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 למכירהלא  –לשימוש אישי בלבד 
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 )(כא, א ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם

 ממעזריטש המגיד הקדוש הרב :ל"וזכתב  ח"י אות משפטים' בפ ערבים דברים' בס
 ואלה על הקדוש הזוהר פירוש לו שיאמר ל"ז הקדוש ט"הבעש מרבו ביקש ע"זי

 שם ויראה אחד ליער שיסע ט"הבעש לו אמר אחת פעם, דגלגולא רזא הוא דא המשפטים
 אחד איש וראה, שמה ונסע, לביתו ויבא שש עד שמה ויתעכב, תחתיו ומעיין אחד אילן
 עם שלו ארנקי שם ושכח, לדרכו ונסע ושתה ואכל, ויגע עיף היה והוא, מזויין סוס עם בא

 עם הארנקי את מצא והוא, לפוש עצמו והניח, אחד איש עוד שמה בא כך אחר, המעות
, ויגע עיף והוא, רוח ונכה עני אחד איש עוד שמה בא כך אחר, לדרכו והלך ולקחו, המעות
 בחזרה בא אז, ולישן לפוש עצמו והניח, המעיין מן ושתה, לו היה אשר פתו שמה ואכל
, כאן שכחתי אשר המעות עם הארנקי הוא היכן העני מאיש שאל ושאול, הראשון האיש
 הכה הראשון זה כי, בקיצור, אליו מדבר שזה מה הבין ולא, מאומה ידע לא באמת והוא
 הקדוש הרב נסע שש הגיע וכאשר, מעותיו לו שיחזיר בטענה, וופצע רצח מכות העני את

 האיש כי, ע"זי ט"הבעש לו ואמר, ראה אשר את ט"הבעש לרבו וסיפר, לביתו ע"זי המגיד
 עכשיו שהיה הזה המסויים כסך, השני לאיש הראשון בגלגול חייב היה, הזה הראשון
 והדיין הרב אז שהיה, השלישי האיש זה לפני לדין אז ובאו, לו משלם היה ולא, בהארנקי
 שילם הגלגול פי על עתה לכן, ודרישה חקירה שום מבלי ופטרו דינו ופסק, הראשון בגלגול
 דא המשפטים ואלה על ק"הזוה שאמר וזהו, ענשו קיבל והדיין, חובו את להשני הראשון

 .ל"עכ, דגלגולא רזא
 עליו, לאמתו אמת דין שדן דיין וכן', ט משנה' ח פרק דפאה במשנה אורג מעשה' ובס
 כי הוא לאמתו ענין ל"וז שם כתב) ז"י ירמיה' (וכו' בה יבטח אשר הגבר ברוך אומר הכתוב
 אצל רב הון שהפקיד לאחד שאירע כמו], התורה[ מדיני מעוקל משפט יצא פעמים כמה
, זה על אבא פקדנו לא וטענו, מיורשיו ותבע, הנפקד מת כבר וכשבא, לדרכו והלך אחד

 וזה, שמים וירא וחסיד נאמן איש שזה יודעין היו העולם וכל, ונפטרו שבועה להם ופסקו
 מדיני מעוקל משפט יצא האיך, זה על טוב ש"הריב למרן ושאלו, בכך אמיד היה לא

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

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

 במרצע אזנו את אדניו ורצע המזוזה אל או הדלת אל והגישו האלהים אל אדניו והגישו
 כא, ו)( לעלם ועבדו

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

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

ויש לתרץ, שכיוון שצריך להשיג את הכסף כדי לשלם את הגניבה, ולצורך כך הרי 
נמכר, לא רצתה התורה להענישו פעמיים. אמנם, כעת שאומר שאינו רוצה לצאת, מתברר 
שכל המכירה כלל לא נחשבה לו כעונש, על כן, דוקא כעת רוצעים את אזנו כעונש על 

 (לקט אמרים למהרי"ל דיסקין)                         הגניבה.                             
 ( כב, ג) הגנבה  בידו תמצא המצא אם

 עצל אינו גנב. א, מגנב ללמוד צריך השם בעבודת דברים' בג :אמר ל"ז בונם 'רהרבי 
 שיעשה עד יניח לא הראשון בפעם בידו עלתה לא אם. ב, לגנוב הולך וגשם וקור ובלילה
 ואף ייעף ולא יתעצל לא בעבודה כן, עצמו את ימנע לא קטנה לגניבה אף. ג, הגניבה
 :כגדולה יזהר קלה למצוה

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

 מבוקשו השיג לא אם. ב, בלילה עבודתו. א, דברים' ז ללמוד צריך ומגנב, שמבקש דבר
 עבור גם על נפשו מוסר. ד, לזה זה הגנבים של אהבה. ג, שניה בלילה יגמור אחת בלילה
 בעד הרבה ששווה מה מוכר בבוקר כי בעיניו נחשב אינוכל עבודתו . ה, להשיגו קטן דבר

 לא לו יפה אומנותו. ז, יודע שאינו באחד והוא עינויים מיני כל מקבל. ו, שבמטבעות פחות
 (פרדס יוסף)      :דבר בשום יחליפנו
 (כב, כו) אני חנון כי ושמעתי אלי יצעק כי והיה

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

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

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

 בדברא מ"לכלב) וה (דרך העולם להשליך הבשר לכלבא אומצא למישדי ארעא "אורח
. (אבל זה נכון לעשות רק במדבר, ולא בעיר, כי הכלב 'בתרי למסרך דאתי לא, במתא אבל

 כתיב ולזה אמה",' נ העיר מן הנבילות את "מרחיקין' א ה"כ ב"בב ותנן יסרך אחריו)
 .'בתרי למסרך ליתי דלא העיר מן אמה' נ ברחוק הנבלה את לו שתשליכו דהיינו ןתשליכו

 דקרא)(טעמא 
 (כג, ז) מדבר שקר תרחק

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

 בו יורים והיו נפשות סכנת זה היה דרכון היה שלא למי המלחמה שבזמן לי סיפר ל"זצ
 שהיה זה אמר. חייל ראו ולפתע, לא ולשני היה דרכון לאחד בחורים שני הלכו אחת פעם
 שתפסו עד אחריו לרדוף הגוי החל כשרץ. ירוץ הוא ואילו שיעמוד לחבירו דרכון לו

 מעיים חולה הוא כי השיב? רץ מדוע כשנשאל. לו שיש הראה והלה, דרכון וביקשו
 לא ומדוע אחריך אני שרודף ראית הרי: הגוי שאלו. כשעתיים יום בכל לרוץ ציווהו והרופא
 (דרך שיחה)         ...מעיים חולה אתה שגם חשבתי: והשיבו? עצרת

 ושם תשמרו אליכם אמרתי אשר תשבת...  ובכל השביעי וביום מעשיך תעשה ימים ששת
 (כג, יב יג) וגו' תזכירו לא אחרים אלהים

 כדור ז"ע עובד אפילו כהלכתו שבת המשמר "כל קיח, ב) (שבת ל"רז דאמרו מה י"עפ יתכן
 אל ז"ובכ' כו תשבות השביעי וביום מעשיך תעשה ימים ששת שאמר: וזה, לו" מוחלים אנוש

. ת"ל אחרים יםהאל ושם תשמרו אליכם אמרתי אשר בכל רק, התורה במצות להקל ז"ע תסמוך
 חכמה) משך(                                                                         .צחות ד"ע וזה

 (כד, ז) :ונשמע נעשה ד' דבר אשר כל ויאמרו
ועוד, ששם כתוב  ,'וגו ויאמרו יחדיו העם כל ויענו כתיב יתרו ובפרשת, יחדיו כתיב לא כאן
 כי מצוות ג"כל התרי לקיים מישראל אחד לכל אפשר דאי וביאורו,, "ונשמע" כתיב ולא "נעשה"

 וכשיש לזה זה ערבים ישראל שכל. א דרכים שני יש אך, וכדומה לכהן רק השייכים הרבה יש
 העוסק דכל תורה לימוד ידי על. ב, חבירו של מצוות כל קיים ואחד אחד כל כאילו הוי אחדות
 כן על ונשמע כתיב דלא וביתרו, תורה לימוד היינו "ונשמע".], י"ק מנחות[ הקריב כאלו בעולה
 לא תורה, לימוד דהיינו "ונשמע" כתיב וכאן, התורה כל לקיים יכולים יהיו יחדיו כי "יחדיו" כתיב
 (פרדס יוסף)  .       התורה לקיים יכול אחד כל ממילא לימוד ידי דעל יחדיו כתיב

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

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

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

 דוע שנחייבנו?מ -ראובן בגלל שהוא מחלל שבת או לובש כלאים? אם הצדק עמו 
פק, ושם היתה ס"ד אלא במקום ס -וע"כ צ"ל, שאין מדובר כאן בדין שהוא מבורר ופשוט 

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

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

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

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

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

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

ה... רוב צדדי זכות להגר"ח שכל מעשיו הנה מקום איתנו לומר שאין לך "רוב" גדול מז
 ...ורוב צדדי חובה להמשכיל -כשרים והגונים 

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

זכה י -פי כללי ההלכה פילו אביון במצות!! ולפיכך: אם הגר"ח צודק לא -משפט אביונך בריבו" 
 לא!! -בדין, ואם לאו 

 אף לאחר פס"ד -לא תטה משפט 
דוגמא מאלפת לדבר נמצא במעשה שהיה עם הגאון ר' חיים לייב מסטאוויסק. ונתבונן נא, 

נה עמוקה בפסוק יש בו, גם דקות והב -כי מלבד התפעלות הלב שיש במעשה שלפנינו 
 והחידוש יקר ונפלא, הבה נטה אוזן:

ון ר' חיים לייב סטאוויסקר (כך היה נקרא בפי כל), היה מפורסם מאוד בזמנו בכוחו הגא
הגדול ב"הכרעת דין". בדרך כלל היו שני הצדדים יוצאים מרוצים מלפניו, כולם הרגישו שנעשה 

 הצדק, וגם מי שהורשע בדין יצא בלי תרעומת.
יים שבאותו מחוז העדיפו שמו של ר' חיים לייב יצא לתהילה בכל האזור, עד שאפילו הגו

לא ללכת לבית המשפט שלהם, באשר ראו כל גויי הארץ כי שם ה' ו -לא אחת להתדיין בפניו 
 נקרא עליו.

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

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

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

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

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

 מה יעשה.
ם משפטיהם, וש -ר' חיים לייב יעץ לו לפנות לערכאות של נכרים, אולם לא כמשפטנו 

 חייבו את הרוקח...ו -הפכו את הקערה על פיה, זיכו את ראש הקהל 
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הרוקח שב להוועץ בר' חיים לייב, והוא יעץ לו בלא היסוס לפנות לערכאה משפטית 
ברוסיא, אשר שכנה בפטרבורג הבירה, ולא זו בלבד, אלא שאף הודיע לרוקח  הגבוהה ביותר
 בוא להעיד ולטעון לטובתו בבית המשפט!!י -' חיים לייב ר -שהוא בעצמו 

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

 בשעה עשר בבוקר!! -תורה 
נקל לתאר איך נראה יום מתן תורה אצל ת"ח דוגמת ר' חיים לייב, ניתן אף להבין כמה קשה 
היה לעזוב את המשפחה ואת בני העיר ביום גדול זה, אבל כשם שגדולים הת"ח בלימודה של 

קם ר' חיים לייב ונסע לפטרבורג לחוג שם את חג יסוס הכך גדולים הם בקיומה, ובלא  -תורה 
 מת"ת, בכדי שיוכל להעיד לטובת הרוקח בעיצומו של חג.

בהתאם  כמובן נקבעו -אף סדר יומו של הגרח"ל בפטרבורג ומקום המצאו במשך החג 
 ל"מטרה המקודשת": להעיד לטובת הרוקח אשר כאמור היה המחלל שבת היחיד בסטוויסק!!

ל לסטוויסק לאחר החג, לא היו יכולים בני העיר להתגבר על פליאתם, כאשר חזר הגרח"
 והם שאלוהו: מה ראה הרב על ככה? האמנם עד כדי כך צריך להתמסר בשביל "שיגץ" שכזה?

ר' חיים לייב נעץ בהם את עיניו, וכה השיב ואמר: "הנה הפסוק אומר: לא תטה משפט 
לא תטה משפט, ומדוע הוכפל הציווי פעמיים?  אביונך בריבו. ולכאורה, הלא כבר נאמר לעיל:

אלא מתרצים חז"ל במכילתא שפסוק זה מדבר באביון במצוות, שלא תאמר: הואיל ורשע הוא 
 אטה את דינו, ת"ל לא תטה משפט אבינך בריבו.

הרי זו אזהרה מפורשת שלא לשנות את הדין אפילו כי הוא " -ומר ר' חיים לייב א -"והנה" 
 "אביון במצוות", ובודאי הדברים אומרים גם אם הוא אביון אמיתי ומהודר...מחמת רשעו של ה

"עתה שוו בעצמכם, ותארו לכם מה היה אילו הייתי פוסק ההפך, שהצדק עם ראש הקהל, 
והרוקח היה מסרב לקיים את הפסק, והייתי מורה לראש הקהל ללכת לערכאות וכו', כאותו 

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

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

צדק לאור כראוי, להוציא את ה -ישת הצדיק יש שני חלקים: החלק הראשון את קיומו, כי בדר
 ת יישומו וביצועו הלכה למעשה!!לדרוש א -והחלק השני 

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

 בריבו!!
הרי זו  -"כי אם התיחסותי אל הדין לאחר שנפסק שונה מאחד לשני בגלל שהוא רשע 

הטיית תוצאת הדין, שהיא חלק בלתי נפרד מפסק הדין עצמו!! והרי זה כאלו פסקתי לטובת 
 ך סיים ר' חיים לייב את דבריו ואת חידושו הנוקב.כ -ראש הקהל והטיתי את הדין!!" 

מדנו מכאן תורה ויראה גם יחד, רק שעתה נסיים מעין הפתיחה, ונאמר שלפי"ז יתכן הנה ל
ליישב בדרך נוספת את אשר הקשינו בתחילה: היאך סלקא דעתך להטות את הדין בגלל רשעו 

 של הרשע?
סור לנו להמנע מלסייע ביד א -ומעתה י"ל, שהפסוק בא לחדש לנו שאף לאחר פסק הדין 

 מש כשם שהיינו מסייעים לחבירו הצדיק אילו זכה הוא!!הרשע אם זכה בדין, מ
שלא נהיה חמים ובוערים כ"כ למען הרשע, ולא נעזור לו  והיינו שבדרך הטבע יש חשש

 להגן על זכותו, ולכך הוצרך הפסוק להזהירנו ע"ז, שלא נטה משפט הרשע אף לאחר הדין!!
חס שונה לרשע בעצם הדין, ויש בכך גריעות מידת י הרי זה כאילו נתננו -כי אם ננהג כך 

 האמת ודרישתה!!
וע"כ גם אם במקרה אחר לא היינו מתרגשים כ"כ מסבלו של הרשע, ולא היינו רצים לעזור 

ו!! כי בכך אנו מעמידים משפט אמת לנרוץ לעזור  -אחר שיצא זכאי לאעפ"כ כאן,  -לו ולסייעו 
 לב שלום)(                                                                              לאמיתו!! והדברים שמחים ומאירים. 

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

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

לים שבבית? אמר הקב"ה: דלת כומזוזה מכל  תרצע... מה נשתנו דלת -לעצמו וקנה אדון 
על שתי המזוזות, ואמרתי 'כי לי בני ישראל ומזוזה שהיו עדים במצרים כשפסחתי על המשקוף ו

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

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

 כעולם מלא, לא אטרד את עצמי מן הועלם בעבירה אחת, וימשוך ממנה".
מסכת חייו הקצרים של הבה"ח א.ש. מטובי הלומדים באחת הישיבות הנודעות, יכולה 
ללמד אותנו לקח רב משמעות, אף שסופו היה מר כשנקטף באיבו לגינתו של הישוב ממעל, 

אבלה ודוויה. נדמה הוא, כי ניתן ואף ראוי ללמוד ממנו לקח, מהי  בהותירו אחריו משפחה
 מעלת הראיה וההתבוננות במעלותיו של הזולת בכלל, ובפרט מהו כוחו של עידוד.

היה זה לפני זמן לא רב, אחר שהבחור א. חש בכאבים עזים בצווארו, הבדיקות השונות לא 
 ות יותר.העלו דבר, ולבסוף נתבקש לערוך סדרת בדיקות מקיפ

משהגיעו תוצאות הבדיקות, הם הוכיחו את הנורא מכל, ובגופו של א. נתגלתה המחלה 
הקשה והאיומה. וחיש מהר הוא אושפז כדי לקבל טיפול כימותרפי בנסיון למגר את המחלה. 
הוריו שאך לפני שנים מועטות ליווהו בהתרגשות על מזוודותיו לעבר הישיבה הגדולה המעולה, 

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

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

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

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

א. החל לשוחח עם אביו על היום שאחרי... 'נדמה לי' החל לומר, 'כי מתקרב אני ליום 
המוות... לבטח תיערך לי הלוויה הגדולה, אך הנני מבקש בכל לשון של בקשה, כי בהלווייתי לא 
יספידני איש מלבד ה'מגיד שיעור' של הישיבה הקטנה בה למדתי בשיעור ב'; לו חייב אני את 

 ות הרוחנית שלי...'.מרבית ההתפתח
האב ששמע את הדברים, חש כי חבטה עזה הולמת בראשו. הוא החל להסות את דברי 

 בנו, באומרו כי כולם מתפללים כל העת שיצא מכך בריא ושלם, ובעזה"י כך יהיה....
יכביד על ליבם יתרה  עהנער לא ניסה להתווכח, די היה להוריו בסבל שעברו עד היום, ומדו

ליהם בעטיו, אך הוא חזר שוב על בקשתו, כי לו תיערך לו לוויה, בקשתו היחידה על העובר ע
 היא שרק אותו מגיד שיעור שהביא לצמיחתו הרוחנית, הוא אשר יישא עליו דברי הספד...

האב נפנה לאחוריו, את דמעותיו שנגרו מבלי עצר, ניגב מבלי שבנו יבחין בהם. בסתר ליבו 
ו... הביא לצמיחת -והיאך אותו מגיד שיעור שלא היה זכור לו במיוחד לא הבין למה מתכוון בנו, 

 אבל הוא הפנים את בקשתו היחידה של בנו.
כעבר ימים מספר כוחותיו של הנער לא עמדו לו, ובקושי יכול היה א. להוציא מילה מפיו. 

וג, משראה את עיני הסובבים מלאי העצב, פנה עליהם ואמר בשארית כוחותיו: 'אל לכם לדא
עובר אני בשמחה לעולם שכולו טוב, וה' הגדול ירפא שברונכם, רק אל תשכחו לקיים משאלתי 

 היחידה שרק אחד יספידנה בהלוויה...".
נלקח לבית עולמו,  זלנצח, וא -זמן קצר עצם את עיניו יותר לא יכל להוסיף, וכעבור 

 בו קוראים בני משפחתו בלהט קריאת שמע ווידוי...יסבמכש
זמן מה, בטרם החל מסע ההלוויה, הודיע האב כי עליו לקיים את בקשת בנו, ומצוה כעבור 

 לקיים דברי המת, וכי בנו ביקש שרק אחד יהיה זה שיספיד אותו...
אחד הרבנים נתבקש להתקשר לאותו מגיד שיעור ולבקשו לקיים את בקשתו של א. 

פילו. הוא זכר היטב את ולהספידו. בתחילה חש אותו מגיד שיעור בסחרחורת שאיימה לה
תלמידו אהובו, את קשייו, נסיונותיו, ולבסוף את הצלחתו הגדולה, ולא ידע ולו לרגע על דבר 

 דאי לא על סילוקו לשמי רום בעודו באיבו...ומחלתו הקשה, ובו
רק לאחר כמה דקות כשעיכל את הבשורה המרה והבקשה, הודיע נחרצות כי איננו יכול 

לבד כשמנגד גלריה מכובדת של גדולים וחכמים נוכחת במקום. תחילה  להספידו, ובודאי שלא
ניסה אותו מגיד שיעור לברר שמא התרחשה כאן טעות, שהרי לא זכר דבר מיוחד שאירע עמו 

 ועם א. ולא הבין כיצד נקלע דווקא הוא לסיטואציה זו.
המגיד התשובה לשאלתו זו לא איחרה לבא; עוד בטרם צאת מסע הלוייה משהגיע אותו

שיעור לבית תלמידו לשעבר, ניגש אליו אבי הנער ובידו פתק מקופל ומקומט, הוא תחב זאת 
בידיו, ובקול חנוק מדמעות הוסיף ואמר: 'כשביקשני בני שאתם לבדכם תספידו אותו 
בהלווייתו, הוא אף ביקש שאקח מארנקו בכיס הפנימי פתק מקומט זה, ולא אפתחהו, אלא 

יו הרוחניים חייב הוא לכם ולפתק המקומט כי את כל חי -שהוא אומר אביא אותו אליכם, כ
 החבוי בארנקו... הנה לכם הפתק, ועשו בו כטוב בעיניכם'.

בתחילה לא הבין המגיד שיעור במה המדובר, אך משפתח את הפתק וקרא את תוכנו, עלה 
ומעשה שהיה  חיוך בקצה פיו. הוא נזכר בערגה באותו מעשה, שאירע שנים מספר קודם לכן.

 כך היה:
היה זה באחד השנים, ובשיעורו צצה בעיה חברתית קשה; בני השיעור לא הסתדרו ביניהם, 
ואווירה מתוחה שררה בין כולם. עובדה זו אף השפיעה על רמתם הלימודית, והשקידה 

 שאופפת בדרך כלל בחורי חמד בני גילם, נעדרה מהם.
ום ולעשות מעשה. הוא הכין בביתו פתקים לאחר לבטים רבים, החליט המגיד שיעור לק

רבים, כשבכל פתק רשומים שמותיהם של כל בני השיעור ולצידו שורה ריקה. הוא פנה לבני 
השיעור ודיבר עמם בהרחבה אודות העניין שלכל בחור ובחור ישנם מעלות רבות, חלקם 

אבקשכם, כל אחד חבויות, חלקם לא מגיעות לידי מיצוי מלא, וחלקם פשוט לא מבחינם בהם. 
בגפו, בהיותו מכונס עם עצמו, לחשוב על מעלותיו של חבריו, וכל אחד ירשום לצד שם כל 

 בחור מבני השיעור שתי מעלות מיוחדות שהוא רואה דווקא בו.
כעבור ימים מספר מילאו הבחורים בצנעא אחר בקשת רבם, והשיבו לא את הפתקים 

ד שיעור ישב והכין לכל בחור את שלל המעלות מלאים במעלותיהם של הבחורים כולם. המגי
שנכתבו אודותיו על ידי חבריו לספסל הלימודים. הוא נתן לכל בחור פתק ובו רשימת מעלות 
באומרו: 'דע לך! אם אחרים חושבים שאלו הן מעלותיך, ודאי שהן קיימות בך, אם תדע לנצלם 

 כראוי, אתה עתיד לצמוח ולהיות לגדול בישראל!'
פלא, כעבור זמן קצר האווירה בשיעור השתנתה לטובה מן הקצה אל הקצה, והנה זה 

מלבד האווירה החברתית שנסקה רבות, אף רמתם הלימודית השתפרה לבלי הכר, וניכר היה 
שרוב הבחורים נטלו על עצמם משימה זו ברצינות הראויה, והחלו לשקוד על התורה במיצוי 

 הם.מעלותיהם הרבות שנגלו להם על ידי חברי
המגיד שיעור לא ייחס עניין זה למעשיו. הוא הבין כי בשל שיפור האווירה בין הבחורים 
ניכר השיפור אף בלימודם, ורק עתה כשפתח את הפתק של אותו בחור, ובו מפורטים כל 
מעלותיו, אותם רשמו חבריו לספסל הישיבה בהיותו עלם צעיר, הבין כי פתק זה, מלבד 

כיוון ודרך חיים לרבים מבני תלמידיו. מכאן הייתה גם הדרך קצרה המחמאה שבו, הוא היווה 
להכנת הספד מרגש, הספד שריגש את כל השומעים בדבר מעלותיו המיוחדות של אותו בחור 

 שנקטף בעודו באיבו.
האמת כולה נתגלתה רק כעבור מספר ימים. עם הגיעו של המגיד שיעור לבית המשפחה 

ף, שם הוא פגש בנערים נוספים מבין תלמידיו באותו לנחמם על הלקח בנם מחמדם בחט
שיעור, וכולם הוציאו את אותו פתק חבוי, והראו לו באומרם כי לפתק זה חלק ניכר ומכריע 

 בהתקדמותם כל השנים.
רק אז קלט המגיד שיעור את המסר המיוחד, שבמעשה פעוט שנועד לשנות אוירה 

אם לתוצאות מרחיקות בכל תחום מתחומי שלילית ששררה בשיעור בלבד, הוא הצליח להבי
החיים, וזאת ע"י נתינת מבט אמיתי על מעלותיהם והיכולות שלהם להעפיל בסולם העליה, דבר 
שהגביר בהם את הרצון, המוטיבציה והשאיפה לגדול ולצמוח ולנצל את המעלות עד תום עד 

 שנהיו רבים מהם מטובי בני הישיבות בעולם התורה כולו!!!
ש בעל "מנחת שבת" בשם הרמב"ם את מאמר המשנה ב"אבות" (ולפי גירסתו): ויפה פיר

 "מאד מאד הוי זהיר להיות שפל רוח" (פ"ד מ"ד):
"חלילה לו לאדם להיות תמיד שפל רוח שהוא ההפך ממידת הגאווה, כי השפל רוח אין לו 

היו מעשיו י אפשר שיא -שום שאיפה בחיים!... כי מי שלא יתבונן בחשיבות האדם ובמעלתו 
מתוקנים, כי כאשר לא יקר כבוד בעיניו, ישפיל עצמו עד לעפר להיות כבהמה וחייתו יער. 
ואדרבה, נאה ויאה לו גבהות הלב מבחינת יקר ערך עצמו, וכמו שמצינו במלך יהושפט 'ויגבה 

 לבו בדרכי ה' '".
 הלצה מפוכחת של הגאון מטשעבין

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

 אלמלא התוצאות שהביא עמו.
תלמיד של הגאון החמיץ רוחנית, וביקש להתגייס לצבא. היה יותר מחשש שהצבא יהרוס 

בל הבין שדברי מוסר יזיקו יותר משיועילו. כליל את יהדותו. הגאון מטשעבין נשא באחריות, א
 לבסוף לאחר מחשבה רבה, זימן אותו אליו ואמר לו בזה הלשון:

"הקשב נא אברמלה בני! הקשב היטב! אין אתה סתם כך אברמלה... כמה אברמל'ך איכא 
שמע נסיך, זוהי זכות וגם מ -בשוקא... נכד אתה לבית המלוכה של זידטשוב... נכד מלוכה 

 .חובה..
"בזידטשוב ישנה הקפדה. בשחרית של ימי שישי נהגו אצל רבי הירש, שר בית הזוהר, לא 

 לומר תחנון... עליך, כנסיך לבית המלוכה, לשמור בגאווה על המסורת המלכותית..."
 הבחור התרגש מאד מייעודו המלכותי, וקיבל על עצמו על אתר באלה ובשבועה.

י נזכר הגיע הרגע המלכותי. בהגיע יום שיש -לאחר שבוע של הפקרות רוחנית כללית 
 בייעודו המלכותי, והחליט כי יעבור עליו מה! הוא, תחנון לא יאמר!

 ין כאן ביטול תחנון...א -אלא שעל אתר, חש בגיחוך... כיון שאינו מתפלל כלל 
 הוא נאלץ איפוא להתפלל בימי שישי כדי להקפיד לא לומר לאחר מכן תחנון.

חש בעליבות נוספת... והרי כל השבוע אינו אומר תחנון, ובמה איפוא  אלא שתוך כדי כך
 תתבטא הנסיכות...

והוא אילץ איפוא את עצמו להתפלל כל השבוע, כדי לומר אחר התפילה תחנון (והרי אין 
טעם לומר תחנון מיד אחר רכיסת הנעלים...) כדי להבליט את נסיכות אי האמירה של ימי 

 שישי...
וא מספר היום, "לחמתי למען מנין, השכמתי קום... התבזיתי... התפללתי "כל השבוע", ה



 

 ג 

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

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

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

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

עבד עברי: "כל הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו" (קידושין כ ע"א). כלל האומר כולו 
 'נכבדות'.

משמעות דבריהם היא, שלא זו בלבד שתנאי העבד משתווים לאלו של האדון, גם אם אלו 
ה אוכל "שלא תהא את -כי טוב לו עמך' (דברים טו, טז) משופרים ביותר כדרשת חז"ל עה"פ '

פת נקיה והוא אוכל פת קיבר, אתה שותה יין ישן והוא שותה יין חדש, אתה ישן על גבי מוכין 
והוא ישן על גבי תבן" (קידושין, שם), אלא שיתר על כך, פעמים שתנאי העבד עדיפים על אלו 

 הוא האדון, ואילו האדון הוא עבדו. של אדוניו, עד שלעומד מן הצד ייראה שהעבד
וכל כך למה? ביארו התוספות (שם) בשם הירושלמי: לפעמים יכול לקרות שאין לאדון אלא 

כב על הכר, אם האדון יש -כר אחד בלבד, ומעתה תתעורר בעיה מי יזכה לשכב על כר יחיד זה? 
העבד גרועים משלו. ואם נמצא מבטל את הציווי שכתוב בתורה "כי טוב לו עמך", שהרי תנאי 

סדום! נמצא שבמקרה כזה  הרי זו מידת -תאמר, שיניחו את הכר, ולא זה ולא זה ישכבו עליו 
האפשרות היחידה שעליה ממליצה התורה היא שהאדון ישכב ללא כר, ואילו העבד יתרווח 

קנה  בנוח על הכר היחיד. אם כן, אין כל הגזמה במה שקבעו חז"ל ש"הקונה עבד עברי כאילו
 אדון לעצמו!".

לאור זכות זו ובמציאות חיים שכזו, סביר להניח שיהיו כאלו עבדים, שבעומדם על סף 
היציאה "לחיים האזרחיים" ישקלו בקור רוח את אשר לפניהם, ויחליטו כי בעיניהם עדיף 
להישאר במצב העבדות. לא היינו מופתעים אילו היו כאלו שסברו שמוטב לעבוד תחת פיקודו 

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

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

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

 מה בין רציעה למזוזה?
אלא שאנו תמהים, מדוע כה שלילי יחס התורה למי שמרצונו בוחר במצב של עבדות? מה 

, שכאמור הינה כקניין אדון, על פני עצמאות פשעו ומה חטאו של מי שהעדיף את העבדות
רצופת בעיות? ומה משמעות הרציעה ליד הדלת והמזוזה, שבה מתנה התורה את האפשרות 

 להישאר במצב זה של עבדות?
לדעת הרשב"ם (שם) רציעת האוזן היא סמל לעבדות. מי שאינו מצויד בגדלות פנימית 

של העם הנבחר, עם סגולה, ושחירותו אינה יקרה  (בבחינת 'ויגבה לבו בדרכי ה'') כיאה למעמדו
והו ויבליטו את עבדותו. רציעה זו אמורה ראוי שישפיל -בעיניו ומוכן להמשיך במעמדו כעבד 

להיות ביטוי חיצוני למהותו הפנימית של האדם, שהעדיף תנאים כלכליים על פני חירות. כי 
חזור בו באמצע הזמן ולהיות בן במצב של עבדות יש בו כפיה מסוימת. שאם ירצה העבד ל

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

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

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

לא "עבדים לעבדים", והלך זה וקנה אדון לעצמו ו -המזוזות, ואמרתי: "כי לי בני ישראל עבדים" 
 ם".יירצע בפניה

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

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

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

חירותו, ולמרות שזו אינה מרשה לו לבוסס בבוץ, הוא לא הפנימית. כל בן חורין יודע לייקר את 
יוותר עליה בשום פנים. אם נטיות נפש מגושמות כל כך מהוות גורם של ממש אצל יהודי, בליבו 
פנימה הוא כבר עבד נרצע לתאוותיו, ורציעת האוזן אינה אלא מעשה חיצוני, המבליט את 

 המתרחש במעמקי נפשו.
ן מדוע מיד לאחר מתן תורה, הפרשה הראשונה שנאמרה לעם עפ"י עקרון זה נוכל להבי

ישראל היא פרשת "משפטים", וזו פותחת בדיני העבד והאמה העבריים. מסביר "הבית ישראל" 
שסיבת הדבר שהצביע על עיקרון המחויבות להיות משועבדים כליל לעבודתו של מקום. 

בני ישראל עבדים", ואל לו לאדם ביציאת מצרים נקבע הכלל הגדול (ויקרא כה, נה) "כי לי 
 -מישראל להמיר עבדות רצויה זו, בהשתעבדות לבשר ודם או לקניינים חומריים כלשהם 

 עבדים" (רש"י שמות כא, ו).ולא עבדים ל -"עבדי הם 
 תעוזה יהודית

מות דאשר השחיתו  -חיות  םבימי השואה הנוראה, בה עלה הכורת על עמנו, ניסו אות
מכך את נפשו הרוממה. באותם ימים,  בגופו ויותר -אנוש, להשמיד להרוג ולאבד את היהודי 

התפזרו להם סיפורי המופת העצומים אשר הם לקח לכל הבאים אחריהם. סיפורי גבורה של 
ר יש בו אלו אשר רוחם גברה על אותו דרקון רצחני ושפל, ובזכותם הוקם הדור הבא. דור, אש

 הרצון האמיתי להמשיך ולעלות בהר ה', תוך דבקות במשימה.
ומעשה ביהודי חסיד אמיתי, ר' לייבל קוטנר, חסיד מכבשונה של פולין החסידית, אשר 
היה באחד הצריפים במחנה העבודה, בו עבדו תחת צו הנוגשים על ייצור של ציוד וכלי 

 תחמושת.
גיעו לקיצן. והנה, שבתה המכונה! ודממה שתים עשרה שעות של משמרת, עדיין לא ה

 השתררה במקום.
הנאצי הממונה ימ"ש, מיד שת ליבו לתקלה. הוא התכעס מאוד. התבונן בכל העובדים, תר 

 בעיניו אחר קרבן צפוי. אחר התקרב אל ר' לייבל ובקול נחרץ דרש ממנו לתקן מכונה זו.
תדהמתו: איך יידע לתקן מכונה היהודי החסיד אשר לא ידע מאום בהלכות מכונות, הביע 

 עדינה זו על חלקיה??
ואותו רשע, באכזריות ידועה לשימצה, אמר: 'די ביסט א יודע? (אתה יהודי?) קאנסט טו!' 

 (אתה יודע ויכול!).
כל אותו לילה עמד ר' לייבל וחיבר ותיקן וניסה והלחים, ושב ופירק ובינתיים הצטנפו כולם 

 מחדש קול שקשוק המכונה.בפחד ניכר. עד שלבסוף נשמע 
כשנכנס אותו קלגס והתבונן במכונה הפועלת, אפילו הוא לא האמין. הרי לדרוש מן 

 רשו. אבל שהם באמת יצליחו לעשות זאת?ד -היהודים את מה שאי אפשר 

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

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

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

 ה"תשלום" הנדרש.
פי כל החולקים עמו משמרת אך יצא אותו אכזר מן הצריף, הסב ר' לייבל את פניו כל

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

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

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

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

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

 של למה הדבר דומה?מ -לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזבו" 
ם ונטלה, בקש לילך לו לארצו ולטול "למלך שהיתה לו בת יחידה, בא אחד מן המלכי

 -ומר לך 'אל תטלה' לאיני יכול,  -ה .. לפרוש ממניחידית היא. -לאשתו. אמר לו: בתי שנתתי לך 
תה הולך, קיטון אחד עשה שכל מקום שא -איני יכול, לפי שהיא אשתך. אלא, זו טובה עשה לי 

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

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

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

 ולכי חזרה למקומך... -שיש לך לומר 
נא מכם, נהגו בה מנהג של כבוד, א -לפיכך, בא הקב"ה ומצוה: "לא תצא כצאת העבדים" 

 ולא כעבד בזוי!
התנהגות מכובדת כלפי התורה הקדושה אינה מתבטאת רק בסממנים חיצוניים, כי אם 

שאותה מעניק האדם לדבריה של התורה, ובאופן שבו הוא מקבל את דבריה, גם אם בחשיבות 
 הדבר כוך מצדו במאמצים מרובים.

 ך מזלן שונה היה.א -כדוגמת אותן שתי אחיות אשר נולדו בבית אחד 
לאחת היה בעל עשיר שהצליח מאד בעסקיו, וחי חיי עושר ורוחה, כשהוא דואג להלביש 

יחס אליה בזלזול רב, מבלי יאך מת -ולקשטה בתכשיטים יקרי ערך  את אשתו במיטב הבגדים
 לשמוע ולהאזין לעצותיה.

ואלו לשניה היה בעל שלא הצליח לפרנס את בני הבית, ודחוקה היתה עד מאד, אך לעומת 
זאת היה נותן כבוד רב לרעיתו, שומע בתשומת לב את דבריה, ומתיעץ אתה מתוך הערכת 

 אמת לשקול דעתה.
 הימים הגיעה האחות העניה לבקר את אחותה העשירה.באחד 

"הוי אחותי", נצצו עיניה, "כמה טוב לך! בית מפואר יש לך! טבעות יקרות את עונדת על 
 אצבעותיך! את לבושה היטב! ו...".

