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 (טז, יח)לך בכל שעריך  שופטים ושוטרים תתן

 ישראל הכנסת את שופט הוא ברוך הקדוש : "דהנהכתב בספה"ק קדושת לוי
 את לעורר דלתתא אתערותא צריכין אך. וחסדיו רחמיו בגודל המשפט יום בבוא
 למטה כשאנו חסד? של המדה אותו נתעורר מה ידי ועל. למעלה רחמנות של המדה

 גם זה ידי על אז זכות, לכף לדון מישראל איש כל על זכות ומלמדים בחסד מתנהגים
 .חסדים ישראל זרע כל על וגם עליו גם ומלמדים המידה אותו נתעורר מלמעלה
 להריק חסד שערי לפתוח העליון השער שלמטה במעשיו מעורר האדם כן, ואם
 רוצה, שעריך בכל לך תתן ושוטרים שופטים שכתוב וזה. ישראל זרע כל על ברכה
 השערים דהיינו, שעריך ידי על מעלה של המשפט ותכין תתקן בעצמך שאתה לומר
 לומר רוצה ,צדק משפט העם את ושפטו וזהו. במעשיך ומעורר עושה שאתה שלך
 על וזכות צדקה ללמד צדק, משפט העם את לשפוט להתנהג עצמו את ילמד איש כל
 זכאי בדין יוצא זה ידי ועל מעלה של השער מעורר האדם ואז ישראל, זרע כל

 לו"  מודדין מודד שאדם במידה כי, מעלה של במשפט
לזה ש"במדה שאדם מודד מודדין לו" והיות שאנו כבר נמצאים בימי  בהקשר

 : עלי ורדיםחודש אלול ותקיעת השופר כבר נשמעת באזננו, נביא מעניין זה מספר 
 כדי השנה בראש בשופר לתקוע ציווה ה"הקב כי אומרת) א, טז( ה"בר 'הגמ

 ? בזה הביאור מה. השטן לערב
 בתחילת דהנה מהאניפולי זושא רבי ק"הרה מאת" הזהב מנורת" בספר מובא

 שהיו" י"וברש) ב, יט במדבר" (לאמר' ה צוה אשר התורה חקת וזאת" חוקת פרשת
 ". אחריה להרהר רשות לך אין' וכו בה יש טעם מה ישראל את מונין העולם אומות

 מצערים העולם ואומות המצוה טעם יודעים אנו שאין לנו רע שזה נראה לכאורה
 חוק שיש ישראל של לטובתם שזה מהאניפולי זושא' ר אומר, אולם, זה בדבר אותנו
, ט ר"ב( ל"חז ואמרו" מידה כנגד מידה" בריותיו עם נוהג ה"הקב כי? ומדוע. טעם ללא
 מודדים בה מודד שהאדם ובמידה בטלה לא מדה כנגד ומדה בטלו המידות כל) "יא
 נוהג ה"הקב אף - הבנה ובלי שכל בלי ה"הקב של החוקים על שומרים אנו כאשר". לו

 . זו במידה עמנו
 באים. נסלחים ואנו השטן מתערבב כך ידי ועל בשופר לתקוע עלינו מצווה הוא
: להם ועונה? הזה כדבר עמנו עשה איך ה"הקב לפני ומקטרגים העולם ואומות השטן

 ". הבנה בלי" להם סולח אני גם לכן הבנה בלי שלי החוקים את שומרים הם
 בחודש תקעו) "ה-ד, פא( תהילים נאמר כך ועל לישראל טובים שהחוקים נמצא

 זה י"ע כי לנו תעזור החוקים ושמירת" הוא לישראל חוק כי: חגנו ליום בכסה שופר
 "יעקב לאלקי משפט"

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

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

 את שמבאר מות אחרי' בפ" סופר חתם"ה דברי את הביא קרלנשטיין ראובן רבי
 כי"? חוק" שזה כ"יו על כתוב מדוע" עולם לחוקת לכם והיה" כ"יו בפרשת הנאמר
 אם נשאל? הכיצד. שמכפר מה זה" חוק" בגדר היא כ"יו של שהכפרה הידיעה דוקא
 צם הרי אני, יכפר שלא למה, בטח יאמר"? מכפר כ"יו למה מבין אתה האם" אדם

 עוד ה"שהקב להרגיש עלול כזה אדם... נעלים בלי הולך ועוד, שלם יום ומתפלל
 שהוא אפילו הרי, מכפר זה איך מבין אינו שבאמת יאמר אם אבל..., לו למחול" חייב"

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

 . חוק זהו התשובה ענין וכל. מכפר באמת זה אז חוק שזה שמרגיש
 לשחק' ניטל'ה בליל אותו לימדו, ילד בהיותו ישראל מגדולי שאחד מספרים

 כלל שיש לו אמרו, השונים הכלים של הצעדים כללי את לו שתיארו לאחר. שחמט
 מוכן איני כ"א: אמר. להתחרט א"א. חזרה דרך אין מהלך שעושים לאחר: יסודי
 שגוי מהלך עשה אם שגם יודע יהודי. יהודי משחק לא זה כי, הזה במשחק לשחק

 . בתשובה לחזור יכול הוא, ומוטעה
) יט, קמז תהילים( שכתוב זהו. לו ויתכפר תשובה יעשה שחטא שמי אמר ה"הקב

 את לנו נתן ה"הקב", לישראל ומשפטיו חקיו" כי? למה", ליעקב דברו מגיד"
 לא דברים עושים אנו שגם כיוון? זאת עשה ומדוע, שכלי לא דבר שהיא' תשובה'ה

 .)כ שם" (ידעום בל ומשפטים גוי לכל כן עשה לא" שכליים
 )עלי ורדים(

 ויסלף חכמים עיני יעור השחד כי שחד תקח ולא פנים תכיר לא משפט תטה לא
 כ)-(טז, יט למען תחיה תרדוף צדק צדיקים: צדק דברי

, בהקדם דברי המדרש "כל דיין שלוקח שוחד אינו מת עד בספר בן איש חי פירש
שיורה 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 

אלוקים חיים, אלא שנפסק ההלכה כדעת אחד וכמה שיטות, ואלו ואלו דברי 
הצדדים. וא"כ 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, ולאחמ"כ עושים עמו חשבון שאם פסק כן איך עיוות את 
ה הפשט עושים עמו קודם "דין" שיורה מה הדין בדבר זה, ואח"כ עושים עמו דינו? וז

 "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, 
פלונית. וזה הפשט שכל דיין שלקח שוחד אינו מת  ואז נסתם טענתו שפסק כשיטה

עד 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 את נפשך שאתה פוסק כאן כשיטה פלונית, תדע לך ש"צדק צדק תרדוף" 

 מקרה אחר ששם לא תקבל שוחד הרי תפסוק כפי האמת וייסתר תשובתך.ב
, שבוילנא היו כמה עגלונים שבסוף עבודתם היו מתיישבים בעניין הזה מסופר

יחד לבלות זמנם בבית מרזח, יום אחד, תוך כדי דיבורם ולהגם עלה על הפרק הנושא 
ספר לחבריו מה עבר של "עולם הבא", ונדברו ביניהם שהראשון מבניהם שמת יבוא ל

 עליו.
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 

תם דינו מחמת ה"ויסקי", ומזהירם באזהרה חמורה אמר שהכל עבר בסדר, אלא שנס
 שלא ישתו "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 

עירותי, ונוכחתי שזה מאוד בשיעור תורה? ולמה לא למדתי? עניתי, שכבר ניסיתי בצ
קשה לשבת 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 

יך שתית ויסקי? הרי זה מר?!, עניתי להם שהם לא מבינים גם "ויסקי", שאלו אותי א
 ב"ויסקי" כי 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 שישנם דברים שבתחילה הם מרים וקשים אבל כשמתרגלים זה נהיה מתוק 

 ר! א"כ היה לך להתרגל וללמוד כדי שיהיה לך מתוק ביותר! ביות
 (ציוני תורה)

 ) יג יח( אלקיך' ד עם תהיה תמים
 א"הגר גורל עשיית אופן ל"זצ מבריסק ז"מהגרי ללמוד זכה ל"ז ברלין חיים ר"הר
 לו ועלה אחת פעם שעשה ואמר זה גורל פעם כבר עשה האם ז"הגרי את שאל פעם

 ".אלקיך' ה עם תהיה תמים" הפסוק
 (כרם חמד)

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

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

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

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

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

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

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

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

 לאמריקה, הרי אתה צריך לנוח?"
שמע זאת רבי שלום, נפרד מהמשגיח, שב לבית בתו, שם המתינה לו הרעבעצין 

ר לה שחוזרים לירושלים הביתה. הרי שליותה אותו לבני ברק, נטל את המזוודה, ואמ
 המשגיח אמר שצריך לנוח.

 "המשגיח אמר..." והוא משיב לה: "היא שואלת אותו: "הרי הכל מוכן לנסיעה?!
ני , אבל אאני לא יודע מה אתם הייתם עושים ?רבונו של עולם, שמעתם כזה דבר

אומר למשגיח: "רב'ה, ברוך השם, עבר לי הכאב רגליים , אחרת  יודע מה אני הייתי
 לא הייתי יכול להגיע, ואני חש בטוב ויכול לנסוע לאמריקה."

אבל רבי שלום לא אומר הסברים. אם הוא שומע מהמשגיח שצריך לנוח, אז 
 זרה לירושלים!הוא נוסע בח
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זמן לא רב לאחר מכן, הוזמן רב שלום להיות סנדק בברית שהתקיימה בטלזסטון. 
גביר, איליו תכנן לנסוע  מגיע רבי שלום לברית, והנה הוא פוגש שם את אותו

, לאמריקה. הגביר הזה היה בארץ עוד לפני פסח, ואם רבי שלום היה נוסע לאמריקה
 הוא כלל לא 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 
אם לא זה  את ה"לב אליהו". ואני אומר לכם:לכתוב מיד לו זמן פנוי, והוא 'התישב' 

 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

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

יודעים העולם מתנהל סביבנו במהלכים שאינם תמיד ברורים ומחוורים לנו, אין אנו 
וטוב לו"? וחידות סתומות  -ורע לו", או, לחלופין, משום מה "רשע  -מדוע "צדיק 

 ובלתי פתורות מעין אלו הנן מנת חלקנו מדי יום ביומו.
מבאר רש"י, ובכך  -מצוה עלינו התורה, התהלך עמו בתמימות  -תמים תהיה 

ש במפלא מדריכים אותנו לשוח את קומתנו לפני אלקי השמים והארץ, לא לדר
 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 

 שהעולם מתנהל בצדק וביושר.טוב, עלינו לדעת בברור 
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'".
ד): "וצדיק באמונתו יחיה", כלומר: יכול אתה לשאול שאלות והקב"ה ענה לו (שם 

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

 קל.
יחד עם הילדים.  רבה של ירושלים, רבי יוסף חיים זוננפלד, נהג לרקוד בשמחת תורה

אחד מאלו שזכו לרקוד ב'הקפות של הילדים' היה הילד אברהם ברגמן, אשר בסוף 
 ימיו ספר את המעשה הבא:

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"...

 חיים את לחיו ואמר ברוך: "שאל בני".ליטף רבי יוסף 
"מדוע אומרים קודם 'אין כאלקינו, אין כאדוננו', ולאחר מכן שואלים 'מי כאלקינו? מי 

 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 

נקית הוא נתקל בחשכה מוחלטת. לכן מי שרוצה להכנס למערה וגם לזכות לצאת ע
ממנה בבוא העת, צריך לעשות לו בדרכו סימנים בדמות אבנים גדולות, עמודים 

 יצוקים וכיוצא בכך, וכשירצה לצאת יוכל להעזר בהם".
ס אלא נכנ -"לעומת זאת, השוטה איננו חושב על המחר ואינו מכין לעצמו סימנים 

במהירות מבלי להשגיח, ורבים הסכויים שהוא יתקל בקשיים רבים, בשעה שיתעה 
 ויאבד את דרך המלך. וכבר קרה שאנשים כאלו אבדו את דרכם ומתו ברעב".

"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 
מדור לדור. הסימנים הללו הם ההצהרה הברורה: 'אין כאלקינו, אין כאדוננו'. רק 
לאחר שקבענו אותם במסמרות של ברזל, יכולים אנו לצאת בשלוה לדרך, ולנסות 

מסוג זה, מבלי קביעת האמונה עמוק  להבין 'מי כאלקינו, מי כאדוננו', שכן שאלות
 בלבנו, מסוכנות הן".

לאחר מכן הביט רבי יוסף חיים באברמל'ה ברגמן במבט חודר ואמר לו: "רואה אני, כי 
עתיד אתה בעוד זמן מה לעזוב את ירושלים, ובמשך שנים רבות לא תהיה כאן. אל 

הוא נאנח לרגע  תשכח להציב לך סימנים בדרכך, כדי שחלילה לא תסטה מן הדרך".
 ואחר שנה: "אל תשכח"...

ימים חלפו, אברמל'ה הצעיר בגר והיה לאיש, הוא נקלע לאירופה ושהה בה במשך 
כל שנות הזעם, ומוראותיה של השואה הנוראה חרוטים בבשרו. במהלך השנים הללו 
עמד לא פעם בפני נסיונות מרים. היאוש הנורא הביא אותו להעדיף את מותו מחייו. 

בכל פעם כזו, עלתה במוחו אותה תמונה של רבה הישיש של ירושלים העומד אך 
 ומסביר לו, כדבר איש אל רעהו, אודות הסימנים שחייב הוא להציב לעצמו בדרכו.

בזכות אותם סימנים, ובכוחה של האמונה הברורה שבערה בי "אין כאלקינו, אין 
 החזקתי מעמד. -ספר ברבות הימים  -כאדוננו" 
ף יעבץ, שגלה עם גולי ספרד, שכתב שאל מול הנסיון הגדול בספרד, אשר רבי יוס

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

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

הכל מאחוריהם ויצאו לגלות, ואילו החכמים האנשים העשירים והפילוסופים נותרו 
בספרד, כשחלקם מצליחים לעמוד בנסיון וחלקם לא. שכן מי ששואל "מי כאלקינו", 

משובח ביותר הוא לעמוד ולומר "אין כבר מכניס עת עצמו לסכנה של אמונה, וה
 כאלקינו"!

קוזאק חשוב, אשר הגיע לדרגה של שר בממשלת הצאר, רכש לעצמו סוס מיוחס 
 מגזע תרשישים, הישר ממצרים, בעל תעודת יוחסין של עשרה דורות אחרונית.

מאמץ רב היה כרוך בהעברת הסוס לרוסיה, אולם השר לא נרתע מן הקשיים, 

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

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

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

 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 
 י להיכן הלך העץ שהיה קודם לכן בתוך החור?".אנ

 "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.
י האכילה, ואני מתיגע והחיל משיב: "כשאוכלים בייגלה עם חור, נעלם החור תוך כד

 לדעת להיכן נעלם החור?".
"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?".
"כעת", השיב החיל, "אני עסוק במחשבה חשובה ביותר, מתפלא אני כיצד יתכן 

 שאני 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 

של האדם פילוסופיות, סופו שיגנבו לו את האלקים שלו מתחת ידיו, שכן מחובתו 
להתהלך עם אלקיו בתמימות, ורק לאחר שהאמונה נטועה בו היטב, יכול הוא לנסות 

 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.

 אותיו של 'מגדל הפקוח'כניעה בפני הור
כאן המקום להוסיף כי יש הנוטים להפוך את המצוות לסגולות: זו סגולתה לשמירה, 
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 

ות' באמונה, עלינו להניח את ה'מושכות' בידי מי שאמר והיה העולם, אחר 'חכמ
 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:

ל את פניהם. אף מטוסם נחת בנמל התעופה בדנבר, ואחיו הצער של האברך בא לקב
אחד מהם לא הכיר את שדה התעופה שם, ובעוד הם משתרכים עם מזוודותיהם, 

 הציע האח שהוא ימהר אל הרב שחנה בחניון, ובעוד זמן קצר יבוא לאסוף אותם.
אולם הדקות חלפו בזו אחר  -קאסין שמו, המתין לו במקום שקבע  לייזרהאברך, ר' 

 זו, והאח איננו.
נגש אליהם אדם לבוש חליפת ספורט ונעלי ספורט אפנתיות, בעל תוך כדי המתנתם 

 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?".
 בוש חליפה?".האם אפשר ללכת לנחם אבלים בבגדים הללו או שעלי לל

"אין הלכה כיצד צריך להתלבש כשבאים לנחם אבלים", אמר האברך, "הנך יכול 
 ללכת כך, זה בסדר גמור".

 הוסיף האיש להקשות. -"ולהתגלח מותר לי?" 
 "אין בעיה להתגלח, רק לקרובים בדרגה ראשונה אסור".

קאסין מבורו  לייזר, שרצה לגרום לאוירה נעימה יותר, הושיט את ידו: "שמי לייזרר' 
 פארק, ומי אתה?".

"אני בארי סנגר, מוצאי משיקאגו, אבל בשבע שנים האחרונות אני מתגורר 
בסינגפור. יש לי חברה גדולה יצור בגדי ספורט עם סניפים בטוקיו, סינגפור ושיקאגו. 

 הבסיס שלי הוא סינגפור, ולכן אני גר שם כעת".
הי בסינגפור, ובארי ספר על קהילה התענין אם קימת קהילה יהודית כלש 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. לייזר"מה קרה? מי נפטר?" ניסה ר' 
"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...".
לי עוד שאלה קטנה? כיצד "סליחה, כבוד הרב, באמת סליחה, אבל... אפשר או

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 
אותו, תומכת בו בשעותיו הקשות אחיך, על מנת להיות ביחד אתו, מעודדת 

ומשמשת עבורו משענת. אם בכל זאת אתה חש צורך לומר משהו, אמור לו כי אנו 
מאמינים שמאומה לא מתרחש בעולם מעצמו, אלא הקב"ה הוא מנהל את הכל, לא 
דלקת קרום המוח או מחלה כזו או אחרת בכוחם להמית אדם, אלא זוהי החלטה 

נחנו מאמינים שזו ההחלטה הטובה ביותר. כך בדיוק בלעדית של בורא העולם, וא
 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.
נות בטוקיו, ומבחין שיש לו את כל מה שהוא צריך, "שים לב, כאשר נכנס לקוח לח
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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 המסך בבית, ולפי זה אתה מחליט מה להזמין, מה לקחת, את מי לשלוח ולהיכן".
"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".

"גם מי שאינו יודע על קיומו של מגדל פקוח, אינו יכול לומר שאין מגדל כזה... 
כאשר מתעוררות לאדם שאלות או קושיות, מותר לו לשאול, אולם גם אם  לפיכך,

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 ופקפוק, חלילה".
"בהיברו סקול למדו על זה, נדמה לי שאפילו קראו  -תע בארי נזכר לפ -"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 

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

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.
רף לסעודה אחד המארגנים הבחין כי הבחור הצעיר עומד מן הצד ומהסס אם להצט

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!
"במהלך התפילה הבחנתי ששרו כאן איזהו שיר מענין,  -הגיב הבחור  -"אמור לי" 

די', אהבתי מאד את הניגון, האם בסעודה אתם מתכננים הוא התחיל במילים 'לכה דו
 לשיר אותו שוב?".

נשיר 'לכה דודי'  -"אם תשובה חיובית תעזור לך להחליט שאתה בא, אין בעיה 
 בסעודת ליל שבת".

 והבחור, נענה להזמנה והגיע.
למחרת, לאחר תפילת שחרית, שוב הוזמן הציבור להשתתף בסעודה, ושוב הבחין 

 אותו מארגן בהסוסי הבחור.
 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" 

 גג על הנגון.ומתמו
לקראת סעודה שלישית שוב חזרה על עצמה הבקשה, ושוב התמלאה משאלתו של 

 הבחור.
 כשהסתימה השבת, ישב המארגן לשיחה אישית עם הבחור.

 "איך קוראים לך?" התענין באדיבות. -
 "מוחמד פארוק". -
 "אתה יהודי?". -"מוחמד?", איש הצות הנדהם הזדקף במקומו.  -
 למרות שאינני דתי בכלל"."כן, בהחלט,  -
 הם, כיצד קבלת שם כזה?".-"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  -
ום קשר עם היהדות או עם משפחתה. כאשר ספרה לסבי ולסבתי שהיא מתכוננת ש

להנשא לערבי, הפצירו בה לעשות טובה אחרונה למענם. הם בקשו ממנה לגשת 
לבית העלמין העתיק בצפת, ולהצטלם ליד קברו של אחד מאבות המשפחה שלנו. 

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

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

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

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

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

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

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

לי! אני מצטער, אבל כעת עלי לעזוב כדי שלא אפסיד את הטיסה", ונפרד ממנו 
 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  -אמר להם  -. "אין צורך לדאוג" לייזרוך על פניו של ר' אך חיוך רגוע היה נס
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 

טרים אינם ונאלץ להסתובב הלוך ושוב, במשך מחצית השעה... כשבכל פעם השו
 מאפשרים לו להכנס...

רטט של התרגשות חלף בגבו של האברך, הוא מיהר לברר היכן הטיסה לשיקאגו, 
 -וחפש אחר בארי שעדיין עמד והמתין לתורו: "דברנו על השגחה פרטית, הלא כן?" 

"מה דעתך על כך שאחי הלך להביא את הרכב, ובמקום  -אמר לו כשהבחין בו 
הוא התמשך על פני חצי שעה תמימה, בה הספקתי לדבר שהענין יארך לו דקה 

 אתך... וברגע 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 
אדם שואל "מדוע?" ואינו זוכה לקבל על כך תשובה, ופעמים  הכרעות. פעמים

 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 רבי חנינא סגן הכהנים אומר הוי מתפלל בשלומה של מלכות שאלמלא מוראה 

 של מלכות איש את רעהו חיים בלעו".
שאם לא היה מורא מלכות בעולם, היה כל אחד 'אוכל' את השני, אולם  מבינים אנו,

לכאורה קשה מדוע לגבי הדגים נאמר: "כל הגדול מחברו בולע את חברו", ולגבי 
 האנשים לא כתוב ש"אדם גדול היה אוכל את הקטן", אלא "איש את רעהו"?

שכן בעוד  אלא, שבאה הגמרא ומחדשת שבני אדם הנם גרועים יותר מבעלי החיים,
 אצל הדגים רק הגדול אוכל את הקטן, בני האדם היו אוכלים גם את החברים שלהם...
רבי חיים מוולוז'ין מבאר שגמרא זו רומזת למלכות שמים: "הוי מתפלל בשלומה של 
מלכות", צריך האדם להתפלל על שלומה של מלכות שמים. וכונת הדברים היא, 

ת עצמו מסכן ופונה לקב"ה שיושיע אותו, שכאשר אדם נמצא בצרה, הוא מרגיש א
אולם עליו לדעת כי בשעה שאדם מישראל סובל, שכינה אומרת: "קלני מראשי קלני 
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 

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

 ההשמדה בשואה כשהוא שמח.
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 

 ועדיין מחייך?שכאלו, 
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!!...
 לפרש גם בדרך שלישית, הנוגעת לעניננו: אולם את דברי הגמרא הללו ניתן

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

אדם נועדה למנוע מצב של "איש את רעהו חיים בלעו", המציאות מוכיחה כי עדיין 
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

ו מוצאים בספור מושג כלשהו אודות יראת שמים אמתית של גאוני הדורות, אנ
 מופלא 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. -   ורא התרחש.כדי להבין שמשהו איום ונ

    "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,  -

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

אולם לא זו בלבד, אלא כששב מקרמנצ'וק דרך וילנא, צרפו אותו לבית דין לכתיבת 
גט, ומאחר שהוא פסול לכך משום היותו גזלן, נמצא שהוא הכשיל את העולם 

הלא נמצא כאן בטעות, לא היה כאן  "ככה?", נרגע החתן, "הספר    באשת איש...
גזל!", אולם כל דבוריו לא הצליחו להשקיט את ר' ברוך בער, אשר יראת השמים 
שבערה בקרבו התלהטה ורתחה על הגזל ועל הכשלת העולם באשת איש, וכל 

לפתע, באחת, הוא נרגע, ורוחו    נסיונות המשפחה להשיב את רוחו עלו בתוהו...
יה כי אבן גדולה נגולה מעל לבו, והוא מיהר להסביר לבני הסוערת שקטה, נראה ה

ביתו, שהוא נזכר כי בנסיעה מקרמנצ'וק לוילנא התנפלו עליהם רוצחים וכמעט הרגו 
 אותם.

זוכר אני בודאות שעשיתי תשובה, נמצא שעוון  -ספר רבי ברוך בער  -באותה שעה 
גט שכתבתי לאחר מכן, הגזל כבר נמחל, ורק נותן לי להשיב את הספר למקומו, וה

 איננו פסול...
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 

 ן אדם לחברו" שלו יהיה במצב טוב יותר.שתחום ה"בי
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.
יע לכל אלו היא דרך התורה. כדגים, אשר כל חיותם הדרך שתסיע לאדם להג

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

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

 (ומתוק האור)

 
 "תמים תהיה"



 

ד 

"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 

ובמצוותיו ולא יחקור עליהן ולא יסבור בהן סברות, רק יעשן  המצוות שיאמין במצוה
באמונה. ורודפי דוד 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' 

מואל א יג, יג). ופרש המלבי"ם: במה שחשבת להתחכם בשכלך אלקיך אשר צוך" (ש
על דבר ה', באמת 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 

אין לנו להתחכם וסבור סברות, אלא לקיים בתמימות והחשבונות, ועל מנת כן ציוה. ו
 צוויו, והולך בתום ילך בטח.

 ולסבא [מנובהרדוק] זצ"ל היה על כך ספור מאלף.
המלך קרא לשר האוצר. אמר לו: "מזה זמן רב מתנהל משא ומתן על הורדת מכסים 
להגברת הסחר המשותף עם המדינה הסמוכה, והבשיל לקראת חתימת הסכם. סע 

ת המדינה ותחתום על ההסכם שהתגבש. אבל הוראה אחת לי: יערכו שם לביר
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  איני חושד בך, ואני מקוה ובטוח שתביא

 שם 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 

כטוב לב שר הבטחון ביין, הרים כוס האוצר למשתה שרים שנערך במיוחד עבורו. 
נוספת לברכה: "אני שמח שכלכלות שתי המדינות יתאחדו. למרות שחברי שר 
האוצר ניהל את המשא ומתן בסודיות, הייתי מעודכן בכל פרטיו. לא ממנו, אלא 

 –ממרגלינו במדינה הסמוכה! הם שתולים בכל עמדה, גם במשרד האוצר" 
נפגע עד עמקי נשמתו. מרגל, בלשכתו? מוקף הוא  "לא יתכן!" התפרץ שר האוצר,

ביועצים מהימנים, אי שמהם אינו מועל באמונו! הביט סביבו, וראה פרצופים 
מגחכים, לועגים לתמימותו. גם הוא היה מבוסם, והיין עלה לראשו. "תוכיח!" התריס 

עירוהו בפני זר הבטחון המבודח. "זו עלילת שוא!" החיוכים התרחבו לנוכח זעמו, והב
 שבעתים.

שר הבטחון נענה לאתגר: "להוכיח? הרי לא אסגיר את האיש שלנו בלשכה. אבל 
הנה, יש לי הוכחה. מה תאמר לך שידוע לנו, שיש לך כתם לדה אדמוני בצורת כוכב 

 מחומש? אה?!"
 מלמול של הפתעה ליוה את דבריו.

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

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

 האוירה היתה מחושמלת.
"מוסכם!" הכריז שר האוצר. אם היה מתחמק, היו לועגים ושמחים לאידו. עכשיו, 

ל לא יוכיח להם שאין שום מרגל בלשכתו. אמנם המלך ציוה עליו שלא להתערב, אב
לכך התכון. זו התערבות בלי שום סיכון, הפרכת עלילת שוא. חפת את השרוולים, 

 הראה את זרועותיו.
הסיר את המקטורן, התיר את העניבה, פשט את החולצה, התערטל  אין די בכך.

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

בתבוסתו. בפרצוף עגום סיכם, שהולך שולל. שר האוצר חגג את נצחונו. לבש את 
בגדיו וחתם בכוס יין. שר הצבא שלח, והובאה מזודה מלאה מזומנים. מאה אלף 

"אני פה בשליחות ממלכתית. את הכסף אתן למלכי",   רובלים בשטרות מרשרשים.
שב לארצו, ונועד עם מלכו. הושיט את    שר האוצר, וזכה להערכה כללית. הודיע

"תשורה צנועה", התענו.   "מה זה", שאל המלך.  החוזה החתום, והגיש את המזודה.
פני המלך התקשחו: "אבל הוריתי שלא    "מאה אלף רובלים, דמי הזכיה בהתערבות".

דה, "אבל לא לכך היתה כונת "אכן", הו   תתערב, בשום פנים ואופן! והבטחת!"
המלך נאנח. "אם   פר את העלילה והפרכתה.יהמלך. היתה זו התערבות בטוחה", וס

 –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.    –והסתבר, שלא ידע 
ומתן הוכתר בהצלחה והזמין אותי לטכס החתימה. הודעתי שלא  בישר שהמשא

אוכל לבוא, אבל אשגר את שר האוצר. הצותות מטעמו שקדו על ההסכם, וראוי 
 לכבדו בחתימה.

אמר לי: מלכי התכונן לתשובה זו, והורה שאבקש, שאם כבוד מדינתך יקר בעיניך, 
נפגעתי: שר האוצר לי   – אל תשלח את הטמבל הזה. הוא נושא לגיחוך בין לאומי.

ענה: הוד מלכותך עוצם עיניו בפני העובדות.    טפש וסכל? אין חכם ונבון כמוהו!
שוטה הוא ופתי. אם ישוגר אלינו, נצליח להשפיע עליו שיפשוט את כל בגדיו לעיני 

 לא יכול להיות, לא יתכן!   כל השרים, יעמוד מעורטל מגוחך!
   אמר: מלכי הסמיך אותי להתערב. עשרה מליון רובלים מול עשרה מליון מארקים!

חשבתי בדעתי: המלך אינו טיפש, ולא יסכן עשרה    נד בראשו והלך.    מוסכם.
מיליונים בחינם. איך יוכל להשפיע עליך להתערטל מכל בגדיך? גם אם אינך חכם 

עות התערבות. הטלתי עליך את במיוחד, אבל עד כדי כך?! והבנתי שאך ורק באמצ
גם עברת    ועכשיו, ראה מה עשית.   השליחות, ואסרתי עליך להתערב. והתחייבת.

גם הצבת אותי    –גם עשית עצמך ללעג ולקלס, התערטלת לעיני כל    –על צוויי 
וגם הבאת מאה אלף, וגרמת הפסד של    –במבוכה, איזה שר אוצר טיפש מניתי 

ותשע מאות אלף מארקים, עוברים   ק נקי של תשעה מיליוניםעשרה מיליונים. נז
הכל משום שהיית חכם בעיניך, והחלטת שהציווי אינו גורף ומוחלט. כי    –לסוחר 

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

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

 המסמכים לפרופסור והוזמנו לבדיקות ולטיפול.
האברך אינו יודע אנגלית, אבל ארגון העזרה שם פעל להפליא. הצמידו לו אברך 

בש המטוב ומשם לאמבולנס שהסיעו לבית מקומי שהמתין לו עם כסא גלגלים ליד כ
 החולים. וכבר למשרד מנהל המחלקה שהמתין להם. התברר, שזו רופאה.

מנהלת המחלקה כבר החזיקה בידיה את המסמכים וניהלה שיחה ערה באנגלית 
שוטפת עם האברך המלווה. כנראה סיפר לה שזה בן ישיבה שתורתו אמנותו, 

י התפעלות וקמה מאחרי המכתבה ונגשה והרופאה השמיעה משפט שנשמע כדבר
 –אליו, הושיטה יד בהערכה 

מבולבל היה מהכל. מהמחלה ומהפרדה ממשפחתו, מהטיסה והנסיעה הבהולה, 
מבית החולים ומנהלת המחלקה שבידיה תופקד החלמתו. והיא מושיטה ידה בתום 

ויש  –עי לב, אין זה מן הנימוס לסרב. ואולי תפגע, ותסתייג, ולא יטופל כאן כדב
 –צדדים להקל 

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

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

והאברך ענה: "כשהצגתי אותך ודברתי אודותיך, אמרתי שיש להתיחס אליך 
רגישות, ובמדת האפשר לבקש מהאחים שיערכו בדיקות דופק ודם, כי הדת ב

מגבילה אותנו במגע עם נשים. אמרה שהיא שומעת זאת לראשונה, ואינה מאמינה. 
 היא תבדוק זאת. וקמה להושיט לך יד. ועמדת בנסיון!"...

 )(והגדת  

 
 עגמת הנפש

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

 הוא זה (רש"י 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.

ובן. הוא ימות, ועקרונית מוכן הוא לכך. אבל לא, אם איש אחר יקחנה לאחר לא מ
מותו. וכי מה רצונו? שבגלל שהתארסה לחיל שנפל תשאר עגונה עד סוף ימיה?! מה 

 אכפת לך, הלא אתה מת, מה אכפת לך שתמצא את אשרה!
 לא.

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

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

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

 ברבע המחיר. מה אפשר לעשות, הלכה זו הלכה.
ן תורה עם רעהו על סכום פעוט. הסכום לא משנה, כעבור כמה ימים עלה הקצב לדי

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

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

 את אויבי הרב, עוד ישלם על כך בכסאו!
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!... –הפסיד כסף, והבליג. אבל פה, האחר זכה. וזה  ואז הבין: שם

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 

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

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"...
 יפסידו הכל. דחק החומד בקנאי: "שאל כבר משאלתך!"הבינו שבחמדנותם וקנאתם 

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

 בדרך הדרוש  

  מלך עליך תשים אחיך מקרב
 עליך תשים אחיך מקרב' מלך' פ התורה שסמכה הטעם הנה

' אחיו בתוך ונחלה חלק לוי שבט כל' הלוים לכהנים' יהי לא' וסמיך' מלך
 אחיך מקרב ל"ור שבשבטים לאמצעי שייך המלוכה שענין משום

 במספר א"כ ממוצע כלל תמצא לא השוה במספר שבאחיך הממוצע

 חלקים לשני אותם תחלק אם ששה' הי לאה בני משל דרך שוה שאינו
 שאינו במספר אבל ביניהם אמצעי תמצא ולא שלשה חלק בכל' יהי
 בני כ"וא ביניהם אמצעי להיות מוכרח אותם תחלק' ז או' ה מ"ד שוה
 בנים שני אחת לכל' שהי רחל ובני השפחות בני ה"וה ששה' שהי לאה
' יהי שלא ה"הקב צוה כ"ע, ביניהם אמצעי תמצא שלא פשיטא בלבד

 בהסתלק כ"וא, השבטים במספר נכנס שלא ונחלה חלק הלוי לשבט
' הי כ"וע אמצעי יהודה ונמצא, חמשה לאה בני ישארו מהם לוי שבט

 .ליהודה המלוכה

 (ילקוט האורים, בשם 'נפתלי שבע רצון')
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 אגדה ובקיאות   

"ולא תקח שוחד" (טז, יט)

הגמרא (כתובות קה) דורשת: "מאי שוחד - שהוא חד".
אחד,   - חד  השופט  נעשה  השוחד,  שע"י  הכוונה,  ובפשטות, 

ביחד עם הבעל דין, ולטובתו.
אבל הב"ח זי"ע הסביר זאת, דהרי מצינו בגמרא "כל דיין הדן 
דין אמת לאמיתו נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית" (שבת 
כ). אבל אם הוא לוקח שוחד, ואינו דיין אמת - הרי "שהוא חד" 

הוא נותר אחד, בלא שותף...
הרה"ק בעל ה"ישמח משה" זי"ע מפרש בשם האר"י הק'  את 
להבין  קשה  ובאמת,  ושואל:  ומקדים  שוחד"  "מאי  הגמ'  שאלת 
כוונתם, כי האם על כל מלה הנמצאת בשפתינו, שואלים חכמינו 
מה היא? אבל האמת שדבר גדול אמרו לנו כאן רבותינו! ובדבריהם 
אלו רצו לומר לנו, איזה פגם פוגם האיש שלוקח שוחד, שחטאו 

זה נוגע עד כסא הכבוד!
כי "לא תקח שוחד", סופי תיבות "אחד".

וזה מה שאמרו חז"ל "מאי שוחד - שהוא חד", כלומר, האם הנך 
כלומר,  חד" -  הרי "שהוא  שוחד,  בקבלך  תפגום,  פגם  יודע איזה 
"תקח  רק  ונשאר  ה"לא"  את  בלקחך  "אחד",  תיבת  אתה  משבר 

שוחד", שסופי תיבות הם "חד"...
ועל פי זה הוא מפרש את מאמר חז"ל "כל הלוקח שוחד, אינו 
הטהור,  את  ומטמא  הטמא  את  שמטהר  עד  העולם  מן  נפטר 
הוא!  ופלא  ד)  יד,  (איוב  אחד'  לא  מטהור  טמא  יתן  'מי  שנאמר 

דאיפה מרומז הוא בפסוק?
         (הב"ח - ישמח משה)

"לא תטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח ה' אלקיך 
אשר תעשה לך" (טז, כא)

בהר  בית  ולבונה  אילן  לנוטע  אזהרה  רש"י:  מסביר  בפשטות 
הבית.

אך הגמרא במסכת סנהדרין (ז ע"ב) דורשת: "אמר ריש לקיש: 
כל המעמיד דיין שאינו הגון, כאילו נוטע אשרה בישראל, שנאמר 
כל  אשרה  לך  תטע  'לא  ליה  וסמיך  לך'  תתן  ושוטרים  'שופטים 

עץ'".
שאל הגה"ק רבי חיים מבריסק זי"ע - לכאורה, מה הדמיון בין 

אשרה לדיין?
אלא ביאר: כשאדם לוקח כסף והופך אותו לעבודה זרה - זה 
ודאי מאוס. אבל עץ - לא יודעים שהוא שייך לעבודה זרה. יש לו 

גזע, ענפים ועלים בדיוק כמו לעץ שאינו עובד עבודה זרה.
כך הוא שייך גם דיין שאינו הגון: הוא לבוש 'פראק' כמו כולם, 

יש לו זקן לבן כמו כולם, אף אחד לא יודע שאינו הגון...
                                     (הגר"ח מבריסק)

"תמים תהיה עם ה' אלקיך" (יח, יג)

ה'  "עם  מדגיש  הכתוב  זי"ע  חיים"  ה"חפץ  בעל  הגה"ק  מדייק 
עם  אבל  תמים,  להיות  עליך  אלוקיך  ה'  שעם  ללמדנו  אלוקיך" 

הבריות אין אתה צריך להתנהג בתמימות...
ומעשה שבאו והתלוננו בני ישיבה לפניו, על שאבדו הונם בענין 

רע, כאשר סוחרים שנתקשרו עמהם הוליכו אותם שולל.
ללכת  ישיבה  כבני  שהורגלתם  שכיון  חיים":  ה"חפץ  השיבם 
בתמימות עם הקב"ה, סברתם בטעות שכן ראוי גם עם בשר ודם. 
ברם לא היא, כי הכתוב אומר "תמים תהיה עם ה' אלקיך", עמו 

דייקא, ולא עם בני אדם...
רבם:  את  זי"ע  מלובלין  החוזה  הרה"ק  של  חסידיו  פעם  שאלו 

מה יותר חשוב "אדם גדול" או "תמים"?
השיב להם: ודאי שתמים יותר חשוב! מכיון שהרי אנחנו רואים 
כשיש לפנינו שתי חלות, והאחת גדולה ולא שלימה, והשניה קטנה 

ושלימה, הדין הוא שצריכים לברך על הקטנה השלימה...
            (החפץ חיים)

עליו  וקם  לו  וארב  לרעהו  שונא  איש  יהיה  "וכי 
והכהו נפש" (יט, יא)

למי  המקלט  ערי  ותקנת  גלות  עניני  לבאר  מאריכה  התורה 
את  זה  לפסוק  התורה  הקדימה  מדוע  להבין  צריך  בשוגג,  שהרג 
המילים: "כי יהיה איש שונא לרעהו", מה הנפקותא לנו אם הוא 

שנא את רעהו או לא?
תורה  ישיבת  ראש  זצ"ל  שיינברג  פנחס  חיים  רבי  הגאון  היה 
אמרו,  "מכאן  שופטים)  פ'  (ספרי  חז"ל  דרשת  פי  על  מבאר  אור 
עבר אדם מצוה קלה סופו לעבור על מצוה חמורה, עבר אדם על 
ואהבת לרעך כמוך סופו לעבור על לא תשנא ועל לא תקום ולא 
תטור וסופו לעבור על וחי אחיך עמך עד שבא לידי שפיכות דמים 

לכן נאמר וכי יהיה איש שונא לרעהו".
חז"ל מחדשים לנו חידוש גדול שמחוסר אהבה של איש לרעהו 
יכולים להגיע חלילה עד החטא החמור של שפיכות דמים ולמרות 

שהמרחק ביניהם גדול מאוד, עצם השנאה הינה פתח לזה.
ה"ד)  פ"ט  נדרים  (ירושלמי  בחז"ל  מצינו  זאת,  להבין  ניתן  איך 

אגישמקע ווארט
                            גליון ש"ע פרשת שופטים ז' אלול תשע"ו

לע"נ הצדקנית נינה מרטין בת מישלין ע"ה | ולע"נ ר' יצחק ב"ר גרשון ז"ל | ולע"נ ר' נח יצחק הלוי ב"ר משה יעקב ז"ל |  ולע"נ הרב יהודה אריה בן רפאל אלתר ז"ל |
ולהצלחת ר' אלחנן שמואל בן ר' נח יצחק ומשפחתו
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בן  בתורה,  גדול  כלל  זה  עקיבא  רבי  אמר  כמוך  לרעך  "ואהבת 
זו  ובפרשה  מזה"  גדול  כלל  זה  האדם  תולדות  ספר  אומר  עזאי 
של ספר תולדות האדם נאמר בדמות אלוקים עשה אותו. מדברי 
הירושלמי אנו למדים שאלו הם שני ענינים נפרדים, ואהבת לרעך 
מדרגה  בודאי  שהיא  תעביד  לא  לחברך  עלך  דסאני  מאן  כמוך 
את  עשה  אלוקים  "בצלם  היא  מזו  גדולה   מדרגה  אבל  גדולה, 

האדם...".
בזה יובנו דברי הספרי שהבאנו, שמי שאין לו כלפי השני את 
ה"ואהבת לרעך כמוך" בהכרח שחסר לו ההתבוננות בגדלותו של 
האדם שנברא "בצלם אלוקים" לכן הוא חשוד על שפיכת דמים 
כי היות שאינו מרגיש את החומרה שבמעשהו, הוא יכול להגיע 
לחמור ביותר וכמו שמצינו בחז"ל על ר"ע שראה גוי ששרף את 
אביו משום שכעס עליו, שכפת אותו ושרף אותו, רואים מכאן עד 
כמה אדם שחסר לו בהערכה יכול בכעס רגיל להגיע לאכזריות 
על  כעס  של  במצב  יהיה  וכשאדם  ממש  רציחה  כדי  עד  נוראה 

חביריו יכול להגיע גם לידי שפיכות דמים.
נורא למתבונן.

                     (נתיבות חיים - לתתך עליון)

"ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו" (יט, יט)

מבואר שעדים שזממו להפסיד מנה לשמעון והוזמו מתחייבים 
להוציא מנה מכיסם ולתתו לאותו אחד שביקשו להפסידו. נמצא 
שלא לבד שהלה נמנע מלהפסיד את המנה שתבעו ממנו בשקר, 

אלא שעוד הוא חוזר ומרוויח מנה אחר משל העדים.
הקשה בעל  יראים היכן המקור שהכסף הולך אליו, אכן נאמר 
שעל העדים להפסיד כשיעור מה שביקשו לנשל את בעל הדין 
שהעידו נגדו, אבל מנין לנו שאותו הממון משתלם לכיסו של בעל 

הדין דווקא, למה לא נאמר שיינתן לצדקה או יילך לים המלח?
הגה"צ  וחתן  ירושלים  של  רבה  זצ"ל  סלנט  שמואל  רבי  הגאון 
רבי זונדל סלנטר זצ"ל היה מספר שעמד על ביאור הענין מתוך 

מעשה שארע בבית דינו.
הכניסה  לשחיטה,  ומסרה  בהמה  שקנה  קצב  דעובדה:  גופא 
הראשונים  הלקוחות  באו  וכבר  לממכר  והכינה  פרסה  לאיטליז 
וכמעט ששיווקה להם ואז התעוררה לפתע שאלה חמורה אודות 
כשרותה. היות שאותו קצב היה ירא שמים הביא את הנידון לרבי 
שמואל והציב בפניו את הספקות שהתעוררו. היתה זו שאלה של 
עיין  שלו,  דהתירא  בכוחא  ידוע  שהיה  שמואל  ור'  מרובה  הפסד 
הרבה, אבל אחרי הכל פסק הבהמה טרפה ואין מנוס מלהוליכה 
לאשפה או למוכרה במחיר אפסי לנכרים. בהיותו מודע לעוניו של 
הסוחר החל להפיס את דעתו ולפייסו על הפסדו. הלה נרתע מיד 
והגיב, רבי אדרבא, הלא אני אסיר תודה לך שהצלתני מלהכשיל 

את ישראל חלילה במאכלות אסורות.
לא עבר זמן רב ואותו הקצב עצמו הסתבך בדין תורה של סכום 
קטן בהרבה עם אחד הסוחרים ומשלא באו ביניהם לידי פשרה 
פנו לבית דינו של ר' שמואל שיכריע בדינם. ר' שמואל בירר ועיין 
היטב וחרץ את הדין לחובת הקצב. נתמלא הלה טרוניא על הרב 

ואף העז וערער בפניו עצמו על פסק דינו.

