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 (יא, כו)ברכה  היום לפניכם נתן אנכי ראה

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

  באנכי שפתח הדברות עשרת ראה הטורים בעל פירש אנכי ראה

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

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

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

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

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

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

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

" ביאר בזה את הפסוק (קהלת ד, ט) "טובים השניים מן "חוות יאיר בספר
מן הקב"ה, כיוון  –שני הדברות, ששמענו מן האחד  -האחד" שטובים השניים 

 בעולם הזה.שעל ידם מקבלים שכר אף 

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

 האמונה וכנ"ל.

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

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

יקבל  "כי אתה תשלם לאיש כמעשהו" שכמו שעשה את המצוה בעולם הזה כך
 גמולו בעולם הזה.

 (טו, ז) לבבך את תאמץ לא

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

 יוע.מגיש לו ס

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

 להתאכזר עליו.

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

 שבליבך, ובוודאי לא בשביל להתאכזר עליו.

 (עפ"י ש"ך על התורה)

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

 את לו שנתתי מה הרי לעצמו, מנדל מנחם רבי חשב עני אותו הלך כאשר והנה
 ת"השי שציוונו כפי הצדקה מצות לשם ולא עליו רחמי שנכמרו מתוך היה הדינר
 ונחרד נבהל להחזירו ביקש ר"האדמו כי העני שמע כאשר לעני לקרוא מיד שלח
 דינר רק ליתן והתכוון בידו היתה טעות שמא שנתן מה על ר"האדמו התחרט שמא
  כסף. של

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

 התורה כפלה מדוע" לו תתן נתון" לעשות עלי שכך ראה בפרשת מהפסוק למדתי

 עליו רחמנות מתוך הראשונה בפעם לעני נתן שאם ללמדנו אלא נתינתו לשון
" לו בתתך לבבך ירע שלא" באופן לתת מצוה לשם נוספת נתינה ולתת לחזור
 הצדקה. מצות לשם אלא העני של המצב על הלב צער מתוך לא כלומר

 תתן נתון :חטא בך והיה ד' אל עליך וקרא לו תתן ולא האביון באחיך עינך ורעה
 ובכל מעשך בכל אלקיך ד' יברכך הזה הדבר בגלל כי לו בתתך לבבך ירע ולא לו

 י)-(טו, ט ידך משלח

 ענתות לאנשי קללם ירמיה שהנביא הגמרא במסכת בבא קמא מביאה על מה
 עולם של רבונו ה"הקב לפני ירמיה אמר' וגו לפניך מוכשלים יהיו כג) יח, (ירמיה
והנה ) ב טז, ק"ב( מהוגנים שאינם אדם בבני הכשילם צדקה שעושים בשעה אפילו

 שאינם בעניים אחיו את איש לעזור לבם נדבת בעת יכשלו יש להבין למה
 ? מהוגנים? וכי היה חפץ באבדן שנאיו

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

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

 – האביון" מאחיך ידך את תקפוץ "ולא הפסוק את צמח דודמפרש בספר  בזה
 באחיך עינך "ורעה הכתוב המשך כוונת וזה במצוות, אביון שהוא הכונה שאפי'

 ל'רעה' דהיינו לעני רע ומתחזה, שתחשיבהו מחמת היינו לו" תתן ולא האביון
 בך והיה' ה אל עליך וקרא" הגון, עני לפניך יזדמן כי עד לו לתת שלא בדעתך ויעלה
 די לך להשפיע מעשיך לפי אתה ראוי אם מעשיך אחר כ"ג יפשפשו כי היינו "חטא

 השפע. ו"ח לקלקל לך ותגרום חטא בך גם ימצא מחסורך, אולי

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

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

  למעזריטש. ונסע

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

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

 מן גם אז ממני וטובים גדולים ישנם כי ומצאת אחרי ומשבדקת והצלחה, ברכה
 לעשירות". באמת ראוי הנך אם בדקו מדה כנגד מדה השמים

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

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

 הרבה בצדקה. 

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

 שפעם היה כפרי שאירס את בתו לבחור בן תורה. שמע הכפרי עלמספרים 
מנהג שנותנים ש"ס לחתן, בירר היכן ניתן לקנות, וירד העירה, לקנות את הש"ס 
ולשלחו אל החתן, ואכן קנה ש"ס 'עוז והדר' של 'מתיבתא' עבה מאוד, כשרצה 
לשלוח את הש"ס, נכנס לבית הדואר בעיר, ניגש אל הפקיד וקנה 'בול' בשקל 

היקר ברח' זה וזה,  אחד! לקח את הבול והדביק על הקופסא, רשם לכבוד החתן
ו...נותן לפקיד "תשלח לי את זה" ורוצה ללכת. אומר הפקיד, רק רגע, שם את זה 
על המשקל ואומר לו אדוני צריך להוסיף בולים, שואל הכפרי, למה, אומר הפקיד 
"כי זה כבד וזה שוקל הרבה" ואתה שמת רק בול אחד של שקל, אומר לו הכפרי 

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

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

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

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

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

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

  ז˙˘ע" ר‡‰פר˘˙  
 כל ‰זכויו˙ ˘מורו˙ למו"ל. ‡ין ל˜רו‡ בזמן ‰˙פיל‰ ו˜רי‰"˙ ©
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השואה הצליחו להציל קבוצת ילדים יתומים ולהעלותם לארץ  בתקופת
 ישראל דרך טהרן שבפרס, מסע שבשלו דבק בהם הכינוי: "ילדי טהרן".

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

 הרימו שומרי התורה קול צעקה ודרשו לקבל את הילדים לרשותם.

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

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

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

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

 ים.מלאה בנש

 הרב ואמר: פתח
לי קושיה משתי גמרות: הגמרה במסכת בבא מציעה (סב, א) דנה במקרה  יש

ששני אנשים צועדים יחד במדבר וברשותו של אחד מהם יש מים בכמות מועטה, 
 –אשר יספיק רק עבור אדם אחד עד בואו העירה, ואם יחלקו ביניהם את המים 

 ימותו שניהם.

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

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

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

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

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

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

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

 כיצד? הא

 נתבונן באותו עבד ובגורם למכירתו: הבה

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

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

 והדחקות שהייתה בביתו.

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

 מהישיבה, שלמד שני שיעורים מתחתיו...

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

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

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

 חור בלב?

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

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

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

 עצר הרב מפוניב'ז והתבונן ביושבים מולו: כעת

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

 יב אותם על הרצפה...אינני יכול להשכ
לא יישנו, וכעת, כשאתם יודעים זאת, גם אתם לא תשנו, אם כך, הביאו  הם

 את המזרנים שלכם ודי!!...

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

 

 .(יד, כט)למען יברכך ה' אלוקיך בכל מעשה ידך אשר תעשה 

נו: "למען יברכך ה' אלקיך בכל מעשה ידך אשר מחד גיסא נאמר בפרשת
תעשה", היינו: יש לפעול, לעשות, להשתדל, "וברכתיך" אבל "תעשה", ומאידך 

 ישנה מצות הביטחון. והכל שואלים: כיצד, באמת מתנהגים לנעשה? –גיסא 

התשובה היא, שיש כאן בעולם, תהליך דומה ל"שבור את החבית ושמור 
יינה". כלומר, אתה צריך לעשות, חייב להשתדל, לעבוד. בענייני בריאות, למשל, 

עליך ללכת להיוועץ ברופא וברפואות, ואם אין לך כסף לרכוש  –אם אינך בריא 

עת בבירור, כי . אך בד בבד עליך לדתעבוד לפרנסתך ותקנה תרופות –תרופות 
ההשתדלות שלך אינה שווה כלום! ההשתדלות שוה רק משום שאת ממלא את 

 חובך, אבל הישועה לא באה מחמתה.

 נאמר בנוסח נוסף:

ות השתדלות יש לכל אחד שלחן ערוך בפני עצמו... מאי משמע? כבהל
צדיקים בעלי דרגה גבוהה החשים את הקב"ה בכל לבבם, הם, למשל, פטורים מכל 

לות, וכלשון הרמב"ן "מה לרופאים בבית יראי ה'" מאכלם ורפואתם השתד
, וממילא ופרנסתם יגיעו להם בדרך פלא ונס. אך רוב האנשים דרגתם פחותה מהם

אינם פטורים מהשתדלות, לפחות משהו מסוים. כל אחד יעשה השתדלות כפי 
ם לבבו. יש אדם שדי לו במעט השתדלות, לפתוח את חנותו שעה ביום, אחרי

כל  –שאמונתם אינה חזקה כמותו, זקוקים לשעתיים שלוש, אחרים לחצי יום וכו' 
אבל שניהם אין חילוק  –הממעיט יהודי לפי חוזק אמונתו בה', יש המרבה ויש 

 לא אני! –ביניהם בידיעה כי ה' הוא הזן את העולם מקרני ראמים ועד ביצי כינים 

חושב כי הוא מבריא את עצמו, היכן, מורי ורבותי, מתבטא ההבדל, הין מי ש
לבין מי שאמונתו איתנה שהקב"ה הוא המביא את הרפואה ואת הישועה, הרי 

 שניהם עושים השתדלות, זה מעט וזה קצת יותר?

 במקרה שאין להם את היכולת לקבל רפואות.

כאשר אדם מנוע מלהשיג תרופה מסויימת או כאשר אין לו חובה לקבל 
עם הרפואות  -הישועה, אם היא צריכה לבוא, בא תבואאז עליו לדעת כי  –תרופה 

וללא הרפואות, ואף בלא השתדלות, כי עתה אין עליו חובת ההשתדלות, וה' 
 היא תגיע בכל דרך שהיא. –יעשה הטוב בעיניו, אם נגזרה עליו רפואה 

אין בהם חובת  –כמו כן, כל סוגי ההשתדלות הגובלים באיסור או חשש איסור 
להשתדל ואינו משתדל כראוי, יכול להיות רבה, במקרה שחייב ההשתדלות, אד

לא יקבל מה' את המגיע לו, כעונש על שלא עשה את ההשתדלות שבגין כך 
המוטלת עליו, אבל כאשר אינו חייב, מחמת חשש איסור וכדומ', הוא פשוט עובד 

 לא יהיה. -לו ואם לא  יהיה  –חינם, כי אם נגזר 

. באמצע הנסיעה פנה הרב לנהג ברזל זצ"לעם רבי עזרא  במונית נסעתי פעם
 ואמר לו:

"אתם, נהגי המוניות, צריכים להיות הגדולים ביותר במידת הביטחון בה', כי 
אין לכם עבודה מסודרת. כל מי שרק מגביה את היד לסדר את מגבעתו אתם 

 הגביה יד לעצור מונית... כל כך אתם מצפים ותלויים בחסדי אחרים,חושבים כי 
ממילא, קל לכם לתלות עיניים למרום ולזכות לביטחון בה'... ומי כמוכם, רואים 

 )יחי ראובןבסופו של דבר כיצד מגיעה פרנסתכם... (
 

הדם הוא הנפש, ולא תאכל הנפש עם הבשר. לא "רק חזק לבלתי אכל הדם כי 
תאכלנו, על הארץ תשפכנו כמים. לא תאכלנו, למען ייטב לך ולבניך אחריך כי 

 כה).-(דברים יב, כג תעשה הישר בעיני ה'"

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

 –באזהרתו, קל וחומר לשאר מצוות 

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

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

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

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

 –מוחלטת בהתחזקות רבה ועצומה 

 למה ומדוע?

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

 מתאוה להם.

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

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

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

 עודתו ואחר כך יתפלל.הטריחוהו לחגור, אלא ישלים ס

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

 – ,)(עמוס ד, יב), התנאה לפניו (רש"יוענו: משום "הכון לקראת אליך ישראל" 

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

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

 –ואספר 



 

 ג 

הזמנה לסנדקאות, כמנהג  ייבסקי שליט"א נוהג להעתר לכלהגאון רבי חיים קנ
אביו הסטיפלר זצ"ל. פעם הוזמן לסנדקאות בנתניה בהושענא רבה, לא נענה על 

קר בקור חג אצל חותנו, הגאון רבי שלום יוסף אלישיב זצ"ל, שאל: יאתר. כשב
מנהגו לשקוד על תלמודו כל ליל הושענא רבה ולהתפלל כותיקין. אם יסעד פת
שחרית ויסע מיד לאחר מכן לנתניה, חושש הוא שינמנם ברכב, והלא אסור לישון 
מחוץ לסוכה אף שנת ארעי, משום ש'אין קבע לשנה" (סכה כו ע"א), שפעמים 
שאינו אלא מנמנם מעט ודיו בכך (רש"י). ברם, יתכן שהואיל וכל יסוד חיוב השנה 

תשבו" כעין "תדורו" (סכה, בסוכה מ"בסכת תשבו שבעת ימים" (ויקרא כג, מב), "
שם), כדרך שדר בביתו כל השנה, ובכל השנה מתנמנם אדם ברכב, ולא רק בביתו, 

 –אולי מותר לנמנם ברכב גם בסוכות 

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

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

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

 שעה. שאל: מה בענין הצמאון שלך? אמר לו: משעה שהתרת לי, פג...
למי (נדרים פ"ט סוף ה"א) שרבי ירמיה היה מתיר נדרו, ואחר וכן אמרו בירוש

כך מקימו. ולא ידענו האם עשה כן משום שחשש שהנדר לא הותר כהלכתו, או 
 משום שבקש להקטין הנסיון, לפי שאין היצר תאב אלא לדבר האסור לו.

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

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

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

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

 
"שמר ושמעת את כל הדברים האלה אשר אנכי מצוך למען ייטב לך ולבניך עד 

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

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

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

שאמרו (שבת קנג ע"א): איזהו בן העולם הבא, "ואזניך תשמענה דבר  עדן! וזהו
מאחריך לאמר זה הדרך לכו בו" (ישעיה ל, כא), שבני אדם מספרים בשבחו לאחר 

 פטירתו] ואם כן, "הישר" בעיני אדם ישר הוא גם "בעיני ה' אלקיך"!

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

 קול המון כקול שדי!"

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

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

אינן נביאות הן (ספר הישר לרבנו תם סימן מח, ח) ופוק חזי מאי עמא דבר, צא 
וראה כיצד נוהג העם (ברכות מה ע"א, ערובין יד ע"ב, מנחות לה ע"ב, וברש"י). 

 –ת נה ע"א) ולפיכך אין ממנים פרנס על הצבור אלא אם כן נמלכים בצבור (ברכו

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

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

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

 "אחקור בדבר", הבטיח ראש הבולשת בכניעה.

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

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

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

 בדממה מוחלטת. איש לא השמיע הגה. ראש הבולשת כזב לו.

 פנה ושאל את האיש שלצדו: "מה השקט הזה?"

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

 יחה. אבל הכל יודעים שאיני מספר בדיחות!ודאי, זו בד
רציתי להבהיר שכאשר מדברים על כוחו של הצבור, מתכוונים לאלו 

 שהולכים לטבול לכבוד שבת! לצבור היראים, לאלו שיש להם דעה!

 –ואספר 

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

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

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

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

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

 "יום, ודאי יום", ענה.

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

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

לי עלמא 'אור' לילה הוא [הינו וימא לן דלכהגמרא אומרת (פסחים ד, ע"א) 'דק
 –"אור לארבעה עשר ובדקין את החמץ"] 

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

 והנה שאלנו אדם ושנים ושלושה, ולא סברו כן!

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

 

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

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

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

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

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

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

 פש!נ

 כמה נפלא: התורה תובעת מכל אדם להיות נובהרדוקער!

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

, והפורעים פרצו לחצר הישיבה תוך קריאות רמות ומטר יריות. והסבא גדותיה
 המשיך בהבדלה בנעימה, כדרכו, וטיפה לא נשפכה מהגביע המלא שבידו!

 נך גם את ישיבתו.יכך ח

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

בו קוראים בתורה על מאשי האבות, שאיפה לגדלות, "אימתי יגיעו מעשי למעשה 
שול מדת הבטחון, יאבותי" (תנא דבי אליהו רבה, כה). בטבת ושבט עסקו בח

ובאדר השרישו את מדת האמיצות. מעניני דיומא: "ולא קם ולא זע"! למגר את 
 רתע מפני כל!ילי חת, לא לההפחד והמורא, לקנות אומץ לב מב

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

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

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

 התחשלו באמיצות!

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

 –ה ג ע"ב) (חגיג

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

 צרה!

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

 איזו אמיצות!

 "לא קם ולא זע" במיטבו, אומץ מוחלט!

 הלכתי.

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



 

ד 

 נכנסתי בפתח האפל של חדר הטהרה, וגששתי דרכי.

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

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

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

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

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

 בנשמות הנפטרים. מזלי, שלא הזיקני.

רה. החלטתי שלא אספר על כך לאדם. ירצתי כל עוד רוחי בי, וחזרתי לעי
יאמר שהיתה זו שטות מלכתחילה, ואסור  ידעתי שהשומעים יתפלגו לשנים: חלק

היה להסתכן. והחלק השני יביע ביקורת, איפה האמיצות. אם כבר, מדוע נמלטתי. 
דעתי שהיתה גם היתה אמיצות. והבריחה, חובת ימדוע לא טבלתי. אבל אני 

השעה. נראה אותם מה היו עושים במקומי, אם היו פוגשים ברוח העולה מתוך 
 המים!

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

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

  –היתה זו שטות ש

החלטתי ללכת בחצות הלילה לבית הקברות, ולטבול במקוה שבחדר הטהרה. 
מספרים שרוחות הנפטרים מתגלות שם וטובלות, פחד פחדים, אין מקום מתאים 
יותר להפגין בו אמיצות. הלכתי, נכנסתי, פשטתי בגדי וטבלתי. המים היו כקרח. 

 –חש רגל על ראשי! עליתי באחת ולפתע, עודני מתחת למים, לא תאמין, אני 

 ונפטר מגיח מולי!

 –אין לך מושג מה ההרגשה" 

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

ויסרתי את עצמי, הוכחתי את עצמי: איי, איי, איזה בעל גאוה אתה, בוש 
והכלם! מדוע היית בטוח שבמוחך לבדו צץ הרעיון, שאתה לבדך מסוגל להגותו. 

בחשבון שעוד מישהו חשב כמוך, ועשה כמוך. מדוע חשבת  מדוע לא הבאת
 שאתה ואין בלתך!

 היה זה שיעור שלא ישכח.

 אם לא של אמיצות, הרי של ענוה!

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

הרכב. בראש השנה הישיבה בביאליסטוק היתה ממוקמת בסמוך לתחנת 
הפציצו הגרמנים את ביאליסטוק. תחנת הרכבת נמחתה מעל פני האדמה. 
הצופרים יללו, ועל פי ההוראות השתטחנו כולנו מתחת לספסלים, כאילו היה בכך 
כדי לגונן. היה זה בחזרת התפילה, במוסף של ראש השנה. המשגיח עבר לפני 

ת ישראל". ואני זוכר, כאילו היה בה ושרר את "היה עם פיפיות שלוחי עמך בייהת
זה היום: הצופרים מיללים, ההפצצות מרעידות את הקירות והשמשות, ואנחנו 
שרועים מתחת לספסלים, והמשגיח משורר בנעימה, ברגש ובתחנה, ואף רעד קל 

 לא מרטיט את קולו!
 ממש: "לא קם, ולא זע"!

 לא התפעל, כמלא נימה!

 סיונות שהתרגשו עלינו במלחמה!זוק זה נתן לנו לקראת הניאיזה ח

 (והגדת)

 

 "נתון תתן לו"

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

 בביתך עד השנה הבאה.

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

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

 הפחות את פרוש המלים.לבחון האם יודעים הם לכל 

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

 תמה: דבר כה פשוט אין הרבי יודע?!

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

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

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

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

 צמר?!"תמהתי: "בקיץ, מעיל 

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

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

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

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

השבתי בפתגם מהגמרא: "רבי לא שנה, רבי חיא מנין לו" (נדה סב ע"א) 
[לאמר: רבנו הקדוש היה רבו של רבי חיא הגדול, וכל תלמודו ממנו. אבל לעניננו, 

עוד] לא [עברה] שנה [מאז היית פה! ואני  פרשתיו כך:] אתם טוענים: "רבי [הרי
עונה לכם] רבי [יש רבנים ותלמידי חכמים] חיא [הזקוקים למחיה] מנין לו", מנין 

 ישיגו פרנסתם!

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

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

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

 חכם האיש.

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

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

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

 לא".

 נאות: "אדרבה, נשמע".

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

 ענה: "הבוקר, מדוע?"

 שאלתי: "והתפללת שתצליח?"

 ענה: "ודאי! למה אתה שואל?"

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

 אמר: "שלשום, מה הענין?"

 "וגם אז התפללת שתצליח?"

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

עניתי: "ודאי, לשותפות יששכר וזבולון. אבל, אסביר לך. הרי יודע אתה 
שמשפטיו של הקדוש ברוך הוא במדה כנגד מדה, ובמדה שהאדם מודד מודדים 

אומר לאדם: ארבעה שלי [הלוי והגר והיתום  לו מן השמים. והקדוש ברוך הוא
והאלמנה] כנגד ארבעה שלך [בנך ובתך עבדך ואמתך], אם אתה משמח את שלי 

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

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

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

 שנה, סדר צריך שיהיה!

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

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

 ויעתר בכל פעם שתבקש!"

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

 (והגדת)

 בדרך הדרוש  

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

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

 . כאן עד השם את למוחק אזהרה זה אלא המזבחות

 סלקא וכי עומדת במקומה הקושיא אכתי לכאורה והנה
 ידוע דהנה לפרש ויש. השם את מוחקים שישראל דעתך
 במסכת דאיתא כמו היתר כנגדו דאין איסור שום דליכא

 אפשי אי אדם יאמר אל דאמרינן משום הוא והטעם. חולין
 ה"הקב עשה לכך אסרתה התורה אבל אפשי רק חזיר בבשר
 האיסור של טעמו שנדע כדי היתר דבר נגדו איסור דבר לכל
 טעמו כלל יודעים היו לא אם אבל. ממנו יפרשו כן פי על ואף
 דבר עליו שקצה כאדם רק כלום רבותא היה לא האיסור של

 . בזה נסה לא מעולם כי מאוס

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

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

  :השם

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

 יוכל שהמנהיג כדי כלל שבדרך, מבאר הקדוש החיים האור רבינו
 וימאסו, הבא עולם חיי המנחילה בדרך שיבחרו העם את להוכיח
 את ויטעם וידע יכיר שהמנהיג צורך יש, הזה העולם של בתאוות
 היה אם, האנשים יגידו, העולם את מכיר איננו אם כי, הזה העולם
. בתענוגיו מואס היה לא הזה העולם של הנאות טעם טועם

 טבע כי, הבא עולם חיי את גם שיכיר צורך גם יש, ובמקביל
 מה ומספר, מסוים במקום שהיה לאדם יותר להאמין האנשים

 . אמונה מתוך כשמספר ולא, עיניו שראו
, לשמים עלה שהוא, לכך הקלאסית הדוגמא הוא רבינו ומשה
 ועשיר גדול מלך' היה שהרי - הזה עולם תענוגי גם לו היו וגם
 יאמינו, בטוב לבחור אומר רבינו כשמשה ולכן', גדול וגיבור גדול
 .דבריו את ויקבלו ישראל בני לו

 פשוטו שלפי', אנכי ראה' המילים את האור החיים מפרש ובזה
 שנותן והקללה הברכה על מוסבת' ראה' תיבת, מקרא של

 . לפניהם
 לתיבת נסמכת' ראה' שתיבת לפרש מוסיף האור החיים אולם

 רבינו משה כי ויתבוננו שיביטו, ישראל לעם להורות כדי', אנכי'
 משה כי, והקללה הברכה בין הבחירה את לפניהם שנותן זה הוא
 חיי את וגם, הזה העולם חיי את גם ראיתי להם אומר רבינו

 לבחור ויסכימו לתוכחתו אזנם את יטו זה ידי ועל, הבא העולם
, העולמות שני את הכיר רבינו שמשה וכמו, והטוב הברכה בצד

 . העליונים בחיים לבחור והעדיף
 

 )כו, יא" (אנכי ראה"
 ממני פירוש: אנכי', 'ראה "דבר אחר,: כאן הטורים בבעל איתא
 . תעשו" וכן תראו
 של הדרך זה ואין, יעשו ומה יראו מה אלו דבריו להבין וצריך
 ויש, ישראל לכלל אלו סתומים דברים לומר האדם מכל העניו
 משניות סוף' ישראל תפארת'ב המובאת העובדא י"עפ להבין

 מלך היה במדבר ישראל שהיו שבזמן, מקומות ובעוד קידושין
 במעלות מלא, הוא נפלא איש איזה, רבינו משה על ששמע אחד

, רבינו משה פני את לצייר שילך אחד צייר ושלח, וחמודות טובות
 הבקיאים אנשיו את המלך קרא, התמונה עם הצייר חזר וכאשר
, פניו על רואים הם מה הציור י"עפ לו שיאמרו, הפרצוף בחכמת

 והמלך, טוב דבר שום בו ואין מאוד מושחת אדם שהוא לו וענו
 או, יודעים אינם שהחכמים או, ואמר מאוד נתרגז זאת בשמעו
, אחר צייר לשלוח והחליט, נאמנה מלאכתו עשה לא שהצייר

 עד המלך נרגע ולא, ממש ציור אותו עם זמן לאחר השני וחזר
 ארוכה דרך בעצמו שנסע
 ולראות רבינו למשה להגיע
 וכאשר, האמת מה מקרוב
 הציורים שבאמת ראה הגיע

 רבינו משה את ושאל, נכונים
 שאמרו מה אודות על בעצמו

 בו היה נולד כאשר כי, אמת הכל, רבינו משה לו וענה, הבקיאים
, הליכותיו כל את לשפר עצמו על שעבד אלא, הרעות המדות כל

 אדם יאמר שאל, ישראל לכלל כאן משה שאמר מה מובן ולפי זה
 יתגבר אלא, הרע בטבעו שנולד מצד לו באים שחסרונותיו

 '.יעשו וכן יראו ממני' אמר ז"וע, מדותיו לשפר עצמו על ויעבוד
 )לבי הגיון(
 

' ה מצוות אל תשמעו אשר הברכה את"
 )כז, יא" (אלקיכם

 השחר ברכות אמר אחד איך פעם ראה ל"זצ מצאנז ק"הרה
 את. "בתורה שכתוב מה לו הזכיר. שמע לא אחד ואף, בלחש
" תשמעו אשר, "יום בכל אומרים שאנחנו הברכות את -" הברכה

חלק " אלקיכם' ה מצוות אל, "אמן לענות ושיכולים שישמעו -
 .לקיום המצוות גם זה שייך

 

 ) א, יד" (אלקיכם' לה אתם בנים"
' בן' שהוא תמיד הזוכר כי, ישראל לבני הוא נוחם כטללי זה פסוק
 ידאג לא -מחסורו  כל וממלא, לכל ומפרנס הזן - שבשמים לאביו

 ולא. אותו הקורות כל את ושמחה באהבה יקבל גם, עתידו על
 הוא יודע שהרי... בגורלי עלה שכך לי אוי לומר עצמו יעמיד
 לו לטוב ממעל משמים בחשבון שהכל שלמה באמונה ומאמין

 נשברה לטובתי) ד ג הוריות ירושלמי( שאמרו וכמו, הימים כל
 תרום וממילא, גורלו במתת ויעוז ישמח כזה באופן פרתי רגל

 וברכה לטובה יתהפך והכל הדינים כל יומתקו, קרנו ותגביה
 .ממש' ִנגלה'ב
 )הפרשה באר(
 

 שעריך באחד אחיך מאחד אביון בך יהיה כי"
 )ז, טו" (בארצך
 כדי אחד לכל ומשפיע, בשר לכל לחם נותן הוא ברוך הקדוש
 את ממנו נוטל הוא ברוך הקדוש, חטא האדם אם אולם, פרנסתו
 להתבזות צריך והוא. אחרים אצל ומפקידו, לו המגיע ממונו
 שזה הכסף את מעשירים לבקש כדי, למקום ממקום ולנדוד
 . שלו בעצם

 תלוי, מעותיהם איסוף עבור לנדוד העניים שצריכים המרחקים
 רק לנדוד להם שמספיק כאלה יש, שלהם החטאים ברמת
 כאלה גם ויש. בארצם לעיר מעיר לנדוד צריכים אחרים. בעירם

 . לארצם מחוץ גם לנדוד שצריכים
 עשיר אצל מבקש והוא מעט שיתבזה מספיק לפעמים, כן כמו

, שלו משפחה קרוב שהוא
 לבקש צריך הוא ולפעמים

 העשירים סוגי וגם, זר מאדם
. קשים וחלקם רכים חלקם
 החטאים רמת לפי נקבע הכל

 חטא שהאדם וכמה, שלהם

לעי"נ 
 בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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 .יותר קשה "בנק" עם נופל הוא, יותר
 הפירוט כל את רמז בדרך' הק החיים האור רבינו מפרש ובזה

 מתכוון שהפסוק', בארצך שעריך, באחד אחיך, מאחד' בפסוק
, כסף לבקש כדי לעבור צריך שהאדם הביזיונות על דרגות לרמז

 משפחה קרוב שהוא עשיר -' אחיך מאחד. 'הכבד אל הקל מן
 לפחות אבל, בשבילו זר שהוא עשיר -' שעריך באחד. 'שלו

 אלא, בעירו נמצא שלא עשיר -' בארצך. 'שלו בעיר נמצא
 .החטאים לפי נקבע המרחק, הדרך זה על וכן. ארץ באותה

 

 )ז, טו" (אחיך מאחד אביון בך יהיה כי"
 מחמת בהם יזלזל ולא, ישראל בעם המיוחדים הם העניים
 לזכות כדי, עני, העני את עשה יתברך' ה, ואדרבה. עניותם
 .גיהינום של מדינה את הנותנים ולהציל צדקה במצות אחרים
 מאחד' הוא כי לדעת עליך' אביון בך יהיה כי' התורה ומרמזת

 שהקדוש, ישראל כלל מחשובי, שבאחיך מהמיוחדים' אחיך
, ישראל עוונות על לכפר בשביל, לסבול אותם ייעד הוא ברוך
 לרוממם אדרבה אלא, ושלום חס בהם לזלזל לך אין ולכן

 .האפשר בכל ולנשאם
 )החיים אור(

 

 )ז, טו( לבבך" את תאמץ "לא
 ולבו, כספית במצוקה וידידו חברו את הרואה אדם לפעמים יש

 לשאת יכול שאינו מצב להיות ועלול. רחמים מתוך עליו נכמר
 אשר המועקה את להפסיק רצון ומתוך, זו כבדה הרגשה בלבו
 . סיוע לו מגיש הוא הרי, חברו של הקשה מצבו מחמת בלבו
 את ובראותם, זולתם על שמתאכזרים אנשים ישנם, מזו יתירה

 שמגישים הסיוע ואחרי, רחמים בהם מתעוררים, מצוקתם
 .עליו להתאכזר שוב הם ועלולים יכולים, לנצרך

 לא מלשון, לבבך" את תאמץ "לא: התורה מזהירה זה ועל זה על
 אך תהיה לא הצדקה בנתינת שהמטרה ואומץ, חוזק ללבך תתן
 להתאכזר בשביל לא ובוודאי, שבלבך המועקה את להסיר כדי
 .עליו

 )התורה על שפתי כהן י"עפ(
 

 )ז, טו( האביון" מאחיך ידך את תקפוץ "ולא
 אומר היה -" אביון'ה אחיך'מ דך'י קפוץ'ת א'ל" של תיבות ראשי
 ללמדנו". תהלים" אותיות הן - ל"זצ ין'מרוז י"מהר ק"הרה

 צריכים אלא, חובתו ידי יוצא אדם אין, בלבד תהלים שבאמירת
 .בפועל" לו ידך את תפתח פתוח" לקיים ועושה אומר להיות