יני שוה מאומה. איש א -"אל תקנאי בי", קטעה אותה אחותה, "אמנם הכל נוצץ, אך אני 
נו מתיעץ אתי, אין מקום להשוות בין החיים העלובים שלי, לחייך אינו מקשיב לי, בעלי אי

 שלך!".
ובכל זאת  -הנה כי כן, יכול האדם להניח את ספר התורה בארון קודש מחופה ביהלומים 
 לא לשמוע לדעתה של התורה כלל, ולהתיחס אליה ביחס מבזה ומשפיל של עבדים.

העבדים", שימו את דעת התורה  באה, אפוא, התורה ומזהירה אותנו: "לא תצא כצאת
לו הם החיים המתוקנים שאותם מבקש א -בראש מעיניכם, ותנו לה לכון אתכם בכל אשר תפנו 

 הקב"ה שתחיו!
 לעתים נדמה, שחיים מתוקנים מעין אלו הם חלום באספמיא...

רוב רובו של העם היהודי רחוק משמירת המצוות, ודעת התורה אינה זוכה כלל 
 אולם למרות המצב הקודר, לכאורה, מחובתנו לדעת כי אין מקום ליאוש כלל! להתיחסות,

הרב פרידמן מרכסים ספר בהקשר לכך, כי הוא הזדמן לנסיעה לארצות הברית דרך אירופה 
 בשנים עברו, כאשר כרטיסי הטיסה היו בעלי ספח המיועד לתלישה בידי הפקיד.

, והנה הוא רואה, שהפקיד מעיף ל"זצקי הוא מצא את עצמו עומד מאחורי רבי יעקב גלינס
מבט אל הכרטיס וכשמבט חמור סבר בעיניו הוא אור לו: "אינך יכול לנסוע, חסרה כאן 

 חתימה..."
רבי יעקב לא הבין אנגלית, אבל את הבעיה הבין גם הבין. הוא הסתובב אל הרב פרידמן 

 ם..."שאני אהיה  -ואמר לו: "תגיד לו, שאם ה' רוצה 
פרידמן לא אמר דבר, בחשש מה הוא התקרב והגיש את הכרטיס שלו לפקיד, הרב 

 ובאנחת רוחה ראה שהפקיד מאשר לו את הכניסה.
"ולאחר מכן  -רידמן בספורו ממשיך הרב פ -"התפללתי ערבית במנין שהתארגן במקום" 

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

 -להתיאש? שב כאן, ואספר לך מנין שאבתי את האמונה הזו" 
ה ליטא מולוטוב נשאר-יבנטרופלאחר הסכם ר -פתח ואמר  -למדתי בביאליסטוק 

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

נסענו במשך עשרה ימים או יותר כבהמות... הרוסים לא הרשו לצאת מן הקרון אפילו 
 לצרכים הבסיסיים ביותר, והסבל היה בל יתואר.

 ואז עצרה הרכבת בסיביר, והבנו כי יכול להיות גרוע יותר.
ת לעין. לא ידענו, שהמאסר חמש עשרה שנה היינו בסיביר, כלואים ללא כל סיבה נראי

בפינה הקפואה הזו מציל אותנו ממות בטוח בתאי הגזים של הנאצים הארורים, אשר במבצע 
 ברברוסה כבשו את כל רוסיה עד סטלינגרד.

 יום אחד, כך -בכל אותן שנים ארוכות ומיסרות היה לי חלום אחד שלוה אותי תמיד 
נשק את ידה ואומר לה: "אמא, אמא שלי, חלמתי, אצא מכאן ואז אפגוש את אמא שלי... א

 תודה רבה לך על שחסכת את פרוסת הלחם האחרונה שלך, כדי לשכור לי מלמד טוב".
אבל כשהגעתי לבסוף לארץ, לא פגשתי את אמא שלי, ולא את אבא, לא את אחי ולא את 

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

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

י שנה בשנה היה היהודי לווה בליטא חי יהודי שקט ורגוע, שעסק לפרנסתו במסחר. מיד
סכום כסף גדול, נוסע ליריד לקובנא, שם היה מחדש את כל מאגרי הסחורה שלו, ובמהלך 
השנה כולה היה מוכר את הסחורה שקנה, מכסה את ההלואה שלקח, ומפרנס בכבוד את בני 



 

ד 

 ביתו.
, נפל היהודי למשכב, ושוב לא יכול היה לנסוע באחת השנים, לאחר שדאג לעצמו להלואה

ליריד כהרגלו. בלית ברירה קרא לאשתו ואמר: ראי נא, יש דברים שאיני יכול לותר עליהם, ובכל 
 זאת אין ביכלתי לנסוע, לכן אבקשך לקחת את הכסף ולנסוע במקומי.

רה האשה הסכימה, האזינה בתשומת לב לכל ההוראות שנתן לה, נטלה את הכסף וצר
 והלכה. -אותו בשתי צרירות, הכניסה לתיקה 

ההמולה שקדמה את פניה של אשה זו, אשר מעולם לא יצאה מן הכפר, גרמה לה לאבד 
את עשתונותיה, והיא צנחה תחתיה מעולפת. דקות ספורות שכבה כך, עד שרוחה שבה אליה, 

 ומאחר שידעה שאין לה כל בררה אחרת, קמה והחלה ללכת.
הדוכנים, עד שמצאה מוכר, שנראה היה לה שנתן לסמוך על המלה שלו, היא טייל בין 

החלו להתמקח אתו, וכששניהם הגיעו לעמק השוה, פתחה את תיקה כדי להוציא משם את 
 הכסף, ולחרדתה היא מגלה ש... אין כסף...

איפה הכסף? ידיה רעדו כששפכה את תכולת התיק על הארץ, אולם כל החיפושים לא 
שהתעלפה, נפל הצרור, ומישהו זדון לב נצל את המצב, כככל הנראה,  - - -ין כסף העלו דבר. א

 לקח אותו והלך...
 ה יהיה על ילדי הרעבים ועל בעלי החולה?!מ -חלה האשה זועקת ה -הכסף כלל אינו שלי! 

צעקותיה משכו תשומת לב משאר הנוכחים, ולא חלף זמן רב, עד שהגיעה עדות מהימנה 
 מרים את הכסף.על אדם שנראה 

 כשהגיעו אליו שאלה אותו האשה: "מצאת את הכסף?"
 י...""אבל הוא של -השיב האיש  -"כן" 

 תנה האשה את הסימנים.נ -"הוא היה עטוף בשתי צרירות" 
יא, שאדם שמצא כסף בעיר שרובה גויים הוא שלו, "אבל הלכה ה - הסכים המוצא -"כן" 

ד הוא גוי, והשניה, משום שככל הנראה המאבד משתי סבות: האחת, משום שמסתבר שהמאב
יאש, כי שער שגוי ימצא את זה ולעולם לא יחזיר. ואם זו ההלכה, הרי שהכסף שמצאתי יהת

 שייך לי בדין! ואין שום סיבה שאחזיר לך אותו".
 האשה צעקה: "רחם עלי, הכסף אינו שלי!"

 אבל הוא בשלו.
ר, רבה של קובנא. הרב שמע את טענות לבסוף הלכו שניהם אל רבי יצחק אלחנן ספקטו

האשה, ולאחר מכן את דברי המוצא, שטען: "היא צועקת שארחם עליה, ואני כמובן, מרחם 
עליה, אך לא יותר מאשר אני מרחם על ילדי שלי... חלילה לי מלגעת ברכות שאינו שלי, אבל 

תי ארבע בנות ין סיבה שאותר עליה משום רחמים... בביא -רכוש שמצד ההלכה הוא שלי 
 מתבגרות, וסבור אני שהרחמים עליהם קודמים לרחמים על אותה אשה זרה".

רבי יצחק אלחנן הורה לו להחזיר מיד את הכסף ואמר כי אחר כך יסביר לו מדוע, ואכן 
לאחר שהחזיר אמר לו: "כל הסיבה לדין 'הרי אלו שלו' הוא משום שבודאי הבעלים כבר 

ינו של האשה, אלא של בעלה, ומאחר שבעלה כלל אינו יודע התיאש, אך במקרה זה הכסף א
 שהוא אבד את הכסף, אין היא בעלת הבית על היאוש כלל! וממילא הכסף אינו שלך!"

בשלב זה הרים ה"חזון איש" את עיני קדשו אל הבחור השבור שמולו ואמר: "וכי אתה בעל 
?? וכי אתה בעל הבית על העולם?? הלא העולם הוא של הקב"ה, וכל זמן שהוא הבית להתיאש

 הבעלים, הרי שאין מקום ליאוש כלל!".
אמונה והבטחון שאם הקב"ה "אזרתי את ה -קב גלינסקי את ספורו סיים רבי יע -"מכח זה" 

 הוא המחליט!"ו -רוצה שאעלה על המטוס, אין מקום ליאוש! הוא הבעלים 
יכים לדעת, שאין מקום ליאש על מצבו, הבה ונתן לבורא העולם 'לסדר' את ואף אנו צר

לנו חיים ללא  בידיעה שאין -העולם באופן הטוב ביותר, ונתמקד במה שאנו צריכים לעשות 
 (ומתוק האור)                 התורה הקדושה, ובדבקות האמתית באבינו שבשמים.

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

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

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

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

י המן שלא חסרו דבר. שיעמלו קצת! אם יתקשו, ויגיעו למבוי סתום, לעשות, לדור דעה אוכל
 שיבואו...

 ולא, אלא על משה רבינו להטריח עצמו ולהבינם טעמי הדבר ופרושו!
 -מדוע 

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

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

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

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

 וזהו, שהתשובה היא: כן!
 כשאתה עושה חסד, עשהו בשלמות!

בגן העדן היו מלאכים צולים עבור האדם בשר ומסננים לו יין (סנהדרין נט ע"ב). רק בחטאו 
א הארץ גלוסקאות מוכנות. הוצרך לעשר עבודות בפת (ברכות נח ע"א), וכשיותקן החטא תוצי

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

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

 -וידוע המעשה 
דאנציג. היו שם סוחרים יהודים רבים, וכולם אחד מבני חבורת פשיסחא נסע לסחור ביריד 

עשו חיל בעסקיהם והרויחו הון רב. אחד מהם לווה סכום כסף גדול כדי לסחור בו, וכבואו נגנב 
ממנו כל כספו. עולמו חשך עליו. לא זו בלבד שלא היה לו במה לסחור וראה בעינים כלות איך 

 ויצטרך חלילה לבריות!חבריו סוחרים ומתעשרים, עוד ישוב לביתו כבעל חוב 
כשהיריד ננעל, זימן החסיד הפשיסחאי מאה סוחרים למשתה, מסיבת סיום, ואותו סוחר 
אומלל ביניהם. משאכלו ושתו והיטיבו ליבם, קם ואמר: "רבותי, כולנו סחרנו ועשינו חיל 

במסחרנו, חוזרים לבתינו ששים ושמחים. והנה עמנו חבר, שכספו נגנב ברובו, מכספי 
ות. עשרת אלפים רובלים אותם חייב הוא להחזיר. קיוה להכפילם ולשלשם, והנה גם ההלוא

 -הקרן אבדה 
 בואו נחלצו ממצבו הביש. מאה אנו, כל אחד יתרום לו מאתים רובלים, וישוב שמח לעירו!"

תוך כדי דיבור הסיר את כובעו והפכו, הניח בתוכו מאתים רובלים וסבב מאחד לשני, 
ת ומסרן לסוחר ההמום, באמרו בבדיחותא: "יש כאן תשעה עשר אלף הכובע נגדש בשטרו

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

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

(והגדת)     כי חסד, יש לעשות בשלמות!"...

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

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

 -ואספר 
לפני כמה שנים אבדתי את השמיע באזני, לא אליכם. חידק התבית, ומאן לעזוב, אין לי 
טענות עליו. הגמרא אומרת (עבודה זרה נה ע"א) שכאשר שולחים חולי, משביעים אותו מתי 

מקום, טיפל במסירות. יום אחד שאל: יצא ועל ידי מי. כנראה קיבל רשות להשאר. הרופא, מכל 
 "כבוד הרב, מדוע כתוב (קדושין פב ע"א) טוב שברופאים לגיהנום?"

ראה שלא עניתי, והבין שלא שמעתי. חזר על השאלה בקול גבוה יותר. בתנועות שפתיים 
 מודגשות. לא עניתי.

יא הבין שחלה הרעה בשמיעה, וחזר בצעקה. כל המחלקה שמעה. אם אמשיך לשתוק יב
 ציוד הגברה. אמרתי: "שמעתי, שמעתי".

 "אז למה אינך עונה?"
 "כי מה זה נוגע לך? תביא את הטוב שברופאים, ואענה לו"...

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

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

רופא קטן, ידוע שכוחו מוגבל. מבקש הוא עזרת שמים ברפואתו, ומכוון בברכת "רפאנו" 
שבתפילת שמונה עשרה. אבל הטוב שברופאים סבור שהוא כל יכול, ובידו לרפאות גם בלי 

א שגביו יש רק שבע עשרה ברכות, כמנין עזרת שמים, ולפיכך אינו מכוון ב"רפאינו". ונמצ
 -"טוב". ולכן שולחים אותו לגיהנום, כי סומך הוא על עצמו בלבד 

ולכך התכוונתי כשאמרתי שאינך הטוב שברופאים. כי יודע אתה שאינך כל יכול. והראיה, 
 שעדיין איני שומע"...

"מכות גדולות ונאמנות, וחליים רעים  הגמרא (עבודה זרה נה ע"א) דורשת, מאי דכתיב
ונאמנים" (דברים כח, נט), רעים בשליחותם ונאמנים בשבועתם. שבשעה שמשגרים יסורים על 
האדם משביעים אותם שלא ילכו אלא ביום פלוני, ולא יצאו אלא ביום פלוני ובשעה פלונית ועל 

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

 בדיוק כפי ש"יום פלוני ושעה פלונית" יכולים להחזיק טובה לעצמם, שבהם סרה המחלה!
ואספר על מקרה שהכעיס אותי. הייתי באיזו שמחה, ושולחן ה'מזרח' היה מלא וגדוש 

מו שאומרים. ואז נכנס רופא בגדולי תורה, ראשי ישיבות ורבנים, לא היה מקום לתקוע סיכה, כ
דתי, בכזו הרגשת חשיבות. ואיך לא, אם בעל השמחה מיהר לקראתו: "הו, איזה אורח, רבי 
פלוני, תודה שגעתם, איזה כבוד". ומיד, כמובן, לשולחן הכבוד. אבל הוא מלא וגדוש. הקים 

עשה, שהסתפק ממקומו ראש כולל נכבד, והרופא עומד וצופה, שהרי אין דבר טבעי יותר. חסד 
 במקום אחד!

זה קומם, בגלל הפגיעה בכבוד התורה. ולא פחות מכך העיד על אפיו של האדם. כי מי 
שבטוח שהכל חייבים לפנות לו מקומם ודאי לא יפנה למתחרהו בבקשת ייעוץ ושאלה לחוות 
דעת, שהרי הוא ואין בלתו. וזו הסיבה ש"טוב שברופאים לגיהנום". מי שבטוח שהוא הטוב 

 הנעלה מכולם!ו
 בקשו שאדבר, אומר כמה מלים.

קמתי ואמרתי: "יש, ברוך השם, רופאים משלנו, שומרי תורה ומצוות. אינם מתיימרים 
להיות פוסקי הלכות וגדולי הדור, ועם זאת קוראים להם ברוב כבוד רבי פלוני. שיהיה. אבל יש 

 -(חולין צה ע"ב), שמואל לי שאלה: היה רופא מומחה שהיה גם גדול הדור, "רבנו שבבבל" 
 מדוע לא כינוהו רבי שמואל, האם נופל הוא בחשיבותו מהרופא דנן?!"

 -ובענין זה אספר 
הייתי פעם במסיבה אחת עם דוקטור משה רוטשילד הי"ו, מייסד בית הרפואה "מעייני 

א, הישועה". נשאתי דברים, והזכרתי את מאמר שמואל: נהירים לי שבילי דרקיע כשבילי הנרדע
עירו. ותמהתי: גם אינ יכול לומר שנהירים לי שבילי רקיע כשבילי בני ברק. כי עשרות שנים אני 
מתגורר בה, ואיני מכיר את רחובותיה! מהיכן הכיר שמואל את סמטאות עירו? לכאורה, לא היה 

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

נדיבים, והכיר כל הכתובות. והשניה, שהיה דיין מומחה לדיני ממונות. וממילא הכיר כל הבניות 
זק ראיה, ולזה לא נתנו לבנות על הגג... כולם יהחריגות בעיר, זה הזיק את שכניו ברחוב פלוני בה

 הגיעו אליו, שיפסוק ביניהם בדיני תורה...
רוטשילד ואמר: לדעתי הסיבה מפני ששמואל היה רופא (בבא מציעא פה התערב דוקטור 

ע"ב), ורופא חייב לדעת את כל רחובות וסמטאות העיר, שלא יתמהמה כשיקראוהו באופן 
 בהול!...

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

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

"אבל, רבותי, התשובה נתנה לנו במשנה מפורשת! אבדת רבו ואבדת אביו, אבדת רבו 
 קודמת. שאביו הביאו לחיי העולם הזה, ורבו מביאו לחיי העולם הבא (בבא מציעא פ"ב מי"א).

היה רופא שהביא את החולים לחיי העולם הזה, לכן כינוהו רבי. אבל יש  מעתה, שמואל
(והגדת)  רופאים שמביאים את חוליהם לחיי עולם הבא, ונאה לקרותם רבי!"...

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

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

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

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

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

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

                           .על הרוב

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

 .(מדרש יונתן)
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 אגדה ובקיאות   

"ובשביעית יצא לחופשי חינם" (כא, ב)

צריך ביאור, מה טעם נצטוו במצות שילוח עבדים דוקא בעת 
יציאתם ממצרים והרי אחר מתן תורה עדיין לא נהגה מצות עבד 
לפני  שנצטוו  מצינו  ולא  היובל  שנהג  ועד  לארץ  שבאו  עד  עברי 

הדבור רק על מצוות אשר נהגו בהן מיד כגון שבת וכד'?
ביאר הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל ראש ישיבת מיר: בטבע 
מרגיש  הוא  שכן  לחפשי,  עבדיו  את  לשלח  מאד  לו  קשה  האדם 
ועול  לחירות  כמהה  העבד  של  נפשו  כי  ואף  ועמלו  קנינו  שזה 
הצטוו  לכן  בזה.  מרגיש  האדון  אין  ביותר,  עליו  כבד  השיעבוד 
בשעה  עבדים,  מבית  בעצמם  שיצאו  בשעה  זו  במצוה  ישראל 
שבה הרגישו בעצמם את שמחת החירות הגדולה, היא היא השעה 
הכשרה והראויה לתפוס את הצו העליון "מקץ שבע שנים תשלחו 

איש את אחיו".
זה מה שאומרת התורה (לקמן כג, ט) "ואתם ידעתם את נפש 
יבינו  וחוש  ציור  ידי  על  שכן  מצרים"  בארץ  הייתם  גרים  כי  הגר 
יציאתם  בשעת  עבדים  שילוח  של  המצוה  משמעות  את  היטב 

בעצמם מעבדות לחירות.
(לתתך עליון)                                                                                        

או  הדלת  אל  והגישו  האלהים  אל  אדניו  "והגישו 
ועבדו  במרצע  אזנו  את  אדניו  ורצע  המזוזה  אל 

לעולם" (כא, ו)

"רבן יוחנן בן זכאי היה דורש את המקרא הזה כמין חומר, 
זו  אזן  הקב"ה,  אמר  שבגוף,  אברים  מכל  אזן  נשתנה  מה 
ששמעה קולי על הר סיני, בשעה שאמרתי כי לי בני ישראל 
לעצמו  אדון  וקנה  זה  והלך  לעבדים  עבדים  ולא  עבדים 

ירצע" (קידושין כב:).

תמוה, מה חטאו הגדול, הלא דרכו של כל אדם להשתעבד שיע 
בוד גמור לזה שממציא לו את צרכיו, כל עובד משתעבד למעביד 
פרנסה  משיג  הוא  בו  טוב,  עבודה  במקום  הצליח  אדם  אם  שלו, 
שכן  כל  שיניחם,  למה  וכו'  ובנים  אשה  לו  שיש  עוד  מה  טובה, 
ילך  מדוע  א"כ  לעצמו,  אדון  קנה  כאילו  איתו  מתנהג  כשאדוניו 

עכשיו לחפש פרנסה אחרת ויתחיל הכל מחדש?
ביאר הגה"צ הרב דסלר זצ"ל בשם הגאון רבי נפתלי שיקוביצקי 
ההשתעבדות  המעלה  אדם  אצל  הדברים  ביסוד  כן,  שאכן  זצ"ל 
אדם  לכל  וראוי  האמונה  נגד  זה  שכן  חטא,  היא  פרנסתו  לסיבת 

ואם  השתדלות  בגדר  היא  עבודתו  שכל  לעצמו  תמיד  להזכיר 
מה  לזמן  להפסיק  או  לסוגרה,  עליו  לחנותו  השתעבדות  מרגיש 

ולהתחיל מחדש כדי שלא יהיה עבד לעבדים.  
(עפ"י ספר זכרון למכתב מאליהו ח"א עמ' כח)

"כי ימכור את בתו לאמה" (כא, ז)

"בת אחת היתה לי ומכרתיה לכם שאין אתם מוצאים 
אותה אלא חבושה בארון "לא תצא כצאת  העבדים" נהגו 

בה כבוד ששביתם אותה מאצלי שנאמר עלית למרום 
שבית שבי" (מד"ר)

סיפר הגאון ר' גדליה שניידר זצ"ל ששמע מרבו הגאון רבי ברוך 
בער ליבוביץ זצ"ל בעל ה"ברכת שמואל" זצ"ל שאמר מהלך נפלא 
בביאור דברי המדרש בשם הגה"ק המהרי"ל דיסקין זצ"ל מהלך 

שמהוה חיזוק גדול לעמלי תורה.
בארון,  חבושה  אלא  אותה  מוצאין  שאין  באמרם  חז"ל  כוונת 
כי  בפ'  הק'  החיים  האור  דברי  פי  על  זאת  הקדושה.  התורה  על 
תבא "ושמחת בכל הטוב, אין טוב אלא תורה, שאם היו בני אדם 
מרגישים במתיקות ועריבות טיב התורה היו משתגעים ומתלהטים 
כי  למאומה,  וזהב  כסף  העולם  מלא  בעיניהם  יחשב  ולא  אחריה 
מרגישים  היו  אם   דהיינו  שבעולם".  הטובות  כל  כוללת  התורה 
מתיקות ועריבות התורה, הרי כולם היו רוצים להיות כרעק"א ולא 
היה עוד מצב של בחירה, לכן לא מצא הקב"ה עצה, אלא שהתורה 
תהיה חבושה בארון, דהיינו שעמלי התורה יהיה להם דוחק וקושי 

בכל מצבם וזה הגדר של חבושה בארון.
זה הפשט שאין מוציאין אותה, דהיינו שהקב"ה לא מצא דרך, 
בארון  שחבישתה  הקב"ה  ואומר  בארון  חבושה  להשימה  אלא 
היא לטובתכם,  כדי שתהא לכם בחירה, אבל הנכם צריכים לדעת 
התורה  בעצם  שהרי  כבוד,  בה  לנהוג  צריכים  אתם  שמצידכם 

שבויה ששביתם אותה מאצלי.
העיד מוסר השמועה שכאשר חזר ה"ברכת שמואל" על ווארט 

זה בכה, כאשר תיאר את עלבון התורה.   
   (אוצרות ירושלים עמ' תתכו)                                                                                                                                            
           

 "ונמכר בגניבתו" (כב, ב)

צריך להבין, מי הוא שיסכים להכניס גנב לביתו ובפרט שחז"ל 
לעצמו"  אדון  כקונה  עברי  עבד  הקונה  "כל  כ.)  (קדושין  אומרים 

אם כן, מיהו שיקנה במיטב כספו אדון שהוא גם גנב?
ביאור מקורי ומפתיע ביאר  הגה"צ רבי אייזיק שר זצ"ל ראש 
שכניו  את  "האוהב  סב:)  (יבמות  חז"ל  אמרו   : סלבודקא  ישיבת 

אגישמקע ווארט
                          גליון ש"מ פרשת משפטים כ"ז שבט תשע"ו

ולע"נ הצדקנית נינה מרטין בת מישלין ע"ה | ולע"נ ר' יצחק ב"ר גרשון ז"ל | ולע"נ ר' נח יצחק הלוי ב"ר משה יעקב ז"ל | ולע"נ הרב יהודה אריה בן רפאל אלתר ז"ל |
ולהצלחת ר' אלחנן שמואל בן ר' נח יצחק ומשפחתו
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יענה"  וד'  תקרא  אז  אומר  הכתוב  עליו  וכו'  קרוביו  את  והמקרב 
פירש"י היות שלעיל מינה כתיב ומבשרך לא תתעלם, היינו אוהב 
שמתגורר  שאדם  הוא,  הדברים  ביאור  כקרוביו.  שהן  שכניו  את 
לא  "ומבשרך  ככתבו  הפסוק  ומקיים  משפחתו  בני  בחברת 
תתעלם" זוכה לקרבת אלקים נפלאה ולמציאת חן של "אז תקרא 
וה' יענה תשווע ויאמר הנני" במדה כנגד מידה, כשם שהוא אינו 
מתעלם מקרוביו ומצוי להם בכל עת לעזרם, כך הקב"ה ממציא 
הוא  יכול  בסביבתו,  קרובים  לו  אין  ואם  אליו.  שוועו  בעת  עצמו 
את  לבקש  להם  ודאגתו  שכניו  את  באהבתו  המצוה  את  לקיים 

טובתם.
נצייר לעצמנו - המשיך רבי אייזיק - אדם נדיב לב וירא שמים 
סביבו  שאין  בלבד  זו  לא  ושדות,  כרמים  בין  לבדו  שמתגורר 
קרובים, אלא אף שכנים אין לו, אם ירצה אדם זה לזכות במצוה 
הגדולה של "ואהבת לרעך כמוך" שהיא הכלל הגדול בתורה והיא  
הדרך לקרבת אלקים, מה יעשה אותו אדם, הוא שם את פעמיו 
מרוד  עני  איזה  ישנו  אולי  לפניהם,  ומתחנן  ומבקש  הדין  לבית 
שנכשל באקראי בגניבה, שהרי "על פת לחם יפשע גבר" (משלי 
כח, כא) והוא רוצה לשלם בדין תורה, אלא שהוא עני מרוד והוא 
מקבל על עצמו להיות לעבד ובלבד שיפרע את חובו. קונה אותו 
לא  לרעך  ואהבת  בו  לקיים  לעצמו,  אדון  תחילה  בכוונה  האדון 
כמוך אלא יותר ממך, לתת לו את הכר  האחד שיש לו, כדי לזכות 
לשכן טוב בביתו שיהיה לחפצא של המצוה, חפץ יקר מאד שיזכה 

על ידו להתדבק באור פני מלך חיים ולזכות לקרבת הבורא.
שכנים  סביבנו  לנו  חסר  לא  ב"ה  אנו  מזה,  לנו  יש  גדול  לימוד 
טובים, חברותא בישיבה, חברים בחדר הפנימיה, שכנים לשלחן 
האוכל, עליהם נאמר "מבשרך לא תתעלם" ו"טוב לו עמך" ועלינו 

להשתדל בטובתם ככל האפשר שיהיה בגדר "כמוך" ממש ואפילו 
יותר ממך, כקונה אדון לעצמו כדי שנזכה להבטחה הגדולה של 

"אז תקרא והשם יענה".
(לקט שיחות מוסר ח"א עמ' ריא)

"כל אלמנה ויתום לא תענון" (כב, כא)

סלנטר  ישראל  רבי  הגאון  של  שתלמידיו  שבעת  מפורסם 
לנהוג  כדאי  חומרות  באלו  אותו  שאלו  מצות  לאפות  הלכו  זצ"ל 
באפייתם ובמה ראוי להם להזדרז בעסק המצות. ענה להם רבי 
ישראל שאחת מן האופות הינה אלמנה ולכן שומא עליהם להזהר 

שלא להכביד עליה ולא לענותה.
הטעים זאת רבה של אנטוורפן הגאון רבי חיים קרייזוירט זצ"ל 
שהרי בתוספתא נאמר "עינוי יתום ואלמנה והוא בכל שהוא, הרי 
אינו  חמץ  משהו  ואילו  "דאורייתא"  הוא  אלמנה  עינוי  שמשהו 

אלא איסור דרבנן.
הגה"צ רבי אליהו לאפיאן זצ"ל סיפר ששמע מהגאון רבי נפתלי 
אמסטרדם זצ"ל, שפעם הבחין שרבי ישראל אינו שומר על סדריו 
הקבועים, עליהם שמר תמיד מכל משמר. הוא שאל את רבו על 
כך והשיב לו שהרבנית הביאה אל ביתם משרתת  שהיא אלמנה, 
הבית,  הוא חושש שאם יקום השכם בבוקר כדרכו ויצא מן  לכן 
תתעורר האלמנה כדי לקום לסגור שוב את הדלת מבפנים ולכן 
הוא חושש משום "כל יתום ואלמנה לא תענון" והוסיף עוד כמה 

ענינים ששינה מסדריו מטעם זה.
והוסיף רבי ישראל ואמר לו: "מה אתה אומר, נפתלי, שאפטר 
אותה ותצא מביתי. אם כן לדבריך יוצא, שאסור להכניס אלמנה 

 בעומק הפרשה 

"וכי יפתח איש בור" (כא, לג)

אחר,  מזיק  כל  או  בור,  החופר  על  המוטל  החיוב  לצד 
לשלם לניזק על הנזק שגרם לו - חיוב הנלמד בפסוקים אלו 
איסור  יש  האם  העקרונית:  בשאלה  האחרונים  מתלבטים   -
להזיק, ואם כן - מהיכן נלמד איסור זה, והאם הוא דאורייתא 

או דרבנן?
שליח  עשה  אדם  שאם  התבאר  נא.)  קמא  (בבא  בגמרא 
משום  השליח,  וחייב  המשלח  פטור  חפר,  והשליח  בו  לחפור 
שאין שליח לדבר עבירה. ומדין זה הביא הגאון בעל "משנה 
למלך" (פרק ב מהלכות רוצח ה"ב) הוכחה לגבי מה שהסתפק 
באיסור  גם  האם  קטז):  סימן  א'  (חלק  בתשובותיו  המהרי"ט 
ולכאורה  עבירה"  לדבר  שליח  "אין  הכלל  את  אומרים  דרבנן 
- טען ה"משנה למלך" - מכיוון שכאן בגמרא התברר שלענין 
לדבר  שליח  "אין  אומרים  הרבים  ברשות  בור  לחפור  שליח 
לפניו)  נפל  בד"ה  נג.  קמא  (בבא  ברש"י  והתבאר  עבירה" 
שאיסור חפירת בור ברשות הרבים הוא משום שאסור לקלקל 
ברשות הרבים, ואיסור קלקול ברשות הרבים הוא רק מדרבנן, 
ומכל מקום אנו אומרים לגביו שאין שליח לדבר עבירה - הרי 

שאף באיסור דרבנן אומרים "אין שליח לדבר עבירה"!
אולם על כך מעיר הגאון בעל "מנחת חינוך" (מצוה נג, אות 

ה) בלשון זו: "ואיני מבין, דודאי לעשות תקלה ברשות הרבים 
שיוכל להיות מיתה או היזק לאדם- בודאי הוא איסור תורה, 
ד)  הלכה  רוצח  מהלכות  י"א  (פרק  ברמב"ם  שמבואר  כמו 
דנקט  ורש"י  הרבים.  ברשות  שכן  מכל  אסור,  ברשות  דאפילו 
איסור קלקול - לאו דוקא, רק הכוונה שאסור מחמת תקלה, 

והוא ודאי איסור תורה" עד כאן לשונו.
העזר,  אבן  קמא,  (מהדורא  ביהודה"  ה"נודע  בעל  הגאון  גם 
סוף סימן עח) מציב תמיהה גדולה על שיטת ה"משנה למלך" 
וטוען: אם כדבריו, שכל האיסור לחפור בור הוא מדרבנן, משום 
שאסור לקלקל את רשות הרבים, יהיה קשה לשיטת ר' יהודה 
בפרק "המניח" (בבא קמא ל.) הסובר שכל שמותרין לקלקל 
ברשות הרבים - אם הזיקו פטורים, ואם כן, לשיטת ה"משנה 
שהרי  מדאורייתא,  הרבים  ברשות  בור  לפטור  נצטרך  למלך" 
ביהודה"  ה"נודע  גם  מסיק  כן  ועל  לקלקל?  מותר  התורה  מן 
ענין  זה  ואין  הרבים,  ברשות  בור  לכרות  מדאורייתא  שאסור 
קלקול רשות הרבים האמור בכל מקום, אלא דומה למזיק את 
חבירו בידיים, כי תקלה זו שעושה ברשות הרבים היא כמזיק 

בידיים, שהתורה חייבה עליו, וזו היתה אף כוונת רש"י.
                                      (כמוצא שלל רב)
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לומר  אפשר  ואיך  אותם,  יצערו  שמא  יהודי,  בית  לתוך  ויתום 
כן?!"

                      (דברי אסף עמ' סא - קדוש ישראל עמ' קיא)

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

"את העני עמך- הוי מסתכל בעצמך כאלו אתה עני" (רש"י) .
האדם  צריך  לעני  כספית  הלואה  לתת  כדי  האם  ביאור,  צריך 
עני  זה  שאדם  שיודע  מספיק  לכאורה  כעני,  עצמו  על  להסתכל 

ונזקק להלואה?
ביאר הסבא מקלם זצ"ל: אכן אין די בידיעה שהוא עני וזקוק 
מושלמת,  בצורה  להיטיב  היא  המצוה  צורת  אלא,  להלואה. 
את הרגשותיו  פנימיותו  עם המקבל ולהרגיש בתוככי  להזדהות 
ותחושותיו של המקבל. כדי לבוא באמת להרגשה כזו, על האדם 
להסתכל על עצמו כאילו  הוא בעצמו עני. רק כך יוכל להזדהות 
אתו הזדהות אמיתית ומוחלטת. ורק על ידי כך ידע איך להתייחס 

אליו ואיך לתת לו את ההלואה בשלימות.
לא זו בלבד, מוסיף הגאון רבי אהרון קוטלר זצ"ל ומביא דברי 
אם  בחזקה,  תתבענו  לא   - כנושה  לו  תהיה  "לא  בהמשך:  רש"י 
אתה יודע שאין לו, אל תהי דומה עליו כאילו הלויתו, אלא כאילו 
שצריך  רק  לא  היינו,  (רש"י)  תכלימהו"  לא  כלומר  הלויתו  לא 
כבוד  בדרך  לו  לתת  מצבו,  את  ולהבין  העני  הרגשת  את  לחוש 
ולהשתתף בצערו, אלא שיהיה נראה לו כאילו לא הלויית לו, עד 

כדי כך מחוייב האדם לשאת בעול השני.
    (שפתי חיים - מידות ח"א עמ' שפב -משנת רבי אהרון)

לא  טרפה  בשדה  ובשר  לי  תהיון  קודש  "ואנשי 
תאכלו לכלב תשליכון אותו" (כב, ל)

שנאמר  בריה  כל  שכר  מקפח  הקב"ה  שאין  הכתוב  "לימדך 
לכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו, אמר הקב"ה תנו לו שכרו"  

(רש"י)
מכח הכרת טובה לכלב על שחרץ לשונו חייבה התורה לתת 

לכלב טובת הנאה, להשליך לפניו את הנבלה.
על מה הכרת הטוב? היות וטבע הכלבים לנבוח כמבואר בגמ' 
(ב"ק ס) "כלבים בוכים, מלאך המות בא לעיר. כלבים משחקים, 
אליהו הנביא בא לעיר" הכלב ניחון בחוש טבעי לנבוח כשמלאך 
המות נמצא בעיר ובעת מכת בכורות, עשה הקב"ה נס שהקהה 
חוש זה והכלבים לא חרצו לשונם כדי שלא להקהות ולהמעיט 
את רושם הנס וכמו כן נעשה נס שבתוך רבבות בני ישראל לא 
מת אפילו אחד, גם אלו שהגיע זמנם למות, כי אילו היה מת אחד 
מישראל, כבר היה זה מגרע במשהו שבמשהו מהנס, גם אם הנס 

גדול ועצום שכל בכורי מצרים מתו.
היה הגה"צ רבי חיים פרידלנדר זצ"ל משגיח בישיבת פוניבז' 
עומד ומתבונן, הרי מכת בכורות היתה שיא ופסגת מכות מצרים, 
בית  היה  לא  כאשר  השכינה,  גילוי  את  בחוש  כולם  ראו  בהם 
מעוצמת  מגרע  היה  כמה  מת,  בו  היה  שלא  מצרים  בכל  אחד 
נובחים,  היו  הכלבים  אם  הגדול  השם  קידוש  את  ומפחית  הנס 
בפרט, הלא התנהגותם של הכלבים לא נבעה מכח הבחירה, אלא 
להם  מגיע  מדוע  כן  אם  ינבחו,  שלא  טבעם  את  שינה  שהשי"ת 

הכרת הטוב נצחית על כך?