 בעומק הפרשה 

ריתחא דאורייתא 
                  

אשר  השופט  ואל  הלווים  הכהנים  את  "ובאת 
יהיה בימים ההם" (י"ג ט')

"ואל השופט אשר יהיה בימים ההם - ואפילו אינו 
כאשר שופטים שהיו לפניו, אתה צריך לשמוע לו. אין 

לך אלא שופט שבימיך" (רש"י)

מעשה באדם ירא שמים שמסר את התפילין שלו לבדיקת 
ומהודרות.  כשרות  התפילין  כי  וקבע  בדק  וזה  מומחה,  מגיה 

נמ מגיה,  לבדיקת  שוב  התפילין  נמסרו  כאשר  שנים,  ־לאחר 
־צאה טעות בתפילין, שחסרה אות אחת בפרשה - טעות שנע

למה מעיני המגיה הראשון. כשהוא שבור ורצוץ התייצב האיש 
בפני רבינו, ונפשו בשאלתו: מאחר ועתה התברר כי במשך כל 
היו  ברכותיו  וגם  תפילין,  ממצות  מעורטל  היה  הללו  השנים 

לבטלה, האם הוא זקוק לתשובה ותיקון מיוחד על כך?
הגאון רבי צבי פסח פראנק זצוק"ל מביא כי הגאון רבי יוסף 
חיים, ריש גלותא דבבל, דן כבר בשאלה זו בתשובותיו (שו"ת 
המצא  לשונו:  וזה  ב')  סימן  חיים  אורח  ד',  חלק  פעלים  רב 
תמצא באיש שכתב תפילין ונתנו למגיה וכו' ומקרה היה לו 
שנעלם ממנו טעות התפילין בחסרון או יתרון תיבה אחת או 
אות אחד, וזה לבשו לפי תומו כמה שנים וכאשר פתח אותו 
לא  זה  ונמצא  הנזכרת,  הטעות  בו  נמצא  שנית  פעם  לבודקו 

קיים המצוה כמה שנים ובירך ברכה לבטלה, ואיך זה איש תם 
וישר יהיה ערום ממצוה יקרה זו וכו' ושיהיה בידו שגגת ברכה 

לבטלה?"
רבי יוסף חיים הצביע על תרופה לאדם זה - שהובאה בספר 
"לב חיים" (סימן י) שגם הוא נתעורר בדבר, וזה לשונו: "הנה 
ד,  (מערכת  לפי"  "דבש  בספר  החיד"א  הגדול  להרב  ראיתי 
אות ד) שהביא משם ספר "שבלי לקט" שכתב בשם גדול, וזה 
לשונו: "וכל איש מקבל שכר על מה שרואה בדעתו, אם דעתו 
בפשתן  שתפרן  שבתפילין  רואה  אתה  שהרי  לשמים,  ומכוין 
פסולים, כדאמר פרק אלו הלוקין: 'אמר רב: חזינן לתפילי דבי 
חביבי, דתפרי בכיתנא, ולית הלכתא כוותיה', ובודאי רבי חייא 

שת פי  על  אף  החסידים,  כשאר  שכר תפילין  לו  היה  ־הגדול 
ההלכה  שלפי  שאף  לנו,  הרי  לשונו.  כאן  עד  בפשתן"  פורות 
התפילין היו פסולות - כאשר אדם מכוון לשמים, לקיים את 
המצוה, הרי יש לו שכר תפילין, ואם אכן לכאורה נאמר שאף 
שהרי  בדבר  התרשל  ולא  פסולות,  נמצאו  שתפיליו  זה,  אדם 
מסרם למגיה מומחה - הרי יהיה לו על כל פנים שכר כאילו 

קיים המצוה בשלימות, ובלי ספק זהו חידוש עצום ונפלא.
(פניני רבינו צבי פסח על התורה)
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שלך  מיזמתך  אלי  פנית  מזמן  לא  הן  באזניו:  שמואל  ר'  תמה 
נפשך  לחיי  נוגע  שהיה  בדבר  ממש,  מרובה  הפסד  של  בנידון 
וכלכלת בני משפחתך כפשוטו, וכאשר הטרפתי את בהמתך לא 
לבד שלא הצטערת אלא שמחת שמחת אמת שניצלת מלהכשל 
ולהכשיל ומדוע עכשיו הינך מתלונן בדין של שוה פרוטה כלום 
חשוד אני בעיניך להטות את הדין? הגיב הלה מיניה וביה מילא 
ואף  הטף  מפי  אוכל  לחסוך  נאלצתי  אם  גם  כשרות  של  ענין 
שהוכרחתי להזדקק לשעה לידי מתנת בשר ודם, בכל זאת, יהודי 
ממני  מבקש  שהקב"ה  הדבר  שהוא  בבירור  ומשידעתי  אנוכי 
רוח  וגס  רמאי  נוכל  זה  דיני  בעל  אבל  בשמחה,  אחריו  מילאתי 
שהוא יזכה ממני אפילו כדי אגורה שחוקה ויהנה למשבתי, זאת 

קשה לי להלום.
קושית  לו  נתיישבה  שמעתה  הגיב  כך  שמואל  ר'  כששמע 
היראים (שהבאנו לעיל) אדם מוכן להפסיד הרבה כסף על מנת 
לצאת ידי שמים ולא רק שאינו בא בטרוניא, אלא הוא עשוי אף 
להתמלא הודאה כלפי שמיא על שהצילו אותו מן החטא, ואותו 
לכן  בדין.  פרוטה  שוה  לחברו  להפסיד  מוכן  אינו  עצמו  האדם 
דינו של עד שקר לתת דוקא לאדם שהעליל עליו, שכן אילו היה 
הדין להוליך את הכסף לים המלח לא היה מתקיים בכך הדין של 
"ועשיתם לו כאשר זמם" שכן עליו לסבול את אותו מצב עצמו 
שסבר להפיל על רעהו והן הוא זמם להוציא ממון מזה לזה ועל 
כרחנו אף עד השקר צריך שיפסיד ממון לטובת חברו דוקא שכן 
אם נפטרנו במה שיוציא ממון מכיסו, לא רק שלא יתקן מידותיו, 
אלא עוד ירגיש שעושה מצוה גדולה שנותן מכספו לעשות רצון 

השם ולא יתקן מידותיו.
  (אסופת מערכות - לתתך עליון)

"וענו ואמרו ידינו לא שפכה את הדם הזה ועינינו 
לא ראו" (כא, ז)

לא  אלא  הם?  דמים  שופכי  דין  בית  שזקני  לב  על  עלתה  וכי 
ראינוהו, ופטרנוהו בלא מזונות ובלא לויה (רש"י)

תמהו הכל, ומה בכך שפטרהו בלא מזונות ובלא לויה, וכי בשל 
כך ראויים להיקרא שופכי דמים?

אלא תירץ הסבא מקלם זי"ע חידוש מעניין! שכיון שפטרוהו 
יחסם  מפני  הדעת  חלישות  לו  היתה  מזונות,  וללא  לויה  בלא 
הגרוע אליו, ומשום כך לא היה לו הכוח לעמוד למול הרוצח, כי 
מפעולתם  מתעודד  היה  חובתם,  את  דין,  בית  זקני  מילאו  אילו 

עבורו, והיה לו כוח, להתגבר על הרוצח!...
אך הגאון הצדיק רבי יעקב ניימן זי"ע בספרו "דרכי מוסר" נקט 
מהלך שונה והפוך, (והוא אף יסוד גדול בחינוך) וכך מסביר את 
רש"י: "וכי עלתה על לב שזקני בית דין שופכי דמים הם? אלא לא 

ראינוהו, ופטרנוהו בלא מזונות ובלא לויה" - את הרוצח!
דהיינו, זקני בית דין היו צריכים לומר: ידינו לא שפכה את הדם 
הזה, בכך שפטרנו אותו בלי התייחסות, כי עצם מצבו הירוד של 
הרוצח, נובע מחוסר תשומת לב וחוסר אהבה, ואילו היו זקני בית 
דין מאתרים את הנקודה הזאת בלבו, והיו מטפחים אותו בכמה 
מילות עידוד ומאכל ומשקה, היה נשאר בלבו האהבה והחמלה 

שנהגו בו, וכך היה ממשיך לנהוג הלאה.
כי אם זקני בית דין, עומדים במדרגה גבוהה באהבת הבריות, 
מאכל  וללא  לויה,  ללא  העיר  את  לצאת  לאדם  נותנים  ואינם 
בליבו  גם  אהבה,  מעט  נשארת  היתה  לדרך,  שיספיק  ומשתה 

של האיש הגס הזה, ולא היה מגיע לידי רציחה, ועל זה הם היו 
צריכים לומר - ידינו לא שפכה את הדם הזה!...

                              (פנינים)

בין שבילי המוסר  

"שופטים ושוטרים תתן לך" (טז, יח)

"תנו רבנן: מנין שמעמידין שופטים לישראל? תלמוד 
לומר- שופטים תתן. שוטרים לישראל מנין? תלמוד לומר 

- שוטרים תתן" (סנהדרין טז ע"ב)

"לא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו" (יז, יז) - אמר רבי 
יצחק: מפני מה לא נתגלו טעמי תורה? שהרי שתי 

מקראות נתגלה טעמן, נכשל בהן גדול העולם. כתיב 
(דברים יז, יז) 'לא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו' אמר 

שלמה אני ארבה ולא אסור, וכתיב (מלכים א יא, ד) "ויהי 
לעת זקנת שלמה נשיו הטו את לבבו". וכתיב (דברים יז, 
טז): 'לא ירבה לו סוסים [ולא ישיב את העם מצרימה]', 
ואמר שלמה: אני ארבה ולא אשיב, וכתוב (מלכים א י, 

כט) "ותצא מרכבה ממצרים וכו'". (סנהדרין כא ע"ב)

"אמר ליה (ישעיה לחזקיה): בהדי כבשי דרחמנא למה 
לך! מאי קמיה קודשא בריך הוא לעביד" (ברכות י ע"א) 

מצוות  לנו  לתת  בחר  שהקב"ה  שהעובדה  לימדונו  הקדמונים  רבותינו 

 שאלות מענינות בהלכה  

             (בענינים שונים, מבית הגר"ח קנייבסקי)

שאלה:אם בזמנינו מותר להרוג בשבת כינים שרואים בחוש 
בראשו  רואה  בראש  כינה  לו  שיש  מי  שכל  ביצים  שמטילים 

עשרות ביצים?
תשובה: מותר.

מים  בשבת  להקפיא  התיר  שהחזו"א  נכון  זה  האם  שאלה: 
ונוזלים וסבר שאין זה נולד?

תשובה: אומרים כן בשם הרש"ז ברודא ז"ל ששאל לחזו"א 
[פעם אחרת השיב הרב שליט"א: נכון].

האב  לצורך  בשבת  שירוץ  בילד  להאיץ  מותר  אם  שאלה: 
נאסר  לא  הילדים  שבשביל  כיון  מהר]  המשפחה  כל  [שיגיע 

לרוץ בשבת?
תשובה: אם נהנה מהריצה.

שאלה: ראיתי בשם הרב שליט"א שלפי החזו"א שביאר טעם 
העוגה  מתוך  כשהם  העוגה  גבי  שעל  אותיות  לשבור  ההיתר 
עצמה משום שחשוב כתמונת הפת, דזה דוקא לענין ציורים 
אבל באותיות לא יתיר דלא שייך למימר שהם כתמונת הפת. 
האם עוגיות פתי בר שכל מפעל יוקרתי כותב שמו על העוגיות 
והכתב הוא מהעוגה עצמה יש להקל אף לדעת החזו"א כי כך 

הוא הרגילות לאפות כן וזה נראה כצורת העוגיה?
תשובה: צ"ע.

(שאלת רב)
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מסוימות דווקא בצורת "חוקים" תוך כדי העלמת טעמיהן, נועדה להעמידנו על 
הסיכון הכרוך בהזקקות יתירה לטעמי המצוות.

שלא  היתרים  לעצמו  להורות  לאדם  לגרום  עלול  המצוות  בטעמי  העיסוק  
מבארים  שהם  שלמרות  והדגש,  חזור  הדגישו  קדמונינו  גדולי  כל  אמנם  כהלכה. 
את טעמי המצוות, לא יעלה על הדעת לזלזל בקיומן המעשי. גם באופן ובמצב 
שבו הטעם לא מובן דיו, אין כל היתר להקל ראש בסעיף מן ההלכה. אף על פי כן, 
כך טבעו של עולם, שהלהוט ביותר אחר טעמי המצוות, עלול לסבור שבמקרים 

מסוימים לא אמרה התורה את דבריה.
מה לנו נכון יותר מטעם שנתפרש על ידי הקב"ה בעצמו בתורתו, אף על פי כן 
נשים  להרבות  האיסור  שטעם  התורה  שביארה  מאחר  לטעות.  מקום  נתן  זה  גם 
הוא פן יסור לבבו, וטעם האיסור להרבות סוסים הינו מחשש שמא ישיב את העם 
מצרימה, סבר שלמה המלך שעליו איסור זה אינו חל. שלמה ברוחב דעתו העריך 
שהוא לא ייכשל באחד מאלו הדברים. לפי סברתו, חששות כאלו שייכים אצל בני 
אדם רגילים מן השורה, אך לא אצל חכם כמותו היודע לראות את הנולד. לפיכך 

התיר לעצמו להקל באיסורים אלו.
וכך פירושו של הכתוב "ותרא האשה כי טוב העץ למאכל וגו'" כלומר, שקיבלה 
דעתו של נחש, שאם יאכלו תפקחנה עיניהם להבחין שיש גם רע בעולם, ועם כל 

זאת יתגברו על יצרם.
כי בעוד שקודם החטא לא היה להם יצה"ר בגופם, אלא הרגישו בפיתוי כאדם 
המפתה את חבירו, הרי לאחר החטא היצה"ר הוא בתוך הגוף ואין מכירים בו. וכיון 

שיתגברו עליו בודאי יתעלו לשיא השלימות.
ומאחר שכל שאיפתו של האדם היתה למעלות רוחניות, לכן אמר לה הנחש - 
היצה"ר "והייתם כאלהים", כלומר שתזכו להשגת אלוקות, בשכר שתעמדו בנסיון. 
וזה שמצינו בתרגום יונתן "כמלאכין רברבין", היינו, לא רק כמלאכים, כי אדה"ר 
היה נעלה אף מהמלאכים, שהרי אלו שימשו אותו והיו צולין לו בשר ומסננין לו 

יין, (סנהדרין נט ע"ב) אלא "כמלאכין רברבין", כמלאכים העליונים ביותר.
נמצא שהסתת הנחש היתה בהערמה של "צדקות" וכאילו היה דורש טובתם. 
צוה שלא  לו, שמאחר שהקב"ה  את דבריו ולומר  אמנם האדם היה צריך לדחות 
יאכל מעץ הדעת, הרי שהוא ידוע מה טוב לאדם. ואף שלכאורה יש מקום לומר 
שיתעלה באמצעות החטא, בכל אופן מחוייב הוא לקיים ציוויו כפשוטו, בלי כל 
התחכמות. וכשעבר על מצות ה', הוכיח בכך שאינו מוכן לבטל עצמו לפני קונו, 
וממילא נכשל בלא יודעין בהתנשאות, ואע"פ שאינה חלילה הגאוה החמורה, אך 

על כל פנים נדבק בו שמץ ממדה רעה זו, משום שלא הכניע עצמו כראוי לו.
של "חשבונות  כזה  דק  חטא  שבגלל  מבואר  קז)  ח"ג  הקדוש (בראשית  בזוהר 
אדם הראשון מגדולתו ונתמעטה חוכמתו, והביא עליו  ירד  לשם שמים -  רבים" 
ועל כל הדורות קללות ומיתות. וכל הבריאה נתקללה בגללו, ונפל מאיגרא רמה 
לבירא עמיקתא, מגן עדן - עידון נצחי, לעולם הזה - עולם מקולל, כי האדם הוא 
צורת בריאה ואם נתמעטה הצורה נתמעט כל החומר ולקתה הבריאה כולה. וגם 
לא הועילו לו כל הסיגופים הנוראים שסיגף את עצמו, כפי ששנינו (עירובין יח): 
מן  ופירש  שנה,  ושלושים  מאה  בתענית  ישב  מיתה  עליו  שנקנסה  שראה  "כיון 

האשה מאה ושלשים שנה, והעלה זרזרי תאנים על בשרו מאה ושלשים שנה".
הרי לנו המחשבה נפלאה עד כמה חטא אדם של "בהדי כבשי דרחמנא למה 

לך"- בכוחו להחריב עולמות נפלאים מלאים בחכמה, לרבות חכמת האדם.

רעיון זה נשזר שוב בפרשתנו, בצו התורה "תמים תהיה עם ה' אלקיך" (יח, יג) מה ענינה 
של מצוה זו? רש"י מפרש "התהלך עמו בתמימות... ולא תחקור אחר העתידות... ואז תהיה 

עמו ולחלקו".
המהר"ל בספרו "נתיבות עולם" (נתיב התמימות) כותב:

בדרכו  הולך  רק  התבוננות,  שום  בלי  מעצמו  הישר  בדרך  שהולך  זה  הוא  "והתמים 
בתמימות, ולא שמתבונן בשכלו לעשות הישר... שאין לתמים רק (אלא) מה שנתן השם 

יתברך אליו ואינו מתחכם מדעתו... אינו ברשות עצמו רק הוא על השם יתברך".

רבו  בשם  מגור,  הרי"ם"  "חידושי  בעל  האדמו"ר  שהשמיע  ומאלף,  נוקב  משל  לפנינו 
בחקירות  ימיהם  כל  העסוקים  אותם  על  זצ"ל,  מפשיסחא  בונים  שמחה  רבי  האדמו"ר 

וחשבונות:
חייהם:  לשאיפת  להגיע  הללו  השתוקקו  ושרים,  אצילים  ורוזנים,  מלכים  של  מימיהם 
לרכוש סוס יקר המציאות! את זו הציבו למטרה. על זה ציפו. נכספה וגם כלתה נפשם ל... 

סוס מלכותי!
סיפורנו, סובב הולך אודות פריץ עתיר נכסים שזה מכבר קיננה בליבו הרגשה, שהסיבה 
למעמדו העגום בין אנשים ו"חברה", היא: עקב מחסור של סוס אביר שבאבירים. מוכרחים 
תועפות"?  "הון  השקעת  בדבר  ומה  ועיכובים.  שהיות  ללא  נמרץ,  באופן  בבעיה  לטפל 

מוכרים מחצית הרכוש, וקונים בכסף מלא, סוס מסוג א' - א'!

אמר הפריץ ועשה.
רגשי שביעות רצון ושמחה רבה, מילאו את חלל ליבו, שעה שחתם על "חוזה המכירה". 
הערב  של  הכבוד"  ש"אורח  כמובן,  ומכיריו,  יודעיו  לכל  טוב,  ויום  משתה  ערך  ביום  בו 
שהוצמד  הזהב   - בחבל  מושכים  שבעליו  תוך  המשתתפים,  על  נמנה  הוא  גם  "סוסנו",   -

לצוארו.
"מכאן ואילך, תאיר לי שמש ההצלחה, תמו ונשלמו ימי העצב והדכאון", הרהר הפריץ.

ברקיע  עכשיו  עד  שריחף  הפריץ,  לבתיהם,  מתפזרים  האורחים  שעה,  רודפת  שעה 
השעות  את  עשה  בו  הדמיון"  מ"עולם  אדמות.  עלי  הזה",  ל"עולם  אט  אט  חזר  השביעי, 

שעברו, אל "עולם המעשה". ובאותו עולם, דאגות אופפות כל יצור, והפריץ בכללם.
לנצל  עז,  רצון  נאלחים,  גנבים  אצל  ספק,  ללא  תתעורר  והפומביות,  הפרסום  "לאחר 
את חשכת הלילה "לזכות" באוצרי היקר". מחשבות כאלה נקרו במוחו, עד שנאלץ לנקוט 
צעדים. עוד באותו ערב הציע לאחד מפשוטי עם, כפרי גס, את התפקיד החדש: "שומר 

הסוס".
"אתה תהיה שומרו האישי של סוסי היקר. עליך לשמור עליו מכל משמר, ביום ובעיקר 

בלילה, לבל יאונה לו כל רע. ולא דמך בראשך".
חביריו של הפריץ נהגו לומר עליו, ש"יש להתפעל מפקחותו, כיצד הוא מסתדר עם כל 

כך מעט שכל...".
גם הפעם, לא התייאש, ולא הניח את דאגותיו שישתלטו עליו. ניגש הפריץ לשומר, ויעץ 
על  יירדם  לא  כך  עמוקות,  בחקירות  מחשבותיו  את  יעסיק  השמירה,  שעות  שבמשך  לו, 

משמרתו. הסכים הכפרי לדברי אדונו.
כלבי  בידי  נאכל  היקר  סוסו  מפחיד:  חלום  מתוך  הפריץ  מתעורר  הלילה,  כחצות  ויהי 
קץ,  היה  לא  לאושרו  בחצר.  רגליו  עמדו  אחד  ובמעוף  התלבש,  ממיטתו,  קפץ  הוא  פרא. 

בראותו את השומר יושב על משמרתו, מרוכז כולו בענין עמוק.
במה תהרהר כעת? הביע את סקרנותו.

"יש לי שאלה פילוסופית. כאשר לקחתי פטיש והכיתי את המסמר בתוך העץ, נוצר חור 
בתוך העץ. אבל להיכן נעלם העץ שהיה בתוך החור?"

"שאלה יפה!" אמר הפריץ וטפח לשומר על שכמו, "המשך נא לחשוב ידידי"!
כבפעם  הפעם,  גם  האורווה.  בפתח  המודאג  הפריץ  הופיע  ושוב  חלפו,  נוספות  שעות 

הקודמת, השומר דרוך וערני באותו מקום בו עמד בתחילת הערב.
"מה עכשיו?" שאל הפריץ.

את  גדול.  חור  היה  שבמרכזו  כעך  "אכלתי  השומר,  אמר  שאלה"  עוד  במוחי  "עלתה 
הכעך אכלתי עד תומו, בחור של הכעך לא נגעתי. להיכן הוא נעלם?"

"באמת שאלה מצוינת!" עודד הפריץ את הכפרי ה"חוקר", "המשך נא לחשוב ידידי!"
השחר האיר, ניצנים ראשונים של בוקר הופיעו, והפריץ תאב היה לשמוע עוד "מחכמתיו" 

של השומר. אך בטוח הוא שהפעם ימצא שומר מנומנם ועייף לאחר לילה כה ארוך.
אבל לא. השומר ערני ודרוך באותו מקום בו עמד בליל אמש.

"כל הכבוד לך!" אמר הפריץ. "על מה אתה חושב עכשיו?"
"שאלה גדולה עלתה בראשי  בדקות האחרונות, ואיני מוצא לה פתרון"

"מה השאלה?" התעניין הפריץ.
על  עומד  אמש.  ליל  מאז  שעות,  עשרה  שתים  כמעט  כבר  כאן  עומד  אני  "תראה, 
משמרתי ערני, דרוך ומשגיח על הסוס. עומד ושומר, עומד ומשגיח. ולכן אני כל כך תמה, 

לאן נעלם הסוס?"
הפריץ נפל תחתיו מתעלף.

זהו סיפורו של החידושי הרי"ם שהטמין בכל שיחה משיחותיו, מוסרי השכל ולקחים 
מאלפים.

מי שכל מעמד חייו תלוי בחקירות ודיונים, במחשבות והרהורים, בספיקות וקושיות, 
ידוע ידע כי ברבות הימים, "יעלם הסוס מאורוותו" ה"שכל הישר" ייגנב יאבד, וחסל.

מצוות ללא חשבונות.  את עתידות" קיים  ה' אלוקיך" - "אל תחקור  עם  תהיה  "תמים 
תהיה תמים - פשוטו כמשמעו. בלי לשאול שאלות פילוסופיות "קשות"...

"תמים תהיה" כך קורא הקב"ה לאדם. התהלך עמי בתמימות; קיים בשלימות ובתמימות 
את אשר נצטוית בלא לנסות להתחכם. רק כך תהיה "עם ה' אלוקיך".

לדברי ה"שפת אמת" (תרל"ה, תרל"ב) לזה רומזת התורה בצוותה "שופטים ושוטרים 
תתן לך". לדבריו, למרות שאין המקרא יוצא מידי פשוטו, דברי התורה רומזים גם לעומק 
של  השופט  להיות  מצווה  אדם  כל  התורה.  קוראת   - לך"  תתן  ושוטרים  "שופטים  נוסף. 

עצמו, אך גם להיות שוטר, המבצע ללא עוררין כלשונו:
"שופטים - הוא לשפוט כל המעשים לפי החכמה והדעת על פי התורה, ו'שוטרים' - הוא 
אף שאין השכל מסכים. כי יש הרבה זמנים שאין זוכין לבוא לישוב הדעת כראוי, צריכין 
לכוף עצמו כמו השוטר שכופה לבעל דין... 'שופטים' הוא לבטל החומר להשכל, ו'שוטרים' 

הוא לקיים גזירת המלך בלי טעם".
וכבר נמסר משמו של הרבי רבי מנחם מנדל מקוצק שאמר: אמנם התורה מצווה 'תמים 
תהיה עם ה' אלוקיך' אבל לאיזו רמה שכלית גבוהה חייב אדם להגיע כדי שיבין שעליו 

להלך בתמימות... 

(בנועם שיח)

כל המעונין לקבל מנוי שבועי דרך פקס או מייל נא לשלוח מייל ל GISHMAKEVORT@GMAIL.COM  או ישלח בקשה לת.ד. 18303 מיקוד 91182 ירושלים או להשאיר הודעה בתא 

הקולי שמספרו 151527131458 בצירוף שם כתובת ומספר טלפון ובל"נ נטפל בבקשתכם
וכן כל המעוניין להקדיש העלון לעלוי נשמת או לרפואת וכו' מתבקש לשלוח למייל הנ"ל או להשאיר הודעה בתא הקולי הנ"ל.



 

  

 

 לך ישראלמ
ֶמֶל ּבֹו ׂשֹום ָּתִׂשים ָעֶלי ֶקיֲאֶׁשר ִיְבַחר ה' ֱא. 

שאין ממנים מלך אלא על פי אן לומדים מכ
 וכן לומדים "מלך" ולא מלכה. .)1נביא

 בשמן המשחה שיחהמ
ממלכות בית דוד שממנים מלך חדש כ

 , ולאחר)2מושחים אותו בשמן המשחה
הוא אין צריך למשוח את בניו אלא  חשנמש

 המלוכה עוברת בירושה.
את המשיחה עושין על המעין, והוא לסימן 

 טוב שתימשך מלכותו כמעין.
מלכות ישראל לשתי מלוכות, כשנחלקה 

מלכי ישראל (שמלכו על עשרת  לא נמשחו
 .)3המשחההשבטים) בשמן 

 מלכים שנמשחוה
שהיה המלך הראשון על  ,המלךאול ש

 .)4ישראל
שהיה הראשון למלכות בית  וד המלך,ד
 דוד.

מכאן ואילך לא היה צריך משיחה כיון 
שעבר מאב לבן, רק מתי שהיה מחלוקת על 

 .)5המלוכה משחו
אחיו נמשח שלמה המלך, כיון שכן ל

יואש, כיון המלוכה.  אתרצה לקחת אדוניהו 
(אשת יהורם המלך) לקחה את שעתליה 

יהואחז,  צריך לחזקו. ההמלוכה לעצמה והי
 .)6בגלל אחיו יהויקים שהיה גדול ממנו

 
של שבעים דין כתוב על פי בית (פ"ג) ובתוספתא  .פריס )1

הזכיר את שניהם עי' ה"ג) פ"א מלכים ("ם והרמב. ואחד
הוריות יד,  )3 ירושלמי שקלים פ"ו ה"א. )2 .שם במפרשים

ועל אף שלא ממלכות בית דוד, אבל כיון שהומלך  )4 .ב
ינו אך עם זאת היה שינוי ב .על כל ישראל משחו אותו

השמן היה מונח בפך), ( נמשך בפך למלכי בית דוד, שהוא
יהואחז  )6 הוריות יא, ב. )5 ומלכי בית דוד נמשכו בקרן.

  ן אפרסמון, שבימיו כבר נגנז שמן המשחה.בשמ חנמש
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לעצמך  - אתה צריך לתת  .ׁשְֹפִטים ְוׁשְֹטִרים ִּתֶּתן ְל
 אות אם עשית דבר שלא כהוגן, לר 

 )משמרת איתמר( שתעניש את עצמך על מעשיך.
 

ְּבָכל ְׁשָעֶרי צריך לפרנס את  .ׁשְֹפִטים ְוׁשְֹטִרים ִּתֶּתן ְל
הרבנים והדיינים בריוח שלא יצטרכו לנדוד ממקום 

שיוכלו לשבת  למקום. 
)מחזה אברהם( .אולא להיות נע ונד 

 
, אזי תמיד אם אתה רוצה להגיע ל. ףֶצֶדק ֶצֶדק ִּתְרֹּד

, ואל תחשב שכבר הגעת אליה, רק כך תוכל 
 )הרבי מלובלין( להשיג אותה.

 
אמנם האדם צריך לעסוק בענינים .הא ָתִקים ְל ַמֵּצבָ 

צרכי  - את עניני ה הנוגעים לגופו, אבל 
כדבר הנצב וקיים, כי העולם הזה  - גופך, שיהיו 

 )קדושת לוי(.הוא רק פרוזדור להיכנס לטרקלין
 

האבות הקדושים  .םא ַתִּסיג ְּגבּול ֵרֲע ֲאֶׁשר ָּגְבלּו ִראֹׁשִני
במעשיהם המשיכו השראת השכינה לעולם הזה, לכן 

שלא תעשה מעשים שיסיגו  אמר 
ול את השכינה מגבולה וירחיקו אותה, היא הגב

  )דגל מחנה אפרים( הם האבות הקדושים. 

 ידי עסק התורה אפשר לשנות המזלעל 
ְרּדֹ בַ ל ּכֹופֵ  ַמּדּועַ ה ָקשֶׁ . ףֶצֶדק ֶצֶדק ּתִ ק', ֶצֶד ת 'ּתֵ

ְרדֹּ ן 'ָלׁשוֹ ן ְלָהִבי ָצִריךְ ם ְוגַ  ה מַ י ּפִ ל ַע ן ְויּובַ ף'. ּתִ
ָאְמרוּ  סוּ ל עַ "ל ֲחזַ  ׁשֶ ר ָאמַ  ",הַויֹּוֵצא ֹאתֹו ַהחּוצָ ק "ַהּפָ
ְלּתִ ם עֹולָ ל שֶׁ  ִרּבֹונוֹ  ָאִבינוּ ם ַאְבָרהָ  ּכַ י ִנְסּתַ

ִאְצַטְגִנינוּ  ּלִ ת ּבְ ֵאינִ י ׁשֶ  לוֹ ר ָאמַ  ,ןבֶּ ד ְלהֹוִליי ָראוּ י ׁשֶ
רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ךָ ת ֵמִאיְצַטְגִנינוּ א צֵ  ַהּקָ ּלְ ֵאי ׁשֶ ָּ ן ׁשֶ ל ַמז

ָראֵ  יוָ ר סֹובֵ ה ַאּתָ ה מַ  ,לְלִיׂשְ זַּ ן ּכֵ ּמַ ֶּ (ק ֶצֶד  לׁשֶ ז זָּ ה ׁשֶ ל ַהּמַ

ֲעָר  ם)ַאְבָרהָ ל שֶׁ  ּמַ הוּ ( בּבַ ַרּמֵ ם ָמקוֹ א ׁשֶ ּמְ ֵאינוֹ ז ׁשֶ  ד)ְלהֹוִליל ָיכוֹ  ׁשֶ
זָּ ת אֶ ר ַאְחִזי ,ןבֵּ  ְלךָ ה ִיְהיֶ א לֹ ן ָלכֵ   דוֹ ְוַאֲעִמיל ַהּמַ

ְזָר  ּמִ הוּ ( חּבַ ַרּמֵ ם ָמקוֹ א ׁשֶ ּמְ יָּכוֹ ז ׁשֶ ה ֶהְראָ ה ּוָבזֶ . ד)ְלהֹוִליל ׁשֶ
ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ נֵ  ַהׁשּ ּבְ ָראֵ י ׁשֶ חַ ם ֵאינָ ל ִיׂשְ לֶ ת ּתַ ת ֶמְמׁשֶ

 ָּ ז ַע  .לַהּמַ יוָ ם, ְוַהּטַ יֵּשׁ ן ּכֵ ּתֹוָר ה ֲאִחיזָ ם ָלהֶ  ׁשֶ ה ּבַ
ְבֵראת ּנִ ִריאַ ם קֶֹד  ׁשֶ זָּלוֹ ת ָהעֹוָלמוֹ ת ּבְ י ְיֵד ל ְוַע ת, ְוַהּמַ

                                                      
 , התפילה "לקיים בנו חכמי ישראל וכו' בכל מקומות מושבותיהם" (שם).נאדבורנאכמו שפירש הרה"ק רבי צבי הירש מ א

ָראֵ  ׂשְ יִּ ּתֹוָר ם עֹוְסִקיל ׁשֶ ת ְוַחיּוּ  ּכֹחַ ם נֹוְתִניה ֵהּמָ ה ּבַ
זָּלוֹ ת ָהעֹוָלמוֹ ל ְלכָ  ת ׁשֹוֶלטֶ ל ַמזָּ ן ֵאין כֵּ ל עַ  ,תְוַהּמַ
הֶ  ַרבָּ  ,םּבָ ִלים הֵ ה ַאּדְ ָּ ם ַהּמֹוׁשְ ז ּמַ ם נֹוְתִניה ֵהּמָ י כִּ  ,לּבַ
ּתֹוָר ם ָעְסקָ י ְיֵד ל עַ ם ָלהֶ ת ַחיּוּ   ָלנוּ ז ְמַרּמֵ ת ְוֹזא .הּבַ

תוּ  ְרדֹּ ק ֶצֶד ק ֶצֶד "ב ַהּכָ עַ  ",ףּתִ ה ַהּתֹוָר י ְיֵד ל ׁשֶ
ְקֵרא ּדֵ ת ְלׁשֹנוֹ ר ֶאְפשָׁ  ',קֶצֶד 'ת ַהּנִ ת ַמֲעֶרכֶ ד ּוְלׂשַ
זָּלוֹ  ְרּדֹק ֶצֶד 'וְ  ת,ַהּמַ ַּ ף אַ  -ף' ּתִ ז ּמַ ׁשֶ ד עֹומֵ ק ֶצֶד ל ּכְ
ֲעָר  ּמַ מוֹ  ,חְלִמְזָר  ְלַהְחִזירוֹ ל נּוכַ ב ּבַ ֶהְראָ  ּכְ דֹושׁ ה ׁשֶ  ַהּקָ
רּוךְ  ָראֵ י כִּ  ,ָאִבינוּ ם ְלַאְבָרהָ א הוּ  ּבָ חַ ם ֵאינָ ל ִיׂשְ  תּתַ

לֶ  ָּ ת ֶמְמׁשֶ ז  .לַהּמַ
 ) קלונימוס קלמן מקראקאהרה"ק רבי ל מאור ושמש( 

ִמְלֶחמֶ  ַקבֵּ ה' בַּ  ִלְבֹטחַ  ָצִריךְ ר ַהּיֵצֶ ת ּבְ ּיְ ל ׁשֶ
ׁשּוָבתוֹ   ּתְ

 וּ רמְ אָ 
ח שֶׁ א רָ מָ גְ בִּ  וּ ניצִ מָ וּ  .וֹ דיָ בְּ שֶׁ ת וֹ רבֵ עֲ מֵ א רֵ יָּ הַ  :ל"זַ חֲ  ָ ַהׂשּ

ין  ל ֹראשׁ ּבֵ ל ָיד ְלׁשֶ ין ׁשֶ ִפּלִ ָידוֹ  ּתְ ְוחֹוֵזר , ֲעֵבָרה ִהיא ּבְ
ְלָחָמה ל י כִּ , ןָהִעְניָ ר אֵ בָ לְ ר שָׁ פְ אֶ וְ . ֵמעֹוְרֵכי ַהּמִ ין ׁשֶ ִפּלִ ּתְ

בוּ השֶׁ  ָיד ֶנֶגד ַהּלֵ ה, א ּכְ ר ְוִנְדּכֶ ּבָ ז ַעל ֵלב ִנׁשְ ל עַ שֶׁ , ְמַרּמֵ
יו ן נֵ וֹ בּ תְ מִּ שֶׁ י דֵ יְ  ַמֲעׂשָ ה הּוא ְמֻלְכָלְך  בשֵׁ וֹ חוְ ּבְ ּמָ ּכַ

ִעים ֲעֹונֹות ַוֲחָטִאים ּוְפׁשָ ה ְלֶהֶבל ְוִריק, ּבַ ּלָ ה ְזַמן ּבִ , ְוַכּמָ
ר ַלה' מַ ְוַעל ְיֵדי ֶזה  ּבָ ה ְוֵלב ִנׁשְ יַע ְלִיְרָאה ּובּוׁשָ ּגִ

ַרךְ  קּות. ִיְתּבָ ז ַעל ִהְתַחזְּ ל רֹאׁש ְמַרּמֵ ין ׁשֶ  ,ּוְתִפּלִ
רֹ  קזֵּ חַ תְ מִּ שֶׁ  ּבְ ַרְך ׁשֶ ה' ִיְתּבָ חֹון ּבַ ֱאמּוָנה ּוִבּטָ ב ַרֲחָמיו ּבֶ

ְתׁשּוָבה ׁשּוָבתוֹ , ַוֲחָסָדיו רֹוֶצה הּוא ּבִ ל ּתְ אי ְיַקּבֵ , ּוְבַוּדַ
ּוָבֶזה ִיְתעֹוֵרר ּבֹו ַאֲהָבה ּוְתׁשּוָקה ַלֲעבֹוָדתֹו ּוְלתֹוָרתֹו 

ַרךְ  ק ּוִבְזִריזּות, ִיְתּבָ ֵחׁשֶ ֱאַמר  ,ְלָעְבדֹו ּבְ ּנֶ מֹו ׁשֶ ֶכל "ּכְ ׂשֵ
ֶכל ", ָאָדם ֶהֱאִריְך ַאּפוֹ  ֵ ׂשּ ּבַ מֹוחוֹ ׁשֶ ּבְ ה ִמְתּבֹוֵנן ׁשֶ ' ׁשֶ

ה ּוַמֲאִמין וָעָלי ַאּפוֹ  ֶהֱאִריךְ  ה' ׁשֶ ְוִהּנֵה ִלְתׁשּוָבתֹו.  ְמַצּפֶ
ה' ִפּלָ רּות 'ּתְ ׁשֹון ִהְתַחּבְ ר , ִהיא ִמּלְ ִריְך ְלַחּבֵ ּצָ ַהְינּו ׁשֶ ּדְ

יו ְהיּו תֹוֲאִמים ַיְחּדָ ּיִ ין ׁשֶ ִפּלִ ִחינֹות ַהּתְ י ּבְ ּתֵ ְוֶזהּו . ֶאת ׁשְ
ין חשָּׁ הַ ' ה ּבֵ ִפּלָ ה ּתְ ה  'ִלְתִפּלָ ִפּלָ ין ּתְ ְפִסיק ַהִחּבּור ּבֵ ּמַ ׁשֶ

ל ָיד  ר -ׁשֶ ּבָ ִחיַנת ִיְרָאה ְוֵלב ִנׁשְ ל ֹראׁש , ּבְ ה ׁשֶ ִלְתִפּלָ
קּות - ִחיַנת ִהְתַחזְּ ֲעֵבָרה ִהיא 'ְוָיֵרא הּוא ָתִמיד שֶׁ , ּבְ

ָידוֹ  ְלָחָמה, ְוֵאינֹו ָיכֹול ָלׁשּוב 'ּבְ , הּוא חֹוֵזר ֵמעֹוְרֵכי ַהּמִ
י  ֶנֱאַמר  וילָ עָ ּכִ

ת מֶ חֶ לְ מִ לְ ת אצֵ לָ ל וֹ כיָ  וֹ ניאֵ ה זֶ ם דָ אָ י כִּ , 
)תקַּ חֻ ת שַׁ רָ פָּ ( .רצֶ יֵּ הַ 



 

 

וגו'  ֹׁשְפִטים ְוׁשְֹטִרים ִּתֶּתן ְל ֹנֵתן ְל ֶקיֲאֶׁשר ה' ֱא
האלשיך הקדוש כתב כי יש ויכוח בין  .ִלְׁשָבֶטי

הקב"ה לבני ישראל, שבני ישראל טוענים 'אם 
ן קמח אין תורה', קודם צריך פרנסה בשפע וכך אי

יוכלו לעסוק בתורה. והקב"ה טוען לעומתם 'אם 
אין תורה אין קמח', כשיעסקו בתורה יהיה 
 פרנסה בשפע. הנה יש לנו ראיה לצד שלנו, כי

הקדים כאשר ברך את השבטים יעקב אבינו ע"ה 
שהיה עוסק במשא ומתן, ליששכר את זבולון 

 וזהשהיה עוסק בתורה וזבולון היה מפרנסו. 
 'שופט', "שופטים ושוטרים" שאמר משה

, 'התפלבגימטריא ' 'שוטרו' 'פרנסה' בגימטריא
ומשה רמז לצדיקים כיצד להמשיך שפע 
לישראל, קודם להמשיך פרנסה ואחר כך יגיעו 
לתפלה ולעבודת ה', והראיה "אשר ה' אלקיך 
נותן לשבטיך" כי כך בברכת השבטים סדר יעקב 

 (עטרת ישועה) אבינו שהקדים זבולון ליששכר.

במקום שיש דין אין דין ' :פרשתינו בתוב במדרשכ
ו מהו'ומקשה המדרש  .'ובמקום שאין דין יש דין

במקום ', כלומר מה פרוש הדברים. ומתרץ 'כן
שיש דין למטה אין דין למעלה, ובמקום שאין דין 

. יש לבאר את הדברים על 'למטה יש דין למעלה
שאם כבר עשו את הדין פי דין עדים זוממים, 

וכבר הרגו על פי דברי העדים, אין הורגים את 
אין די בעונש על ידי העדים. ובאור הדבר, שאז 

, . וזה באור המדרשנמסר דינם לשמיםבית דין ו
' כלומר שעדיין לא עשו את במקום שאין דין'

הדין ולא הרגו, אז 'יש דין' עדים זוממין והורגים 
גו, אז 'אין דין' אותם. 'במקום שיש דין' שכבר הר

שאין הורגים את העדים. ומקשה המדרש 'ומהו 
כן' הלא זה נגד הסברא ואדרבה אז היה יותר 
צריך להעניש את העדים, ומתרץ 'במקום שיש 

שייך להעניש את העדים כדין 'אין דין למטה' ש
מסר דינם לשמים, אבל דין למעלה' שלא נ

שכבר נהרג שלא כדין, דין למטה'  'במקום שאין
' דינם נמסר 'יש דין למעלה אז אין במיתה אלא

 ה)(חנוכת התור לכו הרגו אין נהרגין.לשמים 

 אמרו .א ָתסּור ִמן ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַיִּגידּו ְל ָיִמין ּוְׂשמֹאל
שניתנה תורה כיון גמרא דיש לימין חשיבות ב

בימין, ויש לשמאל חשיבות דקשירת תפילין הוא 

נחמן בר יצחק וירא שמים יוצא באמר ר,בשמאל
קושר אבל של ימין תחילה נעל ידי שניהם, נועל 

שמאל הוא של ת ושל שמאל, דחשיבתחילה נעל 
בקשירה. ושמא יאמר האדם מה לי לדקדק בזה, 
הלא ימין ושמאל אברים שלי הם ומה שייך בזה 

לזה  איך שאני נועל ואיך שאני קושר, יראת שמים
" מן הדבר אשר יגידוולא תסור "אמר הפסוק 

, שהם "לך ימין ושמאל"החכמים גם במה שהוא 
אברים שלך, מכל מקום לא תסור מדברי חכמים 

למה שלמעלה דוגמא אבריו הם לפי שכל 
, וכל עשיותיו ראוי להיות על בעולמות העליונים

 )ישמח משה( .דוגמא עליונה

ר לובלין היה יהודי שהיה קונה מסרקות עיב
מלובלין  חוזה, אמר על כך ההמרחץמחלקם בבית ו

ק רבי וא מקנא בגן עדן שלו. כששמע זאת הגה"שה
המכונה 'ראש [עזריאל הורוביץ רבה של לובלין 

אמר  ]היה מתנגד גדול לרבי מלובלין)(ו הברזל'
שיש לו ראיה כי אין זה מצוה, שהרי אמרו חז"ל 
שכאשר נכנס דוד לבית המרחץ וראה עצמו ערום 

חלשה (שאין עליו לא ציצית וא תפילין) בלא מצוות 
וכשנזכר במילה שבגופו נחה דעתו. ואם היה דעתו, 

מצוה לחלק מסרקות הרי גם דוד היה יכול לחלק. 
עם ש אמר הרבי מלובלין השמועה אל הכשהגיע

ממנו משנה נשכחה כל גאונותו של ראש הברזל, 
ׂשֹום ָּתִׂשים  מפורשת, שהרי לומדים מהפסוק: 

ֶמֶל ואין רואים את עליך שתהא אימתו - ָעֶלי ,
, אם כן כשדוד היה בבית המלך כשהוא ערום

 המרחץ לא היה שם למי לחלק מסרקות...

  מ

המלבי"ם  -כאשר הגיע הגה"ק רבי מאיר לייבוש 
לכהן בעיר בוקארעשט, שהיתה עיר מודרנית 

  ןְוָנַתן ַלּכֵֹה  מאוד, אמר פתח את דרשתו בפסוק:
, וכך אמר, הרב הוא ַהְּזֹרַע ְוַהְּלָחַיִים ְוַהֵּקָבה

מבקש ממני שתתנו לי שלשה בבחינת כהן, ואני 
שתניחו תפילין כל יום על  - הזרועדברים הללו, 

שתקפידו לא להחליק את הלחי  - הלחייםהזרוע, 
שתשמרו ממאכלות  - והקבהולא תגלחו את הזקן, 

 אסורות הנכנסות אל הקבה.



