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 (א, א)אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל 

רע, הגמרא (בבא בתרא קסה, א) אומרת שמיעוטן השון לבק אר"ת  אל"ה
רבי של ישראל נכשלים בעריות רובן בגזל וכולם באבק לשה"ר, לפי"ז מפרש 

ישראל"  כלאבק לשה"ר "הדברים אשר דבר משה אל  –" ה"אל"אברהם פלאג'י 
 שהרי כולם נכשלים בזה.

אומרים, שלכן ברמב"ם מופיע הלכות לשה"ר ואילו בשלחן ערוך  דרך הלצהב
אין הלכות לשה"ר כי הרמב"ם מביא גם את ההלכות שלא נוגעות בזמן הזה 

 )הר"א דיסקין(          ואילו השו"ע לא מביא הלכות שאינן נוהגות בזה"ז...         
שפעם בא רבי  יןמספר הרב שלמה לוינשטיהזה של "רובן בגזל" ובעניין 

ישראל מסלנט אל איזה נדיב, וישבו שניהם ע"י השולחן, ועל השולחן היה מונח 
סכום גדול של כסף, והנה כשהם יושבים באו לקרא לעשיר למשהו חשוב שלא 
סבל דיחוי, אמר הנדיב לרבי ישראל, תמתין כמה דקות כאן, אני מיד חוזר, 

הוא את רבי ישראל יוצא אחריו, והנדיב יצא מן החדר, איך שהוא יוצא רואה 
שואל אותו הנדיב למה יצאת? אמרתי לך שתמתין ע"י השולחן, אמר לו רבי 
ישראל, לא רציתי להישאר לבד עם הכסף כיוון שהגמרא אומרת ש"מיעוטן 
בעריות ורובן בגזל", ואם לגבי עריות שרק מיעוטן נכשלים בזה גזרו חז"ל על 

 (הר"ש לוינשטיין)  ודאי שיש בזה איסור יחוד... יחוד, גזל שרובם נכשלים בזה, ו
 (א, א)זהב  ודי וחצרות
זה מחלוקת קרח ועדתו, ודי זהב זה מעשה העגל. שואלים המפרשים  חצרות

למה הפך את הסדר, הרי קודם היה מעשה העגל ולמה נשנה כאן אחרי מחלוקת 
 קרח?

שביל שביזו לתרץ עפ"י הגמ' שבת (קיט) שלא חרבה ירושלים אלא ב ואפשר
בה תלמידי חכמים, ומה הטעם שדוקא בגלל זה? אלא מצינו אצל אברהם אבינו 
כשביקש על סדום שאל אולי יש שם צדיקים שיגנו על העיר, רואים מכאן 
שאע"פ שיש עבירות גדול כח הצדיק להגן על אנשי דורו, והנה בירושלים אף 

מ"מ היו צדיקים שהיה שעשו עבירות כדאיתא שנחרב על ג' העבירות החמורות, 
בכחם להגן על הדור שלא יחרב ביהמ"ק, אמנם, כשביזו בה תלמידי חכמים, הרי 
כבר לא מחשיבים אותם וא"כ אין בכחם להגן, וזה כוונת הגמ' שלא חרבה אלא 

 עבור שביזו בה תלמידי חכמים וממילא לא יכלו להגן על הדור.
תחנן עבור כלל ישראל כאן אחרי מעשה העגל בא משה רבנו ובקש וה והנה

והקב"ה קיבל בקשתו וסלח, אבל כשבאו עדת קרח וביזו את משה א"כ שוב לא 
יכל כוחו להגן עליהם לכן כתב הפסוק קודם "וחצרות" היינו מעשה קרח ורק 

                          לאחמ"כ "ודי זהב" שהקטרוג נתעורר רק אחרי מחלוקת קרח. 
 צדק)(תפוחי חיים בשם מעגלי 

  (א, ז) פרת נהר הגדל הנהר עד
מלך  מלך עבד אומר הדיוט משל גדול קוראו י"א עם שנזכר "מפני י"רש כתב

 .וכו'"
אל רבו, אותו חסיד דר  הרה"ק מלעכוביץשפעם נסע אחד מחסידי  מסופר

בארץ ישראל ונסע ללעכוביץ, וכביכורים לרבו הביא אתו חלה מארץ ישראל, 
ארוכה הצטמקה החלה ונתקטנה, וכשהביא את כמובן שבמהלך הנסיעה ה

החלה לרבו, הסתפק הרה"ק מלעכוביץ על מה לבצוע בברכת המוציא, שכן היה 
לו חלה אחת גדולה שנאפתה שם וההלכה היא לבצוע על הגדולה ומאידך החלה 

 מארץ ישראל אמנם קטנה, אבל יש בה חשיבות מיוחדת שהיא מארץ ישראל.
מארץ ישראל עפ"י דברי רש"י אלו בפרשתן,  שהכריע לבצוע על החלהעד 

מפני שנזכר עם אר"י, רואים מכאן שמה  הגדולשכתב רש"י שלכן נקרא הנהר 
ששייך לארץ ישראל נקרא "גדול", א"כ אף החלה הקטנה היות שמקורה טהור 

 (ציוני תורה)     מארץ ישראל ודאי נקראת "גדולה".
לכם  דבר כאשר אתכם ויברך פעמים אלף ככם עליכם יוסף אבותיכם אלקי ה'

 (א, יא).
לכם".  דבר כאשר אתכם יברך הוא אבל הוא, משלי זו להם רש"י: "אמר כתב

דהיינו שמשה רבינו נתן להם מעצמו ברכה על אלף פעמים ככם. ויש להבין למה 
 פעמים ככם?,  אלףנתן דווקא 

 הניחה "ועתה י) לג, (שמות ה"למשרע ה"הקב אמר העגל לבאר, במעשה ויש
 יב) יד, (במדבר במרגלים וכן "גדול לגוי אותך ואעשה ואכלם בהם אפי ויחר לי

 בברכות איתא והנה ממנו" ועצום גדול לגוי אותך ואעשה ואורישנו בדבר "אכנו
 לטובה ה"הקב מפי שיצא ודיבור דיבור כל יוסי רבי משום יוחנן רבי "אמר (ז.)

 בו". חזר לא תנאי על אפילו
הגמ' (סוטה יא.) אומרת שמרובה מדה טובה ממדת פורענות חמש והנה 

מאות פעמים. וכאן אמר הקב"ה "ואשמידם" ואעשה אותך לגוי גדול הכוונה 

שמשה רבינו יהיה חמש מאות פעמים יותר, והרי פעמיים הבטיח לו זאת הקב"ה 
 אלףכאמור, וזה מה שהתכוון משה באמרו "ד' אלוקי אבותיכם יוסף עליכם ככם 

 פעמים" ושפיר אומר רש"י "זו משלי" כי אני יש לי כח של אלף פעמים.                         
 )יפות פנים(  

 מלחמה בו והתגר רש החל ארצו ואת חשבון מלך סיחון את בידך נתתי ראה
 ) כו-כד, ב( לאמר שלום דברי חשבון מלך סיחון אל מלאכים ואשלח
 נגד עשה לכאורה סיחון אל שלום דברי שלח כאשר דמשה לתמוה יש הנה

 דברי אליו שלח והאיך במלחמה בו להתגרות ציווהו ה"דהקב, ה"הקב ציווי
 . שלום

 המה אדבר וכי שלום אני) ז, קכ תהלים( שכתוב מה פי על לומר ואפשר
 סובר שלום עימו מדברים שכאשר, הוא הנכרי שטבע כלומר, למלחמה
 את לגרות רצה כאשר משה כן וכמו. במלחמה מתחיל ולכן הימנו שפוחדים

 שציווהו מה קיים ובזה. נגדו למלחמה שיצא כדי שלום דברי אליו שלח סיחון
 )חמד כרם(    מלחמה. בו והתגר ת"השי

(הפטרת  אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו אם יאדימו כתולע כצמר יהיו
 חזון)

 זה ילבינו כשלג כשנים חטאיכם יהיו אם" אומר ג)"ה ט"(פ בשבת ה'ירושלמי'
יש להבין למה מרמז   ,"שני בית זה יהיו כצמר כתולע יאדימו אם ראשון בית

 השני על בית ראשון והתולע על בית שני?
לומר, שהנה ה"שני" זה חוט שצבוע מבחוץ בצבע אדום, משא"כ  ויש

ה"תולע" שזה תולעת אדומה מחמת הדם שלה. הגמרא אומרת שבית ראשון 
ז, ואילו בית שני נחרב נחרב בעבור ג' העבירות החמורות של ג"ע שפ"ד וע"

בעבור שנאת חינם. והנה, ג' העבירות החמורות הם עוונות ששייכות לחיצוניות, 
שהלך האדם ועבד ע"ז או שרצח ר"ל וכו', לכן מדמה הירושלמי את חטאם 
ל"שני" שרק צבוע באדום מבחוץ. אבל "שנאת חינם" שייך למידות של האדם 

 לע" שזה אדום מבפנים.שזה בפנימיותו לכן מדמה את חטאם ל"תו
בהלכות מראות נגעים מצאנו שהשלג יותר לבן מהצמר, אומר לנו  והנה

הנביא אם זה עבירות שהם רק בחיצוניות "כשנים" אזי אפשר להלבין ולמחוק 
את זה לגמרי שילבין כמו השלג, אבל אם זה עבירה בפנימיות "כתולע" זה כבר 

שר זה אפלפי יותר חמור, וזה אפשר להלבין רק כמו הצמר שהוא פחות לבן. 
 שלא אחרונים  קיצם נתגלה עוונם שנתגלו ראשונים"לבאר את דברי הגמ' 

שבית ראשון "נתגלה חטאם" דהיינו שהיה חטא  , "קיצם נתגלה לא עוונם נתגלה
בבית  רק בגלוי ובחיצוניות, אבל לא בעצם, זה יותר קל ולכן "נתגלה קיצם" אבל

תגלה קיצם" כי זה כבר שני ש"לא נתגלה חטאם" דהיינו שחטאו בפנימיות "לא נ
 (משך חכמה)                    יותר חמור.

 מאוצרות המגידים  
 רבי שלום שבדרון זצ"ל

"אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, 
במדבר, בערבה, מול סוף, בין פארן ובין תופל ולבן, וחצרת, ודי 

ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלים... זהב" "חזון 
ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע עמי לא 

 התבונן".
 הקומוניסטי שצעק מתחת לגלגלים, הילדה שהועפה מהרכבת

אילו אתם הייתם יודעים מה שאני חושב, כולכם הייתם צוחקים? אבל יש נס 
 שאינכם יודעים מחשבות.

 שאתם רוצים לדעת, אז אומר לכם.אבל אני רואה 
בזוהר הקדוש כתוב כי יש רקיע אחד שהוא מצלם את כל מעשי בני אדם, 
ולא רק מעשים אלא גם את המחשבות. וכאשר האדם יבוא לדין, יראה כמו סרט 
איך שאנחנו עתה יושבים, אני שותה וגם חלק מהציבור שותים תה, וככה 

חמת יובש הפה שסבל ממנו). חשבתי על (ר' שלום שתה מ - - -אומרים שמוע'ס 
 כך ולכן חייכתי: איך זה היה נראה שם בסרט של הרקיע.

יצנות חס ושלום, אבל מילתא לתא, לא וובזה יצאנו ידי מילתא דבדיח
 תא לפקח את הלב. טוב.ודבדיח

רש"י מבאר כי בתחילת הפרשה מנה משה רבינו את כל המקומות שהכעיסו 
 הדברים ברמז, מפני כבודן של ישראל".לפני המקום "לפיכך סתם את 

מדוע משה רבינו אמר את תוכחתו  -הרבי שלי הביא מדרש בו נאמר 
ברמזים: "בעבר הירדן, בערבה, מול סוף וגו'"? משיב המדרש, כי אם היה מפרש 

מול משה רבינו  דוכך עד שלא היתה להם אפשרות לעמ יותר היו מתביישים כל
 ברמז בלבד: ע"ה, היו מתעלפים, לכן דיבר

 g.agedank@gmail.com בכל ענייני ‰‚יליון ני˙ן לפנו˙ ל„ו‡"ל:בס"„, 
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 בשביל שאמרו מי יתן מותנו במדבר. -"במדבר" 
 שחטאו בפעור בשיטים בערבות מואב. -"בערבה" 

 שאמרו המבלי אין קברים במצרים וכו'. -"מול סוף" 
נתבונן כיצד הדורות יורדים דור אחר דור, כי -אמר הרבי -א"כ נראה 

הנביא ממש בהפטרה של פרשת השבוע, נאמרו דברי התוכחה של ישעיה 
מפורש "בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי" "ידע שור קונהו וחמור אבוס 
בעליו, ישראל לא ידע עמי לא התבונן" כמה דורות חלפו בסך הכל ממשה רבינו 
עד דורו של ישעי' הנביא, והנה ישעיה הנביא כבר יכול היה לדבר בנוסח ברור 

עון זרע מרעים וגו'" נורא מאד. כי "הוי גוי חוטא עם כבד  -ונחרץ ללא שום רמז 
 קיימת ירידת הדורות.

יש לדעת כי ירידת הדורות לא נעצרת, אלא הדורות הולכים ויורדים. ועד 
 היכן אנו עומדים...? -דורנו, דור עיקבתא דמשיחא. א"כ נחשוב 

כתוב בזהר הקדוש מדוע הדור, בו יבוא המשיח, נקרא עיקבתא דמשיחא? 
כמו העקב המגושם שבגוף.  -יהיה המגושם מכל הדורות מפני שאותו דור 

כלומר? אם יכניסו מחט חס ושלום לעין היא מיד תדמע ואף תתעוור חלילה, 
ואם ביד, יחושו בכאב, אך אם תוחבים מחט בעקב, לא נורא, הרי שהעקב הוא 

 הפחות מכל הגוף. כך דורנו...
עם ונקש בכף ידו אך עם כל זאת, העולם אומר בשם הרבי מקוצק, שעמד פ

על השולחן: "נכון, מה שנאמר על דור העקב, אבל תדעו, כל הגוף עומד על 
 העקב"... כל הדורות עומדים על הדור שלנו.

ואם נכון שכה היו דבריו של הרבי מקוצק, נבוא ונתמה, ממה נפשך, איך יכול 
עמוד להיות שאפילו שאנו כמו עקב (מגושמים), עם כל זאת כל הדורות יכולים ל

 על כזה דור חלש?!
 נסביר את ההפטרה ונבין גם את זה. הפלא ופלא.

 טבע קדוש
"חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלים, ידע שור קונהו וחמור 

 אבוס בעליו, ישראל לא ידע עמי לא התבונן".
"קונהו". (בהיותי בחור צעיר והלכתי  -השור יודע להכיר את בעל הבית 

ילת מעריב ב'אחוה' ירושלים, שם בדרכי לקראת ערב היו שבים להתפלל תפ
מהשדה שוורים של בעלים שונים, היה מעניין לראות איך הם שבים יחד 
מהשדה, נפרדים, וכל אחד הולך מעצמו לבית אדונו...) אך דווקא "ידע שור 
קונהו", השור מכיר את הבעלים עצמו. "וחמור אבוס בעליו" החמור אין לו הבנה 

 השור להכיר ממש את קונהו, אבל את האבוס הוא כן מכיר.כ
ישעיה הנביא אומר תוכחה קשה כזו לישראל, השור ידע, החמור מכיר, 

 "ישראל לא ידע עמי לא התבונן". -אתם כביכול, גרועים מהם 
 נשאלת השאלה.

וכי השור והחמור למדו בגימנסיה (אוניברסיטה) להכיר את בעליהם, זו הרי 
עית שנולדת עם השור והחמור, א"כ מה ה' רוצה מאיתנו ומה מציאות טב

אשמתנו?! הם יודעים באופן טבעי ללא מאמץ והתבוננות, ולנו הדבר כרוך 
 בלימוד והתרגלות, ומדוע מכנים אותנו כגרועים מהשור והחמור?!

התשובה טמונה בתוכחה עצמה. הנביא מגלה לנו בתוכחה זו, ואומר בשם 
שיכיר את בעליו, ולחמור את האבוס, גם לכם נתתי טבע ה', לשור נתתי טבע 

להכיר אותי! כן כן! כלומר, לעם ישראל יש טבע קודש שנטע ה' בתוכנו להכיר 
 את ה' יתברך!

כאשר עלו על המוקד  -אנו רואים כך מעז ומעולם, לדוגמא, מסירות הנפש 
', וכל יהודי באינקוויזיציות, נשרפו באש וקפצו למים ילדים צעירים על קידוש ה

 באשר הוא, בשעה שמת אומר "שמע ישראל", אפילו הפחותים ביותר.
שמעתי מעד ראיה ישיש, כי בתקופת הקומוניזם, בימים הקשים, כאשר 

 -וגם היו לראשי המפלגה  -יהודים רבים שירתו יחד במפלגת הקומוניסטים 
והחטיא "מהרסיך ומחריבייך ממך ייצאו!" והנה יהודי קומוניסט אחד שחטא 

וערב בהיר אחד נעמד ברשות הרבים הוציא  -בעיירתו, הגדיל לעשות בחטאיו 
עימו ספר תורה והחל לקרוע את גווילי הספר ברחובה של עיר, ה' ירחם. ויהי 
לפלא, כי ממש בעודו קורע ואוחז בגווילים חלפה שם מרכבה עם סוס. העגלה 

החלו להישבר. ואז שמעו  סטתה, ופגעה בו. הוא נסחף מתחת לגלגלים, עצמותיו
כולם איך שצועק בין הגלגלים: "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד!" הקומוניסט 

  - - -הזה 
(רבי שלמה וולבה זצ"ל סיפר על הימים ששכב בבית החולים בשוודיה, היה 
זה לאחר המלחמה. בבית החולים אושפזה גם כן אישה ששבה מאושוויץ, והיא 

יים שעבדה ליד תאי הגזים באושוויץ, לא היה אחד סיפרה לו, כי באותם שנת
שנכנס לתאי הגזים ולא אמר 'שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד', רבבות 

טבע קדוש  -משומדים פורקי עול וכולם הכיר אות בוראם ומתו על קדושת שמו 
של יהודי, ה' ינקום דמם!). רואים מכאן שגם הדור הפחות ביותר עיקבתא 

 ע קדוש להכיר את ה'.דמשיחא, יש לו טב
"ידע שור קונהו  -וכאמור זהו יסוד גדול, כי לכך מתאונן הנביא בתוכחתו 

וחמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע" אם אינכם יודעים זו טענה עליכם, כי בראתי 
 אתכם בטבע נעלה להכיר אותי.

ומה הסיבה שבאמת לא יודעים ולא מכירים, התשובה נמצאת באותו פסוק: 
יתבונן" אילו אדם היה מתבונן היה מכיר ויודע את ה'. ובלי התבוננות  "עמי לא

 "עמי לא התבונן!". -הוא גרוע מהשור. וי, וי, 
 "בזמן שעושים רצונו"

ועתה, לאחר שהסברנו את הטבע הקדוש של עם ישראל, נבין את המשך 
 הפסוקים בהפטרה: "הוי גוי חוטא זרע מרעים בנים משחיתים".

 וח בגמרא קידושין דף ל"ו:ועל כך יש ויכ

"דתניא בנים אתם לה' אלוקיכם, בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים אתם קרויים 
בנים אין אתם נוהגים מנהג בנים אין אתם קרויים בנים דברי ר' יהודה. רבי מאיר 
אומר בין כך ובין כך אתם קרויים בנים שנאמר בנים סכלים המה ואומר בנים לא 

רעים בנים משחיתים".אימון בם וכו' זרע מ
רבי מאיר אומר כי אפילו כאשר עובדים לעבודת כוכבים נקראים בנים! 
במקום אחר בגמרא נאמר כדברי רבי יהודה, רק בנוסח שונה קצת: "בזמן 

 שישראל עושים רצונו של מקום נקראים בנים אין עושים רצונו נקראים עבדים"
א כתוב "בזמן שישראל צריכים להסביר מה הכוונה "רצונו של מקום", ל

עושים ציוויו של מקום", עוד יש להבין וכי "בזמן שאין עושים רצונו של מקום 
נקראים עבדים", עבדים?! איזה עבד הוא האומר לאדונו: אמת שאתה האדון 

 ואני העבד, אבל כל מה שתאמר לי לא אעשה. הינו מורד באדונו, לא עבדו.
 מקשיבים טוב: ניישב זאת עפ"י משל. אני מבחין שאתם

ערב יום טוב אחד נכנסתי לחנות גדולה (איך קוראים לה? סופרמרקט) קונים 
 וקונים ובעל הבית לא מצליח לעמוד בעומס הקונים.

ראיתי באחת הפינות, ישב לו פקיד עם דפים ועט ועסק בניהול חשבונות בלי 
ות "רואה חשבון" חרוץ. חשבתי לעצמי, הנה הפקיד יכול היה להט -הפסקה 

שכם להוריד קצת מהלחץ של בעל הבית בערב חג, אך אינו עושה כך, מדוע? 
הוא כאילו לא נמצא כאן יושב לו בפינה ועוסק בשלו. והוא צודק כי אומר 

לעסוק בביקורת חשבון, וזהו, לסייע  -לעצמו "אני עושה תפקידי באמונה 
 לקונים או לפרק סחורה לא שייך אלי", כך חושב לעצמו בצדק.

ל. נכנסתי לחנות שניה ממש בסמוך לאותה חנות, גם היא עמוסה אב
"רואה חשבון" במלאכתו, אך כאשר רק היסב  -בקונים, גם שם ישב איש בפינה 

את ראשו וראה כי יש צורך בעזרה, התרומם, סגר את הפנקס והשתלב במכירות, 
 הוריד סחורה, ניגש לקופה וסייע בחשבון לקונים ועוד.

 מהראשון?במה שונה השני 
 בחנות השנייה רואה החשבון הוא גם בן של בעל הבית...

הביזנעס הם שלו. לכן, כאשר צריך להוריד סחורה ובעקבות כך יהיה רווח 
גדול של ערב יום טוב, הוא שולח את ידיו לסייע, אם קשה לאביו הוא עוזר 

איכפת ורוצה לעזור. אבל הפקיד בסופרמרקט הראשון הוא בסך הכל פקיד, וכי 
 לו הרווחים וההפסדים של המנהל, שיכאב הגב לבעל הבית, לא לי...

 כך גם בענייני תורה ומצוות:
שואלים לפעמים את ר' פלוני "למה אתה עושה כך וכך, וכי מה שאתה 

 עושה מותר וראוי?!"
והוא משיב: "וכי כתוב בשולחן ערוך שאסור לעשות כך?! היכן ראית כתוב 

 ת מה שעשיתי?" מתרעם בשאלה.בשולחן ערוך לא לעשו
לדוגמא, זכורני מימי נערותי. חבר שלנו הלך לשחק פוטבול (כדור רגל) הוא 

 היה השוער.
מת, כמו שאומרים מדוע אתה כבן וער"מה זה?" שאלו אותו החברים בת

 ישיבה משחק פוטבול?
 "מה?! תמה הבחור "האם כתוב בשולחן ערוך לא לשחק כדור רגל?!"...

 על השאלות הנ"ל. בזה התירוץ
הפסוק לא מדבר במי שמורד ממש באדוניו ולא שומע להוראותיו, אלא 

עבדים שעושים ציווי אבל לא  -שלא עושה רצונו של מקום, ולכן נקראים עבדים 
 רצונו.

 אבל בנים כן עושים רצונו של מקום, מה שה' רוצה.
 בלב כתוב לא רק בשולחן ערוך...

דיבר החפץ חיים על ענין חשוב בתקנת הציבור, בתוך  באחת האסיפות
 -דבריו אמר: והרי ודאי תשאלו אותי היכן זה כתוב? אומר לכם: זה כתוב פה 

כתוב בלב! אדם המרגיש כי רצון ה' לא להסתובב עכשיו  -הצביע ודפק על ליבו 
במגרש כדור רגל הוא לא שואל אם כן כתוב או לא כתוב, אם רצון ה' לעשות 

 אינו עושה. -שה ואם לא עו
בפיו הרבה, פעם חלף לידי במסדרונות הישיבה  קר(היה לי חבר שהיה שו

מה זה?!  והוא הגיב "היכן  -ושרק בפיו (כמדומה שהיה זה בשבת) שאלתי אותו 
כתוב שאסור?" הצעתי לו לשאול את החזון איש. הוא הסכים. קמתי ונסעתי 

ל "היכן כתוב שאסור?" הגיב החזו"א מירושלים לבני ברק. אמרתי שהבחור שוא
"יש דברים שאי אפשר לומר מותר או אסור, צריכים להרגיש...", אמר ולא  -

 יסף).
"אימתי נקראים בנים בזמן שעושים רצונו של מקום. ואם לאו נקראים 

 עבדים".
ה' רוצה מאיתנו שנעשה רצונו, לא רק מצוותיו. כי יש לנו טבע קדוש להבין 

אבא שלנו. (ואדרבה, לכן באמת דעת רבי מאיר במסכת קידושין מה הרצון של ה
דף ל"ו הנ"ל, כי גם כאשר אין נוהגים מנהג בנים נקראים בנים, מדוע? כי תמיד 
טמון בקרב עם ישראל הטבע קדוש לעשות רצונו של מקום, (יש לנו את 
האפשרות להבין להתעלות ולעשות רצונו של מקום) אלא שדעת ר' יהודה כי 

 ן שאין נוהגים מנהג בנים אינם קרויים בנים.כיו
*** 

 הנחש באפגניסטן שלא המית
אספר לכם בענין מה שאמרנו כי ה' נטע בקרבנו טבע קודש שיכירו את ה'. 

 ובמעט התבוננות יהודי מכיר את ה' יתברך.
הנה רואים בעשרות שנים האחרונות התעוררות של בנים אבודים בכל קצווי 

ישנם יהודים היושבים ולומדים במשניות  -, רוסיה ואסיה תבל אפילו באפריקה
וגמרא, מי הביאם לידי כך, וכי הקומוניסטים הבולשביקים? מי עוררם? אם לא 
מאמר הכתוב: "ולקחתי מכם לב אבן מקרבכם ונתתי לכם לב בשר" בקצווי תבל 



 

 ג 

אפשר לפגוש 'תינוק שנשבה' שבעבר לא ידע אפילו שיש תורה בישראל, אבל 
 ן שהתחיל להתבונן: מה אני איפה אני? הגיע.כיו

 זה סיפור ששמעתי לפני שלושה וחצי שבועות (שנת תשמ"ו).
-בחור עולה מרוסיה הביא לפני חבריו מכתב שנשלח אליו מידיד בן גילו 

בולשביק מושבע (מה הוא אשם נעבאך), והם סיפרו לי  -יהודי בצבא ברוסיה 
 עלו.מה שכתוב במכתב. תשמעו מעשה ותתפ

הוא נסע עם פלוגת חיילים בשליחות הצבא הרוסי באפגניסטן. אם אתם 
יודעים או לא יודעים, שם בהרי אפגניסטן מורדים נלחמים ברוסים, יש לרוסיה 

 צרות מהם כבר שבע שנים רצופות. פלוגה זו נשלחה למשימה חשובה.
ת קבוצת החיילים חנתה באחד הכפרים, הבחור יצא לו קצת לטייל בסביבו

הכפר. והנה הבחין בנחש ארסי מתפתל. וכיון שאהב בעלי חיים ולמד בשיעורי 
טבע כי אפשר להתיידד עם נחשים, ניסה את מזלו, שב למחנה הביא לנחש 

 אוכל, הנחש אכל בתאבון.
 -למחרת הביא לו שנית, כך כמה ימים עד שחש בטחון עם הנחש והשניים 

 היה זה בהר הסמוך לכפר. הנחש והוא, הסתובבו זה לצד זה בידידות.
 הוא הקפיד לשהות עם הנחש במשך שעה ויותר מידי יום. ידידים...

ויהי היום, התקבלה הפקודה להתקדם במהירות האפשרית ביותר, לעזוב את 
הכפר ולצאת לאחד ההרים, ומשם לעבור להר רחוק יותר. לפני שיצאו לדרך 

הנחש... פשוט הביא לו  מיהר הבחור היהודי ורץ להיפרד מהחבר החדש שלו,
 אוכל בפעם האחרונה. הנחש אכל. ולפתע...

לפתע הזדקף מולו בפה פתוח וקול שריקת נחש ארסי (בזעם ורצון להכיש 
ארס). החייל רעד מפחד. אך. גם זאת למד בספרי הטבע, כי אם נקלעים חלילה, 
 לכזה מצב, שהנחש עומד ממול זקוף כמקל, אסור לברוח. בריחה תביא אותו

אחריך, ובדרך כלל הוא המנצח והסוף הוא מות. לכן מה עושים? נשארים לעמוד 
 זקוף ממולו בעמידה איתנה.

הבחור באמת הצליח להתייצב לעמוד על פי הכללים ועפ"י ההוראות. שעה. 
שעתיים. שלוש, אתם שומעים? ארבע, חמש  -עמד עוד שעה והנחש מולו 

 שעות תמימות! הוא היה על סף עילפון.
חברים שלו שהמתינו שעה קלה לבואו, משלא הגיע יצאו במהירות לדרכם ה

לפי הפקודה ותוואי הדרך. אך הוא נשאר שם על עומדו כשהוא מתאמץ ונזהר 
 לא לעשות אפילו תנועה קלה של בריחה.

 לאחר שש שעות ירד הנחש, התקפל, פנה לדרכו ונעלם לו.
וב על מה שקרה, וכי ידע והוא הרי בחור קומוניסט, מה כבר יכול היה לחש

שהכל מהקב"ה? טוב, הוא מיהר למחנה,  -את הכלל "שוויתי ה' לנגדי תמיד 
שכמובן היה ריק מאנשי הקבוצה שיצאה לדרכה, נטל את מטלטליו, וכיון שידע 
את כיוון הליכתם, יצא אחריהם בדילוג וריצה, קיווה לעקוף אותם עוד לפני רדת 

בילים. והנה. באחת הפינות מצא את כל החשיכה. ירד מההר ורץ לפי הש
 הקבוצה כולה שוכבים שחוטים. המורדים ארבו להם והרגו אותם בחרב.

תראה, איך אני  -אתם רואים נס? חמש שעות הראה הקב"ה לתינוק שנשבה 
 מציל אותך...

בסוף המכתב הוא חתם בנוסח שלו (אני אומר בנוסח שלנו): ולפיכך 
ם הוא מנהיג לכל הברואים והוא עושה ויעשה התעוררתי להאמין שבורא עול

 לכל המעשים.
 שאבעס!

ומה אתם חושבים כי רק ברוסיה? גם כאן בארץ ישראל הולך לו יהודי רחוק, 
אוי רחוק, עוסק בביזנעס שלו ופתאום צצה מחשבה במוחו: "מה איתי, במה אני 
ר. יהודי?" הוא ממשיך ומתבונן הולך וחושב על מעשיו עד שמתחיל להשתפ

 והוא נהיה צדיק, נורא ונפלא.
חבר שלי רבי ברוך ידלר ז"ל נחלה ושכב בבית חולים לאחר שהבריא ושב 

 לביתו, באתי לבקרו והוא סיפר לי כך.
בחדר עימו שכבו עוד חולים ל"ע, אחד מהם יהודי חילוני גמור. והנה באו 

חליפה  -ים לבקרו (את החילוני) בנים ונכדים צעירים בעלי זקן ושיראים של חרד
 -וכובע. ר' ברוך המתין להזדמנות והתעניין בעדינות "איך הוא הגיע לכך 

 לצאצאים כאלו?".
 "זה סיפור ארוך אספר לך מחר". השיב.

 למחרת כאשר הוציאו את החולים לחצר, סיפר לו:
התגוררתי בקיבוץ מסוים (נקב בשמו) שבת אחת יצאתי לטייל, עליתי על 

ירושלים לטייל בה עד ככר השבת. שם בלי תכנון רכב של הקיבוץ נסעתי ל
מראש נעמדו ילדים וצעקו: שאבעס! שאבעס! לא ידעתי מה זה בכלל מה 
הצרחות הללו. כעסתי מאד. פתחתי את הדלת "וירקתי עליהם קללות" כלשונו, 

 הם ברחו מפחד שמא אכה אותם.
 נכנסתי לרכב להמשיך בנסיעה ושוב התאספו כולם: שאבעס!

נית והם ברחו. וחוזר חלילה. לא יכולתי להמשיך בנסיעה, עד יצאתי ש
שהתקרב אלי רב אחד, שכן מאחד הבניינים ואמר לי בנחת: "אתה רואה מה 
הולך פה, הילדים לא יעזבו אותך אתה תאלץ להישאר פה, והוא המשיך: 

 -"הסתכלתי מהחלון והבחנתי כי יש כאן שיח חירשים, צועקים אחד מול השני 
מבינים אותך ואתה לא מבין כלל מה הם צועקים, תשמע, אם אתה  הם אינם

 מעוניין להבין, תעלה אלי לשעה שעתיים עד צאת השבת ואסביר לך".
בקיצור לא אאריך. עלינו, אני ורעייתי, לביתו. התיידדנו. חלפו ימים ביקרנו 

כלל אני ואשתי, וזה לא היה ב -אצלו שוב, אח"כ ביקרנו בביתו עוד פעם פעמיים 
 פשוט מצידנו לבקר בבית חרדי כל כך.

באחד הימים אמר לנו "אתם הרי סוציאליסטים יש לכם אפשרות לחיות 
בקיבוץ שלכם אבל האם יש בו בית כנסת?" הוא סידר לנו בית כנסת, ומפקידה 

לפקידה נכנסתי לבית כנסת. הדברים התגלגלו עד שביום מן הימים נכנס 

י שנינו מילדי טהרן, היה זה כסף שלא ציפינו לו, לנו בחשבון הבנק 'שילומים' כ
ואז פשוט עקרנו את דירתנו מהקיבוץ לירושלים. כאן גידלנו את המשפחה 

 והילדים. ותראה מה יצא מהם. ע"כ.
אם נשב עד אור הבוקר בדרשה לא אסיים מה שאני שומע אודות חזרה 

 בתשובה. רק עוד עובדה אחת.
 מה ראה רבי חיים קנייבסקי?

הבן  -רבי חיים קנייבסקי שליט"א, בן ואביו  -נכנסו אל בנו של הסטייפלער 
בעל תשובה והאב שעדיין אינו שומר תורה ומצוות, להזמינו לשמש כסנדק 

 בברית של הבן הנכד.
 השיב ר' חיים: "לא, אתה תהיה הסנדק" והצביע על הסב.

 "מה, וכי אני אהיה הסנדק, וכי אני ראוי לכך?!"
על הפנים שלך קדושה, אתה צריך להיות הסנדק" פסק ר' חיים  "אני רואה

 את פסוקו.
 הסב היה הסנדק.

אחרי הברית הוא התחיל לחשוב "למה הרב אמר עלי קדושה, וכי אני 
 קדוש?!"

 הרהר בדעתו ובמעשי חייו, והבין... וגם התעורר ושב בתשובה שלימה.
 מה הבין ומה נזכר?

 של חייו. ומצא. מעשה שהיה. הוא חיפש בהסטוריה
היה זה עשרות שנים קודם לכן כאשר עמד להינשא בקיבוץ לפני החתונה 
קראה לו המיועדת להיות אשתו (הסבתא של הרך הנימול ואימו של אבי הבן) 
לשדה בפאתי הקיבוץ, ואמרה לו כך: אספר לך. אני הרי ניצולה מהשואה כפי 

עם אבא ואמא ברכבת בדרכנו לאושוויץ. שאתה יודע. ואיך ניצלתי? נסעתי יחד 
בנסיעה כבר חששנו כולנו כי אכן אנו בסוף החיים. באחד הרגעים אמא 
התייפחה בבכי ואמרה לי: אנו צועדים לקראת המוות, רצוני לזרוק אותך מחלון 
הרכבת, רק כך אולי תזכי את להישאר בחיים, ויישאר מאיתנו זכר. ובכן, אמרה 

ט באחד מעיקולי הדרכים אשליך אותך" באותה שה אמא "בשעה שהרכבת תא
בכתה עוד ואמרה: "וכאשר תזכי להישאר בין החיים תחיי בנעימים, תתבגרי, וגם 
תזכי לבוא בברית נישואין, קודם לכן תשאלי יהודים מה זה טהרת הבית היהודי, 

 שהיא חובה של יהודים".
 והשלכתי. והגעתי עד הלום.

זכירת הקיבוץ מה זה טהרת הבית? היא אמרה לפני כמה ימים שאלתי את מ
בזעם "סתם כלום", לכן מהכעס שלה, אדרבה, הבנתי כי אני צריכה לברר והלכתי 
לשאול רב דתי, נסעתי לעיר ושאלתי, והרב כן הסביר לי ברור מה החובה של התורה. 

לא אתחתן!" כך  -ועתה, אם אתה מסכים שנשמור על צוואת אימי, טוב, ואם לאו 
 ה.אמר

לאחר שלושה ימים נתתי את הסכמתי וכך התחתנתי. וכנראה משום כך ר' חיים 
ראה עלי מעט קדושה, ולכן זכיתי לבנים ונכדים, ואני מכריז בזאת, כי גם אני שב 

 עתה בתשובה ואזכה לשמור שבת ושאר תרי"ג מצוות. נורא ואיום. ע"כ המעשה.
עייף אני חושב שאתם אתם כבר עייפים (דרשה ארוכה), אולי מפאת שאני 

 עייפים... טוב, וה' יזכנו לראות בישועתו ונראהו עין בעין בעגלא ובזמן קריב.
 קדיש, כבוד הרב.

 (להגיד) 

 בין המצרים  
 )לשבת חזון (הפטרהעמי לא התבונן 

ף סוף לאחר למה הדבר דומה, לזוג שלא היו להם ילדים הרבה שנים, סו משל
 הרבה שנים נפקדה האשה.

הלכו לביה"ח, הבעל מחכה בחוץ, ועובר הרבה זמן, הבעל שם  ,זמן הלידה הגיע
לב שהדלת נפתחת ונסגרת הרבה פעמים, רופאים יוצאים ונכנסים, ניגש אליו רופא 

 המצב חמור מאוד!  :ואומר לו
  בסכנת נפשות!אשתך 

יש אפשרות להציל את האשה אבל התינוק ימות! יש גם אפשרות להציל את 
 אז האשה תמות, תחליט מה לעשות.  התינוק אבל

 אמר הבעל, רגע, זה דיני נפשות, אני צריך ללכת לרב לשאול! 
 אין זמן לרב, תחליט עכשיו!  :אומר הרופא

 טוב, אם כך צריך לשאול את האשה בעצמה, זה החיים שלה. 
שאלו את האשה ואמרה, לחיות בלי הילד, זה לא חיים, לכן תצילו את הילד. 

  ק מי הייתה אמא שלו! שמסרה נפשה!ה: תגיד ותספר לתינוואמרה לבעל
ונולד בשעה טובה ומוצלחת תינוק חדש. למחרת  ,עשו הרופאים מה שעשו

 התקיימה לוויה רווית יגון ואנחה, 
 עצוב מאוד מאוד. רבנים הספידו, אנשים געו בבכיה,

בני: אתה האבא קורא לחתן הבר מצוה,  והגיע יום הבר מצוה.התינוק גדל וגדל, 
! ולכן יודע שהיום היארצייט של אמא שלך? באותו יום שאתה נולדת אמך נפטרה

תיגש להתפלל מעריב כי אתה 'חיוב', אני מבקש ממך  היום בערב כשיבוא האורחים
 תתפלל ברגש, תתפלל לאט. 

 דק' סיים מעריב.  5הילד ניגש לעמוד: "ְתַקַדה ְתַקַדה שמיה רבה פפם פפום 
 האבא התעלף. 

לאחר שהתעורר, ניגש אל הבן ושואל אותו: למה? למה אתה ככה מתפלל? הרי 
  !בקשתי ממך
לא  !מה אתה רוצה ממני, רגש? איזה רגש? את אמא שלי לא הכרתי -עונה הבן

 אני יודע שבבית קברות יש איזה אבן שם נמצאת אמא שלי.  !ראיתי אותה מעולם
 וכדי בזיון וקצף. 

