך, אך הוא כבר שעט לכיוון החדר,, נקש על הדלת 
רואה  אני  "כן,  אומר:  האח  קריטי?,  "משהו  שואל:  הפרופסור  בפתח.  ונעמד 
תזוזה חיובית במכשיר". הפרופסור הביט בו וראיתי שהוא מתלבט בין לזרוק 
אותו מהחדר לבין לומר לו בנימוס שלא יתערב. הוא בחר באפשרות השניה: 
לי  אומר  היית  אם  הצוות.  על  לסמוך  לך  מותר  אבל  אותך,  מבין  אני  "תראה, 
יותר,  טוב  שהמצב  לך  שנראה  אומר  אתה  אבל  מגיע,  הייתי  מחמיר,  שהמצב 

ניחא, אני שמח לשמוע". במילים אחרות, נפנף את שנינו בעדינות.

אנחנו חוזרים למיטה הוא מביט במכשיר ואומר לי: "תראה, זה לא יאומן". 
רץ  כבר  הוא  אבל  במכשיר,  כלום  הבנתי  לא  ממילא  הסתכלתי,  לא  אפילו 
בחזרה לפרופ' טור כספא, ואני נחרדתי מתוצאות המפגש הזה. הוא נקש על 
הדלת, התייצב ואמר: "אני מתנצל, אבל אני חושב שכדאי מאד שתבוא לראות 
במו עיניך". פרופ' טור כספא עשה פרצוף של "אוףףף", אבל ברוב אדיבותו קם 

והחל ללכת לחדר.

היטב.  ניכרה  פניו  על  והתדהמה  במכשיר,  מבט  העיף  למיטה,  הגיע  הוא 
כבד".  של  כזה  במצב  ראיתי  לא  עוד  כזה  "שינוי  אמר.  הוא  ייתכן",  לא  "זה 
הכיול  לאחר  המכשיר.  את  לכייל  ומבקש  ולאחות,  למתחמים  קורא  הוא 
לו  שמאפשרת  לרמה  קצר  זמן  בתוך  השתפרו  הכבד  שתפקודי  התברר  שוב 
להשתקם. "תודיעו שאני משעה את ההטסה", הודיע הפרופסור, נרגש כולו, 
לאחר  זאת  לעצמו,  לחזור  לכבד  שיסייעו  פעולות  סדרת  על  להורות  והחל 
האברך,  אבי  הופיע  בחדר,  בעודו  שכזה.  ממצב  לחלוטין  התייאש  שהצוות 
מחוייך כולו, אף שלא היה לו מושג לגבי השינוי המפתיע. הפרופסור מסתכל 
עליו: "שמעת על השינוי?", "לא", הוא אמר, "אני מאמין שיש שינוי לטובה". 
"תגיד לי, אדוני", אומר הפרופסור, "אולי תספר לי מה עשית שם בכותל? מה 
שקרה לבן שלך בשעתיים האלה הוא חסר תקדים בעבודתי ברפואה, ולדעתי 
בעולם כולו. תאמין לי, אני יודע על מה אני מדבר. הכבד שלו היה גמור. כעת 
אלה  אתו".  לעשות  מה  יש  אבל  המרבית  בתפוקתו  לא  אמנם  מתפקד,  הוא 

המילים שאמר הפרופסור הנכבד. שמעתי במו אוזניי.

אביו של האברך פרץ בבכי של אושר ואמר לפרופסור: "תסיים מה שאתה 
לקח  שעה".  רבע  איזה  ייקח  זה  בכותל.  עשיתי  מה  לך  ואספר  לעשות  צריך 
לפרופסור חמש דקות להורות על הטיפול המתאים ועוד עשר דקות להסביר 
למקבילו בבית החולים באנגליה מדוע החולה לא יגיע אף שהוא עדיין בחיים... 
ליד  הפרופסור  התיישב  מכן  לאחר  ייתכן.  שהדבר  להאמין  התקשה  שיחו  בן 

האב ואמר: "ספר לי. יש לי כל הזמן שבעולם".

"נולדתי בשנת 1940 במקסיקו", סיפר האב הנרגש. רוב בני הדור שלי גדלו 
כחילוניים או כמסורתיים. מעטים יצאו דתיים או חרדים. מגיל 14 כבר עסקנו 
ברמת  וחיינו  התעשרה  אחרות,  יהודיות  משפחות  כמו  ומשפחתנו,  במסחר, 
וביקשתי  ליהדות  גדולה  התעוררות  חשתי   15 לגיל  כשהגעתי  גבוהה.  חיים 
לשנים  ניתוק  הייתה  הדבר  משמעות  בישיבה.  ללמוד  לארץ  לעלות  מהוריי 

רבות מהמשפחה.

