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 )י, כא( שביו ושבית בידך אלקיך' ה ונתנו אויביך על למלחמה תצא כי

 קדומים בנחל"? ונתנו" יחיד בלשון והמשיך", אויביך" על רבים בלשון התחיל למה
 הגדולה כנסת שאנשי) ב, סט( יומא במסכת הגמרא י"עפ, רמז בדרך מבאר, א"לחיד
 בידם ונמסר, תפילתם ונתקבלה, זרה עבודה של הרע היצר שיתבטל רחמים בקשו

 אותו והכניסו, בידם נמסר ואכן, עריות של הרע היצר גם לבטל בקשו כ"לאחמ. והרגוהו
 ביצה' ואפי, להתקיים יכול העולם שאין ראו אבל, ימים שלשה למשך סגור סיר לתוך
 וסיממת, והחזירוהו עיניו את סיממו אז, הימים באותם תרנגולת שום הטילה לא אחת
 . בקרובותיו יהרהר לא שאדם הועילה עיניו
 לעשות שכשיבקשו דהיינו"' אויביך" על למלחמה תצא כי' א"החיד הרב כתב ז"לפי

 בידך אלוקיך' ד ונתנו" הראשון על אז, עריות ושל ז"ע של הרע יצרי שתי עם מלחמה
 של – השני אבל, להרגו שיוכלו לגמרי בידם ניתן, ז"ע של, מהם אחד שרק יחיד לשון –

 (החיד"א)             .להורגו לא אבל", שביו ושבית" רק זה על, עריות
 )י, כא( לחמה על אויביךכי תצא למ

 זהו מלחמת היצר.
הגמרא במסכת סוכה אומרת "לעתיד לבא מביאו הקב"ה ליצר הרע, ושוחטו בפני 
הצדיקים ובפני הרשעים. צדיקים נדמה להם כהר גבוה, ורשעים נדמה להם כחוט 

 השערה, הללו בוכים והללו בוכים וכו'.
נשאלת השאלה איך תיתכן "מחלוקת" כל כך גדולה בין הצדיקים לבין הרשעים, 

האם תיתכן ים נדמה להם כ"הר גבוה", ולרשעים נדמה להם כ"חוט השערה"? לצדיק
 או קילומטר אחד? אחד מחלוקת על דבר אם גובהו מטר

? מהו, אליבא דאמת, היצר הרע? הוא הר? איך יתכן שהרשעים יהר רבותיוואס זאגט א
 דיקים יראו אותו כהר?יראו אותו כחוט? הוא חוט? איך יתכן שהצ

 שמעתי ביאור נפלא מרבי שבתי יודלביץ זצ"ל, ממש אגעשמאקער ביאור:
הרע נראה כמו הר גבוה. התאווה עצומה, בלתי ניתנת לשליטה. יצר  –לפני העבירה 

עס איז אזוי געשמאק... א גוטע לשון הרע... א גוטע פיצה, למרות ההכשר המפוקפק... 
שהכל היה כלום, דמיונות פורחים באויר. לא שווה לראות  אבל אחרי העבירה נוכחים

שום דבר. צדיקים הם "לפני עבירה", לכן נדמה להם יצר הרע כהר גבוה. לעומתם 
 הרשעים, הם "לאחר עבירה", הם נוכחו כבר לדעת שהכל עורבא פרח, חוט השערה. 

 )יחי ראובן(
 )יז, כא( שנים פי לו לתת יכיר השנואה בן הבכר את כי

 הטיול בספר מובא וכן) קדישין פתגמין( ל"האריז בשם כתבו'? ו חסר" בכר" כתוב למה
 מהאות כפול שערכן אותיות שלוש ישנם' ב' הא אותיות שבכל) ל"המהר לאחי(

' ו כתוב לא ולכן. בכר אותיות', מק כפול' ור', מי כפול' כ', מא כפול הוא' ב: הקודמת
 .בזה נרמז היה לא' ו כתוב היה ואם, שניים פי מקבל שהבכור אלו אותיות י"ע לרמז כדי

 (פתגמין קדישין)              
 )כ, כא( וסבא זולל בקלנו שמע איננו ומרה סורר זה בננו עירו זקני אל ואמרו
) א, ע( סנהדרין במסכת המשנה. ביותר פלאיים דברים מצינו ומורה סורר בן בדין

 אכל, בירושלים שני מעשר אכל, החודש בעיבור אכל, מצוה בחבורת אכל: "אומרת
 סורר שבן דהיינו. ומורה סורר בן נעשה אינו' וכו, ורמשים שקצים, וטריפות נבילות
 אם, כן וכמו, ומורה סורר כבן נחשב אינו מצוה מסעודת יין ושתה בשר שאכל ומורה
? בזה ההסבר מה להבין ויש. ומורה סורר בן נעשה אינו כ"ג וטריפות נבילות בשר אכל

 שהוא, סורר לבן נחשב אינו וטריפות מנבילות אכל שאם הדין את להבין צריך ובפרט
 כשאוכל אז, סופו שם על הורגו אתה היתר דבר כשאכל שאם, מסתברא איפכא ממש
 ?!להורגו שצריך וודאי בזלילה איסור דבר עכשיו כבר

, מצוה מסעודת אכל אם ומורה סורר בן נעשה שאינו מה לגבי, מביאה עצמה הגמרא
 הוא ומורה סורר בבן הטעם שהנה, לבאר ויש", ממשיך לא עסיק קא דבמצוה כיון"

 תורה הגיעה, סופו שם על נהרג ומורה סורר ובן" )יח, כא( י"ברש, בפרשתינו כדכתיב
 דרכים בפרשת ועומד, מוצא ואינו לימודו ומבקש, אביו ממון שמכלה סוף, דעתו לסוף

 הוא שנהרג מה שכל הרי", חייב ימות ואל זכאי ימות תורה אמרה, הבריות ומלסטם
 כי", ממשיך לא" קעסיק שבמצוה שכיון' הגמ מבואר ובזה, סופו שם על ורק אך

 ופוסקת מעידה הגמרא, ונכבד עצום יסוד וזה, מכשול לצאת יכול לא מצווה מסעודת
 .עבירות לידי ימשך ולא יבוא לא מצווה מסעודת שמאכילה להלכה כן

 שם' הגמ אומרת ומורה סורר בן נקרא שאינו, וטריפות מנבילות אכל שאם הדין ולגבי
 שזה דהיינו", מקום של בקולו ולא בקולנו' בקולנו שומע איננו' קרא אמר? מאי וטעמא"

 .המקום בכל שומע זו באכילה אם שרק הכתוב גזירת כעין
 עבירה הרהורי) "א, כט יומא( ל"חז מאמר בהקדם, זה לדין לשבח טעם ליתן ואפשר
 יודע, עבירה עובר שכשאדם כיוון, הוא שהטעם המפרשים וכתבו", מעבירה קשים
 שיש חושב ואינו מרגיש אינו בעבירה הרהר' רק'כש אבל, בתשובה זה על לחזור שצריך

 .בתשובה זה על לשוב לאדם קשה שיותר כיוון קשה יותר ההרהור לכן, עליה לשוב לו
 בשר הוא אוכל ואם, כאמור סופו ש"ע הוא סורר בן שהורגים הטעם עיקר והנה

עלשעברהואיודעשהריבתשובהלהחזירואפשרהרי, נבילותבשראוטריפות
 שאם דין שאין מה גם מובן ולכן, בתשובה לחזור סיכוי לו ויש, מפורשים תורה איסורי

, עבירות יותר עוד יעשה כשיגדל אולי כי להרגו שנצטרך מפורשת עבירה על עובר קטן
 . הרעים ממעשיו ויפסיק בתשובה שיחזור ודאי כי
 ומה הבעיה מה מבין ואינו", הכשר" עם מאכל אוכל כשהקטן מתחילה הבעיה כל

 יפרוש לא הרי, היתר מאכלי שזולל כזה שקטן התורה חוששת זה על, במעשיו הפסול
 אומרת לכן. בסדר לא שמשהו דעתו על מעלה אינו אפילו שכן, הרעים ממעשיו
 לחזור הוא עתיד שכן, ומורה סורר לבן נחשב אינו, וטריפות נבילות אכל שאם המשנה

 .הבריות את וילסטם ויעמוד יתדרדר אז, היתר מאכלי אכל אם ורק, בתשובה
 הפרשה בתחילת כ"ג וזהו. לעצמו היתר שמורה" מורה"ו סורר בשם נקרא לזה ואולי

 מלחמת שעיקר, מדבר הכתוב הרשות במלחמת י"וברש אויביך על למלחמה תצא כי
 )תורה ציוני(          .לעצמו היתר מורה אדם ששם, הרשות בדברי הוא היצר
 )י, כב( יחדו ובחמור בשור תחרוש לא

 מושפלות עיניו עם הולך היה ם"שרשב מביא) דעירובין קמא פרק סוף( מרדכי בהגהות
 הבחין ולא, יחדיו ופרד סוס בו קשורים שהיו בקרון לעלות רצה אחת ופעם, בקרקע

 עיניך מרום שא" לו ואמר, תם רבינו אחיו בדיוק לשם והגיע ניסא ליה ואיתרחיש, בכך
 ".לקראתך ופרד סוס והנה
 ה"הקב אין"ש שאמרו שמה ל"ס ת"שר מקומות מהבכ' התוס י"עפ, המבארים יש

 בדבר יכשל שצדיק שמאוס כיוון, דאכילה מידי לגבי רק זהו" צדיקים על תקלה מביא
 שאין ל"וס) פסחים' במס( עליו חולק ם"רשב ואילו. עבירות שאר לעניין ולא, כזה
 אחד כל מוכיח זו ומעובדא, דברים בשאר לא אף לצדיקים תקלה מביא ה"הקב

 שאין כיון, הקרון על עולה ם"רשב היה הרי לשם שהגיע שלולא סובר ת"שר, כשיטתו
 ה"הקב הרי סוף כל שסוף סובר ם"רשב ואילו, עבירות שאר לגבי שמירה לצדיקים

 שמירה להם שיש, לשיטתו הוכחה דוקא זה כ"א, זה ברגע בדיוק לשם יגיע ת"שר סיבב
 )תורה ציוני(                                                                                 .עבירה מכל
 )כא, כב( עץ על אתו ותלית והומת מות משפט חטא באיש יהיה וכי

' הק י"האר דרש, ק"הרמ שכשנסתלק, קדומים נחל בספרו מביא א"החיד הרב
 ואין שחסר דהיינו, חסרון מלשון" חטא" "מות משפט חטא באיש יהיה וכי, "בהספדו

 בעבור מיתה שנתחייב לומר חסרון שום נמצא ולא. גמור צדיק הוא שהרי' מות משפט'
, נפטר באמת למה בעניך ויקשה, מת זה כל ועם" והומת, "חטא בו נמצא לא כי, זה חטא
 שנגזרה, הדעת עץ דהיינו" עץ"ב פטירתו סיבת שתתלה" עץ על אותו ותלית" אמר לזה

 (נחל קדומים)               . נחש של בעטיו האדם על מיתה
 )ד, כג( 'ה בקהל ומואבי עמוני יבא לא

 מרות שיצא כיוון המלך דוד את לפסול האדומי דואג שרצה) ב, עו( יבמות בגמרא
 לקוטי בתר לקוטי בספר מביא, מואבית ולא מואבי שדורשים אבנר לו ואמר, המואביה

 ומדברך חנם רדפוני שרים) "קיט( הפסוק את בזה לפרש טעם ברוך בעל הגאון בשם
 שתורה בחיי הרבינו דברי י"עפ", רב שלל כמוצא אמרתך על אנכי שש, ליבי פחד

 כמו' אמירה' נקראת פ"שבע ותורה', ה וידבר' שכתוב כמו" דיבור" נקראת שבכתב
 '. וידבר' כתוב ולא' אמר' כתוב שבגמרא

, רדפוני התורה שר שהיה האדומי דואג דהיינו" רדפוני שרים" המלך דוד שאמר וזה
  - ומואבי עמוני יבא לא שכתיב שבכתב מתורה" ומדברך, "פחדתי לא ומזה" חינם"
 פ"שבע תורה על שמחתי" אמרתך על אנכי שש" אמנם, פחדתי מזה –" ליבי פחד"

 בתר לקוטי) (לקוטי         ".רב שלל כמוצא, "עמונית ולא עמוני בזה שדרשו
 )טז, כד( יומתו בחטאו איש אבות על יומתו לא ובנים בנים על אבות יומתו לא

 לפסוק, בנים על אבות יומתו שלא זה פסוק בין סתירה מביאה ברכות במסכת הגמרא
 שהפסוק ומתרצת, רבעים ועל שלשים ועל בנים על אבות עון פוקד) ט, ה דברים(

, בידיהם אבותיהם מעשי אוחזים הבנים כשאין זהו" בנים על אבות יומתו לא"ש
 .בידיהם אבותיהם מעשי כשאוחזים מדובר" בנים על אבות עון פוקד" של והפסוק

 בשדה שעבר וחזק גדול באריה היה מעשה: זה בעניין בראשונים המובא משל ישנו
, השועל את לטרוף ברעבונו האריה ביקש, ימים ושבע זקן בשועל ויפגוש טרף לבקש

 זקן שועל לטרוף אריה לך מה" לו ויאמר האריה אל ויפן, קרב שקיצו השועל וכראות
 מתחת עצמות אם כי בי ואין אני זקן שהרי מבשרי כרסך תימלא לא בודאי הלא כמוני
 והוא, ומתפלל עומד אדם ממולנו לך הרי, עצה אשיאך זאת תחת אבל, אין ובשר לעורי
 ויאמר האריה ויען", כרסך את ולמלא לשבוע תוכל מבשרו ובודאי, בשר ומלא שמן

 הרעה תדבקני פן המתפלל אדם לטרוף אני מפחד כי, לעשות אוכל לא זאת" לשועל
 לך ואל האריה ידידי לפחד לך אל" לו ויאמר בערמה לאריה השועל ויען", זה בעון

 בני ועל בנים על נפקד אבות עון כי תדע הלא כי וכלל כלל זה מדבר ולדאוג לחשוש
 לא ואותך, עונותיך על ויכפרו אחריך בניך ובני בניך יבואו, רבעים ועל שלשים על בנים
 אין ואם, ותהנה ושבע אכול, טרפך בשמחה אכול לך ועתה, וכלל כלל הרעה תשיג
 ", הזה העולם הנאות את ותפסיד תמות שמא, כן עושה אתה

, האיש את לטרוף וילך ויקום, בקולו וישמע, האריה בעיני השועל דברי חן וימצאו
 פעור שהיה ונסתר עמוק לבור לבו שת לא, ופזיזותו רעבונו מרוב, לעברו ובדלגו
 .לתוכו ונפל האריה מעד בטרפו ציפורניו שנעץ וקודם, האיש בקרבת

ויאמר, מאודעדומרהגדולהצעקהויצעקקולואתהרים, צרהצרתוכיהאריהוירא
 ציץ ויצץ, הבור אל רץ, האריה של צעקותיו את השועל כשמוע", איכה שועל שועל"
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 בבור למטה נמצא הנך כי אריה לך היה מה" אותו וישאל הבור מפתח האריה לעבר
 שכן לדאוג ממה לי שאין לי אמרת אמור הלא" ויאמר האריה ויען?" זה וחשוך עמוק

 ביצעתי טרם הזה הבור לתוך נפלתי עתה ולמה, בנים בני ועל בנים על נפקד אבות עון
 ידידי לי נא סלח" לאריה ויאמר השועל ויען?" המתפלל האיש את לטרוף זממי את

 מחמת אתה נפלת ועתה לאבותיך רביעי דור כבר שהנך ידעתי לא כי, האריה
 שהחזיק שכיוון דהיינו. לדרכו וילך ויפן" עונותיך על לכפר יכולים בניך ואין עוונותיהם

 )תורה ציוני(     .נענש לכן בידיו אבותיו מעשי

 

 מאוצרות המגידים  
 עליך שכר ואשר ממצרים בצאתכם בדרך ובמים בלחם אתכם קדמו לא אשר דבר על
 עמון שעשו אחר לתמוה יש. )ה כג( "לקללך כהרים ארם מפתור בעור בן בלעם את

 לך אין העולם מן ולהשמידם י"בנ את לקלל בלעם את ושכרו חמור כה דבר ומואב
 לא אשר דבר על" התורה הקדימה כ"א מדוע בקהל מלבוא לרחקם גדולה יותר סיבה
 ? אליו טפל דבר שהוא" ובמים בלחם אתכם קדמו

 : דלהלן הנפלא במעשה יש לדבר תשובה
 לדרוש מסויימת לעיירה שהוזמן ל"זצ קראנץ יעקב רבי מדובנא המגיד עם היה מעשה

 סר, הכירוהו שלא מקום, ההיא לעיירה שבת בערב כשבא והנה, קודש שבת ביום
 מדובנא המגיד לכאן בא ערב לפנות אתמול: מספרים הבריות את ושמע לאכסניה

 אחד מגיד לכאן בא כי יעקב רבי הבין, הנפלאות מדרשותיו ידרוש בשבת ומחר
 קהל התאסף השבת ביום למחרת, כלום אמר ולא שתק, מדובנא המגיד בתור והתחזה

 . הרב הקהל בין ונדחק, הבאים בין הוא גם בא, דרשתו לשמוע רב
, מרגליות מפיק בפה לדרוש והחל בטלית התעטף, לבימה המחופש המגיד עלה והנה

 והדרשן, האמיתי מדובנא המגיד של היתה כולה הדרשה. נאים ומעשים משלים
 הופיע ועתה, בפיו שגורה שהיתה עד לעצמו אותה שינן, אומרה מפי פעם שמעה
 רעיונות, משלו נופך להוסיף החל לפתע אך, ושתק האזין יעקב רבי ישב ברבים ודרשה

 יעקב רבי יכל לא... ברבים ש"וכ ביחיד לאומרם ראויים שלא, כוזבות ודעות זרים
 ברבים להודיע מחוייב עצמי את מוצא הריני! רבותי: בקול והכרין לבימה עלה להתאפק

 !מדובנא המגיד אינו זה דרשן כי
 המגיד הוא אני, בפיו רמיה לשון הזה האורח: וצווח עזות ענה המחופש המגיד כמובן

 את לבאר שרגילים מה שמעתם בודאי: הקהל לפני ואמר יעקב רבי ענה! מדובנא
 נבחן פיו בזה, יודעלהלל ולא מהלל אדם כאשר -" פיך ולא זר יהללך) "כז משלי( הכתוב

 לפני יפתחו: ואיעצכם לכו, ומשליו בדרשותיו המגיד של כוחו - ידעתם הלא, הוא זר כי
 דיבור כדי תוך, שיצליח מאתנו ומי, שהוא מקום ובאיזה, שיהיו איזה, ספרים שני שנינו
 על שניה וקושיא' א מאמר על קושיא, משל בדרך להקשות, תחילה מחשבה ובלי

 המגיד הוא, הקושיות' ב את לתרץ ובהמשכו, המשל את ולהמשיך, השני מאמר
 .האמיתי
 - הבימה על מונחים שהיו ספרים שני פתחו ומיד תיכף, כולם בעיני חן מצאה ההצעה
 הוא המוריה בהר אבינו לאברהם שענה מי" בסליחות נפתח הסידור. וחומש סידור
 קדמו לא אשר דבר על' ה בקהל ומואבי עמוני יבוא לא" בפסוק נפתח והחומש" יעננו

 יפתח לא כאילם והלה, המחופש למגיד פנו הכנסת בית גבאי', וגו" ובמים בלחם אתכם
 :ואמר פתח דיבור כדי תוך והוא, יעקב לרבי איפוא פנו הם. פיו

 בחור לה מצא להנשא זמנה כשהגיע, יחידה בת ולו, אחד עשיר, פי במשל אפתח
 גם, ולכלה לחתן כבוד מלבושי בשביל וקטיפה משי בדי הכין החתונה לפני, מצויין
 נכנס. ובתו חתנו עבור הבגדים את שיתפרו, לביתו הזמין לתפירה מומחים חייטים

, הכלה לשמלת טהור משי של אחד מטר עוד בדחיפות צריך כי לו ואמר החייטים ראש
 אשר הגדולה החנות אל העבד וילך, החסר את לקנות עבדו את מיד שלח הכלה אבי