זצ"ל [ומביאם הר"ש לוינשטיין], הקב"ה החריב את בית  רבי שבתי יודלביץאומר 
המקדש השכינה גלתה ממקומה, "שפך חמתו על עצים ואבנים" והכל כדי להציל את 

 הילד את כלל ישראל, ואנחנו הילדים "תקדה תקדה שמיה רבה" 



 

ד 

 "למה א"א להתרחץ?" 
 איך אפשר להתרחץ!!!  -

 אלא מאי, אין לנו רגש! 
 שרבי שלום שבדרון היה חוזר על זה.כפי  "ר מקוצקהאדמונסיים בדברי 

  .השו"ע מביא הלכה "שיהא ירא שמים דואג ומיצר על החורבן" 
הרי השו"ע מיועד לכל כלל ישראל א"כ למה מביא  ,שאל האדמו"ר מקוצק

 השו"ע הלכה ליראי שמים בלבד? וכי מה יעשה מי שאינו ירא שמים? 
, ומי שאינו ירא שמים שיתאבל בית המקדש חורבן' יתאבל על ירא שמים'ותירץ: 

 ...על החורבן של עצמו!
 )ש לוינשטיין"גרה(

 רבי יעקב גלינסקי זצ"ל – "כי נגע עד ליבך"
נעמוד על נקודה בסיפור החורבן, שכמדומני שלא שמים לב אליה . נזכיר את 
ספור הגמרא (גיטין נה, ב) על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. שאותו אדם 

 קמצא ואיש ריבו בר קמצא עשה סעודה, אמר למשרתו: קרא לקמצא.שאוהבו 
 הלך והביא את קמצא.

 בא ומצאו יושב. אמר לו: "הואיל ואתה איש ריבי, מה מעשיך כאן, קום צא".
 אמר לו: "הואיל ובאתי הניחני, ואתן לך דמי סעודתי".

 אמר לו: "לאו".
 אמר לו: "אתן לך דמי מחצית הסעודה".

 ".אמר לו: "לאו
 אמר לו: "אתן לך דמי כל הסעודה".

 אמר לו: "לאו", אחזו בידו הקימו והוציאו.
אמר בר קמצא: "הואיל וישבו חכמים ולא מחו בו, מוכח שהסכימו עמו, אלך 

 –ואלשין עליהם". הלך ואמר לקיסר: "היהודים מרדו בך" 
ע"א): תניא, אמר רבי אלעזר,  כך התגלגל הדבר הדבר, ונחרב הבית, וסימו (שם נז

בוא וראה כמה גדול כוחה של בושה. שהרי סייע הקדוש ברוך הוא את בר קמצא, 
 והחריב את ביתו ושרף את היכלו.

ידוע, וכתב המהרש"א (יומא ט ע"א) שהיא היא שנאת החינם שבעוונה חרב 
אלא על הבית. אבל המעיין יראה, שבדברי בר קמצא אין הדגש על הבושה שבישוהו, 

כך שחכמים שתקו ולא מיחו. ומודע שתקו, כתב המהרש"א: "שלא מיחו מפני שלא 
 היה בידם למחות". ועם כל זה, מפני העדר מחאתם נסתבב חורבן בית אלוקינו!

 אילו היו קמים, ומוחים, גם אם לא היו מועילים, יתכן וירושלים לא היתה נחרבת!
רו: לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים, ונוסיף בענין זה: בגמרא (שבת י ע"ב) אמ

שבשביל [משקל] שני סלעים מילת [משי] שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו 
[בתוספת פס אריג סביב פס ידו, היא כתנת הפסים שעשה לו (רש"י)] נתקנאו בו 
אחיו ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. והקשו בתוספות, הרי עוד קודם לכן נגזר 

שעבוד ארבע מאות שנה בארץ לא להם (בראשית טו, יג). ובאר המהר"ל עליהם 
("נתיבות עולם", נתיב השלום פרק ג), שמכל מקום צריך היה שתהיה סיבה גדולה 

 –שעל ידה תצא הגזרה על הפועל, "כי דבר קטן אינו נעשה סיבה לדבר גדול" 
ראה ואיומה ואם שתיקת החכמים היתה סיבה לדבר גדול כחורבן הבית, כמה נו

 היא!
כיוצא בכך, שנינו (שבת נה ע"א) שבחורבן בית המקדש הראשון פגעה מידת 
הדין גם באלו שהקדוש ברוך הוא העיד בהם שהם צדיקים גמורים וקימו כל התורה 

 כולה מאל"ף ועל תי"ו, רק משום שלא מחו, למרות שמחאתם לא היתה מועילה!
ם אלא בשביל שלא הוכיחו זה את זה. ושנינו (שבת קיט ע"ב), שלא חרבה ירושלי

שנאמר (איכה א, ו): "היו שריה כאילים", מה איל ראשו של זה בצד זנבו של זה, אף 
 ישראל שבאותו הדור כבשו פניהם בקרקע ולא הוכיחו זה את זה.

וידועים דברי הרב מבריסק זצ"ל בבאור דברי הגמר"א (סוטאה יא ע"א, סנהדרין 
ה עצה [של "הבה נתחכמה לו פן ירבה"], בלעם ואיוב קו ע"א) שלושה היו באות

ויתרו. בלעם שיעץ נהרג, איוב ששתק נדון ביסורין, יתרו שברח זכו מבני בניו שישבו 
 בלשכת הגזית.

 ושאל: בלעם שיעץ להרוג ילדי ישראל נהרג, הרי זו מידה כנגד מידה.
לטובת עם יתרו שברח כי התנגד לפעול לרעת ישראל זכה ומבני בניו פעלו 

 ישראל, מידה כנגד מידה.
 אבל איוב ששתק נדון ביסורין, היכן כאן הנהגת מידה כנגד מידה.

ובאר: מדוע שתק איוב, כי ראה שדעת פרעה נוטה לעצת בלעם, ולא יועיל 
 במחאתו. אם כך, מה לו למחות, שתק.

ה מה עשה הקדוש ברק הוא, הביא עליו יסורים וזעק במכאוביו. לא מובן: וכי מ
תועיל בזעקותיך. אבל כשכואב, צועקים! אז איך יכול היית לשתוק בגזרת "כל הבן 

 הילוד היארה תשליכהו"? כי לא כאב לך!
 ה לעומת זה"!וב"ז

בן שמונים שנה היה משה רבינו בעמדו לפני פרעה (שמות ז, ז). שמונים שנה, 
ים שנה" התן תקופת חיים! "ימי שנותינו בהם שבעים שנה, ואם בגבורת שמונ

(תהלים צ, י). מה עשה משה רבינו שמונים שנה? במדרש (ריש ילקו שמעוני שמות) 
מבואר שהיה משנה למלך מצרים, ומלך כוש, וכלוא עשר שנים במדין, ומכל זה אין 

 –התורה מספרת מאומה 
 –מה מספרת היא, שיצא אל אחיו לראות בסבלותם 

 –וראה איש מצרי מכה איש עבר מאחיו, והרגו 

 –וראה שני אנשים עברים נצים, וגער בהם 
 –וראה רועים המציקים לבנות יתרו, והושיען 

 זוטות, לכאורה.
אבל, אמר רבי ירוחם ממיר זצ"ל, כל ה"משה רבינו" צפון בזוטות אלו! בהן מגלה 

 –התורה במה זכה להיות מושיען של ישראל ומנחיל התורה 
היה בוכה ואומר חבל לי עליכם, מי וכי במה יועיל לעמו, אם יראה בסבלותם. "ש

יתן מותי עליכם, והיה נותן כתפיו ומסיע לכל אחד ואחד מהם" (שמות רבה א, כז). 
לכמה היה יכול לסיע! ומה הועיל כשהכה את המצרי, הלא רק סכן עצמו. 

 –וכשהתערב ברבי דתן ואבירם וקוממם עליו והלשינוהו 
היו כאן, אלא התקוממות רגשית,  ברם, היא גופא: לא שיקולו כדאיות ותועלת

שנאת עול קיצונית, אי השלמה תהומית עם ההשחתה והרוע. אי יכולת להבליג 
 ולשתוק!

 –ונספר 
 רב עירה ביקר אצל ה"חפץ חיים" זצ"ל, לבקש עצתו וברכתו.

 כהרגלו, חקרו: "מה מצב הדת בעירתכם".
 נאנח הרב. המצב אינו משובב נפש.

 "החינוך הטהור נשמר?"ה"חפץ חיים" לא הרפה: 
ספר הרב: "המשכילים פתחו בית ספר 'תרבות' כפרני, הלימודים בו חינם אין 

 כסף, וההורים העניים נפתו לשלוח לשם את לידיהם, ומה בכוחי לעשות?!"
 "והכשרות, נשמרת?"

סיפר הרב: "הקצב אינו מקבל מרות. 'פוסק' בעצמו ומכשיר נבלות וטרפות. 
 ומה בכוחי לעשות?"והקהל מקבל דבריו, 

 המשיך ה"חפץ חיים" ושאל: "והטהרה נשמרת?"
סיפר הרב: "סדקים נתגלו בקירות המקוה והבנין עומד ליפול. סכנה להכנס אליו. 

 נסיתי להתרים לבדק הבית ולא עלה בידי. ומה בכוחי לעשות?"
התרגש ה"חפץ חיים": "מה בכוחו לעשות?! אבער חלש'ין, קענט אר דאך! 

 רי אתה יכול!"...להתעלף ה
 –לא מובן 

 יתעלף, ומה?
 מאומה, אבל איך אפשר להבליג?!

 –ונספר 
 –מי לנו גדול מהמהרי"ל דיסקין זצ"ל, השרף מבריסק. והיה אומר: אני לגבי אבי 

 כחומץ לגבי יין. עד כדי כך! –הגאון רבי בנימין מוולקוביסק זצ"ל 
 מובן שתמהו, לא הבינו ולא קבלו.

 ותבינו. אמר: אספר לכם,
סיפר שבבחרותו נהג לשבת בחדר החיצון בעוד אביו הוגה בתלמודו בחדר 
הפנימי. כשהיו באים עם שאלות בהלכה או דיני תורה היה מעכבם לשמוע דבריהם 
ותוך כדי דיבור גיבש עמדתו, ונכנס עמם לחדר הפנימי לראות האם קלע אל המטרה 

 או שמא דעת אביו אינה כדעתו.
פה פרצה בישוב הסמוך. בתי העץ היו למאכולת אש, ובין הבתים ויהי היום, ושר

גם בית הכנסת. כששקעה האש ליקטו היהודים את שרידי יריעות ספר התורה 
 המפוחמות והביאון לוולקוביסק הסמוכה, לשאול מה דינן.

כשהגיעו, שמע הנער את שאלתם ומיד ידע את דין השולחן ערוך (יורה דעה 
 –ונכנס עמם אל אביו רפב, י) בנדון. קם, 

 והאב לא פסק כמוהו.
 גם לא פסק אחרת.

 כשראה את הגווילים המפוחמים, התעלף!
חומץ בן יין  –ובנו, הגאון הקדוש, עודנה נער, ייסר עצמו: למה אני לא התעלפתי 

 אני!
 –ועכשיו הכל מובן 

ד ירמיהו הנביא קונן: "דרכך ומעלליך עשו אלה לך. זאת רעתך כי מר, כי נגע ע
לבך" (ירמיה ד, יח) זה בית המקדש, שנאמר (מלכים א ט, ג): "והיו עיני ולבי שם כל 
הימים" (פתיחת איכה רבתי טז). שבית המקדש היה לבם של ישראל. והלב שלנו הוא 
בבחינת בית המקדש שבקרבנו (זהר ח"א קסא, א). וכמו שכתב בספר "חרדים" (פרק 

כתיב (תהלים עח, ס): "אהל שכן באדם", כא אות יז): "הנה הלב היכל לשכינה ד
וכתיב (דברים כג, טו): "כי ה' אלקיך מתהלך בקרב מחנך", ופרש רבי שמעון בר יוחאי 

קרב מחנך" זה הלב". והאלשיך הקדוש ב"עו, א): "מחנך" רמ"ח איברים, ו (זהר ח"א
זצ"ל כתב: "זה אלי ואנוהו" (שמות טו, ב), [מלשון נוה] אבנה לו בית המקדש 
(כתרגומו), בלבי. שהוא ענין: "ושכנתי בתוכם" (שמות כה, ח), כי "היכל ה' המה" 

 –(ירמיה ז, ד) 
ומשלא מחו, משגלו אדישות, גם אם לא היה בידם לפעול, אבל איך אפשר 

 –לשתוק כשרואים כזה עול, שאוחזים בידו של אדם, מקימים אותו ומסלקים אותו 
 בם של ישראל!אם הלב אטום, נאטם גם בית המקדש, ל

ומבואר בגמרא (יומא ט ע"ב), שכל זמן שלא יסולק גורם החורבן, לא תבוא 
 –הגאולה 

 ומה על לבנו. הלא קהו רגשותינו, דבר אינו מזעזענו!
 האם יש ראיה גדולה יותר, משויון נפשנו באלו הימים!

(והגדת)

 בדרך הדרוש  

 ) א קלז תהלים( בכינו גם ישבנו שם בבל נהרות על

. החורבן על בכו המים אצל כשישבו דווקא למה חדא לדקדק יש
' גם' תיבת גם. המים אצל כשהגיעו שבכו בזה קרא אשמעינן מאי גם

 הוי אי סגי לא ומי ריבוי לשון מקום בכל משמע דגם, שחר לו אין בכינו
  'וכו ובכינו ישבנו שם כתבי

 על) יז ב רבה( איכה מדרש לבאר לי נראה ותחילה, לבאר ונראה
 גם ירפא ים של שבר שירפא מי, לך ירפא מי שברך כים גדול כי פסוק

 מאי ידענא לא ים של דשבר, כלל מובן אינו ל"הנ והמדרש. ל"עכ שברך
 . בזה זה דתליא ישראל של לשבר לו יש שייכות ומאי הוא

 פרשת רבה במדרש דאיתא מה פ"ע .פשוט פ"ע לבאר ונראה
 בכו, כן ה"הקב כשאמר, ל"וז ,המים בתוך רקיע יהי פסוק בראשית

 שיקחו שציוה בזה השם שפייסם עד השפל בעולם למטה שירדו המים
 שבא' מלח תקריב קרבנך כל על' וכן, המזבח על המים לניסוך מהם
 וודאי ל"הנ הפיוס מהם שנתבטל החורבן בזמן בוודאי זה ולפי. ממים
 מי, לך ירפא מי שברך כיום גדול שנאמר וזה, כמקדם לבכות המים חזרו

 שנתבטל החורבן י"ע להם שאירע השבר דהיינו ים של שבר שירפא
, במהרה לעתיד שיחזור ק"בהמ בנין י"ע יהיה ורפואתם, שלהם הפיוס

 כי הכתוב כוונת מבואר ממילא זה ולפי ישראל שבר גם ירפא אז
 על המים שבכו וראו בבל לנהרות מירושלים בגלותם ישראל כשהגיעו

 הן גם נתעוררו אז ל"כנ המקדש ביטול י"ע כעת להם הנולד שלהם שבר
 המים משברם גם שיתרפאו עד יתרפאו שלא שברם על עמהם לבכות

 שברם על המים שבכו וכשראינו ישבנו שם בבל נהרות על שנאמר וזה
 ק"ודו להם אחד שבר כי עמהם אנחנו בכינו גם

 (חוט המשולש)



 

  

 

 אם אשכחך ירושלים
ּדֵֹרׁש ֵאין ִצּיֹון ִהיא " )2דורשת מהפסוק )1הגמרא

, מכאן שצריך לדרוש ולזכור את ירושלים, "ָלּה
לעשות זכר  )3מכאן למד רבן יוחנן בן זכאי

 למקדש. 
 זכרון החורבן

משחרב בית המקדש תקנו חכמים שהיו באותו 
 .)4הדור תקנות שונות לעשות זכר לחורבן

בין התקנות הם: להשאיר אמה על אמה כנגד 
דהיינו  -בדרך הרגל שלא לשמוע כלי זמר הפתח, 

, ולתת אפר )5בעת שכיבה וקימה ובשעת סעודה
ומכאן נובע המנהג לשבור כוס  על ראש החתן.

 בשעת החופה.
 וארץ ישראל מנהג צפת

 )6ונביא כאן מה שכותב רבי יששכר סוזאן
 נוהגים אנו היום ועוד: "'תיקון יששכר׳ ובספר
 שכן שמעתי וגם, ב"העליון תוב שבגליל בצפת
 בה הדרים ישראל ישראל קהלות בארץ נוהגים

 עומד ציבור השליח באב 'ט ליל שבכל, מקום בכל
 הזה בלשון ואומר, שום קינה קריאת קודם בקהל
 בית כל אחינו :ודאגה של עגמה בהכרזה, רם בקול

 קדשינו בית לחורבן כך וכך שנת היום דעו, ישראל
 ומכף, כף אל כף הקהל וכל הוא ומכה .ותפארתינו

 :גדול ובעצבות בדאגה כולם ואומרים ,ירך על
 ואחר, ובוכים בבכיה גועים וכולם .האמת דיין ברוך

 ."הלילה בקינות מתחיל לקונן כך
 

שהיה ראש החכמים בזמן ) 3 ירמי' ל, יז.) 2 מא, א. סוכה) 1
הנשיא ורבי  ג"גדולי הדור רשב 2את רגו החורבן (לאחר שה

ישמעאל כהן גדול), ולכן מצינו כמה פעמים במשנה: "משחרב 
בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי", [ולכן נקרא בתואר 'רבן' 
 השמורה לנשיא, כי בימיו לא מינו את רבן גמליאל השני לנשיא].

כן פסק הרמ"א (שם ס"ג), אך  )5 תקס. 'ע או"ח סי"ראה שו )4
רב קהילת  )6וע כלי זמר כלל. המחבר מחמיר שלא לשמ

המערביים בזמן הבית יוסף (כבר נכתב עליו בעבר במדור "אין 
 די צפת'ע געסאלעך").

 193גליון   ו“תשע •ֲחזֹון  -ְּדָבִרים ָּפָרַׁשת 



 

 

ל"ט מלאכות שבת . ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר מֶֹׁשה
, 2, דברים עוד 36(אל"ה בגימטריא נלמדים מ

, והנה אף שכל התוכחה של משה היה הדברים עוד אחת)
על עוונות אבותיהם, רצה לרמוז להם שבשמירת שבת 

 (יונתי תמתי) אפשר לתקן גם חטאי האבות.
 

ברש"י: מלמד שלא הוכיחן אלא . ַוְיִהי ְּבַאְרָּבִעים ָׁשָנה
סמוך למיתה. משה רבינו לימדם והוכיחם שצריך 

, כמאמר חז"ל 'שוב סמוך למיתהלחשוב תמיד שהוא 
 )מעדני מלך( יום אחד לפני מיתתך'.

 
גם לאחר שלקה משה על . ה' אֹתֹו ֲאֵלֶהםְּכֹכל ֲאֶׁשר ִצָּוה 

, ולא אליהם ידם, הנהיגם בנחת כמו שציוה אותו ה'
 )ש"ך על התורה( .הוכיחם מתוך כעס אלא מתוך אהבה

 
במדרש: הצפינו עצמכם בתורה  .ָנהְּפנּו ָלֶכם ָצפֹו

(הרוצה הנקראת צפון. וצפון מרמז גם על עשירות 
, שכאשר יתפלל אדם שיזכה לעשירות להעשיר יצפין)

, כיון כדי שיוכל ללמוד תורה, תתקבל תפלתו
 (מהרי"ד מבעלזא) .שמתפלל לצורך חפצי שמים

 ִּתְׁשָעה ְּבָאב  

מחמת שנעשים נשברים  עוונות תשעה באב מכפר
ונדכאים מאד, על כן אחריו יש קצת הרגשה כמו אחרי 

 )רבי פנחס מקאריץ( .יום כיפור
 

היה בכוחי הייתי מבטל את אילו הרה"ק מאפטא אמר, 
(מחמת כל התעניות, חוץ מיום כיפור כי מי צריך לאכול 

, וחוץ מתשעה באב כי מי יכול לאכול קדושת היום)
 .(מחמת צער החורבן)

 
בוכה על החורבן, בכיותיו כשאדם  .ֶלֱחָיּהְוִדְמָעָתּה ַעל 

 )קדושת לוי( .ודמעותיו עושים רושם למעלה

  

כשישוב תחילה על הדבור יקל לו לחזור 
 בתשובה

ה ָבִרים ֵאּלֶ  ָהְיָתה ַמה ִּבְפִסיְקָּתא ָּכתּוב .ַהּדְ
". ַהְּדָבִרים ְלִיְׂשָרֵאל, "ֵאֶּלה ֹמֶׁשה ֶׁשהֹוִכיחַ  ַהּתֹוָכָחה

, ְלָפֵרׁש ְוֵיׁש. ָּכאן ֵיׁש ּתֹוָכָחה ֵאיֶזה ְוִכי ָּתמּוּהַ  ְוהּוא

 ,'"ה ֶאל ְוֻׁשבּו ְּדָבִרים ִעָּמֶכם ְקחּו" ְּכִתיב ְּדִהֵּנה
 ְלַפְׁשֵּפׁש ּוָבא ִּבְתׁשּוָבה ַלְחֹזר רֹוֶצה ֶׁשְּכֶׁשָאָדם
 ִּדּבּוָריו ַעל ְּתִחָּלה ֶׁשָּיׁשּוב ִהיא ָהֵעָצה ֲאַזי, ְּבַמֲעָׂשיו

 ֶׁשֶּנֱאַמר ְּכמֹו ְלֵחְטא ַהּגֹוֵרם ֶׁשהּוא, טֹוִבים ֲהֹלא
 ֶזה ָעֹון ֹׁשֶרׁש ְוִהֵּנה". ָּפַׁשע ֶיְחַּדל ֹלא ְּדָבִרים ְּבֹרב"

 ֶאת ַהָּנָחׁש ֵהִסית ּבֹו, ַהַּדַעת ֵעץ ֵחְטא ְיֵדי ַעל ִנְגַרם
 ה' ַעל ָהַרע ָלׁשֹון ִּדֵּבר ּובֹו, זֹוֲהָמא ָּבּה ְוִהִּטיל ַחָּוה
 ַהִּדּבּוִרים ַעל ִּבְתׁשּוָבה ָׁשב ּוְכֶׁשָאָדם, ִיְתָּבַר

 יֹוֵתר ּוֵמִבין ַהְּתׁשּוָבה ַׁשַער ָּבֶזה ּפֹוֵתחַ  הּוא ַהְיֵתִרים,
 ִיְהֶיה ְּדָבִרים" ְוָכ ִעָּמֶכם ְקחּו" ְוֶזהּו. ֶחְסרֹונֹוָתיו ָּכל

 ִסיַני ַהר ְּבַמֲעַמד ְוִהֵּנה'. ה ֶאל ָלׁשּוב ַקל יֹוֵתר ָלֶכם
 ֻזֲהָמָתן, ּוָפְסָקה ָהִראׁשֹון ָאָדם ֵחְטא ְלַגְמֵרי ִנְתַקן
 ְּדָבִרים ְלַדֵּבר ֹוְרִמיםֶׁשּג ְוַהֻּזֲהָמא ַהְּפָגם ָחַזר ּוָבֵעֶגל
 ָהְיָתה ַמה ַהְּפִסיְקָּתא אֹוֵמר ֶזה ְוַעל. ְיָתִרים

", ַהְּדָבִרים "ֵאֶּלה, ְלִיְׂשָרֵאל ֹמֶׁשה ֶׁשהֹוִכיחַ  ַהּתֹוָכָחה
 ַהּגֹוֵרם ָהָיה הּוא, ָהֵעֶגלֵחְטא  ַעל רֹוֵמז 'ֵאֶּלה' ִּכי

ְיֵתִרים,  ְּדָבִרים ִליֵדי ָּבִאים ָידֹו ֶׁשַעל", ְל"ַהְּדָבִרים
 ָיׁשּוב ֶׁשְּתִחָּלה ְּתׁשּוָבה ֵסֶדר ְוִלְּמָדם הֹוִכיָחם ּוְבָכ
  )להרה"ק הרבי ר' יעקב יצחק מלובלין (דברי אמת ַהִּדּבּור. ַעל

ָרה  ּבְ ִכיָנה ּדִ ְ ׁשּ חּוץ ְלֶאֶרץ ׁשֶ ּבְ ה ָזָכה ַאף ֹמׁשֶ
רֹונוֹ מִ   ּתֹוְך ּגְ

ל  ְמעּו ּכָ יַצד ׁשָ ֶלא הּוא ּכֵ ִלְכאֹוָרה ּפֶ
ה ל ֹמׁשֶ ּבּורֹו ׁשֶ ָרֵאל קֹול ּדִ י ֵמָחִמי . ִיׂשְ ַמְעּתִ "ק ָהַרהַ (ׁשָ

י ָנַטע ֵמַאְווִריְטשׁ  ֵתבֹות  )ַרּבִ ז ּבְ זֶּה ְמֻרּמָ ן"ׁשֶ ְרּדֵ ֵעֶבר ַהּיַ " ּבְ
ַאַחר יַ  י ָהאֹוִתּיֹות ׁשֶ י (כ' ש' ה' ן' ֵהם ' ן' דֵּ ' ְר ' ּכִ ּכִ

פּוָפה ֵיׁש נוּ "ן ַאַחר נוּ  ׁשּוָטה"ן ּכְ ִכָנה, )ּפְ ְוֶזה ָהֶרֶמז . אֹוִתּיֹות ׁשְ
 ,

ם ּלָ ְמעּו אֹותֹו ּכֻ ַעל ְיֵדי , ְוִאם ּתֹאַמר ֵאיְך ׁשָ
ֵעֶבר לְ  -  ּמֵ ן'ָהאֹוִתּיֹות ׁשֶ ִכיָנה ָהְיָתה ', ַיְרּדֵ ְ ַהׁשּ ׁשֶ

רֹונוֹ  ֶרת ִמּתֹוְך ּגְ ָבָריו .ְמַדּבֶ ר ְלהֹוִסיף ַעל ּדְ ִהּנֵה , ְוֶאְפׁשָ ּדְ
ִביִאים ָהיּו ְזקּוִקים לִ  ל ַהּנְ ֵדי ּכָ ָרֵאל ּכְ ת ֶאֶרץ ִיׂשְ ַ ְקֻדׁשּ

א תֹו , ְלִהְתַנּבֵ ָ ֹגֶדל ְקֻדׁשּ נּו ּבְ ה ַרּבֵ ָרַאת ָזָכה ַאְך ֹמׁשֶ ְלַהׁשְ
חּוץ ָלָאֶרץ ם ּבְ ִכיָנה ּגַ ְ ֵתבֹות . ַהׁשּ ז ּבְ ָלֵכן ְמַרּמֵ

רֹונוֹ   ֶרת ִמּתֹוְך ּגְ ִכיָנה ְמַדּבֶ ְ ַהׁשּ ְהיֹותֹו , ׁשֶ ַאף ּבִ ׁשֶ
חּוץ ָלָאֶרץ  ִכיָנה  -ּבְ ְרָתה ָעָליו ׁשְ ָ ׁשּ ן ָזָכה ׁשֶ ְרּדֵ ֵעֶבר ַהּיַ ּבְ

רֹונוֹ  ֶרת ִמּתֹוְך ּגְ  .ְוָהְיָתה ְמַדּבֶ

 חיים מאיר פרנקל; תלמידים שהביאו חומר לגליון:



 

 

מחלוקתו של  -חצרות  :ברש"י .ַוֲחֵצרֹות ְוִדי ָזָהב
ויש לדקדק למה  .מעשה העגל -ודי זהב  ,קרח

העגל חטא , הרי 'זהבדי 'לפני  'חצרותהקדים '
פי ל של קרח. ויש לפרש ע ולפני מחלוקת ההי

אמר משה לפני הקב"ה שמה דאיתא במדרש 
 ,מפני מה אתה רוצה להענישם על מעשה העגל

 וןבלש "לך הלא יהי"ו "אנכי"אמרת כשהלא 
סנגוריה  הוזה הי ,לי אמרת ולא להם -אמרת  יחיד

"כל על ישראל. והנה במחלקותו של קרח אמר 
שמעו  םכולעדה כולם קדושים" ופירש רש"י ה

 ף שאמרשא , לך המפי הגבורה אנכי ולא יהי
הקב"ה בלשון יחיד הרי אמר לכל אחד ואחד, 
נמצא שקרח קלקל את הסנגוריה של משה רבנו. 
לכן עד מחלקותו של קרח הושתקה קטרוג חטא 
העגל, אך לאחר המחלוקת חזרה וניעורה. לכן 

ו 'כולם שמעו בסיני', אמרששם  "חצרותהקדים "
נתעורר הקטרוג של מעשה העגל שאין ממילא 

(דרוש  .'ולא להםאמרת  לי'את הסנגוריא של 
 שמואל)

ֱאֵקי ֲאֹבֵתיֶכם יֹוֵסף ֲעֵליֶכם ָּכֶכם ֶאֶלף ְּפָעִמים ִויָבֵר ' ה
 זו להם אמר': י"רש כתב .ֶאְתֶכם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶכם

דבר  כאשר אתכם יברך הוא אבל, הוא משלי
 ברכה מעצמו להם נתן רבינו שמשה דהיינו. 'לכם
 דווקא נתן למה ויש להבין. ככם פעמים אלף על

 העגל במעשהדהנה , לבאר ויש .ככם פעמים אלף
 ויחר לי ועתה הניחה"ה רבנו למש ה"הקב אמר
שוב ו ,"גדול לגוי אותך ואעשה ואכלם בהם אפי

 ואורישנו בדבר אכנו"אמר  מרגליםבחטא ה
 והנה ."ממנו ועצום גדול לגוי אותך ואעשה
 מפי שיצא ודיבור דיבור כלבגמרא ש איתא
 איתאו .בו חזר לא תנאי על אפילו ה לטובה"הקב

 ממדת טובה מדה שמרובה אומרת ראגמב
 אמרלכן כאשר . פעמים חמש מאות פורענות

 הכוונה שמשה "גדול לגוי אותך ואעשה" ה"הקב
, מכל ישראל יותר פעמים מאות חמש יהיה רבינו

פעמים הובטח משה על זאת, אם כן יש לו אלף ו
 אלוקי' ד" פעמים כמו כל ישראל. לכן אמר משה

 ואומר" פעמים אלף ככם יוסף עליכם אבותיכם
 פעמים של אלף כח לי יש אני - 'משלי זו' י"רש

לכם כי זה מה שהבטיח לי הקב"ה, אף יוסיף 
 יפות) (פנים .כאשר דבר

ִויָבֵר' ה ְּפָעִמים ֶאֶלף ָּכֶכם ֲעֵליֶכם יֹוֵסף ֲאֹבֵתיֶכם ֱאֵקי
 זו להם אמר': י"רש כתב .ֶאְתֶכם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶכם

דבר  כאשר אתכם יברך הוא אבל, הוא משלי
וצריך להבין אם אמר שה' יברך כאשר  .'לכם

דבר, למה נתן להם משה מספר, הרי אין הברכה 
שורה בדבר המנוי. ויש לומר דאיתא בספרים 
שכאשר הצדיק מונה, אדרבה הוא ממשיך ברכה 
על הדבר, שנאמר "עיניך ברכות בחשבון" שעיני 
הצדיק ממשיך ברכה גם על דבר שבחשבון. ווזה 

ך אתכם ב"אלף אמר להם משה, אני מבר
פעמים", ובכח זה שאני נותן לכם חשבון ומספר, 

 "הוא יברך אתכם כאשר דבר לכם".
 מהרי״ד מבעלזא)הרה״ק ( 

באחת העיירות היה יהודי עני שלא היה לו לחם 
לאכול והיה מחזר על הפתחים, והנה באותה עירה 
קטנה לא היו הרבה חתונות או שמחות גדולות 
שיוכל לסעוד שם את לבו. אך בהגיע תשעת הימים 
היו עושים סיומי מסכתות כמנהג החסידים, שעושים 

וקא בתשעת הימים כדי להראות חביבות זאת ד
התורה שדוחה אבילות בית המקדש, ובזה 
משמחים את השכינה הקדושה, כי מיום שחרב בית 
המקדש אין לו להקב"ה אלא ד' אמות של הלכה. 
והנה אותו עני הצטרף בשמחה לסעודות אלו והיה 
אוכל לשובע נפשו. שנה אחת לא נזדמן שיעשה 

ני ואמר: אוי הגיעו ימים אחד סיום, נאנח אותו ע
קשים, שאף בתשעת הימים אין כבר בשר. והמבין 

 יבין...

 מ
, שכל ָהיּו ָצֶריָה ְלרֹאׁשדרשו חז"ל על הפסוק: 

המיצר לישראל נעשה ראש, אמר על זה הבני 
יששכר, כי הנה דרוש זה כל הגויים יודעים אותו ולא 
נמצא בהם עם הארץ, וכולם משתדלים כמיטב 
יכלתם להיות מצירים לישראל, כי רוצים להיעשות 

ִהיא ים. ובזה באר בדרך צחות את הפסוק: ראש
כשישראל נמצאים בין אומות העולם ָיְׁשָבה ַבּגֹוִים 

לא נמצא אחד מהם שיהיה א ָמְצָאה ָמנֹוַח 
אבי שמשון, עם הארץ  -כמנוח (שאמרו חז"ל מנוח 

 היה). 



 

 

 {ג}ה' ַהָּבִאים ְּבסֹוד 
ּוְגדֹוֵלי , ַהְמַדְּבִריםהֹוֵפ ִלְהיֹות רֹאׁש "ק ָהַרַמ  :ַּבַּמֲאָמר ַהּקֹוֵדם

 .ַהְּמַקְּבִלים ָּבִאים ִלְלמֹד ֶאְצלֹו
ָנפֹוצּו ַעל ְּפֵני "ק ַהְּׁשמּוָעה אֹודֹות ְּכָתָביו ֶׁשל ָהַרַמ 

יָרה ֶאת ִצָּמאֹון ָהעֹוְסִקים ְּבתֹוַרת ְוַהְּגִּב , ָהָאֶרץ
 .ִביםְּכָת ַלְחׂשֹף ֶאת ַה , ַהַּקָּבָלה

 ִמַּפאנֹו"ע ָהַרַמ 
ֶאָחד ִמְּגדֹוֵלי ַהְּמַקְּבִלים ְּבִאיַטְלָיה ָהָיה ַרִּבי ְמַנֵחם 

ָרְבָתה ְּתׁשּוָקתֹו ַלֲחזֹות , ד' מנ"א)ִנְפָטר (ִמַּפאנֹו ֲעַזְרָיה 
ְלַאַחר ְּפִטיָרתֹו ָעָׂשה ִהְׁשַּתְּדלּות ְמֻרָּבה ה', ְּבנַֹעם 

ֵׁשם 'ְּב כֹה ֵמִביא וְ "ק. ְלַהְעִּתיק ֶאת ִּכְתֵבי ָהַרַמ 
: ִמִּכְתֵבי ַהְּמֻקָּבל ַרִּבי ְׁשמֹה ְׁשִליְמל' ַהְּגדֹוִלים

 )ְּבִאיַטְלָיה"ע ָהַרַמ ּכּוָנה ָּכ (ִעָּמנּוֵאל  רֶהָחָכם ְּכמַֹהַר""
 םִהִּזיל ֶאֶלף ְזהּוִבים ֲאֻדִּמים ִמִּכיסֹו ְלַאְלָמַנת ַמֲהַר"

ְּבַעד ֶׁשִהְׁשִאיָלה ְלַהְעִּתיק  ,קֹוְרדֹוִבירֹו
ֵּפרּוׁש  ה"עֶׁשִחֵּבר ָהַרב  'אֹור ָיָקר'ֵסֶפר 
 ִמְּלַבד הֹוָצַאת ַהּסֹוְפִרים ְוַהְּנָיר. ,ַהּזַֹהר

ֶׁשִּמְּלַבד ָהֶאֶלף ֶׁשָּׁשַלח  ,ּופֹה ְצַפת ֻהַּגד ִלי
ָׁשַלח ֶעְׂשִרים  ,ְלָהַאְלָמָנה ָהַרָּבִנית

ְוֶעְׂשִרים  ,ָקארֹו י"הררלמְזהּוִבים ֲאֻדִּמים 
ַוֲעָׂשָרה  ,)ַאְלַקֶּבץ(ְׁשמֹה  ר"למהר

 ".ְלַמַען ַיְמִליצּו ַּבֲעדֹו ,ַאְלֵׁשי םַלַּמֲהַר"
ֶהֱחִזיק ַעְצמֹו ְלַתְלִמיד "ע ְוָאֵכן ָהַרַמ 

ַעל ַאף ִּפי ֶׁשֹּלא ָזָכה "ק ֻמְבָהק ֶׁשל ָהַרַמ 
ְּכִפי ֶׁשּכֹוֵתב ְּבַהְקָּדָמתֹו ְלֵסֶפר , ִלְראֹותֹו

ְלַאַחר ֶׁשהּוא ַמְרֶּבה ְלַדֵּבר ְּבִׁשְבֵחי , 1'ֶּפַלח ָהִרּמֹון'
ּוֶבֱאֶמת ַרב ֻמְבָהק הּוא ִלי ִמּתֹו ְסָפָריו ""ק: ָהַרַמ 

, ְוַחָּיב ֲאִני לֹו מֹוָרא ְוָכבֹוד ִּבְׁשֵני עֹוָלמֹות, 2ְּתִהָּלה ָלֵּקל
ר ַהַּתְלִמיִדים ֶׁשָּצְדקּו ִמֶּמִּני ְוָזכּו ַלֲעמֹד ְּכָכל ְׁשָא 

ְּבנֹו . "3ִּכי מֶֹׁשה ֱאֶמת ְותֹוָרתֹו ֱאֶמת... ּוְלַׁשֵּמׁש ְלָפָניו
ֵמִעיד ָעָליו , ַרִּבי ְּגַדְלָיה קֹוְרדֹוִבירֹו -"ק ֶׁשל ָהַרַמ 

ֵּבית ָאִבי ִּכי ְּבָכל ": "ק)ְלָהַרַמ  'אֹור ֶנֱעָרב'ְּבַהְקָּדָמתֹו ְלֵסֶפר (
 '.ַּפְרֵּדס ִרּמֹוִנים'ְוַאף ָׁשַלח לֹו ֶאת ַהֵּסֶפר , "ֶנֱאָמן הּוא

 ּתֶֹמר ְּדבֹוָרה
ַא , ִנְכְּתבּו ְּבתֹוַרת ַהַּקָּבָלה"ק ָאֵכן רֹב ִסְפֵרי ָהַרַמ 

                                                      
 "ק.ֶׁשל ָהַרַמ ׳ ַּפְרֵּדס ִרּמֹוִנים׳ֵּבאּוִרים ַעל ֵחֶלק ִראׁשֹון ִמֵּסֶפר  1
"י ַעְצמֹו ָרָאה ַעְצמֹו ְּכַתְלִמיד ָהַרְׁשּבִ "ק ֵיׁש ְלַצֵּין ָּכאן ִּכי ָהַרַמ  2

ַוֲאַנְחנּו ַּתְלִמיֵדי פ"ז): "ֵסֶפר ֵאיִליָמה (ְּכִפי ֶׁשּכֹוֵתב , ִמַּטַעם ֶזה
 ".ּוְסָפָריו ְוִחּבּוָריו"י ע"ה ַרְׁשּבִ 

ָׁשם הּוא ְמָבֵאר ַּבֲארּוָכה ֶׁשַעל ַאף ֶׁשְּבָיָמיו ִהְתִחילּו ְלִהְתַּפֵּׁשט  3
ְּבָכל "ק, ֶׁשִּבְדָבִרים ַרִּבים הּוא חֹוֵלק ַעל ָהַרַמ "ל, ִּכְתֵבי ָהֲאִריזַ 

א ָּכל ֶאָחד ָראּוי ְלָכ , ְּכִפי ֶׁשַרֵּבנּו ְּבַעְצמֹו ִמְתאֹוֵנן
ַׁשַער( ָמבֹוא": י)ֶּפֶרק ח ַּפְרֵּדס ָלֶהם ֶׁשֵאין ּדֹוֵרנּו ִמְּבֵני ְקָצת

א ְּבִמְקָרא ְוא ְּבִמְׁשָנה ְוא ִּבְגָמָרא ְוֵהם עֹוְסִקים 
. "ְוֵאין ָסֵפק ֶׁשֵהם טֹוִעים ָטעּות ְּגמּוָרה, ְּבָחְכָמה זֹו

ִּכי קֶֹדם , הּוא ּכֹוֵתב ח"ב פ"ה)אֹור ֶנֱעָרב (ּוִבְמקֹום ַאַחר 
ְלַהְפִׁשיט ֵמָעָליו ְקִלַּפת ַהַּגֲאָוה ַהַּגָּסה ": ָצִרי ָּכל

ְועֹוד ְּתָנִאים . "ַהּמֹוַנַעת אֹותֹו ִמְּלַהִּׂשיג ָהֱאֶמת
 .ַהְּדרּוִׁשים ִמִּמי ֶׁשרֹוֶצה ְלַטֵּיל ַּבַּפְרֵּדס

, ַא ְלֻעַּמת זֹאת ָּכַתב ַרֵּבנּו ֵסֶפר ַהָּׁשֶוה ְלָכל ֶנֶפׁש
ַא ְּדָבָריו , ֻיָּסד ַעל ַאְדֵני ַהַּקָּבָלהָאְמָנם ַּגם ִהיא 

ּתֶֹמר 'ֲהא הּוא ַהֵּסֶפר , ְּפׁשּוִטים ְוַׁשָּיִכים ְלָכל ָאָדם
ֲאֶׁשר ּבֹו הּוא ְמַלֵּמד ֶאת ָהָאָדם ִלְהיֹות ּדֹוֶמה , 'ְּדבֹוָרה

, ַלְּׁשִכיָנה ּוְלִהָּדֵבק ִּבְׁשׁש ֶעְׂשֵרה ִמּדֹות ֶׁשל ַרֲחִמים
ַצִּדיִקים ִהְפִליאּו ְמאֹד ְּבַמֲעַלת . ר ְסִפירֹותּוְבֶעֶׂש 

.5ֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבהִּבְפָרט ְּב , 4ַהִּלּמּוד ְּבֵסֶפר ֶזה
 ּדֹור הֹוֵל ְודֹור ָּבא

ָהָיה ַּגם "ק ֵּבין ַהָּבִאים ְלִהְתַעֵּנג ַעל ּתֹוָרתֹו ֶׁשל ָהַרַמ 
ֶׁשָעָלה , ַהָּקדֹוׁש"י ָהֲאִר ַרֵּבנּו 

. ְצַפת"ק ִמִּמְצַרִים ְלִהְתַיֵּׁשב ְּבִעיַה 
, ַא א ָאְרכּו ְיֵמי ְיִׁשיָבָתם ַיְחָּדיו

ִהִּגיַע ָלָאֶרץ ְּבֵעֶר "ל ִּכי ָהֲאִריזַ 
"ק ְוָהְרַמ ש"ל, ִּבְתִחַּלת ְׁשַנת 

ִנְתַּבֵּקׁש ִליִׁשיָבה ֶׁשל ַמְעָלה 
 .ַּתּמּוז"ג כְּבאֹוָתּה ָׁשָנה ְּב 

ֶטֶרם ְּפִטיָרתֹו ָאַמר ַרֵּבנּו 
ְּדעּו ָלֶכם, ֶׁשִאיׁש 'ְלַתְלִמיָדיו: 

, ָיקּום ַאֲחֵרי ֶאָחד ַהּיֹוֵׁשב ּפֹה
ְוָיִאיר ֵעיֵני ַהּדֹור ְּבָחְכַמת ַהַּקָּבָלה. ֶׁשְּבָיַמי ָהיּו 

. ְוהֹוִסיף 'ִּצּנֹורֹותַהִּצּנֹורֹות ְסתּוִמים ּוְבָיָמיו ִיְתַּגּלּו ַה 
ְּדעּו ִּכי הּוא ָאָדם ָּגדֹול, ִניצֹוץ ָהַרְׁשִּב״י 'ְוָאַמר: 

ֵּכיַצד ֵנַדע ִמיהּו '. ְׁשָאלּוהּו ַהַּתְלִמיִדים: 'זלה"ה
. 'ֵאין ִלי ְרׁשּות ְלַגּלֹות ָלֶכם'ֵהִׁשיב ָהְרַמ"ק:  'ָהִאיׁש?

