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 (טז, יח)לך בכל שעריך  שופטים ושוטרים תתן

 יום בבוא ישראל הכנסת את שופט הוא ברוך הקדוש : "דהנהכתב בספה"ק קדושת לוי
 של המדה את לעורר דלתתא אתערותא צריכין אך. וחסדיו רחמיובגודל המשפט
 מתנהגים למטה כשאנו חסד? של המדה אותו נתעורר מה ידי ועל. למעלה רחמנות
 מלמעלה גם זה ידי על אז זכות, לכף לדון מישראל איש כל על זכות ומלמדים בחסד

 .חסדים ישראל זרע כל על וגם עליו גם ומלמדים המידה אותו נתעורר
 ברכה להריק חסד שערי לפתוח העליון השער שלמטה במעשיו מעורר האדם כן, ואם
 לומר רוצה, שעריך בכל לך תתן ושוטרים שופטים שכתוב וזה. ישראל זרע כל על

 שלך השערים דהיינו, שעריך ידי על מעלה של המשפט ותכין תתקן בעצמך שאתה
 איש כל לומר רוצה ,צדק משפט העם את ושפטו וזהו. במעשיך ומעורר עושה שאתה
 זרע כל על וזכות צדקה ללמד צדק, משפט העם את לשפוט להתנהג עצמו את ילמד

 של במשפט זכאי בדין יוצא זה ידי ועל מעלה של השער מעורר האדם ואז ישראל,
 לו"  מודדין מודד שאדם במידה כי, מעלה

לזה ש"במדה שאדם מודד מודדין לו" והיות שאנו כבר נמצאים בימי חודש  בהקשר
 : עלי ורדיםאלול ותקיעת השופר כבר נשמעת באזננו, נביא מעניין זה מספר 

 לערב כדי השנה בראש בשופר לתקוע ציווה ה"הקב כי אומרת) א, טז( ה"בר 'הגמ
 ? בזה הביאור מה. השטן
 פרשת בתחילת דהנה מהאניפולי זושא רבי ק"הרה מאת" הזהב מנורת" בספרמובא
 אומות שהיו" י"וברש) ב, יט במדבר" (לאמר' ה צוה אשר התורה חקת וזאת" חוקת
 ". אחריה להרהר רשות לך אין' וכו בה יש טעם מה ישראל את מונין העולם
 אותנו מצערים העולם ואומות המצוה טעם יודעים אנו שאין לנו רע שזה נראה לכאורה
 ללא חוק שיש ישראל של לטובתם שזה מהאניפולי זושא' ר אומר, אולם, זה בדבר
) יא, ט ר"ב( ל"חז ואמרו" מידה כנגד מידה" בריותיו עם נוהג ה"הקב כי? ומדוע. טעם

". לו מודדים בה מודד שהאדם ובמידה בטלה לא מדה כנגד ומדה בטלו המידות כל"
 עמנו נוהג ה"הקב אף - הבנה ובלי שכל בלי ה"הקב של החוקים על שומרים אנו כאשר
 . זו במידה

 השטן באים. נסלחים ואנו השטן מתערבב כך ידי ועל בשופר לתקוע עלינו מצווה הוא
 הם: להם ועונה? הזה כדבר עמנו עשה איך ה"הקב לפני ומקטרגים העולם ואומות
 ". הבנה בלי" להם סולח אני גם לכן הבנה בלי שלי החוקים את שומרים
 שופר בחודש תקעו) "ה-ד, פא( תהילים נאמר כך ועל לישראל טובים שהחוקים נמצא
 משפט" זה י"ע כי לנו תעזור החוקים ושמירת" הוא לישראל חוק כי: חגנו ליום בכסה
 "יעקבלאלקי

 אשר? "ולמה, חוק זה" התורה חקת זאת לאמר משה אל' ה וידבר" הפסוק יובןזה לפי
 י"ע עוונות מוחל הוא למה והשטן ר"היצה לטענות לענות יוכל ה"שהקב" לאמר' ה צוה

 נהיה זה: הסבר לו יש עכשיו. הגיוני הסבר לכך שאין למרות, שופר תקיעת מצות
 לו.  מודדים כך מודד שהאדם ובמידה מ"מכ זו כי", משפט"

 הנאמר את שמבאר מות אחרי' בפ" סופר חתם"ה דברי את הביא קרלנשטיין ראובן רבי
 דוקא כי"? חוק" שזה כ"יו על כתוב מדוע" עולם לחוקת לכם והיה" כ"יו בפרשת
 אדם אם נשאל? הכיצד. שמכפר מה זה" חוק" בגדר היא כ"יו של שהכפרה הידיעה

 ומתפלל צם הרי אני, יכפר שלא למה, בטח יאמר"? מכפר כ"יו למה מבין אתה האם"
 למחול" חייב" עוד ה"שהקב להרגיש עלול כזה אדם... נעלים בלי הולך ועוד, שלם יום
, ומתפלל צם שהוא אפילו הרי, מכפר זה איך מבין אינו שבאמת יאמר אם אבל..., לו

 שהתורה אלא, כביכול ע"ברבש מרידה הרי זה, קטן חטא כל זה מה יודע הוא הרי אבל
 אז חוק שזה שמרגיש מי שאצל הפירוש זה. לו מכפר אכן זה אז, מכפר כ"שיו אמרה

 . חוק זהו התשובה ענין וכל. מכפר באמת זה
. שחמט לשחק' ניטל'ה בליל אותו לימדו, ילד בהיותו ישראל מגדולי שאחד מספרים
: יסודי כלל שיש לו אמרו, השונים הכלים של הצעדים כללי את לו שתיארו לאחר
 לשחק מוכן איני כ"א: אמר. להתחרט א"א. חזרה דרך אין מהלך שעושים לאחר

, ומוטעה שגוי מהלך עשה אם שגם יודע יהודי. יהודי משחק לא זהכי, הזה במשחק
 . בתשובה לחזור יכול הוא
) יט, קמז תהילים( שכתוב זהו. לו ויתכפר תשובה יעשה שחטא שמי אמר ה"הקב

' תשובה'ה את לנו נתן ה"הקב", לישראל ומשפטיו חקיו" כי? למה", ליעקב דברו מגיד"
 לא" שכליים לא דברים עושים אנו שגם כיוון? זאת עשה ומדוע, שכלי לא דבר שהיא
 .)כ שם" (ידעום בל ומשפטים גוי לכל כן עשה

 )עלי ורדים(
 דברי ויסלף חכמים עיני יעור השחד כי שחד תקח ולא פנים תכיר לא משפטתטה לא

 כ)-(טז, יט למען תחיה תרדוף צדק צדיקים: צדק
, בהקדם דברי המדרש "כל דיין שלוקח שוחד אינו מת עד שיורה בספר בן איש חי פירש

צדק בהוראתו". בביאור המדרש מביא מפי הרב נ"א ז"ל, על מה שכתב התנא "ועתיד 
אתה ליתן דין וחשבון" ומהו דין וחשבון? שהנה, ברוב דיני התורה יש פלוגתא וכמה 

אלוקים חיים, אלא שנפסק ההלכה כדעת אחד הצדדים. וא"כ שיטות, ואלו ואלו דברי 
אם אדם מעוות את הדין, יכול עפ"י רוב לטעון שפסק בזה כאחד השיטות בסוגיא. לכן, 
כשמגיע לבי"ד של מעלה שואלין ממנו קודם כל מה ההלכה ומה הדין בכל דבר ודבר, 

ה הפשט עושים עמו ולאחמ"כ עושים עמו חשבון שאם פסק כן איך עיוות את דינו? וז
 קודם "דין" שיורה מה הדין בדבר זה, ואח"כ עושים עמו "חשבון" למה עיוות את דינו.

גם כאן, כשחכם מקבל שוחד, ומפני השוחד פוסק כשיטה מסויימת בהלכה,  ואף
מגלגל הקב"ה שיבוא לפניו מקרה דומה, ושם לא יקבל שוחד, ויפסוק לפי האמת, ואז 

פלונית. וזה הפשט שכל דיין שלקח שוחד אינו מת עד  נסתם טענתו שפסק כשיטה
שיורה צדק בהוראתו הכוונה עד שיורה את הצדק באותו מקרה ואז נתפס בעוונו ממה 
נפשך. לפי"ז כותב הבן איש חי הביאור בפסוק הוא "ולא תקח שוחד וכו'" ואם תתרץ 

מקרה אחר את נפשך שאתה פוסק כאן כשיטה פלונית, תדע לך ש"צדק צדק תרדוף" ב
 ששם לא תקבל שוחד הרי תפסוק כפי האמת וייסתר תשובתך.

, שבוילנא היו כמה עגלונים שבסוף עבודתם היו מתיישבים יחד בעניין הזה מסופר
לבלות זמנם בבית מרזח, יום אחד, תוך כדי דיבורם ולהגם עלה על הפרק הנושא של 

 ספר לחבריו מה עבר עליו."עולם הבא", ונדברו ביניהם שהראשון מבניהם שמת יבוא ל
ברבות הימים חלה אחד העגלונים, כשבאו חביריו לבקרו הזכירו לו את ההתחייבות 
שלהם, ואכן הבטיח שיבוא לספר. אחרי כמה ימים אכן שבק חיים לכל חי אותו העגלון. 
ביום ה"שלשים", הגיע אל חבריו בחלום, לשאלתם, מה נעשה בדינו אמר שהכל עבר 

תם דינו מחמת ה"ויסקי", ומזהירם באזהרה חמורה שלא ישתו בסדר, אלא שנס
 "ויסקי" ואז ירווח להם. 

שאלו אותו, מה הבעיה ב"ויסקי", הרי היה לזה הכשר? ענה להם: כשהגעתי למעלה 
שאלו אותי לסדר יומי, ופירטתי להם, שאלו אותי למה לא השתתפתי בשיעור תורה? 

עירותי, ונוכחתי שזה מאוד קשה לשבת ולמה לא למדתי? עניתי, שכבר ניסיתי בצ
וללמוד, לכן לא למדתי. בהמשך השאלות, שאלו מה שתינו כשהיינו בבית המרזח, 
ועניתי שהכל היה עם הכשר כדת. ואז שאלו אותי מהם המשקאות אותם שתיתי, 
ומניתי אחת לאחת את כל הסוגים: יין, בירה, וכו' וכשאמרתי ששתינו גם "ויסקי", 

יך שתית ויסקי? הרי זה מר?!, עניתי להם שהם לא מבינים ב"ויסקי" כי שאלו אותי א
 רק בהתחלה זה מר וקשה אבל כשמתרגלים זה מתוק ביותר!

אמרו לי, א"כ, נפסק דינך לגיהנם! למה? שאלתי, ענו: כי עכשיו הרי אמרת שהנך יודע 
ר! שישנם דברים שבתחילה הם מרים וקשים אבל כשמתרגלים זה נהיה מתוק ביות

 (ציוני תורה)              א"כ היה לך להתרגל וללמוד כדי שיהיה לך מתוק ביותר! 
 ) יג יח( אלקיך' ד עם תהיה תמים

 פעם א"הגר גורל עשיית אופן ל"זצ מבריסק ז"מהגרי ללמוד זכה ל"ז ברלין חיים ר"הר
 הפסוק לו ועלה אחת פעם שעשה ואמר זה גורל פעם כבר עשה האם ז"הגרי את שאל

 (כרם חמד)        ".אלקיך' ה עם תהיה תמים"
 )טז יח( שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך. 

שומרים בכל שערי המח, בראיית ‘ להעמיד ז ק שצריך האדם“ק ובספה“בשלה תאאי
ו, כי “א מהקדמת מהרח“כ החיד“יכעוס, וכ אהעין ובשמיעת האוזן ובחוטמו של

שם עובר כל דבר, חוש הראיה, שמיעה, ריח, דיבור,  חמשת החושים הם שערים שדרך
לא ’ק שלזאת נאמר תיכף “משפט צדק, והאריך השלה ך לשפוטוהמישוש. ושם צרי

הוא נוגע וקרוב לעצמו לומר שדבר זה אין בו משום חשש  כיון שהאדם‘ תקח שוחד
היינו מנפשך ומיצרך, שלא ‘, לא תקח שוחד’מזהיר הכתוב  שמירת העיניים, לזאת

וא להכריע את המשפט הישר. השופט הוא הנשמה, והשוטר ה ישחדו את שכלך,
ה אינו צריך להעמיד שוטר עם רובה, יראת שמים שבנפש האדם “הקב היראת שמים.

השוטר, שמעורר את האדם, בכל מה שהנשמה אומרת לאדם שלא יעשה  הוא עצמו
כ יש להתפחד “שהיא השופט, אזי בא השוטר מדת היראה ומעורר שא כך וכך,
 דאיהו רב ושליט, וכן יראת העונש. ת“מהשי

האבן ‘ וכ וצריך לזה הכנה דרבה‘, בעליה לרגל היו צריכים להראות את פנינו לפני ה
ראה למדנו על  ל שבזה מובן סמיכת הפרשיות, דבסוף פרשת“שלמה משמלויא זצוק

כמה שבועות נזכה  שבעוד‘ יתן ה‘, פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדון ה‘ ג
בעל ‘ בא ליראות, וכ אלקינו, וכדרך שבא לראות כך‘ להראות את פני ה בחג הסוכות

דתיבת פני ‘ כתוב באות פ דבספרי תורה הישנים היה‘ לראות את פני’הטורים בפסוק 
דכשם שבא לראות כך בא ליראות.  לרמוז על פנים בפנים,‘, בתוך פ‘ גדולה וכפולה, פ‘ פ

באחד ששלח את בנו לישיבה  שהיה שלא נתבייש להראות את הפנים. וכמעשה
היה הבחור סופר את השבועות והימים  למרחקים לכמה שנים, וכשהגיע זמנו לביתו
ימים לפני הנסיעה היה ריב בין בני הישיבה  מתי יזכה לראות את אביו ואמו, אמנם כמה

ופצעים, ובא לפני האבן שלמה בבכיה, איך יסע  והכו זה בזה, ונתמלא פניו בחבורות
איך נפתח לפניך דר ’דסליחות ‘ אנו אומרים ביום א וכן[ריו עם פנים כזה... לבית הו

ושלח אותו לבית הרופא שימרח על הפנים כמה  ]‘שיחים מתוחים, באיזה פנים נשפוך
ליסוע לבית הוריו. ודחה את הנסיעה בכמה ימים עד שיתרפא  משחות ורפואות, שיוכל

 ויוכל להראות פניו.
להזכר  פעמים בשנה, לא היינו יכולים‘ והיינו עולים לרגל ג ק קיים“כך כשהיה ביהמ

להראות את הפנים  בערב יום טוב, אוי איך אני נראה, שהרי זה לא משחק, היינו צריכים
את הפנים לאבי ואמי,  ת, כמו אותו בחור שחושב לפני הנסיעה איך אראה“לפני השי

לפני העליה לרגל, היה האדם חדשים‘ או ג‘ כך במשך השנה אנו אובדים את הפנים, וב
אל תבא ‘, הראיני את מראייך’מאיתנו  ה מבקש“צריך לטהר את פניו בתשובה. כי הקב

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

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



 

ב 

ואיך נוכל לטהר את המצח? לזאת סמכו ענין  עם כובע על המצח, תראה לי את המצח.
העיקר מכאן והלאה להעמיד שוטרים על חמשת  לו פרשת שופטים, מה שהיה היה,

העונש ויראת הרוממות, לשמור הראיה והשמיעה והדיבור  ביראת החושים, להתלבש
תקופה במשקל ומשפט צדק, ולא יקח שוחד מיצרו, ולא יטה  והמישוש, לחיות איזה

להתחיל לפני יום טוב, אלא מעכשיו להתעורר, צדק צדק תרדוף,  משפט שמספיק
 )י רייזמן"הגרמ(  א נותן לך.“וירשת את המתנות הגדולות אשר ה למען תחיה

 מאוצרות המגידים  
 (יז, יא) ימין ושמאל לך יגידו אשר הדבר מן תסור לא

רבי שלום שבדרון זצ"ל, כידוע, הוציא לאור את הספר "דעת תורה" של סבו, 
זצ"ל, והוא היה זקוק לכסף להוצאת הספר. לשם כך התכונן ב'בין  המהרש"ם מברעזאן

הזמנים' של חודש ניסן, מיד אחר הפסח לנסוע לחו"ל, להיפגש שם עם נדיב אחד, 
 בתקוה שהלה יתרום להוצאת הספר.

אבל כמובן, לפני שנוסעים לחו"ל צריכים לבקש רשות מהמשגיח, איש אלוקים קדוש 
ל שהיה בבני ברק. לילה לפני הנסיעה, הגיע רבי שלום עם רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"

המזוודה, וכמובן עם כרטיס הטיסה, לבית חתנו, הרב אריאל בבני ברק, כדי להיכנס 
 בבוקר אל המשגיח, לקבל את רשותו לנסוע ולקבל את ברכתו.

ימים ספורים קודם לכן, בחול המועד פסח, היתה ברית בבני ברק לנכדו של רבי שלום, 
אשר המשגיח היה הסנדק, אבל רבי שלום לא השתתף בברית. כאשר נכנס אל כ

המשגיח לקבל את ברכתו, שאל אותו המשגיח: "הרי היתה לפני כמה ימים ס]ורים 
 ברית לנכד שלכם, ואיך יתכן שהזיידע לא הגיע לברית?

 השיב רבי שלום: "היה לי כאב רגליים, והייתי צריך לנוח קצת".
: "היה לכם כאב רגליים? אם כן כיצד אתה עומד כעת לנסוע שאל אותו המשגיח

 לאמריקה, הרי אתה צריך לנוח?"
שמע זאת רבי שלום, נפרד מהמשגיח, שב לבית בתו, שם המתינה לו הרעבעצין 
שליותה אותו לבני ברק, נטל את המזוודה, ואמר לה שחוזרים לירושלים הביתה. הרי 

 המשגיח אמר שצריך לנוח.
 אותו: "הרי הכל מוכן לנסיעה?!" והוא משיב לה: "המשגיח אמר..."היא שואלת 

רבונו של עולם, שמעתם כזה דבר? אני לא יודע מה אתם הייתם עושים, אבל אני יודע 
מה אני הייתי אומר למשגיח: "רב'ה, ברוך השם, עבר לי הכאב רגליים , אחרת לא הייתי 

 ה."יכול להגיע, ואני חש בטוב ויכול לנסוע לאמריק

אבל רבי שלום לא אומר הסברים. אם הוא שומע מהמשגיח שצריך לנוח, אז הוא נוסע 
 בחזרה לירושלים!

זמן לא רב לאחר מכן, הוזמן רב שלום להיות סנדק בברית שהתקיימה בטלזסטון. מגיע 
רבי שלום לברית, והנה הוא פוגש שם את אותו גביר, איליו תכנן לנסוע לאמריקה. 

ארץ עוד לפני פסח, ואם רבי שלום היה נוסע לאמריקה, הוא כלל לא הגביר הזה היה ב
 היה פוגש אותו!

מבהיל ומרעיד. מוראדיגע התפעלות. אם לא היה שומע לקול המשגיח הוא היה נוסע 
 לאמריקה לחינם.

אבל זה עדיין לא הכל. רבי שלום סיפר כי ברגע שבוטלה הנסיעה לאמריקה, הרי נותר 
התישב' מיד לכתוב את ה"לב אליהו". ואני אומר לכם: אם לא זה לו זמן פנוי, והוא '

 שרבי שלום ביטל את נסיעתו, לא היה יוצא ה"לב אליהו" לעולם!
אוי, למשגיח היו עיניים, אתם שומעים מה זה אמונת חכמים? מה זה לשמוע לדברי 

 (יחי ראובן)       חכמים?
 (יח, יג) תמים תהיה עם ה' אלקיך

מות ותצפה לו ולא תחקר אחר העתידות אלא כל מה שיבא עליך התהלך עמו בתמי
 קבל בתמימות ואז תהיה עמו ולחלקו (רש"י)

העולם מתנהל סביבנו במהלכים שאינם תמיד ברורים ומחוורים לנו, אין אנו יודעים 
וטוב לו"? וחידות סתומות ובלתי  -ורע לו", או, לחלופין, משום מה "רשע  -מדוע "צדיק 
 ין אלו הנן מנת חלקנו מדי יום ביומו.פתורות מע

מבאר רש"י, ובכך מדריכים  -מצוה עלינו התורה, התהלך עמו בתמימות  -תמים תהיה 
אותנו לשוח את קומתנו לפני אלקי השמים והארץ, לא לדרש במפלא מאתנו, לדעת 

 שכל מה שבא עלינו לטובתנו הוא, ולקבל זאת בתמימות.
 אמונה תמימה על אף הקושיות

אמונתנו מיוסדת על כך שהמצוות תבאנה על האדם שכר טוב, ואילו העברות תבאנה 
על ראשו את ההפך מזה. ואף על פי שפעמים אנו רואים שלצדיק רע ולרשע טוב, עלינו 

 לדעת בברור שהעולם מתנהל בצדק וביושר.
 וכבר צעק חבקוק הנביא (חבקוק ב, א): "על משמרתי אעמדה", ופרש רש"י: "עג עוגה
חבקוק ועמד בתוכה ואמר: 'לא אזוז מכאן עד שאשמע מה ידבר בי על שאלתי זאת, 

 למה הוא מביט ורואה בהצלחתו של רשע ומה אשיב אל הבאים להתוכח לפני'".
והקב"ה ענה לו (שם ד): "וצדיק באמונתו יחיה", כלומר: יכול אתה לשאול שאלות 

אבל תמיד עליך  -צליח להבין ולהקשות קשיות. לעתים תקבל תשובה, ולפעמים לא ת
 לדעת שהקב"ה עושה את הטוב והנכון ביותר, ולא לנסות לחקור ולהבין מעשי קל.

רבה של ירושלים, רבי יוסף חיים זוננפלד, נהג לרקוד בשמחת תורה יחד עם הילדים. 
אחד מאלו שזכו לרקוד ב'הקפות של הילדים' היה הילד אברהם ברגמן, אשר בסוף 

 מעשה הבא:ימיו ספר את ה
באחת השנים, לאחר שסיים רבים יוסף חיים לומר את "אין כאלקינו" נגש אליו 

 אברמל'ה הקטן, ובבישנות אמר: "רבי יש לי קושיא חמורה על הסדור"...
 ליטף רבי יוסף חיים את לחיו ואמר ברוך: "שאל בני".

מי כאלקינו? מי "מדוע אומרים קודם 'אין כאלקינו, אין כאדוננו', ולאחר מכן שואלים '
 כאדוננו?', לכאורה היה מתאים יותר לשאול קודם, ורק לאחר מכן להשיב?".

"ילד נבון, חייך אליו הרב, "אמשול לך משל שעל ידו תבין: כאשר אדם נכנס למערה 
ענקית הוא נתקל בחשכה מוחלטת. לכן מי שרוצה להכנס למערה וגם לזכות לצאת 

רכו סימנים בדמות אבנים גדולות, עמודים ממנה בבוא העת, צריך לעשות לו בד
 יצוקים וכיוצא בכך, וכשירצה לצאת יוכל להעזר בהם".

אלא נכנס  -"לעומת זאת, השוטה איננו חושב על המחר ואינו מכין לעצמו סימנים 
במהירות מבלי להשגיח, ורבים הסכויים שהוא יתקל בקשיים רבים, בשעה שיתעה 

 שאנשים כאלו אבדו את דרכם ומתו ברעב".ויאבד את דרך המלך. וכבר קרה 

"הסימנים הללו הם הבטחונות שבידי האדם, ובזכותם יצליח לצאת מבלי לטעות בדרך 
 ולשרוד את נפתולי החיים".

"אף אנו, ההולכים בדרכי החיים, חיבים לסמן סימנים שיסיעו לנו בהליכה הסלולה 
אלקינו, אין כאדוננו'. רק לאחר מדור לדור. הסימנים הללו הם ההצהרה הברורה: 'אין כ

שקבענו אותם במסמרות של ברזל, יכולים אנו לצאת בשלוה לדרך, ולנסות להבין 'מי 
כאלקינו, מי כאדוננו', שכן שאלות מסוג זה, מבלי קביעת האמונה עמוק בלבנו, 

 מסוכנות הן".
אני, כי לאחר מכן הביט רבי יוסף חיים באברמל'ה ברגמן במבט חודר ואמר לו: "רואה 

עתיד אתה בעוד זמן מה לעזוב את ירושלים, ובמשך שנים רבות לא תהיה כאן. אל 
תשכח להציב לך סימנים בדרכך, כדי שחלילה לא תסטה מן הדרך". הוא נאנח לרגע 

 ואחר שנה: "אל תשכח"...
ימים חלפו, אברמל'ה הצעיר בגר והיה לאיש, הוא נקלע לאירופה ושהה בה במשך כל 

ומוראותיה של השואה הנוראה חרוטים בבשרו. במהלך השנים הללו  שנות הזעם,
עמד לא פעם בפני נסיונות מרים. היאוש הנורא הביא אותו להעדיף את מותו מחייו. 
אך בכל פעם כזו, עלתה במוחו אותה תמונה של רבה הישיש של ירושלים העומד 

 יב לעצמו בדרכו.ומסביר לו, כדבר איש אל רעהו, אודות הסימנים שחייב הוא להצ
בזכות אותם סימנים, ובכוחה של האמונה הברורה שבערה בי "אין כאלקינו, אין 

 החזקתי מעמד. -ספר ברבות הימים  -כאדוננו" 
רבי יוסף יעבץ, שגלה עם גולי ספרד, שכתב שאל מול הנסיון הגדול בספרד, אשר 

לעמוד בגאון, העמיד לכל אחד את הבררה בין גרוש לבין התנצרות, הצליחו חלק 
 בשעה שאחרים לא הצליחו, וקבלו עליהם למראית עין את דת הנצרות.

והנה, באורח פלא התברר, כי דוקא האנשים הפשוטים, אשר בקושי ידעו לומר תהלים, 
הצליחו שלא לפול, עזבו הכל  -אולם אמונתם היתה יצוקה על יסודות איתנים 

העשירים והפילוסופים נותרו  מאחוריהם ויצאו לגלות, ואילו החכמים האנשים
בספרד, כשחלקם מצליחים לעמוד בנסיון וחלקם לא. שכן מי ששואל "מי כאלקינו", 
כבר מכניס עת עצמו לסכנה של אמונה, והמשובח ביותר הוא לעמוד ולומר "אין 

 כאלקינו"!
קוזאק חשוב, אשר הגיע לדרגה של שר בממשלת הצאר, רכש לעצמו סוס מיוחס 

 , הישר ממצרים, בעל תעודת יוחסין של עשרה דורות אחרונית.מגזע תרשישים
מאמץ רב היה כרוך בהעברת הסוס לרוסיה, אולם השר לא נרתע מן הקשיים, ולבסוף 

 הצליח להביאו, עמד ורחץ וקשט אותו בתכשיטים יקרי ערך.
באחד הימים נאלץ לנסוע לעיר אחרת. לקח אתו השר חיל ופקד עליו שהוא יהיה 

 שמירת הסוס בלילה, כאשר הוא עצמו יפרוש לשנה. ממונה על
כשירד הלילה והשר עמד לפרוש לשנה, הוא הזהיר את החיל שלא ירדם, והציע לו 

 שינסה לחשוב בשעת הארוכות הבאות מחשבות פילוסופיות.
נרדם מיד, אולם כעבור שעתים התעורר בבהלה. "מי יודע אם לא נרדם  הקוזאק

 החיל?" הרהר וקפץ מן המטה.
 הוא מצא את החיל ערני לחלוטין. "על מה אתה חושב?" שאל אותו.