הוריי ניסו להניא אותי מכך, אך הרצון הפנימי שלי היה כה גדול, והם נעתרו 
ללמוד  והתחלתי  טובה  לישיבה  נכנסתי  ישראל,  לארץ  עליתי  ברירה.  בלית 
גדול  עסק  פתח  אבי  מכתבים.  באמצעות  בקשר  היינו  השנים  במהלך  תורה. 
והפציר בי לבוא ולהשתלב בו. כשהייתי מגיע בחופשות, הם הציעו לי פיתויים 
רבים: 'תישאר כאן, נקנה לך מכונית יקרה, אתה תיבנה כאן', אבל אני שמרתי 
על עצמי, ידעתי שמשמעות הדבר היא שלא אהיה בן תורה, ולא בטוח שאחיה 

כיהודי. ידעתי שחזרה למקסיקו תהיה בשבילי מוות רוחני.

פחדתי  לחופשה.  להגיע  רב  לחץ  עליי  הופעל  וחצי,   18 בן  כשהייתי 
שמשפחתי מתכננת מסע של שכנוע. הגעתי לכותל וקיבלתי על עצמי, שליתר 
ביטחון, בלי נדר, לא אצא מהארץ כדי שלא אגיע למצב שאתפתה. התוצאה 
ולמדתי,  ישבתי  משפחתי.  את  ראיתי  לא  וחצי  שנים  ארבע  שבמשך  הייתה, 
עם  והתארסתי  טוב  לשידוך  זכיתי  ד'  ובעזרת  התורה  ללימוד  התמסרתי 
בחתונה  להשתתף  במיוחד  הגיעו  ואחיי  הוריי  בישראל.  כאן  חשובה  משפחה 

ובשבע הברכות".

הקשיבו  ואחיי  הוריי  שבהם  ימים  שבעה  לאחר  האחרון,  הברכות'  ב'שבע 
היטב לכל הרבנים והחברים שדיברו בשבחי, קם אבי במפתיע וביקש לדבר. 
לאחר מילות הפתיחה הוא הזכיר את שמי ואז החל להתייפח, דבר שלא עשה 

מעולם.

הוא פשוט בכה ובכה, וכל הקהל בכה אתו. ועדיין לא הוציא מילה מהפה. 
ר'  על  הסיפור  את  נתן  דרבי  מאבות  לקרוא  והחל  כתוב  טקסט  הוציא  הוא 
 , הפסקה  בלי  לאביו  בוכה  והיה  תורה,  ללמוד  שביקש  הורקנוס,  בן  אליעזר 
עד שלבסוף הלך ללמוד אצל רבי יוחנן בן זכאי, ואחיו דרשו מאביהם לנדות 
אותו מכל נכסיו וכשהגיע האב וראה איך בנו עלה לגדולה, אמר: אשרי שיצא 
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זה מחלצי. ושוב פרץ אבי בבכי שסחף את כולם: 'מעולם לא חשבתי לנדותך 
מנכסיי, וגם אחיך מעולם לא דרשו זאת, הם העריכו את לימוד התורה שלך, 
אולם אני מודה שרצינו שתבוא למקסיקו ותשתלב בעסקים, לא הבנתי את 
דרגה  לאיזו  וראינו  כשבאנו  כעת,  אבל  לכאן,  ולבוא  להתנתק  שלך  ההחלטה 
רוחנית הגעת, אני חושב שכל אחיך שמחים ומודים לקב"ה שזיכה את כולנו 
מבינים  כולנו  כעת  מצוות.  קיום  על  ומקפיד  תורה  שלומד  צדיק  ובאח  בילד 
שכל ההצלחה שלנו בעסקים הייתה בגללך, ואני מבקש את סליחתך ומבטיח 
שתלך  משפחה  להקים  לך  ואסייע  לך  שמגיע  מה  לך  אחזיר  ואילך  מעתה  לך 
אבי  החל  זה  בשלב  שלנו'.  המשפחה  של  המזוזה  תהיו  אתם  התורה.  בדרך 
לדבר על אביו, שכבר לא היה בין החיים, ועל הנחת שיש לו, וכאן כבר נשבר 
מבכי ולא יכול היה להמשיך עוד, אך הדברים עשו רושם בל יימחה על כולם".

"הקמתי בית לתפארת בנים ובנות חרדים שהקימו משפחות, וביניהם את 
בני, זה שאתה מטפל בו במסירות כזו", אומר האב לפרופסור. 

"לאחרונה הוא חלה, ואנחנו עשינו את כל ההשתדלויות בתפילה ובלימוד, 
והבנתי  הקיצין  כל  משכלו  כעת,  שמים.  שערי  לקרוע  הציבור  כל  את  וגייסנו 

ה ִפלָּ תְּ

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

זכה אותי ללמוד סוף סוף להגיד לך תודה. לא 

המסויים  שהחסרון  או  יעבור,  בגב  שהכאב  כדי 

שכל  ובהירה  ברורה  ידיעה  מתוך  אלא  יתמלא, 

מה  שכל  עלי,  שעובר  מה  שכל  לי,  שקורה  מה 

שקשה לי, שכל מה שחסר לי, זה הכל ממך אבא 

והכל לטובה. שזאת הדרך שלך לקרב אותי אליך, 

ואם  האלה.  והחסרונות  הקשיים  ידי  על  דוקא 

האמונה  את  יחזק  זה  תודה,  הכל  על  אגיד  אני 

שלי שבאמת הכל לטובה. 