 לפני, והלך, מחירו את שילם, משי מטר קנה, בשנים רבות שם לקנות רגיל העשיר
 תואיל, בחתונה להשתתף אוכל לא לדאבוני: לו ואמר המוכר אליו פנה החנות מן צאתו
 .זהובים מאה בן שטר לו מסר דברו ומדי, ותשורה טוב מזל ברכת בשמי למסור בטובך
 וביקש, הוא גם נכנס, בחנות הנעשה כל את וראה, הפתחים על המחזר אחד עני לו עמד
 המוכר תמה. זהובים מאה של שטר לקבל וחיכה, מחירה את שילם, משי מטר

 כפי לי נותן אדוני אין מדוע! בתמיהה העני השיב? ומחכה אתה עומד למה: ושאלהו
: לו ואמר המוכר צחק! כמוהו ושלמתי כמוהו קניתי אני גם הלא, שקדמני לקונה שנתת
 מאה של שטר אתן זהובים עשרה שבעד, חשבתני דעת לחסר וכי שבעולם שוטה
 ואלפי בעשרות ממני הקונה, העיר מעשירי אחד של עבדו הקודם הקונה אלא. זהובים
 לא, אתה אבל, תשורה לו לתת חובה הרגשתי לבתו דודים עת כשהגיע עתה, זהובים
 ? תשורה לך שאתן למה, עליך שמעתי ולא ידעתי

 בהר אבינו לאברהם שענה מי" מבקשים אנו הנה, מדובנא המגיד סיים, הנמשל
' ה ויענהו שכרו על שיבוא בדין אבינו אברהם הלא, פלא לכאורה" יעננו הוא המוריה

 לאמונתו רבות נפשות הכניס, לעקידה בנו ומסר' ה למען עשה כי, וצוקה צרה בעת
 ! אתמהה? יעננו אברהם את שענה כמו ולבקש להעיז והרשים הדלים לנו מה אבל', וכו
 הנהרות כל, חורפיים היו הימים, החתונה יום הגיע - המגיד אמר - המשל את נמשיך אך

 לעבור מוכרחים היו, החתונה נקבעה ששם, החתן הורי מגורי לעיר להגיע וכדי, קפאו
 את לעבור והצליחו, בראשונה נסעו קרוביו עם יחד הכלה אבי. ועמוק גדול אחד נהר

 וכל המתנות, והכלה החתן בגדי, המשרתים עם, ואמה הכלה אולם, מכשול בלי הדרך
 הקרח, אסון קרא והנה. לאחרונה נסעו ומרקחות המאפה מעשה, המשובחים היינות
 מצד מרובה מאמץ לאחר ורק הנהר במצולות ירדה לרגליהם אשר הכבודה וכל נשבר
 אל ולהביאם המשרתים עם יחד ואמה הכלה את להציל הצליחו הסמוך הכפר איכרי
 ...עלפון של במצב הנהר שפת
, המרה הבשורה את ולהודיע לרוץ מיהר, בראשונה רוחו אליו ששבה, המשרתים אחד

, לבוא שאחרו ובתו אשתו על דאגה מלא היה שלבו הכלה אבי את פגש בדרכו
 מיני וכל היינות, אדוני, אהה וכאב צער מתוך המשרת ענה? בפיך מה וישאלהו

 והכלה החתן מלבושי, לשאלו הוסיף עוד קרא ומה... הנהר במצולות טבעו הממתקים
 שמשו לאחר?? ובתי אשתי עם מה אבל רועדות ושפתותיו העשיר צווח... טבעו הם גם

 ...הנהר שפת על שוכבות והן, התעלפו - המשרת השיב - הנהר מן אותן

, עיקר ומהטפל טפל מהעיקר עושה אשר, הוא פתי זה משרת אמנם: המגיד המשיך
, המלבושים על כ"ואח, לאיבוד שהלכו והממתקים היינות על צערו את בראשונה הביע
 .בסכנה שנתונים והכלה האמה חיי על לספר נזכר לבסוף ורק
 חטאתם על מדברת כשהיא יפלא, פתי מחכימת שהיא הקדושה תורתנו על ברם

 בלחם אתכם קדמו לא אשר דבר על" תחילה מזכירה היא, ומואב עמון של ופשעיהם
 - העיקרי החטא את מזכירה מכן לאחר ורק, כלפיכם ארץ בדרך התנהגו לא -" ובמים

 ?דברים של פישרם מה", לקללך בלעם את עליך שכר ואשר"
 כל לזונם שהבטיח אביה לבית חזרו חתונתם לאחר הזוג בני, המשל את המשיך, אלא

 אביה מבית לפנוקים שהתרגלה האשה אולם. בתורה חתנו שיעסוק בתנאי, חייהם
, בקולה לשמוע מיאן והוא, וכדומה עונג בטיולי עמה שיבלה מבעלה דרשה, העשיר
, נפשו קצה, להקניטו והתחילה מאד לו הציקה כי ויהי. כימים לילות בלימודו והתמיד

 חותנו לו שלח הראשונים בימים. לימודו על ושקד חדר לו שכר, חותנו בית את ועזב קם
 וירחים שבועות כעבור אולם, ביניהם שלום לעשות וקיווה, ביומו יום מדי ארוחתו
 בעד רב כסף ידרוש שמא ומחשש, גט ממנו לתבוע לחשוב התחיל, וגדל הלך והפירוד

 כעבור, ללחם רעב כמעט שהיה עד, ארוחתו את לפעם מפעם לצמצם התחיל הגט
 אצל הסמוך לכפר הלך, אחרות עצות לחפש החל, זו עצתו הועילה שלא מספר ימים
 להמית דרך שימצא נכבד כסף סכום לו נתן, חי כל נפש ממית פיו שברוח ומכשף קוסם

 .חתנו את
, בבחרותו למד בה הישיבה אל חזר, העיר את עזב ומיד תכף, לחתן הדבר כשנודע
 שמא חשש, העיר את עזב חתנו כי לעשיר בהיוודע. קרהו אשר כל את לרבו ויספר
 ויאמר לרבו ניגש, נמצא הוא בו לישיבה אחריו ובא, הלך להיכן חקר, עגונה בתו תשאר

 לו הבטחתי, בתי את לו נתתי, לביתי חתני את לקחתי, שגידלתם גידולים ראו: לו
 זה מדוע הרב וישאל... ואומללה גלמודה בתי את ועזב ברח והוא, שולחני על מזונות

 עני, מנכסי ירדתי: החותן ויען? לחם, פת כדי עד להרעיבו התחלת האחרונים בחודשים
, מטובה נפשנו חיסרנו וביתי אני גם, הבית בצרכי לקמץ אני ומוכרח, אנכי ואביון

 מהיכן ירוד כ"כ מצבך אם: שפתיו על קל וחיוך הרב החזיר, נפשנו בצום עיננו ולעתים
 ?... חתנך את שיקלל הכפרי לקוסם לתת רב כסף מצאת
 בלחם אתכם קדמו לא אשר דבר על עמוני יבוא לא" הכתוב מובן - המגיד סיים - עתה

 לחם חסר להם גם וכי ויאמר כשרות פנית להעמיד ומואב עמון ינסו שמא אבל", ובמים
 לכן, הטף לפי לחם לקנות לפורטה פרוטה בידם היה ולא, היתה בצורת ושנת ומים

 להם היה הקוסם בלעם בשביל" לקללך... בלעם את עליך שכר ואשר" הכתוב הוסיף
 ?...הכסף תם פניכם את לקדם ורק, רב כסף

 נתגרשה העשיר בת: משלי חוט את מעט עוד אמשיך ואמר מדובנא המגיד הוסיף
 בתלמוד כרסו מילא שנים מספר במשך, תורה של באהלה יושב נשאר והוא, מבעלה

 הגבירים אחד לאוזני גם הגיע שמו, וההוראה התורה מגדולי כאחד ונתפרסם ופוסקים
 הוא', ה ויראת חכמנית, יחידה בת היתה לו וגם וסופרים חכמים של גדולה בעיר שישב

 הוא. לאשה הגביר בת את לו לקחת הסכים עצתו פי ועל, הישיבה ראש עם בדברים בא
 מתוך כיבדוהו ועסקניה חכמיה הזאת הגדולה העיר נכבדי וכל, חותנו בבית לדור עבר

 לרב אותו למנות אחד פה החליטו הקהילה ופרנסי, העיר רב נפטר בינתיים. רבה אהבה
, פרס לקבל מנת על שלא אבל, הרבנות משרת את עליו לקבל הסכים הוא, דין בית ואב

  שנים עברו
 את להביע ברצותם העיר אנשי, שלימה היתה הרב בבית השמחה, זכר בן נולד ולרב
 הרך לילד" רבנות כתב" המילה ברית ביום מנחה לו הגישו, האהוב לרבם שמחתם רגשי

 :האלה כדברים כתוב היה ובו, הנימול
 בתורה האב מקום למלא ראוי יהיה זה בנו אם, הרב של ושנותיו ימיו אריכות לאחר

 הרב. זו בעיר הרבנות כסא על להושיבו מעכשיו מבטיחים הם הרי, חטא ויראת וחכמה
: פניו על כשחיוך להם ואמר הקהילה לפרנסי פנה הרבנות כתב שקרא אחר הילד אבי
 כסא על להושיבו מחוייבים תהיו הדין מן הלא אביו מקום למלא ראוי יהיה זה בני אם

 את להראותני אם' ופרס שכר כל קבלת בלי עדתו את ששירת אביו במקום הרבנות
 כל גדול יהיה לא אם גם כי ולכתוב, הנוסח את לשנות עליכם בשמחתי השתתפותכם

 ... בעירכם רב בתור אותו תמנו אז גם, כמוני וחכמה בתורה כך
 היינו אם, דבריו את מדובנא המגיד סיים, הראשונה קושייתי גם תתורץ הלא ועתה
 וחסד צדקה עושים, כמותו' ה קדושת על עצמנו את מוסרים אבינו כאברהם אנחנו
, אבינו לאברהם שענה כמו שיעננו היה ובדין, רחמים מבקשים היינו לא הן אז כי, כמוהו
 לזכור רחמים מבקשים אנו, בידינו אבותינו מעשי אוחזים אנו שאין משום דווקא אבל
, פרס לקבל מנת על ושלא נפש במסירות' ה את שעבד אבינו אברהם של זכותו את, לנו

 )התורה אוצרות( .                  לו שענה כמו לנו גם ולענות

 
 "לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע"

ל סיפר לי, שכאשר נתמנה לאב בית דין בלונדון, החל לפעול לקרוב הרב אברמסקי זצ"
ומי ששמע את  –הצעירים לחיי תורה. החל למסור שיעור בגמרא לסטודנטים יהודיים 

ההסברה הבהירה שלו, ומי שמכיר את האבחנות המדויקות שלו, איך הגדיר וחילק, 
ים וקרבם בנעמו לתורה איך האיר את הדברים באור יקרות, מבין ששבה את לב השומע

 –ולמצוות 
עד שהגיעו לסוגית אשת יפת תואר במסכת קידושין. עד שהגיעו לדברי הגמרא, שלא 

. כשם שמוטב לשחוט בהמה גוססת מאשר לאכול דברה תורה אלא כנגד יצר הרע
מבשרה כשתמות ללא שחיטה, כך אמרה התורה שבהתלהטות הקרבות לא יוכלו 

 ירה בדוחק ובקושי דבר שראוי להימנע ממנו.לבלום התגרות היצרים והת
איזו סערה וריגוש עוררו הדברים! אם התורה מתירה איסורים מפני התגעשות 
היצרים, אוהו, הותרה הרצועה. אצל האחד אלו מאכלות אסורות, רחמנא לצלן, אצל 

 –האחר איסורי שבת, השם ישמור 
כן לשמעה מפי פשוטי עם. נענה הרב אברמסקי בפקחותו ואמר: זו שאלה שהייתי מו

  –הרי אקדמאים, אינטלקטואלים, אנשים הוגים וחושבים לא מפיכם. אתם 
נתן לנו הבורא יתברך תרי"ג מצוות, ובאחת מהן, אחת בלבד, קבע הלא תבינו, שאם 

שבסיטואציה מסויימת, כיוצר האדם ומכיר את טבעיו, יתקשה לעמוד כנגד יצרו הרע, 
ו באותו הקשר, אם כן מוכח שבכל שאר הציוויים ולכן מראש הוא מתיר אות



 

 ג 

והאיסורים ידע יוצר האדם וכוחותיו ונותן התורה, "קורא הדורות מראש", שביד 
 האדם לעמוד מול יצרו, להתמודד עם הקשיים ולנצח!

 –ואספר בעניין זה 
 פעם שאלני אדם: מדוע אינכם מתאימים את התורה לזמן.

 שאלה טובה.
, יש שתי ברירות. או ים על דבר אחד. כשהילד גדל והנעל לוחצתאמרתי לו: בוא ונסכ

להרחיב את הנעל, בזמני היו פותחים פתח קדימה, להוציא את הבוהן, או שקונים 
 נעליים חדשות.

 יש עוד שתי ברירות, או שהולכים יחפים, או שזה לוחץ וקשה ומכאיב.
 יים?למה לא חושבים על אפשרות חמישית, לקצוץ את אצבעות הרגל
 התשובה פשוטה, משום שהרגל היא העיקר, והנעל באה לשרתה.

 מוסכם? הן. עליך ועלי.
 –כעת, תבין, שאנו חלוקים ביננו מה הנעל ומה הרגל 

אנו יודעים שהתורה קדמה לעולם, והקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם 
ביהדות שזאת התורה לא תהא מוחלפת, ולכן אין מחשבה  על פיה, ואחד היסודות

 לפגוע חלילה בתורה. יש להתאים עצמנו אליה. ואנו מותאמים לה, כי נבראנו על פיה.
 אצלך, האדם עיקר והתורה כנעל. ואם היא לוחצת, מחליפים אותה...

 לא ולא, מחה האיש. אבל להקל פה ושם...
ותן התורה, וגם לא אתה. אם תמסור לי את שמך אמרתי לו: יתכן ואפשר, אבל לא אני נ

 –ושם אמך, אומר להקב"ה שאתה רוצה לעלות אליו ולהציע הצעה 
  (והגדת)    החליט שלא למסור, והמצב נותר בעינו...

 
 "עמו תקים הקם מהם והתעלמת בדרך נופלים שורו או אחיך חמור את תראה לא"

 .טעינה מצוות בפרשה ונלמד הנה
 תחת רובץ שונאך חמור תראה כי" שנאמר פריקה מצוות למדנו כבר משפטים בפרשת
 מה תשבוק משבק" מפרש שם והתרגום". עמו תעזוב עזוב, לו מעזוב וחדלת משאו

 .לו ותעזור עליו לך שיש השנאה את מליבך תפרוק" = עימיה ותפרק עלוהי דבליבך
 פריקה, וטעינה פריקה: מצוות שתי לפני כאשר כי פוסקת לב דף מציעא בבא הגמרא
 טעינה, לטעון ושונאו לפרוק זקוק אוהבו אם אבל. חיים בעלי צער משום קודמת
 כדי? מדוע, קודמת השונא החמור על הטעינה, קודמת פריקה שתמיד פ"אע" קודמת

 את לכוף כדי, דאורייתא חיים בעלי שצער אפילו כי הגמרא ומבארת, (יצרו את לכוף
 .הגמרא דברי כ"ע) נאריך לא. כידוע, פלאות מפליאים' התוס ושם. עדיף יצרו

 ישרות – וישרים טובים חיים, ישרות יש בתורה "מישרים כוננת אתה" הילקוט אומר
 .עליה מושתת העולם

", מהם אחד חמור ורבץ בדרך מהלכים שהיו חמרים לשני משל. מישרים כוננת אתה"
 לשני משל" מדגימים ל"שחז מה מבינים לא בדורנו כי שלנו הבעיה!. חמרים שני

 פועל או סוס עם עגלה בעל לאחרונה ראיתם וכי... עסקינן במאי יודע מי כי" חמרים
 שבא אמריקאי יהודי אותי עצר, שנה כעשרים לפני כבר זכורני?. (ומשאו חמורו עם

, פשוט?" סוס נקראת היא האם, הזו לחיה קוראים איך, לי תאמר: ושאל, ברק לבני
 נאמר אם, חיות בגן רק חמור רואים ישראל בארץ, כיום...) כזו חיה ראה לא שמעולם
 שני" כותב המדרש אם לכן?!. ומשאו חמור אבל, ועוד רכבות, אווירונים, ניחא מכונית
 ...שיבינו כדי... מוניות נהגי בשני להדגים נאלץ אנו" חמורים
 שונא אומן" אומרת שהגמרא וכפי זה את זה שונאים מוניות נהגי שני כי, אומר השכל

 בעולם המתרחש כל כי להשכיל שזכו יחידים מלבד. עולם של טבעו כך" אומנותו בני
. אומנותם בני שונאים לא ממילא, נימה כמלוא לחבירו במוכן נוגע אדם ואין. משמים –

 !.יהודים כאלו ויש
 .ל"זצ כהן שלמה רבי עם הסיפור ידוע
 .ההר מתחת, ברק בבני טרפון רבי רחוב במעלה דפוס בית היה כהן שלמה' לר

 כמו הייתה ברק בני כל, ההם בימים. דפוס בית לידו ופתח יהודי בא הימים מן ביום
, עצמו הסיפור את זוכר אינני... (מהפה הלחם את לקחת פשוט זה?!, דפוסים ושני, כפר
 ...).הנוסף הדפוס את וגם כהן שלמה' ר של הדפוס בית את הכרתי אבל

 רשע של דין שלידו הדפוס לבעל שאין שבירר עד, ההלכות את למד ל"זצ שלמה' ר
 התעניין לשלום בירכו, הדפוס בית לפתח איליו ניגש, פשוט ואז. חבירו לאומנות היורד

 מי, בענף חדש הרי אתה, יהודי' ר נר שמע: אמר כ"אח, המקום פתיחת של במאמצים
 תקנה הנייר את, לכן, בכלל פשוט לא זה, השקעתך ולאבד ליפול חלילה יכול כמוך

 רמאויות הרבה כי סתם לך אומר שאני תחשוב ואל. תסתבך אחר במקום כי, שם דווקא
 .שהיה מעשה'. וכו הדפוס מכונות על, הדיו אודות אותו הדריך וכך, הנייר בתחום יש
 העובדא את התואם מעניין בקטע יבחין איש להחזון" ובטחון אמונה" בספר שיעיין מי
 עוד ישתדל, חנות פותח רעהו אם יחת לא: "האמיתי הבוטח אודות, לשונו זה. ל"הנ

 מן וכמה, תקנתו על ולשקוד, עבורו לעשות, טובה בעצה לתקנו, לרעהו לעזור
 ומוסיף, עמו להתחרות המתעתד עם חסד עושה איש לראות בעולם מוסיף הקדושה
 .ל"עכ" דורו ואשרי אשריו' ית ליריאיו תהילה
 "...חמרים לשני משל למדרש נשוב
 ברק בני כאשר עוד זכורני!". להובלה פנוי! להובלה פנוי: "וצעקו עמדו עגלה בעלי שני

, להובלות פנויים דובק חרושת בית ליד עמדו והעגלה הסוס, קטנה עיר הייתה
 מה!" "שלי התור עכשיו: "לריב ידעו וגם, בקול וקראו עמדו הם. לנוסעים וממתינים

 עומד כבר מהם אחד. ובכן. השמים לב עד קולות נשמעים וכך!" שלי התור, פתאום
 אחר' עגלה בעל' מגיע ולפתע, עגלתו על סחורה שיעלה ליהודי וממתין בבוקר מחמש
 ".בתור אני" בפיו וטענתו שמעון בשם
 ?!"שלך התור כאילו כאן נדחק ואתה, ממתין שעתיים כבר אני: "ראובן
 ...עכשיו שלי התור, לפניך עמדתי, אותי ראית לא וכי: "שמעון
. והכועס המאוכזב, לראובן הקונה את תפס, פנים החציף ושמעון, קונה הגיע בנתיים

 .נוסעים לו חטף שמעון כי, ברור היה שלראובן, כאלו ופעמים פעם עוד קרה
 שונא נעשה פשוט ראובן כי עד, שטיקלאך מיני כל לו עושה ושמעון, ועוד יום עוד

 עשו ושניהם התפשט הריב הזמן במשך. שמו את אפילו יכול אינו. שמעון של מושבע
 .השמים לב עד שעלתה תהומית שנאה ונוצרה, עוולות מיני כל לזה זה