"כאשר דופקים מסמר בעץ נהיה בו חור", גילה לו החיל את צפונות לבו, "ומהרהר אני 
 חור?".להיכן הלך העץ שהיה קודם לכן בתוך ה

 "המחשבות הללו חשובות ביותר", החמיא לו הקוזאק, "המשך הלאה ועשה חיל!".
כעבור שעתים שוב הגיע, הוא מצא את החיל יושב ומהרהר עמוקות, "במה תטריד את 

 מוחך כעת?" התענין.
והחיל משיב: "כשאוכלים בייגלה עם חור, נעלם החור תוך כדי האכילה, ואני מתיגע 

 החור?". לדעת להיכן נעלם
 "מחשבות שכאלו!", התפעם השר, "עוד תזכה לקבל העלאה בדרגה, "המשך הלאה!".

שעתים נוספות חלפו, ושוב חוזר השר להתענין בערנותו של החיל. קמטים במצחו של 
 השומר מעידים על מאמץ מחשבתי רב, ובענין רב הוא נגש ושואל: "מה עכשו?".

חשובה ביותר, מתפלא אני כיצד יתכן שאני "כעת", השיב החיל, "אני עסוק במחשבה 
 עומד פה כבר כמה שעות, ובכל זאת גנבו את הסוס?".

עמד על כך החדושי הרי"ם (הובא בספר פרחי רש"י): זהו סופו של העוסק במחשבות 
פילוסופיות, סופו שיגנבו לו את האלקים שלו מתחת ידיו, שכן מחובתו של האדם 

לאחר שהאמונה נטועה בו היטב, יכול הוא לנסות  להתהלך עם אלקיו בתמימות, ורק
 להבין על מה ולמה.

יש מקום לפילוסופיה ביהדות, אנו מוצאים את הרמב"ם שואל במורה נבוכים שאלות 
 פילוסופיות רבות, אולם כל מקומה של הפילוסופיה הוא רק אחרי האמונה התמימה.

 כניעה בפני הוראותיו של 'מגדל הפקוח'
יף כי יש הנוטים להפוך את המצוות לסגולות: זו סגולתה לשמירה, כאן המקום להוס

זו מביאה לעשירות, האחרת לזרע של קימא, ועוד כהנה וכהנה. אולם לא זוהי דרכה 
 של תורה.

הקב"ה מצוה אותנו להתהלך עמו בתמימות, מבלי לחקור אחר העתידות ומבלי לתור 
בידי מי שאמר והיה העולם,  אחר 'חכמות' באמונה, עלינו להניח את ה'מושכות'

 ולהכניע את עצמנו בפני ידו המכונת את העולם.
שיעור מאלף בענין זה ניתן לאברך חסידי, בשובו לביתו מחתונה משפחתית בארץ 

 ישראל, ומעשה שהיה כך היה:
מטוסם נחת בנמל התעופה בדנבר, ואחיו הצער של האברך בא לקבל את פניהם. אף 

ה התעופה שם, ובעוד הם משתרכים עם מזוודותיהם, אחד מהם לא הכיר את שד
 הציע האח שהוא ימהר אל הרב שחנה בחניון, ובעוד זמן קצר יבוא לאסוף אותם.

אולם הדקות חלפו בזו אחר זו,  -קאסין שמו, המתין לו במקום שקבע  לייזרהאברך, ר' 
 והאח איננו.

ספורט אפנתיות, בעל תוך כדי המתנתם נגש אליהם אדם לבוש חליפת ספורט ונעלי 
 ארשת קדורנית משהו ובקש: "כבוד הרב, האם אוכל לשאול משהו?".

הסיק האברך והנהן  -כנראה שאין אדם בכל נמל התעופה שנראה רב יותר ממני 
 בראשו, "בשמחה, מה רצונך?".

 האם אפשר ללכת לנחם אבלים בבגדים הללו או שעלי ללבוש חליפה?".
בש כשבאים לנחם אבלים", אמר האברך, "הנך יכול ללכת "אין הלכה כיצד צריך להתל

 כך, זה בסדר גמור".
 הוסיף האיש להקשות. -"ולהתגלח מותר לי?" 



 

 ג 

 "אין בעיה להתגלח, רק לקרובים בדרגה ראשונה אסור".
קאסין מבורו  לייזר, שרצה לגרום לאוירה נעימה יותר, הושיט את ידו: "שמי לייזרר' 

 פארק, ומי אתה?".
בארי סנגר, מוצאי משיקאגו, אבל בשבע שנים האחרונות אני מתגורר "אני 

בסינגפור. יש לי חברה גדולה יצור בגדי ספורט עם סניפים בטוקיו, סינגפור ושיקאגו. 
 הבסיס שלי הוא סינגפור, ולכן אני גר שם כעת".

אם קימת קהילה יהודית כלשהי בסינגפור, ובארי ספר על קהילה  התענין לייזרר' 
קטנה, המורכבת ברובה מאנשי עסקים כמותו, המשתדלים לעשות מה שהם זוכרים 

 מזכרונות ילדותם ב'היברו סקול'.
"אני משתדל להתפלל ככל יכלתי", אמר בארי, "אבל מעולם לא למדו אותי לנחם 

 אבלים".
 בעדינות מתבקשת. לייזרר'  "מה קרה? מי נפטר?" ניסה

"בת אחי הגדול, בת שש בסך הכל... נפטרה בפתאומיות מדלקת קרום המח... הם 
בשיקאגו... ורק קודם קבלתי את ההודעה... לא אספיק כבר להגיע להלויה, אבל אל 

 בית אחי אני מוכרח להגיע, כדי לנחם, ואני עולה כעת על טיסה לשיקאגו...".
באמת סליחה, אבל... אפשר אולי עוד שאלה קטנה? כיצד "סליחה, כבוד הרב, 

מנחמים במקום כזה? הלא הילדה היתה טובה... ופתאום היא נפטרה... ככה, מדלקת 
 קרום המוח, בחטף... האם יש ליהדות משהו לומר בענין הזה?".

"לא כתוב בתורה מה לומר", הסביר האברך, "אבל עצם העובדה שהגעת ממרחק אל 
נת להיות ביחד אתו, מעודדת אותו, תומכת בו בשעותיו הקשות ומשמשת אחיך, על מ

עבורו משענת. אם בכל זאת אתה חש צורך לומר משהו, אמור לו כי אנו מאמינים 
דלקת קרום שמאומה לא מתרחש בעולם מעצמו, אלא הקב"ה הוא מנהל את הכל, לא 

ה בלעדית של בורא המוח או מחלה כזו או אחרת בכוחם להמית אדם, אלא זוהי החלט
 העולם, ואנחנו מאמינים שזו ההחלטה הטובה ביותר. כך בדיוק צריך לקרות".

 "תוכל להסביר לי יותר, למה אתה מתכון?", מבט מבקש היה בעיניו בשעה ששאל.
האח והמכונית לא נראו באופק, והאברך, אשר בתחילה לא העלה על דעתו שיאלץ 

 להמתין כל כך הרבה, נאות להסביר.
"שים לב, כאשר נכנס לקוח לחנות בטוקיו, ומבחין שיש לו את כל מה שהוא צריך, 
האם מעלה הוא על קצה דעתו, שהמנהל יושב בסינגפור? ודאי שלא, אולם אתה יודע 
את האמת, אתה הוא מנהלה של החנות, וכל הקניות והמכירות מופיעות אצלך על 

 לקחת, את מי לשלוח ולהיכן".המסך בבית, ולפי זה אתה מחליט מה להזמין, מה 
"המוני מטוסים ממריאים ונוחתים, כיצד יתכן שהם  -המשיך  -"הבט לרגע החוצה" 

אינם מתנגשים זה בזה? בגלל מגדל הפקוח... שם נותנים הוראות מי ינחת ומי יעלה, 
 ומנהלים את שדה התעופה כולו".

מר שאין מגדל כזה... לפיכך, "גם מי שאינו יודע על קיומו של מגדל פקוח, אינו יכול לו
כאשר מתעוררות לאדם שאלות או קושיות, מותר לו לשאול, אולם גם אם לא יקבל 
תשובה, עליו לדעת שהכל מנוהל בדקדוק מופתי בידי הבורא יתברך, ואף אם אין כרגע 
תרוץ ברור, אמונתנו התמימה מחייבת אותנו להמשיך להכנע לפני הקב"ה מבלי הרהור 

 ילה".ופקפוק, חל
"בהיברו סקול למדו על זה, נדמה לי שאפילו קראו  -נזכר לפתע בארי  -"בצעירותי" 

 למה שאתה אומר בשם מסוים...".
 "אולי השגחה פרטית?", נסה האברך את כוחו.

 "כן, כן, כך בדיוק, השגחה פרטית!".
"אספר לך ספור מענין אודות השגחה פרטית, אותו שמעתי זה עתה בנסיעתי לארץ 

 ראל:יש
הוזמן ליטול בו חלק.  -ארגון תשובה גדול קיים סמינר בסוף שבוע, וכל הרוצה לבוא 

בין המשתתפים היה בחור שחום עור שישב בשקט והאזין לכל ההרצאות, לאחר מכן 
 נערכה במקום תפלת ליל שבת, ולאחריה הוזמנו אלו שרצו בכך להשתתף גם בסעודה.

עומד מן הצד ומהסס אם להצטרף לסעודה  אחד המארגנים הבחין כי הבחור הצעיר
או לא, הוא נגש אליו, הניח יד על שכמו ואמר: מה דעתך להצטרף אלינו? מתוכננת לנו 
 סעודה טעימה, שפע שירים, שיחות מענינות וגם הזדמנות להכיר עוד חברים חדשים!

, הוא "במהלך התפילה הבחנתי ששרו כאן איזהו שיר מענין -הגיב הבחור  -"אמור לי" 
התחיל במילים 'לכה דודי', אהבתי מאד את הניגון, האם בסעודה אתם מתכננים לשיר 

 אותו שוב?".
נשיר 'לכה דודי'  -"אם תשובה חיובית תעזור לך להחליט שאתה בא, אין בעיה 

 בסעודת ליל שבת".
 והבחור, נענה להזמנה והגיע.

עודה, ושוב הבחין למחרת, לאחר תפילת שחרית, שוב הוזמן הציבור להשתתף בס
 סוסי הבחור.יאותו מארגן בה

 הוא מהר לגשת אליו.
 "אבל האם גם היום אתם מתכוונים לשיר 'לכה דודי'"? -אמר הבחור  -"לא נעים לי" 

הסכים המארגן, והבחור שוב מצא את עצמו משתתף בסעודה -"אפשר לשיר" 
 ומתמוגג על הנגון.

הבקשה, ושוב התמלאה משאלתו של לקראת סעודה שלישית שוב חזרה על עצמה 
 הבחור.

 כשהסתימה השבת, ישב המארגן לשיחה אישית עם הבחור.
 "איך קוראים לך?" התענין באדיבות. -
 "מוחמד פארוק". -
 "אתה יהודי?". -"מוחמד?", איש הצות הנדהם הזדקף במקומו.  -
 "כן, בהחלט, למרות שאינני דתי בכלל". -
 שם כזה?". הם, כיצד קבלת-"אם כן, א -
 "אבי ערבי, אבל אמי יהודיה. ואם אינני טועה, פרושו של דבר שגם אני יהודי". -
 "כן, זה נכון. אבל האם אתה בטוח שאמך אמנם יהודיה?". -
"אמי ספרה לי שמוצאה ממשפחה יהודית. בצעירותה היתה מרדנית, ולא רצתה  -

בתי שהיא מתכוננת שום קשר עם היהדות או עם משפחתה. כאשר ספרה לסבי ולס
להנשא לערבי, הפצירו בה לעשות טובה אחרונה למענם. הם בקשו ממנה לגשת לבית 
העלמין העתיק בצפת, ולהצטלם ליד קברו של אחד מאבות המשפחה שלנו. אותו 

סבא רחוק היה רב גדול שחי לפני הרבה שנים, וסבי וסבתי נהגו ללכת ולהתפלל על 
 רה כלשהי.קברו, בכל עת שהיו זקוקים לעז

אמי החליטה שזו בקשה קלה לבצוע, ולכן הסכימה. התמונה שלה נמצאת אתי כאן".
זו  -מוחמד הוציא מכיסו תמונה מרופטת והראה אותה למרצה. "הצעירה שבתמונה 

אמי, לפני שנשאה לאבי. היא עומדת סמוך לקברו של אבי המשפחה שלנו. אולי תוכל 
 ולומר לי מי הוא היה?".לפענח את הכתוב המופיע על המצבה, 

המרצה בחן את התמונה ולא האמין למראה עיניו. הוא הכיר היטב את הכתוב על 
 מחבר 'לכה דודי'! -המצבה הידועה: "רבי שלמה אלקבץ" 

מוחמד הסכים להשתתף בסמינרים נוספים, ולא חלף זמן רב עד שקבל על עצמו 
 באמת ובתמים עול תורה ומצוות.

"כך מתנהל אדם המכופף את עצמו  -פורו המפעים יהחסיד את ססיים  -"רואה אתה" 
ל'מגדל הפקוח' ויודע כי ישנה בעולם השגחה פרטית על כל אחד ואחד, השומרת 

 ועוקבת אחר כל צעדיו..."
: "אין לך מושג, רבאיי, כמה עזרת לייזרבארי היה נרגש מאד, הוא הודה נרגשות לר' 

כדי שלא אפסיד את הטיסה", ונפרד ממנו לי! אני מצטער, אבל כעת עלי לעזוב 
 לשלום.

הציץ בשעונו. חצי שעת המתנה חלפה, ועדין אחיו הצעיר אינו נראה באופק  לייזרר' 
 מי יודע אם לא קרה לו משהו, חלילה? -עם מכוניתו! בני משפחתו היו דאוגים 
"הקב"ה  -ם אמר לה -. "אין צורך לדאוג" לייזראך חיוך רגוע היה נסוך על פניו של ר' 

משגיח גם עליו וגם עלינו בהשגחה פרטית". רגעים ספורים לאחר מכן, פסע האח 
הצעיר למולם. הוא התנצל על האחור, וספר כי התקשה למצוא את המפלס שבו חנה 
ונאלץ להסתובב הלוך ושוב, במשך מחצית השעה... כשבכל פעם השוטרים אינם 

 מאפשרים לו להכנס...
בגבו של האברך, הוא מיהר לברר היכן הטיסה לשיקאגו,  רטט של התרגשות חלף

 -וחפש אחר בארי שעדיין עמד והמתין לתורו: "דברנו על השגחה פרטית, הלא כן?" 
"מה דעתך על כך שאחי הלך להביא את הרכב, ובמקום שהענין  -אמר לו כשהבחין בו 

תך... וברגע יארך לו דקה הוא התמשך על פני חצי שעה תמימה, בה הספקתי לדבר א
 שהלכת הוא בא... וכי אין זו השגחה פרטית מופלאה?!..."

 בארי הנרגש הניח את מזודתו, אחר הליט את פניו בידיו ופרץ בבכי.
הנה כי כן, ב"מגדל הפקוח" שלנו מוחלטות כל מיני החלטות ומוכרעות כל מיני 

פעמים הכרעות. פעמים אדם שואל "מדוע?" ואינו זוכה לקבל על כך תשובה, ו
 שהתשובה כה ברורה ומחוורת, כפי שזכה לה אותו אברך...

 שלומה של מלכות שמים
הגמרא אומרת (עבודה זרה ד ע"א): "מה דגים שבים כל הגדול מחברו בולע את חברו, 
אף בני אדם אלמלא מוראה של מלכות כל הגדול מחברו בולע את חברו, והיינו דתנן 

פלל בשלומה של מלכות שאלמלא מוראה של רבי חנינא סגן הכהנים אומר הוי מת
 מלכות איש את רעהו חיים בלעו".

מבינים אנו, שאם לא היה מורא מלכות בעולם, היה כל אחד 'אוכל' את השני, אולם 
לכאורה קשה מדוע לגבי הדגים נאמר: "כל הגדול מחברו בולע את חברו", ולגבי 

 א "איש את רעהו"?האנשים לא כתוב ש"אדם גדול היה אוכל את הקטן", אל
אלא, שבאה הגמרא ומחדשת שבני אדם הנם גרועים יותר מבעלי החיים, שכן בעוד 
 אצל הדגים רק הגדול אוכל את הקטן, בני האדם היו אוכלים גם את החברים שלהם...

מבאר שגמרא זו רומזת למלכות שמים: "הוי מתפלל בשלומה של  רבי חיים מוולוז'ין
מלכות", צריך האדם להתפלל על שלומה של מלכות שמים. וכונת הדברים היא, 
שכאשר אדם נמצא בצרה, הוא מרגיש את עצמו מסכן ופונה לקב"ה שיושיע אותו, 

קלני  אולם עליו לדעת כי בשעה שאדם מישראל סובל, שכינה אומרת: "קלני מראשי
מזרועי" (סנהדרין פ"ו, מ"ה), בבחינת "עמו אנכי בצרה" (תהלים צא, טו), ולפיכך כאשר 
עומד האדם ומתפלל להושע מצרתו, מן הראוי שיתפלל גם על הקב"ה ועל השכינה 

 הנמצאת עמו בצרה!
רבי משה בצלאל, אחיו של האדמו"ר מגור, בעל ה"אמרי אמת", נראה במחנות 

 שמח.ההשמדה בשואה כשהוא 
כשהבחינו בכך הסובבים אותו, הם פנו אליו ושאלו אותו אם לא אבד, חלילה, את 
שפיות דעתו מן הצרות הנוראות, שכן איך יתכן שאדם הולך בתוך זוועות נוראות 

 שכאלו, ועדיין מחייך?
נענה רבי משה בצלאל ואמר, שמאחר שכתוב "עמו אנכי בצרה", ובשעה שאדם 
מישראל מצטער שכינה מצטערת עמו, הוא מנסה למנוע את צער השכינה ולכן 
משתדל להיות שמח... כזו היתה דרגתו באותן שנות אימה איומות, תחת להט החרב 

 המתהפכת!!...
 שלישית, הנוגעת לעניננו:אולם את דברי הגמרא הללו ניתן לפרש גם בדרך 

"הוי מתפלל בשלומה של מלכות", יהודי צריך כל חייו להתפלל ולשאוף, שמלכות ה' 
אצלו תהיה שלמה, ולעשות כל מאמץ כדי שאמונתו באלוקיו תהיה אמונה אמתית 

 ותמימה.
וכל זאת, משום "שאלמלא מוראה... איש את רעהו חיים בלעו", על אף שמלכות בני 

מנוע מצב של "איש את רעהו חיים בלעו", המציאות מוכיחה כי עדיין אדם נועדה ל
קיים פשע בעולם, ורק מי שמלכות שמים שלמה בקרבו ומקום שיש בו יראת אלקים 

 מצליח לשמור על עצמו שלא להדרדר ולחטוא. -
 יראת ה' היא אוצרו

מופלא  מושג כלשהו אודות יראת שמים אמתית של גאוני הדורות, אנו מוצאים בספור
 שארע לרבי ברוך בער מקמניץ בתקופת מלחמת העולם הראשונה.

בשנות המלחמה גלתה הישיבה לקרמנצ'וק ולאחר שנרגעו הרוחות, חזרו כולם דרך 
 וילנא לקמניץ.

באחד הימים נכנס חתנו של רבי ברוך בער לביתו, ומבט קצר על פני חמיו הספיק לו 
 "רב'ה, מה קרה?", חרד לקראתו. -   כדי להבין שמשהו איום ונורא התרחש.

    "נכשלתי", השיב לו ר' ברוך בער, "נכשלתי בגזל והכשלתי את העולם באשת איש". -
"מה זאת אומרת?" השתומם החתן למשמע הדברים החמורים. ר' ברוך בער ספר, כי  -

הוא נגש להוציא ספר כלשהו מן הארון, ולפתע הוא מבחין שספר זה שייך לבית 
   רמנצ'וק, והשתרבב בטעות לתוך הספרים, כלומר היה כאן גזל של ספר.הכנסת בק

אולם לא זו בלבד, אלא כששב מקרמנצ'וק דרך וילנא, צרפו אותו לבית דין לכתיבת 



 

ד 

גט, ומאחר שהוא פסול לכך משום היותו גזלן, נמצא שהוא הכשיל את העולם באשת 
בטעות, לא היה כאן גזל!", אולם כל "ככה?", נרגע החתן, "הספר הלא נמצא כאן     איש...

דבוריו לא הצליחו להשקיט את ר' ברוך בער, אשר יראת השמים שבערה בקרבו התלהטה 
ורתחה על הגזל ועל הכשלת העולם באשת איש, וכל נסיונות המשפחה להשיב את רוחו 

ה לפתע, באחת, הוא נרגע, ורוחו הסוערת שקטה, נראה היה כי אבן גדול   עלו בתוהו...
נגולה מעל לבו, והוא מיהר להסביר לבני ביתו, שהוא נזכר כי בנסיעה מקרמנצ'וק לוילנא 

 התנפלו עליהם רוצחים וכמעט הרגו אותם.
זוכר אני בודאות שעשיתי תשובה, נמצא שעוון הגזל  -ספר רבי ברוך בער  -באותה שעה 

 מכן, איננו פסול... כבר נמחל, ורק נותן לי להשיב את הספר למקומו, והגט שכתבתי לאחר
כשאדם זוכה לחוש ביראת שמים מעין זו ומלכות שמים אצלו תמימה ושלמה, הוא יזכה 
שלא להכשל ויצליח לעמוד בנסיונות שמזמן לו הקב"ה בחייו, וככל שיצליח יותר ויותר 
לטעת בתוך לבו את האמונה הצרופה בבורא העולם, כך גדלים הסכויים שתחום ה"בין אדם 

 לו יהיה במצב טוב יותר.לחברו" ש
שכן הפחד והיראה מפני היודע כל מעשי בני אדם וכל מחשבותם, והאמונה הצרופה בכך 
ש"אם יעשה המצוה יצליחנו שכרו, ואם לאו יכריתנו ענשו, הכל בגזרת עליון" (רמב"ן שמות 

 יג, טז), הם המעצורים בפני כל דבר שאינו טוב.
דרך התורה. כדגים, אשר כל חיותם מתאפשרת  הדרך שתסיע לאדם להגיע לכל אלו היא

רק במים, כך חיות בני האדם מתהוה כל עוד מחוברים הם לתורה, וככל שאדם קרוב יותר 
 יש בו יותר כוחות להתרחק מן הרע. -אל התורה 

ולואי ונזכה להדבק בתורה, לקנות בלבנו את היראה ולהגיע לדרגה הגבוהה של "תמים 
 ומתוק האור)(                     תהיה עם ה' אלוקיך"!

 
 "תמים תהיה"

"תמים תהיה עם ה' אלקיך" (דברים יח, יג), בכלל זה מה שאמר דוד המלך: "כל מצותיך, 
אמונה. שקר רדפוני, עזרני" (תהלים קיט, פו). ופרש המלבי"ם: יסוד כל המצוות שיאמין 

ובמצוותיו ולא יחקור עליהן ולא יסבור בהן סברות, רק יעשן באמונה. ורודפי דוד  במצוה
אמרו ששקר הדבר, אלא יש לחקור ולהתפלסף על עניני המצוות, ורדפוהו על השקפתו זו, 

 ובקש עזרה והצלה מהם.
וזו היתה תוכחת שמואל הנביא לשאול המלך: "נסכלת, לא שמרת את מצות ה' אלקיך אשר 

מואל א יג, יג). ופרש המלבי"ם: במה שחשבת להתחכם בשכלך על דבר ה', באמת צוך" (ש
נסכלת במה שלא שמרת מצותו. כי לא היה לך לפרש פרושים ולסבור סברות, רק לקיים 

 בתמימות כדבר הנביא.
כי עלינו לדעת, שהקדוש ברוך הוא קורא הדורות מראש, וידע כל המצבים והחשבונות, ועל 

אין לנו להתחכם וסבור סברות, אלא לקיים בתמימות צוויו, והולך בתום ילך מנת כן ציוה. ו
 ולסבא [מנובהרדוק] זצ"ל היה על כך ספור מאלף. בטח.

המלך קרא לשר האוצר. אמר לו: "מזה זמן רב מתנהל משא ומתן על הורדת מכסים להגברת 
ת המדינה הסחר המשותף עם המדינה הסמוכה, והבשיל לקראת חתימת הסכם. סע לביר

ותחתום על ההסכם שהתגבש. אבל הוראה אחת לי: יערכו שם נשפים ומסיבות לכבודך 
 ולכבוד הארוע, אל תגרר להתערבות על שום דבר שבעולם!"

שר האוצר נפגע: "וכי חשוד אני בעיני המלך כמהמר כפיתי? מימי לא התערבתי, על שום 
 דבר וענין!"

כבוד לממלכה. אבל יודע אתה, התושבים שם  איני חושד בך, ואני מקוה ובטוח שתביא
 חובבי הימורים והתערבויות, אל תגרר ותסחף!"

הבטיח, למרות שהדרישה נראתה לו מיותרת ואפילו פוגעת. נסע למדינה הסמוכה והתקבל 
בכבוד מלכים. החוזה נחתם בטכס רב רושם, ולאחריו הזמינו עמיתו שר האוצר למשתה 
שרים שנערך במיוחד עבורו. כטוב לב שר הבטחון ביין, הרים כוס נוספת לברכה: "אני שמח 

. למרות שחברי שר האוצר ניהל את המשא ומתן בסודיות, שכלכלות שתי המדינות יתאחדו
הייתי מעודכן בכל פרטיו. לא ממנו, אלא ממרגלינו במדינה הסמוכה! הם שתולים בכל 

 –עמדה, גם במשרד האוצר" 
"לא יתכן!" התפרץ שר האוצר, נפגע עד עמקי נשמתו. מרגל, בלשכתו? מוקף הוא ביועצים 

מונו! הביט סביבו, וראה פרצופים מגחכים, לועגים מהימנים, אי שמהם אינו מועל בא
לתמימותו. גם הוא היה מבוסם, והיין עלה לראשו. "תוכיח!" התריס בפני זר הבטחון 

 המבודח. "זו עלילת שוא!" החיוכים התרחבו לנוכח זעמו, והבעירוהו שבעתים.
ל הנה, יש שר הבטחון נענה לאתגר: "להוכיח? הרי לא אסגיר את האיש שלנו בלשכה. אב

 לי הוכחה. מה תאמר לך שידוע לנו, שיש לך כתם לדה אדמוני בצורת כוכב מחומש? אה?!"
 מלמול של הפתעה ליוה את דבריו.

 "הנה ההוכחה שהוליכוך שולל!" צהל שר האוצר. "אין לי שום כתם לדה!"
 תדהמה.

מול אלף אבל שר הבטחון נשאר זחוח: "יש, ואני מוכן להתערב אתך. מאה אלף רובלים 
 מארקים!"

 האוירה היתה מחושמלת.
"מוסכם!" הכריז שר האוצר. אם היה מתחמק, היו לועגים ושמחים לאידו. עכשיו, יוכיח 
להם שאין שום מרגל בלשכתו. אמנם המלך ציוה עליו שלא להתערב, אבל לא לכך התכון. 

 את זרועותיו.זו התערבות בלי שום סיכון, הפרכת עלילת שוא. חפת את השרוולים, הראה 
הסיר את המקטורן, התיר את העניבה, פשט את החולצה, התערטל מהגופיה, אין די בכך.

חלץ את הנעלים, פשט את  הפרצופים הספקנים עקבו בדממה. דה.יואין זכר לכתם ל
המצביא הודה בתבוסתו. בפרצוף   הגרבים, פתח את החגורה, השיל את המכנסים, אין.

שר האוצר חגג את נצחונו. לבש את בגדיו וחתם בכוס יין. שר  עגום סיכם, שהולך שולל.
"אני   הצבא שלח, והובאה מזודה מלאה מזומנים. מאה אלף רובלים בשטרות מרשרשים.