 

 

 לקֹוִריַא י ִד ל ִיְׂשָרֵא  ַרֵּבנּו
ה ְוִהּנֵ , ַהָּקדֹוׁש"י ָהֲאִר ל ַע ב ִלְכּתֹ  ִהְתַחְלנּום ַהּקֹוֵד ר ַּבַּמֲאָמ 
ְוָכל ַמֲעֵׂשה ָתְקּפֹו ם, יָ י ִמּנִ ם ֲאֻרִּכים ַהְּקָצִריו ָּייַח ת ּתֹוְלדֹו

ן ּכֵ ל ַע ם, ַרִּבים ַמֲאָמִריי ְּפנֵ ל ַע  ִיָּמְׁשכּו ְּגֻדָּלתֹות ּוְגבּוָרתֹו ּוָפָרַׁש 
 .הְּתקּופָ  אֹוָתּהל ַע ם ׁשֹוִנים ְּבַמֲאָמִרים ְלַפַע ם ִמַּפַע ק ַנְפִסי

 ַרֵּבנּוה ָהיָ ד ַההֹות ִּבְתקּוַפ ת ְצַפ י ַּדָּינֵ י ֵמֲחׁשּוֵב ד ֶאָח 
 ל.קֹוִריַא י ִד ל ִיְׂשָרֵא 

י ָמַת  ָידּוַע א ו, ָעָלית ַהְיִדיעֹון ֵה ד ְמאֹ ת ְמַעּטֹו
ס, ַהְּדפּו ְּבַמְכֵּבׁשא ָלבֹ ָזכּוא ו ִחּבּוָרים ּגַ ד. נֹולַ ן ְוֵהיכָ 

 .ָּכל ּכָ  ְׁשמֹום ִנְתַּפְרֵס א ן ּכֵ ל ַע 
 1יַפאִס ף יֹוֵס  ַרֵּבנּום ֶהָחכָ ל ֶׁש ד ַּתְלִמיה ָהיָ א הּו

"צ ָהרת ִּבְׁשנֹו .יְּבַאְדִריַאנֹוּפֹולִ ה ְיִׁשיָב  לֹוה ֶׁשָהְיָת 
ב, ֵּביַר "י ַמֲהִר ל ֵאֶצ ה ַהִּנְרֶא ל ְּככָ ד ָלַמ  םָׁש , תִלְצַפ  ִהִּגיַע 

 ה.ָהיָ  ָידֹול ַע ם ַהֻּמְסָמִכית ֵמַאְרַּבַע ה ְוִלְכאֹוָר 
ת ֶא  ּוָמִצינּות, ְצַפ י ַּדָּינֵ ל ֶׁש ד ַהּוַַע ת ִמֵּביה ָהיָ ם ּגַ 

ר, ַהּדֹוי ְּגדֹולֵ י ְׁשנֵ ם ִע ד ַיַח ת ַּתָּקנֹוה ַּכָּמ ל ַע ם ָחתּו ְׁשמֹו
 "ט.ְוַהַּמִּבי ָקארֹוף יֹוֵס י ַרִּב ן ָמָר 

ף, יֹוֵס ת ַהֵּבין ְלָמָר ה ָהיָ ן ֶנֱאָמ ד ְיִדיי ּכִ  ָמָצאנּות ְוזֹא
ו, ִּדיָניי ִּפְסֵק ל ְּבכָ  ְוָתַמף ַא  ָמָצאנּוא ְו ם ַּפַע א
ן ֵּבית ַמְחֶק ה ֶׁשָהיָ ם ַהְּדָבִריל ְּבכָ א  םּגַ ו, ָעָליק ֶׁשָחלַ 
 ת.ְצַפ י ַחְכֵמ 

ל ֶׁש  ַּדְרָּכּה ָּכ": 2ָמִצינּוה ַהּתֹוָר ד ְּבִלּמּו ֵמַהְנָהָגתֹו
"י ַמֲהִר ה עֹוֶׂש ה ֶׁשָהיָ  ְּכמֹו', ְוכּול ּתֹאַכ ח ַּבֶּמלַ ת ַּפ ה ּתֹוָר 

 "ל".זַ ל קֹוִריַא 
 לִיְׂשָרֵא ם ָׂש ה ּתֹוָר  

ת ִמְּקִהּלֹות ְּבַאַח ה ּתֹוָר ץ ִהְרִּביה ַהִּנְרֶא ל ְּככָ  ַרֵּבנּו
ם ַהְּדרּוִׁשיט ְמַע י ִּפ ל ַע  ָיַדְענּות זֹאת, ִּבְצַפ  ַהּקֶֹדׁש

י ּכִ ה ִנְרֶא ה ִמּזֶ ר ֲאֶׁש , 3ִמּתֹוָרתֹוה ִלְפֵלָט  ֶׁשִּנְׁשֲארּו
ר ְלעֹוֵר ם ְּדרּוִׁשיר אֹוֵמ ם ּגַ ה ָהיָ ל, ַהָּקָה  ְּברֹאׁשד ְּכעֹוֵמ 

 ם.ְמֻיָחִדים ִּבְזַמִּנים ָהָע ב לֵ 
ל ַּבַע י ַאְׁשְּכַנּזִ ל ְּבַצְלֵא  ַרֵּבנּום ֵה ם ַהּנֹוָדִעיו ִמַּתְלִמיָדי

ת ְמֻסֶּיֶמ ה ְּתקּוָפ ה ָׁשָה ר ֲאֶׁש , 4ת'ְמֻקֶּבֶצ ה יָט ִּׁש 'ַה 
 . 5תִּבְצַפ 

                                                      
"ת ְּבׁשּור ִנְזּכָ ה זֶ ר ָּדָב ב זצוק"ל. ַאּבּוַה ק ִיְצָח  ַרֵּבנּוי ִמַּתְלִמיֵד  1

ל ֶׁשִּנְתַּגּדֵ ם ְּבָמקֹוי ְוִנְתַּגַּדְלִּת "ב: ֶׁשּכֹוֵת ) ח"א סימן קפ"ט (ַהַּמִּבי
ף יֹוֵס "ר כמהרל ַהָּגדֹוב ָהַר  מֹוֵרנּות ִּביִׁשיבַ , )ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל-(א הּו

 "ה".זלהי ַפאִס 
 ֶּבְנֶבִנְׂשּתף יֹוֵס י ֵמַרִּב ם' (איזמיר תלא) ְיֵׁשִניי ִׂשְפֵת ב ּדֹוֵב ר 'ְּבֵספֶ  2
 ).ַּתְלִמיד ַרִּבי ֱאִליָׁשע ַגאִליקֹו ִמְּגדֹוֵלי ְצַפת(
ם' (שאלוניקי תקנט, ַצִּדיִקיר אֹור 'ְּבֵספֶ  ִנְדְּפסּוו ִמְּדרּוָׁשיק ֵחלֶ  3

ע"י ר' משה ב"ר שבתי. בדפוסים מאוחרים זוהו בטעות 
ר ְּבֵספֶ  ִנְדְּפסּוה ָלַאֲחרֹונָ למרן רבי יוסף קארו).  מאמרים אלו

י ָמְרְּדכַ  ַרֵּבנּוא הּוא ֲה, לֹוה ָהיָ ף נֹוַס ע נֹוַד ד ַּתְלִמי
ב ֶׁשָּכתּוי ְּכִפ ה, ַהּתֹוָר ל ַע ן' ּכֵֹה י ְפֵת ִּׂש 'ַה ל ַּבַע ן ַהּכֵֹה 
 ֲחָקרֹום ְוגַ  ֵהִכינֹו": ה)סשה ִויִניְציָא ס ְּדפּו(ר ַהֵּסֶפ ר ְּבַׁשַע 
ן ַהּכֵֹה י ָמְרְּדַכ "ר כמהרד, ֶהָחִסי ַהָּיִׁשיׁשם, לֵ ָּׁש ַה ם ֶהָחָכ 

י ִמּתֹוְׁשֵב "ה, זלהל קֹוִריַא י ִד ל ִיְׂשָרֵא  ִמַּתְלִמיֵדי, ו"נר
 .ת"ְצַפ ן ָהֶעְליֹול ָּגִלי

ה אָר 'ַנאגַ ה מֶֹׁש  ַרֵּבנּו ֲהא הּוא לֹוה ָהיָ ל ָּגדֹון ָחָת 
ה ָהיָ  ְּבנֹו"ל. ָהֲאִריזַ י ִמּגּוֵר ב', טֹוח ֶלַק ר 'ְמַחֵּב ל ַּבַע 

 ָקּהר 'ַהֶּזֶמ ר ֶׁשִחֵּב ה, אָר 'ַנאגַ ל ִיְׂשָרֵא י ַרִּב ר ַהְּמׁשֹוֵר 
 ם'.ָעלַ ן ִרּבֹו

ל ְּבֵצ ה אָר 'ַנאגַ ל ִיְׂשָרֵא י ַרִּב ף ִהְסּתֹוֵפ  ִּבְצִעירּותֹו
א הּול' ִיְׂשָרֵא ה ִמְקוֵ ' ְלִסְפרֹוה ַּבַהְקָּדָמ ל, ַהָּגדֹו ְזֵקנֹו
ם, יֹוְצִאיה ֵהָּמ  ַהִּמְקָּדׁשן ִמ ם ְמַפִּכים ַמיִ "ב: ּכֹוֵת 

ל ִיְׂשָרֵא ב כמה"ר ָהַר ל, ּוִמְגּדֹוז עֹר ִמְבָצ ל ַהָּגדֹול ֵמָהֵאֶׁש 
ו ִמִּפיי ְוָׁשַמְעִּת י ְוָׁשִתיִת י ַקְרִּת "ה. זלהל קֹוִריַא י ֵּד 

ה ְוֹכ ם".ַהְּנעּוִריי ִּביֵמ ם ִא י ִּכ ו ְגִּתיַּׂש ִה י ִּכ  ַאת, נֹוָראֹו
 ֶׁשּלֹוה ַהּתֹוָר ת ַהְרָּבַצ ת ֶא ר ְלָתֵא ה ַמְרֶּב א הּו

ם ַמיִ ת ִלְׁשּתֹום ִּבְרֵכיֶה ל ַע  ָּכְרעּור ֲאֶׁש "ם ְוַהַּתְלִמיִדי
ְּבֵארֹו ִמּתֹו" . 

ב ַר ה ֶׁשָהיָ ה, מֶֹׁש י ַרִּב א ֶׁשִּנְקָר  ְלַרֵּבנּו לֹוה ָהיָ ן ֵּב ם ּגַ 
 ת.ִּבְצַפ ן ְוַדּיָ 
 לִיְׂשָרֵא ת ְזִמירֹום ְנִעי

א הּו"ל זַ ל ִויָטאם ַחִּייי ַרִּב  ְלמֹוֵרנּו 6תַהֶחְזיֹונֹור ְּבֵסֶפ 
 מֹורֹום ִע א הּוה ֶׁשָהיָ , ַּבֲחלֹומֹוה ֶׁשָרָא ה ַמ ר ְמַסֵּפ 

ל ִיְׂשָרֵא  ְוַרֵּבנּור, ִּכּפּום יֹול ְּבֵלית ַהְּכֶנֶס ת ְּבֵבי"ל ָהֲאִריזַ 
ה ָהיָ  ַרֵּבנּוי ּכִ ע ַמְׁשַמ  ִמָּכר. ִצּבּו ְׁשִליַח ה ָהיָ ל קֹוִריַא 

 .רִצּבּו ִּכְׁשִליַח  ְמַׁשֵּמׁש
 לִיְׂשָרֵא ף ַוֵּיָאֶס 

י ַרִּב ב ָּכַת ן ּכֵ ל, ִיְׂשָרֵא י ַרִּב ר ִנְפָט "ז ֶׁשּלְ ת ְׁשנַ ף ְּבסֹו
ף ּוְבסֹו": 7וִּבְרִׁשימֹוָתי"ט ַהַּמֲהִרי -י ִמְּטַראנִ ף יֹוֵס 

ל קֹוִריַא י ִד ל ִיְׂשָרֵא ב מהר"ר ָהַר ל ֶׁש  ַנְפֵׁשיּהח נָ ה נָ ָּׁש ַה 
 .י"ּוֵבְרַכנִ  ָידֹות ֶא ק ֵּׁש ְלנַ י ְוָהַלְכִּת "ל ... זַ 

 ֵאינֹו ְקבּוָרתֹום ָמקֹות, ִּבְצַפ ם ַהַחִּיית ְּבֵביר ִנְקַּב 
 ם.ַּכּיֹו ָידּוַע 
 

ם ִנִּסיב ָהַר ד יַ  ַעל ְיֵדיל' קֹוִריַא י ִד ל ִיְׂשָרֵא י ְלַרּבִ ם ּוַמֲאָמִרית ְּדָרׁשֹו'
(ובראשו נדפס סדר תולדותיו ע"י החוקר מ. בניהו משם לקטנו 

 את החמר למאמרנו).
 אֹותֹוה ֶׁשְּמַכּנֶ י (שאלה א) ַאְׁשְּכַנּזִ ל ְּבַצְלֵא י ַרִּב "ת ְּבׁשּו ָּמִצינּון ּכֵ  4

 .ַרּבֹו
 ד בעז"ה.ְמֻיָח ר ַמֲאָמ  ָּכל ַע ד ְלַיֵח ם ְמַקּוִי ְוָאנּו 5
 .שעת ְׁשנַ ט ִּבְׁשבָ  ּו"ְּבטה ֶׁשָרָא ה ַמ ת נ', אֹוק ב' ֵחלֶ  6
את ם' (הוצַהֲחָדִׁשי"ט ַמֲהִריי ּוִפְסִק ת ְּתׁשּובֹו' ְּבֵסֶפרס ִנְדּפַ  7

 .)מכון ירושלים

  alyayin.tsfas@gmail.com לתגובות והערות ולקבלת הגליון בדוא"ל אפשר לפנות לכתובת
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 אלול בחודש שופטים פרשת

 בהתחלת') י אות' א מאמר אלול חודש" (יששכר בני"ב מובא
 שזהו', וכו לך תתן ושוטרים שופטים סדר תמיד קורין אלול

 להושיב מחויב תשובה הבעל אשר, ועיקרה התשובה התחלת
 המה אשר החושים כל דהיינו, שעריו כל אצל ושוטר שופט
 עיניים כגון, בהם וישתמש ש"ית הבורא שפתחם באדם שערים
 ת"הדע להושיב האדם מחויב, הגוויה וראש ופה וחוטם ואזניים
 בחושים ישתמש אשר את בצדק ישפוט שער כל אצל לשופט

 אשר יזדמן אם היינו, יעניש אשר הוא ושוטר, יניח אשר ואת
 ירצה לא אשר את בפיו ידבר או האסור בדבר בעיניו יסתכל

 בסיגוף בגוף הן וצדקה בממון הן עונש על עצמו יקבל', לה
 עיקר וזהו), ל"ז ק"הרמ תלמידי שנהגו כמו( וכיוצא ותענית

 .לתשובה גדול
 

 )יח, טז" (לך תתן ושוטרים שופטים"
 צאתו לאחר לתת האדם שעתיד וחשבון דין מהו מפרש הגר״א

 מחשבים קודם, ודין חשבון לומר צריך היה, לכאורה העולם מן
, זיע״א הגאון תירץ אלא, הדין קובעים זה ולפי ועבירות מצוות

 וחשבון. חלדו כימי שעשה מה כל של מאזן, העבירות על דין
. מצווה לקיים זמן באותו יכול עבירה שעשה שבזמן, הזמן על

 סוס על שרוככ אדם הגר״א ראה שבת ביום שפעם מסופר
 ביטול, תורה ביטול: "הגאון לו צעק. במקטרתו עשן ומעלה
 בשבת מעשן אני הרי, תורה ביטול מה, "לו הרוכב אמר תורה".
 שידונו פשוט ״על חילול שבת: הרב לו אמר, הסוס״ על ורוכב
 שבזמן, תורה ביטול על גם אותך ידונו מכך חוץ אבל, אותך

 .העולם" ולקיים תורה ללמוד יכולת הסוס, על שרכבת
 

 )יח, טז" (לך תתן ושוטרים שופטים"
 ). י"רש( הדין" את הפוסקים דיינים -"שופטים 

 ודאי, י"רש כאן מחדש מה לכאורה ע"זי מדינוב המגיד שואל
, קדשו ברוח ראה י"רש אלא. תורה דין לפסוק לדעת צריך שרב

 שפת שידע, משכיל ברב תרצה שהממשלה זמנים שיגיעו
, י"רש אומר. וכדומה נואם, עסקן ברב ירצה והקהל. המדינה
 בקי שיהא, דין לפסוק לדעת צריך הרב כל וראשית כל שקודם
 . ע"שו בארבע

 

   " שעריך בכל לך תתן ושוטרים שופטים"
 )יח, טז(

 שיהיה היינו, שופטים ע"זי מאיזביצא מרדכי' ר ק"הרה אמר
. אסור ומה מותר מה להבין, השיפוט כוח, בדעתו משפט לאדם

 ובכל אסור שהדבר כשיבין. הביצוע הפעולה כוח היינו, שוטרים
 מכריע וכוח רצון בלבו יתן, האיסור על לעבור רוצה זאת

 בכל שעריך בכל וכך. הבנתו אחרי להימשך אותו שיכריח
 . התאוות

 

   " שעריך בכל לך תתן ושוטרים שופטים"
 )יח, טז(

 שוטרים תתן לך "לך", קדומים: התורה מדגישה בנחל מובא
. אחרים של לענייניהם ולא, שלך לעניינים, לנפשך, ושוטרים

 יהיו שמעשיך, לכך לב ושים עצמך את ובדוק עיניך פקח
 לשער יכול שאתה הקומה שיעור לכל, שעריך בכל. כשורה
 . לעצמך

 

   " שעריך בכל לך תתן ושוטרים שופטים"
 )יח, טז(

 בחשבון וישקול דרכיו את האדם שיחשוב" השילוח מי"ב כתוב
 כי, תחיה למען), כ שם( שמסיים וזה. שיעשה מעשיו כל את

 שמובא כפי. לאבדון הולכים אינם בחשבון הנעשים הדברים
 מעשה. בשאול וחשבון ודעת מעשה אין כי), י ,ט( בקהלת
 .ולטמיון לשאול יורד אינו בחשבון הנעשה

 

 אלוקיך' ד אשר... לך תתן ושוטרים שופטים"
 )יח, טז( לך" נותן
' בד שמאמינים אדם בני יש )דז'יקוב( ישועה בעטרת מובא
, רצונו על לעוברים אפו בשבט להכות המושל שבט שבידו
 להעניש הכח כן גם לו שיש הדור בצדיק מאמינים אינם אולם
 כח שיש היינו - ושוטרים שופטים: נאמר ולזה. הרשעים את
 שהוא השוטר גם - הדור וצדיק הראש שהוא, השופט ביד

 אלוקיך' ד אשר כמו, להעניש בידו כח שיש - והרצועה המקל
 שוטר' בחי השופט ביד גם שיש תאמין כן - לשבטיך לך נותן

 .הבורא ברצון רצונו לעוברי להעניש
 

 )יט, טז" (פנים תכיר לא משפט תטה לא"
 לו היה הדיין על הכוונה אם לכאורה' הק החיים האור ביאר
 כאן ברם? נסתר בלשון" פנים יכיר לא משפט יטה לא" לומר

 מעלה שאז לפי הגון שאינו דיין ו"ח ימנו שלא י"בנ לכל אזהרה
 נוכח בלשון נאמר לכן צדק משפט הטו שהם הכתוב עליהם
 .י"לבנ מדבר שהרי

 

 )יט, טז" (פנים תכיר לא"
 בעיניך יהיו לפניך עומדים דינים בעלי כשיהיו" רבותינו אמרו

 יש לכאורה". כזכאים בעיניך יהיו מלפניך וכשנפטרים, כרשעים
 מחמת הוא כרשעים להיות שצריכים שהטעם כיון, לתמוה
 מוטב כן אילו אם, מהצדדים לאחד לבו את הדיין יטה שלא
 היו" אבירים לחם" בעל השיב אלא? כזכאים שניהם שיהיו
 והרי, החייב כאן מי לחפש יצטרך הדיין הרי כזכאים שניהם
, כחייבים עכשיו אבל .ששניהם היו זכות לכף אדם לדון צריכים
 .הזכאי כאן מי לחפש יצטרך שלא אדרבה
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 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

 להצלחת הבה"ח מרדכי  בן פערל ני"ו

 עיני יעוור השוחד כי שוחד תקח ולא"
 )יט, טז" (חכמים

 המרובה טובה מדה וחומר קל ללמוד שיש אמת" ה"שפת ביאר
 הצדק לרדוף כדי עצמם והמייגעים הנגיעות עזיבות ידי שעל

 השוחד אם כי, עיניים לפקיחת זוכים, התענוגים מן ומתרחקים
 .עוורים עיני מפקח הצדק רדיפת יעוור

 

 עיני יעוור השוחד כי שוחד תקח ולא"
 )יט, טז" (חכמים

 צריך היה דקדוק פי על שלכאורה נאמר ע"זי אמת האמרי בשם
 החידוש אלא", עיניך" יעוור השוחד כי שוחד תקח ולא לומר
 רק לא, שוחד קיבל אחד ורק דיינים' ג יושבים שאפילו הוא כאן
 שאפילו הוא, השוחד של הכוח אלא בדינו טעות יעשה הוא
 מושפעים יהיו דיינים' הג כל חכמים עיני יעוור הוא מקבל אחד

 .השוחד את שקיבל מאחד
 

 )כ, טז" (תרדוף צדק צדק"
 -האחד ". צדק" הלשון לכפל פירושים שני נותן עזרא-האבן

 אחר רדפו לעולם: השופט בפני הבאים הדין בעלי אל קריאה
 . תפסידו אם בין, מכך תרוויחו אם בין. הצדק

, מתמדת להיות צריכה הצדק אחר הרדיפה -השני  וההסבר
 ר"האדמו. חייך ימי כל, פעם אחר פעם. רצופה, נמשכת

 רק. בצדק רק לרדוף יש -צדק  אחר: פרש מפשיסחא
 .כשרים באמצעים

 

" ויראו ישמעו העם וכל מישראל הרע ובערת"
 )ז, יז(

 ממרא בזקן כך כל התורה שהחמירה הטעם את להסביר ניתן
 שאילו. סדום אנשי על" יצחק עקדת" בספר שכתב מה לפי
 משום זאת עשה שהוא אלא שחטא ויודע שחטא אדם לגבי
 מדרכו ישוב שפעם תקווה יש אז הרי, היצר בניסיון עמד שלא
 סתם לא פשעיהם את עשו הם סדום אנשי לגבי אולם. הרעה
 . מכל גרוע וזה... שלהם והמשפטים החוקים לפי אלא
 כביכול אלא, סתם חוטא איננו הוא, ממרא זקן בדין גם ולכן

 !תקנה לו אין כן ועל" הלכות פוסק"
 )נתנזון ש"רי(

 

 בין לדם דם-בין למשפט דבר ממך יפלא כי"
 אשר המקום-אל ועלית וקמת... דין לדין

 )ח, יז" (בו אלקיך' ד יבחר
 ודמנו יקר הוא הגויים של דמם מדוע" לדם דם בין" תתפלא אם

 כלפי ואחר לגוי אחר הוא החוק מדוע" לדין דין בין? " הפקר

 לארץ לעלות עליך"! ועלית וקמת" היא התשובה? היהודי
 ! דין יהיה ודינך הפקר יהיה לא דמך גם ואז ישראל,

 )ז"רשב לפי(
 

 ימי כל בו וקרא עמו והייתה ...תורה משנה"
 )יט, יז" (חייו
 מן יקח הכל, חייו ימי קורות כל את המלך יקרא התורה בספר
 שאלות לכל והתשובה הפתרון את בתורה וימצא התורה
 .החיים

 )סופר חתם(
 

 וקראת, עליה להילחם עיר אל תקרב כי"
 )י, כ" (לשלום אליה

 אדם שאין, המלחמה שאפילו. השלום של כוחו גדול כמה ראה
: הוא ברוך הקדוש אמר, וברמחים בחרבות אלא לתוכה יורד

 אלא תחילה פותחין תהיו לא, מלחמה לעשות הולכים כשתהיו
 אליה וקראת, עליה להלחם עיר אל תקרב כי: "שנאמר, בשלום
 ".לשלום
 כשביקש! השלום חביב מה ראה: חלפתא בן שמעון רבי אמר

 מחזיק שהוא כלי מצא לא, ישראל את לברך הוא ברוך הקדוש
, יתן לעמו עוז' ה: "שנאמר, השלום אלא בו לברכם הברכות כל
 ".בשלום עמו את יברך' ה
 

 )ט, כא" (וגו׳ הנקי הדם תבער ואתה"
 מקלט ערי בספר ביאור וביתר( יונתן בתרגום איתא פלא דבר
 גדול נס נעשה שהיה), לועז מעם בילקוט הובא הרמב״ן בשם

 היתה, העגלה שנערפה ימים כמה שלאחר, ערופה בעגלה
 שם איתא הרמב״ן בשם( תולעים של קיבוץ ממנו יוצאת
, בבגדו ונדבקו, הרוצח אל והלכו), גדולה אחת תולעת שיצאה

 עד, בגדו על שוהים והיו, מבגדו לעוקרם יכולה בריה שום ואין
 ומתגלגל הולך היה והדבר, ותמהים, אותם רואים האנשים שהיו
 נחלובס׳, (אותו דנים והיו, לבי״ד בא היה שהרוצח, כך לידי

, לביתו עד הולכת היתה שהתולעת, כעי״ז כתב קדומים
, כתבו עה״ת והש״ך בחיי והרבינו). שם עומדת ונשארת

 ה"ואת של התיבות וסופו, להרוצח הורגת היתה שהתולעת
 היוצאות, הנ״ל לתולעת לרמז, רימ״ה הוא י"הנק ם"הד ר"תבע
 .הרוצח את והורגת, העגלה מן

 )מ״ל בילקוט מובא, אמונים שומר(
 

 א גוט שבת
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 )יח, טז" (לך תתן ושוטרים שופטים"

 ). תנחומא( העולם לאומות ולא
 הסופר את הציעו המשכילים מטעם רב למנות עמדו בוילנא

 מגיד, יעקב' ר. חכם ותלמיד משכיל שהיה קנטור. ל.י ר"ד
 שאלו. זה של למועמדותו מאד התנגד בוילנא מישרים

. וילנא לקהילת לפאר יהיה כזה מטעם רב הרי, המשכילים
. יעקב' ר ענה, קנטור של למועמדתו מתנגד אני כך משום דוקא

 . המלכות גזירת הוא מטעם רב של הענין כל כי
 

 ..." שעריך בכל לך תתן טריםווש פטיםו"ש
 )יח, טז(

 הקדושים המפרשים כאשר פרשתינו את שפותח הפסוק זהו
 אדם כל על המוטל הגדול החיוב על זה ציווי מתוך עמדו ל"ז

 שינעלו" פלדלת"ו" בריח רב" בטחון גדרי לו לשים, הוא באשר
 מחסום, קונם רצון מעשיית יסטו לבל חושיו את הרמטית
 דברים ידבר לבל לפה, אסורה בראיה יכשלו לבל לעיניים
, ובריח סורג ושער שער כל על, ורכילות הרע לשון, בטלים
 אמיתי מעשה, בשוטרים אנו שעוסקים ואגב. לו המיוחד שוטר
 יותר, הימים באחד לו שאירע מקרה שסיפר שוטר על קראנו
 ענייני, בטבעו היה קשוח שוטר, דנן השוטר. הלילות נכון

 שבשמים", חם על" שנתפסו הנהגים של הדמעות גם, והחלטי
 מהקנס, יוד של קוצו אפילו שינו לא אצלו, שעריהם ננעלו לא

 היה כך. וכשל מעד שבה התנועה עבירת בשל הנהג על שהוטל
 הציבה המשטרה... הלילה לאותו עד בשנים רבות זה מנהגו

 של הברחה של מחשש הארץ בצפון מסויימת בנקודה מחסום
 כולה, חבוטה ו'בפיג הבחין דנן השוטר. מלבנון" בשמים מיני"

 הוא חבוש כשלראשו ירד, לעצור שצווה הנהג. חשד מעוררת
 ביקש, בהצלחה היא אף עברה הרישיון שבדיקת לאחר, בכיפה
 בברכיים... חפו הנהג ופני מאחור הדלת את לפתוח השוטר
 נתגלתה הנדהמות השוטר כשלעיני הדלת את פתח כושלות
 הסכים לא הרחמן הנהג. ישרים שנת ישנים חיילים של ערימה
 והאיר ליבו את הקשיח השוטר, ההמתוק משנתם להעירם
 עשר ארבעה! החוצה לצאת פקודה-בקשה מתוך בפנסו עליהם
 לנהג חגיגית שהודיע השוטר של הזיכרון בספר נכתבו חיילים

 וגם גינס של השיאים לספר ישירה וכניסה הרישיון שלילת על
 .המשטרה לתחנת אתו להגיע כמובן
 עייפות מרוב שחלקם והוריהם החיילים על לרחם ביקש הנהג
 אך, העריבה בשנתם והמשיכו הדרכים צדי על השתרעו פשוט
 אשתו, הפלאפון צלצל לפתע?! אחור ישיבנו ומי בשלו השוטר

 יצא הוא... שעות לפני התקשר הבן: "בבהלה דיברה השוטר של
 נסע הוא, התנתקה השיחה... הגיע לא עדיין הוא... מלבנון
 שלא מאשתו ביקש השוטר -האבא...". לעייפה עמוס בטנדר
 עדכון לו יהיה אם ספורות דקות בעוד לה ידווח הוא, תדאג
 החיילים לעבר פנסו עם להאיר התחיל, בינתיים... חדש

. יקירו בנו את לפתע מגלה כשלתדהמתו הכביש בצדי השרויים
 בשמחה לצעוק בא, לפניו נמצא שאביו לקלוט שהחל הבן

 תשתוק: "מאוחר שיהיה לפני אותו היסה השוטר אך!", אבא"

 קח: לו ואמר הנהג אל פנה, עתה". בושות לי תעשה אל, בני
 מה" המופתע הנהג לשאלת. השאר את ואני החיילים מן חלק
 עם שוטר שאתה רואים, הכבוד כל? לי ויתרת? ח"הדו עם
, שאמרת מה על חשבתי: "יד כלאחר דנן השוטר עונה...", לב
 אחים."... שלהם ההורים על חשבתי פשוט, ויתרתי בגללך לא

 עם שוטר אותו. בחובו טומן רב מסר זה אמיתי סיפור, יקרים
 ישנים חיילים ושאר בנו את להשאיר היה יכול, שלו העקשנות

 מיטותיהם על הוריהם כאשר, הדרכים בצדי הבוקר אור עד
 הלב לשער אך, שוטר צריך אכן ושער שער לכל... מתהפכים

 נחשב הדבר מתי, ביותר המדודים המשקל מאזני את צריך
 את לשנות עלולה קטנה נגיעה כל, לעבירה ומתי למצווה

 עלינו שומה, אלו קדושים בימים. ולמוטב לטוב ההחלטה
 אותנו מטות הנגיעות כמה עד לראות, בנפשנו חשבון לעשות
 - בננו את אחד יום נמצא לא שחלילה, הישר מדרך חלילה
 .האשפה בצדי וישנה דהויה, דחופה מוטלת שבקרבנו הנשמה

 

... שעריך בכל לך תתן ושוטרים שופטים"
 )יח, טז" (צדק משפט העם את ושפטו

, יץ'מלונצ אפרים שלמה רבי", יקר כלי"ה כותב -"לך תתן"
, מושלם אתה שתהיה דאג קודם, כלומר, תחילה עצמך קשוט
 שייטיבו אחרים על להשפיע להתפנות תוכל כך אחר ורק

 . דרכיהם
: מפשיסחה בונים שמחה רבי ר"האדמו פירש דומה ברוח

 את בקביעות שופט כשאדם -"לך תתן ושוטרים שופטים"
, אחרים של המעלות את וגם שבו הליקויים את רואה, עצמו
 רואה שרק מי אבל". צדק משפט העם את ושפטו" שאז הגיוני
 כזה אחד, עצמו שלו הגיבנות את רואה ולא הזולת חסרונות את

 . צדק משפט שימנע טבעי
, מרימנוב הירש-צבי רבי לפני באה, ונסערת בוכייה, אחת אישה

 עוול לה עשו לה שהיה תורה-בדין שדנו שהדיינים והתאוננה
: להם ואמר לדיינים לקרוא הצדיק ציווה. הדין את ועיוותו

 שעליו המקור את לי נא-הראו. בדין שטעיתם לי נראה"
 ".דינכם-פסק את סמכתם
 שעליו בסעיף', משפט חושן' ערוך-שולחן את הדיינים פתחו

 .טעו שאכן התברר לעומקו בו וכשעיינו, דינם-בפסק התבססו
 את שראה קודם שטעו הצדיק ידע איך, הדיינים אחד שאל

'. נפש משיבת תמימה' ה תורת' כתוב: "להם אמר. הדברים
-כל לבכות יכולה האישה הייתה לא, אמת דין דנים הייתם אילו
 ".כך
 

 ושפטו שעריך בכל לך תתן ושוטרים שופטים
 )יח, טו( צדק משפט העם את
, להומנא הגיע ל"זצוק הבושם ערוגת בעל ק"שהגה לאחר מיד

 מפורסם חסיד לקבל אז והציע, שבעיר הדת עניני לחזק התחיל
 שופטים, 'צחות בדרך אז אמר הבושם הערוגת, ב"לשו

', צדק משפט העם את ושפטו, שעריך בכל לך תתן ושוטרים
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 להצלחת הבה"ח מרדכי  בן פערל ני"ו

 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

 אנשי את מכיר שאינו מעיר נכרי איש בא כאשר הכוונה
 הרב את רואה אם, העיר אנשי של מהותם יודע ואינו, המקום
 המקום בני כל שמסתמא דן מזה, ושלימים יראים שהם ב"והשו
, גריר רישא בתר גופא כי, בדין וכן, ושלימים יראים כן גם הם
 שיהיו ב"והשו הרב על שיזהרו העיר לבני מאוד נחוץ כן על

 בכל לך תתן ושוטרים שופטים הכתוב שאמר וזה, שם אנשי
 '.צדק משפט העם את ושפטו' זה ידי על אז, שעריך

 

 )יט,  טז" (שוחד תקח לא"
 פעם ששאלו, ז״ל גיסו בשם) ו"קל סי׳( יאיר חוות בשו״ת כתב
 שוחד ליתן בימיו נוהגים היהודים שהיו מה על, הגוים

 וגם, כתיב שוחד תקח לא שהלא, בערכאותיהם להשופטים
 משום עובר, להגוי שוחד שנותן ע״י כי, (שוחד ליתן אסור לנכרי
 מהשבע שהוא, הדין אח השופט מעוות שעי״ז, מכשול תתן לא

, והשיב), י׳׳ח סי׳ ח״ו, (חח״ס בשו״ת כ״ז כמבואר, מצוות
 עד, כ״כ ל ישראל שונאים הם שבינינו שהשופטים, שאדרבא

, עמו כשהאמת אפי׳ ישראל לטובת לפסוק להם אפשר שאי
 לו ישתווה השוחד שע״י כדי, שוחד להם ליתן צריכים וע״כ

 שכחב חח״ס בשו״ח ועיי״ש, (יושר ע״פ לפסוק ויוכל, ההצדדים
 ורק, עמו שהדין בעצמו יודע הישראל שאם, כעי״ז, לחלק ג״כ

 מתרשל והשופט, הלוה מיד חובו אח להוציא גוביינא לו מחוסר
 ליתן מותר בזה', וכו דחו בעל שהוא הרמאי על ומרחם ומתעצל

 היה, שלו השוחד שלולי, בזה יש מצוה וגם, להשופט שוחד
 מצווח ז׳ על עובר והיה, הישראל של משפטו מטה השופט

 מעשה היה והנה שוחד על נורא מעשה. באורך עיי״ש, שלו
 העשיל רבי הרבי ר"הר מורינו הגאון בימי נעשה אשר

 התביעה והייתה, ממרחקים ת"לד שניים אליו שבאו, מקראקא
 מאה מתנה והביא, תחילה הנתבע ובא, אלפים וכמה כמה על

 לעמוד ממנו וביקש, השולחן על לו והניח, חדשים אדומים
 בתורת לאדוני נותן אני אין העשיל' לר ואמר, צדקו לימין
' ר הרבי לקח, החייב את ולחייב, הזכאי את לזכות אם כי, שוחד
 כל לך אעשה לו ואמר, כ"יש לו ואמר, המטבעות את העשיל
 שלח ההוא בלילה, למשפט למחר ותבוא, שבעולם הטובות
 מרת להרבנית ואמר, וחתניו בניו כל אחר העשיל' ר הרב הגאון
 אחר עשתה וכן, וחתניו לבניו ט"יו סעודת להכין, ה"ע דינה

 אחד בפניהם וספרם, המטבעות מכיסו הוציא, ושתו שאכלו
 כל ליקט זה אחר, מאוד ושמחו להם לחלק שרוצה וחשבו, אחד

 כדי אתכם קראתי רבותי נא דעו: להם ואמר האדומים' ק
 כשתהיו, מתנות אחר להוטים תהיו שלא, תעשו וכן, שתלמדו

' ק לי שנתנו, אותי ראיתם כאשר, מדינות וראשי, רבנים
, לבב ובטוב בשמחה מני יצא האיש שאותו וידעתי אדומים

 האדומים' ק לו מחזיר אני הדין לפני שלמחר יודע אינו והוא
 כיוצא אדומים אלפים באלף, נפשי את למכור וחלילה הללו
 האלמנה מפי בעצמי שמעתי אשר הזה המעשה כתבתי,' בהם
 הפסקים על כסף שלוקחים אלו כל נגד ויצא, דינה מרת

 .זה עוון להספד להם נהפך ד"שמפסה ואומרים
 )כג ברכות' מס ברך זרע(
 

 )יט, טז" (שוחד תקח לא"
 מכיוון בדין מלשבת עצמו את לפסול משופט ביקש דין עורך
: השופט השיב. השני מהצד הנאה טובת קיבל השופט שהוא
 הנאה לטובת להתייחס ולא עצמי על להתעלות יכול אני

 לא שהוא אומרת זאת. הדין את לפסוק בבואי שקיבלתי
 .אותו להכשיר ניסה רק אלא השרץ את הכחיש
 הכרת מחובת מסוגל שהנך אומר בעצם אתה: ד"העו לו השיב
 נטול" פשוט אתה", נגיעות נטול אדם" לא אתה אז? הטוב
 "...אדם

 

 )כ, טז" (תרדוף צדק צדק"
 ולא חיגר שלא שמי' ח פרק בפאה המשנה לומדת זה מפסוק
 עד, הזקנה מן מת אינו - מהם כאחד עצמו ועושה' וכו סומא
 .מהם כאחד שיהיה
? לצדיק שמתחזה מי עם הדין מה, מפשיסחא בונים רבי שאל
 האם, כך נזה אכן ואם? צדיק שיהיה עד הזקנה מן מת אינו האם
 ?!פרס לו מגיע?! והיושר הצדק מן זה

. ברפש מתגולל שיכור בדרך מצא עשיר: במשל השיב והוא
 יפה בחדר אותו יניחו, אותו וירחצו שיקחוהו משרתיו על ציוה

 משכרותו האיש התעורר. כומר של חדשים בגדים עם שבבית
 לאכול תרצה מה: בשאלה אליו שפונים משרתים סביבו והנה
 '.וכדו? לשתות תרצה מה? הכומר אדוני היום

 כל זה ומה ושיכור עני הוא הרי. חולם שהוא בטוח היה השיכור
 לכרכר המשרתים שהמשיכו ככל אבל? הזה התעתועים מחזה
 והוא... עני היה שהוא חלום זה שאכן השתכנע הוא סביבו
 הכנסיה אל ללכת מחייבו זהו כך ואם. מכובד כומר בעצם

 .לתפקד יידע הוא כי חשש הוא ומזה ככומר שם ולשמש
 ואם בספר לקרוא ינסה הוא. בעצם מהו מבחן לערוך והחליט 

 אל ניגש הוא. החלום זה עני והיותו כומר שהוא סימן, יצליח
 שהוא סימן זה אז. בהם לקרוא הועיל ללא וניסה התיפלה ספרי
 .אותו ולבלבל לכרכר ממשיכים המשרתים אבל. עני
 לא שאני מה. מכובד כומר באמת אני: הבאה למסקנה הגיע ואז
 מבינים לא הכמרים שכל ראיה רק זה, הקטנות באותיות מבין
 .בספרים כתוב מה כלל
 שהוא העולם את שמרמה מי של עונשו זה: בונים רבי סיים
 מתעוררות וכאשר. בכך להאמין מתחיל עצמו שהוא -, צדיק
, לשמאלו ימינו בין יודע לא שצדיק יתכן כיצד ספיקות אצלו
 ימינם בין יודעים אינם הצדיקים שכל בכך זאת מתרץ הוא

 .לשמאלם
 בכך כי, חיגר או לפיסח ממתחזה יותר גרוע עונש זה ובעצם

 .העולמות כל את מאבד הוא
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 שבועהפרשת בפירושים מתוך שיעור לקט 
 21:45ב"ב יום חמישי בשעה  4בביהכנ"ס "דברי שיר" רח' זכריה 

 466ספר ון מגלי                                        ו"תשע שנת שופטיםפרשת 
ֶקי " ֹׁשְפִטים ְוֹׁשְטִרים ִּתֶּתן ְל ְּבָכל ְׁשָעֶרי ֲאֶׁשר ה' ֱא

 (טז, יח)  "ן ְל ִלְׁשָבֶטיֹנֵת 
ֶׁשת ָהְרָגִלים, ּוִמָּיד  ְּבסֹוף ַהָּפָרָׁשה ַהּקֹוֶדֶמת ִנְכַּתב ִעְנַין ְׁש
ַאֲחֵרי ֵכן, ְמַצָּוה ַהּתֹוָרה: "ׁשֹוְפִטים ְוׁשֹוְטִרים ִּתֵּתן ְל ְּבָכל 

 ."  ְׁשָעֶרי
 ַמה ֵּפֶׁשר ְסִמיכּות ַהָּפָרִׁשּיֹות?

(פ"ו ֵמִהְלכֹות יֹום  ָהַרְמַּב"םי' תקכט, ד) וְ (או"ח ס ַהשו"ע
טֹוב הכ"א) ּפֹוְסִקים: "ַחָּיִבים ֵּבית ִּדין ְלַהֲעִמיד ׁשֹוְטִרים 
ָּבְרָגִלים ֶׁשִּיְהיּו ְמַסְּבִבין ּוְמַחְּפִׂשין ַּבַּגּנֹות ּוַבַּפְרֵּדִסים ְוַעל 

ּתֹות ָׁשם ֲאָנִׁשים ַהְּנָהרֹות ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ִיְתַקְּבצּו ֶלֱאֹכל ְוִלְׁש 
ְוָנִׁשים, ְוָיבֹואּו ִליֵדי ֲעֵבָרה, ְוֵכן ַיְזִהירּו ְּבָדָבר ֶזה ְלָכל ָהָעם, 
ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ִיְתָעְרבּו ֲאָנִׁשים ְוָנִׁשים ְּבָבֵּתיֶהם ְלִׂשְמָחה, ְולֹא 

 ִיָּמְׁשכּו ַּבַּיִין ֶׁשָּמא ָיבֹואּו ִליֵדי ֲעֵבָרה". 
 ִּבְזַמן ָהֶרֶגל? ּוַמּדּוַע ַּדְוָקא
ִּכי ְּבִׁשְגַרת ַהָּׁשָנה ֲאָנִׁשים לֹוְמִדים ְועֹוְבִדים,  ,ַטַעם ַהָּדָבר

ּוָבֶעֶרב חֹוְזִרים ֲעֵיִפים ְוֵאין ַּדְעָּתם ְּפנּוָיה ַלֲעֵברֹות, ֲאָבל 
ִּבְזַמֵּני ַחג ּומֹוֵעד, ְּכֶׁשֲאָנִׁשים לֹא עֹוְבִדים ְוִעּתֹוֵתיֶהם ְּבָיָדם, 

ת ַסָּכָנה. ַעל ֵּכן ִּבְזַמִּנים ֵאּלּו ְצִריִכים ְלַהֲעִמיד ׁשֹוְטִרים ַקֶּימֶ 
 ַּבַּגּנֹות ּוַבַּפְרֵּדִסים ִלְׁשִמיָרה ִמְּפֵני ַמְכֵׁשלֹות ְלִמיֵניֶהן. 

ִנְרָמז ִּבְסִמיכּות ַהָּפָרִׁשּיֹות  -" ַּבַעל טּוִריםאֹוֵמר " -ָּדָבר ֶזה 
 ַּכַּנ"ל.

 
 (טז, יט) "ֹׁשַחד ְולֹא ִּתַּקח"

ָהַאְזָהָרה ַעל ְלִקיַחת ֹׁשַחד מּוְפֵנית ְּכַלֵּפי ַהּׁשֹוֵפט, ַהְמֻצֶּוה, 
ֵּבין ְׁשָאר ַהִּצּוּוִיים ַהַּמְנִחים אֹותֹו ָלדּון ִּדיֵני ֶצֶדק, ַּגם ַעל 

 ִעְנָין ֶזה.
 ָּבא:ַהַּמֲעֶׂשה הַ  "ַמֲעֶׂשה ֶׁשָהָיה"ְּבֶהְקֵׁשר ְלָכ מֹוִפיַע ַּבֵּסֶפר 

ַרִּבי  ְּבַאַחד ַהָּיִמים ָּפָנה ׁשֹוֵפט רּוִסי ְלַרָּבּה ֶׁשל ְּבִריְסק,
"ֻחֵּקי ַהְּמִדיָנה ֶׁשָּלנּו ְמֻעִּלים יֹוֵתר  -, ְוַטֲעָנה ְּבִפיו ֶּבער-יֹוֶׁשע

 ֵמֻחֵּקי ַהּתֹוָרה ֶׁשָּלֶכם".
 "?  ְׁשָאלֹו ָהַרב ִמְּבִריְסק. -"ַמּדּוַע ּתֹאַמר ָּכ

"ִהֵּנה, ְלָמָׁשל, ִאּסּור ֹׁשַחד.  -ֵהִׁשיב ַהּׁשֹוֵפט  -ט ּוָברּור" "ָּפׁשּו
ֶאְצֵלנּו, ַּכֲאֶׁשר נֹוָדע ֶׁשַאַחד ַהּׁשֹוְפִטים ָלַקח ֹׁשַחד, ֶנֱעָנִׁשים ֵהן 
ַהּׁשֹוֵפט ְוֵהן ַהּנֹוֵתן. ְוִאּלּו ֶאְצְלֶכם ָהִאּסּור ָחל ַרק ַעל ַהּׁשֹוֵפט, 

 "ְּבֶעֶצם ְנִתיַנת ַהֹּׁשַחד! ְּכֶׁשֵאין ָּכל ִאּסּור
"ַּדְוָקא ִּבְגַלל ָהֻעְבָּדה ַהּזֹו, ַהֹחק  -ֵהִׁשיב לֹו ָהַרב  -"ַאְּדַרָּבה" 

ֶׁשָּלנּו ַמְרִּתיַע יֹוֵתר. ִׂשים ֵלב, ַעל ִּפי ַהֻחִּקים ֶׁשָּלֶכם, ַהּׁשֹוֵפט 
י ִמי, ֶׁשהּוא ְּכָלל ֵאינֹו ָצִרי ַלֲחֹׁשׁש, ֶׁשָּמא ְיַגֶּלה ַהּנֹוֵתן ְלֵא 

ִׁשֵחד אֹותֹו, ִמּׁשּום ֶׁשַעל ְיֵדי ָּכ הּוא ִמְסַּתֵּכן ְּבֹעֶנׁש. ַמה 
ֶּׁשֵאין ֵּכן ֶאְצֵלנּו, ַהּׁשֹוֵפט ָמצּוי ָּכל ַהְּזַמן ַּבֲחָׁשׁש, ֶׁשָּמא ָיבֹוא 
ַהּנֹוֵתן ִויַפְרֵסם ְּבַרִּבים ֶאת ְּדַבר ַהֹּׁשַחד, ֶׁשֵּכן הּוא ַעְצמֹו ֵאינֹו 

 יֹוֵצא ִּבְכָלל ֻמְפָסד ִמן ָהִעְנָין. 