נתמעט  שלא  זה  נס  נעשה  ובאמצעותם  ידם  שעל  כיון  אלא, 
את  לקפח  שלא  נצטוינו  לכן  שכינה,  מגילוי  שבמשהו  משהו 
שכרם, ולנצח נצחים להשליך להם את בשר הנבלה. ללמדנו עד 
אם  אפילו  שקיבלנו,  טובה  כל  עבור  טובה  להכיר  החובה  כמה 
זה  אין  זאת  בכל  ובחירה,  התאמצות  ובלי  אגב  בדרך  רק  באה 

פוטר מחובת הכרת הטוב.
        (שפתי חיים - מידות ח"א עמ' שסא)                                                                                                 

המשך מעמ' 4:
־פלאי פלאות. שבעים אומות באות. אמנם גזרו גזרות ורדפו באף ובחימה וב

קצף גדול, אבל גם הועילו במעט על ידי השוקים והדרכים, יש להם איזה שהוא 
חלק בהטבת התנאים ללימוד התורה, ובאים לקבל שכר.

אבל איפה היהודים?! הקב"ה הזמין כל מי שעסק בתורה, שיבוא ויקבל שכרו.
והם שלמדו ושקדו והתיגעו והתעלו, למדו תורה מתוך הדחק והמיתו עצמם 

באהלה של תורה.
וכל האומות באות, רק הם לא?!

־והתשובה: דוקא משום שהם שלמדו, הרי הם היודעים ש"אורה זו תורה" וד
הם  הלא  כן,  ואם  צופים-  ונופת  מדבש  ומתוקים  רב  ומפז  מזהב  נחמדים  בריה 

החייבים עליה תודה לקב"ה!
 וכי מגיע לילד שכר על שאכל את השוקולד?!                                                                                                                         
נוסיף ונספר: בנו של אחד מתומכי ישיבת ליקווד, גביר אדיר מוקיר תורה, למד 
בישיבה. לימים ביקש האב שבנו יבוא וישתלב בעסקיו. נסע ראש הישיבה הגר"א 

קוטלר זצ"ל לשכנעו שיאפשר לבנו להמשיך ולהתעלות בתורה.
שכרם  על   לדבר  הוא  מאריך  להתרימני  בא  כשהרב  מבין,  איני  העשיר:  אמר 
של תומכי התורה, שמקבלים הם חלק בחלק עם לומדיה, מה יפסיד אפוא בני אם 

יפסיק להתעלות בתורה וישתלב בעסקי, ויהיה מתומכיה?!"
        התרגש רבי אהרון: "ודאי צודק אתה, בעולם הבא יקבל חלק שוה- אבל 

את הנאת 'העולם הזה', של לימוד התורה יפסיד, הלא אין הנאה שתשוה לה!"...         

(והגדת)

 שאלות מענינות בהלכה  
             (בענינים שונים, מבית הגר"ח קנייבסקי)

מהגבעה  בירידה  באופנים  שנוסעים  ילדים  שאלה: 
למטה ואח"כ נושאים את האופנים דרך מדרגות למעלה 
מאיש  ומבקשים  פעם  עוד  בירידה  לנסוע  שיוכלו  כדי 
מבוגר שיעזור להם להעלות האופנים למעלה במדרגות, 
חייב  בכה"ג  האם  בירידה.  מהנסיעה  ליהנות  שיוכלו  כדי 
לעזור מדין חיוב פריקה, דחיוב נאמר כשמוכרח לזה אבל 
מחליט  בטלן  אם  וכי  בעלמא,  לטיול  כן  עושים  הם  כאן 
לסובב כל היום את העיר עם חמורו טעון באבנים חייבים 

לעזור לו בפריקה?               
תשובה: לא יעזור לו כי זה סכנת נפשות.

ולמחר  פטיש  לשמעון  להשאיל  סירב  ראובן  שאלה: 
כך  שבין  אע"פ  ושמעון  קורדום  משמעון  ראובן  מבקש 
אתמול  לי  השאלת  שלא  בגלל  לו  השיב  קרדום  לו  אין 
לא  או  תיקום  לא  על  עובר  האם  אשאילך,  לא  אני  גם 

תיטור?
תשובה: לא תיטור.   

(שאלת רב ח"א)                        
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בין שבילי המוסר    

"ועבדתם את ה' אלוקיכם וברך את לחמך ואת מימיך והסי־
רותי מחלה מקרבך" (כג, כה)

דרש ר"י גלינסקי:
רבים  בציבור.  התפילה  מעלת  על  לדבר  נתבקשתי  במכסיקו  כשהייתי 
בערב.  נפש  ובפזור  בבוקר,  בחטף  בביתם  מתפללים  לעסקיהם,  ממהרים 
ואינם זוכרים דברי הגמרא (ברכות כא ע"ב) שההבדל בין מי שמתפלל ביחיד 

למתפללים בצבור הוא כהבדל בין מי שלא התפלל לעומת המתפלל!
פתחתי בסיפור ששמעתי בשעתו. בעירות בפולניה היו הבתים בני קומה 
בחנות,  היו  טרודים  הזוג  בני  בירכתיו.  והמגורים  הבית,  בחזית  החנות  אחת. 

והמשרתת הגויה טפלה בילדים הרכים.
בני הזוג משרתים את הקונים, ומירכתי הבית נשמע קול בכיו של התינוק. 
האם  ולב  חנוקות,  ליבבות  הופך  ומתגבר,  הולך  הבכי  עמו!  המשרתת  אבל 

־ניתר, נפשה יוצאת: מה קורה שם, מדוע הוא בוכה כל כך, מה מציק לו?! המ
שרתת מסורה. ודאי החליפה והאכילה, מדוע אינו נרגע?! "אני חייבת לראות 

־מה קורה שם" אמרה לבעלה ומהרה אל הדירה. ראתה את המשרתת מנענ
עת במרץ את העריסה  בפרצוף מיוסר ומיואש. גם היא אינה מבינה מה קרה. 
האם חופזת ליטול את העולל - ונעצרת בתמהון: הוא עטוף בטליתו של האב, 

וארוז ברצועות התפילין!
"מה זה" תמהה.   והמשרתת המסכנה הסבירה: "הוא בכה ובכה ולא נרגע, 
בהשכמת  בסגולה.  משתמש  הבית  שבעל  נזכרתי  ואז  עזר.  לא  דבר  שום 
הבוקר הוא מסדר את החנות, ואז נכנס לחדר ומתעטף ביריעה הזו ומסובב 
את  נסיתי  ומרגוע.  מנוחה  של  לשעה  בכורסה  ושוקע  הרצועות,  את  סביבו 

הסגולה, ולא עזרה"...
צחקו, צחקו ואמרו: "אבל גם בציבור מתפללים כך, בהסח הדעת".

למה  ע"ב)  נד  (פסחים  חברו  בלב  מה  יודע  אדם  אין  "ראשית,  אמרתי: 
־להוציא לעז. אני יודע כיצד אני מתפלל, איך יודע אני כיצד מתפללים אח

רים, הלא התפלה "עבודה שבלב" היא ( תענית ב ע"ב) והמשילוהו למי שיש 
בידו דינר רע, אם ירצה לקנות בו, לא יקבלוהו. אבל אם מביאים שק דינרים 
ובהם דינר רע, מתקבל אגב כולם. וכחלבנה שריחה רע ומצטרפת עם סממני 

הקטורת (כריתות ו ע"ב)
ברם, יותר מזה - גם אם נניח שבתפילת הציבור כולם אינם מכונים -

דברי  על  מי"ג)  פ"ב  אבות  חיים  (רוח  זצ"ל  מוולוזין  חיים  רבי  כתב  כבר 
המשנה: "אל תהיה רשע בפני עצמך" רצה לומר שלא תתפלל ביחידות, "בפני 

וש חס  "רשע"  נקרא  שתהיה  להיות  יכול  ביחידות  תתפלל  אם  כי  ־עצמך", 
לום. כי התפילה ביחיד צריך כונה יתירה ובאימה ויראה ומסירות נפש, ואם 
לאו תפילתו נדחית לחוץ. אבל כשמתפלל עם הציבור, אף שלא תהיה בכונה 
א)  רלד,  (ח"א  הקדוש  בזוהר  שאמרו  כמו  נמאסת.  אינה  זה  כל  עם  שלמה, 
בביאור הכתוב "פנה אל תפילת הערער, ולא בזה את תפילתם" (תהלים קב, 
יח) כי "ערער" פרושו יחידי, כמו "כערער בערבה" (ירמיהו יז, ו), רצה לומר 
שתפילת יחיד פונים אליה לדקדק ולחפש בכל צד ומעכבים אותה בכל עולם 

־ועולם הראויה להמשיך ולעלות. אבל "לא בזה את תפילתם" של הרבים מל
עלות בזכות הציבור, ואינה נמאסת.

צריך שנדע: כיום, מסוכן לעבור כביש. כה הרבה מכוניות פרטיות. גם בהן, 
־סוגים שונים, ספרו לי שיש שעולות פי עשר ויותר מהאחרות. למה, מה ההב
־דל? בראש ובראשונה, בחוזק המנוע. באיזו מהירות ניתן לנסוע, ואיך המכו

מכוניות  את  לרכוש  מסוגלים  עשירים  רק  קשה.  ובדרך  בעליה,  סוחבת  נית 
היוקרה.

אבל מטוס פרטי, יש רק לעשירים מופלגים.
ואחד כמוני? אחד כמוני, נוסע בתחבורה ציבורית. אין ביכלתי לרכוש רכב, 
לאוטובוס  עולה  אני  צריך,  כשאני  פרטי.  מטוס  על  מדבר  מי  להחזיקו.  ולא 

במחיר סמלי, או רוכש כרטיס בחברת התעופה.
־וזה שאנו אומרים בתפילת נשמת כל חי "בפי ישרים תתהלל ובדברי צדי

קים תתברך"
־מי שהוא ישר, וצדיק אשריו. עשיר הוא, יכול להלל ולברך ביחידות, כנו

אבל  מנהלים.  כבמטוס  תתרומם"  חסידים  "ובלשון  מפואר  פרטי  ברכב  סע 

אני זקוק לתחבורה  הציבור "במקהלות רבבות עמך בית ישראל", אתם יחד 
תעלה גם תפילתי!

־וזהו שנאמר: "ועבדתם את ה' אלוקיכם, וברך את לחמך ואת מימיך והסי
יחיד,  בלשון  וסיים  רבים  בלשון  פתח  כה)  תכג,  (שמו  מקרבך"  מחלה  רותי 
שערי  השני  פרנסה,  שערי  לו  שיפתחו  מבקש  האחד  בקשתו.  אחד  לכל  כי 
אכן  אחד  וכל  מהצאצאים.  לנחת  והאחד  בית  לשלום  זקוק  האחד  רפואה. 
יפעל ויפתחו לו שערי הצלחה. אימתי, כאשר תעבדו את ה' ברבים, בעבודה 

שבלב זו תפילה (בעל הטורים שם)!
עוד הוסיף הגר"י גלינסקי לדרוש:

הייתי במונסי, והוזמנתי לשבות אצל הגאון רבי יעקב קמינצקי זצ"ל. אמר 
לי: "ביום ראשון בערב עורכים לנכדי מסיבת בר מצוה בבורו פארק. תהיה 

שם אורחי, ותשא דברים" נו, כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה.
יעקב  ורבי  לשמחה.  הגיע  ארצה"ב  של  התורה  עולם  כל  שכמעט  מובן, 
קמינצקי רמז שאפתח בדברים. אמרתי לו: "חכם אינו מדבר לפני מי שגדול 

ממנו" (אבות פ"ה מ"ז) ידבר ראשון, ואני אמלא אחריו.
קם ואמר: "מורי ורבותי, שמחה זו היא שמחת התורה. חתן בר מצוה בקי 

־על בוריין בשלוש הבבות, בבא קמא בבא מציעא ובבא בתרא, סנהדרין וקי
דושין. ויש לי תמיהה עליו -

־הכתוב אומר: "טוב ילד מסכן וחכם, ממלך זקן וכסיל" (קהלת ד, יג) ודר
שוהו "טוב ילד מסכן וחכם" זה יצר טוב, ולמה נקרא שמו 'ילד' כי אין מזדוג 
לאדם אלא מבן י"ג שנה ולמעלה. ולמה נקרא שמו 'מסכן' שאין הכל שומעין 
"ממלך  ישרה.  לדרך  הבריות  את  מלמד  שהוא  'חכם'  שמו  נקרא  ולמה  לו. 
ולמה  לו.  שומעין  שהכל  'מלך'  אותו  קורא  .ולמה  הרע  יצר  זה  וכסיל"  זקן 
קורא אותו 'זקן' שהוא מזדוג לו מילדותו ועד זקנותו. ולמה קורא אותו 'כסיל'  

שהוא מלמד לאדם לדרך רעה.
נמצא, שעד הכנסו למצוות לא קנן בו אלא יצר הרע. ואיך הניחו לשקוד על 

התורה ולקנות ידיעה רחבה בכמה וכמה מסכתות?!
אכן, שאלה!

־ומה התשובה? אספר לכם: נתבקשתי לבקר ולבחון בתלמוד תורה במו
־נסי. הגעתי, ושאלתי שאלה. משה רבינו פנה לבני ישראל ושאל, האם מוכ

נים הם לקבל את התורה "ויען כל העם קול אחד ויאמרו: כל הדברים אשר 
דבר ה' נעשה" (שמות כד, ג) ואני שואל: היו שם שש מאות אלף איש. כולם 
השיבו. היה לכל אחד מהם לומר: "כל אשר דבר ה' אעשה" לחייב את עצמו. 
ואיך השיב כל אחד "נעשה" איך התחייב בשם כל האחרים?!              אכן, 

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

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

תמהתי: "למה עניתם 'אנחנו'? איך אתה עונה בשם אחרים? הייתם צריכים 
לענות: 'עני'!"

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

כמה נפלא! ולכן, גם ילד לפני בר מצוה, שאין בו אלא יצר הרע, ישקוד על 
תלמודו בהתלהבות, אם המלמד והאב ידעו להנחילו את המתיקות שבתורה, 

את האור שבה!"
 התישב, ואמר: "זהו, עכשיו תורך"

קמתי ואמרתי: "איני בא אלא למלא אחר דברי הסב הגדול.
שנינו בגמרא (ע"ז ב ע"א) שלעתיד לבוא אומר הקב"ה שמי שעסק בתורה 

יבוא ויטול שכרו מיד מתקבצים ובאים עובדי כוכבים בערבוביה.
אמר להם: תכנס כל אומה בפני עצמה.

עשינו,  מרחצאות  הרבה  תקנו,  שוקים  הרבה  ואמרה:  רומי  מלכות  באה 
הרבה כסף וזהב הרבינו, וכולם לא עשינו אלא בשביל ישראל כדי שיתעסקו 

בתורה.
אמר להם: שוטים שבעולם, כל מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם.

באה מלכות פרס ואמרה: הרבה גשרים גשרנו, הרבה כרכים כבשנו, הרבה 
מלחמות עשינו, וכולם לא עשינו אלא בשביל ישראל כדי שיתעסקו בתורה. 
אמר להם הקב"ה כל מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם. וכן לכל אומה ו
אומה.                                                                           המשך בסוף בעמ' 3
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ן ו לי י הג ר על קדושת  נא לשמו

מה תפקידה של התרבות?
כדי לבקר את השלטון קיים משרד מבקר המדינה. מהאמנות אפשר לצפות 

כי תעניק לעם שאר רוח, תיטע אמונה, תעורר תקווה, תרומם את הנפש

מ
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שפע בחינם 

הכרה מוקדמת

תשובה לקטרוגים

(תורת מנחם תשמ"ח, כרך א, עמ' 565)

פטור מעונש ל'שואל' הרוחני

להישאר 'עמך'

(ספר הדרוש)

גמ"ח משלו

(טל ישראל)

מה מלווה את האדם

(רבי יהונתן אייבשיץ)

כשהעשיר מתחזה לעני

(רבי יהושע מדז'יקוב)

נפתחים שערי ההיכלות

נעימות בעשיית טובה

הברכה המתאימה

(הרבי הריי"צ מליובאוויטש)

מצווה וביטוי ביטחון

(אגרות קודש)

מעובד על�פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש בידי לוי שייקביץ שולחן שבת

 | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

מדבר שקר תרחק

אורי  רבי  ה'שרף'  כשערך  אחת,  פעם 
מפיו  נפלטה  שולחנו,  את  מסטרליסק 
השומעים  כל  עמוקה.  כאב  אנחת 
של  למחשבות  והתעוררו  הזדעזעו, 

תשובה ותיקון המעשים.

האנחה  כי  "דעו  אורי:  רבי  אמר 
שתקף  עז  כאב  על  הייתה  שהשמעתי 

את רגלי, ועל כך נאנחתי".

את הסיפור הזה היה מספר תלמידו, רבי 
�"אף מוסיף:  והיה  מהוסיאטין,  ישראל 
לתשובה  התעוררו  שהחסידים  על�פי 
בחר  בכל�זאת  הרבי,  של  אנחתו  מקול 
נבעה  שהאנחה  האמת,  את  להם  לומר 
האמת  את  חיפש  הוא  גשמי.  מכאב 

והתרחק מן השקר עד הקצה האחרון".

אמרת השבוע מן המעיין

"אמירת שקר צריכה להיות בעיני האדם 

שבתורה.  ביותר  החמורות  העֵברות  כמו 

אבל  תצא,  שנשמתו  בנפשו  לקבוע  עליו 

שקר מהפה — לא ֵיצא"  (רבי פינחס מקוריץ)

פתגם חסידי



ביזיונות 
בהזמנה

מאת לוי שייקביץמעשה שהיה

למי ייתנו צדקה?
הרמב"ם מתאר בסוף ספרו את השפע הרב שיהיה בעולם בימות המשיח: 
"ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה, ולא קנאה ותחרות, שהטובה 
תהיה מושפעת הרבה, וכל המעדנים מצויין כעפר". באותם ימים גם יתקיים 
הייעוד: "לא יהיה בך אביון" (דברים טו,ד). לא יהיו עניים שיזדקקו לצדקה 

ולא יחסר דבר לאיש.

אבל הלוא אחת המצוות שהאדם חייב בהן בתמידות היא הצדקה. מצווה 
משלושת  אחד  נחשבת  שהיא  עד  בתורה,  והמרכזיות  מהגדולות  היא  זו 
תתקיים  אפוא  כיצד  חסדים).  (גמילות  עליהם  עומד  שהעולם  העמודים 

מצווה זו בימים שבהם אין למי לתת צדקה, מכיוון שיש שפע רב לכול?

להלוות לשם חסד
השאלה מתחזקת עוד יותר כאשר מבינים את הסיבה האמיתית למציאות 
שבה יש עשירים ועניים. במדרש (תנחומא משפטים ט) מובא: "אמר דוד 
לפני הקב"ה... תיישב עולמך בשווה, העשירים והעניים". דוד המלך שאל את 
הקב"ה, מדוע ברא בעולם עשירים ועניים ולא נתן לכולם שפע בשווה. השיב 
לו הקב"ה: "אם כן, 'חסד ואמת מן ינצרוהו'? (תהילים סא,ח)". אם יהיו כולם 
עשירים או עניים, מי יוכל לעשות חסד? המציאות של עניים ועשירים נועדה 
לאפשר את הצדקה והחסד. איך אפוא יתקיימו מצוות אלה בימות המשיח?

התשובה היא שעצם מציאות החסד יכולה להתקיים גם בלי שיהיו עניים. 
חז"ל אומרים: "גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה", ואחת הסיבות לכך, 
שגמילות חסדים היא "בין לעניים ובין לעשירים". גם עשיר, שיש לו שפע 
רב, נהנה לפעמים מהלוואה לצורך עסקיו, וכך הזולת יכול לגמול עמו חסד.

כך יוכל החסד להתקיים בתקופת הגאולה: אמנם צדקה כפשוטה, לתת לעני 
את מחסורו, לא תהיה אז, משום ש"לא יהיה בך אביון", אבל גמילות חסדים 
תהיה גם תהיה. הכול יהיו עשירים, ואמנם לא יזדקקו לגמילות חסדים כדי 
להשלים מחסור (אפילו מחסור של עשיר, שהרי אם חסר לו דבר מה, הוא 
כדי  זה,  עם  זה  חסד  ויגמלו  לרעהו  איש  ילוו  זה  ועם  שעה),  באותה  עני 
שיתקיים עמוד החסד (ראה לקוטי שיחות כרך כד, עמ' 317, וכרך כג עמ' 

.(269

לא תהיה סיבה לעוני
עמוד  אם  לקב"ה:  המלך  דוד  שאלת  מחדש  מתעוררת  זאת  שנוכח  אלא 
החסד יכול להתקיים גם בלי שיהיו עניים ועשירים, לשם מה ברא הקב"ה 

עניים ועשירים בעולם? על כך יש להשיב שתי תשובות:

תשובה אחת: מציאות של חסד בלא מחסור אכן אינה יכולה להתקיים בזמן 
הרע,  עם  מעורבב  כשהטוב  אלה,  בימינו  בלבד.  המשיח  בימות  אלא  הזה 
אנשים לא יגמלו חסד כדי לקיים את עמוד גמילות החסדים. אם לא יעמדו 
לפניהם עניים ונזקקים, לא יגמלו חסד בפועל. רק בימות המשיח, כשהעולם 
בלי  גם  החסד  עמוד  את  לקיים  אפשר  יהיה  יותר,  עליונה  לדרגה  יתעלה 

נזקקים.

תשובה שנייה: עצם הצורך בקיומו של חסד עדיין אינו מצדיק את עשייתם 
של בני�אדם לעניים. מדוע דווקא הם צריכים להיות העניים שמאפשרים את 
קיומו של עמוד החסד? ואכן, זוהי ה"תפילה לעני", שהיא זעקתו של העני, 
"מדוע הגיע לחלקו שיהיה הוא העני" (ספר המאמרים קונטרסים כרך א, עמ' 
238). אלא שכאן משתלבות כוונות נסתרות של הקב"ה, הקשורות בתהליך 
בירורו וזיכוכו של העולם, ועל�פיהן אדם פלוני צריך להיות עני ואדם פלוני 
צרך להיות להיות עשיר. אבל בזמן הגאולה, כשיסתיים בירורו וזיכוכו של 
העולם, שוב לא תהיה סיבה שמישהו יהיה עני, ולכן מציאות החסד תתקיים 

אז רק כדי שיתקיים עמוד החסד ולא מתוך מחסור.

מאת מנחם ברודלומדים גאולה



מאת מנחם כהן

דור שביעי למנגני 'טאר'

אצל שיח' בעזה

לומד ומנגן
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הסוד שנתגלה במטוס

הפתעה במטוס. הרב מאני (צילום: יעקב לדרמן, 'בקהילה')

השבת הגֵזלה
מה  לזולת,  השייך  חפץ  שנטל  אדם  שאלה: 

יעשה כדי לתקן עוון זה?

סי'  חו"מ  ה"ט. שו"ע  פ"ח  הל' תשובה  רמב"ם  מקורות: 
שסז,ד.  שסו,ב.  ברמ"א.  שסה,ב  שסא,ז.  שס,א.  שנה,א. 
שו"ע אדה"ז חו"מ הל' גזילה ס"ו�ח (במהדורה החדשה 
כרך ו עמ' קא�ב), והל' נזקי גוף ונפש ס"ו (שם עמ' קלד). 

פתחי חושן (ח"ד) הל' גניבה פ"ד, וש"נ.

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

בתוקפ עד 31.3.16 ט.ל.ח 

שיתופי פעולה
עמ �ופרי �ת"מ
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10 שנימ אחריות36 תשלומימ ללא ריבית

�פרי תורה  קונימ ב"הצורפימ"

מאות דוגמאות ועיצובימ מרהיבימ 
בהתאמה אישית

מבחר קלפימ איכותיימ כתובימ ע"י 
�ופרי �ת"מ מו�מכימ

הכל במקומ אחד
בתימ ל�פרי תורה | עצי חיימ | קלפימ כתובימ

ספר לכל המשפחה
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 הכרך השני של 'צדיקים למופת',
מבחר מסיפורי 'שיחת השבוע'

 70 סיפורים מופלאים על 
צדיקי ישראל מכל העדות

עריכה חדשה | עיצוב מרהיב
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פניני בית לוי
שע"י בית הכנסת "בית לוי" רח' יוסף חכמי 48, מדורגי בית וגן ירושלים

משפטים

בס"ד

368 מס'  ן  ו יציאת שבת: י־ם 17:55, ת"א 17:57גלי

”כי תקנה עבד עברי...“
נשאלת השאלה:

דווקא  התורה  משפטי  את  פותחת  התורה  מדוע 
יהדות  המסמלים  בדברים  ולא  עבד,  של  במצוות 

כמו תפילין, ציצית ולולב?
והתשובה לזה:

יכולים  והם  מעבדות  כעת  יצאו  ישראל  בני  כי  א. 
להבין כעת איך עבד מרגיש.

כגדולה,  כקטנה -  חשובה,  מצווה  שכל  להורות  ב. 
וצריך לקיים כיוון שאין אנו יודעים מתן שכרן של 

מצוות.
משל למה הדבר:

סוחר יהלומים העתיק את מקום מגוריו כשבדעתו 
לפתוח חנות יהלומים בעיר מגוריו החדשה.  

בדרך אל העיר תקפוהו שודדים ומשראו את שקית 
היהלומים וביקשו לקחתה, הסביר להם כי אין אלו 

אלא זכוכיות של כוס שנשארה כמזכרת מאביו... 
שאחי  ”כדי  להסביר:  המשיך  לו  שיאמינו  ובכדי 
עימי  אותן  נושא  אני  נשברה,  שהיא  לי  יאמין 

להראות לו שלא יחשדני שגזלתיה מעימו...
לאחר  ופטרוהו  הסיפור  את  ”קנו“  אכן  השודדים 
שנפרד מכמה שטרות של מזומנים שהיו בכיסו... 

מאד  והצליח  חנות  פתח  לעיר  שהגיע  לאחר 
השודדים  שם  כשעברו  אחד  יום  והנה  במסחרו. 
קורבן  שנפלו  והבינו  המקום  בעל  את  מיד  הכירו 

לתרמית שהכין עבורם... 
את  מיד  וזיהו  רגילים  כקונים  מחופשים  נכנסו 
וזה  האבן  למחיר  שאלוהו  השבורות“,  ה“זכוכיות 
אז  הו...  טובים...  מליונים  כמה  באדיבות:  השיב 
ללא  שפטרוהו  והתחרטו  הפסידו  מה  הבינו  רק 

כלום...
והנמשל: 

 = פשוטות  לנו  הנראות  מצוות  הבא  בעולם  כך 
כ-“זכוכיות שבורות“ יתבררו כיהלומים ייקרי ערך 

ושֹוְוַים לא נאמד על ידנו כראוי... 
הוו.. אז נתחרט שלא קיימנו מצוות בעולם הזה.... 

לא חבל?!
נבוש  שלא  בכדי  כחמורה  קלה  מצווה  נקיים  הבה 

על ה“פיספוס“... שהיה זמין לנו בכל יום.

נלמד מהפרשהעבד ה‘ אמיתי

יצא  ובשביעית  יעבוד  שנים  ”שש  עברי  עבד  בדיני  פותחת  פרשתנו 
לחפשי חינם.“ – ולכאורה תמוה, הלא תורתינו נצחית, ולקחיה נצחיים 
ומתאימים הם לכל דור ודור, וא“כ מדוע התורה מתעכבת במצות עבד 

עברי עם כל פרטיה ודיקדוקיה כאשר מצוה זו אינה נוהגת בימינו?
אלא, שאם נתבונן נמצא שאכן מצוה זו נוהגת גם בימינו, והדבר יובן 
ע“פ מעשה שהיה ברופא גדול ומפורסם, שרצה ללמד את בנו רפואה, 
ושלחו ללמוד במקומות טובים. ובד בבד לקחו עימו ”לשמשו“ בפועל 
וללמוד מקרוב את תורת הרפואה. לילה אחד, באו להזמין את הרופא 
לבדוק ילד חולה במצב לא טוב, וכשבדקו אמר למשפחה: מדוע הילד 
שלא  והזהירם  מרשם,  הרופא  כתב  עבורו.  מסוכן  זה  הרי  חסה?  אכל 
של  מכספם  התמלא  שכיסו  לאחר  לביתו  וחזר  הטעות,  על  יחזרו 
מהיכן  ושאלו  אביו,  מחכמת  התפעל  הבן,  כשראה  החולה.  משפחת 
שאריות  ראיתי  לבית  בכניסה  האב:  השיב  חסה?  אכל  שהחולה  ידע 

של חסה, ותליתי זאת באכילתו הגסה.
למחרת, באו שוב להזמינו, אך הוא לא היה בבית, והבן התנדב לבוא 
במקום אביו, שכן הוא כבר חצי רופא, ואיך שהגיע ראה בחצר גללים 
ואמר:  למשפחה  פנה  ביסודיות,  החולה  את  שבדק  לאחר  חמור.  של 
בנכם אכל גללים של חמור ולכן הוא חולה, והוסיף: לא ידעתם שזה 
גדול,  בביזיון  גורש  וכבר  לדבר,  כילה  טרם  הוא  עבורו?!  המוות  סם 
ובבושת פנים חזר לאביו כשהוא בוכה, ושאל: מה נשתנה? ענה האב: 
לאוכלו.  העולם  דרך  שכן  במאכל  זאת  תולים  חסה,  עלי  כשרואים 
הגללים  של  בריח  אלא  באכילה,  תולים  אין  בהמה  גללי  וכשרואים 
וכאשר  והזמן,  הענין  המקום,  לפי  והכל  החולה,  של  לאפו  שהגיע 
נבדוק את עצמנו נמצא שאנו דומים לאותו בן, שהרי כמעט כל אדם 
כיום הוא עבד, מרצונו ושאיפתו בכל ליבו ונפשו, עבד נרצע לחברה 
הדורסנית והתובענית למושגיה ודרישותיה, להחליף רכב -  לא משום 
כבר  שהשכנים  ומשום  יראו,  שאחרים  כדי  אלא  טוב  אינו  שהישן 
החליפו. לצאת לחו“ל כמו כולם. עבד -  לא לאדון אחד, כי אם לחברה 
שלימה! וכך אמרו בגמרא רבן יוחנן בן זכאי היה דורש את המקרא הזה 
כמין חומר: מה נשתנתה אוזן להרצע יותר מכל האברים שבגוף? אמר 
שאמרתי  בשעה  סיני  הר  על  קולי  ששמעה  אוזן  הוא,  ברוך  הקדוש 
וקנה  זה  והלך  לעבדים,  עבדים  ולא  עבדים“  ישראל  בני  כל  לי  ”כי 
אדון לעצמו – תרצע. האדם הוא עבד ה‘ ולא עבד לתכתיבי החברה, 
ההגדרה של עבד אמיתי היא שאין לו מאומה בעולמו לבד מעשיית 

רצון ה‘ וכל אשר לו יקריב העבד למען מילוי המשימה הזאת.

בברכת שבת שלום,
רב בית הכנסת

כניסת שבת: י־ם 16:41, ת"א 16:55



סיפור השבוע

להיכשל,  הוכרח  או  ביודעין  יהודי  משחוטא  חסידות:  בספרי  מובא 
בן  פלוני  החובות:  בספר  בשמים  נרשם  כך,  על  ודואב  מיצר  ולבו 
עולם  של  לרבונו  יש  רוח  נחת  וכמה  אנחה.  עם  עבירה  עבר  פלוני 

מאותה אנחה.
עגלון פשוט הוא איציק, פשוטות ודלות היו הכנסותיו, ובדומה להם 
תפילה  אך  תפילין,  מלהניח  חסר  לא  מצוה  הבר  מיום  השגותיו.  גם 
במנין היה קשה... נודד היה בשלחויות ובמסעות. כזו היתה יהדותו 
של איציק. לא היה מזלזל חלילה, שומר הוא כמיטב יכולתו, עד כמה 

שידו מגעת, ובדרך כלל לא היתה ידו מגעת יותר מידיעותיו.
הסוחרים.  אחר  בשליחות  עושה  שהוא  ולילה  ויום  לילה  לו  היה  זה 
להיכנס  שעתו,  הגיעה  כעת  מטענו.  את  פרק  החמישי  יום  בערב 
עודו  הדרך.  מן  מעט  ולנוח  חמין  בספל  נפשו  את  להיטיב  לפונדק, 
הפונדק  בעל  בין  שיחה  שברי  קלטה  ואוזנו  המהביל,  התה  מן  לוגם 

לזוגתו: ”האם דאגת לשחיטת התרנגולות לשבת?“
חזרה  והדרך  הלילה!  שישי  ליל  בראשו.  תפס  ואיציק  שבת!“  ”הוי 
להזדרז,  עליו  כעת!  למנוחה  פנאי  אין  לו.  תארך  ויום  לילה  הביתה 
לחבוש את סוסתו ולצאת לדרך. יעזרהו ה‘ ויגיע הביתה לפני כניסת 
הלילה  כל  הלאה.  את סוסתו  ודפק  עגלתו  את  רתם  קל  חיש  השבת 
אוצרת  היתה  לא  כן  לא  שאם  וניחומים,  עידוד  מילול  עליה  הכביד 
השישי  ביום  הדרך  לחצי  עד  המרחק  את  הדרך  את  לגמוא  כוחות 
ניסה איציק לשכנע את סוסתו להמשיך לרוץ, אך  דבריו לא פועלים: 
להמשיך  יכולה  לא   המסכנה  כי  דומה  הביתה,  נגיע  לא  הזה  ”בקצב 
בצל  קצת  תנום  ארוכה,  לשינה  זקוק  אינו  וסוס  היות  מנוחה.  ללא 

האילן, ואף אני אתן שינה לעיני כמחצית השעה, אמר ועשה!
רב?  כה  זמן  וישנתי  לבי  שמתי  לא  איך  ”אבוי,  איציק:  הקיץ  לפתע 
הבהמה  מעט!“  עוד  שבת  צעק,  ואבוי  ”אוי  עצמו.  על  התמרמר 
מעיניו  ניבטה  מבהילה  קדחנות  מטורפת.  בדהרה  פתחה  המסכנה 
של איציק: ”רחמנות!“ קרא העגלון האומלל מנהמת לבו כשהשמש 
שנכנס  בשעה  יאלץ...  והוא  הקיצין  כל  שכלו  נראה  לשקוע.  קרבה 
מבית  שכניו  שבו  כבר  עירו,  של  הראשי  לרחובה  העגלון  איציק 

התפילה.
מביט  הרב  הרב.  של  חדרו  בפתח  איציק  התייצב  השבת,  יצאה  אך 
באיציק ונבהל: קומתו שחוחה. מן הסתם ארעה בביתו צרה חמורה 
אם מראהו כה מבעית. ”שב נא איציק מכובדי“ מנסה הרב להפיג את 
המתיחות. ”אינני ראוי לשבת במחיצת רבינו“,  מתפרץ איציק, ”אינני 
כדי  תוך  ישראל“,  כלל  עם  להימנות  ראוי  אינני  מנין.  להשלים  ראוי 
עלי  כך  ”לשם  תשובה“.  סדר  לי  תקן  רבי  ”אוי  ואנקות.  יבבות  שטף 
לדעת מה אירע. ספר לי, איציק היקר“, מדובבו הרב.  ומפיו של איציק 
זורם הסיפור כולו: העייפות, שר של תנומה שאנסו, הדרך השוממה, 

ולאחריה: חילול השבת הנורא שנכפה עליו שלא לטובתו.
נאמרו  שלא  למה  גם  ומאזין  שנאמר,  כל  את  שומע  הרב.  מקשיב 
לך  ”הא  לחרטה...  הנשמה,  לצער  הכליות,  לייסורי  הנפש,  לעגמת 
סדר תשובה“ אומר הרב במאור פנים: ”משום שפגעת באונס בכבוד 
השבת, יהא תיקונך בהוספת כבוד השבת. ובכן בעזר ה‘ בערב שבת 
הבאה תקנה כמות גדולה של נרות, והתקן אותם בעצמך בכל פינות 
ההיכל. כשתעלה את אישם, התכוון לתקן מה שפגמת, ולהרבות את 

כבוד השבת. בזה יהיה תיקונך ותסור חטאתך ותכופר!“
בערב שבת הבא טרח איציק והתרוצץ ולא קימץ מפרוטותיו הדלות. 
הגיע לבית הכנסת והחל להתקין את נרותיו בכל פינה אפשרית. כל 
את  מריכוזו  והוציאה  המדרש,  בית  לבאי  זרה  היתה  תכונה  אותה 
יחיאל – אברך שישב והתמיד בתורה יומם ולילה. הציץ יחיאל ממקום  
שבתו קרא לאיציק: ”אמור לי, מה פשרם של נרות אלו שאתה טורח 
להתקין כאן בכל פינה? באי רצון סיפר איציק את דבר חילול השבת 
ואת תיקון שפסק לו הרב. יחיאל עיקם את פניו במורת רוח. תיקון 
נרות! וכי מה מבין איציק הכפרי בגודל מעלת השבת... בה פגע עגלון 
נפשו...ומתוך  עליו  ושלום  נרותיו  שידליק  חושב  זה  פתי  זה!  נבער 

שלא מצא דבר טוב להגיד, שיקע ראשו בגמרא שלפניו. 
יכנס  רק  הן  כפריץ.  אלא  פשוט,  כעגלון  לא  פוסע  איציק  שבת.  ליל 
בשערי בית המדרש, יוצף הכל באור נרותיו, ועם זיו השבת המאיר 
הדלת,  נפתחה  אך  עולם.  אדון  לפני  תשובתו  ותתקבל  קורבנו  יעלה 
אחד.  עד  כבו,  כולם  נרותיו  עיניו.  ו...חושכות  פנימה  איציק  ממהר 
פתוחים,  החלונות  את  השאיר  כוונה  שבלא  מסביר  השמש  שמעון 
והרוח כיבתה את כל הנרות.  הרב שהיה נוכח הבין ללבו של איציק: 

”אל דאגה איציק, לשבת הבאה אי“ה תוכל להשלים את נרותיך“.