   פה בשליחות ממלכתית. את הכסף אתן למלכי", הודיע שר האוצר, וזכה להערכה כללית.
"מה זה", שאל   גיש את המזודה.שב לארצו, ונועד עם מלכו. הושיט את החוזה החתום, וה

פני המלך    "תשורה צנועה", התענו. "מאה אלף רובלים, דמי הזכיה בהתערבות".  המלך.
"אכן", הודה, "אבל    התקשחו: "אבל הוריתי שלא תתערב, בשום פנים ואופן! והבטחת!"

המלך   פר את העלילה והפרכתה.ילא לכך היתה כונת המלך. היתה זו התערבות בטוחה", וס
 –נאנח. "אם כך", אמר, "בוא ואספר לך מה באמת היה" 

 מה באמת היה? הלא הוא היודע, הוא היה שם!

סיפר המלך: "הגיע אלי נציגו של המלך מהמדינה השכנה. בישר    –והסתבר, שלא ידע 
שהמשא ומתן הוכתר בהצלחה והזמין אותי לטכס החתימה. הודעתי שלא אוכל לבוא, אבל 

 האוצר. הצותות מטעמו שקדו על ההסכם, וראוי לכבדו בחתימה. אשגר את שר
אמר לי: מלכי התכונן לתשובה זו, והורה שאבקש, שאם כבוד מדינתך יקר בעיניך, אל 

נפגעתי: שר האוצר לי טפש וסכל?   –תשלח את הטמבל הזה. הוא נושא לגיחוך בין לאומי. 
ניו בפני העובדות. שוטה הוא ופתי. אם ענה: הוד מלכותך עוצם עי   אין חכם ונבון כמוהו!

ישוגר אלינו, נצליח להשפיע עליו שיפשוט את כל בגדיו לעיני כל השרים, יעמוד מעורטל 
 לא יכול להיות, לא יתכן!   מגוחך!

    מוסכם.   אמר: מלכי הסמיך אותי להתערב. עשרה מליון רובלים מול עשרה מליון מארקים!
תי: המלך אינו טיפש, ולא יסכן עשרה מיליונים בחינם. איך חשבתי בדע   נד בראשו והלך.

יוכל להשפיע עליך להתערטל מכל בגדיך? גם אם אינך חכם במיוחד, אבל עד כדי כך?! 
והבנתי שאך ורק באמצעות התערבות. הטלתי עליך את השליחות, ואסרתי עליך להתערב. 

גם עשית עצמך ללעג ולקלס,    –גם עברת על צוויי    ועכשיו, ראה מה עשית.   והתחייבת.
וגם הבאת    –גם הצבת אותי במבוכה, איזה שר אוצר טיפש מניתי    –התערטלת לעיני כל 

ותשע מאות אלף   מאה אלף, וגרמת הפסד של עשרה מיליונים. נזק נקי של תשעה מיליונים
ו גורף הכל משום שהיית חכם בעיניך, והחלטת שהציווי אינ   –מארקים, עוברים לסוחר 

 והנמשל, כה מובן!  –ומוחלט. כי לדעתך בטל טעמו. כאילו אתה יודע הכל 
 –ואספר סיפור אמתי, שארע לפני כשנה 

בבית החולים בו אושפז לא מצאו לו מזור. נודע, שבית    אברך בן עליה חלה במחלה נדירה.
סמכים חולים אחד בארצות הברית מתמחה במחלת העיכול הנדירה הזו. שגרו את כל המ

 לפרופסור והוזמנו לבדיקות ולטיפול.
האברך אינו יודע אנגלית, אבל ארגון העזרה שם פעל להפליא. הצמידו לו אברך מקומי 
שהמתין לו עם כסא גלגלים ליד כבש המטוב ומשם לאמבולנס שהסיעו לבית החולים. וכבר 

 למשרד מנהל המחלקה שהמתין להם. התברר, שזו רופאה.
ר החזיקה בידיה את המסמכים וניהלה שיחה ערה באנגלית שוטפת מנהלת המחלקה כב

עם האברך המלווה. כנראה סיפר לה שזה בן ישיבה שתורתו אמנותו, והרופאה השמיעה 
משפט שנשמע כדברי התפעלות וקמה מאחרי המכתבה ונגשה אליו, הושיטה יד בהערכה 

– 
יעה הבהולה, מבית מבולבל היה מהכל. מהמחלה ומהפרדה ממשפחתו, מהטיסה והנס

החולים ומנהלת המחלקה שבידיה תופקד החלמתו. והיא מושיטה ידה בתום לב, אין זה מן 
 –ויש צדדים להקל  –הנימוס לסרב. ואולי תפגע, ותסתייג, ולא יטופל כאן כדבעי 

אבל חייך בנועם ואמר: "תתנצל בבקשה בשמי. תסביר שאין זה אישי. אנחנו מנועים 
 לנשים".מלהושיט יד 

 להפתעתו הלה לא אמר דבר. הפרופסור שבה למקומה בדומיה.
 "למה לא הסברת לה?!" שאל.

והאברך ענה: "כשהצגתי אותך ודברתי אודותיך, אמרתי שיש להתיחס אליך ברגישות, 
ובמדת האפשר לבקש מהאחים שיערכו בדיקות דופק ודם, כי הדת מגבילה אותנו במגע 

זאת לראשונה, ואינה מאמינה. היא תבדוק זאת. וקמה עם נשים. אמרה שהיא שומעת 
 (והגדת)      להושיט לך יד. ועמדת בנסיון!"...

 
מי האיש אשר ארש אשה ולא לקחה ילך וישב לפני היציאה למלחמה, אומרים ללוחמים: "
(רש"י " (דברים כ, ז), ודבר של עגמת נפש הוא זה לביתו, פן ימות במלחמה ואיש אחר יקחנה

 כ, ה).
 מלחמה היא מקום סכנה, עלולים למות בה, ועל מנת כן יוצאים אליה.

 אבל אם ארש אשה, כואב לו שבעתים למות. ומדוע, משום שאם ימות תנשא לאחדם אחר.
לא מובן. הוא ימות, ועקרונית מוכן הוא לכך. אבל לא, אם איש אחר יקחנה לאחר מותו. וכי 

יל שנפל תשאר עגונה עד סוף ימיה?! מה אכפת לך, הלא מה רצונו? שבגלל שהתארסה לח
 לא.      אתה מת, מה אכפת לך שתמצא את אשרה!

 למות מוכן הוא, אבל לא שמישהו אחר ירויח מכך...
 כאלו אנחנו. התורה העידה בנו.

 –ומעשה שהיה 
הגאון רבי יהונתן איבשיץ זצ"ל היה רבה של פראג. יום אחד עלה הקצב לשאול שאלה. 

ר ענק, והתעוררה שאלה אודות נקב בראה. עיין הרב ולא מצא התר. קבל הקצב שחט שו
את הדין. ספג הפסד של מאות זהובים. היה עליו למכור את בשרו לגוי ברבע המחיר. מה 

 אפשר לעשות, הלכה זו הלכה.
כעבור כמה ימים עלה הקצב לדין תורה עם רעהו על סכום פעוט. הסכום לא משנה, לוחם 

קרון. שטח טענותיו ובעל הדין ענה כנגדו. חקר הרב ודרש, ברר ופסק: הדין עם הוא על הע
 שכנגדו, לא עם הקצב.

ואז, התפרץ. ואיך התפרץ! הרב לא ירד לעמה של הלכה, הרב לא פסק הדין לאשורו. הרב 
משוחד, הרב עוין הוא אותו. הוא יצא ויבעיר אש מחלוקת. יגייס אוהדים, ילכד את אויבי 

 ישלם על כך בכסאו! הרב, עוד
הרב היה המום. לא הבין: לפני כמה ימים הודיעו שעל פי דין תורה הפסיד כמה מאות 
זהובים, וקבל את הדין בהשלמה, לא התריס ולא התקומם. מה ארע עתה, למה התפרץ כך 

 עבור כמה זהובים!
 לא!... –ואז הבין: שם הפסיד כסף, והבליג. אבל פה, האחר זכה. וזה 

 שכך טיבו וטבעו של אדם: זה שהפסדתי, זו חצי צרה. אבל שהאחר הרויח, זו צרה צרורה!
 –והקדמונים ("ארחות צדיקים" שער יד. "ראשית חכמה" שער הענוה פרק יד) משלו משל 

ואתן  חומר וקנאי הלכו יחדו, פגש בהם מלך אחד. אמר להם: "אחד מכם יבקש ממני דבר,
 אתן כפלים!" לו משאלתו. אך ידע, שלחברו

לא הסכים הקנאי לבקש, כי אז יקבל חברו כפלים, ויקנא בו. מוטב שהחומד יבקש כשגות 
 חמדתו. והמלך עומד ומחייך. מראש צפה זאת...

 "טוב", אמר, "אם איש מכם אינו מבקש, אמשיך בדרכי"...
 הבינו שבחמדנותם וקנאתם יפסידו הכל. דחק החומד בקנאי: "שאל כבר משאלתך!"

(והגדת)    "טוב", נענה בהשלמה, "אבקש שינקרו לי עין אחת"...

 בדרך הדרוש  

' פ התורה שסמכה הטעם הנה מלך עליך תשים אחיך מקרב
כל'הלויםלכהנים' יהילא'וסמיך' מלךעליךתשיםאחיךמקרב'מלך
 לאמצעי שייך המלוכה שענין משום' אחיו בתוך ונחלה חלק לוי שבט

 תמצא לא השוה במספר שבאחיך הממוצע אחיך מקרב ל"ור שבשבטים

 אם ששה' הי לאה בני משל דרך שוה שאינו במספר א"כ ממוצע כלל
 אמצעי תמצא ולא שלשה חלק בכל' יהי חלקים לשני אותם תחלק
 להיות מוכרח אותם תחלק' ז או' ה מ"ד שוה שאינו במספר אבל ביניהם
 רחל ובני השפחות בני ה"וה ששה' שהי לאה בני כ"וא ביניהם אמצעי

 כ"ע, ביניהם אמצעי תמצא שלא פשיטא בלבד בנים שני אחת לכל' שהי
 במספר נכנס שלא ונחלה חלק הלוי לשבט' יהי שלא ה"הקב צוה

 ונמצא, חמשה לאה בני ישארו מהם לוי שבט בהסתלק כ"וא, השבטים
ילקוט האורים, בשם 'נפתלי שבע ( .ליהודה המלוכה' הי כ"וע אמצעי יהודה
 רצון')
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  768: ד גיליון"בס

  ,)א"לפי אפיק ת( 20:28 :רבינו תם 19:51: צאת השבת 18:51: הדלקת הנר
  ).ישעיה נא(אנכי אנכי : הפטרת השבוע

  
  
  
  
  
  

  ""שופטיםשופטים""פרשת פרשת  
  ].י, יז ["ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך"

  .ם ועצותיהםומציית לכל דבריה, ואשרי למי שנשמע להם, חכמי הדור מורים לנו את הדרך בחיים
  .גם בדור שבו אנו חיים, סים ונפלאותישהגיעו בזכותה לראייה חושית של נ, הנה דוגמא לאמונה פשוטה של יהודים

למרות ששני הצדדים ידעו מראש שמצבם הכלכלי , ח בבני ברק שהשתדכו ביניהן" משפחות של ת2-המעשה היה ב
והם מוכנים , יעו מראש שאין להם כל תביעות ודרישותשהוד, היתה בכך הקרבה גם מצד החתן והכלה. דחוק מאוד

  .וגם מצד ההורים הנימנים על סלתה ושמנה של עיר התורה, להסתדר עם כל מה שיתנו להם
כמי שאמונים על התייעצות .  דולר40,000לכדי , לאחר כל המאמצים, הגיע, הסכום שהיה בקופתם של שני הצדדים

  .ושאלו היכן לקנות דירה לזוג הצעיר, ו ההורים אל אחד מגדולי הדור בבני ברקהגיע, עם גדולי הדור בכל דבר ודבר
                   . והושיט להם ידו לברכה ולהצלחה, בבני ברק: ופסק את פסוקו, א שמע את כל הפרטים"הגאון שליט

.... ולא לשכירות, רהובשלב מסויים הבהירו שהם מתכוונים לרכישת די, ההורים לא היו בטוחים ששמעו היטב
  .שיקנו דירה בבני ברק, הגאון חזר על דבריו

ובמקרה כזה אכן דרושה . חזקה-בצורה היותר, אמונת הצדיקים היתה תקועה בליבן של שתי המשפחות הללו
  .שכן על פניו נראה הדבר כמשימה ממש בלתי אפשרית בעליל, אמונה גדולה

ניגשו אל כל המתווכים בעיר והודיעו שהם מחפשים דירה ,  שקיבלומשלא היה ספק בליבם על דבר ההוראה, עכשיו
 2יודע שהסכום ההתחלתי של דירה קטנה בת , גם מי שעדיין לא קנה אף דירה בעיר זו . דולר40,000בסכום של 

                  , משכו בכתפיהם, המתווכים סברו שמדובר באנשים לא רציניים . דולר110,0000- חדרים מגיע ללא פחות מ
א אמר לקנות "היו בטוחים מצידם שאם הגאון שליט, וגם החתן והכלה, ההורים .לפניהם את ההודעהאבל רשמו 
  .בסיעת דשמיא, אזי העניין יסתדר על הצד הטוב ביותר, בבני ברק
                   ...מה מתקשר אחד המתווכים ומודיע בשמחה שיש לו דירה שבעליה דורש בעבורה מחיר של- לאחר זמן

                    הוא מוכן למכור.  חדרים גדולים3ובדירתו יש , וערירי, המתווך סיפר שבעל הדירה הוא יהודי ישיש.  דולר40,000
 שהדיירים  אלא– ולא עוד, עצמו ימשיך להתגורר בחדר השלישי-בתנאי שהוא, ל" חדרים מתוך הדירה במחיר הנ2

  .עזרו לו בצרכי הקיום היומיומיים שלווי, יטפלו בו, שייכנסו לדירה
              ,ובהגיע יומי לעזוב את העולם,  החדרים2יקבל את , אמר הקשיש, מי שהיה מוכן למלא את התנאים הללו'

  '.וכל הדירה תהיה שלו, אוריש לו גם את החדר השלישי
  .ם נחתם חוזה בין הצדדיםועוד באותו יו, והביעו נכונות לכל התנאים, המשפחות ראו בכך אות משמים

                    ,והחתן והכלה ידעו כבר שהם יצטרכו לטפל בקשיש, החתונה היתה אמורה להיערך בעוד כחודש וחצי
                    ,אבל מאידך הם קיבלו כאן מתנה גדולה, במיוחד בתקופה הראשונה, מה שיכביד מאוד על חייהם

מה שהיה ממש , שפסק להם לרכוש דירה בבני ברק, ה מקיים את גזירתו של הצדיק"בכך אות ומופת שהקבוראו 
  .ייאמן- בבחינת הבלתי

ועתה התפנו הכל להכנות , העיקרית מעל ההוריםהוסרה הדאגה ,  החדרים2: או יותר נכון, משניקנתה הדירה
ועל שלחנו , נפטר הקשיש לבית עולמו, י החתונה ימים לפנ5 –? ומה קרה בסוף .לחתונה שהתקדמו במלוא המרץ

  ...היה מונח החוזה שנחתם בין שני הצדדים ולפיו בפטירתו יירשו בני הזוג את כל הדירה
אפילו לא סנט אחד !  דולרים40,000, במיקום מעולה, במרכז העיר בני ברק,  חדרים גדולה3דירת : תשמעו היטב

  .)עלינו לשבח ( ותמימהוהכל בזכות אמונת צדיקים פשוטה! יותר
                    , אלוקיך נותן לך לרשתה נופל בשדה לא נודע מי הכהו' כי ימצא חלל באדמה אשר ה"

  ].ב-א, כא[ "ויצאו זקניך ושופטיך ומדדו אל הערים אשר סביבות החלל
                   . גט האשה ביקשה, יפה עלה לא שהזיווג ומכיון, עשיר לאדם שנישאה, ענייה ישראל בבת אירע מעשה
  !פיטורין גט לה יתן לא שבעולם אופן שבשום והודיע, הרחוקה ברזיל למדינת וברח קם הבעל
 יהודי בעיתון פרסם הוא. להושיעה כדי לברזיל לנסוע והחליט, העיגון מכבלי להתירה רבות טרח נכבד דיין, והנה

 שרק ממי עזרה וביקש, בגט לפוטרה תורה מדין חייב שהבעל הדין-בית פסק ואת, הדברים השתלשלות את מקומי
  . לעזור יכול

 כדי העולם לקצה לנסוע נפשו את שמסר, דיין מאותו מאוד התרשם והוא, מקומי כומר של לידיו התגלגל העיתון
 סיטונאי הוא שהבעל נודע, והנה. המעגן הבעל פרטי אודות והתעניין, הרב עם התקשר הכומר. זו ישראל לבת לעזור
  . וירקות פירות המוכר
 יציית לא אם, וירקות פירות אדם מאותו לקנות אסור כי, הנוצרים בין שיפרסם ידי על, לרב לסייע הכומר הציע
                   , פרנסתו את שיאבד חשש וקיים במיצר שהוא יראה הבעל וכך, גט לתת עליו שציוה הרב לדברי

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

 ל" זצוקיה'ורג'וסף בן ג עובדיה ירבנו 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 



                 , )איזור באותו נערצת מאוד לאשיות שנחשב, הכומר של להוראותיו יציית המקומי הציבור שבודאי משום(
  . וישראל משה כדת גט לאשתו וליתן להיכנע הבעל יאלץ ברירה ובלית

                   , מעגינותה להיוושע ישראל לבת שיעזור כדי, בו ולהשתמש כומר אל לפנות מותר האם: השאלה ונתעוררה
  ?זרה העבודה את ומייקרים מחשיבים אנו כאילו הדבר שנראה מפני, מכך להימנע יש שמא או

 אינה כומר אל שהפנייה, א"שליט קניבסקי חיים רבי הגאון בשם, א"שליטהגאון יצחק זילברשטיין  ר"מו השיב
 אין זה באופן ולכן, השפעה בעל שהוא מתוך אם כי, כבוד חלוקת או זרה לעבודה הוקרה מתוך חלילה נעשית
  .)והערב נא(! זרה עבודה םש מייקר של איסור

                    דבר אל בני ישראל לאמר בחודש השביעי באחד לחודש יהיה לכם שבתון זכרון תרועה  "
  ].כד, כג ["מקרא קודש

כשהמצב הכלכלי הורע נאלץ ללכת , א שהיה לו ישיבה בירושלים"ישנו יהודי תלמיד חכם מופלג בשם הרב מרקוביץ שליט
הוא נסע לארצות הברית בתקופת בין הזמנים של חודש אב וניסה .  רגליו על פתחי נדיבים שיעזרו ויתמכו בישיבתולכתת את

? הוא היה מאוד שבור ומיואש מה עושים ,אבל המזל לא האיר לו את פניו ולא הצליח לאסוף הרבה, את מזלו בגיוס כספים
  ?איך מצילים את הישיבה הקדושה מקריסה

נתן לו החבר שלום  ,פגש בחבר ילדות שהיגר לפני שנים לארצות הברית, יום אחד בעודו מהלך ברחובות בורו פארק מהורהר
  ?מה אתה עושה כאן? מה נשמע, עליכם

                     , אמרחשב החבר כמה דקות נענה ו, סיפר לו הרב מרקוביץ את כל תלאותיו בארצות הברית ושאל ממנו עצה ותושיה
אם תצליח לקבוע עימו  ,הוא גביר בעל לב חם בפרט למוסדות תורה" 'מיסטר בלז"ישנו גביר אדיר שגר במנהטן שקוראים לו 

  ?איך אני מגיע אליו'? מי זה מיסטר בלז ...פגישה הוא יתן לך סכום גדול מאד
הוא ניסה , הינו פליט שואה שלאחר המלחמה עלה לארץ ישראל ובהיותו גלמוד שכל משפחתו הוכחדה בשואה' מיסטר בלז

ל "עד כדי כך שרצה רח ,את מזלו בכל מיני עבודות מזדמנות כדי להתפרנס אבל דרכו לא צלחה ולא ידע לשית עצות בנפשו
ע מלאך "זי' ר המופלא רבי אהרון מבלז"יום אחד סיפר לו אחד מחבריו על האדמו. ריקהלעזוב את דרכי אבותינו ולהגר לאמ

  .אלוקים עלי אדמות גש אליו תספר לו את קשייך וצרותיך ותזכה לברכה וישועה ממנו
מות  עצמך לשמור עול תורה ומצוות בשלר אם תקבל על"אמר לו האדמו', ר מבלז"עשה כעצתו ניגש לבקש ברכה מהאדמו

על אף שבעקבות המלחמה והניסיונות והקשיים שעבר רופפו מעט את אמונתו באלוקיו הסכים ,  מבטיח לך שתתעשראני
  .להתחזק ולקבל על עצמו עול תורה ומצוות

הוא נסע לארצות הברית החל שולח את ידיו בעסקים עד שתוך תקופה קצרה התעשר מאד רחובות שלימים במנהטן הם שלו 
  .משכירות הבניינים שלו כמה מליוני דולרים וידו פתוחה ורחבה לתמוך בישיבות ומוסדות תורהכל חודש נכנס לו רק 

כ עסוק עד "כ' כי מיסטר בלז, אך דא עקא כדי להשיג אותו צריכים לקבוע פגישה עם המזכיר של המזכיר של המזכיר שלו
יש לי חבר שהוא יד ימינו של  ,תה יודע מהאבל א. שה מערכות של מזכירים ומזכירות עד שזוכים להגיע אליוושיש לו של
  .'הוא כבר ידאג להכניס אותך ישירות למיסטר בלז, נקבע פגישה עמו ואם החבר יתרשם ממך' מיסטר בלז

א והוא יבט בשעה תשע בבוקר והבטיח להרב מרקוביץ ש"ביום חמישי הבעל' החבר קבע פגישה עם מזכירו של מיסטר בעלז
  .שבמנהטן' מיסטר בלז מפוארים של האישית בשעה שמונה עם הרכב שלו לקחת אותו לפגישה שתתרחש במשרדיו 

והגיעו לבניין המשרדים המפואר ששכן בלב ליבה של מנהטן בשעה עשרה , ביום חמישי יצאו לדרך בשעה שמונה בבוקר
א ושהוא יחפש חנייה ויב, ואמר לו,  הוריד את הרב מרקוביץ ליד מעליות הבנייןוהחבר, הם נכנסו לחניון הבניין, לתשע
נעצר רכב שרד מאחורי הרכב שלהם ומתוכו יצא אדם שהיה לבוש בהידור , תוך כדי שהרב מרקוביץ יורד מהרכב, אחריו

  .ופשטות ושניהם הלכו יחד לכיוון המעלית
  ?יהודי מארץ ישראל?  האיש אל הרב מרקוביץ ושואל אותו ביידיש בוקר טוב מה נשמעתוך כדי הליכה פונה

ואז הרב , לא שום דבר מיוחד אני מחכה למישהו, הרב מרקוביץ הגיב... ?מה אני יכול לעזור לך .ענה הרב מרקוביץ, כן
הוא חשב אולי הוא רוצה לרמז לו , א הבין מה הוא רוצהול, והנה הוא רואה שחבירו צופר לו, שומע צפירה חדה, מרקוביץ

  .אבל הוא מסתכל על השעון והנה יש לו עוד כמה דקות, שיעלה לבד במעלית כי מאוחר
  ?אולי בכל זאת אני יכול לעשות משהו בשבילך אולי תרומה, ובינתיים האיש הפשוט שלידו שואל

                .. .תודה שום דבר מיוחד, לא, ועונה, תת לי האיש הפשוט הזהאבל הרב מרקוביץ לא יחס לכך חשיבות מה כבר יכול ל
תוך כדי כך הגיעה אחת המעליות , והרב מרקוביץ לא קולט מה רוצה ממנו חבירו, והחבר ממשיך לצפור ולצפור בכל הכח

                      ?החבר יוצא מהרכב במרוצה ניגש להרב מרקוביץ ושואג עליו אתה יודע מי זה היה, והאיש הפשוט נבלע בתוכה
  ?מה הוא דיבר איתך... בכבודו ובעצמו' ה היה מיסטר בלזז

  .וסירבתי? לתת לי תרומה? שהוא שאל אותו אם הוא יכול לעזור לי, סיפר לו הרב מרקוביץ
              ,טיפש אחד יכולת לבקש ממנו כל מה שאתה צריך והוא היה נותן לך, ואז החבר השתאג ותפס את ראשו בשתי ידיו וצעק

                   למה לא ניצלת? למה... הרי הוא ראה שאתה מארץ הקודש והציע לך עזרה,  עד שמגיעים אליויש לו לב זהב הבעיה רק
  ...?את ההזדמנות

, סיים ואמר, הוא נתן דרשה בישיבה וסיפר את הסיפור הזה, היה זה תחילת חודש אלול, כשחזר הרב מרקוביץ לארץ ישראל
בחודש אלול הוא יורד מההיכלות העליונים ויורד אל עבר בניו , שב בהיכל מלכותוה כל השנה יו"הנה הקב, יי ורבותיימור

אנחנו לא שמים לב , ואנחנו, ולמלאות את כל בקשותיהם, אהוביו כדי להמצא אליהם שיוכלו לשוב ולהתקרב אליו יתברך
  .אנחנו מתעלמים מהאפשרויות העצומות והנשגבות הללו, לכך

צופרים לנו כדי שאנחנו נשים לב שהנה המלך לידינו מוכן , מי חודש אלול אחר תפילת שחריתואז תוקעים בשופר כל יום מי
  ...אבל אנחנו ברוב טיפשותינו לא קולטים את המסר, לשמוע אותנו ולתת לנו כל מה שאנחנו מבקשים

נותיו רק אז אנחנו כשהעסק חורק במשך השנה כל אחד וקשייו וניסיו, כ כשאנחנו מפסידים את ההזדמנות פז הזו"רק אח
ואנחנו ברוב טיפשותינו  ,מתחילים להפנים את ההפסד העצום שהמלך היה לידינו והיה שומע אותנו ומוכן לתת לנו הכל

  ...הפסדנו את ההזדמנות הזו
                   ...ה כעת"י סיים הרב מרקוביץ את משאו בדמעות וזעק מעומק לבו בואו ונתעורר לבקש מהמלך הקביי ורבותימור

  ).נצוצות (...נשוב בתשובה שלימה ונזכה לסליחה מחילה וכפרה ולשנה טובה ומתוקה אמן... כשהוא נמצא איתנו
  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זויעקבבן מרים חזני נוריאל ' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות

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

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

 
  nati.hazani@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 0523188822: למעוניינים בהפצת העלון
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. "ֹלא ָתסּור ִמן ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַיִּגידּו ְלָך ָיִמין ּוְׂשמֹאל" 

. "ְוֹלא ַיְרֶּבה ּלֹו ָנִׁשים ְוֹלא ָיסּור ְלָבבֹו וגו'
 

 ...