להגיע  רוצה  אני  אבל  אבא,  שם  לא  עוד  אני 

לשם. 

הדברים  על  גם  שיש,  מה  כל  על  תודה 

הקטנים והמובנים מאליהם כי כל דבר ודבר, הכי 

צריך  ואני  אבא  ממך  הוא  מאליו  מובן  והכי  קטן 

להגיד עליו תודה.

שאחרים  הנפלאים  הדברים  כל  על  תודה 

זוכים בהם, ברוחניות ובגשמיות, כי כשאני אומר 

לי  עוזר  זה  מקבלים,  שאחרים  מה  על  תודה 

להשתלט על הקינאה שלי עד שבסוף אני באמת 

שמח בהצלחתם.

הזמנים  הירידות,  הנפילות,  כל  על  תודה 

אותי  מכריח  זה  כי  אותך  מרגיש  לא  אני  שבהם 

קול,  בלי  בד"כ  ולצעוק,  הראש  את  אז  להרים 

שאני לא יכול בלעדיך, שאני חייב להרגיש אותך.

היה  אפשר  איך  כי  אותך  לנו  שיש  על  ותודה 

לחיות בלעדיך אבא.

שבת שלום לכל אחינו בית ישראל!
מנחם אזולאי

גבוהים,  אינם  הצלחתו  שסיכויי  השתלה  לניתוח  ללכת  צריכים  שאנחנו 
החלטתי ללכת לכותל. ניגשתי לאבנים ואמרתי לקב"ה במילים האלה: 'רבונו 
של עולם, הרי רק בשבילך קיבלתי על עצמי שלא לעזוב את הארץ, כדי שלא 
אתפתה, כדי שלא אתנתק מלימוד תורתך ומקיום מצוותיך, כל עוד בידי היה 
הבטחתי  את  להפר  שאצטרך  הייתכן  באדיקות.  ההבטחה  על  שמרתי  הדבר 
רוחו  אפקיד  בידך  עולמים.  בורא  הדבר,  בידך  כעת  למות?  נוטה  שבני  משום 
ובידך אפקיד הבטחתי'. לאחר מכן חזרתי לכאן בידיעה ברורה שמשהו חייב 
היו  האלה  המילים  הרבות  התפילות  כל  שלאחר  ספק  לי  אין  וכעת  לקרות, 

המכריעות..."

ואם נחזור 50 שנה אחורנית, הרי בעקבותי נמשכו גם אחי לחיים של תורה, 
עלו ארצה והקימו בתים לתפארת וגם מוסדות חינוך ידועים כמו את התלמוד 
הגדולה  והישיבה  הרועים"  "משכנות  הקטנה  הישיבה  זיתים",  "שתילי  תורה 
שירחיק  למקום  לשוב  שלא  בכותל  ההיא  מהקבלה  נבנה  מה  ראו  "יסודות". 

אותי מחיים של תורה.

(חיים ולדר,  אנשים מספרים על עצמם 7)

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

בס"ד יצא לאור 
לקט תפילותיו (חלק א) של הרב מנחם אזולאי

מתוך 500 העלונים הראשונים שיצאו לאור בעשרת השנים האחרונות
הספרון בן 234 עמודים בכריכה רכה

לרכישה, להקדשות לארועים ולפרטים נוספים - "אורות": 
orot-tzi@bezequint.net :טל. 072-2129414 (רב קווי) פקס. 076-5102980  דוא"ל
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להקדשות ובנושאי העלון נא לפנות לטלפון: 050-4178148
תרומות ניתן להעביר לת.ד. 57943, ירושלים  - או לחשבון בנק הדואר 20685668. כל תרומה תתקבל בברכה.

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

ה ַרִּבי ְּבֵבית ָׂשְרָרה ַרָּבה ִהְתַרְּגׁשּות     נקודה למחשבה ּ  מׁשֶֹ מו : ֵאלׁשְ
 –" ַהּזֹאת ַהִּׁשיָרה ֶאת ָלֶכם ִּכְתבּו ְוַעָּתה: "ַּבּתֹוָרה ַהְּכתּוָבה ָהַאֲחרֹונָה ַהִּמְצָוה ֶאת ְלַקּיֵם הּוא זֹוֶכה ַהּיֹום

 . ּתֹוָרתֹו ִחּדּוֵׁשי ֶאת ָלאֹור ּומֹוִציא הּוא זֹוֶכה, ְוִהּנֵה.ְלַעְצמֹו ּתֹוָרה ֵסֶפר ְוֶאָחד ֶאָחד ָּכל ֶׁשּיְִכּתֹב
 

 ַמִּדיִפים, ַהַּביִת ְּבִפּנֹות נָחּו ְטִרּיִים ַאְרָּגזִים ֶׁשל ֲעֵרמֹות ֲעֵרמֹות. ַרָּבה ְוַהִּׂשְמָחה ְּגדֹוָלה ָהיְָתה ַהִהְתַרְּגׁשּות
 ֵּבֵר, ְרָּגזֵמָהַא ָהִראׁשֹון ַהֵּסֶפר ֶאת הֹוִציא ֲעצּוָמה ְּבִהְתַרְּגׁשּות.ֲחָדִׁשים ְסָפִרים ֶׁשל ּוְמַׁשֵּכר ָחזָק ֵריחַ 