ְמַׁשֵּמׁש ּגֹוֵרם ַהְרָתָעה ַרב ַמְׁשָמעּות,  -ְואֹותֹו ֲחָׁשׁש ּוַפַחד 
ּומֹוֵנַע, ֶּבֱאֶמת ּוְבָתִמים, ָּכל ְּבָדל ֶׁשל ַמֲחָׁשָבה ַעל ְלִקיַחת 

 ."ֹׁשַחד
 

 (יז, יא) מֹאל"ּוְׂש  ָיִמין ְל ַיִּגידּו ֲאֶׁשר ַהָּדָבר ִמן ָתסּור "לֹא
ֲאִפּלּו אֹוֵמר ְל ַעל ָיִמין ֶׁשהּוא ְׂשמֹאל ְוַעל ְׂשמֹאל "י: ִׁש ַר 

 .ֶׁשהּוא ָיִמין
ִמּתֹו , ְׁשָלםֵמחֹוָבֵתנּו ְלַצֵּית ְלִדְבֵרי ֲחָכִמים ְּבֹאֶפן מֻ 

ן ֶאת ִׁשּקּול ִעְניָ ב ּבָ ֵר עָ ִמְּבִלי לְ , ִהְתַּבְּטלּות ֻמְחֶלֶטת ְלַדְעָּתם
ִציאּות אֹו ְּמ ְוַאף ְּבִעְנָיִנים ַהִּנְרִאים ָלנּו ְמנָֻּגִדים לַ , נּו ְּכָללְעֵּת ּדַ 
 .ֶכל ַהָּיָׁשרּׂשֵ לַ 
, ִנָּוַכח "ִּבְנִתיבֹות ַהַּמִּגיד"ַהּמּוָבא ַּבֵּסֶפר , ּפּור ֶׁשְּלָפֵנינּוִּס ּבַ 

ֹו ְּבָכל ַרב ל יוֲאֶׁשר ָידָ , ָּבּה ָּגדֹול ְּבִיְׂשָרֵאל, ְּבתֹוָפָעה ֻמְפָלָאה
ַעל ַאף "ל, ְמַבֵּטל ֶאת ַּדְעּתֹו ִּבְפֵני ִּדְבֵרי ֲחזַ , י ַהּתֹוָרהנֵ מָ ִמכְ 

 !ֶׁשַהֲהָלָכה ּפֹוֶסֶקת ְּכמֹותֹו
"ר ִמְּקלֹויֶזְנּבּוְרג ָהַאְדמֹוַּכֲאֶׁשר "ד, ָהָיה ֶזה ִּבְׁשַנת תשי

 ,ָּסעַהּמַ . ֶרץ ִיְׂשָרֵאלֶא ֶאת ַמָּסעֹו ָהִראׁשֹון לְ  ָעַר , "אִזיעַ 
ַמֲחנֹות ַהִּיּסּוִרים ְוַהְּׁשכֹול ּבְ , ר ָּכל ְׁשנֹות ָהֵאיָמהְלַאחַ ֶׁשָהָיה 
ְּבֶקֶבר , ְוָכל ִּבּקּור ִּביִׁשיָבה, ְכֵאבָהָיה ְמַרֵּגׁש ַעד לִ , ָהִרּכּוז

 .ם ְמעֹוֵרר ִהְתַרְּגׁשּות ַרָּבה"יד ָהַאְדמֹוִר חַ ַצִּדיִקים אֹו ֵאֶצל ַא 
ִעיר ַהֹּקֶדׁש ָהֲאֵבָלה , ִרית ָהִראׁשֹוָנה ִּבירּוָׁשַלִיםִּבְתִפַּלת ַהַּׁשחֲ 

ה ָמָרה ִהְתַרֵּגׁש ָהַרִּבי ּוָבכָ , ן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁשַעל ֻחְרּבַ ְוַהְּדוּוָיה 
, ת ַהּיֹוםּוְלָמֳחַר ", ֵאיֶזהּו ְמקֹוָמן ֶׁשל ְזָבִחים"ַלִּמִּלים  ִּגיעֹוְּבהַ 

 ׁשֶ מֶ ת ַׁשֲחִרית ֶׁשּלֹו לְ ָכה ְּתִפּלַ ִהְתָאְר , ְּברֹאׁש ֹחֶדׁש ִּכְסֵלו
 ָׁשָעה ׁשֶ מֶ ְּכֶׁשִּמּתֹוָכן מּוָׁשר ַהַהֵּלל ּבְ , ָקרֹוב ְלַאְרַּבע ָׁשעֹות

 .הּכָ ֲארֻ 
ָרה ָּפַמְלַית ָהַרִּבי ְּבַצד ַהְּכִביׁש צְ ֶנעֶ , ִּבְׁשַעת ַמָּסע ַלָּגִליל ָהֶעְליֹון

ֶׁשל ַהַּתָּנא ַרִּבי ְיהּוָדה ַּבר  ְברֹוְלַיד ִק , רֹוןיַהּמֹוִלי ְלִמ 
ִביב ֻּכָּלם ְס , ּוְכֶׁשִהְתַאְּספּו ַהָּׁשָעה ָהְיָתה ְמֻאֶחֶרת. ִאָלִעאי
ד ָהַרִּבי מַ אּוָלם ְּבָכל זֹאת עָ , הּמָ ְּכָבר ָׁשְקָעה ַהחַ , ַהֶּקֶבר

יָמן ח ַחִּיים ִס ֹאַר ּבְ (עי' ק ַּבֲהָלָכה ְּכִפי ֶׁשִּנְפסַ , ְלִהְתַּפֵּלל ִמְנָחה
ב, ִעיף סָ רסא, יד ְוִסיָמן ס"ק ִמְׁשָנה ְּברּוָרה ּבְ א ִעיף סָ רלג, 

 ). כג ּוְבֵבאּור ֲהָלָכהס"ק ִמְׁשָנה ְּברּוָרה ָׁשם ּבְ 
ִלְצָפת,  ְּבַדְרָּכם ֻּכָּלם ֶׁשִהְסַּתְּיָמה ַהְּתִפָּלה, ִהְמִׁשיכּו ְלַאַחר
 ֶׁשל רּוחֹו ַמַּצב ִּכי ָּלהְנַק  ַעל ִלְראֹות ָיְכָלה ּבֹוֶחֶנת ַעִין אּוָלם
 ֶאת ֵהִבין לֹא ְוִאיׁש - ּוְמֻדְכָּד ֻמְטָרד ָהָיה ֶנְעַּכר. הּוא ָהַרִּבי
 ָּדָבר. ְורֹוֵמז ְמַגֶּלה ֵאינֹו ִמִּצּדֹו ָהִעְנָין, ְּכֶׁשהּוא ֵּפֶׁשר

 ּוָדהְיה ַרִּבי ֶׁשל ְלִקְברֹו ׁשּוב ִלְנֹסעַ  ָהַרִּבי ַהּיֹום, ִּבֵּקׁש ְלָמֳחַרת
 ָצֳהָרִים ִּבְׁשַעת ְלָׁשם ְלַהִּגיעַ  ִהְקִּפיד ִאָלִעאי, ְוַהַּפַעם ַּבר

 ִּבְמיָֻחד. ֻמְקֶּדֶמת
 ִנְּכָרה ְּגדֹוָלה ִמְנָחה, ְוִהְתַרְּגׁשּות ָׁשם ְלִהְתַּפֵּלל ָעַמד ׁשּוב

 ּוָבָכה, ְוַרק ָעַמד ֶעְׂשֵרה ְׁשמֹוֶנה ְּתִפַּלת ָּכל ָעָליו, ְּבַמֲהַל
 ַׁשְלָוה ַעל ָּפָניו ַהֶּקֶבר, ֵהִעידּו ִמן ִמֵּכן, ְּכֶׁשִהְתַרֵחק ַאַחרלְ 

 ָרצֹון. ּוְׂשִביעּות
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 "ֵראִׁשית ְיִׁשיַבת רֹאׁש ַּבַּמֲעָמד, ָאז ַהִּמְׁשַּתְּתִפים ִמן ֶאָחד
 ַצאְנז ֲחִסיֵדי ְקִהַּלת ֶׁשל ְּבמֹוְנְטִריאֹול ְוַאַחר ָּכ ַרָּבּה ָחְכָמה"
 ֶאל ֹעז, ִנַּגׁש , ָאַזראּוְנְסדֹוְרֶפר ְׁשמּוֵאל ָהַרבְקָוה, ִּת  ְּבֶפַתח
 ָהַאֲחרֹוִנים. ָהֵארּוִעים ְלֵפֶׁשר ּוְׁשָאלֹו ָהַרִּבי,
 ִלְצָפת, ָעַרְכִּתי ִהַּגְענּו לֹו: "ֶאֶמׁש, ַּכֲאֶׁשר ְוָאַמר ָהַרִּבי ַנֲעָנה

 ַהּיֹום. ִנְזַּכְרִּתי ְּבֶמֶׁש אֹוִתי ַהּקֹורֹות ָּכל ַעל ֶנֶפׁש ֶחְׁשּבֹון
 ַּבר ְיהּוָדה ַרִּבי אֹוֵמר ד, א) ֶׁשָּבּה (ְּבָרכֹות ַּבִּמְׁשָנה ְלֶפַתע
ַהִּמְנָחה,  ְּפַלג ִלְפֵני ִמְנָחה ְּתִפַּלת ֶאת ְלַסֵּים ֶׁשֵּיׁש ִאְלַעאי
 ַהְּׁשִקיָעה. ִלְפֵני ָוֶרַבע ָׁשָעה ְּכלֹוַמר
 ֶׁשל ִקְברֹו ְלַיד ִמְנָחה ִהְתַּפַּלְלִּתי יֹום ֶׁשְּבאֹותֹו ִנְזַּכְרִּתי ִמָּיד

 ְמֻאֶחֶרת ֶׁשִהיא ָקַבע ַעְצמֹו ֶׁשהּוא ַהָּגדֹול, ְּבָׁשָעה ַהַּתָּנא
ְרִגיׁשּות!  ֲחַסר ָּכ ְּכֵדי ַעד ֶׁשָהִייִתי ְלַהֲאִמין ָיֹכְלִּתי ִמַּדי... לֹא

 ַהֶּמֶל ֶׁשל ַּכֲעסֹו ֶאת ֶׁשעֹוֵרר ָהָמן ְלֻחְצָּפתֹו ֶׁשל ּדֹוֶמה ֶזה ֲהֵרי
 ִעִּמי ַהַּמְלָּכה ֶאת 'ֲהַגם ִלְכּבֹוׁש ּבֹו ָנַזף ְוַהָּלה ֲאַחְׁשֵורֹוׁש

 ז, ח).  ַּבָּבִית?!' (ֶאְסֵּתר
 ָלׁשּוב ֶאֶמׁש, ְוֶהְחַלְטִּתי ְּבֵליל ֻמְטָרד ָּכ ָּכל ָהִייִתי ָּכ ִמּׁשּום

 ַהַּתָּנא ֶׁשל ִלְסִליָחתֹו ְזֶּכהַלה' ֶׁשֶא  ּוְלִהְתַּפֵּלל ַהֶּקֶבר ֶאל
 ְּבֵלב ִמְנָחה ְוִהְתַּפַּלְלִּתי ְלָכאן ְלַהִּגיעַ  ַהּיֹום ַהָּקדֹוׁש. ִהְקַּדְמִּתי

 ַרִּבי ֶׁשל ְלַדְעּתֹו ַהַּמְתִאיָמה ַּבָּׁשָעה ְׁשֵלָמה ּוִבְתׁשּוָבה ִנְׁשָּבר
 ִנְסַלח ִלי".  ֵכןֶׁשָא  ַמְרִּגיׁש ֲאִני ִאְלַעאי. ָּכֵעת ַּבר ְיהּוָדה

 
" ... לֹא ִתְלַמד ַלֲעׂשֹות ְּכתֹוֲעֹבת ַהּגֹוִים ָהֵהם. לֹא ִיָּמֵצא ְב

ֹקֵסם ְקָסִמים ְמעֹוֵנן ּוְמַנֵחׁש ּוְמַכֵּׁשף. ְוֹחֵבר ָחֶבר ְוֹׁשֵאל אֹוב 
 "ְוִיְּדֹעִני ְוֹדֵרׁש ֶאל ַהֵּמִתים: ִּכי תֹוֲעַבת ה' ָּכל ֹעֵׂשה ֵאֶּלה

 יב)-(יח, ט
לֹא ַרק  -ל ִעְנְיֵני ִנחּוׁש, ִּכּׁשּוף, ְקָסִמים ּו'ְנִתיַנת עֹונֹות' ּכָ 

 ֶׁשֶּנֶאְסרּו ַעל ִּפי ַהּתֹוָרה, ֶאָּלא ֶׁשַאף ִנְקְראּו 'ּתֹוֲעַבת ה'". 
ַהִּמָּלה 'ּתֹוֵעָבה' ָּבָאה ְלַבֵּטא ָּדָבר ַהְמנָֻּגד ַלּמּוָסר ָהֱאנֹוִׁשי, 

ֹוָרה ֶנֶאְמָרה. ֲאִכיַלת ֲחִזיר, ְלָמָׁשל, ְולֹא ַעל ָּכל ִאּסּוֵרי ּת
ֲהֵריִהי ֲאסּוָרה, ַא לֹא ֶנֱאַמר ַעל ָּכ 'ּתֹוֵעָבה'. ַּבֶּמה, ֵאפֹוא, 
ׁשֹוִנים ַמֲעֵׂשי ַהִּכּׁשּוף ֵמִאּסּוִרים ֲאֵחִרים, ֶׁשְּבֶׁשל ָּכ ֵהם 

 ּתֹוֵעָבה? 
ָדם, ֶׁשַּמֲאִמין ְּבתֹוַרת : ָּכל ָא ִׁשְמׁשֹון ְרָפֵאל ִהיְרׁש ַרִּביֵּבֵאר 

ִיְׁשַּתֵּדל ִלְנֹהג  -ה' ּוְבַהְנָהַגת ה', ְויֹוֵדַע ֶׁשֵּיׁש ָׂשָכר ְוֹעֶנׁש 
ָּכָראּוי. הּוא יֹוֵדַע ֶׁשִאם ְיַקֵּים ִמְצוֹות ְוַיֲעֹסק ַּבּתֹוָרה, ְיַקֵּבל 

ֵהג ֶאת ְׂשָכרֹו ַהּטֹוב, ְוִאם, ָחִליָלה, ַיֲעֶׂשה ַעְוָלה ְולֹא ִיְתנַ 
 ְיַקֵּבל ֹעֶנׁש. -ָּכָראּוי 

'קֹוֵסם' אֹו 'ְמַנֵחׁש', ֶׁשַּמְבִטיַח ְלָהִביא ַהְצָלָחה ְּבֶאְמָצעּות 
ֶקֶסם אֹו ִּכּׁשּוף, ַמְצִהיר, ְלַמֲעֶׂשה, ְּכִאּלּו ָיכֹול ָהָאָדם ַלֲעׂשֹות 

ֹ  -ָּכל ָהעֹוֶלה ַעל רּוחֹו  א ְוֵאין ָׂשָכר ָוֹעֶנׁש. הּוא ִיְנַהג ֶׁשּל
 ְוִעם ָּכל זֹאת, ַיְצִליַח ְּבַמֲעָׂשיו.  -ָּכָראּוי, ַיֲעֹבר ֲעֵברֹות ְוִיְפַׁשע 

ַּכֲאֶׁשר ָאָדם ָסבּור ֶׁשְּבֹכחֹו ְלַהְצִליַח ַּגם ִאם ַיְרִׁשיַע, ַאף ִאם 

ְּכָבר  -ַיֲעֹבר ֲעֵברֹות, ּכֹוֵלל ָּכל ָהֲעֵברֹות ַהֲחמּורֹות ֶׁשַּבּתֹוָרה 
 ר ְלַצּפֹות ִמֶּמּנּו ֶׁשִּיְהֶיה מּוָסִרי, ֶׁשִּיְנַהג ָּכָראּוי.ִאי ֶאְפׁשָ 

ָהָאָדם  -ָלֵכן אֹוֵמר ַהָּקָּב"ה: "ִּכי תֹוֲעַבת ה' ָּכל ֹעֵׂשה ֵאֶּלה" 
-ַהֶּזה, ֶׁשּסֹוֵמ ַעל ְקָסִמים ְוִכּׁשּוִפים, ָסבּור ֶׁשַהְצָלָחה ְוֹחֶסר

ֲהגּות ָהָאָדם, ְוַעל ֵּכן הּוא לֹא ַהְצָלָחה ֵאיָנם ְּתלּוִיים ְּבִהְתנַ 
 ִיְהֶיה מּוָסִרי, ּוִמֵּמיָלא זֹו 'ּתֹוֵעָבה' ְּגדֹוָלה.

 
 (יט, יד) "לֹא ַתִּסיג ְּגבּול ֵרֲע"

ֶקת, ָאנּו ְלֵמִדים ִמן  ַעל ֻחְמַרת ֲעוֹון ַהָּסַגת ְּגבּול ַהּגֹוֵרם ְלַמֲח
"ל ִּביהּוִדי ַּתְלִמיד ָחָכם ַזצַ ַה"ֲחזֹון ִאיׁש" ַהְּגָעָרה ָּבּה ָנַזף 

 ֶׁשָּבא ְלָפָניו, ּוַמֲעֶׂשה ֶׁשָהָיה ָּכ ָהָיה:
אֹותֹו ְיהּוִדי ַּתְלִמיד ָחָכם ָחַׁשׁש ְמֹאד ִמִגּיּוס ַלָּצָבא, ּוֵמַאַחר 
ֶׁשָּיַדע ִּכי ְלַרָּבִנים ַמִּׂשיִגים ְּבָנֵקל ְּפטּור, ִּבֵּקׁש ְלַהִּׂשיג ְלַעְצמֹו 

נּות ָּכְלֶׁשִהי, ּוָמָצא אֹוָתּה ִּבְדמּות ַּתְפִקיד ַרב ֵּבית ִמְׂשַרת ַרּבָ 
 ְּכֶנֶסת ְּבִעיר ְּפלֹוִנית.

ַרב ָהִעיר, ֶׁשָּׁשַמע ַעל ַהַּתְפִקיד ֶהָחָדׁש, ִהְתַרֵעם ַעל ָּכ ֶׁשַהָּלה 
ִנְכַנס ִלְתחּומֹו ּוָבא ִּבְגבּולֹו ְללֹא ַקָּבַלת ְרׁשּות, ּוִמּׁשּום ָּכ 

ִליט אֹותֹו ַּתְלִמיד ָחָכם ְלִהָּכֵנס ֶאל ַה"ֲחזֹון ִאיׁש" ְוִלְׁשֹאל ֶהחֱ 
 אֹותֹו ֶמה ָעָליו ַלֲעׂשֹות.

ְּכֶׁשָּפַרׂש ֶאת ַהְּתמּוָנה ְלָפָניו, ָּגַער ּבֹו ַה"ֲחזֹון ִאיׁש" ְּכֶׁשֻּכּלֹו 
ן ֵּבית "ַּבל ִּתְדֹר יֹוֵתר ַּכף ַרְגְל ַעל ִמְפַּת  -ֵאׁש ֶלָהָבה ְוִרְתָחא 

 ַהְּכֶנֶסת".
"ֲאָבל", ִנָּסה לֹוַמר, "ֲאִני ּפֹוֵעל ַהְרֵּבה ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ְלַמַען 

 ָהִאיִדיְׁשַקִייט".
"ַּבל ִּתְדֹר יֹוֵתר ַּכף ַרְגְל ַּבָּמקֹום ַהֶּזה", ָחַזר ַה"ֲחזֹון ִאיׁש" 

ֵנס ְלָׁשם ַרק ְּבֶהְחֵלִטּיּות, "ַאל ּתֹאַמר ֶׁשָאַסְרִּתי ָעֶלי ְלִהּכָ 
!... ָהַרב צֹוֵדק", הֹוִסיף, "ַרב  ,ְּב'ַמֲעִריב' ּוְב'ַׁשֲחִרית' ֻמָּתר ְל

 לֹא אֹוֵהב ֶׁשִּנְכָנִסים ִלְתחּומֹו ְּבִלי ַקָּבַלת ְרׁשּות".
ִלְתׁשּוָבה ֲחִריָפה ֵמֵעין זֹו לֹא ִצָּפה אֹותֹו ַּתְלִמיד ָחָכם, ְוָיִמים 

ְוָׁשַאל ַהֲחזֹון ִאיׁש ּוא ִנְכַנס ׁשּוב ֶאל ְספּוִרים ְלַאַחר ִמֵּכן ה
.  ַמה ִּפְׁשעֹו ְוַחָּטאתֹו ַעל ֶׁשִהִּגיַע לֹו ָּכ

: "ִאּלּו ָהִייָת ָּבא ְואֹוֵמר ִלי, ֶׁשֵאין ְל ַהֲחזֹון ִאיׁשֵהִׁשיבֹו 
ַּפְרָנָסה ְוַאָּתה ִנְכַנס ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ִּבְׁשִביל ַּפְרָנָסה, ָהִייִתי 

ֶקת 'ְלֵׁשם  -ֵחס ָלִעְנָין ְּבֹכֶבד רֹאׁש, ֲאָבל ִמְתיַ  ִלְגֹרם ְלַמֲח
ָׁשַמִים'? ִּבְׁשִביל ִאיִדיְׁשַקִייט? ְּכֵדי ֶׁשַאַחר ָּכ ּתּוַכל ְלִהְתַּפֵּטר 
ִמן ַהָּצָבא?!... ָהֹיה לֹא ִּתְהֶיה! ַעל ָּכ ַמִּגיָעה ְל 'ָמָנה' ְּגדֹוָלה 

 ְּביֹוֵתר...".
ְדַאג", הֹוִסיף ְלַאַחר ִמֵּכן, "ַלָּצָבא לֹא ְיַגְּיסּו "ְוַאל ִּת 

."...  אֹוְת
ְוָאֵכן, ִּכְדָבָריו ֵּכן ָהָיה, ְּתקּוָפה ְמֻסֶּיֶמת ְלַאַחר ִמֵּכן, ָרָצה 
אֹותֹו ַרב ִלְנֹסַע ְלחּו"ל ְוִחֵּפׂש ַרב ַאֵחר ְּכֵדי ְלַהְפִקיד ְּבָידֹו ֶאת 

ֵּׁשם ִמֶּנֱאָמנּותֹו ֶׁשל אֹותֹו ַּתְלִמיד ָהַרָּבנּות, ּוֵמַאַחר ֶׁשִהְתַר 
ָחָכם, הּוא ִמָּנה אֹותֹו ִּכְמַמֵּלא ְמקֹומֹו, ּוִבְזכּות אֹותֹו 
ַּתְפִקיד, ְּכֶׁשִּנְפַטר ַרב ָהִעיר, ִנְכַנס הּוא ְּבֹאֶפן ִטְבִעי ַלַּתְפִקיד 

 ַלְחֹׁשׁש.ַהָּגדֹול. ִמן ַהָּצָבא, ִמָּכל ָמקֹום, ְּכָבר לֹא ָהָיה ָצִרי 
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  ""שופטיםשופטים""פרשת פרשת  
  ].ב, יח ["הוא נחלתו' ה"

הרי שהנתמך עצמו צריך להשליך את יהבו על , ולתמוך בידי תלמידי חכמים, גם אם העם היהודי הצטוו לעזור האחד לרעהו
אדם חושב  .שכן לעולם אי אפשר לדעת מהיכן תבוא הישועה, בכל צורה שהיא, ולסמוך עליו שישלח לו עזרו ממעל, םהבורא עול
  ...אבל מן העבר השני, ה מוכיח לו שהישועה כבר המתינה בעבורו"והקב, הנה הישועה משתקפת לו מצד אחד-לתומו שהנה

,  המופלגים שבאותה תקופהתלמידי חכמיםהעם אחד , יודעני מעשה שהיה בימי צעירותי :א"הרב יצחק זילברשטיין שליט סיפר
  .ולא היה לו בעולמו מאומה לבד מהסטנדר והגמרא', עץ חיים'ח זה ישב כל היום ולמד בישיבת "ת. ושמו הרב בנימין תפילינסקי
ח זה "מהיכן ישיג ת, נו. ביקש לפנות לאחד הגבירים שיסייע בידו, ולא היתה בידו פרוטה לפרוטה, כשהגיע לפרק נישואי בתו

התקשר הרב תפילינסקי לאחד ממוסדות התורה הגדולים והמפורסמים  ?ינה של גבירים שיוכל לפנות אליהםרשימה זמ
  .וביקש מהם שיתנו לו שמו של הנדיב הגדול שלהם, בירושלים

, כתובתו לאנשים שהוא אינו מכירהם חששו שהנדבן יקפיד על מסירת שמו ו. לא היה דעתה של הנהלת המוסד ההוא נוחה מכך
  .ולא מסרו את שמו של הנדבן, י הכל קינן גם החשש בליבם שהם עלולים להפסיד עקב כךואחר

אך הם מסרו לו , הוא ביקש את שמו של הנדבן הגדול; עד שהחליטו להיענות לבקשתו לחצאין, אבל הרב תפילינסקי ביקש וביקש
  ...שמו של הנדבן הקטן ביותר שלהם

  .ומבקש שיסייע בידו, צבו הקשההרב תפילינסקי מנסח לו מכתב מפורט על מ
ושאל את הנדיב ,  על דלת ביתו של הרב תפילינסקי שהיה מופתע מאוד מהביקורפו ימים אחדים והנדבן עצמו מתדפקלא חל, והנה

  .אמר', הרי הייתי יכול אני לבוא אליך'. מה הריצו לביתו
ומיד אחזור , ובאתי להתעניין מה הסכום הדרוש לך, 'דיבהשיב הנ', ומצבך נגע לליבי, הדברים שכתבת אליי שיכנעוני עד מאוד'

  .'עד הפרוטה האחרונה, לביתי ואביא לך את כל הכסף במזומן
  .ובתוך זמן קצר הגיע עם כל הכסף, והנדיב אכן קיים את הבטחתו, הרב תפילינסקי הנרגש נקב בסכום

ח הראשון שיפנה "החליט שהת,  לה סגולות לריפויוכדי להוסיף, במחלה קשה, ל"רח, בתו של הנדיב ההוא חלתה ?מה התברר
  .יקבל ממנו את כל הכסף הנדרש לו, אליו בבקשת עזרה לנישואי צאצאיו

הנדיב 'והם החליטו לתת לו את ', הנדיב הגדול שלהם'כך יצא שהרב תפילינסקי אמנם ביקש מהנהלת המוסד שיתנו לו את 
המוכן לשלשל את כל , פוך את הנדיב הקטן לאחד הנדיבים הגדולים ביותרה ברצונו יכול לה"אבל התברר לכולם שהקב', הקטן

  ...עכשיו ובמזומן, הוצאות הנישואין
שהעיקר , המסקנה שלנו מכך צריכה להיות. ולבסוף היא באה מכיוון אחר,  חושב שהישועה תגיע ממקום זה שהאדם– ?מה למדנו

  .)עלינו לשבח( רה שהוא יתברך רואה לנכוןבדרך ובצו, שישלח לנו את ישועתו במהרה' הוא לבטוח בה
  ].ג, כ ["אל ירך לבבכם"

הרי שלפעמים , גם אם מהלך מסויים נראה לנו כפשוט וברור. ה מנהל את עולמו"אינו יודע כיצד הקב, יהיה מי שיהיה, אף אחד
 ל אקל לנו יותר לאמץ את לבבנו, כיוון שכך .והגלגל מתהפך לו מן הקצה אל הקצה, מתברר לאחר זמן שלא מיניה ולא מקצתיה

מחשבה  .עבור כל אחד ואחד מאתנו, ולייחל רק אליו מתוך תקווה ואמונה שהוא יעשה את הטוב ביותר עבורנו, אבינו שבשמיים
עשויה להאיר , עולם באופן מוחלט- ולכן אני מטיל את יהבי על הבורא, שאני לא יודע מאומה ממה שעתיד להתרחש, בסגנון כזה

  .שלכאורה אין מהם כל מפלט,  באמתאת הדרך גם למי שנקלע למצבים קשים
ה "שהרי הקב, שבאמת אין לו סיבה לפחד ממאומהומביאתהו לידי הרגשה אמיתית , תחושה כזו מוליכה את האדם בטח בעולמו

  .ומהצרה עצמה לתקן רטיה, יכול לשנות באחת את כל המהלך
  :איש רעננה,  הרב אהרן שמואל זינגרסיפר

, כידוע. במרכז סלובקיה,  נפשות בטחנת קמח שהיתה בין שני הרים8הסתתרנו , שנייהלקראת סיומה של מלחמת העולם ה
ולכן יש להספיק , ביודעם שבעוד זמן קצר אמורה המלחמה להסתיים, ש"בתקופה ההיא התגברה תאוות הרצח של הגרמנים ימ

  .ל"רח, ולהרוג כמה שיותר יהודים
הבחנו מבעד , שי אחדיביום ש, והנה.  מדי יום רכבת עם נוסעים רביםעליו עברה, ם הגבוהים היה גשר רכבתרימעל שני הה

ולאחר מכן , שהו שם כמה דקות, שצנחו סמוך לגשר', אס. אס' צנחנים שהיו לבושים במדי 2-לתריסי הבקתה של טחנת הקמח ב
ולכן כשהם גילו אותנו , םהשניים היו נראים ממש כשני קצינים גרמניי. והנה הם מתקרבים .ירדו לכיוון הטחנה שבה הסתתרנו

  . היהודים8ובעזרת הרובים שבידיהם יחסלו מיידית את , במחבואנו היינו בטוחים שהגיע הסוף
זה עתה הטמנו מוקש בגשר . "'אס.אס'שהתחפשו לקציני , החששות הללו התבדו כאשר השניים גילו לנו שהם חיילים רוסיים

 בבוקר ייסעו כאן ברכבת הקבועה עשרות קצינים 5שמחר בשעה , יע אלינווזאת בעקבות מידע מודיעיני שהג, סיפרו, הרכבת
כך שכל הקרונות יפלו היישר אל הוואדי , ולהסיטה מן הפסים, המוקש היה אמור להתפוצץ ברגע שהרכבת תעבור ".גרמניים

  .וכל הקצינים ייהרגו, שמתחת לגשר
הקרונות התדרדרו ,  בבוקר נשמע פיצוץ עז מכיוון הגשר5בשעה . כן היה, וכפי שאמרו החיילים הרוסיים, הלך לפי התוכניתהכל 

  .נהרגו, ובהם הקצינים, וכל הנוסעים, אל התהום
, תובפקודו של קצין שהיה ידוע באכזריו, בתוך זמן קצר הגיעו למקום אנשי הביטחון וקציני המשטרה החשאית של הגרמנים

. כל האזור היה מכוסה בשכבה גדולה וגבוהה של שלג . כדי לעלות על עקבות המתנקשיםוהחלו לחפש סימנים ראשוניים בשטח
בתוך  .שהיה בשטח הן הפסיעות בשלג של המתנקשים שהובילו מהגשר ועד טחנת הקמח שבה הסתתרנו, והיחיד, הסימן המובהק

ולצד פרקי תהלים שאמרנו כל , ועכשיו כבר היינו בטוחים שזה הסוף, משטרהדקות הקיפו את הטחנה עשרות אנשי ביטחון ו
  .החילונו גם לומר ווידוי, הזמן

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

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

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

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



דופקים בכידוניהם , מגששים כאן ומקשקשים שם, עולים למעלה ויורדים למטה, הגרמנים הארורים מחפשים ומחפשים, והנה
 אפשר היה לשמוע ולהרגיש את הכעס השולט במחפשים על וממקום מחבואנו, וברוביהם על כל הדלתות והחדרים של הטחנה

ויותר . ואל הבקתה שלנו לא הגיעו, החיפושים נערכו במשך שעות ארוכות .הגלויים' סימני הדרך'למרות , שהם אינם מוצאים איש
מה לא פרצו -ל משוםאב,  יהודים מבוהלים עד מוות8, שמאחריה הסתתרנו, הקישו בחוזקה על הדלת הרעועה, הגיעו והגיעו, נכון

ברור  .יבים הקמים עלינוסרנו ביד האובבכי ובדמעות שלא ימ' התפללנו לה, במשך כל זמן החיפושים .אפילו לא ניסו. את הדלת
והרגנו את עשרות הקצינים , לא יהיה להם כל ספק שאנחנו הנחנו את המוקש, והם יגלו אותנו, היה כשמש שאם הדלת תיפרץ

ואינם פורצים את , מכל הכיוונים ומכל הצדדים, מלפנים ומאחור, מלמעלה ומלמטה, ים בחיפושיהםהגרמנים ממשיכ .שלהם
, אלא חדר כעין אכסדרה פתוחה בחלקה העליון, שמעל למקום המחבוא שלנו אפילו לא היה גג, מוסיף הרב זינגר, יצויין .הדלת
  .הם לא גילו, אבל לא .קלות אפשר היה למצוא אותנו- ובקלי

ופולטים מפיהם קללות , עים את הכידונים בכל פינה בטחנת הקמחוקושומעים איך מרוב כעס הם ת, יושבים מכורבליםאנחנו 
אסור לנו לצאת מכאן בלי 'כמה מהם אמרו  .שלהם למצוא את האנשים' ההצלחה-אי'נמרצות המביעות התמרמרות קשה על 

החיפושים  ...'רגו אותנו אם לא נודיע להם שגילינו את האשמיםהמפקדים שלנו יה! אסור. בלי שנמצא את המתנקשים... סחורה
  .נמשכו בין חמש לשש שעות תמימות

, ניסיתי לחשוב האם אפשר להסביר ולהבין באופן טבעי כיצד יתכן שהם היו כל כך קרובים אלינו, במשך כל השנים שחלפו מאז
  .נס גלוי היה לנו. א שליליתוברור שהתשובה הי, ולא עלו על עקבותינו, במשך כל כך הרבה זמן
כדי להיות , שמענו שאחד הקצינים מציע לחבריו להשליך רימון אל תוך חלל הגג של החדר שבו הסתתרנו, לפני שעזבו את השטח

  .אבל בסופו של דבר הרימון לא הושלך, גם יתר הקצינים הביעו דעה דומה. בטוחים שאין שם אף אחד
  !אי אפשר להבין - -  - הם לא נכנסים לחדר, מוןולך תסביר מדוע במקום לדבר על רי

עד שיצאנו , לא גילה דבר – בחסדי שמים – וגם הוא, בעליה של טחנת הקמח, והחלו לחקור את הגוי, הגרמנים לא התייאשו עדיין
  .מהסיפור הזה בשלום

לרגע את מהלך ר ושיעצ, יכל יהוד. ולא רק בתקופת השואה, ניסים גלויים שכאלה התרחשו ומתרחשים לא רק אצל הרב זינגר
אלא שלא תמיד אפשר לראות את . יראה גם אצלו נסים כדוגמתם של אלו, ה מוביל אותו"ויהרהר בדרכים שהקב, מרוצתו בחיים

העולם ועד וכיוון שרק הוא מביט מסוף , לטובה הוא עושה, ה"הבה נאמין בלב שלם שכל מה שעושה הקב .במקום-הניסים בו
  .ק הוא יכול לדעת מה היא טובתו האמיתית של כל אדםאם כן ממילא ר, סופו
אבל זה קורה , ולא בגשר רכבת ובהנחת המוקשים, בוודאי שאצלנו זה לא מתרחש בסיטואציה של גרמנים וטחנת הקמח, כן

הנה ו, ובדרך הטבע אין כל אפשרות להשיגם, לקראת שמחת נישואין של אחד הצאצאים, כאשר נזקקים פעם לסכומי כסף גדולים
שהיה צריך להגיע למקום פלוני , זה קורה ממש לכל אחד מאתנו. ה מגלגל את העניינים בצורה ניסית שהכסף יגיע ויגיע"הקב

והיתה , ולמרות הכל הגענו', וכו, בגלל פקקים גדולים בדרך,  באופן טבעי לא היה שייך כלל לעשות את זה-ושוב, בשעה מסויימת
  ?לא כן. פנה את הכבישים מן הפקקים במיוחד עבורנוה מ"לנו תחושה ברורה כאילו הקב

הרבה יותר יעיל והרבה יותר משתלם יהיה לחשוב כיצד ', לפנות את הפקקים'אז במקום לחשוב על פטנטים שיסייעו בידינו 
  .)עלינו לשבח( ואז הוא לבד כבר עשה ועושה ויעשה לכל המעשים, מותראנו בשללקיים את רצון בו

  ].יח, טז[ "...עריך תתן לך בכל שטריםושופטים ושש"
 לא", הנהג אמר, "מצטער מאוד אני. "פלונית לעיר שיסיעם וביקשה, מונית נהג שעצרה נפשות חמש בת במשפחה שהיה מעשה
 אותך יעצור אם - לך מתחייב אני, מליבך דאגה הסר", הרגיעו המשפחה אבי". למותר מעל אחד נוסע כאן יש, אתכם להסיע אוכל
א את לך אשלם, קנס ותקבל שוטר   ".הסכום מ
- הבין בכביש, בדרך בהיותם ויהי. בנסיעה והתחיל, הנהג שהסכים עד, ללחוץ המשיך האבא, להצעה סירב עדיין שהנהג למרות
 שגילתה מצלמה באמצעות (תנועה שוטרי לכדוהו -? לבסוף קרה ומה. המותר מעל הרבה, הנסיעה מהירות את הנהג הגביר, עירוני
 לפתע מבחין, הדברים כדי תוך. המופרזת במהירות נהיגה בגין שקלים 800 של קנס - ח"הדו בכתיבת והחלו, )הנסיעה מהירות את
 נוסע העלית... מדיי עמוס שלך הרכב, מופרזת במהירות לנסיעתך שבנוסף רואה אני "- הנהג של נוספת בעבירה השוטרים אחד

  ...". למותר מעל נוסעים הסעת בגין, (!)שקלים 1,000 בסך, נוסף קנס עליך יושת וכעת, מיותר
 כפי, הנזק את לספוג עליך כי מבין שהינך בודאי! לי גרמת מה רואה אתה: "כעוסות בפנים האב אל המונית נהג עתה פונה

. מאומה לך חייב שאינני חושבני אך, היקר אחי נעים לא מאוד מרגיש אני: "האב של המעניינת תגובתו באה וכאן!". שהבטחת
, המסוכנת נסיעתך ידי על הנזק את שיצרת הוא אתה... כזה מקרה על לא אך, הנוסף הנוסע על הקנס את לשלם התחייבתי אמנם
  !!".    בתוצאות לשאת עליך, משכך. השוטר לידי נופלים היינו שלא הרי, שצריך כפי נוהג היית אילו

  ...?הדין השניים מבין מי עם -  א"שליט שטיינמן לייב אהרן רבי הגאון מורינו של שולחנו אל המרתקת השאלה והתגלגלה
 מאחר, הקנס תשלום את המונית לנהג לשלם חייב אינו המשפחה אבי, הדין שמן מסתבר כי, השיב א"שליט שטיינמן ל"הגראי
  . נתפס היה לא, בתבונה נוהג היה ואילו, הפרועה נהיגתו ידי על לעצמו שהזיק זה הוא והנהג
  :וכדלהלן, )ב"ע ג"צ דף (מציעא בבא ממסכת, ביותר מעניינת, ראיה כעין ל"הגראי לכך והביא
 שכן וכל, ואבידה גניבה על שחייב, הוא ודינו, עבודתו על שכר שמקבל משום' שכר שומר'ל שנחשב (צאן רועה כי, מובא שם בגמרא
, )פושע גנב או, מוסרח גנב: ביאר י"רש (סריא גנבא: "והפחידו הרועה בו והתגרה, בגנב פגש, )אונס על פטור אך, בפשיעה שחייב
. אבנים וקלעי, מסוכנים כלבים, גיבורים רועים עמנו יש! אותך להרוג נדאג אנו, אותנו לגזול תבוא אם, פלוני במקום יושבים אנו

  !".אלינו להתקרב לך כדאי לא, לך הישמר
  . הבהמות מן חלק וגנב, הרועה לו שגילה למקום הגיע אכן הגנב -? לבסוף אירע ומה
  ?שנגנב הממון עבור הבית לבעל לשלם חייב הוא האם, הרועה של דינו מה: רבא את אביי ושאל
. לאונס נחשב זה שמקרה משום, הנזק על לשלם הרועה פטור אזי, הבהמות מן וגנבו העדר אל ליסטים הגיעו כאשר: רבא והשיב
 זה אין, וליסטים חיה גדודי למקום הבהמות את הרועה הוליך אם אבל, מאליהם הליסטים באו כאשר דוקא אמור זה כל, אמנם
 שהודיע בכך, רבא אומר, שלפנינו במקרה גם, וממילא. זה למקום שהביאן בכך הרועה פשע שכן, כפשיעה אלא, כאונס מוגדר
 חיה למקום בהמותיו את שהוביל רועה כדין שדינו הרי, למקום להגיע אותו וגירה, העדר של הימצאו מקום אודות לגנב הרועה

  !הגניבה בתשלומי הרועה את לחייב יש ולפיכך, וליסטים
, הנהג גם כך', הנזק יוצר'כ נחשב, עדרו אל הגנב את והוביל שגירה שהרועה שכשם, הגמרא מדברי ללמוד נוכל: לשאלתנו ונשוב
 פטור המשפחה אבי ולכן, )הנוסף הנוסע בגין הקנס (הנזק ליוצר נחשב, וללכדו לבא השוטר את במעשיו' גירה'ו, בפרעות שנהג

    .)והערב נא( הקנס מתשלום
  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זבן מרים ויעקב חזנינוריאל ' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות

  ,ל"ז רפאל בן שהין נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ" לע,ל"זר בת כשוו מרת מנסורה נ"לע, ל"זעזיזולה בן שרה '  רנ"לע
  , ל"זנ אלון בן אלברט "לע, ל"זנ חנה אסתר בת יצחק יעקב " לע,ל"זנ לידיה לאה בת רחל " לע,ל"ז נ דוד בן כורשיד" לע,ל"זנ יהודה בן מרים " לע,ל"זנ טובה בת כורשיד "לע

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

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



 
 
 
 

 

 
 

 'בכל שעריךטרים תתן לך וטים ושופש'
 

המורה למה  ,גאון רבי אלעזר נחוםה ,"ראש רבני ירושלים"תמה 
  ?איסור והיתרבומורה , כשהגיע להוראה ברכהלא יברך 

 

למה לא יברכו  ,כשממנים הקהל מרביץ תורה עליהם ,ועוד
בזמן הזה הוא שואף  ,דהיא מצוות עשה למנות שופטים ,הקהל

 ?יםדרבנן מברכמצוה מדרבנן, מכל מקום בוודאי 
 

מה שאומרים משום  הוא הטעם שלא מברכיםשואין לומר 
לחכם אלא מה לו לא ימצא הלכה ברורה, דאין מא ש העולם

 .ודוחק לומר שמינוי הדיינים לא נחשב מעשה .שעיניו רואות
 

, הרי , מדוע הוא לא מברךכל מקום מה נענה בדיין עצמו, מועוד
 !?ב מעשהומשמע שדין חש חז"ל מדברי

 )ה"קבשנת תרבי אלעזר נחום נפטר  -שביעית  "חזון נחום"(                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
הג"ר יהודה לייב פרנק שימש מנהל בתי הדין בתל אביב. פעם 

התרגז, שלף סכין ודקר את אשתו, הבעל במהלך דיון אודות גט, 
 וזינק לעבר רבי יהודה לייב בכוונה לדוקרו. 

בחדר החלה מהומה, צרחות אימים, אחד הדיינים לחץ על כפתור 
ן רבי על הבעל, כפסע היה בי קפץהמצוקה, השומר מיהר לחדר ו

סנטימטרים בודדים היו בינו לבין  -יהודה לייב לבין המוות 
 הסכין.

 
 

לרבי יהודה לייב היו מספר שיעורים קבועים ביום אותם מסר. 
בבית הדין, לא שינה ממנהגו והמשיך בסדר  את עניניו כשסיים

נודע לאשתו, רק כאשר התקשרו מבית הדין  כל הסיפוריומו. 
 להתעניין בשלומו... 

 הגאון רבי צבי פסח)רבינו  של ונכדהיה שליט"א, רבי יהודה לייב פרנק  נו"נידידי ("נר לשולחן שבת" מפי  

  
הגיע לביתו של הגאון רבי שמואל הלוי רבי מרדכי אריאל הרב 
חירופים  ,שמע צעקות סמוך לבית הרבבבני ברק.  וואזנר

נבהל, מי . צעדיואת מיד החיש  ...מתוך הבית פנימה וגידופים
 צריכים עזרה. בוודאי הם מה קורה. יודע מה ארע שם...

 

לא יפה. הרב מאד דיבר  ,אחד הצדדים כעס .היה זה דין תורה
בית בקירות הארבע  ,א נצא החוצהוב' :אדםו אותזנר אמר לאוו

המעיל שלי שמע כבר  - נצא החוצה ,הזה לא שמעו כאלה מילים
 הרה"ג י"א)ידידי ("נר לשולחן שבת" יש"כ ל                              ...'כאלה מילים

 

 
 
 
 
 
 
 

שר התורה, , של כל בני הגולה לפטירת רבן מלאו תשעים שנה ועהשב
 ו"ד' אלול תרפ ,"אור שמח"הרבינו  ,ינסקוהגאון רבי מאיר שמחה מדו

 

 הגאון רבי אברהם משה ויטקינד הי"ד, רבה של 
  נו:, היה דרשן מופלא. מתוך הספדו על רביבוטרימנץ - בלטרומנץ

 

'העיר בלטרומנץ זכתה להיות המגדלת הראשונה של רבינו מאיר 
שמחה. בעודנו נער היה מפליא את לב כולם בתוקף שקידתו. 

עוד זוכרים הם את הגאון בהיותו בן עשר, שכבר  הזקנים בעירנו
כשבני אדם דיברו אליו  הרעים את קולו נפלאות בבית המדרש.

. בעודנו , היה שקוע בלימודודבר מה לא חש כלל כי מדברים אליו
 !'מהלך את האלוקים'בחיים היה 

 

מספרים זקני עירנו על אמו הצדיקה של הגאון רבי מאיר שמחה, 
ה. בימיה היה פה רב העיר צדיק שהיה נרדף המנוחה מרת אסנ

 ונעלב מצד אנשי בליעל ידועים. 
 