. "ַוֲעִׂשיֶתם לֹו ַּכֲאֶׁשר ָזַמם ַלֲעׂשֹות ְלָאִחיו" 

 

"ִּכי ִיָּמֵצא ָחָלל ָּבֲאָדָמה וכו' נֵֹפל ַּבָּׂשֶדה ֹלא נֹוַדע ִמי ִהָּכהּו. ְוָיְצאּו ְזֵקֶניָך  
ְוׁשְֹפֶטיָך ּוָמְדדּו ֶאל ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ְסִביבֹת ֶהָחָלל. ְוָהָיה ָהִעיר ַהְּקֹרָבה ֶאל 

. ֶהָחָלל ְוָלְקחּו ִזְקֵני ָהִעיר ַהִהוא ֶעְגַלת ָּבָקר" 
  

,  

:  

 

. "ְוָענּו ְוָאְמרּו ָיֵדינּו, ֹלא ָׁשְפכּו ֶאת ַהָּדם ַהֶּזה ְוֵעיֵנינּו ֹלא ָראּו" 
:  
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שופטים •  149  רעלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  (טז, יח) ופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריךשש
כידוע, כל ימיו של פאר הענווה, רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל, סלד 
מלדבר על עצמו. ברם, פעם אחת, בעומק חכמתו ובהבנתו את נפתולי 
הנפש, חרג מגדרו ודיבר על עצמו, ומעשה שהיה כך היה: הורים לילד 
עם פיגור שהתבגר, באו להתייעץ עם רבינו, לאיזה מוסד לשלוח את 
בנם. הדריכם רבינו להכניסו למוסד מסוים בצפון הארץ, והפטיר: 

ך לשם בחשק!". "מה נסביר לו?!", תמהו "אבל צריך לדאוג שיל
הבנה!", אמר רבינו: טוב הביאוהו נא אלי. - ההורים, "הרי הוא אינו בר

בבואו, כיבדו רבינו לשבת לידו, ופנה אליו בחום: "אתה יודע מי אני? 
מכל הארץ שואלים אותי  םאני שלמה זלמן אויערבאך. אנשים ורבני –

אות. כעת, אני רוצה לתת לך שאילות, ואני נותן להם תשובות והור
סמיכה וכתב רבנות! אבקש שאתה תהיה רב במוסד פלוני ...". 

  ניצוצות של אושר ניצתו בעיני הנער.
שמח וטוב לב, ארז את מזוודותיו ונסע למוסד בצפון, כדי למלא 
בדחילו ורחימו את תפקיד "הרבנות" אותו הטיל עליו עמוד ההוראה, 

כי הנער כה אהב לשהות במוסד ההוא, לימים, סיפרו בני המשפחה, 
עד שאף בחופש לא אבה לשוב הביתה, משום שהוא "צריך להיות שם 

  (חכו ממתקים)בגלל הרבנות".. 
  (יט, ה) וחיהוא ינוס אל אחת הערים האלה 

במסכת מכות דף י'. שנו מפסוק זה, תלמיד שגלה, מגלין רבו עמו, 
עשה לו משהו שיהיה [ .חיותא'ביד ליה מידי דתיהוי ליה 'ע –שאמר "וחי" 

'וחיי בעלי החכמה  (בפ"ז מהלכות רוצח ה"א)וכתב הרמב"ם  ]לו מזה חיים
  כמיתה חשובין'. - ומבקשיה בלא תלמוד 

ויש להבין, מדוע כשהאדם גולה לעיר מקלט, גם רבו עם כל תלמידיו 
כדי ללמדו תורה, הרי בערי מקלט נמצאים הלווים, שהיו  - גולה עמו 
כמים.. וא"כ שהם ילמדו תורה את הרוצח בשגגה. אלא, מלאים בח

למדים אנו לימוד גדול. אין לדמות לימוד מרבו שמכיר דרכו, ומקבל 
ממנו בכך את התועלת הרוחנית המרבית, מאשר ילמד מאדם שאינו 
מכירו, ויחסר לו אותה תועלת רוחנית. לכן צריך להגלות את רבו ואת 

מועטת זו. וזה לימוד גדול: כי אי כל ישיבתו, בשביל עליה רוחנית 
ה שלמה עם ראש אפשר לתאר את המשמעות של העתקת ישיב

יחד עם כל צוות הרמים והתחזוקה עם  הישיבה למקום אחר.
משפחתם. והכל עשו בשביל עלייתו הרוחנית של הרוצח בשגגה, 
שאין לנו הערכה במשמעותה של אותה עליה רוחנית, אלא חכמינו 

  (הרב צולק) י רבו הרי הוא כמת, וכזה עונש לא מגיע לו.הגדירו זאת, דבל

  (יט,יח) ודרשו השופטים והנה עד שקר העד שקר ענה באחיו
כשבאים אל רבנו הגראי"ל שטיינמן שליט"א ילדים לקבל ברכה לבר 
מצוה, שואלים אותו איזה קבלה נקבל לכל החיים, והוא אומר להם 

יוצאים ממנו שמחים וטובי . כולם תקבלו על עצמכם לומר רק אמת
לב, חושבים לעצמם: איזה קבלה פשוטה וקלה זאת זה כל מה שהרב 
רוצה מאתנו. התרומם ראש הישיבה ממקומו, הגביה את קולו ואמר: 
הם לא יודעים שהיום כמעט אף אחד אינו אומר אמת, אתם חושבים 

  שזה קל?
א וכשאמרו דבר זה למרן הגרח"ק שליט"א, הסביר ע"פ מה דהבי

בארחות יושר ערך אמת, שהדובר אמת נזהר מכל העברות, כדאי' 
במדרש מי השלוח (או"מ ע' רצ"ו) ז"ל: וכל הדובר אמת אינו נכשל 
לעולם, ומעשה אירע בימים הראשונים הי' בחור מבני האיתנים 

   ונערותו אחר שרירות לבו הלך בתאותו, ויהי היום והחל רוח ה'

  
שמעון בן שטח וא"ל רבי רבי אנוש לפעמו והלך ונשתטח לפני ר' 

כאבי מעקב סביבי, אמרתי אני בלבי לשוב, ויען ויאמר לו בני בני אל 
תבך, בדבר קל אמצא תרופה למכתך ותעלה למחלתך, אך השמר בני 
מן הכזב בכל עניניך, ולא תכשל ונפשך מכל צרה תנצל, ויאמר לו 

לך לאהלו, דבר קטן הוא ואקיימנה, ויאמר לו השבעה לי וישבע וי
י היום הלכה לבית המרחץ שכנתו, וגברה עליו תאותו וגנב כל היו

אשר אתה בביתה כלי כסף וכלי זהב ולא השאיר עוללות, ובצאתו 
השכנה ותצעק על נכסיה ועל מעונה מה  אמר בלבו אם תשוב

אשיבנה, אם אומר זך אני בלי פשע הריני מכזב ומשקר בתשובתי 
ה שלקח, והבין חכמת שמעון בן שטח ואיה שבועתי, אז השיב כל מ

  (מנחת תודה) עכ"ל. ושוב חזרו למרן רבנו שליט"א ואמר שלזה נתכוין.

  (כ, ח) מי האיש הירא ורך הלבב
בגמרא (סוטה מד:) נחלקו מי הוא הירא ורך הלבב: לדעת ר"ע זה 
הירא מלראות חרב שלופה, ולדעת ר"י הגלילי זה המתיירא מעבירות 

(ולא גמרא שהכוונה שמתיירא מעבירות מדרבנן שבידו. ומסבירה ה

, והגמרא מביאה דוגמא של כר' יוסי שסובר שהכוונה מעבירות דאורייתא)
עבירה דרבנן, כגון ששח בין תפילה לתפילה, היינו בין תפילין של יד 

  לתפילין של ראש. וגם על עבירה כזו חוזרים מעורכי המלחמה!. 
נבנצל זצ"ל, מדוע חז"ל (גם במסכת ויש להבין, תוהה רבי דוד יצחק 

  מנחות) מביאים לדוגמא דוקא את העבירה של התפילין?
ומתרץ, שאולי אפשר לומר, שהרי כתוב "וראו כל עמי הארץ כי שם 

 (סוטה י"ז.), ואמרו חז"ל (להלן, פכ"ח פסוק י')ה' נקרא עליך ויראו ממך" 
בעת שהכוונה לתפילין שבראש, והיינו שכאשר רואים הגויים 

  מלחמה את התפילין על ראש בני ישראל, נופל עליהם פחד.
לכן האיש אשר שח בין תפילין של יד לתפילין של ראש נחלשת 
אצלו מעלת מצות התפילין וסגולתה, וממילא שורה עליו פחד, וחוזר 

  (ברכי נפשי)    מעורכי המלחמה.

והיה העיר הקרבה אל החלל ולקחו זקני העיר ההוא עגלת 
  )(כא, ג לא עבד בה אשר לא משכה בעל בקר אשר

והנה כאן כתיב "הקרבה" חסר ללא ו', ואילו בפרשת אמור (ויקרא 
כא, ג), כתיב ולאחותו הבתולה "הקרובה" אליו אשר לא היתה לאיש 
לה יטמא, הקרובה כתיב מלא עם ו'. ויש להבין אמאי כאן בפרשת 

  עגלה ערופה כתיב "קרבה" חסר.
בב"ב כ"ג: אמר רבי חנינא רוב וקרוב הולכין  וי"ל, עפ"י מה דאיתא

אחר הרוב דרובא עדיף. מתיב רבי זירא, והיה העיר הקרובה אל 
החלל (ולקחו זקני העיר ההיא עגלת בקר) ואע"ג דאיכא אחרייתי 
דנפישא מינה, (למרות שיש עיר רחוקה ממנה שתושביה רבים יותר 

קרוב עדיף על מהעיר הקרובה אל החלל, וא"כ ראייה דרוב וקרוב 
הרוב וקשיא לרבי חנינא) ומשני דליכא, דהיינו שאין רחוקה מזו 
שגדולה ממנה ושתושביה רבים יותר מזו אלא כולן שוות. והמבואר 
מכאן דאף אם יש עיר הקרובה ממש אל החלל, אך יש עיר הרחוקה 

  יותר מהחלל אלא שהיא גדולה ממנה ברוב עם, מביאים ממנה.
אן בקרובה אל החלל אין הכוונה לקרובה ממש וא"כ י"ל, דכיון שכ

שאין קרובה ממנה, שהרי יתכן שיש קרובה אבל היא מועטה 
באוכלוסין והרחוקה מרובה באוכלוסין ולכן יביאו ממנה, להכי כתיב 
קרבה חסר, אבל לאחותו הבתולה הקרובה אליו היא קרובה ממש 

  יקרא דאורייתא)בהובא (טעמא דקרא,      ולכן הוא מלא.
  

                                    

  . באיזה מקרים יכולה מלכה להתמנות למלכות?)ספרי( ולא מלכה  - "שום תשים עליך מלך"                                  
  
  

 מאוצרות הפרשה 

  בפר"ש חידה        



 אלול          
  , נעים להכיר"אלול"  

עד שיהיה כאחד מהם  ,אינו מת מן הזקנה -ועושה עצמו כאחד מהם  ,ולא פיסח ,ולא סומא ,מי שאינו לא חיגר"וכל  מ"ט) פ"ח( במסכת פאה
 האם גם הוא ?ומה דינו של זה שמתחזה לצדיק :חא זצ"לסהרה"ק רבי בונים מפשי שאלה מאתגרת העלה )כ ,טז(" ףודרק צדק תדצ"שנאמר 

  ?הכי מגיע לו פרס ?האם זה מן היושר ?!אינו מת מן הזקנה עד שיהיה כאחד מהם

ביקש העשיר  .ובאמצע הדרך הבחין בשיכור כלוט מתגולל ברפש ,עשיר ונכבד נסע לו במרכבה הדורה .והשיב על השאלה באמצעות משל
שעדיין שקוע היה בתרדמה  -כאשר הגיעו הביתה ציווה על משרתיו לקחת את השיכור  .ף את השיכור ולהניח אותו במרכבהלאסו ,לעצור

  ...ולהניח לידו בגדים של כומר ,להשכיבו במיטה נקיה בחדר יפה ,להלבישו כתונת חדשה .לגלחו ולספרו ,לרחצו –עמוקה 

פנו אל השיכור  :רר השיכור המשיכו המשרתים למלא את צו אדונםומיד כאשר התעו ו'גילחו וכ ,סכו ,רחצו ,עשו המשרתים כדבר האדון
  !"מה בקשתך ותיעש -? חלבי ,ירקות ,ביצים ,מעושנים /דגים מבושלים ,עוף ,בשר ?מה חפצך לאכול היום ;אדוני הכומר" בדרך כבוד ואמרו

מה לי ולחדר  ?ר במרתףאיש בזוי ומבוזה שמתגור ,האם אני לא עני ואביון ?!מה קורה כאן :שכבר לא היה שיכור -לרגע התבלבל השיכור 
ומה הם אלו בגדי  - - -" מה בקשתך ותיעש" "אדוני הכומר" ים סביבי בעוז לאמוררכרים מכבעוד משרת -רחוץ ומגולח  -המלכותי הלזה 

כומר נכבד! איזה נס  אך האמת שאני ,אין זאת אלא שחלום רע חלמתי כביכול אני אביון משוקץ ?הכומר שממתינים לי ליד המיטה
 ,אך מאחר שבכל זאת לא היה כומר אמיתי .מה שמוטל עלי זה למהר להתלבש וללכת לבית התיפלה ,וכעת ,שהתעוררתי מחלום הבלהות

  ?!וכל תפאורת הכומר הוא הוא חלום הבלהות ,ואולי אליבא דאמת אני אכן אביון משוקץ :החל מצפונו לייסרו

אך אם  ,את הכתוב שם סימן שהוא אכן כומר אם יבין .הוא יבקש שיגישו בפניו את ספרי התיפלה ויעיין בהם .החליט לערוך לעצמו מבחן
   .לא יבין מאומה סימן שהוא סתם שיכור

אך עד מהרה המשיכו המשרתים לעטוף אותו  .והבין שהוא כעת בעיצומו של חלום ,לא מצא בהם את ידיו ואת רגליו ,הציץ בספרים
  ?מהולל או שיכור מחולל אז מה אני כומר ...והספק החל שוב לכרסם בליבו ו'וכ ו'אדוני הכומר וכ" בדיבורים מתוקים

ומה שאיני מבין באותיות הקטנות זו רק ראיה מוכחת שכל הכמרים לא מבינים כלל מה  ,אני באמת כומר :לאחר עיון הגיע למסקנה הבאה
   !!שכתוב בספרים

בעניין כיצד ייתכן  וכאשר מתעוררות אצלו ספיקות ,שהוא עצמו מתחיל להאמין בכך -זהו עונשו של המרמה את העולם שהוא צדיק 
הרי לך שעונשו של המתחזה לצדיק  !כל הצדיקים אינם יודעים בין ימינם לשמאלם :שצדיק אינו יודע בין ימינו לשמאלו הוא נאלץ לתרץ

  !שכן כך הוא מאבד את כל העולמות ,סומא או פיסח ,גרוע מהמתחזה לחיגר

אלול הוא הזמן בו מתייצב האדם מול .מציאותו האמיתית אודות  ,לשליש או לרביע ,למחצה ומרמה את עצמ "שיכור" במשך השנה כל
על מעלותיו ועל  ,שכן העונש החמור ביותר עבור האדם זה שהוא לא מכיר את עצמו ,כפי שהוא באמת -המראה ומבקש לראות את עצמו 

  (מוסף שבת קודש יתד נאמן)       ?אימתי -ואם לא עכשיו  ,באופן זה הוא עלול לאבד את שני העולמות .מגרעותיו

  
  

  לגנוז את העטיפות שהיו על ספרי קודש
הביתה, כידוע בכל שנה הבנות עוטפות את הספרים בעטיפה  בימים אלו בנותי הפסיקו ללמוד בבית הספר, והחזירו את כל הספרים  :שאלה

האמא מתכוונת לעטוף את הספר לשמירה, והבת מתכוונת  כאשר העטיפה גם שומרת על הכריכה, וגם מפארת את הספר. בדרך כלל מיוחדת,

 ו שעטיפות אלו שהיו על ספרי קודשלזרוק לפח, א השאלה היא האם מותר לי לתת את העטיפה לילדי לגזור ולאחר מכן לעטיפה ליופי.

  צריכים גניזה?

ם א, אה, והכלל בזה הוושתשמיש דתשמיש דקד אה, מכל מקום זה נקרא בכריכו, אלת בספר עצמא ממש נוגעלמרות שהעטיפה ל: תשובה

ו אותו ליופי ולכבוד יש לגנז םם עוטפיאפשר לזרקו לאשפה, אבל אם ה, וגה גניזצריכ הן העטיפאי ,על הספר ה כדי לשמורף נעשהעיטו

  קנד ס"ק יד). ן(משנ"ב סימ

א מתכוונת רק לשמירה, ן שהיא שלה, וכיוה הי, שהעטיפאהאמ ם אחר, נראה שהולכית ליופית לשמירה, והבא מתכוונו כאשר האמבשאלה ז

  ווי העמודים)הגר"י זילברשטיין, (    ם לצורך משחק.ה לילדית העטיפת אלת אפשר
                          

שני ילדים נשלחו על ידי האמהות שלהם כדי למכור עוגיות שהכינו עבור שקל                    
אחד לכל עוגייה. כל אמא הזהירה את בנה שלא לאכול מהעוגיות שהוא אמור למכור, ואמרה 

בסוף היום הילדים חזרו לביתם ללא לו שעליו למכור את כל העוגיות לפני שהוא חוזר הביתה. 
  איך זה יתכן? כרו את כולן, אך בו זמנית לא הרוויחו אפילו שקל אחד.עוגיות ומ

       נ"י צביקי הרשלר שם הזוכה:          .₪ 2 לחידה הקודמת:  תשובה    .רחוק מהגלגל רש"י פי' – "מול הגלגל" קודמת:הלכתית ההתשובה לחידה  
  

  בקשט להולדת הבת הנכדה הנינה –משפחות קניג                ות בקשט לאירוסי הבת הנכדה     משפח: רכז העירמ

  בוק להולדת הבת הנכדה –משפחות אייזן  

  נדלר לנשואי הבןמשפחת פיינה            : משפחת ברוק לאירוסי הבת              משפחת ראש לאירוסי הבתגני הדר

     משפחת טננבאום להכנס הבן לעול תורה ומצוות           משפחת רוטנברג לנשואי הבת          משפחת בינט להולדת הבן    
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  דבר העורך
קראנו על המצוות הנוגעות לכל אחד  ,בסוף הפרשה הקודמת

ואחד באופן פרטי, כמצוות העליה לרגל, מעשרות ועוד. 
מוזכרות המצוות שנועדו  ,לעומת זאת בתחילת פרשתנו

ראשונה בלעצב את אופיו וסדריו הכלליים של העם. בראש ו
 התורה.וקי נקבע אופיה של מערכת המשפט המתבססת על ח

שעל ידה זוכה  ,החשיבות הרבה במינוי הדיינים מתבטאת בכך
ֶצֶדק ֶצֶדק ִּתְרֹּדף ְלַמַען " :עם ישראל לחיות בארצו שנאמר

עלול לגרום  ,". אי ציות להוראה זוִּתְחֶיה ְוָיַרְׁשָּת ֶאת ָהָאֶרץ
להגליית עם ישראל מארצו וחורבן הארץ, אך מאידך, זו גם 

". ...ִצּיֹון ְּבִמְׁשָּפט ִּתָּפֶדה: "(ישעיה א, כז) נאמרש, אחוז בההדרך ל
 שוחד לא להטות את הדין ולא לקבלשהשופטים מוזהרים 

 ."ִּכי ַהֹּׁשַחד ְיַעֵּור ֵעיֵני ֲחָכִמים ִויַסֵּלף ִּדְבֵרי ַצִּדיִקםמאף אחד, "
של חודש אלול  בתחילתונקראת בכל שנה שופטים, פרשת 

כין עצמו ויורר יותר לעבודת ה' תעישהאדם וזאת על מנת 
 .מתים נפתחים בשמיםספרי ספרי חיים ובו ליום הדין, 

ֲאֶׁשר  ִּתֶּתן ְל ְּבָכל ְׁשָעֶריֹׁשְפִטים ְוֹׁשְטִרים "בפרשה:  פותחת
  ."י ֹנֵתן ְל ִלְׁשָבֶטיקֶ ה' ֱא

; 'תתנו לכם בכל שעריכם' לא זצ"ל רבנו חיים ויטאל כתבו
" בלשון יחיד. לומר לךאלא " ,נאמר שכל  ,ִּתֶּתן ְל ְּבָכל ְׁשָעֶרי

אדם חייב לשים משמר ולהציב שופט ושוטר בכל אחד 
 הפה, םיאזני ,יםיעינ. ומה הן אותן שערים: משערי גופו

וסיים דבריו באמרו; שאם האדם ישמור את ונחירי האף. 
 .שעריו כיאות, יפתחו בפניו שערי גן עדן

: (פרק מו)תניא בפרקי דרבי אליעזר : )תקפ"אסימן (כותב הטור 
בראש חודש אלול אמר הקדוש ברוך הוא למשה: ''עלה אלי 

. והעבירו (שניות) ההרה'', שאז עלה לקבל לוחות אחרונות
שופר במחנה; משה עולה להר, כדי שלא יטעו כמו שטעו 
בראשונות במעשה העגל. והקדוש ברוך הוא נתעלה באותו 

אלוקים בתרועה...". ְוָכ  "ָעָלה :ים מז, ו)(תהל שופר, שנאמר
ֶׁשְּיהּו ּתֹוְקִעין ְּבֹראׁש ֹחֶדׁש ֱאלּול ְּבָכל ָׁשָנה  ,ִהְתִקינּו ֲחָכִמים

ְוָׁשָנה ָּכל ַהֹחֶדׁש, ְּכֵדי ְלַהְזִהיר ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֶׁשַּיֲעׂשּו ְתׁשּוָבה, 
ּוְכֵדי ְלַעְרֵּבב ֶאת  ,ו'ִיָּתַקע ׁשֹוָפר'' וג : ''ִאם(עמוס ג, ו) ֶׁשֶּנֱאַמר

כל בוקר וערב,  (בשופר) לתקוע ,ַהָּׂשָטן. וכן נוהגים באשכנז
 בסליחות,ואילו הספרדים נהגו לתקוע  אחר התפילה.

 הספרדים התחילו להגיד מתחילת חודש אלול. ,שכאמור
לעורר ישנים  יאשמטרת התקיעות ה ,ידועים דברי הרמב"ם

 ע"מ שיחזרו בתשובה, - משנתם ולהקיץ נרדמים מתרדמתם
האם נמצא כל העולם במצב של  ,והשאלה המתבקשת היא

כל רשעי ארץ את שנתם, לא היה  ישנו א באמתשינה, הרי ל
מקום לדמעת העשוקים ולאנקת העניים שאנו שומעים 

"את כל העשוקים הנמצאים  :ורואים כל צעד, ואם רואים אנו
ל ואין להם , סימן שאין העולם ישן כל(קהלת) תחת השמש"

 'הנרדמיםש', ויש מתרצים !?צורך בשופר להקיצם משנתם
ותפקידו  ,חייםההם כוחות הנפש המוליכים את האדם בדרכי 

הוא להקיץ את כוחות הנפש הנרדמים, בכדי  ,של השופר
בו  'הרת עולם'יום  -הדין את החיים שבקרבם, וביום  שינצלו

ם "ידבר בעולם ומתפללי יתברך מלכותואת אנו מפרסמים 
 השופר מטרתעמים תחתינו", "יבחר לנו את נחלתנו", זו היא 

, ולפיכך מצות השופר היא המתרדמאת פנימיותנו להקיץ  -
שאם אמנם אחרי  ,בתקיעה תרועה תקיעה, להעיר לנו אוזן

התקיעה הראשונה שנשמעה בסיני בא העולם למצב של 
חרדה ושברים, אבל עתידה עוד להשמע התקיעה  - תרועה

הגדולה שעליה נאמר: "וה' אלקים בשופר יתקע",  -האחרונה 
בעצמו יהיה התוקע, ואז "כל יושבי תבל ושוכני הרים  הקב"ה

 "!כנשוא נס יראו וכתקוע שופר ישמעו

 
 
 

 

 
 

 

 

 

    תוכן ענייני הפרשה - ׁשְֹפִטים
 , ומצוֹות הדיינים.מצוות מינוי שופטים ושוטרים .א
 מזבח, ואיסור בניית מציבה.נטיעת אילנות ליד ה איסור .ב
 .למזבח בעל מום עֹוֵבר תאיסור הקרב .ג
 מצות סקילה לעובד עבודה זרה. .ד
, והריגת דיין בהלכה כשיש ספקמצות שאילת הסנהדרין  .ה

 .הממרה פיהם
 . (ואיסור גאוה)מצוֹות המלך. , ומישראל מצות מינוי מלך .ו
איסור לשבט לוי ליטול חלק בביזה ממלחמות, ונחלה  .ז

 .ה' הוא נחלתם - לבארץ ישרא
 זרוע לחיים קיבה, תרומה, וראשית הגז. -ות כהונה מתנ .ח
(וברגל כל מצות סדר משמרות עבודת הכהנים במקדש.  .ט

 .המשמרות משמשות בבית המקדש)
קסמים, השבעות וכו',  לעשות כתועבת הגוים: איסור .י

וכנגד כל אלה  ולדרוש אל המת, ולפנות למגלי עתידות
 עם ה' אלוקיך. תמים תהיה: באה המצוה

 ., דיני נביא השקר, ועונשוה' מצוה לשמוע בקול נביא .יא
 .לרוצח בשוגג, והריגת רוצח במזיד בבית דין ערי מקלט .יב
 .איסור השגת גבול בארץ ישראל .יג
 מצות עדות, עדים זוממים ועונשם. .יד
 בקב"ה.  לבטוח אלא ,במלחמה האויב מפני לירא שלא מצוה .טו
אל ידבר משוח בשמן המשחה, שהכהן ה לעמצוה  .טז

 צאתם למלחמה, וסדר היציאה למלחמה.  הנלחמים לפני
מצוה ורשות, שאלת שלום בעת מלחמה,  דיני מלחמת .יז

 החרמת ז' אומות, ואיסור הפסד והשחתת עץ.
            .(והמצוה ללוות אורח) עגלה ערופהמצות  .יח

 
 

 

ִעי" מזמור אמירת במעלת  - "ְלָדִוד ה' אֹוִרי ְוִיׁשְ
 ליםכ"ז בתה

 כל האומר מזמור :)חודש אלוללכוונות בספר ה( ז"ל האר"י כותב
 אלול ועד אחר שמחת תורה ודשחאש כ"ז שבתהלים מר

דבר יום ביומו, מובטח  )ערב ובוקר ',מיכאל'כמנין  פעמים 101(סה"כ 
שמוציא שנותיו בטוב ויערב לו. ואפילו גזירה רעה כתובה על 

כל המקטרגים, , ומעביר מעליו ההאדם מן השמים, יכול לבטל
, ומבטל מעליו כל גזירות קשות (דברים רעים) מרעין בישין

זכאי בדין, וע"י זה יכניע כל  (ברחמים) ורעות, ויוצא בדימוס
י"ג מקורות של י"ג ְמִכיָלן  יםהמקטרגים, כי מר"ח אלול נפתח

 םש מופיע זהְּדַרֲחִמין, והם מתגלים ומאירים למטה, ובמזמור 
אנחנו  ,אמירתו, וע"י פעמיםי"ג  - םשם של רחמי - ה"הוי

 פועלים בשמים לביטול של מקטרגים.
 