 )התורה על(
 

 )ט, טו" (האביון באחיך עינך ורעה"
", לו תתן ולא, "בדיקות בשבע עני כל ותבדוק זו בדרך תלך אם
 ויפשפשו בשמים אותך גם יבדקו'", ה אל עליך וקרא" לך דע אזי

, ותיענש חטאים אצלך גם ימצאו", חטא בך והיה" ואז, במעשיך

 .אחריך יבדקו לא בשמים גם, במעשיו לבדוק בלי תתן אם אך
 )מניקלשבורג הרבי רבי שמעלקא(

 

 נתן אשר אלוקיך' ה כברכת ידו כמתנת איש"
 )יז, טז" (לך

 משל דרך על), הי"ד כהנא מוהרי"א הרה"ק( מצינו נחמד ביאור
 הרי, מעות של אדיר סכום שמעון של מידיו שקיבל לראובן
 עצמו לשמעון אלא, שמעון של' לידו' ראובן יודה שלא פשיטא

 -' היד בעל' אלא, הגדול הסכום את לו נתנה היד לא כי בידעו -
 למי ויהלל ראובן לו יודה כן על', נותן'ה הוא, שמעון חברו

 בכל לזכור לנו יש, כיוצא בזה... לבו ברוחב ידו מתת לו שהעניק
 למתת - מאידך או' בוס'ה של שכרו למתן ונקווה נייחל שלא, עת
 זה הנותן של' כ'ידו אלא אינם הללו כי', צדקה נותן'ה של ידו

 אף' (ה'נותנים הם ולא, לכל ומפרנס הזן ובעצמו בכבודו הקב"ה
 מיהו לדעת לנו יש היטב מ"מ, הטוב' ב'הכרת נצטווינו שבוודאי

 כשחברו, וכגון, למוטב בין לטוב בין אמורים הדברים)... ה'נותן'
 לו להשיב בחברו יקום אם הניזוק ייחשב לטיפש אך, ח"ו מזיקו
 מחשבה מתוך, בלבו טינה לו נוטר יהיה אם עכ"פ או, כגמולו
 לו אין. הזאת הגדולה הרעה את עליו הביא אשר הוא שרעהו
 שנשלחה, המכה ׳יד׳ אם כי אינו שרעהו ולהשכיל להבין אלא
 ...ממרום אליו
 קם והכלב, במטה מכהו בעליו אשר לכלב להמשיל אמרו כבר

 בזה ומעניש נוקם שאינו די לא, והנה, המטה את ונושך בחמתו
 שיניו בעקירת פיו את הוא פוצע אף אלא - הכהו אשר בעליו את
 הוא אותו' מכה'שה להבין דעת לו שאין מפני וזאת, דם זוב עד

 לבעליו' אמצעי' אלא שאינו המטה ולא, במטה המחזיק האדם
 שבעקבתא:) מט סוטה( חז"ל אמרו ולכן. ידו על להכות

 כל אשר' הדור פני' הוא כן כי', הכלב כפני הדור פני' דמשיחא
 לו משיב ע"כ עוול לו עשה שחברו בנפשו ומדמה חושב אחד

 כך לו עולל אשר שחברו לבו אל ישים לא ומדוע. בראשו כגמולו
 בכדי - זה במקל הכהו הקב"ה אשר בעלמא' מקל' אם כי אינו וכך

 יבוא אשר במקום' חכמתו'ב והוא, אליו לבו את ולקרב לעוררו
' מחלוקת' מגלגל הריהו אליו' ה דבר את ולשמוע להתעורר

 ... בעולם
 האדם של ידו שמתנת כשם ידו כמתנת איש הכתוב דבר וזה

 ה׳ בברכת הוא כן. ה׳נותן׳ האדם של אלא ה׳יד׳ מתנת אינה
 והוא, זאת הייתה ה׳ שמאת יבין מקבל האדם כאשר אלוקיך

 .לך נתן אשר יתברך שמו
 לו מביאים ידיו מעשי לא - אדם של פרנסתו נאמר לגבי כן

 שכתב וכעין... הם שמים בידי' ידיו' מעשי אף כי, הפרנסה
 יתברך בהשם שיבטח וצריך) 'השמחה שער' (צדיקים ה'ארחות
 אשר יחשוב אלא, בהם יבטח ולא, וכעסקיו כמלאכתו שיצליחהו
 אדם כמו, יתברך ה׳ מאת לפרנסתו ׳דרך׳ הם ועסקיו מלאכתו
 מן בא הכח אין, העץ חותך שהגרזן אע״פ, בגרזן עצים הבוקע
 .העץ בו לחתוך הברזל עם הבוקע האיש מן אלא, הברזל

 )הפרשה באר(



 

 ~1 ~ 
  

 נפלאים  יםסיפור
 ראהפרשת 

 
 ) יז, יב..." (תוכל לא"

 .)אונקלוס תרגום( רשו" לך "לית
' ה לקול שבשמיעה עמוקה תובנה התורה לנו מחדדת זה בפסוק

 .מהאדם הנדרשת העצמית השליטה ואת
 ח"ת, המוסר בתורת התמידי בעיסוקו ברבים שנודע אחד היה

 כוחותיו שאב מהם הקודמים, דורות מגדולי תורתו שינק מופלג
 אחת לפעולה אף להניח ולא דבר בכל לעיין, מעשה בכל להתבונן
. ורוחו בגופו ומושל יצרו על לאדון הפך עד מאליה להיעשות

 הם וכיום וחינכם אילפם תלמידים להמון רוחני אב הפך לימים
 עבודת שנות לתשעים זכה. ובסילודין ברטט שמו מזכירים

 התכנס שלעתים עד עזה בתשישות היה נתון ימיו בערוב. השם
 לעשות עת עתה כי לשכנעו הצליחו לא וסובביו, עצמו בתוך

 אשר מרפא סמי נטילת עת בהגיע, אלמונית או פלונית פעולה
 מסילות למצוא הבית בני ניסו, בתוקף סירב עמו להיטיב בכוחם
. אין ועצה כוחותיו אזלו אשר הגדול האיש של הגדול ללבו

 ביכולת, בזיכרון פוגעת לקה בה שהמחלה הרופאים הסבירו
, והתנהגות בתפיסה שינויים, השיפוט ביכולת, החשיבה

 עד. עלינו לא, ועוד והרגשית השכלית היכולת התדרדרות
 מבני ביקש ממקורביו אחד. והגאוני הפשוט הפתרון שנמצא

את  ביטלו הם, באוזניו מה דבר ללחוש לו יינתן כי המשפחה
 להשפיע עליו ניסו רבים עמו, שוחחו הרבה, וכל מכל בקשתו
 כי שהבטיח לפני לא שנענה עד שוב ביקש הועיל. לא ומאום
 כי באוזנו ולחש המקורב ניגש. לא ותו מספר משפטים ילחש
 ללכת מוכן אינו בריאותו שמירת על והאחראי בו המטפל האח
 והנה, הנדרשות התרופות ליטול את הרב שיסכים עד לביתו
 משפחתו, חיק ואל ביתו אל לשוב האח חפץ, מתאחרת השעה

 .את תרופותיו הרב שייטול הוא עד נמנע אך
 משפטים עשו רבים ואנרגיה שכנוע ימי עשו שלא מה והנה

 הזדקף, רחומה ארשת הרב של פניו לבשו ברגע בו, האלו בודדים
 הסכמתו והביע לפניו אשר את ויודע וצלול כבריא בכיסאו
 לא אבל כולן, יכולותיואת  שאיבד חולה ישיש. התרופות לנטילת

 נשלט לכאורה כשהוא וגם. חייו כל עמל עליו הזולת כבוד את
 .קנייניו על שולט הוא לגמרי
 האחרון לחוליו הדור מצדיקי אחד נפל אחרת בעיר משם הרחק
 רבות ושעות למיטתו ריתקוהו ותשישותו מחלתו. קם לא ממנו
 פעם לעוררו המליצו הרופאים, כוחות באפיסת נם ולא נם היה

 באוזנו המשפחה מבני אחד שלחש עד. הצליחו ולא ניסו בפעם
 כארי ממיטתו הלה זינק עין כהרף, שמע קריאת זמן סוף סבא
 עמוקה. בכוונה שמע קריאת וקרא מלכו לפני כנתין נעמד

 )משיתיהו המים מן(
 

 )א, יד" (אלקיכם' לה אתם בנים"
 זקוק מה לשם: רבי, זיע״א חיים״ ה״חפץ את יהודי שאל: מסופר
, עצמם לבין בינם החסידים ואף, ומתנגדים לחסידים העולם
 ומהם, בתפילה עבודתם שעיקר מהם, רבות לקבוצות חלוקים
 בשמחה שלהם ה׳ עבודת עיקר ומהם, בתורה עבודתם שעיקר

 ?רבות כה קבוצות צריך מה לשם, וכו׳
 הקיסר  את  שאל , אותי  שואל  שאתה  עד : חיים  החפץ  השיב

, סוסים רוכבי מהם? חיילים סוגי הרבה לו יש מה לשם, הרוסי
, באוניות ומקצתם, במטוסים מקצתם, בתותחים יורים מהם

 - חיים החפץ המשיך - זאת אין. וכדו׳ רגל הולכי חיילים ובחלקם
 שהרי, שונה בדרך למלחמה לקיסר מועיל וסוג סוג שכל אלא
, מטוס מתוך הנלחם בחייל להילחם בכוחו אין, רגלי ההולך חייל

 כמה של ממרחק אף מלחמה לנהל בכוחם, בתותחים והיורים
 תפקיד, בחצוצרות המריעים הקיסר חיילי ואפילו, פרסאות

 הנלחמים החיילים לב את הם מחזקים שבתרועתם, להם חשוב
 אנו גם נחלקים - חיים החפץ סיים - כך משום. הקרב בשדה
 תורם ואחד אחד וכל אלקינו לה׳ אנו בנים אבל, שונים לסוגים

 .היצר במלחמת ננצח ויחדיו, ה׳ לעבודת חלקו את
 )עונג לשבת וקראת(
 

 )כא, יד" (נבלה כל תאכלו לא"
 הלכו, בממון לתמכו ישראל מעניי אחד עבור שהשתדלו בעת
 דב' ר ר"והג מגור" ם"הרי חידושי"ה, מאיר יצחק רבי ק"הרה

 שישתתף ממנו לבקש כדי הגבירים אחד אל, מוורשה מייזליש
 .במצווה

 בארוחת לבו וסעד הלה ישב, הגביר של לביתו שנכנסו בעת
 הגביר. לבבי' בתיאבון' לו ואיחל" ם"הרי חידושי"ה נענה. צהריים
 חידושי"ה לפני במבוכה התנצל, ומצוות תורה שמר שלא
 לא, וטרפות נבלות כעת אוכל שהוא יודע היה שאילו", ם"הרי
, מאיר יצחק רבי השיבו", אדרבה. "מאומה לו מאחל היה

 לתיאבון מומר שתהיה מוטב, לתיאבון שתאכל לך איחלתי"
 "...להכעיס מומר תהיה מאשר
 מייזליש דב לרבי מגור הרבי נענה, הגביר של מביתו יצאו כאשר
 של הירוד הרוחני ממצבו ידעתי לא שכלל היא האמת: "בהנאה
 והשכל דעה חנני ה"והקב לטובה הייתה כוונתי ה"שב אלא. הלה

 )תחילה במחשבה(  ."כהוגן לו להשיב
 

" ידך את תפתח פתח כי... ידך את תקפוץ ולא"
 )ח ,טו(

 יד" ספר בשם, דרוש בדרך פירוש הביא" צדק משפט" בספר
 בא שכשהאדם) ה"פ, רבה קהלת( במדרש אמרו, הנה": יוסף

 דהיינו. פשוטות ידיו מהעולם נפטר וכשהוא, קפוצות ידיו לעולם
 ידיו כשנפטר אבל, הכל את שינחל הוא חושב לעולם כשבא

 .כלום נטלתי לא כאומר, פשוטות
 כי", האביון מאחיך ידך את תקפוץ לא: "הכתוב שאמר זהו

 תפתח פתח" לבסוף הרי כי, לך יועילו לא והקמצנות היד קפיצת
 ואם כן. העולם מן פטירתך בעת ילווך לא וזהב וכסף", ידך את
 לפניו צדק"ש לך יועיל וזה, ידך את כעת שתפתח יותר טוב
 ".יהלך

 ד"לגאב - ש"להרא' חיים ארחות'ה על - הלכה משנה בפירוש
: הבא הסיפור הובא, ל"זצ קליין מנשה רבי הגאון אונגוואר
 קמצן וגם גדול עשיר היה אחד, אחים שני היו שפעם מסופר
 חילק לו שהיה מה וכל גדול עני היה והשני, צדקה נתן ולא גדול

 בעל, ל"זצ הורביץ פנחס רבי לפני העני אשת ובאה, לצדקה
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, לצדקה לו שיש מה כל שמפזר בעלה על בטענה, ההפלאה
 .ברעב מתים וכמעט ובניו אשתו ומזניח

 האח את שאל וראשונה, לפניו האחים שני את זימן ההפלאה
שאלו . ומפרנס זן ה"הקב ה"ב, לו אמר? פרנסה לך יש האם העני

 הבית את מזניח שאתה עליך קובלת אשתך למה הרב אם כן
 כל) "ד, ב איוב( כתיב! רבי: ואמר העני התבייש, הכל את ומפזר
 אחד יום שוב) י"מ ב"פ אבות( ושנינו", נפשו בעד יתן לאיש אשר
 כל ולכן, שלי האחרון היום ו"ח זה אין אם יודע ומי, מיתתך לפני
 !ימות מתי יודע אדם אין כי, לצדקה נותן אני לי אשר
 אין למה, עשירות ה"הקב נתן ה"ב לך, השני האח אל הרב פנה
 והרי, גדול ודוחק צער חיי חי שממש העני לאחיך חלק נותן אתה

 ).ז, נח ישעיה" (תתעלם אל ומבשרך"
 כ"סה, כמה יודע מי לי שיש חושבים העולם, רבי, העשיר השיב

 עם ואני, דולר מיליון וחצי שניים לערך מגיעים שלי הנכסים כל
' ה יאריך ואם, דולר אלף חמישים לערך לשנה צריכים משפחתי

 עוד לי יש הרי, חמישים בן עכשיו ואני, ועשרים מאה עד שנותי
 אינו, לשבעים הכסף ונחלק בואו, ועשרים מאה עד שנה שבעים
 ...צריך שאני למה אפילו מגיע
 העני אתה, יקרים אחים שמעוני, ואמר קצת ההפלאה חשב

 אני, נפשו בעד יתן לו אשר וכל למחר תמות שמא מפחד שאתה
 ואם שנה שבעים לך מלאת עד במהרה תמות שלא עליך אתפלל
, טובים ומעשים מצוות לסגל תוכל ולכן, שנה שמונים בגבורות

. לפרנסם שנתחייבת וביתך אשתך תפרנס אלא הכל תפזר ולא
 שנה ועשרים מאה שתחיה מפחד שאתה העשיר האח ואתה
 תחיה לא צדקה תתן לא אם כי, תדאג אל, לפרנסתך לך יהיה ולא
 . העני לאחיך ותן קצת להפריש ותוכל, שנה ועשרים מאה

 )באהבתך להתעדן(
 

 )י, טו" (לו בתתך לבבך ירע ולא"
 זיע"א מקוזמיר יחזקאל רבי הרה"ק נתן ביניהם הפגישות באחת

 שמחה בוניםרבי  להרה"ק) להריח טבק( טאביק שמעק א
 בתוך שמת מה: יחזקאל רבי את רש"ב שאל. זיע"א מפרשיסחא

 שמתי: מקוזמיר הרה״ק לו ענה? כל כך טוב מריח שזה הטבק
 )יחזקאל מאמר( .לו" בתתך לבבך ירע ה"ולא את בתוכו

 

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

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

 .בצדקה הרבה לעסוק שמחוייב מרובין כשנכסיו שכן וכל
 וכשיהיה, כעת נותן לא אני קשה המצב עכשיו: אומר האדם אבל
 .ה"בעז הרבה יתן אני לי

 שמע. תורה בן לבחור בתו את שאירס כפרי היה שפעם מספרים
 וירד לקנות ניתן היכן בירר, לחתן ס"ש שנותנים מנהג על הכפרי
 עוז' ס"ש קנה ואכן, החתן אל ולשלחו ס"הש את לקנות, העירה

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

 רק, הפקיד אומר. ללכת ורוצה" זה את לי תשלח" לפקיד נותן...ו
, בולים להוסיף צריך אדוני לו ואומר המשקל על זה את שם, רגע

" הרבה שוקל וזה כבד זה כי" הפקיד אומר למה., הכפרי שואל
 הכל תגיד" הכפרי לו אומר, שקל של אחד בול רק שמת ואתה
 החבילה? אומר אתה מה! מדבר שפיך מה אוזניך ישמעו? בסדר
 !...כבד יותר יהיה בולים נוסיף אם, נו? כבידה
 תן! בולים תדביק? יגיע שהכסף רוצה אתה, ה"הקב אומר

 ובכל מעשיך בכל אלוקיך' ד יברכך הזה הדבר בגלל כי! "לעניים
 החבילה עכשיו, קשה עכשיו? האדם אומר ומה!" ידיך משלח
! כבדה יותר תהיה החבילה הרי לצדקה כסף יתן אני ואם כבדה
 ...נבער כפרי כאותו נהיה לא הבה

 

 )יא, טו" (הארץ מקרב אביון יחדל לא"
 אתם, שמעו: ואמר בדרשתו פעם הכריז מקעלם המגיד

 תתנו לא ואם לעניים צדקה לתת השם למען תראו עשירים,
, מרעב יגוועו והעניים נפש עד מים הגיעו השנה כי לכם דעו להם
 דעו, הזה הדבר אכפת למי ימותו הם אם יש מה תאמרו ואם
 כי" ומבטיחה אומרת הקדושה שהתורה, המגיד הכריז שוב, לכם
 ואם עניים שיהיו בהכרח כן ואם", הארץ מקרב אביון יחדל לא

 את לתפוס מוכרחים אתם תהיו ברעב לגווע לעניים תתנו
 ...האביונים אתם ותהיו מקומם

 

 )יג, טז" (ימים שבעת לך תעשה הסוכות חג"
 בעיצומו, אחת שפעם סיפר א"זיע מאוסטרופולי שמשון רבי
 מתהלך המשטין השטן הרע היצר את פגש אלול חודש של

 השיב"? פניך נפלו למה" שמשון רבי אותו שאל. נפולות בפנים
 ועכשיו ישראל בני את ברשתי ללכוד עמל אני שלמה שנה: "לו

 ומגבירים מרע בסור עסוקים וכולם התשובה ימי כשמתקרבים
 ".לטמיון יורד שלמה שנה שעמלתי עמלי כל, טוב העשה את

 שאלתי. משמחה צוהל הוא והנה בו פגשתי תשובה ימי בעשרת
 נח שלא לו וענה? עושה זו מה לשמחה, שמשון רבי מספר, אותו
 שכל הוגן זה שאין מעלה של דין בית לפני וקבל ועלה, שקט ולא
 את שמביאה בספינה חור לנקב רשות וקיבל, לריק יגיעו

 החג מצוות את לקיים יוכלו שלא להכשילם כדי האתרוגים
 משחור חשך ועתה בשלישית בו פגע הסוכות חג בימי. הקרב
 עלתה והרי עצב אתה מה מפני" שמשון רבי לו אמר. תוארו

 האתרוגים כל כי. לעצמי בור חפרתי" לו אמר"? יפה מזימתך
 וכל בלבד בודדים אלא נשארו ולא בספינה המים ידי על נפסלו

 במחיר והרבו האתרוגים את לקנות משלחות שלחו הקהילות
 שזכו והקהילות, מתכשיטיהן נתנו נשים ואפילו מגביות וערכו
 ערב עד מבוקר עמד הקהל וכל מאוד שמחו האתרוג את לרכוש
 גדול רעש עשה זה וכל מינים ארבעה במצוות לזכות כדי בתור

 את משברים כאילו הרגשתי בו שנענעו נענוע שכל עד בשמים
 )החסידות ממעיין( ".עצמותיי
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com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

 "ליראה את ד' אלוקיך כל הימים" (יד, כג)
שנה, היה  350-רבי משה גלאנטי, ראש רבני ירושלים לפני כ

צדיק וחסיד וגם חכם בשבע חוכמות העולם (הלא הן: חוכמת 
ההיגיון, המספר, המידות, הטבע, התכונה, הניגון וחוכמת 

פרט לשייח' ערבי שגם הוא האלוקות) לא היה כמוהו בדורו, 
מי שהיה חולה  –התמצא בשבע החוכמות. ויתירה מכך 

בביתו, בא לשייח' וביקש ממנו להתפלל לרפואתו. השייח' 
התבודד שעה קלה, ואמר "זה יחיה" או "זה ימות", ותמיד קלע 

 למטרה, כמו להבדיל רבי חנינא בן דוסא.
ייתכן שנגלו כאשר הגיעו הדברים לאוזני ר' משה, תמה: כיצד 

לפני הגוי תעלומות ספרי החיים וספרי המתים, ואפילו יהודים 
 משחרים לפתחו?!

הלך הרב לבית השייח'. הלה קיבלו בכבוד גדול, וכאשר 
התיישבו אמר: "שמעתי עליך כי איש חכם אתה. האם יש לך 

 ידיעה בחוכמת ההיגיון?"
הרב השיב כי ה' חננו מעט באותה חכמה. השייח' החל 

קרו, וראה כי כל הגיונו הוא כאין וכאפס לעומת היגיון הרב. לחו
 הוא ביקש ללמוד ממנו עוד ועוד עד שהיום העריב.

למחרת נכסף השייח' לחוכמת המספר ושלח את מרכבתו 
להסיע את הרב. הם נשאו ונתנו בחוכמת המספר, ושוב נוכח 
השייח' שאין חקר לחכמת הרב. וכך נפגשו מדי יום ור' משה 

 ם את השייח' בשאר חוכמות העולם.החכי
לבסוף השייח' שאל: "האם יש לך ידיעה בחוכמה השביעית, 

 הלא היא חוכמת האלוקות?"
 "תהילה לה', בקי אני מעט באותה חוכמה".

 "נא למדני חוכמה זו עד תכליתה!" ביקש השייח'.
"חוכמה זו עלתה לי ביוקר רב", אמר הרב, "ולכן לא אלמדה 

 בחינם".
זו חוצצת ביני לבין שלמות ההשגה", אמר השייח', "ידיעה 

 "אמור לי את שכרך, ואוכל לתת לך ממון ככל שתחפץ".
"חלילה לי למכור את החוכמה תמורת ממון!" אמר הרב, "אני 

 מוכן ללמדה רק תמורת חוכמה אחרת".
 "ומה היא?", תמה השייח'.

"מכיר אתה בחולים אשר התפללת עליהם, אם יחיו ואם לאו. 
וכמה זו נעלמת ממני. אם תלמדני אותה, אלמד אותך את ח

 חוכמת האלוקות".
"הקשית לשאול", קדרו פני השייח', "לא אוכל לגלותה לשום 

 נברא".
"אם כך", אמר ר' משה גלאנטי, "גם אני לא אוכל לגלות לך 

 את החוכמה השביעית!"
 "אבותיי השביעוני שלא אגלנה בעד שום הון שבעולם".

וכרה בעד ממון, אלא מחליפה בחוכמה אחרת. "אין אתה מ
 אבותיך לא השביעוך על דעת כן".

 
 

לאחר הפצרת הרב, נעתר השייח' ואמר: "אם כן, שמע בקולי. 
לך לביתך וקבל על עצמך תענית ליומיים. בארוחה המפסקת 
לא תאכל בשר ולא תשתה יין. ביומיים הללו תטבול בבוקר 

 ובערב".
 הרב. "אעשה כאשר דיברת", הבטיח

"לך לשלום", אמר השייח', "וביום השלישי אודיעך מהו הסוד 
 הנורא".

הלך הרב לביתו, וצם במשך שלושה ימים. בבוקר לאחר 
 התפילה בא לשייח'.

השייח' חרד לקראתו, ולאחר שווידא שהרב קיים את התנאי 
ואף הוסיף עליו, אמר: "בוא נטבול בטרם נבוא למקום 

 הקודש".
לביתן מלכותי עם שער כסף מגולף  לאחר שטבלו הגיעו

בפיתוחי חותם. השייח' הוציא מכיסו מפתח כסף ואמר: 
 "היזהר להיכנס לביתי במורא, כמוני".

הוא פתח את הדלת, ואז התגלה אולם מפואר ביותר, וממול 
תלויה פרוכת רקומה באבנים טובות ומרגליות, השייח' נכנס 

 בחרדה והשתחווה שבע פעמים כנגדה.
ד מאוד, פן יש שם עבודה זרה. השייח' פנה אליו בקול הרב חר

נמוך: "קרב אל ההיכל, הסט את הפרוכת, ותמצא את 
 מבוקשך!"

הרב קרב, הסיט את הפרוכת ולפניו נגלו דלתות זהב 
משובצות יהלומים. הוא פתח אותן וראה לוח זהב מרהיב ובו 

, מגולפת צורת המנורה ומעליה חרוט: "שויתי ה' לנגדי תמיד"
 כאשר אותיות שם הוי"ה גדולות יותר...

אמר השייח' ברעדה: "דע לך, רב היהודים, שאותיות גדולות 
אלה הן שמו של הבורא הכל יכול, שברא את העולם יש מאין 
ומקיימו גם עתה". השייח' היה סבור שהיהודים אינם יודעים 

 רז זה...
"ועוד דע לך, שכאשר בא אדם ומבקש שאתפלל על חולה", 

משיך השייח', "אני טובל ומגיע לכאן ביראה ומתפלל לפני ה
ההיכל. בסיום תפילתי אני מסיט את הפרוכת ופותח את 
הדלתות. אם אני רואה שאותיות השם מאירות מעל מנורת 
הזהב, אני יודע שהחולה יתרפא, ואם הן כבויות, מובטחני 

 שימות".
דין! אם חזר הרב לביתו והתייפח בלב נשבר! "אוי לנו מיום ה

גוי זה, מתוך שידע שזה שמו של ה', עשה לו כבוד כה גדול 
וירא מפניו, וזכה בשל כך לכבוד ויקר, אנו בניו של המקום 
וקוראי שמו, מה היה עלינו לעשות, וכמה היה עלינו לחרוד, 
ובפרט בהזכירנו את שמו הגדול, ולמה היינו זוכים, אילו היינו 

 ומכבדים אותו כראוי..." יראים כך מפני קדושת שמו יתברך
רבי משה גלאנטי זצוק"ל נלב"ע ביום כ"א שבט ה'תמ"ט 
ונטמן סמוך למערת רבנו קלונימוס בדרך לכפר השילוח, 

 זכותו יגן עלינו ועכי"א.
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077-444-7777

מסע אל  בעל התניא
וגדולי החסידות 

אל
לכבוד ח"י אלול - יום הולדת הבעש"ט ובעל התניא

שבת אצל הבעל שם טוב

בהדרכת ד"ר 
יחיאל הררי

ובליווי הנגן
נווה אגמון

ימים חמישי-שני ט"ז-כ' אלול (7-11/9)

חוויה
עצמתית

ארוחות
עשירות
ומגוונות

הרצאות,
שיעורים 

והתוועדויות

  

03-7922620
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  767: ד גיליון"בס

  ,)א"לפי אפיק ת( 20:38 :רבינו תם 19:59: צאת השבת 18:59: הדלקת הנר
  .שבת מברכין, )ישעיה נד(עניה סוערה : הפטרת השבוע

  
  
  
  
  
  

  ""ראהראה""פרשת פרשת  
  ].י, טו[ "נתון תתן לו"

י לא מסוגל לראות את חבירו מדוכא יהודי אמית. הוא הדאגה לזולת, אחד הסימנים המאפיינים את העם היהודי
                   , מצאה את ביטוייה המזהיר לאורך כל הדורות, כבניו של מקום, מידת הרחמנות הטבועה בנו. בייסורין
מגביות המתקיימות בריכוזים החרדיים למען אלמנות ויתומים -זו הסיבה שמארגני .ועד בכלל, אנו-עד דורנו

וגם כאשר מדובר בקהילה שחבריה אינם , לל בעריכת המגביתמדווחים תמיד על הצלחה יוצאת מן הכ, ל"רח
  .גודל של מאות אלפי דולרים-נאספים סכומי כסף אדירים בסדר, בלשון המעטה, נימנים על העשירון העליון

                   לך תסביר לאדם שלא התרגל מעודו . אין לו כלים להבין את התופעה הזו. ממש לא יבין. זר לא יבין זאת
, עת-ם חוסכים ממש מפת לחמם כדי לסייע בידי משפחה שאחד מראשיה הלך לעולמו טרםשאברכי', לתת לשני'

  !איזו זכות זו לעם ישראל .וסוחטים את עצמם ואת ארנקם עוד ועוד על מנת לספק את צרכי זולתם
אבל לפעמים נקלעים בכל אופן למצב כלכלי שבו נראה לנו שבאמת אין לנו כבר כל אפשרות לתת ולוא אגורה 

ושבוע קודם לכן חתמנו על עוד , ושם חתמנו על הוראת קבע, שלשום נערכה המגבית הקודמת- רק תמול. ספתנו
  !?אז באמת כמה אפשר, ולפני שבועיים על עוד אחת, הוראה

והתדפקו על דלת , מעשה שהיה בשכונת מאה שערים בירושלים כאשר עסקנים הגיעו לערוך מגבית לצדקה פלונית
  .מתלמידי חכמיה המיוחדים של השכונה,  הולצמןל'ביתו של רבי יוד

עשתה את דרכה , כל פרוטה מיותרת שהיתה בכיסו. הגדולים של מאה שערים' נותנים'ל זה היה אחד ה'יוד' ר
 לא חשד בו  איש– 'אין לי'ואמר , ושמע במה מדובר, ל את הדלת'יוד' כשפתח ר, לכן. באופן מיידי לצרכי צדקה

  ...ולא שייך במציאות למצוא פרוטה נוספת בכיסו... הפירוש הוא שאין, ל אומר שאין לו'דיו' כי כשר ...שיש לו
  .והמשיכו בדרכם לאיסוף הכסף בבתים אחרים בשכונה, יודיל' עזבו העסקנים את ביתו של ר

  !'מצאתי כסף, אל תלכו, גבאים גבאים'. והם שומעים קריאות רמות מאחור, לא עוברות כמה דקות
ומנפנף בידו בשטרות , מתנשם ומתנשף, ל הולצמן רודף אחריהם'יו' ורואים את ר, כלים אחורניתהגבאים מסת

-ישב וחשב האם באמת, וסיפר שברגע שעזבו את הבית, מסר בידם את הכסף, ל את הגבאים'יוד' משהשיג ר ...כסף
ולתת את הכסף ,  מסוייםהוא בדבר- או שעדיין הוא יכול לסחוט את עצמו ולצמצם את צרכיו, באמת אין לו כסף

' יין צימוקים'שהרי יכולני לקנות , והנה עשיתי חשבון שיש באפשרותי לחסוך מהוצאות היין לקידוש .למגבית
  .ואת ההפרש לתת למגבית הצדקה, )משום שלשיטות מסויימות יוצאים בו רק בדיעבד(שמחירו זול יותר 

                   ההפרשים הללו שבין היין המהודר  אותה מואחזיר,  שנים10- הלכתי ולקחתי הלוואה ל. וכך עשיתי
  ...והנה הכסף לפניכם. 'יין הצימוקים'ל
החליט , כאשר באו עסקני המגבית – ולמרות זאת, נחשב למדקדק גדול מאוד במצוות, למי שאינו יודע, ל'יוד' ר

  ...'לכתחילה'עדיף לתת לאלמנה הרגשה של ', יין לכתחילה'שבמקום שהוא יעשה קידוש על 
                 ,נראה שגם אנחנו עדיין יכולים לסחוט את עצמנו בדברים מסויימים, ותו צדיק וויתר על דברים כאלהואם א