בשומעה את מצב הרב כי ברע הוא, לקחה על עצמה את הטורח 
עד שנתברכה מברכות פיהו של  ,והעול למלא את כל מחסורו

אותו צדיק כי תזכה לבן חכם אשר יאיר את העולם כולו באורו 
 ("תועפות ראם")          'ר שמחה!השמח! על שמו נקרא אחר כך מאי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                       'רבי מאיר שמחה היה הגאון של הדור!'היה מרן הרב שך אומר: 
 )"שמושה של תורה"(                                                                                                                                           

 

מרן  ואביש ,ליט"אהגאון רבי חיים קניבסקי שרבינו סיפר 
בירך בשם  "אור שמח"כשראה בפעם הראשונה את ה הסטייפלר

            )"אורחות רבנו"(                                !"שחלק מחכמתו ליראיו"ומלכות 
 

החשיב את צדקותו של רבי מאיר שמחה, ובחודש  "בית הלוי"ה
אלול היה שולח לו שיתפלל עליו. סיפר הגאון רבי יצחק יעקב 

החשיבו, והיה שולח  מבריסק רודרמן שגם בנו, הגאון רבי חיים
שיתפלל עליו ויזכירו  ,לפני הימים הנוראים את שמו ושם אמו

               )"אור שמח"(ה                                  לטובה בתפילות הימים הנוראים.

   
על אילן המחובר לקרקע אלא  האדםאת אין תולים ' כתב הרמב"ם:

יהיה מחוסר קציצה, שהעץ שנתלה עליו נקבר על התלוש, כדי שלא 
 יאמרו זה העץ שנתלה עליו פלוני!ש ,עמו, כדי שלא יהיה לו זכרון רע

 

וכן האבן שנסקל בה, והסייף שנהרג בו, והסודרין שחונקין בהן, הכל 
 . 'נקברים בתפוסת הנהרג, אבל לא בקבר עצמו אלא בצידו

 

מלשון הגמרא וכתב הרמב"ם שינה רבינו  :"אור שמח"ה דייק
'סודרין' לשון רבים, להורות שגם הסודרין שהיו חונקים בהם את 

היו קוברים, אפילו שעל פי  אותםגם  ,הנשרפים שיפתח את פיו
 ו ט')"(הל' סנהדרין ט                                                    לא היתה בזה. םרוב מיתת

 פרשת שופטים
  539גליון 
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 ז ז')"(י ."ובערת הרע מקרבך"
 

שפתחו כולם בדיני נפשות תחילה, ואמרו כולם  סנהדרין גדולה"
חייב, הרי זה פטור, עד שיהיו שם מקצת מזכים שיהפכו בזכותו וירבו 

 א') 'ם הל' סנהדרין ט"(רמב                                         ."ואחר כך יהרג ,המחייבים
 

כולם לחובה, אותו אדם  פסקובית דין ש :"אור שמח"חידש ה
, הלא צריך לקיים 'ובערת הרע מקרבך', נושנידון לא נפטר בדי

 אלא צריך לדונו בבית דין אחר! 
 

דין לדון על פי קבלת העדות של בית הדין הויכולים אותו בית 
הראשון שראו לחובה, דבמה נפסלו העדים, הלא נחקרה עדותן 

 בבית דין. 
 

ו, ילכו לבית הדין הגדול. ואת זה בא ואם גם בית הדין השני יזכוה
ם להגיד, דכיון שבית הדין הגדול חייבוהו שוב אין לדון "הרמב

עליו ופטור, שהרי אי אפשר לדון אחריהם, ואי אפשר להלין את 
 ד ד')"ב ל"ח "דבר אברהם"ועיין שם (                         דינו, ונפטר.                

 
 אודות עגונה מאיר שמחה נורבי תשובתו של

 

. יטאב והותיר את משפחתו בל"הנגר מרדכי ברסלאו היגר לארה
שאל  בהם ,מכתבים רביםאל משפחתו במשך השנים שלח 

 סכומי כסף לפרנסתם.שלח וכן בארה"ב סיפר על חייו  שלומם,ב
 

כי מרדכי ברסלאו נמצא הרוג  בו הודיע ,הגיע מברק מגוי אחדיום 
תרופה על שמו  נמצאו מכתבים מאשתו, ויבגדעל פסי רכבת. ב

 כלי עבודתו. ה ארגזובתא המטען של הרכבת הי .כסףסכום ו
 

אותם שלח מרדכי  ,לאחר זמן הגיעו שני מכתבים מפתיעים
בילינקא, אם ". בראשון נכתב: ביומיים האחרונים לחייו לאשתו

 "...הלילה אהרג, יהיו לך מאתיים דולר הנמצאים בכיס בגדי
 

בילינקא, אם הדבר יקרה זה יקרה "ומכתב שני מפורט יותר: 
בתחנת הרכבת של דנסון בטקסס, שם תחפשו אותי. יש אנשים 

עשיתי החפצים לקחת את חיי, אפשר שאצליח להנצל מהם כי 
שאון גדול בתחנת הרכבת... אם אצליח להתחמק מהם ולעבור 

 ."מרדכי ברסלאובעלך בשלום אסע מאמריקה. ממני 
 

ב לפשר הדבר: "שה שלחה מכתב לאחיה שגר אף הוא בארהיהא
 '?האם הוא יודע מי הם האנשים אשר רדפו ורצחו את בעלה'
 

לפי דעתו אם רצו  לא היו דברים מעולם! – ם"השיבה להד חיהא
 אדם וא לא היההיה מספר על זה למישהו, הרי ה בעלהלהורגו 

וחוץ מזה, הרי בסופו  .כאןלו מכירים  יש בודד, הוא לא גר ביער,
מ מתחנת הרכבת בה "של דבר הוא נהרג במרחק שלש מאות ק

עצמו את הוא הפיל  ,.. אלא כפי הנראה לו.ציין שיהרגוהו
 ,מראש באופן מסודר איבד עצמו לדעת ,מהרכבת בכוונה תחילה

 שיחפשוהו וימצאוהו.  כדי וכל המכתבים היו מתוכננים
 

 :להיתרהשיב רבי מאיר שמחה 
 

כאן נמצא כאן היה. ואין  –אנו יודעים שהוא היה ברכבת הזו 
ים שלא דברלחוש שמא השאיל את בגדיו, כי ברשותו היו 

. וכן, מהמשאילים אותם, מכתבים, תרופות, כלי עבודתו וכדו
 מתאים לסכום שהזכיר במכתבו.די בכיסו  נמצאסכום הכסף ש

 ואין לחוש לגניבה, גנב ודאי היה זורק את המכתבים לאשפה.
 

את  יםאקורכאשר  ,חזקת חיים, יש לומר ויש לשומה שהעירו 
. אדם "חולי הרעיון"שהוא נפגע ממיד  יםמכתביו האחרונים, רוא

כזה בכל הדברים הוא בעל שכל בריא, רק נכנס בו פחד בדמיונו 
 אלה.  מיםיומחפש להמית עצמו, דבר שנתרבה ב

 

הסיר ה' "על הפסוק  שבת עה:) "קרבן העדה" ,"פני משה"( וכדברי הירושלמי
זה  'ונתן עול ברזל על צוארך' א"דאר ,רעיוןה ז "ממך כל חולי

 ,זו המחשבה והדאגה אשר אדם משים אל לבו הרבה - "וןרעי
  .בו כפחד האויב וכיוצא ,שכל החלאים תלויים בהרהורים רעים

 

הורעה לגמרי,  הםכבר כתבתי שחזקת החיים שלובאנשים כאלה 
כי נמאסו עליהם החיים מאיזה דמיון  ,אנשים כאלה יבקשו קבר

 !וא אשר נקבע במוחםואו פחד ש
 

ומר א הייתיולולא שחושש אני שישחקו עלי בבית המדרש... 
כמעשה  ,שחולי זה שנכנס במוחו הוי סכנה יותר מנשיכת נחש

י נחש' ומת, והלכו ולא נאחד שאמר 'נשכב ,ראגמשהובא ב
 )ועיי"ש ת ד'"ב שו"ח "חידושי רבנו מאיר שמחה"(                                הכירוהו. 

 

שלא עיינתי כעת, כי כותב אנכי "נו: יוסיף רבהבסוף התשובה 
                      (שם)                                           "בלילה בלא שום עיון בספר כלל!

בהיותו בן שבע היה בקי בכל התנ"ך!  :ילד פלא היה שמחה מאיר רבי
 בן תשע ידע סדר נזיקין וחצי סדר נשים עם רש"י ותוס' על בוריין!

 

 התנ״ך מתוך הרמב״ם לפסקי מוכיןיס רבות פעמים ביאהרבינו 
 

ומה וכד בסיף או בסכין עבדו את שהמכה לי אהיר" :כתב הרמב"ם
 לאחר מת אפילו אלא, יומיים או יום בדין אינו ,ומת למיתה ואמדוהו

 אלא להכותו ותרש נתנה שלא, 'בשבט' נאמר לכך, עליו נהרג שנה
 )״דב' י רוצח 'הל(                                           ."בהן וכיוצא רצועה מקל, בשבט

 

 )י״ד כ״ג( .תכנו״ בשבט ״אתה, משלימ לכך ראיה שמח״ ״אורה הביא

 
לפי  ,אחד הדברים שהעושה אותן אי אפשר לו שישוב בתשובה גמורה'

 שור האוכלשהם עוונות שבין אדם לחברו ואינו יודע חברו שחטא לו ... 
 )עיי"ש (הל' תשובה ד' ג'  ', אלו בני אדם אומללין הן ...ואלמנות ויתומים עניים

 

שונה שור באות ר' ואינו  שהוא דומה' וכתב: הרמב״ם על שיגה הראב״ד
אלא שוד באות ד', כלומר, שהוא דוחק אותם בחובו עד שמחליטין לו 

                  (שם). 'קרקעותיהן בפחות או את המטלטלין שלהם ואומר שלי אני נוטל
 

נאמר  באיוב'. חיים אלוקים דברי ואלו אלו' רבי מאיר שמחה אמר:
, הרי זה כדעת (כ"ד ג') "חמור יתומים ינהגו יחבלו שור אלמנה"

ובפסוק ט' נאמר "יגזלו משוד יתום ועל שור ברי"ש.  ,הרמב"ם
 שם) "אור שמח"(    שור בדל"ת. ,עני יחבלו", הרי זה כגירסת הראב"ד

 
תנו לנו אחד מכם ונהרגנו ואם לאו נהרוג כולכם,  'אמרו עובדי כוכבים

יהרגו כולם ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל. ואם יחדוהו ואמרו תנו 
 יסודה"ת ה' ה')  הל'(               .'לנו פלוני, אם היה מחוייב מיתה יתנו אותו להם

 

שבאו אנשי יהודה לתת את שמשון בידי  מה כתב ה"אור שמח":
א היה חייב מיתה, כי היה מסכן רבים, כעוסק הפלשתים אף של

 (שם)  לכן נתנוהו בידי פלשתים. ,)ה א(חו"מ תכ" שדינו כרודףבזיופים 

 
צורר היהודים עברה  ,קיסר רוסיה ,במות אלכסנדר השלישי

הרינה בתפוצות ישראל. רבי מאיר שמחה בתור רבה של דוינסק 
האבל... מללכת וכך פתח: "טוב ללכת אל בית  נאלץ להספידו...

אל בית המשתה", בהדגישו מקרא זה הדגשה יתירה, ציבור 
 רבנו מאיר שמחה כהן") מרן ("      השומעים הבין היטב מה ירמזון דבריו...

  
 לכבוד תחילת זמן אלול

 

היה זה ' סיפר הגאון רבי משה מרדכי חדש, זכר צדיק לברכה:
חברון החליטו שלא ישיבת  -הישיבה בקיץ שנת תשי"ז, בהנהלת 

מספיק חודש אלול להכנה לימים הנוראים, צריך להתחיל לפני 
ולפיכך בין  ,ראש חודש. קבעו שזמן אלול יתחיל בכ"א אב

 הזמנים יתחיל בראש חודש אב. 
 

'הבחורים יכולים להתחיל  -תלו את החלטתם במודעה בישיבה 
 אב'.את בין הזמנים בר"ח אב, וחייבים לחזור לישיבה בכ"א 

 

הבחורים נשארו בישיבה עד ט' באב. כיון שכך חששו בהנהלה 
 שהחלטתם לא תתממש והבחורים יחזרו לישיבה בר"ח אלול. 

 

ביום כ"א אב נפטר קדוש ישראל, רבי אהרן מבעלז. בעקבות 
ההלוייה היתה "התעוררות" של הבחורים ואחרי ההלוייה 

 הבחורים הגיעו לישיבה.
 

אמרו 'אי אפשר להרוג  -לשנה הבאה חזרו לזמנים הרגילים 
 ("נר לשולחן שבת" יש"כ להרה"ג י"ו)  אנשים בשביל סדרי הישיבה!'             

 
על לשון היו שתמהו  )ח"י(י"ז  ."והיה כשבתו על כסא ממלכתו"

   ?'כשבתו'הלשון ומהו  'לומר 'בשבתוצריך שהיה הפסוק הזה, 
 

הנה אומרים 'השועל ביום בו נהיה מלך  אמת":ה"אמרי  פירש
תתכופף אליו'. מדוע נקטו שועל דווקא? אלא שועל הפיקח 
שבחיות יודע לנצל את ימי ממלכתו ומחוקק בהם חוקים שיועילו 
לו גם לאחר שיודח ממלכותו. יש לומר שזו כוונת התורה באומרה 

ו יושב שם 'כשבתו', היינו, שכל ימי מלכותו יהיו כיום שבתו, כאיל
 יום אחד, שינצל אותם כהוגן.

 

נצל ילהיות כמו השועל,  הוא'חתן דומה למלך', לכך צריך  ,והוסיף
 ("נר יהושע")                                 שישאר לו מכך לכל חייו. כדי ,יותרש מהכ

 

 ")לשולחן שבת ("נר! ומעשים טובים לתשובה לימי אלונזכה כולנו לנצל את 



 

 
  שבת שלוםם

 
 

  
 

 

  דבר העורך
של חודש אלול  בתחילתונקראת בכל שנה שופטים, פרשת 

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

ֲאֶׁשר  ִּתֶּתן ְל ְּבָכל ְׁשָעֶריֹׁשְפִטים ְוֹׁשְטִרים "בפרשה:  פותחת
  ."ֵתן ְל ִלְׁשָבֶטיי נֹ קֶ ה' ֱא

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

אדם חייב לשים משמר ולהציב שופט ושוטר בכל אחד 
ים לא יסתכלו במה ילהשגיח שהעינ ,דהיינו ,משערי גופו

ם לא ישמעו מה שאסור לשמוע יאזנישאסור להסתכל, ה
 והפה לא יהא כהפקר, לא בדיבוריו ולא באכילתו. 

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

 זה נרחיב הרחמים והסליחות, בעלון חודש אלול חודש ,כאמור
 .במשמעות של חודש אלול

: (פרק מו)בפרקי דרבי אליעזר תניא : )סימן תקפ"א(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  ָלה"עָ  :(תהלים מז, ו) שופר, שנאמר
ִהְתִקינּו ֲחָכִמים ֶׁשְּיהּו ּתֹוְקִעין ְּבֹראׁש ֹחֶדׁש ֱאלּול ְּבָכל ָׁשָנה 
ְוָׁשָנה ָּכל ַהֹחֶדׁש, ְּכֵדי ְלַהְזִהיר ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֶׁשַּיֲעׂשּו ְתׁשּוָבה, 

ַעְרֵּבב ֶאת ּוְכֵדי לְ  ,ִיָּתַקע ׁשֹוָפר'' וגו' : ''ִאם(עמוס ג, ו) ֶׁשֶּנֱאַמר
כל בוקר וערב, אחר  (בשופר) ַהָּׂשָטן. וכן נוהגים באשכנז לתקוע

בסליחות, שכאמור ואילו הספרדים נהגו לתקוע  התפילה.
 הספרדים התחילו להגיד מתחילת חודש אלול.

יום הכיפורים הימים שבין ראש חודש אלול לוכל ארבעים 
הכפורים  הללו היו ימי רחמים ורצון לכל עם ישראל. וביום

נתרצה הקדוש ברוך הוא לישראל בשמחה, ואמר למשה 
''סלחתי כדברך'', ולכן הוקבע יום הכפורים ליום מחילה 

ימי הרחמים והסליחות', ' מים נקראיםי, אותם 'סליחה וכפרה
  .ל הבורא יתברךא ימי קירבה מיוחדים מאוד וכי אל

הימים מראש השנה עד יום הכיפורים נקראים 'ימי הדין 
 ה לעשור הם ימי דין.ֵּכסֶ הרחמים', כי הימים שבין ו

הרמז על ימי הרחמים והסליחות נמצא בפסוק בשיר השירים 
 יודי"ם, 4, וסופי תיבות אלולי", ר"ת לִ  דֹוִדיוְ  דֹוִדילְ  ִניאֲ : "(ו, ג)

 .ימים, שמראש חודש אלול ועד יום הכיפורים 40שהם כנגד 
 . ..."ַׁשִּניםַּבּׁשוֹ  ָהֹרֶעה" כתוב: המשך הפסוקב
הקדוש: בשושנה יש י"ג עלים (כותרים),  זוהרתוב בכ

י"ג מידות אלו, הם מקור  של רחמים. המרמזים לי"ג מידות
התשובה. שהקב"ה נושא עוון ועובר על פשע, והשפעת 

מר"ח  ותרחמים אלו שורשם בי"ג מידות של רחמים, שמתגל
לול, זאת אומרת, שהחל מר"ח א אלול ועד יום הכיפורים.

 נפתחים י"ג שערים בשמים, שנקראים שערי רחמים.
: אלול כולו רחמים (ליקוטים, סוף ספר יצירה) אהגאון מוילנכותב 

 , שהקב"ה מוכן לקבל פני שבים.'והוא דרגה ד'חסד
(ביקורת עצמית), ננצל את הימים הללו לעשות חשבון נפש 

כדי ים ואף) (עיניים, פה, אוזני ת על השעריםְׂשאֵ ר ְּבֶיתֶ ונשמור 
לבוא מוכנים ליום הדין הקרב ובא, כדי לזכות לשנה טובה 

 ומתוקה.

 
 
 

 

 
 

 

 

 

    תוכן ענייני הפרשה - ׁשְֹפִטים
 , ומצוֹות הדיינים.מצוות מינוי שופטים ושוטרים .א
 נטיעת אילנות ליד המזבח, ואיסור בניית מציבה. איסור .ב
 .למזבח בעל מום עֹוֵבר תאיסור הקרב .ג
 ה לעובד עבודה זרה.מצות סקיל .ד
כשיש ספק, יש לשאול את הסנהדרין, והריגת דיין  .ה

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

 בארץ ישראל.
 זרוע לחיים קיבה, תרומה, וראשית הגז. -ות כהונה מתנ .ח
(וברגל כל ת הכהנים במקדש. מצות סדר משמרות עבוד .ט

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

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

 .מצוה לשמוע בקול נביא, דיני נביא השקר, ועונשו .יא
 .ת רוצח במזיד בבית דיןלרוצח בשוגג, והריג ערי מקלט .יב
 .איסור השגת גבול בארץ ישראל .יג
 מצות עדות, עדים זוממים ועונשם. .יד
 מצוה שלא לירא מפני האויב, אלא לבטוח בקב"ה.  .טו
מצוה למשוח בשמן המשחה, כהן שידבר אל העם  .טז

 בצאתם למלחמה, וסדר היציאה למלחמה. 
מצוה ורשות, שאלת שלום בעת מלחמה,  דיני מלחמת .יז

 מות, ואיסור הפסד והשחתת עץ.החרמת ז' או
            .(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"לכותב האר"י 
 אלול ועד אחר שמחת תורה ודשחאש כ"ז שבתהלים מר

דבר יום ביומו, מובטח  )ערב ובוקר ',מיכאל'כמנין  מיםפע 101(סה"כ 
שמוציא שנותיו בטוב ויערב לו. ואפילו גזירה רעה כתובה על 
האדם מן השמים, יכול לבטל, ומעביר מעליו כל המקטרגים, 

, ומבטל מעליו כל גזירות קשות (דברים רעים) מרעין בישין
זה יכניע כל זכאי בדין, וע"י  (ברחמים) ורעות, ויוצא בדימוס

המקטרגים, כי מר"ח אלול נפתחו י"ג מקורות של י"ג ְמִכיָלן 
יש י"ג  זהְּדַרֲחִמין, והם מתגלים ומאירים למטה, ובמזמור 

 ,, וע"י שאומרים אותושם של רחמים - ה"שמות הויפעמים 
 אנחנו פועלים בשמים, לביטול של מקטרגים.

 

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

 חג הסוכות. מרמז על - "ְּבֻסֹּכה
את המזמור לאחר תפילת בני עדות אשכנז נוהגים לומר 
רובם  ,ובני עדות ספרד שחרית ולאחר תפילת ערבית.

 .תפילת שחריתלאחר  השנה ימות כלב המזמוראומרים את 
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ְהֶיה" ִמים ּתִ  (יח, יג) ה' אלוקיך" ִעם ּתָ
לשוב  ראוי) והיינו: 910(= תשרי" בגמטריא תמים תהיהה"

בתשובה בימי אלול כדי שתהיה תם ושלם בחודש תשרי 
 ]אפרים זצ"ל רבינו[. בימי הדין הבאים עלינו לטובה

מסדר את  ב"ה, הקמאדם תמיםיוצאת  שהתפילהכמו כן כ
שהתמים הופך  שבטעות הוא , למרותים שלו לטובההמיל

זצ"ל,  הבעל שם טובאת משמעות המילה, כמו שמסופר על 
דיו בערב ראש השנה שצוחק. התפלאו מה ישראוהו תלמ

לרבם לצחוק בשעה כזו מתוחה? אמר להם, דעו שנגזרה 
גזירה על נשות ישראל המעוברות שהשנה יפילו נפלים, 

גזירה לא הצלחתי. וכעת וככל שהתאמצתי לבטל את ה
נתבטלה הגזירה בגלל תפילתו של אדם צדיק תמים 

, ובכך מברך הנשים אמר השניםלומר מברך שבמקום 
 נתברכו כל המעוברות שבעם ישראל שילדו בנים בני קיימא.

, שעושה כן בטעות ובתמימותלמי  ,שכל זה ,אולם יש לציין
שו כפול עונ ,אבל מי שיודע לקרוא ואינו מדקדק בתפילתו

סימן  ,ממי שאינו מתפלל כלל, כי אם כבר הוא מתפלל
שהוא הגיע להכרה שהוא מחוייב בתפילה ומדוע הוא מזלזל 

 ['לבוש יוסף']בכך... 
 

לא למד תורה מקטנותו, אבל שמעשה ביהודי אחד כפרי 
ירקות  עגלה עם פעם בשבוע היה מביא .היה בעל אמונה

כל שכרגיל ומצא  בא לעיר ,מהכפר לעיר. והנה פעם אחת
החנויות סגורות ואפילו ילד אחד לא נמצא ברחובות ולא 

הלך באותו כיוון  .ידע מה קרה? רק שמע קול של בכיות
מלא מפה לפה וכולם בוכים,  ,בית הכנסת הגדולשוראה 

שני  כבר שאל מאחד מה קרה? אמר לו אין אתה יודע? הלא
וא כל ישראל בתענית ומבקשים מהקדוש ברוך השימים 

שבאותה  ;שיבטל מעלינו הגזרה הזאת, והגזרה כך היתה
העיר היה כומר רשע גדול ורצה לנקום מישראל על ידי 

א ישיוצ רבותקש ממנו יעלילות דברים ובא לפני המלך וב
המלך כרוז כזה בעוד שבוע ימים, אם יש חכם בישראל 
שיעמוד לפני המלך ביום פלוני, ובשעה פלונית, ושם על יד 

ש שאלות, אבל ווד כומר אחד שרוצה לשאול שלהמלך יעמ
והעונה גם כן צריך  )בפנטומימה(בלי דיבור רק ברמזים בלבד 

רוש יסכנת ג ,להשיב לו ברמזים, ואם לא יצליחו היהודים
 את ששמע הכפריכמרחפת עליהם וזוהי צרה גדולה. 

 - הדברים האלה, רץ אל הרב הקדוש הזקן בתוך בית הכנסת
דמעות ורוחו מלאות בופניו  ,בתפיליןו בטלית מעוטרשהיה 
אתם כל כך מצטערים?  דועכבוד הרב, מ :אמר לו שפלה.

אני הולך תכף ומיד אל המלך ואני אשיב לכומר,  'בעזרת ה
כששמעו הבכיות ותלכו הביתה. תסיימו את התפילות ואתם 

אבל  'לא נורמלי'.חשבו אותו ל ,הרב וכל הציבור את דבריו
 ,באמצע הדרך .אל המלך ותרילה שלו ישנסע בעג הלז הכפרי

תמכור לי חתיכת  ,תעשה לי טובה :אמר לוומצא יהודי אחד 
היהודי נתן לו ככר גבינה לבנה  .גבינה כשרה בגלל שאני רעב

  הגיע לארמון.בחיקו ו הניחההכפרי ו
כנס בגלל מראהו הפשוט, ילה ושומרי הארמון לא נתנו ל

 לא יעלה על הדעת... ,כנס למלך בלבוש כזהילה - בכל זאת
אותו הרגע נכנס בוהתפתח בין השומרים ובינו צעקות, 

אותו הכומר ושאל ממנו מה אתה רוצה יהודי? אמר לו 
, הוא מוכן להשיב על בשם היהודים שהוא בא לתת תשובות

 ,צחק הכומר, ואמר לו אם אתה חכם ונבון .כל החכמות
ענה  !?הלא הבגדים מכבדים את האדם ?איפה הכבוד שלך
בין היהודים כך הוא. תכף הודיעו למלך  !לו זה לא עסקך

שבא עגלון יהודי ורוצה להשיב את השאלות, אבל לא נאה 
להכניס את היהודי הזה בבגדים סרוחים, שלח לו המלך 

, שלחוהו לבית המרחץ, אך היה איתן בדעתו בגדים נקיים
שיכול  ,בדעתו חשבהמלך  להשאר עם בגדיו, וכך עשה.

ת שבאמת הוא פיקח גדול רק שמראה את עצמו להיו
כנס עד הפתח ולא יותר, כי לא יהמלך נתן לו לה .כטיפש

והמלך  ,כבוד למלכות להכניס אותו כמו שהוא, והכומר
עמדו מרחוק עם כל גדולי המלכות שהתאספו באותה שעה 

כשנכנס היהודי עד הפתח  .לראות מה השאלה ומה התשובה
אמר לו  ,עוזבידי המלך בגאוה ווראה את הכומר עומד על 

הכומר  הראשונה, לשאלה עתה. 'דע מה למעלה ממך'היהודי 
הוציא שתי אצבעות ממול היהודי. והיהודי הוציא אצבע 

השביע המלך לכומר  .פני הכומרהתכרכמו אחת ממולו, 
ד לי את האמת מה שאלת ומה ענה לך? אמר ישלא ישקר תג

 (אלוקים)רשויות שני  אני אמרתי לו שיש ;לו הכומר למלך
  !אחד בעולם קיםבעולם, והוא ענה לי שיש אלו

הכומר הראה ליהודי חמש אצבעות פרודות  :שאלה שניה
אמר לו המלך מה  .אחת מהשניה, והיהודי הראה לו אגרוף

זה? אמר הכומר למלך רמזתי לו אתם אומרים שיש אלוה 
אחד בעולם למה אתם מפוזרים? ענה לי שעתידים להקבץ 

  !על מקום אחד זהו האגרוף
בשאלה השלישית לקח הכומר בקבוק יין אדום הראה 
ליהודי מרחוק, כשראה היהודי את היין האדום תכף הוציא 

כר הגבינה הלבנה והראה לו, ראה המלך ימכיסו את כ
את הכומר המלך  ציוה אבד את הכרתו,שהכומר הולך ומ

ן אדום אמר לו הכומר אדוני המלך יישיפרש את הדברים. 
זה דם, אמרתי לו אתם שפכתם דם נביא שלכם בתוך בית 
המקדש, ואיך תתקבצו כמו שאתה אומר? והוא הראה לי 

ִאם ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ַּכָּׁשִנים " :ישראל גבינה לבנה, כתוב בתורת
, אותו הרגע שמח המלך ביהודי ונתן לו מתנה "ַּכֶּׁשֶלג ַיְלִּבינּו

 הגונה ושלח אותו. 
, על המעשה שהיה אתמול, בעתונות יצא דבר המלךלמחרת 

זה  ,ופתאום בא אחד ועתון בידו ואמר לרב: אדוני הרב
הנה כתוב בעתון שאלה ראשונה  ...העגלון שהיה פה אתמול

הוציא כרוז שהיהודים זכו והמלך כך וכך והשניה והשלישית 
 שלח הרב .כף הפסיקו את תעניתםיונתבטלה הגזרה. ת

גיע אליו. וכשהגיע הכפרי לרב, היו נוכחים כפרי שיל לקרוא
לשמוע את תשובותיו כדי  חשובים,כעשרים רבנים סביבו 

ידידי, תגיד לי שאלה  ., הס התנוסס בין הקהלהכפרישל 
ראשונה מהכומר מה היתה? אמר לו הוא הראה לי שתי 
אצבעות, אני הבנתי שרוצה להוציא ממני שתי עיניים, ואני 

שיבין שאני לא פחדן כלומר, באצבע  הראתי לו אצבע אחת,
כך  ...אחת אני מוציא את שתי עיניו. התחילו כולם לצחוק

לא היה כתוב בעתון. הבינו שזה היה באמת נס. המשיך תגיד 
לי מה היתה השאלה השניה? הראה לי חמש אצבעות, רצה 
לתת לי סטירה ואני הראתי לו אגרוף. אם תרצה לתת לי 

וכולם פרצו . ךיאשבור לך את שינ אני ,סטירה באגרוף שלי
צחוק. אמר הרב: טוב, השאלה השלישית מה היתה? אמר ב

לו הכפרי: כמדומה לי שפחד ממני, הלך והביא בקבוק יין. 
אני ידעתי שרוצה לפייס אותי ואני נתתי לו גבינה לעשות 
שלום בינינו. קם הרב ונשק את מצחו. הבינו כל הרבנים 

רק  ענה להם,ותו, למדת תורה? שאלו א !שנעשה נס על ידו
מניח טלית ותפילין ואומר שמע ישראל וצועק ואומר דע מה 

 למעלה ממך וממנו אני ירא כך למד מבית אביו. 
ובכל דרכיך  ",אלקיך 'תמים תהיה עם ה: "נמצאנו למדים

']אהבת חיים[ע"פ '                                                        . ...דעהו

 דהים...ור מסיפ



 

 

ָכל" ן ְלָך ּבְ ּתֶ ָעֶריךָ   ׁשְֹפִטים ְוׁשְֹטִרים ּתִ  "ׁשְ
 והקשר ליום הדין

ראש השנה יום דין ברחמים " :)ויקרא כג, כג( כותבהרמב"ן 
 ."ויום הכפורים יום רחמים בדין

הוא יום ראש השנה אומר: ) טז אש השנהמסכת ר( 'יהושע פני'ה
באותו יום  .)יום דין לכל הנבראים( דין הגמור לכל באי עולם

יושב הקב"ה ודן עם פמליה שלו, שהם השרים העליונים, 
ָרִאיִתי ֶאת ה' יֹוֵׁשב ַעל ִּכְסאֹו " )יח, יח ':דברי הימים ב(דכתיב 

. דהיינו, "ְוָכל ְצָבא ַהָּׁשַמִים ֹעְמִדים ַעל ְיִמינֹו ּוְׂשֹמאלוֹ 
ימנים לזכות והמשמאלים לחובה. ביום הדין של הקב"ה, יהמ

על כסאו, וכל צבא השמים עומדים מימינו  הוא יושב
ומשמאלו. ימין למסנגרים ושמאל למקטרגים. היות וזה יום 
דין והם יושבים מימינו ומשמאלו, זה יום של חרדה גדולה. 

א " )עמוס ג, ו(על זה נאמר  ִאם ִיָּתַקע ׁשֹוָפר ְּבִעיר ְוָעם 
חרדים  כךוכיון שרוב העולם בינוניים, לכן משום  ".ֶיֱחָרדּו

? משום מדועין, לכן אנשים מאוד חרדים מיום הד חוששים,ו
תובעים  ,שהשרים המשמאלים והמקטרגים מעכבים על ידו

 . לפרטי פרטים..חשבון עם האדם עד באת מידת הדין לבוא 
שהוא עת רצון ויום סליחה  ,מה שאין כן ביום הכיפורים

ליחה סומחילה שנתרצה הקב"ה למשה, לקבוע אותו ליום 
שטן ביומא  :).יומא כ(מסכת מו שאמרו חז"ל וכפרה לדורות, וכ

ביום הכיפורים  ;, פירושדכיפורי לית ליה רשותא לאסטוני
בו  מתקייםאותו היום אין רשות לשטן לבוא ולקטרג. וב

ביום  -ְוִנְׂשַּגב ה' ְלַבּדֹו ַּבּיֹום ַההּוא : ")שעיה ב, יא(י הפסוק
 לבד.הכיפורים יושב הקב"ה בדין 

"ראש השנה יום דין ברחמים ויום הכפורים יום ( הרמב"ןוהנה דברי 
שנאמר:  שופטיםפרשת נו לפרשת קשורים ,)"רחמים בדין

 . "ְּבָכל ְׁשָעֶרי ְלֹׁשְפִטים ְוֹׁשְטִרים ִּתֶּתן "
ְל ֹׁשְפִטים ְוֹׁשְטִרים ִּתֶּתן " :נאמר , מדועשואלים המפרשים

 'תתנו לכם'צריך לומר ֹׁשְפִטים ְוֹׁשְטִרים  היה "?ְּבָכל ְׁשָעֶרי
 . ְׁשָעֶריךְּבָכל  ִּתֶּתן ְּבָכל ְׁשָעֶרי או ֹׁשְפִטים ְוֹׁשְטִרים

פירוש? מה  "...ֶצֶדק ֶצֶדק ִּתְרֹּדף": )כ(בהמשך אומרת התורה ו
בידוע שישנן המון פירושים, ננסה לעמוד על פירוש אחד 

 מים הנוראיםלקראת היהכנה נוכל לקבל שבעזרתו 
 הנמצאים בפתח.

יום ראש השנה הוא יום דין, ודין קשה. עד שבספרים 
קשיא ויום  אהקדושים כתוב, שיום א' דראש השנה הוא דינ

 רפיא.  אב' דראש השנה, הוא דינ
על אומר הרמב"ן  ?די לזכות בדיןאם כן כדאי לעשות כמה 

אם  - הקנה דברי ר' נחוניא בןאת  ",ֶצֶדק ֶצֶדק ִּתְרֹּדףהפסוק "
רצונך להינצל מן הדין, תיקח את מידת הצדק שלך, ותבדוק 

ל את ישהקב"ה יפעזאת קודם ואת עצמך לפני ראש השנה 
מידת הצדק שלו. כי מידת הדין של הקב"ה, היא מידה קשה, 

בתפילות ראש השנה  ,על כןמעטים יכולים לעמוד בדין. 
 ."מי יצדק לפניך בדין"אומרים: 

", ְּבָכל ְׁשָעֶרי ְלֹׁשְפִטים ְוֹׁשְטִרים ִּתֶּתן " -ל אומרים לנו חז"
דין  -נפש  קח את עצמך, ותתחיל לעשות חשבון דהיינו,
ה הזאת, האם עמדת בהבטחות מה עשית בשנ וחשבון

ואז, הוא לא תמיד עונה תשובה חיובית  ?!שהבטחת
 לעצמו... 

 :יבוא ויאמר הוא עצמו באמת טובת מבקש את הואאם אך 
ריבונו של עולם, בדקתי את עצמי ואני לא בסדר. ריבונו של 
... עולם, אני יודע שהשנה הזאת לא עברה עליי כמו שצריך

  נפש... עם עצמו ועושה חשבוןכזה יושב  אדםהרי 
ָאַמר ַרִּבי " :)דברים רבה, פרשה ה, אות ה(המדרש והנה אומר 

ן ַהִּדין ַנֲעָׂשה ְלַמְעָלה, ְוִאם ֱאִליֶעֶזר, ִאם ַנֲעָׂשה ַהִּדין ְלַמָּטה, ֵאי
פועל כך אדם ש. "א ַנֲעָׂשה ַהִּדין ְלַמָּטה ַהִּדין ַנֲעָׂשה ְלַמְעָלה

, הלוי ממיר אומר ר' ירוחם על כך ,ועושה דין וחשבון לעצמו
אין לך סנגוריה גדולה מזה, ליום  -נתתי לך מחילה של זהב 

"ריבונו של בא ליום הדין, ומודה במעשיו  דםאכשהדין. 
עולם, אני יודע שנהגתי לא כשורה. אני מקבל על עצמי 
לתקן מעשיי"... אין ספק שהקב"ה ישמע לבקשותיו ויחון 

כי בתוך הדין הגדול שיש ביום ר"ה אותו בדין ובזכות זה, 
הוא הצליח לעורר את מידת הרחמים מתוך דין עצמי שהוא 

ארבעים דברי רש"י, בפרשת עקב, שב וידועיםעשה לעצמו. 
מרום, היו אלה ימים של יום האחרונים שעלה משה רבינו ל

 מצד הקב"ה עם כנסת ישראל. ורצון  התפייסות
ארבעים הימים הראשונים, שהסתיימו להם ביום י"ז בתמוז, 
היו ימים שבהם היה משה רבינו בהר, ארבעים יום וארבעים 
לילה, ובמשך אותם ארבעים ימים, למד את התורה, עד 

י"ז בתמוז, נתן לו הקב"ה את הלוחות ואמר לו לרדת שביום 
אל העם, עקב עשיית העגל וכתוצאה מכך, נאלץ משה 

 לשבור את הלוחות.
יום למחרת, י"ח בתמוז, עלה משה רבינו למרום בפעם 

ָוֶאְתַנַּפל ִלְפֵני ה' ָּכִראֹׁשָנה ַאְרָּבִעים יֹום " :)דברים ט, יח(השניה 
א ָׁשִתיִתיְוַאְרָּבִעים ַלְיָלה לֶ  א ָאַכְלִּתי ּוַמִים  משה  -" ֶחם 

רבינו מבקש רחמים על כנסת ישראל. אותם ימים, היו ימים 
 רצה לכלות את העם. הקב"המידת הדין מתוחה וה תשהי

, אמר הקב"ה למשה (ערב ר"ח אלול) ביום כ"ט לחודש אב
 "...אֹׁשִניםְּפָסל ְל ְׁשֵני לּוֹחת ֲאָבִנים ָּכִר : ")דברים י, א(רבינו 

משה רבינו למרום בפעם  ובראש חודש אלול, עלה
השלישית, וחז"ל אומרים שאותם ימים, היו ימים של 

הקב"ה  -התפייסות, רצון וסליחה, ורש"י מוסיף "בשמחה" 
 התפייס עם כנסת ישראל בשמחה. 

מאז, הימים האלה הפכו להיות ימי רצון אצל עם ישראל, ו
נזכה בע"ה בדין ביחד והכיפורים.  החל מר"ח אלול, ועד ליום

עם כל בית ישראל, בארץ ובעולם, להיכתב ולהיחתם 
בספרם של צדיקים גמורים, לשנה טובה ומתוקה. לשנה של 

 [ע"פ הרב רוזנבלום]                מילוי כל משאלות לבנו לטובה. 
 

 

 

ָנה ַבִית ָחָדׁש ְולֹא ֲחָנכֹו ֵיֵלְך " ר ּבָ ְוָיׁשֹב ִמי ָהִאיׁש ֲאׁשֶ
 )ה, כ( ..." ְלֵביתוֹ 
 מצוה לדבר התרמתי : פעםזצ"ל גלינסקי יעקב הרב מספר
 ברוך !טירה !?בית. מופלג עשיר של לביתו עליתי .נחוץ
 ומשרתים זוכה ציצית במצות "הזהיר :צרה עיני אין ,השם
 .אותם לשכן מקום עבדים", צריך מאות ושמונה אלפים לו

לי,  אמר ,קשים" הזמנים... "אחרים םג ֶׁשְּיַזֶּכה ,זכה אם אבל
... "בבקשה" ,מעמד" יחזיקו אחרת, שהעניים בפעם אולי"

 תרשני אולי ,צדקה במצות לזכותך זכיתי לו, "לא אמרתי
 את הזכרתי. חינם' 'זה .ברצון תורה". נענה בדבר לזכותך
 המלך דוד אל באו ישראל שחכמיג:)  (ברכותהגמרא  מאמר

 ופשטו "לכו :פרנסה". ענה יכיםצר ישראל עמך"ואמרו: 
 !?זה הוא פתרון איזה ,ותמוה .למלחמה בגדוד", צאו ידיכם

 ומי ,הנצחון את יבטיח ומי ,נפשות בסכנת כרוכה מלחמה
 ?הא" העוני", בעיית את ויפתור רב יהיה שהשלל לכך ערב
  "!?כבודו אומר מה

 "מה המשכתי, למעלתו", אענה. "הלה המהם "!שאלה ...המ"
 התאוננו ישראל חכמי: ל"מטשיבין זצ הרב כך על תרץ

 לתמוך באפשרותו אין וממילא ,פרנסה שאין קובל שהעם
 בחכמתו: "אתן להם אמר. צדקה ובענייני התורה בלומדי
 אשר מי'ויכריז  הכהן יעמוד ואז ,כללי גיוס ערכו :עצה לכם
 שנטע מי'ינהרו.  כמה , ותראו'לביתו וישוב ילך בית בנה
 מדברים אתם מה אז - ישובו כמה ותראו לביתו ישוב כרם
 ,השם ברוך ,וכך"... ופרנסה כסף חוסר על ,קשים זמנים על

 הגדת]ו[  בצדקה!...             וגם תורה בדבר גם אותו זכיתי



 

 

ְהֶיה ִעם"   ִמים ּתִ  )יג, יח( ה' אלוקיך" ּתָ

של תפילהּכָֹחּה-סיפור לשבת 
ולשער מהי כוחה של תפילה. לו היינו אין ביכולתנו לתאר 

משכילים להבין את תועלתה, לבטח היינו מוצאים את 
 עצמנו מנצלים את זמננו ומתפללים בכל רגע.

להלן סיפור מופלא שעובד מ'ניצוצות' ויש בו כדי ללמדנו 
היה זה בימי בראשית של אשדוד החרדית, כיום עיר  :על כך

ממה רוחני. לא היו ואם בישראל, אולם אז הייתה מדבר ש
לאשדוד של אז, אפשרות להציע שירותים יעילים לקומץ 

בה, ואפילו קו תחבורה מסודר  גרוהמשפחות החרדיות, ש
לבני ברק טרם הופעל. לשירותן של אותן משפחות עמד רק 

אני", . "קו אוטובוס פרטי בודד, שחיבר בינם לבין בני ברק
זה במשך שנים, כך מספר בעל המעשה, "הייתי הנהג של קו 

עד שהתפתחה התחבורה וחברה ראויה לשמה החלה לפעול 
בעיר. הקו שפעל משעת בוקר מוקדמת, אסף מלמדים, 
מורות ותלמידים שלימדו ושלמדו בבני ברק, ומשם המשיך 

בשעת אחר צהריים  .לחיפה כשבדרך עצר גם בנתניה
כשהוא עמוס , עשה הקו את דרכו לכיוון הנגדי ,מאוחרת
שעלו בבני ברק במטרה להגיע לביתם באשדוד, כך  בנוסעים

שכמעט כל נוסעי הקו היו קבועים, ואף תחנותיו היו 
 .קבועות למדי
שבו התרחש סיפורנו, באחת התחנות עלה  ,באותו יום

במפתיע בחור צעיר והתעניין אצלי האם אני עוצר במושב 
'ניר גלים'. השבתי ב'כן' מהוסס; אני אכן עובר שם, אך לא 

יל לעצור במושב זה, הממוקם סמוך מאוד לאשדוד, מעט רג
 '?אחרי אזור התעשייה שלה. 'תוכל לעצור לי שם

לרגע חשבתי להשיב, כי אין לי תחנה שם, אך לאחר  .שאל
מכן אמרתי לעצמי: למה לא לעשות טובה ליהודי?! 