: ָאַמר, ּבֹו ְלַעּיֵן ַהֵּסֶפר ֶאת ֶׁשָּפַתח ִלְפנֵי עֹוד, ַהְּבָרָכה ֶאת ֶׁשִּסּיֵם ַאֲחֵרי ִמּיָד, ְוָאז, ְּגדֹוָלה ְּבַכָּונָה 
 ָרצּו ַהּכֹל. ּוְמתּוִחים ְרָּגִׁשיםנִ  ָעְמדּו ַהַּביִת ְּבנֵי..." זֶה ֶאת ָלּה ְלַהְראֹות ָצִרי? ֶׁשִּלי ָהַרָּבנִית ֵאיפֹה, נּו"

 ִמַּמְכְּבֵׁשי יְָצאּו זֶה ֶׁשַא ַהֵּסֶפר ַּדֵּפי ֵּבין ְלַדְפֵּדף, ָהִראׁשֹונִים ָהַעּמּוִדים ֶאת ִלְקרֹא, ֶהָחָדׁש ַּבֵּסֶפר ְלַעּיֵן
ה ַרִּבי אּוָלם – ַהְּדפּוס ֶֹ  ֶאל ְמָקְרבֹו, ֶהָחָדׁש ִסְפרֹו ֶאת ְּביָדֹו ּואה אֹוֵחז. ַהֵּסֶפר ֶאת ּפֹוֵתחַ  ֵאינֹו ְׁשמּוֵאל מׁש

א ִמְתַאֵּפק אּוָלם, ִלּבֹו  ! ֵהן, ּבֹו ְמַעּיֵן ְו
 

 , ֵאֶליהָ  נִַּגׁש, ְצָעָדיו ֶאת ֵהִחיׁש, ַהּנִָׁשים ֶׁשְּבֶעזְַרת ַהְּמִחָּצה ֶאל ָהַרָּבנִית ִהְתָקְרָבה ַּכֲאֶׁשר ַרק
 !ַהֵּסֶפר ֶאת ִלְראֹות ֶׁשְּצִריָכה ָהִראׁשֹונָה ִהיא ָהַרָּבנִית! ּתֹוָרתֹו ִחּדּוֵׁשי – ֶהָחָדׁש ַהֵּסֶפר ֶאת ָּפְתחּו ְויַַחד

  ֵּסֶפרהַ  ֶאת אּוָלם, ְּגדֹוָלה ְּבִהְתַרְּגׁשּות נְִמָלא ָהיָה, ֶׁשּיָָצא ְוֵסֶפר ֵסֶפר ָּכל ִעם. ַּפַעם ְּבָכל ִמנְָהגֹו ָהיָה ָּכ
  ִלְכּתֹב יָכֹול ָהיִיִתי א ָהַרָּבנִית ִּבְלֲעֵדי! "ָהַרָּבנִית ֶׁשל ְּבנֹוְכחּוָתּה ִאם ִּכי ּפֹוֵתחַ  ָהיָה א

 ִהיא ֶׁשִּתְהיֶה ָהָראּוי ִמן זֶה ֵאין ְּכלּום, "ִהזְַּדְּמנּות ְּבָכל אֹוֵמר ָהיָה", ַהְּסָפִרים ֶאת 
 ?!ֶהָחָדׁש ַהֵּסֶפר ֶאת ֶׁשִּתְרֶאה נָהָהִראׁשֹו

 

 (העורך) !ל גם בזמנים של לזולת רגישות 

 נפשו בטוב תלין וזרעו ירש ארץ           ז"לבי רבי      נזר משפחתנו העלון לעילוי נשמת:       

ְמעֹוןַאֶחֶרת ְּכֶׁשָהיָה ַרִּבי  ּבְַפַעם  ׁשִ
ְלֶרגֶל ַמָּצב ְּבִריאּותֹו ְּבַוְרָׁשא, ֵהִריץ ִאֶּגֶרת 

 ֶׁשָּבּה הּוא ּכֹוֵתב:  –
 

ִֹ  ֵזיְדל"יִַּקיִרי הר'  י מֹוֵצא נ"י... ְוָאנכ
 ֹו חֹוָבִתי ְלַהזְִּכיר לֹו ַהְבָטַחת ַחְסּדֹו 

ִעם ָהַרָּבנִית תחי' ֲאֶׁשר נְַפָׁשּה ָמָרה ִמָּכל 
ַהַּמָּצב ֶׁשָּלנּו, ְלִהְׁשַּתֵּדל ִלְפָרִקים ְלַדֵּבר 