ֶיְׁשָנם ַּכאן ַהְרֵּבה ֲהֵרי 'ַא ַהַּתְלִמיִדים א ִהְרּפּו 
ְּבִלי ִסיָמן ִנְמָצא ַעְצֵמנּו ּתֹוִהים 'ָּתהּו  -' ְמֻקָּבִלים

. ַנֲעָנה ָהְרַמ"ק ְלַהְפָצָרָתם 'ְותֹוִעים ְוָהִאיׁש א ִיְתַּגֶּלה
ִסיָמן ֶזה ְיֵהא ְּבֶיְדֶכם, ִמי ֶׁשִּיְזֶּכה ִלְראֹות 'ְוָאַמר ָלֶהם: 

ּמּוד ֶהָעָנן ַההֹוֵל ִלְפֵני ֲארֹוִני, הּוא ַהָּקדֹוׁש ֲאֶׁשר ַע 
 .‘ָּבַחר ּבֹו ה'

ָצִרי ִלְלמֹד , ֹזאת ְּכֵדי ְלָהִבין ֶאת ִּדְבֵרי ַהּזַֹהר ַעל ִּפי ְּפׁשּוָטם
 "ק.ְּבִסְפֵרי ָהַרַמ 

ֵהִעיד ִּכי ֵיׁש לֹו ְּבַקָּבָלה "ל ַרִּבי יֹוֵאל ִמַּסאְטַמאר ְזצּוַק "ק ָהַרַה  4
ֶׁשַהִּלּמּוד ְּבֵסֶפר ֶזה ִהיא ְסֻגָּלה ֶנֶגד , ִמַּצאְנז׳ יםַחּיִ  ִּדְבֵרי'ֵמַה 

 .ַהַּמֲחָלה ַהּנֹוָרָאה
 .ַהָּקדֹוׁש"ה ֵּכן מּוָבא ְּבֵׁשם ַהְּׁשלָ  5
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 ליקוטים נפלאים 
 דברים פרשת

 
 )א, א" (הדברים אלה"

 כל": "ישראל כל אל משה דיבר אשר הדברים אלה" כתוב
 וכשם, ישראל כלל עם עצמו את משה שכלל כלומר –" ישראל

 אלא, עוד ולא. עצמו את גם הוכיח כן – אותם שהוכיח
 שמעוני בילקוט שמובא כפי, לתוכחתן קדמה עצמו שתוכחת
, מפיו יוצאין כשהן דבריו הן נאים - משה אבל: "בפרשתנו

 "…נחשד יהא שלא תחילה עצמו שהוכיח
 )חיים אוצר(

 

 )א, א" (הדברים אלה"
 מנת על, רמז בדרך מותו לפני ישראל עם את מוכיח רבינו משה

 .ישראל של בכבודן לפגוע לא
" חטא עליו תשא ולא עמיתך את תוכיח "הוכח מצוה יש

 שלא באופן, יפגע שלא כזה באופן אותו תוכיח: ל"חז ומבארים
 .בו שפגעת חטא חלילה מזה יצא שלא, חטא עליו תשא

 לנו אין שחלילה מישהו להוכיח ניגשים שכאשר לדעת צריכים
 .נקיות וידינו התוכחה בעצם נגיעות

 :זאת שימחיש סיפור להלן
 נאלץ, הרפואה לבית שהגיע צ"הריי ר"האדמו על מסופר
 של ההכנות אחר בדריכות עקב הוא. זריקה לו להזריק הרופא
 המחט את לקחו, מיוחד בחומר ידיים ניקו, והאחות הרופא

 יחדרו שלא באלכוהול המקום את וניקו סטרילית מאריזה
 .לגופו חיידקים חלילה

 השכל מוסר מזה ללמוד שניתן למזכירו הרבי אמר בתגובה
 אותו שמוכיחים=  אחר מישהו" דוקרים"ש לפני: מאוד חשוב

 סטרילית תהיה שהתוכחה צריך, שעשה טוב לא מעשה על
 להזיק התוכחה דברי עלולים כן לא שאם, אישיות נגיעות וללא
 ...להועיל מאשר יותר

 

 )א, א( הדברים" "אלה
", החיים ספר" בספרו, מפראג ל"המהר של אחיו, חיים רבי

 :בדרך רמז דברים ספר של הפרשיות שמות את דורש
. ישראל עם אל משה פונה כך, מדבר שאני ה'דברים' אלה

 – ש'ראה' מכיון – 'עקב', שתקשיבו מתחנן אני – 'ואתחנן'
 דין שיש כשם[ בארץ 'שופטים' יש הרי: המצב את תראה
 שכר יש כלומר, דין ויש דין יש הבא בעולם כך, הזה בעולם
 העולם אל תבוא' הזה ו'כי מהעולם תצא' 'כי ועתה], ועונש

 אבל, היום 'נצבים' אתם לכן .מעשיך על לשלם תצטרך, הבא
 אני הבא. לעולם ותלכו יבוא שיום תשכחו אל, 'וילך' למחר

 ...הברכה' 'זאת עליכם ותבוא, לדברי 'האזינו' מבקש
 

 )ו, א" (הזה בהר שבת לכם-רב"
 תאמרו ואל, מעליו לעבור אפשר שאי הר מכשול בכל תראו אל

 הר וכל מישור לפניכם יהיה שהעקוב אחרי' ה את שתעבדו
 ועברו, המניעות כל על התגברו –" לכם וסעו פנו" אלא; בקעה

  השערה. חוט היה כאילו הר כל מעל
 )ושמש מאור(

 אוכל לא לאמר ההיא בעת אליכם ואומר"
 )ט, א" (אתכם שאת לבדי

 עובדי האומות שאר כדייני זו אומה דייני אין שלמה: אמר "כך
 בכך אין וגוזל דינו את ומטה וחונק ומכה והורג דן שאם, כוכבים

 נתבע, אני נפשות כדין, שלא ממון חייבתי אם אני כלום.
 .נפש" (רש"י) קובעיהם את וקבע שנאמר

) יג, לד בראשית( וישלח בפרשת ן"הרמב שהרי להקשות ויש
נהרג.  הדין את והיטה שטעה נח בן שדיין הירושלמי דברי הביא

 .כלום בכך שאין בספרי כאן אמרו היאך אם כן,
 מה לפי שדן כיון עיניו ראות לפי שדן נח בן שבדיין, ויש לומר

 טעה אם אפילו כדין עשה דעתו לפי אם כ"א, רואות שעיניו
 לפי פסק אם אף ישראל בדייני כ"משא, דבר כך על נתבע אינו

 לידע ללמוד לו שהיה כיון נתחייב בדינו טעה אם, עיניו ראות
 .בו לטעות ולא הדין

 )א"שליט קנייבסקי מרן הגר"ח(
 

 אוכל לא לאמר ההיא בעת אליכם ואומר"
 ) ט, א" (אתכם שאת לבדי

 נפשות - כדין שלא ממון חייבתי אם אני', וכו לבדי אוכל "לא
 ).י"רש( נפש" קובעיהם את וקבע שנאמר, נתבע אני

 .לנפשות נוגע כדין שלא ממון חיוב כיצד להבין וצריך
 הדינים מבעלי אחד את שמניח י"שע' אמת שפת'ה מבאר
 לפיכך, ההורגו מן יותר המחטיאו וגדול, מחטיאו הוא הרי לגזול

 .נתבע אני נפשות
 סנהדרין( ל"חז שאמרו מה להבין נוכל" אמת שפת"ה דברי פ"ע
 ממנו נוטל ה"הקב כדין שלא לזה ונותן מזה שנוטל דיין כל) 'ז

את בעל הדין ודבר זה  החטיא שהדיין דמכיון והיינו'. נפשו
 כנגד מידה אותו דן ה"הקב לפיכך, ההורגו מן יותר עוד חמור
 .נפשו את ממנו ונוטל מידה

 ) יוסף פרדס(
 

 אלף ככם אלוקי אבותיכם יוסף עליכם "ה'
 )יא, א( פעמים"

 ולפני מהעם פרידתו לפני ישראל עם את מקבץ רבינו משה
 וכמבואר, תוכחה דברי להם ומטיף ישראל לארץ כניסתם

 החטאים את ברמז להם שהזכיר אחר הפרשה. בתחילת י"ברש
 אלוקי 'ה' משה מסיים במדבר, שהותם במשך שחטאו

 ככם אלוקי אבותיכם יוסף עליכם ה'... אתכם הרבה אבותיכם
 '.פעמים אלף

 שבא בשעה ישראל עם את לברך משה ראה מה להבין יש
 ברכות לתת המתאים הזמן זה אין לכאורה שהרי אותם להוכיח
 .תוכחה בשעת

 ישראל עם שהרי) מאלח ש"הגר בשם קבני. ש( מידיד ושמעתי
 לאחר הענישם ה"הקב שהרי שחטאו, אלה היו לא זמן באותו

 הבנים היו הם אלא במדבר, ומתו המרגלים לעצת ששמעו
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 את עליהם וקיבלו שמעו והוכיחם בא כשמשה זאת למרות
 , אותם לברך ראה משה זאת ראה כאשר לכן, התוכחה

 וקיבלתם ששמעתם כיון= ככם  עליכם ה' אלוקי אבותיכם יוסף
 תוכחה.

 

 )טז, א( צדק" ושפטתם אחיכם בין "שמוע
, אחד ידי על נשאל למצוות בהגיעו, ע"זי אייבשיץ יהונתן' ר

 משיבו היית האיך הרע היצר אם כי בך היה לא היום שעד מכיוון
 הגמרא דברי לו אומר הייתי העילוי הנער לו אמר. טענותיו על

' צדק ושפטתם אחיכם בין שמוע' בתורה כתוב:) ז( בסנהדרין
 בעל שיבוא עד דין בעל ישמע שלא דין לבית אזהרה זה הרי
 עד דין לבית דבריו יטעים שלא דין לבעל ואזהרה חברו דבר

 לשמוע לי אסור הרע ליצר אמרתי זה לפי. חברו דין בעל שיבוא
 היצר הוא דינך בעל שיבוא עד להשמיעם לך אסור וכן טענותיך

 .ביניכם אשפוט ואז הטוב
 

 ) יז, א" (תשמעון כגדול כקטון"
" כקטון" עצמו להשפיל צריך שהאדם ויש, שוות העתים כל לא

 הוא זקוק בו מצב קיים זאת ולעומת, בגאווה ייכשל שלא בכדי
 שלא' ד בדרכי לבו ויגבה' לקיים בכדי" כגדול, "רוחו להגביה

 .חלילה לייאוש ייפול
 )איש תפארת(

 

 )יז, א" (במשפט פנים תכירו לא"
 ואחד עני בבגדי והולך עני הוא הדין מבעלי אחד אם בגמרא

 העשיר אין ואם, כמוך העני את תלביש לעשיר אומרים עשיר
 אתה תתלבש לעשיר אומרים כאלו בגדים לו לתת רוצה

 שאמרו מה גם לפרשו אפשר זה ודבר. עניות בבגדי בעצמך
, הרע יצר על טוב יצר אדם ירגיז לעולם:) נב סוכה( בגמרא

 ניצחו לא מוטב, ניצחו בתורה. יעסוק ניצחו לא מוטב, ניצחו
 המיתה. יום לו יזכיר לאו ואם מוטב ניצחו שמע. קריאת יקרא

 והיצר, הזה עולם לו מציע הוא כי עשיר בבגדי הולך הרע יצר
 דין ביניהם כשיש הדיין. הוא האדם, עניות בבגדי הולך טוב

 השני דין בעל את תלביש י"רש אומר, להתנהג איך תורה
 ואם, עשיר גם הוא טוב היצר ואז, בתורה שיעסוק במה כמותך

 יראת קצת לו יוסיף, שמע קריאת יקרא לאו ואם מוטב ניצחו
 לובשים ניצחו לא זה גם ואם, עשירות בבגדי גם נהיה ואז שמים

 .המיתה יום לו שיזכיר בזה עני בבגדי העשיר את
 )ל"זצ שבדרון שלום' ר המגיד(

 

 את איש ישא כאשר אלוקיך' ד נשאך אשר"
 ) לא, א" (בנו

 יכול אינו ומלך מלך שהוא אף עוונותיך את נשא יתברך השם
 בנו״ את איש ישא ״כאשר בך נהג בכל־זאת, כבודו על למחול

 ".מחול כבודו, כבודו על שמחל אב"ו
 )קדומים ללש(

 לא אתה גם לאמר בגללכם' ה התאנף בי גם"
 ) לז, א" (שם תבוא

 כאן רומז", יקר כלי" בעל, מלונטשיץ אפרים שלמה רבי לדברי
 לארץ להיכנס שלא עליו שנגזרה שהגזירה, ישראל לבני משה

 זה חטא ידי, שעל. המרגלים לחטא הדוק בקשר קשורה
 הגיע זו תקופה ובתוך, שנה ארבעים במדבר ישראל נתעכבו

 במיתתה הבאר נסתלקה זה ידי ועל; למות מרים של זמנה
). ג"י, א"כ במדבר( מריבה מי עניין ונתגלגל. מים להם וחסרו
 עם לארץ נכנסים ישראל בני היו, המרגלים חטאו לא ואילו
 .זה עונש לכלל בא משה היה ולא, מרים

 

" צפנה לכם פנו הזה ההר את סוב לכם רב"
 )ג, ב(

 המצטט יץ'מזלאז ר"האדמו בשם" חכמים עיני מאיר"ב מובא
. בצפון שחיטתן קדשים קדשי: מקוסוב נחמן רבי המגיד את

" בצפון" אותם שוחט הרע היצר וקדושים צדיקים אנשים
 יודע הרע היצר שהרי, מהעין והנעלמים הצפונים בדברים

 להכשילם מנסה הוא, לפיכך. להם יוכל לא חמורה שבעבירה
 אלא עוד ולא. עבירות שהם בהם מכירים שאין בדברים
, למצוה רע מעשה לחשוב אותם מטעה הוא פעמים שהרבה

. השורש מן לעוקרו, חורמה עד בעיניהם החשוד את לרדוף כגון
 אפילו, מקום בכל שחיטתן, המון העם – קלים קדשים אבל

 רב: וזה. ברשתו וללכדם להסיתם הוא יכול הגלויות בעבירות
 יצר צדיקים שהרי, הזה ההר את, סחור סחור מלשון, סוב לכם
 עצמכם ותגדרו תתבצרו אל: לאמור. כהר להם נדמה הרע

 העבירות על לב שימו, צפונה לכם פנו, אלא. חמורות מעבירות
, לחברו אדם שבין בעניינים בעיקר, גלויות שאינן ופניות

 .כמצוות להיראות נחזים שלפעמים
 

 )ז, ב" (דבר חסרת לא"
 -) ב, ז דברים" (דבר חסרת לא עמך לקיך-א' ה" הכתוב אומר

 שמח אתה אם: כאחת וסיבה מסובב, ומסובב סיבה לך הרי
-א' ה, "השכינה להשראת אתה זוכה", דבר חסרת לא"ו בחלקך

", עמך לקיך-א' ה" אם: ומסובב סיבה בחילוף וגם". עמך לקיך
 ודבק בו בטוח ואתה, מידו והכל" עמך לקיך-א' ה" כי אתה חש

 למי משהו חסר כלום": דבר חסרת לא" ממילא, ואוהבו בו
 )אבות תורת( ? המלך בבית ששרוי

 

 ) ההפטר" (מרצחים ועתה בה ילין צדק"
 הריהם צדקה של כלשהו ענין להם לכשמזדמן, בה״ ילין ״צדק

 אבל. ליום מיום העניין את דוחים הם וכך מחר עד אותו מלינים
 רציחה או רשעות מעשה איזה לבצע כושר רגע להם משמזדמן

 ״ועתה, לאלתר זאת עושים אלא מחר עד ממתינים הם אין
 (הגאון מהר"י אייבשיץ ז"ל) .מרצחים״

 א גוט שבת
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 )יג, א( ונבונים" חכמים "אנשים

 שנים משמרתו על שעמד וזקן ותיק עגלה בעל היה, אחת בעיר
 והתחיל, וצעיר חדש עגלה בעל בעיר הופיע, אחד יום. רבות
, הצעיר את הזקן העגלה בעל פגש. הזקן של גבולו את להשיג
 עליך, דין פי על. כדין שלא גבולי את להשיג באת, "לו ואמר
 אני מוכן, הדין משורת לפנים אולם. הזה המקום את לעזוב

 בתנאי אבל, בעירנו עגלה בעל בתפקיד שתישאר להסכים
 אם. בעגלונות אתה בקי אם, למבחן אצלי שתעמוד, אחד

 עליך תצליח לא ואם, בעיר שתישאר אסכים במבחן תצליח
 העגלה בעל התחיל. לכך הצעיר הסכים". המקום את לעזוב
 עגלה בעל צריך מה, "אותו ושאל, הצעיר את לבחון הזקן

 ולפתע, בנוסעים עמוסה והעגלה, בדרך נוסע כשהוא לעשות
 אופן בשום מצליחים אינם והסוסים, בבוץ העגלה שקעה
 מבקשים, "הצעיר העגלון השיב" הבוץ? מן העגלה את למשוך

 העומס שיקטן כדי, המשאות את מהעגלה שיורידו מהנוסעים
 שאל". העגלה את למשוך הסוסים יוכלו ואז, העגלה מעל

 שקועה עדיין, זו עצה אחרי גם אם יהיה ומה, "הזקן העגלון
 העגלון השיב" להזיזה? יכולים הסוסים ואין בבוץ העגלה
 כדי, מהעגלה הם גם שירדו מהנוסעים מבקשים אז, "הצעיר
, לשאול הזקן העגלון המשיך". קלה יותר הרבה תהיה שהיא

, הצעיר השיב" ממקומה? זזה העגלה אין עדיין זאת בכל ואם"
 ועל, מאחוריה העגלה את שידחפו מהנוסעים מבקשים, אז כי"

 הזקן העגלון המשיך". הבוץ מן העגלה את לחלץ יוכלו כך ידי
 השיב" ממקומה? זזה העגלה אין עדיין זאת בכל ואם, "לשאול
 אם, "הזקן העגלון לו אמר". זה למקרה עצה יודע אינני, "הצעיר

 את לעזוב עליך, בינינו שהוסכם וכפי, בבחינה נכשלת, כן
 את ואעזוב ההסכם את אקיים, אכן, "הצעיר אמר". העיר

 היא מה, לי שתאמר אבקש אבל. הבטחתי כאשר, המקום
 באמת, יקירי, "הזקן העגלון לו השיב" זה? במקרה העצה באמת
 מהבוץ העגלה את לחלץ איך עצה שום אין, כזה ביש במצב
 מלכתחילה נזהר מנוסה עגלה בעל אבל, בו ששקעה העמוק
 זה משל ..".ממנו להיחלץ אפשר שאי, בוץ לכזה להיכנס שלא
 שנכשל לאדם, יק'סולוביצ זאב יצחק רבי, מבריסק הרב סיפר

 כיצד מבריסק הרב את לשאול ובא, הציבור הנהגת בענייני
 אמנם יש, הייתה המשל בספור הרב כוונת. העניין את לתקן

 כיצד עצה באמת ואין, עמוק בבוץ בהם ששקועים, מצבים
 ולהיזהר מראש זאת לחזות צריך אולם, מהם להיחלץ

 לצאת כך אחר יוכלו שלא, בוץ לכזה להיכנס שלא מלכתחילה
, עסקן לאותו ברמז שנאמרה, נסתרת תוכחה זו הייתה. ממנו
 .הבוץ לתוך להיכנס ולא להיזהר השכיל שלא

 

 )טז, א( צדק" ושפטתם אחיכם בין "שמוע
, וגוי יהודי, זקני לפני לדון באו פעם, חי" איש ה"בן בעל סיפר
 היו לא ואומר מכחיש והלה מעות היהודי מן תובע הגוי והיה

 לו אמר משקר היהודי כי שכלו בעין הרב הבין מעולם דברים
 מבית הרב יצא, בדבר לעיין הוא רוצה תחילה רק שיישבע, הרב

 ליהודי שואל הגוי ושמע נשים לעזרת בלאט ועלה הכנסת

 "ומה היהודי לו ענה לשקר?" להישבע אתה מעיז "הכיצד
 ונזף הכנסת לבית הרב שב מיד במעות". אני ודחוק אעשה
 כל שמעתי כבר כי משביעך ואיני לו ושלם לך לאמר ביהודי
 רבי יעקב, קרא זה מעשה ועל. מוסר עמו לדבר והרבה, דבריכם

 את שמעו' אחיכם בין שמוע' הפסוק את חי", איש ה"בן של בנו
 ושפטתם' זה ידי ועל עצמם לבין בינם הדין בעלי מדברים אשר
 '.צדק

 

 )יז, א" (במשפט פנים תכירו לא"
 השתוללו הימים ובאותם, באמשטרדם התגורר צבי" ה"חכם
 נגדם לחם צבי והחכם, ההוא במקום ותלמידיו ש"ימ צבי שבתי
 להימלט הוכרח ידם כשגברה אבל, ותעצומות בעוז

עם ילדים  כל בחוסר לבוב לעיר סמוך והגיע, מאמשטרדם
 ימים לביתו והכניסו אחד נגיד עליו וריחם, רכים שתלויים בו

 נתקבל כך ואחר, עמו והיטיב והשקהו והאכילו רבים
 לדין לפניו נגיד אותו בא זמן ואחר, דלבוב כרב בהשתדלותו

 וכיאות כראוי כבוד אותות שום לו הראה לא צבי והחכם, תורה
 פתאום אמר דינו פסק שהוציא ואחר, הרבה עמו שהיטיב למי

 אצלו והזמינו, אצלנו נמצא גדול אורח איזה ראי, להרבנית
 לא אמאי אנא מלכא אי הלז הנגיד תמה וכאשר, גדול בכבוד

 שבעלי שבשעה צבי החכם לו השיב. השתא עד כיבדתני
 טענותיהם את רק, כלל מכירם אינו לדין לפניו באים הדינים

 פניו את הכיר הדין את שפסק אחר רק כן ועל, שומע הוא
 הכתוב לפרש יש ובזה. המעשה כ"ע, עמו שהיטיב הגביר שהוא

 שבשעת היינו", במשפט פנים תכירו לא) "יז, א דברים(
 תוציא ואז, אוהבך הוא אם דין הבעל פני את תכירו לא המשפט
 אז, הדין קודם המתדיינים פני את תכירו אם כי, צדק משפט

 .צדק משפט וליכא, להצדיקו לבבכם יטה
 )ל"זצ גשטטנר נתן רבי צ"הגה(

 

 )יז, א" (הוא לאלקים המשפט כי"
, ראשון ממקור ששמענו מפלא סיפור כותב, לשבח עלינו' בס

 ומעניק, הוא לאלקים – שהמשפט הוד – נורא באפן הממחיש
 לפרש היה אפשר אי: בשמים המתנהל למשפט חיה דוגמא לנו
 כי ד"הי סגל חנוך הרב משפחת אצל שהתקבלה ההודעה את
 ההקפדה למדת מבהקת וכראיה", שמימי מסר" של בצורה אם

 בני. חייו בימי עושה שאדם ופרט פרט כל על בשמים שיש
 בקיץ 2 בקו בפגוע שנהרג, סגל הרב הקדוש של משפחתו

 כל ומתגדל מתחנך שעליו היסודות שיסוד מעידים, ג"תשס
 כל על במשפט יביא והאלוקים, דיין ויש דין יש לפיו – יהודי ילד

 לאחר מאוד ומוחשית מיוחדת משמעות אצלם קיבל – נעלם
, נודע חינוך ואיש ותיק מלמד בהיותו. אביהם של" התגלות"ה

 התורה בתלמוד' ז כיתה כמחנך שנה 44-מ למעלה שכיהן
 בקרב רב לזעזוע הירצחו דבר גרם, ברק בבני" אמת תורת"

" סגל הרב של הכיתה. "חכמים תלמידי של רבות משפחות
 מאות בגעגועים התרפקו עליו, מתוק החלום בבחינת הייתה
 הרב של השיעור. "תיישים שנעשו לאחר גם גדיים של רבות



 

 ~2 ~  

 נפלאים  סיפורים
 דברים פרשת

 

 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

. חכמים תלמידי של מגדלים הושתתו שעליו יסוד היה" סגל
 בארבע הפזורים שפרותיו, האילן היה" סגל הרב של החינוך"

, לאיש היו תלמידים המוני. עין בטביעת נכרים הארץ כנפות
 איש אלא, מרבים אחד, מלמד" עוד" אינו" סגל רב'ה"ש שידעו
 תצליח לא ביותר הברוכה הסופר קסת אף. במינו מיוחד חנוך

. סגל הרב חייו בימי ופעל שעשה מה כל את ראוי בביטוי לתאר
 רשם והותיר, בעומר ג"ל בסביבות התרחש המופלא הסיפור
 לבני רב עידוד העניק הוא, כן כמו. אותו ששמע מי כל על עצום

... דירה עבר רק והוא וקים חי שאביהם בעליל שחשו, המשפחה
 מגיע הוא והנה, בחלומו ראה ד"הי סגל הרב של מחתניו אחד
 בפניו פותח, הידוע המלמד", הבית בעל"ו, חותנו משפחת לבית
 שבסלון הספרים ארון אל כבוד אחר אותו ולוקח הדלת את

 ממנו ומבקש מעטפה המדפים אחד מתוך מוציא, הדירה
, משנתו החתן כשהתעורר". ווין למשפחת שקלים 14 להחזיר"

 פרטי את ומסר, תחיה סגל האלמנה, חותנתו אל מיד התקשר
 היא מי אפילו ידעו לא בתחילה... מסתורי שנשמע החלום

 התפלל שם הכנסת שבבית העלה קצר ברור אבל, ווין משפחת
 אבי משנשאל. זה לשם העונה משפחה יש, בשבתות ד"הי הרב

, שקלים 14 לו חייב היה סגל שהרב זוכר הוא האם המשפחה
 מה" .דומה בדבר אופן בשום נזכר לא אבל מוחו את אימץ
 כך על מוחל אני בוודאי הרי, כזה חוב יש אם שגם הוא שברור

 היו ויין שלמשפחת, מספרת סגל הגברת. אמר ,"שלם בלב
 לבית האמא". אמת תורת" ת"בת בעלה אצל שלמדו בנים כמה
 להם חייב היה האהוב המלמד האם, בניה את גם שאלה ויין

 לא ואיש, הספור לכאורה תם בכך. בשלילה השיבו וכולם, כסף
, ימים מספר עוברים לא. החלום פשר על לעמוד הצליח
 דברים ובפיה סגל האלמנה אל מתקשרת ויין והגברת

 הבנים שאחד" – האם מספרת –" נזכרתי היום. "מדהימים
 הרב האם, ושאלתי אליו התקשרתי. תשובה לי נתן לא עדיין
 למשפחה אב כבר הוא שהיום, הזה והבן, כסף לו חייב היה סגל

 לאמו ספר הוא". בחיוב מיד השיב, ילדים שמונה עם גדולה
 כל יצאנו שנים 24 לפני: "היה כך שהיה ומשעה, כהוייתם דברים
 שהילד לאחר שרק היה בחיידר המנהג. לטיול' ז כיתה ילדי
 התלמידים ברשימת סגל הרבה אותו רושם, לטיול כסף מביא

 אבל, מההורים כסף הבאתי אני גם. לטיול לצאת המורשים
 את הקריא סגל והרב ההרשמה הסתימה כאשר, להפתעתי

 את כשהבעתי. "ברשימה נכללתי לא, התלמידים שמות
 מן, רשום איני שאם לי השיב, סגל הרב בפני כך על פליאתי
 דעתי על עמדתי אני. מההורים כסף הבאתי לא הסתם

 הבן ספר כך". בשנית הכסף את הבאתי אופן ובכל, ששילמתי
 הסכום. סגל למשפחת המידע את שהעבירה, לאמו וויין

 14 על עמד – שנים 24 לפני – לטיול להצטרף כדי אז שנדרש
 להתגלות, ד"הי הקדוש הנרצח של זכותו לו עמדה. לירות
 החוב את שישיב ממנו ולבקש, המשפחה לקרוב בחלום

 לפי דאז הלירות 14 של השמימי החישוב. ויין למשפחת
 בתחילת שהזכרנו והוא. שקלים 14 היה הנוכחי המטבע
 אף צריך. בשמים ומשפט דין של אמיתי ציור זהו. הדברים
 הטיול התקיים שבו בתאריך בחלום התגלה סגל שהרב, להוסיף
 .בעומר ג"ל בסביבות, ההוא

 )יז, א" (במשפט פנים תכירו לא"
 שבזמנו, ביאליסטוק של רבה זאב משה רבי הגאון על מסופר

 יהודים שני ופולניה ליטא יהודי בתוך ומפורסמים ידועים היו
 קבלני שהיו שניהם. הלפרין וקופל עפשטיין זימל: עשירים

 היו – גשרים ולבנות וכבישים מסילות לסלול הממשלה
 לרווחה פתוחה הייתה וידם, המרובים עסקיהם בכל שותפים

 ביניהם פרצו אחת פעם. בישראל ומועיל טוב דבר לכל
 את להגיש לביאלסטוק באו הם עסקיהם בענייני סכסוכים
 דין הדן רב בתור מפורסם שהיה זאב משה רבי לפני טענותיהם

 דינובבית ישב זאב משה כשרבי, יום באותו. לאמיתו אמת
 השמש אליו נכנס, בתורה ועוסק ותפילין בטלית ומוכתר עטוף
, המפורסמים העשירים שני כי לו והודיע נבהל כשהוא שלו

 ושאל לך. "בפרוזדור ומחכים הרב לבית באו והלפרין עפשטיין
 השמש יצא", לכאן באו מה לשם, "בנחת הרב אמר", אותם
 זאב משה רבי שלשל". רבינו לפני לדון באו הם: "והודיע וחזר
 יחד אתו לשבת דייניו שני את הזמין, עיניו גבי על טליתו את
 הקדימם לא, כשנכנסו. הדינים בעלי את להכניס וציוה, בדין
 הסתכל ולא לשבת מהם ביקש לא שלום בברכת זאב משה רבי

, התובע מכם מי, וקופל זימל: "הענין אל מיד ניגש אלא, בפניהם
 שרבים, הללו העשירים". הראשון הטוען יהיה כמובן והוא

 בתוך התמרמרו לפניהם ברך כורעים היו, עמם בני מאחיהם
 לא הוא. ביאליסטוק של רבה מצד כזאת" פנים קבלת" על לבם
 אותם לקרוא לעצמו שהרשה אלא, שלום להם נתן שלא רק

 מפני לשמוע רגילים שהיו כפי, רבי תואר בלי בשמותיהם
 מגמגם כשהוא עפשטיין זימל ענה –" התובע אני. "אחרים
, קופל אתה ומה. "טענותיו את לסדר והחל, עצור כעס מתוך
 קופל. השני הצד את זאב משה רבי שאל", טענותיו על משיב
 שאלות כמה ואחרי, חברו של ותביעותיו טענותיו את סתר
 עליהם ציוה, פרטיו לכל הענין בירור לשם דינו ובית הרב מצד
 התחיל והוא, שם ולחכות הפרוזדור אל לצאת זאב משה רבי

 לאחר. פרטיה לכל התביעה בעניני הדיינים עם ונותן נושא
 שני את שוב להכניס ציוה, התורה פי על הדין להם שנתברר

 מקבל הוא אחד כל ושאל הפסק את להם הודיע, הדין בעלי
 זאת משה רבי הפשיל", הן: "שניהם כשהשיבו. הדין את עליו
 את וקיבל ידו את מהם אחד לכל הושיט, ראשו מעל טליתו את

 רבי עליכם שלום, זימל רבי עליכם שלום: "שלום בברכת פניהם
 את לכבד בשביל ומגדנות פירות להכניס לשמשו וציוה", קופל

: ושאלוהו, להתאפק הדין בעלי יכלו לא. החשובים האורחים
 מפורשת משנה הלא, מקודם שלום לנו נתן לא מדוע, רבינו"

 בעלי כשיהיו: "בתמימות זאב משה רבי ענה)", ח, א אבות( היא
 הוא מפורש ומקרא", כרשעים בעיניך יהיו לפניך עומדים דינים

 וכשהודיע", לרשעים' ד אמר שלום אין): "כב, מח ישעיה(
 להדבק הייתי מחויב, לדין לפני לעמוד באתם כי השמש

, הדין את עליכם קיבלתם שכבר לאחר ואמנם. יתברך במידותיו
 וכשנפטרים): "שם אבות( שכתוב וכמו, זכאים כבר אתם הרי

 ורבי קופל רבי להיות חזרתם ולכן", כזכאים בעיניך יהיו מלפניך
 ".זימל

 א גוט שבת
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 פירושים מתוך שיעור פרשת שבועלקט 
 22:00ב"ב יום חמישי בשעה  4בביהכנ"ס "דברי שיר" רח' זכריה 

 462יון מס' גל                שנת תשע"ו ט' באב -שבת חזון  -דברים פרשת      
 (א, א) "ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים"

ְמִרים ֲחַז"ל, ֶׁשִאם . ְואֹותֹוּבַר  ּתֹוָכחֹות ֹוּב ׁשיֵ ֵסֶפר ְּדָבִרים, 
ְמַקֵּים ָהָאָדם ֶאת ַּתְרַי"ג ַהִּמְצוֹות, הּוא זֹוֶכה ֶׁשַהְּקָללֹות 

 ֶנְהָּפכֹות לֹו ִלְבָרכֹות. 
ַזַצ"ל ְּבִסְפרֹו  ַחִּיים ִמיָכֵאל ֹּדב ַויְסֶמְנֶּדל ָהַרבֵמִביא זֹאת 

 ּוִקים: ", ּוַמְצִּביַע ַעל ֶרֶמז ִנְפָלא ְלָכ ַּבְּפסּתֹוַרת ֶחֶמד"
אֹוִתּיֹות ָהֵחל ֵמָהאֹות  הֵר ְׂש עֶ  ׁשְׁש ת ּואֹוש מֵ ׁשֵ ִאם מֹוִנים 

'. ְלַאַחר ְמִנַּית ר' ֶׁשְּב"ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים", ַמִּגיִעים ָלאֹות 'ב'
', כאֹוִתּיֹות ַמִּגיִעים ָלאֹות ' הֵר ְׂש עֶ  ׁשְׁש ת ּואֹוש מֵ ׁשֵ עֹוד 

אֹוִתּיֹות ַמִּגיִעים  הֵר ְׂש עֶ  ׁשְׁש ּות אֹוש מֵ ׁשֵ ּוְבִדּלּוג נֹוָסף ֶׁשל 
 '. ֲהֵרי ֶׁשְּמַקְּבִלים: ְּבָרָכה! הָלאֹות '

 
 (א, ב)  "ַאַחד ָעָׂשר יֹום ֵמֹחֵרב ֶּדֶר ַהר ֵׂשִעיר"

ְלִדְבֵרי ֲחַז"ל  -" ִציִצים ּוְפָרִחיםאֹוֵמר ַה" -ֶרֶמז ֵיׁש ָּכאן 
ְלָחָמה ַלה' ַּבֲעָמֵלק ִמֹּדר ּה ִמ -ָק ַעל ַהָּפסּוק: "ִּכי ָיד ַעל ֵּכס 

"ַמהּו 'ֵּכס', ְולֹא ֶנֱאַמר ִּכֵּסא, ְוַאף  -ֹּדר" (ְׁשמֹות יז, טז) 
ִנְׁשַּבע ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא  -ּה']? -ָק ַהֵּׁשם ֶנְחַלק ְלֶחְציֹו [

ֶׁשֵאין ְׁשמֹו ָׁשֵלם ְוֵאין ִּכְסאֹו ָׁשֵלם ַעד ֶׁשִּיָּמֶחה ְׁשמֹו ֶׁשל 
 (הּוָבא ְּבַרִׁש"י ָׁשם).ֲעָמֵלק" 

ָּכֶרַגע  -ַעָּתה ִנְתּבֹוֵנן: ַּכָּמה ָחֵסר ַּבֵּׁשם ַעד ֶׁשִּיְהֶיה ָׁשֵלם?  
ו' ה', ֶׁשֶהן ְּבִגיַמְטִרָּיא  -ֶיְׁשָנן ָהאֹוִתּיֹות י' וה', ַוֲחֵסרֹות 

 ֶעְׂשֵרה.-ַאַחת
ִתּיֹות ַהאֹו -ֶזהּו ֶׁשאֹוֵמר ַהָּכתּוב: "ַאַחד ָעָׂשר יֹום ֵמֹחֵרב" 

ֶעְׂשֶרה, ֲחֵרבֹות ַוֲחֵסרֹות -ו' וה', ֶׁשֵהן ְּבִגיַמְטִרָּיא ַאַחת
ִמֵּׁשם ה'. ֲאָבל, ְּכֶׁשַּיִּגיַע ַהְּזַמן ֶׁשִּיְהֶיה ַהֵּׁשם ָׁשֵלם, ֲהֵרי 
ֶׁשִּיְהֶיה ֶזה "ֶּדֶר ַהר ֵׂשִעיר", ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר: "ְוָעלּו מֹוִׁשִעים 

 ט ֶאת ַהר ֵעָׂשו ְוָהְיָתה ַלה' ַהְּמלּוָכה".ְּבַהר ִצּיֹון ִלְׁשּפֹ 
 
ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ְּבֶאֶרץ מֹוָאב הֹוִאיל ֹמֶׁשה ֵּבֵאר ֶאת ַהּתֹוָרה "

 (א, ה) "ַהּזֹאת
  .ְּבִׁשְבִעים ָלׁשֹון ֵּפְרָׁשּה ָלֶהם: ַרִׁש"י

אן, ָצִרי ְלָהִבין ֶמה ָהְיָתה ַּכָּוַנת ֹמֶׁשה ְּבָכ ֶׁשַּדְוָקא ּכָ 
 ְּבַעְרבֹות מֹוָאב, ֵּבֵאר ֶאת ַהּתֹוָרה ְּבִׁשְבִעים ָלׁשֹון. 