התשובה והתיקון של העגלון
המשובחים  את  עמו  נושא  איציק  הופיע  שוב  הבאה,  שבת  בערב 
שבנרות. למוד נסיון, הוא סידר את הנרות, בדק את החלונות ולסיום 
הוא עלה לעזרת הנשים וסיבבה כולה בנרות. בהגיע זמן קבלת שבת 
בערו הנרות בלהבה עזה במיוחד. חיש קל המסו השלהבות ועד סוף 

פזמון ”לכה דודי“ כבר כבה האחרון הנרות והיו כלא היו.
חטאי  עוד  ”מה  הרב.  של  בחדרו  איציק  עמד  שוב  שבת,  במוצאי 
ופשעי... מדוע אין הקב“ה מקבל את תשובתי?“ הרב מלטף את זקנו, 
נבוך. מה רוצים לרמז לו משמים? אמור לי בבקשה למי סיפרת מכל 

מעשה התיקון שסדרתי לך?“
”לאשתי כמובן ולשמעון השמש... וזהו“.

”ואולי שאלך מישהו מדוע אתה תורם את הנרות ואתה סיפרת לו? 
מנסה הרב להבין.   ”לא בעצם, כן... בערב שבת הראשון, לפני שבועיים 
קפץ  אברך“  ”אותו  ולילה...  יומם  שם  הלומד  אברך  אותו  אותי  שאל 
הרב והכה על שולחנו. ”אם אותו אברך הוא אין בידי לסייע לך. עצתי 

שתיסע אל הבעל שם טוב ותספר לו את כל הענין.
מבלי לחכות, יצא איציק למז‘יבוז‘, וכבר למחרת בצהרים ניצב לפני 
רבן של ישראל, והוא שופך את מר ליבו. ”תנוח דעתך“ השקיטו הבעל 
ומתאימה  הרב  לך  שתיקן  התשובה  היתה  מאוד  ”טובה  טוב,  שם 
כהלכתם  יבערו  והם  נרותיך,  את  שוב  תתקין  הבאה  לשבת  ביותר. 
מהחל ועד כלה. והאברך ר‘ יחיאל... אבקש ממך להעביר אליו מכתב 
מיד עם הגיעך“. לשבת הבאה קנה שוב נרות. מה רבתה שמחתו ונהרו 
פני הרב, כאשר בערו הנרות באור צלול וזך עד תום וייקרו את כבוד 
השבת. ”אין זאת“, בישר איציק לרב, ”כי הפעם רצה ה‘ את תשובתי,.

בשבת  ר‘ יחיאל והמכתב? יום שלישי  של  נפל בינתיים בגורלם  ומה 
היה, כאשר קיבל ר‘ יחיאל את המכתב ובו הזמנה מפורשת: ”אם יוכל 
היא  זו  שאלה  מה  יוכל“  ”אם  הרבי,  כתב  כך  אצלינו,,  לשבות  להגיע 

בודאי שיוכל!
הדרך למז‘יבוז‘ אורכת יום שלם, ועוד קמעה. אם ייצא לדרך למחרת 
להתאושש  זמן  לו  יוותר  כך  חמישי.  ביום  לייעודו  יגיע  שחר,  עם 

ולהתכונן לשבת במחיצת הרבי הגדול.
רעננים  בבוקר  קמו  למחרת  למשרין.  הנסיעה  התנהלה  רביעי  ביום 
לגלגלי  מתחת  להיבלע  החלה  השעתיים  בת  והדרך  מרץ,  ומלאי 
יינה  ממתק  לוגם  והוא  בספרו  ראשו  את  השקיע  יחיאל  ר‘  העגלה. 
יחיאל  ר‘  הגיע  ולפתע  הספר,  דפי  ועמן  חולפות  הדקות  תורה.  של 
האברך.  התפלא  הספר?“  את  סיימתי  הכבר  זאת?  הכריכה...מה  אל 
”הן תכננתי להמשיך בו במז‘יבוז‘!“ ובהביטו סביב שם לב כי השמש 
מדוע  אנחנו?  היכן  זאת?  ”מה  הצהרים.  נקודת  את  מזמן  כבר  עברה 

עוד לא הגענו?“ הוא קורא בקול חד.
”יאמין לי האדון, באמת שאיני יודע מה קרה. יצאתי בבוקר ונסעתי 
לב שהדרך  שמתי  כיצד,  יודע  היטב. ופתאום, איני  לי  בדרך המוכרת 
זה  יותר.  עוד  והסתבכתי  עקבי,  על  לשוב  ניסיתי  לי.  מוכרת  אינה 
בן  או  מוכר,  דרך  ציון  לאתר  מנסה  מסתובב,  שאני  ארוכות  שעות 
אנוש שיכוון את דרכי. אולם נפש חיה אין ואיני יודע למצוא יציאה 
דרכו.  את  מוצא  אינו  והעגלון  פנה,  כבר  החמה  אור  סיכם.  מהסבך“, 
לפני  האותיות  והשחירו  הראות  התכהתה  שלפתע  אלא  עוד,  ולא 
מכל  אותו  מקיפים  היער  עצי  איך  הביט  בבעתה  יחיאל.  ר‘  של  עיניו 
הניד  יחיאל  ור‘  העגלון  הציע  לילה“,  לחניית  מקום  לנו  ”נמצא  עבר. 
בראשו לאין ברירה. למחרת בבוקר אחרי התפילה, זירז ר‘ יחיאל את 

העגלון ”הזדרז היום יום שישי ועלינו להגיע עוד קודם חצי היום,.
השמים,  ברום  עומדת  השמש  כבר  חולפת,  שעה  ועוד  חולפת  שעה 
ומוצא מן היער אין. ור‘ יחיאל חושב מה יהא על השבת? האם אצטרך 
לשבות בתוך היער?“ באוזניו נשמעת הקריאה שבת! שבת!  דמעות 
רותחות זולגות מעיניו, ובאימה הולכת וגוברת הוא מתחנן ”לא רבונו 

של עולם, רחם עלי!“
קולות של העגלון שמשוחח עם אדם חי, מנערים אותו מתוך הרפיון 
בו הוא שקוע. ופתאום העגלון מצליף בסוסו ”היידה“! ”ראיתי יהודי, 
והוא הראני את הדרך לצאת מן היער. התעודד! יתכן ונהיה במז‘יבוז‘, 
מאובק  ורועד,  זוחל  שקיעתה.  לפני  השערה  כחוט  עמדה  השמש 
המגיד   – מיכל  יחיאל  רבי  לימים  שהיה  יחיאל,  ר‘  עמד  חולין,  ואומר 
אמר  וכה  טוב.  שם  הבעל  מרן  הימים  שבעת  אור  לפני  מזולטשוב, 
האחרון  ”ברגע  יקרות:  מפנינים  הטהור  מפיו  המילים  וזלגו  הרבי, 
הצלתי אותך, מחילול שבת. כעת אתה יודע, שהלא חשת על בשרך, 
אלו יסורים עובר יהודי שנכשל בחילול שבת, ולבו נשבר בקרבו. הלא 
תסכים עתה כי ליטרת נרות  מספיקה היא בשבילו?                                                            



 
 

 
 
 

 
 

 (רש"י כ"א א') ".אל תביאהו בערכאות שלהם - אשר תשים לפניהם ..."
 

אומות דיני בהבדל בין דיני התורה ל' הגאון רבי משה פיינשטיין:
  העולם מצינו דבר פלא!

 

לפי דיני התורה גזלן וגנב אינו נענש בכלום, עליו להשיב את 
הגזילה לבדה, ואדרבה, פעמים רבות הוא מרוויח בשבח 
הוולדות... וכן רוצח, בשביל להורגו צריך התראה ועדים, דבר 
שאינו מסתבר שיקרה. הרי שהיו צריכים להיות בעם ישראל 

 גנבים ורוצחים רבים. 
 

ים על גניבות ורצח עונשים חמורים. להבדיל, באומות העולם דנ
בהשערה קלה מגיע אדם לחבל התליה, לכסא החשמלי. והנה 
דבר פלא, אצלם הרוצחים והגנבים רבים מאד ובתי הסוהר 
מלאים, ואילו בעם ישראל במשך כל הדורות מצינו להיפך, 

                ("דרש משה")    'רוצחים כמעט שלא היו וגנבים ושודדים מועטים...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ניצוץ מתוך המאמר המיוחד "בנים ועבדים" של הגאון רבי שמואל יעקב 
 רובינשטיין, שכיהן כרב אגודת הקהילות פריס

 

בכל אדם יש בחינת 'בן' ובחינת 'עבד'. בן מצד הנפש ועבד מצד 
 החומר. עבודת האדם להמשיך ולרומם את חלק העבדות שבו. 

 

"י כתב רש ",כי תקנה עבד עברי" נאמר בפרשת משפטים
 , ולא לעבד כנעני השייך לעברי.עבד שהוא עברישהכוונה ל

 

ולכאורה הדבר תמוה, אם כן היה עדיף להקדים את תיבת 'עברי' 
 ויאמר הכתוב 'כי תקנה עברי עבד', וכך לא היה מקום לטעות?

 

אלא שהמדקדק בלשון הכתוב בפרשת בהר, העוסקת אף היא 
רי, יבחין כי שם שינה הכתוב את סדר הדברים, בענין עבד עב

שנאמר שם "כי ימוך אחיך ונמכר לך", קודם 'אחיך' ואחר כך 
 'ונמכר לך', העבדות.

אכן, ביארו חכמים שאין שתי הפרשיות עוסקות במקרה זהה, 
בפרשת משפטים המדובר הוא במי שמכרוהו בית דין בגניבתו. 

 מת עניותו. ואילו בפרשת בהר מדובר במוכר עצמו מח
 

 ועתה מבואר הדבר היטב:
 

זה שמכרוהו בית דין, הלא בטרם נמכר, נחשב היה לעבד, שהרי 
היה עבד לתאוותיו וחומריותו, מסור היה כולו לקנאה ותאווה, 
ועבדות זו היא שהביאה למעול מעל ברכוש חברו. ואף שבאותו 
 זמן היה עדיין חופשי למראית עין, 'עבדות' זו שהיתה בו היא
 שהכניעה תחתיו את חלק הנפש שבו, ונעשה כולו עבד לחומר.

 

מדעתו היה נטול ממשלה ברוחו ואדון לעצמו, נחשב היה כעבד 
אף שמעולם לא נמכר. ממילא כאשר מכרוהו עבד מכרו ולא בן 

 חורין.
 

אבל המוכר עצמו מחמת דוחקו, בשעת המכירה הוא אחיך גמור, 
 )!ועיי"ש נ"ד עמודים ("שארית מנחם"                     'בן' הוא!                       

 
 
 
 
 
 
 

בשפחה שטבלה ובשעת טבילה אמרה היה במצרים, מעשה 
שאינה רוצה לעזוב את עמה ואת אלהיה... נשאלה השאלה האם 
 יש תועלת בטבילה זו, או שמא הוי כטומאה, כטובל ושרץ בידו.

 

השיב הרדב"ז: מחלוקת ראשונים היא מה דינו של עבד שמל 
 ו עבד.וטבל בעל כרחו. לדעת רש"י הוא עבד גמור, ולרי"ף אינ

 

מכל מקום נראה לי שלא נחלקו אלא לענין חיובו במצוות, אבל 
 אלף קכ"ב) ו"ת הרדב"ז(ש      לענין בישולי עכו"ם ומגעו ביין אפשר להקל.

  
אין העובד או העובדת  שעדייןכ, אשר "ימי מחלה"מותר לרופא ל

 כדי שלא יתמוטטו מעבודתם., חולים, אלא שזקוקים לימי מנוחה
 

פוש נודאי מהתבונה שיקדימו הרפואה למכה, קל יותר לאדם ל
              .אחרי שחלה מאשר להבריא ,חלהלחזק כוחותיו שלא יתמוטט וי

                     )ועיי"ש נ"חח"א  יןימהגאון רבי יצחק זילברשט "תורה לרופאים ישיעור"(                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 מתי מותר לדיין לגנוב?... -" חד לא תקחווש"ואלה המשפטים ... 

 

היה אסור  ,אם לא שהפסיק הטעם במילה 'לא' -"לא תגנוב" 
מתוך אפילו לגנוב דעת רבו, לומר לו שלא הבין את דבריו, כדי ש

 ירחיבנה ויתחדשו עוד קצת חידושים... ,תותוררבו יחזור על כך 
 

את או דיין שדן את הדין, שצריך לגנוב דעת הרמאי, או לגנוב 
כדי להוציא את דינם לאור. ובזה  ,דעתם של שני בעלי הדין

    )ועיי"ש (זוה"ק שלהי יתרו                       שהפסיק הטעם הותרו אלה.

 
  (כ"ג ל"ג) ".תך ליולא ישבו בארצך פן יחטיאו א -ואלה המשפטים "

 

 מתוך פנקס בית הדין צפת :תש"השנת 
 אב"ד  –בפני כבוד הרב אברהם לייב זילברמן  

 

 השכנים וגבאי בתי הכנסיות ...התובעים: 
 

לישמעאלי וזה היהודי רובע במכר את חצרו הנתבע החלטה: 
שה ולשכנים. ויש שם באותה סביבה של ,גורם .... לכל הרובע

 הטענות וההתמרמרות רב היה למאד. ,התביעה ,בתי כנסיות
 

הנתבע התנצל, וטען שפנה ליהודים ולא מצא קונה, והוא יושב 
 ולך ונהרס ונחרב, בלית ברירה עשה את זה.בחיפה ורכושו ה

 

הזמנתי את ועד הקהילה ו"החברים לפיתוח צפת" ... הם באו 
וסתרו טענתו. אמרו, כי הוא פנה אליהם והבטיחו לקנות, ואמרו 

 לו שיביא המפתחות, ובאותו יום הלך ומכר.
 

... הוכחתי לנתבע שעשה דבר איסור חמור, וגם גורם נזק וצער 
 והוא מוכרח להעמיד הפעולה על ידי המשטרה.לרבים, 

 

ניסחנו לו נוסח לקצין המשטרה והוא חתם על זה ... כל הצדדים 
 ("בשערי בית הדין" ח"ג)קיבלו את פסק הדין, והחוזה בטל ומבוטל.        
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 הרבנית מלכה ע"הנ "לע

  זצ"לבת הג"ר יהודה לייב  
 א"ח לגאון רבי שמואל שולזינגר זצ"ל

 רבה של קרית אתא
 ב' אדר תשס"ח



 אלן אינון סידורין דגלגולא' -'ואלה המשפטים 
 

וה יותו צקודם מו ,בריסק דליטא הל קודש"ראיתי חייט אחד בק
שיעשו משולחנו שהיה בביתו ארונו, והאמה  "חברה קדישא"ל

 .הבגדים יתנו בידוה שהיה מותח ב
 

לחן והאמה יעידו ווהשיב שהש ...מה כוונתו בזה הצוואה הושאלו
שכל ימיו לא גנב מאומה מן מלאכתו.  ,כשני עדים נאמנים עליו

 ("קב הישר")            "!ע כפו ולא משום גזלירק מיג שנהנהאשרי לו 

  
רבי ישראל רבינו כאשר הרגיש  סיפר הגאון רבי יעקב קמינצקי:

רבי יצחק מרן שלח שני שלוחים אל  ,סלנטר כי קרבו ימיו למות
האם מותר  ,אם חלילה יחלה :לשאול ממנו הלכה למעשה ,אלחנן

, השלוחים עמדו נדהמים, וכי זו שאלה לחלל עליו את השבת?
 ?!'פיקוח נפש דוחה כל התורה כולה' ,גדול בידינוהלא כלל 

 

ואחר זמן פסק  ,רבי יצחק אלחנן שמע את השאלה, העמיק עיונו
 וכי שאלה כזו צריכה התבוננות ועיון. ,שוב תמהו שמותר.

 

 :תלמידי חכמים את השאלה והתשובה הסבירו
 ,ע"ז כ"ו)( 'רועי בהמה דקה לא מעלים ולא מורידים'נאמר בגמרא 

 משום שהם גזלנים ע"י שמרעין את בהמותיהם בשדות אחרים. 
 

פרנסתו היתה מידי נדיבי לב, חשש רבי סלנטר הנה רבי ישראל 
ישראל שכל מה שהם תומכים בו זה מפני שחושבים שהוא גאון 
עולם וצדיק מופלא, והאמת שהוא אינו כזה, ולכן כל מה שקיבל 

ואם  ',בהמה דקה יוער'נמצא שהוא בכלל  .מהם גזילה היא בידו
ל כ 'אין מעלים'אם בימי חול כי כן אסור לחלל עליו את השבת, 

 .תמצית שאלתוהיתה זו  –שאין מחללים את השבת  שכן
 

אבל מכל מקום אילו אמת,  :תשובתו של רבי יצחק אלחנן היתה
ידעו את מדרגתו של רבי ישראל היו גם כן תומכים בו, ולכן אין 

 א)    "ח "קובץ שיחות"( !      ומותר לחלל עליו את השבת ,כאן חשש גזל

   
בתקופה שבה הנהיג האדמו"ר ה"אמרי חיים" את הישיבה בתל 

לום, לילינבאסר על בחורי הישיבה להגיע אליה דרך רחוב  ,אביב
 .שוק השחור במסחר במטבע זרהששימש באותה עת מרכז 

לכך: האחת,  הישיבה ניצבה בפינת הרחוב. שתי סיבות מנה
שראיית פניהם של אותם סוחרים אינה מסוגלת ליראת שמים. 

 והשניה: שלא יחשדו בבחורים שיש להם חלק עם הללו.
 

, שהיה ידוע בעיסוקיו 'בנש"ק'בד, מכופעם הגיע אליו יהודי 
במקום מכובד, אך ניתן היה  הושיבוהרבי  .הבלתי חוקיים

להרגיש במתח מסויים השורה על הרבי. אך עזב הלה את המקום 
 נשם ה"אמרי חיים" לרווחה. ראו בבירור כי האורח היה בלתי רצוי.

 

שאיפתו של הרבי היתה כי חסידיו יהיו סמל ומופת בענין זה. 
היה רגיל לומר כי תושב מהשיכון חייב להיות מצטיין ומפורסם 

עם חברו האם לעשות אחד ון כפיו, עד כדי שכאשר יתייעץ בנקי
אי, זה לא בשבילך, : "שותפות עם יהודי מן השיכון ישיב לו חברו

הרי ה'שיכון ייד' לא יהיה מוכן לרמות, וכל המסחר יתנהל בנקיון 
 ("אור חיינו")                       אין זה השותף המתאים לך..."  –כפיים 

  
 (כ"ב ז') "...יםקאם לא ימצא הגנב ונקרב בעל הבית אל האל"

 

הגה"צ רבי יחזקאל לוינשטיין אמר על עצמו שצריך להכיר טובה 
. בנערותו, לפרנסת משפחתו העניה היה ..לגנב שגנב לו את כספו

וה את הפדיון ומוכר פרחים. ערב שבת אחד גנבו ממנו במק
עזב את  -לם הזה אפסות העו -השבועי. הוא לקח זאת כמוסר 

 (ס"ה)עבודתו ופנה ללימוד תורה ומוסר, התעלה לעמוד היראה.   
 

 
בין תלמידי המתיבתא של חסידות גור בוורשה היה הגאון 
החסיד רבי שמאי גינזבורג. הבחורים שהגיעו למתיבתא מכל 
רחבי פולין היו אוכלים "ימים" אצל בעלי הבתים באיזור, ולנים 

חברות שמירה לא היו קיימות אז, ובחורי כשומרים בחנויות. 
 ישיבה שנחשבו ישרים ואמינים היוו את השמירה הטובה ביותר.

 

כשהתפרסמו כשרונותיו הנדירים של רבי שמאי ביקש אחד 
החברים שילמד איתו חברותא שעה אחת ביום. בתמורה חלק 

 עמו את סודו. הוא הצליח לסדר לעצמו חנות טובה לישון בה. 
 

חנות הפרוות הגדולה ביותר בוורשה. בעלי החנות היתה זו 
הסתכסכו ביניהם, כל אחד חשד בשותפו שהוא גונב סחורה 

באישון לילה. פנו לבית הדין, ושם נפסק כי יפקידו שומרים כל 
 , כך יגנו על הסחורה מפני מעילה של השותפים...בחנות הלילה

 

ין את זו אמר לימים רבי שמאי בחיוך, כי בכך הב העל אכסני
מאמר חז"ל שיש להחזיק טובה לרמאים, המצילים את העולם 
מן הדין. ראו כמה צריכים אנו להחזיק טובה לרמאים, שאילולא 

 כה משובחת... הלאכסני ההם לא היו זוכים בני הישיב
 

בחורי הישיבה הלמדנים היוו את השמירה המעולה ביותר, הם 
היו ישרים ועדינים ואף ממעטים לישון... במשך הזמן הורשו 
לצרף אליהם חברים נוספים לתפקיד השמירה, וכך גדל מעגל 
הבחורים אשר זכו ללינת לילה מחממת בכפור הנורא. בחנות זו 

  .להתכסות בפרוותלא חשו את הקור הפולני הצורב, שכן ניתן היה 
 

הזדמנות פז היתה זו לרבי שמאי לגמול בגופו חסד, שכן הוא לא 
, ה, מחוסרי אכסניויכול היה לתת לחברי כךהרבה לישון בלילה, 

ם שילמדו איתו במשך יממקום לינה כה מובחר. ר' שמאי התנה ע
              ")הגאון החסיד("          הלילה. עם כל אחד למד שעה או שעתיים.    

 
 ".ת למען ינוח שורך וחמרךווביום השביעי תשב...  וכי יגח שור"

 

 

 צידת בעלי חיים בשבת -עוד על הקשר בין פרשת משפטים לשבת 
 

בעלי חיים שהורגלו בבית, ואף אם הם יוצאים החוצה דרכם 
לחזור לכלובם, אין בהם איסור צידה מן התורה. ואם יצאו מהבית 

 (או"ח שט"ז י"ב , משנ"ב נ"ז)    ויש חשש שיגנבו, מותר לומר לגוי לצודם.
 

אם הם עלולים לגרום לנזקים, נראה שמותר לסוגרם, כיון שכל 
 (שם משנ"ב נ"ח וביה"ל)     לא יגרמו נזקים.           כוונת הצידה היא כדי ש

  
משיקוצים אם אתם קדושים ופרושים  -"ואנשי קודש תהיון לי 

 (רש"י כ"ב ל') ".נבלות וטרפות, הרי אתם שלי, ואם לאו אינכם שלי
 

"בילדותי, הלכתי עם אדוני  סיפר הגאון רבי יהודה עדס שליט"א:
אבי מורי הגאון רבי יעקב לקנות פירות בחנות שמיטה. עברנו 

 ומוכר פירות המונחים לפניו בארגז. שרפרףליד ערבי היושב על 
 

הצעתי לאבי מורי שנקנה ממנו את פירותיו, שכן אלו ודאי פירות 
נכרי. אבי מורי התעלם מדברי. כשחזרתי שוב על דברי, ניגש אבי 
 מורי אל הערבי והזהיר אותו שיאמר את האמת, מהיכן הפירות.

 

הערבי שנבהל ממראהו הנכבד, מיד הצביע על חנות ירקות 
שהיתה בסמוך, חנות של יהודי, ואמר שבעל חנות זו ביקש ממנו 

 ו..."של פירותהלמכור את 
 

סיים רבי יהודה עדס: "מעשה זה שראיתי בילדותי השאיר עלי 
זהירות שיש להזהר ממאכלות אסורות בכלל רושם עז בגודל ה

 ("באר חיים")ומפירות וירקות האסורים בשביעית!"                         

  
כפר לחניפייא ... מכתבו הגיעני  לא" כתב הגאון רבי יוסף משאש:

אודות השוחט ר' יוסף הלוי. אמת הדברים אשר אמר לך השליח 
 לא שחיטה ולא הלכות. משמי כי הוא בור ואינו יודע כלל 

 

השמרו לכם פן תקבלוהו לשוחט, ואם יראה לכם כתב סמיכה, 
מזוייף הוא, ואם עבר ושחט שחיטתו נבילה והכלים אסורים. 

 ד) "("אוצר המכתבים" תקצושילחו אותו על ידי הקומיסר להענישו קשה". 

 
מתוך תשובת הרדב"ז למהרי"ק: 'זקן וקנה חכמה ונשוא פנים, הוא 

 בכל חכמה, בנם של קדושים, טוב עם אלקים ועם אנשים'. הראש
 

שחטו אווז ביום חמישי ואישה מבני הבית ניקתה  מעשה שהיה:
אותו ולא מצאה ריעותא. בדקו את הקורקבן כמנהג לנקותו יפה 

. ביום שישי השרו, מלחו והדיחו את האווז ולא דבריפה ולא ראו 
ותירו ממנו מעט ראו דבר. והנה בשבת אחרי האוכל, כאשר ה

 למשמרת, שיהיה לו לנער הקטן מצאו בקורקבן מחט נחושת.
 

הרדב"ז הביא בתשובתו מספר טעמים להיתר. ובסוף התשובה 
כתב: מכל הטעמים הללו האווז מותר באכילה, לקיים את מה 

 שאמרו חז"ל 'צדיקים, אין הקב"ה מביא תקלה על ידם'.
 

'הוי יודע כי לכבוד תורתו וכיוצא בו כתבתי זה להלכה,  אך סיים:
אבל אם היה בא מעשה לפני הייתי אוסר, מפני שאין הכל יודעים 
טעמו של דבר ומדמים ענין לענין... ואני אין דרכי להתיר לפני 

 (אלף ק"ל)           עם הארץ דברים הנראים זרים לפי הבטה ראשונה!'











  
  687: ד גיליון"בס

  ,18:33 :רבינו תם 17:57: צאת השבת 16:55: הדלקת הנר
  .שבת מברכין, )ירמיה לד(הדבר אשר : הפטרת השבוע

  
  
  
  
  
  

  ""משפטיםמשפטים""פרשת פרשת  
  .השגחה פרטית]. יג, כא [" שמהסואשר לא צדה והאלוקים אינה לידו ושמתי לך מקום אשר ינו"

תושב שכונת ויליאמסבורג עומד לצאת מביתו לעבר , הרב אלכסנדר ניימן. ניו יורק. ו"אייר תשס' ה, יום רביעי
). כל השמות בסיפור זה אמיתיים לגמרי. (פארק-תושב בורו, שם הוא יפגוש את ידידו הרב ברוך בוקסבוים, מנהטן

  .הוא עסק טהור של מצווה, במקרה האמור, אבל עסקם של השניים דנן, במנהטן עושים עסקים כידוע
יען כי הרב בוקסבוים הוא מאותם שרידים שלא כרעו , היות מתואמים בדיוק נמרץל הפגישה הם חייבים לצורך

אלא שכיום צעד כזה דורש ... אין לו מכשיר כלל. ו מכשיר לא כשר"אין לו מכשיר כשר וק. לא. לבעל הסלולארי
הפגישה ,  בוקסבוים אין טלפון ניידכיוון שלרב. ות זמין ומעודכן בכל רגע נתוןכמו היכולת להי, הקרבה מסוימת

  .צריכה להיות קבועה מראש בדבר המיקום והשעה
כאשר ממש יעמדו לעזוב את , כי בעוד זמן מה, מים עדיין בשיחה מטלפון קווי אשר בבתיהםהשניים מסכ, ובכן
יד של ידידו לאחר שעה קלה מתקשר הרב בוקסבוים אל מכשיר הטלפון הני. ידברו שוב ויקבעו הכל בדיוק, הבית

  ".ניפגש ברחוב פלוני בעוד כעשרים דקות. אני יוצא כעת מבורו פארק למנהטן", הרב ניימן
אני , ברוך ידידי' רגע אחד ר. "הרב ניימן העיף מבט על הצג והתפלא לראות עליו מספר של טלפון סלולארי כלשהו

לקחתי את ",  מוחה הרב בוקסבוים,"מה פתאום" ."?אז זה המספר שלך, רואה שקנית טלפון נייד בשעה טובה
מראשי החברא קדישא כאן ומגדולי העסקנים , אתה יודע מי זה, הטלפון בהשאלה לרגע מידידי הרב מנדי רוזנברג

   ".אני כבר מחזיר לו את הטלפון ויוצא לדרך. זה המספר שלו. למען כבוד המת
יע הרב ניימן למקום שנקבע למפגש ומגלה כעבור עשרים דקות הג. הכבישים היו פתוחים והתנועה זרמה בבטחה

  .הוא בוודאי יגיע בתוך כמה דקות, טוב. שהרב בוקסבוים טרם הגיע
  ...ועוד כמה, ועוד כמה דקות. עוברות כמה דקות והאיש איננו מגיע

 .זה החיסרון כאשר אין לשותפך לפגישה מכשיר טלפון. הרב ניימן מעיף מבטים ללא הרף לעבר השעון וצג הטלפון
  ?אולי הוא טעה וחשב על רחוב אחר. האם קרה לו משהו, אינך יכול לברר מדוע הוא מתעכב

  .הלאה מכאן, מן הסתם הרב בוקסבוים חשב על רחוב אחר. ביניהם' אי הבנה'כנראה היתה איזו , כן
ארבע ורחוב הארבעים וכמו רחוב הארבעים ושלוש , יורק שם שמות הרחובות הם בעצם מספרים-באזור כמו ניו

הרב ניימן מכבה את מנוע המכונית שלו ומתחיל לחפש את ידידו  .טעות שכזאת היא לפעמים בלתי נמנעת', וכד
  .הוא עולה ממספר למספר ועדיין אין זכר לרב בוקסבוים. ברחובות הבאים

אבל  .שדרה אלמונית, בטח היא רוצה לשאול איך מגיעים לרחוב פלוני. גויה אחת ניגשה אליו, "אקסקיוז מי"
, אתה רבאיי יהודי, אולי אתה יכול לעזור לי" .היא מתחילה לספר לו סיפור משונה. לאשה יש כוונה אחרת לגמרי

היא פורצת ביבבה . "ולה אנוש בסך הכל וכבר ח48הוא בן , קוראים לו פרידמן, הוא גם יהודי, הבעל שלי, ובכן
  "?עזור ליאולי אתה יכול ל, הוא שוכב כאן בבית חולים סמוך. "קלה

אלא שהיא , מה רוצה האשה הזו. הוא טרוד כאן בחיפוש אחר ידידו שאינו מגיע. רב אלכסנדר חש מבוכה קלה
הוא , זאת אומרת, בעלי הוא לא מהצדיקים הגדולים. "אינה מחכה לתגובתו וממשיכה להמטיר עליו ברד של מידע

 מפארים את האלבומים ורשימות המחשבים של התמונות והשם שלו. בעצם עבריין פלילי שנמצא בכלא בדרך כלל
  ."רק מפעם לפעם הוא משתחרר לחופשות קצרות הביתה. המשטרה

הרחוב . רב ברוך כבר נראה באופקהמהרהר הרב ניימן ומנסה לפזול לצדדים לראות אם " ?אז מה כל זה נוגע לי"
הכל . גו שלטי פרסומת מאירי עינייםאוטובוסים עברו והצי. מכוניות הזדחלו זו בצד פגושה של זו. סאן כרגיל

  .אין זכר להופעתו. רב ברוך אינו נראה בשום מקום. אבל זו אינה חושבת לתת לו מנוח, מתנהל כרגיל
הוא התחיל ? סוכות קוראים לזה נכון, דווקא השנה בחג הסוכות. "הגויה הטרדנית לעומתו אינה נותנת לו מנוח

למה אתה לא רוצה לבוא "וכשאני מתווכחת אתו ושואלת בכעס . טבהוא רצה לחזור למו, לשמור שבת וכשרות
בבית לא . לולב ואתרוג, סוכה, מספקים לי אוכל כשר, כאן בכלא יש לי שרותי דת. "הוא עונה לי בפשטות" ?הביתה

  ".אני רוצה לאכול אוכל כשר תחת סכך כשר של סוכה ולנענע את הלולב והאתרוג. יהיה לי כלום
אבל הוא העדיף , חוץ לחומות הכלאאת העולם שמאני רציתי שיראה מעט . שכנעו לא הועילכל מה שעשיתי ל

  ".להישאר בבית הסוהר ולא ניצל את החופשה שהנהלת בית הסוהר העניקה לו
  .הרב ניימן עדיין לא מבין מה לו ולעבריין פלילי" ?אז מה השאלה שלך"

הרופאים .  קשה מאדבמצב, )ז"קומא בלע(עת בלי הכרה הוא נמצא כ. מצבו הידרדר. "האשה מתחילה לבכות שוב
  ".סופני, הסבירו לי שבעצם הוא הגיע למצב טרמינלי

  "?ומה אני יכול לעזור"
. אנשים ממהרים לכל עבר, מכוניות נוצצות נוסעות במהירות. הכרך הגדול והנוצץ, סביבם זורמים חיי מנהטן

  .ה אומרת ההשגחה הפרטית את דברהאבל גם בעולם הז .העולם הזה בהתגלמותו. מנהטן

נא לשמור על קדושת העלון    
   . התפילהאין לקרוא בשעת

 !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"הי שלמה אחיה בן הלן ,ו"הי מהרנגיז בת טאוס ,ו"היברק בן שרונה , ו"הימונירה בת כורשיד לרפואת 



והמצב הזה יכול להימשך . מה שנקרה מורדם ומונשם, הוא מחובר למכשירי החייאה, השאלה שלי היא. "הגויה אינה מרפה
מצבו . הוא כבר לא יחזור לחיים, מצד שני. מאחר וכל המערכות החשובות בגופו מתפקדות היטב, שבועות ואפילו חודשים

האם מותר לנתק אותו , רציתי לשאול מה דעת היהדות. היתה לו פגיעה מוחית קשה. ה בטוח במאה אחוזז, הוא בלתי הפיך
  ".בלאו הכי אין ולא תהיה לחייו כל משמעות. מן המכונות ובכך לזרז את קצו

. פר שעותאם ינתקו אותו ממכשירי ההחייאה יביאו בכך את מותו בתוך מס. זהו רצח גמור. "נזעק הרב ניימן!" חס ושלום"
מי שסוגר את עיניו של גוסס זקן בן . אדם שעומד למות בתוך דקות ספורות, לפי ההלכה אסור להעצים את עיניו של גוסס

לת של תשעים שנות וחודינו שווה לזה של אדם שהרג תינוק בעל ת, נקרא רוצח, מאה ומקצר בכך את חייו בשתי דקות
אלא יתנו , אני אמסור לרופאים שלא יגעו בו כלל, טוב. "של היהדותתפעלה הגויה מהשקפת עולמה ה, "ככה" ..".חיים
גם הרב ניימן פונה לדרכו לחפש שוב . היא הודתה לו על עזרתו והמשיכה ללכת ".ה לקחת אותו אליו מתי שהוא ירצה"לקב

  ".יש לי עוד שאלה, רבאיי. "כאשר הקול המוכר רודף אחריו בשנית, את הרב בוקסבוים
  "?מה אני אמורה לעשות, בסוף כשהוא ישיב את נשמתו לבורא, רציתי לברר. "יו מתנשפתהגויה חזרה אל

 .זאת היתה מגמת הבירור, ואכן. היא לא יהודיה. רצה לענות לה קצרות אבל לפתע נזכר, "לקבור אותו? מה זאת אומרת"
האם יכולה לערוך לו טקס האשכבה ? האם יש לכך משמעות מבחינת הקבורה או לא. אני לא יהודיה ובעלי דווקא כן יהודי"

או שאולי בגלל דתו השונה אני צריכה לנהוג , ולקבור אותו בבית הקברות הנוצרי שלנו בצל הצלב, בכנסיה עם הכומר
  .לעשותמתוך רצון לדעת כדת מה . היא שאלה בתמימות "?אחרת

את לא . עליך להתקשר לאנשים יהודיים המטפלים בנפטרים, ברגע שבעלך יעצום את עיניו לנצח, שמעי נא. "הרב ניימן נזעק
  ".הסירי דאגה מלבך. רק תטלפני לאדם הנכון והוא כבר ידאג לכל היתר, צריכה לעשות כלום