 . תִעָּמּה ְלָהֵקל ֶאת 
 

א ַּתְרִּגיׁש מֵ  ַֹ ַמָּצִבי ְוָהִעָּקר ְלִהְׁשַּתֵּדל ֶׁש רע
ַהְמֻקְלָקל. ְוִעם ִמַּדת ַהֶחֶסד ֶׁשָּבזֶה, ַּגם 

ִמֵּלאָת ְרצֹונִי ֲאֶׁשר נְַפִׁשי ּכֹוֵאב ַעל ּגֹוָרָלּה 
ן". ֵֹ  ַהַּמר... דוש"ת ִׁשְמעֹון יְהּוָדה ַהּכה

זצ"ל ברבים. אמנם רבותיו בבגדד  יצחק כדורילא דרש רבנו רבי  מעולם
, אולם רבנו  התרחק ו ה כדי שלא לעורר עליו התרו בו שלא להרבות בדרש

לגמרי מלשאת דברים ברבים ובמשך כך שנות חייו הארוכות נמנע מלדרוש. יש 
 . ת שלא לבייש את  -אומרים, כי הסיבה לכך הייתה

 

תכונת ענווה מוחלטת זו בלטה גם כאשר נשאל הרב שאלות שונות בלימוד. עושה 
ואפר, משתדל להסתיר את גדולתו, ועונה רק על מה שנשאל ותו היה עצמו לעפר 

 לא, כדי להצניע את ידיעותיו הרבות ואת גדלותו בתורה. 
 לא פלא שהרב כדורי מעולם לא הוציא לאור ספר הלכה או קבלה אף שהיה 

 , ואף שהיה לו הרבה מה לכתוב.

זצ"ל: נולד בשנת ה'תש"א .עוד  ניסים יגןהגאון  הרב
ומיה מגרסא. עשה כשהוא לילות בהיותו ילד רך לא פסק פ

. לאחר ו כימים משקיע את כל כולו 
 . הגר"י אונטמןנישואיו למד בכולל של 

 

שם קיבל סמיכה לרבנות, על אף שהיה אברך צעיר לימים. 
כבר באותה תקופה, נהרו אל ביתו בלילות שבת תלמידי 

לשמוע משיחותיו העמוקות, ומשומעי לקחו  
 .שליט"א יצחק יוסףדאז היה רבי 

כל אחד להודות שנולד לזוג הורים בריאים בגופם ונפשם,  חייב
. וזה טעם מצות וו בו וגידלו אותו שטיפל

מהכרת  הטובה, לזכור את כל הטובות שעשו  -כיבוד אב ואם 
 היוולדי ועד עתה.  עימי מיום 

 

כמו כן ראוי להודות מי שיש לו יחוס של צדיקים קדמונים, ומי  
, להשתתף בשמחות, לעזור בטיפול ושיש לו 

ה או במתנה, גם אם הם לא כל כך בקשר ולא בילדים, בהלווא
 נפגשים ~ לעיתים תכופות, 

 

. ומי שאין םמ"מ בעת צרה תמיד נזכרים בהם  ופונים 
 לו קרובים רבים, צריך לשמוח על מיעוט הטרדות והביקורים ...

זיע"א לא חש בטוב, ועל  הבן אישאחת  פעם
כן הביאו לו כמה רופאים על מנת שיבדקוהו. בין 

ים אלו היו גם כמה גויים. אמרו לו הרופאים, רופא
כיוון שהוא רגיל לשבת על הרצפה ולכתוב על 

, ועל כן עליו והנייר זה גורם לו 
לצאת מעט לטייל ולנשום אויר צח וטוב בכל 

יום.הסכים הבן איש חי לעניין זה וקרא לבנו, רבנו 
זיע"א וביקש ממנו לקחת עימו ספר  יעקב
ממנו בדרך, כדי שיוכל לקיים 'ובלכתך  ולקרוא לו

 בדרך' ושחלילה וחס לא יהיה ביטול תורה. 
 

הרופאים לא הסכימו לכך, בעודם טוענים שעליו 
כלל.  הלפוש ולנוח ולא חלילה 

אלך לטייל כפי  -אמר הבן איש חי: "אם ככה
 שהרופאים ציוו". 

 

 ,ר: "לשם יחוד קודשא בריך הואקם ממקומו ואמ
הריני יוצא לטייל כדי לקיים את גופי ולהביא 

לבריאותי לקיים את מה שכתוב בתורה 
וכו'." ונוסח  

 כמעין זה הודפס בספרו 'לשון חכמים'.

 זצ"ל מידת  אברהם בביוף הרב
ה' אשר ראה על כל צעד ושעל בטחונו והשגחת 

הייתה טבועה בו מילדותו, בצעירותו היה נוהג 
 ללכת מדי ערב שבת, לקברו 

,  ולאחר מכן האור חיים הקדוששל 
לכותל המערבי לשפוך נפשו לה', ומשם היה 

 חוזר לביתו, סמוך לכניסת שבת. 
 

שם לב לשעון, ועבר זמן  אארע פעם אחת של
תע עבר במקום עד שכמעט נכנסה שבת,ואז לפ

ערבי עם עיזים ואחת מהן ברחה מהעדר 
 עואז נתוודע  ונכנסה לסלו,

שכמעט נכנס שבת. הרב ליטף את העז ואמר 
 לה "תזכי למצוות" ומהר מיד לביתו.