ָזאֶוול " הּוָבא ֵּתרּוצֹו ֶׁשל ַרִּבי ַיְלקּוט ַהֵּגְרֻׁשִּניַּבֵּסֶפר "
, ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַרִׁש"י ַהּנֹוָדִעים ִּבְתִחַּלת ָּפָרַׁשת ֵאיֶגר

ַהּתֹוָרה ֶאָּלא  ְּבֵראִׁשית: "לֹא ָהָיה ָצִרי ְלַהְתִחיל ֶאת
ֵמ'ַהֹחֶדׁש ַהֶּזה ָלֶכם', ֶׁשִהיא ִמְצָוה ִראׁשֹוָנה ֶׁשִּנְצַטּוּו ָּבּה 
ִיְׂשָרֵאל, ּוַמה ַּטַעם ָּפַתח ִּבְבֵראִׁשית, ִמּׁשּום 'ֹּכַח ַמֲעָׂשיו 
ִהִּגיד ְלַעּמֹו ָלֵתת ָלֶהם ַנֲחַלת ּגֹוִים', ֶׁשִאם יֹאְמרּו ֻאּמֹות 

ל: ִלְסִטים ַאֶּתם, ֶׁשְּכַבְׁשֶּתם ַאְרצֹות ִׁשְבָעה ָהעֹוָלם ְלִיְׂשָרֵא 
ּגֹוִים, ֵהם אֹוְמִרים ָלֶהם: ָּכל ָהָאֶרץ ֶׁשל ַהָּקָּב"ה ִהיא, 

הּוא ְּבָרָאּה ּוְנָתָנּה ַלֲאֶׁשר ָיָׁשר ְּבֵעיָניו, ִּבְרצֹונֹו ְנָתָנּה ָלֶהם 
 ּוִבְרצֹונֹו ְנָטָלּה ֵמֶהם ּוְנָתָנּה ָלנּו". 

ה, ָּכל עֹוד ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו ְּבִמְצַרִים, ׁשּום ֻאָּמה ְוָלׁשֹון לֹא ְוִהּנֵ 
ִּבְטָענֹות. ַרק ְּכֶׁשָעְמדּו ְלִהָּכֵנס ָלָאֶרץ ְוִלְכֹּבׁש אֹוָתּה,  ּוָּבא

ָיַדע ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ֶׁשַעָּתה ָיבֹואּו ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ְּבַטֲעָנה ֶנֶגד 
ל ֵּכן ִּתְרֵּגם ֶאת ַהּתֹוָרה ְלִׁשְבִעים ִיְׂשָרֵאל 'ִלְסִטים ַאֶּתם'! עַ 

ָלׁשֹון, ְּכֵדי ֶׁשֵּיְדעּו ֻּכָּלם ֶׁשֵאיֶנּנּו ִלְסִטים ְוַגְזָלִנים ֶאָּלא 
 ַהָּקָּב"ה הּוא ֶׁשָּנַתן ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ.

 ִיָּׂשׂשָכר רּוִּבין ַזַצ"לֵמִביא ָהַרב  "ְׁשַנִים ִמְקָרא"ַּבֵּסֶפר 
ְנָין ֶזה: ִּבְתִפַּלת 'ָעֵלינּו ְלַׁשֵּבַח' ֶנֱאַמר: "ָלֵתת ָּדָבר ִנְפָלא ְּבעִ 

". ַמּדּוַע ַּדְוָקא ָּכאן ָּבֲחרּו ְלָתֵאר ֶאת ְליֹוֵצר ְּבֵראִׁשיתְּגֻדָּלה 
ַהָּקָּב"ה ְּבֹתַאר ֶזה? ֶאָּלא, ֶׁשְּתִפָּלה זֹו ֻחְּבָרה ַעל ְיֵדי ְיהֹוֻׁשַע 

ִהְזִּכיר ִּבְתִפָּלה זֹו ֶאת ִּדְבֵרי  ִּבן נּון, ּכֹוֵבׁש ָהָאֶרץ, ְוָלֵכן
ַרִׁש"י ַהַּנ"ל, ֶׁשַהָּקָּב"ה הּוא "יֹוֵצר ְּבֵראִׁשית", ָּכל ָהָאֶרץ 

 ֶׁשּלֹו ִהיא ּו"ִּבְרצֹונֹו ְנָטָלּה ֵמֶהם ּוְנָתָנּה ָלנּו".
 

 ַוֲאִׂשיֵמם... ּוְנֹבִנים ֲחָכִמים ֲאָנִׁשים ָלֶכם "ָהבּו
 (א, יג) ְּבָראֵׁשיֶכם"

 ָהָעם ֶׁשְּברֹאׁש ְּבָׁשָעה ִהּנֹו ִיְׂשָרֵאל ְּבַעם ְּביֹוֵתר ַהּטֹוב ַהַּמָּצב
 ֵאּלּו ְוֵהם - ּוְנבֹוִנים ֲחָכִמים ַהּדֹור, ֲאָנִׁשים ְּגדֹוֵלי עֹוְמִדים

 ִאם, ָחִליָלה ַאֲחֵריֶהם, אּוָלם ָהָעם ָּכל ֶאת ֶׁשּמֹוִביִלים
 ַאֲחָריו, ֶזהּו ָראָׁשיו ֶאת ֶׁש'ַמְצִעיד' ֶזה הּוא ְוָחס, ָהָעם

 ַפַחת. ְלִפי ַהּמֹוִביל ְונֹוָרא ָאֹים ַמָּצב
 א, י): "ְלַמה ַרָּבה (ְּדָבִרים ַהִּמְדָרׁש אֹוֵמר ֵאּלּו ְנִסּבֹות ַעל

 ָמַתיד 'עַ  ָלרֹאׁש: ַהָּזָנב ַהֶּזה, ֶׁשָאַמר ּדֹוֶמה? ַלָּנָחׁש ַהָּדָבר
  .!'ְּתִחָּלה ֵאֵל יֲאנִ ? ְּתִחָּלה ִמְתַהֵּל ַאָּתה
  .!': 'לֵ לֹו ָאַמר
 ֵאׁש ָמָצא ְלתֹוָכּה, ְוִהְׁשִליכֹו ַמִים ֶׁשל ּגּוָמא ּוָמָצא ָהַל

 ְלתֹוָכן...", ֶׁשֲהֵרי ְוִהְׁשִליכֹו קֹוִצים ָמָצא ְלתֹוכֹו, ְוִהְׁשִליכֹו
 ְּבעֹוד ָעֶליהָ  ּוְלַהְתרֹות ַהַּסָּכָנה ֶאת ְלַזהֹות ְּבֹכחֹו ֵאין ַהָּזָנב

 ְּבֹחֶסר ָוׁשּוב ׁשּוב ְוֶנְחָּבט ָהרֹאׁש לֹו הֹוֵל מֹוֵעד, ְוָכ
 אֹוִנים...
 הּוא ָהַאְׁשָמה, ֵאין ֶאת ִלְתלֹות ְּבִמי ְמַחֵּפׂש הּוא ְוַכֲאֶׁשר
 ַעל לֹו? ָּגַרם ַהִּמְדָרׁש: "ִמי ּבֹו, ְּכֶהְמֵׁש ֶאָּלא אֹוָתּה מֹוֵצא
 ַהָּזָנב...". ַאַחר ָהרֹאׁש ֶׁשָהַל

 "  ִנְׁשָמִעים "ְּכֶׁשְּקַטִּנים - ְואֹוֵמר ַהִּמְדָרׁש ַמְמִׁשי -"ָּכ
 ּוְבָׁשָעה עֹוֶׂשה, ְוהּוא ַהָּמקֹום ִלְפֵני ּגֹוְזִרים ֵהם ַלְּגדֹוִלים

 ְלַאַחר נֹוְפִלים ַהְּקַטִּנים ַאַחר ְמַהְּלִכין ֶׁשַהְּגדֹוִלים
 ְּפֵניֶהם...".



 

ְּביֹוֵתר,  ַהֻּמְׂשָּכל ּוָבֹאֶפן ִּבְזִהירּות ְלַהֵּל ִציםְוָאנּו, ָהרֹו
 'ֵעיֵני ָהֻאָּמה', ַהַּמְצִליִחים ֶאת ָּברֹאׁש ְלַהִּציב ְצִריִכים
  ֻּכּלֹו. ָהָעם ֶאת ְלַכֵּון ַמָּבָטם ְּבָטֳהַרת

 
 (א, יז) ַּבִּמְׁשָּפט" ָפִנים ַתִּכירּו "לֹא

 ִמַּבֲעֵלי ֶאָחד ְלַהְפלֹות ַּדָּין לּולעָ  ֵיׁש, ָּבֶהם ַרִּבים ֳאָפִנים
 ְלַהָּטַית ַהִּדין. ְלָהִביא ֵרֵעהּו, ּוְבָכ ְּפֵני ַעל ַהִּדין
 - ְּכָלל ִּדּבּור ּוְללֹא ַמֲעֶׂשה 'ַהָּכַרת ָּפִנים' ְללֹא ְיֵדי ַעל ַאף

 ֶזה. ְּבִאּסּור ְלִהָּכֵׁשל ַּדָּין ָעלּול -" ַחי ִאיׁש ֶּבןַה" אֹוֵמר
 ֶאָחד ִמִּפי ְמֻסֶּיֶמת ַטֲעָנה ַהַּדָּין ׁשֹוֵמעַ  ְלֻדְגָמא, ַּכֲאֶׁשר

 ַּדְעּתֹו ַמה ִלְלֹמד ִנָּתן ַהַּדָּין ֶׁשל ָּפָניו ַהִּדין, ּוֵמַהָּכַרת ִמַּבֲעֵלי
 הּוא אֹוָתּה. ִאם ָהאֹוֵמר ָלָאָדם ַּיֲחסֹו ַהַּטֲעָנה, ּוַמה ַעל

 - ְּבַאֲהָדה ָּפָניו ְּברֹאׁשֹו, ּוֵמִאיר ןְמַהְנהֵ  ַרב, ְּבִעְנָין ׁשֹוֵמעַ 
 ֶׁשל ִּבְזכּותֹו ְלַצֵּדד נֹוֶטה ֶׁשהּוא ַהִּדין ְלַבֲעֵלי מּוָבן ֲאַזי

 ְללֹא ַאף - ְלַסֵּים ְמַעֶּוה ָּפָניו, ּוֵמִאיץ הּוא ָאָדם. ִאם אֹותֹו
 ל, ֶׁשֵאינֹוַּבֲעִלי ִנְרֶאה ָאז - רּוחַ  ֹקֶצר ְּבַהָּבַעת ִמִּלים, ֶאָּלא

 אֹוְמָרּה. ַּכֲאֶׁשר ֶאת ַמְצִּדיק ַהַּטֲעָנה, ְוֵאינֹו ִעם ַמְסִּכים
ִּדינֹו,  ְלַבַעל ָּפִנים ַמְסִּביר ַהִּדין, ֶׁשַהַּדָּין ִמַּבֲעֵלי ֶאָחד רֹוֶאה
 ָנזּוף, הּוא ַעְצמֹו ָחׁש הּוא - ְּכַלָּפיו ָּפָניו ַמְזִעיף זֹאת ּוְלֻעַּמת

 ָּכָראּוי.  ַטֲענֹוָתיו ָלֵׂשאת ַמְצִליחַ  ֵאינֹו ּובֶנְחָלׁש, ְוׁש
 לֹוַמר - ַּבִּמְׁשָּפט" ָפִנים ַתִּכירּו ַהּתֹוָרה: "לֹא ְלׁשֹון ָלֵכן

 ִמן ְלֶאָחד טֹוָבתֹו ּוְלַהּטֹות ָּפִנים לֹו, ַלַּדָּין, ָלֵׂשאת ֶׁשָאסּור
 -ַהָּכַרת ַהָּפִנים' ' ֵדייְ  ַעל לֹא ְוֹאֶפן, ַּגם ֶּדֶר ְּבׁשּום ַהְּצָדִדים
 ַהָּפִנים. ַהָּבַעת

 
ֵלאֹמר.  ָׁשלֹום ִּדְבֵרי ֶחְׁשּבֹון ֶמֶל ִסיחֹון ֶאל' ְוגֹו "ָוֶאְׁשַלח
ֹאֶכל ַּבֶּכֶסף ַּתְׁשִּבֵרִני ְוָאַכְלִּתי ּוַמִים , 'ְוגֹו ְּבַאְרְצ ֶאְעְּבָרה

 ֵעָׂשו ְּבֵני' ְוגֹו ִלי ָעׂשּו ר, ַּכֲאׁשֶ 'ְוגֹו ַּבֶּכֶסף ִּתֶּתן ִלי ְוָׁשִתיִתי
 כט). -(ב, כח ְוַהּמֹוָאִבים"' ְוגֹו

 הּוא ְמֹפָרׁש ִמְקָרא ֲהלֹא - ָּכאן ִמְתעֹוֶרֶרת ֲעצּוָמה ְּתִמיָהה
 ִקְּדמּו לֹא ֲאֶׁשר ְּדַבר "ַעלֶנֱאָׁשִמים  (כג, ה) ֶׁשַהּמֹוָאִבים

 ְלִהְתַחֵּתן ָעֵלינּו ֶנֱאַסר ֵּכן ַעל , ַוֲאֶׁשרּוַבַּמִים" ַּבֶּלֶחם ֶאְתֶכם
 ּומֹוָאִבי ַעּמֹוִני ָיבֹא "לֹא (ָׁשם, ד): ַּכָּכתּוב ְלעֹוָלם ִעָּמם
 ַרֵּבנּו ֹמֶׁשה ֵּכן, אֹוֵמר ִאם , ֵּכיַצדעֹוָלם" ַעד' ה' ְוגֹו ִּבְקַהל

 ַּכֲאֶׁשר ּוַמִים ֶלֶחם ִיְׂשָרֵאל ְלַעם ֶׁשִּיֵּתן ִמִּסיחֹון ָּכאן, ֶׁשִּבֵּקׁש
 ַהּמֹוָאִבים? ָלנּו ׂשּועָ 
 "ַאְבָרָהם ַזַצ"ל ְּבִסְפרֹו ָפָלאִגי' ַאְבָרָהם ַרִּבי ֵמִׁשיב ָּכ ַעל

 ִהיא ֶׁשָהֱאֶמת ַהְּגדֹוִלים, ְוָכַתב ַאַחד ְּבֵׁשם ָאֹנִכי"
 ַּבֲעַצת ֶׁשָּפֲעלּו ּוַמִים, ֶאָּלא ֶלֶחם ְלִיְׂשָרֵאל ָנְתנּו ֶׁשַהּמֹוָאִבים

 ֶׁשִּקְּדמּו אֹוָתם ְיֵדי ִּבְזנּות, ַעל ִיְׂשָרֵאל ֶאת ִטיאְלַהחֲ  ִּבְלָעם
, ְּכַמֲאַמר ַהּגֹוְרִמים ְוַיִין ְּבָבָׂשר (לב, לח):  ַהָּכתּוב ְלָכ
 ֶׁשל . ְּבסֹופֹוְנִסיָכם" ֵיין ִיְׁשּתּו יֹאֵכלּו ְזָבֵחימֹו ֵחֶלב "ֲאֶׁשר
 ִאּלּו ְוַהַּמִים, ֲאָבל ַהֶּלֶחם ֶאת ַּגם ְלִיְׂשָרֵאל ִסְּפקּו ֵהם ָּדָבר

 ִיְׂשָרֵאל ְוַהַּיִין, ָהיּו ַהָּבָׂשר ִלְפֵני אֹוָתם ָלֵתת ִהְקִּדימּו
 ִעם לֹא ִּבְזנּות, נֹוְפִלים ְולֹא ִיְצָרם ַעל ּוִמְתַּגְּבִרים ְׂשֵבִעים
 ֶׁשָּלֶהם.  ָזָרה ָהֲעבֹוָדה ִעם ְולֹא מֹוָאב ְּבנֹות
 ִסיחֹון ִּבְפֵני ֵמִביא ַרֵּבנּו ֶׁשֹּמֶׁשה ָּכ ַעל ְּתִמיָהה ֵּכן, ֵאין ִאם

 ָאֵכן ּוַמִים, ִּכי ֶלֶחם ְלִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּסְּפקּו מֹוָאב ְּכֻדְגָמא, ֶאת
 ָנְתנּו.  ֵהם ּוְבַכָּוָנה ָרָעה, ַא ְּבִאחּור ָהָיה, ָאְמָנם ָּכ
 
  )(ִמּתֹו ַהַהְפָטָרה "ַעל ֶמה ֻתּכּו עֹוד ּתֹוִסיפּו ָסָרה"

ּתֹוַכְחּתֹו ֶׁשל ְיַׁשְעָיהּו ַהָּנִביא ֻמְפֵנית ְלַעם ִיְׂשָרֵאל "ּגֹוי 
ֹחֵטא ַעם ֶּכֶבד ָעֹון", ֲאֶׁשר ֵהַרע ֶאת ְּדָרָכיו, ָעַזב ֶאת ֶּדֶר 

 ה' ּוָפָנה ֵמַאֲחָריו, ְונֹוֵהג ְּכ"ֶזַרע ְמֵרִעים ָּבִנים ַמְׁשִחיִתים".

ְמֹרד, ְוִהִּגיעּו ַעד ְׁשאֹול ַּתְחִּתּיֹות, ְלַאַחר ֶׁשִהְרּבּו ִלְפֹׁשַע ְולִ 
 הּוא ּפֹוֶנה ֲאֵליֶהם ְוׁשֹוֵאל: "ַעל ֶמה ֻתּכּו עֹוד?".

 ַמִהי אֹוָתּה ַהָּכָאה נֹוֶסֶפת ֶׁשֵאֶליָה ְמֻכָּוִנים ַהְּדָבִרים?
ֶׁשָעְנָׁשם ֶׁשל ַהְּיהּוִדים ׁשֹוֶנה ִמן  "ְׁשֵאִרית ְיהּוָדה"ְמָבֵאר הַ 
 ִּנָּתן ְלֻאּמֹות ָהעֹוָלם.ָהֹעֶנׁש ׁשֶ 

ַּכֲאֶׁשר ֶנֱעָנׁש ְיהּוִדי ַעל ֵחְטא ֶׁשָעָׂשה, ַהָּקָּב"ה ִמְצַטֵער ִעּמֹו 
ְּבָעְנׁשֹו ְואֹוֵמר (ַסְנֶהְדִרין מו ע"א): "ַקֵּלִני ֵמָראֵׁשי ַקֵּלִני 

ל עַ  -ִמְּזרֹוִעי". ִנְמָצא ֶׁשָּכֵעת, ַמִּגיַע ְלאֹותֹו ְיהּוִדי ֹעֶנׁש נֹוָסף 
ֶׁשִּצֵער ֶאת ַהָּקָּב"ה... ָּכ ֶׁשְּיהּוִדי ְלעֹוָלם ֵאיֶנּנּו ְמַסֵּים ִעם 

 ָהֹעֶנׁש ַהַּמִּגיַע לֹו...
ַעל ָּכ אֹוֵמר ַהָּכתּוב: "ַעל ֶמה ֻתּכּו עֹוד ּתֹוִסיפּו ָסָרה?", 
מֹוִסיִפים ִהְּנֶכם ַמָּכה ַעל ַמָּכה ּוְלעֹוָלם ֵאיְנֶכם ְמַסְּיִמים 

 ֶנׁש. ִעם ָהעֹ 
 

 ֲחזֹון ַהְפָטַרת
 ) ג, א הְיַׁשְעיָ ( "ָיַדע ׁשֹור ֹקֵנהּו ַוֲחמֹור ֵאבּוס ְּבָעָליו"
, ׁשדָ ר חָ אֹוֵהִאיר ָּפסּוק ֶזה ּבְ  ל"ַזצַ " ם"יִר ּדּוֵׁשי הָ ִח "הַ 

 :"ִׂשיַח ַׂשְרֵפי ֹקֶדׁש"ֶפר ּסֵ ְּכִפי ֶׁשּמּוָבא ּבַ 
ַרִּבי ם ֶהָחִסיד ַהָּיִׁשיׁש ֶאת ַהְּדָבִרים ָאַמר ְּבַמֲהַל ִׂשיָחה עִ 

ָהַרִּבי ַהָּקדֹוׁש ִמּקֹוְצק ַמע ִמן ַמה ּׁשָ  לֹוָא ֶׁשָּבּה ְׁש , ַאִּביׁש
 .ל"ַזצַ 

ְּתֵמַהִני ַמּדּוַע ָהָאָדם , ָׁשַמְעִּתי ֶׁשָאַמר: "ה ַרִּבי ַאִּביׁשַנֲענָ 
ֵדי ֶׁשֲהֵרי ַעל יְ ? ת ַהָּמזֹוןּכַ ְר ּבִ ֵרא ָׁשַמִים ִמ ֵאינֹו ַנֲעֶׂשה יְ 

ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ִהְכִניס ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֶאת אֹוְרָחיו ַּתַחת 
 ָּבְרכּו: 'ָאַמר ָלֶהם ֶׁשְּלַאַחר ֶׁשָאְכלּו ְוָׁשתּו, ַּכְנֵפי ַהְּׁשִכיָנה

 !'".ְלִמי ֶׁשֲאַכְלֶּתם ִמֶּׁשּלֹו
ל ֵאּלּו ֵהם ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ׁשֶ : "ְוָאַמר ם"יִר הָ  ַהִחּדּוֵשיה ַנֲענָ 
א ַמּדּוַע ֵאין ָהָאָדם ֶנְהַּפ ִליֵר  -ֲאָבל ֲאִני ִמְתַּפֵּלא , ַרִּבי

ׁשֹור  ָיַדע: 'ֶׁשֲהֵרי ַהָּכתּוב ֵמִעיד, ְצָמּהָׁשַמִים ֵמָהֲאִכיָלה עַ 
ֶׁשל עֹוָלם  ֹוּכְר ּדַ : ְּכלֹוַמר!'", ֹקֵנהּו ַוֲחמֹור ֵאבּוס ְּבָעָליו

יא בִ ר ָהאֹוֵכל ַלֲחֹׁשב ִמי הֵ ֶׁשַעל ְיֵדי ָהֲאִכיָלה ִמְתעֹוֵר , ִהיא
ּוְכתֹוָצָאה ִמָּכ הּוא ַמִּגיַע ַלַהָּכָרה , לֹו ֶאת ָּכל ַהּטֹוָבה ַהּזֹו

 פֹ הֲ ָרה ַהֶּדֶר לַ צָ ּוִמָּכאן ְק , ת ַהּטֹובָּכַר ְּבבֹוֵרא ּוְלִחּיּוב הַ 
 ?!...םְוֵאי לֹא ַמִּגיִעים ְלָכ ָּכל ְּבֵני ָהָאדָ  -י ֲאִמִּת ' הְלֶעֶבד 

 
 ְּבָאב ְלִתְׁשָעהִּקינֹות 

 ,ָאֳהִלי ֲאֶׁשר קֹוַמְמָּת ְלֵאיָתֵני ֶאֶרץ ְּבֶחְרַּדת ִמי ֵאפֹוא"
 ְוַהֵּבאּורי"ב) ִקיָנה ( ...".ָלָּמה ָלֶנַצח ֻצַּמת ְּבַיד ָצִרים

ֹמה ַוְינטרֹוּב ְׁשִליטָ " קֹול ָּבָרָמה" ִמֵּסֶפר : "אֶׁשל ָהַרב ְׁש
ֶׁשֵהם , ֲאֶׁשר ִזַּכְכָּת ְורֹוַמְמָּת ִּבְזכּות ָהָאבֹות, ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש

עֹוד ִלְפֵני ֶׁשִּנְבָנה ָרָאה  -ָהיּו ָחְזקֹו ְוָתְקפֹו ֶׁשל ָהעֹוָלם 
 '.ִמי ֵאפֹוא'ִיְצָחק ָאִבינּו ְּבֻחְרָּבנֹו ְּכֶׁשָאַמר 

ַמר ְלַאַחר ַּכָּוַנת ַהַּפְיָטן ִלְלׁשֹון ַהָּפסּוק ֶׁשֶּנאֱ : ּוְבֶיֶתר ֵּבאּור
ֶׁשָּיָצא ַיֲעֹקב ֵמֵאת ְּפֵני ִיְצָחק ָאִביו ְוִנְכַנס ֵעָׂשו ִּבְמקֹומֹו 

 ְמֹאד ַעד ְּגֹדָלה ֲחָרָדה ִיְצָחק ַוֶּיֱחַרד" , לג):ְּבֵראִׁשית כז(
 ".ַצִיד ַהָּצד הּוא ֵאפֹוא ִמי ַוּיֹאֶמר
בֹוא ֵעָׂשו ָׁשם ֵּבֵאר ֶׁשֶחְרָדתֹו ֶׁשל ִיְצָחק ּבְ "י ַרִׁש , ְוִהֵּנה

ַא ַרִּבי , ָהְיָתה ִמְּפֵני ֶׁשָרָאה ֵּגיִהּנֹום ְּפתּוָחה ַּתְחָּתיו
ֶׁשֶחְרָדתֹו ָהְיָתה ִמִּסָּבה , ֱאִליֶעֶזר ַהָּקִליר ְמָבֵאר ָּכאן

ֶׁשָרָאה ְּברּוַח ַהֹּקֶדׁש ֶׁשָעִתיד ַזְרעֹו ֶׁשל ֵעָׂשו ָלצּוד  -ַאֶחֶרת 
 .ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁשּוְלַהְחִריב ִלְבֵני ַיֲעֹקב 

ֹּכה ְתָבֳרכּו' , 'ֵאי ֹּכה ִׂשיַח ִׁשִּׁשים אֹוִתּיֹות ַהְּקדּומֹות"
 י"ג)ִקיָנה ( "ְלִׁשִּׁשים ִּגּבֹוִרים ּדֹומֹות



 

ֹמה " קֹול ָּבָרָמה" ִמֵּסֶפר ֵּבאּור ַהְּדָבִרים ֶׁשל ָהַרב ְׁש
ֵהיָכן ֶנֶעְלָמה ִּבְרַּכת לְ  -ַהַּפְיָטן ָּתֵמַּה : "אַוְינטרֹוּב ְׁשִליטָ 

ֹּכֲהִנים ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ִׁשִּׁשים אֹוִתּיֹות ּופֹוַתַחת ִהיא ַּבִּמִּלים 'ֹּכה 
ֶׁשֵּכיָון ֶׁשְּבָרָכה זֹו ָקְדָמה ְּבַמֲעָלָתּה ְלָכל ַהְּבָרכֹות , ְתָבֳרכּו'
ּדֹומֹות ִׁשִּׁשים אֹוִתּיֹוֶתיָה ְלִׁשִּׁשים ִּגּבֹוִרים , ֶׁשַּבּתֹוָרה

ְוֵהיָכן ִנְּכָרה ְּגבּוָרָתּה , ָהעֹוְמִדים ּוְמִגִּנים ַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל
 ?!ִּביֵמי ַהֻחְרָּבן

 
. סֹוד ֶזה ִּפְעַנח, ְוַלֲעקּודֹו, ָרָאה ֵערֹום ְוֶעְרָיה ְוֶנֱאַנח"

 "טֹוב ָזַנח, ֵמְראֹות ִּגְזעֹו, חָעְׁשָׁשה ִמַּכַעס ֵעינֹו ְולֹא נָ 
 י"ד)ִקיָנה (

ֹמה " קֹול ָּבָרָמה" ִמֵּסֶפר ֵּבאּור ַהְּדָבִרים ֶׁשל ָהַרב ְׁש
ְּכֶׁשָרָאה ַאְבָרָהם ָאִבינּו ְּברּוַח ַהֹּקֶדׁש : "אַוְינטרֹוּב ְׁשִליטָ 

 ,םֶׁשֲעִתיִדים ָּבָניו ָלֵצאת ַלָּגלּות ְּכֶׁשֵהם ֲערּוִמים ַוֲחׂשּוִפי
ְּכֶׁשָעַקד ֶאת ִיְצָחק ְּבנֹו ַעל ַּגֵּבי , ְלַאַחר ִמֵּכן. ִהְצַטֵער ְוֶנֱאַנח

. ֶׁשֲעִתיִדים ָּבָניו ָלֵצאת ַלָּגלּות -ַהִּמְזֵּבַח ִּגָּלה לֹו סֹוד ֶזה 
ְולֹא ָנח ִמִּבְכיֹו ַעד ֶׁשָּכהּו , ְּבָׁשְמעֹו זֹאת ֵהֵחל ִיְצָחק ִלְבּכֹות

ֶׁשהּוא 'טֹוב' ִיְזַנח ֶאת ַזְרעֹו "ה ַהָּקּבָ ָעָניו ִמַּצַער ַעל ׁשֶ 
 .ְויֹוִציֵאם ַלָּגלּות

 
ָזן ֵעינֹו . ִּכי לֹא ֶהֱאִמין ִּבְנֻאם ֶזה, ָזַנח ֹזַהר ָּתם ַּבַּמֲחֶזה"

 י"ד)ִקיָנה ( "ְוָׁשר ִׁשימּומֹו ַוְיקֹוֵנן ֵאין ֶזה, ַּבָּמקֹום ַהֶּזה
ֹמה " הקֹול ָּבָרמָ " ִמֵּסֶפר ֵּבאּור ָהִעְנָין ֶׁשל ָהַרב ְׁש

ַיֲעֹקב ָאִבינּו ַהִּנְקָרא 'ִאיׁש ָּתם' ִהְזִניַח : "אַוְינטרֹוּב ְׁשִליטָ 
'ֻסָּלם  -ִמִּלּבֹו ְולֹא ֶהֱאִמין ֶׁשָּיכֹול ִלְהיֹות ַּכַּמֲחֶזה ֶׁשָרָאה 

ִקים  ֻמָּצב ַאְרָצה ְורֹאׁשֹו ַמִּגיַע ַהָּׁשַמְיָמה ְוִהֵּנה ַמְלֲאֵכי ֱא
ֶׁשַּכּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש , יב), ְּבֵראִׁשית כח(ים ְויֹוְרִדים ּבֹו' עֹולִ 

ָרָאה ּבֹו ֶאת ַאְרַּבע ַהַּמְלכּויֹות ֶׁשֲעִתיִדים ) כט(ויק"ר 
 .ִיְׂשָרֵאל ְלִהְׁשַּתְעֵּבד ַּתְחֵּתיֶהן

ְוָרָאה ֶאת ְׁשִכיָנתֹו ַהּׁשֹוָרה "ה ַא ְּכֶׁשִּנְגָלה ֵאָליו ַהָּקּבָ 
ְוַאַחר ִמֵּכן ָרָאה ֶאת , ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש -ֹום ַהֶּזה' ַּב'ָמק

ֵהִבין , ַהָּמקֹום ׁשֹוֵמם ְוֶאת ַהְּׁשִכיָנה ִמְסַּתֶּלֶקת ִמֶּמּנּו
ִּכי ֶזה ֵאין : "ַעל ֵּכן קֹוֵנן ְוָאַמר, ְוֶהֱאִמין ַּבְּנבּוָאה ַהּקֹוֶדֶמת

ִקים ן ִּתְסַּתֵּלק ְלַאַחר ַהֻחְרּבָ  -ְּכלֹוַמר ", ִאם ֵּבית ֱא
ִקים'  .ַהְּׁשִכיָנה ְוׁשּוב לֹא ִיְהֶיה ָּכאן 'ֵּבית ֱא

 
 ְּדיֹוָמא ִעְנְיֵני - ְּבָאב ִּתְׁשָעה

 ָּבא" "ֶטֶרם
 ל"ַזצַ  ִמֶּבְרִדיְטׁשֹובַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ַהְּגדֹוָלה ֶׁשל  ִצִּפָּיתֹו

 .ֶרַגע ְוֶרַגע אֹותֹו ְּבָכל ִלְּוָתהְלבֹואֹו ֶׁשל ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו 
, ֶעֶרב ִּתְׁשָעה ְּבָאבֶׁשּבְ , רּפָ סֻ ְמ  "ֲחִסיִדים ְמַסְּפִרים"ֶפר ּסֵ ּבַ 

ָהַרב ְלַחּלֹון ֵּביתֹו ְוִהִּביט  ִנַּגׁש, ה ַהַּמְפֶסֶקתּדָ ר ַהְּסעֻ ְלַאחַ 
. ָּתפּוס ְּבַׂשְרַעָּפיו, ְּכֶׁשהּוא עֹוֵמד ְללֹא נֹועַ , ַּבֲעדֹו ַהחּוָצה

ַעד ֶׁשַהָּקָהל ִהְתַאֵּסף , הּכָ ְּבֶמֶׁש ָׁשָעה ֲארֻ  ד ָּכמַ הּוא עָ 
 ".ֵאיָכה"ַלֲאִמיַרת 

: ְוָאַמר ִנַּגׁש, ׁש ֶׁשָהַרִּבי ֵאינֹו ָזע ִמְּמקֹומֹוּמָ ְּכֶׁשִהְבִחין ַהּׁשַ 
 ".ַהָּקָהל ְמַחֶּכה, ַרֵּבנּו"

ָּבא אֹו  ִׁשיחַ מָ : "ְוָׁשַאל, ְדׁשֹוי ָק א ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ֶאת ֵעינֵ ָנׂשָ 
 ?".ֶטֶרם ָּבא

 .ָעָנה ַהְמַׁשֵּמׁש", ֶטֶרם ָּבא"
ץ ִּבְבִכי ַר פָ ָנַפל ָלָאֶרץ ּו, ץ ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ְלֵבית ַהִּמְדָרׁשָר 

 "...דדָ ֵאיָכה ָיְׁשָבה ּבָ : "ַמר
 

 תלּות ַהּגָ ְּבֶחְׁשּכַ ְּבֵני חֹוִרין 

ֲחקּו ַעל ְמַחת אֹוְיֶביָה ׂשָ י ִׂש לֵ עֲ : "ַמראֱ נֶ " י ִצּיֹוןלִ אֱ "ַּבִּקיָנה 
ְוֵיׁש ְלָהִבין ", ְטהֹוֶריהָ  ְנִדיֶביהָ ְוַעל ִעּנּוי ְּבֵני חֹוִרין  ,ְׁשָבֶריהָ 

? ִּנים ְּבֵני חֹוִריןֵּכיַצד ֶזה ְמעַ  -" ִעּנּוי ְּבֵני חֹוִרין"ַמה ֵּפרּוׁש 
ִאי , ִאם ְּבֵני חֹוִרין ֵהם: יּה ּוֵביּהּנֵ ֲהלֹא ְסִתיָרה ִהיא ִמ 

 !ַמְׁשַמע ֵאיָנם ְּבֵני חֹוִרין, ים ֵהםּנִ ְוִאם ְמעֻ , ְפָׁשר ְלַעּנֹוָתםֶא 
ם ִיְׂשָרֵאל ֵחרּוָתם ָחה ֵמעַ ת ִנְלְק לּו ַהּגָ ֶׁשְּבַמֲהלַ , ֶאָּלא

ּו ּוַמְחִריִבים ֶׁשִעּנ ְמָהְרִסים, נּו ְּבַיד ּגֹוִייםְוֵהם ִנְּת ַהּגּוָפִנית 
ָהרּוָחִנית אּוָלם ֵחרּוָתם , נֹוָרִאיםים וְ ִּמ יֻ אֹוָתם ְּבִעּנּוִיים אֲ 

ֶׁשֲהֵרי ֵאין ְּבֶאְפָׁשרּותֹו ֶׁשל , ן נֹוְתָרה ְּבָיָדםיִ דַ ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל עֲ 
 .ׁשּום ֹּכַח ָּבעֹוָלם ִלֹּטל זֹאת

 !ְּבֵני חֹוִרין ַלְמרֹות ַהֹּכל, ֵאפֹוא, ֵהם נֹוְתרּו
יד ִא  ֶּדער" :ַּבֵּטאנֹוֵהג ָהָיה ְלִהְת  ל"ַרִּבי ִיְצָחק הּוְטֶנר ַזצַ 

ְיהּוִדי  - "ֶּבן חֹוִרין ַא ץ לְ ת ִאיז ַא לּוּגָ  ֶּדעםין ֲאִפילּו ִא 
 !תֹו הּוא ֶּבן חֹוִריןלּוגָ ֲאִפילּו ּבְ 
ִּכי , ַהִהיְסטֹוְרָיה ָהֱאנֹוִׁשית מֹוִכיָחה ׁשּוב ְוׁשּוב ,ְוָאְמָנם

 .ּוִדים ְּבֵני חֹוִריןֲעַדִין ִנְׁשֲארּו ַהְּיה, תלּוְּבתֹו ָּכל ָצרֹות ַהּגָ 
 

 ׁשֹוֵמָמה -ְירּוָׁשַלִים ֶׁשל ַמְעָלה 
 : ִמְנָחה הּואח ַהְּתִפָּלה ְּבִתְׁשָעה ְּבָאב ּבְ סַ נֹ 

ֵהינּו 'ה "ַנֵחם  ,ְירּוָׁשַלִים ֲאֵבֵלי ְוֵאת ִצּיֹון ֲאֵבֵלי ֶאת ֱא
 ֵבָלהָהאֲ . ְוַהּׁשֹוֵמָמה ְוַהְּבזּוָיה ְוַהֲחֵרָבה ָהֲאֵבָלה ָהִעיר ְוֶאת
. ִמְּכבֹוָדּה ְוַהְּבזּוָיה. ִמְּמעֹונֹוֶתיהָ  ְוַהֲחֵרָבה ָבֶניהָ  ִמְּבִלי

 . יֹוֵׁשב" ֵמֵאין ְוַהּׁשֹוֵמָמה
ִּבְזַמן ֶׁשִּלְכאֹוָרה , ח ַהֶּזה ָאנּו אֹוְמִרים ַּגם ַהּיֹוםסַ ֶאת ַהּנֹ 