כדאי לעשות שם חיפוש ועוד , גם אם נראה לנו שלכאורה אזל כל הכסף שבארנקנו. ולתת את ההפרש לצרכי צדקה
  ...עד שנגלה איפה אפשר לחסוך, חיפוש

 שבה החליט פרעה לשחרר את שבט לוי מעבודת הפרך של בני ישראל אחת הפרשיות העמומות בתורה היא הפרשה
ולשחרר שבט שלם מן , פירושים רבים ניתנו לכך כדי להסביר מה עלה בראשו של פרעה לעשות דבר כזה. במצרים
הכוחות ' פרעה בגלל אצטגניניו שאמרו לו שרבי יהונתן אייבשיץ מסביר שאת ההחלטה הזו קיבל .העבודה

  .והם אלה העלולים להמריד את כל העם נגד העבדות שהוטלה עליהם, בעם היהודי מגיעים משבט לוי' המובילים
                   , מצד שבט לוי' פתיחה במרד'ו' קיום הפגנות'צונך למנוע מראש אם בר, יעצו לו האצטגנינים, לכן

' לא יהיה משתלם להם ',עצמם לא יהיו נתונים תחת העול הכבד-ואז כשהם, כדאי לך לשחררם כליל מן העבודה
  .להם-הם יעשו חשבון פעמיים ושלוש האם להתעבר על ריב לא: ובמלים אחרות. להמריד את העם

ולא ידעו שכאשר יהודי אחד נתקל , הנפש של העם היהודי-פרעה ואצטגניניו לא היו מעודכנים דיים בתכונות, אבל
ולכן גם אם יטילו על , שלו- הללו הן ממש צרותיוהרי הוא מרגיש שהצרות , בחבירו המתייסר ודואב על צרותיו

הם ידאגו עבור חבריהם באותה מידה כפי שהיו דואגים , שבט לוי להתייסר בעבודות הפרך של כלל ישראל במצרים
  .אם גם הם היו נמצאים באותה ספינה

אל אחיו לראות יצא , עצמו לא נכלל בגזירת העבודה במצרים-וכפי שאכן ראינו אצל משה רבינו שלמרות שהוא
  !'מי יתן מותי תחתיך'אמר , כולו בתוך השעבוד-וכשהיה נתקל ביהודי הנתון כל, בסבלותם

  !ראש של גוי לא מסוגל להבין את זאת
וזה גם ההסבר היחיד לתופעה הנאדרת המתבטאת בהיחלצותם של אחינו בני ישראל לסייע בעניין המגביות 

  .)עלינו לשבח( ביההמתקיימות עבור אחיהם הנמצאים בצרה ובש
  

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

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

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

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



  ].יא, טו[ "פתוח תפתח את ידך לאחיך לעניך ולאביונךך"
, העגלה לתוך המוצרים את ףואסל שסיימתי לאחר. אחת מרכול בחנות קניות ערכתי אחד ערב: יהודי לנו סיפר

 לחדר אותי' סחבו'!... והמנהל האבטחה אנשי עלי התנפלו לפתע. לשלם מנת על הקופה לעבר לתומי התקדמתי
  !"?...אותך רואים לא שאנחנו חשבת וכי! שכמותך פושע", בי ונזפו, צדדי

 נצפה כעת", ואמרו אותי הושיבו האנשים". גנב אינני. טועים אתם", לפניהם זעקתי, "?חטאתי ומה פשעי מה"
 בו למקום שנכנס אדם נראה המסך גבי על, ואכן, הופעל המכשיר...". גונב עצמך את ותראה, ההקלטה בסרט כולנו

                    ...המקום מן ויצא, מוצרים כמה גנב ובזריזות, איש אין כי וירא וכה כה ויפן, אסורה לזרים הכניסה
 . לי דומה שהיה, אחר באדם היה מדובר... בזיהוי נוראה טעות אצלם שנפלה התברר אך

               - כבודו את לפצות רוצים אנו: "הפטיר לבסוף. להתנצל והרבה, וכלימה בושה מרוב נפשו את ידע לא המנהל
  !" הערב שלך הקנייה כל על הנחה 50% תקבל
                   ... בקניות ולהמשיך אחורה לחזור החלטתי עתה אך, לקופה בדרך הייתי, עלי שהתנפלו לפני, כאמור
, מטרנות, מזון למוצרי כך כל זקוק שהוא, בלבי חשבתי. האביון באחי נזכרתי ולפתע, מוצרים ועוד עוד נטלתי

        "... תתעלם לא ומבשרך "נאמר הלא. ההזדמנות את כעת אנצל שלא ומדוע', וכו' וכו ניקיון מוצרי, חיתולים
 את לתרום מכן לאחר ורק, לעצמי לקנות התכוונתי אלא, אחרים עבור בקנייה להרבות דעתי על עלה לא, חלילה

  .העני אחי למען המוצרים
                   . המעשה כל את לה ספרתי... הרבים המוצרים את לראות דומא התפלאה אשתי, לביתי שהגעתי לאחר

 כוונת היתה לכך לא הרי", אשתי העירה, "שנלקחו הנוספים המוצרים כל את להחזיר צריכים שאנו חושבת אני"
    ?לחנות ולהחזירם שקניתי הנוספים המוצרים כל את ליטול צריך אני אכן האם: השאלה ונשאלת ...!"המנהל
  :א"שליטהגאון יצחק זילברשטיין  ר"מו השיב
            . מפשע חף קונה חמור באופן ביישו כי, בושת בתשלומי חייבים והמנהל האבטחה אנשי כי, לדעת יש תחילה
 נמדד היה התשלום, לקונה המגיע כפי משלם היה שאילו משום, דומא' זול מחיר'ב חיובו ידי יצא שהמנהל ונראה
, :)ג"פ דף קמא בבא במסכת כמבואר (הזו הבושה את לספוג כדי לקבל מוכן היה) המתבייש (זה שאדם המחיר לפי
  .העניים עם חסד לגמילות ההנחה את לתת מסכים גם שהמנהל מסתבר ולכן

 שאם ע"בשו נאמר הרי זאת בכל, המבייש על קנס להטיל שיכולים מומחים דין בית לנו אין הזה בזמן ואמנם
  .בממון תפוס המתבייש הרי ובנידוננו. שלו זה הרי, לו המגיע כפי תפס המתבייש

 בכוונה שלא חבירו את והמבייש, לביישו שיתכוון עד הבושת על חייב אינו: "ע"בשו מהנאמר, דברינו על לשאול ויש
                   ? מפשע החף הלקוח את לבייש נתכוין ולא, הגנב את לתפוס -  המותר לדבר המנהל נתכוין הרי וכאן, "פטור
  .בתשלומין חייב הוא ולכן, אחר באדם זה אדם לו שנתחלף אלא', לבייש מתכוין'כ נחשב שהוא, לומר ויש

 עבור שנטל מצרכים אותם על גם ההנחה את לתת שיסכים ממנו ולבקש המנהל אל לגשת היה ביותר הטוב, ולפיכך
                    בשלום שיצא ומאושר שמח הוא אלא, כך על מקפיד המנהל שאין מסתבר, כך עשה לא אם אך. העניים
  .)והערב נא( 'זול 'בתשלום

  !מצווה מן התורה – "טיפ"]. יד, טו[ "הענק תעניק לו"
, תופעה נפוצה כיום. קלטות תורניות מושמעות, ספר תהילים לצידו. עם נהג חרדי, נסעתי במונית. מעשה שהיה
לפני כמה זמן עצר ? מה גרם למהפך. בצעדיו הראשונים, בעל תשובה טרי הוא. והוא סיפר סיפורו. ישתבח שמו

שוחחו בנועם על הא , ישב לצידו, נכנס הרב למונית.  הוא מוכן,למה לא. שאל האם נוסע הוא לירושלים, אותו רב
. ואין את מי לשאול, אבל אין לו פנאי, הנהג אמר שהיה רוצה לדעת יותר. בריפרוף, נגעו בענייני דת ואמונה. ועל דא

 לרובע הרב ביקש, הגיעו לירושלים. ונושאים לא חסרים, וכבר עברו נושא. אולי תקרה לפניו הזדמנות, אולי פעם
ודאי עייף הוא וצמא אחר . לעלות ולשתות משהו, אם לא איכפת לו, וביקש מהנהג, שילם במאור פנים. היהודי

והרב נפרד ממנו בהעניקו לו . בלי ברכה, גלוי ראש. ועלה ושתה, לא לא. ועוד מחכה לו דרך חזרה, הדרך הארוכה
  ".זו מתנה,  ספרים שאני חיברתילוא", אמר הרב, "לא" .שאל בחשש, "כמה זה עולה" .כמה ספרים

  ".הם שווים לכל נפש, בטוחני שתבין", אמר הרב, "תנסה" .מחה, "אבל אני לא יודע לקרוא בספרי קודש"
את מי הסיע , קודם כל יראה מי המחבר, בערב העלה את הספרים לביתו, חזר לשפלה. וחזר למונית, והודה, לקח

  .בו של הרובע היהודיר, א"היה זה הרב נבנצל שליט. במוניתו
. והוקסם, התחיל לקרוא את השיחות על הפרשיות. מהאהבה, ובעיקר מהיחס, מהזכייה, הוא נפעם כל כך מהכבוד

  .שב בתשובה שלימה, וכאמור, ומצא עוד, והוא חיפש עוד. לנשמתו, מדבר אליו, עבורו, זה אכן בשבילו
, באהבה, בפתיחות. פשות כה רבות ניתן לקרב לבוראןנ". חכם, ולוקח נפשות: "על הפסוק, סיפור מהחיים הוא

גם , ת קידוש שם שמיםמשום שהרב קיים כאן גם מצו? שתנוזה לפרסיפור בקשר המה ה .בנתינה, במאור פנים
  ...וה מן הפרשהוגם מצ, גם מצות אהבת ישראל, מצות חסד

                  . יש הרוטנים, כאן. מתן תשר, "פטי"הענקת , באירופה ובארצות הברית יש מסורת מושרשת של דמי שירות
                  , נגלה להם. עודף, אם המונה יראה תשעה עשר ושמונים הם ימתינו לעשרים האגורות. יש המתקוממים

בפרשתנו נאמר שכאשר עבד עברי מסיים שירותו ומקבל . אכן כן! ומקיימים בו מצווה, שהתשר מעוגן בתורה
למען נקנה בנפשנו מידות מעולות , משורשי המצווה": "חינוךה"וכתב על כך בספר . מוסיפים לו דמי הענקה, שכרו

וניתן לו משלנו בתורת חסד מלבד מה שהתנינו , והודנו והדרנו הוא שנרחם על מי שעבד אותנו. יקרות וחמודות
                   , ואף בזמן הזה ישמע חכם ויוסף לקח... אין צורך להאריך בו, ודבר מושכל הוא. עימו לתת לו בשכרו
  !"שיעניק לו בצאתו מעימו מאשר ברכו השם, או אפילו מועט, ני ישראל ועבדו זמן מרובהשאם שכר אחד מב

  .)מעיין השבוע( !!!איזו תורה נפלאה לנו
  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זבן מרים ויעקבחזני נוריאל ' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות

  ,ל"ז ניסן בן ננה נ"לע ,ל"ז רפאל בן שהין נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ" לע,ל"ז רבת כשוומרת מנסורה  נ"לע, ל"ז עזיזולה בן שרה' ר נ"לע
  ,ל"נ מנחם בן פאני ז" לע,ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל"נ אליהו בן מרים ז"לע, ל"נ יוסף בן אסתר ז"לע, ל"נ דוד בן כורשיד ז"לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל"נ טובה בת כורשיד ז"לע

 .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל"נ מולוק בת טורן ז"לע, ל"נ מרים בת קודסיה ז"לע, ל"נ שמואל בן יוליאנה ז"לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל"כורשיד זנ שרה בת "לע, ל"נ לידיה בת רחל ז"לע

  nati.hazani@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 0523188822: למעוניינים בהפצת העלון



 

 
 שבת שלוםם

  
  דבר העורך

 המצוות הצדקה ועל חשיבות אנו מצווים עלבפרשתנו 
"ִּכי ִּיְהֶיה ְבך ֶאְביֹון ֵמאַחד אֶחָיך... ִּכי ָפֹתַח ִּתְפַתח ֶאת  שנאמר:

. ח)-(טו, ז ָיְדך לֹו ְוַהֲעֵבט ַתֲעִּביֶטּנו ֵדי ַמְחֹסרֹו ֲאֶשר ֶיְחַסר לֹו"
קה ואינו שמי שיכול לתת צד ,וכשנדייק בפסוקים נמצא

נותן, בנוסף לכך שהוא מבטל מצוות עשה, עובר גם על 
א  ֶאת ְלָבְבא ְתַאֵּמץ איסור, כפי שהתורה מדגישה: " ְו

 . (טו, ז) "ֶאת ָיְד ֵמָאִחי ָהֶאְביֹוןִתְקֹּפץ 
נציב רומא ( שאל טורנוסרופוסבעניין נתינת צדקה לעניים, 

מפני  ,אוהב ענייםאם אלוקיכם ", את רבי עקיבא: )ביהודה
כדי שאנו נפרנס "? ענה לו רבי עקיבא: "מה אינו מפרנסם

 - שהרי צדקה תציל ממוות ",אותם ונינצל מדינה של גיהנם
אדרבה, מלך "הקשה טורנוסרופוס:  הן גשמי והן רוחני.

כעס על אחד מעבדיו והשליכו לכלא, וגזר שלא יתנו לו ש
י שה' גזר עליו שיהיה והיינו הענ(אוכל ושתייה עד שימות ברעב 

האם  ,, והלך מישהו והאכילו והשקהו בניגוד לרצון המלך)עני
טורנוסרופוס רצה לקנטר את רבי  !במלך"? מורדהוא לא 

 - כך: יסוד איתן בחייו של כל יהודי הוא ועקיבא ושאל
 ,שכל דבר שקורה מסביבו בחיי היום יום ,האמונה והביטחון

ולכאורה יש א יתברך. רצון הבורוב בהשגחה פרטית הוא
במזל כזה שלא  את הענייםברא את  קב"הלהקשות: אם ה

ללכת ולתת לו  ,פגם באמונה אין זהכסף, האם  הםיהיה ל
טעות בידך! אתה "ענה לו רבי עקיבא:  ?'כסף בניגוד לרצון ה

מסתכל על עם ישראל כעבדים שהמלך כעס עליהם. עבד 
להסתכן בזעמו שהמלך כעס עליו ורוצה להרעיבו, לא כדאי 

באמצעות דאגה ולדאוג של המלך ולעבור על הוראתו 
נקראו בנים  ,למזונו ושלומו של העבד. אבל עם ישראל

למקום, מבין אתה שאם המלך כעס על בנו וציווה להרעיבו 
כעסו של המלך וינחם עבור ישלכאין זה אלא כעס זמני.  -

 על הוראתו, בוודאי ישמח המלך לשמוע שמישהו המרה את
 ".כדי שלא ימות ,שתייהלפיו ודאג לבנו לאוכל ו

אבל רבי עקיבא השיב לטורנוסרופוס רק על קנטרנותו. 
היא כמו  ,הסיבה האמתית לכך שנצטווינו על מצות הצדקה

שאמר רבי עקיבא בתחילת דבריו: כדי שאנו נתרגל לתת 
ולהעניק משלנו לזולת ולזכות לכפרה על עוונותינו, כמו 

 ."בצדקה פרוק -וחטאיך "שנאמר 
אלא חובה שהתורה מטילה על  ,מצוות הצדקה אינה רשות

כל יחיד ועל החברה בכללותה. ועניינה, לעזור ולתמוך 
, שאינם יכולים ועוד בחולים וזקנים, יתומים ואלמנות

, משלך ענילקיים את עצמם. הניסיון שלך זה דווקא לתת ל
ם את כלומר: הדאגה שלי לענייני העוה''ז שלך הם בוני

. אם בכסף, או בעצה טובה, השכר הרוחני של העוה''ב שלי
דאג לעולם הבא שלך, ולעולם  - חיוךתוך כדי  סיוע גופני

 הזה של חברך.
הדברים נכונים גם לגבי דברים שלא מוצאים חן בעינינו 

כי זה  בתואנה אל תדרוש מהזולת להשתפר ;אצל הסביבה
ן את מידותיו, לך. הניסיון שלו זה לתקש מתאים לדרךלא 

 הצורך. במידת ולסייע שהוא כפי אותו לקבל זה שלך והניסיון
אנו מתקנים את העולם ומקרבים את  ,ובעצם הנתינה

"גדולה צדקה שמקרבת  :).(ב"ב יז"ל הגאולה, וכפי שאמרו ח
: ֹכה אַמר ה' ִּשְמּרו ִּמְשָפט (ישעיה נו)את הגאולה, שנאמר 

 ְיּשוָעִּתי ָלבֹוא ְוִּצְדָקִּתי ְלִּהָגלֹות". ִּכי ְקרֹוָבה,ַוֲעּשו ְצָדָקה
לפני יום  -אלול  ימים ספורים לפני חודש ווהנה, נמצאים אנ
  : )לך לך, פרשה מד סימן יב(ב"ר כתוב במדרש  .הדין הקרב ובא

שלושה דברים מבטלים גזירות ר' יודן בשם ר' אלעזר אמר: 
נצל ימים . ונזכה לותשובה וצדקהרעות, ואלו הם: תפילה 

(שגם אלה לסגולה גדולה זו ולהרבות בצדקה ובמאור פנים 
 ובזה נזכה לכתיבה ולחתימה טובה.בזה יש עניין גדול של צדקה) 

 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

 כמעשה העמים. אזהרה על איסור התנהגות .ג
 .)יט-א, יג(דיני נביא שקר, מסית לעבודה זרה ועיר הנדחת  .ד

 בנים אתם לה' אלוקיכם, ולא להצטער על מת כדרך      .ה
 , ובקרחת שער.על הגוף ההגויים, בשריט  

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

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

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

 .יז)-א (טז,שמחה ועולת ראיה   
 

 

 
 

 

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

 .אע"פ שאסור לנסות את הקב"ה אבל במעשרות הותר הדבר
ָהִביאּו ֶאת ָּכל ַהַּמֲעֵׂשר ֶאל ֵּבית " :)ג, י( שכן נאמר במלאכי

 ,אֹות-ְצבָ ה' ָאַמר  ָהאֹוָצר ִויִהי ֶטֶרף ְּבֵביִתי ּוְבָחנּוִני ָנא ָּבֹזאת
א ֶאְפַּתח ָלֶכם ֵאת ֲאֻרּבֹות ַהָּׁשַמִים ַוֲהִריֹקִתי ָלֶכם ְּבָרָכה  ִאם 

למה שנאמר  ותולמה נסמך ענין זה של מעשר. "ַעד ְּבִלי ָדי
למעלה לא תאכלו כל נבלה. והסבירו חכמינו ענין זה על פי 

גנבים שחתרו תחת ארמון המלך ונכנסו  חבורה של :משל
כל מיני דברים הנצרכים  ושם היווך אוצרות הארמון לת

גנב אחד גנב זהב, והשני גנב עורות  ,והנה .לעבודת המלך
ותפסו אותם והביאו אותם לפני המלך. ויצא דינם להרג. 

ולהתחנן לפני המלך  ,רות לבכותוהתחיל אותו גנב שגנב ע
אמר: זה גנב זהב ואני גנבתי עורות וכיצד אנו נידונים ו

אמר לו המלך: הכל שייך לאוצר המלך,  ?ו עונש חמורבאות
בזה שאתה חתרת  כבר כי ,ואין הבדל בין העורות לזהב

עברת על ציווי המלך  ,ונכנסת לארמון המלך בלי רשות
כך אין הבדל בין זה שאוכל נבילה לזה  - ואתה חייב מיתה

 ']מעם לועז['                          בלי מעשרות. פירותיו שאוכל

 בס"ד

 זשע"ת  אב-מנחם  ב"כ            זצ"ל הרה"ג יעקב אדלשטייןהעלון מוקדש לע"נ             'זשנה   323עלון מס'  

 ב' וםערך בינש 443 שיעורנעסוק בתוכן  בעלון
 ,19:00, בשעה 2ר קוצה ברחובברמת השרון 

 הגאוןמו"ר  יסודו שלב", יקצורו"ברינה  במדרשת
 .זצ"ל אדלשטיין יעקב רבי

ְרֵאה



 

 

י" ח ֶאת ָיְדָך לוֹ  ּכִ ְפּתַ  (טו, ח) ..."ָפֹתַח ּתִ
 עושה צדקה וחסד לא יאונה כל רע

לעשות צדקה עם הצריך אליה : (מצוה תע"ט)' בחינוךךוכתוב '
 ,בשמחה ובטוב לבב. כלומר, שנתן מממוננו למי שיחסר לו

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

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

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

 . "בצדקה
 

נכנס לביתי גביר , סיפר רבי יצחק זילברשטיין שליט"א
מפורסם וכך מספר לי: לפני שנים באו אלי שליחי מצוה 
ובקשוני לתרום לנישואיה של כלה יתומה שמשפחתה 
נמצאת במצב קשה, השתכנעתי, ולקחתי על עצמי את כל 
הוצאות החתונה, בהגיע יום החתונה נסעתי להשתתף 

לי אחד מזקני ירושלים ואומר לי, בשמחה ולפתע ניגש א
היתה לך זכות לתרום לכלה יתומה זו וברצוני לספר לך על 

הם היו עשירים מאד וביתם  ;ההיסטוריה של משפחה זו
פתוח לרווחה, אך במשך שנים לא התברכו בילדים, והנה 

ניגש אבי המשפחה  ,כשהגיע הגאון מטשיבין זצ"ל לארץ
אני מוכן " .רע של קימאלבקש את ברכתו של הרב לזכות בז

אך דע לך שאם ברצונך להתברך "אמר הגאון  ",לברך אותך
לא תוכל לזכות בשני , בבנים יקחו ממך את העשירות

הבעל השיב מיד שהוא מוותר על  ."הדברים גם יחד
העשירות, ושאיפתו היחידה היא לזכות בבנים, ואכן הגאון 

אשון, מטשיבין ברכו, ולתקופת השנה נולד לו הילד הר
ולאחר מכן השני והשלישי והרביעי, ובלי עין הרע הברכה 

ילדים, כמובן שגם הברכה השניה  13נתקיימה ונולדו לו 
אותו גביר . נתקיימה והוא ירד מנכסיו, ונותר בחוסר כל

זילברשטיין מספר, שבשלב זה פנה אלי אותו  בשהגיע אל הר
, ותךהכלה הזאת שנישאת עתה בזכ -זקן ירושלמי ואמר לי 

של ההורים הללו שקבלו את ילדיהם בדרך  13-היא הילדה ה
דברים טובים מזמינים  לונס ומי יודע איזה זכות יש לך, ואי

לא עבר זמן רב ודבריו של אותו זקן התגלו . לך מן השמים
כנבואה ממש, לאחר כמה שנים מחתונת היתומה, ממשיך 

ותי הגביר לספר, תקפה אותי המחלה הנוראה רח"ל, והחיל
 ,בסבב נידודים בחו"ל כדי לעבור ניתוחים, הניתוח הצליח

אך כעבור שנה התגלו בגופי גרורות מהמחלה, ומצבי הפך 
 ביעץ עם הרילהיות קשה יותר. כאשר הגעתי לארץ להת

יו"ר "עזרא ומרפא", הוא יעץ לי לטוס לחו"ל  -פירר 
פירר ב ולהינתח שנית אצל רופא מסוים, הפעם הציע הר

ת אחד מהמתנדבים בארגון שלו, שילווה אותי לשלוח א
בהגיע יום הטיסה, בדרכינו  .ויסייע לי בבית החולים בחו"ל
מלווה איך קוראים לו, והוא הלשדה התעופה, שאלתי את 

אני תדהמה אחזה אותי כשהוא מספר לי: מה כוהשיב לי, 
אחיו של החתן שנישא לכלה היתומה שזכית לסייע לה 

שאצא  ,ד ששיגרו לי רמז מהשמיםוהבנתי מי, בחתונתה
 בשלום מהמחלה בזכות המצוה שעשיתי. 

והנה, מסיים הגביר את סיפורו עברו שנים מהניתוח, וב"ה 
 -מצות הכנסת הכלה אני בריא ושלם, ואין לי ספק שזכות 

לזכותי ונשארתי  העמד - כלה היתומהשנדבתי בעין יפה ל
צדקה תציל בחיים בריא לחלוטין, ועל כגון זה נאמר: "ו

 ממות".

י" ח ֶאת ָיְדָך לוֹ  ּכִ ְפּתַ  (טו, ח)  ..."ָפֹתַח ּתִ
 מתן בסתר יכפה אף

לעזור  - כולנו נהנים ושמחים לעשות מעשים טובים
. לתרום צדקות ולהיטיב לאחרים, לנזקקים, לסייע לחלשים

אך ישנו סוד גדול . לנו על כך צפויכי שכר רב  ,אין ספק
לא יופתע בעת ש - עתדכל אדם לאשר מחובתו של  ,וחשוב

 .הגיעו לפני בית דין של מעלה
"ככל שיפרסם האדם את מעשיו  :החיד"אכותב רבנו 

היה בעולם  שכרו כלא - כך יתמעט -הטובים לפני הרבים 
ומדוע? כי כך ציוונו ה' יתברך: "והצנע לכת עם ה' "! הבא

שה עכי את מעשיך הטובים ת ,מבקש אני ממך -אלוקיך" 
מלבד אם עושה זאת (י ולא על מנת לקבל שם ותהילה לשמ

 . הציבור)לצורך חיזוק 
כי על מעשה טוב  ,זצ"ל כתב יוסף עובדיה ראש"למרן ה

יקבל הוא שכר מאת המלאכים, אך  -שעשה האדם בפרסום 
יקבל הוא  -מעשה טוב שעשה האדם בסתר ללא פרסום 

 . שכר מאת הקב"ה בכבודו ובעצמו
מקורביו  יחד עם פעם אחת שמע נץ:פר הרב שלמה לוריס

בונו של יהרב שך זצ"ל כי הוא בוכה ומתאונן: "רמרן של 
עולם, מה אוכל לעשות בשבילך?! והרי ריק אני ממעשים 

מה "ניגשתי אל הרב ושאלתי אותו: "!?... טובים ומתורה
והרי הרב העמיד אלפי תלמידים ובנה מוסדות ? זאת אומרת

השיב לי  "?גיע למעלתו של הרבהל יכול חינוכיים רבים ומי
הכל נכון, אך כל מה שהזכרת : "בדמעות ואמר מרן הרב שך

כבר ידוע לכל ונתפרסם, ומצווה שעשה האדם והתפרסמה 
 "! לכל וקיבל כבוד בגינה, כמעט ואין לה חשיבות בשמים

והדברים מבהילים! כמה רואים אנו לעיתים שלטים גדולים 
ועוד  הנדיב הידוע... הי"ו' מנורה זו תרם' - בבית הכנסת

הרי שבכך שפירסם את מעשיו הטובים,  רבות הדוגמאות,
מאבד הוא את רוב שכרו בעולם הבא, מפני שכבר קיבל 

צריך לעשות מצוות ומעשים  !כבוד בעולם בעולם הזה
' טובים, אך ככל שנעשה זאת עם "והצנע לכת עם ה

ְוַלֲעָנִוים " ! וכתוב:אלוקיך", כך יגדל שכרם ועוצמתם בשמים
ככל שיעשה האדם את מעשיו בענוה וללא כבוד  - "ִיֶּתן ֵחן

ופרסום, כך יקבלו הם חן בשמים. ומעשים שכאלו הנעשים 
 .דורצויים לפני ה' עד מא -בלב טהור, ללא פרסום 

 
 

בּוַאת ַזְרֶעךָ " ל ּתְ ר ֵאת ּכָ ֵ ַעׂשּ ר ּתְ ֵ  )יד, כב(..." ַעׂשּ
אמרו מאי  (תענית ט) רא: בגמזצ"ל עובדיה יוסףהרב כתב מרן 
 ר, שנאמר:? עשר בשביל שתתעׁש'עשר תעשר'דכתיב 

ַוֲהִריֹקִתי ָלֶכם ... ּוְבָחנּוִני ָנא ָּבֹזאת... ָהִביאּו ֶאת ָּכל ַהַּמֲעֵׂשר"
, מאי עד בלי די? עד שיבלו (מלאכי ג, י) "ְּבָרָכה ַעד ְּבִלי ָדי

 שפתותיכם מלומר די, ע"כ. 
אין אדם מת וחצי  )קה"ר, א, יג(ה שאמרו נראה לפרש, ע"פ מ

 -רוצה מאתים, יש לו מאתים  -תאותו בידו, יש לו מנה 
רוצה ארבע מאות. וכאן הבטיח הקב"ה למפרשי המעשרות 

  .וברכה שיהיו מנת חלקם עושררוב  א.: הבטחה כפולה
, כמידת העשיר ששמח ההסתפקותשיזכו על ידה במידת  ב.

 !דיל רוב טובה בחלקו עד שיצטרכו לומר ע
בוי העושר גורם להטרדות רבות, וכמו יויתכן עוד, כי ר

מרבה דאגה ולכן יבלו שפתותיהם  -שאמר: מרבה נכסים 
, כדי שימצאו זמן לעסוק בתורה ולא יוטרדו בגלל דימלומר 

 .העושר וזה גם אות ברכה, שלא נמשכים אחר תאות הכסף
 ]מאור ישראל עמ' רכ"ב[ 



 

 

י ָיקּום בְּ '' ָך ָנִביא אֹו חֵֹלם ֲחלֹום ְוָנַתן ֵאֶליָך ּכִ ִקְרּבְ
ּוָבא ָהאֹות ְוַהּמֹוֵפת  : ]בארץ[ אֹו מֹוֵפת ]בשמים[ אֹות

ר ֵאֶליָך ֵלאמֹר ֵנְלָכה ַאֲחֵרי  ּבֶ ר ּדִ ֲאֵחִרים אלוקים ֲאׁשֶ
ם ְוָנָעְבֵדם ר לֹא ְיַדְעּתָ ְבֵרי  : ֲאׁשֶ ַמע ֶאל ּדִ לֹא ִתׁשְ

ִביא ַההּוא א ה ַהּנָ י ְמַנּסֶ ֹו ֶאל חֹוֵלם ַהֲחלֹום ַההּוא ּכִ
ֶכם ֹאֲהִבים ֶאתקיכם וה' אל ה'  ֶאְתֶכם ָלַדַעת ֲהִיׁשְ

ֶכםקיכם ואל ָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל ַנְפׁשְ   )ד-ב ,יג( "ּבְ

 סיפור מחזק – לא קם ולא זע
אפילו יעמיד חמה ולבנה כוכבים ומזלות, ידעו שאין זה אלא 

ותמה הסבא מקלם: הן . .)סנהדרין צוראה לב. , (ספרינסיון 
(כלומר מדוע צריך פסוק כדי ללמדנו דבר סברא היא, קרא למה לי! 

כי תעלה על דעתך לעבוד חלילה עבודה זרה, ואפילו ו זה?)
אלא מאי, לא זה הנסיון. ודאי שלא  !יעמיד חמה ברקיע
. הנסיון הוא אפילו אם יהיו כאלה מופתים יעבדו עבודה זרה

אם  - ם אוהבים את ה' אלקיכם, בכל לבבכם""לדעת הישכ
הלב לא יזוע, לא ינוד ברפרוף כל שהוא! כי האוהב, לא יטה 

. אם על אהובו לא יתעורר בלבו צל של ספקו כלל,כלל אוזן 
אך יעלה חשש שמא ואולי יש כאן ממש, כבר אין זו אהבה 

 ! בכל לב ובכל נפש
דוק בסערת המהפכה הבולשביקית, העביר הסבא מנובהר

את ישיבתו לעיר הומיל. בעיר נטשה מלחמת כנופיות בין 
הצבא הלבן לצבא האדום, ושניהם טבחו ביהודים בלא 

, ישב הסבא וכוס ההבדלה בידו ,רחם. במוצאי שבת קודש
מלאה על גדותיה, והפורעים פרצו לחצר הישיבה תוך 

והסבא המשיך בהבדלה בנעימה,  .קריאות רמות ומטר יריות
כך חינך גם  !פה לא נשפכה מהגביע המלא שבידוכדרכו, וטי
לכל חודש קבע תרגול בשטח אחר: בחודש . את ישיבתו

דת יבו הגיעו תלמידים חדשים, שמו דגש על מ - חשון
ההטבה וטובת העין, וקבלת כל אדם בסבר פנים יפות. 