! כאשר הגעתי למושב והורדתי את 'בשמחה: 'והשבתי
הבחנתי באשה זקנה, ואז, הבחור בתחנה המבוקשת, 
התרוממה זו  ,ברגע שעצרתי .היושבת וממתינה בתחנה

? 'כן', השבתי 'ממושבה ושאלה אותי: 'אתה מגיע לחיפה
 'יופי', היא אמרה, 'אני כבר מביאה את הסלים שלי'. . מופתע

בטרם הספקתי להגיב, חזרה הישישה לתחנה וגררה משם 
ה להעלות את כמה אברכים ירדו ועזרו ל .כמה סלים גדולים
ואף פינו לה את המקום שליד הנהג. ארך  ,הסלים לאוטובוס

לה מעט זמן להתארגן עם הסלים הרבים, וכשסיימה 
התנעתי את האוטובוס ופניתי לכיוון  ,והתיישבה לבטח
סבתא', מצאתי עצמי שואל פתאום, 'למה . 'הכביש הראשי

? '? יש כאן תחנה, לא!? 'מה הפירוש למה'חיכית בתחנה הזו
שעוצר  ,השיבה תמהה. 'נכון, יש כאן תחנה, אבל מי גילה לך

אף אחד', היא ענתה, ואני לא ' ?'בה אוטובוס שנוסע לחיפה
אם לא ידעת שצריך לעבור בה  ,הבנתי. 'אז למה עמדת שם

התחנה היחידה שיש פה', אמרה  'כי זו'? אוטובוס לחיפה
ללכת בסבלנות , משל הייתי קשה הבנה, 'לאן הייתי צריכה 

? 'נכון', אמרתי שוב וניסיתי להסביר את 'אם לא לתחנה
עצמי, 'אבל בתחנה שעמדת לא צריך לעצור אוטובוס 

ואף אוטובוס לא היה  ,לחיפה. יכולת לעמוד שם עד הלילה
אבל הנה אתה באת', השיבה האשה בחיוך. 'את ' .'מגיע

אני לא עוצר בתחנה הזו  ,אישרתי, 'אך כעיקרון ',צודקת
 '?ואם לא הייתי עוצר כאן, מה היית עושה ,כללבדרך 

. 'אבל גם הוא לא בתמימות'מחכה לאוטובוס אחר', ענתה 
! 'היה עוצר לך, כי בתחנה הזו אין עצירה לאוטובוס לחיפה

 .התעקשתי, כי משהו בדבריה לא היה מובן לי דיו

'נכון', אישרתי שוב, מופתע מהשיחה  ?'נכון ,ובסוף עצרת'
רב של האשה, 'ובכל זאת, מדוע פנית לתחנה ומביטחונה ה

הייתי צריכה להגיע ' ?'שאין בה עצירה לאוטובוס לחיפה
  ...לחיפה', היא הסבירה לי סוף סוף

'אמרו לי ללכת לתחנה ממול ולעלות על אוטובוס לאשדוד, 
אמרתי לבורא  .ובאשדוד לחכות בתחנת אוטובוס לחיפה

ה, ְוָעְיפָ י אשה זקנה ים, אתה יודע, כי אניעולם: 'אבא שבשמ
אין לי כוח לעבור לצד השני של הכביש עם כל הסלים, וגם 
אין לי כוח להעלות את כל הסלים לאוטובוס לאשדוד ואחר 
כך לרדת ממנו, לחכות בתחנה ושוב לעלות עם כל הסלים 

שיביא  ,הללו לאוטובוס לחיפה'. ואז ביקשתי מהבורא יתברך
פה, לתחנה הקרובה בה לי את האוטובוס לחיפה עכשיו, ל

המהמתי בציפייה דרוכה להמשך. 'מה נו?  ...'?נו', 'אני מחכה
ביקשתי והוא הביא לי את האוטובוס לחיפה  !אתה רואה

סבתא', שאלתי שוב בהתרגשות, כשהבנתי '. 'לכאן, לתחנה
ואני הייתי חלק לא  ,שנס כביר התרחש כאן לנגד עיניי

'? יוק ביקשת זאתמבוטל ממנו, 'אולי תספרי לי איך בד
בדיוק כפי שאנחנו מדברים עכשיו, בצורה הכי ברורה והכי '

פשוטה שיש: 'בבקשה תעשה עימי חסד ותביא לי את 
  !זה הכל'', 'האוטובוס לחיפה לכאן

נראה היה שהזקנה לא הבינה את התעקשותי לרדת לפרטים 
הקטנים, אך שיתפה אתי פעולה, כשכל הנוסעים מאחור 

ובתדהמה להשגחה הפרטית הנסית שראו מאזינים בדממה 
 .זה עתה בעיניהם

המשך הנסיעה עבר עליי בסערת רגשות. לא יכולתי להירגע 
מההשגחה הפרטית שנגלתה מול עיניי. הנה כי כן, דווקא 
במקום שבו ברור כי אין מי שיוכל לעמוד לעזרת האדם, 

דווקא שם יכול אתה לבקש ממנו . הוא יתברך נמצא אתו
כבן המתחטא כלפי אביו, והוא  ,מעומק הלבבתמימות, 

ברחמיו ישנה בשבילך את מערכות הטבע ויביא את 
 ...האוטובוס, או את כל מה שלא תצטרך, עד אליך ממש
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 "זה הזמן להתעורר" - שופטיםפרשת 

"ְוָיְספּו ַהֹּׁשוְטִרים ְלַדֵּבר ֶאל ָהָעם על הפסוק בפרשתינו 
א ִיַּמס ְוָאְמרּו, ִמי ָהִאיׁש ַהָּיֵרא ְוַר ַהּלֵ  ָבב ֵיֵל ְוָיֹׁשב ְלֵביתוֹ, ְו

כתבו המפרשים כי (דברים כ, ח)   ֶאת ְלַבב ֶאָחיו ִּכְלָבבוֹ"
יוצאים שכאשר הם ישראל את עם מצווה  התורה הקדושה

 למלחמה, אין לשלוח עמהם את האיש הירא ורך הלבב. 
) כי הכוונה לאדם .סוטה מד(במשנה ואמרו על כך רבותינו 

יש בו יראת אדם שכזה שמן הסתם . עבירות שבידוהירא מ
צריך היה להישלח למלחמה היה שמים טהורה, דווקא הוא 

, ולמה אם כן ציוותה ולזכות לסייעתא דשמיא מופלאה
ה"שפתי  על כך כתב בספרהתשובה  התורה שישוב לביתו?

התורה אינה מדברת על מי שמפחד מעבירותיו  כי צדיקים" 
דרכיו. התורה מדברת במי שירא ופועל כדי לתקן את 

מעבירות שבידו. דהיינו, הוא ירא ומפחד מן העבירות, אך 
בד בבד ממשיך לאחוז בהן בידו, בלי לעשות מאומה, כדי 
לתקן את עצמו. אדם כזה, שהזדמנות לתיקון נקרית בדרכו 
ויראת שמים מתעוררת בליבו, אך הוא אינו פועל כדי לנתב 

דם הראוי לסייעתא דשמיא אותה לכדי עשייה, אינו א
במלחמה. אדם, שאינו עושה מאומה עם ההתעוררות 
המתרגשת בקרבו, עתיד להיתבע על כך, שלא ניצל את 

  ההזדמנויות שניתנו לו מן השמים.
 , חודש הרחמים והסליחות.אנו נמצאים בחודש אלולהנה 

להכין ו לנצל את ההזדמנות חודש זה הינו הזמן הטוב ביותר
, מטרתם ימים אלוקראת ימי הדין שלפנינו. את עצמנו ל

למנוע מאיתנו את ה"נפילה" אל יום הדין. אי אפשר לקפוץ 
אל הימים הנוראים בלא הכנה מתאימה. יש שוני רב בין מי 
שמתכונן לקראת יום הדין, לבין מי ש"נתקל" בו באקראי. 
כיצד נמנע מזה? גדולי הדורות נותנים לנו עצות בשפת 

וש מצ'אנז זצ"ל בעל ה"דברי אמת" נשא המשל. הרב הקד
האחת היתה  ,היה היו שתי משרתותעל כך משל נאה: 

פקחית וחרוצה והשניה טיפשה וחרוצה. מה ההבדל 
ביניהן? הראשונה היתה עמלה כל היום כולו, כדרך 
המשרתות, ובערב, בהיותה מותשת ועייפה, לא הלכה לנוח 

יא הכינה בטרם תכין את כל הנחוץ לה ליום המחרת. ה
עצים להסקה והניחה אותם ליד התנור לייבוש. היא ניפתה 

רק לאחר מכן  ,את הקמח והכינה את כל מצרכי המזון
הלכה לישון. בבוקר, בקומה, הציתה אש בעצים היבשים 
והסיקה את התנור, היא לשה את הקמח והניחה לו לתפוח. 
בינתיים, ערכה את השולחן, שבה לאפות את הלחם, 

ל הבית מן התפילה, קידם את פניו חום נעים וכששב בע
וניחוח טרי של פת אפויה, שולחן ערוך ומאכלים ערבים. 
המשרתת השניה סיימה את עבודת יומה ופנתה לישון 
לאחר היום המתיש. בבוקר, כאשר הלך בעל הבית 
לתפילה, יצאה אל מחסן העצים והביאה גזרי עצים 

לא אחזה בהם. להסקה. העצים היו לחים ורטובים והאש 
כאשר  –היא ביזבזה זמן יקר בניסיון להציתם, ולבסוף 

התמלא הבית בעשן סמיך ומחניק. כששב בעל  -ניצתו
הבית מן התפילה, היה הבית מלא עשן והמשרתת לשה 
במהירות את הבצק, לאחר שניפתה את הקמח. ישב בעל 
הבית ליד השולחן שלא היה ערוך, השתעל בגלל העשן 

שיאפה. לעיסה לא היה זמן לתפוח והתנור והמתין ללחם 
לא היה עדיין חם דיו. גם העצים הרטובים לא בערו כראוי 
והלחם יצא נוקשה וחסר טעם. בעל הבית קצף ורגז 
והמשרתת רטנה והתלוננה. מה קרה, על מה הכעס? הרי 

מאמצים עולה לה  הרבההיא עובדת קשה יותר מהשניה, ב
יכולה למהר כל כך, הרי  להצית את האש בזרדים, איך היא

לא  הרחמים והסליחות,הוא הדין בימי  רודים בה בפרך...
יתכן, שיתחיל האדם להתכונן לראש השנה בראש השנה 
עצמו. כי אז, הוא ידמה למשרתת השניה. אשרי מי שמכין 

 –את עצמו מבעוד מועד, בחודש המתנה שניתן לנו משמים 
 הכל למישרין, ךלהוא אלול ובא ליום הדין מוכן, או אז י

 
 

הוא ימצא את ליבו פתוח לרשמי היום הקדוש ואדוניו ישבע 
הסיפור הבא שלפנינו יבהיר לנו דברים אלו רצון מעבודתו. 

'פעם נקלעתי לאנדורה', סיפר הרב הגאון רבי חיים היטב.
זאיד שליט"א. 'אנדורה', הינו מקום בדרום אירופה, בין 

ממוצעת בה היא צרפת וספרד. מקום שתוחלת החיים ה
מהגבוהות בעולם (מעל גיל שמונים ושתיים) ומי יודע, אולי 

. במשך רבות של ..זה בזכות היותה מקלט מס בינלאומי
שנים היתה מבודדת, אך בעשרות השנים האחרונות הפכה 
ליעד מועדף עבור מליוני אנשים מרחבי העולם, שמטיילים 

ם שתי באתריה ומבצעים בה רכישות פטורות ממס. 'מצא
מוצרים' סיפר הרב זאיד 'שנמכרים בארץ בכשש מאות 
שקלים ושם רכשתי אותם בכשתיים עשרה יורו, שהם 
כשישים שקלים בלבד. לצדו של הרב זאיד צעד עוזרו 
הצעיר, שעיניו הצטעפו לפתע ודמעות בצבצו מהן. 'מה 
קרה?' התעניין הרב, 'אתה כל כך מתגעגע הביתה?!' הצעיר 

ב 'כואב לי שלא הבאתי איתי מראש כסף. הנרגש השיב בעצ
מראש שאגיע לכאן ושאראה כאלו מחירים,  יודעאם הייתי 

 הייתי קונה פה את כל העולם!'. 
אמרתי 'גם פה זה 'אנדורה'! הפיק הרב זאיד את המסר, 
'אוי! אוי! כמה נבכה כאשר נגיע למעלה, שלא 'קנינו' פה 

מה פתאום!  בזיל הזול! אנדורה? שישים במקום שש מאות?
הפערים שנראה בעולם העליון, הם בין שטויות לנצח 

! נציץ ונראה היכן יושבים אז נצחים! אוי! כמה נבכה
הצדיקים, אך לנו, חלילה, לא יהיה מהיכן לשלם! אך אם 

נחטוף מצוות  ,נתעורר עכשיו, לא נצטרך לבכות אז. נחטוף
ובה ומעשים טובים, עוד שעה תורה! עוד ויתור! עוד מילה ט

ליהודי! נחטוף, כי כאן המחירים בזיל הזול! ולעניינינו: 
 חודש 'אלול' זה ה'אנדורה' של כל השנה.

"אריה שאג, מי לא (עמוס ג, ח) א דברי הנביהם ידועים הנה 
וודאי שאין כוונת הנביא לאדם הנמצא בגן חיות  .יירא"

והאריה נמצא מאחורי סורגים עבים. כוונת הנביא לאדם 
אריה פנים מול פנים, באמצע הג'ונגל. האריה הנפגש עם 

האם יש מישהו שלא יירא? כולם  –ה רשואג שאגה אדי
מע את שאגת האריה, רק הוא אינו ופוחדים. רק חרש, שלא ש

 "אריה"המילה שאומרים על דרך הרמז  וסרפוחד. בעלי המ
ום הכיפורים, יאש השנה, רלול, אהיא ראשי תיבות של 

אלו הם לא פחות מפחידים מאריה  ושענא רבה. ימי דיןה
שואג ואף יותר מכך, משום שמאריה ניתן איכשהו לנסות 

"אנה אלך מרוחך  –ולברוח, אולם מהבורא אי אפשר לברוח 
ואנה מפניך אברח, אם אסק שמים שם אתה ואציע שאול? 
הנך!..." (תהלים, מזמור קלט). צדיקים וחסידים מדורות 

יהם מעוצמת ימים אלו, וכפי עברו היתה אימתם נסוכה על פנ
כל איש שכתב רבי ישראל מסלנט: "מלפנים כאשר ידעתי, 

("אור ישראל" אגרת  אחזו פלצות מקול הקורא קדוש אלול"
אולם ישנם כאלה שנרדמים על משמרתם בימים אלה  יד).

ואינם מנצלים אותם כראוי. המשל הבא שלפנינו כפי שתיאר  
ון זצ"ל בשם רבי חיים המגיד הירושלמי, רבי שלום שבדר

בעיירות מזרח  יבהיר לנו דברים אלו היטב. מבריסק זצ"ל
אירופה, מקובל היה שכאשר סוחר קנה מלאי סחורות 
וביקש להבריחם עימו את הגבול, היה שוכר את שירותיו של 
עגלון המכיר את המשעולים הפתלתלים ודרכי ההברחה. 

ע מה יהיה, החל מאותו רגע היה הסוחר ירא וחרד: מי יוד
מי יודע האם יצליח לעבור את הגבול בשלום. האם לא 
ייתפס בסוף ואז סחורתו תוחרם, השקעתו תעלה בתוהו 
והוא עצמו יושלך לכלא! הסוחר היה מתוח ונרעש אבל 
העגלון היה רגוע ושליו, שכן רגיל היה בגניבת הגבול ובן בית 

לון במשעוליו. אבל ביום שבו יצאו לדרך היה גם העגהיה 
מתוח וחרד, מביט לצדדים בחשש וחשד, פקעת עצבים. 
קשוב לכל רחש ורעש ורועד מכל תזוזה ותכונה חשודה, שכן 

 אם יתפסוהו יחרימו את סוסיו ואת עגלתו ויעמידוהו
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אדישים ושלווים, גם ו רק הסוסים נשאראמנם למשפט! 
והנמשל, אמר רבי חיים מבריסק כשהם חוצים את הגבול... 

מראש חודש אלול, משכימים קום אשר  נם כאלהשזצ"ל, י
לסליחות ומבקשים על נפשם, ביודעם כמה הרבה מוטל על 

הכל!  –כף המאזניים: החיים, השלווה, הבריאות, הפרנסה 
גם האדישים אוחזם חיל ורעדה ביום חציית הגבול, בראש 
השנה עצמו. רק הסוסים אדישים בעליל וכל מעיינם באבוס. 

כל אחד עובר את ימי הרחמים והרצון כך,  בארוחת החג...
לפי מדרגתו ולפי מאמציו. החכמים שעיניהם בראשם, 
דואגים בעוד מועד להתכונן לקראת המשפט הצפוי להם 
בעוד חודש, מחפשים פרקליטים, צוברים זכויות ומשפרים 
את המעשים. אחרים נכנסים ללחץ גבוה רק עם התקדש יום 

ה ברגע האחרון. אבל יש כאלו הדין ומנסים לקפוץ על העגל
שנוהגים כאותם סוסים שאינם נלחמים כלל אפילו ביום 
הדין, משום שכל מעיניהם נתונים בהבלי העולם הזה ואפילו 
הכנותיהם לקראת ראש השנה מסתכמות בעוגות הדבש, 

 תפוחים, תמרים ורימונים... אם בכלל!
מים בייש לנו לדעת, כי ככל שיעורר האדם את עצמו לעסוק 

בתשובה ובתורה, במעשים טובים ובתפילה, אם לא אלו 
ישכיל לנצל את רגעי ההתעוררות העוברים עליו ולקבל בהם 
קבלה קטנה אך משמעותית ועקבית, יחלפו רגעי 

 הזדמנויות הרבה בחיים  יש אחד לכל .ההתעוררות וימוגו
 הוא משבר של רגע מתוך לפעמים, המלך דרך על לעלות
מדי...  מעט מאוחר שלעיתים זה  אלא  להשתנות, שואף

 המבטהסיפור הבא שלפנינו ימחיש לנו דברים אלו היטב. 
 ששרר הקור. לחלוטין מיואש היה והוא כבוי היה שלו
 כפי כעת לו הפריע לא, עצמותיו את והקפיא בחוץ

 הייתה השעה. הלילה יישן היכן השאלה אותו שהטרידה
 ונעשה הלך ווירהא ומזג מאוחרת צהריים אחרי שעת כבר
, הציבורית שבגינה הספסל על לישון היה אפשרי ובלתי קר

 נורמלית למשפחה נולד אמנם טומי. בפחד לעצמו הרהר
 אותו גררו, הספר בבית שהכיר רעים חברים אבל, לחלוטין
 פעמים מספר שנעצר אחרי. אפלים למחוזות אחריהם
 ,הוריו בבית בתדירות אותו לחפש מגיעים היו ושוטרים

 ישן היה לילה בכל'. הומלס'כ וחי הבית את טומי עזב
 החורף כשהגיע כעת .מגניבות מתפרנס והיה אחר במקום

 קורת ללא יותר לישון יוכל לא שהוא העובדה אותו הטרידה
 מרושל היה ומראהו ותשוש רעב היה הוא. לראשו גג

 ומיטה חמה ארוחה לקבל מבחינתו היחידה הדרך, ומוזנח
 לכל לו ידאגו שם, המעצר לתא הישלחל הייתה מוצעת
 לרכבת לעלות הייתה, בראשו שעלתה המחשבה. צרכיו

 עבורו יזמין שהמבקר בתקווה, כרטיס ללא התחתית
 ולצערו הרכבת קווי בין שוטט הוא שעות במשך. משטרה

 על לחשוב ניסה טומי. הרכבת אל מבקר אף עלה לא, הרב
 לבית ייכנס אם .רעיון במוחו עלה אז אך אחרות אפשרויות

 ואז רעבונו את להשביע כדי ארוחה יזמין, יוקרתי מלון
 משטרה ניידת תוזמן ספק ללא, כסף עליו אין כי יודיע

 למלון הקרובות התחנות באחת לרדת החליט הוא. למקום
 השומר הבחין המלון אל להיכנס כשביקש, יוקרתי

. פנימה להיכנס ממנו ומנע המרופטים בבגדיו שבכניסה
 אחת אל להיכנס לו גרם, בינתיים עליו שגבר בהרע

 כאשר. ארוחה עבורו ולהזמין המהיר המזון ממסעדות
 בעל החליט, לשלם כסף לו אין כי והודיע לאכול סיים

, נמרצות מכות אותו להכות והחל לקח אותו ללמד המסעדה
 גופו חלקי בכל אכזריות מכות של דקות מספר לאחר רק

 מהמכות דואבות עצמותיו כשכל לרחוב טומי הושלך
 עומד שהוא הרגיש והא עליו השתלט התסכול...שקיבל
 ידע לא כבר והוא שקיבל מהמכות דאב גופו. מדעתו לצאת
 בכעס גדולה אבן הרים הוא. להיעצר כדי לעשות יוכל מה

. החנויות אחת של ראווה חלון לעבר בעצמה אותה והשליך
 הגיעו דקות מספר ותוך אוזניים מחריש היה האזעקה רעש

 אחד שאל?!' האבן את השליך מי. 'למקום שוטרים
 נסוך רחב כשחיוך האחרון השיב' אני. 'טומי את השוטרים

 הביט השוטר...' אותי לעצור שתבואו כבר חיכיתי. 'פניו על
 לו ברור היה. רקתו על אצבעו את וסובב אמון באי בו

 רוחלב ממהר היה שפוי אדם שכל כיוון, טומי אינו שהזורק
 הבחין כשלפתע ברחובות להסתובב המשיך טומי. מהמקום
 יוכל כיצד לחשוב החל הוא. מקום בקרבת שעמד בשוטר

 
 

 מבטו. נוספות מכות לקבל מבלי, אותו לעצור לשוטר לגרום
 בחליפה לבוש שהיה אדם, ושבים העוברים אחד את צד

 מספר חיכה הוא. כתפו על בונד יימס'ג כשתיק יוקרתית
 הארנק את לו להביא בצעקה האיש על פקד זוא שניות

, לכיוונו מיהר כבר השוטר. בשוד שמדובר כיוון, במהירות
 את זיהה, הרווחה ברשויות בעברו עובד שהיה האיש אבל
 אתך יהיה מה: 'ואמר כתפו על ידו את הניח, מיד טומי
 לא? ושוד גניבה במעשי מתעסק שוב אתה מדוע? טומי

 וכשהבחין לרגע עצר השוטר!'?הללו החיים עליך נמאסו
 הבין, השודד של כתפו על בחביבות ידו את מניח שהנשדד

 של שכמו על טפח האיש. למקומו וחזר במתיחה מדובר כי
 ותחזור בידיים עצמך את שתיקח מקווה אני: 'והוסיף טומי
 הרחוב באמצע עמד טומי .בדרכו והמשיך...' הנכונה לדרך

 כשמחלחלת ללכת ךהמשי הוא, ומבולבל תוהה כשהוא
 לבלות יצטרך כנראה הקרוב הלילה שאת ההבנה לתודעתו

 ירד הלילה. השמיים כיפת שתחת הנוראי בקור הספסל על
 את שמצא עד, מוגדרת מטרה ללא להסתובב המשיך והוא
 כשהוא הספסלים אחד על והתיישב שומם ברחוב עצמו

 שניסה איש אותו של בדבריו נזכר הוא. לחלוטין מיואש
 מהבית שבקעו המוסיקה כשקולות שעות מספר לפני דודלש

 האהובה המנגינה זאת הייתה. להתכווץ לו גרמו הסמוך
 להיזכר החל הוא. בילדותו לו לנגן אמו נהגה שאותה, עליו

 את מילאה עמוקה וחרטה, להוריו שעשה בצרות, בעברו
 לו יש בעוד ספסלים על' הומלס'כ לישון לו מדוע. ליבו

 הוריו לבית ישוב למחרת כי החליט הוא? לו םהמצפי הורים
 נורמליים לחיים וישוב עבודה יחפש. עימם ויתפייס
 קם הוא. חייו את שהרסה מהפשיעה ויתרחק ותקינים
 הרוח מפני יותר מוגן מקום והתכונן לחפש ממקומו

 אותו וקטעה כתפו על הונחה כבדה יד כשלפתע, המקפיאה
 אתה: 'בשוטר כשהבחין, במהירות הסתובב הוא. מהרהוריו

 וטומי ידיו על הונחו האזיקים!' שוטטות באשמת עצור
 להציל ההזדמנות את החמיץ טומי. המשטרה לניידת הוכנס

 ...חייו את
 מתוך לנו מאותת הבורא, מאוחר כבר זה מתי לדעת כן, קשה
 את לנצל, לידיים העניינים את לתפוס, שלנו הפנימי המצפון
בימים  לנו אסור. ומטרותינו ותינושאיפ את ולהגשים החיים

 ...ההזדמנות את אלה להחמיץ
אשר כתב רבי ליב חסמן לחידוד העניין נתבונן בדבריו של 

ה) "פתחי לי"  שיר השירים פרקבספרו "אור יהל" על הפסוק (
י יאמר הקדוש ברוך הוא לישראל: בנ –את דברי המדרש וגו' 

פתחים  פתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם
הרי לנו מהם רחמיו וחסדיו של . עגלות וקרוניות נכנסות בוש

תנו לפתוח מעט הלב רק יהשם יתברך על בניו, שמבקש מא
פתח כחודו של מחט, ושוב מובטחים אנו כי יפתח לנו פתח 

של אולם. כמה עלינו להוריד דמעה כנחל, שיש לנו אב  וכפתח
ינו מבקש רק רחום כזה שמפציר בנו להצילנו להחיותנו, וא

כחודו של מחט, ואנו גם זאת אין עושים, והאות הנאמן על 
האם ימצא?  –זה, כשיחפש כל אחד את פתחו של אולם בלבו 

והרי הבטיח לנו הקדוש ברוך הוא כן, ואם אין בנו פתחו של 
אולם, ההכרח שאף פתח כחודו של מחט לא הבאנו, ועד כמה 

לזאת אין ידנו דלי שכל וקטני רגש, שגם  –דלים אנחנו 
לאדם רעב ללחם וצמא למים  ?משגת. משל למה הדבר דומה

ים, וכמעט אפסו כוחותיו עוד מעט יהמסתובב בכישלון ברכ
ואיננו, אבל לפניו ממש רואה הוא בעיניו אולם גדול ורחב 
ידיים, ומתוך חלונותיו השקופים נראים שולחנות של כסף 

ים, ומים זכים וזהב ערוכים מלאים כל טוב, עם מעדני מלכ
לא תחסר כל בו, ובכן עומד הוא ומסתכל ורעבונו גובר בו, 
ומחפש דרך ליכנס, אך הדלת סגורה על מסגר ואין מבוא, 

בכל כוחותיו שנשארו בו, רץ הוא ומה יעשה? הנה מתחזק 
ומביא חבילת מפתחות ומכניס אחד אחד לתוך חור המנעול, 
אבל אהה! אף אחד אינו מתאים, הדלת נשארה סגורה 

כל הדברים אשר יכולים נמצאים ומסוגרת, שם באולם 
להצילו ממוות, ועיניו רואות וכלות! אבל עצה אחת ויחידה 

ם, ולשייף מעט לקחת כלי המשייף ברזלי –בידו  שעוד י
הוסרה המחיצה  –משיני המפתח להתאימו לחור, ואז 

המבדלת, והאולם הגדול עם כל טוב ועושרו לפניו ממש, בידו 
כעת להציל נפשו ממוות בטוח, ועוד להתעשר עושר גדול כל 
 ימי חייו, ומה חסר כאן? רק ליטול עוקץ דק משיני המפתח. 

 
 



ורא ואיום! הרי הוא נ -וכשאין לו מה להסירו ולשייף אותו 
בראותו הצלת חייו  - נופל ביסורים ומכאובים נוספים

מת מושכב על  - לעיניו, והוא גווע ויוצאת נפשו, נשאר
כן הדבר כאן. לפנינו  ולא יחיה עוד! -מפתן פתח האולם 

פתחים גדולים נצחיים, שהקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו 
 –הוא המבקש הכין לנו, ומפציר מבקש ומתחנן כביכול, מי 

השם יתברך בכבודו ובעצמו. ולמי הוא פונה? לנו! לבניין 
החביבים והיקרים, הטובעים בים, ומתפתלים ונאבקים עם 
החיים, ופונה הוא כביכול מכל עסקיו השמיים ושמי 
שמיים, עם מלאכים שרפים אופנים וחיות הקודש גיבורי 

י פתח כוח עושי דברו, ומתעסק בנו. ומה הוא מבקש? פתחו ל
כחודו של מחט! איני רוצה מכם יותר אלא להושיט יד 

ונושעתם, וכבר מוכן בשבילכם כל החיים  –ולהחזיק בי 
אשר אתם מבקשים, אושר נצחי, כל הטוב אשר צפון 

כחודו של מחט,  –לצדיקים עושי רצונו, אבל פתח קטן זה 
אתם צריכים לפתוח! בלא זה אי אפשר! ואנו עומדים 

"אני ישנה ולבי ער" אף כי לבי ער, אבל  –ושומעים, אבל 
התאוות והמידות המגונות,  –על מסגר ובריח הוא סגור 

הסיפור הבא מיישנים ומרדימים את האדם מן המצוות. 
עשרות אלפים שלפנינו ימחיש לנו דברים אלו היטב. 

מתושבי מנהטן עצרו את נשימתם באותו בוקר שטוף שמש 
שנגלה לעיניהם. היה זה  מול המחזה המדהים 1974באביב 

מחזה שלא רק הפתיע אותם. הוא החריד, הדהים וריתק 
זמנית. הכול התחיל שש שנים קודם לכן, כאשר -אותם בו

צרפתי בשם פיליפ פטיט ישב בחדר ההמתנה של רופא 
השיניים שלו ועיניו נתקלו בתמונת שער של מגזין המציגה 

. התמונה את שני בנייני התאומים שהלכו ונבנו במנהטן
מה יכול להיות יותר מלהיב ומרגש,  –הדליקה אצלו רעיון 

מאשר לחצות את החלל שמפריד בין הבניינים תוך הליכה 
על... חבל. את השנים הבאות הקדיש פטיט להכנות 
מדוקדקות להרפתקה המטורפת. הוא בנה במרתף ביתו 
מודל מוקטן של הבניינים ולמד להכיר עליהם כל פרט, הוא 

לבנין כשהוא מחופש לעיתונאי, לפועל ולאיש  הסתנן
עסקים וסייר בכל קומותיו, הוא עקב אחר סידורי הבטחון 
במקום, למד את הרגליהם של השומרים, שכר מסוק כדי 
לצלם מקרוב את חלקו העליון של הבנין, מדד את מהירות 
הרוח ולחות האוויר במקום והכין כבל פלדה מיוחד במשקל 

יבצע את התרגיל... וכך באותו בוקר  קילוגרם עליו 200
הרימו אלפים מתושבי מנהטן את עיניהם וראו את פטיט 
מטייל, מתרוצץ, רוקד ומקפץ ואף נוסע על אופניים, כל 

מטרים. הוא נופף בעליזות לקהל שהתקבץ  420זאת בגובה 
למרגלותיו, נשכב על החוט וניהל שיחה עם שחף סקרן 

שמסתובב במקום השמור שבא לבדוק מה פשר היצור הזה 
לבעלי כנף... המשטרה הוזעקה למקום אך היא היתה 
כמובן חסרת אונים. איזה שוטר ירוץ על חוט שמתוח בין 
שני בנייני התאומים כדי לעצור משוגע שעומד על החוט על 
רגל אחת ועושה לעצמו "מסירות" עם כדורסל?... ואם 

ובכן,  סקרנים לדעת מה קרה בסוף עם פיליפ פטיט? םאת
ההרפתקן הצרפתי נאות לבסוף לרדת מהחבל לאחר 
שאיימו לשלוח מסוק משטרתי שיוריד אותו בכוח. לא 

במיוחד מהאיום הזה, אבל הוא  שבטוח שפטיט התרג
החליט שהוא את 'הפואנטה' שלו כבר עשה. ועל כן הוא קד 
ברוב נימוס בפני הקהל וקפץ חזרה לגג. ועוד דבר אחרון, 

צלם שאמור היה לתעד את כל המעמד הזה חשוב ועיקרי: ה
היה עייף מאוד ונרדם בלי לצלם מאומה... מדהים, לא?... 
אדם מסוגל לעמוד מול המחזה המדהים ביותר בעולם ובכל 
זאת לשקוע בשינה הגונה!!! ללמדנו, שאם לא נעורר את 

 עצמנו, אף אחד לא יעשה את העבודה במקומנו.
ל שנה יושב בהיכל הקדוש ברוך הוא כ כללו של דבר:

מלכותו, בחודש אלול הוא יורד מההיכלות העליונים ויורד 
אליהם שיוכלו לשוב קרוב  להימצאאל עבר בניו אהוביו כדי 
לכך, ב ואנחנו, אנחנו לא שמים ל .ולהתקרב אליו יתברך

אנחנו מתעלמים מהאפשרויות העצומות והנשגבות הללו. 
ול אחר תפילת ואז תוקעים בשופר כל יום מימי חודש אל

שחרית, צופרים לנו כדי שאנחנו נשים לב שהנה המלך 
לידינו מוכן לשמוע אותנו ולתת לנו כל מה שאנחנו 

לא קולטים את  טיפשותנומבקשים, אבל אנחנו ברוב 
 המסר... רק אחר כך כשאנחנו מפסידים את ההזדמנות פז

 
 

הזו, כשהעסק חורק במשך השנה כל אחד וקשייו וניסיונותיו 
ק אז אנחנו מתחילים להפנים את ההפסד העצום שהמלך ר

היה לידינו והיה שומע אותנו ומוכן לתת לנו הכל, ואנחנו 
  ..ברוב טיפשותינו הפסדנו את ההזדמנות הזו.

הבה ונראה מהסיפור שלפנינו המוביל אותנו לתובנה שלכל 
אדם בחייו ישנם רגעי התעוררות  כעין בת קול הקוראת לו 

 ות זו, לשנות כיוון ולשוב הביתה...לנצל התעורר
גידי כץ היה מאותם טייסי קרב שהשתיקה היא כלי הנשק  
היחודי שלהם. הוא ידע להשתמש בה במין מומחיות ולוליינות 
כשהיא מלווה במבט עין חד ונוקב, שהעמידו מיד במקום, 
פולמוסנים מזהירים שהיו מנסים לדובב או לגרור אותו לויכוח. 

אומר כל מה שצריך לומר, בלי להוציא מילה  השקט שלו היה
אחת. אמן השתיקה. מפקד הטייסת היה משבח אותו כמעט בכל 
סיטואציה, וסנט בחבריו הטייסים ללמוד ממנו כיצד נעים 

על מטרות האוייב,  אשר שועט בשחקים כמו נשר דומם ומסתורי
"גידי  מחסלם בהפצצה מדוייקת וחוזר הדור ונישא לנמל הבית.

להיות טייס". היה אומר מפקד החיל "אין לי ספק שבעוד  נולד
שנים, השתקן הזה יתפוש את מקומי כמפקד החיל, בלי  20

פוליטיקה, בלי שתדלנות. השקט שלו יחרוש לו את התלם 
האמת ניתנת להיאמר שהמחמאות  להנהיג את חיל האוויר...".

ו הללו היו עוברות מעל אוזניו של גידי כץ, והן לא עשו עלי
רושם כלל וכלל. הוא די סלד מן ההערצה וההילה שסביבו, 
והעביר את זמנו הפנוי בקריאת ספרי הרפתקאות. שם היה 
משתדל למצוא דמויות הרואיות להזדהות עמן, ואלו היו בדרך 
כלל דמויות של אישים מורמים מעם שידעו לעשות מהפכות 

 –בכוח הכריזמה שלהם. תתפלאו אבל מה שחיפש גדעון כץ 
אצל הגיבורים  –הסנוב כביכול מצהלה, בן להורים אקדמאים 

הספרותיים, זו מידת היושר, ההגינות והוויתור. והתכונות הללו 
לא בדיוק נמצאו שם באותם רומנים יומרניים של הסיפורת 
העולמית. איכשהו, מאיפה שהוא, זחלה לעברם איזו שחיתות 

כשהרב  זב אותו.מוסרית, או נסיון שהם נפלו בו. וזה היה מאכ
הפיקודי שאול דרור הודיע לאנשי הטייסת שמתוכננת נסיעה 
למחנות ההשמדה בפולין, ניצת בגידי כץ יצר סקרנות שנולד 
כניצוץ, אך החל לבעור בליבו כאּור הכבשן. הוא קרא ספרים 
רבים על השואה, אך מעולם לא נגע מקרוב באותה הסטוריה 

אמו של גידי, אהובה כץ  שרופת איברים ורוויה בדם יהודים.
(לבית ורקר) היתה בת לניצולי שואה. סבתו ברוריה ורקר 
ניצולת שואה שאיבדה את הוריה בתופת הנוראה ועלתה ארצה 
כנערה צעירה ויתומה. שתקן בן שתקנים היה גידי כץ. בבית 
שלו לא דיברו על השואה, וגם סבתא ברוריה, מעולם לא רמזה 

וויותיה" כילדה קטנה בתוך הטרוף ואפילו לא רמז דק, על "ח
הטייס כץ נרשם ראשון למסע, ובסך הכל יצאו  הנאצי המבעבע.

האוויר הישראלי לכיוון פולין המדממת -חיילים מחיל 400
שענני השנאה והשכול עדיין מקננים בה, וממטירים מעת לעת 

הוא  גשמים של אנטישמיות הדוקה, בבחינת עשו שונא ליעקב.
שאול דרור וגמע ממנו כל מילה בצימאון  נצמד לרב הצבאי

אדיר. הם חלפו ממחנה למחנה, הביטו בעיניים מבוהלות משהו 
בערימות של צמות, נעליים ושעונים, ונחרדו מאומנות הרצח 

התיל, הכתלים והצללים -הקר שנחשפה לעיניהם בין גדרות
גידי כץ בחן את מחנות ההשמדה גם בעין של  במחנות הזוועה. 

ניתן היה להציל הרבה יהודים" הרהר בליבו. "אילו היו טייס. "
המפציצים האמריקאיים והבריטיים מחסלים את מרחצאות 
הגאז, את הכבשנים ומסילות הברזל... אבל זה גדול עלי להבין 
כיצד התחוללה הסופה המזוויעה הזו, מבלי שמשהו יכול היה 

תיעד גידי כץ היה צמוד למצלמה קטנה ובה  לעצור אותה...".
חיילי חיל האוויר, ללא יוצא מן  400את המסע. ביום שבת, 

הכלל ירדו מבית המלון והלכו בטורים ארוכים לכוון בית 
הכנסת הגדול בוורשה. הוא אחז בידו סידור ועלעל בו, המילים 
היו זרות לו, הקדיש לא פרט עדיין על מיתרי ליבו. גידי כץ היה 

ורטיגו (סחרור בשחקים) מסוגר מתמיד, וסיחרור קליל, דמוי 
כשהם נכנסו למחנה המוות  נגע בו. כל השבת הוא שתק כמו דג.

שטוטקוף, האחרון בסידרת הביקורים, חש גידי כץ, מין בעירה 
 שקט הדריך את מנוחתו. כאשר הרב-פנימית לא מוסברת, אי

 
 



שאול דרור תקע בשופר בשער המחנה הוא נטש את הקבוצה  
הסככות האפורות והמתישות. ריח והחל לנוע במהירות בין 

גופרית עצוב ריפרף בחלל. רגליו סחבו אותו לכוון מקלחות 
הגאז. הוא הציץ פנימה וגופו החל לרעוד. הוא יצא החוצה, 
הביט בקרמטוריום הנורא, והרגיש לפתע דחף עז לרקוד... כן 
לרקוד... בתוך כיסו היה מונח ספר תהילים קטן שהעניק לו 

אחז אותו בין כפות ידיו והחל לקפוץ... מניף  הרב הצבאי, הוא
 רגליים, נוחת, מכופף גופו...

היתה חסרה רק להקת כלייזמרים שתלווה אותו... גידי כץ 
השתקן הסידרתי, החל לזמזם מזמור יהודי שלמד, תתפלאו, 
דווקא בתנועת הצופים, "שישו ושמחו בשמחת תורה... ותנו 

 כבוד לתורה". 
ה עלי" חשב. "אני רוקד עם ספר תהילים, "כנראה שדעתי נטרפ

מזמזם מזמור יהודי מול המרחצאות והמשרפות שמי שנכנס 
גידי חש לפתע  אליהן חי, יוצא פגר. מזל שלא רואים אותי...".

"אמא, אני נמצא כרגע  דחף עצום להרים פלאפון לאמא.
במחנה שטוטקוף, אל תשאלי למה ואיך, אבל רקדתי מול 

אהובה כץ שתקה דקה  ספר תהילים...".מרחצאות הגאז עם 
 ארוכה ואמרה "טלפן לסבתא, ספר לה איפה אתה נמצא...".
"סבתא ברוריה, אנחנו אף פעם לא דיברנו על השואה, אבל אני 
רוצה לספר לך דבר לא יאומן שקרה לי. אני נמצא עכשיו 
במחנה שטוטקוף אוחז בידי ספר תהילים קטן ושר ורוקד... 

(עיירה יהודית טיפוסית ממזרח שטייטל... כמו יהודי מן ה
"גדעון נכדי  אני מרגיש שאני ממשש את המתים...".אירופה) 

היקר... אני ניצולת מחנה שטוטקוף. עברו עלי שם ארבע שנות 
י. האם אתה יגיהנום. שם איבדתי את אבא שלי ושתי אחיות

אחרי שתיקה מהוססת  כן סבתא. נימצא ליד הקרמטוריום?
ברוריה "גדעון, אתה מספר לי שאתה שר ורוקד  אמרה סבתא

ולא מבין למה? אז אספר לך... הייתי ילדה בת שמונה 
 כשהחיות הנאציות גררו את אבא ועמו עוד תשעה יהודים, כדי

 

שיוציאו גופות מתאי הגאזים ולהכניסן לקרמטוריום... הצצתי 
כן סבתא, אני  ...".121מבין חרכי הסככה הסמוכה, שמספרה 

"אבא וחבריו, יהודים מזוקנים, צנומים, שלדי  ה את הסככה.רוא
אדם, עם כובעי מצחיה על ראשם, סחבו גופות והוכו נמרצות 
בשוטים. כך שעות ארוכות, עד שהשמש שקעה. מיד כשיצאו 
הכוכבים, ובעת שהשומרים הנאצים נעמדו בסמוך לעשן... קרא 

רקוד עם אבא בקול רם: "יהודים, שמחת תורה היום. עלינו ל
התורה הקדושה". אבא שלף מכיסו דף מספר תהילים, וכולם 
פרצו במעגל סוער בניגון אידישאי "שישו ושמחו בשמחת 

"היהודים הצנומים הללו, עלובי החיים, נדמו לי אז  תורה".
כמלאכי עליון. רוקדים ומזמרים מול מלאך המוות. אבל זה 

מו כולם נגמר רע, גידי. הנאצים ירו בהם והם הוכנסו כ
למשרפות וזו היתה הפעם האחרונה שראיתי את אבא שלי... 
והוא שמח והוא רקד... ואתה יודע גידי, אתה קרוי על שמו... 
גדעון. אתה כנראה רקדת בדיוק באותה פיסת אדמה שסבא רבא 
שלך עליו השלום רקד. אתה נכדי החביב ממשיך לרקוד את 

יה מעבר לקו, סבתא ברוריה מחתה דמעות הריקוד של סבא".
נשען על כותל  ,וגידי כץ הטייס השתקן והקשוח עצם את עיניו

סמוך ושמע כעין שירת מלאכים מאחורי הפרגוד, את אותו מנין 
יהודים קדושים בשטוטקוף שרים: "שישו ושמחו בשמחת 

כך מת -תורה". הוא רקד במקום שסבא הגדול שלו רקד ואחר
הקרמטוריום ולחש  כיהודי קדוש וטהור. גידי נצמד לדפנות

"סבא, סבא, אני הולך להמריא מן המקום שהם הנחיתו אותך". 
  העיניים שלו הפכו לחות.
"אני מגיש בזאת את התפטרותי, אינני  מפקד הטייסת היה המום.

רוצה להמשיך בצבא הקבע" הודיע גידי כץ למפקדו הישיר. 
הוא פנה משם בלווי מפקדו לחדרו של הרב הצבאי ואמר לו: 

רב שאול, תודה על המסע המופלא לפולין. בזכותך אני עוזב "ה
כן, את הטייסת והולך לטוס את הטיסה המשמעותית של חיי. 

 ...!הטיסה אל עמי ואל עברי
 

 אחים יקרים!
 

לנו, אם יעברו עלינו שעות כושר, של התעוררות והתרגשות ואנו נתעלם מהן ולא נעשה עמהן מאומה. חלילה לנו וי א
עלינו להשכיל לנצל את הרגעים ואת השעות בחיינו, נוכח גילויים של השגחה פרטית, התעוררות אישית  ,בהמכך. אדר

וכדומה, כמו גם בימים קדושים וטהורים, שבתות, חגים ומועדים והימים הנוראים. נשכיל לאחוז בעצתם של בעלי 
רך זמן ולהתמיד בה בעקביות. כך נבטיח המוסר ולקבל על עצמנו קבלה קטנה, שנדע כי אנו יכולים לעמוד בה לאו

החודש המסוגל חודש הרחמים והסליחות, בחודש אלול, ובעיקר  .ההתעוררותזמן לעצמנו, ניצול נכון ואמיתי של 
ביותר לתשובה ומעשים טובים, יראת ה' וקרבת אלוקים, לא נשקוט על השמרים. נאזין לשאגה ונחוש את הקרבה. 

, ניטול מלא חופניים סייעתא דשמיא, ננתב את החרדה למקום של עשייה ברוכה ונגיע ננצל את הימים היקרים הללו
 , אמן.לאלתר בספרם של צדיקים, לחיים טובים ולשלוםאז מוכנים יותר ליום הדין. ובעזרת ה', נזכה וניכתב 

 

 בברכת התורה
 הרב יואל ארזי

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

 , טוהר חיה בת איילהיוסף בן סבוט, לאה בת רחל,   לרפואת:
 הרב יאשיהו יוסף בן זהרי, רפאל בן אסתר,מיטל בת פרחיה, 

 ענבל בת סימי,  חנה בת רבקה, תרינה בת זולה,אס
 דרור בן מזל. השמט אתי בת כוכבה, אליעזר בן אליס.

 

 ג'ינה בת בובה. ,ויקטוריה קלרה בת לאה  :לע"נ כל נשמות ישראל ובכללםם
 ציון בן אברהם, שושנה שמעה בת סעדה, ויקי נעה בת אליס,

 רפאל (רפי) בן שלבייה,עפרה בת שרה, יהודה בן אסתר, אפרים בן זו'רה, 
 תמר בת סעדה, עדי בן חנה, חיים בן מיסה, רפאל בן לאה, ג'נט בת לונה,

 אליס בת חנה, קלמנט עמוס בן אסתרינה, , ג'קי גגו יצחק בן גבי ססיה. 
 

 052-3939551ניתן להעביר אל אברהם מלכה  לעלון תרומות
 או שניתן לתרום ישירות לחשבון הבנק 

 על שם עמותת "נתיבות שלום נאות גנים" בנק מסד 508סניף  271452מס' חשבון 
 נא לעדכן בעת ביצוע התרומה ישירות לבנק לצורך מעקב.

 אוהבת ה', התורה ולומדיהלעילוי נשמת האישה הכשרה  העלון מוקדש
 למשפחת תשובהמרת דינה ג'ינה בת בובה ז"ל 

יהי רצון שזכות התורה וזיכוי הרבים יעמדו לה כמליצי יושר יחד עם שאר נשמות 
ישראל
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שופטים  •  99ר עלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  )יט (טז, ף דברי צדיקיםלי השחד יעור עיני חכמים ויסככ
, אבל הרע"חכמים ל"" כי ישנם גם יםחכמאפשר להבין "יעור עיני 

"? אדם הלוקח צדיקיםכיצד אפשר להבין, שהשוחד יסלף "דברי 
  שוחד, הייתכן שבשם צדיק יכונה?

הרבנות  בעת שישב בעל "אוהב ישראל" זצ"ל, מאפטא, על כסא
בקולבסוב, באו פעם לפניו שני בעלי דין לדין תורה. יתר הדיינים 
לקחו שוחד והיו נוטים לצד אחד, אולם הרב מאפטא גילה כלפיהם 
התנגדות נמרצת והוכיח להם כי אין ההלכה כמותם. יעצו הדיינים 

ם זאת, והלא בשום חד גם את הרב. אך כיצד עושילבעל הדין כי יש
פנים לא יסכים הרב לקבל שוחד? יעצו לו איפוא לשלשל בחשאי 
סכום כסף ניכר לכיס בגדו של הרב. בעל הדין עשה כעצתם ואיש לא 

  ידע דבר על כך.
למחר, כאשר ישב הרב להמשיך בדין תורה, הרגיש כי דעתו החלה 

ה את להסס בדבר וכי קם בו רצון להסכים עם דעת הדיינים. מיד דח
ישיבת בית הדין וכל אותו היום בכה והתחנן לפני רבונו של עולם, כי 
יאיר את עיניו לראות את האמת. כך עברו ימים מספר עד אשר גילה 
הרב את הכסף בכיס בגדו ומיד הבין כי בעל הדין הוא אשר שם את 
הכסף בכיסו כדי לשחדו. כל כך גדול הוא כוחו של שוחד, שאפילו 

יודע מאומה על כך, בכל זאת זה משפיע על שכלו  אם הדיין אינו
 –זהו פירושו של הפסוק: "ויסלף דברי צדיקים"  לסלף את דעתו.