 ְוָצִרי. ְוֵיׁש ָּבּה יֹוְׁשִבים ַרִּבים, ָהָאֶרץ ֵאיָנּה ׁשֹוֵמָמה
ח ְּבֹאֶפן ֶׁשִּיְתַיֵּׁשב ִעם סַ ֵאי יּוַכל ְלִהְתָּפֵרׁש ַהּנֹ , ְלָהִבין

 .ַהְּמִציאּות
ֱאֶמת  יֵר ְמ ִא ַעל הָ ּבַ , רּוּגִמ  ל"ַאְבָרָהם ָמְרְּדַכי ַאְלֶּתר ַזצַ  ַרִּבי
 :ִניםפָ י אֳ נֵ ְׁש ר ֶאת ַהָּדָבר ּבִ ֵא ְמבָ 
. ין יֹוֵׁשבֵאין ַהַּכָּוָנה ֶׁשַהּיֹום ִהיא ׁשֹוֵמָמה ֵמֵא  .א

ָאז ִהיא , ָתה ְּבזּוָיהֶאָּלא ֶׁשְּבאֹותֹו ְזַמן ֶׁשֶּנְחְרָבה ְוִנְהיְ 
ְּבַמֶּסֶכת  ל"מֹו ֶׁשָאְמרּו ֲחזַ ּכְ . ין יֹוֵׁשבָהְיָתה ׁשֹוֵמָמה ֵמֵא 

 ):ע"ב קמה(ַׁשָּבת 
ם ָׁשָנה לֹא ָעַבר יִ ַּת ְׁש ֲחִמִּׁשים ּו :ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר ,ְּדַתְנָיא"

 ,ִהי ְוגֹו'נֶ ִכי וָ ֶהָהִרים ֶאָּׂשא ּבְ  ַעל' :ֶׁשֶּנֱאַמר ,ִּביהּוָדה ִאיׁש
 ה"מָ ְּבהֵ  -' ָהָלכּוֵמעֹוף ַהָּׁשַמִים ְוַעד ְּבֵהָמה ָנְדדּו 

 .וּוִׁשין ְוַתְרֵּתין הָ ְמ חַ  :ְּבִגיַמְטִרָּיא
ֶאָּלא ִלירּוָׁשַלִים , הֵאין ַהַּכָּוָנה ִלירּוָׁשַלִים ֶׁשל ַמּטָ  .ב

י ֶׁשָרִגיל ִמִּמ  -ין יֹוֵׁשב ֶׁשִהיא ׁשֹוֵמָמה ֵמֵא , ָלהֶׁשל ַמעְ 
ְוֶזה ַעל ִּפי . ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו ה"הּוא ַהָּקּבָ , ִלְהיֹות יֹוֵׁשב ָּבּה

ס ִנְׁשַּבע ֶׁשֵאין הּוא ִנְכנָ  ה"ֶׁשַהָּקּבָ  ל"ָאְמרּו ֲחזַ ַמה ּׁשֶ 
 לׁשֶ ִּבירּוָׁשַלִים  ַעד ֶׁשהּוא ִיָּכֵנס, ִּבירּוָׁשַלִים ֶׁשל ַמְעָלה

ְוֵאין  ,בֵר ית ַהִּמְקָּדׁש חָ ּבֵ ָּכל ְזַמן ׁשֶ , ּוִמּׁשּום ָּכ. הַמּטָ 
ַּגם ְירּוָׁשַלִים ֶׁשל , הַהְּׁשִכיָנה ׁשֹוָרה ִּבירּוָׁשַלִים ֶׁשל ַמּטָ 

 .ַהּיֹוֵׁשב ָּבּה' הַמְעָלה ִנְׁשֶאֶרת ׁשֹוֵמָמה ְּבלֹא 
 

 ַוֲאַנְחנּו לֹא נֹוַׁשְענּו
ְוַאף ַעל ִּפי , ִביַאת ַהָּמִׁשיחַ ּבְ ַמֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה  ִניאֲ 

ֶאת  - ֶׁשִּיְתַמְהֵמּה ִעם ָּכל ֶזה ֲאַחֶּכה לֹו ְּבָכל יֹום ֶׁשָּיבֹוא
ֲאָבל , ַהִּמִּלים ַהְללּו אֹוֵמר ָּכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו ְּבִתְקָוה ְּגדֹוָלה

ֶאָּלא ַמָּמׁש , זאת אֹוְמִרים ּלֹא ַרק ַהַּצִּדיִקים ַהְּגדֹוִלים
ֵהם יֹוְדִעים . ָקה ְלִביַאת ַהָּמִׁשיחַ זָ חֲ ִּפים ִצִּפָּיה ְּדרּוָכה וַ ְמצַ 

, ל ִיְׂשָרֵאל ָזקּוק ְלִביַאת ַהָּמִׁשיחַ ּוַמְרִּגיִׁשים ַעד ַּכָּמה ְּכלַ 



 

ְּבָכל ֶרַגע ְוֶרַגע ֵהם ְמַחִּכים . ְוַעד ַּכָּמה הּוא ָחֵסר ָלנּו
 . ּתֹוְקִקים ֶׁשּסֹוף סֹוף הּוא ָיבֹואּוִמְׁש 

 :ל"ַזצַ  ֹוְרְטקֹוב'ִמּצד ֹמֶׁשה וִ ַרִּבי ּדָ ָסח ַהַּצִּדיק 
), ִמֶּמֶזִריְטׁשְּבנֹו ֶׁשל ַהַּמִּגיד ( ַרִּבי ַאְבָרָהםֲהלֹא הּוא , ְזֵקִני

 :ה ְּבִפי ַהֲחִסיִדיםּנֶ ל ְקֻדָּׁשתֹו ָהָיה ְמכֻ דֶ ֶׁשִּבְגַלל ּגֹ 
יֵׁשב ָּכל ָהָיה נֹוֵהג ָּכל ָׁשָנה ְּבִתְׁשָעה ְּבָאב לֵ  ,"ַהַּמְלָא"

, ְּכֶׁשהּוא ְמָמֵרר ִּבְבִכי, ַהּיֹום ְּכֶׁשרֹאׁשֹו ָּכפּוף ֵּבין ִּבְרָּכיו
ָהָיה  ,ְוַכָּמה ְּפָעִמים ְּבֶמֶׁש ַהּיֹום .ַחל ֶׁשל ְּדָמעֹות ְסִביָביוְונַ 
עֹוד ? ן ֵאיֶנּנּויִ דַ עֲ : "ׁשֹוֵאלוְ  ,ים ֶאת רֹאׁשֹו ִמֵּבין ִּבְרָּכיוִר מֵ 

ַעד ְּכֵדי ָּכ , ִׁשיחַ ּמָ ֹּכה ַרָּבה ָהְיָתה ִצִּפָּיתֹו לַ ?" לֹא ָּבא
, ֶׁשעֹוד ִּתְׁשָעה ְּבָאב ֶאָחד ָעַבר, ה לֹו ְלַהֲאִמיןֶׁשָהָיה ָקׁשֶ 

 ...ְוהּוא ֲעַדִין לֹא ָּבא
 

 ִפְתאֹוִמּיּותּבְ  ָּתבֹוא ַהְּגאּוָלה -ַּבֶּנֶגב"  "ַּכֲאִפיִקים
 ַעל ּוְמַבֵּקׁש (קכו, ד), ְּכֶׁשִּמְתַּפֵּלל ע"ה ִּבְתִהִּלים ַהֶּמֶל ָּדִוד

 זֹאת ְׁשִביֵתנּו" ְמַדֶּמה ה' ֶאת "ׁשּוָבה ֶׁשָּתבֹוא ַהְּגאּוָלה
 . ֶגב"ּנֶ "ַּכֲאִפיִקים ּבַ 

 ַהִּדּמּוי? ֵּפֶׁשר ַמה
ד ֶּגֶׁשם, ְוַאט ֵר ֵרי ְיהּוָדה יֹוד ֶּגֶׁשם. ְוִאּלּו ְּבהָ ֵר ַּבֶּנֶגב, לֹא יֹו

ִלים. ְיהּוִדי יֹוֵׁשב ִפיֵקי ַהְּנחָ ַאט הּוא ַמְתִחיל ִלְזֹרם ְּבתֹו אֲ 
ַּבֶּנֶגב ְוֵאינֹו רֹוֶאה ְּכלּום, ִנְרֶאה לֹו ֶׁשַהֹּכל ָיֵבׁש, ּוְלֶפַתע 

 ם, ְּבַבת ַאַחת, ַמִּגיַע ַהִּׁשָּטפֹון ַהָּגדֹול! ֹוִּפְתא
, ְּבצּו ִפְתאֹוִמּיּות, ְוזֹו ַּבָּקָׁשֵתנּו: א ָמִׁשיַח, ּבְ בֹוָרה ָּכזֹו, יָ ָּכ

 ֶגב".ּנֶ יֵתנּו ַּכֲאִפיִקים ּבַ בִ ' ֶאת ְׁש הָבה "ׁשּו
ָהָיה אֹוֵמר: ָהָבה ַוֲאַצֵּיר ָלֶכם ֵּכיַצד  ַחִּיים ִמּוֹולֹוִז'ין ִּביַר וְ 

ל ִמן ַהְיִׁשיָבה ֹוס ֲאִני ִּבְסָתם יֹום ֶׁשל חָיבֹוא ַהָּמִׁשיַח. ִנְכנָ 
ר ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית. ת ֹּבֶקר ְלַאחַ עַ ְלֵביִתי. ַהָּׁשָעה ִהיא ְׁש 

ָהַרָּבִנית ׁשֹוֶאֶלת אֹוִתי: "ַחִּיים, ְרצֹוְנ ְּבַפת ַׁשֲחִרית ִמָּיד 
], ֲעַדִין ָמּהה [ָּכ ָהָיה ְׁש ָק לְ ַעְכָׁשו?" ַוֲאִני ֵמִׁשיב ָלּה: "ֶר 

ן ְקָצת ּיֵ עַ ל ַעד ֲאֶׁשר אֲ ֵאינֹו מּוָכן, לֹא ֹאכַ  י ֶׁשל ַהּיֹוםִׁשעּוִר 
ִׁשיָבה". "טֹוב, ַחִּיים", יְ ַּבּסּוְגָיא ֶׁשֲאִני ָצִרי ְלַלֵּמד ַהּיֹום ּבַ 

. ַעד ֶׁשַאָּתה ָּתִכין ֶאת ִׁשעּוְר  , ִהיא אֹוֶמֶרת ִלי, "ְיֵהא ָּכ
ִאיר ֶאת ָהֹרֶטב ַעל ק ִלְקנֹות ַמֶּׁשהּו, ֵּביְנַתִים ַאְׁש ּוּׁשֶאַּגׁש לַ 

ף. ָאָּנא, ִׂשים ֵלב, ֵר ּׂשָ ָנא ֵלב, ַחִּיים, ִּכי לֹא יִ -יםִּכיָרה. ִׂש הַ 
ן ּיֵ עַ יָרה ֲאִני אֹוְת ֶׁשַאָּתה ׁשֹוֵכַח ַהֹּכל ְּכֶׁשַאָּתה ְמ ּכִ ֲהֵרי מַ 

 ְּבסּוְגָיא".
ן ּיֵ ר ּוַמְתִחיל ְלעַ פֶ ק ַוֲאִני ּפֹוֵתַח סֵ ָהַרָּבִנית יֹוֵצאת ַלּׁשּו

ָלה יְתִח י. ִּפְתֹאם ֲאִני ַמְרִּגיׁש ִּכי ַהֶּׁשֶמׁש ִה נַ פָ ּוְגָיא ֶׁשּלְ ּסּבַ 
ֵהִאיָרה ַעד ַעָּתה, ה ּׁשֶ ַּכָּמה ִמּמַ -ר ִּפיֵת ֹוְמִאיָרה ְּבאֹור ָּגדֹול י

ֵאיזֹו ְּבִהירּות! ִּפְתֹאם ֲאִני ׁשֹוֵמַע ֵּכיַצד ַהִּצֳּפִרים ַעל 
ה, ינָ נִ ְר חֹות ִּפיֶהן ְּבַמְנִּגיָנה ֲחָדָׁשה, מַ ָּנה ּפֹוצְ ּגִ ָהֵעִצים ֶׁשּבַ 

ַחׁש עֹוֶלה ִמן ה ֲאִני ׁשֹוֵמַע קֹול ַר ּנֵ ּכֹוֶבֶׁשת ְלָבבֹות. ְוִה 

 ֹ י ְּבַעד ַהַחּלֹון ַוֲאִני רֹוֶאה ֶאת אִׁש ָהְרחֹוב. ֲאִני מֹוִׁשיט ר
אֹור ָרה לְ ה ָּק ָרה, ֵאִלי, מַ ה ָּק ֵאִלי ַהַּסְנְּדָלר ָרץ ְּבֶבָהָלה. "מַ 

ָרה ה ָּק ַהֶּׁשֶמׁש? ִמַּנִין ְנִגיַנת ַהִּצּפֹוִרים ַהַּמְקִסיָמה? מַ 
ה ָלֵעִצים ֶׁשִהְתִחילּו ְמַלְבְלִבים ְלֶפַתע ְּבִנָּצה ֲחָדָׁשה, מַ 

נֹוֵתן ִּבי ַהַּסְנְּדָלר ֶאת  ,ֵאיְנ יֹוֵדַע ַרִּבי?" ,ָרה?", "ָמהָּק 
 יו, "ֲהֵרי ָמִׁשיַח ָּבא!".ֵעינָ 

ּוׁש ֶׁשל ַׁשָּבת ֶׁשִּלי ְּכֵדי ְלּבָארֹון ְלהֹוִציא מַ ץ ֲאִני לָ ִמָּיד ָר 
ְלִהְתַעֵּטף ּבֹו ְוָלֵצאת ִלְקַראת ַהֶּמֶל ַהָּמִׁשיַח. מֹוִציא ֲאִני 

ֵסר ּבֹו ַּכְפּתֹור. ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ה, אֹוָיה, חָ ּנֵ ֶאת ַהַּמְלּבּוׁש ְוִה 
טֹו, ָאְמָרה ִלי: ַרָּבִנית ְלַחּיְ לָ  ר ַהַּכְפּתֹור ּוְכֶׁשָאַמְרִּתיׁשַ נָ 

ְלּבּוׁש ַעד ְלֶעֶרב ּמַ "ָמה ַאָּתה ֵמִאיץ ִּבי? ֲהֵרי לֹא ִּתְׁשַּתֵּמׁש ּבַ 
ַׁשָּבת". ְוַעְכָׁשו, ָצִרי ֲאִני ָלֶלֶכת ְלַקֵּבל ְּפֵני ַהֶּמֶל ַהָּמִׁשיַח 

ָׁשה! ַעד ֶׁשֲאִני קֹום ַהְּׁש ְמ י ַּכְפּתֹוִרים ּבִ נֵ ּוַבַּמְלּבּוׁש ֶׁשִּלי ְׁש 
ּפֹוָטה ַּק ֲעׂשֹות, ַהִאם ְלִהְתַעֵּטף ּבַ ה ּלַ עֹוֵמד ְוָדן ִעם ַעְצִמי מַ 

ַוֲאִני ּתֹוֶהה ִאם ֶאְפָׁשר  ,ַהְּפגּוָמה אֹו לֹא ְלִהְתַעֵּטף ָּבּה
ה ָּבָאה ּנֵ ל, ְוִה ֹוֶבֶגד ֶׁשל חָלֵצאת ִלְקַראת ַהֶּמֶל ַהָּמִׁשיַח ּבְ 

ד, ַחִּיים, ואלְ וַ נֹוֶׁשֶפת: "ּגְ -ָּבִנית, ֻּכָּלּה נֹוֶׁשֶמתִּבְמרּוָצה ָהַר 
 ה ּלָ "מַ  ,ה ָהֹרֶטב ֶׁשַעל ָהֵאׁש ִנְׂשַרף!"ּנֵ ֵאיֹפה ָהִייָת? ִה 

י פִ ְּט עַ ְת ִה י וְ ִר הֲ מַ " ֲאִני אֹוֵמר ָלּה," ְוָלֹרֶטב ֶׁשִּנְׂשַרף?
 ַהָּמִׁשיַח!" ּוְצִאי ְלַקֵּבל ֶאת ְּפֵני ְּבִׂשְמַלת ַהַּׁשָּבת ֶׁשּלָ 

ם ֹום! "ִּפְתאֹוה: "ַּכֲאִפיִקים ַּבֶּנֶגב", ְלֶפַתע ִּפְתאֶא ָר ָּכ ֶזה יֵ 
י ג, ָהָאדֹון ֲאֶׁשר ַאֶּתם ְמַבְּקִׁשים" (ַמְלָאכִ  לֹויכָ א ֶאל הֵ בֹויָ 

 א). 
 

 ִליׁשּוָעה ִצִּפיָת 
ִׂשיחֹות "מּוָבא ְּבֵׁשם  "ץ ַחִּייםפֵ חָ ַהָּגָדה ֶׁשל ֶּפַסח הֶ "ּבַ 
 : "ץ ַחִּייםפֵ חָ הֶ 

ֶׁשְּכֶׁשַּיִּגיַע ָאָדם ְלעֹוַלם ) א"עַׁשָּבת לא (אֹוְמִרים  ל"ֲחזַ 
 ִצִּפיָת " :ְפנּו ֵאָליו ִּתְהֶיהָהֱאֶמת ַאַחת ִמן ַהְּׁשֵאלֹות ֶׁשּיֻ 

 ?"ִליׁשּוָעה
ַמּדּוַע לֹא ? ׁשֹון ַהִּצִּפָּיה ַהִּנְדֶרֶׁשת ִמֶּמּנּוַמִהי ַמְׁשָמעּות לְ 

 ?ׁשּוָעה אֹו ִקָּוה ָלּהיְ ה לַ ִאם ִחּכָ  ֲאלּוְׁש יִ 
ּוִמָּכאן ֶׁשִּנְדָרׁש , ּוַמִּביט' צֹוֶפה'ֶׁשִּצִּפָּיה ִהיא ִמְּלׁשֹון , ֶאָּלא

 .ד ּוְלַצּפֹות ִאם ַהָּמִׁשיַח ְּכָבר ִהִּגיעַ מֹ עֲ ִמן ָהָאָדם ְּבַפְׁשטּות לַ 
 ?המֶ ה ַהָּדָבר ּדֹומַ ל לְ ׁשָ מָ 

ְמַחִּכים  ,ִרי ְלַהִּגיַע ְּבעֹוד ַּכָּמה ָיִמיםְּכֶׁשאֹוֵרַח ִנְכָּבד צָ 
ר ְלַהִּגיַע ְּבָכל ֶרַגע מּוְּכֶׁשהּוא ָא , ֹום ַהְמֹיָעדּיאּוָלם ּבַ , ְלבֹואֹו
 .ִאם הּוא ְּכָבר ָּבא -ֶר ַתח ְוצֹוִפים ַלּדֶ ּפֶ עֹוְמִדים ּבַ , ְוֶרַגע

!ֶׁשל ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ִלְקַראת ּבֹואֹו ִצִּפָּיֵתנּוָּכ ְצִריָכה ִלְהיֹות 
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  ""דבריםדברים""פרשת פרשת  
  .תוכחה דרך כבוד בשפת הלב]. א, א[" 'במדבר בערבה מול סוף וגו... אלה הדברים"

 ,עיסו לפני המקום בהןומנה כאן כל המקומות שהכ, לפי שהן דברי תוכחות
 ).י"רש(מפני כבודן של ישראל , לפיכך סתם את הדברים והזכירן ברמז

אך בדבריו אין הוא מזכיר במפורש את מה שהכעיסו בני ישראל , משה רבינו מוכיח את עם ישראל על חטאיהם
מוכיחים אדם או הרי כאשר ". מפני כבודן של ישראל: "י מבאר בשם הספרי"רש .י"כפי שמפרש רש, אלא ברמז

  .רמזבמשה חס עליהם ומפני כבודן הזכיר החטאים . קהל יש בכך ביזיון לאדם המוכח
מטרת התוכחה היא שהאדם יתקן את מעשיו ולא יחזור לסורו ואם התוכחה אינה משיגה את מטרתה יתכן ואין 

את הקהילה חייב לדעת האדם המוכיח את חברו או  ".אין לומר דבר שאינו נשמע: "ל"כמו שאמרו חז, לאומרה
  .כיצד להוכיחם ואם אינו יודע או אינו ראוי עדיף שישתמש במידת השתיקה

  :היה מוכיח את האנשים בדרך ייחודית שאולי מן הראוי שנאמצה לעצמנו" חפץ חיים"ה
כיוון שלא נמצא כלל , ח נתפס תלמיד ישיבה אחד שהיה מעשן בשבת בסתר ונעשה מזה רעש גדול"בזמנו של הח

  ?האם לסלקו מהישיבה או להשאירו, ח ושאלהו מה לעשות עם הבחור"באו לח .יהודי יעז לחלל שבתש
איש לא . הבחור יצא מחדרו של הרב כשהוא מתחרט ובוכה. את הבחור לחדרו ודיבר עמו כעשר דקותח "הזמין הח

  .ח עם הבחור והעניין נשאר סתום זמן רב"ידע מה היה תוכן השיחה של הח
  :ובסיום דבריו אמר, סיפר אחד הרבנים החשובים את המעשה בפני הקהללאחר שנים 

  !"כדי שנלמד מזה כיצד לטפל בבחורים, ח"חבל מאוד שלא שאלנו את הבחור מה אמר לו הח"
ניגש הרב להקיצו כי . בתום הדרשה התפזר הקהל מלבד יהודי מבוגר שנשאר באולם כשראשו מורכן על הכסא

  .מיד שפך עליו מים וטיפל בו עד ששבה רוחו אליו. הפתעתו שהיהודי התעלףאך גילה ל,  שהוא ישןבחש
שמא איננו חש בטוב אך האיש השיב שהרב גרם לו להתעלף כאשר סיפר , הרב שאל את האיש מדוע התעלף
תמה הרב ושאלו מה הקשר בין הסיפור אליו והשיב לו האיש שהוא בעצמו  .ח"בדרשתו על הבחור שהיה אצל הח

ח וכיצד "התחנן בפני האיש שיספר לו מה באמת אמר לו הח, שהתרגש מאוד, הרב !ור שהרב סיפר עליוהיה הבח
, הוא לקח את ידי והחזיק בה בתמימות בשתי ידיו, ח"כשנכנסתי אצל הח" :ענה האיש ואמר. הצליח להשפיע עליו

ח "כך בכה הח!" אוי שבת! ודששבת ק, אוי': התחיל לבכות ולומר, הסתכל בתוך עיני במבט של חמלה ואהבה רבה
פרצתי בבכי והתחרטתי , באותם רגעים רעדתי וחשתי בזרם של קדושה שעובר בתוך גופי... במשך עשר דקות

לכן כשסיפרת את המעשה התרגשתי . מעומק הלב על מה שעשיתי וקיבלתי עלי תשובה שלמה עד עצם היום הזה
  ."תיח ולכן התעלפ"מאוד כי נזכרתי במעמד המרגש עם הח

ואל לו למוכיח לחשוב שאם יצעק וירבה , היא שפת הלב – ל שהשפה הטובה ביותר היכולה להשפיע"למדנו מהמעשה הנ
ואז , עליו לרדת לעומק נפשו של זה שבא להוכיחו ולדבר עמו בדברי נועם, אלא אדרבה, התוכחה תועיל לו יותר, במילים

  .תתקבל תוכחתו
לסלק ", "למען יראו וייראו"מידים שסרחו או חטאו והדרך הקלה היא לתת להם עונש לא אחת אנו שומעים על תל, לצערנו

וכאשר ההורים , ב יש בן או בת שלא תמיד הולכים ומתנהגים בדרך בה ההורים היו חפצים"כיו". ת"ת/אותם מהישיבה
מרחיקים מהבית , מכים, םמעליבי, פוגעים, בתם מיד הם פורקים זעמם/שומעים על מעשה חמור או סטיה מן הדרך של בנם

            ! אל תלמדו אותי: "ולעיתים כאשר מעירים להם שלא זו הדרך הם משיבים, כהבנתם" עונשים חינוכיים"וכל מיני 
קשה , לצערנו, אך !הנה ראו כיצד גדלים בניך או בנותיך? ת/כ יודע"ה לא כ/ואולי את!" ת לחנך את הילדים שלי/אני יודע

  .ה או עצה מאדם אחר ובמיוחד לא מחברולאדם לקבל הדרכ
מלמדנו איזו דרך שיבור לו האדם כאשר בנו חטא או " חפץ חיים"ה. בתם זה/יש הורים שאף אינם מוכנים עוד להכיר בבנם

שזה קרה "כדאי אף לבכות על כך . את הלב והנשמה" מחממות"מילים ה, חיבה יתירה, דרך הקירוב היא הארת פנים. פשע
יש סיכוי שאולי יום אחד הוא ישוב .  יראה את האב או האם בוכים מצער על מעשיו יתכן שהדבר יגע לליבואם בנך". לי

  .הסיכויים שיום אחד הבן ישנה דרכו הוא קלוש ביותר – בעצבים מרוטים, בזעם, אך אם נשתמש רק בשבט .מדרכו הרעה
רחשי ליבם ומצוקותיהם גם אם הדברים אינם ערבים ח ונרעיף על בנינו חום ואהבה ונאזין ל"הבה נאמץ שיטה זו של הח

  ).אור דניאל (...אולי בדרך זו נצליח להחזירם למוטב !למשמע אוזנינו

  ].טז, ב ["ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות מקרב העם"
 – ונפלאותיו' הלא היו ישראל ראויים ומוכשרים לראות בישועת , וכן בכיבוש הארץ, בעת המלחמות שניהלו עם סיחון ועוג

ולא לשים , משום שטבעם של אנשי המלחמה הוא לסמוך על כוחם,  רק לאחר מותם של כל אנשי המלחמה מביניהםאלא
  .באה הישועה', והעם הבין שעליו לבטוח בה, רק לאחר שתמו כל אנשי המלחמה. 'מבטחם בה

  .ינו שבשמים כמה מחוייבים אנחנו להטיל בטחוננו על אבדע, והוא מוסר השכל עבורנו
, השמחה ממנו והלאה, ר ומסוגר בתוך עצמוגוהוא ס. ואין הוא יודע כיצד להיחלץ מהם, יש ואדם נקלע למצבים קשים ביותר

שסופר על ידי הגאון רבי שלמה ,  הבאסיפורהבה נלמד מה .חיים-פעם לשמחת-ממנו כל תקוה לחזור איונראה לו שאפסה 
ועם , השמחה לא תעזוב אותו, ה" מי שסומך את עצמו על הקב–ר לעלות על הדעת קשים שאפש-שגם במצבים הכי, ברוודה
  ...תתחזק השמחה יותר ויותר, שלא תבוא, כל צרה

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

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

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

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



ולא ידע , אבל למרבה הדאבון התנהג כאדם שאינו שומר מצוות', העשירון העליון'מעשירי , יהודי עשיר מאוד היה באמריקה
וכמה אברכים השפיעו עליו לשוב אל , עד שמן השמים זימנו לו הזדמנות מיוחדת, מימינו ומשמאלו מאומה מתורת ישראל

הוא לקח את . ההתקרבות שלו היתה מהירה מאוד .והאיש אכן חזר לכור מחצבתו, ולקבל עליו עול תורה ומצוות, המקורות
  .והפך ליהודי חרדי לכל דבר, תגידל זקן ופאו, לבש כובע וחליפה, החל להקפיד על קלה כבחמורה, העניינים ברצינות גמורה

מיודעיו . אבל מאידך אהבת התורה שלו לא ידעה גבולות, הוא אמנם לא נטש את מפעלי התעשייה הגדולים שהיו בבעלותו
ומבקש ממנו שיאמר לו כמה , מחפש בן תורה, היה יורד לרחוב בעיר שבה התגורר, ומקורביו העידו שבשעות שאחרי העבודה

ולאחר מכן היה מוציא מכיסו כמה , ובולע כל מילה היוצאת מפיו של הבחור, פעור-עשיר ההוא עומד בפהוהיה ה .דברי תורה
  .והיה עושה זאת בשמחה רבה, ומעניק לבן הישיבה(!) מאות דולרים 

מספר . והחליט לנסות אותו בניסיון גדול עד מאוד, את ההתקרבות הגדולה של היהודי ההוא, ש ברוודה"סיפר הגר, והנה
 המעשירייכיוון שעד אז היה נחשב כאחד . והגיע ממש למצב של פשיטת רגל, ירד העשיר מנכסיו, שנים לאחר חזרתו בתשובה

  .היתה זו עבורו ירידה מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, של אמריקה
יחד עם ; זה פלאאבל ראה . עד שממש רעב ללחם, האיש ירד מנכסיו יותר ויותר. ש ברוודה"סיפר הגר, החלטתי לעקוב אחריו

  .ואהבת התורה שבקרבו גדלה והתעצמה בצורה שלא תיאמן, תפח גם רעבונו הרוחני, רעבונו הגשמי
כיוון . היתה יראה וחסודה באופן מופלג, מאז שחזרה בתשובה, וגם היא', בית יעקב' שלמדה ב,בת אחת ויחידה היתה לו

החליט לעבוד כמצחצח ארובות באחד מנמלי הים הסמוכים לעיר , יא לחם הביתהולהב, שהיה צריך לפרנס אותה ואת אשתו
רחוק שלט על מפעלים -לא רק למי שבעבר הלא, נחשבת כאחת העבודות הקשות ביותר, למי שאינו יודע, עבודה זו .מגוריו
הוא היה . ולנקותה,  שלההיה צריך הפועל החדש לעלות על הארובה, כאשר הגיעה אוניה לנמל .אנוש-אלא לכל בן, גדולים

כדי שהלכלוך על בגדיו לא , היו הכל מתרחקים ממנו, וכשהיה נוסע ברכבת מהנמל לביתו, חוזר לביתו שחור ומפוחם כולו
כאשר הבחין בחוש כיצד , בשעות הנסיעה ברכבת, גם בשעותיו הקשות. אבל את אהבת התורה שלו הוא לא שכח .יידבק בהם

  .ומבקש לדעת מה למדו היום בישיבה, היה מתיישב לידו, כשהיה רואה בן ישיבה, הכל אינם חפצים בקרבתו
  .שמחהו ועודדוהו, רק דברי התורה שהרעיפו עליו בני הישיבות. נכנסו אל ליבו וינחמוהו, והדברים ששמע

 העלה ,כולו שחור מעשן ופחם, על הארובה, בהיותו שם. תורה מובהק-החלום האמיתי שלו היה להשיא את בתו לבן
  ...יוכל לישב עם חתנו במשך כל היום ולשמוע דברי תורה, בדמיונותיו שכאשר יבוא הזוג לבקרו בשבתות

העשיר לשעבר . צריך הרבה כסף, כדי להשיא את הבת שלך לבחור ישיבה מצויין, ולצערנו כבר לא רק שם, באמריקה, אבל
, יהוו תחליף לכסף, ינותה ביראת שמים ובכל המעלות הטובותוהצטי, טובות והתרומיות של בתוהקיווה בכל ליבו שמידותיה 

  .והירבה לשפוך שיח ותחינה לפני בוראו שיזכהו לחתן הגון
גם היא . והשידוך לא נראה באופק, ועוד שנה, עוברת עוד שנה. ועדיין לא התארסה, הבת סיימה כבר את הסמינר, אבל

באחד ממשעולי ,  יצאה להתפלל לפני בוראה–ש ברוודה "סיפר הגר כך –ויום אחד , הירבתה להתפלל על עניין שידוכיה
ומרוב , ומתחננת לפניו שיזמן לה חתן בן תורה, עולם-הולכת ומשוררת לבורא, היא הולכת ומתפללת .השדות מחוץ לעיר

 שהגיחו קרונות הרכבת. ולפתע אירע הנורא מכל, לא הבחינה שהיא עולה על פסי רכבת, שהיתה שקועה בתפילתה הרוממה
  . מעיקול הדרך פגעו בה והרגוה במקום

אלא גם , שאיבד עתה לא רק את מפעליו ופרנסתו, אי אפשר לתאר את עוצם המכה והאסון שניחתו עתה על העשיר לשעבר
  ...וכל זה לאחר שחזר בתשובה שלימה, באסון נורא כל כך, את בתו היקרה והיחידה

נטשוהו כל , כיוון שעברו כמה שנים מאז ירד מנכסיו. של האבא כמעט ולא הגיעואבל חברים , חברות רבות הגיעו להלווייתה
הוא המשיך לאהוב את התורה . שום דבר לא הצליח למוטט אותו. והיהודי שלנו לא נשבר .ואף אחד לא התעניין בו, חבריו

  .צית הנפש שלואהבה שניספגה בתמ, וכל מי שפגש בו נתקל באדם עם אהבה עזה לתורה, ולשקוד על דלתותיה
כמו רבי , והלכתי לקבל ברכות מצדיקי הדור ההוא, החלטתי לעלות לארץ ישראל, ש ברוודה לספר"המשיך הגר, יום אחד

, מנקה הארובות... לקבל ברכה גם מ: והיא, אבל בליבי פיעמה תשוקה גדולה, ל"אהרן קוטלר ורבי משה פיינשטיין זצ
, להשתנות מן הקצה אל הקצה, לשנות את מהותו, י איך הצליח לשנות את עצמווראית, שעקבתי אחריו במשך תקופה ארוכה
  .ליהודי עם כל כך הרבה אהבת תורה בקירבו, ולהתהפך מאדם שאינו שומר מצוות

  ...ש ברוודה לקבל ברכה גם ממנו"רצה הגר', לשנות את עצמם'אדם רבים המצליחים - כיוון שאין בני
אך לפתע קוראת לו אימו ואומרת שהיות , ש התכונן לצאת לביתו של האיש"הגר.  ישראלהיה זה בלילה שלפני הנסיעה לארץ

היא אינה מרשה לו לנסוע , שלוש- והדרך עד לביתו היתה אמורה לקחת כשעתיים, ומנקה הארובות אינו מתגורר במקום
  ...למי היה כסף לטוס במטוס. כדי שלא יאחר את האוניה, אליו

הרב ברוודה יורד . מה מאחד השכנים בבית הסמוך- ובינתיים היא שולחת אותו להביא דבר,הרב ברוודה מציית לאימו
  .סיעתא דשמיא מיוחדת. מנקה הארובות... ופוגש את, לרחוב

במשך שעה ארוכה . וביקש ממנו שיאמר לו דבר תורה, רץ אליו וגיפפו וחיבקו, כשהבחין מנקה הארובות בדמותו של בן תורה
  .ולאחר מכן ביקשו שיברך אותו לרגל עלייתו לארץ ישראל, ר חידושים שהתחדשו לו באחרונהאמר לו הבחור הצעי
יש רגעים שהאדם מרגיש את , דע לך. וכיוון שכך ברצוני לומר לך דבר חשוב, רואה אני שבן עליה אתה: ויאמר לו המנקה

ה "מה נראה לו שהקב-אבל משום, ב שלםעושה את רצונו בלב, הוא מקיים את המצוות בחשק רב; ה"עצמו קרוב מאוד להקב
ודווקא בתקופה שבה הוא ... ההצלחה בורחת משם – לכל פינה שהוא פונה; אינו מצליח – להיכן שהוא הולך ...מפנה לו עורף

  .מאוד מאוד קשה .וזה מאוד קשה לו. יש לו הרגשה שהבורא מתרחק ממנו, ממש מקריב את עצמו למען הבורא
וממשיך לדבוק , אם היהודי הזה אינו מתייאש, העלייה- דע לך יקירי בן, ת בדמעותו של מנקה הארובווכאן הוצפו עיני, אבל

שלו הן נסיונות מאת הבורא ' ירידות'ויודע שכל ה, א יעזבנו ולא יטשנוובוטח בו של, ולעשות את רצונו בלבב שלם, בבוראו
 מתמלא ליבו של הבוטח הלז שמחה –ד לפני בוא הישועה עו – באותו רגע, המנסהו ורוצה לדעת עד היכן מגעת קרבתו אליו

  !שמחה בלתי מובנת ובלתי מוסברת, רבה עד אין קץ
  ! לא יוכל להבין, מי שלא חווה זאת! אי אפשר לתאר את השמחה הזו לאף אחד

, ה מכיר אותוש ברווד"והוא לא ידע כמובן שהגר(, ועמדתי בהן בהצלחה, עברתי את הניסיונות הללו, הוסיף המנקה, ואני
ויכולני להעיד על השמחה הגדולה שהיתה בליבי דווקא בעת הניסיונות הגדולים שבפניהם , )ועקב אחריו מזה שנים רבות

  .ה מצידו לא עזבני ולוא לרגע אחד"והקב, הועמדתי
 ברוודה ש"ואחר כך בירך את הגר, אמר מנקה הארובות, קח את הדברים הללו כצידה לדרך לפני עלייתך לארץ ישראל

אם היהודי אינו . "ש את דבריו באותה שיחה שנשא בפני בני תורה"סיים הגר, עומדים הדברים לנגד עיניי, ומאז.. .בחום
  ).עלינו לשבח ("!לא יוכל להבין, מי שלא חווה זאת; מתמלא ליבו בשמחה רבה עד אין קץ, וממשיך לדבוק בבוראו, מתייאש

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

 .שראלנפטרי עם יכל נ "ולע, ל"נ אירן בת מורוריד ז"לע, ל" זמרים בת קודסיהנ "לע, ל" זראובן בן דולתנ "לע, ל" זיונה בן אסתרנ "לע, ל"נ ציון סלים בן ננה ז"לע

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



 
 

 
 
 
 

 דברי התעוררות בענין בנין בית הבחירה
 

"זכורני כשביקרתי בראדין אצל הסבא קדישא ה"חפץ חיים" 
 בשנת תר"ץ. כשגמרנו את התפילה הכירו שיש לו מה לומר. 

 

ה"חפץ חיים" נתן דפיקה על שולחנו ודממה השתררה בחדר. 
אין הרי  ?בקרוב נבנה את בית המקדש, איך ,שואלים"ואמר: 
  "?מי יבנה את בית ה' ?!אין נביאים ?!חכמים

 

ל והחפתח ספר מלכים שאל שאלותיו ותיכף השיב תשובתו. 
בן  ,לקרוא פסוק בפסוק "וישלח שלמה ויקח את חירם מצור

 ממטה נפתלי ... ויעש את כל מלאכתו". ,נה הואאישה אלמ
 

המשיך ה"חפץ חיים" ואמר: "הנה חירם הינו בן אישה אלמנה, 
בינה ודעת  ,צורף נחושת וה' נתן בו חכמה ,בעל מלאכההיה אביו 

 לעשות את מלאכת המקדש. 
 

אין צורך בנביאים, אין צורך במיוחסים, אין צורך ללמדנו, 
תן תבונה לבנות יה'  ,בנין בית המקדשבחכמים. רק כשיגיע זמן 

יכול הוא להיות בן  את בית המקדש למי שיש בו לב שלם ותם!
 "...אלמנה, בן לאיש בלתי מוכר, בעל מלאכה

 

כל זה שמעתי מפי קודשו בעומדי על ידו. דמעות זלגו מעיני 
זכורני שבזמן שקרא את הפסוקים  -לא אשכח זאת  -באותו זמן 

  "אני שומע אותם מאת נביא בישראל! הללו הרגשתי כאילו
 )"חידושי הגאון מסוסנוביץ"ספר סוף ההובא ב -סיפר הגאון רבי יונה שטנצל (         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 לגאולהמקווים, מייחלים  ,מצפים

 

 'בכל רגע עשוי הבנין הזה עם כל יושביו לעוף ישר לארץ ישראל!'
 