שאיפה  - שי האבותעבו קוראים בתורה על מ - בכסלו
(תנא דבי אליהו מעשה אבותי" "אימתי יגיעו מעשי ל - לגדלות
דת הבטחון, ובאדר י. בטבת ושבט עסקו בחישול מרבה, כה)

ני דיומא: "ולא קם ולא ידת האמיצות. מענייהשרישו את מ
זע"! למגר את הפחד והמורא, לקנות אומץ לב מבלי חת, לא 

שלונו יתרגילים אלו ח אף אחד חוץ מבורא עולם!להירתע מ
ו בעתיד, במוראות מלחמת לקראת ההתמודדות שצפתה לנ

העולם. רבים כל כך נשברו, ובני ישיבת נובהרדוק עמדו 
פש לעצמו יכל בן ישיבה בנובהרדוק ח !כצור חלמיש

תרגילים מעשיים באמיצות. היו שהלכו לאספות של 
הקומניסטים הכופרים, ועלו לבימה לשאת דברים נלהבים 
זו בגנות רעיון התעתועים ולקרא לדבוק בדת האמת. אי

סערה חוללו! היו שעמדו בשוק ועוררו את התגרנים 
היהודים לבל יבלו ימיהם בהבל, שיחוסו על חייהם ויקבעו 
עתים לתורה. אם יהיו להם שומעים, מה טוב. ואם לעגו 

אבל השיעור  !להם טוב לא פחות, התחשלו באמיצות
האמיתי באמיצות, נמסר לנו ממש בפתח הנסיונות הקשים 

  .מלחמת העולם השניה עותבמאורשצפו לנו 
. תהישיבה בביאליסטוק היתה ממוקמת בסמוך לתחנת הרכב

בראש השנה הפציצו הגרמנים את ביאליסטוק. תחנת 
הצופרים יללו, ועל פי . הרכבת נמחתה מעל פני האדמה

השתטחנו כולנו מתחת לספסלים, כאילו היה בכך  ,ההוראות
של ראש השנה. היה זה בחזרת התפילה, במוסף  ...כדי לגונן

"היה עם פיפיות  - את פייטהמשגיח עבר לפני התיבה ו
כאילו היה זה היום:  ,שלוחי עמך בית ישראל". ואני זוכר

והשמשות,  הקירות את מרעידות ההפצצות יללים,ימ הצופרים
ואנחנו שרועים מתחת לספסלים, והמשגיח משורר בנעימה, 

ממש: "לא  !ברגש ובתחנה, ואף רעד קל לא מרטיט את קולו
איזה חיזוק זה נתן ! לא התפעל, כמלא נימה! קם, ולא זע

  לנו לקראת הנסיונות שהתרגשו עלינו במלחמה!
 [ע"פ 'והגדת']

 
 
ָרָכה ּוְקָלָלה"   )כו ,יא( "ְרֵאה ָאֹנִכי ֹנֵתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום ּבְ

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

תקבל את האגורה, ואם לא תלמד תספוג מלקות בשוט. וכל 
משום שעדיין שכלו של הילד פעוט מכדי להבין, שעצם  ,זה

לימוד התורה ברכה הוא, ועצם אי לימוד התורה קללה הוא. 
אבל משהוא מתבגר וקונה דעת, שוב אין צורך להראות לו 

שעליו לחפוץ  ,מבין הוא מעצמואת האגורה ואת השוט, כי 
ברכה היא לאדם ואי  - בלימוד התורה, לפי שידיעת התורה

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

ריך וניסיונות, 'אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה', עדיין צ
אני להציע לפניכם 'אגורה' ו'שוט', 'את הברכה אשר 

כי הברכה  ,תשמעו' הן כבר הגיעה העת שתבינו מעצמכם
היא עצם העובדה שאתם שומעים, 'והקללה אם לא תשמעו' 
זה שאינכם שומעים היא היא הקללה. והנה לבסוף עדיין 

שיש לעורר את חשקו על ידי ברכה  ,הנכם כילד מתחיל
 ]רה"ק ר' דוד מלעלוב זי"ע[ה.                     בקללהולאיים עליו 

  

 
 
ָרָכה ּוְקָלָלה"   )כו ,יא( "ְרֵאה ָאֹנִכי ֹנֵתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום ּבְ

: "לעולם יראה אדם את עצמו .)קידושין מ( חכמינו אמרו
 - כאילו כל העולם חציו זכאי וחציו חייב, עשה מצוה אחת

הכריע  - , עשה עבירה אחתהכריע את כל העולם לכף זכות
 .את כל העולם לכף חובה"

לפיכך אמרה התורה לכל יחיד ויחיד "ראה"! השתדל לראות 
שבכל מעשה ומעשה שאתה הולך לעשות "אנכי נותן 

הרי אתה מביא לעולם כולו  - לפניכם היום ברכה וקללה"
עלולה  ,ברכה או ח"ו קללה. ועל כן הבחירה לגבי פעולתך

 ']תורת משה[' .       עולם לכף זכות או חובהלהכריע את כל ה

 
 
ָרָכה ּוְקָלָלה"   )כו ,יא( "ְרֵאה ָאֹנִכי ֹנֵתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום ּבְ

פתח הכתוב בלשון יחיד ראה, וסיים בלשון רבים לפניכם, 
אחיו של ( חיים מוורמייזא בירמכאן ראיה אומר הרה"ק 

מכל המקשיבים  שאפילו יודע המוכיח כי )זצ"להמהר"ל מפראג 
ללקחו יושפע רק אדם אחד ויחיד, אל ימנע דבריו מן 

משה רבינו דיבר בפני כל ישראל ואמר שהציבור. שכן מצינו 
בעוד שדבריו היו מכוונים אל היחיד ואמר לו  "לפניכם"

 .'ראה', כדי להציל נפש אחת מישראל



 

 

 דאבא, מלך או דֹו
רי הבנה מאז היותנו ב .בשבת זו מברכים את חודש אלול

 ניאר"ת  אלולל: שגור על לשוננו את שדרשו דורשי רשומות
 .ילדודי ו דודיל

הקב"ה,  -ד ימים שישראל מתקרבים לדוֹ  הם ,אלולימי 
דמה שלא מצאנו בשום תחינה אך נ ,ד פושט ידו לקבלהוהדוֹ 

 ותפילה לשון דוד. 
בלשון  אנו נקראים לתפלה לבורא עולם בכל ימות השנה

  .אבא ומלך - נואבינו, מלכ
אבא רוצה להעניק לבניו לדוד? ומלך לן אבא ימה ההבדל ב

את כל מה שצריך על הצד הטוב ביותר, אך לא תמיד יכול, 
המלך לעומתו  עוד.ו , חינוךכלכליות כגון: יש לו מגבלות

יכול לתת הכל ללא הגבלה אך לא תמיד רוצה, יש לו את 
נהג עמנו אנו פונים להקב"ה שי .השיקולים השמורים עמו

ד? על כאבא שרוצה וכמלך שיכול לתת. אך מהו לשון דוֹ 
" ֹּדֶדי" פירשו (שיר השירים א, ב) "ִמָּיִין ֹּדֶדיִּכי טֹוִבים "הפסוק 

 .(עי' מצודת ציון)אהבה וחיבה  -
אותו  כמו ,חביבות מיוחדתבימים אלו מראה לנו הקב"ה 

אף  דוד שמגיע לביקור מחו"ל, הוא מרעיף אהבה ונותן
מעניק לנו מתנות, אותו דוד המגיע מתנות לנו ולילדים, 

לביקור, חוזר לאחר זמן קצר למקומו, ונצטרך להמתין זמן 
רב עד לביקור הבא, אם לא ניטיב לנצל את הדוד הנמצא 
 איתנו בימים אלו, הרי שנאלץ להמתין לו עד לשנה הבאה.

מדוע שלא ננצל את הימים  ,הדברים כך הם פניאם
 הקדוש ברוך הוא! -ד ים הללו להתקרבות לדוֹ הקדוש

 
 

 הסוד של אלול
הסוד  (דעת חכמה ומוסר ח"ב מאמר ע"ג) ממיררבי ירוחם ואומר 

שהוא זמן של "ימי רצון": הזמן עצמו של  ,של אלול הוא
משפיע שפע של רחמים ורצון עד אין שיעור. ומה  ,אלול

י אלול, גדול מאוד החיוב על האדם לנצל כל רגע ורגע מימ
פנים המאירה והמזהירה בימים אלו. הלנצל את הארת 

אותם הנוסעים לקייטנאות יודעים היטב מה זה "ימי שמש", 
 ואיך צריך לנצל כל רגע מימי קייטא. 

הוא קייטא לנפש, ימי אלול הם ימי שמש הכי בהירים  אלול
יידע איך לייקר את הימים  ,אתזויפים ברוחניות. והיודע 

 !לך אף רגע לאיבודהאלו שלא יי
 

 קידוש ה'
של מרן הראש"ל  'טהרת הבית חלק שני'ללספרו  הקדמהב

עצרות רבות בחודש אלול  :כתב זצ"ל הרב עובדיה יוסף
תשמ"ט, ובעשרת ימי תשובה תש"נ, כמעט בכל רחבי הארץ 
לאלפים ולרבבות משלומי אמוני ישראל, אשר התכנסו 

וחיזוק ובסוף בכינוס לשם שמים לשמוע דברי התעוררות 
כל עצרת נערכה קבלת עול מלכות שמים באמירת פסוקי 
שמע ישראל, וה' הוא האלוקים, וה' מלך, וגם אמירת 
סליחות במעמד אלפים ורבבות, ורבים מהם זלגו עיניהם 

 דמעות בקבלת עול מלכות שמים והסליחות.  
הלא למשמע אוזן דאבה נפשינו  ,אשרי עין ראתה כל אלה

אשר זכינו לראות בהתגשמות חזון  ברך,תיה' לודות ות
ְוִהְׁשַלְחִּתי ָרָעב ה'  ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים ְנֻאם" :)ח, יא(עמוס נבואי 
א ָצָמא ַלַּמִים  - ָּבָאֶרץ ִּכי ִאם ִלְׁשֹמַע ֵאת א ָרָעב ַלֶּלֶחם ְו
ועל ידי העצרות הגדולות האלה זכינו שנתקדש  -"  ה'ִּדְבֵרי 

 .ולה של תורה זהו קיומהו ואז אמרתי בטשם שמים על ידינ

 השגות באלול
זי"ע  הרב עובדיה יוסף הראש"ל באחת מדרשותיו של מרן
הייתי באילת  ,עשרים שנה-כלפני במוצאי שבת, סיפר מרן: 

לא היה  ,היו שם רק בתי ספר חילוניים .בעשרת ימי תשובה
שום בית ספר דתי, שאלו אותי אתה מוכן לבוא לדבר 

באתי, וגם כתה ו' וכתה ז' רצו . ? אמרתי כן אני מוכןבפניהם
רק כתה ח' יכנסו אין מקום לכתה  ,להיכנס, אך המנהל אמר

רה של יו', היו מתקוטטים, אבל נשארו בחוץ, כך היתה גז
המנהל. התחלתי לדבר בדברי תשובה ומעשים טובים, 
תאמינו לי רבותי, אי אפשר להאמין, בחורי חמד התחילו 

אלו איפה אהיה בערב, אמרתי אהיה במקום פלוני לבכות, ש
סליחות בבכיות,  וכולם באו לסליחות, אמרולומר סליחות, 

 כך הם אמרו!  כמו שאומרים סליחות בכיפור,
. אחר "ועמך כולם צדיקים" - ישראל כולם צדיקים קדושים

לאט נפתחו שם ברוך ה' תלמודי תורה עם כמה -כך לאט
 ים חיל ברוך ה'. כיתות, בן פורת יוסף עוש

סיפר לי משגיח כשרות, בבתי המלון שם היה הכל מופקר, 
לא היתה שום השגחה, הבאתי לשם משגיח ירא שמים 
תלמיד חכם והוא עשה מהפיכה, הכל כשר הכל גלאט, כל זה 

 .מהיכן נעשה? מהתורה, אין לנו שיור אלא התורה הזאת

 
 

 הכנה לשנה החדשה -אלול 
רבי רך עם תלמידיו, עמד האדמו"ר בנסעו בימי אלול בד

מצא בו גויים  ,זצ"ל באכסניה. כשנכנס לביתמרדכי מלכוביץ 
איכרים ושמע אחד מהם אומר לחברו: "מי שאינו עמל בכל 
כוחו בחודש זה, לא יהיה לו מה לאכול כל השנה". מיד פנה 

"...            י מה שזה אומריהצדיק לאנשיו ואמר להם: "שמעו אח
 ]יינה של תורה לימים הנוראים, עמ' ג[מתוך 

 

 

 התורה     בברכת
 ברינה                רון 

 

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

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

 חה נפתלי בן רוזה : לע"נ סמי בן שמחה : גורג'י בן שמ :לע"נ               
 יוסף חיים בן לאה : יהודה בן טובה: לע"נ  חיים בן אסתר :נ"לע               
 ומרים : לע"נ יעקב בן סאלם דוד אבא בן אריה לע"נ: צבי               
 : לע"נ רחמים בן חאורו אברהםאשר מסעוד בן זוהרהלע"נ:                
 יפה נדרה בת נעימה שמואל : לע"נ מינה בת מרדכי -הרבנית  :לע"נ                
 כתון בת חביבה -מרים : לע"נ בת בלור רחל-מרים בת עזיזה : לע"נ :לע"נ                
 רחל בת חנה -נזימה בת טובה : לע"נ -שמחה בת סרח : לע"נ: לע"נ                
 נ סמי בן חנה : לע" עופר בן יחיא"נ : לע לע"נ: אפרים בן ציון ורבקה                

 : אריה (לאון) בן מלכה : זהבה ועקנין בת אטולהצלחה  
 : מתנאל בן איריס : אביטל בת יפהזיווג הגון  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3828752-050 -בסלולרי  ולתרומות, להקדשות להזמנות
 Ronbarina@gmail.com:או במייל

 4741102.מ השרון רמת 2 רקוצה' רח: כתובת
 

 מצוה לתרום מכספי מעשר לזיכוי הרבים
 4741102רמת השרון מ. 2: רח' הקוצר ניתן לשלוח צ'ק לכתובת 

  במעלת חודש אלול

 לזרע של קימא:
 יהודה יחזקאל יוסף בן רחל מרים

 אהרן בן צילה: נפתלי שלמה בן לאה
 : מיטל בת לולו שושנה רייזל בת מינה

 שולמית בת שרה : עדי בת מזל
 בן זכר)(: חן בת דלילה שמחה צביה בת רחל

 : אושר בת אורנה יובל בן שלומית
 הודיה בת ציפורה : רחל בת חיה

 בת אביגיל יעל ברכה

 לרפואת: 
 הרב מאיר נסים בן כמסאנה שליט"א  

 קב ישראל בן גלית  : יע יהודה בן אסתר
 : הדסה בת מרים   אורטל בת גלית

 דוד בן שמחה : מנחם בן עליזה
 זהבה בת הודיה : ת דינהפאולה ב

     מרים קרן בת רבקה : אילה בת ציפורה   
 השרה בת רבקה : שרה תהילה בת חנ

  פיבי בת חביבה בן חמואברהם בן אנט : 
 רחל בת נוארה: נורית בת רחל 
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 Anyone Interested in receiving Tiv Hakehila weekly in Hebrew or English should
Email - Sheldon@hpins.net Or    |    zeligk@gmail.com or text 718-249-7173
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 (יא', כז')  את הברכה אשר תשמעו... והקללה אם לא תשמעו

 לא תשמעו? םא תשמעו ובקללה אשרנאמר  ברכהמדוע ב

 : 'ריון'אפיבספרו זצ"ל יד רגאנצפשלמה הרב  רמסבי
דרכו של אב היא לתת מתנות לבנו כדי שישב ללמוד 

להעניש אותו  םאינו מקדיואולם הוא  ויתנהג ע"פ רצונו.
 ן האב.ור שעבר על רצחפני חטאו אלא רק לאל
הוא נותן לנו את הברכה לפני שקיימנו את  הקב"ה:גם  ךוכ

הקדושה אע"פ שהיה  שנתן לנו את הארץ ומצוותיו כמ
אשר את הברכה 'ולכן נאמר  .נו נחטאגלוי לפניו שא

 .םדי שתשמרו ועוד לפני ששמרת' דהיינו בכורתשמ
סרנו ממצוותיו  אבל בקללה הוא לא מעניש אלא רק אם

 מן הדרך'.  לא תשמעו וסרתם אם'ולכן בקללה נאמר 
***** 

 ד')-(יב', ג'לוקיכם -את מזבחותם. לא תעשון כן לה' א םוניתצת

 היה עולה עלוכי  –לא תעשון כן לה'  :(ספרי)מובא במדרש 
דעתך שישראל נותצין את המזבחות? אלא אזהרה למוחק 

 את השם.
כי עדיין יש לשאול  ,ולכאורה תשובת המדרש לא ברורה

 מוחקים את השם?וכי היה עולה על דעתנו שישראל 
 :)קט', ב' (חוליןמובא בגמרא מתרץ בעל 'חנוכת התורה': 

ון כנגד איסור אכילת כג ,לכל איסור בתורה יש כנגדו היתר
כנגד איסור בשר  ,לאכול מוח של דג שיבוטא חזיר מותר

 וכו'...(עטיני הפרה) בחלב יש את הכחל 
הוא כדי שנכיר את  'חנוכת התורה'אומר והטעם לכך 

 כן נפרוש ממנו. הטעם של האיסור ואף על פי
ועל זה שואל המדרש כיצד ציוותה התורה איסור לנתיצת 

דרש המזבח? הרי לא מצאנו היתר כנגדו? ולכן אומר המ
כנגד זה מצאנו היתר שהאיסור הוא למחוק את השם ו
 מתוק מדבש!    למחיקת השם בפרשת אישה סוטה.

***** 
לוקיך לשמור את כל מצוותיו אשר -י תשמע בקול ה' אכ

  לוקיך: -ום לעשות הישר בעיני ה' איצווך האנוכי מ
 א')-יט', יד'-(יג'לוקיכם -בנים אתם לה' א

 דורש נפלא את סמיכות הכתובים:  ' זיע"אבני יששכר'ה
תן תורה ביקשו המלאכים להשאיר את מ: בא' הקדמה

' האומר כי אדם המוכר נכס בר מיצרא'מדין  םהתורה אצל
 .הגר בסמוך לנכסהראשונה הינה לשכן ת הקניה אזי זכו

הרי  ,ולכן טענו המלאכים שכיוון שהתורה הייתה בשמים
 יה ולכן היא צריכה להינתן להם.להם נחשבים לסמוכים א

משום  נדחתהא הקדוש מסביר כי טענת המלאכים "החיד
בן לא שייכת שלגבי (בבא מציעא) שמובא בשיטה מקובצת 

ודם וגם אם הבן לא גר בסמיכות הוא ק 'צראיבר מ'טענת 
  אפילו לאילו הסמוכים לנכס.

נקראו בנים למקום היות שישראל א "ידחלפי זה אומר ה
 .התלקבל את התורה וטענת המלאכים נדחזכאים הם 

 

 6303814-1534-פקס    B@Hadera.muni.il-Baruch לתגובות במייל:   3137617-305להקדשה: 

  תשע"ז פרשת ראה

 135גיליון  - שנה שלישית

בס"ד

  188.552  –  כניסת השבת
 19.59 –יציאת השבת 

  20.33 )דקות מהשקיעה  72( רבנו תם
 (אופק חדרה)) 

 שנאמרו ע"ילקט חידושי תורה מתוך שיעור פרשת השבוע 
 הרב ברוך בוקרה שליט"א

 !!!!נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה

מהפסוק ) ב"מן בר מיצרא נלמד בגמרא (כל די הקדמה ב':
' דהיינו שתלך במידת היושר הישר והטוב תועשי'

 .זריםפני וך על מאת השכן הס להעדיף
מתבארת נפלא סמיכות  'בני יששכר'לפי זה אמר ה

 'מע בקול ה' לשמור את כל מצוותיושכי ת' :הכתובים
הרי נאמר  אבל כיוון שאתם קיבלתם את התורה.

 אז מדוע לא זכו המלאכים בתורה 'ועשית הישר והטוב'
-בנים אתם לה' א'? התשובה לכך היא מדין בר מיצרא

וק מדבש!מת  אין דין בר מיצרא כלל.ובבנים  'לוקיכם
***** 

ך מוכל שאתו כי ירחק מתלא  וכי ירבה ממך הדרך כי
 יד' כד')המקום (

הוא לא מרגיש עייפות כשהוא  משהו,כאשר אדם אוהב 
פר על האבא שאמר לבנו לך תביא ווכמו שמס .טורח בו

 .מסויםלי את המזוודה  שנמצאת במקום 
 ,הבן הביא את המזוודה והשאיר אותה בחצר הבית

 'צרחאבא הבאתי את המזוודה היא ב'נכנס לאביו ואמר 
' אומר לא המזוודה שלי 'בני טעית זואמר לו האבא 

כפי שתיארת לי וחוץ  ההמזוודאבא הבאתי את ' הבן:
  '?לכלהרי לא ראית אותה  המז

לחדר ראיתי שאתה מתנשף  תכשנכנס ,בני'אמר האב 
י שלואילו המזוודה  ,כיון שהמזוודה הייתה כבדה לך

  '.כלל לא כבדהב
 .'של אבא ו לא המזוודהלך סימן שז הואם היא כבד'

אם  'כי ירבה ממך הדרך'א: "אומר האלשיך הקדוש זיע
ומשא  'תוכל שאתו'כי לא דרך התורה נראית לך ארוכה 

 'כי ירחק ממך המקום'וות כבד עליך הרי זה סימן צהמ
 רחוק ממך מאוד.המקום) זה מראה כי הקב"ה (

 
 עצלן מילתא דבדיחותא ובענין

ל מפעל יורד לאולם הייצור ורואה בחור עומד מנכ"
 חהוא ניגש ואומר לו 'כמה אתה מרווי ,בחוסר מעש

₪  3000ל מוציא המנכ"₪'  3.000' בחודש?' עונה הבחור
מזומן מוסר לבחור ואומר 'לך הביתה ואל תחזור'  

 הבחור לוקח את הכסף והולך.
'איך קיבלנו עובד כזה ל למנהל העבודה פונה המנכ"

עצלן?' עונה מנהל העבודה 'זה בכלל לא עובד שלנו 
 זה השליח של הפיצה'...

***** 
רעה עינך באחיך האביון ולא תיתן לו וקרא עליך אל ה' ו

 והיה בך חטא (טו', ט')
הלא כל עבירה היא חטא? 'והיה בך חטא'מדוע נאמר 

חיך אינך בעורעה ': זצ"ל 'צמח דוד'על הבמסביר נפלא 
ני כי אתה טוען ה לע' אם אתה לא נותן צדקוןיהאב

 א יקרא עליך אל ה' ואזי כאשר ה ,שהוא עני רע במעשיו



 

 היו אלה עיניים של מכר שעצרו אותו.
 'שלום עליכם'

'עליכם השלום, מה חדש?'
 םשיחת הנימוסים הקצרצרה עברה עד מהרה לקווי

מעשיים: המכר ביקש ללוות עשרה שקלים. מצבו של ר' 
יהודה היה בכי רע, הוא סחב את המצרכים מהשוק רק 
בגלל שלא היו לו שקלים מיותרים, לא היה קל לו 
להלוות אפילו עשרה שקלים, אך מאידך גיסא הוא הבין 
 שאם המכר מבקש זאת ממנו כנראה שמצבו גרוע יותר!

שאול: 'עד מתי אתה צריך דבר אחד הוא הרשה לעצמו ל
אותם?' והמכר השיב מה שהשיב. בעיני חלק מהקוראים 
 זה נשמע מגוחך שאדם קובע 'תאריך פירעון' להלוואה
בסך עשרה שקלים. אך זה רק מוכיח עד כמה היה מצבו 

דחוק. ועד כמה שמצווה זו הייתה היה של ר' יהודה 
 חשובה לפי מצבו.

יהודה את שקיות על מנת לשלוף את המטבע הניח ר' 
 הקניות שלו על הרצפה.

 משם הוא כבר לא הרים אותם...
, נשמע לחברוכיוון שהוא שלף את המטבע והעבירה 

 פיצוץ מחריד, ולאחריו פיצוץ נוסף.
פצועים, חקירה  171הרוגים ו 16ה'פיגוע הכפול' גבה 

אשר  –העלתה שכל אחד מהמתאבדים הישמעאלים 
ק"ג חומר נפץ. מקור  10נשא  –התחפשו לג'נטלמנים 

בצוות הזיהוי של הקדושים הי"ד אמר כי 'מדובר בזיהוי 
 קשה מאוד, הכי קשה מכל הפיגועים שידענו'.

השקיות של ר' יהודה נותרו מיותמות במרחק של כמה 
אך הוא  –ות צעדים מחיית האדם הישמעאלית רעש

מוות לחיים!!! הוא נמלט מהמקום כל עוד רוחו ניצל מ
מכן הצליח לשחזר לעצמו את גודל הנס.  רק לאחרבו, 

אם הוא לא היה מלווה למכר  –מסקנתו הייתה ברורה 
הוא לא היה יכול כעת לשחזר  –את עשרת השקלים 

 לעצמו כיצד הוא ניצל...
 

וסמיך ליה  –ונתן לך רחמים וריחמך' בעל הטורים::אומר  
בנים אתם לומר לך שכל מי שיש בו רחמים ומרחם על 

 הבריות הקב"ה מרחם עליו כאב על הבן.
: אמר רבי חייא לאשתו (שבת קנא', ב')ומובא בגמרא 

כשיבוא עני הקדימי לו לחם לאכול כדי שבשמים יקדימו 
 לחם לבנייך. 

 -תניא: רבן גמליאל ברבי אומר: ונתן לך רחמים והרבך 
 רחם על הבריות מרחמים עליו מן השמים.כל המ

אחים יקרים! כאשר אתם תרחמו על הבריות תמשכו 
 עליכם רחמים מן השמים מידה כנגד מידה.

 
 שבת שלום ומבורך!

 רע לבדוק האם אתהבמידה כנגד מידה  אתךהם יתנהגו 
 אין ספקו? לקבל פרנסה משמים במעשיך ולא ראוי

 ים.יבדקו בוודאי שימצאו גם בך חטאאם ש
***** 

(ר' יצחק חי  'קרבן אבילחם'ה מביאסבר נפלא נוסף ה

(בתנאי תיו של אדם נול עווקה מכפרת עדהצ :)ל"בוכבזה זצ

ומובא בגמרא  'פרוק האך בצדקטוח'שנאמר  )שעשה תשובה
אלעזר גדול העושה צדקה מכל  אמר רבי )מט', ב'(סוכה 

 .'צדקה ומשפט נבחר לה' מזבח ה ׁׂשעֲ 'הקרבנות שנאמר 
עם התשובה  מתכפרים עוונותיונמצא כי הנותן צדקה 

  .עוונותיו ללא כפרה ויישארמעלים עיניו מן הצדקה וה
ולא תיתן רעה עינך באחיך האביון 'ווזה שאומר הכתוב 

 כי עוונותיך יישארו בהווייתן. 'והיה בך חטא' לו' ולכן
***** 

 (טז', טז') לוש פעמים בשנה... ולא יראה את פני ה' ריקםםשש

א: בכל מערכת חינוך "זיע 'דברי שאולל ה'מסביר נפלא בע
מקובל כי מידי פעם המלמד עורך מבחן לתלמידיו כדי 

בחון את התקדמותם ובכדי להצליח הם צריכים להכין ל
 .את עצמם לקראת המבחן

כדי וזאת  ...'את פני ה' ...שלוש פעמים בשנה יראה'
 .בעבודת ה' התקדמותנולהראות את 

אלא  'את פני ה' ריקם הארולא י'מרת התורה ולכן או
 ,י תפילות, תורה"רוחני ען לדאוג למלא את עצמינו בתוכ

 מתוק מדבש!!   ים.במצוות ומעשים טו

  הגיליון להצלחת:
הצלחה  –לברכה והצלחה / דקל מלכה  –רפואה שלימה / יונתן בן אסתר  –גיטה בת מנטה  -אמי 

למכירת  –לברכה והצלחה / יעקב ואורי ישראל   -בגשמיות וברוחניות/ התורם בעילום שמו וב"ב 
הריון  –/ סיון לירון בת תחייה לזיווג הגון  –לכל הישועות / ליאור בן זיוה  –הדירה / זיוה בת סלימה 

 לברכה והצלחה  –לפרי בטן במהרה / אהרון בן שושנה –חסדאי בן ויולט תקין ועוברית בריאה / 

  ....כל המרחםם  ––רעיון וסיפור לפרשה    

 6303814-1534-פקס    B@Hadera.muni.il-Baruch לתגובות במייל:   3137617-305להקדשה: 

  :לעילוי נשמתדברי התורה 

 רחמים חכם בן כתון וחיימג'אן ז"ל  

 רשל) בת נעימה ז"ל  / יונה עזרא בן צ'חלה ז"לרחל (

 א')-יח', יד'-(יג'לוקיכם --ונתן לך רחמים וריחמך... בנים אתם לה' א

 :')לרעהואיש 'בד ע"פ סיפור שהובא בגיליון וע(מסיפור נפלא נקדים 
 בצהריים.  1:15השעה  –יום רביעי כה' תמוז תשנ"ז 

שני גברים לבושים בהדר, נכנסו לשוק מחנה יהודה 
בירושלים. השוק המרכזי והמוכר כל כך אשר מושך אליו 
מידי יום אלפי לקוחות, שניהם היו לבושים בחליפות 

  .בידיהם תיקי 'ג'ימס בונד'ו ועניבה אלגנטיות
ד חנות החמוצים אשר ממוקמת אחד מהם נעמד לי

 50השני התרחק  .ברחוב עץ חיים פינת רחוב התפוח
 מטרים קדימה ואז...

צעד בשוק מחנה יהודה, לפני דקות (שם בדוי) הרב יהודה 
אחדות הוא סיים את לימודיו בכולל, אך ידיו כבר היו 

לרכוש פירות  היה לועמוסות בפרי העץ והאדמה. הוא יכ
, אך לא נורא, הוא יתאמץ קצת וירקות סמוך יותר לביתו

ובכך יחסוך לעצמו כמה שקלים, בימים ההם לא היו 
אך לאברך  כבתקופתנו,מחירי הפירות והירקות גבוהים 

כר' יהודה היה כל שקל חשוב, הוא רצה להתקדם 
 בהליכתו אך משהו עצר אותו...