 השמש תחת עומד נשאר ראובן. לדרך ויצא התור את שוב לו חטף שמעון, היום ויהי
 – נקרע שלו הלב!" להובלה פנוי" לצעוק להמשיך נאלץ אך שמעון על רתח, הקופחת

 נוסף בנסיון לצעוק לביני וביני, שמעון את ולגדף לחרף הפסיק לא הוא. נוסעים אין
 .נוסע הגיע' ה וברוך שעה עוד לה חלפה". להובלה פנוי"

 .לדרך יוצא ראובן
 רובץ" רובצים ועגלה סוס באיזה, כך ממרחק מבחינות עיניו,  נסיעה שעה כחצי לאחר
 – יותר ולא פחות לא הוא העגלה בעל כי לו נראה האדום הכובע לפי", משאו תחת

 שמעון השם ברוך הנה" לריאות אויר נכנס וכבר. נראה כך אבל, ברור לא עדיין... שמעון
 קורא הוא... מהנקמה יותר גדולה שמחה אין כי אומר ם"שהרמב וכמו" שלו את קיבל
 מי נראה  עכשיו!) "דיוי! דיוי( בדהרה לשמעון להתקרב וממשיך הצוהל לסוסו בקול

 -. נפול שמעון שאכן ברור כבר ורואה יותר ומתקרב לעצמו חושב" הוא או אני המסכן
" הלילה עד כאן לו שישב...! מונח יהא מאוד טוב, מצוין: "כך כל גדולה השמחה - -

 ".לקח אותו לימד' ה" וממשיך פניו על חולף. באושר מהרהר
? היוםהנחתי תפילין: לעצמו לחשוב מתחיל, מטרים עשרות כמה עוד שממשיך לאחר

 תראה כי" דאורייתא עשה מצוות לפני היתה כאן גם והנה, עשה מצוות זו וודאי, כן
 דבליבך מאי תשבוק "עמו תעזוב עזוב לו מעזוב וחדלת משאו תחת רובץ שונאך חמור

 הפסדתי איך... מצוות כאלו מזדמנות יום כל ולא... שבלב לשנאה פריקה תעשה
 ?.מצוה כזו של נדירה הזדמנות

 כמה עלי לזרוק בא הוא הנה חשב ושמעון. שמעון לעבר הסוס עם חזר הוא. טוב
 ?".לעזור משהו אפשר אולי: "ושאל איליו ניגש מהסוס ירד ראובן. לא אך, אבנים

 ומחר הלילה אמצע עד גם כך להישאר יכול ואני, כאן עובר לא אחד אף! וודאי"
 .שמעון משיב". בבוקר

 כ"אח, מהחמור המשא את לפרוק החלו, מתח מרוב השני עם אחד לשוחח בלי, טוב
 .לדרכם. יחד. נסעו... ו הסחורה את עליו הטעינו שוב, מרבצו החמור את יחד הגביהו
". עמו תעזוב עזוב" של דאורייתא עשה מצוות קיימו כי. לחיים לשתות? נסעו להיכן

 הנה: שמעון של העגלה לעבר צועק שמעון, בשוק עומדים השניים? למחרת קורה מה
 .- - - ביותר הטובים ידידים נהיו והנה. להובלה פנויה עגלה כאן יש

 ".מצוה בר הלילה לי יש: "לרעייתו ומספר, הביתה שב ראובן אחד ערב. כ"אח חודש
 ?".מצוה בר עושה מי"
 ".שמעון"
 ?!"....שלך ילבה'הצ שמעון, "בבהלה קוראת היא?! שמעון"
 והמגבעת המעיל את לובש והוא". המריבה הסתיימה, די, שונאים לא כבר אנחנו"

 .שמעון עם לשמוח ויוצא
 שלוםלעשות היה יכול לא בעולם אחד אף, ביניהם שלום עשה מי, השאלה נשאלת
 כוננת אתה הוי: "המדרש מסיים!! בחומש פסוק? שלום עשה כן באמת מי! ביניהם

 !".מישרים
 !הויתור כבוד
 חיידר' ליד לחלוף לי הזדמן. לכם אספר, לרעהו איש בין ואחווה שלום על מדברים אם

 ידידים כ"ואח רבים וחמישי שני כל ילדים, יודעים ואתם, ילדים של' תורה תלמוד –
. השמים לב עד ככה רבו ילדים שלשה, והנה... ילדים של כדרכם – חלילה וחוזר

 וסכסוך ריב כשיש מדוע. משהו לשאול רצוני" להם אמרתי כ"ואח. עומדי על נעמדתי
 איכפת באמת מדוע, קשה מדוע הסיבה את מכם לשמוע רוצה אני? לוותר קשה מאוד

, אענה אני, לי לענות חייבים לא אתם" אמרתי. שתקו, לומר התביישו הם?" לוותר לך
 ".לא או צודק אני האם רק לי תאמרו ואתם

 ואני הגיבור הוא יאמרו מה כי, יפה לא זה אבל, לוותר מוכן כבר היה מצידו אחד כל"
 הריב כי", התשובה זו, נכון" ענו הם, שאלתי?" נכון. ממש של בושה זו... החלשלוש

 לוותר ככה, בושה אבל, אודותם ולהתנצח להמשיך חשוב כך כל שלא דברים על היה
 ".כלום בלי

 ".המלך שלמה" השיבו הכל?" בעולם הגדול החכם היה מי אתכם אשאל. "המשכתי
 זה'... מריב שבת לאיש כבוד' להיפך בדיוק במשלי אומר המלך שלמה כי, תדעו אז"

 לדעת מאוד בקשו שבהם המבוגרים כי עד ליבם את שבתה כך כל הפסוק לשון!" כבוד
 ?".כתוב היכן"

 לאיש כבוד" האמיתי והמכובד הגיבור זה אדרבה, לוותר בושה זו כי לחשוב טועה אדם
 ".מריב שבת

 בעניין התייעצה כאשר פעם. ל"זצ פינקל בייניש רבי הגאון עם מתייעצת הייתה ,אחותי
 מוותר און" שאל למנות סיימה כאשר, הטובות מידותיה מנתה והיא, אחת בת שידוך

  ---?" ומסוגלת יכולה היא ולוותר?" = זי קען זיין
 !".ישק שפתיים?. שומעים אתם

 חיים החפץ של הצעתו
 אריות תלמידים שהעמיד ירוחם מרבי גדול לנו מי, ל"זצ ממיר ירוחם ברבי היה מעשה
 בתפקיד שימש ל"זצ הוא במיר כהונתו לפני. מיר בישיבת, ביראה עולם וגיבורי בתורה
 לכך והיו הצוות הנהלת בין ודברים דין המקום כותלי בין התנהל. גדולה בעיר מסוים

 ראיתי לא: "לו שהשיב, חיים החפץ עם להתייעץ נסע והוא משרתו אודות השלכות
 ...".ומפסיד שמוותר נרדף מימי

. לליבו היקר מהמקום רגליו את ועקר, וויתר חיים החפץ של הצעתו את קיבל ירוחם' ר
 להיכןידעו וכולם, ימיו סוף עד מיר בישיבת כמשגיח לשמש החל רחוק לא וביום
 .תורתו את הזכירו כאשר גופם רתת במיר ביותר שהגדולים עד, להגיע
 וויתור על משלם אבא

 :וויתור על חזק משל מספר חיים החפץ
 התנהג לא הילדים אחד. מחסורו די אחד לכל ונתן למרחקים בניו את שלח אמיד יהודי
 שאריב מדוע: לעצמו וחשב חכם היה האח. מחלקו שנטל עד באחיו והתגרה כראוי
 ישלים גם ובוודאי, ממני לקח הוא כי יידע אבא בוודאי, כסף חסר לא לאבי הרי איתו

 .ולמריבות לי מה, החסר את לי
 יאמרו שלא מבזיונות אותי הצלת: וחבקו נשקו מאוד שמח, הפרטים את שמע אבא

, להיפך קורה ומה. כפליים לך אתן כך בעקבות. זה עם זה רבים שלי הילדים: ברחוב
 מעניש כ"ואח כאוב האב, גדולים והבזיונות מתלקחת אש, ומתאבקים רבים הם כאשר

 !".תקבלו לא שניכם" שניהם את



 

ד 

 משלם והוא, רבים אינם שלו שהילדים' ה חילול שאין שמח, עולם של ריבונו ה"הקב כך
 .חיים החפץ דברי"... כפליים תקבל ויתרת כאשר עכשיו" –
 שכנים בין לשלום צריכים אנו אין וכי, החמרים שני בין השלום על דיברנו, רבותי, אי

 :פלאים פלאי מעשה נשמע. וקרובים
"שכניואתאוהב"

 וכאשר העולמית המלחמה מאורעות את עבר אביו, שמים ירא גור חסיד חבר לי יש
 .ברק לבני מגוריו את עקר בזקנותו, בהרצליה התגורר ישראל לארץ עלה
 :בדלת יהודי אצלו דפק. ברק בבני מרכזי ברחוב החדשה לדירה לבואו השני ביום

 !".שלום עליכם!" "עליכם שלום"
 ".בבניין כן וותיק שכן אני"

 .בשמחה התיישבו פנימה אותו הכניס הזקן
-סכסוך ממש לא, סכסוך קיים בבניין כאן כי לדעת צריך אתה: "בדברים פתח השכן

 גורם זה כי, מסכימים לא כמובן ונו, לבנות מעוניין השכנים אחד. בעיה אבל, ריב
 הכח את כך כל אין שלנו, רק', וכו לשכנים וצער לכלוך ללא בניה אין כי, ולרעש ללכלוך
 לך, מבוגר יהודי והנך, חדש דייר להתגורר הגעת שאתה וכיוון, הדבר את ממנו למנוע
 לבני באת לא וכי, מאוד עליך תקשה הבניה כי ולתבוע לטעון אמיתית אפשרות תהיה
 .הבניה את ממנו למנוע נוכל כך, ורפש טיט רעש לסבול בשביל ברק

 .הזקן שאל?" שמו מה השכן מי"
 אני, טוב: "נפרדו והשניים. שמע הזקן". מלמעלה השכן" והקומה השם את לו נתן הוא
 .הישיש הפטיר" רבה תודה, לעשות מה אדע כבר

, חייו שנות וחמש שבעים את נטל מכסאו התרומם והישיש. המקום את עזב השכן
 .לבנות המעוניין – מלמעלה השכן אל המדרגות בגרם עלה

 ".שלום"
 ".מלמטה החדש השכן אני"
 ".מהרצליה לגור באתם השבוע כן, עליכם שלום! או"
 לך אין כי שהבנתי כיון אבל, בביתי פנים וקבלת לביקור לבוא צריך היית אתה למעשה"

 ?"...להיכנס אפשר האם. אליך לעלות נאלצתי, לכך זמן
 ".לשבת אפשר הכנסו, בבקשה"

 ..."אפשר אם תה כוס אולי" התיישב הזקן
 ומיהר, לעצמו הבית בעל חשב?!..." כאן קורה מה, בביתי ללון יבקש הוא מעט עוד"

 .חם תה כוס לו להכין
 החל והזקן" היכרות פגישת עתה לקיים מאוד שמח אני, חדשים שכנים ואנו היות"

' וכו". בדירה מגדלים אתם ילדים כמה? בבניין כאן מתגורר אתה שנים כמה: "להתעניין
 .והתעניינות שאלות סדרת –

 לא עדיין, ילדים עשרה לך יש כי, מבין שאני מה" הזקן אמר תשובות שקיבל לאחר
 ".נפשות עשרה שתים – אומרת זאת, ילד חיתנת

 ?".שלך לדירה חדרים וכמה'", "ה ברוך כן"
 אני במטבח גם סוד לכם אגלה, שהוא איך ומסתדרים, קטנים לא, גדולים וחצי שניים"

 '".ה ברוך שם גם ישנים, הנקיון אחרי בערב מזרון מניח
 ?".קצת תרחיבו שלא ומדוע"
 ".ונדחקים מצטמקים נורא לא"
 ?.הדחק על קצת להקל כדאי לא וכי, יש מה"
 נאלצתי ומיד, השכנים מאחד חריפה התנגדות יש כי הבחנתי אבל, רציתי כי האמת"

 ".מהרעיון לסגת
 ?".תבנה שלא מדוע אבל"
 ".לבניה התנגדות ישנה כאשר, לעשות אוכל מה, לך הסברתי"
 ?".לבניה כסף תקח כיצד, לבנות תרצה זאת בכל ואם: לשאול רצוני"
 ".לי יתנו לא, כאמור אבל, אסתדר כבר אני ם"גמחי של בעיה אין ברק בבני"
 לרדת עכשיו לך כדאי, גדול ח"גמ לי היה בהרצליה עוד, ח"גמ לי יש. לך אספר אז"

 ".בניה לצורך דולרים אלפי שלושת לך ואלווה, אותו תמלא טופס ולקחת
 .חרשים שיח

 ".שלי לבניה מתנגדים יש כי, היא הבעיה, לך הסברתי כבר, ח"גמ צריך לא אני"
 ערבים שלשה תחתים. התחלה בשביל לך שיהיה, הכסף את קח כל ראשית, עזוב"

 ".לך איכפת מה גדול ח"גמ לי יש. דולר אלפי לשלושת
 ". - - - הבעיה זו לא: "בשלישית לו מסביר הוא

 לבקש לעירייה תלך, הכסף את תקבל, טופס ותיקח תרד, לך אומר שאני מה שמע"
 ".לבנות ותוכל אישורים

 ?!".שלי מהחיים רוצה אתה מה"
 ".שלי ח"מהגמ כסף וקח, בבניה לטפל תתחיל: שאמרתי כמו רוצה אני"
 " - - - עם בעיה יש אבל"
 ".בנושא אטפל כבר אני לי תשאיר זה"

 .הסתיים הביקור
 לפני אצלו שביקר, מלמטה השכן – מתנגד ר'הגרויסע אצל ודפק ירד הישיש. בינתיים

 .כשעתיים
 כמה" להתעניין והחל" כאן לבקר גם אשמח אני. אצלי ביקרת: "לביקור אצלו גם נכנס

 ?".לך יש ילדים

 ".ילדים חמשה"
 ?".התחתנו כולם" 
 ".התחתנו' ה ברוך"
 ?".כאן בדירה לך יש חדרים כמה"
 '".ה חסדי, שלוש מזה ועשיתי וחצי שניים"

 .ביניהם שרר שקט
, בבית ילדים לך אין. לשאול משהו רוצה אני" נרגשת בנימה פיו את פתח הזקן ואז

, בדירה נפשות עשרה שתיים עם שכן יש, ולמעלה, שלוש – וחצי משניים ועשית
 שאתה אלא, בלבד זו ולא, רחמנות לך אין וכי. הקרקע על מזרון על במטבח שם ישנים

 בעיניו נצנצו ודמעות המשיך?!" ומחטיא חוטא להיות, אותי גם להחטיא אלי בא עוד
 :הישישות

 חייב, בחייו אחד כל, לך דע אבל. צעיר ננייא. היקר שכני, משהו לך לומר רוצה אני"
 ל"חז שאמרו כמו אך. לרחמים זקוקים אנו. מאוד מר – זה ללא, שמים לרחמי להגיע

 ע'ביטר ממש, לא ואם עליו מרחם' ה – שכניו על ובפרט, הבריות על מרחם אדם אם
 .עליו רחמנות
 ואינני, מילה אומר אינני מהיום=  גארנישט זאג איך, טוב: "הזקן מדברי הזדעזע היהודי
 ".שמים לרחמי זקוקים הכל, נכון אכן כי. מתערב

 כסף אין לשכן הרי, ישראל על ושלום' מילה אומר לא אני' להחליט חכמה זו אין, רגע"
 אתה, דולר אלפי כמה של ח"גמ איזה לו תשיג בבקשה, ם"לגמחי זקוק הוא, לבנות
 ?".מסכים אתה. אמיתית ברחמנות לו לעזור מוכרח

 "...ח"גמ לו אשיג כבקשתך אעשה, טוב, ברירה לי אין, איתך לעשות מה"
 - - -" נעלה בא ככה אם"

 לשתות באנו: "לשכן עלו הם יחד, יין בקבוק עם יצא, החדשה לדירתו נכנס הישיש
 ".השכנים של בניה חתימת על לחיים
 צרות הרבה כך כל כי קאמינא וביודעים רבותי!!. נכונה לא אחת מילה אין אמיתי הסיפור
 .עין צרות שרובם שכנים עם ומריבות

 הגיע ההוא מהבניין ושכן. מטר מישיםחכ, סמוך מבניין במרחק שבנה יהודי על לי ידוע
 מהמידות האוויר את לו לוקחת, וי וי, האוויר את לו לוקחת הבניה כי להתלונן

 .ואיום נורא. - - - שלו" טובות"ה
 השחורים הכלבים את ממני תקחו
 מצווה שזו", כמוך לרעך ואהבת" של דאורייתא עשה מצוות ביטול הן המריבות, רבותי
 דסלבודקא מהמשגיח, פעם שמעתי. בגופו ואחד אחד כל לאהוב, הפסקה ללא תדירה

, ע"זי גור י"מאדמור אחד על קוממיות ד"אב ל"זצ מנדלסון בנימין מרבי ששמע ל"זצ
, גדולה שמחה שמח הוא, ראהו לא פעם שאף יהודי להכיר לו שמזדמן ביום כי שאמר

 רוצה היה באמת כי, כמוך לרעך ואהבת של מהתורה עשה מצוות עוד לו שנוספה כיון
 ושמו בברזיל אחד יהודי יש כי לו אומרים, יעשה מה אבל, ישראל עם כל את לאהוב
 מכירו איני כאשר אותו לאהוב אוכל איך? אותו לאהוב תנסה, נו – שוורץ חיים בן יעקב
 וזו, העשה מצוות את לקיים יכול אני מיד, חדש יהודי מכיר שאני ביום אבל, כלל

 !.גדולה שמחה
 היום', וגו תשנא לא של תעשה הלא על לעבור אפשר לצלן רחמנא, השני לצד וכן

 שנאה זו?!, הזה הביטוי זה מה" אותו מסמפט לא אני: "ז"בלע מודרנית בלשון אומרים
 להסיר בזה נצטווינו" כותב יונה ינובשר וכפי. !דאורייתא ולאו המילה מובן במלוא
 ".שבלב השנאה
 כי וסיפר, ל"זצ ליפקוביץ יהודה מיכל רבי צ"הגה אצל קטנה בישיבה שלמדתי זוכרני

 ראשונה ממדרגה מחלוקת בעל יהודי במקום התגורר) בולואזין כנראה( בילדותו
 יכול שרק וככל, לבו שמחת היו המחלוקות, מחלוקת מכל היתה שלו החיות, ממש
 .מחלוקת עשה, היה

 שכנים מיטתו ליד עמדו, מהעולם להיפטר, המחלוקת בעל של זמנו הגיע כאשר
 הכלבים את מכאן תוציאו" נפשו במר בחולה צעק ולפתע, משפחתו מבני ואנשים

 בכה?!, צועק אתה מה כלב שום כאן אין, שקט: לו אמרו" לטורפני שרוצים השחורים
 אותם תוציאו, כאן הנמצאים הכלבים את רואים אינכם וכי, עלי תרחמו: "שוב ואמר
 .ל"רח לראותם" זוכה" הוא שרק רוחניים דברים הם האלה הכלבים כי הבינו אז!, מכאן

 רבי הגאון רבו אודות, גיסא מאידך, השמועה מפי, לנו לספר המשיך יהודה מיכל רבי(
 לפני יומא בההוא כי. פטירתו בשעת בווילנא רמעלעס ישיבת ראש ל"זצ היימן שלמה

 אמר ושוב דקות כמה חלפו!" אלי בא א"הגרעק! כסא תכניסו: "קרא הסתלקותו
 ומדוע: בהתרגשות יהודה מיכל רבי והמשיך", אלי בא ל"זצ ע"הגרח! כסא תכניסו"

 סוגיא היתה לא, א"רעק, יודע אני זה? נשמתו לקבל באו הללו הגדולים שני דווקא
 ודבקות עצומה בשמחה בדבריו עסק ולא א"רעק בה שהיה הישיבה בלימוד אחת

 רבי את פגשתי לימים. ויהונתן דוד אהבת ביניהם היתה כי? עוזר חיים ורבי, בתורה
 היה אולי התעניינתי" ודעת תורה" בישיבת היימן ש"הגר מפי תורה שלמד שיף יהושע
 ששמעתי מה את לו סיפרתי בחיוב ומשהשיב, היימן ש"הגר של הסתלקותו בשעת

 מרבי הללו הדברים את שמעו אלו אוזניים: "ואמר באזניו החזיק מיד, ל"מהגרמי
 בוודאי, והשיב? כסאות הכניסו אכן האם, לשאול הוספתי!". פטירתו בשעת שלמה

 ).פניו לקבל כעת באו ע"ורח א"הגרעק שאכן המציאות שזו הבינו כי, כך עשו
 שבין במצוות ה"הקב את להמליך.  השנה ראש הדין יום לקראת להתחזק יעזרנו' וה

 (להגיד)       . ר"אכי. מתורתך נפלאות ואביטה עיני גל, לחבירו אדם ובין למקום אדם

 בדרך הדרוש  

 (כא, יא) תאר יפת אשת בשביה וראית
 מקשים. הרע היצר כנגד אלא תורה דברה לא י"ברש

 מה פי על לפרש ויש. מיותר אלא ותיבת לא דתיבת העולם
 לו אמרו' וכו דביתהו ליה קמצערא הוה רב בגמרא דאיתא
 בנינו את שמגדלת די לא להו אמר טובא קמצערא והא תלמידיו

 לנו מועלת האשה נמצא. שם עיין החטא מן לנו מצלת גם אלא
 תואר ביפת והנה. החטא מן להציל וגם הבנים לגדל דברים לשני

 רק מועלת אינה תואר יפת כן אם ומורה סורר בן שתלד דסופה

 דברה לא י"רש שפירש וזה. החטא מן להציל דהיינו אחד לדבר
 יצר כנגד רק מועלת אינה תואר דיפת. הרע היצר כנגד אלא תורה
           :לחוד הרע

 התורה)(חנוכת   
 (כב, ח) לגגך מעקה ועשית חדש בית תבנה כי

 כיצד חדש בית הבונה] ג[ בראשית' פ תנחומא במדרש
 שהחיינו לברך צריך חדש בית הבונה רבותינו שנו כך, לברך צריך
 כדי שמברך פשיטא להבין וצריך. ליוצרו רוח נחת לעשות כדי

 ר"נ לעשות מקיימים אנו המצות כל הלא, רוח נחת לעשות
 בית בנין על שהחיינו לברך אין דלכאורה ל"וי. ש"ית ליוצרינו

 ועשית לקיים ביתו שבונה מי אלא, וריק הבל דבר שהוא חדש
 לברך לו יפה וכדומה ח"לת וועד בית ביתו ושיהיה, ומזוזה מעקה
 לעשות כדי שהחיינו מברך, המדרש כ"וז. והחיהו לכך' ה שזיכהו

 אז בבית שתלויות מצות לקיים כונתו שאם, ליוצרו בביתו ר"נ
  מברך.