מקלויזנבורג היתה מלאה ביטוי ציפייתו לישועה של האדמו"ר 
 שות. מומ

 

היה זה בשנת תשל"ו, בצאתו מיוניון סיטי לביקור בארץ ישראל, 
אמר לאנשי הקהילה שכדאי להם שלא יצאו כלל מבנין הישיבה 
ובית המדרש, והסביר דבריו, מכיון שפעמי משיח קרובים מאד, 
ע ואמרו חז"ל 'עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבחו"ל להקב

בארץ ישראל', ואם כן בכל רגע עשוי הבנין עם כל יושביו לעוף 
 ("לפיד האש")                                      מפה ישר לארצנו הקדושה...

 
כידוע זקני הגאון ה"דברי חיים" היה ' אמר הרבי מקלויזנבורג:

 על המצאת הרכבת ומסילת הברזל...פעמים רבות קובל 
 

מעלה בזה, שמובא שבביאת  ושיש גם איז בכל זאת פעם אמר
המשיח יסעו בני ישראל על ענני הכבוד, אך זה יהיה רק לצדיקים 
הראויים לכך, אבל שאר עם ישראל יצטרכו לנסוע בעגלה 
וסוסים בטלטול הדרך של כמה חודשים, ועתה שנתחדשה 

 פר' כי תשא תשל"ו) רש"י(שיעור חו  'מסילת הרכבת יוכלו להגיע במהירות...

 
 
 
 
 
 

                         כ"ק רבי אלימלך מליז'נסק
 

לעתיד, כשיבוא משיח צדקנו יקבץ את ישראל  -מובא בספרים 
המפוזרים בכל העולם. אותם אנשים שהתנהגו כשורה אך לא 
היה להם שכל של אמת לעבוד את הבורא בכל האופן והיו אוהבי 
ממון, אמנם שמרו על עצמם שלא לחטוא על פי שכלם. משיח 
יביא אותם אל האוקיינוס ויפתח לפניהם את האוצרות הגנוזים 

. הרבה מאד ,אוצרות זהב וכסף ,אבנים טובותרבצים של משם. 
 והולכים לביתם עמוסי כסף והון רב. ,ונוטלים משם כל חפצם

 

וכשמשיח פורח לגן עדן, אזי כל הצדיקים פורחים אחריו לגן עדן 
  בכח קדושתם ופרישותם.

 

אותם אנשים שקיבלו טובתם ורצונם באוצרות הזהב כשרואים 
. ואינם יכולים לעשות עם הצדיקים עמהםזאת רוצים גם לפרוח 

                         שדבקו עצמם בכסף וזהב! ,כן, מחמת כובד משא גשמיותם
 )ועם אלימלך" פר' קדושים("נ                                                                                                  

 
 רש"י עפ"י התרגום) -(הפטרת שבת חזון  היו למדים להיטיב!" -"לימדו היטב 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 "לא אליכם כל עוברי דרך הביטו וראו אם יש מכאוב כמכאובי".

 ,כאשר אדם מסיח דאגותיו וצערו לאחרים"אור החיים": ביאר ה
זה פשר  -מי ששומע מצטער אף הוא ואינו רוצה לשמוע זאת 

מנהג בני מזרח ומערב שבכל פעם שמזכירים דבר רע אומרים 
 ("מאור החיים" צ"ד)"!         "לא אליכם". לכן אומר המקונן "לא אליכם

  
 ...דרשת שבת חזון בקניגסברג

 

בתקופה הראשונה לאחר שהוכתר הגאון בעל ה"כתב והקבלה" 
נכנס אליו אחד מבני העיר בתשעת הימים.  ,רבה של קניגסברגל

שאל אם מותר לו לאכול בשר עוף בתשעת הימים, היות והוא 
 חלוש מאד, אכן הרב התיר לו לאכול.

 

אותו יהודי לא התנהג בחכמה, לא נזהר וסיפר את הפסק. 
 ,בעקבות ההיתר באו יהודים רבים אל הרב. אמרו שהם חלושים
 ובתואנות שונות ביקשו שהרב יתיר גם להם לאכול בשר עוף...

 

אמר בדרך צחות שהשבוע  ,ב"שבת חזון" עלה הרב לדרוש
התחוור לו פשט חדש בדברי הגמרא "אתרנגול ותרנגולתא חרוב 

משום שאתם תאבים לבשר תרנגולים, יצא  ,היינו .טור מלכא"
רגומה מזה חורבן לטור מלכא. בשפת אשכנז 'טור מלכא' ת

 ("שר התורה")כאן בעיר...       יםשווחל וליםחנהיו ברג, שכולם -קניגס

 שבת חזון
  538גליון 

 בכל עניני העלון
 וזנבליטרתנאל נ

03-5791486 
gmail.com@ner4499 

© 

 
 לע"נ מרת שרה ב"ר משה 

 ע"הזליג הלוי  יהושע
 כ"ב אב תש"זנלב"ע  

  
 נ רבי מיכאל"לע

 ב"ר משה זצ"ל 
 ב אב תשע"ג"ע כ"נלב



 , ראב"ד לונדוןפסקי ומנהגי הגאון רבי יוסף צבי הלוי דינר
 

האם מותר בתשעת הימים הגאון רבי יוסף צבי דינר פעם נשאל 
לקנות ביריד שמכרו שם מוצרי חשמל במחיר מוזל, והורה 

להקל בזה מפני שהוא דבר האבד, שאע"פ שמעיקר הדין אפשר 
 מכל מקום אין רואים סימן ברכה בזה.

 

  נוהשואל העדיף לסמוך על עיקר הדין ולא לחוש לדברי רבי
כאשר הגיעה משאית  -ורכש כמה מוצרי חשמל. ויהי לפלא 

לפתע נכשלו  ,לים מייבש כביסהסבההובלה לביתו, פרקו ה
צורך להחזירו על הרצפה והיה מידיהם בש נפל יבדרכם והמי

מהרה גילו  עד ,ולהחליפו. אף במקרר שנרכש נתגלתה תקלה
והיתה  ,שהטרמוסטט לא עובד והוצרכו להחליפו במקרר חדש

 הלוי" י"ח י"א ועיי"ש באריכות)"צ ימנהגי מהר"(      !עוגמת נפש גדולה מקניה זו

 
 )ר"ע (תענית ל: .'באב אינו רואה סימן ברכה לעולםבט'  מלאכה כל העושה'

 

המנגנים ההולכים לשורר בימים האלה, אפילו שהוא  -'ראוי להזהיר 
 ("מועד לכל חי" ט' י"ח) בין הגויים אינם רואים סימן ברכה לעולם, דוק ותשכח!' 

 
קטנים אפילו שלא הגיעו לחינוך לובשים בתשעה באב נעלי בד 

 )תרט"ז א' אמנם בחכמ"א כתב להיתר - ועיי"ש י"ט ד' ""צ הלויימנהגי מהר"(        או גומי.
 

ם לתשעה באב, מותר לקנותם בתשעת הימים, ימי שאין לו נעלי
בעפר ולנועלם לכתחילה אפילו בט' באב, אחר שילכלך אותם 

 י"ח י')שם (                  כדי שלא ירגישו בחידושם.  ,קודם שילבשם

 
מנהג זה הובא  .בקריאת המגילה ואמירת הקינות יש לישב על הקרקע

 ה.רוב הראשונים כתבו שיושבים כבר בתפיל .בראשונים משום אבלות
 תקנ"ט א')( אמירת איכה והקינות.הקפידו לשבת רק בעת מהראשונים שויש 

 

על הארץ בקריאת  ישבהתיוהקפיד לעמוד בתפילת ערבית רבינו 
ורק  ,וכן בבוקר הקפיד לעמוד בכל תפילת שחרית ,איכה

 מולדתו קלן. התיישב, ואמר שכן נהגו רבים בעירבאמירת הקינות 
 

בטעם המנהג אמר שעל ידי זה מתעוררים ומרגישים ביותר את 
באב  ט'האבלות על חורבן בית המקדש, כי זהו עיקר תכלית 

וזאת מרגישים בצורה מוחשית כאשר  ,להתאבל ולהצטער
יושבים על הארץ כאבלים דווקא בשעה שקוראים מגילת איכה 

 כ' ב') ""צ הלויימנהגי מהר"(                                         הקינות.  ואומרים
 

 ישבו על הארץ גם באמירת קינת "אלי ציון",בבית מדרשו 
  בניגון מרגש ומעורר. כמנהג רוב קהילות אשכנז. ואמרוה

 

שכן בפוסקים מבואר  ,ואמר שיש ענין לומר דווקא בישיבה
וכמו כן  ,שאומרים את סדר הקינות בישיבה על הקרקע כאבלים

שלא ככל  ,בה על הקרקעיאת קריאת איכה הש"ץ קורא ביש
 ,קריאות השנה, לפיכך פשוט שהוא הדין בקינת "אלי ציון"

שיהיו כאבלים בימי  ,מאחר וכך נקבעה צורת אמירת הקינות
 י"ב)-כ"א י"אשם (                                אבלותם היושבים על הקרקע.

 
כיום המנהג ברוב תפוצות ישראל לומר "אלי ציון" בעמידה. אכן 
מרן הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך היה תמה מה טעם נהגו 
לקום לאמירת "אלי ציון", שהרי היא מכלל הקינות שאופן 

 )31ה" ט"ו בסוף הערה ("הליכות שלמ אמירתן היא בישיבה לארץ כאבלים?! 

 
הקורא לפני הציבור את  דינר רבי יוסף צבישנים רבות היה 

 ,בלא ברכה מגילת איכה מתוך ספר קינות מודפס עם טעמים
לקרוא מתוך קלף  והיה קוראה בקול נשבר ובכי, אולם משהחלו

ולא  ,הפסיק לקרוא, מאחר וקריאה זו עם טעמיה צריכה הכנה
. ואמר היה מסוגל לכך מרוב בטחונו וצפייתו לבנין בית המקדש

 כ' ג')(שם  "   בכאב עצום: "איך שייך לעשות הכנה לתשעה באב?!
 

משום  ?מפני מה לא נהגו לכתוב מגילת איכה על הקלף :כתב הלבוש
יום זה לששון ולשמחה  ושאנו מחכים ומצפים בכל יום שיהפוך לנ

ולמועד. ואם היו כותבים מגילת איכה היה נראה כמתייאשים מן הגאולה 
                                                                                                            (תקנ"ט א') .חס ושלום! לפיכך על ידי הדחק נהגו לקרות איכה מן החומשין

 
רבי יוסף שלום אלישיב הורה שאין לחנך הקטנים  ןכעין זה הגאו

 לעשות קריעה בבגד כשבאים לכותל המערבי, כיון שאנו מייחלים
 (שו"ת "אבני ישפה" ח"ב נ"ה)  !שעד שיגדלו הילדים ודאי כבר תבוא הגאולה

בשבת חזון היה לובש בגדי שבת, ורק בגד אחד היה לובש של 
באב בשבת היה  תשעהכאשר חל ובאופן שאינו ניכר כל כך.  ,חול

 )ועיי"ש מנהגי מהרי"צ הלוי" י"ט ד'"(               מתעטף בטלית של חול.        
 

הורה שהקטנים ילבשו בגדי שבת כדרכם בכל שבת, והשינוי 
 ,יעשו רק מגיל בר מצוה. נשים אינן משנות בגדיהן מבכל שבת

 י"ד)-י"ח י"ג (שם                                       אך ממעטות בתכשיטים של שבת.

 
נהגו רוב הקהל ללבוש בגדי  - שבת חזון בקהילת ראב ההונגרית

אים וישנים. "לכה מטולחול. בכפרים הסמוכים התלבשו בבגדים 
 דודי" היו שרים בניגון "אלי ציון". רב הקהילה, הגאון רבי יעקב

  ("זכור זאת ליעקב") סניידרס נהג לשורר "שלום עליכם" בניגון איכה.    

 
 בזל "עדת ישורון"סניידרס, אב"ד קהילת  יעקבהגאון רבי נכדו,  חידושימתוך 

 

רש"י  "באר את התורה" פירשבפרשת השבוע על הפסוק 
 (א' ה')                                                 "בשבעים לשון פירשה להם".

 

לאיזה תכלית פירש להם משה את התורה בשבעים  :תמהו רבים
 לשון, לשם מה, הרי כל הדור ההוא דיבר בלשון הקודש?!

 

אלא, גלוי וידוע היה לפני בורא עולם שעתידים בני ישראל 
לעבור גלויות רבות ולדבר בכל מקומות פזוריהם בשפות שונות. 
ומן תלמודי התורה עד הישיבות יתרגמו את התורה, בין תורה 
שבכתב ובין תורה שבעל פה, ילמדוה בלשון המדוברת בארצם. 

לשון לא היה  לכן לולא שפירש משה רבינו את התורה בשבעים
לנו רשות לדבר בדברי תורה בשפות אחרות לבד מלשון הקודש. 

  ("זכור זאת ליעקב")משה רבינו הוא שהורה לנו את הדרך!                   

 
 בימים שכאלה קול התורה

 

מפני מה בשר ויין  ,שאל מרן הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך
אסרו בתשעת הימים ולימוד תורה מותר, ואילו באבלות על 

 קרובים הוא להיפך, שמותר בבשר ויין ואסור בלימוד תורה?! 
 

באבלות על קרובים הצער מורגש מאליו ולכן אין צורך  :וביאר
 ,לעורר את הצער על ידי איסור בשר ויין, ורק לימוד התורה נאסר

 ורה אולי ישכח מאבלותו. כי על ידי שמחת הת
 

ואילו בתשעת הימים שהיא אבלות ישנה ראו צורך לעורר את 
האבלות והצער על ידי פעולות כמניעת בשר ויין, אבל את לימוד 
תורה לא אסרו, כי אדרבה, עסק התורה הוא חיינו בקושי הגלות 

       !ובזכותו נזכה לגאולתנו השלימה
 

 רק דבר אחד, להקל את הצער יין יש בכוחו לעשות ופעם השיב:
או לשמח, אין בכוחו לעשות את שניהם, לכן אבל מותר בשתיית 
יין, כי מראה בזה שהוא מר נפש ושותה את היין להוציא את 
הצער מלבו, ואינו מגרע בכך את כבוד המת. ואילו באבלות 
החורבן שהיא אבלות ישנה אסרו את היין, כדי שירגיש צער. אבל 

וגם לשמח, לכן  גם להפיג צער -התורה יכולה לעשות שתיים 
 ("הליכות שלמה" עמ' תט"ז)            אבל נאסר בלימוד תורה.               ה

 
כשהגיע יום מראשי ישיבת "קול תורה",  הגאון רבי יונה מרצבך,

באב לבש בגדים פחותי ערך, והתהלך אפוף צער על צרות  ט'
סברנו אנו תלמידיו ' ("עלה יונה") ."עיניך יונים" - חורבן המקדש
את הפראק היא בגלל לבש חליפה קצרה ולא  נושהסיבה שרבי

באב אנו  ט'ב כילנו האבלות על החורבן. אך רבי יונה הסביר 
                פ)"מהרר "נר לשולחן שבת"(  'יושבים על כסא נמוך וכך הפראק יתלכלך...

 

מנהגו זה מצאתי כבר אצל רבינו המהרי"ל. וכך מובא: 'בתשעה 
היה יושב על הרצפה דווקא, והיה לובש מעיל רע וגרוע, באב 

שלא להפסידו בישיבת הקרקע, מפני טינוף העפר, ובמנחה היה 
 (ספר מהרי"ל מנהגים)        .'מעיל יום חול הרגיל שלו -מחליף למעיל טוב 

 
שים ישנים ותשעה באב במלבב נהגו רבים בירושלים לילך

 ("הליכות שלמה" עמ' תל"ד)     הגרש"ז. מרןוכן נהג  ,לעגמת נפש וייםובל

 
 רגיל היה הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך לומר בשם המגיד

ניץ ביאור נוסח הברכה בליל פסח "יגיענו למועדים ולרגלים 'מקוז
ים חגאחרים", 'אחרים' הם הצומות, שלעתיד לבוא יתווספו על ה

 עמ' ת"ל) שם(                      שמחה ולמועדים טובים!ימי כשיהפכו ל



 בס"ד
 
 
 
 

                                                                                     
 "ערובה לגאולה -אחדות " - דבריםפרשת 

כך אמרו רבותינו (יומא ט :)  "מקדש ראשון מפני מה חרב? 
ות, מפני שלושה דברים שהיו בו: עבודה זרה, וגילוי ערי

ושפיכות דמים... מקדש שני, שהיו עוסקים בתורה ובמצוות 
מפני שהייתה בו שנאת וגמילות חסדים, מפני מה חרב? 

חינם, ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד שלוש עבירות: 
וכבר אמרו עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים". 

מגילת איכה שנתחברה על חורבן בית ראשון  רבותינו כי
'עיר", שיוצרות ה'דד ב'שבה י'יכה אמילים "מתחילה ב

", ללמדנו כי בגלל האיבה נחרב איבהנוטריקון של המילה "
 הבית (מנורת המאור נר ב' אות סג).

הנה  בקינות לליל תשעה באב אנחנו אומרים "על צוארנו 
נרדפנו אוי, כי שנאת חינם רדפנו, אוי מה היה לנו". היסוד 

בי אלימלך בידרמן, הוא: הראשון שעלינו לדעת, אומר ר
שיושבים על הארץ בגלל שנאת החינם ובזה אנחנו סבורים 

תם העניין. לא כן הוא! עלינו לדעת כי מתחת למקום 
מושבנו קבור משהו! מתחת לשנאת חינם מסתתר משהו! 

לא היינו  –אם היינו נותנים אל לבנו את אותו הדבר הקבור 
את חינם" קבור מגיעים לידי שנאת החינם. מתחת לכל "שנ

"חיסרון באמונה"! אם הייתה לנו אמונה לא היינו מגיעים 
 לידי שנאה, קנאה, מחלוקת, לשון הרע ועוד...

הגאון מוילנא מבאר את הביטוי "שנאת חינם" שלכאורה 
קשה. מדוע נקראת השנאה "שנאת חינם" הלא השנאה 
אינה בחינם?! אף אחד אינו קם בבוקר ומחליט להתחיל 

שהו, שעד עכשיו היה נחמד כלפיו, אף אחד אינו לשנוא מי
מנסה להרע לאנשים שרצו בטובתו וניסו לעזור לו. לכל 
שנאה יש סיבה, הגם שלעתים מדובר בסיבה שולית 
שמתגלגלת ומתעצמת, יוצאת משליטה והופכת לעניין אדיר. 
אם נתבונן בדברים לעמקם, נגלה שכמעט כל שנאה שקיימת 

הרי אדם אינו  הצדקה על פי התורה.נובעת משנאה שאין לה 
שונא את זולתו בחינם, ללא סיבה, הוא גנב לו מיליון דולר, 
הוא בייש אותו ברבים, לכן הוא שונא אותו. השנאה אינה 
באה בחינם. אומר הגאון: לא! זוהי שנאת חינם! למה? כי 
הקדוש ברוך הוא זה שעשה לך את אותו דבר רע (לכאורה), 

תבכה, אבל השנאה  –תה רוצה לבכות זה לא החבר! אם א
 –שיש לך על החבר, על שהוא עשה לך את הדבר הרע הזה 

בטעות יסודה. עליך להאמין ולחיות את האמת לאמיתה, 
 –שהקדוש ברוך הוא שעשה לך זאת ולא הוא. אם לא הוא 

היה לך אותו צער, אותה עגמת נפש, רק ממקום אחר. 
ום סיבה לשנוא את לבכות? בבקשה, תבכה, אבל אין לך ש

השני! אבל, טוען האדם, נכון, הכל מלמעלה, אבל למה הוא 
כזה בן אדם רע?! התשובה היא: אם ההוא היה עושה זאת 
למישהו שלישי גם היית שונא אותו כל כך על שהוא בן אדם 
רע? לא! אם כן למה אתה שונא אותו? כי הוא עשה לך את 

הקדוש ברוך הוא הרע הזה, הרי שבעומק לבך אינך מאמין ש
אם אתה כפירה, כי הוא זה שעושה הכל. וזוהי אפיקורסות, 

הרי  –שונא אותו בגלל שאתה סבור שהוא זה שפגע בך 
הדבר מצביע על חסרון באמונה שיש בך! כן, מתחת לכל 
"שנאת חינם" קבור "חסרון באמונה"! אם נשאל כל אחד 

בכלל ואחד מאתנו "אתה מאמין בה' ?", "בטח בוודאי. מה 
השאלה?", "אתה מאמין שהכל משמיים?", "בטח, בוודאי. 
הכל מלמעלה!", דיבורים יפים... אבל אם אכן הכל מלמעלה 
למה אתה יוצא בשצף קצף נגד שכן שלך? אם הנך מאמין 
באמונה שלמה שהכל מלמעלה, למה אתה עושה מחלוקת 
עם חבר שלך? למה כל היום הפה שלך מלא תלונות על כל 

ים שעשו לך, שלקחו לך, שהזיקו לך? כן, הוא יודע מיני אנש
ש"מזונותיו של אדם קצובים לו משמיים", אבל, "בוא איתי 

 לדין תורה כי לקחת את שלי"... 
הבעיה היא, שכאשר אנשים פוגעים בנו, הכעס משתלט 
עלינו עד שאנחנו מאבדים שליטה לחלוטין. במקום לראות 

 ם, נעלם ההגיון ואתאת הדברים בפרופורציות הראויות לה
 
 

מקומו תופס יצר גדול של נקמה. כשאנשים כועסים הם 
מסוגלים לעשות דברים איומים, ואפילו לפגוע בעצמם. הם 
יכולים לשבור חפצים יקרי ערך, לאבד את ממונם, להזיק 
לאלו שהם אוהבים אותם, לקלל את יקיריהם ולעשות דברים 

ל מקרה של שמיד כאשר יתעשתו הם יתחרטו עליהם. בכ
פגיעה צריך כל יהודי לעבוד על עצמו כדי להגיב בסבלנות, 
לחפש דרכים לדון לכף זכות את הפוגעים, להבין שזהו ניסיון 
מאת הקדוש ברוך הוא ולעצור את הדחף הטבעי לעשות 
דברים שאחר כך עלולים להתחרט עליהם. לאחר זמן מה, 

עדים כשהתמונה הרחבה מתגלה, מתבררות הרבה תגובות כצ
פזיזים, וניתן לקבוע כי ברוב המוחלט של הפעמים, התגובה 
הראשונית הייתה מוגזמת ובלתי ראויה. כשהקדוש ברוך הוא 
יראה את רצוננו הכן והשתדלותנו, בוודאי יזכה אותנו 
לסייעתא דשמיא, כך שנצליח להגיע לאהבת ישראל אמיתית, 

השלמה  ומתוך כך יתוקן עוון שנאת חינם ואנו נזכה לגאולה
 ין בית המקדש. יולבנ

דברים אלו כבר קבע ה"חפץ חיים" בספרו "אהבת ישראל": 
הקנאה, והדרך להתמודד נגדה היא  –"שורש השנאה 

ההתבוננות שהכל מאתנו יתברך, והוא נתן לכל אדם את 
בספר "אהבת העושר וההצלחה, ואם כן, אין סיבה לקנאה". 

: "שלום, חינם" מתוארת בהקשר לכך האפיזודה הבאה
אהרן. מה שלומך? מזמן לא התראינו!" אומר שמעון, "מה 
נשמע? מה חדש?", "ברוך השם" משיב אהרן, "פתחתי 
חנות לחומרי בנין, וברוך השם, ההצלחה בלתי משוערת". 
אהרן מדבר בחיוך ובאהבה, ושמח לספר לידידו שמעון על 

שפרנסתו אינה מאירה לו פנים,  –ההצלחה, אך שמעון 
לאחר כשלונו האחרון בהקמת עסק דומה, וסגירתו  ובפרט

 –לאחר תקופה קצרה בכלל חוסר הכנסות ואפילו הפסדים 
חש את לבו נצבט בקרבו עם כל מילה שהוא שומע מאהרן. 
לבבות אינם שקופים, כידוע, ורגשות גם הם אינם גלויים 
לעיני אדם, כך שאהרן אינו מעלה על קצה דעתו את 

ידו הקרוב אליו, וממשיך "ברוך השם, המתחולל בלבו של יד
כבר בחודש הראשון נכנס לי פדיון של...", ושמעון מצטמק 
ורע לו. מכל מילה, וכל משפט שמוסיף להשמיע באוזניו 
חברו נעשית עינו רעה בו יותר ויותר, וכשחש שהוא כבר אינו 
יכול לשאת את הדיבורים הללו הוא מקצר את השיחה 

ם ולילות רבים הוא מהרהר ומסיימה, עוד ימים רבי
בהצלחת ידידו ונותן בה את עינו הרעה. חלפו כמה חודשים, 
ושוב הזדמן מפגש בין ה'ידידים'. "מה נשמע, אהרן?" 
שואל שמעון, "מה חדש?". "אוי, אל תשאל, שמעון. 
בחודשים האחרונים היו לי הפסדים, נכנסתי לחובות 

שם שמעון ואיבדתי את כל עמלי...". עכשיו, כמובן, נו
לרווחה. הוא דואג שתהיה זו נשימה פנימית ועצורה, כדי 
שלא ירגיש בה אהרן. רגש של שמחה לאיד מתפשט בתוכו, 
אבל בפרצופו הוא תוקע מבט מודאג ומלא צער. ואנו, מן 

האם הפסדת מן הרווחים היפים  –הצד, עומדים ותוהים 
שהיו לחברך בתחילה, עד שכל כך הצטערת והצטמקת 

?! מה בדיוק הרווחת באופן אישי משמיעת ההפסדים בגללם
שהיו לבסוף, עד שכה שמחת ורחב לבך?! התוכל לסלוח 
לעצמך על זדון לבך? איך תשא פניך לבוראך, היודע 
מחשבותיך? הלא דאגת להסתיר יפה את מחשבותיך 
האמיתיות, משמע, שאפילו היה יודע אדם את מחשבותיך 

לא מייסר אותך מצפונך על היית בוש ונכלם, איך, אם כן, 
ואיה היא אמונתך שאין אדם  –כך?! הלא אדם מאמין אתה 

נוגע במוכן לחברו אפילו כמלוא נימה, ושמזונותיו של אדם 
נקצבים לו מראש השנה עד ראש השנה? בקנאה ובשנאה 
הלזו, אתה יוצא נגד הנהגתו של בורא העולם המנהיג את 

ה כאילו יכולת משיג על הנהגתו ומדמ עולמו בחכמתו,
 –להנהיג את העולם באופן אחר. חדל לך! שא עיניך למרום 

 לאבא של כולנו, אשר כל בניו אהובים ושווים בעיניו,
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ובחכמתו העצומה, הנעלית מכל שכל אנוש, מנווט ומנהיג 
את כל העולם כולו. מי אנו שנהרהר אחריו?! ככלות הכל, 

הזה, ערכים, מדובר בערכים נפסדים ומאופסים של העולם 
 –שאינם מעניקים לבעליהם שום מעלה ושום ערך אמיתי 

וכי עבורם צריך אתה להשפיל את קומת נפשך ואת 
 אצילותה היקרה, ולהשחיתה במידות מגונות?! 

לאחר שנבין את חומרת החטא זה המר והנמהר של שנאת 
חינם, ונבין שכל החטאים שבין אדם לחברו שרשם בחטא 

ן הרצוי: לאהוב את הזולת, להרגיש זה, נבוא אל התיקו
אותו, "להתחבר" אליו שהרי כולנו יחידה אחת, עם אחד. 

אפשר לדבר על שלום, על פיוס, על סובלנות וסבלנות, כל כן, 
אלו ערכים נפלאים כשלעצמם. אך כדי לדבר על אחדות 
אמיתית, צריך קודם כל להכיר במשותף האמיתי והמהותי 

אמת מחבר ומאחד בין כל שיש לעם הזה, להבין מה ב
המעשה הבא  הנפרדים, ורק אז יש סיכוי לאחדות אמיתית.

האב הזקן כינס את שלפנינו יבהיר לנו דברים אלו היטב. 
הם עמדו שם ביחד עשרה בנים  בניו ובנותיו לפני מותו.

וארבע בנות, מבוגרים וצעירים, חכמים ופחות חכמים, 
פים וכאלה שלא. בעלי הון ותפרנים, גבוהים ונמוכים, י

כולם עמדו שם ליד מיטתו של הזקן שעמד לעצום את עיניו 
'כולם כאן?'  'אבא, אנחנו כולנו כאן!' אמר הבכור. לנצח.

שאל שוב הזקן שלא ראה את הקטן שבבנים שהסתתר 
'גם אני כאן, אבא!' הכריז הצעיר ונדחף  מאחורי כסא גדול.

מיטה יש 'תתכופף', ביקש הזקן בלחש, 'מתחת ל קדימה.
הצעיר התכופף ושלף  חבילה של מקלות, תביא אותם'.

'תספור!'  מתחת למיטה, צרור מקלות קשור היטב ומהודק.
'ארבע עשרה', הכריז הצעיר, וכולם הבינו את  ציווה הזקן.
הם הביטו זה  'תשבור!' אמר הזקן בקול צרוד. המשמעות.

 על זה, אולי לא שמעו טוב, אולי משהו השתבש אצל האבא
והזקן רק אמר שוב:  האהוב שלהם רגעים לפני מותו.

הוא ניסה בידיו, הוא ניסה גם  'תשבור בני, תשבור!'
ברגליו, הוא דפק בכל כוחו, אבל הצרור נשאר שלם, 

'תנסו גם אתם, כולכם', אמר הזקן בקול  המשימה נכשלה.
הצרור עבר מאחד לשני, וכולם  שנשמע בקושי, 'תשברו!'.

הקטנים, החזקים והחלשים, אבל הם לא ניסו, הגדולים ו
'לא  הצליחו, המקלות נשארו שלמים, אפילו לא סדק.
הזקן  הצלחנו, אבא! אי אפשר לשבור, אולי נביא מסור?'

חייך חיוך רפה, 'לא צריך. רק תתירו את הקשרים ותפתחו 
הם התירו ופתחו, ארבעה עשר מקלות  את המקלות'.

מקל', אמר הזקן, והם 'שכל אחד ייקח  התפזרו על הרצפה.
בחדר נשמע ק..ר..א...נ...ץ'..  'ועכשיו תשברו!' לקחו.

מתמשך וכל המקלות נשברו בקלות, אפילו החלשים 
'זהו זה' אמר הזקן, 'אתם כמו המקלות. כשאתם  הצליחו.

מאוחדים, כשאתם מחוברים וקשורים זה בזה, אף אחד לא 
רדו, אם יצליח לשבור אתכם, אפילו לא מסור. אבל אם תיפ

תתפזרו, אם תתרחקו, אם תתירו את הקשר, אף אחד לא 
כוחה של האחדות. היו  הייהיה מוגן. תזכרו את זה. זו

שלום ילדיי'. הוא עצם את עיניו לנצח, והותיר את בניו 
  מחוברים יותר מאי פעם.

קדוש כאשר עם ישראל מאוחד הם זוכים גם  שאין ה כן,
ככתוב (הושע ד, יז) "חבור ברוך הוא פוגע בהם במידת הדין, 

הנח לו", היינו אפילו שהם עובדי עצבים  –עצבים אפרים 
(אלילים) והם מאוחדים אין מידת הדין יכולה לפגוע בהם. 

עתה יאשמו" (שם י, ב), אם יש פרוד  –אך אם "חלק לבם 
יענשו מיד על חטאיהם. זה היה ההבדל בין דור  –בתוכם 

הגם שלא כפרו בעיקר  המבול לדור הפלגה. דור המבול,
נאבדו מן העולם, ולא נחתם גזר דינם אלא על הגזל, 
כמבואר ברבותינו (סנהדרין קח.), ואילו דור הפלגה שכפרו 
בעיקר, ורצו להלחם בו יתברך, לא נאבדו מן העולם, אלא 
הקדוש ברוך הוא הפיצם על פני כל הארץ. מדוע? הרי דור 

שאלו כפרו בעיקר הפלגה עוונם חמור יותר מדור המבול, 
ואלו לא? אלא אמרו רבותינו (בראשית רבה לח, ו), דור 
המבול היו גזלנים, והייתה מריבה ביניהם, לכן נאבדו, ואילו 
דור הפלגה היו נוהגים אהבה ואחוה ביניהם, שנאמר "שפה 
אחת ודברים אחדים", ולכן לא נאבדו מן העולם. ללמדך עד 

 כמה גדול השלום ושנואה המחלוקת. 
כאשר אדם שונא את רעהו, הוא אינו מסוגל יתר על כן, 

 מי שיינזק מכך, אינו אלאשלחשוב בהיגיון, ושוכח שבסוף 
 
 

הסיפור הבא שלפנינו ימחיש לנו דברים אלו עצמו. בהוא 
רעש האופנועים והמשאיות החריד את תושבי היטב. 

העיירה הרוסית השקטה. שעות ספורות לאחר שנמלטו 
הצבא האדום, הופיעו החיילים הגרמנים  מהעיירה כוחות

כחלק מהכיבוש של שטחים נרחבים מאדמתה של רוסיה 
הגדולה, בדרכם למוסקבה. כהרגלם, מיהרו הגרמנים לאחר 
כיבוש העיירה לטפל באויביהם: שעות ספורות לאחר כיבוש 
העיירה הופיעו יחידות ה'איינזצגרופן'  הידועות לשמצה של 

הורג את כל יהודי העיירה, ביערות הס.ס שמיהרו להוציא ל
הסמוכים. לאחר שהרגו את כל היהודים המקומיים, התפנו 
הנאצים 'לטפל' בפעילי המחתרת המקומית, כל מי  שניסה 
להתנגד הוצא להורג במהירות ובאכזריות. תושבים רבים 
הפכו למשתפי פעולה עם הנאצים, וגילו להם את מקומות 

ע למחתרת ולכוחות המסתור של כל מי שנחשד בסיו
ההתנגדות. למרבית ההפתעה של הנאצים, שני מנהיגי 
המחתרת, אדרוס ואליסטר לא נמצאו גם לאחר ימים 
ארוכים של חיפושים. הנאצים חיפשו אותם בכל פינה 
אפשרית, הבטיחו פרסים עצומים על ראשם, ואיימו 
במקביל בעונשים אכזריים למי שייתפס כשהוא מסייע להם 

 ך השניים נעלמו כאילו בלעה אותם האדמה.להסתתר. א
להיכן באמת נעלמו השניים? התשובה הייתה מפתיעה 
במיוחד: בעיירה שכן גן חיות מקומי. על ניהול הגן הופקד 
תושב מקומי שאמנם נחשב לאדם ניטרלי, אבל במעמקי לבו 
אהד את פעילי המחתרת וניסה לסייע להם בכל יכולתו. 

ון ליל אדרוס ואליסטר, והתחננו כאשר הופיעו בביתו באיש
לפניו שימצא עבורם מקום מסתור, ידע מנהל גן החיות 
בדיוק מה לעשות. הוא הוביל אותם למחסני הגן, הביא להם 
פריטי לבוש מוזרים, וציווה עליהם להתעטף בהם. השנים 
גילו כי המנהל מציע להם להתעטף בפרוות נמרים ואת 

אמיתי. המנהל הסביר  ראשם לעטוף בראש מפוחלץ של נמר
להם כי התלבושות הללו משמשות לימים שבהם היו 
מבקרים בגן תלמידי בתי ספר, וצוות גן החיות היה מתעטף 
בפרוות הללו ומבצע תעלולים להנאתם של הילדים. מנהל 
הגן הבטיח להם כי אם לא יעוררו רעש ומהומה, איש לא 

אל כלוב השניים התעטפו בפרוות והוכנסו  יבחין בתרמית.
הנמרים הריק. הם שכבו בצד בסמוך למקור מים, ומידי יום 
היה מנהל גן החיות משליך עבורם בסתר, מזון הראוי 
למאכל. על אף שהיו אלו ימי מלחמה אנשים פקדו עדיין את 
גן החיות, וחלקם אף התעכב ליד כלובי הנמרים, והצטלם על 

ות רקע הטורפים למזכרת. איש לא חשד שבתוך שתי החי
המנומרות הרובצות בקצה הכלוב שוכנים שני פעילי מחתרת 

השניים יכלו להמשיך ולהסתתר בגן החיות עוד  מבוקשים.
תקופה ארוכה, אילולי האופי הרע והאנוכי של  שלהם 
עצמם. במשך כל התקופה שקדמה לפלישה הגרמנית נאבקו 
השנים על ראשות הארגון, כאשר כל אחד מנסה להדיח את 

נהיגות על פעילי המחתרת. באופן מפתיע ועצוב חברו מהמ
המשיכה היריבות בין השנים אפילו בתוך הכלוב הקטן. 
המריבות שלהם היו אפילו על האוכל המועט שהושלך 
לעברם על ידי המנהל, ובלילות נשבע כל אחד מהם לעצמו 
שברגע שיוכל להשתחרר יקים מחדש את המחתרת כשהוא 

ין כל אחד מהם כי חברו מוכן עומד בראשה. יותר מכך, האמ
העובדה  להיכנע לנאצים ואף יכול להסגיר אותו לידיהם.

שהם לא יכלו לדבר זה עם זה אל מול הקהל שביקר בגן 
החיות, רק העצימה את שנאתם, ובלילות פרצה ביניהם לא 
פעם מריבה קולנית, שרק בנס לא הזעיקה אנשים מבחוץ. 

ת גדולה של הפיקוד באחד הימים הופיעה בגן החיות משלח
הגרמני הבכיר ששהה בעיירה. הנאצים שנחלו באותם ימים 
ניצחונות רבים, הצטלמו לידם, ואף ניסו להאכיל אותם. 

לכלוב הנמרים, אמר אחד הקצינים הבכירים  כאשר התקרבו
לחבריו: 'תראו את הנמר הזה, הפנים שלו נראות כאילו הן 
קפואות' אמר בקול צחוק מתגלגל. 'הם כנראה מפחדים 
מאתנו, אפילו הנמרים מפחדים מהנאצים' אמר סגנו לקול 

אדרוס שמע את חילופי הדברים וזעמו  צחוקם של חבריו.
נים דיברו על הנמר שבתוכו הסתתר הכבוש צף מחדש. הקצי

אליסטר, והוא היה משוכנע שחברו בהתנהגותו התבוסתנית 
והאדישה חשף אותם לנאצים. הוא החליט ללמד את חברו 
לקח. הוא ניגש כשהוא הולך על ארבעת ידיו ורגליו לעברו 

 של אליסטר, ודחף אותו. הקצינים הריעו: מתחיל להיות
 
 



ינו דבר שמתרחש בכל יום. מעניין, קרב בין נמרים, א
אליסטר צלע בחזרה אל חלקו האחורי של הכלוב ולא הגיב, 
אלא שאז ניגש אליו אדרוס ובעזרת שבר זכוכית שמצא 
החל לקרוע את פרוותו של אליסטר. הנאצים שרקו 
בהתלהבות, כזה מחזה הם לא ראו בחייהם. אליסטר ניסה 

רב וגופו  להתגונן אולם היה זה מאוחר מדיי, לא חלף זמן
של אליסטר נראה היטב מבעד לפרווה, והמסכה הוסרה 
מראשו. הנאצים הביטו במחזה בתימהון, אך הבינו את 
המצב במהירות. הם גררו את מנהל גן החיות לעבר הכלוב 
והכריחו אותו לפתוח את השער. אליסטר, שנחלץ בינתיים 
מתוך הפרווה ניגש אל המפקד הנאצי ואמר: 'אתה חושב 

השני הוא אמיתי, הוא בן אדם מחופש בדיוק  שהנמר
האמת היא שגם המפקד לא  כמוני, אדרוס נמצא בפנים!'.