הרב מאפטא זצ"ל, אפילו אם הדיין מוסיף להיות צדיק גם אמר 
יש  לאחרי קבלת השוחד, שכן ראה ולא ידע מאומה על כך, בכל זאת

  בכוחו של השוחד לסלף את בינתו ואת דבריו.

  (יז, ו) על פי שנים עדים
מקשה הגאון רבי אליעזר סילבר זצ"ל: הרי לפי חוקי הלשון היה 
צריך להיות לשון הפסוק "על פי שני עדים", וכפי לשון הפסוק לקמן 

  בפרק י"ט פסוק ט"ו!
והוא מיישב כך: במעשה של נביאי הבעל בהר הכרמל, מבקש אליהו 

(במ"ר פכ"ג מדרש ומובא על כך ב(מ"א, י"ח, כ"ג) "ויתנו להו שנים פרים" 

"אמור להם בחרו שני פרים תאומים, מאם אחת, הגדלים על ) פ"ט
מרעה אחד". למדים אנו מכאן שהמילה "שנים" אינה רק מקבילה 

  (בדומה למספריים; ידים; ריחיים).ם שווים לספרה שתים, אלא משמעותה שני

שנים" ולא "שני", מכיון שבדיני "ז מובן מדוע הלשון כאן הוא ולפי"
נפשות צריכים שני העדים לראות יחדיו את העבירה, ואי אפשר 

י עדים שכל אחד מהם ראה את העבירה בפני עצמו ולכן לצרף שנ
  כתבה כאן התורה שנים: "על פי שנים עדים או שלשה עדים יומת המת".

משא"כ לגבי דיני ממונות, ניתן לצרף שני עדים שראו את העבירה 
("עדות  ון ביתוביתו, וזה עמד בחל ה עמד בחלוןבנפרד. כגון שז

  מיוחדת") ולכן לשון התורה הוא "על פי שני עדים".
את הווארט שמע ממנו הרב הגאון מאיר שוורצמן זצ"ל שמביא זאת 
"ל בספרו 'מאיר עיני ישרים' בציינו שהגאון רבי אליעזר סילבר זצ

אמר זאת באזני מרן בעל האור שמח זצוק"ל בעת שהותו בדווינסק 
  (מוסף ש"ק יתד נאמן)ד בעיניו"    "והוטב מאו

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

ז"ל ובין יבשיץ יאבאחד הויכוחים שהתנהלו תמיד בין רבי יהונתן 
"כיצד אמרו  המלומדים הנוצרים שבדורו, שאלהו פעם כומר אחד:

בו בזמן שיש הרבה  – העובר על דברי חכמים חייב מיתה'חכמיכם: '
  השיב לו רבי יהונתן:      תורה שאין חייבין עליהן מיתה?"עבירות ב

  
"בדיוק כך הוא גם הנימוס והחוק בכל מלכות ומלכות. אם יכנס אדם 
אצל המלך ויעשה דבר נגד כבודו או רצונו, לא יהרגנו המלך על דעת 
עצמו אלא ימסרנו לידי החוק, על מנת שיעמידוהו לדין ויביאוהו על 

שומע לפקודתו של הזקיף השומר על  עונשו. ואילו אם אדם אינו
  ארמון המלך, רשאי הזקיף, ואפילו מחוייב הוא, לירות בו מיד".

"חכמינו", סיים ואמר רבי יהונתן, "הינם בבחינת הזקיפים העומדים 
על משמר התורה והמסורה, וכל המסרב להישמע לפקודתם דינו 

  של תורה) (מעינה חמור בהרבה מזה שעובר על מצוה שבתורה גופה"...

  (יח, יג) תמים תהיה עם ה' אלקיך
הגאון רבי מנחם צבי ברלין, ראש ישיבת 'רבינו חיים עוזר', סיפר מה 
שסיפר לו נכדו של החפץ חיים, למשפחת זקס, על רשכבה"ג מרן 

  ה'קהילות יעקב' זצ"ל.
יום אחד הגיע גביר נודע לישיבת נובהרדוק, שעמדה בראשותו של 

ה'ן זצ"ל, וביקש ממנו שיציע בפניו את הבחור הגאון רבי אברהם יפ
הטוב ביותר בישיבה, כחתן לבתו. אמר לו ראש הישיבה שיגש אל 

  הבחור יעקב ישראל קניבסקי, והעיד שהוא הבחור הטוב ביותר.
קרא הגביר לבחור זה, והחל לשאול אותו על השאיפות העומדות 

על כל  בפניו בבניית בית, על כל מה שכרוך בכך. הבחור השיב
  השאלות בסגנון אחד, ואמר שהשאיפה שלו היא להגיע ל'יראת שמים'.

זה מה שהוא רוצה להיות בעצמו, זה מה שהוא רוצה לראות באשתו 
  לעתיד, וזה גם מה שהוא רוצה לראות בביתו, רק יראת שמים.

חזר הגביר אל ראש הישיבה, ואמר שהבחור שהצעת לי הוא 'תמים 
רוצה, זה רק יראת שמים. והיכן לימוד  מדי'... שכן כל מה שהוא

  התורה שלו? היכן השאיפות בידיעת הש"ס?
בן של כל בני ניגש הגר"א יפה'ן אל הבחור, מי שעתיד להיות ר

  הגולה, והציג בפניו את השגותיו של הגביר על כך שהוא תמים מדי.
נענע הגר"י והשיב: 'כמה תמים הוא הגביר הזה שהוא חושב שיש 

  (ברכי נפשי)משהו בעולם חוץ מיראת שמים'!    

  (כא, ו) ירחצו את ידיהם
סח מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א: גיסי, הגאון רבי יצחק זילברשטיין 

רך לטול ידיו מבלי שליט"א, אמר לי שיש 'היכי תמצא' שאדם יצט
שיעמוד בפני מצוה ברכה או אכילה. והוא מה שכתב במשנה ברורה 
(קפא, ב) שאם לא היו לו מים אחרונים וברך ברכת המזון, יטל ידיו 

  כשימצא מים, משום מלח סדומית.
ואמרתי לו שיש עוד 'היכי תמצא' בזה: לאחר עריפת העגלה יש דין 

  (הגש"פ קה"י) דיהם" (דברים כא, ו), ויש על כך ברכה!של "ירחצו את י

לביתו פן  ומי האיש אשר ארש אשה ולא לקחה ילך וישב
  (כ, ז) ות במלחמה ואיש אחר יקחנהימ

 פרש"י: "שאם לא ישמע לדברי הכהן כדאי הוא שימות". וקשה,
ולא  מדוע המתין רש"י עד התנאי השלישי במי שאירש אשה חדשה,
כדאי  פירש כן גבי תנאים דבית וכרם, שאם לא ישמע לדברי הכהן

ושמעתי מתרצים מאחר ובכל שאר הדברים, יכול  הוא שימות?
 אך במקרה שארש אישה להחמיר לנהוג כן לפי שיקול דעתו, הרוצה

מזה  ולא לקחה, ורוצה להחמיר ולצאת למלחמה, והרי אם ימות יגרם
וע"כ  צער וסבל לאשתו, א"כ זוהי חומרא שבאה על חשבון חבירו,

  (שאלת רב)       כדאי הוא שימות!
  

  .אם אתה משמח את שלי אני משמח את שלך בנך ובתך ועבדך ואמתך תשובה לחידה משבוע שעבר:(רמז: רש"י)   ?מתי אדם צריך להתנהג הפוך                                          

  

 מאוצרות הפרשה 

 בפר"שחידה      



 אלול         
  התועלת בהתכוננות ליום הדיןן

המגיד מדובנא זצ"ל מצא תועלת נוספת בהתכוננות ליום הדין. יש שוני רב הסביר, בין מי שמתכונן לקראת יום הדין, לבין מי ש"נתקל" בו 
שעל מעשינו תוהו, ולבסוף נבוא  באקראי. ראשית, מי שיתכונן לקראתו, יסגל תורה ומצוות, ולא יבוא בידים ריקות. אבל אפילו נניח

  .משללים וכרשים, יש הבדל רב בין מי שהתכונן למי שימי הדין התרגשו עליו ללא הכנה. והוא הסביר זאת בכד
משל לעשיר, ששמע נקישות על דלתו. השקיף מחלונו, וראה את הבא, אחד מאנשי העיר. האיש שמע את הדלת נפתחת, ואז משרתו 

ן", השיב הלה. "אדוני עסוק עתה, והורה שלא להפריעו", השיב המשרת. "מתי שואל את הבא לרצונו. "רציתי לבקש גמילות חסד מן האדו
אוכל לפגשו?" שאל האיש. "נסה בארבע אחר הצהריים", השיב המשרת. האיש הלך לדרכו, והעשיר שב לעיסוקיו. בארבע אחר הצהריים 

דלת נפתחה, והמשרת הודיע לו שהאדון עודנו נשמעו נקישות על דלת הכניסה. העשיר השקיף מחלון לשכתו, וראה את האיש ממתין. ה
יתפנה אדונך. הדבר נחוץ לי מאוד!". קול הדלת נשמע  עסוק למעלה ראש. "אמתין כאן, בחוץ", אמר האיש. "אבקשך להודיע לי כאשר

. הוא הציץ בעד החלון, וראה אותו אדם פוסע ברחבה בעצבנות, בהסגרה, והעשיר שב לעיסוקיו. כעבור שעה קלה גברה עליו סקרנותו
הלוך ושוב. נכמרו רחמיו עליו והוא צלצל בפעמון. המשרת הופיע, והוא הורהו להכניס את האיש. הלה בא ושטח את מצוקתו. הוא זקוק 

נכמרו  ווה לו את הסכום ויחלצנו ממצוקתו.נואשות להלוואה לזמן קצר. הוא הכין שטר, והחתים עליו ערבים. עיניו מייחלות לעשיר, שיל
המבקוש, ואף  ה היא לעזור לאדם בעת דחקו. הוא הלוה לו את הסכוםרחמיו של העשיר. סוף סוף, הרי הכסף מצוי ברשותו, ומצוה רב

הרחיב לו את זמן הפרעון. לפנות ערב יצא העשיר לבית הכנסת להתפלל מנחה וערבית. בבית הכנסת פנה אליו אחד המתפללים ואמר: 
טה את השיחה לפסים "הו, אם כבר נפגשנו, אולי תוכל להלוות לי כמה אלפי זהובים לכמה ימים?" התנצל העשיר שאין עמו מעות, וה

נעתר לבקשה זו כדרך שנעתר לקודמתה? התשובה פשוטה. הלווה הראשון הטריח עצמו בבוקר, ובא שוב לפנות ערב. אחרים. מדוע לא 
שנדחה, עמד והמתין בחוץ עד לעת רצון, עד לשעת הכושר. הוא טרח כה הרבה, ובדין הוא, שגם העשיר יתאמץ למלא את בקשתו. אבל כ

השני לא טרח ולא יגע, אלא פגש בו באקראי ופנה אליו כבדרך אגב. אות הוא, כי אינו דחוק באמת, והכסף אינו כה נחוץ עבורו, ומדוע 
בי (ירמיהו ז), כלומר, אל תפגע ואל  –כך אמר הנביא: "ואתה אל תתפלל בעד העם הזה ואל תשא בעדם רנה ותפלה יענה לבקשתו? על 

ות אלקי ישראל... וקראתם -תתקל בי באקראי... הרוצה להענות, יכין עצמו וידפוק על שערי שמים, וכמאמר הכתוב: "כה אמר ה' צבא
(ירמיהו כט), כלומר, אם תלכו במיוחד, אם תכינו עצמכם, אות הוא כי הדבר נוגע ושמעתי אליכם" והתפללתם אלי,  והלכתםאותי 

  בשם כוכב מיעקב, הפטרת כי תשא) ,(שערי ארמון    עבודת חודש אלול!היא  –לנפשכם. ושמעתי, כי חנון אני... הכנה זו, גישה זו, הליכה זו 

  עניני הפרשהמ שו"ת ממרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א
א שאלה: "לא ימצא בך... מעונן" (דברים י"ח,י"ב) בשו"ע (יו"ד סי' קע"ט סעי' ב') כתוב דנהגו שאין מתחילים בב' וד' ואין נושאים נשים אל

  במילוי הלבנה. וצ"ב למה אין בזה משום לא תעוננו?
   .שכתוב בפוסקים זה לא לא תעוננו מה: תשובה

  שאלה: "מי האיש אשר בנה בית חדש" האם בכל חזרת שדה ובית ביובל, יפטרו כל ישראל מיציאת צבא, כדין הקונה בית חדש?
  (נקי יהיה)    תשובה: חזרה ביובל אינו בית חדש, עי' גיטין מ"ה ב' ותוספתא ספ"ו דבכורות. 

   האשה? האם מהני גם ע"ז מחילת ,סין דפטורו משום "פן ימות במלחמה"ת אירומהו בחזר חילת האשה גם ביציאה לצבא, וא"כשאלה: האם מהני מ
  (שם)   ה: לא מהני.תשוב

  הלשון תבדיל משמע שצריך לעשות איזה מעשה של הבדלה, וצ"ב במה זה מתבטא מה צריך לעשות עבור זה? ל לך"שלש ערים תבדישאלה: "
  תשובה: גדר סביבה.

  גים אותו. וצ"ב וכי אפשר להרוג בסימן זה בלי עדים והתראה?שאלה: התרגום יונתן מפרש שיוצאים תולעים מהעגלה ערופה עד הרוצח וב"ד הור
  מיד יודה. מיד יבואו עידים. ופ"א השיב: עי"ז תשובה: עי"ז

  
  מי אני? אני מסתובב כמעט בכל העולם אבל עדיין תמיד אשאר באותה פינה            

  מוטי דרוק נ"י הזוכה:  .עלה של עץ :תשובה לחידה משבוע שעבר

    

  דת הבן הנכד רבינוביץ להול- משפחות קראוס     הנכדה הבת  כהן להולדת -משפחת ויצמן      משפחת קלופר לנשואי הבת  - מרכז העיר
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  רוזנברג לאירוסי הבתהרב בערל משפחת  - גני הדרמשפחת ניכטבורג לנשואי הבן        להולדת הבן הנכד     קרני  –משפחות גרוס 

  להולדת הבן הנכד הניןקוגל  –משפחות פרוכטר            שפחת הרב יוסף רוזנברג לאירוסי הבת  מ                          
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  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                    
 והעלה ל"זצ שך הרב של חדרו אל בחור נכנס כאשר, הימים באחד זה היה

 לאמונה להגיע ניתן הכיצד שואל הוא דבריו בתוך כאשר, שונות שאלות בפניו
 מיד הזדעק - הדברים את ל"זצ שך הרב שמע כאשר. ספקות כל בלא שלמה
 הרי? השולחן על כאן המונח התפוח את אתה רואה האם... מבין אינני: "ואמר

 נהדר כה, הזה התפוח נוצר מהיכן וכי! הבורא את לראות ניתן הזה בתפוח
 עץ תפוחי המגדל חומר באדמה יש וכי? לחיך ומתוק למאכל וטעים למראה
 זועק כל מכל בכל הכל, ושעל צעד בכל! עולם בורא כאן רואים הרי? מתוקים
  ל"זצ שך הרב סיים -!" העולמות כל בורא של הנצחית והווייתו קיומו על מאליו
 מתוך האמונה בעומק לחוש מתעוררים אנו אין, זאת בכל מדוע? מאי אלא

 את מקרבנו להפיק עלול ומרגש מפעים שחזיון בעוד, עץ-בתפוח התבוננות
 עיני את מעוור אשר הוא - ההרגל כי: אומר הוי'? אלה ברא מי: 'הקריאה
 )-חיים אורחות!  (ביותר הפשוטות האמיתות את מאתנו ומעלים, שכלנו

          
 של ומקורבם ארה״ב-וינה אגו״י מראשי, זצ״ל טייטילבוים יעקב אברהם רבי

 אישלי סיפר:דלהלן הנוקבים הדברים את מדרשותיו באחת שח, דורו גדולי
, באושוויץ מהמחנות שניצל יהודי, זצ״ל" ש"אי חזון"ה בעל למרן שנכנס, נאמן
 ורבבות אלפים שנשרפו איך עיני במו ראיתי. חמורה קושיא לי ״יש: לו ואמר

 לקחהיאך, שואל אינך ״למה: החזו״א לו ענה ״?כזה דבר יתכן איך, מישראל
 ישראל כלל את ולהגלות בית־המקדש את להחריב הכוח נבוכדנצאר

, מעלה של בבי״ד לכן קודם יצאה כבר שהגזירה, החזו״א לו ״והשיב?מארצנו
 עם מה ״אבל: ושאל היהודי חזר. כאלו מעשים לעשות כח להם היה ולכן

 להםהיה כוח איזה, פשעו שלא חלב וגמולי חטאו שלא שדים יונקי אלפים
 בעצמי שמעתי, בפולין ״תרבות״ ספר בתי כשהתחילו: החזו״א ענהו ״?לשרפם

 אותם שכינה, באסיפות זאת שהזכיר בשעה" חיים חפץ"מה פעמים וכמה כמה
 שאצל משום, ״מולך״ אותם קורא אני מדוע: חיים החפץ והסביר. ״מולך״ בשם

 ״תרבות״ ספר ובבתי, ישראל גופי לשרוף רגילין היו המולך של  זרה העבודה
 שרפו ששם ״כיון: תשובתו את איש החזון המשיך ובזה.ישראל״ נשמות שורפים
 במידה ישראל ילדי גופי את לשרוף לסט״א כח ניתן עי״ז ממילא, ישראל נשמות
, עליהם״ זדו אשר בדבר ״כי שכתוב המצרים אצל שמצינו וכשם. מידה כנגד

 קיבלו, ישראל ילדי הטביעו שהמצרים וכיון, מידה כנגד מידה הנהגת דהיינו
 מילדי שאלפים כיון, כאן גם כך - סוף בים טבעו והם המידה באותה עונשם
 שהם ספר בבתי ללמוד נמסרו המקומות ובשאר בוילנא חרדיים מבתים ישראל
 וגוף נשמה לשריפת הדבר ונחשב, באונס וחלקם ברצון חלקם, ״מולך״ בבחינת

 שריפת של מידה כנגד מידה באושוויץ נתקיים, איש החזון אמר, לכן, קיים
 בהם ינקום ה"שהקב – איש החזון סיים - היא האמת אבל! קיים והנשמה הגוף
 ארבע אותם וענו ״ועבדום ישראל על שנגזר דאף במצרים שמצינו כמו, זה עבור
 שכתוב כמו, הים ועל במצרים המצרים לקו זאת בכל), טו בראשית( שנה״ מאות
 כתיב, זה כל ועם), ל לב דברים( הסגירם״ וה׳ מכרם צורם ״כי, האזינו בפ׳

, למועתידות וחש אידם יום קרוב כי, רגלם תמוט לעת ושילם נקם ״לי אח״כ
: יראוכולם הנקמה ובזמן), לט-לה לב שם( יתנחם״ עבדיו ועל עמו ד׳ ידין כי
. ארפא״ ואני מחצתי ואחיה אמית אני, עמדי אלהים ואין הוא אני אני ״כי

 ). ח״ד ישראל״ עיני ״מאיר בספר׳ מובא יעקב״ ״קול(
 

  לו למחול רצה לא והלה חברו את לפייס הכיפורים יום בערב הגיע אחד איש
 במעמד. רע שם עליו הוציא הלה כי לו למחול צריך אינו הדין  שלפי וטען
 פנה והוא צעיר נער עדין בהיותו ל"זצ ן'מוואלזי  זלמן רבי הגאון נוכח היה

 על אלא ירושלים חרבה לא: "ל"חז מאמר את אתה יודע ודאי: לו ואמר לסרבן
 גדולות עברות נמנים יחזקאל בנביא והרי". תורה דין על דבריהם שהעמידו

 משורת לפנים עשו שלא בגלל היא החורבן שסיבת אומרים ל"חז ומדוע, שעשו
 על שהעבירו זמן כל אולם, גדולות עברות עברו ישראל עם באמת, אלא?הדין

 ברגע, פשעיהם על והעביר כך עימהם נהג ה"הקב גם, חבריהם כלפי מידותיהם
 עשו לא עליהם לוותר שראוי בדברים וגם תורה דין על דיניהם את שהעמידו

 מכל יפרע שהוא ואמר כך עימהם נהג' ד גם, הדין משורת לפנים
 שלם בלב לך מוחל אני: לו ואמר למפייסו ופנה זאת שמע הסרבן.חובותיהם

 ) אדם תולדות! (לזה זה  ואוהבים ידידים אנו ומעתה
 

                                  

                                                                                                              

                      לקט פירושים על פרשת השבוע                
ח ְולֹאוגו: ְוׁשְֹטִרים ׁשְֹפִטים י ׁשַֹחד ִתּקַ ַֹחד ּכִ ר ַהׁשּ אמר ר' :ֲחָכִמים ֵעיֵני ְיַעּוֵ
 טעמם נתגלו מקראות' ב שהרי, תורה טעמי נתגלו לא מה מפני  יצחק
 אמר", לבבו יסור ולא נשים לו ירבה לא" כתיב. העולם גדול בהם ונכשל
 סנהדרין(וכו" לבבו את היטו נשיו" וכתיב, אסור ולא ארבה אני: שלמה

 לקיחת איסור טעם התורה גילתה איפוא מדוע, המפרשים הקשו) כא
 את בראותו, ה"ע המלך שלמה ברם. בכך יכשלו שמא חששה ולא שוחד
 ולא ארבה אני: "אמר" לבבו יסור ולא נשים לו ירבה ולא" האיסור טעם
 יכשל שלא בטוח בהיותו, נשים להרבות לעצמו היתר הורה לכן". אסור

", חכמים עיני יעוור השוחד כי" התורה העידה הרי בשוחד אך. באיסור
 יידע מנין וכי, לי יזיק ולא שוחד אקח אני: ולומר לטעות מקום אין כן על

 ) ומשיב שואל( הוא" עיוור" והלא לו מזיק זה שאין
 

י ַעל ַנִים ּפִ ה אוֹ  ֵעִדים ׁשְ לֹׁשָ ת יּוַמת ֵעִדים ׁשְ י ַעל יּוַמת לֹא ַהּמֵ : ֶאָחד ֵעד ּפִ
? עונשו מהו חוטא לחוכמה שאלו) ו, ב מכות( ירושלמי בתלמוד מצינו
 נפש: "להם אמרה - לנבואה שאלו" רעה תרדוף חטאים: "להם אמרה

 תשובה יעשה: להם אמר הוא ברוך להקדוש שאלו"תמות היא החוטאת
 שנים פי ״על כי - ממיקלייב אברהם רבי אומר - איפוא יוצא.לו ויתכפר
 ״שלשה אפילו או והנבואה החכמה של דעותיהן שתי פי על, עדים״
 לחוטא לו אין, המת״ ״יומת התורה של השלישית הדעה לפי גם, עדים״
, קרבן להביא עליו שכתוב התורה לפי אפילו שכן, למות עליו אלא, תקנה
 כאשר או, קרבן להביא אפשר ואי קיים המקדש בית שאין בזמן יעשה מה
 דעתו לפי, אחד״ עד פי על יומת ״לא ברם? קרבן להביא משגת ידו אין
 קלה עצה שכן, החוטא יומת לא, הוא ברוך הקדוש, ומיוחד האחד של

 ). מעיינה של תורה( לו ויתכפר תשובה יעשה כי - לו יעוצה
 

רוּ  ְֹטִרים ְוִדּבְ ר ָהִאישׁ  ִמי ֵלאֹמר ָהָעם ֶאל ַהׁשּ ָנה ֲאׁשֶ  ֲחָנכוֹ  ְולֹא ָחָדשׁ  ַבִית ּבָ
 בריסק בעיר המשכילים העלו ל"זצ מוילנא אליהו רבי הגאון של בזמנו' וגו

 שלטון בימי למלחמה יוצאים החרדים היו כיצד: ועניינו, וקלס לעג מחזה
 השוטר עלה ואז, השחורים לבושי חיילים המוני עם במה עשו. התורה
 לביתו וישוב ילך חנכו ולא חדש בית בנה אשר האיש מי" העם אל לדבר

 השוטר. המקום את ועזבה הצדיעה חיילים קבוצת" במלחמה ימות פן
 אישה ארס אשר חיללו ולא כרם נטע אשר האיש מי" בהכרזתו המשיך

 ההכרזה תור בא ואז. ועזב קם נוסף קומץ"לביתו וישוב ילך לקחה ולא
 וישוב ילך שבידו מעבירות הירא– הלבב ורך הירא האיש מי" האחרונה

 סח לא מי? בידו עבירות אין למי: קדחתנית בהלה החלה מיד" לביתו
 המקום את ונטשו רגליהם כולם נשאו?! תורה ביטל לא, מימיו הרע לשון

" מווילנא הגאון: זקנים ושני, המכריז אלא נותרו לא הבמה על. בחיפזון
 במצוה קודם מי ביניהם הלכתי ומתן במשא שפתחו" אריה שאגת"ה ובעל
. הצופים של ולעגם צחוקם לקול נגמר והמשחק. באוייב מלחמה של הזו

 דעו: לתלמידיו אמר, הזה המעשה את ל"זצ מבריסק חיים לרבי כשספרו
 נצחו האלו שהגאונים, להציג שכחו ההמשך את אבל, נכון הכל שבאמת
 במלחמה

 
 

ט ִיְהֶיה ְוֶזה ּפַ ַבח ֹזְבֵחי ֵמֵאת ָהָעם ֵמֵאת ַהּכֲֹהִנים ִמׁשְ ה ִאם ׁשֹור ִאם ַהּזֶ  ׂשֶ
ֹרעַ  ַלּכֵֹהן  ְוָנַתן ָחַיִים ַהּזְ ָבה ְוַהּלְ במעמד  המלבי״ם שאמר בדרשה: ְוַהּקֵ

 משפט ״וזה שופטים בפרשת הפסוק על עמד לרב הקהילה הכתרתו
 הרוחני למנהיג לתת צריך, כלומר הזרוע לכהן ונתן העם מאת הניםוהכ
 ״והלחיים׳, התורה קרן הרמת למען לפעול שיוכל בכדי, הכוח את לרב
 צריך זה עם יחד אבל, מוסר דברי ולהטיף פיו את לפתוח יפחד שלא

 )אבא של עולמו(״...לאכול מה לרב שיהיה ״והקיבה״ לדאוג

מרי תמוסרהשקפהמ הג ה

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

        

        

שופטיםדבס"
 941גליון מספר           
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לרפואת דוד בן 
 שושנה הי"ו



         

                                    תורה של בדרכה ורעיונות מחשבה נצנוצי פתגמים                                                                           
                    ).ט"הבעש( לו מגיע שהכל חושב, גאוה - העצבות מקור                                                             

   ).הפניני ידעיה' ר( בביקורת הרבה - שישנאוך תרצה אם                                           

 ).ם"רמב( תמיד בה שיׁשגה עד אדם של בלבו נקשרת הקב"ה אהבת אין                              
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 הדין בית של שהדיין יתכן איך: זצ״ל פיק ישעיה ר׳ הרה״ג את פעם שאלו
 שכתוב כמו, עיוור להיעשות צריך היה הוא הלא, זקנתו לעת חרש נעשה שלו

 ״הפסוק: פיק ישעיה ר׳ אמר זה על? חכמים״ עיני יעוור השוחד ״כי בתורה
 כספי את שראו והעיניים שוחד שלקחו, הראשונים שבדורות לדיינים נאמר

 כבר, הדיינים, ־נובתקופת אבל. מידה כנגד מידה, העונש את קבלו, השוחד
 מקבלות לכן, שיתנו להם מבטיחים רק הדינים בעלי כי, השוחד את רואים לא

 ״...מידה כנגד מידה — העונש את האזניים

 
 
 

 היו שכשישראל לפי תחנון כשאומרים פנים שמסתירים) לנוהגים( טעם
 חברו וידוי ישמע שלא כדי אמות ד׳ אחד כל בין היה בעזרה משתחווים
 כאלו פנים בהסתר הזה באופן כן גם עושים אנו זה זה ובגלל, ממנו ויתבייש

 )רוקח(חבירו שהתפלל מה ויודע רואה אינו אחד כל
 
 
 

 מתפלל הוא - התפילה של הראשון החלק את לקיים יכול אדם – תפילה לגבי
 שהוא אחרי עושה הוא מה,  היא השאלה אך. וכדין כדת הכל,במילה מילה
 עם' גומר'ו התפילין את מוריד הוא, שחרית תפילת לאחר אם -להתפלל גמר

 ערבית, וגומר - מנחה מתפלל הוא... למשרד או לכולל ממהר הוא- התפילה
 של הנשמה זו לא אבל - כהלכתה המצוה את קיים אמנם הוא.וגומר -

. ה"לקב תפילה של במצב תמיד להיות היא התפילה של הנשמה.התפילה
 החלק חסדים גמילות לגבי גם נכון וזה.ללמוד תמיד היא תורה של והנשמה
 גם. הכביש את ילד להעביר, לחבר כסף להלוות. שבדבר המצוה הוא ראשון
 כשאדם - יותר עמוק חלק ישנו אך.  חסדים גמילות זו עוגיה שלך לילד לתת
 לעשות אוהב, חסד מקרין תמיד הוא" ;חסד בעל"ל ונהפך לפרוייקט זאת הופך
 כתובות" )חלב ממשקהו יותר לחבירו שינים המלבין טוב. "מחייך תמיד, טובה
 בני העיר של במרכזה, היום וכחום, חם קיץ ביום לעצמנו נתאר -( ב"ע קיא
 ושבים לעוברים קרים מים ומחלק מישהו פתאום עומד, והלחה החמה - ברק

 משקה אדם שאותו לעצמנו ונתאר!  מצוה איזו!  שלו הבא בעולם לקנא ממש -
... ובריאות חיות נותן גם אלא הצמא את מרווה רק לא חלב - קר חלב אחרים
 ובכל, השינים את לו ומראים למישהו כשמחייכים' , הגמרא אומרת זאת ובכל
 גדולה אדם אותו של זכותו - לאשה, לילדים - בבית, שמחה מקנינים מקום
 רק לא - מאחרים התמידית האיכפתיות היא החסד של הנשמה! יותר הרבה
  .חסד של הנשמה זוהי -... וגמרנו החסד את לעשות

 מהגה"צ ר' שמשון פינקוס זצ"ל)-וקניניה התורה -" שמשון נפש( 

 
אדם ששבר כלי של חבירו ויהיה פטור על הנזק שגרם איך יתכן  שאלה:

 ?לכלי

ואין על הארץ דבר שימנע  לארץ הנג מראש ליכ זרק דחשא גוןכ תשובה:
 רץלאהכלי  שהגיע וקודם את השבירה של הכלי כמו כרים וכסתות וכדומה

כשובר כלי  בשנחש משום פטורוא הדין הוא שה ליכה את ושבר במקל זה בא
 תבירא אנדמ"יגיע לארץ בודאי שישבר וכלשון הגמרא  שבור כיון שאם הכלי

 ןכוע״ב כ״ו דף קמא בבא, בגמרא רבה כדאמר  (כלי שבור הוא שבר)"תבר
 מ״ע עשין ובםמ״ג י״ב הלכה ומזיק חובל מהלכות ז׳ פרק ברמב״ם הדין גפסק

 )שערי שלום( .ד׳ סעיף שפ״ו סימן ח״מ ובש״ע ע׳
 

יאיך: זצ״לפיקישעיהר׳הרה״ג
להצריךהיההואהלא, זקנתולעת

״...מידהכנגדמידה—

תחנוןכשאומריםפניםסתירים
שכדיאמותד׳אחדכלביןיה

הזבאופןכןגםעושיםאנוזהזה
)רוקח(חבירושהתפללמהודע

השלהראשוןהחלקאתלקייםכול
המה, היאהשאלהאך. וכדיןת

ל

     

תורהשלבדרכהורעיונותמחשבהנצנוציפתגמים

ֵמי ְתּגָ  ְיָתאאֹורַ  ִמִּפְתָּגֵמיִמּפִ

ף ל ְלֵעיֵני ָקְדׁשוֹ  ְזרֹועַ  ֶאת'ד ָחׂשַ  ל"זצ שבדרון שלום' ר צ"הגה סיפר: ַהּגֹוִים ּכָ
 ואת, מובהק חכם ותלמיד מופלא איש'', צדק גר'' חי קולרדו, דיוור בעיר

 בעת'', יורק ניו'' שליד''מונסי'' העיירה תושב מאברך שמעתי עליו הסיפור
 אותו. לברוקלין חזרה בדרכי, שם שהשמעתי דרשה לאחר אלי שהתלווה

'', מדנוור'' הלמדן הצדק גר עם בחברותא בעצמו למד, לי שאמר כפי, אברך
 כיצד וגם להתגייר בא וכיצד איך, שלו המיוחד החיים סיפור כל את וידע
 לו סייע שלו התורה לימוד כאשר, חייו ימי לכל לפנסיה במשפט זכה
 ופעם, השנייה העולם במלחמת בצבא כחייל שירת הוא, שהתגייר לפני.בכך
 שבגינה, נכות לו נקבעה זה ובגלל במוחו שפגע מרסיס קשה נפצע אחת
 צריך חדשים כמה מדי.שנפגעו חיילים לגבי כנהוג, קבועה לפנסיה גם זכה
 להמשך זכותו ואת מצבו את שיקבע כדי, רופא אצל להיבדק ללכת היה

 להרהר התחיל מחלתו כדי תוך, ברם. הממשלתית הפנסיה קצבת קבלת
 את ניסה והוא, תוכן שהוא איזה לעצמו וחיפש הרוחני עולמו על ולתהות

 ביקש, גיורו לאחר. יהודי ולהיות להתגייר שהחליט עד זרות העבודות כל
 קצר זמן תוך. בישיבה ללמוד התחיל והוא, יהדות על ויותריותר לדעת

 התחיל והוא קצר זמן עבר.גדולה בתשוקה לכך והתמסר בלימודים השתלב
, והנה. הבריא הוא כי שחש עד בריאותו במצב משמעותי שיפור להרגיש
 כבר שהינו הוא גם קבע, הרופא אצל השגרתית הרפואית לבדיקה בהגיעו
 רצה הוא אבל. לפנסיה יותר זכאי שאינו כך, לעבודה לצאת ויכול בריא

 על ערעור להגיש, אפוא, החליט? מנין ופרנסה, בישיבה בלימודיו להמשיך
 בריא כיהוא קבע זה שגם אלא, אחר לרופא נשלח והוא, הרופא החלטת

 שהגיע עד, נוסף ערעור והגיש נלאה לא הוא. מעבודה להתפרנס ויכול
 כלפי טען השופט.גנרל ישב שבראשה, עליונה צבאית משפטית לערכאה
 אצל ונבדקת נמוכות משפטיות ערכאות בפני עמדת כבר, הנה: הבחור
. פנסיה דורש אתה זאת ולמרות,בריא שאתה טוענים וכולם רופאים כמה

 אבל: הבחור השיב.כסף לסחוט רוצה סתם ואתה הוגנת אינה דרישתך
: הבחור השיב? חי אתה וממה: השופט שאל. פרנסה לי ואין עובד אינני
 לומד אני. השופט שוב שאל -? שם לומד אתה ומה. בישיבה לומד אני

 לומד אני: ''ענה והבחור, השופט שאל? תורה זו מה. הבחור ענה - תורה
. לטובה השופט דעת את הטתה זו הגדרה דווקא, והנה''...חכם תלמיד להיות

 להיות לומד אתה: לבחור אמר, חכם תלמיד ההגדרה את ששמע ברגע כי
 אחת ופעם. צוללת מפקד הייתי המלחמה בימי.משהו לך אספר חכם תלמיד
, לחוף לעלות יכולנו ולא, למים מתחת נשארנו שלימה שנה למשך כי, קרה
 לשבור צריך הייתי יום כל. זה ממצב לגמרי שבורים כבר היו המלחים וכל
, בידור קצת להם להעניק כיצד תחבולות מיני כל על ולחשוב הראש את
 לפני מתחת ארוכה כה שהיה של הקשה המועקה את מהם להפיג כדי

. שמחים היו תמיד והם, יהודים שלושה גם אצלי היו זמן שבאותו אלא.המים
 אחת פעם. שמחים והם מדוכדכים כולם. זאת להבין אופן בשום יכולתי לא

 יכולתי לא כבר זאת את. שרים אותם ושמעתי שלהם התא ליד עברתי
 דפקתי? לשיר מסוגלים גם אלא, שמחים שהם רק לא. אופן בשום לתפוס
 ליד יושבים שהם וראיתי נכנסתי. לפני אותה פתח מהם ואחד בדלת

 הם ומה שרים הם מה, אותם שאלתי. לפניהם פתוחים וספרים השולחן
 והשופט!...חכמים תלמידי להיות כדי לומדים הם כי לי ענו הם. הללו הספרים

, בריא אתה אמנם: כך זאת מנמק כשהוא, חיובית בהחלטה המשפטאת סיים
 מאשר אני. חכם תלמיד להיות רוצה אתה וועכשי, חולה והיית חייל היית פעם אבל
 !... חכם תלמיד'' להיות'' באמת ותלמד בישיבה שב, החיים לכל הפנסיה את לך
 )ויגדך אביך שאל(
(
ךשאל( גדךאב )ו
(

זוהי-... וגמרנוהחסד
מהגה"צ ר' שמשון פינקוס ז-וקניניהרה

אדם ששבר כלי של חבירו ויהיהן 

ואילארץהנגמראשליכזרקדחא
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"שצריך האדם לשים על עצמו שופטים ושוטרים על שבעה שעריו, וישפוט את עצמו תמיד שלא יהיה בו שום עבירה ועוון, ויהיה תמיד בקדושה וטהרה" 
(השל"ה הקדוש). 

השולחן את כל הצדדים, הלבטים, הנגיעות, נכון, אתה יודע הכל אבא ואני 

לא מחדש לך מאומה, אך אני רוצה לחיות איתך את המצב הזה, אני צריך 

את שמיעתך, את הבנתך, את קירבתך, דבורים כאלה, שיוצאים מלב מאמין 

וטהור, מביאים לקירבת אלוקים נפלאה, חן רב נסוך על פניהם, לא פלא כי 

מקבל  כשאדם  האישית.  התפילה  של  במעלתה  לדבר  הרבו  ישראל  גדולי 

פתאום איזה התעוררות לתפילה אישית כזאת, לא ידחה אותה לזמן יותר 

מתאים, למקום יותר מתאים, זה עלול לברוח מבלי שוב. צריך לתפוס את 

אלה,  פשוטות  מילים  שדוקא  להיות  יכול  ידיים,  בשתי  הזו  ההתעוררות 

שיצאו באותה שעה מעומק לבו של האדם, הם יפעלו עבורו את הישועה.

הדיבור מקרב אותנו אל ה'. הוא עיקר התענוג שיש לנו בעבודת השם. 

שיקרב  לך,  שיעזור  ממנו  תבקש  ביד,  ספר  בלי  שלך,  בשפה  ה'  עם  תדבר 

נשק  הכלי  זה  האישית  התפילה  ברחמים.  בתשובה  אותך  שיחזיר  אותך, 

תתחנן  תעמוד,  לך,  שיש  חסרון  כל  הקדושה.  על  שלנו  במלחמה  העיקרי 

לפני בורא עולם. לא מספיק שיש לך רצון, אתה צריך להתפלל כדי להוציא 

את הרצון 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 

כל  את  ולהוציא  איתך  לדבר  יכול  לא  אפילו  שאני  עד  ממך  התרחקתי  כך 

מה שיש לי בלב. כמו רבי נתן, שחיפש ללא לאות את מי שיוכל להרוות את 

שלקח  הקדוש,  לרבנו  שהגיע  עד  לבו  תבערת  את  ולהרגיע  הגדול  צימאונו 

ט" (ישעיה סא, ח) פָּ י ֲאִני ה' אֵֹהב ִמשְׁ "כִּ

מעשיו  על  וחשבון  דין  לעצמו  נותן  כשהוא  עצמו,  את  דן  כשאדם 
מאחורי  מסתתר  מה  להבין  כדי  פנימית  עבודה  עושה  כשהוא  והתנהגותו, 
הכעס, או הקנאה, או העצבות והדכאון, כשככה הוא מתבונן על החיים שלו, 

הוא משתנה. הוא מתקרב אל השם. הוא נהיה אדם טוב יותר.

הבעיה שהאדם מוחל לעצמו את החטאים. הוא לא צריך שה' ימחל לו. 
אז  בחיים  לי  נתן  הוא  קשה  תיקון  איזה  יודע  ה'  לי,  קשה  כך  שכל  יודע  ה' 
שנתבונן  עצמנו.  שנשפוט את  יותר מדי. אבל ה' רוצה  דורש ממני  הוא לא 
שהם  הפתחים  משבעת  פתח  כל  ליד  ושוטר  שופט  שנעמיד  במעשינו. 
שבעת השערים שבפנים: שתי עיניים, שתי אוזניים, שני נחירי אף ופה. על 
זה נאמר – במקום שיש דין- אין דין, ובמקום שאין דין - יש דין. אם נעשה 
הדין למטה, על ידינו, כל אחד לעצמו, אז אין הדין נעשה למעלה, אם האדם 
שופט את עצמו, אז בשמים לא צריך לשפוט אותו, הוא עושה את העבודה 

בעצמו. ולהיפך.

ההתבודדות,  של  הגדולה  החשיבות  את  לנו  מזכירה  שופטים  פרשת 
שבמהלכה מתבונן האדם בהתנהגות שלו, במחשבות וברצונות שלו, וזועק 
בעצם  מהי  כי  אליך.  להתקרב  רוצה  אני  עולם  של  רבונו  לבבו:  מקירות  לה' 
ההתבודדות? זו תפילה עצומה ונוראה, תפילה אישית ששם אדם בוכה רק 

על דבר אחד: רוצה להתקרב אל ה', לעשות רצון ה'.

על  להניח  עליך.  שעובר  מה  בכל  הקב"ה  את  לשתף  זה  אישית  תפילה 

בס"ד

שבת קודש   ז' אלול, תשע"ו
פרשת שופטים

ָעֶריָך" (טז, יח) ָכל שְׁ ן ְלָך בְּ תֶּ "ׁשְֹפִטים ְוׁשְֹטִרים תִּ
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 דברי התורה שבגיליון מוקדשים 

לרפואת והצלחת מורינו ורבינו עטרת ראשנו
הרב אליעזר ברלנד בן עטיא שליט"א

לרפואה שלמה: הרב חיים אבישלום כהן בן בלנקא, ציפורה 
בת שושנה גורג'יה, שירלי בת יפה, הרב דוד חיים בן זוהרה, 

ישראל מאיר בן פנינה, פנינה בת נסריה, נתנאל בן רויטל, 
אורנה בת ציונה, בנימין חי בן שרה

להצלחה וישועה: שלום בן ליבא 

לזרע בר קיימא ובן זכר: דוד בן פורטונה, טליה בת פנינה,
הודיה סופיה בת שרה פרוין, בת אל בת ציפורה 

לזיווג הגון: שי שרגא בן אסתר, מיטל בת יפה, רבקה בת 
שרה, נתנאל בן רויטל, שירה בת רויטל, נאור בן הלן

לעילוי נשמת: רבקה  בת איז'ה, דליה בת נחום זאב הי"ד, 
יעקב בן רבקה, ציון בן יונה ודוד, שרה בת יקות, בניהו בן 

זכריה (יחיא) ומרים, אברהם בן חביבה, בוריס בן סבטלנה, 
שלמה שלומי בן אילנה נאוה, יוסף יצחק בן יחיאל 

ת.נ.צ.ב.ה



אור האמונה  ז' אלול, תשע"ו גיליון מס. 2542

את  רוחץ  הוא  לעבודתו,  אותו  שיקרב  לה'  מתחנן  לה',  בוכה  כשאדם 
נשמתו, הוא יוצא אדם חדש מהשעה הזו.

זה  מה  כי  בהתבודדות  נהיה  היום  שכל  רוצה  שהיה  אומר  רבינו 
התבודדות? התבודדות זה געגועים לאבא. וגעגועים לאבא זה לא רק שעה 
ביום, געגועים לאבא זה כל היום, שעה אחת הולכים לשדה ובוכים על זה 

שכל כך רחוקים מאבא וכל היום מתגעגעים ומשתוקקים.

כל  את  שלו,  הפגמים  כל  את  בהתבודדות  רואה  הוא  זוכה,  אדם  אם 
הגאווה שלו, רואה שהוא אגו אחד גדול ומתחיל לבכות לה': ה' בשביל זה 
באתי לעולם? מה יהיה איתי? אני לא רוצה להסתכל על עצמי כל היום, אני 

רוצה שכל מה שאני עושה יהיה לשם שמים.

מורנו הרב: "התבודדות זה ביטול. אני לא משה רבינו ואני לא 
אליהו הנביא. אני אוהב לאכול, אוהב לשתות, אוהב לישון. אדם יש לו 
ראיות לזה שהוא הכי חכם והכי נבון והכי חברה'מן והכי הכי. כל אחד 
יש לו ראיות שהוא הכי מוצלח, הכי פיקח, הכי בר מזל, רק בזה הראש 
שלו עובד 24 שעות. הכי הכי הכי. צריכים שעה  להירגע. אתה לא הכי 
הכי. יש עוד אנשים חכמים בעולם, עוד אנשים חברה'מנים בעולם. 
המחשבות  של  הרצף  את  להפסיק  שעה  זה  ההתבודדות.  כל  זה 
שאני הכי חכם, הכי פקח, הכי מוצלח, הנשמה לא רוצה את זה. היא 
רוצה להיות אין. הנשמה היא אלוקית היא לא רוצה לשמוע את כל 

השטויות האלה. היא אומרת: תן לי מנוחה שעה אחת ביום."