              
    

ראה •  148  רעלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  )(יד, א בנים אתם לד' אלקיכםם
צריך להבין, איך זה שהננו בנים למקום ובחיי היומיום איננו 

אמר הגאון רבי שמחה קסלר  מרגישים זאת אפילו, הלא דבר הוא?
ששמע מהגה"צ רבי  מראה נרות')(מובא ב'זצ"ל רבה של קרית ספר 

אליהו לאפיאן זצ"ל שבאר קושיא זו על פי מעשה שארע בזמן גזירת 
האינקבזיציה בספרד. אחד הילדים שנחטף, היה ילד יהודי מוכשר 
מאוד שגדל וגדל ונעשה לשופט עליון בממלכתם ושכח לגמרי את 
 יהדותו. בכל פעם כשגזרו פסקי מות על האנוסים הביאו לפניו את

פעם כשהיה צריך לחתום על פסק דין  פסק הדין לחתימה ואישור. 
מות, לא הצליח לחתום, הוא לקח שוב ושוב את העט כדי לחתום 
ולא הצליח לכתוב. כשראה שהדבר חוזר ונשנה הבין שמשהו לא 
 כשורה וביקש מיד שיביאו לפניו את האדם הנידון, כשהביאו אותו

הוא רוצה לדבר איתו בארבע אמר לכולם שיצאו מן החדר, כיון ש
עינים. הוא החל לגלגל איתו שיחה עד שהתברר לו שהוא אביו ולכן 

  בתת הכרתו נשמתו לא נתנה לו לחתום פסק דין מות עליו.
היה ר' אלה' אומר: כששמעתי מעשה זה הבנתי את קושייתנו, 
נשמתנו היא חלק אלוה ממעל "ויפח באפיו נשמת חיים" נשמה 

ח מדיליה וממילא יש לה קשר עמוק עם הקב"ה, קדושה שהקב"ה נפ
בנים אתם להשם אלקיכם, אלא שכל גלגולי האדם בארץ החיים 
מחלישים לפי ערך הנסיונות את הקשר שלנו עם הקב"ה, כשנקח זמן 
קצר למחשבה על כך, לתקן את המדות והרצונות אז ישוב הטוהר של 

   לקים חיים.הקדושה הטבעית ואז אדם נמשך באופן טבעי להדבק בא
  (יד, כב)עשר תעשר 

מעשה באדם שלא היה  (מדרש תנחומא, יח)עשר בשביל שתתעשר 
 חשיבות מצות מפריש מעשר, והצליח מאד בנכסיו, כששמע אודות

 ו, ומשהתחיל להפריש מעשר,מעשר כספים, החל לעשר את רווחי
את מרן  ו לשאולהוא שלח את אחד מידידי ו.החל להפסיד בעסקי

ן דבר כזה?! השיב שליט"א איך יתכ רה בעל אילת השחראש הישיב
כסף לא כשר, ולכן נגזר  ורן ראש הישיבה, כנראה שיש ברכושלו מ
פו, לא כס שר אתיו להפסיד את ממונו, אלא שכל זמן שלא עעלי

 ולל, אבל כשהתחיל לנהוג בכספו כמו כהיתה לו הזכות שידונו אות
ה להיות אתה רוצ ,ומפריש מעשר, אומרים לו מן השמיםשצריך 

  (ווי העמודים)   .ןלך את נכסיך שיהיו כדת וכדי רבסדר, בא ונסד
  (טו, ז) לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך

"הוזהרנו בזה להסיר מנפשנו מדת האכזריות וליטוע בה נטעי 
  (רבנו יונה)  נעמנים אל הרחמים והחסדים הנאמנים"

שליט"א את היסוד  בדברי רבינו יונה הראה הגה"צ רבי דן סגל
(אבות דרבי שבטבע האדם קיימת בו מדת אכזריות שכן מבואר בחז"ל 

הוא נקרא עולם הקטן,  כל מה שיש בעולם יש באדם ולכן נתן פרק ל"א)
משום שיש בו את כל הכוחות שיש בבריאה ויש בו את כוחות 

  האכזריות של הארי הנמר והברדלס והנחש.
אגלאס זצ"ל משגיח ישיבת נר והוסיף ששמע מהגה"צ רבי דוד קר

ישראל באלטימור שביאר דברי התנא "הוי עז כנמר קל כנשר רץ 
כצבי גבור כארי" וכי התנא נוקט בגוזמאות בעלמא, איך יהיה האדם 
כנמר וכארי, אלא היות שכל מה שיש בעולם יש באדם וממילא צריך 

  לנצל כוחות אלו שנמצאים בקרבו לעבודת השם. 
תורה להשמיע דווקא כאן במצות הצדקה והחמלה ידיעה זו בחרה ה

  מעזרה  על העני שאדם יזהר מלהיות אכזר על מכריו שכן המניעה 

לחבר שנזקק ואתה יכול לעזור לו אינה רק מניעת מעלה, אלא 
  (לתתך עליון)    אכזריות כפי שרואים בבעלי החיים האכזריים ביותר.

  (טו, י) נתן תתן
מצות הצדקה, כשאחת מן הבוערות שבהן סוגיות רבות נדונו בענין 

היא, ההתלבטות אודות נתינת צדקה לאדם המשתמש בה עבור 
רכישת מותרות. קשה ואפילו מקומם, לראות אנשים, אשר אוספים 
עבורם כסף מכאלו, שגם הם עצמם אינם משופעים ברוב ממון, והם 
משתמשים בכך להזמנת רהיטים יקרים מאוד או עריכת שמחה 

פואר וכיוצא בכך. וכאן נשאלת השאלה: האם ניתן להגביל באולם מ
אותם בהוצאותיהם? או, שמא, יש לתת להם מרחב מחיה, ולהסתפק 

  בעצם הבושה שלהם על הזדקקותם לצדקה?
בספר "בצלו חמדתי" מספור, שאחד מגבאי הצדקה בירושלים בא 
לפני הרבי מטשעבין זצ"ל והודיע חגיגית על התפטרותו: "עד כאן", 
אמר, "אינני מעונין להתעסק בענין הזה". "מה קרה?". "הלכתי 
לאסוף כסף עבור הכנסת כלה. באחד הבתים בהם אספתי, ראיתי בית 
שבור כולו, אפילו כסא אחד בעל ארבע רגלים שלמות לא מצאתי, 
ובכל זאת נתנו לי בעלי הבית, בהבינם את חומרת המצב של החתן 

החתן והכלה, ורואה שהם רכשו  והכלה. והנה, אני בא לבית הורי
אודות מחיר הקישוטים, והתברר  לעצמם ארון יפה ומקושט... בררתי

חמש עשרה לירות! כיצד אוכל להמשיך לגבות  –ששוים הון עתק 
  עבורם צדקה?! אנא, כבוד הרב, פטור אותי מן התפקיד".

למשמע הדברים הגיב הרב: "האם אתה יודע מהי מצות פדיון 
ריץ, לקח לו יהודי והשליך אותו לכלא, וכעת רוצה הוא שבויים? בא פ

עשרת אלפים דולר עבורו. באים גבאי הצדקה ואוספים מן האנשים 
פרוטה לפרוטה, לעתים, היה עליהם לתת למצוה גדולה זו את פיתם 
האחרונה. ואילו הפריץ נוטל את הכסף הזה, וקונה לעצמו עוד כלב 

אותך", המשיך הרב, "האם מותר שיסתובב בחצרו... "וכעת אני שואל 
  לקחת מיהודים שאין להם, כדי שלפריץ הגוי יהיה עוד כלב?!...". 

"וכי מדוע משנה מה עושה הוא עם הכסף?", הגיב הגבאי, "בין כך 
  ובין כך פדינו שבויים".

"גם כאן הענין זהה. הוריהם של החתן והכלה האלו, אמנם יש להם 
ת ילדיהם אין להם. צערם הריהו ארון עם קשוטים, אבל כסף לחתונ

כצער שבויים, ובמעשה הצדקה אנו כפודים שבויים, מה אכפת לי, 
  אפוא, ממי לקחת ולאן נתת? העיקר שפדיון שבויים היה כאן!".

ספור זה סיפר הגבאי לרבי יהודה מדז'יקוב, אשר תמיד היה מתאונן, 
ים נאנח וצווח אודות מצב הדור המתרגלים למותרות ואינם יכול

בלעדיהם, ומזכיר כי בכל הדורות נהגו ישראל להצטנע ביותר 
למרות זאת נהנה הרבי עד מאוד מן  ולהסתפק במועט שבמועט.

הסיפור, ומאז, בכל פעם שהיה מדבר נגד המותרות, היה מוסיף 
      בשולי דבריו: "אולם לרבי יוס'ל יש סיפור מהטשיבינער רב...".

  (טז, ב) וזבחת פסח לה' אלקיך צאן ובקר במקום אשר יבחר ה' לשכן שמו שם
ואילו בהמשך לגבי חג הסוכות נאמר "במקום אשר יבחר ה'", ולא 

  נאמר "לשכן שמו שם". מה פשר שינוי הלשון?
באר רבי חיים קניבסקי שליט"א ע"פ דבי הזוהר הקדוש, שהשכינה 

וכות אי אפשר לכתוב שרויה על הסכך של הסוכה. לכן, בחג הס
שירושלים היא המקום היחיד שיבחר ה' לשכן שמו שם, כי בזמן הזה 

  (ומתוק האור)   הוא משכן את שמו על כל סוכה וסוכה.
  

                                    

   ?כתוב מול, ואין הכונה ממול           
  
  

 מאוצרות הפרשה 

  בפר"ש חידה        



 אלול          
  ים "אלול"שבת מברככ

בספר "לקח טוב" מסופר משל על ההתעוררות הצריכה לחול בנו בשומענו שחודש אלול מתקרב: פעם אחת ראה אחד מחיילי ניקולאי אדם 
שיכור באמצע הלילה, וקרא לו להזדהות. השיכור לא הגיב לקריאה ולא הזדהה. חזר החייל וקרא לאיש ודרש ממנו להזדהות, גם הפעם נשארה 

: "אני חייל של המלך ניקולאי ואני מצווה עליך להזדהות". משלא הזדהה האיש גם בפעם א מענה. בפעם השלישית צועק החיילקריאתו לל
הזאת, ירה בו החייל ופצעו. כשעמדו השניים למשפט, השיכור על שלא נענה לקריאה והחייל על שפצע את האיש, טען הפצוע: "מדוע ירית 

שום שהלה סירב להזדהות, טען האיש: "הלא ראית שאני מתנדנד כשיכור", ענה לו החייל: "כאשר בי?" משהשיב החייל שעשה זאת מ
  .)("מורשת אבות"יך כל אדם להתעורר שומעים השם ניקולאי, גם שיכור צריך להתפכח מיינו". על כך אומר העולם: כשומעים קול קורא "אלול", צר

רא קידש חודש אלול זיעזעה ר שקול הקואח ,לנטר זצ"ל היו מספרים שתפלת המוסף שלו בשבת קודש מברכין אלולסתלמידי הג"ר ישראל מ
 .בכל אופן כבר היה ניכר בתפלת מוסף משהו אחר ,ועל אף שכל תפלותיו בכל ימות השנה היו קודש ,ו וכבר היתה תפילה של אלולשאת נפ
ל בצוותא דקמניץ ששמע מהג"ר רבי יוסף סלנט זצ"ל שבבחרותו התפלל בשבת מברכים אלו חהג"ר משה אהרון שטרן זצ"ל המשגי סיפר

 חבחודש אלול ביקשו ממנו שיהיה שלירבי יצחק בלאזר זצ"ל ומכיון שידעו הגבאים שדרכו להתבודד ולהסתגר  "פרי יצחק"חדא עם הגאון ה
ואמר הג"ר יוסף שכל ימיו  ...געה בבכי ממושך עד שכל הקהל נמשך אחריו בבכי  ..."ר"ח אלול יהיה ביום ה"וכשהזכיר  ,ציבור בברכת החודש

  .אלול כשהיה נזכר בשבת זו היו נופל עליו חרדה ופחד הדיןבהתקדש חודש 
מר המילים סח לנו רב גדול אחד פעם נזדמן לו להתפלל עם רבינו החפץ חיים זצ"ל בבית הכנסת בשבת מברכים ר"ח אלול וכשהתחיל החזן לו

  (קדוש אלול)   .נפל על כל קהל המתפלליםהזדעזע רבינו וירתע כל גופו והתפרץ בבכי גדול עד שאימה וחרדה   "...ר"ח אלול יהיה ביום ה"

  
  

              'הגנבת איימה על השכנה: 'אם תספרי לבעלת הבית, לא אחתום לעולם על הרחבת הדירה שלך!                                
שבדירתם היתה צפיפות ודחק גדול, וחסכו ממון רב כדי להרחיב את הדירה. אמנם עדיין לא החתימו על : מעשה שהיה במשפחת כהן, שאלה

  אך כשדיברו עמם על הרחבת הדירה, נענו לכך ברצון.דירות בלבד),  3(מדובר בבניין בן כך את שתי המשפחות הנוספות הדרות בבניין, 

שלה, שהיה מושאל לחברתה הטובה, גברת לוי. גברת לוי היתה באותה שעה  אבק-ביום מן הימים, גברת כהן היתה צריכה את השואב

(והיתה הסכמה בין שתי החברות, בעבודה, ואף אחד מבני ביתה לא היה אמור להיות בדירה, אך לגברת כהן, חברתה הטובה, היה את המפתח לדירה. 

את הדלת, נכנסה לאחד החדרים, והנה, היא מגלה את אחת השכנות, שמשמשת  היא פתחה להיכנס בעת הצורך ללא רשות מפורשת, כל אחת לדירת השנייה).

כעוזרת בית בדירה, בעיצומה של גניבה... בידיה היו שטרות רבות, שהצליחה למצוא ממחבוא מוסתר. הגנבת לא התבלבלה, ומיד איימה על 

  ם על ההסכמה להרחבת הדירה שלך!...גברת כהן: "ראי נא, אם תעזי לספר את מה שראית לבעלת הדירה, לעולם לא אחתו

באה עתה גברת כהן ושואלת: האם אני חייבת להזהיר את חברתי אודות העוזרת שלה, אף שעקב כך ייגרם לי הפסד גדול מאוד, שלא אוכל 

  להרחיב דירתי, או שמא מותר לי לשתוק כדי למנוע הפסד זה?

שלך קודם לשל  -(דברים ט"ו ד') רב יהודה אמר רב: "אפס כי לא יהיה בך אביון  : אבידתו קודמת: נאמר במסכת בבא מציעא דף ל. אמרתשובה

כל אדם". כלומר, אדם שמוצא מציאה, והטיפול בהשבתה יגרום לו להפסד, פטור ממצוות השבת האבידה, משום שנאמר "לא יהיה בך 

: "מי שאבדה לו אבידה, ופגע באבידתו ובאבידת חבירו, אם יכול ס"א)(חו"מ סי' רס"ד אביון", דהיינו, לא תביא עצמך לידי עניות. וכן נפסק בשו"ע 

  להחזיר את שתיהן, חייב להחזירם, ואם לא, יחזיר את שלו, שאבידתו קודמת אפילו לאבידת אביו ורבו, כדדרשינן "מאפס לא יהיה בך אביון".

ת לחברתה אודות הגנב שנמצא בביתה, אך אם ייגרם לה ולאור זאת, היה מקום לומר בנידוננו, שאמנם יש חיוב מצד השבת אבידה, לגלו

הפסד מחמת כך, אינה חייבת להפסיד, שהרי "אבידתה" קודמת. ולפיכך, מכיון שאם תעסוק אותה שכנה ב"השבת האבידה" של חברתה, הרי 

  בת לגלות לחברתה אודות הגנבת.שהיא תפסיד את הזכות להרחיב את דירתה, (וגם תפסיד את עליית ערכה של הדירה), ממילא היא אינה חיי

  , אמר לנו כדלהלן:זצוק"למו"ר רבי יוסף שלום אלישיב אולם, כאשר הצענו את הדברים לפני 

נראה שהאשה צריכה לגלות לחברתה אודות הגנבת, משום שהנידון שלפנינו אינו נידון רגיל של השבת אבידה, אלא נידון של "שותפות עם 

ה תשתוק, נחשב הדבר שהיא "שותפה" עם הגנבת, שבכך שהיא שומרת בסוד את העוולות שעושה, היא הגנב", דהיינו, אם אותה שכנ

כביכול "מחפה" על הגניבה, כדי שלה יהיה דירה רחבה יותר. וכמבואר בתוספות במסכת שבועות דף ל', שכאשר יודע אדם אודות איסור 

ו, נחשב הדבר כאילו האיסור "נעשה האיסור על ידו" ושתיקתו אינה בגדר שעומד להיעשות, והוא שותק, ולא מתריע מפניו על מנת למונע

"שב ואל תעשה", אלא נחשב שעשה עבירה ב"קום ועשה"! הרי לנו שאי מניעת עבירה מהאחר, חמורה מאוד, ונחשבת לאדם, שיכול היה 

תגלה לשכנתה על הגניבה שנעשתה, הרי זה נחשב למנוע את העבירה, כאילו שחטא בפועל. והוא הדין בענייננו, אם גברת כהן תשתוק ולא 

  כאילו שהיא עצמה שותפה לגניבה, וברור שאדם צריך להפסיד את הזכות של הרחבת הדירה, ולא להיות שותף לפשע.

לסיכום: השכנה שראתה שהעוזרת גונבת את חברתה, צריכה להתריע בפני חברתה אודות הגנבת, על אף שמשום כך תפסיד את הזכות 

  ("והערב נא")יב את דירתה. להרח
                          

שקל לו במקום ה ,, אך בידי רק שקל ועלי להשלים את החסררציתי ארטיק                  
  ?תר לי לשלם מה שנותר לי עתה לשלם, היה נוהייתי משלם מה שנותר לי לשלם

       נ"י משפחת קינדיל  שם הזוכה:     '.דיסק און קי וכדו לחידה הקודמת:  תשובה    .ממונו קודמת:הלכתית ההתשובה לחידה  
  

   משפחת ברזבסקי להולדת הבת                 הבתמשפחת הרב נשר לנשואי : רכז העירמ

  
ל  037608833בפקס:  נות לחידות והודעות לשמחות ניתן לשלוח עד יום שני בבוקרפתרו  למיי  a7608833@gmail.comאו 
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  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                                
ראש ל מוכר שהיה, מכולת חנות בעל, מירושלים פשוט יהודי לעולמו והלך מעשה

 נער ובהם, רכים יתומים אחריו השאיר הלה. זצ״ל צדקה יהודה רבי הגאוןהישיבה 
 לראש וסיפרו מכרים באו. רוחנית התרופפות סימני שהראה עשרה ארבע כבן

. לעשות ניתן מה ולראות לנחם הלימוד בגמר שילך אמר ומיד, המצב על הישיבה
 לנוח נאלץ כשהוא, גבוהה בקומה שהיתה הדירה אל יהודה רבי טיפס רב במאמץ

 הנער את מיד וזיהה בעיניו בלש הוא, הבית אל בהיכנסו. באמצע פעמים כמה
 והלאה מהיום" :בהתרגשות לו ואמר, בחום ליטפו, הצידה אותו קרא, לחיזוק שנזקק

 התורה בדרך ללכת תמשיך אתה... אלי תבוא שהיא בעיה בכל... שלך האבא אני
 עמו ולדבר, ברוך ללטפו המשיך וכה ״...אמיתי תורה בן ותגדל, רצה שאבא כמו
, דמעו הנוכחים כל ועיני, מרטיט מחזה זה היה. ואיחולים ברכות,ניחומים דברי

 וחכמת טעמו ובטוב, כוחותיו בשארית שהגיע הישיש הישיבה ראש את בראותם
  ליהודה) וזאת( . מאד אליו נקשר זו שיחה שבעקבות, הנער ללב מסילות כבש ליבו

 
 אצלם למדתי שאני המלמדים בזכרוני עולים כאשר: זצ״ל מסלונים האדמו״ר סיפר
 שקיבלתי מה מאשר שלהם התנועות את יותר זוכר אני, החסידים מגדולי ממש שהיו

 ״שיויתי תמיד חוזר שהיה מלמד כדוגמת. ללמוד מה היה תנועה מכל. מדבריהם
 הפסיכולוגיה רזי להם נהירים היו שלא למרות אלו, ומלמדים. תמיד״ לנגדי ה׳

 ילדי של נשמתם אל לדבר, חינוך של בנשמה מומחה כמוהם מי אך,והפדגוגיה
 כאשר וזכורני. להקב"ה קרובים יותר שנהיו מרגישים היו שהילדים עד, ישראל
 ולספר מוסר דברי קצת לומר שלנו המלמד נוהג היה, שנים י״ב כבן כבר הייתי

 בנפש מחוללים היו שדבריו הזעזוע את לתאר ואין, מנחה לפני חסידיים סיפורים
 תפילת אח״כ מתפללים היו שליש ובדמעות, ילדים אלא היו שלא, התלמידים

 הקירבה הרגשת את בהם ולהאיר יהודיות נשמות לחמם מומחים היו הם. מנחה
 )חינוך נתיבי -שלום נתיבות( .הקב"הל
 
 

 בפיו ובקשתו, מידה קנה בכל עשיר, גדול גביר הגרא"מ שך זצ"ל אל נכנס פעם
... הישיבה בני מבין ביותר והמשובח המובחר הבחור את בתו עבור הוא רוצה כי

 אליו פנה מכן ולאחר, ושניים רגע הרהר, הגביר של לבקשתו שך מ"הגרא הקשיב
 ומתכוון אתה רוצה כלום, לבתך מבקש הנך אשר זה חתן: בכנות לי נא אמור:'ושאל
 החכמה דלתות על ישקוד, העבודה ועל התורה על בנחת חייו כל ישב כי באמת
, מגמגם הגביר החל כאן?...המדרש בבית ורק אך ואונו מרצו כל את וישקיע
 - הגביר לאותו אמר הוא -" כן אם... "בעצמו התשובה את הבין כבר שך מ"הגרא

, בישיבה ביותר המופלג הבחור על לך להמליץ ממני אתה מבקש שבעצם הרי"
! מריוהח העסקים עולם אל ולהשליכו' ד בית מחצרות לעוקרו שתוכל מנת על וזאת
, ללמדך..."אחר במקום כרצונך חתן לך וחפש נא התכבד... אעשה לא זאת, ובכן
 להתעלות יותר גבוהים בסיכויים - בממון המשופעים השידוכים כרוכים תמיד לא כי

 שכן, אלו מעין בשידוכים דוקא כבדים מוקשים טמונים לפעמים... החיים במהלך
 - גבוהה חיים לרמת ומורגלת מפונקת והבת, ממון ובעל עשיר הינו החותן כאשר
, הרוחניות שאיפותיו על לוותר החתן יאלץ מסוים בשלב כי מבוטל לא חשש ישנו

  (אורחות הבית)...לו מחוצה אשר והמנוכר הקר החולין לעולם המדרש מבית ולעקור
 

 והתבטא בירושלים אברכים בפני שדיבר ל"זצ וולבה הרב מהמשגיח שמעתי
 אתרוג לעצמם למצוא המשתדלים תורה לומדי אנשים של התופעה על בחריפות

 להשוואת מחשבותיהם כל נתונות התפילה באמצע ואף, גדול בהידור יפה
 האדם של שמים היראת נקבעת שבעיניהם משום, זולתם אתרוגי עם אתרוגיהם

 מכולת חנות בעל על וולבה הרב סיפר.אתרוגו עבור לשלם שהסכים הסכום כפי
 אולם, זו במצוה מדקדקים שכולם חרדיות משפחות מאות כמה חיים בה בשכונה

 שמכר לאחר בהן ששקע החובות בגלל רגלו את ופשט חנותו את לסגור נאלץ
 לא בראש המקטרג גזל עוון...חובותיהם את פרעו לא והללו בהקפה לאברכים

 גם חובותיו לפרוע חרד שאינו אדם אותו כי כשמש וברור כלום בעיניהם נחשב
  לא מעלה של דין ובבית שמים יראת רגש מתוך נובע אינו אתרוג במצות הידורו
 )          ב"ח חיים מתנת, א"שליט סלומון מ"הגר( .מאומה אתרוג במצות הידורו יחשב

 

                    לקט פירושים על פרשת השבוע                
ָרָכה-ֶאת ר ַהּבְ ְמעוּ ֲאׁשֶ ׁשְ ָלָלה.. .ּתִ ְמעוּ לֹא-ִאם ְוַהּקְ  .אלוקיכם 'ה  ִמְצֹות-ֶאל ִתׁשְ

 על אומר, תשמעו״ לא ״אם כתוב בקללה ואילו תשמעו״ ״אשר כתוב :בברכה
, לקללה הברכה בין עצום חילוק שיש ללמד בא שזה ל"זצ מסלנט ישראל רבי כך
 לשמוריתברך הבורא רצון לקיים שמבקש מי שכל, מראש ניתנת הברכה כי

 ״את, הכוונה גם וזוהי, כמקדמה וברכות וסיוע עזר מקבל הוא מיד ומצוות תורה
 את ותשמרו שתשמעו בכדי ברכה לכם תהיה היינו, תשמעו״ אשר הברכה
 אלא, מראש ניתנת היא אין, בקללה כן שאין מה, המצוות

 נוסף תירוץ תירץ ם"והמלבי חלילה תשמעו לא אם, מעבירות כתוצאה רק באה
, עליהן שכר תקבלו לעשותן כשתחשבו רק, במצוות: יתברך השם אמר כך כי
 חז״לשאמרו וכפי, תענשו אז מעשה שתעשו עד רק בעבירות כן שאין מה

 שאם, למעשה מצרפה הוא ברוך הקדוש טובה מחשבה) מ' קדושין( בתלמוד
 אם אבל, עשה כאילו שכר מקבל עשאה ולא ונאנס, מצוה לעשות אדם חשב
 עשאה כאילו מחשיב לא הוא ברוך הקדוש, בידו עלה ולא עבירה לעשות חשב

 (לבוש יוסף)
 

ה ָרָכה ֶאת ְוָנַתּתָ ים ַהר ַעל ַהּבְ ִרזִּ ָלָלה ְוֶאת ּגְ  תלפיות במדרש מובא:ֵעיָבל ַהר ַעל ַהּקְ
 נמצאים שניהם, להצמיח תכונה אותה להם יש ההרים ששני) ב' אות ברכות ענף(

 להר וגם גריזים להר גם יש טבעית תכונה ואותה, מים ונחלי, שמש במקום
 עיבל בהר ואילו, רעננים והאילנות העשב לעולם גריזים בהר זאת ובכל, עיבל
 מביאות הטבעיות התכונות שלא ללמדך, וכלל כלל מצמיח לא, יבש לעולם
 גורמת הברכה — המיבשת היא? ה וקללת,המצמחת היא? ה ברכת אלא, צמיחה

 )ומנוחה בית(.ליבשות גורמת והקללה, לרעננות
 

י ה-ְוִכֽ ךָ  ִיְרּבֶ ֶרךְ  ִמּמְ י ַהּדֶ ֵאתוֹ  תוַּכל לֹא ּכִ י ׂשְ ֽ ךָ  ִיְרַחק-ּכִ קֹום ִמּמְ  שנאמר אחרי :ַהּמָ
, ידוע אמנם? המקום״ ממך ירחק ״כי נכפל למה, הדרך״ ממך ירבה ״וכי

 קשה אינה ביותר הגדולה הטרחה הרי, להשיגו גשמי דבר לאיזה שהמתאוה
 ההתאמצות אזי, עליו אהוב אינו הדבר אם כן לא. תאותו ישיג למען, עבורו
 כל ירגיש לא , מאהבה ה׳ את העובד ולכן. לו תחשב ולעול למשא קלה היותר
 אף הרי, ממנו רחוק ה׳ אשר האיש כן שאין מה. מהמצוות מצוה בעשיית עמל

 ירבה  ״כי תרגיש כאשר, הכתוב כונת וזה. מאד עליו היא קשה הקלה המצוה
 כבד ולמשא לעול עליך והוא, לירושלים המעשר לשאת תוכל ולא הדרך״ ממך
 של מקומו שהוא השי״ת כי יען היינו, המקום״ ממך ירחק ״כי ותדע תבין מזה
 )הק׳ האלשיך(. וכעול כמשא עליך הדבר ולכן, ממך רחוק הוא, עולם

 
ן ָנתֹון ּתֵ א לוֹ  ּתִ ְבךָ  ֵיַרע-ְולֹֽ ךָ  ְלָבֽ ִתּתְ י לוֹ  ּבְ ְגַלל ּכִ ָבר ּבִ ֶרְכךָ  ַהזֶּה ַהּדָ  :הצדקה 'ה ְיָבֽ
 להבין ויש. וגו' לצדקה״ לכם ״זרעו: )יב, י הושע( כדכתיב, לזריעה נמשלה    
 בדרך ויובן ?ממון הרווחת של אחר לאופן ולא, לזריעה דוקא נמשלה מדוע
 לא ־ שקלים שלושים הרויח כך ואחר, שקלים עשרה שאיבד לאדם, משל

 בידו היו הרי,  שקלים הז עשרת מאבד היה לא אם כי, בכך אבידתו תושלם
 עשרה כך אחר ויוציא, חיטים קילו איש יזרע אם כן לא אבל. ארבעים כעת
 היה לא זורע היה לא אם כי, לאיבוד והלך שזרע הקילו על לו ייצר לא  קילו
 בגלל כי, לו בתתך לבבך ירע ״ואל אמר כן ועל. הצדקה בענין הדבר וכן. קוצר
 )שבת של סדורו(.ה' יברכך ״כי הגורמת היא, הצדקה בגלל ־ הזה״ הדבר

 
 עם חסד שעושה מפני חסידה המש נקרא המל ְלִמיָנהּ  ְוָהֲאָנָפה ְוַהֲחִסיָדה
, הס רשעים הללו העכברים כי, רואמ חכמינו)שמיני פרשת רש״י( חברותיה
 בבא־מציעא ירושלמי( הם גם יאכלו כי לחבריהם גם קוראים הריהם אכלם שלאחרי

 לחסד הדבר לה נחשב לאכול לחברותיה שנותנת החסידה מדוע וקשה).פ״ג
 כמוה שעושים העכברים ואילו, ״חסידה״, נקראת היא זה ובזכות
 די ולא, זרים של באוכל עצמם מפטמים העכברים, ברם. ?״רשעים״,נקראים

. רשעות באמת זו הרי — לאכול חבריהם את גם קוראים שהם אלא בכך להם
 — בשבילה שנועד האוכל מן, היא מחלקה לחברותיה פורסת החסידה אבל
... הזולתברכוש ולא עצמי ברכוש לעשות יש טובה.מעשה־חסד אמנם וזהו

 )מעיינה של תורה(

      

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

                        

 בס"ד  
 ראה
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 ו"הי שושנה בן  דוד לרפואת  



  

                                    תורה של בדרכה ורעיונות מחשבה נצנוצי פתגמים                                                                           

 )המאירי( .מתייחסים בת על מעשים בת בחר                        
 ).הקדוש השל״ה( ומעלים מכסה ורע טוב מבשר טוב איש              
 )הרוקח( .הכל ידעוהו בשלושה, ישמר בשניים סוד, סודך תגלה מאלף לאחדד 

           

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

     

 מסופר ]ירושלים ד"ראב[ ל"זצ בענגיס ראובן זעליג רבי הגאון של שנינותו על
 הרי, - שם שמשמעותו אמת' הרוסי לעיתון קוראים מדוע נשאל אחת פעם כי
  היו לו הרי, גופא היא, ראובן זעליג רבי מיד נענה. שקר הכל ברוסיה שם

' אמת' לו קראו כן על, בעיתונם אמת אחת מילה היתה' שקר' לעיתונם קוראים
 . סוף ועד מתחילה שקר הכל  ואז

 
 

 מעלה אינו והחמור גרה מעלה שהשור לפי ובחמור בשור לחרוש שלא טעם
 אל וזהו ומצטער אוכל שהוא סבור יהיה גרה מעלה שהשור וכשיראה גרה

 )הטורים בעל.(רעה רעהו על שחורש לחמור שגורם רעה רעך על תחרוש
 
 

 אינני ומדוע, מצוות מקיים, ומתפלל אני לומד: ומתאוננים שואלים רבים
 בהתרוממות חש איני מדוע"? טוב לי אלוקים קרבת ואני" את מרגיש
 מושפעים להיות שאמורים העליון והאור ההרגשים שפע הם היכן! הנפש

" הלבבות חובת" בעל בדברי מונחת לכך התשובה? ומצוות תורה ידי-על
 בעצם להביט האדם רוצה שבו מצב המתאר), ד"פ הנפש חשבון שער(

 הנקרא( למכשיר נזקק הוא לראותו וכדי, ישיר ראיה-קו אליו לו שאין
 ההוא שבזמן אלא. מראות תשלובת של בסיס על העשוי), פריסקופ כיום

 היו כראי ומבהיק חלק הטס שיהיה וכדי, כמראה מתכת טסי שימשו
 חובת"ה אומר, כך.וליטוש ברק שקיבל עד ולמרקו לצחצחו צריכים