חשב אחרת, הוא פקד ללכוד מיד גם את 'הנמר' השני, 
והשניים מצאו את סופם באחת ממפקדות הגסטאפו 

 הידועות לשמצה...
, שזהו קלקול העד כמה קשה היא השנאמכאן רואים אנו 

ורה תשאין לאדם במה לאחוז את כל ה וריקבון פנימי
שלומד והמצות שמקיים. כי רק מצות ואהבת לרעך כמוך 

כדברי  ,תת ומבוססת עליהתוה שכל התורה מושומצההינה 
ה רכל התו וזהו מה ששנוא עליך אל תעשה לחבריך"הלל "

לא וחרב הבית,  –כולה", וכיוון שבזה חטאו בזמן בית שני 
מדו והמצוות שקיימו. כי לא זכות התורה שללהם הועילה 

שווים הלימוד והמצוות בוא בזמן שישנה שנאה בין אדם 
 . שנאת אחים, ועוד על מה? על חינם –לחברו 

הבה ונראה מהסיפור שלפנינו המוביל אותנו לתובנה על 
מעלת האחדות עד היכן היא מגעת כאשר היא משפיעה על 

 כול הסובבים אותך...
בעיר מגורנו, ידענו שזה יהיה סיפור מיד כשהתחלנו לחפש דירה  

מיד  –לא קל. כל דירה שמתפנה ומעט יותר גדולה מהנורמה 
קופצים עליה כמה זוגות והתחרות מתחילה. מובן שכל המרבה 
במחיר הרי זה משובח, וכל מי שהוא מהיר החלטה ויודע בדיוק 

מחליט וקונה. אין חוכמות, הזמן קצר  –מה שהוא רוצה 
. אנחנו מחפשים דירה כזו כבר למעלה משנה. והמלאכה מרובה

חשוב לנו המיקום, חשובה איכות הבניה, אנחנו מעדיפים שכנים 
נוחים, סוכה גדולה כדי שנוכל לארח, סלון ענק בעבור ספרי 
הקודש הרבים שרכשנו במשך השנים. היה לי חלום לייחד לבעלי 
ין חדר לימוד קטן, בפינה צדדית בבית, כדי שיוכל ללמוד בא

מפריע. רצינו להתרחק מבית שרואים מחלונותיו מכוניות נוסעות 
בשבת. בקיצור, תרים אחר כלילת המעלות. לאחרונה קורה לנו 
דבר משונה. כמעט לכל דירה שאנחנו מגיעים לראות או 

אנחנו שומעים על זוג נוסף שמחפש  –מתקשרים לברר פרטים 
שהתקשר אתמול דירה כמונו. לא פעם שואלים אותנו "אתם הזוג 

ולא יכולנו לשוחח?", "לא", אנחנו עונים, "אנחנו מתקשרים 
עכשיו בפעם הראשונה". "אה, כי יש לכם אותן דרישות. גם הם 
מחפשים איכות בניה ולא מתפשרים". או "אתם מכירים את 
שניידר? הם היו כאן אתמול וחיפשו דירה, גם להם חמישה ילדים 

הם באו לראות את הדירה  ונעשה להם צפוף, בדיוק אתמול
שאתם ראיתם". טוב, עכשיו נחנו כבר יודעים מספר פרטים על 
הזוג האלמוני שעוקב אחרינו. אנחנו יודעים שיש להם חמישה 
ילדים ושקוראים להם שניידר, שהם אינם מתפשרים על איכות 
הבניה ומחפשים כאן באזור, ושגם להם חשובה הסוכה, הסלון, 

"יש לכם קרובים בשם שניידר? שאל אותנו החלונות וכל השאר. 
אחד מבעלי הדירות. "אתמול היה כאן זוג שמחפש אף הוא דירה 
באזור הזה, והם מאוד מזכירים אתכם בתנועות, בדיבור, 
בדרישות...." כן, זה התחיל לעניין אותנו. חשבנו שיהיה מרתק 

, להכיר את הזוג שניידר. שאלנו את עצמנו כל הזמן למה, למען ה'
יש להם אותן דרישות כמו שלנו? איך נמצא שתי דירות זהות, 
ועוד באזור מבוקש כל כך? ברור לנו כי הכל משמיים ואין אדם 
נוגע כמלוא הנימה במוכן לחברו, אבל האזור התחרותי, הדירות 

או שאנו  –הטובות, ועוד זוג כזה שנושף בעורפנו והולך אחרינו 
שים על החיפושים. קבעתי ברור שכל אלו מק –הולכים אחריו 

בצהריים ברחוב מסוים.  12עם מתווכת דירות ידועה בשעה 
כשהגעתי, מתנשפת ומזיעה, ראיתי שהיא ממתינה לי בקוצר רוח. 
לידה עמדה אישה נוספת. המתווכת קיבלה אותי בחיוך. 'לשתיכן 

 יש אותן דרישות לדירה, ולכן הזמנתי אתכן יחד ונלך לראות
 
 

להתאים לשתיכן". "שמך בוודאי שניידר", דירות שעשויות 
אמרתי. אף שמעולם לא הכרתי את הגב' שניידר ומעולם לא 
נפגשנו, חשתי ידידה ותיקה שלה. "שמענו עליכם הרבה". "גם 
אנחנו שמענו", הגיבה בחיוך מלבב. "אתם לוי, נכון?". "נכון". 
ם "מחפשים כבר זמן רב דירה באיזור? עם איכות בניה טובה ושכני

טובים..." השניידר הזו ידעה לחזור על התנאים שיש לשתינו. 
"ועכשיו סוף סוף נפגשנו, במקום לבוא אחד אחרי השני באנו יחד, 
כדי לחסוך עבודה למתווכת". בדירה התגלתה שניידר כמבינת 
דבר. היא חישבה בזריזות את גודלם של החדרים, בדקה כיווני 

ממש כמו  –את סוג הבנייה אוויר ואת ההסקה, את טיב הריצוף ו
שאני בדקתי, עברנו מחדר לחדר, ושתינו ידענו יחד לומר מה לא 
טוב בדירה זו. לשתינו הסלון היה קטן מדי, והאפשרות להרחיב 
אותו כפי שהציעה בעלת הדירה נשמעה מופרכת מיסודה. שתינו 
אמרנו שצדדי האוויר בדירה חמים מדי, לשתינו היה חם כבר 

ה... שתינו ראינו שיש פיר מוכן למעלית, אבל כשעמדנו בדיר
כמעט ביחד אמרנו שהשכנים בוודאי לא יסכימו לשלם. שתינו 
אהבנו מאוד את המרפסת, אבל בשביל מרפסת לא קונים דירה 
שלמה. גם הסיבות הערכיות שבשלן רצינו דירה חדשה לא נמצאו 
בדירה שהוצעה למכירה. "אתן אחיות?" שאלה בעלת הדירה. 

", ענינו, איך לא, ביחד. "אנחנו לא מכירות זו את זו", אמרתי, "לא
והיא הוסיפה "זו הפעם הראשונה שנפגשנו". המתווכת התקשתה 
להאמין. אף שידעה את שמותינו וראתה שהגענו משני כיוונים 
אחרים, ושלפני שעלינו לדירה ערכנו הכרות מאופקת, היא 

בה נדל"נית יש התקשתה להאמין שאין בינינו קרבת דם. "קר
בוודאי", היא אמרה. כשירדנו, היתה למתווכת הצעה מדהימה. 
"אני עוסקת גם במכירת מגרשים. יש כאן באזור מגרש ישן מאוד, 
שעומד עליו בית שמיועד להריסה. אני מציעה שתקנו יחד את 
המגרש. תשקיעו כסף אצל קבלן ותבנו בניין יפה. בבניין הזה 

לי את אופי הדירות. אתן ובעליכן תוכלו לתכנן בדיוק מקסימ
תקבעו את גודלו של הסלון, את אורכה של המרפסת, את הצדדים 
שבהם יהיו חלונות ודרכם יזרום אוויר, את המדרגות, ומובן 
שתעשו מעלית. בבניין הזה תהיינה עוד שתי דירות למכירה. 
הקבלן ימכור את הדירות הללו, תתחלקו בכסף ותוכלו ליהנות 

ימלית במחיר מינימאלי". הרעיון היה גאוני. אמת. מדירה מקס
נדרשים לרעיון כזה אנשים עם הרבה יוזמה, כסף ואומץ; אנשים 
שיכולים לדמיין בעיני רוחם את הדירה ולקנות אותה מבלי 
לראותה מראש; אנשים שיש להם אומץ לשלם לקבלן לפני 
שהתחיל לבנות; אנשים בעלי סבלנות לבדוק עם שמאי מקרקעין 
את המגרש, לברר בעירייה את הפרטים הנדרשים, לארגן אישורים 
וליישב בעיות. אנחנו, שני הזוגות, לא היינו מזן כזה של אנשים. 
להיפך, היינו מיושבים מאוד, שקולים, אולי אפילו יותר מדי, אבל 

היינו מיואשים, ובמצב הזה הסכמנו לכול.  –היה נקודה אחרת 
ריך הפינוי נשף בעורפנו, והם, אנחנו מכרנו את הדירה, ותא

שניידר, משלמים שכירות בכל חודש, סכום גבוה יחסית, וגם 
בעבורם דירה חדשה היא קרן אור בקצה המנהרה. וכך התחיל 
פרויקט הבניה. ביקרנו בעזרת שמאי מקרקעין את המגרש. מיקומו 
היה מעולה. מעניין שכל כך הרבה פעמים חלפנו ליד הבית הישן 

 –ו את השלט הארעי והמזדמן שתלוי על התריס השבור הזה, ראינ
ומעולם לא עלה על דעתנו לברר מהו המבנה  –"הבית למכירה" 

הזה. עכשיו, אחרי שנשלם למתווכת אחוז וחצי משווי המגרש, 
ייתכן שנתחיל להתייחס לשלטים כאלו ולחסוך את דמי השכירות 

הם נפטרו הגבוהים. התברר שהבית בבעלותם של שני אחים שהורי
כבר מזמן. הבית מוצע למכירה רק עכשיו בגלל סכסוך משפחתי 
ענק. הסכסוך עדיין לא יושב, אבל כעת הם מוכרים את המגרש 
בגלל עניין כספי. המתווכת שתיווכה לנו את המגרש, מתווכת גם 
בין המשפחות הללו, שאינן מדברות זו עם זו כבר יותר משנתיים. 

ר כל הנתונים האפשריים בעירייה ישבנו עם הקבלן אחרי בירו
וסידור כל העניינים החוקיים, וטווינו יחד את תכניות הדירה. כאן 
באה למימוש רשימת הדרישות שלנו: גודל כזה של סלון, ואורך 
כזה של מטבח, גובה של קיר ורוחב מעבר. גם שניידר ישבו עם 
רשימת הדרישות שלהם, וגם הקבלן הצטרף לרשימת המבררים 

יש בינינו קרבת משפחה כל שהיא, כי הרשימה ממש חופפת. האם 
בעיות רבות צצו על פני השטח. התברר שגם אנחנו וגם שניידר 
רוצים לגור בקומה הראשונה, ואי אפשר לבנות שני סלוני ענק 
 כאלו בקומה אחת. משפחה אחת צריכה לוותר. מסתבר שגם נושא

 
 



מרפסות כאלו  המרפסות טעון ויתור. לא שייך שתהיינה שתיי
בקומה אחת. שניידר ראו שכך והסכימו לעלות לקומה השניה. 
כשהם רצו בקומה השניה מרפסת גדולה הסתבר שהיא תסתיר 
חלק גדול מהמרפסת שלנו. ולא נוכל ליהנות מסוכה ענקית. בגלל 

ויתרנו על הסוכה. הם ויתרו על רוחב  –שהם ויתרו על הקומה 
ל מיקום המעלית. כך, בהרמוניה חדר המדרגות, ואנחנו ויתרנו ע

מושלמת, בשלום ובכבוד הדדיים, התנהל מסע הבניה. גם 
המתווכת וגם הקבלן, שהיו שותפים פעילים בכל הקשור לבניין, 
התפעלו מאוד. הם אמרו שמעולם לא ראו כזו אחדות, ולא יתכן 
שאין בינינו קרבת משפחה. באחת הפעמים שביקרנו בבניין, 

מלווה שני אנשים לבניין. הם נראו אנשים קשים. ראינו את הקבלן 
החבורה המשונה הזו עצרה מולנו. "הנה הם", אמר הקבלן. 
"תכירו. אלו שני האחים שמכרו לכם את הבניין". "הוא לא אח 
שלי", אמר אחד מהם בכעס. "אין לי כלום איתו. הוא רק מתאכזר 

צב שבו אלי". והקבלן אמר "האנשים הללו לא האמינו, שייתכן מ
אנשים שאינם אחים חיים כה בשלום, מוותרים אחד לשני 
בשמחה ובאכפתיות, בכבוד הדדי, לכן הבאתי אותם לכאן, שיראו 
אתכם". הקבלן רצה שהסכסוך בין האחים יסתדר כמה שיותר 
 מהר. הוא לא הצליח לנהל משא ומתן נורמלי עם אדם שעונה לו

 
 
 

לית. בשביל לאחד דעות, תשובה חיובית, ואחיו עונה תשובה שלי 
יש צורך מוקדם באיחוד לבבות. היה שקט בחדר המדרגות. האחים 
הביטו בנו ואמרו "הבניין הזה נבנה על ביתם של שמחה וציונה 
רחמים, ההורים שלנו. הם היו אנשים עדינים, תמימים, שומרי 
תורה ומצוות. הרבה חסד נעשה בבית הקטן הזה. אבא היה מביא 

וב, ואמא בישלה בעבורם וכיבסה את בגדיהם. אחרי עניים מן הרח
ששניהם נפטרו בשיבה טובה, הם השאירו אותנו כאן, ומאז איננו 
מסתדרים". האח ששתק עד עכשיו, הביט באחיו בעיניים מצועפות 
מדמעות. "אתה זוכר את שולחן השבת של אבא? את האורחים 

הספות,  הרבים שהגיעו? לפני הסעודה טרחנו להוציא החוצה את
כדי שיהיה מקום לכל האורחים. ואת הקערות שאמא הכינה לכולם 
אתה זוכר?". "מה קרה לנו? לאן הגענו?" שאלו זה את זה ואותנו. 
"הנה, תראה, שתי משפחות לא מכירות זו את זו, וכל כך הרבה 
הבנה וויתור יש ביניהן. זה ויתר על קומה וזה על מרפסת, זה על 

". הקבלן התרחק, ויחד איתו אנחנו. בחדר מעלית וזה על מדרגות
מדרגות חדש ונקי, מתוכנן ומאובזר, שנבנה על ביתם של שמחה 
וציונה רחמים, עמדו שני הבנים ונפלו זה על זרועות של זה 
חבוקים ובוכים ולרגע צוחקים... ואנחנו, משפחת שניידר ומשפחת 
 לוי, חשנו בפעם הראשונה מאז התחלנו במסע הארוך למציאת
דירה, כי ייתכן שיש בינינו קרבת משפחה כלשהי. מה שבטוח הוא, 

 שבבניין זה נבנו יותר משתי דירות...!
 

 אחים יקרים!
 

עליו כאילו ם שלא נבנה בית המקדש בימיו מעלי ר"כל דוהלכה א) (ירושלמי, יומא, פרק א', כך אמרו רבותינו 
וריה ומקורות רבותינו כי הסיבה המרכזית למלחמות אם הוכח והוברר לאור מהלך היסט ,מעתה .הוא החריבו"

, איפוא, להבין ולהשכיל, כפי שהובן כבר מאליו מהנ"ל, נולגלות ולצרות היא חוסר השלום והאחדות. שומא עלי
כי התיקון היחידי אינו מותנה אך בריצה אל מחסני הנשק... או לתלות את פגעי הזמן בתופעות טבעיות, כי אם גם 

אחד; לאהוב כל יהודי בלב ובנפש, לחוש בשמחתו ובצערו, ולתקן בכך  בלכד להיות כאיש אחד בללהתאחד ולהת
ואור גישות של אהבת חינם על קו הסיום, עוד כמה כבר אנחנו  את הגורם העיקרי לסבל הנורא בגלות הזאת.

יך זרח" יך וכבוד ה' עלכי בא אור "קומי אורי, :הכתובתקיים בנו יאז או פתאום. לפתע נינו יגלה לעתיגאולה ה
 ויהי רצון שנזכה לכך בקרוב, אמן.. (ישעיהו, ס', א')

 בברכת התורה
 הרב יואל ארזי

 
 
 
 

 בקשה אישית מאת הרב יואל ארזי - אחי ורעי!

 נצל מחבלי משיח יעסוק בתורה ובגמילות חסדים". יכך אמרו רבותינו (שבת קיח) "הרוצה לה
 שראל כאשר זוכים לקרב את ליבם של עם ישראל לאביהם שבשמיים.ואין לך יותר מגמילות חסד ואהבת י

וכן אמר תלמיד האר"י הקדוש מורנו רבי חיים ויטל זצ"ל שמי שיודע את מעלת זיכוי הרבים היה רודף אחריו כמו 
והנה, אנו רוצים להמשיך ביתר שאת במפעל ענק זה של הפצת עלון  "אור שרודפים  אחרי החיים. 
ובוודאי כאשר  ץ ובעולם באלפי עותקים שזה זיכוי רבים שאין הרבה כמותו.שרה" ברחבי האר

מדובר בלימוד תורה בשבת כאשר ה"בן איש חי" כותב שלימוד התורה בשבת השכר על כך פי אלף מימות החול. 
אשר על כן אנו פונים אליכם מעומקא דליבא להיות שותפים בהפצת התורה בעם ישראל שאין 

בחודש וזכות הרבים  ₪י הוראת קבע לטובת עלון "אור שרה" בסכום של מאה למעלה מזה, על יד
 .ועל כך תבורכו מן השמים בכל מילי דמיטב תהיה תלויה בכם

 

 .או אל אברהם מלכה 0507361626 הוראות קבע ניתן לפנות אל הרב יואל ארזי בטל: לקבלת טפסי
  המשך הדפסת העלון תלויה בכם.

 ם עליכםתזכו למצוות וברכת שמיי

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

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

 ענבל בת סימי,  חנה בת רבקה, ג'ינה בת בובה. אסתרינה בת זולה,
 דרור בן מזל. השמט אתי בת כוכבה.

 

  ,ויקטוריה קלרה בת לאה  :ובכללםלע"נ כל נשמות ישראל  
 ,ויקי נעה בת אליס ,ציון בן אברהם, שושנה שמעה בת סעדה

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

 'קי גגו יצחק בן גבי ססיה.גקלמנט עמוס בן אסתרינה, , , ליס בת חנהא
ל ל

 לעילוי נשמת  העלון מוקדש
 ז"ל ג'עימה פרג'ון בת רחל

 שלמה אליהו בן חמו ז"ל
יהי רצון שזכות הצדקה, התורה וזיכוי הרבים יעמדו להם כמליצי יושר יחד עם שאר נשמות 

ישראל
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חזון -דברים   •  95ר עלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

אחינו המסו את לבבנו עם גדול ורם ממנו ערים גדולות  
  (א, כח) ובצורות בשמים

חז"ל גילו לנו שהסיבה הראשונה שהביאה לחורבן הבית היא (תענית 
קבע לכם בכיה לדורות". כט) "אתם בכיתם בכיה של חנם אני א

שורש הדבר מבואר בפסוקים אלו שכלל ישראל חשבו שאי אפשר 
  לנצח את יושבי הארץ הענקים שיושבים בערים הגדולות והבצורות.

טען להם משה רבנו, מדוע אתם מפחדים, הרי כל החיים שלכם כאן 
במדבר הם שלא כדרך הטבע, אתם חיים בתוך ניסים גלוים, עמוד 

ן ובאר, וכי הכל הקב"ה יכול ורק נגד ערים בצורות אינו ענן ואש, מ
  יכול ומפורש בפסוקים "ובדבר הזה אינכם מאמינים בד' אלוקיכם".

משה רבינו מדבר פה לדור המדבר, דור של נביאים שלא שלטה בהם 
ותובעים מהם, מה אתם מפחדים למה (עי' פדר"א ס"פ מ) רימה ותולעה 

להם בוודאי איזו טעות, אבל צריך  אתם בוכים בכיה של חנם, היתה
להבין ממה נבעה בכייתם, הלא משה רבינו אמר להם טענה פשוטה 

  והגיונית?

אלא ביאר הגה"צ רבי נתן ווכטפויגל זצ"ל משגיח ישיבת לייקווד: 
כשיש מצב של רוב טובה האדם לא רגיל להכיר בו וכמו שאחז"ל על 

טים. מאיפה דור הפלגה שמרוב טובה שהשפיע עליהם היו בוע
נגרמת המרידה, כי לא הכירו בטובה שהיה להם, כיון שיש כח בנפש 

  שלא מכיר את מה שיש ורק כשלוקחים ממנו הוא מכירו.
לכן קבע להם הקב"ה בכיה לדורות, בבחינה זו, המטרה לא היתה 
עונש, אלא להציב להם עבודה אחרת, שבלעדיה זה לא הולך, 

שהיו ושישנם שעליהם יש להכיר שנשריש בליבותינו את כל הטובות 
  בית המקדש) –(לקט רשימות טובה ולא חלילה לבעוט בטובה בלי משים.   

זו ציון  –במדרש תנחומא (כי תבא אות ד') "ברוך אתה בשדה" 
, שכן איזה שנאמר "ציון שדה תחרש". מדרש זה הינו מדרש פליאה

  ברכה יש בזה שציון נחרשה?

צ"ל על פי המשל שאמר אביו הגאון ביאר הגאון רבי שמחה וסרמן ז
רבי אלחנן זצ"ל הי"ד בפני שומעי לקחו במבצר התשיעי, מקום 
הטבח של קדושי סלבודקה קובנא ימים ספורים לפני שנהרגו על 

  קידוש השם על ידי הגרמנים ימ"ש.

אדם שלא מבין מימנו לשמאלו בחקלאות, פגש פעם איכר ותיק 
עתר האיכר לבקשה והורה לו וביקש ממנו לספר לו על מלאכתו. נ

להצטרף אליו אל עבודתו בשדה. בהגיעם אל השדה נתקל האורח 
בשדה יפה ומרהיבת עין, אולם מה גדולה היתה פליאתו כאשר לקח 
האיכר את המחרישה וחרש את השדה והפכו על פניו, התפלא 
האורח ושאלו: היצאת מדעתך? השדה היתה כל כך יפה ועכשיו 

ם האיכר הרגיעו והודיע לו שעליו לחכות הרסת את הכל. אול
  בסבלנות עד אשר יבין את מלאכתו.

למחרת הוציא האיכר שק מלא דגן מזין וריחני והתחיל לשפוך ולפזר 
על הרצפה החרושה. שוב נזדעק האורח, היצאת מדעתך, אך האיכר 
הרגיעו שנית וביקשו להמתין בסבלנות. לאחר זמן מה החלו צומחים 

  חשב האורח לעצמו שכעת הוא כבר  ים משובחים. משדה זו גידול

מבין את כל מה שעשה האיכר, אך לאחר זמן לא רב הוא רואה את 
  האיכר נוטל מגל בידו וקוצץ שוב את כל אותם גידולים.

שוב הוא תמה, לשם מה עבדת כל כך הרבה, אם כעת אתה קוצץ את 
אחר הכל. גם הפעם כבפעמים הקודמות נאלץ להמתין בסבלנות, ל

מכן לקח האיכר את הקנים אותם קצר והראה לו איך הוא מוציא מהם 
גרגירי דגן אותם לקח לטחנת הקמח לטוחנם. שוב תמה האורח, 
מדוע אתה מכניס את הדגן למטחנה? את כל עבודתך אתה לוקח 

  והופך אותה לאבק.
אסף האיכר את ה"אבק הלבן" והכניס אותו לקערה רחבה והביא 

לקח מים ושפך אותם לתוך ה"אבק הלבן" וערבב אותה לביתו, שם 
אותם יחד, שוב תמה האורח למעשיו, לאחר מיכן עיצב האיכר 
מה"בוץ" ככר יפה, הניח אותו על תבנית ולקח גפרור והדליק תנור, 
כשראה האורח שכוונת האיכר להכניס את הככר לתוך התנור הבוער 

אתה הולך  לא היה יכול לעצור את רוחו וצעק בזעזוע: "עכשיו
  ושורף את כל עבודתך"...

סיים רבי אלחנן את דבריו, ואמר: "האיכר הוא משל לריבונו של 
עולם ואנו עם ישראל דומים לאותו אורח טיפש העומד מן הצד ולא 

רק כיצד השם חורש וקוצץ, עושה אבק ובוץ ואף מבין, אנחנו רואים 
דמתו" מכניס לתנור את עמו, אבל השי"ת "המביט לסוף דבר בק

רואה את הדבר היפה, הריחני והמשובח שיצא לבסוף מתוך אותם 
הפעולות, אם כן מנלן שאם היה כתוב "ציון שדה תחרב" אזי באמת 
לא היה מקום לומר ע"ז "ברוך אתה בשדה", אבל היות ולא כתוב 

, והמבין בחרישה יודע שהחרישה היא פעולה "תחרב" אלא "תחרש"
גדולות וממילא על מצב של "ציון  חשובה וחיונית להפקת תוצאת

  (לתתך עליון)    שדה תחרש" ניתן וצריך לומר... "ברוך אתה בשדה".

  "כל שאינו מתאבל על ירושלים אינו רואה בשמחתה"
אני לא מבין: מה פירוש "אינו רואה בשמחתה ?? איך הוא לא יראה... 

.. מה מה... אתה רוצה להגיד לי שהוא לא יקום בתחיית המתים?? למה.
הוא כבר עשה?? הרי הוא לא עבר על הרשימה השחורה של אותם עבירות 
חמורות שעליהם אמרה המשנה בסנהדרין: "ואלו שאין להם חלק לעולם 
הבא". אז הוא כן יקום בתחיית המתים... אם ככה... אז איך הוא לא יראה 

מה... ישימו לו תחבושת על העיניים?? כשתחזינה עינינו  ...בנחמתה
ובך לציון... אז הוא יהיה במעצר בית ולא יתנו לו לראות? מה בש

בדיוק כמו שכשבית המקדש נחרב... הרי מה  :הפשט??? התשובה היא כך
אז גם כשהוא יבנה... הרי מה שיבנה זה בסך  !!!שנחרב זה בסך הכל בית

ומעתה: מי שהתפיסה והאחיזה והקליטה שלו במשמעות  !!!!הכל בית
.. זה... זה... זה במושגים של בית ש... שתשששמע... ת המקדש - י-של ב 

חבל שהוא נשרף...  ...אין אפפפס... זה בהחלט היה בית יפה... שחבל עליו
הוא היה מז'ה יפה... אם הסיבה שאתה לא מתאבל כי התפיסה שלך 
במשמעות של בית המקדש זה הארבע קירות שלו!! הרי גם כשהוא יבנה... 

ותם ארבע קירות!!! ובדיוק כמו שבחורבנו הוא הרי מה שיבנה לך זה א
ככה כשהוא יבנה... אתה תתלהב  ..הזיז לך כמו שארבע קירות מזיזים לך

קירות והם חזרו ותתרגש ותתנחם בדיוק כמו שמתנחם אדם שהפסיד ארבע 
אינו זוכה ורואה בבניינה" ": א ידבר אליך במיוחד!!! מה שכתובזה ל..  ול

זה לא שכולם יתנחמו ואתה תעמוד בצד בעונש עם הפנים לקיר!! אלא 
כשכולם יראו את בית המקדש ויזכו למלאה הארץ דעה את ה'... אתה 

  (אז נדברו)....  תתלהב מהמנגב הידיים החדיש והמשוכלל שיש שם
  

  א) (רמז: רש"י א,   קום?אלו מקומות אינם נמצאים בשום מ                     
  ן עצמות הרוצח משם לקברי אבותיו.רוצח שנגמר דינו להגלותו ומת קודם שיגלה מוליכין עצמותיו לשם, ורוצח שמת בעיר מקלטו קוברין אותו שם, ובעת שימות הכהן הגדול מוליכי: תשובה לחידה משבוע שעבר

 מאוצרות הפרשה 

 בפר"שחידה      



 סיפור השבוע   
  בעזרת הנשים? הנוראותבשומעה את הבכיות מה הגיבה הרבנית שטיינמן                            

מופלא על הרבנית שטיינמן ע"ה, אשתו של יבדל לחיים טובים מורנו הגאון בעל ה'אילת השחר'. שנים  הגרח"י משקובסקי סיפר דבר
רבות רח"ל,  ספורות לפני פטירתה הגיעה הרבנית לבית הכנסת כדי להתפלל תפילת יום כיפור קטן, והיה זה בתקופה שבה אירעו צרות

ראש. כולן הבינו שיש להעתיר ברחמים -כשראשי משפחות נפטרו והותירו לאנחות עשרות יתומים. הבכיות בעזרת נשים עלו למעלה
מרובים על שארית ישראל, ולבקש מהקב"ה שיחוס וירחם עלינו, ויצילינו מהצרות הבאות ומתרגשות לעולם. בתום התפילה, פנתה 

  רבותיה, ואמרה להן: הרבנית ע"ה אל כמה ממקו
להתחנן בפני השי"ת שיחזיר אותנו  –אני מרגישה שהיה אפשר לנצל את כל הדמעות הללו שנשפכו כאן כמים, לדבר מועיל יותר, והוא 

  אל חיקו, וישיב את השכינה אל מקומה, ויביא את משיח צדקנו. שהרי כשיבוא המשיח ויגאלנו, תיעלמנה כל הצרות!
, שבודאי אין לתאר ואין לשער את כוחה של דמעה הניגרת מעינו של יהודי, אבל הבעיה היא שכל אחד מתפלל הרבנית הוסיפה ואמרה

  שלו, או לכל היותר על צרותיו של הציבור שבו הוא שוכן, ולא יותר מזה. -על צרתו
של השי"ת לציון ברחמים. כי אם לא מנצלים את הדמעות לתפילה על כלל ישראל, ועל גלות השכינה, ועל כך שתחזינה עינינו בשובו 

  היינו עושים זאת, בודאי שהקב"ה היה מאזין לתפילותינו, ומחיש את הישועה.
הרחק, ושלח אותו -שסיפר על בן מלך שסרח, ואביו הרחיקו מארמונו והגלהו הרחקלמשלו של החפץ חיים  –משל למה הדבר דומה? 

ברו כמה חודשים, התגעגע המלך לבנו, ושלח את מקורבו שיילך אל האיכר לעבוד עבודת פרך אצל איכר פשוט שבפשוטים. לאחר שע
ההוא, ויודיע לנסיך שאביו המלך מעונין לסייע לו, וישאלהו במה הוא זקוק לעזרה. כשהגיע השליח אל הכפר בו שהה בן המלך, הזדעזע 

גזר עליו לעבוד אצל איכר המרוחק כמרחק שמים לראות את מצבו הנורא של הילד המעודן שהיה מורגל בכל התפנוקים שבעולם, ועתה נ
המלך, ושאל במה הוא זקוק לעזרה, ביקש הנסיך שאביו המלך ישתדל אצל -וארץ מנימוסי מלכות. כשהציג השליח את עצמו בפני בן

בקשותיו של בנו, פרץ האיכר שלא ייתן לו עבודה כל כך קשה, ושייתן לו מדי יום קצת יותר אוכל. כשחזר המקורב אל המלך ודיווח לו על 
שיתנו לו קצת יותר אוכל, ולא ישתעבדו בו?! הלא היה  –המלך בבכי, ואמר: הזה הוא בני?! כך נראה בן מלך?! זה מה שעומד לו בראש 

הרבה יותר! הוא היה יכול לבקש ממני שאשחרר אותו, ואחזירנו אל הארמון, ואכשירנו לימים שבהם יצטרך -באפשרותו לבקש הרבה
כך גם אנחנו, אמר החפץ חיים, מבקשים מהשי"ת שייתן לנו קצת יותר אוכל, קצת יותר    בתפקיד המלך ולענוד את הכתר לראשו! לאחוז

פרנסה, קצת יותר נחת, אבל שוכחים את העיקר, ולא מבקשים על הגאולה, וחבל. כי אם היינו עושים זאת, בודאי שבכלל מאתים מנה, 
  (ברכי נפשי) ת חולפות מן העולם! היו גם כל הצרו  -ועם גאולתנו 

  שו"ת ממרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א
  שאלה: מהרה יבנה המקדש וכל הצומות יהפכו ליו"ט, ויל"ע בזמן שזה ט' באב נדחה מתי יהיה יו"ט?

  תשובה: בנדחה.
  לל ביום זה?שאלה: האם יש חיוב לאבל וכה"ג בת"ב ללמוד בדברים הרעים, או דילמא אין עליו חיוב ת"ת כ

  תשובה: י"א שאין חיוב.
  שן ביום?שאלה: בהא דכתבו המחבר והרמ"א בסי' תקנ"ה ס"ב דיש לאדם להצטער בענין משכבו בליל ת"ב האם הוא דוקא בליל ת"ב או גם כשי

  תשובה: ראיתי נוהגין גם ביום.
  שאלה: מה הגדר המדויק של לימוד העיון האסור בתשעה באב?

  תשובה: החזו"א התיר כי אמר שבלי עיון אינו לימוד.
ה, שאלה: מסתימת לשון השו"ע בסי' תקנ"ד ס"א (שהוא לשון הברייתא בתענית ל.), דלא כתב "דברים הרעים שבאיוב" כמו לענין ספר ירמי

  מבואר דמותר לקרות באיוב גם בדברים שאינם רעים, ומ"ש מירמיה?
  תשובה: שכל הספר נתייסד על הצרות.

  שאלה: האם נכון שלא לפשוט הט"ק בליל ת"ב משום ספק ברכה בלבישתו בבוקר? 
  תשובה: נכון.

קן שקודם כל לפני סיום התפילה. האם נכון לתשאלה:  יש אנשים שאינם יכולים להחזיק מעמד בכל הקינות של תשעה באב ולכן הם עוזבים 
  , ורק אח"כ יאמרו הקינות. וכך אלה שלא יכולים לומר קינות לא יפסידו את סיום התפילה?וגם איכהיגמרו את כל התפילה 

  תשובה: אין לשנות המנהג.

  
  לטיול. , המונה פחות ממאה תלמידים, יצאהשכבת כיתות ה' מביה"ס "תחכמוני"                             

שאין לו שותף  : "נשאר זוג אחדשימיקרא המורה: "הסתדרו בשלשות!"  בתחילת המסלול ביקש
נשארה שלישיה שאין לה שותף קרא רועי: " : "אם כן, הסתדרו ברביעיות!" ההמור אמר שלישי!"
נשארה רביעייה שאין לה שותף : "יוסיקרא  אם כן, הסתדרו בחמישיות!"המורה: " אמר רביעי!" 
קפץ חננאל החכם ואמר: " המורה, אפשר לדעת המורה לספור את התלמידים .  החליטחמישי!" 