 (כתב סופר)                  
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 על אויבך ונתנו..." (כא, י) למלחמהכי תצא 
"על  שאל הרה"ק מפשיסחא זי"ע: הרי פתח הכתוב בלשון רבים

 ", וסיים בלשון יחיד "ונתנו"?אויבך
אלא התירוץ הוא: דידוע מאמר חז"ל (סוכה נב ע"א) "ז' שמות 

דהיינו היצר הרע מבקש לעשות הכל כדי  –יש לו ליצר הרע וכו'" 
האדם, לכן הוא מגיע אליו בכל מיני צורות שונות להכניע את 

ומשונות, ובכל פעם הוא מגיע בדמות אחרת, בשם אחר, ופושט 
צורה ולובש צורה עד שנדמה לו לאדם כי יש לו מלחמה עם 
אויבים רבים וכורע תחתיו. אך באמת, אינו אלא אויב אחד קטן, 

 שמנסה להפיל את האדם בכל צורה שהיא!
לשון  –" אויבךבכתוב: "כי תצא למלחמה על וזהו א"כ הפשט 

חושב שיש לך מלחמה עם הרבה אויבים,  יבוודארבים: אתה 
 ולכן אתה מפחד ואומר: איך אני אוכל להתגבר עליהם?

לשון  –התשובה לכך היא: "ונתנו ה' אלקיך בידך ושבית שביו" 
יחיד, תדע לך, שאין זה אלא יצר הרע קטן ויחיד שמדמה את 

ה, ואין לך לפחד כי "ונתנו ה' אלקיך בידך ושבית עצמו להרב
 שביו"...

 

 "כי תצא למלחמה" (כא, י)
שם מרן הבעש"ט בבעל ה׳ערוגת הבושם' זי׳׳ע מביא  הרה׳׳ק

לאמר, וכי איך יכול יצר הרע לפתות את האדם לעבור  הק' זי׳׳ע
על דעת קונו רח׳׳ל, הלא הוא מלאך אש משרת, ואיככה יוכל 

 "ש.יתדבר על לבות האדם לעבור על רצונו מלאך אלוקים ל
אלא, שלכך בראו הבורא, והינו מקיים בזה את רצון קונו וחפץ 
צורו, אף אתה תשיב לעומתו, כשם שאתה מפתני לעשות את 
הרע בעיני ה' מאחר שלזה בראך ה', אף אני לא נבראתי אלא כדי 
ם לשמש את קוני, לנצחך ולנצח על מלאכת בית ה', הנח לי לגרו

 קורת רוח לאלוקי צורי.
 

"כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו ה' אלוקיך 
בידו ושבית שביו וראית בשביה אשת יפת 

 יא)-תואר" (כא, י
מדויק מדברי הכתוב דרק אם ישראל ניצחו במלחמה והאויב 

אז הותרה יפת תואר, אבל אם ישראל לא ניצחו  אדווקניתן בידם 
יפת תואר, ועלינו של  רההית מוחלטת את האויב אין את ןניצחו

 במלחמה. ןבניצחויפת תואר של  רההיתלהבין איפוא מדוע תלוי 
ונראה לומר בטעם הדבר, דהרי במלחמה שנסתיימה באופן 
שיש שבויים לשני הצדדים, הדרך הוא שלאחר המלחמה 

 שבויים מזה לזה.מחליפים 

לא מוחלט של ישראל  ןניצחוולפיכך במלחמה כזאת שנסתיימה 
אלא נפלו משבויי ישראל לגוים, אם נתיר בזה יפת תואר, הרי 
לאחר שתתגייר ותינשא לישראל לא יהיה שייך להחזירה לעמה 
ולמולדתה, ויתכן שבעבור יפת תואר זו ימנע שחרור מאחד 

 וים.משבויי ישראל שנשבה במלחמה לג
היתר של יפת תואר אינו אלא במלחמה שהלכן הקפידה התורה, 

 מוחלט והאויב מסור בידם. ןניצחושישראל ניצחו 
 

 ורר ומורה" (כא, יח) ס"כי יהיה לאיש בן 
עא) נחלקו אודות זה הבן הסורר ומורה ואמרו  סנהדריןבגמרא (

בן סורר ומורה לא היה ולא יהיה. מכאן מצאנו סמך לדבר, שלא 
איככה אוכל לשוב להלוך על דרך  -יאמר אדם אפסה תקוותי 

מעוותות דרכי, מכף רגל ועד ראש אין בי  כאשר כ״כ -המלך 
מתום. אלא ידע 'כי לא ידח ממנו נדח', ואף לחוטא הגדול ביותר 
יש עוד תקוות טוב לשוב לבוראו. כי הנה, לפי המבואר שם (עא:) 

סופו שישב בפרשת ד -נידון הבן סורר ומורה על שם סופו 
דרכים וילסטם את הבריות, ו׳אמרה תורה ימות זכאי ואל ימות 

 חייב'. 
לא תהא כזאת בישראל  -על זאת אמרו לא היה ולא יהיה 

להחליט על אדם שסופו לאבדון, אלא כל אחד ואחד מבני 
ך וישראל אפילו בן סורר ומורה, יכול לשנות את דרכיו ולהפ

 ולא הוא האיש שקלקל וחטא. לצדיק גמור כמי שנולד מחדש
 (באר הפרשה)

 

"כי יהיה לאיש בן סורר ומורה איננו שומע 
בקול אביו ובקול אמו ויסרו אותו ולא ישמע 

 אליהם" (כא, יח)
בן סורר ומורה נהרג על שם סופו, הגיע תורה לסוף דעתו, סוף 
שמכלה ממון אביו ומבקש לימודו ואינו מוצא, ועומד בפרשת 

את הבריות, אמרה תורה ימות זכאי ואל ימות דרכים ומלסטם 
 חייב (רש"י).

ומקשים, הרי רש"י בעצמו מפרש את הכתוב לגבי ישמעאל 
(וירא כא, יז) "באשר הוא שם" לפי מעשים שהוא עושה עכשיו 
הוא נידון ולא לפי מה שהוא עתיד לעשות, ולמה כאן הדבר 

מנדל  שונה, שנידון על שם סופו? אלא תירץ הרה"ק רבי מנחם
מקוצק זי"ע תירוץ נפלא, והוא יסוד גדול בחינוך! ש"על שם 
סופו" הכוונה, סוף שם התואר שלו: בן סורר 'ומורה' ונידון על 
ה"מורה", שלא די כי סורר הנהו, אלא גם "מורה" לאחרים ללכת 
בדרכיו, וגדול המחטיאו יותר מן ההורגו... ולכן עונשו כל כך 

רקוב, אפשר עוד לחכות, אבל  חמור, כי כל זמן שהוא עצמו
כשהוא מתחיל להיות "מורה" אחרים, אין זמן לחכות ועונשו 

 צריך להגיע מיד!... 
 

 "איננו שומע בקולנו" (כא, כ)
היה אחד מהם חרש אינו נעשה בן סורה ומורה שנאמר: איננו 

 שומע בקולנו, ולא חרשין (סנהדרין ע"א).

 לעי"נ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

וא אינו נעשה בן מה ראיה היא זו, שאם אחד ההורים חרש ה
סורר ומורה, והלא הכתוב "אינו שומע בקולנו" מוסב על הבן? 
ברם, כשאדם מטיף מוסר לזולת אין הוא עשוי להשפיע עליו 
אלא אם כן הוא עצמו שומע את אשר פיו אומר והוא עצמו 
מקיים את אשר הוא דורש מחברו, כי אז הרי אלו דברים 

 היוצאים מן הלב והם נכנסים אל הלב.
אם אחד ההורים "חרש" הוא ואיננו שומע בעצמו את אשר הוא 
דורש מבנו, מן ההכרח שיהיה הבן "איננו שומע" ואין האשמה 

אפשר לדון אותו בתור סורר ומורה, שכן -תלויה בו, וממילא אי
שאמרה תורה: "איננו שומע  ןמכיווהאשמה תלויה בהוריו. ובכן, 

משמע מזה שההורים מחמת שחיתותו ורשעותו, הרי  –בקולנו" 
עצמם אינם "חרשין" ושומעים הם מה שיוצא מפיהם, שכן 
אלמלי היו "חרשין" ובעצמם לא היו מתנהגים ביושר ובהגינות, 
הרי לא היה ה"איננו שומע" של הבין מחמת שחיתות ורשעות, 

ההורים אינם עשויים להשפיע עליו (מפי -אלא משום שדברי
 השמועה) .

 

 " (כב, ח)"כי יפול הנופל ממנו
ראוי זה ליפול  -"תנא דבי רבי ישמעאל: 'כי יפול הנופל ממנו' 

מששת ימי בראשית, שהרי לא נפל והכתוב קראו נופל, אלא 
  .).שבת לב(שמגלגלין זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב" 

כן  "אמר רבי חנינא: אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם
 'מה' מצעדי גבר" )תהלים לז(מכריזין עליו מלמעלה, שנאמר 

 .:)חולין ז(כוננו'" 
ישבו נבחרי תלמידיו של אחד הצדיקים המפורסמים ונשאו 
ונתנו בענייני אמונה. בהתבוננות דקה מן הדקה על מציאות ה' 
יתברך בכל פרט שבבריאה, דיברו על ההשגחה הפרטית. אמר 
תלמיד אחד: "עלה אשר נושר מן העץ עם משב הרוח בוודאי 
השגחה פרטית היא זו. וכל הטלטלות שעובר עד שנוחת על 

כל אלו בהשגחה פרטית  -הארץ וגם מקום חנייתו על הארץ 
הם". הוסיף תלמיד אחר: "מקל הליכה אשר תוחבים אותו 
באדמה, בוודאי מזיז את גרגרי החול המצויים שם באותו מקום. 

טן ואחר כשמרימים את המקל, שוב חוזרים הם למקום הבור הק
שנוצר. כל גרגר וגרגר, כך אמר, יש לו השגחה פרטית היכן ישכון 
בכל רגע. בתחילה כשהמקל דוחקו החוצה, ובהמשך כשהגומה 

 מתרוקנת והוא נושר שוב פנימה".
 

 "כי תבנה בית חדש" (כב, ח)
במדרש: הבונה בית חדש כיצד צריך לברך, כך שנו רבותינו 

י לעשות נחת רוח הבונה בית חדש צריך לברך שהחיינו כד
ליוצרו. וצריך להבין מה החידוש בזה, הלא כל המצוות צריך 
לעשות כדי לעשות נחת רוח ליוצרנו. אלא יש לפרש, דלכאורה 
כיצד מברך שהחיינו על בית חדש, הלא דבר חולף הוא ולא דבר 
שיש בו תכלית, אלא אם בונה בית כדי לקיים בו מצוות מעקה 

לחכמים ולהכנסת אורחים, אז ראוי ומזוזה, ושיהיה בית ועד 
לברך שהחיינו. וזה מה ששואל המדרש 'הבונה בית חדש כיצד 

צריך לברך', הלא אין ראוי לברך עליו כיון שזה לא התכלית של 
האדם בעולם, ועל זה משיב 'צריך לברך שהחיינו כדי לעשות 
נחת רוח ליוצרו' שאם המטרה שלו הוא אכן כדי לעשות נחת 

 (כתב סופר) ו ולקיים בו מצוות ראוי לברך עליו.רוח ליוצר
 

 "כי יפול הנופל" (כב, ח)
באמת אמרו, כתיב בקרא (תהלים כ, ט) 'המה כרעו ונפלו ואנחנו 
קמנו ונתעודד', ולכאורה צריך ביאור, וכי הצדיקים גם כן 

ואנחנו לא נפלנו'. אלא  -'נופלים', היה לו לומר 'המה כרעו ונפלו 
ין מציאות של 'לא נפלנו', הכל נופלים, אלא צריך לומר כי א

נשארים בנפילתם. וכמה  -קמנו ונתעודד, ו'המה' -ש׳אנחנו' 
וקם', והיינו שאף  -שנאמר (משלי כד טז) 'שבע יפול צדיק 

 (באר הפרשה) בנפילתו קרוי 'צדיק' מאחר שמיד 'קם'.
 

"כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך ולא 
    תשים דמים לביתך כי יפול הנופל ממנו" 

 (כב, ח)
רעיון חדש שבו יתעשר וכיו׳׳ב,  -בשעה שהאדם בונה דבר חדש 

יעשה מעקה למוח שבראשו שהוא גגו של האדם , ולא יחיה 
בדמיונותיו כמה ירוויח בעסק זה וכו', כי יפול הנופל ממנו, כי 

 -ודמיונות אלו נופל האדם מכל היקר אשר נקצב לו  ממחשבות
אפילו אם נפסק לו ביום ראש השנה להיות לו טוב וריווח באושר 

 בעולם הזה יצא הדבר ממנו על ידי הדמיון שהוא מרבה בקרבו.
 (בן איש חי)

 

"גדלים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך 
 אשר תכסה בה" (כב, יב)
 ברכת "להתעטף בציצית". בזמן שמתעטפים בטלית, מברכים

נשאלת השאלה, הרי הציצית נמצאת על "כנפי כסותך, אשר 
תכסה בה", כלומר על הטלית, ונמצא שמתעטפים בטלית, לא 

 סח הוא "להתעטף בציצית" ולא "בטלית"?ובציצית, ומדוע הנ
ובאר רבי יחזקאל מקוזמיר, שהרי הציציות דרכן להיות תלויות 

עליהן מברכים, כי הן היותר שפלות.  אדווקסמוך לקרקע, ולכן 
 (לאור הנר) עליו לא מברכים... -מי שנמצא למעלה 

 

      "תמחה את זכר עמלק מתחת השמים" 
 (כה, יט) 

תמחה את זכרו של עמלק וממשיכי דרכו, האומרים שכל 
הנעשה בהאי עלמא נעשה מאליו מתחת השמים, ואין השגחה 

א להשריש בקרבנו שכל עליונה על כל פרט ופרט. אין לנו אל
אשר יארע בעולם, בין לטב בין למוטב, הכל נעשה בדבר הקב״ה 

 היושב בשמים ממעל ומנהיג את עולמו בכל צעד ושעל.
 (תפארת שמואל)
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 כי תצא למלחמה על אויבך ונתנו..." (כא, י)

 לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע (רש"י)
כתב הגאון רבי משה סופר בספרו "תורת משה": כי המשחית 

, עד שגורם לו שישנה הנברא מהעברה, הוא רודף את זה שעשהו
באיוולתו לעשות עוד עברה ולברוא עוד משחית כיוצא בו. ועל 
דרך זה "מצוה גוררת מצוה", שהמלאך הנברא מכח המצוה, 
מושכו לקיים עוד מצוות, ומשום כך, בעשותו מצוה אחת 
בשלמות, נברא על ידה מלאך חזק מושלם ואמיץ כח הדוחפו 

 לעשות עוד מצוות.
ותר על ידי משל: מעשה בשני שכנים, שלאחד הדברים יובנו י

מהם היתה טבעת יקרה עשויה זהב ומשבצת ביהלום, והשני 
 חמד את הטבעת, וחיפש דרך להשיגה.

פעם נכנסו שניהם בשיחה, והאיש שחמד את הטבעת אמר: 
קניתי היום טבעת יהלום, ואיני יודע אם היא שווה את הסכום 

ה את הטבעת שלי, שדורשים בעבורה. אמר לו חברו: "רא
שלמתי עבורה אלף דינרים". בקש החמדן לראות מקרוב את 

 הטבעת, וחברו הוריד את הטבעת ונתן לו לראותה.
החמדן הסתכל יפה בטבעת, ולאחר מכן שם אותה בכיסו. שאל 
חברו: מה אתה עושה? ענה הגנב: אני מחזיר את הטבעת 

י אותה לכיסי... צעק בעל הטבעת: "זו הטבעת שלי, תחזיר ל
מיד!" אמר לו החמדן: את טבעתך החזרתי לך, וזו הטבעת אשר 
קניתי. הוויכוח ביניהם נמשך עד שהאיש שנגנבה טבעתו, הציע 

 לגנב לבוא עמו לבית הדין.
אמר הגנב: "לא אוכל ללכת אתך, כי אין לבושי יפה, ומתבייש 
אני ללכת כך". נתן לו בעל הטבעת את מעילו, ואמר לו: "קח את 

 לי ובוא אתי לבית הדין".מעי
אמר הגנב: "אבל אין לי כח לעשות את כל הדרך הזו ברגל". נתן 

 לו בעל הטבעת את חמורו, והעיקר שיבוא אל הדין.
כשהגיעו לבית הדין, בעל הטבעת טען את טענתו. "ומה יש לך 
להשיב על כך?" שאל הדיין. אמר הגנב: "אדוני הדיין, שכני הוא 

הוכיח זאת. הנה שמעתם את טענתו שקרן גדול, ואוכל ל
שטבעת זו שייכת לו, הוא מסוגל בהחלט לספר לכם בלי כל 
בושה שהמעיל שאני לובש גם כן שייך לו. "אכן", צעק האיש, 
"המעיל שלי הוא!" אמר הגנב: "רואים אתם שצדקתי". תכף הוא 
גם לא יתבייש לטעון שגם החמור שבאתי עליו שייך לו. האיש 

 יותר וקרא: "כמובן שהחמור שלי!!!"התרגז יותר ו
הדיין השתכנע שהמתלונן אינו אלא שקרן, ופסק לטובת הגנב 

 שעלה ורכב על החמור, וחזר לביתו עטוף במעיל וענוד טבעת.
כך גם דרכו של היצר הרע, לגנוב לאדם לאט לאט את מצוותיו 
ומעשיו הטובים אשר רכש בימי חייו בעמל רב, וזאת על ידי 

רה ועוד עברה, עד שלבסוף לא רק שלוקח לאדם את פיתוי לעב
הכל, אלא בנוסף לכך עוד מקטרג עליו לפני בית דין של מעלה, 
ומאשים אותו על כך שעבר עברות. חייבים אנו לדעת את 
תחבולותיו של היצר, ועלינו להגביר חיילים לעמוד כנגדו בכח 

 ובחיל.
לכבוד מספרים בדרך מליצה על אדם אחד, שרצה לקנות דג 

החג. אולם מאחר שהיה אמור לבוא לו אורח לחג, לכן קנה דג 

יקר וטוב בשביל עצמו, ועוד דג מקולקל וזול בשביל האורח. 
בערב החג הגיש בעל הבית את הדג המקולקל לאורח, ולאחר 
שאכל האורח מהדג, הורעלה קיבתו, ואושפז בבית החולים. 