עליהם,  להתחנן  עליהם,  לעבוד  צריך  שאדם  הראשונים  הדברים  אחד 

כל  ולקבל  יתברך  מאתו  שהכל  מלבדו,  עוד  שאין  הידיעה  זה  האמונה.  זה 

מה שעובר עליו בשמחה. אנחנו עדיין לא שם, אנחנו עוד לא זוכים כל הזמן 

מה  ואין  לדאוג  מה  אין  ולכן  כלום  אין  מהשם  שחוץ  הזו,  המלאה  להכרה 

להתבלבל ואין מה להצטער. אנחנו לא הגענו לשלימות הזאת. אבל אנחנו 

מתקדמים לקראתה, מבינים אותה, לומדים אותה, מתבודדים עליה. בשכל 

אנחנו מבינים שאין עוד מלבדו ומנסים למלא את הנפש בזה, כל אחד לפי 

מדרגתו, כל אחד כמה שהוא זוכה.

איפה שאתה לא מבין, שם אתה צריך אמונה. אתה לא מבין איך קורים 

לך דברים 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. 

האלוקית  התוכנית  במסגרת  הכל  זה  אבל  אותנו,  כותשים  אותנו,  שוברים 

טוב  לא  משהו  שקרה  לא  זה  שלנו,  כשלון  איזה  לא  זה  שלנו.  הבניה  של 

של  הדרך  זאת  ממנו.  לצאת  ואיך  אותו,  לתקן  איך  לחשוב  צריכים  ואנחנו 

השם לקרב אותנו אליו.

זו  גם  דבר  כל  על  להגיד  זה  שלך  העבודה  לאבא.  מתקרבים  ככה  רק 

לטובה, כל דבר שקורה צריך להגיד גם זו לטובה ולהמשיך לשמוח. זה כזה 

נסיון עצום! צריך כזו אמונה! כשאדם מבין שגם זה לטובה, כי ה' עושה רק 

טוב, אז הוא נותן כוח שמהדבר הזה דווקא יהיו לו ניסים.

הוא  שצריך,  כמו  הזו  בעולם  חי  הוא  הבא,  עולם  שיש  זוכר  כשאדם 

חיים  לא  שפה  מבין  הוא  בשטויות.  לא  בתכלית,  זמנו  עיקר  את  משקיע 

בעולם  לחיות  איך  הנכונות  הפרופורציות  ת  מקבל  הוא  אז  שם.  רק  לנצח. 

עומד  אדם  נפש.  חשבון  עם  רק  לזה?  זוכים  איך  זה?  את  עושים  איך  הזה. 

לבדו מול הקב"ה ועושה חשבון נפש פנימי ואמיתי על מצבו. הוא עוצר לרגע 

אותו בשתי ידיו הקדושות ואמר לו שזה טוב מאד אם אומרים את כל מה 

שבלב לפני השם יתברך והוסיף ואמר שההתבודדות, השיחה האישית עם 

העדיפויות,  סולם  שבראש  דהינו  הכל,  מן  וגדולה  עליונה  מעלה  היא  השם 

במדריגה העליונה של הסולם, שם עומדת ההתבודדות ואם כך, צריך לתת 

לבטל  הכוונה  ואין  ההכרחיים.  הדברים  שאר  כל  על  ראשונה  עדיפות  לה 

מיני  בכל  היקר  זמננו  את  נבזבז  שלא  אלא  זה,  בגלל  ותפילה  תורה  חלילה 

נקדיש  אלא  יום,  בכל  הרבה  לנו  יש  שכאלה  הכרחיים,  ולא  צדדיים  דברים 

את הזמן היקר בראש ובראשונה להתבודדות. וגם אם אין לנו את התנאים 

לחטוף  צריך  עולם,  בורא  עם  הזו  היומית  הפגישה  את  לקיים  טובים  הכי 

מה שאפשר כדי שלא יתגברו המניעות, ועם הזמן, בסעייתא דשמיא נזכה 

לקיים את העצה המופלאה הזו בתנאים הטובים ביותר ובהתמדה עצומה.

שלך,  החיים  בשביל  בעיקר  הישועות,  בשביל  רק  לא  לזה.  זקוק  אתה 

בשביל המתיקות, בשביל החיבור שלך לעצמך. שעה ביום לברוח מההמולה, 

אי  ואם  הלב.  את  ולהשיח  אויר,  לנשום  להירגע,  לשדה,  לצאת  מהשיגרה, 

ולהיות  מהכל  להתנתק  יכול  אתה  ששם  אחר  מקום  בכל  אז  בשדה  אפשר 

לכל  לגמרי  אישי  באמת  שהוא  השם  בעבודת  היחידי  הדבר  זה  השם.  עם 

אחד ואחד. כולם מניחים אותם תפילין, כולם לומדים אותה תורה, אפילו 

התפילה היא אותה תפילה, אבל ההתבודדות היא אישית לגמרי. כל אחד 

עושה אותה בצורה שונה, כל אחד ואחד שופך את לבו נוכח פני השם, כפי 

מה שעובר עליו בגוף ובנפש. ההנהגה הזו היא כל כך יקרה, היא כל כך גדולה, 

זה מה שמקרב את האדם יותר מכל דבר אחר להשם יתברך.

אנחנו  מאתנו.  ורחוק  נעלם  השי"ת  הסתרה.  של  במציאות  חיים  אנחנו 

הכבדות  כל  מכאן  קרבתו.  את  להרגיש  זוכים  לא  פניו,  להארת  זוכים  לא 

להשם,  קרוב  מרגישים  כשלא  לפעמים.  שיש  הנפילות  כל  השם,  בעבודת 

מתענג  הוא  כמה  אצלו,  חשובים  אנחנו  כמה  ולהבין  לראות  יכולים  כשלא 

למשא,  לעול,  הופכת  השם  עבודת  הרי  עושים,  שאנחנו  מהמעט  ושמח 

הקדוש  רבינו  בא  'אחריה'.  ולהיות  מהר  לסיים  שמחפשים  התפילה  בפרט 

ואיך  לעשות  מה  לנו  אומרים  לא  ההתבודדות.  של  הסוד  את  לנו  ומגלה 

לעשות, תבוא ותשב עם השי"ת! תשוחח אתו כמו שאתה משוחח עם חבר 

קרוב ואוהב. שיחה מלב אל לב. ככה שוברים כל הסתרה, מסירים את כל 

המסכים, מתחברים בחזרה אל האמת: השי"ת נמצא כאן ועכשיו, אתי, עמי 

לחיות  אותי,  לשמוע  איתי,  לשוחח  ושמח  ורוצה  אותי  אוהב  והוא  ואצלי, 

חי  וקשר  קרבה  יוצרים  ככה  והחושך,  הכבדות  כל  את  מבטלים  ככה  איתי. 

עם השי"ת.

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

אומר  רבנו  שקטה,  פינה  לך  תמצא  לשדה?  להגיע  יכול  לא  אתה   זמן.  עוד 

שאפשר להתבודד אפילו בין אנשים. יכול להיות שדווקא שם, באותה פינה 

במקום  זוכה  היית  לא  שאולי  ולהתעוררות  נשבר  ללב  תזכה  לך,  שתמצא 

אחר.

"ויצא יצחק לשוח בשדה", כל האבות הגיע למדריגתם ע"י שהתבודדו 

נהג  גם  כך  המלך,  דוד  גם  נהג  כך  צאן.  רועי  להיות  בחרו  הם  ולכן  בשדות 

צאצאו הבעל שם טוב הקדוש ותלמידיו. עד שבא רבנו הקדוש וחידש את 

בשדה,  התבודדות  על  לנו  שסיפר  בכך  הסתפק  לא  הוא  לרבים.  הזו  הדרך 

כי  הזאת,  היקרה  המתנה  את  פשוטים,  אנשים  לנו,  גם  להעניק  רצה  הוא 

כשאדם מרגיל את עצמו לדבר עם ה', אין לשער את התענוג הרוחני שהוא 

מקבל מזה, את השמחה והחיות שיש לו.
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ברגעים  נלחם  הרע  היצר  מצבו.  על  לחשוב  ומתחיל  החיים  של  הריצה  את 

האלה, הוא לא מעוניין שנעצור אפילו לרגע ונחשוב כי כשעוצרים, וחושבים, 

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

מלמד  הוא  נפש.  וחשבון  התבודדות  בלי  באמת  כשר  איש  להיות  אפשר 

אותנו לעצור את המירוץ ולחשוב על התכלית. לבדוק האם אנחנו הולכים 

באמת בכיוון הנכון. והכיוון הנכון זה רק להתקרב אל השם. זאת ההצלחה 

היחידה שיש בעולם הזה, ההתקרבות של האדם לבוראו. היצר הרע מחפש 

יותר  העבירה,  אחרי  אליהם  נופל  שהאדם  שחורה  והמרה  העצבות  את 

התבודדות, שעה של חשבון  מאשר את העבירה עצמה. אך כשאדם יש לו 

נפש, הוא יכול להתגבר על כל הנפילות האלה כי הוא מבין שבעצם הוא לא 

רוצה את העבירה, כי העבירה רק מרחיקה אותו מהשם, הוא מקבל אז כוח 

בה'.  להתדבק  שזה  האמיתי  בטוב  לבחור  חדשה,  התחלה  להתחיל  עצום 

כמו בסיפור הבא:

סיפורים מאחורי הדלת

האלמנה המכובדת שושנה חיה ברקוביץ היא כבר לא אשה צעירה, אם 

בדיוק  להיזכר  לה  קשה  אזי  היא,  כמה  בת  אותה  אותה  שואלים  כאשר  כי 

אולי  או  הראשונה,  העולמית  המלחמה  לפני  התחילה  שלה  הקריירה  אם 

השניה.

ההוא  צפונה,  זו  הארץ.  בכל  לה  התפזרו  והם  כולם,  את  חיתנה  היא 

דרומה, אחד מתנחל, האחרת פרופסור באיזו פקולטה. ויש נכדים ויש נינים 

ומי סופר אותם, והכל יפה וטוב, באמת בלי עין הרע, אם כי קצת קשה עליה 

ברקוביץ  אריה  צבי  ר'  היקר  שבעלה  שנה   30 מ-  למעלה  שהרי  הבדידות, 

עליה  קיבלה  היא  אבל  ימים,  שבע  בדיוק  לא  זקן,  בדיוק  לא  לעולמו,  הלך 

שושנה  כבר  מה  אז  עולם,  של  הרבונו  רוצה  כך  בהשלמה, "אם  הגזירה  את 

יכולה להגיד...".

ויותר  יותר  פקדה  כבר  האחרונות  השנים  בשלושים  ברקוביץ  האלמנה 

את עזרת הנשים בשכונתה החשובה, והיתה בקשר מצויין עם רב השכונה 

לפעם  מפעם  מארחים  היו  ורעייתו  פיצבורג  הרב  פיצבורג.  שרגא  אברהם 

מהעיירה  זכרונותיה  לסיפורי  רב  בקשב  והאזינו  המכובדת  הקשישה  את 

החסידית, עד כדי שהם ובניהם יכלו לתאר לכם את הפיתוחים המרהיבים 

שהיו על כוס הכסף של הקידוש של שבת שאחז אביה זצ"ל. הם בדרך כלל 

שתקו, והיא דיברה המון. פה ושם הצליח הרב פיצבורג להשחיל דבר תורה 

קטן, אבל כשהיא היתה שם, שולחן השבת היה בידיים שלה.

הפיצבורגים מאד אהבו וקרבו את שושנה חיה, והיא אהבה אותם, אבל 

בשלהם.  והם  בשלה  נשארה  היא  נו,  נו,  לחרדית?  הפכה  שהיא  לכם  להגיד 

לא  ראש,  כיסוי  "וגם  להם,  להטיף  נוהגת  היתה  מאד"  יפה  זה  "מסורתית 

בדיוק מתאים לי". נו, נו.

התורה  קריאת  בזמן  השבת,  יום  בבוקר  לך",  "לך  בפרשת  התרחש  זה 

הבניינים  בין  במרכז  ולתפארת  לגאון  הניצב  השכונתי  הכנסת  בבית 

מן  הדהדה  הזו  הזעקה  הצילו!  "הצילו!  רמות  נשמעו  לפתע  הגבוהים. 

הכנסת.  בבית  הפתוחים  הזכוכית  לחלונות  עד  השניה  שבקומה  המרפסת 

ומה  הזועק  מי  לקלוט  כדי  להפסיק,  קורא  מהבעל  ביקש  פיצבורג  הרב 

בדיוק הבעיה. "הצילו הצילו, אני פוחדת!!! שמישהו יגיע אלי, אני מפחדת 

שושנה  החשובה  האלמנה  של  קולה  את  זיהה  פיצבורג  הרב  להתעלף!!!". 

לעבר  בזריזות  ופנה  לקרוא,  להמשיך  קורא  לבעל  הורה  הוא  ברקוביץ.  חיה 

אליו.  הצטרף  גולדבלום  אייזיק  אדון  היקר  הגבאי  התפילה.  מבית  היציאה 

"האלמנה במצוקה, אני מקווה שהכל תקין".

לפתוח  וניסו  השניה  לקומה  המדרגות  בגרם  בזריזות  טיפסו  השנים 

את הדלת. "הצילו" זעקה האלמנה. ,מה קרה לך גב' ברקוביץ?" שאל הרב 

נסער כולו, "את מרגישה טוב?...". "אוי אוי אני מתעלפת, מסוחררת כבוד 

הרב, הדלת ננעלה עלי, המפתח נשבר בפנים החור... הייתי בדרכי לשמיעת 

קריאת התורה ועכשיו אני מרגישה נורא, כלואה כמו בבית הסוהר.. הצילו... 

קשה לי לנשום... אני מבוהלת".

הרב פיצבורג היה תלמיד חכם, וערך עם עצמו חשבון הלכתי זריז. מדובר 

באשה בת למעלה מ – 90 אשר כלואה בביתה. היא למעשה חסרת אונים 

בבחינת  היא  עצמה,  על  עוטה  שהיא  החרדה  שלה,  הבהלה  קטן.  ילד  כמו 

סכנה ממשית. בשביל פיקוח נפש דוחים את השבת, כלומר אין ברירה צריך 

הפריצה מחייבת  פעולת  בשבת וגם  בטלפון, נסיעה  חיוג  פורץ וזה  להזמין 

כמה מלאכות מן התורה.

"אוי הצילו!!!" זעקה הברקוביץ. לפתע צץ רעיון במוחו של הרב פיצבורג. 

"גב' ברקוביץ הקשיבי לי בבקשה. אני מבין שאת במצוקה גדולה, בהחלט 

רוצים  מאד  כאשר  קודש  שבת  ביום  בעיקר  סגור  בבית  לשהות  נעים  לא 

כדי  פורץ  להזמין  וצריך  אפשר  ההלכה  פי  על  ובאמת  כנסת,  לבית  להגיע 

שיפתח את הדלת ויתן לך לנשום לרווחה, שהרי להרגיש כמו אסיר בשבת, 

זה פשוט לא נעים. אבל יש לי הצעה נחמדה בשבילך שלדעתי תשמח אותך, 

ברקוביץ  גב'  בשבת..."  דלתות  לפורץ  לקרוא  אותנו  תצריך  לא  ובמקביל 

הקשיבה לכל מילה.

שבת,  תצא  שעות  וחצי  שבע  בעוד  הדלת.  ליד  ברקוביץ  גב'  כסא  "קחי 

שיזדרז  לפורץ  נטלפן  לחול",  קודש  בין  המבדיל  "ברוך  להגיד  נוכל  ואז 

להגיע לכאן, אבל בינתיים אני מקבל על עצמי לספר לך סיפורים יפהפיים 

ומרתקים, שירגיעו אותך, שיחזקו אותך, שישמחו אותך, הזמן יחלוף ומיד 

ולאחריה. "בסדר,  ארוכה  שתיקה  מסכימה?"  לחופשי...  תצאי  שבת  אחרי 

התיישבתי על כסא סמוך לחור המנעול... אני שומעת, אני מחכה לסיפורים 

טובים...".

הרב  ישב   – קצרות  הפוגות  עם   – שעות  וחצי  משבע  למעלה  במשך 

פיצבורג ליד דלתה של האלמנה ברקוביץ וסיפר לה סיפורים מופלאים על 

נשות ישראל הנאדרות בקודש, על דבורה הנביאה, אסתר המלכה, על יעל 

שהוא  עד  הקודש  רוח  של  שביבים  לו  נתנו  השמים  מן  הקייני.  חבר  אשר 

אותו  ומדביקים  באמונה   אותו  מחזקים  הללו,  שהמדרשים  הרגיש  בעצמו 

שבוע,  כלבא  של  בתו  רחל  של  נפשה  מסירות  על  לה  סיפר  הוא  לקב"ה. 

ענק, תלמיד  ממון רב, כדי לזכות בבעל  מעמד,  כבוד,  שויתרה על הכל. על 

חכם, שכולם שותים תורה מפיהו.

"רחל הצנועה עדינת הנפש, ראתה שהוא מעולה וצנוע, ועדיו לגדולות. 

 24,000 עם  כשהגיע  ממנו,  אשר  הדורות,  כל  מגדולי  לאחד  זכתה  ואכן 

תלמידיו היא זכתה לשמוע את המשפט הכי מרגש אולי בהסטוריה של העם 

היהודי, מילים שבונות שלום אמיתי ביחסים שבין בני זוג. "שלי ושלכם שלה 

הוא". והמילים הללו חלחלו לתוך ליבה ונפשה של האלמנה ברקוביץ, אשר 

בעיניים עצומות, דומעות, נזכרה באמה ובסבתה עליהן השלום, אשר כיסוי 
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ראש עבה עיטר את ראשן. לבה והגיוני שכלה שטו להם על כנפי הדמיון אל 

מחוזות פולניים שהרב פיצבורג אפילו לא חלם עליהם.

ברקוביץ  והאלמנה  פיצבורג  הרב  אמר  לחול"  קודש  בין  המבדיל  "ברוך 

הפורץ  הגיע  כך  אחר  דקות  מים. 15  כוס  לשתות  ופנתה  עיניה  את  פקחה 

המדופלם עוזי שפיץ, ופרץ את הדלת.

הרב פיצבורג נכנס, והבחין בהילה מיוחדת ששרתה על הבית.

"תעשה לי טובה כבוד הרב, לפני שאתה הולך מכאן, ספר לי עוד סיפור... 

ה ִפלָּ תְּ

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

שכל  אחרים,  ולחזק  להתחזק  לי  תעזור 
מה שקורה לנו זה הכל רחמים שלך. כי בחיים 
כואבים,  דברים  לפעמים,  קשים  דברים  קורים 
כאלה  ויש  נשברים,  ואנשים  דמעות,  ויש 
אני  למה  לי?  מגיע  זה  למה  כועסים,  שממש 
אני  שלי,  בחיים  קשה  תיקון  כזה  לעבור  צריך 
הרי כל כך משתדל לעשות לך נחת רוח, ולקיים 
את מצוותיך, ולעשות רק את רצונך, אז זה מה 

שמגיע לי?

את  מקבל  אחד  שכל  להבין  לנו  תעזור 
להתקרב  יזכה  הוא  אתו  שרק  שלו  המסלול 
אליך,  לרוץ  זה  לעשות  לנו  שנשאר  ומה  אליך, 
שתחזק  לנו,  שתעזור  לבקש  הלב,  את  לשפוך 

ושנזכה  אותנו,  ותשמח  שתעודד  אותנו, 

מה  שכל  הלב,  אל  מהמוח  להוריד  להאמין, 

שקורה לנו זה רק טוב.

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

הדף  את  לשלוף  אזכור  שאני  לי  תעזור 

כל  של  רשימה  ובו  ימים  כמה  לפני  שהכנתי 

לא  אני  וגם  שלום  לי  אומרים  שלא  האנשים 

אומר להם, ולגבי רובם הגדול אני אפילו לא יודע 

הסיבה.  וזו  שזו  מנחש  רק  ככה,  נהיה  זה  למה 

מסתיר  שאני  הזה  הדף  את  לשלוף  לי  תעזור 

כי  הניירות  של  החומה  לסלסלה  מתחת  אותו 

ולקרוא  רשימה,  כזו  שיש  שידעו  לי  נעים  לא 

שלום  שיהיה  שתעזור  ממך  ולבקש  שם  שם 

עד שתיעלם מהעולם  תתקצר  ושהרשימה הזו 

לנו  תעשה  אחד.  שם  לא  אף  בה  ישאר  לא  כי 

וזה  מאליהם  יסתדרו  שהדברים  אבא  ניסים 

מתעלם  אני  או  ממני  מתעלם  שנים  שכבר 

ממנו, שנתחיל להגיד שלום אחד לשני, להאיר 

פנים. כי אין לי כוח נפשי וגם לא חשק להתחיל 

להתעסק עם זה ולברר עם כל אחד איך ולמה 

לחיות  רוצה  הייתי  מאד  אך  שקרה.  מה  קרה 

בשלום עם כולם ואני יודע שככה גם אתה רוצה 

אבא, שיהיה שלום ואהבה בין כולנו שהרי כולנו 

רוצה  לא  אבא  ואיזה  שלך  בנים  כולנו  אחים, 

ילדיו?  בין  ורעות  ושלום  ואחוה  אהבה  שתהיה 

חזקה  ואמונה  יקרה  שזה  חזק  רצון  לי  תן  אז 

שבשבריר שנייה אתה יכול לעשות את זה.

שבת שלום!
מנחם אזולאי

ועוד טובה קטנה, תגיד לאשתך שתביא לי עוד הלילה כיסוי ראש מתאים, 
גם אני לא פחות חשובה וצנועה משרה אמנו ומרחל אשתו של רבי עקיבא". 
נו, מה לעשות, מאד משמח לדעת שאחרי שבע וחצי שעות סיפורים מאחורי 
הדלת קיבלה עליה האלמנה ברקוביץ עול מלכות שמים, כפי שלא זכתה לו 

אחרי 90 שנות חיים.

אפשר לחייך? בהחלט.

(מתוך סידרת ספריו של הרב יעקב (קובי) לוי)

להקדשות 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

בנושאי העלון ניתן לפנות לטלפון: 02-5374711 ; 050-4178148 

ניתן לשמוע שיחה על פרשת השבוע מכותב העלון בטל: 02-5875777-5-7-1-7 (בעלות שיחה רגילה)
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 ל"ז ומיכל אליהו     בן ומאיר   ,ואסתר נוריאל בן זרובבלי חזקיה רבי נ"לע
 

ל"זומיכלאליהו     בןומאיר   ,ואסתרנוריאלבןזרובבליחזקיהרבינ"לע

 פתחי לי –קול דודי דופק  קודש לשבת סיפור
 והאכזבה הגדולה הצפיה

 
 קול" ועל אלול על דורש כשהיה ,ל"זצ שבדרון שלום רבי
 :הבא המשל את מביא היה ,"דופק דודי

  ,אֶנׂשָ  הגדול שבנה באמריקה אחת משפחה פעם היתה
  כמה במשך .ישראל בארץלהתגורר ועבר משפחה הקים
  הנסיעה ימים שבאותם משום ,הוריו עם התראה לא שנים
 של הכלכלי ומצבם גדולה כספית בהוצאה כרוכה היתה

 .שפיר היה לא הבן ושל ההורים
  בני" :לים שמעבר לבן מכתב האב כתב ,ההורים כשהזקינו

  .אליך מגעגועים יוצאת ונפשנו צעירים לא כבר אנחנו ,יקירי
,משפחתךאתמכיריםאיננו,אתךהתראינולארבותשנים
  הגיעה ,מחמדי בני .ילדיך את פנים אל פנים לראות זכינו לא

  .לכך נזכה עוד אם יודע מי – עכשיו לא ואם ,שנתראה העת
 האב הוסיף – ביתך בני לפרנסת טרוד שאתה ומכיון

 הדרך טרדות .ישראל לארץ ,אליך לנסוע מוכן אני – במכתבו
 ."בגפי אבוא כן ועל ,לאמא מאוד קשות
  בשמחה להצעה נענה הוא כי והשיב המכתב את קבל הבן

 .בביתם האב של לביקורו רוח בקוצר ומצפה
  הנסיעה מועד ועד מאז .חודש לעוד נקבע הנסיעה מועד
  ימין על ורכש ,בעירו השונות החנויות את לפקוד האב הרבה

  בנסיעתו עמו יקח אותם ,נאים חפצים מיני כל שמאל ועל
  .ומתנתו איש איש ,הבית לבני כמתנות לחלקם כדי לבנו
  עם משוחח היה ,יצועו על עולה שהיה לפני ,לילה בכל

  המתנות את באזניה מפרט ,המיוחל המפגש על אשתו
 ...מתנה כל מיועדת למי וציין ,היום שרכש

  ובמזוודה ,ְּבמזוודה חפציו את האיש ארז הנסיעה לפני יום
  עצם לא הוא בלילה .שרכש המתנות שלל את ארז – השניה

 עזב ,התפילה לאחר מיד ,שחר עם .התרגשות מרוב עין
  בית אל יפליג משם ,הנמל אל פעמיו ושם ביתו את האיש
 .לים שמעבר בנו

 שאר עם שיחותיו בכל .שבועות כמה ארכה הנסיעה
  לקראת ותחושותיו הרגשותיו את עמם חלק הנוסעים
  ,נכדיו על להם ספר הוא .משפחתו בני ועם בנו עם המפגש

  הרבות המתנות על וספר גילם ואת שמותיהם את פרט
  עולה כשהיה ,בלילה .האהובים משפחתו לבני עמו שהביא

  לו הצפוי המפגש על מהרהר היה,באניה בחדרו יצועו על
 הנמל ברציף פניו את יקבלו שבודאי ,נכדיו ועם בנו עם

  צפה והוא התרגשות מרב בחזקהפעם לבו .ישראל בארץ
 .והמתישה הארוכה ההפלגה של לסיומה רוח בקוצר
  באתר העלון את שבוע מידי למצוא ניתן

 השבוע לפרשת גליונות "לדעת"

   .בנמל ועגנה ישראל לארץ האניה הגיעה סוף סוף והנה
  מזוודותיו שתי את נשא רב בקושי ,האניה מן האב ירד

 מבני אחד לכל במתנות גדושה מהן אחת – הכבדות
 לא שאותו יקירו בנו את בנמל לפגוש צפה .משפחתו

  – מעולם ראה לא שאותם נכדיו ואת ,רבות שנים פגש
  בא לא שאיש כשנוכח אכזבתו היתה רבה מה אך

 .לקבלו
 אפשריות על חשב .לכך הסבה את לפרש ידע לא הוא

 התאריך את יודעים אינם כנראה :עצמו את ונחם ,שונות
 להגיע מהם נבצר אולי ,יודע ומי ,הגעתי של המדויק
 שכולם – בלבו הרהר – "מקווה אני" .סבה איזו מחמת
 ."להם ארע לא רע דבר ושום ושלמים בריאים

 דרכו את לבדו לעשות ונאלץ בכבדות המזוודות את גרר
 ,בפנקסו רשומים היו וכתבתו מגוריו מקום .בנו לבית
 כל .היעד אל אותו שיוביל נהג של שרותיו את שכר והא

  קבלת תראה כיצד בלבו הרהר הוא .רגשותיו גאו הדרך
  הם" :לו ואמר בהתרגשות לנהג פנה .בנו בבית הפנים
 ססגוניים 'הבא ברוך' שלטי הכניסה דלת על תלו ודאי

  שלא ,נכדי את לפגוש עתיד אני מעט עוד ...בואי לכבוד
  ',סבא ,סבא' ויקראו עלי יתנפלו ודאי הם .מעולם ראיתים

 ..."כחי בכל ואנשקם אחבקם ואני
 לו משלם ,מהנהג נפרד .היעד אל מגיעים סוף סוף והנה
 שעת זו .בנו לבית ופונה מזוודותיו את נוטל ,שכרו את

 חיה נפש ואין השחר עלה לא עדין ,מאוד מוקדמת בוקר
 .ברחובות

רואהואינו–הכניסהשערעלמביט,הביתאלמגיע
 :נפולות פניו .פניו את המקבלים אחר סימןאו שלט שום
 .כשורה שהכל בלבו מתפלל הוא ?כאן קורה מה

  בבני יפגוש רגע עוד .בחזקה פועם לבו .בדלת דופק
  על התעלומה תבוא גם בודאי ואז ,היקרים משפחתו
.מהםשמֻצפהכפי,פניואתקבלולאמדוע–פתרונה

 השכנים את להעיר לא כדי ,חרישיות דפיקות דופק הוא
 את מגביר .עונה ואין קול אין אך – מוקדמת בוקר בשעת
  יעשה מה :נבוך הוא .מענה אין אך ,הדפיקות הלמות
 ?יפנה לאן ?עתה

  הפעם אולי ,מזלו את שוב מנסה הוא אחרון כמוצא
 סוף סוף ,ואכן .דפיקותיו את ישמע הבית מבני מישהו

 מתקרבים צעדים של קולות שומע הוא .מענה יש
 .באטיות
 .ובעצמו בכבודו ,יקיר-הבן ?בפתח ומי ,נפתחת הדלת
 .למחצה עצומות עיניו ,שינה בגדי לבוש היה שהבן אלא

 

 ד"בס

.תישה
ן

  בת זילפה זהבה ,מילה'ג בת מרגליתלרפואת להתפלל נא 
  בת שושנה ,שלום בת שרה ,חוה בת שושנה ,יצחק בן שלמה ,שושנה
להצלחה.לוימשפחתלהצלחת.מזלבתומריםאסתרבןבנימין,מרים
 פורטונה מזל בן מיכאל לישי הגון לזווג .שושנה בת לטליה הגון ולזווג



 המשך סיפור לשבת קודש

,  רוניהזהבה בת רחל דן בן , סביחהדליה בת , שמעון בן עליזה: ש''לרפו
נרקיס בת  , חיה עדי מרים בת שולמית רחל, בן אסתר מארלימיכאל 

 .אליהו בן רינה, דליה
:  להצלחה פרנסה ובריאות. כל הישועות ליחזקאל מאיר בן שפיקה

 .עבדלשלום בן , צביקה בן גאולה, אריה יהודה בן חנה מלכה, משפחת לוי
 ש''ברהוג ש''בעילולהצלחת התורם 

, אורלי בת ילנה. בני תהילה, יהושע, שלמה, ישראל: לחזרה בתשובה
 .אלכסנדר בן חיה
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  באביו מביט הוא .משנתו אותו העירו שהדפיקות נראה
  ...?אתה זה ,אה" :לו ואומר ,שנים כמה ראה לא שאותו
 הבית בני כל ,מצטער אני ?כך כל מקדמת בשעה מדוע
  מלון יש הסמוך ברחוב ...להם להפריע רוצה לא אני ,ישנים
 ..."בינתיים שם לשהות תוכל ,קטן
 הגרועים בחלומות .ציפה לזה לא .נפשו את יודע לא האב
 .בנו של הפנים קבלת תהיה שזו בדעתו העלה לא ביותר
 אני ,לרגע להכנס לי תן ,בבקשה" :אחרון נסיו מנסה הוא
 הן ,המזוודות את להניח רוצה אני ...אותך לחבק רוצה

 נפגש ,למלון לך ...הזמן לא זה" :בשלו הבן אך ..."כבדות
 ..."בצהרים

 ובבת בחדרו המטה על מתישב .למלון דרכו משרך האב
 להתקשר מחליט הוא .סוערת נפשו .מר בבכי פורץ אחת
  ,שם מאוחרת לילה שעת זו .באמריקה שלו הנסיעות לסוכן
-הלא הטלפון על מתנצל הוא .הפרטי לביתו מתקשר והא

 ,ימים שבוע ישראל בארץ לשהות תכננתי :לו ואומר שגרתי
  לי תסדר בבקשה .הזמנים בלוח שנוי חל לצערי אולם
  אפילו – לאמריקה שמפליגה הראשונה האניה על מקום
 !היום עוד

 הבן .בנו לבית הגיע לא האב אך ,צהרים שעת הגיעה
פקידאלנגש.קורהמהלבררלמלוןבעצמולבואהחליט
 .מאמריקה האורח על אותו ושאל הקבלה
 .מאמריקה מבוגר יהודי כאן התארח אכן" :לו השיב הפקיד
  שהה הוא ..."משפחתך שם כמו – משפחתו ששם מענין
 המזוודות שתי את גרר בקושי .ועזב שעתיים-שעה במלון
  פניו ולאן כך כל מהר עוזב הוא למה אותו שאלתי ...שלו

 ...לאמריקה היום חוזר שהוא לי ספר והא ,מועדות

 ...קטן פתח אפילו – "לי פתחי"
 מפתחי על דופק ה"הקב "!דופק דודי קול" :שלום 'ר אומר
  טל נמלא שראשי תמתי יונתי רעיתי אחותי לי פתחי" ,הלב

 ."לילה רסיסי...
 ,"דופק דודי קול" – באלול ישראל לעם מגיע ה"הקב

  .מתנות מלאה מזוודה עם בא הוא ."לי פתחי" :ומבקש
  נחת ,פרנסה ,בריאות ,ימים אריכות !מתנות אילו ועוד

  – אלינו אהבה מלא הוא !הכל .טובים שידוכים ,מהילדים
 אחותי – חבה בכנויי אלינו פונה הוא ."לי ודודי לדודי אני"

 הוא !התרפקות איזו ,אהבה איזו ."תמתי יונתי רעיתי
 לי תנו ,השער את פתחו ,בבקשה ,אנא :מאתנו מבקש
 ."לילה רסיסי ...טל נמלא שראשי – להכנס

 איככה כתנתי את פשטתי" ?משיבים אנחנו ומה
 כמו ממש ,אוי ..."אטנפם איככה רגלי ...רחצתי ,אלבשנה

 !בן אותו
 הבן של ההתנהגות את להסביר אפשר איך ?הפשט מה
 ?אנחנו בעצםשהוא – הזה

  לא ,להתאמץ מוכנים לא אנחנו :פשוט הוא ההסבר
  האדם ,עצמו את לשנות לאדם קשה .להשקיע מוכנים

 ,ישן אני כעת ...כך אחר – כעת לא .לטרוח לו וקשה עצל
 .כח לי אין ,עיף אני
 לי קשה אבל ,שבע בשעה היא שחרית תפילת ,נכון

  כמה לישון הספקתי בקושי ...'יקה' לא פעם אף אני .לדייק
  אאחר אם יקרה מה .לי קשה .לקוםצריך אני וכבר ,שעות
 ...דבר שום יקרה לא ...?קצת
 ו"ח זה ואחרי .כפור יום ,השנה ראש מגיע ,עובר אלול
 בבורא נזכרים פתאום ואז .ל"רח צרות ,יסורים באים
 אני ."עבר חמק דודי" – מדי מאחר שכבר אלא .עולם
 ,ורפואות ישועות צריך ,אותו צריך אני ,ה"הקב את רוצה
 ולא ...מצאתיהו ולא בקשתיהו" – אז אבל ,רחמים צריך
 .ההזדמנות את החמצנו .ואיננו – היה הוא ."ענני
  רבי אמר" :)לך לך 'פר חדש זוהר( מפורש זוהר זה

 הוא הדא ,ישראל כנסת אצל ה"הקב של רחמנותו ,שמעון
 למען תשובה של פתח לי פתחי – "'וגו 'לי פתחי' דכתיב
 ראש זהו – 'טל נמלא שראשי' .שבעולם טוב לכל תזכי

 כלומר ,העולם קצה זהו – 'לילה רסיסי קוצותי' .העולם
 לי פתחת ולא ,בשבילך טוב כל מלאתי וקצהו העולם ראש
 אני קמתי' ?כתיב מה ,לה כשהציק כן ולאחר .זמן באותו
 בדברו יצאה נפשי עבר חמק ודודי ...לדודי לפתוח

 ."'ענני ולא ...מצאתיהו ולא בקשתיהו
 הוא .מתנות של מזודה עם כאן היה ה"הקב שלם חודש

  כדי אלינו בא הוא .שלנו בקרבה ורצהאלינו התגעגע
 רק .ועוד עוד לתת ,לנו להעניק רצהכך כל הוא .לתת

  כל את לפתוח צריך לא בעצם .הדלת את לי תפתחו
 דרך אמצא כבר אני .חרך ,קטן פתח לי מספיק ,הדלת
 .להכנס

 אלוקיך ...יקבצך משם השמים בקצה נדחך יהיה אם"
 איזו – "השמים בקצה" שיהיה מספיק ."יקחך ומשם
 .לרוחניות אחיזה
 אומר ה"הקב :גדול הכי המוסר שזה אומרים המוסר בעלי
  פתח לכם אפתח ואני מחט של כחודו פתח לי פתחו" :לנו

  משמע ,אולם של פתח נפתח לא אם ."אולםשל כפתחו
 כלשהי אחיזה אפילו !פתחנו לא מחט של פתח שאפילו

 .לנו היתה לא לרוחניות
 )אלול/ דורש טוב (

 

 :  תפילת רבים לא חוזרת  ריקם
:שנה כעשרים קיימא של לזרע זכו שלא זוגות על להתפלל נא

  טובה בן מנשה שרה בת תַכְרְּכמי ורעייתו מהין בן יחזקאל
בןדודורעייתותמרבןיצחקורעייתוכתוןבןהרצלורעייתו
 ורעייתו פנינה בן מנשה ירון שפיקה בת שרה ודליה כמסנה שושנה

בהמלצת  ) בחינם(מוהל מוסמך לשם שמים 
 א''ש מחפוד שליט''הגר

0775446726 
גילה  '' חמויי''בבית הכנסת  !בשעה טובה

לשמחות ואירועים  אולם מפואר הושלם ' א
כמאה מקומות  ', שבתות חתן בריתות וכו

 :שמואל, לפרטים, ישיבה
0502100123 

-------------------------------------- 

 ל''נ סעיד חיים בן מונירה ז''העלון לע
 ל''נ מרדכי בן אמלי ז''לע

ורויטל בת  , שלמה בן שרה חיה' ר :להצלחת
 ניסן מוריס בן אשרס וכל משפחתם, צוהלה

  בן שאנן ,מילה'ג יפה בת כהן יעל הרבנית התורה חכמי נשיא אשת נ"לע
 חנה ,אירן בת סוזן אליס ,מזל בן אליהו ,שגי ניצה בן עידו נחמן ואסי פנינה

  רבנו ג''רשכבה ע''ג מרן נ''לע מרסדס בת ומרים ויחזקאל שמחה בת
  וכן ל''זצוק מרגלית בן יוסף יעקב הרב ה''זצוקללה ורגיה'ג בן יוסף עובדיה

  בן אליהו .עזיזה בן נעים ,צבי בת דבורה ,דב יששכר בן שבתאי נ''לע
  .מועלם שמחה בן צלח ,רחל בת נורי ציפורה ,רביבו סעדה בן משה .דבורה
  בת אילוז פרחה צביה בן יאיר ,שרה בת מיכל ,מנחם הרב בן משה הרב

  בן דוד יצחק ,חנה בן שמעון ,סמדר בן שי משה ,שמחה בן משה ,והר'ג
  בן מאיר ,טליה בן רותם .מסעודה בת פריחה פאני ,צביה בן יאיר ,סולטנה

 גהר בת כוכב ,מזל בת דליה ,חנה בן ציון בן הרב ,מרים בן דניאל ,הלן

 ד"בס

  ,היקר הקוראים לציבור פונים אנחנו
 החזקת להמשך ויכולת כח לנו תנו אנא
  ."חזקיה דרכי" והעלון ח"הגמ 'כולל'ה

 קודש יהיו שההכנסות משתדלים אנו
  ,מזכירות הוצאות לנו ואין הללו למטרות

 !עליון מפיתבורכו .'וכדו נקיון
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”שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך“
בלשון  לעם  ה‘  פונה  מדוע  השאלה:  נשאלת 
יחיד? למה ”לא תתנו לכם“ - הרי מדברים לכלל 

ולא ליחיד?!
אחד  ממנים  הדיינים  מעל  מבאר:  הספרי 
שבעים  שממנים  החינוך  שכתב  כמו  מלמעלה 

איש לסנהדרין ואחד נשיא עליהם
ומבאר ”בנחל קדומים“ של החיד“א בשם ר‘ חיים 
ויטאל וכן מובא בשל“ה הקדוש: שזה מדבר לכל 
לכל  שעריו.  לכל  שוטרים  למנות  שעליו  אדם 

אדם שבע שערים:
שני עיניים, שני אוזניים, שני נחיריים, פה אחד - 

סה“כ שבע שערים.
 צריך לדעת מה מותר לראות, לשמוע, לדבר או 

להריח (ריח תקרובת ע“ז וכיוצא בזה אסור)...
בסיום דבריו כותב החיד“א שמי שזוכה לשמור 
גוי  ויבוא  שערים  ”פתחו  נאמר  עליו  פתחיו  על 
מי  מידה:  כנגד  מידה  וזו  אמונים“.  שומר  צדיק 
שיפתחו  יזכה  שלו  הפתחים  על  לשמור  שזוכה 
דרכיו  וישנה  שישכיל  ומי  עולמות,  ש“י  לפניו 
חיים  (ר‘  עליונים  שערים  לו  יפתחו  אז  וישמור 

ויטאל).
תירוץ נפלא מביא גם ה“שפת אמת“: 

 וכנגד שופטים ושוטרים תיתן לך בשכל שעריך 
ניתנו לנו תפילין של יד ותפילין של ראש. תפילין 
של יד- כנגד השוטר, הרודה את העם ברצועה = 

ביד, 
תפקידו  שכל  השופט  כנגד  ראש  של  תפילין 

לשפוט במחשבה = בראש.
בדרך  העניין  את  משלים  הצבי“  ”אור  בספר 

מיוחדת:
יש  לכן  של האדם נמצאים בראש,  כל השערים 
שלוש  עם  אחד   - ראש  של  בתפילין  שי“ן  שני 
רגלים ואחד עם ארבע רגלים, סה“כ שבע רגלים 
כנגד שבע פתחים שבראש. אנחנו יודעים שזה 

כנגד שלוש אבות וארבעה אימהות.
וזאת כדי לאפשר לאדם להתמודד עם הניסיונות 

שיש בשבע השערים שיש בראש.

נלמד מהפרשהגדול השלום

”כי תקרב אל עיר להלחם עליה וקראת עליה לשלום“.
בן  חנניא  רבי  (כג:)  מכות  מסכת  בסוף  המשנה  פי  על  לבאר  נראה 
עקשיא אומר רצה הקב“ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה 
ומצוות. ולכאורה אם הקב“ה אוהב את עם ישראל היה צריך להסתפק 
הזיכוי  אלא,  מצוות?  תרי“ג  עליהם  ”להעמיס“  ולא  מצוות  במעט 
אותם  לזכך  הקב“ה  שרוצה  דהיינו  הזדככות,  פירושו  כאן  הנאמר 
שהם  ומצוות,  תורה  להם  הירבה  לכן  מזגם  ועל  יצרם  על  שיתגברו 
יזככו אותם. ואם נשאל והרי כל תרי“ג מצוות לא מזדמנות לאדם, כי 
הרבה מצוות תלויות בכהנים ובלויים, וגם במצוות התלויות בישראל 
לא תמיד באות לידו כגון: מצוות פדיון הבן לא כולם זוכים לזה, וא“כ 
שלום,  יש  שאם  לשלום“,  אליה  היא - ”וקראת  התשובה  יזדכך,  במה 
אהבה ואחדות בעם ישראל הרי זוכים לקיים את כל תרי“ג מצוות, כי 
ע“י אהבה כולם שותפים במצוות כל אחד יקיים את מה שבידו, וע“י 
אהבת ישראל ורדיפה אחרי השלום הרי הוא שותף במצוות שחבירו 
עשה ולא באו לידו, וזהו אומרו:“ והיה כי תקרב אל עיר להלחם עליה 
ולקיים  הקטנה  העיר  את  לכבוש  רוצים  שאם  לשלום“,  אליה  וקראת 
את כל התרי“ג מצוות, הרי צריכים לקרוא אליה לשלום שע“י אהבה, 
אחוה, שלום ורעות אדם יכול לזכות לקיים את כל התרי“ג מצוות, גם 

אם לא באו לידו ולא קיימם בפועל.
שכל  השלום  גדול  אמר:  חזקיהו  ט-ט)  רבה  (ויקרא  במדרש  ואיתא 
תראה  כי  תועה,  חמורו  או  אויבך  שור  תפגע  ”כי  בהן:  כתוב  המצוות 
מצווה  באה  שאם  משמע  לפניך“  ציפור  קן  יקרא  ”כי  שונאך“,  חמור 
שלום  ”בקש  בו?  נאמר  מה  השלום  אבל  לעשותה.  חייב  אתה  לידך 

ורודפהו“ בקשהו במקומך ורודפהו במקום אחר.
בספר שמות נאמר: ”ואם מזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה אותן גזית 
שלום  מטיל  שהמזבח  רש“י  ופירש  ותחללה“,  עליה  הנפת  חרבך  כי 
בין ישראל לאביהם שבשמים, לפיכך לא יביא עליו כורת ומחבל והרי 
שלום  שמטילות  ע“י  ומדברות,  רואות  שאינם  אבנים  מה  ק“ו  דברים 
לאשתו,  איש  בין  שלום  המטיל  ברזל,  עליהם  תניף  לא  תורה  אמרה 
שלא  וכמה  כמה  אחת  על  לחבירו  אדם  בין  למשפחה,  משפחה  בין 
תבואהו פורענות. מדברי רש“י אנו למדים שהעצה להנצל מפורענות 

וממחבלים היא הבאת שלום.
העולם  השלום  בזכות  שהרי  השלום,  של  כוחו  גדול  כמה  ולמד  צא 
קיים, שכך אמרו חז“ל: על שלושה דברים העולם עומד, על הדין ועל 
האמת ועל השלום שנאמר: ”אמת ומשפט,שלום שפטו בשעריכם“, 
ישראל   שם  ”ויחן  שנאמר:  התורה  את  ישראל  קיבלו  השלום  ובזכות 
ואהבו  המחלוקת,  את  ישראל  ושנאו  הואיל  הקב“ה  אמר  ההר“  נגד 
את השלום ונעשו חנייה אחת בלב אחד וכאיש אחד הרי זוהי השעה 

המתאימה שאתן להם את תורתי.      

בברכת שבת שלום,
רב בית הכנסת

כניסת שבת: י־ם 18:17, ת"א 18:32



סיפור השבוע

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

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

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

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

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

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

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

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

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

והרוח כיבתה את כל הנרות.
לשבת  איציק,  דאגה  ”אל  איציק:  של  ללבו  הבין  נוכח  שהיה  הרב 

הבאה אי“ה תוכל להשלים את נרותיך“.

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

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

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

”ואולי שאלך מישהו מדוע אתה תורם את הנרות ואתה סיפרת לו? 
מנסה הרב להבין.

”לא בעצם, כן... בערב שבת הראשון, לפני שבועיים שאל אותי אותו 
על  והכה  הרב  קפץ  אברך“  ”אותו  ולילה...  יומם  שם  הלומד  אברך 
אל  שתיסע  עצתי  לך.  לסייע  בידי  אין  הוא  אברך  אותו  שולחנו. ”אם 

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

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

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

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

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

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

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