הרי הרב בוקסבוים התקשר אליו מן . פתאום נזכר ...וכי מכיר אני את אנשי חברא קדישא? באמת למי ..."?למי אני אתקשר"
על אתר שולף את . המספר נמצא אפוא ברשימת השיחות הנכנסות שלו. איש חברא קדישא, הסלולארי של הרב מנדי רוזנברג

קחי את . אך בדיוק יש לי פה מספר של איש נחמד שעוסק בדברים האלו, אין לי הסבר על כך בדרך הטבע. "הטלפון מכיסו
פתאום היא  .היא פותחת את התיק שלה ומחפשת דף ועט לרשום את המספר ".בבוא השעה תתקשרי אליו. ספר שלוהמ

הרי הוא נעלם לי ? איך זה מגיע לכאן. "ידיה הרועדות שולפות מתוך התיק מכשיר טלפון נייד, "אני לא מבינה. "מחווירה
, כלומר. כך חשבה, את הטלפון הנייד שלה בתיק והוא נאבד להכי לפני שעה קלה חיפשה , סבירה לרב ניימןמוהיא  ".מקודם

והחלה , חשבה שנפל לה מבלי משים. מפני שרוקנה את התיק מכל תכולת ולא מצאה את המכשיר, היתה אפילו בטוחה בכך
ראה לה יהודי שנ, עד שנתקלה בו, )כפי שהרב ניימן חיפש את הרב בוקסבוים(לחפש את הטלפון במקום וברחובות הסמוכים 

  .התפעלה האשה, ")נס(הרי זה ממש מירקל? לפון חזר לתיקאז איך פתאום הט. "האדם המתאים שיענה לשאלותיה
לא עוברות חמש דקות והרב ניימן מגלה את הרב בוקסבוים מחכה לו ברחוב  .הכל היה מסודר. כעת פנו השניים לדרכם

  "?ום שסיכמנולמה לא הגעת למק, איפה היית, שלום עליכם, ברוך" .הסמוך
  !"עהשוהרי אני מחכה לך כאן כבר למעלה מ", מתפלא הרב בוקסבוים" ?אני לא הגעתי"
  .הם מתווכחים וכל אחד בטוח שסיכמו על מקום אחר ".קבענו ברחוב השני! לא" ".אבל קבענו להיפגש ברחוב פלוני"
הוא יצר .  שום סיכוי שבעולם שידברו מילהש שני אנשים שלא היהפגיה רצה לה"הקב", מתפעל הרב ניימן" ?אתה יודע מה"

  ".כדי לצייד אותה במידע יקר מפז, הגויה, וכך אני פוגש את הגברת פרידמן, כמו במגדל בבל, אי הבנה בינינו
אני לא בטוח מי אשם ומי לא שמע היטב . כעת אני מבין. "רב ברוך מגיב מיידית .הרב ניימן מספר לרב בוקסבוים את הכל

  ".ה סובב את הכל בהשגחה פרטית מופלאה כדי שלא ידח ממנו נידח"הקב. אבל בדבר אחד אני כן בטוח, מה סיכמנו
מכשיר הטלפון הנייד של הרב מנדי רוזנברג  .ו"אייר תשס' אור לט. מוצאי שבת אחרי מות קדושים. כעבור שלשה ימים

האם יש איזו ,  שעות24- שלי גוסס כבר יותר מהבעל. אתה מוכרח לעזור לי, רבאיי" .פרידמן, על הקו אותה גויה. מצלצל
  .משיב לה הרב, "בוודאי" ."?תפילה שאתם היהודים אומרים לפני המוות

  ".אני רואה שמשהו מעכב אותו. "מתייפחת האשה, "כדי שהוא יוכל למות, אז אולי תבוא ותגיד את התפילה"
נכנסים לחדר ומוצאים את החולה . הם מגיעים לבית החולים במהירות, ש למנהטן"הרב רוזנברג שולח שני אברכים מאנ

אחרי שתי דקות פורחת נשמתו של ! ע ישראל ואומרים וידוי והלא יאומן קורהמהם קוראים ש. בגסיסתו הבלתי נגמרת
הלוויה , הוא צריך לדאוג מעתה לכל סידורי הטהרה. האברכים מיידעים את הרב רוזנברג בחדשות !החולה והוא נפטר

 לא היו פשוטים כלל הענייניםאבל . והשכיל לשוב בתשובה באחרית ימיו, זה שחי את חייו בעלטהוהקבורה של יהודי אומלל 
בית , מלבד זאת. היו לחברא קדישא של הרב רוזנברג תריסר הלוויות שהיה עליו לטפל בהן, למחרת, ביום ראשון. ועיקר

  .מסמכים שהם רשאים לטפל בקבורהכיוון שהיו חסרים להם . החולים לא הקל עליהם את הטיפול בפרידמן המנוח
ולקחת אותה למבנה ,  אנשי החברא קדישא לפנות את גופתו של פרידמן המנוח מבית החוליםהצליחו לפנות ערב 6רק בשעה 

  .ו"באייר תשס' י, לוויה נדחתה אפוא למחרת יום שניה. ק בורו פארק לעריכת טהרה"הח
  .ואז מצלצל המכשיר הנייד שלו.  התברר כי חסר עשירי למניין.לאחר הטהרה ביקש הרב רוזנברג לומר קדיש כנהוג

, נזכרתי פתאום במקרה של אותו חולה פרידמן בבית החולים במנהטן, מה נשמע, רב מנדי" .על הקו נמצא הרב ניימן
  "?האם ידוע לך מה נעשה עם החולה? הסתקרנתי לדעת מה קורה

  ".אני נמצא כאן בבורו פארק,  מויליאמסבורגבדיוק הגעתי כרגע" ."?הרב ניימן, איפה אתה נמצא"
קדישא ותזכה להיות אחד -בוא אליי כעת לבניין החברא. אם כך אתה קרוב אלי", מתרגש הרב רוזנברג" מה אתה אומר"

  ,"לאותה נשמה שבזכותך עומדת להגיע לקבורה יהודית, ממניין לאמירת קדיש אחרי הטהרה
עם , בהלוויה יהודית, לקבורה בבית עלמין יהודי) שאיש מהם לא הכיר(ובא אותו אדם ה, באייר' י, למחרת ביום שני, ואומנם

  .קדיש ומניין שהשתתפו בהלווייתן
- חי לו בניו. המלווים לא הצליחו להשתחרר מן ההשגחה המופלאה שאפפה את אותו יהודי רחוק שהתקרב לרבונו של עולם

ויתר על , אבל בעת האחרונה ביקש לחזור למוטב. עבירות שבתורההמלוכלך ומסואב בכל , מתבולל, יורק יהודי עבריין
ובתפילת יהי רצון . ולנענע את הלולב, כדי שיוכל לשבת ולאכול בסוכה, חופשה בבית והעדיף לשהות בכלא בימי החג

  :שאומרים לפני שנכנסים לסוכה בליל סוכות כתוב
  ". העולםותתן לי זכות לשבת ולחסות בסתר צל כנפיך בעת פטירתי מן"

יעמוד לנו שתאריך אפך עד שובנו אליך , מינים ומצוות סוכה' וזכות ד: "ובתפילה שאומרים בעת היציאה מהסוכה נאמר
  ).נצוצות ("...בתשובה שלמה לפניך

  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זבן מרים ויעקבחזני נוריאל ' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות
  ,ל"ז רפאל בן שהין נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ" לע,ל"זר בת כשוו מרת מנסורה נ"לע, ל"זעזיזולה בן שרה '  רנ"לע
  , ל"זנ אלון בן אלברט "לע, ל"זקב נ חנה אסתר בת יצחק יע" לע,ל"זנ לידיה לאה בת רחל " לע,ל"זנ דוד בן כורשיד " לע,ל"זנ יהודה בן מרים " לע,ל"זנ טובה בת כורשיד "לע

 .נ נפטרי עם ישראל שאין מי שיזכיר אותם"ולע, ל"נ אירן בת מורוריד ז"לע, ל"נ מרים בת חנומקה ז"לע, ל" זמרים בת קודסינ "לע, ל" זיונה בן אסתרנ "לע
  nati.hazani@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 0523188822: למעוניינים בהפצת העלון 
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 בס"ד
 
 
 
 

                                                                                     
 "אני ה' רופאך" - משפטיםפרשת 

שמות ( "רק שבתו יתן ורפא ירפא"הפסוק בפרשתינו על 
כ"א, י"ט) למדו רבותינו (בבא קמא פ"ה.) כי מכאן נתנה 

וכי יעלה  :כתב "ותלמודו בידו"פא לרפאות. בספר רשות לרו
על דעתנו כי לולי רשותה המפורשת של התורה היה אסור 
לחולה לבקש רפואה למכתו? האם ללא רשות מפורשת זו 

רש"י מפרש כי אכן פסוק זה מחדש היה על החולה למות? 
לנו חידוש גדול "ולא אמרינן רחמנא מחי ואיהו מסי". 

המכה את האדם והוא הוא הוא  כלומר, הקדוש ברוך
המביא עליו את המחלה. אם יחשוב אדם לעשות לרפואתו 
הרי זה נחשב במושכל ראשון כהרמת יד בקדוש ברוך הוא 
וכניסיון לסתור את מעשיו ורצונותיו של הקדוש ברוך הוא, 
חס וחלילה. האם יעלה על הדעת שיותר לאדם לפעול כנגד 

ר שפעולה כזאת ודאי רצונו של הקדוש ברוך הוא? מסתב
אסורה ונחשבת כמרד. לכן, איפוא, ראתה התורה לנכון 
לפרש, כי ההתעסקות ברפואה מותרת ואינה נחשבת 

 כמשהו העומד בסתירה לרצונו של הקדוש ברוך הוא. 
יש ומחלה נשלחת לאדם מתוך מטרה להחזירו בתשובה. על 
ידי המחלה שבאה על אדם הוא עשוי לפשפש בדרכיו, 

ר לשוב למוטב ולחזור בתשובה שלימה לפני הקדוש להתעור
העיסוק ברפואה עשוי להשכיח עקא ש ברוך הוא. אך דא 

את המטרה האמיתית העומדת מאחורי מחלה שתקפה את 
החולה. במקום לבחון את מעמדו הרוחני, מקום שבו יש 
לכל אחד מה לעשות ומה לפעול, עשוי החולה לפנות לרופא 

ת התרופות הנדרשות ובכך לצאת מקצועי מומחה, לקחת א
מהר ממצבו ולהיות בריא המתפקד כאחד האדם. משל למה 
הדבר דומה? בכל מכונית מותקן מד שמן, המראה את כמות 
השמן שבמנוע. כאשר השמן עומד לאזול, נדלקת נורית 

זה על הנהג להיכנס אל המוסך כהמאותתת על כך. במקרה 
תעלם מכך, תמשיך הקרוב ולדאוג למילוי השמן. אם הוא י

המכונית לנסוע עד לטיפת השמן האחרונה. או אז יישרף 
 תתרחשהמנוע והמכונית תעצור את נסיעתה. אם עצירה זו 

ודאי איננה מהדברים הנעימים. והרחק ממקום ישוב, הרי ש
במכונית אחת נסע שוטה מופלג. גם הוא, כמו מסופר כי 

פניו. אלא שאר הנהגים, ידע להתבונן בלוחות השעונים של
שתגובתו למראה נורית הבקרה שנדלקה הייתה שונה 
ומקורית. הוא החליט כי יסור אל המוסך הקרוב וידרוש 
את ניתוקה של המנורה. ההבהוב הטורדני הפריע את 
מנוחתו והוא החליט לפעול מהר. למזלו גילה כי הוא קרוב 
אל מוסך שהזדמן בדרכו. הוא נכנס למוסך וביקש כי ינתקו 

ת הנורית מהמערכת האלקטרונית שבמנוע. העובד, לו א
שקלט מיד עם מי יש לו עסק, ניסה לשכנע את הנהג כי 
מוטב למלא שמן. אך מיודענו בשלו. היה לו חשבון אחר, 
מעתה לא יצטרך למלא שמן, שכן ניתוק הנורית יפתור לו 
את הבעיה אחת ולתמיד... דבר לא עזר והעובד נעתר לבסוף 

הוא חתך חוט ושנים והנורה כבתה. עתה  לבקשה המוזרה.
היה הנהג השוטה מאושר. אך לא לזמן רב. רק מספר דקות 
חלפו עד שפעילות המנוע פסקה. המכונית נעצרה בלב 

הטיפול כך הוא הדבר גם לעינינינו. כביש בין עירוני...
במחלה תוך התעלמות מוחלטת מעובדת היותה "נורית 

מן" שבגופו של האדם בקרה", הבאה לשמור על מצב ה"ש
היינו  שיעור מצבו הרוחני כמוה כניתוקה של הנורית כדי 
להסיר את טרדת השמן האוזל. כאשר יש וחטאיו של אדם 
עשויים לפגום בשכרו לעולם הבא נשלחת לו אז מחלה 
שתפקידה לעורר אותו מקיפאונו הרוחני ולהשיב אותו 

מן. למוטב. עליו לעצור את נסיעתו ולמלא את מיכל הש
כלומר, לפשפש במעשיו ולחזור בתשובה שלימה. וכך אמנם 
ינהג החכם אשר יודע מהי ראשית חכמה. הסכל ינהג בדרך 
שונה. הוא יזמין תור לרופא ויעשה ככל שישמע ממנו. כך גם 
החכם ינהג, אלא שהחכם בודק גם מדוע הגיע לו כל זאת 
 לומתוך כך הוא חוזר בתשובה, ואילו השוטה מסתפק בטיפו

 
 

בעניין זה מובא בהגדה של פסח "באהלי הרפואי, ותו לא. 
צדיקים" שכאשר פרצה מגפת החולירע רחמנא ליצלן, 
ביקשו מן האדמו"ר מקוצק זצ"ל שיתן קמע כסגולה נגדה. 
לא הייתה זו דרכו של הרבי והוא התנגד לכך, אך לאחר 
הפצרות רבות נעתר למבקשים וכתב דבר מה על פתק. 

גפה פתחו את הפתק ומצאו שם מילה אחת כשהסתיימה המ
כתובה "חלרע". לחששו החסידים, כי ככל הנראה כך הכניע 
האדמו"ר את שר המחלה.  כששמע זאת הרבי הגיב מיד: 
לא זה מה שכתבתי!  רשמתי כאן את ראשי התיבות של 

לינו"!... רק זוהי הדרך עחם רפניך לטאנו חהמילים "
  עת צרה.הנכונה בה מוטל עלינו לנהוג בש

אינה אלא עליו לזכור כי היא מחלה על אדם כאשר באה 
לטובתו. אפשר שהיא מכה, מכה קשה וכואבת, אך ככלות 
הכל היא מכה של אבא. דוד המלך כותב בתהילים  "שבטך 
ומשענתך המה ינחמוני" (תהילים כ"ג,ד'). מאליה נשאלת 

נניח שמשענתו של הקדוש ברוך הוא יש  ,השאלה המתבקשת
כדי לנחם ולעודד, אך מה נחמה מצא דוד המלך כאשר בה 

הרגיש על בשרו את שבט ה', המכה הכואבת? רבי איסר זלמן 
.  בן אחד  טייל ביער עבות יחד היה מפרש זאת על דרך משל

עם אביו. במשך כל הדרך הוא אחז בידו של אביו, כדי שלא 
רץ  התנתק הילד מאביו והחל ,יאבד את דרכו. לפתע

את הטעות בצדדיים. שעה חלפה עד שהילד הבין בשבילים 
. פחד כרסם את ליבו כששקעה השמש ועלטה עטפה שעשה

את היער. דמעות נקוו בעיניו ובכי מר חנק את גרונו. מידי 
פעם נפלטה מפיו יללת "אבא" חנוקה, אך רק הד עמום 
השיב לו תשובה, שהעכירה את רוחו יותר ויותר. במר נפשו 

זה ולשביל אחר, מחפש את אביו, אשר  ניסה לפנות לשביל
כמעט והתייאש מלראות שוב את פניו. אותה שעה היה נתון 
גם האב בחיפושים נרחבים. חייו של בנו היו חייו שלו. לרגע 
לא הרפה מהליכתו. הוא סקר כל שביל ודרך שנקרו בדרכו, 
מנסה לתפוס קצה חוט כלשהו. לפתע חזר הברק לעיניו. לא 

בנו הקטן, רועד מקור הלילה וממרר בבכי. הרחק ממנו צעד 
הוא החיש את צעדיו והתקרב. עתה עמד מרחק פסיעה 
מבנו. הילד לא הבחין באביו, אשר ניצב נרגש מאחורי גבו. 
האב הרים את ידו וסטר סטירה מצלצלת על לחיו של בנו. 
כאן היה מפסיק רבי איסר זלמן את סיפור המשל, ושואל 

בתו של הילד"? והוא ענה "מה, דעתכם, הייתה תגו
שההפתעה שבסיפור הייתה שהסטירה לא כאבה לו כלל. 
לא היה לו באותה שעה דבר יותר מתוק מהסטירה. זעקת 
שמחה של "אבא" נפלטה מגרונו. אמנם סטירה, סטירה 

כך גם המחלה היא  כואבת, אך משמע כי אבא נמצא כאן...
שיש בו כדי שבט, אך עלינו לזכור כי היא שבט של אבא, שבט 

לנסוך עידוד וניחומים. כאשר חיים בהרגשה זו, נעשה הכל 
קל יותר ונסבל יותר. מחקרים הוכיחו כי לאדם דתי קל יותר 
לשאת את מחלתו מזה שאינו שומר תורה ומצוות. הכופר 
רואה את עצמו כמי שנתון לחסדי גורל עיוור וכמי שמפסיד 

ך גיסא, ללא כל סיבה את תענוגות העולם הזה. ומאיד
המאמין יודע כי לא במקרה וסתם כך נפל למשכב. הוא יודע 
כי הקדוש ברוך הוא החליט על כך וכי יש שכר לעמלו. הוא 
רואה במחלה איתות לחזרה בתשובה, ואם גם זו לא הועילה 

הסיפור הבא שלפנינו לו, הרי שיש לראות בה כפרת עוונות. 
יהודי בעל  בעיר קובנא היהימחיש לנו דברים אלו היטב. 

ייסורים נוראים, ה' ישמור, מחמת עצירות ביציאתו לבית 
. אלו היו ייסורים נוראיים מאוד, שה' ישמור שאף אהכס

דע מזה, עד שהיעב"ץ (יעקב עמדין בן צבי) כותב אחד לא יֵ 
בשם קדמונים, שהם ייסורים קשים ממוות. הלך היהודי 

זור הזה לדרוש בכל הרופאים, ואף אחד מהם לא מצא מ
למחלתו. בצר לו הלך אל רבי יצחק אלחנן רב העיר, והשיח 
לפניו את צערו מהייסורים הנוראיים שיש לו. רבי יצחק 

 אלחנן שהיה גדול מאוד בתורה, והיה תמיד לומד עם ניגון,
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באותו ניגון היה גם מתפלל, ועם אותו ניגון היה מברך 
צר', הכל ברכות, ועם אותו ניגון היה אומר את ברכת 'אשר י

באותו ניגון. וכשהיה רבי יצחק אלחנן צריך 'לצאת', בשעה 
שהוא באמצע הלימוד בספר, לא היה סוגר את הספר 
ויוצא, אלא היה הולך עם הספר עד סמוך למקום, מניח 
אותו על 'סטנדר', נכנס ויוצא ובאותו ניגון שניגן קודם את 
הגמרא, עכשיו היה מנגן את ה'אשר  יצר'. כאשר בא 

יהודי הזה וסיפר לו את ייסוריו הנוראים, אמר לו רבי ה
יצחק אלחנן שיחכה זמן מה. ידוע היה שרבי יצחק אלחנן 
היה גדול כל כך בתורה שהיה לו גם כוח מיוחד שיכל 
לעשות הכל, כמו שהיה יכול להתיר עגונות מכבליהן, כך 
בכוח תורתו, היה יכול להתיר את אותו יהודי מהייסורים 

ר שיצא רבי יצחק אלחנן וחזר, אמר לאותו יהודי שלו. לאח
'עכשיו תשמע! אין מיתה בלא חטא ואין ייסורים בלא עוון, 
הייסורים האלה שיש לך הם לא בחינם. דבר ראשון אתה 
תקבל על עצמך, לא לקרוא שום עיתונים ושום ספרים 
חיצוניים... ונתבונן מעט, כדי להוריד את הייסורים צריך 

יבה של הייסורים, וכך אומר הרב, הסיבה להוריד את הס
של הייסורים זה העבירות! וכך אמר לו רבי יצחק אלחנן 
'תעמוד ותחליט, ותקבל על עצמך בלב שלם, שמהיום אתה 
יותר לא קורא, לא ספרים חיצוניים, ולא עיתונים, ושיהיה 
בלב שלם! זה מה שאתה צריך לעשות. ועכשיו תשמע, אני 

' ואתה תשמע טוב את הברכה, אברך ברכת 'אשר יצר
'שאם יפתח אחד מהם או ייסתם אחד מהם...' ותענה אמן 
בכוונה גדולה! רבי יצחק אלחנן סיים את הברכה, "ברוך 
אתה ה', רופא כל בשר ומפליא לעשות"... 'אמן' והייסורים 
נעלמו. אותו יהודי הפסיק לקרוא עיתונים וכדומה כיוון 

ו. כשרק נזכר בייסורים שהוא ידע שהדבר הזה הוא בנפש
 הקשים והמרים שהיו לו, התחזק שוב שלא לקרוא בהם. 

מאמין הכי האדם כתב (שער הביטחון)  "חובת הלבבות"בעל 
יודע כי אך ורק ה' הוא זה שגוזר על האדם  ו,בה' ובוטח ב

את הבריאות ואת החולי והרופאים הם רק שליחים כדי 
בכך בכול ליבו וכשהאדם מאמין למלא את רצונו יתברך. 

הרי שהוא מחיש לעצמו בזה את הישועה. המעשה הבא 
אל ביתו של הרופא ימחיש לנו דברים אלו היטב.  שלפנינו

היהודי דוקטור אהרן גארדיה, התפרצה נערה יהודיה, 
וביקשה ממנו שירוץ מיד להציל את אביה שחלה אנושות. 
דוקטור גארדיה שהיה מגדולי הרופאים באשכנז לפני 

ים שנה, ושימש כרופאו האישי של פרידריך הגדול, מאתי
מלך פרוסיה, התפרסם כבעל תשובה וכחסידו המובהק של 
המגיד ממזריץ. לתדהמת הנערה, לא מיהר הרופא לצאת 
לדרך, ניגש הוא באיטיות אל הארון, נטל משם חליפה 
והחל להבריש אותה, ואחר כך פנה אל חדר המבוא והסיר 

ב הבריש את כובעו באיטיות. את כובעו מהקולב, ושו
כשראתה כך הנערה האיצה בו שימהר, אך הרופא נזכר 
שלא צחצח את נעליו והחל לצחצח באיטיות את נעליו. 
משראתה הנערה כי עדיין הוא אינו יוצא לדרך קראה 
בייאוש "ריבונו של עולם, אם הרופא אינו ממהר אל אבי 

אמר  החולה, הושיע אתה את אבי". כששמע זאת הרופא
לה "שובי לביתך, כי כבר הוטב בעזרת ה' לאביך". מיהרה 
הנערה הביתה, ואכן ראתה שחל שיפור במצב אביה ולאחר 
זמן מועט החלים כליל ממחלתו האנושה. מקץ זמן נשאל 
הרופא מדוע לא מיהר ללכת אל החולה האנוש כאשר באה 
בתו להזעיק אותו? השיב הרופא "כשנכנסה הנערה אל 

תי כי מדרך הטבע מצבו של אביה הוא לאחר ביתי, הבנ
ייאוש, ורק "בורא הרפואות" בכוחו להושיע אותו, על כן 
חייב הייתי לנהוג כמו שנהגתי כדי שתסיר את ביטחונה בי 
ותתלה את עיניה אך ורק בבורא עולם ובכך תזכה להחיש 

 לאביה ישועה ממרומים...". 
כתב: וראוי בספר ה"הבית היהודי" הוסיף על דברים אלו ו

לכל אדם שנחלה חלילה לדרוש אחר רופא היותר מומחה 
ולקיים את מצוות "ורפא ירפא" בהידור, ולא לחוש 
להוצאות הכספיות, כיוון שבריאותו שווה כל הון שבעולם, 
שיוכל לאחר שיבריא לעבוד את ה' יתברך ביותר שאת ויתר 
ו עוז. לצערנו הרב, הניסיון הוכיח שרופאים פשוטים קלקל

יותר מאשר תיקנו, ועל כן יש לעשות הכל לגשת לרופא 
מומחה, וישים האדם מבטחו בה' יתברך שהרופא יהיה 
 שליחו לרפאותו רפואה שלמה. בספר "בנאות דשא" כתב כי

 
 

ה'חזון איש' זצוק"ל הקפיד מאוד להזדקק רק לרופא מבוגר 
ולא לצעיר, מאחר וההיתר להשתמש ברופאים הוא רק מפני 

התירה במפורש. על כן דין תורה הוא ויש להקפיד  שהתורה
שאותו רופא יחשב רופא על פי אמות מידה של התורה. 
כלומר, שהניסיון מוכיח שהוא ריפא הרבה חולים. הנה אנו 
-אומרים בכל יום שלוש פעמים בתפילת 'שמונה עשרה' "כי א

ל מלך רופא נאמן ורחמן אתה". כלומר, הקדוש ברוך הוא 
ורחמן". ונשאלת השאלה, מדוע רופא צריך  רופא "נאמן

להיות נאמן ורחמן? האם לא די שהוא יודע לרפאות, מדוע 
הוא גם צריך להיות ניחון במידת הנאמנות והרחמנות? ברם, 
כנראה שכך הם פני הדברים והסיפור הבא שלפנינו ימחיש 

כחבר קיבוץ בדרום הארץ הוא עבד לנו דברים אלו היטב. 
תפקידו היה מרסס את העצים ברעל  במטעים. ובתוקף

מדביר חרקים מסוכן. וכיוון שעסק בזה כמה שנים, חלחל 
הרעל לגופו וגרם לו למחלה הידועה לא עלינו, שפגעה 
בריאותיו. אשתו גם כן נפגעה מהריסוס אך במקום גרוע 
יותר, בלבלב. השניים טופלו בבית חולים בארץ ושם פגשו 

-אשפז בבית חולים בניוביהודי בעל חסד שיעץ להם להת
יורק ארצות הברית תחת טיפולו של רופא מסוים. השניים 
מכרו את ביתם כדי לממן את ההוצאות הצפויות. לאחר 
מספר שבועות של טיפולים קשים נאמר להם כי מהבדיקות 
שנערכו להם גילו את היקף המחלה ונתבקשו לשלם סך 

בינו מה תבין ותקילין. השניים היו בהלם ולא ה 30,000$
דולר רק בשביל בדיקת דיאגנוזה? והרי  30,000קורה כאן. 

הגענו לכאן לקבל טיפולים לרפוי המחלה! שאלו השניים. 
אמת! השיב הרופא. אבל זהו חלק מהטיפול ואת הטיפול 
המשלים והסופי תקבלו בבית החולים שבעיר פילדלפיה 
אצל רופא מסוים. הרי לפניכם התיק! סעו לשלום ומסרו 

ופא את התיק הרפואי. לקח הבעל רכב מאחד מידידיו לר
ונסע לכיוון פילדלפיה. היה זה יום שישי קצר, והבעל סטה 
בטעות מהמסלול המקורי ולאחר כמה שעות של נהיגה הגיע 
לעיר גדולה, הוא היה בטוח שזוהי פילדלפיה והחל לחפש 

. התברר להם שהגיעו בטעות אאת בית החולים, אך לשוו
ימור. ומכיוון שהחמה עמדה לשקוע, נאלצו לעיר באלט

לשבות במקום זה. ובמקום לחפש בית חולים חפשו בית 
כנסת. ואולי הרב ייתן להם אכסניה.  והנה מולם הזדקר לו 
בית הכנסת הגדול. בזריזות נכנסו פנימה ומולם חלף יהודי 
גבוה קומה שקרא על פניהם שהם מיואשים ומבקשים או 

אתם מחפשים? שאל אותם. אירוח מחפשים דבר מה. מה 
לשבת השיבו. אין כלל בעיה אני אארח אתכם בשמחה, אך 
אימרו לי: מה מעשיכם כאן? תעינו בדרך ואמורים היינו 
להגיע לבית החולים בפילדלפיה, השיבו. ומדוע לבית 
החולים? שאל. סיפרו לו השניים בקצרה על מחלתם וכו'. 

תמיהתם הגיב, אני אפשר לראות את התיק? שאל האיש. ול
רופא מומחה למחלה מסוג זה שלכם. ולאחר שעיין היטב 
בצילומים ובניירות וגילה סקרנות רבה בכל פרט מן התיק, 
סגר את התיק ופלט את המשפט הבא: מהשמיים נפלתם 
עלי! נס גדול אירע לכם וזימן הקדוש ברוך הוא אתכם דווקא 

י אישית אליי ולא הגעתם לבית החולים בפילדלפיה. אנ
רופא מומחה לסוג המחלות שנפגעתם, ומנהל אני מחלקה 
כזו בבית החולים כאן בעירנו. לוקח אני עלי את כל הטיפול 

. ועתה הסכיתו ושמעו: דעו כי הולכתם כאילו ילדיי אתם
שולל על ידי קבוצת רופאים שמנסים לשווא כבר זמן רב 
טיפול מסוים שלא עמד בהצלחה וקרבנות רבים נפלו בידם. 
המדובר ברופא ישראלי בארץ שמקושר לרופא בניו יורק 
שעשו יד אחת עם רופא בפילדלפיה, לערוך ניסיונות 

את כל ממונכם ונשמתכם באנשים כמוכם. הייתם שורפים 
הייתה עולה השמימה. ובכן, אמר ועשה וברוך ה' לאחר 
מספר חודשים שטופלו חינם אין כסף, הבריאו כליל 
ממחלתם. התוצאות היו כמובן שהנס הגלוי שאירע להם 
החזירם בתשובה שלימה. הלקח מן הסיפור: מלבד גילוי 
ב עוצמת ההשגחה הפרטית שנגלתה לעיניהם, יש לברר היט

נאמנות הרופאים והאם אפשר לסמוך עליהם ושלא ימעלו 
בנאמנותם וכוונתם תהיה אך ורק לרפא את החולה 
ולהעמידו על רגליו. וכמו שהקדוש ברוך הוא רופא נאמן 
ורחמן כן עלינו לדרוש ברופא מסוג זה. ולא די ברחמן אלא 
שגם יהיה בעל ניסיון ומומחה גדול. בהקשר לכך נביא כאן 

 קטנה ברופא רחמן שהיה הרופא הכללי של עיירהאפיזודה 
 
 



פלונית באירופה, אשר הוזמן לביקור אצל אחד החולים. 
כאשר אך עבר את מפתן הבית הבחין בקירות ביתו שאדם 
זה עני מאוד והדלות זועקת מכל פינה. נכמרו עליו רחמי 
הרופא ועם תום הבדיקות שערך לו ורשם את מרשם 

ל שולחנו שטר של חמישים דולר התרופות, הניח הרופא ע
כצדקה, ונפרד ממנו בברכת "החלמה מהירה". לאחר 
מספר ימים בלבד, פגש הרופא את אותו פציאנט מסתובב 
ברחובה של עיר כאילו לא אירע דבר. שמח הרופא מאוד 
ואמר לו: רואה אני שהתרופות שנתתי לך זרזו את החלמתך 

וק התרופות הם מהר מן הרגיל. השיב לו הפציאנט: לא בדי
אלו שהחישו את החלמתי, אלא החמישים דולר שהענקת 
לי במתנה. פשוט מאוד, נטלתי את הכסף והלכתי אל רופא 
פרטי מומחה ושילמתי לו בכסף זה, ובעזרת ה' התוצאות 

כן, לצערנו ולדאבון ליבנו, סיפור זה הוא  היו מהירות...
ר תשקיף המציאות בה אנו חיים. הרפואה תלויה במחי

שאתה משלם. וכבר אמרו רבותינו (בבא קמא פ"ה) "אסיא 
 מגן שויא". רופא חינם שווה חינם.        -דמגן 

חיזוקים רבים אנו צריכים בתקופתנו, חיזוקים שיחזקו את 
לבנו לעמוד מול כל הצרות המתחדשות חדשות לבקרים, ה' 
ישמור וירחם. אחת מסגולות החיזוק הללו היא כידוע, 

לומר מאה ברכות מדי יום ביומו, וכבר התפרסם להקפיד  ו
ברבים גודל העניין אשר בכוחן של מאה ברכות ביום 
שנאמרות בכוונה, ובמיוחד ברכת "אשר יצר" אשר קשורה 
לבריאות הגוף למנוע פורעניות ומחלות וכל מיני מרעין 
 בישין. הסיפור הבא שלפנינו ימחיש לנו דברים אלו היטב.

חיים ברייר, סגן מנהל רפואי של בית מספר דוקטור מנחם 
החולים "מעייני הישועה": הגיע אלינו לבית החולים חולה 
זקן. הוא התקבל במצב קשה והוסיף להתדרדר מבחינה 
נשימתית וכלייתית. הוריתי להנשים אותו למרות 

ל הסיבוכים שלו התלווה גם שהכליות שלו לא תפקדו, ואֶ 
נה ימים הכליות מצב קשה של זיהום חריף. במשך שמו

סמ"ק  30-50שלו הפרישו כמות מזערית של נוזלים, בין 
ליממה. לא היה ניתן לחבר אותו לדיאליזה, מכיוון שהוא 

צתי למיטה שלו מומחים סבל מלחץ דם נמוך. הַר 
לנפרולוגיה אשר כעסו עלי ושאלו "מה אתה רוצה שנעשה 
איתו?!" לאחר התייעצות עם בכירים בכל מיני תחומים, 

גענו למסקנה הסופית שלרפואה אין את הכלים לסייע ה
עתי לבנו של החולה שאנחנו, הרופאים, במקרה זה. הודַ 

זזים הצידה. מעתה תחל לפעול בדרכים שלך. אנחנו סיימנו 
את שלנו תפנה עכשיו ישירות לבורא עולם!". השיחה עם 
הבן התנהלה ביום חמישי בלילה. הוא לא שקט על שמריו 

 הארגן קבוצת סטודנטים מהאוניברסיטוכבר למחרת 
העברית בירושלים לסיור במנהרות הכותל. לאחר הסיור 
הוא התיישב וסיפר להם שאביו תלוי מבחינה רפואית בין 
שמים לארץ. ובעצם, הרופאים כבר הרימו ידיים. ואז הוא 
הגביה את קולו והתחנן "אבל אתם כן יכולים לעזור!". 

משיך ואמר שמכיוון שאביו כיצד הם יכלו לעזור? הוא ה
סובל מבעיה כלייתית, הוא מבקש מכל הנוכחים לקבל על 

יצר" בכוונה. דווקא קבוצה זו -עצמם לברך ברכת "אשר
-שעד לאותה פגישה לא ידעה כלל מה זה ברכת "אשר

יצר", לקחה את העניין ברצינות. הייתה שם התרגשות 
 גדולה. כעבור יום, בשבת קודש, הסתמן מפנה במצב
החולה. ה'קראטינין' שבתקופת ההתדרדרות העפיל עד 

) החל לרדת! 1.2-0.7למספר שמונה (הנורמה היא בין 
מצבו הלך והשתפר והוא ניצל ממה שנראה היה כגרוע 
מכל. בחול המועד הסמוך להתרחשות ניגשתי לקבל ברכה 
מהגאון הגדול ראש הישיבה הרב אהרון שטינמן שליט"א. 

ע את הסיפור, ובהמשך שמעתי הוא התרגש מאוד לשמו
ממקורביו שהוא סיפר זאת לרבנים החשובים שביקרו 
אצלו באותו חג. הגאון הגדול רבי ניסים קרליץ שליט"א 
שמע ממני את הסיפור, התרגש ממש עד דמעות ושאל: 

 למה אתה לא מפרסם את המעשה? 
על הקדוש ברוך הוא נאמר כי הוא "פועל גבורות", אבל 

ם מגיע למחשבה איך הקדוש ברוך הוא הרבה פעמים אד
יוכל לפתור את כל הבעיות שלי? לדוגמא: אדם שקוע 
בחובות, אין לו פרנסה והוא עומד לפני נישואי בנו... הוא 
חושב לעצמו: אם לפחות הייתי קונה כרטיס "מפעל הפיס", 
 אז הקדוש ברוך הוא היה יכול לפתור את הבעיה בפניה אני

 
 

קונה כרטיס "מפעל הפיס". וגם אם עומד.. אבל אני לא 
אמצא מחר 'מישרה חשובה', הרי אני צריך לחתן כבר כעת! 
אין לי סיכוי לזכות לשידוך עשיר כי אני עומד כבר אחרי 
האירוסין... אני יודע בדיוק כמה ולמי התחייבתי... אדם 
מגיע למבוי סתום ועומד בפני קיר אטום! אמונתנו היא 

ושה חדשות". יש לו אין סוף דרכים שהקדוש ברוך הוא גם "ע
להושיע אותנו. וזהו שנאמר "עושה חדשות". אין שום דבר 
שנמנע ממנו מלהושיע את האדם. באופן מיוחד אנו מדגישים 

לא פעם שומעים אנו מרופאים כי זאת על "בורא רפואות". 
"אין מה לעשות"... מי שאין לו שכל מתייאש מיד, אך אנו 

מב"ן (בתחילת פרשת בראשית) יודעים מה שאומר הר
ש'בורא' זה יש מאין. הקדוש ברוך הוא "בורא רפואות", 
ואנו לא צריכים אף פעם להפסיק להתפלל על שום דבר 
ובשום מצב, שהרי כך אמרו רבותינו (ברכות י.) "אפילו חרב 
חדה מונחת על צווארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים". 