ח בבית אמר בעל הבית למשפחתו: "נלך לבקר את האור
החולים". כעבור יומיים נפטר האורח מהרעלת קיבה, והלכו 
לקיים מצות הלווית המת. ובשבעה, הלכו לנחם את בני 
המשפחה של האורח. כשחזרו לביתם, אמר הבעל: "ראו כמה 

גם הכנסת אורחים, גם  –"מצוות" קיימנו בזכות הדג המקולקל 
 .בקור חולים, גם הלווית המת, וגם נחום אבלים"..

כך בדיוק עושה היצר הרע לאדם, מראה לו את העברות כמצוות, 
 וכך גורר אותו לעוד "מצוות" מדומות, עד שמפילו לבאר שחת.

 

 "כי תצא למלחמה" (כא, י)
אחד מחסידי הרה׳׳ק בעל ה'תפארת שלמה' זי׳׳ע קבל בפניו על 
מלחמת היצר אשר כבדה עליו עד למאד, באמרו, אמש עמלתי 

האיר היום  ו, ואכן הכיתיו מכה נמרצת. והנה רקבכל כוחי לנצח
'כי תצא  -. ענהו ה'תפארת שלמה' וכבר הפילני לפח יקוש

לניצחונות' אין כתיב כאן, אלא 'כי תצא למלחמה', כי לא על 
'ניצחונות' נשלח האדם לעולם הזה אלא בכדי שיהיה 'איש 

 מלחמה' כל ימי חייו ולא ירפה מהמלחמה אף לא לרגע אחד.
 

 שב תשיבם" (כב, א)"ה
מעשה שהיה בישיבת פורת יוסף: בחור מצא בבית המדרש 
שטר של חמישים ל״י (סכום גדול בימים ההם). הוא פנה לגאון 
רבי בן ציון אבא שאול זצ״ל ושאל אם יכול ליטלו שהרי מפורש 
בגמרא (ב״מ כד.): המוצא מעות בבתי כנסיות ובבתי מדרשות 

 הרי אלו שלו.
 ן ציון מכיסו שטר של חמישים ל״י ואמר לבחור:שלף מיד רבי ב

״קח לך מתנה ממני, ועתה עלה לבית המדרש ותחפש מי איבד 
את הכסף״. עלה הבחור לביהמ״ד ואכן מצא אברך מבוהל 
מסתובב ומחפש שטר של חמישים ל״י שאבד לו. היה זה אברך 
עני ומטופל בילדים שלוה חמישים ל״י מקופת הגמ״ח ואבדו לו. 

 חזיר לו הבחור את השטר והשיב את נפשו.מיד ה
אמר לו רבי בן ציון: ״רואה אתה, גמלת חסד עם אדם מישראל! 
גם אם צדקת מצד הדין, יש לעשות לפנים משורת הדין. אין 
פירוש ״הרי אלו שלו״ שאסור להבריז, אלא יש מצבים שצריכים 

  לנהוג בוותרנות, לפנים משורת הדין״.
 (תאיר המזרח)

 

 תשיבם" (כב, א)"השב 
סיפר הגר"י זילברשטיין שליט"א: מעשה שאירע בבני ברק, 
שילד מצא מעות מפוזרות, עליהן נאמר בגמרא ש"הרי אלו 
שלו" ונתברר שהכסף נפל מהגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א. 
בא הילד להשיבן ורבי חיים סירב לקבלן כי טען שכבר נתייאש 

 מהמעות, וקטן לאו בר מחילה הוא.
זצ"ל ואולם אביו של רבי חיים, הגאון רבי ישראל יעקב 

אמר לבנו כי הילד הקטן ירוויח בכך שיחזיר לו את  ,הסטייפלער
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המעות, כי המעשה יתפרסם ויצא עליו שם טוב, או אז הסכים 
 רבי חיים לקבל מהילד את הכסף.

 

 "והשבותו לו" (כב, ב)
רבי אברהם ועקנין מיקירי בני ירושלים היה נוהג לקבץ תינוקות 
של בית רבן בשבת קדש אחר הצהרים אצל בית הכנסת והיה 
אומר   עמם   פרקי  תהלים,  מחלק   להם   מיני  מתיקה  ומספר 

 באזניהם סיפורי צדיקים ומדות נאצלות. 
פעם ספר לילדי החמד על איש עני אחד בן טובים שמצא 

ת זהב יקרה בבית הכנסת. בקש האיש לקים מצות השבת שרשר
אבדה׳ ותלה מודעות על דבר המציאה אך במשך שנה תמימה 

 לא הופיע אף אחד לבקש אותה. 
יום אחד קרא אדם אחד את המודעה הישנה ובא לדרש את 
האבדה על־פי סמניה. שמע המוצא את הסמנים ובקש ממנו 

נים. לאחר זמן קצר להמתין מעט עד שיבדק אם הסימנים נכו
יצא ומצא אמנם שהסימנים נכונים אבל במקום להשיב לו את 
השרשרת מיד, בקש מהמאבד להמתין מעט עד שובו. לאחר זמן 
מה שב לביתו עמוס במאכלים שונים ואחריו השתרכו שמונה 
אנשים אותם לקט מרחובות העיר ובקש מהם להשתתף 

כוונתו אולם כולם  בסעודת מצוה. אף אחד לא הבין לאיזו סעודה
נטלו ידיהם והסבו לסעודה בלי להביו על־מה ולמה. לפתע קם 
בעל הבית שלף מכיסו את שרשרת הזהב ושאל שוב את המאבד 
על הסמנים שלו, הראה לכל המסובים כי הסימנים נכונים. לאחר 
מכך עצם את עיניו ויאמר בהתרגשות 'לשם יחוד׳ והריני מוכן 

מהתורה של "והשבותו לו" ובשמחה ומזומן לקיים מצות עשה 
 עצומה של מצוה נתן את האבדה בידיו של האורח. 

בסיפור נפלא זה בקש רבי אברהם ועקנין להשריש בקרב צעירי 
הצאן את השמחה הגדולה שיש לחוש כאשר מקיימים כל מצוה 

 ולא לעשותה בלי כונה מצות אנשים מלומדה.
 

"ועתה למה נמות כי תאכלנו האש הגדולה 
 זאת עוד ומתנו... קרב אתה ושמע" (כב, כג)ה

בשנות אברכותו הצעירות כשהתגורר הגאון רבי אלעזר מנחם 
שך זצ"ל בליטא, כיהן כראש ישיבת קרלין סטולין בעיר לונינץ. 
באותה תקופה דעתו לא היתה נוחה מנסיעת בני הישיבה לימי 
 החגים והמועדים במחיצת האדמו"ר זצ"ל, שכן חרה לו על אורך

זמני הנסיעות שערכו כשני ימים, מה שגרם בכל נסיעה ביטול 
תורה גדול, אך הבחורים כמנהגם נסעו מידי שנה בשנה. פעם 
כששבו הבחורים משהות של חג השבועות בקרלין, בקשם 
הגרא"מ זצ"ל שישמיעו באזניו מדברי התורה ששמעו. ענו 

ל כל הבחורים שהרבי דיבר על דברי חז"ל (שבת פח:) "אמר ריב"
דיבור ודיבור שיצא מפי הקב"ה יצאה נשמתם של ישראל 
שנאמר "נפשי יצאה בדברו" לכן אמרו ישראל למשה רבינו 
לאחר שתי הדברות הראשונות (כב, כג) "ועתה למה נמות כי 

תאכלנו האש הגדולה הזאת אם יוספים אנחנו לשמוע את קול 

מה אכפת  ד' אלוקינו עוד ומתנו קרב אתה ושמע" תמה הרבי: וכי
להם לישראל שיסתלקו מן העולם ותצא נשמתם בקדושה 
ובטהרה מתוך דביקות עצומה בבורא יתברך הלא הגיעו למדרגה 
הכי עליונה שיש, מדרגה של "נפשי יצאה בדברו"? ענה הרבי 
בשם ה"דברי חיים" זצ"ל מצאנז: אמת, זו מדריגה גדולה עד 

האחרונות, מאוד, אבל כאב להם להפסיד את שמונה הדברות 
על זה הם באו לפני משה כשנפשם בשאלתם: קרב אתה 
ושמע... ואת תדבר אלינו את כל אשר ידבר ד' א' אליך ושמענו 
ועשינו". כששמע זאת הגרא"מ זצ"ל התרגש, קפץ ממקומו 
ואמר להם: לא רק יומיים כדאי ללכת כדי לשמוע דבר תורה כזה, 

 אלא אפילו שבועיים ימים".
 

שה חדשה... נקי יהיה לביתו "כי יקח איש א
 שנה אחת" (כד, ה)

בחור אחד בעל ממון לקח אשה, אשר קצתה בלבוש ה'ישן' 
ובדרכים ה'ישנות' שקבלנו מאבותינו ובהם צעדנו דור דור. 
לאחר נישואיה דרשה ממנו ממון רב עבור בגדים ותכשיטים וכל 
מיני קישוטים המתאימים לבית מודרני ומתקדם. לא עברה שנה 

שהיא כילתה כמעט את כל נכסיו. בא הבעל להתלונן על כך  עד
לפני הרה"ק רבי נפתלי מראפשיץ זצוק"ל, אמר לו 
הראפשיצער: וכי מה אתה רוצה, הלא התורה הזהירתנו על כך 

אשה שהיא מהדור החדש ולא  -כי יקח איש אשה חדשה 
מה'מיושנים', נקי מנכסיו יהיה לביתו כעבור לא יותר משנה 

 אחת...
 

 "ביומו תתן שכרו" (כד, טו)
הגה"ק בעל ה"פרי מגדים" זיע"א נתקבל אחרי שבע שנות 
ישיבה בלבוב כאב"ד ור"מ בפרנקפורט. לכבוד המאורע הוא 
הזמין לעצמו קפוטה חדשה, מכיוון שהיה יושב על התורה בבית 
המדרש עד שעה מאוחרת בלילה, וכל רגע היה יקר בעיניו מפז, 

ו הרבנית סכום כסף לצורך תשלום שכר השאיר הגאון ביד אשת
 העבודה לחייט, ברגע שהלה יביא את הבגד המוכן. 

בבואו הביתה באישון לילה והרבנית כבר עלתה על יצועה לישון, 
הבחין בקפוטה החדשה שהיתה מונחת על השולחן, ה"פרי 
מגדים" חשש שמא היא עדיין לא שילמה לחייט את שכרו ויש 

יתא "לא תלין פעולת שכיר" וגם איסור בזה משום איסור דאורי
לחייט שהכשילו, אך את זוגתו הרבנית לא רצה להעיר משנתה 
כדי לשאול אותה. סגר איפוא את הדלת אחריו ויצא בחשכת ליל 
לחפש את החייט שבודאי ער הוא, כשמצא את בית החייט רעד 
הלה בכל איבריו מרוב התרגשות, וכי מה עושה רבינו בביתי 

מאוחרת? הרגיעו הגאון והסביר לו את החשש בשעה כה 
שכרסם בלבו. ופניו אורו בשמעו מפי החייט שהרבנית פרעה לו 

 כבר את שכרו.
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  ""כי תצאכי תצא""פרשת פרשת  
  ].א, כב[ "השב תשיבם לאחיך"

 מדובר כי הבין הוא. )כחדשות ממש, טוב במצב כשהן (ברחוב מושלכות יקרות אופניים שמצא, בראובן שהיה מעשה
 שהיה מחמת, האבידה בהשבת להתעסק רב זמן לו היה ולא היות. אבידה השבת מצוות בה לקיים מנת על ונטלה, באבידה
 את פגש ולפתע, לבעליה להשיבה מנת על לידיו האבידה את שיקבל דהוא- מאן אחר ראובן חיפש, עניינים בכמה טרוד
                , השיב ושמעון. ראובן שאל, "?אבידה השבת מצוות -  יקרה מצוה בקיום לזכות רוצה כבודו האם. "שמעון חבירו

 שמעון התקשר. עליהם נקוב האופניים בעל שם כי ומצא, האופניים את שמעון לקח. המצוה את לקיים דומא שמח יהיה כי
  ..." לעצמך אותם קח... חדשים קניתי, הללו לאופניים זקוק לא כבר אני: "אמר והלה, המאבד אל

!...". בהן וזכיתי מצאתים אני הרי! לי שייכות האופניים כי היטב מבין אתה: "חבירו כלפי וטען ובא, לראובן נודע הדבר
  ?הדין מי עם ..."בה זכיתי ואני, האבידה השבת על וויתרת הלא אתה: "כנגדו והשיב התרעם שמעון
 שכשם הרי, אותה ישיב שהוא כדי לשמעון האבידה את מסר שראובן שברגע, א"שליטהגאון יצחק זילברשטיין  ר"מו השיב
 בעל דעת את מעריכים שאנו, עוד ומה. לשמעון שייכת האבידה וממילא, זכויותיו על גם וויתר כך, חובותיו על וויתר שהוא

   !לו ולהשיבה לטרוח שרצה למי להקנותה הסתם מן התכוון שהוא, האבידה
  :שאלה נוספת העוסקת במצוות השבת אבידהציג ונ

                , שמעון, הארנק לבעל רבות פעמים התקשר הוא. חתומים קים'ובצ במזומנים גדוש ארנק שמצא בראובן שהיה מעשה
  ... לענות טרח לא הוא, תפוס היה לא סוף-סוף וכאשר', תפוס 'היה אצלו הטלפון פעם בכל כמעט אך

, בלבו וחשב, מכיר שאינו אנשים של לשיחות לענות זמן לו אין שאפילו, עסוק מאוד באדם כנראה שמדובר הבין ראובן
                , יהודה של שמו חתום שבארנק קים'הצ כל שעל, מבחין הוא והנה. לבעליו הארנק את להשיב אוכל זאת בכל כיצד

              , בשמחה יהודה אמר,  "שמעון של החברותא אני. "האבידה בעל את לאתר מנת על, קשר עמו ליצור לנסות והחליט
, יהודה לו שמסר מובהקים סימנים פי על לראובן שהוברר לאחר"... נפגשים אנו כשעה בעוד, הארנק את לי להעביר תוכל"
  .אבידה השבת מצוות את לקיים שזכה על ושמח, הארנק את לידיו מסר, שמעון את מכיר הוא אכן כי
 במשך אותי חיפש כבודו האם: "ששאל שמעון זה היה. מצלצל ראובן אצל הטלפון והנה, אחדים רגעים אלא חלפו לא

 את מסרת! עשית מה. "שמעון של מפיו שבר-זעקת נשמעה ולפתע, והשבתה האבידה דבר על לו סיפר ראובן...". ?היום
  !..."חובו לפריעת עירבון בתור שלו קים'הצ את החזקתי. רב ממון לי שחייב נוכל הינו יהודה... שלי לאויב הארנק
 האבידה את להשיב היה חפצו כל כי, טוען ראובן ואילו! בארנק שהיה הממון כל את לו שישיב ראובן את שמעון תובע עתה

     ?הדין מי עם ...שכזו תרמית דעתו על העלה ולא, לבעליה
 הסוברות השיטות לפי ואפילו, ממונו את לשמעון לשלם ראובן שחייב פשוט :א"שליטהגאון יצחק זילברשטיין  ר"מו השיב
 היה אסור שהרי, יהודה לידי הארנק מסירתב שפשע משום, ראובן חייב, חינם שומר כדין הוא' אבידה שומר 'של שדינו
                , 'תו לווהיה עמך עד דרש אחיך אותו והשב' ):'ב, ב"כ דברים (בתורה שנאמר וכמו, האבידה את לו למסור

       .)והערב נא( ).'קנוניא'ב מדובר ולא הממון את גנב יהודה אכן כי לנו שיוברר לאחר דוקא זה כל אך. (יהודה ולא "אחיך"
  ].טו, כג[ "ולא יראה בך ערות דבר"

, נישואיהם בחיי חיכוכים למנוע כדי. התורה משמירת רחוק עדיין נשאר בעלה בעוד, בתשובה לשוב שזכתה באשה מעשה
 לשמור עצמו על וקיבל' התפשר 'והבעל, חטאיו על לו תעיר ולא הבעל בענייני תתערב לא שהאשה, להסכמה הזוג בני הגיעו
  .בבית השבת אווירת את להרוס לא כדי, השבת את
 כך על עומד ובעלי, ומוצלחת טובה בשעה זכר בן ללדת עומדת אני בקרוב: שלה לרבנית וסיפרה האשה באה, והנה

 , ליבי את ממלאת דאגה. ל"רח וגברים נשים, בתערובת' שם ירקדו שעירים'ש באופן, אירועים באולם תיערך שהברית
 שאזכה יום מידי מתפללת אני לכן. בו משתוללת שהטומאה במעמד, קודש ברית באות וייחתם לקדושה ייכנס בני היאך
 בביתנו תיערך שהברית הרי, שבת לשמור התחייב ובעלי והואיל, בשבת תיערך הברית שגם כך, קודש בשבת דוקא ללדת
  ...איסורים ושאר שבת חילולי ללא
 שלא יתפלל, התשיעי החודש והגיע מעוברת שאשתו מי: "נאמר) ג"תשצ' סי (חסידים בספר הנה: הבא הספק התעורר כעת
 תלדנה ושלא, בשבת דליקה תפול שלא, שבת בערב מנחה בתפילת מתפלל היה ואחד. שבת יחללו שלא, בשבת אשתו תלד

  ... ?חסידים הספר דברי היפך שזה, בשבת שתלד תתפלל שלא לאשה להעיר עלינו האם: לשאול יש, כן ואם. "בשבת הנשים

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"הי מהרנגיז בת טאוס ,ו"הימונירה בת כורשיד לרפואת 



 שבת לחלל יבואו שמא משום הוא, בשבת הלידה תהיה שלא שמתפללים שהטעם ראהנ :א"שליט  הגאון יצחק זילברשטייןר"מו השיב
, בשבת תהיה הלידה שאם, ונמצא .כלל נצרכים שאינם) שבת בחילולי הכרוכים (מעשים יעשו הבהלה שבשעת כגון, הלידה מחמת
 אפשר כן ואם, חטא כאן יהיה שודאי הרי, חול ביום תהיה אצלם הלידה אם, דנן הזוג לבני בנוגע אך, השבת תחולל שמא ספק קיים
                חשש יש בשבת שבלידה אף על, ודאית עבירה למנוע כדי בשבת שתלד להתפלל לאשה ומותר', ודאי מידי מוציא ספק אין'ש לומר
                  הוא גם ויזכה, טהרה רוח ה"הקב עליו שיערה, בעלה על גם להתפלל שתוסיף, לאשה ולהורות להוסיף יש אך .השבת חילול של

  .)והערב נא(.. .בתשובה לשוב
   אמן אמן––כוחה של מילת כוחה של מילת 

ה אחת השווה מיל ,בסך הכל, קבלה נוספת שניתן לקחת על עצמנו בימים אלה של חודש אלול הדורשת מאיתנו מאמץ קטן היא
  ! ן-  מ- א: מילה שיש בה עוצמה שלא ניתן לשער כוחה, מליונים

  .ואנו לא יכולים להעריך ולשער גודל מעלתה, היא גדולה עד לאין ערוך" אמן"סגולתה של אמירת , אכן
  .כפשוטו אדם שמקיים מצוות זוכה לחיים גם בעולם הזה, "אותם האדם וחי בהםיעשה אשר "בתורה נאמר 
  ". אמן–מילה אחת " על כך מופיע בספר לאמעשה נפ