 "אֹוִרי; ", דורשים חז"ל"ְלָדִוד ה' אֹוִרי ְוִיְׁשִעי: "הפסוק זהעל  *
ִּכי ִיְצְּפֵנִני "זה יום הכיפורים,  - "ְוִיְׁשִעי"זה ראש השנה,  -

 חג הסוכות. מרמז על - "ְּבֻסֹּכה
את המזמור לאחר תפילת לומר  נוהגים ,בני עדות אשכנז

רובם  ,ובני עדות ספרד שחרית ולאחר תפילת ערבית.
 .לאחר תפילת שחרית השנה ימות כלב המזמוראומרים את 

 

 בס"ד

 זשע"ת אב -כ"ט  מנחם              זצ"ל הרה"ג יעקב אדלשטייןהעלון מוקדש לע"נ           'זשנה   324עלון מס' 

ׁשְֹפִטים
 ב' וםערך בינש 444 שיעורנעסוק בתוכן  בעלון

 ,19:00, בשעה 2ר קוצה ברחובברמת השרון 
  הגאוןמו"ר  בנשיאות", יקצורו"ברינה  במדרשת

 .זצ"ל אדלשטיין יעקב רבי



 

 

י " ח ׁשַֹחד ּכִ ִנים ְולֹא ִתּקַ יר ּפָ ט לֹא ַתּכִ ּפָ ה ִמׁשְ לֹא ַתּטֶ
יִקם ְבֵרי ַצּדִ ף ּדִ ר ֵעיֵני ֲחָכִמים ִויַסּלֵ ַֹחד ְיַעּוֵ ֶצֶדק :  ַהׁשּ

ְרּדֹף ְלַמַען תִּ  ּתָ ֶאת ָהָאֶרץֶצֶדק ּתִ   כ)-יט ,(טז "ְחֶיה ְוָיַרׁשְ
 שיורה עד מת אינו שוחד שלוקח דיין כל" המדרש דברי על

 התנא שכתב מה על ,"חי איש בןןכתב ה" "בהוראתו צדק
, שהנה? וחשבון דין ומהו ."וחשבון דין ליתן אתה ועתיד"

 דברי ואלו ואלו שיטות וכמה פלוגתא יש ,התורה דיני ברוב
. הצדדים אחד כדעת ההלכה שנפסק אלא, חיים אלוקים

 שפסק לטעון רוב י"עפ יכול, הדין את מעוות אדם אם כ"וא
 מעלה של ד"לבי כשמגיע, לכן. בסוגיא השיטות כאחד בזה

, ודבר דבר בכל הדין ההלכה ומה מה ,כל קודם ממנו שואלין
 את עיוות איך כן פסק שאם - חשבון עמו עושים ןמכר ולאח
 הדין מה שיורה" דין" קודם עמו עושים הפשט וזה? דינו
 . דינו את עיוות למה" חשבון" עמו עושים ךכר ואח, זה בדבר
 פוסק השוחד ומפני, שוחד מקבל כשחכם, כאן גם ואף

 מקרה לפניו שיבוא ה"הקב מגלגל, בהלכה מסויימת כשיטה
 מתנסת ואז, האמת לפי ויפסוק, שוחד יקבל לא ושם, דומה
 שלקח דיין כל" הפשט וזה. פלונית כשיטה שפסק טענתו
 שיורה עד הכוונה בהוראתו "צדק שיורה עד מת אינו ,שוחד
 . נפשך ממה בעוונו נתפס ואז מקרה באותו הצדק את
 תקח ולא" הוא בפסוק הביאורש ',חי איש בן'ה כותב הז לפי

 כשיטה כאן פוסק שאתה נפשך את תתרץ ואם - ..."שוחד
 ששם אחר במקרה -" תרדוף צדק צדק"ש לך תדע, פלונית

 . תשובתך יסתרתו האמת כפי תפסוק הרי שוחד תקבל לא
 שבסוף עגלונים כמה היו שבוילנא, מסופר הזה בעניין

  .מרזח בבית זמנם לבלות יחד מתיישבים היו עבודתם
 של הנושא הפרק על עלה ,ולהגם דיבורם כדי תוך, אחד יום

 ,תומיש מבניהם שהראשון ,ביניהם ונדברו" הבא ולםע"
 . עליו עבר מה לחבריו לספר יבוא

 לבקרו חביריו כשבאו, העגלונים אחד חלה הימים ברבות
. לספר שיבוא הבטיח ואכן, שלהם ההתחייבות את לו הזכירו
", שלשים"ה ביום .חי לכל חיים הלה שבק ,ימים כמה אחרי
 אמר ,בדינו נעשה מה, לשאלתם .בחלום חבריו אל הגיע
", ויסקי"ה מחמת דינו שנסתם אלא, בסדר עבר שהכל

 ירווח ואז" ויסקי" ישתו שלא חמורה באזהרה ומזהירם
? הכשר ול היה הרי", ויסקי"ב הבעיה מה, אותו שאלו. להם
 ופירטתי, יומי לסדר אותי שאלו למעלה כשהגעתי: להם ענה
 ולמה? ורהת בשיעור השתתפתי לא למה אותי שאלו, להם
 שזה ונוכחתי, בצעירותי ניסיתי שכבר, עניתי? למדתי לא

, השאלות בהמשך. למדתי לא לכן, וללמוד לשבת קשה מאוד
 היה שהכל ועניתי, המרזח בבית כשהיינו שתינו מה שאלו
 אותם המשקאות מהם אותי שאלו ואז. כדת הכשר עם

' וכו, בירה, יין: הסוגים כל את לאחת אחת ומניתי, שתיתי
 שתית איך אותי שאלו", ויסקי" גם ששתינו וכשאמרתי

" ויסקי"ב מבינים לא שהם להם עניתי?! מר זה הרי? ויסקי
 מתוק זה - כשמתרגלים אבל ,וקשה מר זה בהתחלה רק כי

 ! ביותר
 כי: ענו, שאלתי? למה! לגיהנם דינך נפסק, ךכם א, לי אמרו
 הם שבתחילה דברים שישנם יודע שהנך אמרת הרי עכשיו
 על כן! ביותר מתוק נהיה זה כשמתרגלים אבל ,וקשים מרים
 !  ביותר מתוק לך שיהיה כדי וללמוד להתרגל לך היה

וכיום אין לך מקום שאין בו שיעור תורה המתאים לכל רמה 
וגיל ללא כל קושי ודברי התורה בהם מתוקים ומאירים לכל 

ימי התשובה, הם הם הימים לקבל על  -נפש וימים אלו 
עצמנו לקבוע עיתים לתורה בשיעור בגמרא, משנה הלכה או 
פרשת שבוע. הביאו את הברכה לחייכם ולבתיכם! בית עם 
אבא שהולך לשיעור תורה, אינו דומה לבית שאבא נשאר 

 בבית ולא הולך לשיעור תורה.  

ָעֶריךָ " ָכל ׁשְ ן ְלָך ּבְ ּתֶ ר ׁשְֹפִטים ְוׁשְֹטִרים ּתִ ה'  ֲאׁשֶ
ָבֶטיָך ֹנֵתן לְ אלוקיך  ט ָך ִלׁשְ ּפַ ְפטּו ֶאת ָהָעם ִמׁשְ ְוׁשָ

 (טז, יח)" ֶצֶדק
רבי שמביא  מופיע מעשה עם נמלה, (דברים רבה ה)במדרש 

טה אחת, וכל ינמלה אחת הפילה ח. שמעון בן חלפתא
כי , רחרחוה ולא הרימוה ,זו טהיהנמלים שחלפו ליד ח

 . יכת' לאחת מחברותיהיהריחו שהיא 'ש
ראה כמה חכמה יש ואמר:  ן בן חלפתאהתפעל רבי שמעו

והיא לא למדה זאת מבריה אחרת, ואין לה שופט , בנמלה
טים ושוטרים, ופנה להם שישה' מ ,בני ישראל ואלּו ;ושוטר

  .שמע להםיהל םשחובת על אחת כמה וכמה
אמרו גדולי החסידות: חז"ל  ?למד מהנמלהירצו חז"ל שנ מה

ל מוסריות שלא על התוצאה ש דבר נוסף והוא, רצו שנראה
  .פי התורה

פלאה, שאינה   ודות מיהנמלה חשה עצמה צדקנית ובעלת מ
בלא היא לוקחת אבוי, מאחרים תיה, אך ומשל חבר לוקחת
טה פלוני הוא יח רימעולם לא בדקה נמלה אם גרג! כל רסן

למאן דהוא. בעיני הנמלה זוהי מוסריות  שייך הפקר או
אך יטה מושלך בשדה, לקחת סתם גרגיר ח צודקת וישרה,

 ,דאגתה לבנות מינה -האמת היא שזו היא אנוכיות מזקת 
אם כך, . פן דומהוחסנה אליה באינובעת מרצונה שהן תתי

האדם  שנתן מי שברא את העולם, את - רק מאזני התורה
 -ובהם אנו אמורים לשקול את מעשינו ואת התורה, 

 כל .שרווהי המוסראת האדם בדרך גלים להוליך ומס
הם חוקים כי צריך לקיים חברה, אבל  ,הדרכים האחרות

למוסר והיושר הקיימים בתורה  תקרבוילא  םלעולם ה
   ., המיישרים את האדם גם ביחס לעצמו ולפנימיותוהקדושה

 
 

א ַמְמַלְכּתֹו ְוָכַתב לֹו ֶאת " ּסֵ ְבּתֹו ַעל ּכִ ְוָהָיה ְכׁשִ
ֵנה ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ַעל ֵסֶפר פְ  ִמׁשְ ֵני ַהּכֲֹהִנים ִמּלִ

ם  )ח, יז(י "ַהְלִוּיִ
נאמר בתורה:  צ"ל,ז הראש"ל הרב עובדיה יוסף מרןכתב 

מכאן שמצוה על כל  - "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת"
יהודי לכתוב לו ספר תורה, אולם למלך ישראל ישנה מצוה 

והיה כשבתו על כסא ממלכתו וכתב "מיוחד נוספת, שנאמר: 
 )סנהדרין כא:(, ואמרו חז"ל "זאתלו את משנה התורה ה

אחת שיוצאת ונכנסת עימו,  ;תורות[ספרי]  שכותב לו שתי
 ואחת שמונחת לו בבית גנזיו.  

ופירשו המפרשים: כי רמז בזה, שהמלך צריך שיהיו לו שתי 
שינהג בתום,  - סוגי הנהגות, הנהגה אחת בינו לבין עצמו

ינהג  - םבינו לבין הע -בענוה ובשפלות הרוח, ומאידך 
בהנהגה אחרת של ִהְתַנְּׂשאות בעוז ובגאון, כדי שיהיו דבריו 

נהוג נשיאותך ברבים.  )כתובות קג:(נשמעים, וכמו שאמרו 
והקשו: והרי כתוב: ואת יראי ה' יכבד, זה יהושפט מלך 
יהודה, שכשהיה רואה תלמיד חכם היה עומד מכסאו 

ותירצו: כאן ומחבקו ומנשקו, וקורא לו: רבי, רבי מרי מרי? 
 ... )ינהג ביד רמה(, כאן בפרהסיא )ינהג בענוה(בצינעה 

ליהושע בן נון, שהיה מצויין במידת  רבינו וכמו שאמר משה
עליך להתנהג כלפי ש והיינו הענוה, והורה לו: חזק ואמץ

וזהו שאמר שצריך שיהיו  העם באומץ רוח ובהתנשאות,
שנכנסת , שתי הנהגות, אחת דהיינו -למלך שתי תורות 

ויוצאת עימו בפני העם באומץ ובגאון, ואחת בבית גנזיו, 
בענוה ובשפלות יתנהג בינו לבין קונו ובין תלמידי חכמים, 

 ]מאור ישראל דרושים עמ' רפ"ט[                                     הרוח.   



 

 

...החולהחברתהאתביקרהלא
 בפירוט לסיים צורך אין, אותם שומעים שכאשר סיפורים יש

, הדברים את ששומע מי כל. מהם ללמוד שאפשר הלקח
 הסיפור הוא כזה. ההשכל מוסר את אתר על ממנו מפיק

שליט"א  זילברשטיין יצחק רביי הגאון י"ע שסופר ,שלפנינו
 את לדעת אפשר אי ,אמנם. השנה בראש התקיעות לפני
 ולהסיק הסיפור את לשמוע עלינו חובה אבל, ת"השי דרכי
  .להפיק לקחים, במילים אחרות מסקנות מכך

 קשורות והיו, ונפש בלב חברות שהיו, נערות בשתי מעשה
 מהן אחת חלתה ,הצער למרבה, והנה. השניה אל אחת מאוד

 . ל"רח ,בריאותיה שפגעה הקשה במחלה
. החולים בבית האונקולוגית במחלקה אושפזה הנערה
, ותהא תבקר הבריאה שחברתה מאודה בכל רצתה החולה
 על אסרה ,הבריאה של אימה אבל, ותמיכה סיוע לה ותושיט

 שבעלה בכך צעדה את נימקה האמא. זאת לעשות בתה
 מסרטן ונפטר הוא אף חלה )הבריאה הנערה של אביה דהיינו(

 את לבקר תלך בתה שכאשר חוששת היא ולכן, הריאות
 לה יצופו, סרטן סוג באותו כאמור שחלתה, החולה חברתה

 והיא, האבא של מחלתו מתקופת המסוייטים תהמראו כל
 . שחורה למרה מזה להכנס עלולה
 של אימה אל החולה של אימה התקשרה ,מסויים בשלב

 את לבקר באה לא בתה מדוע אותה ושאלה, הבריאה
, האמת את וגילתה, דבר שום כיסתה לא האמא. חברתה
 . שחורה ולמרה לדיכאון תכנס שבתה חוששת שהיא
 מאוד זקוקה החולה בתה שכן. והצטערה, םהא זאת שמעה
 הבריאה של אימה אבל. הבריאה חברתה של לעידוד

 . החולה את לבקר בתה על ואסרה בסירובה התמידה
 והנערה ספורים שבועות עברו לא? לבסוף קרה ומה

 שאף התברר מהרה ועד, חזקים ראש כאבי חשה הבריאה
 וזה .בראשה קשה בצורה שפגעה, הקשה במחלה חלתה היא
 מחלקה באותה היא אף אושפזה השניה הנערה .הכל לא עוד

 !!! שלידה ובמיטה, הראשונה היתה שבה אונקולוגית
 מוח לי היה אם: ואמרה, בבכי השניה האמא פרצה ואז

, החולה חברתה עם בתי את מפגישה הייתי, בקודקודי
 ה"הקב אותן הפגיש, זאת עשיתי שלא כיון, בריאה כשבתי

 ... מיטה ליד מיטה, האונקולוגית במחלקה, כאן
  ]סג' עמ שמות" לשבח עלינו"[

 בלב אחת דלתות שתי שישנם, א"הגר אמר אשר הוא
 בדלת מקישים לא וכאשר... האדם בלב ואחת השמים

 השמים דלתות נסגרים הבריות על מרחמים ולאהתחתית
 ...מלמעלה העזרה את ואין

אלול,  -ות והנה אנו בעיצומו של חודש הרחמים והסליח
רחום אף את  אני, מה יאומר לנו הקב"ה הדבק במידותי

 תרחם על הבריות ואז ירחמו עליך. -תהיה רחום 
מאי  ,ואמר רבי חמא ברבי חנינא :.)ידסוטה (גמרא וכתוב ב

דכתיב "אחרי ה' אלקיכם תלכו" וכי אפשר לו לאדם להלך 
אחר שכינה? והלא כבר נאמר "כי ה' אלקיך אש אוכלה 

 . להלך אחר מדותיו של הקב"ה? אלא הוא"
מה הוא מלביש ערומים דכתיב "ויעש ה' אלקים לאדם 

  .ולאשתו כתנות עור וילבישם", אף אתה הלבש
אף דכתיב "וירא אליו ה' באלוני ממרא",  ביקר חוליםהקב"ה 

! הקב"ה ניחם אבלים דכתיב "ויהי אחרי אתה בקר חולים
" שניחמו על מות מות אברהם ויברך אלקים את יצחק בנו

אביו ובירכו ברכת אבלים אף אתה נחם אבלים! הקב"ה קבר 
 מתים דכתיב "ויקבר אותו בגיא", אף אתה קבור מתים! 

לתה גמילות חסדים וסופה יתח דרש רבי שמלאי: תורה
 )שהלביש ערומים( . תחלתה גמילות חסדיםגמילות חסדים

דכתיב "ויעש ה' אלקים לאדם ולאשתו כתנות עור 
ילבישם". וסופה גמילות חסדים דכתיב "ויקבר אותו בגיא".ו

  היא. תורת חסד? כולה אם כן מהי התורה
בימים בתפילה השגורה בפינו יום יום ובפרט נסיים 

אז כמו  "...ְוהֹוִׁשיֵענּו ,ֲעֵׂשה ִעָּמנּו ְצָדָקה ָוֶחֶסדהנוראים: "
שאנו מבקשים שהקב"ה ינהג עמנו בחסד וברחמים, כך אנו 

 ריכים להתנהג עם הבריות.  צ
ָּכל  טֹוב ָוֶחֶסד ִיְרְּדפּוִניַא : "(תהלים כג, ו)ע"ה אמר  דוד המלך

 ...". ְיֵמי ַחָּיי
שאני אברח טוב וחסד ירדפוני, וגם עתה : המלבי"םומבאר 

 י.תמיד מן הטוב והחסד הזה והם רודפים אחרי שלא בטובת
החסד ירדוף שנשאף לעשות כל הזמן חסדים, אז כדהיינו, 

וכך אותנו תמיד כדי שנמשיך לעשות עוד ועוד חסדים. 
משמים ימנעו את ההיפך ורק יגזרו עלינו גזירות טובות 

 ... וישמע החכם ויוסיף לקח.ישעות ונחמות
 

 
 

ְהֶיה ִעם ה'" ִמים ּתִ  (יח, יג) אלוקיך" ּתָ
, מובא המעשה לרבי זושא מאניפולי - "מנורת זהבספר "ב

מי ראש השנה, ישב רבי זושא בקרב תלמידיו באחד מי הבא:
 וכולו אחוז שרעפים.

כי רבי זושא שקוע בעולמות  ,אחד התלמידים הבחין
עליונים, ומתוך כך חלפו בו הרהורי תשובה על מקומו של 

 ה,.. בעקבות מחשבות אל.לעומת דרגתו שלו רבי זושא
 עיניו.מהחלו דמעות זולגות 

מיד היושב ובוכה, החלו יתר התלמידים שהבחינו באותו תל
 עד שכולם הרימו את קולם בבכיה. ,גם הם להרהר בתשובה

רעפיו, וכאשר הבחין כי כולם בתוך כך התעורר רבי זושא מׂש
בונו של עולם, גם אני הייתי צריך יבוכים סביבו אמר: ר

י ילעשות תשובה, אך אין בי די כח לשם כך, על כל פנים על
 לפחות להתחיל לשוב אליך...

 

 ראשי תיבות של חמישה פסוקים: אהי תשובה המילה
 "תמים תהיה עם ... אלוקיך". -' ת
 ).תהלים טז, ח("שויתי ה' לנגדי תמיד"  -' ש
 ).ויקרא יט, יח("ואהבת לרעך כמוך"  -' ו
 ).משלי ג, ו("בכל דרכיך דעהו"  -' ב
 .)מיכה ו, ח("הצנע לכת עם אלוקיך"  -' ה

אלוקיך".  ה' עם תהיה "תמים ן:הראשו הפסוק עם אתחיל אני
 הפסוקים.  יתר את להשלים לי תעזור עולם, של בונויר ואתה,

 
 
ְרּדֹף"  )טז, כ( "ֶצֶדק ֶצֶדק ּתִ

", שבמלים הללו נרמזת המצוה להפריש גבעת שאולאומר ה"
ש ומעשר כספים ולתת מהם צדקה לעניים. כיצד? של

אותיות מרכיבות את התבה "צדק". האות שבאמצע, היא 
, .)קד שבת(אר בגמרא ו, כמבדלותהמסמלת את הד' האות 
, כי )100( לאות ק' )90( נם הניחו אותה בין האות צ'יולא לח

בין שתי האותיות הללו הוא  המטרייההפרש של חשבון הג
, וזהו האחוז שעל האדם להפריש מרוחיו ולתת )10( עשר

 לצדקה לעניים.

 ... לחודש אלולסיפור מרגש



 

 

ְהֶיה ִעם " ִמים ּתִ  (יח, יג) אלוקיך" ה'ּתָ
התהלך עמו בתמימות ותצפה לו, ולא תחקור אחר : יוברש""

העתידות, אלא כל מה שיבוא עליך קבל בתמימות, ואז 
 .תהיה עמו ולחלקו

שנייחד לבבנו אליו לבדו ונאמין שהוא לבדו : הרמב"ןואומר 
תת כל עתיד וממנו לבדו נדרוש יעושה כל והוא היודע אמ

אורים  ,מררצונו לו - מנביאיו או מאנשי חסידיו ,העתידות
א מזולתם ולא נבטח ותומים ולא נדרוש מהוברי שמים ול

שתהיה תמים עם השם  וממשיך הרמב"ן: ...שיבואו דבריהם
אבל מנביאו תדרוש ואליו  ,ולא תירא ממגיד עתיד ,בכל אלה

 ךוקיתהא בדחלתא דה' אל 'שלים'תשמע וזה דעת אונקלוס 
בר כמו בד כי "תמים" הוא השלם ,שלא תהיה חסר ביראתו -

שאין בו מום ושום חסרון וזו מצות  ה) ,(שמות יבשה תמים 
 .עשה

רבי זושא מאניפולי בעל בטחון עצום היה. את כל מהלך 
 לא -כי כל מה שבא לידו  ,חי בתחושה פנימית עמוקה ,חייו

. בכל ערב, לאחר תפילת ברךבא אלא על פי הבורא ית
למרום  ערבית, היה רבי זושא עומד במקומו, נושא עיניו

בונו של עולם, זושא קצת רעב. אנא, שלח לי י: "רומבקש
ברוב רחמיך וחסדיך דבר מאכל כלשהו, להשיב בו את 

 נפשי". 
החסידים, שהיו מורגלים בהנהגתו של רבם, היו עומדים הכן 
מעבר לדלת עם מגש עמוס כל טוב, ומיד כאשר היה מסיים 

ניחים על היו נכנסים אל החדר ומ -רבי זושא את תפילתו 
שולחנו את ארוחתו. כך נשנה המחזה דבר יום ביומו, עד 
לאותו יום בו הגיע איש זר לבית מדרשו של רבי זושא 

 והדבר לא מצא חן בעיניו. 
"האם לצון אתם חומדים לכם"?! גער בחסידים הממתינים 
מאחורי הדלת ומגש האוכל בידיהם, "הלא הרבי יודע כי 

וכי מה, האם באמת  אתם עומדים עם ארוחה מוכנה!
אתם כי את ארוחת הערב מקבל הרבי בכוח  סוברים
אתם כי התפילה הכנה של  סוברים?! "אם באמת "תפילתו

לא להכניס לו יום שהרבי מביאה לו את ארוחתו, הואילו נא 
! התגרה האיש בחסידים, שכמובן "אחד את המגש שבידיכם

 לא הטו אוזן לדבריו. 
רא אלים במידת מה, ולמחרת היה גם גב ,אלא שאותו אדם

ומיד לאחר תפילת ערבית הדף את דלתות בית  ,היום הזדרז
המדרש וסגר אותן בבת אחת, כשהוא נעמד מול החסידים. 

! פסק בחוצפה, "אם ""היום לא תכניסו לרבי את הארוחה
 -הרבי בוטח באמת ובתמים שהקב"ה ישלח לו מזונותיו 

את הארוחה יורדת  אסור לכם להתערב! נמתין כולנו ונראה
 ם...". ימהשמי

עמד רבי זושא וחינן קולו בתפילה, כמידי  ,באותם רגעים
בונו של עולם, זושא קצת רעב. אנא, שלח לי ייום ביומו: "ר

ברוב רחמיך וחסדיך דבר מאכל כלשהו, להשיב בו את 
 נפשי". 

החסידים שהציצו בעד חור המנעול וראו את רבם ממתין 
להיכנס פנימה, אולם האיש עצר בעדם למזונו, גמרו אומר 

 בכל כוחו. "המתינו בסבלנות" התעקש. 
בונו של עולם, זושא רוצה יושוב נעמד רבי זושא בתפילה: "ר

יקשה  -ללמוד עוד כמה שעות בלילה, ואם יציק לו הרעב 
 עליו ללמוד. אנא, שלח לו את מזונו". 

שא רגעים מתוחים חלפו על החסידים כאשר קולו של רבי זו
בונו של עולם, זושא רעב במקצת". ינישא בשלישית: "אוי, ר

אז, לפתע פתאום, הגיח מאי שם יהודי מבוהל, חבילה בידו 
 והוא נסער כולו. "אני חייב לראות את רבי זושא"! 

התחנן והתפרץ לבית המדרש. "רבי! רבי"! צעק בבהלה, 
"אנא ממך, טעם מהאוכל שהבאתי עמי"! הרבי הביט באיש 

לווה ופנה ליטול ידיו, ובינתיים פתח האורח את החבילה בש
 וערך שולחן מכל טוב הארץ. 
נשם האיש המסתורי לרווחה,  ,רק כאשר טעם הרבי מהמזון

וניאות לספר לחסידים המצטופפים סביבו את פשר הענין. 
 -"שנים רבות נשוי אני לזוגתי שתחיה, אולם למרבה הצער 

והנה, אמש, בשעת ערב עד עתה לא נפקדנו בפרי בטן. 
מוקדמת, עליתי על יצועי לאחר יום עבודה מפרך, כאשר 
לפתע נגלה לי בחלומי אבי ז"ל, ובקשה בפיו: 'חפץ אתה 
לזכות בזרע של קיימא, סע לצדיק רבי זושא, היושב 

 -שעות  24באניפולי, וערוך לפניו שולחן! אם תעשה כן תוך 
יך האיש המש ,. "לא האמנתי למשמע אוזני"'תיוושע

בסיפורו, "ואף טענתי בפני אבי, כי הדבר בלתי אפשרי 
עלי  -כמעט, שהרי אניפולי רחוקה מרחק רב, ולבד מזאת 

להקדיש זמן מה להכנת הארוחה, אולם אבי סירב לשמוע. 
תיוושע,  -שעות  24'אם תניח את הארוחה לפני הצדיק תוך 

שא עליך לצאת לדרך מיד'! כך פקד עלי ונעלם". "והנה" נ
האיש עיניים דומעות למרום, "זיכני הקב"ה להגיש הארוחה 

לרבי זושא דקות ספורות לפני תום היממה הגורלית". 
ובאי בית המדרש, והאורח מאמש ביניהם, נשאו אף הם 

(ירמיהו יז,  ברגשעיניים דומעות למרום, ושפתותיהם מלמלו 
: והוסיפו ."ברוך הגבר אשר יבטח בה', והיה ה' מבטחו": ז)

 "קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת" 
 ]דרך עץ החיים, במדבר[

 
 

 
 

 התורה   בברכת   
 ברינה             רון    

 

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

 ניסן א' –לע"נ מו"ר אבי : יעקב בן רחל וצדוק                               
 כ"ז אדר – סרח בת שמחה ויוסף-לע"נ מרת אימי: שרה                           

 לע"נ חמי : מרכוס מרדכי בן רבקה ויוסף        
 נפתלי בן רוזה : לע"נ סמי בן שמחה : גורג'י בן שמחה  :לע"נ               
 : יהודה בן טובהיוסף חיים בן לאה : לע"נ  חיים בן אסתר :נ"לע               
 יעקב בן סאלם -ומרים : לע"נ דוד אבא בן אריה לע"נ: צבי               
 רחמים בן חאורו אברהם -: לע"נ לע"נ: בנימין בן שולמית                
 יפה נדרה בת נעימה-מינה בת מרדכי שמואל : לע"נ -הרבנית  :לע"נ                
 כתון בת חביבה -מרים : לע"נ בת בלור רחל-ת עזיזה : לע"נמרים ב :לע"נ                
 רחל בת חנה -נזימה בת טובה : לע"נ -שמחה בת סרח : לע"נ: לע"נ                
 : לע"נ סמי בן חנה  עופר בן יחיא"נ : לע לע"נ: אפרים בן ציון ורבקה                

 אטו : אריה (לאון) בן מלכה : זהבה ועקנין בתלהצלחה  
  : אביטל בת יפה : מתנאל בן איריסזיווג הגון  

        
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3828752-050 -בסלולרי  ולתרומותלהקדשות  ,להזמנות
 Ronbarina@gmail.com:או במייל
 השרון רמת 2 קוצרה' רח: כתובת

 מצוה לתרום מכספי מעשר לזיכוי הרבים
 רמת השרון 2 קוצררח' ה: ניתן לשלוח צ'ק לכתובת 

 ...לשבת סיפור מדהים

 לרפואת: 
 הרב מאיר נסים בן כמסאנה שליט"א  

              : הדסה בת מרים יהודה בן אסתר
 יעקב ישראל בן גלית : אורטל בת גלית

 זהבה בת הודיה : פאולה בת דינה
      מרים קרן בת רבקה : אילה בת ציפורה   

 הנשרה בת רבקה : שרה תהילה בת ח
  פיבי בת חביבה בן חמואברהם בן אנט : 

 רחל בת נוארה: נורית בת רחל 

 
 לזרע של קימא:

 יהודה יחזקאל יוסף בן רחל מרים
 אהרן בן צילה: נפתלי שלמה בן לאה

 : מיטל בת לולו שושנה רייזל בת מינה
 שולמית בת שרה : עדי בת מזל

 בן זכר)(: חן בת דלילה שמחה צביה בת רחל

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

 יעל ברכה בת אביגיל
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1 גיליון מס. 592שבת קודש  פרשת שופטים

מי שהוא רוצה להיות עובד ה' באמת, אזי מחוייב תמיד להשגיח על מעשיו, לא די שלא יעשה חלילה מעשה לא טוב, אלא אפילו המעשים טובים שעושה, תפילתו 
ותורתו, ימשמש היטב אם היו בדחילו ורחימו כראוי, ואם הן זכים וצלולים בלי שום מחשבת פסול או פניה, אם הכל לשם שמים, ואח"כ אם מוצאים שמץ פסול 

חלילה, אזי עונשים את עצמם. וזהו שופטים ושוטרים תתן לך" (מאור ושמש).