יון רבינוביץ מביאלא אומר על כך האדמו"ר רבי בן צ
שליט"א בספרו "מבשר טוב" (מאמר תחיית המתים): 

יש בכך  –ממאמר רבותינו זה למדנו שאם אדם מתייאש 
הפסד וגרעון גדול, כמו באבידה (בבא מציעא כג.) שאם אדם 
מתייאש ממנה, הרי היא הפקר וכל הקודם זוכה בה. הוא 

 –ין זוכה בהם מידת הד –הדין אם מתייאשים מהחולים 
רחמנא ליצלן! ואפילו אותם חולים שהרופאים קובעים שאין 
תרופה למצבם, ומודיעים כי קיצם קרב וכל אשר נותר 

ישנו חיוב  –לעשות במצבם הוא להקל על הייסורים, ותו לא 
גמור לא להתייאש מהם, אלא להתפלל לה' ולהאמין 
שאפילו חרב חדה מונחת על צווארם, עדיין יש תקווה 

 לישועה.
מוביל אותנו לתובנה, כי הבה ונראה מהסיפור שלפנינו ה

כאשר הידיעה אצלנו ברורה ומוחלטת שה' יתברך הוא זה 
 למשוך סיועזוכים ה'בורא רפואות', הרי שבכוח אמונה זו 

 כנגד הטבע...משמים 
זה התחיל, כמו תמיד, מכאבי ראש חזקים ומהרגשות מאוד לא  

ף תלמיד חכם אחד מבני טובות שהיו לבתו בת השמונה  של יוס
ברק. בשלבים הראשונים מנסים להרגיע עם 'אקמול', אבל כאשר 
כל הכדורים הקונוונציונליים לא הועילו, ניגשו ההורים עם בתם 
לחדר המיון של 'תל השומר', שם אובחנה, לאחר בדיקות 
מייגעות, תופעה מדאיגה של דלקת ונגיעות במוח, שהוגדרה 

ם המוח. הילדה החלה לקבל את כל בתחילת הדרך כדלקת קרו
התרופות המתאימות, אבל המצב לא השתפר. לאחר מכן אובחן 
שהפגיעה מצויה במוח עצמו. הועלו אפשרויות אחרות, שכל אחת 
מהן הייתה מדאיגה יותר מקודמתה, אבל הרופאים לא ידעו 
להחליט, ובשלב מסוים אף הביעו דעתם שעל פי 'הספרים 

ם אינם יכולים להסביר את התופעה הרפואיים' שברשותם ה
המשונה. אחד הדברים הלא מובנים התבטא ב'תמיהה' הגדולה 

וחוות הדעת של  במצב זרימת הדם. בעוד שעל פי המידע הרפואי
גדולי הפרופסורים, הייתה צריכה להתקבל תוצאה פלונית, הרי 
שבבדיקה התברר שהתוצאה הפוכה לגמרי. בספרי הרופאים אי 

צוא לכך כל הסבר מניח את הדעת. הפרופסור אפשר היה למ
שטיפל בילדה, בקבלו את הנתונים לידיו, היה אחוז פליאה, ולא 
ידע כיצד להסביר את פשר הדברים. מעודו לא ניתקל בתופעות 
שכאלו. "רק הקדוש ברוך הוא יודע מה יש לילדה", אמר. לאחר 

צות עם שההורים ביצעו לילדה בדיקת 'אמ.אר.איי' וניגשו להתייע
גדולי הרופאים, ירדו כמעט כל האפשרויות, ומה שנותר כדי 
להסביר את התופעה, הוא גידול ממאיר במוח רחמנא ליצלן, מה 
שהצריך קביעת תור דחוף לניתוח, שבמהלכו ייכרת חלק ממוחה 
של הילדה. מיותר יהיה לציין שהתיאורים שהיו בפי הרופאים על 

שאחרי הניתוח, לא היו  מה שאמור להתרחש אצל הילדה בשלב
מעודדים. הניתוח נקבע לעוד שבועיים, אבל בינתיים פתחו 
ההורים במסע של חיזוק בברכות, כמו ברכת 'אשר יצר' ועוד. הם 
יצרו קשר עם מאות משפחות חרדיות המתגוררים בקהילות בכל 
רחבי הארץ, מסרו את שמה של הילדה, וביקשו להתחזק בברכה 

קול רם. לא יותר מזה רק לומר בקול רם. ההד זו, על ידי אמירתה ב
החוזר מ'חיזוק' זה היה גדול מאוד. משפחות רבות התקשרו אל 
משפחתו של התלמיד החכם והודו מקרב לב על החיזוק שנגרם 
להם בעקבות הקבלה לומר את הברכה בקול רם, והביעו את 

 התקווה שבעקבות זה תירפא הילדה ותצא מכל תחלואיה. זה
 
 
 



ם לציין את ייחודו של העם היהודי, בכך שקיבל עליו את המקוו
מצוות 'ואהבת לרעך כמוך', ונשיאה בעול עם הזולת, כמו הייתה 
זו צרתם שלהם. 'ממש לא להאמין באיזו מידה של חיבה וידידות 

גם  התקבלו קריאותינו בכל אתר ואתר', מספרים בני המשפחה.
לקבל על עצמם  יהודים שעדיין אינם שומרי מצוות, התבקשו

חיזוק מה לרפואתה של הילדה. כיוון שברכת 'אשר יצר' אינה 
בתחום המונחים שלהם, ביקש מהם האב  לומר פרק כ' 
בתהילים, 'למנצח וכו' יענך ה' ביום צרה'. יהודים אלה לא ידעו 
בדיוק 'מה זה יעזור', אבל ברגעים אלה כל אחד מוכן לתרום את 

די יום את הפרק הנ"ל, עד חלקו, וגם הם ניאותו לומר מ
שיתבשרו בבשורות טובות. בקטע זה כדאי לעצור ולספר על 
האירוע המופתי שהיה בבית המשפחה. בני הזוג קיבלו את 
ההחלטה לצאת במסע החיזוק בשעה מאוד מאוחרת בלילה, 
והיה זה בינם לבין עצמם, כשהילדה לא הייתה שותפה לכך. 

פר אביה. בשעות הבוקר, "היא הייתה כבר שקועה בשנתה", מס
שלאחר קבלת ההחלטה של בני הזוג, מתעוררת הילדה ומספרת 
להוריה "לפני שהלכתי לישון קיבלתי על עצמי להתחזק באמירת 
הברכות בקול רם כדי שה' ישלח לי רפואה שלימה בקרוב". 
קשה לתאר את ההתרגשות שאחזה בהורים לאחר ששמעו את 

שקיבלו הוריה, וגם היא  דברי הילדה, שלא ידעה מההחלטה
הייתה שותפה, באורח פלא, לאותה החלטה... "ראינו בכך אות 

משמים, שמעשינו רצויים", מספרים ההורים עשרים וארבע  

שעות לפני הניתוח הגיעה הילדה לבדיקת 'אמ.אר.איי' נוספת. 
הרופאים ביצעו את הבדיקה, ולאחריה ביקש הצוות הרפואי 

ראת הניתוח, כמו לקיחת דגימת דם, להתחיל בפעולות הכנה לק
ועוד. מי שהפתיע אותם הפעם הייתה אימה של הילדה, שלא 
איבדה  את אמונתה ולו לרגע קט, וביקשה מהרופאים לעצור את 

"האם קיבלתם כבר את התוצאה של הבדיקה  כל ההליכים.
האחרונה"? שאלה. "לשם מה לבדוק? וכי מה יכול להתרחש 

זירו הרופאים בשאלה. "או הו כמה בפרק זמן כה קצר"? הח
דברים שאירעו מאז", השיבה האם. בשלב מסוים התעקשו 
-הרופאים ואמרו שהם אינם צריכים לקבל לידיהם את תוצאות ה

'אמ.אר.איי' כדי להמשיך בהכנת הילדה לניתוח. אבל אימה של 
הרי ידעה כמה ברכות של רבנים וגדולי  הילדה התעקשה. היא

ן זה, וכמה פרקי תהילים, תפילות וברכות, תורה התקבלו בזמ
נאמרו בכוונה ובקול רם לרפואתה של הילדה. מה שקרה לאחר 
מכן גרם לתדהמה עצומה. לדרישת האם, הרופאים קיבלו לידיהם 
את הבדיקה, והתבוננו בה כאשר פרצה מפיהם לפתע זעקה של 
הלם. "מה"?! "איך זה יכול להיות"?! והסתכלו עוד פעם בשקף 

 100%-יה מול עיניהם. הנגיעות של הגידול שהיה  במוח ירד משה
!!! ואם כך, זה ברור שלא מדובר בגידול ממאיר שכן 25%-ל

במצב כזה המצב אינו נעשה אף פעם יותר קל. המופתע הגדול 
מכולם היה הפרופסור, שהתרגש עד לדמעות, ואמר להורים "אני 

"...?לעבור שכזועזר למחלה מה בדיוק עשיתם שרוצה שתגידו לי 
 

 אחים יקרים!
עשרה: מה פירוש -בספר "מערכי לב" על סידור התפילה מובא פירוש נפלא על ברכת "רפאנו" בתפילת שמונה

המילים "רופא חולי עמו ישראל"? הרי הקדוש ברוך הוא מרפא גם את כל החולים בעולם, שהרי בוודאי אין שום 
"רופא כל בשר". אלא  –וכמו שאומרים בחתימת ברכת "אשר יצר" תרופה לשום בריה בעולם כי מאת ה' לבדו, 

ברכה זו באה להורות לנו את ההבדל שבין ישראל לאומות העולם בעניין הרפואה. והוא, שאצל הגויים לא יתרפא 
חולה מחוליו אלא אם כן הביא עליו הקדוש ברוך הוא את המחלה רק לזמן קצוב, אבל כאשר נגזר עליו חולי שימות 

, אין לו תקווה עוד. מה שאין כן אדם מישראל אפילו נחתם גזר דינו למוות, תפילה קורעת את גזר דינו, ואין בו
יאוש בעולם כלל ו"אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של האדם לא יתייאש גם אז מן הרחמים". ויהי רצון שרופא 

 כל בשר ישלח רפואה שלימה לכל חולי עמך בית ישראל, אמן.
 התורה בברכת

 הרב יואל ארזי
 

 העלון מוקדש לרפואת הילדה היקרה טוהר חיה בת איילה בתוך שאר חולי עמך בית ישראל
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

  נתרםהעלון 
 בני ביתם שיח'כל וחבצלת תליט"א הרבנית ולהצלחת הרב משה בן משה שליט"א, 

 לכל טובה וברכה. להםיהי רצון שזכות התורה, הצדקה וזיכוי הרבים יעמדו 
רחמים"  –תן להם כוחות להמשיך ולהנהיג את הקהילה הקדושה "נר ייה' יתברך 

 מתוך שפע 
 פרנסה טובה וימלא משאלות לבם לטובה ולברכה. אמן.ובריאות  של

 בת בת שבע בת אהובה , נתן מרדכי בן אסתר  לרפואת:
 רפאל בן אסתר,  הרב עמוס בן פורטונה. דרור בן מזל.

 בובה.  אסתרינה בת זולה, ג'ינה בת הרב יאשיהו יוסף בן זהרי,
.אופיר בן אביבה טוהר חיה בת איילה, ענבל בת סימי, חנה בת רבקה,

 

 ליליאן בת חנה, .ברוריה בת תמר  :לע"נ כל נשמות ישראל ובכללםם
  שלום בן לאומה, שושנה שמעה בת סעדה. עפרה בת שרה, , ציון בן אברהם

 חם בן שרהמנ רפאל בן לאה, ג'נט בת לונה, אפרים בן זו'רה, יהודה בן אסתר,
 .רפאל בן שלבייה חיים בן מיסה, תמר בת סעדה, עדי בן חנה, מזל בת אמן,

 רינה בת לאה, שרה בת אנראן , אליס בת חנה.קלמנט עמוס בן אסתרינה

  הוריי היקרים להצלחתבעילום שם העלון נתרם 
ימלא משאלות ך יזכה אותם בבריאות איתנה, שמחה, אמונה ואריכות ימים וה' יתבר

 ממני בתכם האוהבת - לבם לטובה ולברכה. אמן.
 



             
    

    משפטיםפרשת •  67ר עלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  
המשפטים אשר תשים לפניהם, כי תקנה עבד עברי ואלה 
  ב)- (כא, א

, הגנב שאין עבריהעבד המפני מה פרשת משפטים פותחת בענין 
רים ילו מה לשלם ונמכר לעבד? הלא ישנם ענינים שהם לכאורה תד

אם גמ"ח שבן אדם פותח וכדומה. התרוץ הוא:  הלואה, – יותר
ירא שמים, והשני, נעבעך,  פיינער, –ם: האחד לאדם יש שני בני

נהיה גנב. היכן מונח הראש של האב? בבן הגנב. הוא ירד מן הדרך, 
  ים לו, איך מוציאים אותו מהבוץ?כל הזמן חושב: איך עוזר

הראשונה שלו הדאגה  –הוא אבינו, ואם יהודי נהיה גנב הקב"ה 
  .תברך היא: מה עושים עם בני הגנב? איך מצילים אותו מרדת שחת?י

בחיפה התגורר בזמנו הרב חנא טורצ'ין, וממנו שמעתי דברים 
אים בענין עבד עברי הנמכר בגנבתו: בוא וראה מה בין בני לבן נפל

חמי, מה בין חוקי התורה לחוקי העכו"ם. אומות העולם כשתופסים 
  גנב שמים אותו בבית הסוהר.

יכן הגניבה שלי? הלא תפסתם את הגנב, הנגנב צועק: 'אוי, ה
שישלם את מה שגנב ממני!' והשלטונות עונים לו: "אדוני, 

לנו, צר  –טוח יש לך? לא? יבל אין לו ממה לשלם. במצטערים, א
ל אל תדאג, הגנב יבוא על ענשו, הוא ישב אך לא נוכל לעזור לך. אב

בבית הסוהר!". "מה לי ולבית הסוהר? אני צריך את הרכוש שנגזל 
אין אפשרות לעזור לך". והוא יושב לנו  –ממני!" "אם אין לך ביטוח 

הסוהר מה הוא עושה שם? ראשית חכמה אין שם, גם לא  ביתב
חובת הלבבות ושערי תשובה. יושבים שם חבורה שלמה של גנבים 
ופושעים מסוגים שונים ולומדים זה מזה... אם לפני שנכנס לשם 

 –היה מיודענו גנב קטן, ידע רק קצת לטפס ולהשתחל בחלון 
  בית הסוהר הוא יוצא מלומד, עם תואר של גנב.מ

בינתיים אשתו ובניו של הגנב עומדים וצועקים: "לקחו לנו את 
  המפרנס! החזירו לנו אותו". אומרים להם: "לכו ללשכה הסוציאלית"... 

כשתופסים גנב, דבר ראשון  ומה אומרת על כך התורה הקדושה?
נדאג שיהיה  –גנבה. ואם אין לו? הנגנב צריך לקבל בחזרה את ה

לו! איך יהיה לו? ימכרו אותו לעבד ואת התמורה יתנו לנגנב. כך 
  (יחי ראובן)ב את המגיע לו. קבל הנגנמ

  (כא, ו) ורצע אדניו את אזנו במרצע
אזן, ת"ל,  או אינו אלא של שמאל? הימנית –"ורצע אדניו את אזנו 
עולה על הדעת להעדיף דוקא את  מדוע היה אזן לג"ש וכו'. ותימה,

 האזן השמאלית? הרי בכל מקום בתורה ימין קודמת לשמאל ולמה
נה לשמאלית והיה צורך בג"ש דוקא כאן היה עולה על הדעת שהכוו

דובר באוזן ימנית? אומרים בשם הר"ר השיל: בשיר להוכיח, שמ
שבמעמד הר סיני היה הדיבור יוצא השירים רבה (פרשה א) נאמר, 

ימינו של הקב"ה ונכנס לשמאלו של ישראל. לפי זה שמעה האזן מ
"כי לי  השמאלית ראשונה, "לא תגנוב", שבעבורה נמכר לעבד וכן

בני ישראל עבדים", לכן אפשר היה להעלות על הדעת, שיש 
להעדיף לרצוע דוקא את האזן השמאלית, לשם כך באה הג"ש, 

     (הפרשה לדורותיה)    שיש לרצוע את האזן הימנית.
ת, לחפשי ין אמתו ושחוכי יכה איש את עין עבדו או את ע

  כא, כו)( חנו תחת עינוישל
אף  ן מה קורה אם העבד התגרה באדוניו אוובשו"ת הריב"ש ישנו די

פגע בו תחילה והאדון החזיר לו מכות והפיל שינו או סימא עינו? 
החת"ס אומר, שמהגמרא האם גם במצב כזה הוא יצא לחפשי? 

משתמע, שגם במצב כזה יוצא העבד לחפשי. הגמרא אומרת, 
  אם  מעבד,   ק"ו זאת  למדו  האדם.   של  עוונותיושיסורין ממרקין 

  

  
העבד יוצא לחפשי בשל שן או עין, "יסורים שהם מיסרין כל גופו, 

. :)על אחת כמה וכמה, שהאדם יוצא חופשי מחטאיו" (ברכות ו
לימוד זה? בעה"ב הפיל שן עבדו ללא כל ס איזה אומר החת"

התגרות מצדו, ואילו הקב"ה שלח יסורין על האדם בשל חטאיו 
שחטא לפני כן ואין כאן ק"ו? מכאן, שחכמי התלמוד סברו, שגם 

  (שם) אם העבד התגרה באדוניו, והאדון הפיל שינו, הוא יוצא לחופשי.

   עין תחת עין שן תחת שן (כא, כד)
עין תחת עין שן תחת שן" ולגבי עדים לגבי מזיק אומרת התורה, 

עין בעין  ים נאמר: "ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו...זוממ
כא) מדוע בפרשת השבוע נאמר "עין תחת -(דברים יט, יט שן בשן
  "עין בעין"?ו בפרשת שופטים נשתנה הלשון ונאמר לעין" ואי

 מדמויות ההוד של ירושלים הגה"צ רבי שמואל ויסנשטרן זצ"ל,
: ביאור המילה תחת הוא במקום. דהיינו מזיק ביאר זאת בפשטות

שעקר את עין חבירו, לא עוקרים ממנו את עינו אלא דורשים ממנו 
במקום זאת ממון. ולפי זה שלגבי עדים זוממים לא ניתן להשתמש 

ם לא עקרו לאף לאחד עין, ולא דורשים מהם בלשון 'תחת' שהרי ה
בדיוק מה וזה  –ממון תחת זה. הם ניסו לחייב אדם ממון 

  )י"נ (מוסף ש"קמהם! ולכן נאמר שם "עין בעין".  שדורשים

  (כב, כד) אם כסף תלוה את עמי
רבי עזרא ברזל זצ"ל בכתביו, עומד על נקודה יסודית בפסוק זה: 

באפשרותך להלוות כסף לגוי או אם  –מי" "אם כסף תלוה, את ע
די ולא לגוי. והאדם ליהודי, עליך להקדים "את עמי", להלוות ליהו

ו מתקומם: מה זה? הלא זה כסף שלי, ואם אלוה אותו ליהודי מטבע
כן אם אלוה את כספי אוכל לקחת ממנו ריבית, מה שאין לא  –

'גוטע געשעפטן' [עסקים טובים], כי ממנו אוכל אעשה  –לגוי 
  לקחת ריבית! איך מצוים עלי להפסיד ריבית על כסף שהוא שלי?!

ואלה המשפטים אשר " –כיוצא בזה, על הפסוק בתחילת הפרשה 
 נוטריקון: –תשים לפניהם", כתב "בעל הטורים": "המשפטים 

ן צריך להציע ישפט". הדימעשה ירם טשרה פיעשה שצוה מין יהד
לבעלי הדין לעשות בינהם פשרה. וגם כאן בעל הדין יכול לטעון: 

וצה את כל ראני  –איך אתה מציע לי כזה דבר? אם הכסף מגיע לי 
  הסכום ולא רק חלק ממנו!

בשעריך תתנה  צווי נוסף מצינו: "לא תאכלו כל נבלה לגר אשר
הוא גוי גמור שקבל על  גר""אכלה או מכר לנכרי (דברים יד, כא), ו

לתת את עליך  –התורה אומרת  –עצמו שבע מצוות בני נח. לו 
תתננה". למדונו חז"ל (פסחים " –הנבלה במתנה, חנם אין כסף 

לגוי בתשלום מלא או ר למכו –, שאם יש לו שתי אפשרויות :)כ"א
  .לתת לגר תושב במתנה, עליו לתת לגר תושב במתנה

יש עדר גדול של לאחד  –רבי עזרא זצ"ל אומר  –נתאר לעצמינו 
בהמות, מאות פרות ושוורים. היתה מגפה וכולם התפגרו. איזה 
הפסד נורא! אומרים לו: יש פה קבוץ של גוים, גר תושב, כאלו 

ות בני נח. אתה חייב לתת את כל הנבלות שקיבלו עליהם שבע מצו
, וכעת מה?! היה לי כזה הפסד .הם ולא למכרם לגויים גמורים!ל

כשאני יכול קצת להרויח משהו מהנבלות אני חייב לתת אותם 
  במתנה, בלי תמורה, לגרים?!

רי ישנה תשובה אחת על כל השאלות: אם הכסף היה של האדם, ה
שהוא מאן דאמר, זכותו להחליט מה לעשות עם הכסף הזה. אבל 

לי הכסף ולי הזהב נאם " –הכסף לא של האדם אלא של הקב"ה 
 הוא יתברך 'בעל הבית' על הכסף והוא מורה לאדם(חגי ב, ח). ה'" 

)  כיצד להשתמש בו!    (יחי ראוב

          
   

  (רמז: או"ח סי' ש' בשע"ת)עצמו? חרים, כשאינו יכול לאכול במי צריך להכין סעודה לא         
  .ברכת התורהתשובה לחידה משבוע שעבר: 

  

 מאוצרות הפרשה 

 הלכתיתחידה      



 סיפור השבוע    
  המסר שכל מחנך צריך להעביר לחניכיוו

, שהובא ב'מאורות הדף היומי', אפשר ללמוד לקח מוסרי מאלף ביותר, וכל מחנך וכל אבא בישראל מחוייב להעביר את מהמעשה שלפנינו
  המסר הזה לצעירי הצאן, על מנת שיידעו כיצד מתנהל העולם.

בעיירה יהודית קטנה בחו"ל חיו מספר יהודים, שכל אחד עסק בפרנסה אחרת, והתפרנסו זה מזה. סיפורנו נסוב על יהודי שהיה האופה של 
  העיירה, וחבירו שסיפק חלב וחמאה מהרפת הקטנה שהיתה בחצר ביתו.

  ו החלבן ורוכש ממנו קילוגרם חמאה. כך נמשך הדבר שנים ארוכות. מדי זמן היה זקוק האופה לקנות חמאה, ואז היה ניגש לחביר
פעם, כאשר הגיע האופה לקנות את החמאה, הרגיש במשהו שאינו כשורה. הוא ממשש את חבילת החמאה בידיו, וכיון שגם הוא התמצא 

  שקלה פחות מקילוגרם.במלאכת השקילה, בשוקלו את הקמח הנצרך לו לאפיה, הרגיש בבירור שרעהו נותן בידיו חמאה שמ
כיון שבעיירה שלהם לא היו מאזנייים, הלך האופה לעיר הגדולה, הניח את החמאה על המשקל, ואכן התברר שהסחורה לא הגיע אלא 

גרם. חשב האופה שאולי היתה טעות בידיו של חבירו החלבן, והחליט להמתין לפעם נוספת. אבל, משהדבר חזר על עצמו  800למשקל 
גרם? אולי  800וש, ניגש אל החלבן ושאל אותו מדוע הוא מרמה אותו;  'הרי אני משלם לך על קילוגרם, ומדוע הינך נותן לי רק פעמיים ושל

  שאל. –המשקולות שלך אינם טובים'? 
 קילוגרם של חמאה '!רוח: 'אינני מרמה אותך. המשקל שלי במצב מצוין, ואני שוקל לך בדיוק - החלבן אינו מאבד עשתונותיו, ומשיב לאופה בקור

דעתו, וגילה לחלבן שהטריח את עצמו עד לעיר הגדולה, ושקל את הסחורה, והמשקל הראה שהיא איננה - עכשיו איבד האופה את ישוב
חושב מגיעה לקילוגרם. 'אני חוזר ואומר לך שהסחורה שאני מוכר לך, משקה קילוגרם שלם', חזר החלבן על דבריו, והוסיף: 'אם אתה 

צודק, תקרא לי לדין תורה אצל הרב'. ראה האופה שאין כל ברירה אחרת, והזמינו לדין תורה. משהופיעו השניים בבית הדין, והדיינים שאינני 
שמעו את טענותיו של האופה, פנו אל החלבן ושאלו אותו מה יש לו להשיב. והנה, גם כאן, בבית הדין, ממשיך החלבן לטעון שמשקלה של 

רץ - לוגרם שלם. 'אולי תביא לכאן את המשקולות שלך, ונבדוק אותם בבית הדין', הציעו הרבנים. החלבן הסכים, ואץחבילת החמאה הוא קי
תמהו הדיינים שהחלבן מביא בידיו ככר לחם... 'כאשר אני בא לשקול את קילוגרם  מאוד- ההמאזניים שלו. מ- לביתו להביא את משקל

ניח בצידו השני של המשקל את ככר הלחם הזה שקניתי מהאופה, שמשקלו אמור להיות החמאה, שאני צריך ליתן לחברי האופה, אני מ
ובמילים אחרות: עד שהאופה בא אליי בטענות על  -  -  - קילוגרם, ובהתאם לכך אני מניח את החמאה בצד השני, עד שהמשקל מתאזן' 

  --- משקל החמאה משקלה של החמאה, שיבוא בטענות אל עצמו, כי כמשקל הלחם שהוא מוכר לי, כך 
 

למותר לציין שהאופה עזב את בית הדין בבושת פנים נוראה. עתה התגלה קלונו, שהלחם שהוא מוכר, ושהיה אמור לשקול קילוגרם, שוקל 
  גרם. 800רק 

אומר 'קורא דגר ולא (ירמיה פי"ז פסוק י"א) לאחר ששמעתי את הסיפור, מצאתי לכך ראיה מפורשת בפסוק בספר ירמיה, ובמדרש תנחומא. הפסוק 
שיש עוף ששמו 'קורא', הגונב  (והדברים מובאים ברד"ק)ימיו יעזבנו ובאחריתו יהיה נבל'. ומסביר המדרש בחצי  –ילד, עושה עושר ולא במשפט 

בוהו ולא יכירוהו' ביצים מעופות אחרים, ודוגר עליהם, 'והביצים ההם לכשיבקעו, ויצאו האפרוחים, לא יהיו כמו בניו שילכו אחריו, אלא יעז
שכאשר יוצאים האפרוחים מהביצים עליהם דגר הקורא, כיון שאין הם מכירים בו כמי שהביאם לעולם,  מספר תנחומא, פ' כי תצא)(וכו'. המדרש 

ים אותו, אוכלים הם עולים עליו ומורטים את כנפיו, וכשהוא רוצה אחר כך לברוח אינו יכול, לפי שאין לו כנפיים, וכל חיה או שרץ שמוצא
שגזל על  –: 'מי גרם לו? ים המדרשיאותו, וזה הפירוש שבחצי ימיו הוא עוזב את העולם, ובאחריתו יהיה נבל, שהחיות אוכלות אותו... ומס

      ביצים שאינו שלו'!

ם שהדגר הזה, שאינו יולד, וגונב ביצים של עופות אחרים, אינו מרויח מזה מאומה, ועוזב : כשזה צריך כל מחנך להעביר לחניכיואת המסר ה
את העולם בדרך נוראה, כך לעולם לא תרוויחו מעשיית עושר שלא במשפט, ומי שמרמה את חבירו ומנסה לגזול את כספו, בסופו של דבר 

  (ברכי נפשי)צב של 'באחריתו יהיה נבל'.        כל והבושה שתיגרם לרמאי זה, תביא גם אותו למ-יתגלה הדבר לעין

  רן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"אממבעניני הפרשה שו"ת 

   רה כמו שהי', אם יצא לחירות?האבר בחז שאלה: מה הדין בכה"ג שהאדון יוריד לעבד אחד מראשי אברים, ואח"כ ישתילו לו את 
   תשובה: יצא.

חייב, ויל"ע בכה"ג שקטן הלך לישון סמוך לכלים וישן עד לאחר צאת  שאלה: בב"ק (ד.) איתא שההולך לישן סמוך לכלים ושברם בשינתו
  הכוכבים ושיברם אז כשכבר נעשה גדול, האם י"ל שכיון שנשכב בזמן שהי' קטן הוא פטור?

  קשה לחייבו. תשובה:
   אם יש גם דין קדימה לשכנים שגרים בסמיכות אליו יותר מהגרים בריחוק? פרש"י עניי עירך קודמין לעניי עיר אחרת. יל"ע  ה"תלושאלה: "אם כסף 
 תשובה: מסתבר. 

על ידך. בע"א שלו נמצאת שאתה גורם שיזכר  שאלה: "לא ישמע על פיך" (שמות כ"ג,י"ג) פרש"י שלא תעשה שותפות עם נכרי וישבע לך 
   אסור לעשות עמו שותפות? ויל"ע אם גם בכה"ג דימחול על השבועה 

   תשובה: שמא לא יתרצה אח"כ.
  

    

היו שם מורה ושלושה תלמידים. כל תלמיד החזיק בידם של  בטיול להר תבור, בדרך לפסגת ההר, ראיתי מולי כיתה מאוד מוזרה:
  הכל טיפסו אל התבור?- כמה סך מהם החזיק בידם של חמישה אחרים. ארבעה תלמידים נוספים, וכל אחד

   נ"ישמוליק הופמן   : שם הזוכה   .אשתשובה משבוע שעבר: 

   

         הבת הנכדה דתלולה לינצר –משפחות סלוצקין            משפחת ברוכי להולדת הבן       :מרכז העיר

  להרב אהרן לבל לנשואי הבת        משפחת שרון לאירוסי הבת תורה ומצוות          עול משפחת בוסו להכנס הבן ל

  הנכדה -  גד לאירוסי הבת-ת באמשפחלהרב שמואל לוי לאירוסי הבת                - גני הדר

  בתוך שאר חולי ישראללרפואתו השלימה  שרתואיתמר בן אהילד  עבורהרבו בתפילה ובתחנונים 
  
לשלו  ניתן  לשמחות  דעות  והו לחידות  נות  שלישי פתרו יום  עד   037608833בפקס: ח 

שבועית חידה



 

 

                                                                            

                                                          

  

       

                                      

  

 

 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

       

         

  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                   
 בארה״ב המתגורר לבנו שנסע חרדי יהודי על סיפר מציריך ברייש הרב הגאון
 הרב מספר, ידיעה קיבלתי לפתע. הבן של באיטליז שם לשהות והחל הגאון
 הניראית הגיונית סיבה כל וללא, ופיאותיו זקנו את גזז ההוא שהיהודי, ברייש
 את עצמו מעל לגלח הזה כדבר עשה כיצד ושאלתיהו מכתב לו שיגרתי.לעין

 למרבה אבל.שנה אלפי מזה עמנו את המלווים המובהקים היהודיים הסימנים
, אשתי פטירת לאחר לאמריקה ״הגעתי. לעניין תשובה זה ליהודי היתה הפלא
 בו האיטליז של בעליו שהוא בני אצל כאן משתכן ואני, ברייש להרב השיב
 אל ונתון שמתי, במקום להימצא שהחילותי לאחר קצר זמן, ״והנה.נמצא אני
 ואולי, כשרות׳ ׳משגיח של תקן על זה באיטליז בכוונה אותי הציב שבני ליבי
 שהרי, מצוין הכשר עבורו מהוות שלי והפיאות שהזקן דהיינו, מזה יותר אף

 הניכנס הבשר שכל בטוחים הם, כמוני אדם ורואים יהודים לכאן ניכנסים כאשר
 ״ואז.כך המצב שאין יודע שאני בעוד המהדרין מן למהדרין כשר הוא לאיטליז
, לבני זקוק אני הרי כי, יכול אינני האיטליז את לעזוב. פשוט חשבון עשיתי
 מכשול אהיה שלא כדי מעליי להסיר יכול אני והפיאות הזקן את אבל

 אדם שבו מצב יש שלפעמים מכאן שלומדים המופלא מהלקח לבד...לרבים״
 לפני ביותר אהוב הוא ובעצם, מצוות עול מעליו שפרק כמי לכאורה ויראה
 מכאן למדנו עוד, השם את לקדש היא בפניו העומדת שהמטרה כיוון, חקב״ה

הלא־ הבשר מכירת על רק לא יהיה, האיטליז של בעליו, הבן שיקבל שהעונש
 בגין שבאו אביו של והפיאות הזקן הסרת על גם ייתבע הוא אלא, מהודר

 )יביעו טובך.(זה
 

 מעלה כי מבהיר הינו כאשר, הויתור את מאד עד החשיב ל"זצ שך הרב מרן
 הויתור כי סבר לא הוא אולם. כולן הטובות המידות לכל המפתח הינה זו מרן
 כי אחז הוא! להיפך ...טובות למידות לזכות בכדי לשלם יש אותו מחיר הינו

 עמו שוחח כאשר, בהזדמנות!!מאד עד עצומה וזכות תענוג בגדר הינו הויתור
 הרב התבטא, הציבור מראשי עסקנים שני בין מחלוקת אודות ממקורביו אחד
 של במתיקות מכירים ואינם יודעים אינם ששניהם חבל: "לו ואמר ל"זצ שך

 נמנעת המחלוקת כל היתה – בכך ומכירים זאת יודעים היו אילו!! הויתור
 ויכוח בעת הזולת של לרצונו ההסכמה את רק כולל אינו –' ויתור'וה"!מיסודה

 והמטרות האישיים הרצונות הקרבת את למעשה כולל הויתור... מחלוקת או
 מפגיעה הצלתו ולשם כבודו על שמירה לשם, הזולת של טובתו לשם – העצמיות

 הישיבה) (אורחות!שהיא כל
 

 בתורת בישיבה שלמדתי מזמן בזיכרוני נשאר:ל"זצ ליפקוביץ ל"הגרמי שח
 מהם אחד,עמם בלימוד לדבר יצא, לעילויים שנחשבו שניים היו,  תלמיד שח
 לכיוון אותו הטו הרעות המידות אך, עצומות ידיעות לו והיה עצום שקדן היה
 התחילו מידותיו בלימוד כשדיבר, להתבלט ותאווה לרצון הגאווה למידת -אחר

, ידיעותיו מרוב לדבריו הוכחה ומביא דעתו על עומד היה דבר ומשאמר, לפעול
 עוד השניה והוכחה, ממערב מזרח כרחוק מהנידון רחוקה היתה ההוכחה אך

 תאוות של אש שלהבת אצלו שבוער ראו, הלאה וכן, הראשונה מן עקומה יותר
 התקופה במשך, ולמעשה, עקמומיות הוסיף ראיות להביא שהוסיף ככל. הניצחון

 על מודה של המידה לו חסר היה כי ממנו לצאת צריך שהיה מה ממנו יצא לא
 )דעת אמרי(.   האמת

 

 ןהאחים של לאור ההוצאה הדפיסה, השניה העולם מלחמת לאחר קצר זמן
 בארצות לאור שיצא הראשון ס''הש זה היה, מאוד מהודר ס''ש, שלזינגר זמן

 נאלץ פעם. הופעתו עם מיד רכשו פיינשטיין משה ורבי, רב כה בהידור הברית
, מתלמידיו לאחד תקלה קרתה, לחדר מחוץ ובהיותו, בחיפזון שולחנו את לעזוב

 מהדפוס קבלוה מזמן שלא המהודרת החדשה הגמרא על ניתז דיו ובקבוק
 באותה. נרעשים הם אף היו בחדר והאחרים, עמקות הצטער התלמיד. החדש
 את הרגיע, בנעימות חייך, קרה אשר את בראותו. לחדרו משה רבי שב שעה

 עתה נראית הגמרא וכי, עליו האהוב הצבע הוא כחול כי, לו ואמר, התלמיד
 . ארע לא דבר כאלו ללימודו שב וכך, קודם מאשר יותר נאה

 ) פיינשטיין משה רבי(
 

                                    

                                                                                                              