 האתה 
יותר ממה 

 שאתה נראה. 
 

יותר  
ממה שאתה 

מאמין. 

יותר  
ממה שאתה 
חושב אסור 
לאדם לזלזל 

 בעצמו

עונים  ת העולם שבאמירת  מנהג
'לחיים טובים ולשלום'. זהו לפי שבשתיית היין 
הנזכרת בפעם הראשונה בתורה, שהייתה אצל 

 טובות. -, היו תוצאות לא
 

זה גם עץ הדעת גפן היה. לכן מברכים שיין 
 יהיה "לחיים טובים ולשלום".

משהו ששווה לקרוא אותו,  ו או 
 משהו ששווה לכתוב עליו. או או 

 

 אדם 
 נעשה 
 חכם 

 
 רק כשהוא 

 לומד 
 קח ממה ל

 שעשה 
 כשהיה 
 טיפש.

 עדיף כאב בן שעה, מאשר כאב כל שעה.

 



 

 בגינהתאומים יושבים  שניי
ואחד שיכור מסתכל אליהם 

ואומר להם, בחייכם שאני רואה 
כפול, אומרים לו, אדוני, אתה לא 

רואה כפול, אנחנו באמת 
 תאומים, אז הוא אומר להם, 

 

 ? ה מה     

צעיר ייצג איש עסקים בתביעה  עורך דיןן
גדולה שהוגשה נגדו. במהלך שמיעת 

הדין שהוא עומד -העדויות התחוור לעורך
להפסיד במשפט, ולכן פנה לשותף הבכיר 

במשרדו ושאל: "האם כדאי לי לשלוח 
 ?" לשופט חפיסת סיגרים יקרה

 

וחלילה", ענה השותף הבכיר, "זהו  חס"
כשלונך  -שופט הגון, ואם תנסה לשחדו 

כך פסק -שבועות אחדים אחר". מובטח
השותף . השופט לטובת איש העסקים הנתבע

 הדין הצעיר, -הבכיר ברך את עורך
והוסיף: "האם אינך שמח שזכית במשפט 
 ?" למרות שלא שלחת את הסיגרים לשופט

 

הדין, -", ענה עורךדווקא כן שלחתי אותם"
 "אך צירפתי לחפיסת הסיגרים 

." 

hamaor.netכל העלונים: 

ים ִלְפֵניֶהם  ׂשִ ר ּתָ ִטים ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ה ַהּמִ  (משפטים כא, א).ְוֵאּלֶ
 

ארבעת חלקי השולחן ערוך שעל כל דיין להיות בקי בהם, יש גם את השולחן  
ערוך החמישי, שהוא הפעלת הדעת ההיגיון והמחשבה, דעת קנית מה חסרת (נדרים מא 

 ין להיות פיקח ולנסות לקרוא את כל התמונה מתוך הפרטים שנמסרים לו.ע"א). על הדי
זיע"א, נולד בשנת ה'תק"ע ונפטר  י על הגאון הגדול רבי  

למניינם). היה מגדולי הפוסקים, רב הקהילה למברג  1810-1875בשנת ה'תרל"ה (
 ואל ומשיב"."ש-, בעל שו"תי (לבוב), חבירו של הגאון רבי 

 

פעם אחת הגיע אליו אברך שעסק בכל חלקי השו"ע ובפרט בחלק אבן עזר וחושן 
משפט, וביקש לקבל סמיכה לדיינות כדי שיוכל להורות כדיין ולהימנות כאב"ד בעיירה 
הסמוכה.הרב קיבלו בשמחה ובחן אותו על כל חלקי השו"ע, ונמצא האברך בקי וידען 

 כל רז לא אניס ליה" (חולין נט ע"א).בכל סעיף בשו"ע, ממש בגדר "
בסיום המבחן אמר הרב לאותו אברך "ברוך ה', שמחתי לבחון אותך ויותר מכך שמחתי 
להיווכח שידעת לענות על כל השאלות, אך לפני שאעניק לך את תואר הסמיכה רציתי 

 לדעת אם הנך מכיר גם את החלק החמישי בשולחן ערוך?"
ה ָראּו   ָמהּו (תהילים מח, ו), הוא מעולם לא שמע שיש חלק נדהם, ֵהּמָ ן ּתָ ּכֵ

חמישי בשולחן ערוך,  וענה לרב שהוא לא מכיר חלק כזה בשו"ע.. הרב הרגיעו בחיוך, 
והסביר "החלק החמישי זה הדעת של הדיין עצמו, לאחר שאדם יודע את כל חלקי 

 השו"ע, הוא צריך לדעת איך ליישם את הדברים בפועל, 
 

ה משפטים שנראים כפשוטים, אך לאחר החקירה והדרישה נוכחים לדעת ולגלות יש הרב
שהדברים לא כל כך פשוטים לביצוע. ובעת כזאת צריך הדיין להפעיל את חכמתו כדי 

 להוציא את הדין לפועלו".
חכמי ישראל במשך כל הדורות שבחכמה גדולה זכו להוציא דין אמת וכך מצינו ב

 לאמיתו, והיו מחפשים דרכים שונות ומשונות כדי להציל עשוק מיד עושקו.