ידינו,  על  למטה,  הדין  נעשה  אם  דין.  יש  דין  שאין  ובמקום  דין,  אין  דין  שיש 
אז  עצמו,  את  שופט  האדם  אם  למעלה,  נעשה  הדין  אין  אז  לעצמו,  אחד  כל 

בשמים לא צריך לשפוט אותו, הוא עושה את העבודה בעצמו. ולהיפך.

אנחנו חיים במציאות של הסתרה. השי"ת נעלם ורחוק מאתנו. אנחנו לא 
זוכים להארת פניו, לא זוכים להרגיש את קרבתו. מכאן כל הכבדות בעבודת 
השם, כל הנפילות שיש לפעמים. כשלא מרגישים קרוב להשם, כשלא יכולים 
מהמעט  ושמח  מתענג  הוא  כמה  אצלו,  חשובים  אנחנו  כמה  ולהבין  לראות 
התפילה   בפרט  למשא,  לעול,  הופכת  השם  עבודת  הרי  עושים,  שאנחנו 
שמחפשים לסיים מהר ולהיות 'אחריה'. בא רבינו הקדוש ומגלה לנו את הסוד 
עם  ותשב  תבוא  לעשות,  ואיך  לעשות  מה  לנו  אומרים  לא  ההתבודדות.  של 
מלב  שיחה  ואוהב.  קרוב  חבר  עם  משוחח  שאתה  כמו  איתו  תשוחח  השי"ת. 
אל לב. ככה שוברים כל הסתרה, מסירים את כל המסכים, מתחברים בחזרה 
אל האמת: השי"ת נמצא כאן ועכשיו, איתי, עמי ואצלי, והוא אוהב אותי ורוצה 
ושמח לשוחח איתי, לשמוע אותי, לחיות איתי. ככה מבטלים את כל הכבדות 

והחושך, ככה יוצרים קרבה וקשר חי עם השי"ת. 

תתחיל, תשב כמה דקות. לאט לאט אתה כבר תרצה בעצמך להוסיף עוד 

זמן. אתה לא יכול להגיע לשדה? תמצא לך פינה שקטה, רבנו אומר שאפשר 
שתמצא  פינה  באותה  שם,  שדווקא  להיות  יכול  אנשים.  בין  אפילו  להתבודד 

לך, תזכה ללב נשבר ולהתעוררות שאולי לא היית זוכה במקום אחר.

"ויצא יצחק לשוח בשדה", כל האבות הגיעו למדרגתם על ידי שהתבודדו 
בשדות ולכן הם בחרו להיות רועי צאן. כך נהג גם דוד המלך, כך גם נהג צאצאו 
הבעל שם טוב הקדוש ותלמידיו. עד שבא רבנו הקדוש וחידש את הדרך הזו 
רצה  הוא  בשדה,  התבודדות  על  לנו  שסיפר  בכך  הסתפק  לא  הוא  לרבים. 

ית ה ִאישִׁ ִפלָּ תְּ

כשאדם זוכר שיש עולם הבא, הוא חי בעולם הזה כמו שצריך, הוא משקיע 

את עיקר זמנו בתכלית, לא בשטויות. הוא מבין שפה לא חיים לנצח. רק שם. 

אז הוא מקבל את הפרופורציות הנכונות איך לחיות בעולם הזה. איך עושים 

הקב"ה  מול  לבדו  עומד  אדם  נפש.  חשבון  עם  רק  לזה?  זוכים  איך  זה?  את 

של  הריצה  את  לרגע  עוצר  הוא  מצבו.  על  ואמיתי  פנימי  נפש  חשבון  ועושה 

לא  הוא  האלה,  ברגעים  נלחם  הרע  היצר  מצבו.  על  לחשוב  ומתחיל  החיים 

ומבינים,  וחושבים,  כשעוצרים,  כי  ונחשוב  לרגע  אפילו  שנעצור  מעוניין 

ומתפללים, אפשר לעשות מפנה בחיים. רבנו הקדוש אמר שאי אפשר להיות 

את  לעצור  אותנו  מלמד  הוא  נפש.  וחשבון  התבודדות  בלי  באמת  כשר  איש 

המירוץ ולחשוב על התכלית. לבדוק האם אנחנו הולכים באמת בכיוון הנכון. 

בעולם  שיש  היחידה  ההצלחה  זאת  השם.  אל  להתקרב  רק  זה  הנכון  והכיוון 

והמרה  העצבות  את  מחפש  הרע  היצר  לבוראו.  האדם  של  ההתקרבות  הזה, 

שחורה שהאדם נופל אליהם אחרי העבירה, יותר מאשר את העבירה עצמה. 

על  להתגבר  יכול  הוא  נפש,  חשבון  של  שעה  התבודדות,  לו  יש  כשאדם  אך 

העבירה  העבירה,  את  רוצה  לא  הוא  שבעצם  מבין  הוא  כי  האלה  הנפילות  כל 

רק מרחיקה אותו מהשם, הוא מקבל אז כוח עצום להתחיל התחלה חדשה, 

לבחור בטוב האמיתי שזה להתדבק בה'.

הבעיה שהאדם מוחל לעצמו את החטאים. הוא לא צריך שה' ימחל לו. ה' 

יודע שכל כך קשה לי, ה' יודע איזה תיקון קשה הוא נתן לי בחיים אז הוא לא 

במעשינו.  שנתבונן  עצמנו.  את  שנשפוט  רוצה  ה'  אבל  מדי.  יותר  ממני  דורש 

השערים  שבעת  שהם  הפתחים  משבעת  פתח  כל  ליד  ושוטר  שופט  שנעמיד 

במקום  נאמר  זה  על  ופה.  אף  נחירי  שני  אוזניים,  שתי  עיניים,  שתי  שבפנים: 

בס"ד

שבת קודש   ד' אלול, תשע"ז
פרשת שופטים

ָעֶריָך" (טז, יח) ָכל שְׁ ן ְלָך בְּ תֶּ ְטִרים תִּ ְפִטים ְושֹׁ "שֹׁ
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 דברי התורה שבגיליון מוקדשים 

לרפואת והצלחת מורינו הרב אליעזר בן עטיא שליט"א 

והרבנית תהילה בת לאה תליט"א
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מוסא בן דוד וסיניה, מאיר חיים בן פרחה 
ת.נ.צ.ב.ה
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לה'.  גדולה  הכי  הקירבה  זאת  תמימות  כי  בתמימות.  להיות  צריך  הכל 
אומרת התורה הקדושה בפרשת השבוע - "תמים תהיה עם ה' אלוקיך (יח, יג). 
אם תהיה תמים, תזכה להיות עם ה' אלוקיך. תמימות כוללת את כל המידות 
וחוכמתו  את שכלו  זורק  הנחת רוח של ה', שאדם  רצון ה', זה  הטובות כי זה 
כל  את  השגחה.  בעניני  לו  שיש  הבנות  האי  ומכל  הקושיות  מכל  ומתעלם 

החוכמה שלו הוא מכוון רק לדבר אחד, לזכות לקרבת אלוקים.

הגיע  הוא  אז  בה',  דבוק  הוא  אם  כי  כלום.  חסר  לא  זה  תם  שלם,  זה  תם 
לדרגה הכי גבוהה שאפשר להגיע אליה, אז מה כבר יכול להיות חסר. תמימות 
זה הכי גבוה. זה המעלה המעולה שבכל המעלות. על יעקב אבינו נאמר "איש 
תם יושב אוהלים". מכל המעלות והמידות הטובות שבודאי היו ביעקב אבינו, 
בוחרת התורה הקדושה לציין את התמימות. כי זה מעל הכל. לכן גם מבקש 
נלך  שאם  אותנו  ללמד  אלי",  תבוא  מתי  תמים  בדרך  "אשכילה  המלך  דוד 
בתמימות, בדרך תמים, ה' יבוא אלינו ואז כבר לא יחסר לנו כלום. הכל יהיה 

לנו.

כל מה שקשור עם פשיטות ותמימות, יש לו חן מיוחד אצל הקב"ה. היהודי 
ומדותיו,  מעשיו  את  לזכך  כדי  שעמל  ותפילה,  לתורה  עצמו  שקובע  הקטן, 
נסיונות  את  שמקבל  וכנות,  תמימות  פשוטות,  במילים  הקב"ה  אל  שפונה 
הקישוט  זה  הקב"ה,  משתעשע  שעמה  הפנינה  זו  ובאמונה,  באהבה  החיים 

שאיתו מתהדרים למעלה.

המקסימים  מהתמימים  שצוחקים  רואים  אנחנו  בחיים  פעמים  הרבה 
האלה. מה זה ליצנות? זה ההיפך מתמימות. זה סמל השקר. זה כת ליצנים לא 
תראה פני שכינה. מה זה להתלוצץ? זה לא רק שאני חושב שאני יותר ממך, 
אלא שכל מה שיש לי לעשות בחיים זה לעשות ממך צחוק, אי אפשר לתאר 
איזה דבר נורא ואיום זה. בחור רוצה להיות צדיק, הוא שואף לגדולה, במקום 
לפרגן לו ולעודד אותו, הרבה פעמים מתלוצצים ממנו. רבינו יונה מכנה את מי 
שבז ליהודי ששואף לגדולה, שרוצה להתעלות - שונא ה'. כי לא נוח לו שיש 
כאלה שאוהבים את בורא עולם ומתאמצים לעשות לו נחת רוח. אם הוא היה 
אוהב ה' אמיתי, אז גם אם לו עצמו אין שאיפות דומות, הרי משאת חייו היתה 
להרבות  שואפים  שכן  מעט  מתי  אותם  את  ולהמריץ  ולעודד  להחזיק  צריכה 

כבוד שמים בהנהגותם.

איפה  האמונה.  כמו  שלימות  לך  ואין  שלם  דבר  זה  שלמות,  זה  תמימות 
דברים  לך  קורים  איך  מבין  לא  אתה  אמונה.  צריך  אתה  שם  מבין,  לא  שאתה 
כאלה, שום דבר לא הולך לך, הכל מתהפך לך מול העיניים ואתה חייב לדעת 
שהכל זה לכתחילה, הכל כתוב מראש, זה המסלול, לא קרה לך איזה פנצ'ר, 
איזה ביש מזל, לא קורה פה שום דבר שלא היה צריך לקרות. שוברים אותנו, 
כותשים אותנו, אבל זה הכל במסגרת התוכנית האלוקית של הבניה שלנו. זה 
לא איזה כשלון שלנו, זה לא שקרה משהו לא טוב ואנחנו צריכים לחשוב איך 

לתקן אותו, ואיך לצאת ממנו. זאת הדרך של השם לקרב אותנו אליו.

באהבה.  עליו  שעובר  מה  כל  את  לקבל  צריך  "אדם  הרב:  מורנו 
נהג  אותו,  מוכיח  חבר  אותו,  מבזים  ההורים  אותו,  מוכיחה  אשתו  פה 
צועקים  מקום  בכל  אותו,  מוכיחים  מקום  בכל  עליו,  צועק  האוטובוס 
עליו, מבזים אותו. זה עיקר מה שרוחץ את האדם. "וזרקתי עליכם מים 
טהורים וטהרתם, מכל טומאותיכם ומכל גילוליכם אטהר אתכם". מים 

טהורים זה התוכחות והבזיונות. זה מה שמטהר את האדם."

גלגולו של זר

זכינו  לא  אמנם  נפלאה.  משפחה  הקמנו  דשמיא  בסייעתא  אברך.  אני 
הבנים  על  ובפרט  לנו,  שנתן  מה  כל  על  לקב"ה  מודים  אנו  אך  חומרי,  לשפע 
והבנות המחונכים ויראי השם שזכינו בהם. חיתנתי שתי בנות ובן, לא בקלות, 

להעניק גם לנו, אנשים פשוטים, את המתנה היקרה הזאת, כי כשאדם מרגיל 
את עצמו לדבר עם ה', אין לשער את התענוג הרוחני שהוא מקבל מזה. את 

השמחה והחיות שיש לו.

ההתבודדות,  של  הגדולה  החשיבות  את  לנו  מזכירה  שופטים  פרשת 
וזועק  שלו,  וברצונות  במחשבות  שלו,  בהתנהגות  האדם  מתבונן  שבמהלכה 
בעצם  מהי  כי  אליך.  להתקרב  רוצה  אני  עולם  של  ריבונו  לבבו:  מקירות  לה' 
רק  בוכה  אדם  ששם  אישית  תפילה  ונוראה,  עצומה  תפילה  זו  ההתבודדות? 
על דבר אחד: רוצה להתקרב אל ה', לעשות רצון ה'. תפילה אישית זה לשתף 
את הקב"ה בכל מה שעובר עליך. להניח על השולחן את כל הצדדים, הלבטים, 
רוצה  אני  אך  מאומה,  לך  מחדש  לא  ואני  אבא  הכל  יודע  אתה  נכון,  הנגיעות, 
לחיות אתך את המצב הזה, אני צריך את שמיעתך, את הבנתך, את קירבתך, 
דיבורים כאלה, שיוצאים מלב מאמין וטהור, מביאים לקירבת אלוקים נפלאה, 
של  במעלתה  לדבר  הרבו  ישראל  גדולי  כי  פלא  לא  פניהם,  על  נסוך  רב  חן 
אישית  לתפילה  התעוררות  איזה  פתאום  מקבל  כשאדם  האישית.  התפילה 
כזאת, לא ידחה אותה לזמן יותר מתאים, למקום יותר מתאים, זה עלול לברוח 
מבלי שוב. צריך לתפוס את ההתעוררות הזו בשתי ידיים, יכול להיות שדוקא 
יפעלו  הם  האדם,  של  לבו  מעומק  שעה  באותה  שיצאו  אלה,  פשוטות  מילים 

עבורו את הישועה.

השם.  בעבודת  לנו  שיש  התענוג  עיקר  הוא  ה'.  אל  אותנו  מקרב  הדיבור 
תדבר עם ה' בשפה שלך, בלי ספר ביד, תבקש ממנו שיעזור לך, שיקרב אותך, 
העיקרי  נשק  הכלי  זה  האישית  התפילה  ברחמים.  בתשובה  אותך  שיחזיר 
בורא  לפני  תתחנן  תעמוד,  לך,  שיש  חסרון  כל  הקדושה.  על  שלנו  במלחמה 
הרצון  את  להוציא  כדי  להתפלל  צריך  אתה  רצון,  לך  שיש  מספיק  לא  עולם. 

שלך מהכוח אל הפועל.

כמה שהתבודדות נראת לכאורה פשוט, יש על זה אין סוף מניעות. קשה 
לך לפתוח את הפה ולדבר, על זה בעצמו תדבר עם ה' : רבונו של עולם כל כך 
התרחקתי ממך עד שאני אפילו לא יכול לדבר איתך ולהוציא את כל מה שיש 
צימאונו  את  להרוות  שיוכל  מי  את  לאות  ללא  שחיפש  נתן,  רבי  כמו  בלב.  לי 
הגדול ולהרגיע  את תבערת לבו עד שהגיע לרבנו הקדוש, שלקח אותו בשתי 
לפני  שבלב  מה  כל  את  אומרים  אם  מאד  טוב  שזה  לו  ואמר  הקדושות  ידיו 
היא  השם  עם  האישית  השיחה  שההתבודדות,  ואמר  והוסיף  יתברך  השם 
במדריגה  העדיפויות,  סולם  שבראש  דהינו  הכל,  מן  וגדולה  עליונה  מעלה 
העליונה של הסולם, שם עומדת ההתבודדות ואם כך, צריך לתת לה עדיפות 
תורה  חלילה  לבטל  הכוונה  ואין  ההכרחיים.  הדברים  שאר  כל  על  ראשונה 
ותפילה בגלל זה, אלא שלא נבזבז את זמננו היקר בכל מיני דברים צדדיים ולא 
בראש  היקר  הזמן  את  נקדיש  אלא  יום,  בכל  הרבה  לנו  יש  שכאלה  הכרחיים, 
את  לקיים  טובים  הכי  התנאים  את  לנו  אין  אם  וגם  להתבודדות.  ובראשונה 
הפגישה היומית הזו עם בורא עולם, צריך לחטוף מה שאפשר כדי שלא יתגברו 
המניעות, ועם הזמן, בסעייתא דשמיא נזכה לקיים את העצה המופלאה הזו 

בתנאים הטובים ביותר ובהתמדה עצומה.

אתה זקוק לזה. לא רק בשביל הישועות, בעיקר בשביל החיים שלך, בשביל 
המתיקות, בשביל החיבור שלך לעצמך. שעה ביום לברוח מההמולה, מהשיגרה, 
לצאת לשדה, להירגע, לנשום אויר, ולהשיח את הלב. ואם אי אפשר בשדה אז 
בכל מקום אחר ששם אתה יכול להתנתק מהכל ולהיות עם השם. זה הדבר 
היחידי בעבודת השם שהוא באמת אישי לגמרי לכל אחד ואחד. כולם מניחים 
תפילה,  אותה  היא  התפילה  אפילו  תורה,  אותה  לומדים  כולם  תפילין,  אותם 
כל  שונה,  בצורה  אותה  עושה  אחד  כל  לגמרי.  אישית  היא  ההתבודדות  אבל 
ובנפש.  בגוף  עליו  שעובר  מה  כפי  השם,  פני  נוכח  לבו  את  שופך  ואחד  אחד 
האדם  את  שמקרב  מה  זה  גדולה,  כך  כל  היא  יקרה,  כך  כל  היא  הזו  ההנהגה 

יותר מכל דבר אחר להשם יתברך.
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אך הקב"ה עזר. ואז נכנס הבן הרביעי לשידוכים, ובסייעתא דשמיא התארס 
עם בת מצוינת ממשפחה מכבודת מאד ורבת אמצעים. עשינו וורט וקבענו זמן 
לאירוסים. במקרים הקודמים, המשפחות שעמן השתדכנו היו ברמה כלכלית 
הכרת  גם  חשתי  שניתן.  ככל  עצמי  להתאים  צורך  חשתי  והפעם  לשלנו,  זהה 
הזר  שלפחות  החלטתי  ולכן  שציפיתי,  למה  ומעבר  מעל  נתנו  שהם  על  הטוב 
שנשלח לאירוסין יהיה מכובד ביותר, שיתאים לאולם המפואר שבו הם בחרו 
זר  ראיתי  כשנכנסתי  ומיד  וטובה,  ידועה  לחנות  הלכתי  האירוסין.  את  לקיים 
מדהים ביופיו. "כמה זה?" אני שואל את בעל החנות. "2000 שקל", הוא אומר. 
כמעט התעלפתי, הייתי רגיל לקנות זרים ב 300 עד 500 שקל. 2000 שקל לזר 
את  לעשות  שעליי  החלטתי  ואז  קצת  חשבתי  מוגזם.  לי  נשמע  זה  פרחים? 
ההשתדלות שלי ולשלוח זר מכובד. "כמה אתה יכול ללכת לקראתי?" שאלתי. 
שקל.   1800 ל  הסכום  את  להוריד  הסכים  המוכר  ולבסוף  קצת,  התווכחתי 

רשמתי את שמי ואת כתובתי, והלכתי משם.

יום האירוסין מגיע. התייצבתי באולם חצי שעה לפני הזמן כדי לראות את 
משהו  אך  השולחנות,  על  פרחים  יוקרתיות,  מפות  מפואר,  אולם  ראיתי  הזר. 
ומחליט  שעה,  ורבע  דקות  עשר  ממתין  אני  שהזמנתי.  הזר  חסר:  היה  אחד 
שם  את  לא  וגם  טלפון,  מספר  לי  שאין  לדעת  נוכחתי  ואז  לחנות,  להתקשר 
שם  את  לי  הזכיר  בזק  של  והמודיעין  הכתובת,  פי  על  בירור  עשיתי  החנות. 
אני  זה  בשלב  קולי.  תא  בעצבנות.  מחייג  אני  המספר.  את  נתן  וגם  החנות 
אני  פרחים.  זר  ואין  יגיעו  ומשפחתה  הכלה  דקות  מספר  עוד  להזיע.  מתחיל 

מתקשר שוב ושוב, ותא קולי מעצבן עונה לי.

אני חושב לעצמי מה יגידו, שאני גם נצלן וגם קמצן. אני חייב לפתור את 
קח  טובה,  לו:  "תעשה  ואומר  בסביבה  שגר  שלי  לחבר  מתקשר  אני  הבעיה. 
מונית לכיוון החנות ההיא, תבדוק מה קורה שם". הוא מבין את הבעיה, לוקח 
נעולה.  החנות  ומסוגר.  סגור  "הכל  ואומר:  מתקשר  דקות  עשר  ותוך  מונית, 
איש אינו בפנים". "תנסה לחפש דרך להגיע למוכר", אני מבקש ממנו, "אתה 
מה  "אעשה  אמר,  מבין",  כן  דווקא  "אני  נמצא".  אני  מצב  באיזה  מבין  לא 
שאוכל". לאחר מספר דקות הוא מצא פתק קטן עם מספר סלולארי, שאפשר 
להתקשר אליו במקרים דחופים. אני מתקשר. בזווית העין אני רואה את בני 
לאחר  בינתיים.  בהם  להיתקל  לא  כדי  פינה  לאיזו  בורח  ואני  הכלה  משפחת 
כמה צלצולים: "הלו", עונה לי מישהו, ואני מזהה את קולו של האיש שנתתי 
הזר  עם  מה  באולם.  כבר  זועק, "אני  אני  קורה?"  במזומן. "מה  שח  לו 1,800 
לו:  שיש  האפשרויות  בשתי  הרהר  כנראה  הגיב.  לא  השתתק.  האיש  שלי?" 
אחת להודות שהוא שכח את הזר, ואז הוא חשוף לתביעה, והאפשרות השניה 
היא פשוט להתכחש לכל העיסקה. שניות ארוכות חלפו, ואז אני שומע אותו 
אתמול".  שקל   1,800 לך  שילמתי  ה'אופרה'  מאולם  "אני  אתה?"  "מי  אומר: 
בחר  בקיצור,  התבלבלת...."  בטח  אותך.  מכיר  לא  "אני  עונה  הוא  "תקשיב", 
באפשרות השנייה. "אתה בעל החנות מהרחוב הזה והזה?" "כן, אבל אני לא 
יודע על איזה זר אתה מדבר". התחלתי לזעוק: "אתה לא יכול לעשות לי את 
השיחה  טרררר...  נוראה".  פגיעה  זו  לי  עושה  שאתה  מה  אירוסין,  כאן  יש  זה. 

נותקה.

פנוי  לא  ואני  לזרום,  מתחילים  האורחים  בינתיים  לעשות.  מה  ידעתי  לא 
שלי.  לרב  התקשרתי  לי,  בצר  ההוא.  הפרחים  בזר  שקוע  כולי  אותם.  לקבל 
דוד  בן  לי  יש  רב.  שאלת  לשאול  רוצה  "אני  אמרתי,  הבעיה.  את  לו  ספרתי 
מאד  במקומות  קשרים  לו  יש  לאולם,  להגיע  צריך  הוא  בנתניה,  שמתגורר 
ייאלץ  הרמאי  המוכר  אם  גם  אצלי  יהיה  הזר  אליו,  פונה  אני  ואם  מסוימים 
ללכת לקטוף את הפרחים בעצמו", הרב שתק דקה ארוכה ולאחר מכן אמר: 
אבל  שלך,  הבושה  ואת  הצער  את  הכאב,  את  מבין  אני  האמת,  את  לך  "אגיד 
אנחנו בני תורה וצריכים לפעול ברוח התורה והמוסר. בוא ננסה לדמיין שאכן 

בן דוד שלך מנתניה יפעיל את הכוחות והקשרים שלו, הוא יאיים עליו או יעשה 
לו דברים לא טובים. זוהי דרך התורה? אנחנו מאמינים בדין תורה והולכים אך 
ואמר,  הוסיף  אותך",  מבין  דברים". "אני  ככה  פותרים  לא  התורה.  בדרך  ורק 
"אתה עומד בניסיון גדול מאד. אני מציע לך שתגיד לקב"ה: "אני עומד בניסיון 

ומבקש שהזכויות יגיעו לבני  הזוג".

זר  שהזמנתי  ואמרתי  הכלה  למשפחת  הגעתי  לעצתו.  שאשמע  החלטתי 
והם  בפניהם  התנצלתי  אותו.  שלח  ולא  טעה  החנות  שבעל  אלא  יקר,  מאד 
קיבלו את זה בצורה הכי יפה. ב- 21:30 בערב הרב שלי מגיע, נכנס לאירוסין, 
רואה את השולחן המרכזי ריק מפרחים. הוא מחבק אותי ואומר:" אני היחיד 
באולם שיודע מה אתה עובר, אני מאחל לך שבזכות זה יהיה הבניין עדי עד וה' 

ישלם לך שכרך הטוב". האירוסים עברו. עד כאן חלק א.

הקברות  לבית  פעמיי  שמתי  השנה,  בראשית  שבת  ערב  האירוסין,  לאחר 
"סגולה" בפתח תקוה, לרגל יום השנה לאחד מקרובי משפחתי שנפטר ערירי 
לפני שנים רבות. אני נוהג להביא מניין מתפללים לקברו, לעילוי נשמתו. ערכנו 
שרציתי  קבר  לעוד  הלכתי  נשארתי,  אני  אבל  התפזרו,  כולם  האזכרה.  את 

לפקוד. עמדתי ואמרתי תהילים.