, ר משה רוטשילד"ד י " עשהוקם, כולל מיוחד במינו. שבבני ברק מתנגן ניגון של גמרא" מעייני הישועה" הרפואה -ליבו של בית- בלב
ת הלכתיות סבוכות בנוגע מדרש זה מתלבנות סוגיו-בין כותלי בית. חכמים מובהקים-משמש אכסניה לתלמידי, הרפואה-מייסד בית

  .הרפואה-המתעוררים בבית, למצבים רפואיים מורכבים
הכיר רופא שעלה לא , בתקופה זו. נמנה בעבר עם חברי הכולל, שבקרית ספר" אחוזת ברכפלד"רבה של , א"רבי ישראל זיכרמן שליט

ישראל ' תהה ר, ביבה מנותקת מתורה ויהדותביודעו כי אדם זה גדל והתחנך במשפחה מתבוללת לחלוטין ובס. הברית-מכבר מארצות
  .אשר הובילה אותו לשוב לצור מחצבתו, כיצד התעוררה בלבו הנקודה היהודית

, מערכות גופו קרסו בזו אחר זו. טיפלתי בחולה סופני" –  הרופא באוזניו את סיפורו המיוחד גולל– ",עשרה שנים- לפני כשמונה"
והצגתי את האפשרות לבצע , נועדתי עם החולה ובני משפחתו, ימתי התייעצות עם מספר מומחיםלאחר שקי. ונראה היה כי ימיו ספורים

  .הכרוך בסבל רב ובעלות גבוהה, שמדובר בניתוח מסובך, הרגשתי, עם זאת. העשוי להאריך את חייו בשישה חודשים בלבד, ניתוח
היטב ידעתי כמה מייסרת  .איננו קל עבורי אף פעם,  מטופליכך בידי-שבו אני נאלץ להותיר הכרעות סבוכות וקריטיות כל, מצב זה"

  .כות לתשובתוההתלבטות שהונחה לפתחו של האיש והמתנתי אפוא בדרי
  '.רק רבי משה פיינשטיין יוכל להכריע כאן'. השיבני בשקט', החלטה כזאת לא אוכל לקבל בעצמי"
                 , הצעתי לא הייתה חפה ממניעים אישיים.  בעצמי את המקרה המורכב על כל הבטיוהצעתי להתלוות אליו לבית הרב ולשטוח"

  .שכן ביקשתי לראות כיצד יתמודד הרב עם סוגיה מעין זו
ופרסתי ביראת כבוד את , הצגתי בפני רבי משה פיינשטיין את המקרה. הייתה לי הזדמנות להתייעץ עם גדול בתורה, לראשונה בחיי"

הוא בכה בכי תמרורים בדמעות . רבי משה פרץ בבכי. ייתגובתו לא תמוש מזיכרוני כל ימ . לפסוח על אף פרטמבלי, מכלול הנתונים
  .בכי שנמשך עשרים דקות תמימות. וקול בכיו הידהד בחלל החדר, אמיתיות ומרות

כיצד מקהים הניסיון והוותק את הרגש ; נאלצים לרכוש במהלך שנות עבודתנוהכרתי היטב את הניתוק הרגשי שאנו , כרופא מנוסה"
ומתוודע לאינספור , המקבל בחדרו עשרות אם לא מאות אנשים מדי יום ביומו,  תורה זהענק. נאלמתי דום אל מול תגובתו. האנושי

אלא היה תלמידו לפני , ביתו-שלא נמנה על קרובי משפחתו או באי, כך בצערו של החולה שלי-מצטער כל, בעיות אישיות וציבוריות
  ...של יום נוסף בטרם יוכל להכריע בסוגיה המורכבת הזוביקש רבי משה פיינשטיין שהות , מששב אליו הדיבור, לבסוף !עשרות שנים

אנחנו נתפלל . אפשר לגשת לניתוח': לשעבר בביטחון ובמתינות הדעת-ואמר לתלמידו, משה קידם את פנינו בחום' ר, שבנו למחרת"
  .'ונעתיר למרומים שיוסיפו לך שנים רבות של בריאות טובה, כולנו עבורך

במהלך ': שכן רבי משה נפנה אלי ואמר, י למשמע הדבריםייר את ההבעה הספקנית שעלתה על פנלא הצלחתי להסת, כפי הנראה"
מלאכים אלה ימליצו . יווצר מלאך מליץ יושר' אמן'ו' אמן'מכל . על מספר רב של ברכות' אמן'אותם ששת חודשים יזכה ידידנו לענות 

  '.מעלה ובזכותם יזכה לחיים ארוכים- של- דין-זכות בעדו בבית
רבי משה פיינשטיין העריך היטב את מנת הסבל . הרעידו נימים חבויים בנפשי, כמו גם תשובתו לשאלתי, המפגש עם גדול הדור"

מה ולבטא -ובכל זאת סבר שהכל כדאי רק כדי שתלמידו יוכל לחיות עוד זמן, והייסורים העתידים ליפול בחלקו של החולה הסופני
. ובכוחן לשנות את המהלך הטבעי בעולם,  משה האמין בעוצמה הרבה הטמונה במילים אלה'ר, כן-על-יתר! מילים ספורות ביותר

  ...באותם רגעים חדרה לליבי ההכרה כי בתורת ישראל ישנו מימד עמוק ורב משמעות
  .חיים נוספותהחולה אכן הכזיב את תחזיותיהם השחורות של הרופאים וזכה בשנות "
: הן בעלות ערך מספרי שווה' מלאך'ו' אמן'מפליא לגלות שהמילים . משה פיינשטיין' אמר ר – יושר-נוצר מלאך מליץ' אמן'מכל "

  ."תשעים ואחת
רבי יחיאל מיכל שטרן סיפר כי פעם אחת ניגש אביו לביתו של הרב שך להתייעץ עימו והמתין רבע שעה תמימה עד שסיים הרב שך 

בעוד אנשים נוהגים להשלימה תוך ,  שראש הישיבה מאריך בברכת המזוןהרב שטרן לא הסתיר את התפעלותו מכך .לברך ברכת המזון
                  בעיקר בפרנסה , הוא זוכה להצלחה בכל התחומים, כשאדם מברך ברכת המזון בכוונה: "נענה הרב שך ואמר .דקות ספורות
מה מאוד הופתעו לשמע . הציפו כי יציע חומרה או הקפדה שקשה לעמוד ב, אנשים שביקשו מהרב שך סגולה להצלחה ...ואריכות ימים

  !"קבל על עצמך לברך ברכת המזון מתוך ברכון: "תשובתו
  ..."אף אני עמל על כך: "היה אומר, נוכח פליאתם

                 :הא לך סגולה נפלאה ובדוקה לקבלה. לעיתים אנשים מחפשים כל מיני קבלות כדי להתחזק ובמקביל להיוושע מכל מיני צרות
   .)אור דניאל (ה תזכה לישועות"הברכון ובע/מתוך הסידורברכת המזון לאומרה בקול ובשמחה 

  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זבן מרים ויעקבחזני נוריאל ' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות
  ,ל"ז ניסן בן ננה נ"לע ,ל"ז רפאל בן שהין נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ"לע, ל"ז וורמרת מנסורה בת כש נ"לע, ל"ז עזיזולה בן שרה' ר נ"לע

  ,ל"ם בן פאני זנ מנח" לע,ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל"נ אליהו בן מרים ז"לע, ל"נ יוסף בן אסתר ז"לע, ל"נ דוד בן כורשיד ז"לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל"נ טובה בת כורשיד ז"לע
 .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל"נ מולוק בת טורן ז"לע, ל"נ מרים בת קודסיה ז"לע, ל"נ שמואל בן יוליאנה ז"לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל"נ שרה בת כורשיד ז"לע, ל"נ לידיה בת רחל ז"לע

 
  nati.hazani@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 0523188822: למעוניינים בהפצת העלון
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כי תצא •  150  רעלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

וראית בשביה אשת יפת תאר וחשקת בה ולקחת לך  
  (כא, יא) לאשה

ורה כנגד יצר הרע שאם לא ישאנה בהיתר ישאנה מפרש רש"י: דברה ת
כאן: שאליבא דאמת היא הייתה אמורה להיות כלומר: כתוב  .באיסור

אסורה גם ליוצאים למלחמה!!! רק היות ויש יצר הרע... וירדה תורה 
לסוף דעתו של אדם שהוא לא יצליח להתמודד מול היצר הרע... ו 

רו לו אז הוא יעשה את זה באיסור.. לכן התירה לו אם לא יתימילא... ומ
רבש"ע: זה המקום היחיד שהתורה ירה לסוף דעתו של אדם התורה.. 

אני יכול להביא לך עוד רשימה  שהוא לא יעמוד מול היצה"ר???
ארוכה של דברים... שהמציאות מוכיחה שהיצר הרע גדול... והרבה 

היה אותו דבר: שהתורה תרד אנשים נופלים בזה באיסור... אז שגם שם י
לסוף דעתו של אדם ותתיר לו את זה... כי עינינו הרואות שאם לא יעשה 
אותה בהיתר יבא לעשות אותה באיסור.. לשון הרע!!! לדאבוננו הרב 

נו... אז גם  זאת כמעט כולנו פוגמים בזה... כולנו יודעים שאסור ובכל
תודה לסוף דעתו של אדם ותתיר לנו לדבר לשון הרע בהיתר... כאן תרד 

שלא נדבר האיסור...??? שגדולי ישראל יתירו בשופי פלאפונים 
כשרים... שאם לא נעשה את זה בהיתר נעשה באיסור?? בקיצור: הרי 
יש הרבה איסורים... ואנחנו מתקשים לעמוד בניסיון... ואם ככה: אז 

תירה התורה כדי שלא יעשה באיסור ובכל למה רק בדין "יפת תואר" ה
  המקומות לא מצינו כזה היתר???

  תוב כאן יסוד עצום:כ??? מה כתוב כאן
פשר להתמודד א וכן!!!אפשר להישמר  כן!!!אכן בכל הנסיונות כולם 

ו... ו...  על כרחך שאפשר לעמוד בזה!!!ואם התורה אומרת שאסור!! 
ון הוא איום יוגם בניסיון עריות... אפילו שזה כאש בנעורת... והניס

... הרי אם אדם יגדור את עצמו... וישמור על עיניו ולא יסתובב ונורא
ו מעוון במקומות המועדים ויקפיד על כל גדרי חז"ל שמרחיקים אות

חוץ מ"כי  חוץ!!! חוץ ממקום אחד:זה... הרי הוא יוכל לעמוד בזה... 
 .שאין אפשרות ד- י- ח- י- התצא למלחמה על אויביך"! שם הוא המקום 

מה יש ב"כי תצא" הזה??? מה כ"כ חריג וקשה בניסיון של "כי 
ואך ורק כל זמן  רק!!!עריות הוא ניסיון שאפשר להתמודד בו  ?"?תצא

כל זמן שהניסיון הוא בתוך האינטרנט...  י!!!- ו- ל- י- גיין לא בשזה עד
את העריות שנמצאים שם...  "לגלות"ואילו אני חסמתי את האפשרות 

כל זמן שהעריות מסתובבות ברחוב הפרוץ... ואני הולך בדרכא אחרינא 
ברגע  אבל!!כאן עדיין אפשר להתמודד...  הגילוי...ולא מתחכך אם 
אז גילוי עריות זה שני מילים שאומרים אותם  !!גילוישכבר הגיע ה

בנשימה אחת... שים לב: איסור עריות מופיע תמיד בצמד המילים: 
מכאן ואילך גילוי...למה?? כי ברגע שהגיע השלב של ה גילוי עריות!!

זה כבר לאחר מעשה... זה כבר נחיתה חופשית עד איסור עריות החמור 
ד!! שברגע שעברת את החסימה של - י- ח- עריות זה המקום היביותר... 
התורה אז בימים כתקנם  י!!! מכאן ואילך זה חסר שליטה...הגילו

לא להגיע למצב את אל  וממילא גילוי...מצווה אותנו להתרחק מעצם ה
"ישאנה באיסור") אבל חזור באיסור עריות... (ולכן זה לא מגיע לכלל 

למלחמה"..?? שהתורה בכבודה ובעצמה  תצאכאן??? כאן ב"כי 
אותנו למלחמת מצוה... ובעל כרחו של הלוחם הוא מתחכך עם  מוציאה

אם  גילויככה?? אם אם התורה בעצמה חשפה אותו בהיתר ל הגילוי???
 אז מכאן ועד עריות הדרך קצרה... וחייבים להתיר בהיתר!!! גילויהיה 

לו להינשא לה שאם לא ישאנה בהיתר ישאנה באיסור!!! אתה 
  זה כבר אל חזור!!! !!!גילוישומע??? ברגע שנחשפת ל

  
בכל האיסורים ובכל התאוות כולם...  וזה המקום היחיד שזה מאוחר!!!

ין הוא יכול לפרוש ברגע גם אם אדם נחשף ומתקרב לניסיון.. עד
ד עמכאן ו גילוי!!!רון!! אבל בעריות... אם הוא הגיע לשלב של ההאח

  שית!! נחיתת אונס ללא כל שליטה!!עריות זה נחיתה חופ
שעליו נאמר כי תצא.... רגע: דרך אגב: ואתה יודע מי הוא אותו אחד 

וראית בשביה??? מדובר באדם שלא ירא ולא רך הלבב מעבירות 
שבידו!! כלומר: במילים אחרות מדובר בצדיק גמור!! אפילו חטא קל 

יים ין ישתבח ליוצר לא נמצא אצלו!!! הוא מאותם החפץ חשל דיבור ב
והאור שמח מההצגה הידועה של המשכילים... שסוננו מכל הרשימה 

 רק שתבין:הארוכה שסינן הכהן משוח מלחמה שילך וישוב לביתו... 
(אחרת היהודי הזה לא ראה צורת אישה... הוא אף פעם לא ראה פריצות 

הוא אדם קדוש וטהור!! שכל כולו  בהחלט הוא היה ירא ורך הלבב מעבירות שבידו)
!!! והוא כעת שליח רה!! והשרף הקדוש הזה יוצא למלחמת קודשתו

מצוה והוא עסוק במצות שביה... ו... ו... ולמרות הכל התורה יורדת 
לסוף דעתו ואומרת: ר' ייד... אין לך ביטוח!!! גם אם עד עכשיו לא 

שיו... תקח בחשבון: אבל עכ גילוי"!!"נפלת... זה כי לא נחשפת ל
אתה יוצא... אתה נחשף  א!!- צ- תב של "כי לששאתה אוחז ב

כאן גם אתה הצדיק  אין לך שום ביטוח!!!לגילוי!!! מכאן ואילך 
  הגמור נמצא בקבוצת סיכון של חטא... עד כדי ש"ישאנה באיסור..."

 --------------  
זה הזמן וזו התקופה שצריך לחזור ולשנן את דבריו הנוראים של מרן 

"הנה ידוע הוא כי בעל האור החיים הק' בפרשת אחרי מות (פי"ח פ"ב): 
מצוות אשר צוה ה' לעם קדושו הם מצוות שאדם יכול לעמוד בהם ויטה עצמו 

זולת מצות פרישת העריות הוא דבר אשר נפשו של אדם אל הרצון לעשותם 
דתן ואונסתו עליהם לעשותם זולת בהתעצמות הרחקת ב' דברים מהאדם מחמ

והם מרחק הרגש ראות העין ומרחק בחינת החושב ואם ב' אלו לא יעשה אין 
כי כל שלא תהיה בו הרחקת רגש ראות  אדם שליט ברוח זה לכלותה ממנו

 בדבר הגם שירחיק בחינת החושב לא ישלוט בעצמו לכלות ממנו הכרח החשק"
אם יש לך  אין מצצצצצב!!! החיים הקדוש אומר דברים ברורים: האור

 אין אדם שליטאינטרנט פתוח... אם יש לך אייפון או דור שלישי בכיס... 
מאוחר!! נפשו של זה  ברוח!!! אין!! זה כבר לא שייך לבחירה!!

אדם אונסתו!!! זה חסר שליטה!! זה נחיתת אונס חופשית!! אתה 
יכול להתווכח עם האור החיים?? אולי העסקנים רימו אותו?? אולי הוא 
כתב את זה בשביל לעודד את הקניה של הפלאפון הכשרים?? יש לך 

. כי תצא!!! ברגע שיצאת!! לענות על זה?? תנו עדיכם ותצדקו.. מה
וראית?? ברגע שגילית... ברגע שנחשפת... זה כבר מאוחר... כבר אין 
ברירה... "אם לא ישאנה בהיתר ישאנה באיסור..." אז ליוצא למלחמת 

רה... חייבים להתיר... הוא היה חייב ע"פ דין לצאת!! הוא מצוה אין ברי
נאלץ בע"כ תוך כדי המלחמה לראות!!! ומכאן ואילך א"א כבר לבא 

התיר לו שיעשה בהיתר... אבל אתה?!? אליו בטענות... אז חייבים ל
הדור אינספור שכבר הזהיר אותך האור החיים הק'... הזהירו אותך גדולי 

פעמים... אתה יוצא באיסור? אתה נחשף להתמודדות בפשיעה... מה 
תענה ביום הדין??? מה תענה למרן הגרי"ש אלישיב זיע"א שבראש 
השנה ישב בתוך ההרכב של הבית דין של מעלה... ויסתכל עליך בעיניו 
החודרות... מה הוא כבר יוכל לסנגר עליך בשמים?? מה הוא יגיד.... 

זה מתוכנו... שקול השופר לא  גור זהת שרימו אותו??? נסיר קטשחשב
   (אז נדברו)    יחסם ברשת האלחוטית של הקטגור הנורא הזה...

  
                                    

  איזו מצווה בפרשה זו כוללת יתד חפירה?
  

 מאוצרות הפרשה 

  בפר"ש חידה        



 אלול          
  איזה תאריך יותר מסוגל לישועה...??? ...י"ב באלול  והושענא רבאא                                            

. י"ב באלול או הושענא רבא??? אה...?? כולם יגידו שהושענא רבא... ויש לציין: שברור שהם גם איזה תאריך יותר מסוגל לישועה..
ואילו הושענא רבא... עם כל הכבוד... ועם כל גדלותו ונוראותו של  מי הרחמים והסליחותיצודקים... אבל!!! סוף סוף י"ב באלול הוא אחד מ

ימי הרחמים והסליחות מתחילים בא' באלול ונגמרים בי' בתשרי... כל יום ויום מארבעים יום  ימי הרחמים והסליחות...היום הוא לא אחד מ
! ימי הרחמים אפשר לקבל קירבה מיוחדת... אבל יום לאחמ"כ... זהו!!! אלו יש לו את מעלת ימי הרחמים והסליחות!!! המלך בשדה...

והסליחות הסתיימו!! זה לא סתירה שיכול להיות שיבואו ימים יותר גדולים... ברור שיום שגרתי בחול המועד מרומם לאין ערוך מיום 
  "ב באלול הוא ימי הרחמים והסליחות וי"ח בתשרי לא...שגרתי בחודש אלול... אבל בפרט הזה של ימי הרחמים והסליחות... יקוב הדין... י

חשבתי לתת לזה דוגמא: כשהייתי ילד... היינו לומדים במסגרת של המתמידים של "חיים  מה?? מה הנקודה של ימי הרחמים והסליחות???
ל ה"ישועות משה" זיע"א... רבע שעה מאירים" מטעם חסידות ויזניץ... אז בחנוכה לקחו אותנו בנסיעה מיוחדת להדלקה של מרן כ"ק בע

ה לפני מעמד ההדלקה עשו לנו "קירוב" מיוחד... והכניסו אותנו באופן אישי לרבה לקבלת דמי חנוכה.... נכנסנו... קבוצת ילדים קטנה... הרב
הוא... אז לא התרגשתי מי יודע  קיבל אותנו במאור פנים... חייך אלינו... נתן לנו מטבע... יש לציין שלא הכרתי את הרבה... לא ידעתי מי

מאות רבות של אנשים... אוירה אפופה הכנות לקראת לקחו אותנו לבית המדרש הגדול... פראנצ'עס ענקיים...  ואז!!!מה... יצאנו מחדרו... 
.. ומי מופיע שם בפתח?? אותו צדיק זקן שלפני עשר דקות . ו... ו.מישהו גדול שאוטוטו הולך להופיע... ו... ואז השתרר שקט מלכותי..