                      לקט פירושים על פרשת השבוע                
ה ִטים ְוֵאּלֶ ּפָ ׁשְ ר ַהּמִ ים ֲאׁשֶ ׂשִ  שמשפטי הסביר מדובנא המגיד: ִלְפֵניֶהם ּתָ

ה , קשת כמטחוי מזה זה רחוקים הם אומות העולם ומשפטי, ישראל ְוֵאּלֶ

 משפטי אבל, בפועל רצח על רק הם והחוקים המשפטים העולם באומות
 ולכן, לרציחה לבוא שיכול שהיא תכונה מכל האדם את לשרש הם התורה

 לא אם כי, רציחה בכלל הוא חבירו פני המלבין גם ישראל במשפטי
. לרציחה גם לבוא יכול, הזולת את ולהעריך לכבד המידה את ישרש
 ולהשריש, רעה מידה כל ממנו ולהסיר האדם את לזכך התורה דיני ומטרת

 )ומנוחה בית.(המובנים בכל הטוב מידת בו
 
י  בית במכרוהו מדברת הזו הפרשה כי: אומרים חז״ל:ִעְבִרי ֶעֶבד ִתְקֶנה ּכִ

י  פרשת את להתחיל היה הראוי מן לא וכי: ומקשים.גניבתו בעד דין ּכִ

 חנם בשומר או תלוה כסף אם כמו, חסדים גומלי באנשים משפטים
?  גנב מאדם וראשונה בראש להתחיל ולא — אדם לבני טובות שעושה
 התורה אילו: שאמר זיסל שמחה ר׳ מרן, מקלם ל"זצ הסבא בשם ושמעתי
 להתחיל אלא, אחרת השגה לו היתה לא בודאי מאדם נתונה היתה

 בזוי באדם להתחיל ולא  אדם לבני טובות שגומלים חשובים מאנשים
 לאב ואם — בניו ואנחנו ה"מהקב נתונה שהתורה מכיון אבל. הגנב כמו
 ומחפש הגנב על הן דאגותיו וכל מחשבותיו כל הרי, בניו בין גנב בן יש

 לדאוג מה לו אין הטובים לבניו כי הגנב בנו דרך את להיטיב איך עצות
  )דרכי מוסר(..הגנב לבנו עצות ה''הקב מחפש משפטים בהתחלת תיכף לכן

 
א:  א ְיַרּפֵ  צ"הגהאומר  ) פה ק"ב( לרפא לרופא רשות שנתנה מכאןְוַרּפֹ

 הממוסגרת התעודה שלא,לדעת הרופא לע: ל"זצ גלינסקי יעקב' ר
. לרפא הרשות את לו העניקו הבריאות משרד רשיון ולא שבלשכתו

 כמה לפני- ואספר!רשיונו את הוא מקבל, התורה ומנותן מהתורה, ״מכאן״
. לעזוב ומאן, התביית חידק. אליכם לא, באזני השמיעה את איבדתי שנים
, חולי שולחים שכאשר )ע״א נה ע״ז( אומרת הגמרא. עליו טענות לי אין

, הרופא. להישאר רשות קיבל כנראה. מי ידי ועל יצא מתי אותו משביעים
 כתוב מדוע,הרב ״כבוד: שאל אחד יום. במסירות טיפל, מקום מכל

 שלאוהבין,עניתי שלא ראה ״?לגיהנום שברופאים טוב( ע״א פב קידושין)
 לא. מודגשות שפתים בתנועות יותר גבוה בקול השאלה על חזר, שמעתי
 אם. שמעה המחלקה כל. בצעקה וחזר, בשמיעה הרעה שחלה הבין.עניתי

 למה אז. "שמעתי״, שמעתי: "אמרתי. הגברה ציוד יביא לשתוק אמשיך
. לו״״ ואענה, שברופאים הטוב את תביא? לך נוגע זה מה כי"״?עונה אינך
 הטוב אינו שבאמת בדעתו עלה לא לרגע. בדיחה שזו הבין, נפגע לא הוא

 מאשר לו לענות יותר שקל ראיתי.ביקש" ברצינות׳, ״וכעת. שברופאים
 ואומר, יש רבים ״פירושים: לו אמרתי. ממנו מומחים רופאים שיש לשכנעו

 שמים עזרת הוא מבקש. מוגבל שכוחו יודע, קטן רופא ־ מהם אחד לך
 הטוב אבל. עשרה שמונה שבתפלת ״רפאינו״ בברכת ומכוון,ברפואתו

 ולפיכך, שמים עזרת בלי גם לרפאות ובידו, יכול כל הוא סבור שברופאים
 כמנין, ברכות עשרה שבע רק יש שלגביו ונמצא.ב״רפאינו מכוון אינו
 ולכך.בלבד עצמו על הוא סומך כי, לגיהנום אותו שולחים ולכן". ״טוב

 כל שאינך אתה יודע כי. שברופאים הטוב שאינך כשאמרתי התכונתי
 )הגדתו(.שומע״״ איני שעדיין, והראיה. יכול

והנהגותמוסרהשקפהמאמרי

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

                                          

        

 משפטים  דבס"
 911גליון מספר           
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לרפואת דוד בן 
 שושנה הי"ו



         

                                    תורה של בדרכה ורעיונות מחשבה נצנוצי פתגמים                                                                           
 )וכן החזו"א מוואלזין הגר״ח בשם השגור פתגם( יצליח העקשן                                                         

   ) ד נתיב, אמונה שבילי.(שני טבע נעשה הרגל                                                                                      
 )י״ג סי׳ פ״ו שבועות מס׳ רא״ש (.עדותו ירחיק לשקר הרוצה                                       

 )ה״ה פ״י פסחים בירושלמי (.גמור לו אומרים מצוהב המתחיל                                                
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מייל בתגובות הערות והארות 
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 הדין בית של שהדיין יתכן איך: זצ״ל פיק ישעיה ר׳ הרה״ג את פעם שאלו
 כמו, עיוור להיעשות צריך היה הוא הלא, זקנתו לעת חרש נעשה שלו שאלו
: פיק ישעיה ר׳ אמר זה על ?חכמים״ עיני יעוור השוחד ״כי בתורה שכתוב
 את שראו והעיניים שוחד שלקחו, הראשונים שבדורות לדיינים נאמר ״הפסוק

, הדיינים, בתקופתינו־ אבל. מידה כנגד מידה, העונש את קבלו, השוחד כספי
 לכן, שיתנו להם מבטיחים רק הדינים בעלי כי, השוחד את רואים לא כבר

 אבא) של (עולמו ״...מידה כנגד מידה — העונש את האזניים מקבלות
 
 
 

 רוצה מנה לו שיש מי, בידו תאותו ותצי מת אדם אין כי כפל לתשלומי הטעם
 מתאוה הוא היום כל ודאי שבידו במה נסתפק שלא זה גנב כך מאתים הטעם
 )יקר הכלי בשם יצחק ילקוט.(כפל לשלם דינו לכן הכפל תאות

 
 
 

 הבורא את שנזכור והוא, אחת לתכלית הם בעולמנו המתרחשים המאורעות כל
 בב׳ וזהו.  שמו את ונזכיר אליו שנקרא סיבה שיהיו כדי, ובמיוחד. יתברך כל

 הודאה של בקריאה) ב, ודוחק צרה מאיזה להינצל כדי בצעקה)  א, אופנים
 יתמיד שאם, זה בענין ברירה לאדם יש ובאמת. מצרותיו והצלתו הצלחותיו על

 מתוך לצעוק הצורך יתמעט, ובהתרגשות בהתפעלות; ה בשם בהודיה לקרוא
 כדי, אליו שנקרא הוא ה׳ רצון, כך ובין כך בין אבל. חלילה, צרה של ההכרח
 ״עשה)'נצור׳ באלוקי( מבקשים שאנו במה הביאור וזהו.תמיד יתב׳ אותו שנזכור
 על מקבלים שאנו, התכלית יתקיים בקשתינו שתעשה ידי שעל, שמך״ למען

 היה אם כמו, שמך יתפרסם הצרה בלי וגם שמך שנזכיר,שמך״ ״למען עצמינו
 מספיק אינו, ומאידך.מצרה ההצלה על להודות או מהצרה להינצל לזעוק צורך

, הודאה של הקריאה פעולת בדוקא רוצה הקב״ה אלא, בלבו המחשבה
 בעת לעמו ״ועונה,חז״ל שתיקנו הנוסח וזהו. בפה שתהיה להצלה והצעקה
 וממלא עונה מתי, בדבר יש תנאי, פירוש )שחרית, גאולה(אליו״ שועם

, אקרא ביום כוסי מנת עולם״ ב״אדון אומרים וכן. אליו שועה כשיש, מבוקשינו
 הזכירה תכלית, כן על כי קריאה כשיש היינו,אקרא ביום, כוסי מנת הקב״ה מתי
 האדם תכלית זהו אשר, יתברך בהבורא חושית להכרה ידה על שנגיע הוא

 הקריאה, ולזאת. פנימיותו יתרשם בפה הקריאה ידי ועל. האמתי ושלימותו
 תהיה הקריאה וכאשר.ולחוץ משפה שתהיה ולא, הלב מעומק לבוא צריכה
 ויתקרב עליו אמתי רושם יעשה זה, הלב ובהתפעלות בהתרגשות היינו, לבבית

 )ל''זצ מילר אביגדור' ר צ''להגה אורה שערי(                     .          יתברך הבורא אל

 
 
 

 מלאכה דאורייתא שמותר לעשותה לכתחילה בשבת,  היכן מצינו:  שאלה:

 אך ביום טוב אסור לעשותה?

חולה מסוכן הצריך לפרי, אלא שאין בביתו פירות תלושים, אלא  : תשובה:

מחוברים לאילן, ובבית חבירו יש פירות תלושים, אלא שמפרידה רשות הרבים 
בין ביתו לבית חבירו. ונמצא שבשבת מוטב שיקצור המחובר מאשר יעבור על 

מהמחובר ויקח את  והוצאה. אבל ביום טוב אסור לקצורב׳ מלאכות ־ הכנסה 
  )(ספר החזון לבעל האגור  תלוש, שהרי אין איסור הוצאה ביום טוב.ה

 .(תורתך שעשועי)

איך: זצ״לפיקישעיהר׳הרה״גת
היההואהלא, זקנתולעתחרששה
ע?חכמים״עינייעוורהשוחד״כי

םבעלכ, השוחדת נ מברקהד
״...מידהכנגדמידה—העונשאת

ביתאותוותצימתאדםאיןכיכפל
ודשבידובמהנסתפקשלאזהגנבך

דינו
דא

יקרהכליבשםיצחקילקוט.(כפללשלםו

וה,אחתלתכליתהםבעולמנורחשים
ונזכאליושנקראסיבהשיהיוכדי,
ב,ודוחקצרהמאיזהלהינצלכדיה

דובמהנסתפקשלאזהנב ודשב
יהכליבשםיצחקילקוט(כפללשלםו

    

)

תורהשלבדרכהורעיונותמחשבהנצנוציפתגמים

ֵמי ְתּגָ ֵמיִמּפִ ְתּגָ  ְיָתאאֹורַ  ִמּפִ

))

ָרֵאל יקוֱאלֹ' ה ָאַמר ּכֹה י ָאֹנִכי ִיׂשְ ַרּתִ יֹום ֲאבֹוֵתיֶכם ֶאת ְבִרית ּכָ  אֹוָתם הֹוִצִאי ּבְ

 באחת סיפר, זצ״ל יודלביץ שבתאי ר׳ הרה״צ מישרים המגיד: ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ ּכֹה

 תלמידת בת לו שהיתה, למחצה חרדי יהודי התגורר שבשכנותו: הדרשות
', וכו מתמטיקה כמו חול במקצועות מוכשרת שהיתה ומכיון. יעקב -בית ביה״ס
 היתה המקצועית הרמה ששם., ״הדתי״ לתיכון ביתו את לשלוח האב העדיף
 אליו ופנה, זצ״ל שבתאי לר׳ הדבר נודע אכן. בית־יעקב מסמינר גבוהה

 זה למוסד להכניסה תעז אל, דורש אתה בתך טובת אם! אנא. בתחנונים
 מכיר! רבי: האב השיב.מהשקפתך לחלוטין שונה התלמידות של שההשקפה

 לעמוד היא ומסוגלת. חזק אופי בעלת שהיא אני ויודע, היטב בתי את אני
 לאחר. הרב של לתחנוניו ליבו שת לא ואכן. לשוטפה שינסו הזרמים כל בפני

 בבית הטלפון מצלצל, פסח ערב שהוא, בניסן עשר ארבעה ה׳ ביום, שנים 4-כ
 נשמע הוא והפעם.נערה אותה של אביה יותר ולא פחות לא, הקו ועל הרב
! שבתאי ר׳: בשאלה שוב הרב אל פונה חלושה ענות ובקול. אחרת״ ״קצת
 בתי. מגרונו יוצאת גדולה אנחה וקול גדולה במבוכה אני נתון! לי עזור

 יחד אבל, לליל־הסדר הביתה באה אני: לי והודיעה בבקר היום אלי התקשרה
 אצל סדר נערך כיצד פעם שיראה. גוי בריטי קצין. מאד חשוב אורח עם

 השחרור מלחמת בתקופת זה היה כי, אציין. [להתגייר ירצה אולי, היהודים
 איך! שבתאי ר׳, הא.] רבים בריטים חיילים ירושלים בחוצות שהסתובבו תש״ח
 סיפר. [שהיה קטן בסיפור לו השבתי?הזאת מהבעיה יוצאים איך? מזה יוצאים

 פרנסתו את איבד, סוחר שהיה דהו מאן, שבפולין העיירות באחת.] שבתאי ר׳
 הקיצין כל שכלו וכשראה. בתוהו עלה קטן עסק איזה למצוא מאמציו וכל

 הרע מה בעצם: בליבו ואמר.במוחו עלתה יאוש מחשבת, בבית מציק והרעב
 דירות אל בסתר בלילות אלך. הבאים מעשיו לתכנן והחל? גנב להיות בזה

 לגנוב י ומה. בו לכרסם החל ופחד נוקפו לבו ברם.רב שלל ואקבץ, הגויים
 שלא ממנו אבקש, הרב יתפסני אם גרוע הכי ובמקרה שבעיר הרבנים אצל

 אך. הם רחמנים הרבנים כי, למשטרה אותי ימסור לא וודאי /ה חילול יעשה
 לא שהרבנים היינו, השחר עד בבתיהם דולקים הנרות הלילות בכל! עקא דא

 בליל לגנוב אלך. במוחו רעיון לו עלה ושוב? ? עושים מה אז. לישון הולכים
 בשבת ״שינה והרי. לישון הולך הרב גם וודאי שאז, הלילה חצות אחר שבת

 רב[ דאתרא המרא של לביתו סמוך ולכשהגיע. מעשה ועשה חשב.תענוג״
. האח של הארובה דרך זולת נכונה גישה מצא ולא עבר לכל הביט] העיר

 הפשיט? עשה מה.דרכו אכנס א״כ, דולק לא וודאי התנור שבת שבליל ומכירן
 ראש אל טיפס היולדו כביום וערום, הארובה מפיח יתלכלכו לבל בגדיו כל

, והרב. התנור לבטן למטה היישר והחליק הצר הפתח דרך חדר, הארובה
 אשר הגלגולים תקון תורת את הקדוש האר״י בספרי ולמד ישב העת באותה

 התנורים מפיח, כולו ומפויח ערום מופיע לפעמים שהגלגול נאמר השאר בין
 לא, היה דרכו בראשית ורק, בנושא התנסה טרם שהרב, ומכיון. שבגיהנום

 שהרב הבחין כאשר מהתנור הגנב יצא אך.לתיקון גלגול ׳'ד לו שישלח ציפה
 יוצאיםאיך: ספונטנית בזעקה פרץ ובבהלה. למולו ממש ונמצא לחלוטין ער

 שמתארו כפי בדיוק נראה שהיה בגלגול שמדובר לרגע שחשב הרב??מכאן
 כאחד ושניהם?? לכאן נכנסת איך לעברו וזעק בבהלה נתקף, בספרו ז״ל האר״י
 שנים ארבע לאחר כעת אלי בא אתה?? יהודי ר׳ הבנת.זה לעבר זה צועקים
 שואל ואני. גוי קצין חבר יש שלבתך, המכאיבה מהפרשיה יוצאים איך לשאול

 שמעת לא ומדוע. זה למקום תכנס אל! הזהרתיך והרי? הזה למצב נכנסת איך
 עד לאט לאט, כארס מחלחלת השלילית שההשפעה היטב ידעת והרי? בקולי

 )דשא נאות!(נוגדנים לפתח למדה היא כי, לזה מתרגלת שהנפש
( .(תורתך שעשוע

לאורהשערי(                 .          

מלאכה דאורייתא שמותר לעשמצינו

ר לעשותה?

המעונינים לתרום 
אפשר להפצת העלון 

לצלם את העלון או 
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1 גיליון מס. 511שבת קודש  פרשת משפטים

ל ֶעֶרב ל ּבֶֹקר, ּתוָֹרה שֶׁ ּתוָֹרה שֶׁ

רק לפני שבוע, בפרשת יתרו, סיימנו במעמד הנשגב של מתן תורה, המעמד 
נורא  ויפה,  חגיגי  כך  כל  הכל  העולם.  בזה  פעם  אי  שהיה  ביותר  והנורא  הגדול 
אמה  עברי,  עבד  חגיגי.  פחות  כבר  זה  משפטים,  בפרשת  השבוע,  ואילו  הוד. 
עבריה, מכה אביו ואמו, מקלל אביו ואמו, גנב, מכה איש ומת, דברים קשים. אי 
אפשר להיות כל הזמן במעמד הנשגב של מתן תורה. זה נקרא רבוי אור. פרשת 
משפטים שומרת עלינו מפני רבוי אור. צריך להכניס את התורה הקדושה אל 
החיים.  תוך  אל  היצר,  מלחמת  לחברו,  אדם  בין  ומתן,  משא  הבית,  ענייני  תוך 
זאת גדולתה של התורה. שהיא מעלה אותנו מעלה מעלה, לכל יהודי יש הרי 
תקופות של התעלות, והיא נמצאת אתנו גם כשאנחנו למטה למטה, בתחתית 

ההר.

"באותה שעה ראשונה ששמעו ישראל את המשפטים, מה הם ועל מה הם, 
היו דומים כמי ששומע רעם ביום בהיר, וכמי שרגליו כבר דרכו בשמים, ופתאום 
שערי שמים נפתחים תחתיו, והוא נופל ויורד עד תהום תחתית, וכמו שחשך 
עליו עולמו בצהרי יום. ואף על פי כן, זאת תורת האדם. היא שפלותו של האדם, 
שהתורה מעידה עליו שעשוי הוא  לירד לעמקי שאול גם לאחר שעלה שחקים. 
בכל  עמו  ובאה  מקום  בכל  אותו  מלווה  שהתורה  האדם,  של  גדולתו  גם  והיא 
ירידותיו, וכיון שהוא נשבע לה שבועת אמונים פעם אחת ובכל כוחו, שוב אינה 
עצמו  את  הוא  אם  וגם  ותיקון,  תשובה  של  חתירות  לו  וחותרת  ממנו  מרפה 

מוריד שאול - ויעל! 

תורה של בוקר ותורה של ערב כרוכות יחד ירדו לישראל" (ספר הפרשיות).

רק לא להתייאש. גם כשאנחנו בתורה של ערב, אנחנו עדיין בתוך מסגרת. 
לא  פוסקים  שגם  החושך,  בשיא  כשאנחנו  ואפילו  פוסקים,  יש  הלכות,  יש 
בחושך,  אתנו.  נמצא  ה'  שם  דוקא  חשוך,  הכל  סגור,  הכל  לנו,  לעזור  יכולים 

בס"ד

שבת קודש   כז' טבת, תשע"ו
פרשת משפטים

ִשׂים ִלְפֵניֶהם" (כא, א) ר תָּ ִטים ֲאשֶׁ פָּ שְׁ ה ַהמִּ "ְוֵאלֶּ

בחלל הפנוי, בתוך הצרות, בתוך היסורים, כשלא מאבדים תקווה, כשמרימים 
גדול.  הכי  האור  את  לקבל  אפשר  אמונה,  על  שם  גם  כששומרים  הראש,  את 
יתברך  השם  הקשר,  את  לאבד  לא  מתאמץ  כשאתה  האלה,  הקשים  בזמנים 

מתפאר בך במיוחד.

רוב בני האדם נמצאים רוב הזמן שלהם בחלל הפנוי. למה? מכיון שאפילו 
שהם מברכים, או מתפללים, הם לא בדיוק מרגישים את ה'. כשלא מרגישים 
את ה' זה נקרא חלל הפנוי. ה' הזיז עצמו לצדדים ואומר לנו: תחפשו אותי. כל 
העולם הזה זה עולם נעלם. מחוברים אל ה' ומתבלבלים ושוכחים ושוב חוזרים 
להיות בחבור. לא רואים את ה', לא מרגישים את ה', אך בכל זאת יש שם קצת 
אור, ה' מתחבא שם... כשאדם הכי רחוק מה', כשהוא פונה אל ה' מהחלל הזה 
וזועק - ה' מה יהיה איתי? ה' למה עזבת אותי? אז ה' מייד יורד אליו, מתייצב. 
אני אוהב אותך, אתה ילד שלי עם כל העבירות שעשית. זה כמו ילד שרץ אל 
אם  אך  סטירות.  שתי  לו  נותן  שלו  האבא  להסתכל,  בלי  זהירות,  בלי  הכביש 
מטפל  אותו,  מנשק  אותו,  מיד מחבק  נפגע, אפילו קלות, האבא  חלילה הילד 
בו, לוקח אותו לעזרה ראשונה. אולי עוד כמה חודשים הוא יגיד לו משהו, אבל 
עכשיו... אך אי אפשר להישאר כל הזמן במקום הזה. כי לא כל הזמן ה' יטפל 
בי,  ילטף אותי, יקח אותי על הידיים. אני צריך מעכשיו לקחת את עצמי בידיים, 
להתחיל לעשות דברים בעצמי. אני צריך לזכור שאני חלק אלוק ממעל, אני לא 

כזה גרוע, אני מתחיל עכשיו התחלה חדשה.

ה' ברא את העולם כדי שידעו ממנו. ואיך ידעו ממנו? עם שכל לא ידעו ממנו. 
אותו,  רואים  לא  ששם  פנוי  חלל  עשה  הוא  עשה,  הוא  מה  אז  אמונה.  עם  רק 
לשם צריך אמונה. הכל לא הולך לי, הכל קשה לי, הכל יבש לי, אני לא מרגיש 
שהשי"ת  אמונה  הבריאה.  של  היסוד  זה  האמונה  אמונה!  כן?  מה  אבל  כלום. 
הוא מנהיג את הכל כאן, הוא מסובב כל הסיבות, זה המהלך שהקב"ה מוביל 

אותך ואתה צריך להאמין באמונה שלמה שזה הכי טוב בשבילך.

גיליון מס. 511

רבי אליעזר אומר: אם יש דין למטה, אין דין למעלה, ואם אין דין למטה, יש דין למעלה. כיצד? אם יעשו בני ישראל את הדין מלמטה - אין מידת הדין נעשית 
מלמעלה. לפיכך אמר הקב"ה : שמרו את המשפט שלא תגרמו לי לעשות משפט מלמעלה, שנאמר : "ואלה המשפטים" (מדרש תנחומא ה).

 דברי התורה שבגיליון מוקדשים 

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

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

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

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

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

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

זכריה (יחיא) ומרים, מוריס בן סימי, פיבי בת תמוי, אברהם 
בן חנה ופנחס, משה בן סמדר, סיגלית בת מירה, בוריס בן 

סבטלנה, דליה בת שושנה

ת.נ.צ.ב.ה



אור האמונה  כז' טבת, תשע"ו גיליון מס. 2511

כדי שתתקרב אליו יתברך. הוא יודע טוב מאד מה שהוא עושה איתך. אי אפשר 
להגיע אל הפרי בלי לעבור דרך הקליפה. "אחור וקדם צרתני". הנשמה רוצה את 
הקדם. קדימה, מספיק להיות אחורה, רוצים קדימה. אבל אי אפשר בלי אחור. 
מה זה אחור? זה לעשות את הדברים בלי להרגיש כלום וזו העבודה הכי חשובה 
אצל הקב"ה. לפני כל קדם יש הרבה עבודה של אחור. לא מרגישים כלום. לא 

מרגישים שום דבר. ובכל זאת ממשיכים וממשיכים ועושים את העבודה.

לא  והוא  לו  חשוך  הכל  אם  אפילו  הפשוטות  בעבודות  לשמוח  צריך  אדם 
מרגיש כלום. הקב"ה רוצה שתכין את הכלים לקבל את האור שנקרא קדם על 

ידי עבודה של אחור.

אדם, בתוך כל הצרות שלו, בתוך כל היסורים שלו, בתוך כל הבלבולים, בתוך 
את  יותר  לסבול  יכול  לא  כבר  כשאדם  להיות,  שיכולים  קשים  הכי  הנסיונות 
המציאות שלו, הוא יכול עם איזו מחשבה טובה, עם איזה לימוד כף זכות, עם 
איזה ויתור קטן, עם איזה כעס שהוא רוצה לבטל אותו, עם איזה הרהור תשובה 
שהוא מהרהר, הוא יכול לחזור לחבור שלו עם ה' . אתה לא יכול לעשות דברים 

גדולים? תעשה דבר קטן. תתפלל שמחר תוכל.

אדם צריך לשמוח עם הקצת שהוא עושה ולהודות לה'. אדם רואה שהוא 
הוא  בדעתו,  נופל  הוא  אז  שלו,  והכיסופים  הרצונות  את  לממש  מצליח  לא 
נחלש, מתייאש. הוא לא שמח בזה שהוא הולך עם ציצית, שהוא מניח תפילין, 

שיש לו כיפה, שהוא לומד קצת, לזה הוא לא שם לב.

התורה  זו  כולנו,  את  אותנו,  מחיה  שהיא  רבינו,  של  מפורסמת  הכי  התורה 
שמדברת על הכבוד האלוקי שנמצא בכל יהודי ויהודי. אתה כבר מיואש, אתה 
לא שווה, אתה לא מכוון בתפילה, אתה אוכל מה שלא צריך, אתה מבזבז  את 
בשר  אנחנו  כי  שטויות  עושים  הרי  כולנו  שטויות,  מיני  כל  עושה  אתה  הכסף, 

ודם, אז בשבילך חיבר רבינו את התורה שאומרת - אזמרה לאלוקי בעודי.

שאין  וחושבים  ברוחם  שנופלים  לאנשים  נכתבה  בעודי  לאלוקי  אזמרה 
להם כוחות, שהם לא מסוגלים להגיע, שהם לא כל כך שווים, או אנחנו שווים 
אזמרה  של  הזאת  התורה  אז  כמותנו,  מוצלח  לא  הוא  שווה,  לא  השני  אבל 
מעט  עוד  בי.  שיש  טוב  המעט  בעוד  בעודי.  לאלוקי  אזמרה  ואומרת:  באה 
קטנה  הקטנה  הזאת,  בנקודה  תתבונן  ואיננו.  מקומו  על  והתבוננת  רשע  ואין 
קטנה, ששמה הוא לא רשע, ותראה פתאום שאין רשע, שהוא צדיק, שהנקודה 
הקטנה הזאת זאת המציאות שלו, וכל הדברים הרעים לא קיימים. ככה תעשה 
עם החבר וככה תעשה עם עצמך. תסתכל בעוד מעט טוב שיש בך כדי שתאמין 
שאתה יכול, תאמין שיש בך, תאמין שאתה שווה, תאמין שאתה יכול לעשות 
עוד משהו, אחד, קטן, להגיד שהכל נהיה בדברו בכוונה, משהו אחד אתה יכול. 
אפילו שאתה עייף ויגע ואתה כזה מוכה גורל, וה' עשה לך בגורל כאלה צרות. 
צדיק,  בטוח  אתה  ששמה  רשע,  ואין  מעט  שעוד  הזאת  הנקודה  את  תחפש 
ששמה אתה לא רשע, והנקודה הזאת תחיה את נפשך, הנקודה הזאת תקפיץ 

אותך מתורה של ערב, לתורה של בוקר.

אין יהודי שהוא רשע גמור. לכל יהודי, רחוק ככל שיהיה, יש נקודה קטנה 
קטנה ועמוקה עמוקה, ששם הוא צדיק, ששם הוא רוצה את השם.

אנשים חטאו, ונכשלו, וקלקלו, ופשעו ואחר כך הבנים שלהם חזרו ולפעמים 
הם בעצמם חזרו. הכל בזכות הנקודה הזאת. נקודה שהיא עמידה ומתקיימת 
עד סוף כל הדורות. כמו שהתינוק רוצה את האמא שלו, רץ כל הזמן אל האמא 
אבל  ה'  את  שרצתה  טובה,  חיה  הרבנית  גם  ה'.  את  רוצה  העולם  כל  כך  שלו, 

להגיע אליו למעלה, לשמים. ולהלן הסיפור שלה:

ברכה עד בלי די?!

יורד  כששלג  החורף  של  בעיצומו  אליך  כותב  אני  ולדר.  חיים  אדון  לכבוד 
פשוט  לא  זה  מהבית.  יוצאים  לא  כמעט  ואני  רעייתי  כאלה,  בימים  בחוץ. 

שאתה  ואפילו  אחרים,  את  ולא  עצמך  את  לא  אחד,  אף  מאשים  לא  אתה 
לא מרגיש כלום, אתה ממשיך וממשיך ועושה את העבודה. עוד פעם אומרים 
את הברכות, ועוד פעם מתפללים, ועוד פעם מתאמצים לחייך גם כשאין לנו 
חיוך. זה מה שהקב"ה רוצה. את העבודה הזו, שאדם עושה את הדברים שצריך 

לעשות בלי להרגיש כלום.

במעמקים החשוכים ביותר, שם מסתתר האור הגבוה ביותר. 

רבינו  של  הסתלקותו  בטרם  ספורים  חודשים  נחמו,  בשבת  תק"ע,  בשנת 
הקדוש, הוא היה אז במצב של הסתלקות כל המוחין, הוא אמר שכל ההשגות 
וכל הידיעות, הכל נעלם לו, "אין אני יודע עתה כלום, כלום ממש", ומשם דווקא, 
ממקום זה, בחר רבנו הקדוש לזעוק את זעקתו, הזעקה הניצחית, המהדהדת 
הבור,  מתחתית  משם,  כלל!  בעולם  יאוש  אין  גיוואלד,  הזה:  היום  עצם  עד 
שהיאוש  ללמדנו  תתייאש!  אל  קריאתו:  את  לנו  להשמיע  בחר  הפנוי,  מהחלל 
ששם  נמצא?  לא  ה'  ששם  מקום  יש  שכאלה.  במקומות  גם  כלל,  קיים  אינו 
אנחנו לבד? אין! אני איתך גם שם, בחושך הגדול הזה שאתה נמצא בו, במקום 
פורשים  לא  לעולם  תלך.  אשר  בכל  איתך  הנני  בכלל.  אותי  מרגיש  לא  שאתה 
את  למצוא  אותו.  לחפש  צריך  איתנו.  תמיד  יתברך  ה'  הקב"ה.  של  ממחיצתו 

הדרך להתחבר אליו מחדש.

בן אדם משתתף במעמד הקדוש והנשגב של מתן תורה, מתרומם לדרגת 
מלאך ממש, ונופל ח"ו למצב של עבדות. עבד עברי. המצב השפל ביותר אליו 
עלול לצנוח איש יהודי. והעבדות הקשה ביותר היא העבדות ליצרים, לתאוות. 
אלה  איתם,  להתמודד  קשה  כך  כשכל  עלינו,  מתגברים  והיצרים  כשהטבעים 
הגוף.  מיסורי  כמה  פי  גדולים  הנפש  יסורי  לאדם.  שיש  גדולים  הכי  היסורים 
אדם  רחמים.  בלי  בו  שרודה  ליצר  עבד  הוא  פנימית,  חירות  לו  אין  כזה  אדם 
יכול להיות גיבור ותקיף ולשלוט על יצריו אך בה בשעה, בנושא מסויים, הוא 
אסור לחלוטין בידי עצמו, חסר אונים לחלוטין. התרופה שלנו למלחמת היצר 
כוח  לי  תן  הזו,  מהתאווה  אותי  תציל  עולם  של  רבונו  ה'.  אל  התפילות  רק  זה 
להתגבר, הטעימני טעם קדושה כדי שאזכה לראות שכל דבר אחר הוא כל כך 

תפל וחסר טעם.

הגוף  את  להפוך  החיים.  של  המאבק  זה  הגוף,  על  הנשמה  את  להמליך 
לקודש קודשים לה'. "ואנשי קודש תהיון לי" (כב,ל).

רוצים  לבכות,  ורוצים  ה',  את  מרגישים  אנחנו  כשפתאום  חסד,  ברגעי 
פתאום  נס,  איזה  רואים  פתאום  התפילה,  של   המילים  בתוך  לפניו  להשתפך 
מרגישים את ה' בתוך כל הצרות שלנו, זה כזה עונג רוחני, זאת התשובה ליצרים 
ולתאוות. כל החושך שבעולם נהפך אז לאור. יהודי צריך להתפלל על הקדושה, 

לרצות את הקדושה, להאמין שהקדושה היא השער שלו להגיע להקב"ה.

הקדושה היא גם קבלת עול מלכות שמים, היא האמונה הקדושה. אם אדם 
פורק מעליו עול מלכות שמים ושם את עצמו מעל הכל, שוב אין מחסום אמיתי 
בפני יצריו. אפילו יהודי ירא שמים מתפלל "אל תביאני לידי נסיון", קל וחומר 
כשאדם יוצא למאבקי החיים בלי הכוח המרסן והמגן של האמונה הקדושה. 
האמונה משמעותה שיש בעל בית לעולם, שלא אנחנו מחליטים מה מותר ומה 

אסור. כשאדם מבין ומקבל את זה, זה נותן לו כוח, זה שם לו גבולות.

צריך משהו יותר חזק מהאדם עצמו כי השכל יכול תמיד למצוא צידוקים 
לכל דבר. והדבר היותר חזק זה האמונה בבורא עולם.

כל הדרך של עבודת השם היא דרך של עליות וירידות. רגעים של התעלות 
שהכל  כסדר,  אצלו  הולך  שהכל  אחד  אין  ונפילה.  כשלון  רגעי  לצד  ודביקות 
אין  הכיוונים.  מכל  שעובר.  מה  עליו  עובר  אחד  כל  התוכנית.  לפי  אצלו  הולך 
לעבור  צריך  אתה  מה  בדיוק  יודע  עולם  שבורא  לזכור  רק  צריך  הנפש.  מנוחת 
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בגילנו לצאת בחורף. וגם לא פשוט שנכנסים אנשים לכאן, כי אנחנו זוג זקנים 
שיכולים להידבק ואם אתה שואל מי נכנס לכאן אתה שוכח את עשרת ילדיי 
ולא רוצה לנקוב במספרם של נכדיי וניניי ובני ניניי. אז מדוע אני כותב לך? כי 
השלג הזה מזכיר לי סיפור שאני לא מבין איך הוא נשכח ממני. אשתי אומרת 
לפני  ירושלמי  שלג  של  ביום  מתחיל  הזה  הסיפור  כי  הזמן.  עם  קפא  שכנראה 

שנים רבות. אני מדבר איתך על מאה שלושים ושתיים שנים אחורה.

מה  בשכונה,  בזהירות  הולך  אני  הגדול,  השלג  של  בעיצומו  תשל"ה,  בשנת 
שלא הייתי מעז לעשות היום, ופוגש בדרכי את ידידי ר' זלמן כהן משערי חסד, 

הולך במהירות ונראה מוטרד במקצת.

אני אומר לו "ר' זלמן, לאן אתה ממהר? אתה יכול חלילה להחליק בשלג". 
הזעיק  הויזמן  חיים  ר'  חתני  לי, "כי  ענה  הזה",  בשלג  אותך  פוגש  שאני  "טוב 
אותי לביתה של הרבנית חיה טובה". כמובן שהדבר מעורר את סקרנותי, שכן 
איני יכול למצוא את הקשר בין הרבנית חיה טובה לחיים הויזמן שהיה אז צעיר 
בגיל  מופלגת  קשישה  היא  הנ"ל  טובה  שחיה  להזכיר  שוכח  אני  שכן  יחסית. 
104 שנים, למרות מצבה הרעוע מזה חמישים שנה. למען האמת, מזה עשרות 
שנים צופים כל הרופאים את המעבר של חיה טובה בחודשים הקרובים לעולם 
"שכולו טוב", אך בינתיים הרופאים שאמרו לה את זה כבר הלכו בעצמם לאותו 
המיועד  רע,  שכולו  לעולם  הלכו  אחרים  לשם.  הגיעה  טרם  שהיא  וגילו  עולם 
ל"טוב שברופאים", אך תחתם הגיעו תמיד רופאים חדשים עם אותה תחזית 
שתמיד לא התגשמה. חיה טובה חיה ונושמת. אם כי היא סובלת מאינספור 
עד  לחיות  ממשיכה  היא  אך  שמונים,  בני  צעירים  ממיתות  היו  שרובן  מחלות 
טובה  חיה  שאותה  מסתבר  הכלל,  שהרימו.  הידיים  את  הורידו  שהרופאים 
מבקשת מחיים הויזמן לזמן עשרה אנשים לביתה בבתי ויטינברג כדי לעשות 
התרת נדרים, זלמן ידידי מבקש ממני להצטרף להיות "צנטר" (עשירי). אני רק 
מבקש מזלמן לסור לרגע לביתי כדי לקחת את רעייתי, מאחר ויש ביננו הסכם 

שלא יוצאים להרפתקאות מבלי שנשתתף בהן שנינו.