היו  הלוויות.  יש  קברות  בבית  טוב.  נו,  הלוויה.  שמגיעה  רואה  אני  לפתע 
אני  המת.  הלווית  למצוות  שאצטרף  לעצמי  ואמור  מסתכל  אני  איש.  שם 15 
מצטרף, ובאופן טבעי אני הופך להיות "הרב", כי כולם מלבדי אנשים חילוניים, 
ובאירוע כמו הלוויה תמיד מישהו חרדי הופך לרב ולמנהל האירוע. ליד הקבר 
כמו  יודע,  אני  הקבורה.  לאחר  אותו  להציב  מתכוננים  והם  ענק,  זר  רואה  אני 
הלוויה,  סוף  לקראת  גויים.  מנהג  הוא  בהלוויה  שזר  יודע,  חרדי  יהודי  שכל 
כשהפכתי למעין מנהיג הטקס, באתי לבכור האחים ואמרתי לו: "אולי אתם 
לא יודעים, אבל זר על קבר הנפטר זה חוקת הגויים, ולא רק שהוא אינו מועיל 
לנפטר, אלא גם מזיק לו". הוא לחש לאחיו מה שאמרתי לו, והם באו לשמוע 
זאת ממני. אמרתי: אינכם חייבים לשמוע לי, אבל אם אתם רוצים את טובת 
הנפטר אל תניחו זר פרחים". הם שאלו אותי: "אז מה נעשה עם הזר?" אמרתי 
להם: "בערב שבת קודש של שבת בראשית יש בכל בית כנסת קידוש. תניחו 
לנפטר".  נחת  יעשה  וזה  הכנסת,  בית  נוי  יהיה  הוא  הכנסת,  בבית  הזר  את 
שאתה  הכנסת  בית  לאיזה  הזר  את  תיקח  כנסת.  בתי  מכירים  לא  "אנחנו 
ושואלים  מסתכלים  כשכולם  פרחים,  זר  עם  הקברות  מבית  יצאתי  רוצה". 
מה  פרחים.  מזרי  בושות  של  שבוע  היה  זה  אותו.  סחבתי  מאיפה  עצמם  את 
לעשות. כנראה איזה תיקון. נכנסתי לאחד מבתי הכנסיות והנחתי על השולחן 

בכניסה פרחים לעילוי נשמת המנוח.

שבת חלפה. מגיע יום ראשון, ואני אומר לעצמי: 'זר פרחים לאירוסין לא 
היה לך, אבל מה עם ה- 1,800ש"ח ששילמת?' אני מחליט ללכת לחנות ההיא 
ולפחות לגבות את הכסף. אני מגיע לחנות הפרחים ורואה שהיא סגורה. יש 
יכולתי  שלא  מה  אבל  פרחים.  חנויות  במיוחד  ראשון,  ביום  שסגורות  חנויות 
על  מודיעים  'אנו  כתוב:  ובה  החנות,  דלת  על  ענקית  אבל  מודעת   - לפספס 
פטירת יקירנו...' אני עושה אחד ועוד אחד, ומבין שמדובר בבעל החנות. אני 
מסתכל על הכתובת ורואה שה'שבעה' במרחק שני בניינים מהחנות. חשבתי 

לעצמי שאנחנו השבוע בעניין פרחים והלוויות, אז נעלה ל'שבעה'.

כי  ש"ח.  ה- 1800  על  להגיד "קדיש"  יכול  שאני  הבנתי  גם  רגעים  באותם 
אני  שלם...  בלב  לו  למחול  החלטתי  כעת?  אבוא  למי  נפטר,  החנות  בעל  אם 
עולה, נכנס לדירה, ומיד כשאני מגיע לחדר אני מזהה את האנשים שיושבים 
'שבעה'. הם נעמדים לכבודי ואומרים: "אתה ניהלת לנו את ההלוויה". הייתי 
בשוק. מסתבר שההלוויה שבה השתתפתי הייתה של בעלי החנות והזר... לך 
תדע ממה עשו אותו... מהזר שלי... זה לא יכול להיות מקרי. הם ראו את ההלם 
הגעת  למה  אמרתי. "אז  שישי",  מיום  להלוויה  קשור  שזה  חשבתי  שלי. "לא 
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לכאן?" שאלו, "ומי נתן לך את הכתובת?" הם לחצו עלי להסביר מה אני עושה 

משהו  כאן  להם, "יש  מספר  אני  האמת. "תקשיבו",  את  לומר  החלטתי  כאן. 

ולא  זר  הזמנתי  אירוסין,  שלי  לבן  ערכנו  רביעי  ביום  משמים.  להיות  שחייב 

האחים  אחד  אותי  קוטע  "רגע"  קברות..."  לבית  הגעתי  שיש  וביום  קיבלתי, 

"אתה מהזר???" הבטתי בו. לא הבנתי לאיזה מהם הוא מתכוון. והוא מספר: 

"אבא שלי קיבל התקף לב ביום חמישי בבוקר. הוא הגיע לתל השומר במצב 

קשה, המשפט האחרון שאמר לפני שנפטר היה: "תמצאו את זה שאני חייב 

לו 1800 שקל ותפצו אותו". לא הבנו על מה הוא מדבר. הוא גם לא יכול היה 

להסביר, כי מיד לאחר מכן איבד את הכרתו וכעבור מספר שעות נפטר". כולנו 

היינו בהלם.

נתן   ,₪  1,800 מכיסו  הוציא  הוא  נכסים,  עתיר  מפעל  בעל  הוא  הזה  הבן 

לי ואמר: "תגיד שאין לך שום דבר על אבא שלי". "אין לי שום דבר על אבא 

שלך", הכרזתי, "ואני מוחל לו על שהזר לא הגיע לאירוסין". ואז הוא אמר לי: 

ה ִפלָּ תְּ

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

התפילה  של  בכוחה  להתחזק  אותי  זכה 
איזה  בעיה,  איזו  קושי,  איזה  כשיש  האישית. 
להרים  לעבור,  צריך  שאני  תיקון  איזה  נסיון, 
ולדבר  פעמים  ספור  אין  למעלה  הראש  את 
איתך, להתחנן אליך, לזעוק אליך מקירות לבבי 

המורתח.

ממך  זה  לי  שקורה  מה  שכל  לזכור  לי  תעזור 
אבא, וזה בודאי לטובה, זה ודאי מהרחמים שלך. 
גם  אחד,  אף  להאשים  לא  להירגע,  אזכה  שאני 

לא את עצמי, לא להיבהל משום דבר שקורה כי 
הכי  הנשק  שזה  התפילה  את  לי  שיש  יודע  אני 

חזק. שכל דבר אפשר להשיג איתו.

מה  יודע  לא  אני  לבקש,  מה  יודע  לא  אני 
לעשות, אני לא יכול לתת לך עצות איך לעזור לי 

כי אתה אבא יודע הכל ואתה גם כל יכול.

שיקרב  דבר  טוב,  דבר  רוצה  שאני  זה  עצם 
אותי אליך, זה כבר נותן לי כוח להתפלל בלי סוף, 
העיניים.  מול  משתנה  שהמציאות  שרואים  עד 
ב-  שמסתכמות  תפילות  ספור  אין  בזכות  והכל 

"אבא, תעזור"!

שהן  כיון  הטבע  את  שמשנות  תפילות 
מחברות אותנו למי שמושך בחוטים של הטבע.

לפול  לי  תתן  אל  לעולם  עולם,  של  ריבונו 
לעצבות.  ליפול  לדאוג,  להתייאש,  ברוחי, 
האישית  התפילה  את  לנו  שיש  לזכור,  תמיד 
הכי  נכונה,  הכי  בצורה  לפעול  לנו  שמאפשרת 
הכל  עושה  אבא  אתה  כי  יעילה.  הכי  מדוייקת, 
שכל  לראות  שזוכים  עד  מתפללים.  רק  ואנחנו 

מה שרצינו מתרחש לנגד עיננו.

שבת שלום לכל אחינו בית ישראל!
מנחם אזולאי

"שילמתי לך 1,800 ש"ח שמגיעים לך. כעת אני צריך לפצות אותך על עגמת 

הנפש שהיתה לך". עניתי לו: "עזוב, זה בסדר, רואים שהכול משמים". "נכון, 

אבל יש לי כבוד לאבא שלי. אבא אמר 'תפצה אותו', אז אני צריך לפצות אותך. 

תלמד  אם  שלנו.  אבא  בשביל  תורה  שילמד  מישהו  רוצה  אני  לזה,  קשר  בלי 

תורה בשבילו, אשלם לך סכום הגון". אמרתי: "זה בסדר, אני בכל מקרה לומד 

בכולל בלי כסף". "אז תלמד בכולל שלך ותחשוב על אבא שלנו, ואנחנו ניתן לך 

כל חודש 7,000 ש"ח אחזקה". זו המילה שהשתמש בה: 'אחזקה'. "נשלם לך 

כל עוד אתה לומד לעילוי נשמתו. כשתתעייף, תגיד לנו וניתן את זה למישהו 

אחר.

זה הסיפור, ואני חש צורך לפרסם אותו. מכיוון ששמעתי לקול רבי ומורי, 

והבלגתי, זכיתי גם למחול לנפטר, גם למנוע ממנו עגמת נפש של הלוויה לפי 

חוקות הגויים, וגם עשיתי לביתי פרנסה שמסייעת ואי"ה תסייע לי ולמשפחתי 

(חיים ולדר,  אנשים מספרים על עצמם 8)רבות במשך השנים.

לרגל חודש הרחמים והסליחות
אור האמונה מגיש

במחיר מיוחד את ספרון לקט תפילותיו (חלק א) של הרב מנחם אזולאי
לרוכשים 11 יחידות ומעלה

r.m.azolai@gmail.com :לפרטים נוספים והזמנות: 072-2129414 ובדוא"ל 

מנח

לפרטי

ניתן לשמוע שיחה על פרשת השבוע מכותב העלון בטל: 02-5875777-5-7-1-7 (בעלות שיחה רגילה)

להקדשות ובנושאי העלון נא לפנות לטלפון: 050-4178148
תרומות ניתן להעביר לת.ד. 57943, ירושלים  - או לחשבון בנק הדואר 20685668. כל תרומה תתקבל בברכה.

r.m.azolai@gmail.com :ניתן לקבל את הגיליון בדואר אלקטרוני ע"י שליחת מייל לכתובת
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  הענישה האמא אחד יום   למחשבה נקודה
 התקופה באותה. מוזהב עטיפה נייר של שלם גליל שבזבזה על, החמש בת בתה את
 השתמשה שהילדה גילתה כאשר יותר עוד התרגזה היא. נדיר מצרך היה בביתם הכסף

 הקופסא את הילדה הביאה, בבוקר למחרת. י בכדי העטיפה בנייר
 המוגזמת מתגובתה נבוכה הייתה אמנם האם." בשבילך הז, אמא: "ואמרה לאמה

 . ריקה שהקופסא גילתה כאשר שוב ניצת כעסה אך, יותר מוקדם
 

 נותנים שכאשר, הצעירה גבירתי יודעת אינך האם: "חמור בטון לבתה אמרה היא
 אבל: "ואמרה בבכי פרצה הילדה?" הקופסא בתוך משהו להיות אמור, מתנה למישהו
. נשברה האם." שהתמלאה עד, י הפרחתי אני! ריקה לא היא, אמא
 הכעס על לה שתסלח התחננה כך אחר, הקטנה בתה את וחבקה ברכיה על כרעה היא

 הקופסא את שמרה והאם, בתאונה הילדה נהרגה כך אחר הרבה לא. המחשבה וחוסר
      שהייתה פעם ובכל, חייה ימי כל במשך מיטתה ליד

 בתה של באהבה ונזכרת מתוכה דמיונית נשיקה ונוטלת הקופסא את פותחת ייתהה
 ...מסוים במובן .הקטנה

 

, מאוהביו, ונשיקות תנאי ללא אהבה של מוזהבת קופסא מקבל, מאתנו אחד כל
 כשקשה, בחיינו הקשים ברגעים, לכן.... משפחתו, חבריו

 .. בלעדינו טוב יסתדר ולםשהע ונדמה, עצובים ואנחנו לנו
 בטוח ולא.. העולם הם שבשבילנו, אותנו שאוהבים אנשים שיש, נשכח נא אל

 כאשר, רגלינו על אותנו המרימים ...ו...יסתדרו שהם
 (העורך)  לעוף כיצד זוכרות אינן שלנו הכנפיים

ובלילות נטולי שנה של לימוד רצוף ללא הפסקה היה הנער  בימים
זצ"ל אפוף שאיפות ברורות,   עובדיה יוסףהצעיר מר"ן רבינו 

לות. תמיד ביקש לברר את ההלכה לאמיתה, שאיפות נעלות ללא גבו
בתורה ולהפיץ את התורה בקרב כל ישראל.  

חברי ילדותו זוכרים כי במעלליו התנכר הנער וכבר אז שאף לגדול 
ולהנהיג את ישראל בתורה, להיות ה"ראשון לציון", דמות נערצת באותם 

 מופלא. ימים של תלמיד חכם מופלג הזוכה ליחס כבוד 
, מאזינים לדברי ו רעיו הצעירים היו מקיפים אותו 

התורה ששפע מפיו ולהלכות שהשמיע, כמרא דאתרא זקן ורגיל. אלו 
מטרות נעלות ושאיפות ברורות שהציב לו העלם הצעיר, אשר לא מש 

, מהם לאורך כל הדרך. מסירות נפש עקבית בעמל התורה, 
רות מבעד לכל משברי עולם, עד ישומם למעשה הברורות והטהו 

ממש. לעמול בתורה עד קצה גבול היכולת, עד כלות כוחות הנפש, ולברר 
אמיתה של תורה מכל החבורים שניתן להשיג, ומשם להעלות דין אמת 

 לאמיתה ולהנחיל לעם דבר אמת.

ההצלחה של האנשים היא ביכולתם 
 לזמן ממושך ממוקדיםלהישאר 

 

התורה צריכה לתת לאדם 
מהקשיים  לעלות אותומזור  

 והנסיונות 

זצ"ל: "בהיותי נער קטן נמנה  אריה לויןאחד מתלמידי הצדיק רבי  סיפר
י לראותם את רבי הייתי מתלמידי ת"ת "עץ חיים". באחד הלילות הופתעו הור

אריה ניצב בפתח ביתנו. התברר שבצהרי אותו היום, ניגשתי לחדרו של רבי 
אריה, ששימש כ"משגיח רוחני" ב"תלמוד תורה" בו למדתי כדי לשאול אותו 

לו קמעה כי עסוק היה באותה  ה דבר מה. ביקשני רבי אריה 
נו עסוק, הלכתי לביתי. שעה. "משהמתנתי שעה ארוכה ונוכחתי לדעת כי רבי

בלילה, הופתענו, כאמור, לראות את רבי אריה סר לביתנו כדי לשמוע מה היה לי 
לומר לו. מתברר, כי נזכר ועלה חשש בליבו, שמא ציערני בהמתיני לשווא, ואני 
אך ילד קטן, ומחשבה זו הטרידה אותו. "תמהו הורי ואמרו לו: "רבי אריה, וכי 

יח את עצמך ולכתת רגלך בלילה, להגיע אל בנינו, והרי בשל כך היית צריך להטר
היום מה היה חפצו?" השיב להם רבי אריה:  ת יכול היית 

 "רציתי להפיס דעתו של בנכם ולא חפצתי שיצטער בשל כך אף לילה אחד..."

זצ"ל.. הגיע באיחור לישיבה.  בן ציון אבא שאול אחד יום
סיפר שעבר ליד תלמוד תורה ושמע תינוקות של בית רבן אומרים 

להמשיך בדרכי.   "'מודה אני לפניך מלך חי וקיים', "
ללכת". כששחו  עמדתי שם עד שסיימו את כל הברכות ורק אז פניתי
 ם:לפניו אברכים כי ברצונם ללמוד דיינות, אמר להם:

 עצמכם מלמדי תינוקות שהם מניחי יסודות היהדות לדור הבא.

נשמת:  י  לעילו ן  ״ל       העלו ה.      ז ב. צ. נ.   ת.

וביטחונו בבורא היה ללא שיור  דבקותו
זצ"ל , לא אחת  מנצור בן שמעוןהרב 

אף שמצבו היה קשה סרב להתפנות לבית 
החולים, הן בגודל בטחונו בבורא והן 

מהבורא.  ת מחששות הנובעות 
 

עד כי פעם רצו לקחתו בשבת קודש, אך 
רב,מגודל קדושת השבת אשר בערה יהוא ס

שפנו לאחד המוצי"ם החשובים בקרבו, ומ
 ו בשכונה התבטא: אם זהו 

שב ואל תעשה עדיף. (כנראה שהגם כי 
מדובר היה בפיקוח נפש אך היה אפשר 

 להקל מפני צערו של הצדיק)

רפאל ברוך  הגיע הגאון רבינונער,  בעודו
זצוק"ל לסעודת מצוה ונמנע מלאכול, ידידיו  טולדנו

לחצו עליו מאוד שיגלה להם מדוע אינו אוכל, עד שנאלץ 
. שאלו אותו לפשר אלספר להם שהוא 

התענית, ואמר להם: "הייתי בבית הדין ושמעתי כיצד 
 מתווכח אדם אחד עם אבי, 

תי בו, אבל אבא מחה בעדי הוכחתי את האיש וגער
את האיש.  עתה אני צם כדי  

 לכפר על שגרמתי לאבא צער.....

 באדםואם אין 
תוכחת מוסר 
אינו מובטח 

 יכול א ושה
 

  להיות
 בן המלך 

 

 הבדל בן עשיר לעני:
 'השגחת הרואה את 

 מעת לעת , 
 

ואצל העני רואה את 
 זה מידי יום .

הּוא ַעל ַאף ֱהיֹותֹו נֶָכה ִּבגְַלל ְּפגִיָעה  ְוַאף
ןְּבַרגְלֹו של ַהָּגאֹון ַרִּבי  רוּק-ּבֶ זצ"ל  ִציֹּון ּבְ

א ָחַס ְּבִמְלֶחֶמת ַהִּׁשְחרּור ֵמְרִסיס ֶׁשל ָּפגָז  ,
 , ֵמַעְצמֹו ִטְרָחה, ְוָהיָה עֹוזֵר ְוקֹונֶה ַמה ֶּׁשָּצִרי
א ִהְטִריַח אֹוָתּה ִּבְדָבִרים ֶׁשּנֹוְגִעים  ּוֵמעֹוָלם 

ֵאָליו יְִׁשירֹות. ְלֻעַּמת זֹאת ָטַרח ְּבַעְצמֹו ֲעבּוָרּה. 
 

ה ַּכֲאֶׁשר ָהיּו ִמְתָאְרִחים ֵאֶצל ַהּנְָכִדים ְוָהיָה ָקׁשֶ 
,  לֹו ִלְסחֹב ֶאת ַהִּמזְָוָדה 

ְוזֹאת ִמֵּכיָון ֶׁשֶהְחִׁשיב אֹוָתּה ְּכִאָּׁשה ְּגדֹוָלה 
א ַׁשּיָ ֶׁשַּתֲעֶׂשה זֹאת.ְּבַמה ֶּׁשּיָכֹל ַלֲעזֹר ָרָצה  ֶׁש
א נְָתנָה לֹו ַלֲעזֹר,  ַלֲעזֹר, ַא ִהיא ְּבׁשּום אֶֹפן 

י ֶׁשל ָהַאֵחר. ְוָכ  ִֹ  ֶאת ַהּקׁש

תו היה רבנו מפורסם גם כחכם מופלג. כל דבר זצ"ל מלבד גאונות וצדקו יעקב קמנצקי רבי
קשה, בתחום הכלל כמו בתחום הפרט, הביאו אליו. רבים כינוהו בתואר ה"אורים ותומים" של 

החכם). כאשר עסקני 'אגודת ישראל' הביאו -כינהו "דער קלוגער"( הגר"א קוטלראמריקה.  
 ם רבי יעקב..".  בפניו  בעיה סבוכה, היה רבי אהרן מגיב: "צריכים להתייעץ ע

היו  ר ,  רבי יצחק יעקב רודרמן, רבי יצחק הוטנר ושאר משה פיינשטייןגם רבי 
אומרים:"בכל עניין יש להתייעץ תחילה עם רבי יעקב". קשה היה להקיף את מעלתו של רבנו 

 במשפט קצר, אך כשמדומה, שההגדרה הקולעת ביותר היא: "הרואה את הנולד".

ובטחון כרוכים הם  אמונהזצ"ל אמר:  אהרן מסטרוסילה ביר
 מין בוטח ושאינו בוטח אינו מאמין.יחדיו, המא



 

, קנטר פעם אפיקורוס ידוע רביי
את רב העיירה, בעולם הבא יש 
חשש גדול שאחרי סעודה גדולה 
של שור הבר והלוויתן, תהיה לי 
? צרבת. כדאי לי להכין תרופות

תצטייד שאני מציע, : "ו הרבענה ל
 . אנטיביוטיקהבהרבה 

 .אתה הרי תקבל שם קדחת

hamaor.netכל העלונים: 

 

י ט לֹא ַתּכִ ּפָ ה ִמׁשְ ח ׁשַֹחד "לֹא ַתּטֶ ִנים ְולֹא ִתּקַ  ר ּפָ
ר ֵעיֵני ֲחָכִמים"  ַֹחד ְיַעּוֵ י ַהׁשּ  (דברים טז, יח).ּכִ

 

רש"י (שמות כג, ח) אפילו חכם בתורה ונוטל שוחד, סוף שתיטרף דעתו עליו,  
 וישתכח תלמודו, ויכהה מאור עיניו.

לבאר  הגר"א (אדרת אליהו פרשת משפטים וע"ע בביאורו למשלי ו, ד) 
ַֹחד  י ַהׁשּ ְקִחים', ואילו בפרשתנו נאמר ּכִ ר 'ּפִ ַֹחד ְיַעּוֵ י ַהׁשּ דבפרשת משפטים נאמר (שם) ּכִ

ר ֵעיֵני 'ֲחָכִמים', והוא לפי ששתי מעלות טובות דרושות לדיין היושב על כס המשפט:  ְיַעּוֵ
עולם. מבין היטב בכל עניני ה -חריף ובקי בדיני התורה, ושיהא "פיקח"-שיהא "חכם"

ומדגישה התורה שהשוחד מעוור עיני חכמים ופקחים, ודיין הנכשל בנטילת שוחד בכל 
 צורה שהיא מעוות את פסק הדין שלו וחוטא נגד אלוקים ואדם.

 

, כיהן כדיין במצרים י ע"ה, מגדולי תלמידי  י הגאון רבי 
מראות והיו הבריות מרננים  לפני כשלוש מאות וחמישים שנה, לעת זקנותו כהו עיניו

אחריו שלקח שוחד ובעקבות זאת לקה בעיניו. כשנודע הדבר לרב הצטער צער גדול 
וחשש לביזוי כבוד התורה, ולכן קרא לכל הקהל להתאסף בשבת בבית הכנסת, 

"ריבונו של עולם אם אמת  ובמעמד עם רב נשא דרשתו ובסופה נשא תפילה ואמר:
הדבר ובי העוון אשאר עיור כל ימי חיי, אך אם לא נכשלתי ישיב לי כעת את מאור 

עיני, למען יראו ויראו שלא נכשלתי, חלילה, בעוון זה". וטרם כלה לדבר נפקחו עיניו 
ל ָהִעיר (רות א, יט). הֹם ּכָ  וחזרו לאיתנם הראשון, ַוּתֵ

 חיים כפוסי"  -המילים "ה' ניסיהוסיף הרב בחתימתו את  
 לאות הנס שעשה עמו ה'.

 

 בספרו שם הגדולים (מערכת מ' אות ט')   
שראה את חתימתו כשהיה סגי נהור, והבחין שהאותיות נכתבו בצורה קצת עקומה 

 כאדם שאינו רואה, אך חתימותיו שנכתבו לאחר המעשה נכתבו 
 ע"ע בבן יהוידע מסכת סוטה דף י' בצורה ישרה וברורה כאדם הרואה (ו

 מה שביאר שם בגמרא על פי מעשה זה), זכותו תגן בעדנו.
 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך

ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן אילנה, ששון בן טיפחה,  נשמת:לעילוי 
סעידה מזל בת יעקב, מלכה  בן חנינה, נעימה בת עזיזה, שולמית חיה בת אסתר, חיא בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה ישמחה בת לולו, 

 יחזקאל בן שמחה,   אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב בת שרה. פנחס בן פנחס, יגאל בן מלכה, דוד ומרים אלבז, 
זוהרה  אליעזר בן רגינה, אפרים אליהו  , אלברט בןיעקב יוסף בן מרגליתהרב דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה, 

שמעון בן רינה, ישראל בן שמחה סבג,  בן מרים, שלום בן אורה מורי  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,
 ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב אואסינה בת גור'ה חלפון, שמואל בן רבקה זכאי    

 

רשימת תפוצה 
hamaor.net@gmail.com

של יעקב  יציאתוו
מבאר שבע לחרן מסמלת 
את ירידת הנשמה בגוף, 

א שהיא 
ידי קיום -. על

ות בעת התורה והמצו
הירידה תגיע הנשמה 

 יותר  
 מכפי שהייתה 

 קודם לכן.

אפשר להוביל סוס 
לשוקת, אבל לא להכריח 

 אותו לשתות
 

בתלמיד חכם שנכנס  מעשהה
יעקב ישראל רביאל הגאון 

הסטייפלער זצ"ל  -קנייבסקי
וסיפר לו אודות צרתה של 

אישה הסובלת מרורות מבעלה, 
 והנה עתה צרתה הכבידה 
כאשר הלה ברח מביתו 
 לשדה התעופה ומתכוון 

 לחו"ל...  
 

התקומם הסטייפלער וזעק: 
"הוא רוצה לעגן אותה? בשום 
אופן! יש זמן עד מחר"... מתוך 
אמונת חכמים יצא הלה מביתו 
שהוא סמוך ובטוח כי דבריו 

יתקיימו במלואם כפי שהורגל 
בעבר. והנה באותו לילה 
התקשרו אל בית האישה 

להודיע כי הטיסה שתוכננה 
. הלצרפת בלילה 

 
תכף ומיד נקטו העסקנים בכל 
הפעולות והוציאו צו איסור 

 יציאה מארץ.

יְנקוּס רביַהגה"צ  ְמׁשֹון ּפִ  ׁשִ
י הּוא ַמָּתנָה  ִֹ זצ"ל :  ֲהֵרי ַהּיפ

ֵמהשי"ת. ַמה ִּפְתאֹום 
י ִמּׁשּום  ִֹ ֶׁשּיִָּלַקח אֹותֹו יפ

 ֶׁשִּמְסַּתְּכִלים ּבֹו? 
 

: ָאֵכן, ַהחת"סְוַעל זֶה ָאַמר 
י יִּנֵָטל ִמֶּמּנָה  ִֹ ְויְֻכנַס ֻּכּלֹו –ַהּיפ

ְּבֵבן ֶׁשּיִזְֶּכה ְלָהִאיר ֶאת ָהעֹוָלם 
ְּבתֹוָרתֹו ּוִבְקֻדָּׁשתֹו, ֶׁשּזֹו ָּכל 

: ִלזְּכֹות ְלָהִביא 
 ָלעֹוָלם ָּבנִים ְמִאיִרים ַּבּתֹוָרה.

בארה"ב הגיע פעם ביום  דק"ק סטמארישיבת הקהל  ראשש
 םיואל טייטלבוישישי לביתו של כ"ק האדמו"ר מסטמאר רבי 

זצ"ל כדי לברר אצלו על סדרי השבת. משכנס פנימה היה עד למעשה 
 :מעניין שאירע בין האדמו"ר לרבנית: 

בסולן הבית. שאל אותה הרבי: "מדוע את מכינה את הנרות כאן 
בבית?" (מנהג היה שכשעורך הרבי 'טיש' בבית המדרש, הדליקה 

 קום אכילת הסעודה). הרבנית שם את הנרות כדי שיהיו במ
 

השיבה הרבנית: "אינני מסכימה שתערוך היום 'טיש' אין זה לפי 
כוחותיך, היום תסעד את סעודת השבת בבית!". והרבי ענה לעומתה: 

שאערוך ה'טיש' ובאו הרבה אורחים  י "זה בלתי אפשרי 
לשבת ובהם נגידי עם"... לאחר כמה דקות של דין ודברים נכנע 

רצון הרבנית והסכים שלא לערוך את ה'טיש'. נדהם ראש הרבי ל
ש הקהל למשמע אוזנו, כי תמיד היה בטוח שהאיש 

הוא הרבי מסטמאר שכל העולם חל ורעד מפניו והנה רואה  
הוא שהרבנית חזקה יותר... עוד הוא משתומם על הדבר פנה אליו 

לו: "בשלום בית ועם חיוכו החביב אמר  -שהרגיש בפליאתו -הרבי
 המנצח הוא זה שמוותר"!.