 שנזכה לעשות רצונו יתברך כרצונו,  
 ונראה בקרוב בישועת ישראל השלימה, אמן.

 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך

ה, ששון בן טיפחה, שמחה בת לולו, יחיא בן לולו'ה,ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן אילנ נשמת:לעילוי 
 סעידה מזל בת יעקב, מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס, יגאל בן מלכה, דוד ומרים אלבז,  פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, שולמית חיה בת אסתר, 

, אלברט בן זוהרה  יעקב יוסף בן מרגליתהרב ם, יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה, יחזקאל בן שמחה, דדה בת אסתר בוגני  אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב 
 שמעון בן רינה, ישראל בן שמחה סבג,  אליעזר בן רגינה, אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אורה מורי  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,

 ג'יהרה יוסף בן גועובדימרן הרב אואסינה בת גור'ה חלפון, שמואל בן רבקה זכאי    

רשימת תפוצה 
info@hamaor.net 

משה שמואל ימיו של הגאון רבי  בסוףף
קן מופלג, אירע פעם זזצ"ל, שהיה אז  שפירא

שנאלץ לנסוע נסיעה ארוכה לצורך גדול, נסיעה 
קן וחלש בגילו. והנה זשבוודאי אינה קלה לאדם 

כששב לביתו בשעה מאוחרת בלילה, נכנס לפתע 
 . ע יהודי שהיה ידוע 

 

הוא החל להטריד את רבי משה שמואל שפירא 
בכל מיני שאלות שונות ומשונות בדברים של מה 

אין  ובכך, ורבי משה שמואל עונה לו 
 קץ על כל שאלה ושאלה. 

לא יכלו בני הבית להבליג על ההטרדה ובקשו 
את האיש מהבית. ביטל רבי משה שמואל  לזרוק

את מחשבתם באמרו: "בשבילנו הם אמנם דברים 
הם דברים העומדים  ,של מה בכך, 

 ברומו של עולם..."

 הייזלרמ ”הגר סיפרר
שליט"א: בערוב ימיו התאונן 

זצ"ל:  הגרא"מ שךו רבינ
"עם מה אבוא אל העולם הבא, 
אין בידי מאומה"... נענו ואמרו 
לו: "הרי לראש הישיבה יש את 

 ”... אבי עזריספרו הגדול "
 

איני לוקח ”השיב הרב שך: 
בחשבון את ספרי "אבי עזרי" 
למרות שהרבה עמל ויגיעה 

השקעתי בו, זאת משום שהיה 
וזה מוריד  ולו 

וחשיבותו של הספר  מערכו
 בעולם הבא. 

 

דעו: דבר שנתפרסם בעולם 
הזה הוא כמו כרטיס מנוקב 

 לגבי העולם הבא"

בעניני זצ"ל החזון אישעשיר היה מתייעץ עםיהודיי
מידי פעם  -ו והיה מוסר לו צדקה עבור מוסדות תורהמסחר

היה שואל את החזון איש: "אולי צריך אני לתת יותר ואינני 
 י יוצא ידי חובה, יודיעני רבינו כמה עלי

ואתן!" ואולם החזון איש לא הסכים לנקוב לו סכום כמה 
 עליו לתת. 

 

 : פעם הגיע בנו של אותו יהודי עשיר ואמר לחזון איש
"למדנו רבינו, אני מבקש שהרב יגיד לו כמה עליו לתת ויהיה 

גם הפעם ”... רגוע... תמיד מודאג הוא שמא אינו יוצא יד"ח
 ונימוקו עמו!  ש לא רצה החזון איש

"אם אני לא אומר לו, אזי כמה שיתן יחשוב אולי צריך לתת 
לתת, יותר, אבל אם אנקוב לו את הסכום המדוייק כמה עליו 

אז כבר יודע הוא שיותר מסכום זה בוודאי לא צריך לתת, כי 
הרי יש לו פסק מהחזון איש, ואז יתחיל לחשוב אולי לתת 

 פחות... לכן מעדיף אני שלא לנקוב לו את הסכום, 
 תן כפי יכולתו.יושי

"ֶעֶרב נִּׂשּוַאי ִּבְׁשנַת תש"ה", 
לֹֹמה לֹוֶרְנץְמַסֵּפר ָהַרב  , ׁשְ

 ַהֲחזֹון ִאישׁ "ָּבאִתי ְלַרֵּבנּו 
זצ"ל ְלַבְּׂשרֹו ַעל נִּׂשּוַאי 

ּוְלַהזְִמינֹו ַלֲחֻתּנִָתי. הּוא נַָתן ִלי 
ֶאת ִּבְרָכתֹו, ּוְכֶׁשּנְִפַרְדנּו ִּבְּקַׁשנִי 

ֶׁשְּבֵצאִתי ֶאת ֵּביתֹו, ֶאְתַעֵּכב 
ִמַּתַחת ְלַחּלֹון ַחְדרֹו. ַהְּדָבִרים 

ינַי, ֲאָבל ַהִּפְתרֹון ָהיּו ְלֶפֶלא ְּבעֵ 
ְוַרֵּבנּו   ָּבא ִמּיָד. 