שם  ומוצאים  השבת  לככר  סמוך  ויטנברג,  לבתי  מגיעים  אנחנו  ובאמת 
עתיקה  כורסא  על  יושבת  טובה  חיה  ואת  בינתיים  שהתאסף  מניין  כמעט 

ומבקשת לספר לנו את הסיפור שבגללו היא נאלצת לבצע התרת נדרים.

הספור התחיל ב 1883 שהיתה שנה מושלגת במיוחד. היא היתה אז ילדה 
בת 12 והביטה דרך החלון על השלג. לפתע היא רואה את דמותו של רבי יוסף 
היא  בשלג.  מהלכת  בירושלים  החרדית  העדה  של  רבה  זצ"ל,  זוננפלד  חיים 
על  דמותו  את  ראתה  כשהגיעה  ואכן  לרחוב  בריצה  ויצאה  יפול  שמא  חששה 

השלג.

בחוץ אף נפש חיה, השלג היכה בעוז והיה החשש שבתוך כמה דקות יכסה 
את רבי יוסף חיים. הילדה חיה טובה לא היססה. היא רצה לכמה בתים סמוכים 

וצעקה: "הרב זוננפלד געפאלן זאל העלפן". (הרב נפל צריך לעזור לו).

חיים  יוסף  רבי  אל  ונגשו  החוצה  יצאו  צעקותיה  את  ששמעו  תושבים  שני 
היו  וחברותיה  היא  שכן  ניסיון  היה  טובה  לחיה  הצליחו.  לא  אך  להקימו  וניסו 
מחליקות בשלג כמה פעמים ביום, והם פיתחו שיטה להתגבר על הכובד ועל 

השלג המחליק ולהקים ילדה שנפלה.

(אתה  פיס"  די  עם  "האלט  להם.  אומרת  היא  לכאן)  (בואו  א'הער"  "קימט 
שלו)  הגב  את  תישר  (ואתה  פלייצעס"  זיין  גלייך  מאכט  הרגליים). "ודי  את  לו  תחזיק 

הידיים).  עם  אותו  תמשכו  (ושניכם  ענט"  זיינע  מיט  שלעפט'ם  ביידע  אלע  "ייעצט 
למרבה  רגליו,  על  חיים  יוסף  רבי  את  להקים  הצליחו  ואכן  כדבריה,  עשו  הם 
בעזרת  לפסוע  להמשיך  היה  יכול  והוא  לשבר  לו  גרמה  לא  הנפילה  השמחה 
רבי  של  קולו  את  שמע  אז  אך  לביתה  לחזור  החלה  טובה  חיה  לצידו.  השניים 
"איך  אותי?)  שומעת  את  (יילדה,  מיך?"  הערסט  די  "מיידלע,  זוננפלד.  חיים  יוסף 

דערלייבן  אין  יארן  גיזונטע  אין  גיטא  לאנגע  זיין  זויכה  זאלסט  די  דיר  וינשט 
משיח'ן " (אני  מברך אותך שתזכי לחיים ארוכים וטובים ושתזכי לחיות עד עד בוא המשיח). 
לא  ואפילו  לבית  רצה  והיא  חשוב  כך  כל  מרב  ברכה  לקבל  שמחה  טובה  חיה 

טרחה לספר להוריה על האירוע ועל הברכה המיוחדת שקיבלה.

נולד  ובשנת 1924  ילדים,  וילדה  התחתנה  גדלה,  טובה  חיה  חלפו,  השנים 
נכדה הראשון. רבי יוסף חיים זוננפלד היה הסנדק בברית. בשנת תרצ"ב (1932), 
כשהיתה חיה טובה בת 57, הסתלק רבי יוסף חיים זוננפלד לבית עולמו. חיה 
חולנית  היתה  אז  כבר  האחרונה.  בדרכו  אותו  שליוו  האלפים  בין  היתה  טובה 
וספק שאלה, ספק חייכה לעצמה לנוכח זיכרון הברכה. היא אמרה בינה לבין 

עצמה: "לאריכות ימים לא נראה שאזכה, כנראה שמשיח יבוא במהרה".

השנים חולפות ומשיח לא בא. בשנת תש"ח (1948) חיה טובה היתה בגיל 77 
חיה ונושמת (גם אם בקושי) כנגד כל תחזיות הרופאים, היו לה כבר נינים בני 
שמונה והיא עדיין חיכתה כמו כל יהודי, אולי קצת יותר מכל יהודי כל יום לבוא 
המשיח. בשנת תשל"א (1971) הגיעה חיה טובה לגיל מאה. אמנם היו לה כבר 
בני נינים בני 18, אך כוחה כשל. היא איבדה בן ובת שנפטרו בשנות השבעים 
לחייהם ומחלות שונות פקדו אותה, מחלות שכל אחת מהן היתה ממיתה בן 
אדם רגיל, אבל חיה טובה לא היתה אדם רגיל. היא היתה אדם שזכה לברכתו 

של רבי יוסף חיים זוננפלד. 

ושמיעתה  התעוורה  טובה  חיה  ממש,  של  סיוט  היו  הבאות  השנים 
ייחלה  וכבר  ויסורים  מחלות  חריף,  נשימה  מקוצר  סבלה  היא  התערערה. 
לכולם  מאחל  אני  ולדר  חיים  אדון  נפטרו.  שכבר  וילדיה  בעלה  עם  להתאחד 
וזה  לחיות"  כח  "אין  של  למצב  יגיעו  שלא  כזו  בבריאות  אבל  ימים  אריכות 
את  פגשתי  בה  השנה   ,(1975) תשל"ה  בשנת  טובה  חיה  הגיעה  אליו  המצב 
לשם,  הגענו  בקשתה.  פי  על  בביתה  למניין  להצטרף  ממני  שביקש  כהן  זלמן 
ובעוד  לחייהם  השמונים  בשנות  ובתה  בבנה  מוקפת  כורסא  על  ישבה  היא 
כמה נכדים מגילאים שונים. היא היתה צלולה וסיפרה לנו באיטיות על ברכתו 
החלה  כאן  אבל  העבר,  על  ותודה  ברכה  ונשאה  זוננפלד,  חיים  יוסף  רבי  של 
סובלת  (אני  ייסורים  מיט  גרענק  לייד,  "איך  המילים:  באלה  לנו  ואמרה  לבכות 
פון  בעט  איך  לסחוב)  כוח  לי  (אין  שלעפן  כח  קיין  נישט  כ'האב  וייסורים)  ממחלות 

מכם  מבקשת  אני  צדיק"  דער  פון  ברכה  די  פאר  נדרים'  'התרת  מאכען  אייך 
לעשות התרת נדרים לברכתו של הצדיק. "התרת נדרים לברכה?" על דבר כזה 
והם  חשובים  רבנים  עם  שהתייעצו  לנו  סיפר  טובה  חיה  של  בנה  שמענו.  לא 
פסקו להם שהדבר מותר. הבן פתח את מסכת ברכות בדף ח. והקריא לנו את 
דברי הגמרא על הפסוק בתהילים לב פסוק ו' 'על זאת יתפלל כל חסיד אליך 
לעת מצא', רב נחמן בר יצחק אמר: לעת מצא - זו מיתה ומפרש רש"י : שימות 
במיתה יפה ונאה. הפוסקים אליהם הלכו צאצאיה של חיה טובה וסיפרו להם 
על סיבלה עשו קל וחומר. אם מותר להתפלל למיתה נאה קל וחומר שמותר 
מימיי  נוכחתי  לא  שכמותו  במעמד  ואכן,  ארוכים.  לחיים  ברכה  התרת  לבקש 
ערכנו לחיה טובה טקס של "התרת נדרים" לברכה שנתן הצדיק מרן הגאון רבי 
יוסף חיים זוננפלד זצוק"ל 92 שנים לפני כן. כשסיימנו הודתה לנו חיה טובה 
במילים חמות, פייסה אותנו במילים שזהו רצונה המלא ואנו עושים לה חסד 
גדול ולבסוף, בלי היסוס בירכה אותנו באריכות ימים.. חשבתי שזה לא יפה מה 
שהיא עושה, לברך אנשים בברכה שכל כך רצית להשתחרר ממנה... אבל היא 
כאילו שמעה את מחשבתי ואמרה בחיוך : "אם יהיה לכם קשה תמיד תוכלו 

לעשות התרת נדרים..." ואז נרדמה.

לא  רעייתי  הראשונה  בפעם  מחשבות.  אפופי  ואני  רעייתי  משם,  יצאנו 
העבירה את ההליכה בסיפורים או חמור מכך בשאלות. הטקס שלו היינו עדים 

גרם לתחושה כבדה מאד שלא ניתן היה לבטאה במילים.

הלם.  לך  יגרום  לך  לספר  הולך  שאני  מה  כי  ולדר,  חיים  אדון  תשב  וכעת 
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נשיקה  במיתת  נפטרה  היא  התעוררה.  לא  לאה  חיה  מכן,  שלאחר  בבוקר 
בגלל  גם  גדול,  לרעש  וגרם  תקופה  באותה  התפרסם  הדבר  הלילה.  באמצע 
לכח  ביותר  הגדולה  הוכחה  היתה  זו  כי  וגם  ברכה"  "לבטל  הבקשה  נדירות 

ברכתו של צדיק ולכח שיש להתרת נדרים. 

וכעת כשבחוץ יורד שלג על ירושלים אני מסיים לכתוב לך את הסיפור הזה, 
ולפני רגע שאלתי את אשתי: "את יודעת מה אני חושב?" והיא אומרת "מאיפה 
חיה  שעשתה  האחרון  הדבר  את  זוכרת  "את  לה  אומר  ואני  מחשבות?"  אדע 
טובה?" "בטח אני זוכרת" אומרת אשתי, "היא ברכה אותנו באריכות ימים. מה 
נראה לך שסתם ככה אנחנו מתקרבים לגיל מאה? אני חושבת שהיא העבירה 
את הברכה הזו אלינו" אני חושב כמה דקות ארוכות ובסוף מעז לשאול אותה: 

ה ִפלָּ תְּ

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

לטובה.  שהכל  באמונה  להתחזק  אותי  זכה 
אסונות,  כאלה  קשים,  כך  כל  דברים  קורים  כי 
איך  אז  נשפך  דם  הרבה  כך  כל  צרות,  כאלה 
טוב  שזה  ולהאמין  בשמחה  להישאר  אפשר 
להתחזק  הזמן  כל  אבא  אותי  זכה  שקורה?!  מה 
עושה.  אתה  ולטובה  עושה  אתה  שהכל  באמונה 
כל  את  לראות  אותי  זכה  מבין.  לא  אני  אם  גם 
על  וגם  תודה.  ולהגיד  לי  עושה  שאתה  הטובות 
כל הדברים הקשים, גם עליהם להגיד תודה שוב 
ושוב עד שזה יחדור ללב, עד שבאמת אני ארגיש 

שהכל לטובה.

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

הקדושה,  של  הטעם  את  להרגיש  אותי  זכה 
אליך,  מחובר  הזמן  שכל  למי  שיש  הטעם  את 
מילה  אומר  לא  והוא  לצדדים,  מסתכל  לא  והוא 

מיותרת, ובכל תנועה שהוא עושה אפשר לראות 
הזמן  כל  הוא  איך  אבא,  אליך  מחובר  הוא  איך 
איתך. לא חסר לו כלום והוא אף פעם לא נדחף 
בסוף  איך  ורואים  בכוח  משהו  להשיג  נאבק  ולא 
אבל  כמעט.  להתאמץ  בלי  כולם,  לפני  זוכה  הוא 
כשצריך אותו הוא עוזב את הכל, אין לו שום דבר 
שפנה  הזה  מהאדם  רגעים  באותם  חשוב  יותר 

אליו.

של  הזה  הנועם  את  להרגיש  אותי  זכה 
חושב  איתך,  מדבר  הזמן  שכל  מי  של  הקדושה, 
רוצה  שהוא  ומה  אליך,  הראש  את  מרים  עליך, 
שיש  היחיד  הנשק  זה  כי  אותך.  רק  זה  בחיים 
יומנו  עד  שנמשכת  מלחמה  היצר,  במלחמת  לנו 

האחרון.

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

תעזור לי לזכור שיחד עם הרחמים האינסופיים 

לעשות,  שאסור  דברים  גם  יש  דין,  גם  יש  שלך 
לחשוב  לי  תתן  אל  אותם.  עושים  אם  שנענשים 
שבגלל שאני כל כך אוהב אותך אבא ואתה אוהב 
אותי, אז מותר להקל, למצוא צידוקים לכל מיני 
תעזור  רצונך.  נגד  שהם  לעשות,  שאסור  דברים 
לי להתחזק ביראת שמים, ולהתבייש ממך אבא 
זה  היום  כי  אדם  מבני  מתבייש  אני  מאשר  יותר 

הרבה פעמים ההיפך.

תעזור לי להתחזק ביראה כדי שהיא תשמור 
עלי ברגעים שלא בדיוק מרגישים אהבה, שקצת 
לפחד  לי  תעזור  אבא.  ממך  ורחוקים  מנותקים 
כי  הקלות,  לעצמי  לתת  לא  שאסור,  מה  לעשות 
כבר ראיתי בחיים איך מקבלים תגובה על כל דבר 

כזה וזה כואב, זה לא נעים.

תעזור לי להיות בן אדם, להתנהג בדרך ארץ, 
לכבד את עצמי, גם אם אף אחד לא רואה אותי, 

לא לשכוח לרגע שאתה אבא תמיד רואה אותי.

שבת שלום!
מנחם אזולאי

(חיים ולדר,  צ'אלמר - סיפורים ותמונות מתוך מאה שערים)

"ומה נראה לך, את יודעת, אם נגיע חלילה למצב הזה... שלה?" ואז היא אומרת: 
"אתה יודע מה אמא שלי היתה עונה לשאלות כאלה..." אני יודע את הכיוון, כי 

הכרתי את אמא שלה.

"פרעיג נישט קען קאשעס (אל תשאל שאלות מיותרות) וען משיח וועט קימען 
ואל מיר וייסען דה תשיבען..." (כשיבוא המשיח אנחנו נדע את כל התשובות).

עם  כל  את  ומברך  זה  על  בונה  בפירוש  ואני  ולדר.  חיים  אדון  הסיפור  זהו 
ולביאת  המקדש  בית  לבנין  שנזכה  ובנעימים  בטוב  ימים  באריכות  ישראל 

משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.

תרומות ניתן להעביר לת.ד. 57943, ירושלים  - או לחשבון בנק הדואר 20685668. כל תרומה תתקבל בברכה.
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 ל"ז ומיכל אליהו     בן ומאיר   ,ואסתר נוריאל בן זרובבלי חזקיה רבי נ"לע
 

ל"זומיכלאליהו     בןומאיר   ,ואסתרנוריאלבןזרובבליחזקיהרבינ"לע

 פת במלח קודש לשבת סיפור
  
 
 להתכבד שראוי מוניטין ובעלת רצינית פירמה היתה "סורגים רפי"

 אלברטו רפי עםעשו כבדות בנייה וחברות שם בעלי קבלנים .בה
 ויותר דיבר שפחות ,הזה העממי הטיפוס את שאהבו מפני ,עסקים
  יצוקה פלדה" ?ברזל מה .ברזל היתה אצלו מילה ,והעיקר ,עשה
 ."מייד צינון מכן ולאחר ,התכה מעלות 4,000 אחרי
פוריםשלפניאמרסורגיםרפישאםתומרת'ז,פלדהתומרת'מז
שתהיואז,הלוביכולל,קומות10שלםבנייןלהרכיבגומרהוא

עמלניותדבוריםכמושלוהפועלים,פוריםלפנישהרבהבטוחים
מסורגכברהבנייןפוריםלפניויומיים,והמנופיםהסולמותעל

מתוחכמיםלגנבים.מתוחכמיםלאגנביםבפני,לעילאלעילא
זחילות,גיחותולבצעסורגיםלעקוףפטנטיםמיניכליש,כידוע

  לא אך ,בפניהם שיעמוד סורגים מומחה קם לא שעוד ,וחתירות
 .עסקינן בכך

  ואם ,בסורגים התמחה לא מעולם אלברטו שרפי היא האמת
 וחולון ,והמולדת הארץ לבניין תרומתך מה אותו שואלים הייתם

   .טיח כן ,"בטיח מתמחה אני" ,לכם משיב היה הוא ?ים-בת
 אצל זוטר כטייח התחיל הוא שלו המקצועית הקריירה את ,כן אכן

  המשכורת .עסק בעל להיות שאף לא ומעולם ,מכובד שיפוצניק
  יצחק של לנעליו להיכנס גדולות עיניים לו היו ולא ,הספיקה
  הטיפוסים מן היתה לא אשתו גם .דנקנר נוחי או עופר יולי ,תשובה
  שהיה שלה סבא את וציטטה זכרה היא ...ועשירות יוקרה שואפי
 ועל ,תאכל במלח פת" ,מהתורה פסוק איזה לנכדיו משמיע
  ."טוב לך ויהיה ,תשתה מעטים ומים ,שמיכה בלי תישן הרצפה
 .כזה משהו
  ,אשתו של סבא של הזה הגאוני המשפט את אהב מאד רפי

 בסידור כתוב אותו גילה הוא הכנסת בית את כשפקד ולימים
  לא זה" אוריין-בר של מחשיבות מנופח רעייתו את ועידכן התפילה
  תמימות עיניים שתי פערה האשה ."אבות מפרקי זה ,מהתורה
  מצחיק אתה ?מהתורה לא זה אבות פרקי ,רפי רגע" ותוהות
 .!"אותי

 נעדכן רק ,המשפחתי ך"התנ חידון למכמני אתכם נכניס לא טוב ,נו
  במלח פת" באבות המשנה של מקצועי למשנן הפך רפי הזמן שעם
  בעולם אשריך ...וטוב תישן הארץ ועל תשתה במשורה מים ,תאכל
 ."הבא לעולם לך וטוב הזה

  התורה בלימודי מתקדם שבעלה גאה היתה מאוד רפי של אשתו
  צדיק זכר ,שלה לסבא  המיוחס פתגם פה-בעל לצטט ומצליח ,שלו

 .לברכה
  המלכים ממליך כידוע מנהל העולם את אבל ,טייח ,טייח לענייננו

  – עמוס עבודהמיום שובו לאחר – שנים 15 לפני אחד יום .ה"הקב
  כוס עם קלות ומנמנם ,הכנסת לבית בכניסה הטייח רפי מתיישב

 .לימון לו פלח לו מתנדנד בתוכה ,בידו תה
  מתנוסס עיניו לנגד .מוכר קול שומע הוא "תתעורר ,רפי הלו"

 .ללמוד לא נהגו בו הספר בית מימי עוד ותיק ידיד ,דרוויש ויקטור
 הלימון פלח את בהנאה ובלע התה מן רפי לגם ,"ויקטור אהלן"

 .החמצמץ

  נפלה ,ב"לארה לטוס חייב  אני – דיבורים הרבה בלי – רפי מע'צ"
  קטן עסק לי יש .עבודה שנות כמה שדורשת יפה ן"נדל עסקת לי
  לי תוריד .מאד יפה הולך ,חולון התעשייה באזור סורגים של

 ."שלך והעסק ,מוניטין דולר 20,000 עכשיו
 - והיא ,אשתו עם התייעץ הוא ערבית אחרי .רפי הנהן ,"מעניין"

  מסכים ,לויקטור תגיד" :מסחריים חושים גילתה – ופלא הפלא
  הוא,תשלומים20–ב מוניטין דולר 10,000 רק לו לשלם אתה
 ."איי איי איי לא שלו והמוניטין ...הבחור לכסף לחוץ

 12-ל הסכים ,דולר 12,000-ל התקפל ויקטור .צדקה האשה
 לו הכיר ,במפעל רפי עם חפיפה עשה ,דולר 1000 בני תשלומים

 וטס ,בשבילו לקוחות כמה עם דיבר ,ישמעאלים פועלים שני
   .ל"לחו
  מאשר חולה מיטה יותר היה ,סורגים ויקטור של העסק ס'תכל

 רזי את מהר למד אשתו של בייעוצה רפי אבל ,בריאים סורגים
 יהודים של בצוות העצלנים הישמעאלים שני את החליף ,המקצוע

  ושיהודי" אשתו באזני טען "פחות להרוויח מוכן אני" .עניין מביני
  מחבלים להאכיל צריך לא אני ,הכבוד כל עם .יתפרנס

 ."כרם טול או בשכם פלשתינאים
  קבלני של ליבם את כבשו ,הטרי "סורגים רפי" של התמימות פניו

  הטוב שמו .נאות עיסקאות ,לפיתחו גלגלו השמים מן .הבנייה
  את קיבלה "סורגים רפי" הפירמה לעיסקה ומעיסקה ,לפניו הלך
 ,וזרזיפים מטיפות ,להתגלגל החלו והתזרימים ,הטוב שמה

 .נאה איתנות בעלי לנחלים
 35-כ העסיק "סורגים רפי" המפעל החמישית בשנתו כבר

  לא רפי .פקידים ,מתקינים ,משווקים ,מסגרים ביניהם פועלים
  עם אבל ,חבר ,ידיד של ארשת על תמיד שמר הוא ,בוס היה

   .ממותנת תקיפות
 חשבון כאמור.בסורגים בעיקר ,מקצוען עסקים לאיש הפך הטייח
  בהשקעותעניין לגלות החלה – כנגד והעזר ,לתפוח החל הבנק
  אדמה חתיכת שם ,דירה שם ,חנות פה קנתה הגברת .ופיתוח

 כדי התעשייה באזור מבנה עוד קנתה ,בבורסה קצת התערבבה
  .מנוחות מי על העסק התנהל וכך ,"סורגים רפי" את להרחיב
  והרשתה ,ים-בת בפאתי צנועה וילה רכשה אף אלברטו משפחת
 .מכוניות שתי לעצמה

   
 לעצמו הכין לא ,כהרגלו ושלא ,למשרדו רפי נכנס הבקרים באחד
  שעננה לקלוט עין-בחצי הצליח המסור הפקיד וני'ג .קפה כוס

   .האהוב הבוס של פניו את מכסה דקיקה דאגנית
   .שאל "?טוב מרגיש אתה" .לרפי והגישה קפה כוס הכין וני'ג
  רפי עם מנוע שנות שבע יש וני'לג אבל .רפי מלמל "כן ,כן"

 ."לא ,לא" היה "כן ,והכן" ,סורגים
  לא שהבוס קלט – יום בצהרי שהגיע – הראשי המתקין סמי גם

  במה יודע אתה" וני'לג סמי לחש ,"עליו מעיק משהו" .במיטבו
 . "?מדובר

  לא והוא ,בבוקר קפה כוס לו עשיתי" .וני'ג ליחשש ,"מושג לי אין"
  יושב .עונה לא והוא מצלצל הטלפון .טיפה אפילו ממנה לגם

 כל את לו דחיתי .אחד מסמך על אפילו חתם ולא ,בוהה
 גליונות לפי השבוע" לדעת"ניתן למצוא מידי שבוע את העלון באתר  ."להיום הפגישות  



 המשך סיפור לשבת קודש

הרב יעקב יוסף בן   ה''זסוקללה ורגיה'גג רבנו עובדיה יוסף בן ''רשכבה ע''גנ מרן ''לע
 ל''מרגלית זצוק

  משה .דבורה בן אליהו .עזיזה בן נעים ,צבי בת דבורה ,דב יששכר בן שבתאי נ''לע וכן
  ,מנחם הרב בן משה הרב .מועלם שמחה בן צלח ,רחל בת נורי ציפורה ,רביבו סעדה בן

   ,והר'ג בת אילוז פרחה צביה בן יאיר,יחזקאל בת אסתר יפה בן יחיאל ,שרה בת מיכל
  בן דוד יצחק ,חנה בן שמעון ,סמדר בן שי משה ,שמחה בן משה ,סלים חוה בת צחיינש
  בן מרדכי קרמת ,טליה בן רותם .מסעודה בת פריחה פאני ,צביה בן יאיר ,סולטנה
  ,שמחה בת אסתר ,גלית בן חיים יוסף ,שולמית בת גלית ,רחל בן אברהם ,גולסטאן

  ,יחזקאל בן אליהו ,מזל בת תקוה ,הלן בן מאיר ,דדה בן מסעוד מכלוף ,מרים בת הלן
  בן אברהם ,מסעודה בן דוד ,ל''ז חורשיד בת מרגלית ,שרה בן מנשה ,אסתר בן יוסף
  ציון בן הרב ,שרה בן יהושע ,יעל בת שרה ,רבקה בן יהושע  .אסתר בת אשרף ,רבקה

 שזו בן חיים ,אסתר בן נסים ,טובה בת ציפורה ,גהר בת כוכב ,מזל בת דליה ,חנה בן
 ככב בן ומשה

תפילת רבים לא חוזרת  
 : ריקם

נא להתפלל על זוגות שלא זכו 
לזרע של קיימא כעשרים 

יחזקאל בן מהין וכוכבה  : שנה

מנשה בן טובה , בת שרה
 כתוןהרצל בן , ורעייתו

יצחק בן תמר ורעייתו , ורעייתו

ודליה   כמסנהדוד בן שושנה 
 .שרה בת שפיקה

סעיד חיים בן   נ''לעהעלון 

 ל''זמונירה 

 ל''ז אמלימרדכי בן  נ''לע

  במלצת) בחינם(מוהל מוסמך לשם שמים 
 א''שליטמחפוד  ש''הגר

0775446726
''  חמויי''בבית הכנסת  !בשעה טובה

לשמחות  אולם מפואר הושלם ' גילה א
',  ואירועים שבתות חתן בריתות וכו

,  לפרטים, כמאה מקומות ישיבה
 :שמואל

0502100123 
-------------------------------------- 

משה נעימי בנימין  נ''לע: העלון
 ל''ז

בת  ורויטל, שלמה בן שרה חיה' להצלחת ר
 וכל משפחתם אשרסבן  מוריסניסן , צוהלה

 .סמי הסתפק "?חולה הוא אולי"
 .וני'ג הציע "למחר נמתין בוא ,תדע לך"

 .ואתמול שלשום כמו היו והמחרתיים ,אתמול כמו היה המחר
 הכל – החיים ושמחת ,הוראות נתן בקושי ,עצמו של לצל הפך רפי
 .התאדתה פשוט – מוכרת כך

 .השמועות לצוץ החלו כך אחר שבוע
 נפל הוא .בעורפו נושפים הבנקים ,רגל לפשוט עומד סורגים רפי"

 ."סבון כבועת התגלו שלו השקעות וכמה ,בבורסה
?מדוע,ממשבהםשאיןקיווהמסוריםפועליואך,השמועותהיואלו

ולשכנעהאופטימיותבעץלהיתלותאוהבנורמטיביאדםשכלמשום
נוטההישובמןאדםכל,בנוסף."טוביהיהוגם,טוב"עצמואת

,פיטוריןפירושה,העסקקריסתשהרי,החרדותאתולדחוקלדחות
כלועם?פנסיהקרנותועם?פיצוייםעםומה,מכךהמשתמעכלעל
 ??האחרונה והמשכורת שמגיעות הטבות מיני

 רפי" במשרדי לחלחל החלה חידלון של נעימה לא אווירה ,בקיצור
 מן הבית בעלת של הממושכת היעדרותה לנוכח גם בעיקר ,"סורגים
 .הנוף
 לחץ וכשחזר ,ליומיים רפי נעלם ,ובלבול תהיות של שבוע אחרי
  אם ידעו לא הם .באושר וחייך ,קפה כוסות להם הגיש לפועליו ידיים

 .העולם מן פסה הרגל-פשיטת עננת אולי או ,בהצגה מדובר
  אסיפה על העובדים לכל הפקיד וני'ג הודיע צ"אחה ארבע בשעה

  להגיע מתבקשים וכולם ,החברה במשרדי – שעה בעוד – שתתקיים
 מידע של בדל אפילו בידו היה לא אבל ,ונסער דרמטי היה וני'ג .מיד
 ."...משהו להודיע רוצה רפי" .מדובר במה
 על לשמור ניסו הפועלים .משמחה זהרו ועיניו זרחו רפי של פניו

 .שערותיהם שורשי עד מתוחים היו אך ,זחוחה אווירה
  ארוכות שניות ולאחר ,"אמן" ענו כולם ,שלו הקפה כוס עלבירך רפי
 .וסקרנים דרוכים ,לנאומו הקשיבו הם

 רפי' חברת .ת-ו-נ-ו-כ-נ לאוזניכם שהגיעו השמועות ,ה'חבר טוב"
  לא .אבן על אבן ממנה יישאר ולא מעט עוד .מתרסקת 'סורגים
  חכמות הלא ההשקעות של המעשיות-סיפורלתוךאתכם אכניס

 ,סימוכין לה ויש שלי הערכה לפי ,התחתונה בשורה אבל ,שעשינו
 ,האחרון הגרוש עד אותי מעקלים הבנקים ,שלושה יומיים תוך

  ,המפעל ,סורגים ,מנופים ,מכוניות ,וילה ,לי שיש מה כל את ובולעים
   ."יודעים שאתם כפי ,גדול תיאבון יש ולבנקים ,הכל

 .ללגום ממשיכים רפי .שתיקה
 ."?איתנו ומה" משפטון משחיל ,הדגול המתקין ,סמי
 בדיוק זה" רפי של השמחות פניו על מעדנות מטייל לאוזן מאוזן חיוך

 ."...בכם רק עסוק הייתי האחרונים בימים ,העניין
 מלמל "?הפרשים ?ביגוד ?חופשות ?פנסיה ?פיצויים ?משכורות"

 .כולם רגשות את חשף ובעצם ,המודאג סמי
  שניתן כמה עד ,חשבון יעשה מכם אחד כל האהובים ידידיי ,ובכן"

  חייב שאני לו נדמה רק אם ואפילו ,לו חייב אני כמה לי ויגיד ,מדויק
 הנתונים כל על עברנו ואני החשבונות מנהל ,השבוע ,בנוסף .לו

  השגות לכם שיש ספק לי אין אבל ,אומדנים לי ויש ,שלכם והזכויות
 ."אותן להשמיע הזמן וזה

 בלילה עשר ובשעה ,הפועלים ויצאו נכנסו ארוכות שעות במשך
 

 מוכנה היתה ,לפועליו "סורגים רפי" של חובותיו רשימת
 .הצדדים שני על ומוסכמת
 ובו תיק ובידה למשרד רפי של אשתו נכנסה ודקה עשר בשעה

  חובם את במזומן שילמו החשבונות ומנהל רפי .מזומנים
  עם שיצא מי כל .דמם המשרד .האחרונה הפרוטה עד לעובדים
 .והמתין כסא על התיישב מרשרשת חבילה

 מולם רפי התיישב המזומנים חלוקת סצינת כשהסתיימה
 .שיכולתי וחפץ נכס כל מכרתי האחרונים בימים" :וסיפר

 היו הבנקים אם כי ?מדוע ,הבנקאיים העיקולים את הקדמתי
  אתם .לכם שמגיע מה את מקבלים הייתם לא ,הכל את בולעים
 על לכם מודה אני .מהבנקים יותר לי חשובים ,היקרים פועליי

 הולך אני .בשפע פרנסה לכם ומאחל ,המסורה עבודתכם
 ."השם ירצה אם חדש דף לפתוח

 סחוטים - חצות אחרי – לביתם הגיעו ,ורעייתו סורגים רפי
  .ותשושים

   .רפי שאל "?שלך סבא של הפתגם את זוכרת את"
 ."במלח פת" תמרה השיבה "כן"
  ,בנו שיתגשם רצון ויהי ,במלח לפת חזרנו ,ובכן ,הכבוד כל"

 ."הבא לעולם טוב וגם ,הזה בעולם טוב תמיד לנו שיהיה
  רפי" של הנותרים נכסיו את הבנקים עיקלו כך-אחר יומיים
 הפרוטה עד ,להם שמגיע מה קיבלו פועליו אבל ,"סורגים

 .שחשוב מה וזה .האחרונה
  

 נוספת מזווית
  בשכונה ושכורה צנועה בדירה מתגורר סורגים רפי היום עד"

 ההון .לטיח חזר הוא .כפיו מעמל בדוחק ומתפרנס ,גדל בה
 הלילה את אשכח לא לעולם אבל .עוד ואיננו היה הגדול

  .רצוננו לשביעות ,כספינו את לנו חילק בו ,במשרדו הדרמטי
 הנפילה היתה לא זו ,אותו שהטריד שמה הבנתי שעה באותה

 אלפי מאות כמה למלט וכשהצליח ,לנו הדאגה אלא ,עסקיו של
  היה לא ,לנו לחלק כדי ,הבנקים של לאפם מתחת דולרים
 ."גדול אבל ,פשוט יהודי .ממנו מאושר

  שקראתם הסיפור את ,"סורגים רפי" של פועל ,נחום סיכם כך
   .עתה עד
 פצועים משאירים לא אבל שנופלים ,עיסקיים טיפוסים יש,כן

 )8 העיתונאי( .חרוכה אדמה ולא ,בדרך
 'כללות א -פלא יועץ 

 בין ,העולם עניני כל כי ,מאוד עד רעה היא המשכרת שתיה
 חדרים בדעת כי ,דעת צריך ,דשמיא למלי בין דעלמא למלי
 יעשה ובתחבולות ,בדעת יעשה ערום וכל ,)ד-כד משלי( ימלאו

  דבר על ומשכיל ,בו ולדבקה בוראו את לעבוד יצרו נגד מלחמה
 והישר הטוב לעשות האדם לו שיבור ישרה דרך איזוהי ימצא
  תנחומא .ו ,א ר"ויק( החכם אמר וכבר .ואדם אלוקים בעיני
 .חסרת מה קנית דעת ואם קנית מה חסרת דעת אם ).א ויקרא

  ויכולת כח לנו תנו אנא ,היקר הקוראים לציבור פונים אנחנו
  ."חזקיה דרכי" והעלון ח"הגמ 'כולל'ה החזקת להמשך

  לנו ואין הללו למטרות קודש יהיו שההכנסות משתדלים אנו
 !עליון מפי תבורכו .'וכדו נקיון ,מזכירות הוצאות

  ,ניסים בן עידו נחמן אסי הילד לרפואת להתפלל נא
  בן שלמה ,שושנה בת זילפה זהבה ,מילה'ג בת מרגלית

 חוה בת ושושנה יצחק
 
 

זהבה בת רחל דן  , סביחהדליה בת , שמעון בן עליזה: ש''לרפו
חיה עדי מרים בת שולמית  . בן אסתר מארלימיכאל . רוניהבן 
.  יהודה שלום בן תהילה שרה מרסלה, נרקיס בת דליה, רחל

:  להצלחה ופרנסה, כל הישועות ליחזקאל מאיר בן שפיקה
צביקה בן  , אריה יהודה בן חנה מלכה, ובריאות משפחת לוי

 ש''ברהוג ש''בעילולהצלחת התורם . עבדלשלום בן , גאולה
אורלי בת  . בני תהילה, יהושע, שלמה, ישראל: לחזרה בתשובה

 .אלכסנדר בן חיה, ילנה
 036766049: טל 17:00 - 15:00: ה-א: שדכנית
  22:45 - 22:00בשעה ' ד', ג', ש בימים א"שידוכים לש

052-7179846 
ם בתוכנת אוצר החכ ניתן לפרסם ספרים בתוכנת אוצר החכמה ועוד    ספר

ללל



9000

 RLEVRON@IAI.CO.IL  

.052-7620219

. "ִּכי ִיֵּתן ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ֶּכֶסף אֹו ֵכִלים ִלְׁשמֹר" 

ֹחת ָהֶאֶבן  �"ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה, ֲעֵלה ֵאַלי ָהָהָרה ֶוְהֵיה ָׁשם ְוֶאְּתָנה ְלָך ֶאת ל
. ְוַהּתֹוָרה" 

.

 

ֹחת ָהֶאֶבן  �"ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה, ֲעֵלה ֵאַלי ָהָהָרה ֶוְהֵיה ָׁשם ְוֶאְּתָנה ְלָך ֶאת ל
ְמָׁשְרתֹו  ַע  �ִויהֹוׁש מֶֹׁשה  ַוָּיָקם  ְלהֹורָֹתם  ָּכַתְבִּתי  ֲאֶׁשר  ְוַהִּמְצָוה  ְוַהּתֹוָרה 

. ַוַּיַעל מֶֹׁשה ֶאל ַהר ָהֱאֹלִהים" 

. "ְוֶאל ַהְּזֵקִנים ָאַמר וגו' ִמי ַבַעל ְּדָבִרים ִיַּגׁש ֲאֵלֶהם" 
 

.
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