שוחח איתי... אני... הקטן... באופן אישי... כ"כ התרגשתי!!! אמרתי לחסיד אחד: אתה רואה פה... את כל האנשים שמצטופפים סביב 
חק אפס ממנו... נו... עכשיו יש לי חידה: הצדיק... תדע לך: שאני לפני עשר דקות הייתי "ככה" לידו... אני "ככה" איתו... אני עמדתי במר

ברור  התשובה היא:איזה מעמד נראה לך יותר חשוב: המעמד של הדלקת נר חנוכה של הרבה... או המעמד של חלוקת דמי חנוכה?? 
ו יחודי במעמד של הדמי חנוכה שלא היה במעמד של שהמעמד של ההדלקה הוא הרבה יותר אלע השפעות!!! אבל... אבל יש משה

במעמד של הדמי חנוכה... זה היה הזמן שעמדתי במרחק אפס מהרבה... אז יכולתי להתקרב.. לדבר... לתפוס  הקשששרים!!!ההדלקה... 
ר... ולא קרב טיפה יותתים לי להקשרים... ולך תדע... אולי הייתי נכנס שם עמוק לענינים... ואז במעמד של ההדלקה עצמו... כבר היו נותנ

לא היה השפעות... אבל היו  לעמוד בקומה האחרונה... אלא סמוך לרבה... אז בהדלקה היה אלע ההשפעות... אבל ברבע שעה שלפני כן
  צאנ'ס לקששששרים שהיו יכולים לקרב אותי קצת במעמד של ההשפעות...

השפעות של קדושה וטהרה... הקב"ה מתגלה אלינו בשיא העוצמה... אתה הראת לדעת כי ה' הוא שיש בו המון חג הסוכות הוא חג 
הזמן לתפוס קשרים זה דווקא הזמן השקט של הארבעים יום שמר"ח אלול ועד יום  אבל קששששרים???האלוקים אין עוד מלבדו... 

קרוב... בארבעים ימים אלו (שכבר נותרו לנו פחות מזה..) נותן לנו בורא עולם  כיפור... אז... זה ה"שקט התעשייתי" שאפשר להתקרב קרוב
ך ורות ובלי לחכות שעות... ישר!!! קשר ישיר, קרוב, אפילו בלי פרוטקציות.. (אית"כרטיס חבר" אפשרות לגשת בלי בירוקרטייה... בלי 

  דברו)(אז נ    ) כשיש קשרים לא צריך פרוטקציה"" –אומר העוייילם 

  
  

  מקולקל ברוחניות נדר לצדקה באם הבן יחזור בשלום מהקרב וחזר "מוצא שפתיך תשמור ועשית"             "                 

להתגייס  בסקי שליט"א: מעשה באחד ששלח את בנוהגאון רבי חיים קני לה שנשאלה לפנישא הביא בספרוהגרש"ד פריעדמאן שליט"א 
בשלום יתן סכום  לשדה הקרב, והאב בגודל דאגתו לגורל בנו, נדר, שאם בנו יחזור לצבא, ובהיותו משרת בצבא פרצה מלחמה ונשלח בנו

שלם ביראתו ובדתו, שכן התקלקל שם מאוד ברוחניות  ואמנם הבן שב בשלום משדה הקרב, אך רק שלם בגופו ולא כסף מסויים לצדקה.
 האם חייב הוא לקיים את נדרו אשר נדר לצדקה כיון ששב בנו מטה מטה לדיוטא התחתונה, ובא האב לפני רבי חיים לשאול והתדרדר

  מאד. תקלקלמהמלחמה, או שמא אין זה קרוי ששב בשלום מכיון שנ
תרומה על מנת  במשנה (טבול יום פ"ד משנה ז): התורם את הבור ואמר הרי זו והשיב לו רבי חיים, כי דבר זה תלוי במחלוקת תנאים מפורשת

שלום סתם ולא  מן הטומאה, ר"ש אומר אף מן הטומאה. [ופירש הרע"ב: כשהתנה שתעלה שלום, שלום מן השבר ומן השפיכה, אבל לא
נטמא, תרומתו  אדם ירא בשעה שמעלה מן הבור, אבל לא מן הטומאה, לפיכך אם מה, מסתמא לענין שבר קאמר, שעל זה התנה לענין

אמור מעתה, ששאלה זו האם מחוייב לשלם את נדרו  שלום, שתעלה בטהרה קאמר]. תרומה, ר"ש אומר אף מן הטומאה דכשאומר שתעלה
ראשונה שכשאמר על מנת שתעלה שלום, נתכון רק שלום מן  לוי בשתי שיטות אלו, לדעהאם יחזור בנו בשלום מן המלחמה, ת שנדר לצדקה

 שבנו יחזור שלום בגופו, והרי חזר ומחוייב לשלם נדרו, אך לשיטה מר שנתכוון האבאה, ולא שלום מן הטומאה, גם כאן נומן השפיכ השבר
מחוייב  שיחזור בשלום היינו שישאר טהור ולא יתקלקל, ולפי"ז אינוהאב  מר גם כאן שנתכווןאאמר שלום נתכוון אף מן הטומאה, נשכאשר 

  לשלם נדרו.
                          

צאת לבקר את סבתך שגרה בקצה היער האפל. זה יום הולדתה ואתה מביא לה עוגות שהכנת י                        
גשרים, שבכל אחד מהם מחכה זאב רשע ורעב. כל זאב מתעקש לקבל  7בין ביתה לביתך מפרידים  במו ידיך עבורה.

הזכות לחצות את הגשר, ובמקרה שלך כל זאב יבקש חצי מכמות העוגות שבידיך. למרות הכל, לזאבים תשלום עבור 
הרעים יש מעט חמלה, וכשאתה תספר להם שהעוגות הם עבור סבתך שחוגגת יום הולדת, כל אחד מהם יחזיר לך 

  גות?עו 2עם כמה עוגות עליך לצאת מהבית כדי לוודא שתגיע לסבתך עם עוגה אחת שלמה. 
       משפחת הופמן שם הזוכה:    .כל אחד קנה עוגיות מחבירו  לחידה הקודמת:  תשובה   )(מנחת חינוך תצ"ז שאביה היה מלך, ואז מקבלת את המלכות בירושה תחתיו  קודמת:הלכתית ההתשובה לחידה  

  

             הנכדה הבת להולדת(גני הדר)  קובסוןעי –ת גרוסמן ומשפח          ות רביץ להולדת הבת הנכדה הנינהמשפח: רכז העירמ

  משפחת אופק לאירוסי הבן           משפחת הוכהאוזר לאירוסי הבן        להכנס הבן הנכד לעול תורה ומצוותסלומון  –משפחות קנטור 

  משפחת וקסמן להכנס הבן לעול תורה ומצוות          להולדת הבן הנכד  סגל - פמן ות קוחמשפ: גני הדר

  
ל  037608833בפקס:  יום שני בבוקר פתרונות לחידות והודעות לשמחות ניתן לשלוח עד  למיי  a7608833@gmail.comאו 

 חידה שבועית      

 פינת ההלכה
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  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                                
התיבה לפני שם שירד והאיש כנסת בבית פעם התפלל ל"זצ אברמסקי י"הגר

גיחוך לידי שהביאו ובשגיאות בשיבושים קרא שבתפילתו עילג היה ץ"הש בחזרת
ברגע.אוזניהם למשמע מלא בפה וצחקו להתאפק יכלו לא מהמתפללים ורבים, ממש
מסוגל היה לא מהקהל אחד שאף מצחיק כה מילים שיבוש מהחזן נפלט מסוים
רצינות אומר וכולו, עמדו על דומם נשאר אברמסקי י"הגר מרן רק, צחוקו את לכבוש
למשול הצליח כיצד שאלוהו התפילה אחרי.האיש את ו"ח לבייש שלא ראש וכובד

זמן הגיע זה ברגע כאילו, במחשבה לעצמי ציירתי: הרב השיב? ברגשותיו כך כל
לפני מעט עוד כשאתייצב פנים אשא איך – בקרבי יחיל וליבי, שלי הנשמה יציאת
 ) ב"ח מלך ביפיו(...בפי שחוק של צל אפילו יעלה אם, מעלה של דין בית

 
הלחץ עלה הניתוח באמצע לפתע, עיניו על ניתוח ל"זצ לאפיאן א"הגר עבר כאשר

חולים בבית שבועות כמה שכב הואלי רבי. גדולה בסכנה והיה, מאד שלו דם
באמצע דם הלחץ שעלה אשם אינו כי התנצל הרופא.בחיים נשאר 'ד ובחסדי
היה לא מאד. בסדר היה והכל קודם פעמים כמה בדיקות עשה כי, באומרו הניתוח

עבר ואותו לניתוח הואלי' ר נזקק שנים כמה אחרי.הדם לחץ עלה מדוע מובן
העיניים על הקודם בניתוח כי אתם זוכרים ודאי: כך סיפר לבקרו כשבאו. בשלום
לעצמי חשבתי לניתוח שנשכבתי לפני, היתה הדבר סיבת. גדולה בסכנה הייתי
מעשי על לחשוב התחלתי .תשובה לעשות צריך ואני למעלה אותי דנים כעת הלא
הלחץ עלה שממילא ומובן... עכשיו עד עשרה שתים בן ילד שהייתי מעת בעבר

עבר הכל' ד וברוך בכלל חשבתי לא זה בניתוח עכשיו לכן. לסכנה ונפלתי דם
 א)"ח אליהו לב(           . בשלום

 
 .עוף מנת שולחנו כשעל בבכי ממרר וראהו ל"זצ שך מ"להגראמ תלמיד פעם נכנס

שליח הגיע השולחן על העוף את שהניחה אחרי קצר זמן כי לתלמיד סיפרה הרבנית
בכי ופרץ הרב שך זאת שמע.שנמכר הבשר על שאלה שיש להודיע מהקצב בהול
קט רגע עוד: הפוגות מאין ובכה שאלה עליו שיש בעוף ו"ח נכשל שכמעט על

 נו)ירב של משולחנו(... שאלה עליה שיש לפי עוף חתיכת מכניס שהייתי ועד בלבד
 

כמקובל הקהילה חשבון על שהוחזק" אורחים הכנסת" מוסד התקיים בסלונים
להקצבת והתנגדו החילוניים הנציגים קמו לימים. ישראל בקהילות דנא מקדמת
מזמינים כה בין הנכבדים האורחים את הלא: בטענם המוסד החזקת בשביל סכום

לטרוח מחובתנו זה אין פרחי לארחי הוא המוסד שכל נמצא, פרטיים לבתים
דברים שלשה על: "ואמר ל"זצ יגל שבתי רבי הגאון הישיבה ראש עמד.באכסנייתם

חסדים גמילות למה". חסדים גמילות ועל העבודה ועל התורה על עומד העולם
כתבו ולכן" תורה" זה מה שיתווכחו כאלו שיהיו צפו ל"חז אלא? א"ה בלי מוזכר

 או' ד עבודת האם" עבודה" על שיתווכחו שיהיו ראו גם. הידיעה בהא" התורה"
מי עם משנה לא חסדים גמילות על אבל". העבודה" הדגישו לכן כפיים עבודת
לו שנדמו מי עם חוליו  בעת חסד שגמל אבינו מאברהם גדול לנו מי, חסד גומלים

 )ג"ח ומוסר תורה מרביצי(. פרחי לארחי נכבדים בין להפלות ואין... כערביים

 
לוקח הוא אם אפילו אורח שמכניס מי כי פעם אמר זי"ע מבעלזא אהרן רבי ק"הרה
שהכסף ממה יותר קצת שעושה משום אורחים הכנסת מצות מקיים זה על כסף

מסביב היתה אליו שהכניסה בית ליד מבעלזא הרב עבר פעם. לעשות אותו מחייב
בגלל. אורחים להכנסת אבינו אברהם של כביתו אינו כזה בית: ואמר החצר דרך

יצטרך ולא הכניסה את מיד ימצא שהאורח כדי מלפנים להיות צריכה שהכניסה
ל"א. ברכב נהיגה' רשיון' קיבל כאשר ברכה לקבל בא מחסידיו אחד.אחריה לחפש
לקיים עליך לנהיגה בנוגע המדינה חוקי את. א. לקיים עליך דברים שני: הרבי

 )אהרן של בקדושתו(. שלך המכונית לתוך אורחים להכניס. ב. בתוקף
 

הירש רבי חתנו. עמו ושוחח ידוע נדבן עם במוסקבה פעם נפגש חיים החפץ מרן
בהוצאות לחסוך כדי במילים לחסוך מאמץ ועשה דחוף מברק זמן באותו ניסח לוינסון

וסופרים מברק בניסוח מדקדקים אנשים כמה תראו: חיים החפץ מרן אמר. התשלום
בכסף אם.כסף להם עולה מילה שכל יודעים שהם משום? ולמה. ומילה מילה כל

נוגע זה אם מילה כל לספור יש וכמה כמה אחת על, הבריות מדקדקים ככה
 )ד"ח המוסר תנועת(. בנפשות גם ולפעמים בממונות גם ופוגע חמורים לאיסורים

                    לקט פירושים על פרשת השבוע                
ת ְיפַ  ְוָרִאיתָ  ְבָיה ֵאׁשֶ ִ ׁשּ ה:.מהיתר אשת יפת ּבַ ָ ְקּתָ ָבּה ְוָלַקְחּתָ ְלָך ְלִאׁשּ ת ּתַֹאר ְוָחׁשַ

תואר יש ללמוד שלא יתכן שתצוה התורה מצוות שאי אפשר לקיימן, והראיה 
שבמקרה של מלחמה ירדה התורה לסוף דעתו של אדם שאינו יכול לכבוש 

ג) מי יצרו, ולכן התירה אשת יפת תאר. כמו כן אמרו חז״ל במשנה (יומא פ״
שאחזו בולמוס, כלומר חולי שאוחז את האדם מחמת רעבון, עיניו כהות, והוא 
עומד למות, מאכילין אותו אפילו דברים טמאים עד שיאורו עיניו כי כשראיתו 

יש  -אמר הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ״ל  -חוזרת בידוע שנתרפא.ומכאן 
ומרים כי יש תקופות לנו הארה נפלאה עד מאוד הסותמת פי הדוברים הבל וא

או מצבים שבהם אי אפשר לקיים את המצוות התורה ואזהרותיה כפי שהן, על 
כן חושבים הם כי יש צורך לשנות חלילה כמה דברים ולהתאימם לרוח הזמן. 
דין יפת תואר בא וטופח על פניהם ומוכיח שאין שחר לטענתם, שכן כאשר 

בו, הוא יתברך מתיר את רואה הבורא שיש בתורה דבר שקשה מאוד לעמוד 
האסור.לפיכך אין אדם יכול לפטור עצמו מן הדין על ידי הטענה שאינו יכול 
בשום אופן להתגבר על יצרו ולקיים את התורה ומצוותיה. הטענה לאי יכולת 

נובעת אך ורק מחוסר רצון לנסות ולהשתדל, וכל הבא ליטהר מסייעים  בידו  
 (לקח טוב).

 
 

ה:.בעל החנוכת התורה הסביר כך: "לא דברה התורה אלא  ְלךָ  ְוָלַקְחתָּ  ָ ְלִאׁשּ
התיבות "לא" ו"אלא" נראות כאן מיותרות, ודי היה לומר  –כנגד יצר הרע"  

בקיצור:דברה תורה כגד יצר הרע"? אלא שבין המעלות הטובות שמונים באשה 
על "אשת והנה, (יבמות סג). נאמר: "שמגדלות בנינו ומצילות אותנו מן החטא" 

יפת תואר" נאמר, שסופה שיצא ממנה "בן סורר ומורה" וממילא אין לומר עליה 
את השבח "שהן מגדלות את בנינו". ולא נותר בה אלא השבח של "ומצילות 
אותנו מן החטא" בלבד. וכך אפוא משמעם של הדברים: "לא דברה תורה אלא 

הרע, היא מצילה מן "אשת יפת תואר" מועילה רק כנגד יצר  –כנגד יצר הרע" 
שיהיו יוצאים ממנה  –החטא, ואילו לכך, "שהן מגדלות את בנינו" 

 לכך אין לצפות!... –בנים טובים 
 
 
י ְהֶיה ּכִ ֽ ן ְלִאישׁ  יִ קֹול ׁשֵֹמעַ  ֵאיֶנּנוּ וּמֹוֶרה סֹוֵרר ּבֵ רוּ ִאּמוֹ  וְּבקֹול ָאִביו ּבְ  ְולֹא ֹאתוֹ  ְוִיּסְ

ַמע ם ִיׁשְ  תורה הגיעה.), עב סנהדרין( סופו שם על נהרג ומורה סורר ובן: ֲאֵליֶהֽ
 בפרשת ועומד, מוצא ואינו לימודו ומבקש אביו ממון שמכלה סוף, דעתו לסוף

 חז״ל)י"רש: (חייב ימות ואל זכאי ימות תורה אמרה, הבריות את ומלסטם דרכים
 שמלאכים  אע״פ ולכן, סופו לפי נידון ולא, שם הוא באשר נידון שאדם אמרו
 להציק  בניו מבני עשוין הרי, ישמעאל את מציל הקב״ה למה בתביעה באו
. חוטא  ישמעאל אין וכרגע, שם הוא באשר דן שהקב״ה להם וענה, ישראל לבני
 זולל  שעכשיו שאמרו כמו, סופו שם על נידון סורר בן למה הר״ן הקשה וכבר
 וכרגע. שם הוא באשר נידון אדם הרי, ויהרגם הבריות את ילסטם ואח״כ וסובא

, ״בפועל״ עשייה כח ויש, ״בכח״ עשייה כח יש אלא.  נענש למה וא״כ, הרג לא
, ישראל בני את יציקו בניו שבני ״בכח״ בו היה אלא חטא  לא במצבו ישמעאל
 לא עדיין שישמעאל מכיון אבל, ישמעאל אביהם מאבי  להם באה זו ותכונה
 עצם סורר בן אבל.  נענש לא לכן, זו תכונה לו היה ״בכח״ אלא, בפועל חטא

 אבל, הרג לא שעדיין  אע״פ, ממש״ ״בפועל כבר נחשב תאוותיו לפי שמתנהג
 בפועל כאילו כבר נמשך שהוא כיון כבר נענש ולכן, תאותיו לפי בפועל מתנהג
 )ומנוחה בית.(חטא

ְמעוּ ְוִיָראוּ: מי שרוצה להטיף מוסר לחבירו,  וִּבַעְרתָּ  ָרֵאל ִיׁשְ ָך ְוָכל ִיׂשְ ְרּבֶ ָהָרע ִמּקִ
להוכיח אותו ולעוררו לעבודת השי"ת, עליו תחילה לתקן עצמו ולהסיר נגעי 

"קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחרים". ולכן (בבא בתרא סב) עצמו כנאמר בחז"ל 
לבער את ָהָרע אשר בתוכך, רק עליך  -ראשית לכל "ובערת הרע מקרבך " 

ְמעוּ ְוִיָראוּ אז יזכה שדבריו יתקבלו על לב  ָרֵאל ִיׁשְ לאחר מכן " ְוָכל ִיׂשְ
 (רמ"מ מווארקה)האחרים 

 

      

 הרבים אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי

                       

 בס"ד  
 כי תצא

 199מספר  -גליון   

 ו"הי שושנה בן  דוד לרפואת  



  

                                    תורה של בדרכה ורעיונות מחשבה נצנוצי פתגמים                                                                           

 )' שלמה אבן גבירולר( .אין מנוחה לחמדן                           
 )אבודרהם. (,והעושה אינו אומראינו עושההאומר ,בנוהג שבעולם       

 )ר' ישראל מסלנט. (קל להיות בקי בש"ס,מלתקן מידה מעוקשת הצריכה תיקון  

           

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

     

 משה דוקטור עם אחת במסיבה פעם הייתי:ל"זצ גלינסקי יעקב' ר צ"הגה סיפר
 והזכרתי דברים נשאתי". הישועה מעיני" הרפואה בית מיסד, ו"הי רוטשילד
. עירו, נהרדעא כשבילי דרקיע שבילי לי נהירין: שמואל מאמר את בדברי

 עשרות כי. ברק בני כשבילי רקיע שבילי לי שנהירים לומר יכול אני גם: ותמהתי
 סמטאות את שמואל הכיר מהיכן! רחובותיה את מכיר ואיני, בה מתגורר אני שנים
 ושתי! המדרש לבית מביתו הדרך את אלא להכיר עליו היה לא, לכאורה? עירו