נַָתן ִלי ֶאת ִסְפרֹו ַעל ַמֶּסֶכת 
זְָבִחים, ִעם ַהְקָּדָׁשה ֶׁשּלֹו 

ִּתי ְלִהְתַאֵּפק,  ְ א יָכ ַוֲחִתיָמתֹו. 
ּוְׁשַאְלִּתיו ַמּדּוַע נַָתן ִלי ֶאת 
 ַהֵּסֶפר ַּדְוָקא ֶּדֶר ַהַחּלֹון, 

 
ְוָאַמר ִלי: 'ָהַרָּבנִית ַמְקִּפיָדה 

א ֶאֵּתן ֶאת  , ֶׁש
ִּכי זֹוִהי ַהַהְכנָָסה ַהיְִחיָדה ֶׁשָּלנּו. 
ָחַׁשְׁשִּתי ֶׁשָּמא ִּבְראֹוָתּה אֹוְת 
יֹוֵצא ִעם ַהֵּסֶפר, ָּתִבין ֶׁשּנְַתִּתיו 

, ְל ְּבַמָּתנָה 
א רָ  ִציִתי ְלַצֲעָרּה, ָלֵכן ֲאנִי ְו

 מֹוְסרֹו ְל ֶּדֶר ַהַחּלֹון!'"

, שבדרך כלל היה משתדל אחד התלמידים סיפרר
בת להגיע מוקדם לבית המוסר ברחוב סורוצקין ולש

זצ"ל. ובאחד מן  הגר"ש וולבהקרוב למשגיח 
הפעמים לא הצליח להקדים, וכאשר בא באיחור קצת 

ם ראה שכל מקומות הישיבה סביב מקום  -
 , לכן התיישב קצת בתוך המעבר... 

 

מלמל  -כ בעת שהמשגיח נכנס וחלף לידו, ”אח
: 'מיצר שהחזיקו בו רבים אסור טהמשגיח בשק

הנה מלבד נוסח העדינות שהעיר לו, יש לקלקלו'. ו
יעויין עלי  ך בכך צורת לימוד על דרך 

שאף שעצם  ב אגרות ומכתבים”ב ובסוף ח”ור חש
ההלכה לא כוללת כזה אופן אך מזה לומדים את רצון 

 ה' לאופנים דומים...

צניעותו וענוותנותו  למרותת
שלמה המופלגת הרה"ק ר' 

זיע"א,  ושנאת  מזוועהיל
הפרסום ותיעובו בתכלית, אם 
יכול הדבר להביא לידי אמונה 
היה מוכן אף לזאת: בנו הרה"ק 

 זיע"א אמר גדליה משהרבי 
בשם אביו רבנו זיע"א: "יודע 

אני, כי מזמן שנעשיתי מפורסם 
, יבירושלים, היה לי 

סם, אבל -כי פרסום נוטריקון פרי
מה אעשה וצריכים לחזק את 

 האמונה".

"כל אמת באשר 
היא עוברת דרך 
שלושה שלבים. 

 

 לועגים ראשית,
 לה; אחר כך,

 לה מתנגדים
 בתקיפות; 

 

 - ולבסוף
  מקבלים
 אותה 

 כמובנת 
  מאליה

 

החפץ מתלמידיו של  אחדד
נטל עמו את בנו זצ"ל  חיים

הקטן בן שש שהיה עילוי גדול 
ולמד כבר גמרא עם תוספות ־ 

אל אכסנייתו של החפץ  והלך
חיים שביקר בעת ההיא בעירו. 
הרחוב שלפני בית האכסניה 
השחיר מרוב אדם שנצטופפו 
לראות את החפץ חיים, אולם 
התלמיד עם בנו נכנסו דרך 

 אל הבית.  
 

החפץ חיים שלא ידע מכל ההמון 
שממתין לראותו שוחח ארוכות 
עם תלמידו. תוך כדי הביקור 

ץ חיים את הילד על החפ 
לימודיו. לאחר הבחינה הקצרה 
פנה אל אביו ואמר לו שישתדל 

להזהר מפירסום של הילד, 
והוסיף: "הגאון... (אחד מגדולי 
התקופה) היה צריך להיות הרבה 

איותר גדול, אלא 
 , ומנע אותו מכך"...

אדם צריך 
לחשב דרכו 

בשיקול הדעת 
 ולא בפזיזות. 

החלטה חפוזה 
 –היא חיסרון 
וכשנגמר 

בלבבך קום 
 עשה אל תרף.

 

מת אפשר להשיג את הא
 -בשעה אחת, להחזיקה 

 ש דרוש

"בשביל 
לחלום... צריך 

קודם כל 
 לישון."
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