 יתעלה הבורא לחכמת ותקרב נפשו שתתרומם הרוצה", הלבבות
 בנועם נפשו תתענג ואז, היטב וללטשה נשמתו את לצחצח עליו,ורוממתו

 לא, נשמתו אור את ומחשיך עיניו את שומר ואינו הנכשל אבל. עליון זיו
 חשים אין ולפיכך, שקיים ומצוות תורה אותם כל בעדה להשתקף יוכלו

, ל"זצ לאפיאן אליהו רבי צ"הגה מרן סיפר.מיוחלת התרוממות באותה
. החמורה מחלתו עקב מזון לקלוט גופו הפסיק, ע"ל בנו שכשחלה
 משבאה. אותו הסובבים את הכיר שלא עד ונחלש הלך מכך וכתוצאה

?!" מכירני האינך, בני": בזעקה פרצה, אותה זיהה לא והוא, לבקרו אמו
 הפה, פקוחות העיניים, אליהו רבי הפטיר, שלימים היו האיברים כל

. המערכות כל השתבשו – מזונו את קיבל לא שהגוף מכיוון אבל, פתוח
 הארץ כל מלא" הלא", ל-ק כבוד מספרים השמים" הרי, בנפש הדין והוא
 הקדושה הרגשי הוא, מזונה את לקבל הנשמה משהפסיקה אבל", כבודו
 הזדככות – בעולמו האדם מטרת כל זוהי והרי.קולטת אינה שוב– הדקים
", ושתה אכול" אלא אינם חייהם שכל, התורה מן המרוחקים גם כי. הנפש
 אהב הוא: "אומרים אין, עליהם הספד כשנושאים, ועשרים מאה לאחר
 היה הוא: מציינים אלא"... קפה כוס חיבב כמה! היטב ולשתות לאכול
 מבחן שבשעת הרי, וכדומה, ולידידיו למשפחה נאמן, וישר עדין אדם

 הלב ישרות היא שהמטרה: היחידה האמת וניכרת, המחיצות כל נופלות
 שנזכה כדי, ייפגמו שלא ההרגשים על לשמור עלינו כמה כן ואם. והנפש

 )א"שליט סגל דן' ר צ"הגה('. ד על על להתענג
 
 

 על מצינו היכן ,ברביעית עוריבש בשתיה שבתורה איסורים כל:  שאלה:
 ?מרביעית בפחות אפילו שיהיה איסור

 כמלא ל"חז קבלו, הכיפורים ביום עליו להתחייב שתיה שיעור תשובה:
 מתיישב אדם שכל מסיני למשה הלכה שכן מרביעית קצת פחות והוא לוגמיו
 )החידות ספר(.בינוני באדם מרביעית פחות והוא, שלו לוגמיו כמלא, קצת דעתו

 

 s3241625@gmail.com :במיילוקבלת העלון ,והארות ,הערות  ,תגובות

ל ִלי ּכָ קּום ָלׁשֹון ְוָכל ִיְצָלח לֹא ָעַלִיךְ  יּוַצר ּכְ ךְ  ּתָ ט ִאּתָ ּפָ ׁשְ  ַלּמִ
יִעי ְרׁשִ י ְוִצְדָקָתם' ה ַעְבֵדי ַנֲחַלת זֹאת ּתַ  בספר':ה ְנֻאם ֵמִאּתִ
 תמוז בחודש שהגיע מברק אודות מסופר בירושלים״ שנה ״שבעים
 ארוך שהיה, למברק. זצ״ל אלישר הר״י לעיון  הראשון לבית תרס״ה
 עבור גם תשלום צורף, מילים עשרה ושלוש מאה בו והיו מאד

 כל בשם, מבקש] מפולין מנאוואמינסק שהרב נאמר במברק.תשובה
 שקר בעדות הוא המדובר. ירושלים  מאנשי דחופה עזרה, שם העדה

 כיום  ונמצאים בנאוואמינסק בעבר שהו אשר יהודים שני שהעידו
, רצח בעווןגויים חמישה להאשמת סייעה, זו שקר עדות. בירושלים
 יהודי לכל צפויה הדין גזר יבוצע אכן אם. נגדם  דין פסק ובפסיקת
 בעקבות מאד שתגבר  הגויים משנאת כתוצאה, גדולה סכנה, המקום
 את הרב מסיים, איפוא היא בקשתינו. להורג הנאשמים הוצאת
 מעדותם בהם לחזור בירושלים עתה הנמצאים מהעדים לדרוש, מברקו

 רבינוביץ׳ רבינר: החתום על. הרוסי לקונסול בהקדם זאת ולהודיע
 שאמנם העלתה האנשים שני חקירת. וורשא מחוז, נאוואמינסק

 והיא הגויים להרשעת גרמה, לארץ בחוץ בזמנו שניתנה, עדותם
 חשש קיים שאמנם אמרו הם זאת עם יחד אך, ואמיתית אמינה

 בהיות. להורג הגויים הוצאת בעקבות שם להתחולל שעלול לפוגרום
 בירושליםהעדה טובי כל התכנסו, נפשות לדיני וקשור חמור הנושא

 ממושך דיון לאחר.זה למברק להתייחס כיצד ולהחליט עצה לטכס כדי
, ״לדעתי: לגמרי חדש צד והעלה, רגליו על, הישיש אלישר הרב קם

 ממנו כלל יודע אינו רבינוביץ׳ שהרב יתכן ״!מזויף המברק, הרב אמר
 על נשלח שהמברק לי נראה, מקום מכל. עליו לחתום שאולץ ויתכן
 ייוודע אםולפיכך, קרוביהם את להציל הרוצים הרוצחים משפחות ידי

 עלולהזאת עובדה דווקא, מעדותם בהם חוזרים כביכול שהיהודים
 ממתן, עילה שהיא באיזו, להתחמק שיש נראה כן על. פרעות לחולל
 הרב שלח, המפתיעים דבריו את סיים כאשר.בנידון ישירה תשובה
 אותו להעיר וביקש סלנט שמואל רבי הגאון אל מיוחד שליח אלישר
 שיאמר מה כל כי הודיע ומראש, בנושא דעתו שיחווה ולבקשו משנתו

 תוכן את דאתרא המרא כששמע מיד. יעשה כך סלנט שמואל רבי
 סתומים דברים להשיב והציע, זיוף כאן יש שלדעתו אמר, המברק
 עלילות מעלילי עם פעולה לשתף שלא ובלבד מאומה מביעים שאינם
 שני ממש-ההפתעה הוכפלה סלנט שמואל רבי דברי משנודעו. שוא

 והודיעו התורה גדולי שני כעצת עשו.אחד בסגנון מתנבאים נביאים
 במה להתערב רשאי הוא אין ולכן טורקי נתין הינו אלישר שהרב

. עמדה קובעת שאינה סתמית תשובה. אחרות בארצות שמתרחש
 ״הודות:  העבריים בעיתונים נתפרסם מכן לאחר אחדים שבועות

 ללוכדינו בנסיונם שונאינו נכשלו  ירושלים רבני של לפקחותם
 הרב בשם, כביכול, אליהם שנשלחו מזוייפים מברקים ידי על ברשתם

 הולכים בירושלים הרבנים היו אילו שכן, מפרעות נצלנו ידם על. שלנו
. פה״ סובלים שהיינו למה גבול היה לא אז כי, המברקים אחרי שולל

 )אבות מורשת(

ְצָלחלאְך ָּתקּוםָלׁשֹוןְוָכלִ
מאתוצדקתם'העבדילת

ל

כמל,,קקצתצת

ֵמי ְתּגָ  תָתאאְיָתאררראוֵמ גמִמּפִ

 "פרפראות"
לל

 """מקום לשאלה

  "מפי כתבםם"

  "טעםם ענין שלל"

"ראב[ל"זצבענגיסראובןעליגזערביאוןוכליצלחלֹאְךעליר בענגיסראובןעליג

"תת"ת"פרפראות"

לוגמיו
קדדעתו

תאאיתרראאאומי
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משל למה הדבר דומה? לעבד, שאמר לו רבו: הרי שרשרת של זהב אם תשמע בקולי, ואם לאו אני כובל אותך בכבלים של ברזל והנמשל: כך אמר הקב"ה לישראל. 
אם עשיתם את רצוני הרי הטוב והברכה, ואם לאו הרי הקללה. הרי שתי דרכים לפניכם ואינו תלוי אלא בכם, וזה : ראה אנוכי נותן לפניכם ברכה וקללה (דברים רבה 

ד,ב).

שנפלה  הגדולה  הזכות  את  השבוע  בפרשת  לנו  מזכירה  הקדושה  התורה 

שלו.  לילדים  טוב  רק  רוצה  אבא  (יד,א).  אלוקיכם"  לה'  אתם  "בנים  בחלקנו: 

הוא לא עושה להם שום דבר רע בחיים. כשמסתכלים ככה על החיים, בעיניים 

של אמונה, הם הופכים להיות חיים טובים, גן עדן ממש. מה שקרה לי זה לא 

עונש.  לשם  הענשה  מושג  אין  הקב"ה  אצל  מזל.  ביש  איזה  לא  גם  זה  עונש. 

אם  גם  לבנות,  כדי  בא  זה  להרוס,  צורך  כשיש  וגם  בתיקון,  עוסק  עולם  בורא 

זה כואב לפעמים.

כל אחד מקבל פה את המכות שלו. אף אחד לא מתחמק מהן. בלי מכות 

לא היה לנו כלי לקבל שום אור בעולם. המכות שמקבלים זה לא טעות, זה לא 

פספוס, זה לא מזל רע, זה בדיוק המסלול שאנחנו צריכים לעבור בו. אם אין 

בכיות אין שירות. אי אפשר להכיר את ה', אלא דרך צרות ויסורים. מפה הקב"ה 

רוצה שנמצא את השמחה שלנו. הוא לא רוצה שיהיה לנו הכל.  אנחנו בוכים 

ומבקשים מה' שיהיה לי, שיהיה לי, שיהיה לי, אבל אם יהיה לך ויהיה לך, אז לי 

כבר לא יהיה אצלך מקום בלב. בשביל מה בראתי את העולם? שיהיה לך כל כך 

הרבה? שיהיו לך כל כך הרבה הצלחות? שהכל ילך לך? שמכל הכיוונים יהיה לך 

כל כך נפלא? בראתי את העולם כדי שתמליכו אותי, כדי שתחפשו אותי, כדי 

שתדעו שיש רק ה' בעולם ואליו צריך לפנות, רק זה נקרא חיים.

כל רגע יש לנו מלחמה על האמונה. אדם צריך לדעת שהוא בא לעולם הזה 

כל  של  מלחמה  זו  האמונה  על  הבנאדם  של  המלחמה  האמונה!  על  להילחם 

זה  לו",  טוב  ש"לא  לו",  "שרע  מחשבה  לבנאדם  שנכנסת  ברגע  כי  ורגע.  רגע 

אתה  עצוב,  אתה  הבא  הרגע  מצויין!  מאמין,  אתה  הזה  הרגע  אמונה.  חוסר 

לא מאמין. הרגע הבא אתה לא מרוצה, אתה לא מאמין. הרגע הבא אתה לא 

שמח, אתה לא מאמין. רגע אתה מאמין, רגע אתה לא מאמין. זה או חיים או 

מוות. או גן עדן או גיהנום. רבנו הקדוש אומר שצריכים לזכור כל הזמן שיש 

עולם הבא, מיד כשאדם קם בבוקר, המחשבה הראשונה שלו תהיה - יש עולם 

ים ַחיִּ ם בְּ ּוְבַחְרתֶּ

בורא עולם ברחמיו האינסופיים בורא לנו בכל פעם הזמדנויות חדשות. כל 
שנה מחדש הוא שולח לנו חודש נפלא שכזה, חודש אלול, שבו שערי השמים 
הרבה  ישראל  עמו  את  הוא  ברוך  הקדוש  "באהבת  שלנו.  לתשובה  פתוחים 
להטיב אתנו, וציוונו לשוב לפניו בכל עת שנחטא. ואף שהתשובה טובה בכל 
עת,  מכל מקום, חודש אלול הוא המובחר ומוכן יותר, שמקובל תשובתו משאר 

ימות שנה, לפי שימים אלו הם ימי רצון מעת שנבחרנו לעם." (חיי אדם קלז,א)

שבת "ראה" היא תרועת הכניסה של חודש אלול, בה מכריזים ומברכים את 
החודש.  ההכרזה הזו עושה משהו לאנשים. מין חרדת קודש יורדת וממלאת 
חללו של עולם. רוח של התעוררות והתחדשות, רוח של התחלה חדשה. בלב 
רצון  איזה  התעוררות,  איזשהיא  מורגשת  יהיו,  אשר  מעשיו  יהיו  יהודי,  כל 
למחוק כל כתם, ליישר כל קמט, לחטט בתוכו פנימה ולהוציא ממרתפי הנפש 

את הטוב הגנוז והחבוי בה.

כל  זה  שלנו.  הרצון  את  לראות  רוצה  השי"ת  רצון.  זה  שלנו  התשובה  כל 
שלנו!  הלב  את  רוצה  הקב"ה  אותו!  שנרצה  מאיתנו!  רוצה  עולם  שבורא  מה 
שנעשה כל דבר עם רצון! עם חשק! עם אהבה! כיסופים! געגועים! תפילות! 
רצונות! רבונו של עולם, תבטל ממני את כל הרצונות הרעים, זכה אותי לרצות 
רק אותך! כשאדם יש לו רצון חזק הוא יגיע לכל מה שצריך להגיע! הוא יתפלל 
לה'  יצעק  יבקש,  יתפלל,  יעמוד,  הוא  זה!  את  שישיג  עד  גדול  בחשק  זה  על 
כאילו כל החיים שלו תלויים בזה, כאילו הוא ממש לא יכול לחיות בלי הדבר 
הזה. רק זה נקרא חיים. כשיש לאדם רצון. ואיך יחזק אדם את הרצון שלו? על 
חיים,  לי  תן  הרצון,  את  לי  תחזק  עולם  של  ריבונו  בעצמו.  זה  על  שיתפלל  ידי 
תרחם עלי. כשאדם זוכה לנתב את הרצונות והכיסופים שלו למקומות טובים, 
בוחר  שהוא  נקרא  זה  רוצה,  שה'  מה  ורוצה  האלוקי  לרצון  מתחבר  כשהוא 

בטוב. בוחר בחיים.

בס"ד
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לאחרים,  חסד  עושה  אתה  שלך.  במקרה  ידון  כשהוא  הדין  ביום  הקב"ה  ישב 
למעשה אתה עושה לעצמך. כל פסיעה שאדם פוסע עבור הזולת, הוא חוסך 

בכך אלף פסיעות עבור עצמו.

זה  אליהם.  מחייך  לא  שאתה  זה  אדם  בני  לצער  שיכולים  הדברים  אחד 
מרגישים  לא  והם  קשות,  פנים  עם  הולכים  אנשים  אותם.  לשבור  ממש  יכול 
עובר?  אחד  כל  מה  יודע  אתה  לשני.  שתחייך  פנים  לך  נתנו  עושים.  הם  מה 
הוא יראה חיוך, אתה יודע מה זה יעשה לו? תחייך, אז הקב"ה גם יחייך. מידה 

כנגד מידה.

כשפוגעים  הפנים.  אור  זה  הכבוד  השני.  של  הכבוד  על  לשמור  צריך  כמה 
בכבודו של אדם, הצבע נעלם לו מהפנים. אדם עכשיו ביזו אותו, הוא מת. ה' 
ירחם מה שקורה כשאדם מבזה את השני. אין לו חלק לעולם הבא. הוא כמו 
ואת  שלהם,  הילדים  ואת  השני,  את  אחד  לכבד  צריכים  זוג  בני  דמים.  שופך 
יהודי הוא חלק  שכל  אסור לשכוח  כבוד לכל הסביבה.  לתת  שלהם,  השכנים 

מהשכינה הקדושה. זה לא ישוער בכלל כמה שזה נורא לבייש יהודי.

הזה  הכוח  זה  מה  להבין  אפשר  אי  טובה.  מעין  גבוהה  יותר  מדריגה  אין 
שאדם מעביר על מדותיו וסולח על הכל ואוהב את כולם. אדם צריך להחליט: 
אני רוצה לעבור את החיים האלה בלי לפגוע בשום בריה! אפילו מי שפוגע בי. 
אפגע  לא  אני  לו.  ואמחל  אסלח  אדרברא,  אותו,  אצער  ולא  בו  אפגע  לא  אני 

ולא אצער שום אדם.

אדם נותן צדקה, פותח את ידו, אז הכל יפתח לו, כל שערי השמים יפתחו 
לו. התורה הקדושה בפרשת השבוע נותנת משנה תוקף למצוות של בין אדם 
תפתח  פתוח  תעניק,  הענק  תתן,  נתון  תשמע,  שמוע  תעשר,  עשור  לחברו. 
(את ידך...). תכלית היופי, כשהאדם הוא בבחינת נותן, לא מקבל. צדיקים לא 
אוכלים לבד, האוכל זה לא שלך, האוכל הזה הוא של ה', אתה מתחלק באוכל 

הזה עם עוד מישהו. גם הכסף הוא לא שלך. אתה רק בעל פיקדון.

אליו  שהגיע  זצוק"ל,  שבדרון  שלום  בר'  מעשה  מובא  חוצב"  "קול  בספר 
יהודי בערב חג בבקשה עזרה, וכיון שלא היה ברשותו כסף, ניגש לארון והוציא 
שעומד  לאיש  ונתנה  בחג  ללובשה  כדי  באנגליה  לעצמו  שקנה  חדשה  חולצה 
מרקחה.  שלום  ר'  של  וביתו  הנפלאה,  המתנה  על  ושמח  שש  האיש  לפניו. 
כשיצא הלה מהבית שאלוהו בני ביתו: "והלא ארבעה חודשים ממתינים אנו 
לאיש  אותה  הענקת  ומדוע  זאת  וחשובה   יקרה  בחולצה  לראותך  כדי  לחג 
זה? ואף אם רצונך לתת לו חולצה הלא יש לנו כמה וכמה חולצות משומשות 
"והלא  וענה:  פליאותו  את  שבדרון  הרב  השמיע  דבריהם  לשמע  וטובות"!!! 
דבר  אין  יסף.  ולא  לצדקה"!!!  מיועד  שבמיטיב  המיטב  לה'!!!  חלב  כל  נאמר: 
שיכול לקרב אותנו אל ה' יותר מאהבת הבריות, מחיים של נתינה וחסד. רק 

זה נקרא חיים כמו בסיפור הבא:

ההגה בידיים של משה

הסיפור שאני רוצה לספר הוא סיפור על בחור בן 21 וחצי, סיפור על אמונה, 
על אומץ ועל נחישות, סיפור שייתן תקווה לאנשים רבים ולבני משפחותיהם. 
כשהכרתי אותו הוא היה רק בן שמונה, למדנו אתו בתלמוד התורה. הוא היה 
במדרגות,  וירדנו  עלינו  השתובבנו,  רצנו,  כולנו  בעוד  מההתחלה.  כבר  שונה 
נפלנו וקמנו, הוא פשוט התבונן. הוא לא יכול היה לעשות אף אחד מהדברים 
הללו. הוא היה ילד עם קשיים. ככל שגדלנו הבנו שהבעיה שלו אינה מתחילה 
ברגליים, אלא הוא סובל משיתוק מוחין. למדנו לקבל אותו כמו שהוא. שכלית, 
מקום,  באיזשהו  ברגליים.  רק  הייתה  הבעיה  גמור.  בסדר  היה  ממילא  הוא 
להסתדר  להתחבר,  לדעת  יותר,  טובים  ילדים  להיות  לכולנו  גרמה  נוכחותו 

ואפילו להעריך ילד שונה ממך, שמתמודד עם נכות.

מתלמוד התורה צעדנו לישיבה קטנה. משה הצליח בישיבה הקטנה בצורה 
שלא שיערו. הוא התחבר לכולם, וכולם התחברו אליו. למרות מגבלתו הקשה 

הבא. כי כשאדם זוכר עולם הבא, הוא חי בעולם הזה כמו שצריך. הוא משקיע 
הוא  לנצח.  חיים  לא  שפה  מבין  הוא  בשטויות,  לא  בתכלית,  זמנו  עיקר  את 

מקבל את הפרופורציות הנכונות איך לחיות בעולם הזה.

אדם שיש לו תכלית בעולם הזה, איפה יש לו זמן לדבר על מישהו?! לשמוע 
תכלית!  לו  שאין  מראה  זה  משועמם!  הזה  שהבנאדם  מראה  זה  מישהו?!  על 
תמיד  רוצה  הוא  זמן.  לו  אין  תכלית  לו  שיש  אדם  הזמן".  את  "מעביר  שהוא 
להספיק עוד ועוד. מנסה למעט בשינה. עושה לעצמו סדרים עד שאין לו זמן 
להרים את הראש. ר' נתן מברסלב, היו אנשים שחלקו עליו וביזו אותו כאלו 
ר'  להם  ענה  להם?!  עונה  לא  אתה  איך  אותו:  שאלו  שלו  התלמידים  בזיונות, 
זמן  לי  אין  להם,  לענות  זמן  לי  שאין  שלא  סדרים,  הרבה  כך  כל  לי  "יש  נתן: 
לשמוע אותם". זמן זה הדבר הכי יקר בעולם. כמה צריך לשמור עליו. מסופר 
על "השגאת אריה" שלפני פטירתו נכנסו אנשי החברה קדישא ובקשוהו לומר 
וידוי, אמר להם: לא רוצה! שאלו אותו מדוע? ענה להם "השגאת אריה": אין 
בלי  למדתי  הזמן  כל  עבירות,  לעשות  זמן  לי  היה  לא  בתשובה,  לחזור  מה  לי 

הפסקה.

חיים זה שמחה. בלי שמחה אין לנו חיים. השמחה זה הויטמין הכי חשוב 
לא  שזה  לדעת  צריך  הוא  אז  עליו,  שהכבידו  דברים   שומע  אדם  אם  שלנו. 
בשביל  דיבר  הזה  המרצה  נכון,  ולא  אמת,  לא  וזה  אליו,  שייך  לא  זה  בשבילו, 
מישהו אחר, זה לא שייך אלי, אני סותם את האוזניים. כלומר, האדם כל הזמן 
התעוררות,  לי  הביא  הזה  הדבר  אם  בשמחה.  הוא  אם  עצמו  את  לבדוק  צריך 
שמחה, זה מצויין, אם הדבר הזה הביא לי עצבות, זה כבר למעלה מהכלים שלי, 

זה לא שייך אלי, זה לא שלי, הפנים שלי צריכות תמיד להיות רק מחייכות.

היהודי,  בבית  ישמחו  ה',  בעבודת  ישמחו  שלנו  שהילדים  רוצים  אנחנו 
שלא ירגישו שחנקו אותם. צריך להגיד להם כל הזמן שה' אוהב את זה שהם 
לחיות  שטוב  להרגיש  צריך  ילד  אתנו.  שמח  שה'  אותנו.  אוהב  שה'  שמחים. 
בבית. אם ילד רואה שאמא שמחה על כל דבר טוב ושהיא יודעת איך לקבל גם 
דבר לא טוב, אז הילדים גדלים באוירה כזו שהם רוצים להמשיך את הדרך הזו. 
אך אם בבית שלי היה כל כך קשה, אני לא רוצה לבנות עוד בית עם קושי כזה, 
מספיק לי מה שהיה לי בבית שלי. אי אפשר לחיות בלי שמחה. שמחה היא 
השכינה ועצבות היא הסטרא אחרא. שמחה זה האמצעי לעשות את השליחות 
שלנו בעולם. זה אמצעי להתחבר להקב"ה. אי אפשר בלי זה. התורה הקדושה 
בפרשת השבוע מצווה אותנו להיות שמחים. "ושמחת בכל משלח ידך" (יב,יח).

ולכאורה קשה, איך אפשר לצוות על השמחה - הרי שמחה צריכה לפרוץ 
באופן טבעי ואם היא לא פורצת לבד, איך אפשר לצוות על זה? התשובה היא 
שלשמחה אמיתית מגיעים על ידי עבודה קשה כמו כל עבודת המידות. רבנו 
ז"ל אומר: "והכלל שצריך להתגבר מאד בכל הכוחות להיות אך שמח  תמיד 
ומקרי  פגעי  מחמת  ועצבות  שחורה  למרה  עצמו  את  למשוך  האדם  טבע  כי 
הזמן, וכל אדם מלא יסורים, על כן צריך להכריח את עצמו בכוח גדול להיות 
בשמחה תמיד ולשמח את עצמו בכל אשר יוכל" (ליקו"ת כד). ותמצית העבודה 
על השמחה – להתחזק באמונה. אמונה. שהכל מה' יתברך והכל לטובה! אין 
רע בעולם! אדם הולך עם אמונה הוא לא נשבר משום דבר, הוא יודע שמשמים 
עולם  של  רבונו  טוב.  זה  שקרה  מה  ובודאי  לו  שקורה  קטן  דבר  כל  מכוונים 
שזה  אותי,  אוהב  אתה  בדיוק  שככה  לי,  עושה  אתה  שהכל  לזכור  לי  תעזור 

מהאהבה שלך מה שקרה לי.

ימי  והתבונן.  עצור  זה  'ראה'  לב.  לשים  אותנו  מעוררת  'ראה'  הקריאה 
הדין בפתח! העולם הזה הוא לא הפקר! על כל דבר אנחנו עתידים לתת דין 
וחשבון. אתה מבקש מהשם רחמים? אתה מבקש מהשם שיסלח לך? תרחם 
אותך  הסובבים  עם  תתנהג  אם  תעשה,  ככה  אם  להם!  ותסלח  אדם  בני  על 
ברחמים ובסלחנות, הקב"ה יעבור מכסא דין לכסא רחמים, ידון אותך כשהוא 
יושב על כסא רחמים. מידה כנגד מידה. אתה בעצמך מחליט על איזה כסא 
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ואף שהוא התמודד עם אין ספור קשיים, מעולם לא התייאש או הרים ידיים. 
הוא ישב ולמד את הגמרות הקשות ביותר, היו לו חברותות לא מתוך רחמים 
שידר  שהוא  העובדה  כי  חושב  אני  ולהתמדתו.  ליכולותיו  הערכה  מתוך  אלא 
מאילוץ.  ולא  מבחירה  אליו  להתחבר  לכולם  גרמה  לו,  טוב  שהכול  חוץ  כלפי 
אבל בתוכו פנימה, רק אלה הקרובים אליו ידעו שיש לו כאב, כאב פנימי שנבע 
מהעובדה שבכל זאת הקב"ה הגביל אותו, וככל שגדל הבין את גודל ההגבלה. 
בעיקר הציקה לו מוגבלות ההליכה שלו, עובדת היותו תלוי באחרים, ושאינו 

יכול ללכת לאן שהוא צריך!

בשיעור ג' בישיבה הקטנה, כשהיה בגיל 17, נכנס לו רעיון לראש. בתחילה 
לעשות  רוצה  שהוא  החליט  משה  אני.  וביניהם  הקרובים  לחבריו  זאת  לחש 
רישיון נהיגה. אני זוכר את הפעם הראשונה שהוא אמר לי זאת. אני גם זוכר 
ואמר  באלכסון  ראשו  את  הרים  ישב,  והוא  עמדתי  שבו  המדויק  המקום  את 
לי: 'אני רוצה שתברר לי איך עושים רישיון נהיגה'. המשפט הזה נראה מופרך 
אנחנו  נהיגה,  רישיון  מוציאים  לא  ובישיבות  בישיבה,  הרי  אנחנו  לחלוטין. 
בישיבה קטנה, ובישיבות קטנות אפילו לא חושבים רישיון נהיגה, ומעל הכל, 
אבל  רישיון,  שמוציאים  נכים  שיש  נכון  נהיגה?  רישיון  יוציא  איך  נכה.  הבחור 
שיתוק מוחין זה נכות של הראש. יש לו בעיה של מיקוד ראייה ועוד בעיות. איך 
בכלל הוא חושב על זה? ניסיתי לומר לו: "תשמע, זה מוקדם מדיי. לא ייתנו 
לך, אם יתפסו אותך יעיפו מהישיבה". לא צייצתי מילה על הנכות. ניסיתי יותר 
לעשות  מתכוון  אינו  שהוא  ואמר  אותי  הפתיע  הוא  אך  המסגרת.  של  בכיוון 

זאת מאחורי גבם של הרבנים אלא בתמיכה שלהם.

זה הרגיע אותי. ידעתי שהם יצליחו לעשות מה שאני לא מצליח. להוריד 
אותו מהעץ. כבר באותו  שבוע ניגש לרבנים, והתשובות שקיבל מהם נאמרו 
אמנם בעדינות, אך כמובן שהן היו שליליות. מצב רוחו ירד, ואנו חבריו הקרובים 
הסברנו לו שאין לו מה להיפגע. הבקשה שלו פשוט לא במקום. ישיבה קטנה 
וכל זה. אך הוא בשלו. יום אחד הוא אומר לי: "בוא ניסע לרב עובדיה יוסף". 
מה?"  בשביל  לי  תגיד  אולי  לך,  אכפת  לא  אם  "אבל  לו,  עניתי  ניסע!"  "בוא 
עלינו  הנהיגה".  רישיון  של  הרעיון  על  אומר  הוא  מה  ממנו  לשמוע  רוצה  "אני 
על אוטובוס ונסענו לגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל.  בחיים שלי לא פחדתי כמו 
הפעיל  הוא  אבל  פשוטה  הייתה  לא  (הכניסה  אליו  שנכנסנו  לפני  שפחדתי 

קשרים ונכנסנו).

מוחין  שיתוק  לו  יש  היום,  כל  לומד  טוב,  בחור  "הוא  אמרתי:  ואז  נכנסנו. 
וכעת הוא רוצה לעשות רישיון נהיגה". רבי עובדיה נתן לו כמה סטירות חיבה 
כי  שאלה,  לשאול  באנו  אמרתי, "אבל  ממני"? "כן",  ברכה  רוצה  ואמר: "והוא 
הוא בישיבה קטנה והרבנים לא מסכימים שיעשה רישיון". רבי עובדיה חשב 
ולא  קטנה  לא  בישיבה,  רישיון  עושים  לא  צודקים.  "הם  ענה:  כך  ואחר  קצת 
יעזור  "זה  והסביר:  קצת  חשב  משה  רישיון?"  צריך  אתה  למה  תגיד,  גדולה. 
ביטחון  לי  ייתן  גם  שזה  מרגיש  ואני  עצמי,  בכוחות  למקום  ממקום  לנוע  לי 
עצמי. שאני אוכל להוכיח לעצמי שאני יכול לעשות מה שכולם עושים ואפילו 
ראיתי  ופתאום  הקביים,  על  כך  אחר  ועליו,  עליי  הסתכל  עובדיה  רבי  יותר". 
אותו. "כבוד  שאל  טוב?"  לומד  בכה. "אתה  פשוט  הוא  שלו.  בעיניים  דמעות 
הישיבה.  של  המתמידים  אחד  הוא  "משה  במקומו,  לענות  התנדבתי  הרב", 
הוא לומד כל הזמן, מקפיד על סדרים, יש לו חברותות", שיבחתי אותו, והרב 

עובדיה בכה ובכה.

"אתה צדיק", אמר ונתן עוד כמה סטירות, "מי כעמך ישראל, הלוואי וכולם 
ספורים  ברגעים  נשפכים  אהבה  של  טונות  ראיתי  לא  מעולם  למדנים.  כמוך 
שיבוא  לירושלים  מזדמן  הוא  שאם  הישיבה  לראש  "תגיד  אז.  שראיתי  כמו 
אליי", אמר רבי עובדיה. איזו ענווה. "אם הוא מזדמן לירושלים..." והוא הוסיף: 
"אני כבר אומר לך שהוא צודק, אבל אולי נחשוב יחד על משהו. בינתיים אתה 

תמשיך ללמוד, אה?" שאל רבי עובדיה ושחרר אותנו.