  הכיצד?את מספר התלמידים בלי לספור!" 
   ליאון-משפחת דה שם הזוכה:  6-משחק שחמט עם ה :תשובה לחידה משבוע שעבר

  

                            פינטו להודת הבת-משפחות רודא          פולק להכנס הבן הנכד לעול תורה ומצוות –ך ארביעמשפחות או  :ז העירמרכ
     להולדת הבןומשפ' שלזינגר מוטי  להרב

  הנכדה להולדת הבת(מרכז העיר) ברגר  –משפחות ליפשיץ      משפחת קורנגוט לאירוסי הבן          משפחת וינגוט לאירוסי הבן – גני הדר
  משפחת איזנשטיין להכנס בנם לעול תורה ומצוות

  משפ
 

לשלו ניתן  לשמחות  דעות  והו לחידות  נות  שלישי פתרו יום  עד   037608833בפקס: ח 
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 נוריאל בן זרובבלי חזקיה רבי ש"ע  "חזקיה דרכי"  ח"וגמ ערב כולל י"ע ל"יו

 050-4120812:ותרומות לפרטים ם-י 5711 .ד.ת             ל"זצ ואסתר

  העלון בהפצת לסייע אפשר
  ניתן ,עותקים 7000-ב המודפס
 100[ ש''רפו או נ''לע להקדיש

 400 בסך אברך בהחזקת וכן ,]₪
 פעמי בחד גם אפשר ,לחודש  ₪

           0504120812 

 גליון
334 

 ל"ז ומיכל אליהו     בן ומאיר   ,ואסתר נוריאל בן זרובבלי חזקיה רבי נ"לע
 

ל"זומיכלאליהו     בןומאיר   ,ואסתרנוריאלבןזרובבליחזקיהרבינ"לע

 המבחן בחיי היום יום קודש לשבת סיפור
 
 

  שנחרב שבשעה מובא )כד( בפתיחתא איכה רבה במדרש
 לי זכור ,לו ואמר ,ה"לקב אבינו אברהם בא המקדש בית

 כדי עליו ריחמתי ולא ,המזבח גבי על בני יצחק של עקידתו
  ואמר יצחק בא ,בני על ותרחם זאת לי תזכור ,רצונך לעשות
 צוארי ופשטתי לבי ברצון שנעקדתי לי תזכור ,ה"הקב לפני
  ואמר יעקב בא ,בני על ותרחם זאת לי תזכור ,הסכין תחת
 זאת לי זכור .זה בצער הייתי ימי וכלבנים גידול צער לי תזכור
 רועה לא ,עולם של רבונו ואמר משה פתח .בני על ורחם
 כסוס לפניהם ורצתי ,שנה ארבעים ישראל על הייתי נאמן

 באותה ,עליהם ולספוד לבכות לי שלחת שגלו ועכשיו במדבר
 ,עולם של רבונו ,ואמרה ה"הקב לפני אמנו רחל קפצה שעה
 את וסבלתי אחותי ללאה שמסרתי הסימנים את לי זכור

 חסד וגמלתי ,לחרפה תצא שלא אחותי על וריחמתי תאותי
 ודם בשר אני ומה .לחרפה הוצאתיה ולא בה קינאת ולא עמה
 מה מפני וקיים חי קל מלך ואתה ,שלי לצרה קינאתי לא

 רחמיו נתגלגלו מיד ,ממשבה שאין כוכבים לעבודת קינאת
 ישראל את מחזיר אני ,רחל בשבילך' ואמר ה"הקב של

 מנעי 'וכו נשמע ברמה קול השם אמר כה" דכתיב ',למקומם
 "לגבולם בנים ושבו לפעולתך שכר יש כי 'וכו מבכי קולך

 .)א"ל ירמיה(
 וכי :נעילה תפילת לפני בשיחה אמר ל"זצ חברוני משה רבי

 ?יצחק מעקידת גדולה יותר ללאה רחל של הסימנים מסירת
 כל ואת ישראל כלל את ,הכל מפסיד הוא יצחק בהקרבת והרי

 .בזה נגמר הכל ,ההבטחות
 ,הסימנים ממסירת גדולה יותר יצחק עקידת שבאמת :ומבאר

 עקידת כי :היא התשובה ,ניגאל אברהם בזכות לא מדוע כ"א
 אבל ,רום שמי עד התעלה אברהם .פעמי חד דבר זה יצחק
 ולאה הסימנים את נתנה רחל זה לעומת ,אחת פעם היה זה

  את כ"ואח ראובן את יולדת לאה הזמן ובמשך ראשונה נכנסה
 מצב באותו נשארה והיא ,עקרה ורחל ויהודה ולוי שמעון
 אישי את קחתך המעט' לרחל לאה אמרה בדודאים וכן בדיוק
 נתנה שרחל המפרשים ואומרים ',בני דודאי את גם ולקחת

 לחיות השנים כל וככה .לה מגיע שיעקב ההרגשה את לה
 זוהי - אחת מילה 'אפי לומר בלי ,מלאה הפחותה שהיא

.האמיתיתהגדלות
 כיפור ביום חברוני משה רבי אמר מזה לומדים שאנו והמוסר

 עסוקים אנו היום וכל שותים ולא אוכלים לא - כמלאכים אנו
 'יק'מראד' זה - למעלה למעלה ומתרוממים ,ותפילה בתשובה

 

  ,יום היום בחיי כ"אח זה המבחן עיקר אבל ,מאד נפלא זה - 
  זה ,בגשמיות ומתעסקים ושותים כשאוכלים ,האפורים בימים
   .חי אתה איך ,מתנהג אתה איך נראה שם ,המבחן שעת
  )ו"ט ,ג"כ ויקרא( "השבת ממחרת לכם וספרתם" ש"כמ

  מחרת את להאיר העיקר .ויהלום ספיר מלשון "וספרתם"
  להיות חכמה זו אין קדש בשבת ,החול ימות את ,השבת

  מה וזה .השבת ממחרת- החול ימות זה העיקר ,בהתעלות
  מילה אמרה ולא ,ויתור עם יום יום חיה היא ,רחל אצל שהיה
  ולכן ,יצחק מעקידת גדול יותר ודאי זה ,לאחותה אחת

 ."לגבולם בנים ושבו" - רחל בזכותך
 

 המערבי בכותל השופר קול
  דווקא' ,בחבורה הצעיר ,כהן שמעון הציע 'לכותל נלך אולי'

  .לכותל ללכת מהישיבה יצאו ויחד כולם הסכימו ',טוב רעיון
  ,הצום כניסת אחר בערך שעתיים ,באב תשעה בליל זה היה
  על ישבו מהם חלק ,בחדר שישבו בחורים כמה היו הם

  ליל ,גדול היה השעמום .הפוך כסא על חלק ,ממש הארץ
  הם בהתחלה .ללמוד אפילו ,כלום לעשות אסור ,באב תשעה
  נגררו הם מאד שמהר אלא ,הבית חורבן על קצת ודברו ישבו
  ,הבחורים אחד אותם היסה 'שקט' .נושאים סתם על לדבר

 גם ,לחדר חזר השקט .'באב תשעה לליל מתאים לא זה'
 .לכותל ללכת הציע שמעון שבו הרגע עד ,השעמום
  זה .אחר למקום הלך אחד כל ,התפזרו הם לכותל בכניסה

  ,ללב הנוגעת מנגינתם את לשמוע התימנים של למנין הלך
  הגבר אני' בצער מנגנים החסידים את לשמוע הלך השני
  ,שקטה לפינה פסע הוא ,לבד להיות העדיף שמעון .'עני ראה
  מה על חשב ,וחשב עיניו את עצם ,הארץ על התיישב שם
 ,עצמו את שאל ',בחיים לי חסר מה' .בכלל מתאבל הוא

  רדפו המחשבות .'המקדש בית את רוצה אני באמת האם'
  בבנין כלל רוצה הוא אין תוכו בתוך כי הבין פתאום הוא ,אותו
  תשעה אחרי מיד לצאת חבריו עם תכנן הוא ,המקדש בית
 - כוחות ויאזרו ישבו שם ,בצפון בצימר נופש לשבוע באב

  ,יהיה לא זה יבנה המקדש כשבית .'כח יחליפו השם וקווי'
  ישבו בישיבות ,הלילה וכל היום כל ה"הקב את יעבדו כולם

  בית ושלוחי בארץ ישלטו סנהדרין ,הזמנים בבין גם וילמדו
  תקנות או המצוות על אדם יעבור לבל בתקיפות ישמרו דין

  ',עצמי את משקר אני' .אותו עטפו נוגים הרהורים .דרבנן
  שניסה ככל ,קינות כמה לומר ניסה זאת כשבכל לעצמו אמר
  את טרדו המחשבות ,לו הלך בדיוק לא זה ,עצוב להיות בכח

 מצא הוא ,אותו הכריעה והעייפות התאחרה השעה ,מנוחתו
 ,ראשו את להניח מקום מחפש ,לגמרי נשכב עצמו את

 

תר  א ב ן  ו ל ע ה את  ע  ו ב ש י  ד י מ א  ו צ מ ל ן  ת י דעת"נ ת" ל ו נ ו י ל ע ג ו השב רשת  פ  ל

 ד"בס

 אליס ,מזל בן אליהו ,יפה בן יצחק ,מילה'ג יפה בת כהן יעל הרבנית התורה חכמי נשיא אשת :נ"לע העלון
 .שגי ניצה בן עידו נחמן ואסי פנינה בן שאנן ,מרסדס בת ומרים ויחזקאל שמחה בת חנה ,אירן בת סוזן



 המשך סיפור לשבת קודש

בהמלצת  ) בחינם(מוהל מוסמך לשם שמים 
 א''ש מחפוד שליט''הגר

0775446726 
גילה  '' חמויי''בבית הכנסת  !בשעה טובה

לשמחות  אולם מפואר הושלם ' א
',  ואירועים שבתות חתן בריתות וכו

 :שמואל, לפרטים, כמאה מקומות ישיבה
0502100123 

-------------------------------------- 

,  ל''נ סעיד חיים בן מונירה ז''העלון לע
 ל''מרדכי בן אמלי ז

ורויטל בת  , שלמה בן שרה חיה' להצלחת ר
 ניסן מוריס בן אשרס וכל משפחתם, צוהלה

מיכאל מארלי בן  . זהבה בת רחל דן בן רוניה, דליה בת סביחה, שמעון בן עליזה: ש''לרפו
יהודה שלום בן תהילה שרה  , נרקיס בת דליה, חיה עדי מרים בת שולמית רחל. אסתר
,  ובריאות משפחת לוי: להצלחה ופרנסה, כל הישועות ליחזקאל מאיר בן שפיקה. מרסלה

ש  ''להצלחת התורם בעילו. שלום בן עבדל, צביקה בן גאולה, אריה יהודה בן חנה מלכה
 ש''ברהוג

 .אלכסנדר בן חיה, אורלי בת ילנה. בני תהילה, יהושע, שלמה, ישראל: לחזרה בתשובה
 036766049: טל 22:30 - 21:00: ה-א: שדכנית

  22:45 - 22:00בשעה ' ד', ג', בימים א" חסדי דוד"שידוכי 
052-7179846 

 ניתן לפרסם ספרים בתוכנת אוצר החכמה ועוד 

 .שחרית תפילת עד בשינה לשקוע
 ,אחת בבת אותוהעירו ורעמים ברקים של עצומים קולות
  היה נדמה ,מאד התחזקו הקולות ,ממקומו בבהלה קם שמעון

 בכותל שהיו האנשים כל .מרחוק שופר קול שומע שהוא גם לו
  הוא גם ,להסתתר מקום מחפשים ,בבהלה רצים התחילו
 השופר קול .לאן בדיוק לדעת בלי רץ כולם כמו ,לרוץ התחיל
 שמע ',בא המשיח כנראה' .אותו אחז גדול פחד ,מאד התחזק
 את האיר ועצום גדול אור אחד ברגע .זועק תימני יהודי איזה
 לראות היה אפשר אי ,למעלה עיניו את הרים שמעון ,היקום
 כולם ,לגמרי אותו סנוור מהשמים שבקע העצום האור ,כלום
  לאן ידע לא אחד אף ,הכותל ברחבת מפוחדים שם עמדו
 את החרישו ורעמים ברקים ,ונורא עצום היה האור ,ללכת

 שכולם עד זמן עבר ,בעולם נשמע חזק שופר קול ,האוזניים
 ,עצום מבנה אט אט יורד ומשם נקרעו השמים איך לראות יכלו

 העיניים .גבוהותאש בלהבות עטוף ,יקרות באור ומאיר מפואר
 ירד 'השלישי המקדש בית' ,לשמים נשואות היו כולם של

 דפק שלו הלב ,מהופנט עמד שמעון .הארץ לכיוון במהירות
  לבורא אדירה אהבה ,אצלו בער בפנים משהו ,מהתרגשות

 .הפוגה ללא ממנו זלגו אושר של דמעות ,בתוכו נכנסה עולם
 באויר נשמעה זה במקום ,פסקו והרעמים הברקים לאט לאט

 בית ,כולו בעולם השתרר שקט ,ומתוקה ערבה מנגינה העולם
 של המסגדים עמדו שפעם איפה בדיוק ,לקרקע הגיע המקדש
  הגיעו אדם המוני .אחד ברגע פורח לאבק שנהפכו הערבים
  השכונתי במקווה לטבול הספיקו שכבר אלה ,הכותל לרחבת
 ביניהם ,האנשים שאר ,המקדש למקום במהירות עלו שלהם
 לבית להיכנס שיוכלו כדי לטבול השילוח למעיין צעדו ,שמעון

 טבל ,נדחף שמעון ,גדולה היתה במעיין הצפיפות .המקדש
 מלאות היו הדרכים כל .המקדש לבית במהירות ויצא ,במהירות

 סיפר מישהו בדרך ,והסוגים המינים מכל יהודים כולם ,באדם
  איראן ושנשיא ,מירושלים פתאום ברחו הערבים שכל ששמע לו

 הוסיף לשיחתם שהצטרף מישהו ,הלילה בתחילת התאבד
 תעמוד שארצו האזרחים כל בשם הודיע ב"ארה שנשיא

 שלום על הכריזו ערב מדינות כל ושגם ,היהודים של לשירותם
 ,המקדש לכיוון במהירות התקדם שמעון .ישראל עם מלא
 עצום אור ,והדר הוד כולו ,הבית הר במרכז עמד הגבוה הבנין
 ,המקדש של באורו מוארים היו השמים ,ממנו בקע ונורא

 ,השם ויראת אהבה של עז רגש בלב הרגישו כולם האנשים
 בית פתחעד אושר ובתחושת גיל ברגשי צעדו יחד כולם

 .המקדש
 וכבשים פרים כמה טובים מאנשים לקנות הספיק בדרך

 כמות הביאו זריזים אנשים ,המקדש בבית אותם להקריב
 קורבנות וחייב שרוצה מי לכל שיהיה כדי בהמות של ענקית
  בא' :לו וחיכה שעמד אביו אותו פגש למקדש בכניסה .בשפע
 ',נכון' ',עבודה הרבה לנו יש ,כהנים אנחנו' ,לו אמר ',שמעון
  פסעו יחד .'כהנים שאנחנו שכחתי איך' ,בשמחה נזכר שמעון

 אותם קיבל ',שבאתם יופי' ,במקדש מהלשכות לאחת במהירות
  הוא דקות כמה תוך .'עבודה הרבה לנו יש' ,כהן דוד 'ר בשמחה

  הם ,הכהנים לעבודת שקשורות ההלכות כל את אותם לימד
 

  חכמה בו נכנסה איך הרגיש שמעון ,במהירות הכל הבינו
 .עמוקה והבנה יתירה

  הם לעזרה בדרך ,הדור גדולי ישבו כבר הגזית בלשכת
  גדולי כל את אחד בשולחן לראות הספיק הוא ,שם עברו

  ,העזרה פתח עד במהירות פסעו ואביו הוא .הדור ומאורי
  כמה אביו את שאל הוא ,לבן זקן עם יהודי עמדשם

הולבשושהםלפנילא,להיכנסאושרוהםבסוף.שאלות
  הוא אחת בבת ,העולם בפסגת הרגיש שמעון .כהונה בגדי

 את הרגיש הוא אחת בבת ,הקרקע מעל טפח התעלה
  ברורות היו העולם חכמות כל פתאום ,הבורא של גדלותו

  של האדירה גדלותו ואת היקום סודות את הבין הוא ,לו
  בורא את לעבוד בגופו התפשט עז רצון ,העולם בורא

  .הכבוד בכסא נוגע כמעט ,גבוה גבוה הרגיש הוא ,העולם
  שאין במתיקות נשמעה הלווים שירת ,בעזרה עמד הוא

  לא שהוא וטהורים עדינים בתווים שירה קולות ,כדוגמתה
  חוויה חש הוא ,הקרקע מעל גבוה אותו העלו קודם שמע

 .עצומה רוחנית
  הסתובב הוא ,מאחוריו מוכר קול פתאום שמע הוא ',שמעון'

  ',פה עושה אתה מה' ,הטוב חברו דני זה היה ,אחורה
  במקום ,ענה לא דני .'כהן לא הרי אתה' ,עליו צעק שמעון

  פתאום ,קורה מה הבין לא שמעון ,גדול בצחוק צחק הוא זה
  כל ,נבהל שמעון ',זה מה' ,המקדש בית בכל חושך נהיה גם

  הרגיש הוא ,ממנו נעלמו הגבוהות הרוחניות התחושות
  בית שנבנה קודם של האפלים לימים חזר הוא כאילו

 את שוב שמע הוא ',שמעון' .בו נכנס עמוק צער ,המקדש
  לא ,העיניים את פתח שמעון .'כבר תתעורר' ,דני של קולו
  ,ומיותם חשוך אבנים כותל רק .לווים שירת ולא מקדש בית

 ספר ,בעצב לעצמו לחש הוא ',חלום היה רק זה כנראה'
  בפסוקים בדיוק ,פתוח היה לכותל איתו הביא שהוא הקינות
  ציון-הר ...עינינו חשכו ...לבנו דוה היה זה על' האלו

  זה על ,מעיניו זלגו דמעות ,אחח ."בו הלכו שועלים ,ששמם
.לבנודוההיה

)מועדים/ ב"חואדברההאמנתי (

 תענית -פלא יועץ 
  אלא ,להתענות צריכים אנו בלבד והעוונות החטאים על ולא
  צריך ,לבניו או לו ,תורה של לכתרה לזכות שרוצה מי גם

  יום ארבעים שהתענה המלך בשלמה מצינו שכן ,להתענות
  שבתחילת רבתי ם"מ על שדרשו כמו ,לחכמה לזכות כדי

  התענה יוסף שרב )א ,פה מ"ב( ס"בש אמרו וכן .משלי
  דאקריוה עד ,מאה ועוד ארבעים ועוד תעניות ארבעים

  לנו שכן-וכל .'וכו זרעך ומפי מפיך ימושו לא )כא-נט ישעיה(
  שצריך ממנו הטוב מונעים שחטאתינו חטאות המלאים
 :לנו האלוקים יתעשת אולי ,להתענות

  כח לנו תנו אנא ,היקר הקוראים לציבור פונים אנחנו
  דרכי" והעלון ח"הגמ 'כולל'ה החזקת להמשך ויכולת
  הללו למטרות קודש יהיו שההכנסות משתדלים אנו ."חזקיה

 !עליון מפי תבורכו .'וכדו נקיון ,מזכירות הוצאות לנו ואין
  בת זילפה זהבה ,מילה'ג בת מרגלית לרפואת להתפלל נא

  ,שלום בת שרה ,חוה בת שושנה ,יצחק בן שלמה ,שושנה
 .מזל בת ומרים אסתר בן בנימין ,מרים בת שושנה

  בת לטליה הגון ולזווג להצלחה .לוי משפחת להצלחת
 .פורטונה מזל בן מיכאל לישי הגון לזווג .שושנה

ללל

ה  ''ורגיה זצוקללה'ג רבנו עובדיה יוסף בן ג''ע רשכבה''נ מרן ג''לע
 ל''הרב יעקב יוסף בן מרגלית זצוק

  .עזיזה בן נעים ,צבי בת דבורה ,דב יששכר בן שבתאי נ''לע וכן
  צלח ,רחל בת נורי ציפורה ,רביבו סעדה בן משה .דבורה בן אליהו

  בן יאיר ,שרה בת מיכל ,מנחם הרב בן משה הרב .מועלם שמחה בן
  ,סמדר בן שי משה ,שמחה בן משה ,והר'ג בת אילוז פרחה צביה
  פריחה פאני ,צביה בן יאיר ,סולטנה בן דוד יצחק ,חנה בן שמעון

  בן הרב ,מרים בן דניאל ,הלן בן מאיר ,טליה בן רותם .מסעודה בת
  ובנימין ריחנה בת צדיקה ,גהר בת כוכב ,מזל בת דליה ,חנה בן ציון
 ריחנה בן

תפילת רבים לא חוזרת   
 : ריקם

נא להתפלל על זוגות שלא  
זכו לזרע של קיימא כעשרים  

יחזקאל בן מהין  : שנה
, ת בת שרהַכְרְּכמיורעייתו 

,  מנשה בן טובה ורעייתו
יצחק  , הרצל בן כתון ורעייתו

בן תמר ורעייתו דוד בן 
שושנה כמסנה ודליה שרה  

 .בת שפיקה
 ירון מנשה בן פנינה ורעייתו
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פניני בית לוי
שע"י בית הכנסת "בית לוי" רח' יוסף חכמי 48, מדורגי בית וגן ירושלים

דברים

בס"ד

394 מס'  ן  ו גלי
יציאת שבת: י־ם 20:03, ת"א 20:06

מה הפסדנו בחורבן?
מסופר על זוג הורים שלא זכו לפרי בטן במשך 20 
שנות נישואיהם. בשנה ה-21 האישה גילתה שהיא 
כ-“הריון  הריונה  הוגדר  הסכנה  מפאת  בהריון. 

בסיכון“.
בחוץ  שהמתין  לאב  הרופא  ניגש  הלידה  בשעת 
ואמר לו: ”ראה הלידה הסתבכה אני יכול להציל או 
ידע  לא  האבא  תחליט!“  התינוק  את  או  האם  את 

מה לעשות וביקש לשאול את האישה. 
האמא ללא היסוס הודיעה שללא הילד אין ממילא 
טעם לחייה והתחננה שיצילו את הילד לו התפללה 
בנה  בשביל  חייה  על  שוויתרה  לאחר  שנה.   21
הבר- ביום  שהילד  מבעלה  ביקשה  הלידה  בשעת 

נאלץ  האבא  נשמתה.  לעילוי  קדיש  יאמר  מצווה 
השבעה  ביום  בעצב:  מהולה  שמחה  כאשר  לגדלו 
- נערכה הברית, ב- יום השלושים נערך פדיון הבן, 
וכל יום הולדת של הילד נערכה במקביל האזכרה 
יום  הגיע  והנה  למענו.  עצמה  את  שהקריבה  לאם 
זה  הרי  מתוחה  האווירה  באולם  שלו,  מצווה  הבר 
יום האזכרה ה- 13 לאמא היקרה, יום בו בנה היחיד 

יאמר קדיש ויקיים את צוואתה.
 האבא נותן לילד לעלות חזן בערבית אין עין שלא 
האבא  ניגש  הקדיש  לפני  התפילה.  במהלך  דמעה 
הצוואה  קיום  של  החשיבות  את  לו  ומסביר  לילד 

ומתחנן לבנו שיאמר את הקדיש עם רגש...
שום  וללא  במהירות  קדיש  ואמר  חזן  עמד  הילד 
בסיום  מאד  עליו  וכעס  התעלף  האבא  רגש. 
קטן  משהו  עשית  לא  ”מדוע  בו:  נזף  החגיגה 

לאימא שלך?!“
הכבוד  כל  עם  ”אבא!  רוח:  בקור  לו  השיב  והילד 

אתה מכיר אותה, אני לא!“
ילד כזה מעלה את חמתו של כל בר-דעת, הייתכן 

שכך יזלזל?!...
זהו המשל, והנמשל פשוט ונוקב:

גם אנחנו כאותו ילד. בית המקדש נחרב וה‘ השליך 
נמות  לא  שאנחנו  כדי  ואבנים  עצים  על  חמתו 
אין  מדוע  בקינות.  דמעה  להוריד  מסוגלים  ואיננו 

רגש? כיון שאיננו מבינים מה הפסדנו...
אילו רק היה לנו מושג מה הפסדנו הכל היה נראה 

אחרת...

נלמד מהפרשהמין במינו אינו בטל

בזמן  עשיו  שצעק  דמעות  וחצי  שניים  שבשביל  מסביר,  המדרש 
גדולה  זעקה  ”ויזעק  שנאמר:  יעקב  ידי  על  הברכות  ממנו  שנלקחו 

ומרה“ - מהדמעות הללו באים הצרות והחורבן עד היום.
שואל ר‘ שמלקא מניקלשבורג:

כנגדו  שיש  דבר  (כל  במאה  בטל  או  בשישים  בטל  של  כלל  יש  הרי   
כמה  והרי  ממש),  בו  ואין  הוא  מתבטל  הדבר  מאותו  פעמים  שישים 

דמעות נשפכו מעם ישראל?!
 המדרש מתאר את הזוועות שהיו בחורבן הבית הראשון:

הייתה קבוצה שבכל בוקר נאספו לאכול בשר-אדם על מנת להחיות 
את  מקיימים  ומזה  לאכול,  גופה  מביאים  היו  יום  בכל  נפשם.  את 

נפשם.
יום אחד יצא מישהו לחפש אחר גופת אדם להחיות את נפשו ונפש 
חבריו, והנה הוא רואה את גופת אביו. פחד הבן שיאכלו את אבא שלו, 
מה עשה? החביא את הגופה מתוך מחשבה לקוברה לאחר מכן, חזר 

לחבריו ואמר: ”חיפשתי ולא מצאתי!“...
שלחו אחד אחר מהחבורה והביא.

בכל  חיפשתי  מצאת?  ”איך  ראשון:  שיצא  זה  שאל  שסיימו  לאחר 
השכונה ולא היה כלום?!“...

אמר לו המוצא: ”באמת היה קשה, מצאתי אותה מוחבאת...“ ותיאר 
לו בדיוק היכן שהחביא את אביו... הוא אכל את אבא שלו...

הזה?!  הבן  שפך  דמעות  כמה  לעצמנו,  נתאר  אך  לדמיין  אפילו  קשה 
כמה דמעות שפכה אימא בשעה שלעסה את בשר בניה?!

אחד  תבחרי   - לה  אומרים  היו  והנאצים  ילדיהם  מסרו  נשים  בשואה 
משלושת בנייך, והיא לא יודעת במי לבחור. וכי לא ירדו דמעות?!

במסעי הצלב אבי המשפחה היה שוחט את בניו ואשתו ומתאבד כדי 
שלא ישתמדו. האם לא ירדו דמעות כמים?!

אז מדוע כל הדמעות שלנו לא מבטלים את השניים וחצי דמעות של 
עשיו?!

התשובה כואבת אך נכונה היא:
הכלל של בטל ב-שישים הוא נכון לגבי מין בשאינו מינו (דהיינו שמה 
שהתערבב ב-שישים הוא לא מאותו הסוג) אך אם זה מאותו המין – 

איננו מתבטל.
במילים  הברכות,  את  ממנו  שלקחו  על  דמעות  והוריד  בכה  עשיו 

אחרות: שחשבון הבנק שלו יכל לגדול ולא גדל...
בזמן שאיננו  על שטויות: פרנסה, בריאות, עבודה.  אנו בוכים  גם  וכן 
מבינים שאם נצטער על גלות השכינה ויבוא גואל, כל הצרות ייפתרו 

לנו...
אינו  במינו  מין   - כלל  ויש  עשיו,  של  כמו  הוא  היום  שלנו  הבכי  הרי 

בטל...
בברכת שבת שלום,

רב בית הכנסת

כניסת שבת: י־ם 18:50, ת"א 19:05



סיפור השבוע

בבעיה.  קצת  הייתי  באב,  תשעה  מגיע  כשהיה  שנה,  בכל 
מדובר היה ביום שבו אנחנו אמורים להתאבל על חורבן בית 
המקדש. יום שבו אנו לא אוכלים, לא שותים, לא נועלים נעלי 
הייתי  שנה  בכל  ומיוחדים.  שונים  אבל  מנהגי  ונוהגים  עור, 
מגיעה לבית הכנסת לשמוע את מגילת-איכה, שמקוננת על 
חורבנה של ירושלים, אך בכל פעם מחדש הייתי מוצאת את 

עצמי מרחפת במחשבותי לאיזורים אחרים לגמרי.
מתנתקת  הייתי  אני  המקדש,  בית  על  קורא  היה  החזן  בעוד 
לחלוטין, מתכננת את חופשת הקיץ שלי, שמחה על שנגמרה 
גם  בקלות  יעבור  שהצום  מקווה  סתם  או  המבחנים,  תקופת 

השנה.
בתחילת שנות העשרים של חיי, עבדתי בתור מורה ומדריכה 
גדרה.  ליד  ממוקם  שהיה  ’בת-חצור‘,  באתר-הקארוונים 
חדשים  עולים  אלפי  שאיכלסו  קארוונים,  היו 700  שבו  אתר 
’יד-שבתאי‘  בבית-הספר  כמורה  עבדתי  בבקרים  מאתיופיה. 
הצהריים  אחר  ובשעות  העולים),  למדו  (שם  שבאשדוד 

והערב עבדתי כמדריכה באתר עצמו.
הובאו  שבו  מבצע  שלמה“,  ”מבצע  לאחר  קצר  זמן  זה  היה 
היה  אוירית.  ברכבת  מאתיופיה,  יהודים   14,500 בערך  לארץ 
לראות  הופתע  בארץ  הציבור  וכל  ומיוחד,  מרגש  מבצע  זה 
מהעם  ’נתלשו‘  שלמעשה  יהודים  פה  מסתובבים  שפתאום 

שלנו לפני שנות דור.
ניכר היה שהם יהודים. הם שמרו שבת, הכירו את רוב החגים, 
היה  ברור  אך  אדוק ושמרני,  באופן  יהודית  מסורת  על  שמרו 
כל  במשך  שעברו  הנתק  כנראה  להם.  ידוע  היה  הכל  שלא 
השנים הללו, השפיע על עולם המסורת שלהם. במהלך הזמן, 
גיליתי כל כך הרבה חסכים בידע ההסטורי והמסורתי שלהם, 
הפערים  השלמת  על  דגש  אשים  לא  שאם  לעצמי  וחשבתי 

הללו, הקליטה שלהם בארץ לעולם לא תהיה שלימה.
על היהדות  ללמד  בכדי  בכל יום  ניכר  זמן  החלטתי שאקדיש 
עליה  ששמרו  כפי  בדיוק  נראתה  שבעבר  יהדות  ימינו.  של 

יהודי אתיופיה גם היום.
הגיע ראש חודש ניסן, והחלטתי להתחיל ללמד בכיתה על חג 
הפסח. ”היום ראש חודש ניסן, וזהו חודש שבו אנו חוגגים את 
משלושת  אחד  הוא  ”פסח  השיעור.  את  פתחתי  הפסח“,  חג 
לבית  לירושלים,  לעלות  היהודים  כל  נהגו  בפסח  הרגלים. 
המקדש“. אך בשלב זה, קפץ אחד התלמידים וקטע את דברי: 

”המורה, את היית פעם בבית המקדש?“
מה  ”לא,  מבולבל.  קצת  שהוא  הבנה  מתוך  אליו,  חייכתי 

פתאום, זה היה ממש מזמן!“
התלמיד התעקש, ואליו נוספו כמה זוגות עיניים: ”כן, בסדר, 

מזמן, אבל את היית שם? היית בבית המקדש פעם מזמן?“
שוב חייכתי, הפעם קצת מבולבלת. חשבתי לעצמי, מה הוא 
להסביר  החלטתי  לו?  קשה  שלי  העברית  אולי  מבין?  לא 
הרבה  לפני  ממש  ממש  היה  זה  פתאום,  מה  ”לא,  בבהירות: 
מאד שנים. לפני הרבה הרבה זמן!“, קיוויתי שהפעם הבהרתי 

את עצמי כראוי.
בהמולה  ושאלו  אליו,  הצטרפו  התלמידים  שאר  כעת  אך 
ביחד: ”אף פעם לא היית שם?“, ”המורה, איך זה להיות בבית 

המקדש?“, ”איך נראה בית המקדש?“
בית  אין  ”תקשיבו,  הרוחות,  את  להרגיע  ניסיתי  ”שקט!“, 
אין!  היום  אבל  שנים,  מאד  הרבה  לפני  מקדש  היה  המקדש! 
היה  לא  שלי  אבא  שם,  הייתי  לא  אני  נשרף!  הוא  חרב!  הוא 

שם, סבא שלי גם לא! כבר אלפיים שנה אין בית המקדש!“.
ורצו  חפציהם  את  אספו  הם  הספר,  בית  פעמון  כשצלצל 
לגמרי.  ומבולבלת  מותשת  הספר  מבית  יצאתי  אני  הביתה. 
בית  אל  אותי  שהביא  באוטובוס  עמדתי  שלמחרת,  בבוקר 
אותי.  הטרידו  ולא  כמעט  האתמול  יום  כשאירועי  הספר, 

למעשה, כמעט שכחתי לגמרי מכל הסיפור. 
כשהגיע האוטובוס לתחנה שלי, ירדתי ממנו והתחלתי לצעוד 

בשלווה לכיוון שער בית הספר.
מבוהל.  קצת  במבט  פני  את  קיבל  בשער  שעמד  השומר 

זעקה קורעת לב
”תגידי“, הוא פנה אלי, ”מה קורה פה היום? יש לך מושג?“ 

”למה?“, שאלתי אותו, ”מה קרה?“
הוא לא ענה לי, ורק הצביע לכיוון פתח בית הספר.

עולי  של  קטנה  לא  התקהלות  שם  וראיתי  מבטי,  את  הרמתי 
אתיופיה מבוגרים, כנראה הוריהם של התלמידים שלי. מה הם 

עושים פה? ועל מה כל הצעקות שלהם?
שהבנתי,  האמהרית  מעט  מתוך  להבין  מנסה  אליהם,  ניגשתי 
לו  השתרר  פתאום  אליהם,  כשהתקרבתי  הרעש.  כל  מה  על 
יותר,  טובה  ברמה  עברית  שידע  המבוגרים  אחד  גמור.  שקט 

שאל אותי: ”את המורה של הילדים שלנו?“
”כן“, עניתי, ”מה קורה פה, אדוני?“

שמלמדת  שהמורה  לנו  ואמרו  הביתה,  אתמול  חזרו  ”הילדים 
יכול  מי  בירושלים.  בית-המקדש  שאין  להם  סיפרה  אותם, 

להגיד להם דבר כזה?“ הוא הביט עלי במבט כועס.
שהם  הרגשתי  המקדש,  בית  על  דיברנו  להם.  אמרתי  ”אני 
קצת מבולבלים, אז הבהרתי שבית המקדש נשרף לפני אלפי 
כל  מה  על  הכל.  זה  בית-מקדש.  שום  לנו  אין  ושהיום  שנה, 

המהומה?“
הנציג שלהם השתיק את רעיו, ושוב פנה אלי. ”את בטוחה?“ 
המקדש  בית  אם  בטוחה?  ”מה  מדבר.  הוא  מה  על  הבנתי  לא 
החיוך  את  להסתיר  הצלחתי  לא  בטוחה!“,  שאני  ברור  חרב? 

מעל פני. איזו סיטואציה מוזרה, חשבתי לעצמי.
האיש שוב פנה לחבריו, ובטון דרמטי תרגם את דברי.

נראה היה שבשלב הזה סוף סוף הובן המסר, אך כעת התחיל 
מחזה שונה; אישה אחת נפלה על האדמה, השניה פרצה בבכי 
של  קבוצה  מאמין.  כלא  בי  הביט  לידם  שעמד  גבר  לב,  קורע 
מהירות,  מילים  בשקט,  ביניהם  לדבר  התחילו  גברים  שלושה 
הביטו  בצד,  עמדו  הילדים  להאמין;  ומתקשות  מבולבלות 
במתרחש במבוכה ניכרת; עוד אישה פרצה לפתע בבכי נרגש; 

בעלה ניגש וחיבק אותה.
עמדתי מולם, והייתי המומה.

קשה  שהיתה  איוב  בשורת  אליהם  הבאתי  כאילו  הרגשתי 
מנשוא. כאילו בישרתי להם על מותו של אדם אהוב. עמדתי 
המקדש  בית  חורבן  על  התאבלו  שממש  יהודים  קבוצת  מול 

שבירושלים!
לאחר כמה חודשים, שוב הגיע תשעה באב. עמדתי בפיתחם 
מורה  הייתי  בה  והתקופה  באוניברסיטה,  הלימודים  של 

ומדריכה נראתה לי אי שם רחוקה בתוך ההסטוריה.
הגעתי כמו בכל שנה לבית הכנסת, כולם כבר ישבו על הרצפה 
מגילת  את  לשמוע  וחיכיתי  האבלים),  בבית  שנוהגים  (כפי 
’ארחף‘  שבו  זמן  יהיה  זה  שנה,  בכל  שכמו  ציפיתי  כבר  איכה. 

למחשבות רחוקות, ואקווה לא להיות רעבה מדי בצום הזה.
הפסוקים  את  קראתי  ופתאום  החלה,  המגילה  קריאת 

הראשונים:
”איכה ישבה בדד... היתה כאלמנה... בכו תבכה בלילה, ודמעתה 
על לחיה, אין לה מנחם מכל אוהביה, כל רעיה בגדו בה, היו לה 

לאויבים“.
לא יכולתי שלא להיזכר באותו ראש חודש ניסן. במבטים של 
האימהות.  של  בבכי  ההורים.  של  בצעקות  הכועסים.  הילדים 
בשורה  לשמע  שהשתרר  בהלם  הגברים.  של  האומלל  בשקט 
יקר  אדם שהיה  מת  שכרגע  להם  כאילו בישרתי  כך קשה.  כל 

ללבם.
אמורים  אנחנו  כך,  בדיוק  שכך,  הבנתי  הבנתי.  הרגע  באותו 
על  לבכות  אמורים  אנו  באב.  בתשעה  המקדש  על  להתאבל 
היעלמות  על  להצטער  כולו.  בעולם  והשלום  האחדות  אובדן 
חורבנו  את  לכאוב  ישראל.  בארץ  מחיינו  והקדושה  השכינה 

של המרכז הרוחני והתרבותי, שאיחד את כל העם סביבו.
את  מחדש  חווה  אני  באב,  תשעה  כשמגיע  שנה  בכל  מאז, 
לימדתי  אני  אחד  שמצד  האנשים  אותם  את  ההוא,  המקרה 
אותם על היהדות שבארץ ישראל של היום, אך מצד שני, הם 
לימדו אותי שיעור משמעותי ביותר על יהדות עמוקה, יהדות 

שנמצאת מעל מושגי הזמן והמקום. יהדות אמיתית.



מה אשם קמצא?!
”אקמצא ובר קמצא חרבה ירושלים“ - על קמצא ובר-קמצא חרבה ירושלים.

הגמרא במסכת גיטין (נה:-נו.) מביאה סיפור:
פעם אדם שהיה חברו של קמצא ובעל ריב של בר-קמצא עשה סעודה.

אמר המארח לשמשו: ”לך ותזמין לסעודה את קמצא!“ הלך השליח והביא בטעות את בר-קמצא.
ראה בעל הסעודה שבר-קמצא יושב בסעודתו. אמר לו: ”האם בעל הבית אתה? מה מעשיך פה?! קום וצא!“

אמר לו בר קמצא: כיוון שבאתי, הנח לי ואתן לך תשלום עבור מה שאוכל ואשתה. אמר לו: לא.
ניסה בר קמצא למנוע מעצמו בושות וניסה לשלם מעבר למה שאכל. אמר לו: אתן לך מחיר מחצית סעודתך. אמר לו: לא.

מתוך ייאוש, אמר לו: אתן לך את דמי כל הסעודה.
אמר לו: לא.

לקחו בידו והוציאו מהאולם בבושה גדולה.
אמר בר-קמצא: כיוון שהיו שם חכמים ולא מיחו בו, הרי שהם הסכימו לכך. אלך ואסית בהם את המלך.

אמר לקיסר: מרדו בך היהודים.
אמר לו הקיסר: מאין לך?

אמר לו: שלח להם קרבן, וראה אם יקריבו אותו. הלך ושלח להם עגלה בת שלוש.
בבהמה  כמום  הפסול  נחשב  שאצלנו  מקומות  בעיניו, (אלו  אומרים -  ויש  בשפתיו  מום  בה  הטיל  הקורבן,  עם  קמצא  בר  כשהלך 

ואילו לגויים אינו נחשב מום). 
רצו חכמים להקריבה משום שלום מלכות.

אמר להם רבי זכריה בן אבקולס: יאמרו שבעלי מומים קרבים למזבח!
רצו להרוג את בר-קמצא, שלא ילך ויספר למלך. 

אמר להם רבי זכריה: יאמרו (עמי הארץ שאינם מכירים את הסיפור) שהמטיל מום בקדשים נהרג.
אמר על כך רבי יוחנן: ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו והגליתנו מארצנו.

במדרש איכה רבה, מסופר: שר‘ זכריה היה במסיבה שממנה נזרק בר-קמצא, וגם שם באה ענוותנותו לידי ביטוי - בכך שלא עמד 
לצדו של בר-קמצא, כדי שלא לעורר מהומה...

שואל המהר“ל: מדוע מאשימה הגמרא את קמצא בחורבן ירושלים, והלא הוא לא עשה שום דבר?!
והוא מתרץ:  שהייתה בעם ישראל שנאה חזקה ומושרשת, במצב כזה אנשים מחפשים בני ברית שיעזרו להם להילחם באחרים 

שהם שונאים אותם.
מדגיש המהר“ל שחברות מעין זו איננה חברות של אמת, אלא כזו הנובעת מרצון לנצח את השונאים (אחד עוזר לשני כדי לגבור 

על השלישי...).
כזו גם הייתה חברותו של בעל הסעודה עם קמצא – לכן אף הוא אשם בחורבן! חברות שכזו איננה רצויה לפני המקום ולמעשה 

מעידה על המצב החברתי הקשה ששרר בעם ישראל באותה תקופה והביא לחורבן.

פרפראות לתורה

פינת ההלכה - הלכות תשעה באב

אם חל ט‘ באב בשבת, אין דיני אבלות נוהגים בשבת, ומותר גם בתשמיש המטה.  א.  
ב.   תשעה באב שחל להיות ביום ראשון, רשאי ללמוד בשבת גם אחר חצות, בכל מה שירצה, אלא שטוב ונכון ללמוד בשבת אחר חצות 

בהלכות תשעה באב וללמד לרבים הלכות אלו.
תפלת  שלפני  ברכו  אמירת  לאחר  עד  השבת,  יציאת  לאחר  גם  הנעלים  עם  להשאר  מותר  ראשון,  ביום  להיות  שחל  באב  ג.   תשעה 
יום  של  החמה  שקיעת  עם  מיד  שברגליו  הנעלים  את  להסיר  צריך  ואינו  השקיעה)  לאחר  דקות   20 (כ-  שבת.  מוצאי  של  ערבית 

שבת, 
ד.   אחר צאת השבת, קודם קריאת מגילת איכה, מברכים על הנר בורא מאורי האש, ואין מברכים על הבשמים. ואם שכח לברך על הנר, 

יברך אחר כך במשך הלילה. 
ה.   תשעה באב שחל ביום ראשון, חולה האוכל בו לפי ההלכה, צריך להבדיל קודם אכילתו על הכוס, שאין לאכול עד שיבדיל על הכוס. 

ויכול החולה להוציא ידי חובה את בני ביתו בהבדלה זו, אף על פי שהם מתענים ואינם אוכלים עד הערב. 
תשעה באב שחל להיות ביום ראשון, הואיל ואי אפשר להבדיל במוצאי שבת, מבדילים במוצאי יום ראשון, שהוא מוצאי הצום.  ו.  

ז.   לענין הדחת כלי השבת במוצאי שבת שהוא ליל תשעה באב, במדיח כלים בוודאי שמותר, אלא שאפילו בלי מדיח כלים, אם הכלים 
מלוכלכים, ויש חשש לזוהמה ולסירחון במיוחד בחום הזה, מותר להדיח כלים, אף שידיו נרטבות במים שהרי אין מדובר ברחיצת 

ידיו לתענוג, אלא לניקוי הכלים.
ח.   כאשר צום תשעה באב נדחה ליום ראשון כמו השנה, מעוברות ומניקות פטורות מן התענית. וכמו כן בעלי הברית הסנדק המוהל 

ואבי הבן פטורים מהתענית בשנה זו ויכולים לאכול לאחר תפילת מנחה גדולה. (יביע אומר חלק ה‘ סימן מ‘) 
ערבית  התפלות,  בכל  נחם  לומר  ירושלים  מנהג  וכן  ירושלים,  בונה  בברכת  ”נחם“  תפלת  היחיד  אומר  באב  תשעה  ליל  ט.   בערבית 
אין  נחם,  אמרו  לא  אם  אולם  צבור.  השליח  בחזרת  ובמנחה  בשחרית  רם  בקול  נחם  לומר  צריך  צבור  השליח  וגם  ומנחה.  שחרית 

חוזרים.
י.   אין אומרים קדיש אחר קריאת התורה אלא לאחר סיום ההפטרה, אחר שחתם מגן דוד בסיום הברכות שלאחר ההפטרה. וכן מנהג 

ירושלים. וכן במנחה לא יאמר השלישי קדיש בין קריאת התורה להפטרה, אלא יאמר הקדיש אחר ברכות ההפטרה. 
יא.  נוהגים לברך בשחרית את כל ברכות השחר, כולל ברכת ”שעשה לי כל צרכי“. וכן הכהנים נושאים כפיהם בשחרית ובמנחה....
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