זצ"ל  הח"חעמד נורא (במעשה הידוע שבו זעק אותו מ מאזז
 מרדכי צוקרמן רבי"מחלוקת החוצה") שבו נוכח הגאון 

זצ"ל, ברח מכל סרך של מחלוקת כבורח מן האש. בכל עת היה 
רואה בעיני רוחו את רבו הח"ח עומד לידו ממש. וצועק בריתחא: 

מרדכי  רבי"מחלוקת החוצה!". לימים,כאשר כאשר נתכבד 
ת מוסר באחת מהישיבות, לא התמיד במשרה זו יותר למסור שיח

מיום יומיים... וכל כך למה? התברר לו שישנה מחלוקת בהנהלת 
כלל וכלל. שכן הכל היו  ם הישיבה. ואף שהדברים 

תמימי דעים בחשיבות שיחותיו. ומעמדו היה מקובל על שני 
עכורה, הצדדים. מכל מקום לא היה מסוגל לסבול את האווירה ה

מלבד מה שחשש על השפעה רושם המחלוקת עליו: "מחלוקת 
  –עושה רושם על האדם" 

מרדכי את המשפט  רביאמר, ועזב מיד את המקום. וכך פירש 
 –השגור בפי העולם "פרנסה קלה ונקיה": פרנסה "קלה" 

! במכתב לאחד – –כפשוטו... "נקיה" 
ול בעבורו בדין תורה ממוני בו מבני משפחתו שביקש ממנו לפע

, ובתוך הדברים י מרדכי  רביהיה מעורב, ביקש 
 כתב לו: "מעולם לא הייתי מן הנתבעים ולא מן התובעים!"

התאספו גדולי ישראל לדון בכמה הצעות לטובת הכלל. הציע אחד  פעםם
 מאירהרבנים להעניק תעודת סמיכה לכל המלמדים. ואכן הגאון רבי 

זצ"ל הסכים לרעיון, אשר לכאורה היה נראה  שמחה מדווינסק
מדים שאינם הגונים, ורוב גדולי התורה תמכו כתקנה טובה לבל יחדרו מל

זצ"ל התנגד  חיים סולובייצ'יק מבריסקבדעתו. אלא שהגאון רבי 
לרעיון משתי סיבות: א) עד עתה כל אבא שהיו לו טענות על המלמד, היה 
יכול להעיר לו ולתקן את הנצרך לתיקון, ואילו מעתה אם יבוא האבא אל 

שקיבל מהרב  ב את כתוב  המלמד בטענות, יציג בפניו המלמד
ויאמר לו "הלא רואה אתה שאני מומחה בהוראה ואיך תעיז לומר לי מה 

לעשות!" ב) ישנו חשש שיצא מכשול בעתיד כאשר יחדרו מלמדים 
"משכילים" ע"י שישיגו תעודת הסמכה מרבנים הגרים במקום אשר אין 

 מכירים אותם, ולבסוף יתנו לכולם. 
ה שעמדה על הפרק היה רבי חיים עושה כי על כן, בכל שאל

פעם תקלה ומכשול ע"י -, אם שייך שתצא אי
תקנה מסויימת, והיה חושש אפילו לדבר רחוק מאוד. ומרגלא בפומיה: 
"איני מתחרט על מה שלא עשיתי, אני חושש על מה שכן עשיתי, שמא 

 בדורות הבאים יצא מכשול ע"י כן."

סוכר ידוע, ברוך  סוחרר
בא . הורוויץ, חלה וגסס

ברודסקי לבקר אותו 
במיטת חוליו, והימים היו 
 . ימי שפל במסחר הסוכר

 

אומר לו החולה: אתה 
יוון מבין, מר ברודסקי, מכ

 שעסקי הסוכר 
הם כבר עמוק באדמה, 

 נחוץ להם 
 .שם גם סוחר

 

 רבי הצדיק ששימש בעתת
 רוחני כמשגיח ל"זצ לוין אריה

, בנו גם שם למד, חיים עץ ת"בת
 שלפני(  ל"זצ יעקב חיים

  כרבה שימש פטירתו
 ). חנה פרדס של

 חיים התגלה ילד בהיותו עוד
 ובעל נדיר כישרון כבעל יעקב
, שלו" חבורתא"ה. מופלא זיכרון

 שלמה רבי הגאון היה
 היה אשר, ל"זצ אויערבאך

 חיבה של בכינוי מכונה
  כאשר אחת לא". העילוי"
 לומר ממנו ביקש" מלמד"ה

ה היה הוא, מסוים' תוספות'
 . 

 

 מספר ונשנה חזר זה דבר
 חשב עהמופת' מלמד'ה. פעמים

 התוספות את קורא הנער כי
 היתה רבה מה אך, הגמרא מתוך

 הגמרא כי בראותו פליאתו
  ..לגמרי אחר בעמוד פתוחה

ה

לא משנה כמה רצון 
 יש לנו לעזור 
 לאדם אחד, 

 

 השאלה כמה רצון 
 יש לאדם עצמו.

 

 טען שהוא חכם  אחד
 לא משחק שח? 

 

יכול מפני שאתה לא 
לחזור ממהלכים 

 שעשית 

לו לאדם  ראוי
להיות מעביר על 

מידותיו על כל 
דברי העולם, 

ולו הבל והבאי שכ
ואין כדאי לנקום 
 בעבורו (רמב"ם).
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   םפניני  
  "ק צדק תרדףצד"

אזהרה נאמרו כדי להסביר את כפילות המילה 'צדק' בפסוק הזה, ונביא מקצתם: א. פירושים רבים 
את הדין  ם. אלא יהו מליניאותו היוםאת הדין ב םדיני נפשות, שלא יהיו חותכי םהדני םניילדי

ב'  ב. ומא) . (מדרש תנח'מלאתי משפט צדק ילין בה'את הדין בירושלים, שנאמר:  םכדרך שמליני
צריך לרדוף  על ככל אחד ואחדוגם  ,שישפטו את העם משפט צדק םצריכי םהדייניענינים בדבר, 
לחיזוק. (אבן ג. ) , ע"פ סנהדרין לב:. (רמב"ןשתלך ממקומך אל מקום חכמים הגדולים ,הצדק תמיד

לדין, ואחד רמז שישבו הדיינים פעמיים בשבוע, בשני וחמישי. (אדרת אליהו) ה. אחד ד. עזרא) 
צדק לקרובים של הדיין וצדק לזרים לו. (ספר חסידים) ז. כדי שלא לפשרה. (סנהדרין לב:) ו. 

שגם להושיב בדין אפילו דיין אחד רשע אע"פ שהוא חריף ומפולפל בתורה. (ספר חסידים) ח. 
הצדק, יש לדון צדק רק בגלל שזהו הטוען וגם הנטען ירדפו לילך לבית דין יפה. (אמרי שפר) ט. 

   ולא משום שיקול אחר. (מרפא לשון)  

E e e e 
 "ולא תקח שחד"

המדינה שלנו מעולים יותר ן בפניו שחוקי וטע ,בריסקר מיושע בע 'רלפנה שופט רוסי  פעם
אצלנו כאשר נודע שאחד  ,איסור שוחדאת קח למשל ' וביאר את דבריו: .מחוקי התורה שלכם
 אך ,האיסור חל רק על השופט ,ואילו אצלכם .הנותן םגנענשים השופט ו ,השופטים לקח שוחד

דוקא בגלל עובדה זו החוק שלנו ' ,השיב לו הרב- 'אדרבה' .'אין כל איסור בעצם נתינת השוחד
השופט אינו צריך לחשוש כלל שמא יגלה הנותן למישהו  ,על פי החוקים שלכםש .מרתיע יותר
 תמידי, השופט מצוי בחשש ,אצלנו אבל .משום שעל ידי זה הוא מסתכן בעונש ו,שהוא שיחד

ואותו חשש ופחד ן מה להפסיד בכך. צמו אילו עשכן  ,שמא הנותן יפרסם ברבים את דבר השוחד
  )לאור הנר( .ומונע באמת ובתמים כל מחשבה של לקיחת שוחד, משמש כגורם הרתעה

E e e e 
 "כי השחד יעור עיני חכמים"

ויש לבאר את חילוק הלשון שבין חכמים  ",ור פקחיםכי השוחד יעו" :כתובובפרשת משפטים 
שיהא חכם חריף ובקי בדיני  ,שתי מעלות דרושות לדיין היושב על כס המשפטלפקחים. א. 

את הן לכן מדגישה התורה שהשוחד מעוור  .התורה ושיהא פיקח מבין היטב בכל עניני העולם
, סילוף שיקול הדעת 'ברעת השוחד, הא ב. ישנם ב' ענינים . (הגר"א)פקחיםהן את החכמים והעיני 

, שיבוש סברתו הישרה הכללית של הדיין וסימוי עיניו אף ב'של הדיין בשעת הדין (פקחים), וה
בדינים אחרים (חכמים), ושוחד זה הוא אפילו כשניתן לאחר שנפסק הדין או שנותנים שני בעלי 

"י הדיין, אך בפרשת שופטים משפטים הכוונה לאיסור נטילת שוחד עבהדין שוחד שווה. ג. 
  מדובר על הממונים על מינוי הדיינים שלא יעסקו אף הם בשוחד וטובות הנאה. (ע"פ האברבנאל)

E e e e 
 "כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם בין דין לדין בין נגע לנגע דברי ריבות בשעריך"

ותשאל:  -״בין דם לדם״  -אל אם לפלא יהיו בעיניך המשפטים והיסורים האכזריים הבאים על ישר
יום  למה דינים וגזירות חדשים באים יום -למה דם ישראל הפקר הוא ונשפך כמים, ״בין דין לדין״ 

אם זה  -למה פגעים ונגעים חדשים מתרגשים ובאים על ישראל?  -על ישראל, ״בין נגע לנגע״ 
בגלל המריבות והמדנים  -״ ייפלא ממך, להוי ידוע לך כי כל זה בא מחמת ״דברי ריבות בשעריך

אשר בערי ועיירות ישראל. שנאת חינם זו ומריבות הדדיות אלה הן הן הגורמות לסבלותינו 
 ופגעינו הרבים. (בשם המגיד מקלם ז״ל)

E e e e 
 )רש"י( 'לא ראינוהו ופטרנוהו בלא מזונות ובלא לויהועינינו לא ראו: "

במה היה ניצל בכך  ,אמות 'ים אותו דומלוים אותו ורואוכי מה היו מועילים לו באם היו יש לבאר 
אל יפטר אדם מחבירו אלא מתוך ' ע"פ הגמרא בברכות (לא.): ש לומר,וי ?ממיתה על ידי רוצחים

היה  ,מהם תרחקא"כ אם היו מלוים אותו היו אומרים לו דבר הלכה וכשהיה הולך ומהלכה, דבר 
 .):סוטה כאכמו שאמר רבא ( .לו להינצל מצרהתה עומדת יוזכות התורה הי ,מהרהר באותה הלכה

 . (ברוך מרדכי)) נהיבזמן שעוסקים בה, מג-( 'בעידנא דעסיק בה מגנא ,תורה'

 את הפרשה לסדר
 לפניכם רשימת נושאי הפרשה בסדר מעורבב, 

עליכם לסדרם מחדש לפי סדר ההתרחשות 
בפרשה. כשתצליחו, תקבלו מהאותיות חלק 

 מפסוק מהפרשה.
  דיני מלחמה ומצור              א.  

 דיני רוצח והבדלת ערי מקלט י.
דיני נביאים                        כ.
 דיני המשפט כ.

דיני שימת מלך                    ל.
 דין עגלה ערופה ל.

וף              איסור כל מיני כיש מ.
 מתנות הכהונה ועבודת הלווים ע.

איסור לעבוד ע"ז                  פ.
סדר היציאה למלחמת הרשות  ר.

הכרעת הסנהדרין במחלוקות  ר.
 בי"ד

 דיני עדים זוממים ש.

" _ _ _   _ __ _  
   _ _ _ __" 

 שופטים        פרשהב טמונה

 בס"ד 

 עלון שבועי לעידוד העיון והבקיאות בפרשת השבוע

 שאלה לשולחן השבת

ת רעהו ביער ואשר יבוא א"
 "לחטב עצים ונדחה ידו

אבא שאול אומר מה חטבת '
יצא  .אף כל רשות ,עצים רשות

והרב  ,האב המכה את בנו
הרודה את תלמידו ושליח בית 

 .)ח מכות( 'דין
פ"ה (נחלקו הרמב"ם והראב"ד 

באיזה שליח ב"ד "ו) מה' רוצח ה
שליח לרמב"ם, הכוונה ל מדובר.

לכופו על ב"ד שהכה לבעל דין 
והראב"ד שם פירש  הדין.

שליח ב"ד שהלקה שמדובר ב
יותר ממה שאמדוהו ב"ד 

  .ומת תחת ידובמלקות, 
ויש לבאר את דברי הראב"ד, 

היא הרי משנה מפורשת ש
אם מת ) ש"ג מי"גמכות פ(

הנידון תחת ידו של המלקה 
צועה ואם הוסיף לו ר ,פטור

 .אחת ומת הרי זה גולה על ידו
מטרת השאלה הינה לעורר דיון סביב 

 ניתן לשלוח את  שולחן השבת.
(בצרוף מקורות,  ערכתשובותיכם למת

  מןובל"נ אכתוב  ם ישנם),א
 .חודשבעוד כ התשובות

 378ית, גיליון מס' ביעשנה שתשע"ז   אלול 
 א לעיין בגיליון בשעת התפילהנא ל

 ע"נהעלון מוקדש ל
מרת דבורה נסה בת ברוך בער 

 ויינר ע"ה

  ישנו ביקוש רב בבתי כנסת ברחבי הארץ לקבל את העלון לקהילה שלהם.
 ההזדמנות שלכם לזכות בהפצת תורה! ניתן לתרום: זו 

 . לשלוח שיק למערכת.2 .1355197חשבון  798סניף  )10לבנק לאומי ( . בהעברה בנקאית1



      

 
  הפוך    --  חידון א' ת''

 באות המופיעה בראש השורה. מסתיימתהתשובה לכל שאלה 
 איש כזה, למלחמת הרשות לא יוצאא. 

 לא יוצא למלחמת הרשות ,ב. איש כזה
 . "לא ___  גבול רעך"ג

 ד. אסור לשופט לקחת אותו
 ה. מצווה הנעשית כשנמצא חלל בשדה

 ו. "__  __  __  לא ___  את הדם הזה"
 ראשית ה___ -ז. ממתנות הכהונה 

 ח. הוא נס מפני גואל הדם
 ערי ___ 3ט. בנ"י צריכים להבדיל בא"י 

 י. לשבט זה אין חלק ונחלה בא"י
 ך. יש להכין את ה___   לערי המקלט

 ל. "___  ___  מן העץ ומצא את רעהו ומת"
 ם. ממתנות הכהונה הניתנים מבשר הזבח

 ן. יש לערוף את העגלה ליד נחל___
 ס. עד שקר הוא 'עד ___'

 ע. ממתנות הכהונה הניתנים מבשר הזבח
 ף. למלך אסור להרבות לעצמו מאד

 ץ. האדם נמשל ל___ השדה
 לרדוף אחריו במשפטק. יש 

 -ר. מלך צריך לכתוב לו את התורה על 
 ש. אסור להשתחוות לה
 ת. אסור ___  עץ מאכל

    חידון א' ת''
 באות המופיעה בראש השורה. מתחילההתשובה לכל שאלה 

 א. אסור ליטע אותה אצל מזבח ד' אלקיך
 וצח בשגגה הוא מי שרצח  ___ דעתב. ר

 בעזות מצח להורגו ,ג. רודף אחר הרוצח
 ד. יש לתת לכהן את ראשית ____

 ה. יום מתן תורה נקרא גם "יום ___"
 ו. " השוחד יעור עיני חכמים __ דברי צדיקים"

 ז. הם עורפים את העגלה
 ח. סוג קוסם אסור

 ט. במלחמת הרשות הם חלק מהביזה
 ורי. סוג קוסם אס
 כ. אחד מעמי א"י

 -ל. אסור למלך להרבות לו נשים כדי שלא יסור
 מ. שלושה סוגי קוסמים אסורים

 נ. איש כזה לא יוצא למלחמת הרשות
 ס. למלך אסור להרבות לעצמו  ____

 ע. יש לקרוא אליה לשלום לפני  שתלחם בה
 פ. "כפר לעמך ישראל אשר  ___   ד' "

 בהם , וממש איןצ. אסור להשתחוות להם
 ק. ממתנות הכהונה הניתנים מבשר הזבח

 ר. יש לבער אותו מקרבנו
 ש. שני סוגי אנשים האחראים למשפט

 ת. כך תהיה עם ד' אלוקיך

 מן המדרש
מעשה בגר אחד שהיה מבצרה, אמר, כשהייתי נכרי, הייתי שואל 

חבש את  ,בעבודה זרה. עכשו נעשיתי ישראל ואסור לי. מה עשה
 במדינה והיה הפינסור . נכנס"זחמורו והלך במדינה ולא שאל בע

כשהתקרב הגר להיכנס לעיר, שלה עומד בפתח המדינה.  )כהן דת(
 .ברחשמיד ירד מן החמור  ,מיד נתיראת הפינסור ופמלייתו, ראה א
באו לעזור . וסמכו אותו, וזקפו אותו ופחד מהםש םותליו אירדו א

הוליכו אותו אצל ו ,)כי לא ידעו מדוע ירד מחמורו( נפלשזקן הזה ל
על שתפס את התורה.  חמורו. ונכנס בשלום ויצא בשלום. מי גרם לו.

כי הגוים האלה אשר אתה יורש אותם אל מעננים ואל קסמים ' :ירה
. מעשה היה ברבי ינאי ורבי 'יךק' אלדישמעו, ואתה לא כן נתן לך 

, אסטרולוגיםהיו שם שני של טבריה,  )שער( על פילי ישבויוחנן ש
 םותא', אסטרולוגיםה. אמרו םלמלאכת יוצאיםשני יהודים ראו ו

שמעו רבי ינאי ו ,', אלא הנחש שורפןנכנסים םואינ יוצאיםהאנשים 
 םה נכנסיםישבו על פתח המדינה לידע אם  ,ורבי יוחנן. מה עשו

רבי ינאי ורבי יוחנן.  ם, ונכנסו. וראוםשני האנשים למלאכת םאות
 םואינ יוצאיםלא אמרתם ששני האנשים הללו ', לאסטרולוגיםאמרו 
הרי יצאו ', ם. אמרו לה'הן', םאמרו לה ם'?ש שורפ, שהנחנכנסים

, םבהם. אמרו לה מביטים האסטרולוגים. היו 'בשלום ונכנסו בשלום
לא עשינו דבר, אלא '. אמרו להם, '?אמרו לנו, מה עשיתם ביום הזה'

. אמרו להם, 'לעשות, קרינו את שמע והתפללנו למודיםכשם שהיינו 
כם, שאתם מתקימים ב האסטרולוגיםיהודים אתם, אין דברי '

  )מאע"פ מדרש תנחו. ('יךק' אלדואתה לא כן נתן לך ' :יר. ה'יהודים

 מילה בפרשה
 

 \עשה חסד בממונו
 \ובוויכוחובכך ניצח 

 \שאפילו בכוכב מרוחק
 שופט הוגן רק יצחק.

 

  3המונח המבוקש הינו מילה בת 
 אותיות המופיעה בפרשה,

 אשר כל שורה בחידה רומזת 
  .ונה שלהלהקשר ש

(יתכן כתיב חסר וחילופי אותיות בעלי 
 הגיה דומה)

 

 התשובה תתפרסם אי"ה בגיליון הבא

 שופטים           פרשהב טמונה
 בס"ד 

  ואלה שמות:
 "שופטים ושוטרים"

 (התשובות במדור התשובות] ?ה היה שמם של שופטי ישראלמ



 

  תשובות
תולע בן  ,אבימלך בן גדעון ,גדעון בן יואש ,ברק בן אבינועם ,שמגר בן ענת ,אהוד בן גרא ,עתניאל בן קנז - ואלה שמות

(וי"א שאף מנוח  שמשון בן מנוח ,עבדון בן הלל ,אילון הזבולוני ,אבצן מבית לחם הוא בועז ,תח בן גלעדיפ ,יאיר הגלעדי ,פואה
 .שמואל הנביא ,לי הכהן, עעצמו)

 ". כפר לעמך ישראל" - לסדר את הפרשה
בו, מעונן מכשף אשרה, בבלי, גואל הדם, דגנך, הקהל, ויסלף, זקני העם, חובר חבר, טף, ידעוני, כנעני, לב - חידון א' ת'

 מנחש, נטע כרם, סוסים, עיר, פדית, צבא השמים, קבה, רע, שופטים שוטרים, תמים.            
ירא, רך לבב, תסיג, שוחד, עגלה ערופה, וענו ואמרו ידינו שפכו, גז, רוצח, מקלט, לוי, דרך, ונשל  - חידון א' ת' הפוך

  ספר, שמש, להשחית (לכרות).הברזל, לחיים, איתן, חמס, זרוע, כסף, עץ, צדק, 
. "עין 2 . "כי תועבת... מפניך", "כי הגוים... אלקיך", "כי החרם... אלקיך".1. יעקב אבינו, פעמיים – שעשועי דאורייתא

. מצוות ערי מקלט: "שלוש ערים תבדיל לך", "לאמר שלש ערים תבדיל לך", 4 "ונתנו".. 3 בעין שן בשן", "בין דין לדין ובין".
 . "ילך וישוב לביתו פן ימות במלחמה ואיש אחר".5 שת את גבול ארצך", "עוד שלש ערים", "על השלש האלה"."ושל

רמז ל'אלוני מורה',  -" שניטע בעיר עץ מרמורה הדרך, " -" מדריך הטיול אמר. "מורה - ראהמילה בפרשה פרשת 
 למה התכוונתי. אשמח לשמוע רעיונות!  זוכראיני  -" לדרך הנכונה למחנותמלמד=מורה, " -" שמלמד אותנו לפנות"

"רך  -. לב רך 4 "לבלתי ירום לבבו" (יז,כ) .3 . "האדם עץ השדה" (כ,יט)2 . "קוסם קסמים" (יח,י)1 – טמונות בפרשה
גל ברגל" . "ר8 . "ועינינו לא ראו" (כא,ז)7 . "לא ירבה לו סוסים" (יז,טז)6 . "ולא ישיב את העם מצרימה" (יז,טז)5 הלבב" (כ,ח)

תשובה ללא פתרון,  –? 12 . "לא תוסיפון לשוב בדרך" (יז,טז)11 . "ואיש אחר יחללנו" (כ,ו)10. "בנה בית" (כ,ה) 9 (יט,כא)
. החפץ חיים רומז לשלושת הפסוקים שכתוב בהם "מי האיש" (כ.ו), כמו 14 . מצוות בל תשחית (כ,יט)13) יט,התחשבו! (

  "שניים עדים" (יז,ו) -. אדים16"בגרזן" (יט,ה) . 15 בפסוק מי האיש החפץ חיים'
עין " .3) נב,יב" (לא בחפזון תצאו ובמנוסה לא תלכון" -חלזון  .2"עורי" (נב,א) ) נא,יז" (התעוררי" .1 - ההפטרטמונות ב

  )זנא,ט" (ובצל ידי כסיתיך" .4 )נב,ח" (בעין
לסיחון ובפיהם דברי שלום במקום שלח מלאכים  משהכיצד השאלה בקצרה: ' - דבריםשאלה לשלחן השבת פרשת 

על פי מה שכתוב . 1כמה מעיקרי התשובות שהתקבלו במערכת בקצרה:  '.כציווי ד'? דברי המלחמה שהיה אמור לשלוח אליו
שפוחדים  כלומר שטבע הנכרי הוא, שכאשר מדברים עימו שלום סובר .למלחמה (תהלים קכ, ז) אני שלום וכי אדבר המה

 אתנגדו. ובזה קיים  לחםסיחון שלח אליו דברי שלום כדי שי לחמה. וכמו כן משה כאשר רצה לגרות אתהימנו ולכן מתחיל במ
. כך פותחים מלחמה, בנסיון לשלום, ככתוב: "כי תקרב אל עיר להילחם עליה 2 והתגר בו מלחמה. (כרם חמד) :השי"ת ציווי

 . ידע ברוח הקודש שלא ישמע לו.4(מדרש)  .הסכים על ידו. משה עשה מדעתו והקב"ה 3וקראת אליה לשלום". 

 יתאשעשועי דאורי
 

 "יךקאל ד'ולא תקים לך מצבה אשר שנא "

  ?מיהו האיש, אשר כן הקים לקב"ה מצבה
 * * * * 

 מצאו נא בפרשה:
 פסוקים שמתחילים ומסתיימים באות כ'. 3 .1

 2מילים רצופות שמסתיימות באות נ'. ( 4 .2
 תשובות)

 אותיות הנקראת ישר והפוך. 5. מילה בת 3
ם בפרשה פעמי 5מוזכר  3. מצוה שהמספר 4

 בהקשרה.
 מילים רצופות המוזכרות שלוש פעמים. 8 .5

 
 "זיכרון" סימן

 ורמזים לזכירת מספר פסוקי הפרשה גימטריאות
 ."לא יומת על פי עד אחד" בפרשת שופטים מובאים דיני העדות,

 פסוקים, ואפשר לזכור זאת ע"י זכירת המילים: 97ישנם  שופטים בפרשת

 97= בגימטריא =  "העד האחד"

 שופטים          פרשהב טמונה

 בס"ד 

 ושפני טמוני חול
 

שים בפרשה, אם נוציא אנ אלו שתי קבוצותחידה: 
 שוטים. ישארו מהם את הפר

* * * * 

 "ממלכתו כסאוהיה כשבתו על "
ראשי התיבות של הדברים שאסור למלך  -כס"א 

ואם יקיים  שה.אוסים וס, וזהב סףכלהרבות לעצמו: 
אוצר ( .על כס"א מלכותוימים יגדל ויאריך  ,וימצות

 )הידיעות
* * * * 

ילה למזהה ) 439(פטים' הגימטריא של המילה 'ש
את בעלי  חשל השופט הוא להוכי ו'תוכחה'. שמתפקידי

 הדין, ובייחוד את היוצא חייב בדינו. 

 

העלון מגיע מדי שבוע לעשרות אלפי משפחות וילדים, המשתמשים 
 להקדיש את העלון לכל מטרה?  םבו בשולחן השבת. מעונייני

 052-766-5775צרו קשר עם המערכת, או טלפנו: 

 כל הזכויות שמורות לאהרן ביין.  ©
 ניתן לשלוח תגובות רעיונות והערות למערכת: 

 temunabaparashah@gmail.com - ירושלים 17קויפמן 
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     שופטים      פרשהב ותנטמו

 בס"ד 

 אנכי אנכי         שופטיםהפטרת             הפטרהב ותנטמו

      )נב' יב' -נא' יב'  ישעיהו( 

7 

2 
5 

4 

6 8 

9 

13 

12?  
11  10 

3 
1 

14 
16 

15 

 מקרא רמת קושי:    רגיל   קשה

 . (תוכלו למצוא תשובות בדף המצורף)אין הכוונה להמחיש את הפסוקים כלל, אלא רק בדרך רמז וכפל לשוןזהו חידון משעשע העשוי מתמונות הרומזות על פסוקים ומושגים מהפרשה. 

 כמו"כ להצטרפות לרשימת התפוצה ולהקדשות ניתן לשלוח בקשה למייל הנ"ל אשמח לקבל רעיונות, חיזוקים והערות:  
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