יצאנו משם. משה היה נרגש כמו שלא ראיתיו מימיו. הבכי של רבי עובדיה 
ריגש אותו כמו האהבה שהמטיר עליו. חזרנו לישיבה וסיפרנו לראש הישיבה 
הרים  ומיד  תכף  אלא  לירושלים,  להזדמן  חיכה  לא  הישיבה  ראש  היה.  מה 
קרא  משם  כשחזר  למחרת.  תור  לו  קבעו  לבוא.  יכול  הוא  מתי  ושאל  טלפון 
סודות סיפר לנו מה הוחלט. "רבי עובדיה הבין שלא ניתן  למשה ולי, ובסודי 
בקשה  הורה לי שכבר כעת תבקש  רישיון נהיגה, אבל  קטנה לעשות  בישיבה 
ממשרד התחבורה לעשות רישיון. הוא אמר שזה עלול לקחת זמן והם יכולים 
לעשות בעיות. אולי לא יסכימו בכלל. ברגע שיסכימו תתחיל ללמוד תיאוריה, 
ונראה  טפסים  תגיש  כל  קודם  אבל  שיעורים,  תיקח  גם  אולי  סודות  ובסודי 

מה יהיה".

רבי  אמנם  החדר.  מתוך  משהו  עוד  הישיבה  ראש  לי  סיפר  יותר  מאוחר 
עובדיה כיבד אותו ולא ניסה אפילו לחלוק על דעתו, אך ניסה לשמוע אם יש 
לאסור  המהותי  העניין  שמלבד  אמר  הישיבה  ראש  לקראתו.  ללכת  אפשרות 
המהותי  שהעניין  לו  אמר  עובדיה  רבי  יגידו'.  'מה  של  עניין  כאן  יש  רישיון  על 
יהיה  מישהו  ציין: "אם  יגידו'  ל'מה  ובקשר  המיוחד,  המקרה  בגלל  כאן  שונה 
חלילה  לו  יהיה  שאם  בשמי,  לו  תגיד  כזה,  משהו  לומר  בשביל  שוטה  מספיק 
הספיק.  זה  אליי..."  לבוא  בלי  גם  רישיון  לעשות  לו  מרשה  אני  מוחין  שיתוק 
העובדה  מעצם  רב  חיזוק  קיבל  ומשה  ברורה.  תשובה  עם  חזר  הישיבה  ראש 

שהגאון רבי עובדיה יוסף דאג לו כל כך.

לאשר  שהפרוצדורה  ידע  בחכמתו  זצ"ל  עובדיה  רבי  מנביא.  עדיף  חכם 
יעבור.  שהזמן  ארוכה,  כך  כל  תהיה  נהיגה  לימודי  מוחין  שיתוק  עם  לבחור 
ואכן, רק לקראת סוף זמן הקיץ של אותה השנה, לאחר לחצים, ועדות בריאות 
ומבחנים קיבל משה סוף סוף את האישור ללמוד נהיגה. אני חושב שזה היה 

בערך בתמוז. חודש לפני סיום הישיבה הקטנה.

משה קיבל הרבה כוח מעצם האישור של צוות הישיבה, אך שמחתו הושבתה 
הקטנה   בישיבה  לימודיו  שנות  שכל  גילה  הוא  סבל.  של  חדשה  מסכת  בשל 
לא הועילו לו.  הוא לא התקבל לישיבה גדולה. לא עזר שכולם גמרו עליו את 
שיתוק  עם  מישהו  לקבל  מיאנו  פשוט  המוסדות  אותו.  ופיארו  ושיבחו  ההלל 
מוחין. לא יאומן כי יסופר. זו הייתה תקופה נוראה. משה נשבר לרסיסים, ולנו 
לא היו מילים לנחמו. בסופו של דבר התקבל משה בעזרת מאמצים כבירים 
לישיבה גדולה, אך הפגיעות הרבות שסבל בדרך לשם השפיעו עליו עמוקות, 

אף שלמרבה השמחה לא שברו את רוחו.

אנחנו המשכנו ללוות אותו בקשר מתמיד. הוא החל ללמוד בישיבה הגדולה 
הפעם  גם  רישיון.  להוציא  רצונו  את  חידש  שעבר  מהמשבר  שהחלים  ולאחר 
נוצרו בעיות, אך רבי עובדיה יוסף זצ"ל, שהסתלק בינתיים לבית עולמו, כבר 
אותו,  שעודד  שטיינמן,  הגראי"ל  למרן  הלך  משה  בו.  לתמוך  בשביל  היה  לא 
קיבל  משה  ואכן,  הישיבה.  ראש  עם  לדבר  שליח  שישלח  ואמר  בקשב  שמע 
שיעורים  ו-250  וחצי  שנה  לאחר  נהיגה.  לימודי  להתחיל  החריג  האישור  את 
בטסט  עבר  משה  בס"ד  הטסט.  הגיע  הישיבה,  סדרי  בזמן  נעשו  לא  שכמובן 

הראשון וקיבל רישיון נהיגה.

משה כיום בן 21 וחצי, יושב ולומד, אני חייב להודות שבתחילה הרוב נמנעו 
שלא  הוכיח  הוא  לאט  לאט  בו,  פגע  מאד  זה  בטיחות.  מטעמי  אתו  מלנסוע 
עדיין  אך  מאחרים.  יותר  אף  בטוחה  בצורה  נוהג  ושהוא  רישיון  לו  נתנו  סתם 

הרוב נמנע והשתמט בדרכים כאלה או אחרות.

מה ששינה את הכל זה הסיפור המדהים הבא: הישיבה של משה נמצאת 
באזור של וילות, מקום די מבודד שבו כל אחד רואה את השני. היה שכן אחד 
של  סוג  רישיון  לו  שנתנו  בעובדה  וראה  מוחין  משיתוק  סובל  שמשה  שקלט 
לרבני  לפנות  ניסה  מכן  ולאחר  בו,  פגע  וסתם  למשה  פנה  בתחילה  מחדל. 
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הישיבה, ומשלא עלה בידו פשוט פנה במכתבים למשרד הרישוי, איך נותנים 

הוא  אך  אותו,  להרגיע  ניסו  הישיבה  בחורי  לנהוג.  מוחין  שיתוק  עם  לבחור 

התווכח ואמר שאנחנו הרעים והוא הטוב. ניסינו להסביר לו שמשה עבר את 

כל המבחנים של משרד הבריאות ושל המכון לבטיחות וגיהות. לא עזר כלום. 

בשעה 2:00  שנה,  חצי  לפני  קרה.  מה  תאמין  לא  כעת  בדעתו.  איתן  הבנאדם 

וצעקה  החוצה  יצאה  השכן  של  אשתו  צעקות.  הישיבה  בחורי  שמעו  בלילה 

ניסתה  היא  הגיע.  לא  וזה  אמבולנס  הזעיקה  היא  ההכרה.  את  איבד  שבעלה 

לרוץ לכמה וילות, ובצורה בלתי מוסברת יושביהם היו בחו"ל או בנופש. כמה 

אמר  ואז   וכלום.  אמבולנס  הם  גם  הזעיקו  צעקותיה,  לשמע  יצאו  בחורים 

מישהו: "אולי משה ייקח אותו?" היא הסתכלה עליהם והם עליה. כולם ידעו 

מה משמעות הדבר, אך היא זו שהכריעה: "שייקח אותו, מצדי שיעשה תאונה, 

הרי אם לא יפנו אותו הוא ממילא ימות עוד דקות ספורות בבית". משה יצא 

ה ִפלָּ תְּ

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

שזכיתי  זה  בחיים  לי  שקרה  טוב  הכי  הדבר 
לחיות  ללמוד  להתקרב,  רק  לא  אליך.  להתקרב 
ועובר  לי  שקורה  מה  כל  על  איתך  לדבר  איתך. 
לרוץ  יכול  אני  דבר  כל  שעם  הזו,  הידיעה  עלי. 
עצה,  ממך  לבקש  לך,  לספר  אליך,  לברוח  אליך, 
נותנת  הזו  הידיעה  נחמה,  לבקש  ישועה,  לבקש 

לי הרבה כוח והרבה שמחה.

כי כל דבר אפשר להשיג עם תפילה, כי תפילה 
מחברת  תפילה  שיש.  חזק  הכי  נשק  הכלי  זה 
אותי ישירות אליך אבא ואתה הרי כל יכול, שום 

דבר לא קשה לך.

כשאוהבים  תענוג  כזה  זה  עולם,  של  ריבונו 
של  תענוג  מזה.  גדול  יותר  תענוג  לי  אין  אותך. 
עם  עושים  מה  אך  בבוראה.  שדבוקה  הנשמה 
את  מנצחים  איך  האלה?  ברגעים  שנלחם  הגוף 
מאבק  החיים,  כל  שנמשך  מאבק  הזה,  המאבק 

בין הגוף לנשמה.

פעם,  כמו  אבא.  יותר  אותך  להרגיש  רוצה 
כך  כל  אז  היו  כשהאורות  התשובה,  בתחילת 
עמד  לא  דבר  ששום  גבוהים,  כך  כל  חזקים, 

כנגדם.

וכל  היום  כל  אליך  ולהשתוקק  לכסוף  רוצה 
כזאת  בי  שהכניס  בטוי  היום  שמעתי  הלילה. 

אני  לה'.  צמאון  הוא  והביטוי  אש,  כזאת  בערה, 
כמו  להרגיש  רוצה  אבא.  הזה  הצמאון  את  רוצה 
מי שלא שתה יום שלם, ולא סתם יום, יום שרבי, 

והוא כל רגע חולם על כוס מים קרים.

אני  היום  שכל  אבא,  אליך  צמאון  כזה  רוצה 
צעקת  קול,  בלי  אליך  ואצעק  הראש  את  ארים 
אותך,  אוהב  אני  כמה   - שאומרת  צעקה  הלב, 
לי  שיש  שמח  אני  וכמה  אליך,  צמא  אני  וכמה 

אותך וכמה אני לא יכול בלעדיך.

ריבונו של עולם, לעולם אל תתן לי להתקרר, 
לעולם על תתן לי להתרחק ממך כי בלעדיך אין 

לי חיים.

שבת שלום לכל אחינו בית ישראל!
מנחם אזולאי

הוא  לקביים,  זמן  היה  לא  כי  ללכת,  לו  עזרו  בחורים  פיג'מה,  עם  מהמיטה 
בשיא  יצא  ומשה  לרכב,  השכן  את  נשאו  בחורים  מספר  ההגה.  ליד  התיישב 
הרוגע לבית החולים. הוא הגיע תוך רבע שעה, הבחורים לקחו את השכן למיון, 

ושם טיפלו בו והוציאו אותו מכלל סכנה.

הסיפור התפשט מיד במקום ואף התפרסם בעיתון המקומי כאן. מאז , כבר 
חצי שנה איש אינו פוחד לנסוע עם משה, ואיש אינו חושב וודאי לא אומר את 
המשפט: "אני עלול להגיע איתך לבית החולים..." העובדה המופלאה שדווקא 
אותו שכן שהזהיר את כולם במילים הללו ממש, דווקא דרכו סובב בורא עולם 
את המשמעות ההפוכה של המשפט הזה. משה עושה חיל בלימודיו, ובקרוב 
גם  שהוא  בעל  שתחפש  למי  בחום  עליו  להמליץ  לי  תרשה  בשידוכים,  יתחיל 
טוב  שלי:  מילה  אמיתי.  מנהיג  וגם  וחברותי,  מידות  ובעל  ולמדן  ונבון  חכם 

(חיים ולדר,  אנשים מספרים על עצמם 8)שההגה בידיים של משה.

לרגל חודש הרחמים והסליחות
אור האמונה מגיש

במחיר מיוחד את ספרון לקט תפילותיו (חלק א) של הרב מנחם אזולאי
לרוכשים 11 יחידות ומעלה

r.m.azolai@gmail.com :לפרטים נוספים והזמנות: 072-2129414 ובדוא"ל 

שבת שלום לכל
מנח

לפרטי

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

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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 נקודה למחשבה
 מסוגו החיים בעלי כל בין ביותר הארוכה ייםהח תוחלת את יש לנשר

 לעשות עליו זה לגיל להגיע כדי אבל, שנה70 עד לחיות יכול הוא,
 מידי וגמישים ארוכים שהפכו שלו הטפרים 40 בגיל.  

 ולא מידי מכופף הפך שלו הארוך המקור, טרף לתפוס יותר יכולים לא
 סמיכות נעשות הכבדות יםהכנפי נוצות, לפיו אוכל להכניס לו מאפשר
 לנשר עכשיו, ו שלו בחזה מסתבכות, מידי

 ,ושיקום התחל או מות:  ברירות שתי
 צריך הנשר בתהליך, יום 150 כ שנמשך ומכאיב ארוך שינוי תהליך
 שלו המקור עם להכות צריך הנשר כעת, ההר שבראש לקינו לעוף

 לחכות צריך הנשר תלשנ שהמקור ואז נתלש שהמקור עד בסלע
 מתי, שלו הטפרים את לתלוש לו שמאפשר מה,שיגדל חדש למקור

 הכנפיים נוצות את לתלוש מתחיל הנשר גדלים החדשים שהטפרים
 ונוצות חדשים טפרים, חדש מקור עם, חודשים חמישה אחרי ואז שלו

 ....... עוד יחיה והוא ת את מבצע הנשר, חדשות
 ? נחוץ השינוי למה, ספותנו שנה 30 כ

 עלינו, ולהשתקם לשקם, להתקיים כדי בחיינו רבות פעמים
 מזיכרונות להיפתר צריכים לעיתים, אנחנו ל להתחיל
 יכול העבר ,, וטינה ממישקעים, , וקשים ישנים

 יותר טוב לעתיד עצמנו ולהכין ההווה את למצות לנו לאפשר
 (העורך) !חיים ולאיכות

זצ"ל היה יושב ללמוד  יעקב יוסףאיחר רבי  פעם
ריצה בו םבחדר הסמול לבית הכנסת ופתאום 

דולה בחור צעיר והבין חכם יעקב שהוא מבוהל וקם ג
שהיה רודף אחר  רמיד. והנה, אחרי הבחור 

  הבחור, וזאת הייתה סיבת הבהלה,
והסובבים פחדו מהמתרחש כי השוטר צעק. חכם יעקב 

בא לעבר השוטר ועצרו בידו,  ואמר: קודם תצא החוצה, 
 ! לא כך מתנהגים בבית ה'! והוציאו בעל כורחו

 

, ודיבר עימו שלא יתעסק עם מי 
 שאין צורך להתעסק, וכך חלצו מן המיצר.

 עשרה:-שאנו אומרים בתפילת שמונה מה
 

  –"ונפשי כעפר לכול תהיה, פתח ליבי בתורתך"  
ידי ההתבטלות של "ונפשי כעפר לכול תהיה" -על

 מגיעים לידי "פתח ליבי בתורתך".
 

 לתת 
למישהו 

הרגשה של  
"הצלחתי 

 בכוחות 
 עצמי 
בזכות 

התכונות 
 שלי"

 זו המתנה
המצמיחה 

 ביותר.

זצ"ל שהיו שני תלמידי  שבדרוןשלום  רביהרה"ג  סיפר
חכמים גדולים בירושלים שאחד מהם כל בניו יצאו כשרים ויראי 

ה' והשני ה' ירחם. אותו גדול שבניו נתקררו מדרך ה' כאב לו 
שלו בחינוך בניו  ת מאוד על מצבו ורצה לבדוק את 

הרי הוא ושכנו תמיד למדו ביחד לימדו את הבנים באותו 
ת היה ספוג יראת שמים אז מה היה הטעות בחינוך ה"חיידר" הבי

צריך לבדוק ולפרסם ברבים לפחות להציל אחרים קם הרב וניגש 
לבית שכנו, דפק בדלת, כשנפתחה הדלת אמר הרב לשכנו שהוא 

 שלו שונה ממנו ולכן בניו נתקררו.  ק רוצה לבדוק 
 

דה, ישבו שניהם והזכירו את הנהגותיהם והנה נתגלתה הנקו
שניהם קנו דגים מאותה החנות בעל חנות הדגים היה עוטף את 
הדגים בעיתון חילוני, הרב השני הנהיג בביתו שמיד כשתקבלו 

. הרב הראשון ידג עטוף בעיתון חילוני 
מתי שהדג היה מגיע לביתו היו לוקחים את העיתון וזורקים אותו 

ם וגילו בה את כל לפח זו הנקודה היחידה שהיתה ביניה
לראות  ב ההשתלשלות התחנכות הבנים כמה צריך האב 

 ולקרוא כל דבר הנכנס לבית שיהיה כשר או שישאל רב.

זיע"א לירושלים עיה"ק בסוף  חיים בן עטררבינו  כשהגיע
יוורנו קבעו לו ישיבה שנת תק"ב, כבר הלך לפניו שמו, וגבירי ל

 שם בחצר מדרש "כנסת ישראל". 
 

וכך  עטוף בטלית ומעוטר בתפילין, ישב שם מובדל ומופרש מכל 
ענייני העולם, והפליג מאוד בקדושה ובטהרה בהינזרו בכל חמדות 

החיים, עד כי רואי פניו המאירות חשבוהו למלאך ה' צבאות 
תלמידים רבים שהשכינה חופפת עליו כל היום, ונהרו אליו 

להסתופף בצלו, ושקד שם על התורה והעמיד תלמידים גדולי 
 ישראל, ואחד מגדולי תלמידיו היה מרן החיד"א זיע"א.

שיר ליום  מזמורר"
השבת". "מזמור 

אנו מזמרים  -שיר"  
ושרים לה', "ליום 

על שנתן  –השבת" 
יום השבת,  לנו את

. 
 

מה מאד צריך להיות 
שמחתו כי מקבל 
חסד מהשי"ת על 
דרך חושי, אך 

ביותר צריך להיות 
שמח בחלקו כי יודע 

ומבין להכיר כל 
אלו. כמה גודל 

אם  
הוא מכיר באמת כי 
יד ד' מנהיג ומשגיח 
 על כל עניני האדם.

 תגן עלינו זכותם       זצ״ל  יב ירב                   צ״ל ז יב ירב          העלון לעילוי נשמת: 

זצ"ל על מנהגו  מרדכי אליהוהרב  סיפר
זצ"ל,: כל בוקר לאחר  הבן איש חישל 
ילה היו יושבים סביבו תלמידיו ומלמדם התפ

תורה. יום אחד הגיעה אלמנה לפתח בית הכנסת 
לשאול שאלה את הבן איש חי, והוא קם ויצא 

זצ"ל,  את  אפרים הכהןלענות לה. ניצל רבי 
ההזדמנות, הרים את נעליו של הבן איש חי 

ונשקם. באותו רגע כבר היה הבן איש חי בדרכו 
מעשהו וקרא לעברו: חזרה למקומו, ראה את 

אפרים, מה זה?! 

נפלו הנעליים מידיו של רבי  
אפרים ארצה. ואמר חכם אפרים לרב: אני נשבע 
לך, חכם מרדכי, כשנישקתי את הנעליים הרגשתי 
, וכשנפלו מידי הרגשתי כאילו 
תפילין נופלות מידי לארץ! ככה העריכו נעליים 

 כתפילין! של הבן איש חי,

הגיע בחור לישיבת "פורת יוסף" מעיר  יום אחד
עזרא מבגדד. הוא שוחח עם ראש הישיבה הגאון רבי 

זצ"ל וסיפר לו כי חפץ ללמוד תורה, אך הוריו  עטיה
הזקנים תלויים בו והוא חייב לפרנסם. בחנו רבי עזרא 

ומצא כי בחור מוכשר הוא, ומיד המליץ לקבלו כתלמיד 
 ד. ולתמוך בו בסכום כסף נכב

 
מנהלי הישיבה הודיעו לרב שאין לישיבה די כסף, אמר 
רבי עזרא:"אנא הפחיתו ממשכורתי החודשית סכום כסף 
ותנוהו לתלמיד זה". שמע הגאון רבי בן ציון חזן זצ"ל, 

ומיד הודיע כי ינקו גם ממשכרתו סכום כסף לטובת 
התלמיד.כך למד הבחור תורה בשקידה רבה, בלי דאגות 

 היות תלמיד חכם מופלג.פרנסה, והפך ל

 לימוד המוסר 
 הוא חיוב לכל הנפשות

 

 מי
 שמחייך

 בלי סיבה,
אלוקים
 נותן

 לו מיליון
 סיבות
 לחייך.

 
 

יתברך מצטער בצערנו, ואנו בעוונותינו לא  השם
 (הרבי מקוצק).מצטערים בצער השכינה 



 

מתנגד אחד הגיע לביתו  פעםם
זי"ע  בעל התני"א של

והתחיל להתפלפל איתו בדברי 
תורה. ושאל אותו מתנגד את 

בעל התניא: "ידעתי כי יש ספר 
נועם חסידות חדש בשם ה"

". רוצה לראות היכן אלימלך
שמתי אותו?", והראה לו 

מתחת לשולחן  שהספר נמצא
והרגליים שלו (של המתנגד) 

 דורכים עליו ה' ישמור. 
ואמר לו המתנגד בלגלוג: "תגיד 
לי מה מעלת הספר הזה". ענה לו 

בעל התניא "אם היית שם את 
מתחת  

לשולחן והיית דורך עליו כמו 
 שאתה עושה לספרו, 

גם אז הוא לא היה אומר לך 
 כלום מחמת שפלותו". 

נכנס פעם למסעדה  מוטקהה
לסעוד צהריים. הניחו לפניו דג. 

נעמד ליד מיד ו מהדג מוטקהטעם 
בעל המסעדה: שאל השולחן 

  "מדוע נעמדת?" אמר מוטקה
 כדי לקיים מצוות "

 ' "'מפני שיבה תקום

hamaor.netכל העלונים: 

 

ְגלַ  י ּבִ ָך לֹו ּכִ ִתּתְ ן לֹו ְולֹא ֵיַרע ְלָבְבָך ּבְ ּתֵ ה ְיָבֶרְכָך ה' אלוקיך "ָנתֹון ּתִ ָבר ַהּזֶ ל ַהּדָ
ַלח ָיֶדָך"  ָך ּוְבֹכל ִמׁשְ ָכל ַמֲעׂשֶ  (דברים טו, י).ּבְ

 
ן לֹו, מדוע לא הסתפקה התורה בציוי תיתן  ּתֵ לכאורה ישנה כפילות בפסוק, ָנתֹון ּתִ
לו, וביארו בזה רבותינו (ספרי קי"ז, הובא ברש"י) שישנה מצוה לתת אפילו מאה 

ברבינו בחיי הוסיף שהכפל בא לומר שאם תתן יוסיף הקדוש ברוך הוא על פעמים, ו
 ממונך ותחזור ותתן עוד.

 

ומעשה בגאון רבי אליהו מוילנא (הגר"א) שפעם אחת בדרכו ראה עני שמקבץ 
נדבות בעת הקור הגודל השורר בחוץ, ריחם עליו הגר"א וחשש שיתקרר ולכן הוציא 

עני, לאחר שהלך כמה צעדים קדימה, חזר בחזרה  מכיסו סכום כסף גדול ונתן לאותו
 ושוב הוציא מכספו סכום כסף נוסף ונתן לאותו עני.

 

 התלמידים שליוו את הרב לא הבינו את פשר התנהגות רבם ושאלו, 
"רבינו, מדוע מתחילה לא נתן הרב לעני את מלא סכום הכסף שרצתה לתת לו, 

 . "ומדוע היה צריך לעשות כן פעם אחר פעם?
 

השיב להם הרב, "בתחילה נתתי לעני סכום כסף  כיון שליבי כאב עליו שכך יושב 
 בקור הגדול ומקבץ נדבות, 

 ובנתינת הצדקה הרגעתי את ליבי, וזו לא הייתה נתינה בלב שלם עבורו, 
גם לי היה חלק בנתינה הזאת, אך הנתינה השניה הייתה ממש בשבילו, ולכן חזרתי 

 רה לנו התורה הקדושה, וזהו שמו ונתתי לו שוב"
 

ָך לֹו..", למה כתוב "נתון תיתן" פעמיים? ִתּתְ ן לֹו ְולֹא ֵיַרע ְלָבְבָך ּבְ ּתֵ   "ָנתֹון ּתִ
  בגלל שלא ירע לבבך. -הנתינה הראשונה

 בשבילו ממש -והנתינה השניה
 
 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך

 
 

ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן אילנה, ששון בן טיפחה, שמחה בת  נשמת:לעילוי 
סעידה מזל בת יעקב, מלכה בת שרה. פנחס בן  חיה בת אסתר, חיא בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, שולמית ילולו, 
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 'עבד כנעני''
הוא אדם שנטייתו 
ומשיכתו הטבעית 

היא לתאוות העולם, 
אלא שהוא כופה את 
עצמו ואינו נכנע להן, 

 מתוך קבלת עול. 
 

 , לעומתו, 
הוא מי שנפשו 

לוקית מאירה אה
.בליבו, ויש בו אהבה

אין הזדמנות שניה 
 להתרשמות ראשונה

בא עני לבקש צדקה  פעםם
יחזקאל מהגאון רבי 
זצ"ל. אמר רבי  אברמסקי

אברמסקי למקורבו שהיה אז 
בביתו: תן לו כסף מהמגירה (שם 
היה מונח כלי מלא מטבעות). הלך 

. ני הלה ונתן לעני 
ראה זאת רבי יחזקאל וקם 

ממקומו באומרו: "מה יוכל לקנות 
מיד העני במטבע זו? שתי ירקות" 

מטבעות  ל נטל 
 ומסרם לעני.

לדבר על איסור אכילת תבואה מן  לח"חנזדמן  פעםם
החדש, שרבים בחו"ל נהגו בה קולא, בהסתמכם על היתרו 

פליג מעניין זה לעניין לשון הרכילות. , וההב"חהידוע של 
וכך אמר: "כשאבוא לעלמא דקשוט וישאלו אותי: מדוע לא 
מחית בבחורי הישיבה שאכלו 'חדש'? אצטדק: הלא הב"ח 
מתיר! והב"ח מן הסתם יבוא לעזרתי וימליץ טוב בעדי. אך 

כשדברו לשון  : מה אעשה כאשר ישאלוני: 
א אוכל להשיב : הב"ח התיר... הרע או רכילות? הרי אז ל

 אלא גם הב"ח אוסר ללכת רכיל ולדבר לשון הרע".
 

על הח"ח מסופר שהיה מתאמן בתרגילים מסוימים הקשורים 
. העגלונים, שבעגלתם היה הח"ח נוסע 
במסעותיו השונים, היו מספרים, שכשר היה רוצה לעלות או 

 עצר, לרדת מן העגלה לא היה ממתין עד שת
אלא היה קופץ עליה בעת מרוצתה. הוא אף נתן את נימוקו 

הדרושה  ולנהוג כך: בתור כהן עליו 
 לכהנים בעבודת הקורבנות.

h

 משה פירייררפטירת רבה של חברון הגאון רבי  אחרר
אליהו , בקיץ תרכ"ה, הפצירה הקהילה בגאון רבי זצ"ל
זצ"ל שיקבל עליו את עול הרבנות. רבי אליהו ששנא את  מני

הכבוד והשררה מטבעו, השתמט מהם, ומכיון שבאותה עת 
פרצה מגיפת חולירע במצרים, והכל חרדו מחשש שהמגיפה 

יכול היה רבי אליהו להשתמט באומרו:  ,עתגיע 
"חכו נא עד יעבור זעם." ואכן, את אשר יגורו בא, המגיפה 

הגיעה לחברון ועשתה שמות בעם. רבים נסו מנוסת חרב מפני 
אז -אף המשחית. לא היה כמעט מי שיטפל במתים ובחולים או

. ,שינס רבי אליהו מתניו, 
לקבורה, ואילו את החולים סעד על ערש את המתים הביא 

דווי, לא חת ולא זע מפני המגיפה וסמך על מאמר חז"ל " 
שלוחי מצוה אינן ניזוקין" הוא סבב בין הבתים לחזק את 
מצבם הרוחני והחומרי והפיח בקרבם רוח חיים ותהיינה 

 רגליו כאיילות לדלג מחולה לחולה. 
ו עם כלות המגיפה, אחרי שהעם התקשרו עמו 

, חזקו עליו הפצרותיהם להיות רועם ואביהם. לבסוף 
נכנע וקיבל עליו את המשרה כגאב"ד חברון אך בתנאי שלא 

 יקבל שום פרס וטובת הנאה מרבנותו!

לֶׁשל ּתֹוָרה ְויְִרָאה! ַעל ָּכל יְהּוִדי ֻמָּטל  בתיםם
ֹ ַעל ֲאֵחִרים   א ִלְסמ  –ְּבָכל ִענְיָן, ְו

ִלים ְוטֹוִבים ְּכָכל ֶׁשּיְִהיּו. ִאם ָהיִית רֹוָאה ֶאת אֹוָתּה ְּגדֹו
ַרָּבנִית אֹו ֵאֶׁשת ַאְבֵר קֹונָה ָּבָׂשר ַּבֲחנּות ֶׁשֵאין ָלּה ַהְׁשָּגָחה 

 ֻמְסֶמֶכת, ַהִאם ָהיִית נְִכנֶֶסת 
ְּבָכ ֶׁשַּגם ַּגם ַאְּת ִלְקנֹות ַּבֲחנּות זֹו 

ִאְׁשּתֹו ֶׁשל ָהַרב ְּפלֹונִי קֹונָה ָׁשם?! ְלָכל ַהּיֹוֵתר ָהיִית חֹוזֶֶרת 
ּובֹוֶדֶקת ֶׁשָּמא ִהְׁשַּתּנָה ַהַּמָּצב ְוַהֲחנּות ֵהֵחָּלה ַלֲעמֹד ַּתַחת 

.  ִּפּקּוַח ֶׁשל ַוַעד ַּכְׁשרּות ֻמְסָמ
 

ֲחנּות ֵאינֹו ָּכֵׁשר ִאם ֵּברּור זֶה ָהיָה ַמֲעֶלה ֶׁשַהָּבָׂשר ַהּנְִמָּכר ּבַ 
: "ָאְמנָם ְּבָכל  ִלְמַהְּדִרין, ִמן ַהְּסָתם ָהיִית אֹוֶמֶרת ְלַעְצֵמ
ָהִענְיָנִים נְִרֶאה ֶׁשִאָּׁשה זֹו יְִרַאת ָׁשַמיִם, ֲאָבל ִמְסַּתֵּבר 

יֵׁש ָלּה ֻחְלָׁשה ְמיֶֻחֶדת ְוֵאין ִהיא   ֶׁשְּבִענְיַן 
ַּבּנִָּסיֹון. נְִרֶאה ֶׁשִּבנְֻקָּדה זֹו יֵׁש ִרְפיֹון ְּביְִרַאת  יְכֹוָלה ַלֲעמֹד

ַהָּׁשַמיִם ֶׁשָּלּה. יִָּתֵכן ֶׁשִהיא ְראּויָה ְלַהֲעָרָכה ּוְלִחּקּוי ְּברֹב 
 ַהְּתחּוִמים, ַא ִּבְתחּום זֶה ָעַלי ְלִהּזֵָהר ִמָּלֶלֶכת ְּבִעְקבֹוֶתיָה".

כאשר הוא הבחין בחתול ששותה מקערית בפתח  עתיקות הסתובב ברחוב סוחרר
בעודו מתקרב לחתול כדי ללטפו, הסוחר שם לב . הדלת של חנות חיות מחמד

להשיג את  איךהסוחר מיד הוא חשב ... שהקערית היא בעצם ענתיקה יקרת ערך
שלום, אני ממש אוהב את החתול " א נכנס ופנה למוכרהקערית במחיר זול. הו
" הוא לא למכירה: "המוכר השיב מיד?" למכור לי אותו ןשכאן בחוץ. תהיי מוכ

." שקלים עבורו 200אני אשלם לך אמר "סוחר העתיקות לא היה מוכן לוותר ו
 400אז " שאל שוב הסוחר". אני מצטער הוא עדיין לא למכירה" השיב המוכר
 הסוחר ם.לאחר היסוס קל בעל החנות הסכי". עבורו גיותר מזה לא תשי. שקלים

אכפת לך אם אני אקח את הקערית שממנה כדרך אגב " שאל, ולקח את החתול
אני לא אתן " בעל החנות השיב" נראה שהוא ממש אוהב אותה? תהוהחתול ש

 ?!" סליחה" ."אותה, זאת קערית המזל שלי
 ז שהנחתי את הקערית מא"?" מה זאת אומרת קערית מזל

 הזאת ליד הדלת מכרתי עשרות חתולים במחירים ממש מצחיקים, 
 ."!אז אין סיכוי שאני אי פעם אמכור אותה

מצעירותו כיו ןכ"ק  עודד
 אהרון רבי במעלז האדמו"ר

שראל, זצ"ל בכל מעשיו לטובת י
ובכל המצוות התכוין לטובת 

הכלל לזכות אותם ולהגן עליהם  
כאשר שמע על אדם שמצא 

 מציאה ועומד להחזירה לבעליה, 
 

את  , אמר לו, 
כלל ישראל במצוה זו. והסביר 
את דבריו, משום שזו היא מצוה 
שלא כל אדם זוכה לקיימה, כי 

אם אינו מוצא מציאה, אינו יכול 
 ת ות לקיים מצ

 ונמצא שחסרה לו מצוה זו.

על האדם להקשיב 
לאנשים עד שישמע 

 גם מה שהם 
 לא אומרים

אל תדאג על הממון, כי בין 
שיהיה לך ובין שלא תבלה 

 את ימיך בשוה

אוהבים  רבים
את השקר 
ומעט את 

האמת, כי את 
ר אפשר השק

 לאהוב באמת, 
 

אך אמת אי 
אפשר לאהוב 
בשקר (הרבי 
 מפשיסחא

 ).זצ"ל
 

תנו רבנן: איזהו 
מורא ואיזהו 
 –כבוד? "מורא" 

לא עומד במקומו 
ולא יושב במקומו 

ולא  
 מכריעו. 

 

מאכיל  –"כבוד" 
ומשקה, מלביש 
ומנעיל, מכניס 

 ומוציא.



 

פרשת מטות 

כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך ”... 

אלוקיך נתן לך לא תאמץ את לבבך ‘ בארצך אשר ה

ולא תקפץ את ידך מאחיך האביון: כי פתח תפתח 

 ח) -(טו, ז“ את ידך לו

 

כאן  מלמדנו  מופלא  מסר 

ה  בעל  נו  החיים ‘ רבי ‘ אור 

א  ע מ ק ם  י ד ק נ  . ש ו ד ק ה

 ונטעימו בלשוננו.  
 

 

מספר  פגשתי, זכורני, לפני 

 שנים את בוריס פדולסקי. 

 

הרחוב ’ בוריס,   היושב ‘  נגן 

ב   ו ח ר ד מ ה ’ ב ד ו ה י ן  ‘ ב

נורו  בכי ן  מנג  , הירושלמי

אוטנטיים  יהודיים  ניגונים 

 -ועוד. כשפנינו אליו  ‘  וטהר ליבנו ‘, ’אני מאמין’כמו 

הוא היה נשמע נרגש במיוחד. "הייתי מנגן כבר 

בבית חב"ד באוקראינה  סיפר,   -“,  הרבה שנים 

 ומאז שעליתי לארץ אני עושה זאת כאן". ”

 

לא  אלו  בוריס.  האישיים של  בחייו  נברתי  לא 

לפרסום ראוותני. אבל מה  נאים)  צריכים (ולא 

שבטוח הוא, שפגשתי יהודי של נשמה שמציאות 

למדרחוב  תו  או לה  בי הו הפתלתלה  ים  החי

הירושלמי ההומה עם צלוחית קטנה לזריקת כמה 

 פרוטות.   
 

 

 

השגויה  לתפישה  קולעת  דוגמא  הוא  בוריס 

 שהשתלטה על עולמנו:

  

בעולם חיצוני כשלנו, שבו העניבה מכתירה את 

האישיות, אנחנו נוהגים להסתכל על יהודים רשים 

 ‘.סוג ג’חיים. כאילו אלו -כעלובי

 

מושכי  עליהם -אמנם  להסתכל  אוהבים  העט 

למעלה ולשרבט את הכינוי הספרותי -מלמעלה 

אבל זהו מבט “,  החיים -עלובי ” הנדוש:  

לא. לא כל מי שלא נראה -ספרותי ותו 

 כמוך, הוא לא נורמאלי. 

 

כי יהודים נושאי מידות עכורות ומגונות, 

החיים. הם המוכתמים. -הם עלובי -הם 

גם אם הם עטויים חולצה צחורה של 

אם לבשו נעליים של ‘  קמט -אל ‘  וגם 

גבוהה ‘  קומפורט ’ חברת   -ומשדרים 

גבוהה. אנחנו לעיתים מסתכלים על 

על  מסתכלים  שאנחנו  כמו  אנשים 

החיצוניות מכתיבה את ‘..  קולה -קוקה ’ 

 היא. -ההיבט שלנו. ולא
 

 

פרשת הענקה לעבד, זה שמעד לצערו ולצערנו, 

גם הוא זכאי ‘‘.  סוג א ’ מלמדת אותנו שגם עבד הוא  

פת  דוגמת  מכובדים  אפילו  הולמים.  לתנאים 

 קידושין כ, א). ‘ תוספות’משובחת וכרית נוחה (ראה 

 

‘ אור החיים ‘ מלמד רבינו ה -ואבינו אב הרחמן  

המעות הוא -מלמדנו, שמקושש  -אתר -הקדוש על

מעמדו זהה לשלך. “.  אחיך ” יהודי מן השורה. ממש  

 כי הוא אתה, רק בתחפושת.  
 

צאו לשווקים, תשוחחו איתם, עם אותם יהודים 

עצובים, ותגלו חיים נורמטיביים שפשוט השתבשו 

 להם ביום בהיר אחד.
 

תסתכלו להם ישר בלובן העיניים ותגלו לפתע שהם 

 “. אחיך”גם 

 שיחת הקבצנים..
 במדרחוב הירושלמי?‘ נגן הרחוב’מה היה במפגש עם 

המושג 'מנוחה' מתפרש אצל רוב "... 

חופש. לא צריך לעבוד, אפשר  –האנשים 

לשכב על הספה, יכולים לעשות מה 

 שרוצים. אבל זו אינה מנוחה, זה שיתוק. 

כשהתורה קראה לשבת 'מנוחה' היא ”

התכוונה ל'מנוחת הנפש'. אדם נרדף כל 

ימיו על ידי תשוקות גשמיות. כמה 

שישיג תמיד ירצה עוד. מה משקיט את 

 הדבקות ברוחניות.  –התאווה הגשמית 

על כן הקב"ה הנחיל לנו את השבת. ”

התכלית של השבת להסתלק מהמבט 

הגשמי ולרכוש את המבט הרוחני על 

החיים. כשאדם נח מהגשמיות, 

מתעוררות בו השאיפות הנכונות, והקצב 

האמתי של החיים. ה'תעודת זהות' שלו 

זה השבת שלו. כמה שהשבת שלו יותר 

 בקדושה, כך דרגתו הרוחנית גבוהה יותר.

כשאדם יודע, התכלית והמטרה שלי ”

להתרומם, להתקדש, להגיע  –בעולם 

לדבקות בתורה, דביקות בה', ממילא 

נאבד אצלו הערך של התשוקות 

הגשמיות. זה הופך אצלו לטפל. הוא 

על בהשגות הנפשיות שלו, -מעפיל אל

ונהנה משקט נפשי. זה המנוחה האמתית, 

וזו המהות של השבת. "באת שבת באה 

מנוחה". בשבת מתגלה לאדם הממד של 

הדביקות הנפשית בתכלית הרוחנית 

באת שבת באה מנוחה". בשבת ”שלו.. 

מתגלה לאדם המימד של הדביקות 

 “הנפשית בתכלית הרוחנית שלו.

(שיחות המשגיח רבי יששכר דב הכהן 

ספר 'אמת בפיהו' חלק א'  –שפילר זצ"ל 

 עמוד כ"ג). 

 353ז * “פרשת ראה תשע

 לתשומת ליבכם! 

מהדורת הדפוס  
מצטמצמת בקרוב.  

לקבלת הגיליון במייל 
שלחו בקשה ל:  -

abyisrael@gmail.com  



 

  
  

‘!שלום שיעור א  
 

 א“ג רבי יחיאל פליסקין שליט“הרה
 ירושלים -’ מרכז העצמה תורני לצעירים -שתולים ’ראש מרכז 

  
עצמם   קטנה  הישיבה  ביותר.    –ימי  מורכבת  תקופה  של זו  תהליך  עובר  הנער  אלו  שבשנים  מפני 

כשנה של  זמן  פרק  בתוך  הופך  והוא  הזמן -התבגרות,  במשך  נדרש  כשהוא  לבחור,  מילד  שנתיים, 

לימוד  בתפילה,  כוונה  התורה,  שקידת  של  נעלים  במושגים  ולהחליפם  הילדות  מושגי  כל  את  לזנוח 

המוסר וכו'. לא כל נער עובר את המעבר הזה בצורה חלקה. ישנם כאלו שתוך כדי תהליך, מתחילים 

בישיבה?  דווקא  להתפלל  פתאום  מה  היום?  כל  ללמוד  שצריך  אמר  מי  כגון:  בירור,  שאלות  לשאול 

מצד  תקיפה  ביקורת  לגרור  עלולות  האלו  השאלות  מקום?  בכל  וחליפה  כובע  ללבוש  עלי  ומדוע 

את  להדחיק  כדאי  לא  האמת  לפי  אבל  היהדות,  מסורת  על  לערער  מנסה  הוא  כביכול  המבוגרים, 

בשלב  יקבל  לא  הילד  אם  גם  מספיקות.  תשובות  עליהן  ולענות  אותן  לכבד  יש  אלא  הללו,  השאלות 

 ראשון את כל התשובה, לא צריך להילחץ, הוא יבין עכשיו מה שהוא מסוגל, ואת השאר יבין בהמשך.

 

של  מבורך  תהליך  של  תוצאה  הן  הללו  שהשאלות  להבין  כדאי 

וכי  'בוגר'.  של  למקום  להגיע  יצליח  הוא  דרכן  ורק  'התבגרות', 

מפני  חייו,  לכל  ילדותית  חשיבה  עם  שיישאר  בחור  רוצים  אנו 

 שלא עזרו לו לפתח את החשיבה?

 

לאמץ  מנסה  זו,  תקופה  במשך  נער  כל  כמעט  מידה,  באותה 

שחונך.  למה  בדיוק  תואמת  תמיד  שלא  חדשה,  זהות  לעצמו 

בדרך כלל מדובר בשינויים קלים ונסלחים, כמו נטייה קלה ללבוש אופנתי, או להיפך נטייה להפרזה 

רוב  כי  הזמן,  עם  יעבור  שזה  ולחכות  מקום  לזה  לתת  צריך  פשוט  היא,  העצה  ובהתמדה.  בחומרות 

הדברים הללו הם רק תחנות ביניים של הנער, בדרך לבירור הזהות הבוגרת שלו, או במילים אחרות 

 הוא מחפש תשובה לשאלה: "מי אני?", ולפעמים החיפוש לוקח קצת זמן. 

 

ושוב, התהליך הזה עלול להפחיד אותנו, אבל עלינו לברך עליו, כי רק דרכו מסוגל הילד להחליף את 

לכל  ילד  להישאר  עלול  הוא  מבוגר,  בתור  מסוימת  זהות  לו  יחפש  לא  ואם  למבוגר,  מילד  מהותו 

 החיים.

 

 

הבית.   עם  של קשרים  מסוימת  הזנחה  המופרזת לחברים, תוך  ההיצמדות  גם אפיון נוסף לגיל זה, הוא 

זה נובע מאותה תוצאה, הילד מרגיש שאם יישאר 'דבוק לסינרה של אמא' הוא יישאר ילד, והוא הרי 

לו  להיות  המשיכו  מצידכם  אתם  דאגה,  אל  אבל  חבריו.  אצל  זהות  מחפש  הוא  ולכן  להתבגר,  רוצה 

אורכת  כלל  שבדרך  הזו,  התקופה  ולכשתעבור  חבריו,  עם  לבלות  מרבה  כשהוא  גם  תומכת  משפחה 

 שנים מספר, הוא יחזור ויגלה את ה'אוצר' אצלו בבית, החמים והנעים.

 

אליכם  חבריו  את  הזמינו  לבית.  החברים  עם  יחד  אותו  לחבר  אפשר  קצת,  להתחכם  תרצו  אם 

לשלב  יוכל הנער  עם חבריו וכד'. כך  את הילד לטיול  בבין הזמנים  לסעודות שבת, או שהאבא יוציא 

בין שניהם, ולא יצטרך לבחור בין המשפחה לבין החברים.

 

 ולסיום היריעה הזו: תפילה, תפילה, ועוד פעם תפילה. כי הכל תלוי בסייעתא דשמיא. 

 

במשך תקופה זו, ”...  
לאמץ  הנער  מנסה 
לעצמו זהות חדשה, 
תואמת  תמיד  שלא 
שחונך.  למה  בדיוק 

‘. התבגרות ‘ זהו תהליך  

 

 וצדקה‘ הענקה’

י   לענ צדקה  פרשת  ” הוקשה  פתח (

העניק תעניק (” לפרשת הענקה  “)  תפתח 

לעבד עברי היוצא לחירות, ונראה “)  לו 

 אולי להטעים בכך טעם בריא.

הנה ידוע מה שחקרו רבותינו האחרונים 

ב  רבי שמואל ‘ (דומנו  ועוד) ‘  חידושי 

מצוות   היוצא ‘  הענקה ’ בגדר  לעבד 

או ‘  צדקה ’ לחירות: האם יש כאן גדר של  

 יבש. חוב ממוני גדר של 

לעבד, ‘  צדקה ’ ואם ננקוט שזהו בגדר  

יוטעם היטב מדוע הצמידה התורה דין 

הצדקה לכל אדם לדין הענקה, שהרי גם 

דין הענקה שייך אפוא במהותו לדין 

צדקה הכללי, והיינו שהתורה מבקשת 

שלא נשליכו מעמנו לאשפתות אלא 

כן מובן -נסעד אותו בדרכו החדשה, ועל 

ובאמת  לזה.  זה  הוקשו  מדוע  היטב 

שהרמב  אים  מבי תי  ב “ ראי ספר ‘ ם 

שלו גם הצמיד מצוות הענקה ‘  המצוות 

של עבד למצוות צדקה הרגילה. ודוק 

 והבן היטב. 

 

ובשעתו הוכחנו כצד השני, מן הגמרא 

לגבי עניין (צא, א)  הנודעה בסנהדרין  

‘ פרשת דרכים ‘ ביזת מצריים שלדברי ה 

היה זה מדין הענקה, והרי בגמרא הוגדר 

(אולי “,  שכר עבודה ” שם דין זה כגדר  

משמע שיש כאן גדר ממוני ‘),  טיפ ’ כעין  

יבש ולא הלכות צדקה בעלמא. 

 

ואגב שאנו מדברים על ביזת מצריים,  

פרשת ‘ י כאן מתברר כדברי ה “ גם ברש 

היה לו שם ‘  ביזת מצריים ’ כי דין  ‘  דרכים 

.  הענקה ’  על ‘ בלשונו  כך כתב  שהרי 

וזכרת כי עבד ’ הפסוק (דברים טו, טו)  

:  היית  מביזת ” ‘ לך  ושניתי  והענקתי 

מצרים וביזת הים, אף אתה הענק ושנה 

 “. לו

מצוות הענקה באה כנגד  הרי לנו כי 

הקב  לנו  שהעניק  הענקה  ה “ מצוות 

משללם הרב ‘  ביזת מצריים ‘ במצריים ב 

 של המצרים. והוא נפלא. 

 

מאמר 
 ראשון

ניתן לקבל בקביעות מאמרים בענייני חינוך מאת המחנך המפורסם הרב הודעה חשובה! 

 יחיאל פליסקין שליט"א אשר אלפים נעזרו בעצותיו החינוכיות.

 A9414725@walla.co.il להצטרפות לרשימת התפוצה: 



 

  
  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חתונה חרדית בקיבוץ..
 

 

נערת קיבוץ, בת למשפחה שאינה שומרת תורה ומצוות, החליטה ביום בהיר אחד לשוב 
 בתשובה שלמה.

 
שמיים בתכלית, וביקשה מחתנה כי החתונה -לימים עמדה להינשא לבחור ישיבה ירא 

 תיערך ב.. קיבוץ החילוני בו גדלה. 
 

אביה היה אחד מראשי הקיבוץ והא עשה מאמצים כבירים כדי שהקיבוץ ייענה לבקשה. 
ואכן כך היה. החתונה נערכה ברוב פאר 

 והדר בטבורו של הקיבוץ. 
 

מחברי  אחד  היה  באירוע  הנוכחים  בין 
הקיבוץ הסמוך, שהיה מוכרח לתהות בפניו 

האיך צמחו ממנו   -דווקא בשעה שכזו    -
-שפזלו לעולם היהודי ‘  פירות באושים ’ 

 מסורתי..
 

 
 

השיב האב   -“,  הכל החל לפני שנים רבות ” 
מילדות ” רוח.  -באורך  אחת  עת  באותה 

ושם  סבתה,  את  לבקר  סרה  בוץ  הקי
התוודעה לספר תורני בו נכתבה סגולה 

לומר   שמע ’ לשמירה  בלילה. ‘  קריאת 
את  מסבתה  החילונית  הילדה  ביקשה 

 הסידור ולקחה אותו יחד אתה לקיבוץ.  
 
כשבאה לקיבוץ שוחחה אותה ילדתה עם ” 

תחי   -חברתה   הכלה  ,  בתי  לה ‘ וסיפרה 
בתורף  לשמירה.  גדולה  סגולה  שבידה 

 60השיחה חשבו: הלא בקיבוץ מתגוררות  
משפחות והן צריכות שמירה מפני הפגזים 
והטילים שעלולים לשגר האויבים השוכנים 

על  על -בסמוך.  קיבלו  שתי -כן  עצמן 
הילדות לקרוא מידי לילה שלושים פעם 
על  ן  להג כדי  אחת)  כל  ) שמע  קריאת 

 משפחות הקיבוץ. 
 
סיים אבי הכלה   -“  זו הייתה רק ההתחלה ” 

הסוף היה שבתי שבה בתשובה ” נרגשות.  
אותה   ,  סגולה ’ בזכות  וכך צמחה וגדלה ‘

 “. לתפארת בית ישראל סבא
 

 
 

ראש   -א  “ (המספר: הגאון רבי ראובן אלבז שליט 
 בירושלים).  ‘ אור החיים’ישיבת 

 

 “ירושלים של זהב”
  

וכך מצווה התורה.  “,  אלוקיכם ‘  לא תעשון כן לה ” 

וכי תעלה על דעתך ” למד רבי ישמעאל בספרי:  

שישראל נותצין את המזבחות? אלא שלא תעשו 

כמעשיהם ויגרמו עוונותיכם למקדש אבותיכם 

י זה “ י דברים יב, ד).  במאמר חזל “ (רש “.  שייחרב 

 נעוץ רעיון מופלא: 

החיים השגרתיים שבין בעל ואישה וחיינו בכלל 

נעים על מורדות ועליות. נראים הם בעינינו 

מעתה כחסרי משמעות. אולם כאשר מתבוננים 

עולם -לעומק מגלים, כי השפעותיהם חובקות 

החיים  מועקות  אל  ההתייחסות  גם  ולפיכך 

 מתגמדת.

דברי רבי ישמעאל מלמדים אותנו, שמעשינו 

אינם רק נקודתיים גרידא. יש להם גם השלכה 

גורל על הבניין הרוחני של עם ישראל -הרת 

 כולו.  

ל במאמרם המפורסם “מה בעצם לימדו אותנו חז

כך כי כל המגרש אשתו ראשונה מזבח מוריד -כל

צ, ב)? שמצוקות הפרט “  עליו דמעות  (גיטין 

אינם רק מצוקותיו שלו. יש להם מקום  -ביהדות 

גורלי שהעולם כולו מיוסד עליו. כשם שמזבח  

ל לימדו אותנו “ הוא תשתית העולם. זה מה שחז 

כל המשמח חתן וכלה כאילו בנה ” באמרם כי  

(ברכות ה, ב) לימדונו “. חורבה מחורבות ירושלים

בכך, כי יש לכל בית יהודי פרטי בישראל השלכה 

בית   -ישירה על הבית הרוחני של כלל ישראל  

המקדש. לכל בית יהודי השלכה רוחנית ישירה 

 על קדושת ישראל.

רבי עקיבא, גדול התנאים, הבטיח לרעייתו רחל 

ירושלים של ” שאם היה בידו היה מעניק לה  

(נדרים נ, א). נראה שלא בכדי ביכר לנקוב “  זהב 

דווקא בשם העיר ירושלים. זאת משום, שישנה 

השפעה ממשית של המתקדשים על ירושלים 

 הבנויה. 

מכריעים  בבית  האיש  הפעוטים של  מעשיו 

גורל. על כל בן זוג -ישראלית הרת -הכרעה כלל 

הבית, הוא -לזכור שאם הוא שומר על שלום 

בעצם שומר על המזבח! יש יחס משמעותי לכל 

הדבר הזה  ישראל.  פעולה בבית ביחס לכלל 

את גודל האחריות  מלמד אותנו, מאידך, גם 

הקיימת בבית היהודי.                                                     

 ניסיון-חזן בעל

פנוי לחזנות בימים 
 ט“הנוראים הבעל

לפרטים: 
0504131038 

 ברכות לראש

ברכות למכובדנו, מקרב -צרור
שלמה מעש, הרב -לבבות ורב

א, עם מינויו לשמש “שליטבניזרי 
ביטאון  -‘ יום ליום’עורך עיתון 

 יהדות ספרד

 נס וניסיון
�
כי ״ ההוא...  הנביא  דברי  אל  תשמע  לא 

הישכם  לדעת  אתכם  אלוקיכם  ה'  מנסה  
ובכל  לבבכם  בכל  אלוקיכם  ה'  את  אוהבים 
ואותו  תלכו  אלוקיכם  ה'  אחרי  נפשכם. 

ד' (י"ג,  תדבקון"  ובו  תעבודו  אותו  -תיראו.. 
 ה').

 
סביבנו  להביט  עינינו,  את  לפקוח  עלינו 
שעה  ובכל  עת  בכל  עומדים  אנו  כי  ולהבין 
בניסיונות חוזרים ונשנים ובכל פעם בצורה 
הם  שהניסיונות  פעמים  אחר.  ובאופן 
הינם  שהניסיונות  פעמים  הרוחני,  בתחום 
בהם  מצבים  ישנם  אך  הגשמי.  בתחום 
הקב"ה מנסה אותנו הן מבחינה רוחנית והן 
לזכור  עלינו  מוטל  אז  וגם  גשמית  מבחינה 
אלוקיכם  ה'  "אחרי  מצב  ובכל  אופן  שבכל 
תשמרו  מצוותיו  ואת  תיראו  ואותו  תלכו, 

 ובקולו תשמעו ואותו תעבדו ובו תדבקון". 
 

אנו אומרים בתפילה: "ואל תביאנו לידי ניסיון ולא 
פעמים  שכן  בניסיון,  חפצים  אנו  אין  בזיון"  לידי 
אדם  משעמד  אך  בביזיון,  הוא  מסתיים  רבות 
ברוחו  ומתקרב  על  אל  מתרומם  הוא  הרי  בניסיון 

"ניסיון" האלוקים.  אל  מלשון   -ובנשמתו  גם  הינו 
בניסיון   -"נס" העומד  אדם  שכן  התרוממות, 

מתרומם ומתנוסס מעל הכל. גם בימים קשים אלו 
עם  על  העוברים  הקשים  בניסיונות  לעמוד  עלינו 
מחוזקים  נצא  בניסיון,  שנעמוד  ומתוך  ישראל, 
עלינו  ישראל.  אלוקי  בה'  ובדבקותנו  באמונתנו 
שנדבק  בכך  הוא  שבנו  ה'  'אהבת  מבחן  כי  לדעת 
שנעמוד  ומתוך  מצב.  ובכל  תנאי  בכל  בה' 
בנו  החדורה  ה'  אהבת  תגדל  אלו,  בניסיונות 
כנסת  לבין  הקב"ה  שבין  הקשר  ויתחזק  ויעמיק 

 ישראל בקשר של אהבה נצחית ללא תנאי. 
 

באהבתנו  נתחזק  הקרב  אלול  שבחודש  רצון  יהי 
 את ה' ושנעמוד איתנים מול ניסיונות החיים. אמן.
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 ור‘.. ביציאה מהמושב עג
 בהרי יהודה. מסמך חובה‘ טרמפ’מחשבות נוקבות לאחר 

 
הראש -הקשה בפניי הצעיר גלוח   -“  תגיד, למה אתם מתפללים שם במושב, הרי הרב כבר נפטר ”

 ור הסמוך לעיר בית שמש. ‘ביציאה ממושב עג‘ טרמפ’שלקח אותי 
 

ור הסמוך לבית שמש ‘ זה קרה ביום שישי האחרון. לצורך הכנת מאמר בתחום יצאתי למושב עג 
ל שנודע למקום המסוגל לישועה מידית. “כדי להתפלל על קברו של המקובל רבי יצחק גברא זצ

קצרה של דריכה בעוד ארבע אמות (וקצת יותר) ‘  בין הזמנים ’ הביקור במושב נתן לי גם חווית  

 הלב.-בארץ הרי יהודה הפסטוראליים ושובי
 

אותי -הצעיר גלוח  הראש, בן המקום, שפגש 
בכניסה למושב הציע לי, בהעדר תחבורה הולמת, 

חפצי. בדרך הוא ביקש לשמוע -להגיע למחוז 
כמה מילים על הצדיק הטמון בחצר בית, עליו 

פעמים.   מספר  רק  אלך ” שמע  באמת  אולי 
 בישר לי. “, להתפלל שם, הגיע הזמן

זאת הייתה בעצם גם הזדמנות נאותה מבחינתו 
לשאול אותי כמה שאלות תם בנושאים יהודיים. 

 אדגיש).  -(לא חרדיים 

 
אבל מהותו זה הנשמה שבקרבו. הוא יכול ” הסברתי לו בפשטות.    -“,  ליהודי יש כיסוי גופני ” 

להרגיש זאת בייחוד אחרי שהוא לומד קטע של גמרא או שומר שבת המלכה. הוא מרגיש עונג 
 “.ועידון רוחני שלא ניתן לבטאו במילים. עונג פנימי של הנשמה הוא העונג הזה

 

 

אני, אולי אתה לא חושב, שומר שבת. וזה ” איתי.  ‘  פתוח ’ הוא הרגיש  “,  אני רוצה לומר לך משהו ”
לא קל לי. מאוד לא קל. בפרט כאשר אתה נמצא בחברה שלא עושה זאת. החברים שלי נוסעים 

 “.באמת זה לא קל‘. נגד הזרם’ברכב לים בשבת, ואני צריך לעמוד מן הצד וללכת 
 

מלהיב הלבבות. והרגשתי הזדמנות שמימית ‘  ממבקשי אמונה ‘ הרגשתי לרגע, אודה, הרבי מ 

ישיבה -ערוך אולי מבן -הזכות שלך נפלאה. רבה לאין ” פניתי אליו.  “,  תשמע ” לחשל חלשים.  
זאת, אין -אופן מתגבר. לבן ישיבה, לעומת -שמניח תפילין. כי לך זה קשה הרבה יותר ואתה בכל 

למאוד בשמירת השבת שלך. כל -ניסיון אם להניח או לא. תדע לך, שאתה עושה דבר גדול עד 
 “.הכבוד לך, באמת כל הכבוד!

 

ל לימדו אותנו שככל שהניסיון גדול “ כן, חז ” הוא התפעל מההשוואה הנזכרת.  “,  מה, באמת? ” 
גם המצווה גדולה יותר. אינו דומה מי שמקיים מצוות כשהסובב אותו מגלם את השפלות,  -יותר 

 “. למי שלא כך
 

 

 ברצוני לומר לכם משהו כנה ולבבי, קוראים יקרים:
 

כך שיהודי גולה ונודד לא יודע מדוע ייעד -באו עדינו. צדיקים כבר הצביעו על “ אלה מסעי”ימי 
ה אתת הנדידה הזו, שמא ואולי יש לו שליחות אלוקית “ לו הקב 

-לבצע דווקא במקום שהוא נמצא בו. מהסיבה הזו נהגו אישי 
 מעלה לנדוד בעיירות ולקרב יהודים של כרכרה לאבא שבשמיים. 

 

לבטח בימים שעוד נותרו תבקרו, באקראי לחלוטין, במושב 
בטוח שחיי הדת בו מפכים. זה הזמן -מגדל, או במושב אחר שלא 

שתפנו כה וכה ותראו אם יש איש. אל תתביישו, גשו בין מנחה 
תחייה על יהודים תמים וצמאים. תסתכלו -לערבית ותזלפו טללי

 מה אתם יכולים לשפר במקום אליו נקלעתם. 

 אדירים יכולה להיות בחלקכם? -יש לכם מושג איזו זכות

 ‘סאגווי‘מעללי ה
‘ סאגווי‘דילמות מעניינות על כלי ה

 ‘בין הזמנים’הפופולארי. לימי 
 

 ‘ שכר פסיעות’ 

 

נודע בשערים. בגמרא בבא ‘  שכר פסיעות ’ המושג 

שכר ’ מובא שרבי יוחנן נוקט שישנו  (קז, א)  מציעא 

למי שטורח והולך בית כנסת מרוחק ‘  פסיעות 

(כב, א) יותר. כך גם מובא בגמרא במסכת סוטה  

שרבי יוחנן שיבח אלמנה שמרחיקה לצעוד לבית 

 המדרש בשל כך. 

 

בדרך לבית ‘  סאגווי‘ויש לדון האם הרוכב על כלי ה

או שמא כיוון שלא ‘  שכר פסיעות ‘ הכנסת זוכה ב 

 הרי שלא יזכה בכך. -פוסע ברגליו כלום 

 

והנה ראיתי מביאים 

מרן  הכריע  שכבר 

ה  ל  ע ץ ‘ ב י צ

סימן ‘  (חלק ב ‘  אליעזר 

)  “ י  י  ז ב ג ר ’ ל כ ש

ת  עו  -ברכב  ‘  פסי

שאינו, משום שעיקר 

בעילת  נובע  ן  י עני

האדם  של  הטרחה 

בשביל המצווה, דבר 

ב  כ ר ב ם  י י ק שלא 

האדם  את  ג  המנהי

 ללא טורח.

 

כן ישנה ‘  סאגווי ‘ אכן יש מקום לדון, שאולי בכלי ה 

טרחה מסוימת בהפעלתו. אולם עדיין יש לטעון 

אין ‘  פסיעות ‘ בפשטות שעדיין טרחה המיוחדת ל 

 . בזה
 

 

 מסוכן או לא? 
 

א התריע בחודשים “ שליט ‘  כנודע, הרבי מוויזניץ 

האחרונים בפני קהל עדת מרעיתו נגד הנסיעה 

בכלי  הנוהגים  לצעירים  באופניים חשמליים 

אחריות, דבר שיכול להוות סכנה ממשית.-בחוסר

 

דין שונה. ‘   סאגווי ‘ ברם, ייתכן שלכלי הרכיבה ה 

נוכחותו  ובנוסף,  יותר  מואטת  נסיעתו  שכן, 

 בכבישים מועטת. 
 

 תגובותיכם בנושאים אלו, יתקבלו בברכה. 

 ל-ו-ל-א

 מדור חדש!

פרטים           
 בשבוע הבא