 נדיבים פתחי על לדפוק והצורך, ישיבה ראש שהיה: הראשונה. בדבר תשובות
 וממילא, ממונות לדיני מומחה דיין שהיה, והשניה. הכתובות כל את להכיר לו גרם
 בהיזק פלוני ברחוב שכניו את היזיק זה: בעיר החריגות הבניות כל את הכיר
 )והגדת.(..הגג על לבנות נתנו לא ולזה, ראיה

 
 

 צדיקים ארחות בספר כתב וכו׳, בגדנו, אשמנו, רבים בלשון הוידוי שתיקנו טעם
 אחד וכל אחד גוף הם ישראל שעם מפני ל"ז האר׳׳י וכך כתב צמח למוהר׳׳ש
, ח״ו חטא אם חברו עבור ערב מישראל אחד כל ולכן מהגוף איבר הוא מישראל
.  בהם חטא שלא בעצמו שיודע חטאים על אפילו מתוודה זה ומשום

 )מהראשונים והמנהגים הדינים וטעמי מקורי(

 
 

 של הגדלות לראות, האחרונה בתקופה ישראל לתולדות נאמן מקור יש וכן
 החורבן קודם שהיה השנים באותם, עמינו של עם הפשוטי מן אפילו, יהודי כל
, התורה שונאי ביד שהיו העת וכתבי העיתונים ידי על שנעשה ההשכלה של

 באותם הדורות מצב שתיאר, זצ״ל ליפשיץ להרב יעקב זכרון בספר והוא
 שבכל האיך שם שמספר וכמו. האומה בשבח נכון תיאור כן גם הנותן, הימים
 גדולי היו עיר ובכל, ור״מ אב״ד עם תורה מקום היה, כגדולה קטנה, עיר

 כל היה עיר ובכל, כאלו עיירות אלפי והיו, תורה גדולי בתים ובעלי, תורה
 וחדר, ערומים ומלביש, אורחים והכנסת, כלה הכנסת, חסד של מוסדות מיני

, מובהק הכי מלמד בניהם עבור לשכור לשלם יכולים היו שלא לעניים מיוחד
 חברה על לי סיפר שלי וחברותא.השנה וכל היום כל תורה שלמדו והאיך

 על אותו מינו, שנולד ילד שכל, העיירות בכל שהיה, שושנים פרחי המכונה
 עשו לזמן ומזמן, לחברה לטובתו מעות משפחתו ונדבו, ספרים קנין חברת
. הילדים אותם כל בהשתתפות הכנסת לבית ספרים בנדבת חגיגית מסיבה

 הרי. כזו חברה ידי על שהתנדבו בהם שנרשמו ספרים ראיתי עוד ואני
 בדורות שהיו כאלו ומדברים.כאלו יקרים לדברים נתחנכו ממש שמקטנותם
 שלפני בדורות שהיה ממה שהיא כל ואחיזה השגה איזה לנו יש, האחרונים

 צריכים אנו כן אם, וכהנה כהנה המצב היה שבודאי, עליהם שכתב הדורות
 נחזור אם וכגון. שלנו האומה גדלות על וגאות ואהבה בהוקרה להתמלאות

 רצה שלא אף אשר גרץ בשם אחד רשע אשר, זצ״ל הרמ״א של דורו אל
 גדותם על ועלתה אותם מילאה שהתורה, הדור אותו בני על אמר לשבחם

 אחר וגוי. ברחובות בתורה רק דיברו התינוקות ושכל, לרחוב גם שירדה עד
 אלו עדויות והנה.בוראם באהבת האומה כל שחדורים, מלפניו דור על כתב

 כאלו דברים אמרו כן פי על ואף, לשבח רצונם שאין, הם ורשעים מגויים
 נשגבה כמה עד, הדעת על לעלות רק נוכל מזה הרי, המציאות הכרח מתוך

 )הרה"צ ר' אביגדור מילר זצ"ל-אורה שערי.( לזה לבנו ליתן צריכים ואנו, האמיתית דרגתם

 
 ? כמבושל הוי לא כבוש וגם דמלוח יתכן איך שאלה:
 שמבשלים מה על אלא גזרו לא כי, אסור בישול דוקא עכו״ם בבישולי תשובה:

 )החידות ספר(. גזרו לא והכבישה המליחה על אבל, אשה ע״י

 s3241625@gmail.com :במיילוקבלת העלון ,והארות ,הערות  ,תגובות

נֹוַתִיךְ  ִויִריעֹות ָאֳהֵלךְ  ְמקֹום ַהְרִחיִבי ּכְ ְחׂשִֹכי ַאל ַיּטוּ  ִמׁשְ  ַהֲאִריִכי ּתַ
ִקי ִויֵתדַֹתִיךְ  ֵמיָתַרִיךְ   הגדולה ובברכה כשר כסף בענין עוסק הבא הסיפור:ַחזֵּ

, הזה הכנסת בית את היטב מכירים הירושלמים..״. האדם על מביא שהוא
 בתלמידי לקיר מקיר מלאים היו שכתליו, בירושלים ישראל״ ״בית בשכונת
 בלילות. הלילה של הקטנות השעות עד בתורה ועסקו שישבו מופלגים חכמים
 ״בית הכנסת בית היה תמיד, הקצרים הקיץ ובלילות המקפיאים החורף

 זה כנסת בבית משכנם את שקבעו הלומדים בין. בלומדים וגדוש יעקב״מלא
 ר׳ הגאון, זצ״ל לפידות גרשון רבי והגאון מטפליק הרב כמו, עולם גדולי היו

 ושאגו תורה  בדברי ביניהם שהתפלפלו, שמרלר והרב וייסנשטרן אלקנה
. סביבותיהם ורעש געש המדרש בית שכל עד ממש של כאריות בסברותיהם

 ועוד מפורסמים ישיבות כראשי כיום המכהנים, צעירים בחורים גם שם היו
 התורה בהתמדת, זה מדרש בית היה ומיוחד יחיד... בדורנו הדיינים מגדולי

 למקום נמשכו בירושלים החכמים תלמידי. אמותיו בארבע שהיתה המופלגת
 ביתדווקא זכה מדוע. ללימוד יותר נוחים אחרים מדרש בתי שהיו למרות
 הפלא את?  וחשוב גדול כה ציבור קירותיו בין אל למשוך יעקב״ ״בית הכנסת

 שחשוב ומה, המדרש בית בפינת התלוי הפלאי השלט לפי ליישב אפשר הזה
 שבו הראשון מהיום החל. מכך לשאוב שאפשר ההשכל מוסר הוא מכל יותר
 ״בית: נאמר ובו שלט מקירותיו אחד על הוצב תילו על המדרש בית עמד

 יד על עוברים רבים. פלאי״ והוא, זהב נפוליאון בחמישים נבנה זה מדרש
 מעשה בחובו טומן הזה ה״פלאי״. הדברים רומזים מה אל מבינים אינם השלט
 בית של המקודשים  יסודותיו על ללמוד אפשר שממנו שבמופלאים מופלא
 חמישים סך לחברו הילווה ת״ח יהודי: היה כך שהיה ומעשה.זה מעט מקדש

 התקופה של הדחק בתנאי בהתחשב במיוחד גדול כסף סכום, זהב נפוליאון
, הכסף כל את לידיו ומסר המלווה לבית הלווה בא הפירעון זמן בהגיע. ההיא

. בזמן חובו את הפורע חכם לתלמיד וכיאות כראוי, האחרונה הפרוטה עד
 טירדת ומרוב בלימודו רגע באותו עסוק היה, גדול חכם תלמיד שהיה, המלווה
 כעבור, והנה. העניין מכל ושכח מוסתר מקום אל הכסף את הכניס הסוגיא

. הכסף את ממנו תבע...ו הלווה אל הגיע, נפרע לא שהחוב ב׳זוכרו, מה זמן
 להתדיין הגיעו והשניים החוב פריעת מעות את שקיים בלהט טען מעידו הלה
 ואמר הצדדים שני טענות את הדיין שמע.זצ״ל דיין לייב רבי הגאון אעל תורה בדין
. החובהחזרת בדבר טענתו צידקת את להוכיח כדי היסת שבועת להישבע שעליו ללווה
 החוב את ואחזיר אשבע לא. ״לא: ואמר מיד הגיב, מרבים שמים ירא שהיה, הלווה
 שמדובר למרות, בשנית החוב את החזיר הלווה. היה וכך. להישבע״ לא העיקר. שנית
 בודקים ישראל עם כל. מגיע פסח ערב.להישבע  סירובו בשל זאת וכל, עתק בהון היה
 כדי ביתו את והופך הופך המלווה מיודענו גם. פינה בכל ומפשפשים, כראוי החמץ את

 מפינות באחת.מאוד עד ומרה גדולה זעקה מפיו פורצת לפתע, חמץ משהו אחר לחפש
 עכשיורק. מחבואו מתוך ״מציץ״ ההלוואה בסכום לפתע מבחין הוא, שבבית הסתר
. גיסא מאידך הלווה של דקתוצ נוראות ואת, גיסא מחד חטאו גודל את תופס הוא

 את להחזיר כדי הלווה של לביתו, בו נפשו עוד כל רץ והוא פקדתהו איומה חלחלה
 תדהמתו גדלה מה. לו שעולל מה כל על, וכפרה סליחה מחילה ממנו ולבקש,הכסף
 את ״נתתי, חזרה הכסף את לקבל מוכן אינו אך בשלווה פניו את מקבל הלווה כאשר
 עשית לבבך ברוע שלא ידעתי כי הכל על לך מחלתי ומראש שלם בלב בזמנו הכסף
 שלי ״הנסיון: והוסיף אמר, בחזרה״ עתה אקחנו ולא שלי אינו, אפוא, זה כסף. זאת
 הגיעו והלווה המלווה. זה״ מממון ליהנות מסרב אני ולכן בו שעמדתי וב״ה גדול היה
, כספו את לקחת  מוכן אינו הלווה שאם ופסק הטענות את ששמע, דיין לייב לרבי שוב
 בשכונת״בית ולתפילה לתורה כנסת בית לבניית וםצהע בסכום להשתמש כדאי

 בצהני השלט של סיפורו גם וזה, הכנסת בית של הקמתו סיפור איפוא היה זה.ישראל״
, פלאי. פלאי״ והוא זהב נפוליאון בחמישים ״הוקם הכנסת שבית נאמר בו הקיר על
 הכנסת שבית שיידעו רצה ולא ברבים שמו את לפרסם סירב, הלווה  הוא, שהתורם כיון

 לכוח הסיבה, הזה היום עצם עד פלאי נותר הלווה של שמו אם אבל.מכספו הוקם
 )יביעו טובך(. פלאית נשארה לא הווסת מיום הכנסת  בית של העצום המשיכה

 

עך ִ וַתִיְךִ ְ ְ ַאלַיּטּוִ
כשכסףבעניןעוסקהבאהסיפור:קקקי
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הרחיב

 """מקום לשאלה

  "כתבםם מפי  "

  "טעםם של   ענין  "
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י אשהע

תאאיתרראאאוי



  

"

  
(  ) "      "

     – ...       "
.( " ) "   

:       

          
       ,     
 ;         ,  
        –    
          

.'     '  ,  
[  " ] '  '

    
            "

(  ) "  

 (   "  "  )   "     
   ;       
           

.

   ,        
 ,          
?          

    ,         
   (   )     
         
  "  :      ,  

."  

          
.        –

  '  '

'    '
(  ) "        "

  "         ,
:      "  

       ,   "
     ,  ,'    '  
 :   ;         
      – '!  ,  ,  '

"!       
17 '  '  '

   
           "

 (  ) "    

   '  '      
     (   )  "   :
 ."       " :  

   (  ' ) ' '   ,    
.    

     '       
       ( "  )  "
     )      
  "  :    .(    
 ,          
  .     ,       
  ,         ' '

.   
  "  "  '  '

   
(  ) "      "

 '  ')         
        " :(   
 '  '      ."   
   ,     " :(   , "  )

."   

           
:(   '  ') '  '    

    "       
    ,     .  
     "    .   
          ,
          
   " :   "     .
       ,    

."        ,  

         
 ' '  –  "    "  :(  )   
   .  ,   ,   :  

.     
 '  "  '  '

  
(  ) "      "

.(   ) "    – '  '"

     ,'  '    ' '   
      ,  -   
   ,     (  )   

.     

      '  '   
  ' '  ;"    "  :
     ' '  ,    
    ,'       .
      – '  '    ,
       ,  

.       ,

'  '  
(  ) "        "

:  "  

            
    ,'  '      .' '

:'        

 ,      –  "   "
   ,       –  " "
 "     " ,     
      ,      –

.        ,
'    – '  '

"    "
   ...          "

(  ) "'   

:      

   ,        
     ' '      

.        ,  

     
(  ) "    '     "

:    

      (  )   
    ,  .       
      ,     
      ,    
  :    .      
 "'  "  ,  –  "   "     

.      ,"   "  ,
'  '

    

' '   
         "

(  ) "

         
:

   ,     
 ,       ,  
 ' - '  ' " ' –      
    .     
      ,( " )    

.    
  '  ' – '  '

 ƒ  ƒ   … ƒ ¿ ƒ  ‚" ‰  ‰ ‰  …   , ¡‡  ‚"  ¿  … ¿
 … '  ‰ ‰    ‡  , "ˆ  ¿ ¿ … ¿  ƒ ¿̂  … ‰‡  "  … ƒ̂  
. ‰  … ¿ ƒ  ‡  ¿ ƒ  , ‡  ƒ  ‰ ƒ̂ ¿   : … ¿ ƒ  ' ƒ ¡‡

 ¿‰  ‡ ‡" ƒ ¿  ¿ ¿ … ¿  …„ …̃  ƒ  … ¿  …  … ¿ ƒ ¿  … ¿ ƒ
 ˜…  „ ƒ  …  ‡ ƒ ¿ …  ‡ ¿ ƒ  ¿ ‡ … ¿ ƒ  ‰ … ƒ  ' ƒ ¡‡ ¿ '
 ‡ , ¡‡  ‚"  ƒ  … ¿  ƒ„ ¿̃ ‰ ‡ ‡ .‡ ¿ ¿  ‰ … ¿ ƒ  ƒ ‡

 . … ¿ ƒ  ƒ ¿  ‡ ¿ ¿  ‰ … ¿ ƒ  ƒ ‡

.‡ ¿ ¿  ,‰ ¿  , … ˜ ¿  : ‰ … ¿ ƒ



 sh
ay

        | 9139191@gmail.com  .   |  08-9746102 .   |    102 . .  "  "

   .   '  '      
     '  '        
    .            ,

:  

,'  '  

            
         ,     .

.     

     :         
             ,  

.         ,  

 .         ,   ,   
    ,    ,        
     ,         ,  

.      

  ,     ,       .   
   ;      .      
       .        ' '  

...     ,       

 ,     .          
   .           

...      

 ,    .       ,      
 .           

 ,       .       
 ,    ,     ...    
       .' '        
          .     

'!  '  !    '–      

    .     .     
   .       ,     
     ,      ,   .     

.     

      ,          
.   

 ,           !       
.   ,        

   .              
.         

 .            ,    
.            

 ,            ,  
.'  '       

   " ,     ,"?      "
        ...      

."

             .  
           ,    ' '  

.

         ,       
              ,
          ,      

.       ,

      '  ' ,       
             .  

.            

.       '    

   – 
    '  " :(   )   "   ('  ')  
    ,'  '    ,      ;"
   ,    '      :     ,   
        ,       ,  

.      

      ,          
              
     –  "     '  "  :    ,'  

.

  –  '   '    '  '  :     
    – '    '   ,      

.('  ')   

  
  ,  '  ,          :  
   ,'    '      ,'     ,

?'     '     

     '  '     '         
    ,           ;   
  .            ,   
        ,'    ' :    

.      ,

  '  '  (  '  ' )        
    ,  .   '         
       ,   '  '   ,    

.(   ' '  [  " ] '  ') '    ' 

     
   ,   , '  :       
 :      ,'     '       ,'...

.'      ' ?  ,'...  '

       ,          
       ,      ,      
      ,      (   )   .'  
     :  ,"        " :   

.      

     ,         ,   
  ,       ,'    '   
      – '      '    

.(   [  " ] '  ')    

   –   
    .    '  '   '     
   .               
 .               ,  
  ,               ,
    ?      ,       
   .     ,           

...      ,    

   – "    '  " :(   )   '  '   
       ,          '  

.   ' '    

 ,'  '         ,      
 '  ...       '  ,        
     '              –

.(   [  " ] '  ') '  '   ,    

   
  ' '  :(   "  '  ')     ' '   ' '    
    .          
       ' '    .     

.      

    ,           
        .       ,
        ,'   ' :   
 "    ,        ,      ,  
       "   ...     " (   )

.(   '  ')       

               
(' )   

( "  ) .           ,    



 מסיפורי המגידד
 

1

 "ללא חת" פרקי גבורה יהודית
 הבהרה קצרה במבוא "ללא חת":

סיפורים שנערכו בעמל וביגיעה רבה על רבינו גאב"ד אשדוד, הגאון הקדוש רבי פינחס שרייבר זצוק"ל. ובתפילה שהדברים יובאו מעתה בס"ד 
 יתקבלו על לב הקוראים ואם יש להם להעיר ולעורר זה המקום.

שייך לדורות זצוק"ל שהיה  הרבל לתאר אפילו מקצת שבמקצת מגדלות ימר במה שאכתוב בעזהי"ת, כי אוכמסירת מודעה: אין אני מתי
רק ואיך אוכל קטן שבקטנים לתאר את דמותו הענקית?  שמי, ברוחו היה שייך לדורות קמאיחי בדורנו אנו אבל רק בגופו הגהוא קודמים, אמנם 

 . שאוכל לתקן זאת לפני שהדברים יעלו עלי ספר בס"דאשמח אם יעירו כדי  הערות, נןעל כן אם יששישנה חובת ההשתדלות, 

ככל שעוברים הימים חשים כל אלו שהכירוהו, כי רחוק היה ונשגב מהם מאד, כל סיפור שמגיע למערכת מגלה גרגר קטן מאד מהדמות הגדולה 
פורים ועובדות חיים שנותנים מבט כלשהו לדורנו העני, על שזכינו במעט לאורה. במשך השנים שעברו מעת הסתלקותו לשמי מרום התקבצו סי

 המאור הגדול שחלף בשמינו והאיר את העולם משך עשרות שנים. 

הצצה חטופה לתוך עולם מיוחד וקסום זה, מסוגל להעניק חופניים של יראת שמים ואהבת התורה שהיו "משוש חיי רבינו הקדוש זי"ע" ויהי' זה 
 . לנחת רוח לנשמתו הקדושה

מטרת הסיפורים כפי רצון המשפחה החשובה שיחיו, שיוכלו ללמוד מאורחות חיים אלו, להבין את גודל תפקידו של היהודי בעולם הזה, ממילא 
היא: ללמוד מאורחות חייו האחת יש בזה כעין הסכמה מרבינו הקדוש זי"ע שברח כל ימיו מפרסום ולא אהב שידברו עליו, אבל כאן המטרה 

 כדי להפנימם וליישמם. ,ש בהם מסרים עמוקיםהקדושים שי

פרקי חייו על הסדר, מעת לידתו, דרך התלאות בסיביר ולאחר פות שונות בחייו, לאחר מיכן יסופרו מספר פרקי הוד מרבינו מתקו בהתחלה יובאו
(תקופת ילדי טהראן  של התורה הלהמחנה טהראן ומקומות הקליטה בהם היה בתקופת הגעתו לארץ עד שהגיע לשכון באוימי החושך במיכן 

משנת חייו ופרקי חייו עד לעת סילוק הארון לגנזי יהיה  מתוארת יותר באופן כללי העובדות מבוססות  על הספר ילדי טהראן מאשימים) חלק ב'
 מרומים.

 ורך גיליון "מלאכת מחשבת" כל מי שיש לו עדויות או סיפורים שונים על רבינו זצוק"ל מתבקש לפנות לכותב חנוך חיים וינשטוק נ"י ע

 או למייל כדי שנוכל לערוך את הדברים ולהביאם עלי כתב. 050-414-2587בסל' 

*** 
 מעין הקדמה קצרה!

למרות שעברו יותר משבע שנים מאז עלה הרב זצוק"ל לגנזי מרומים, דמותו מהלכת בינינו, אין כמעט שבוע שבנו ממלא מקומו הגאון הגדול 
אינו מביא תוך השיעור השבועי איך היה נוהג בעניין זה או אחר, בכל עניין שמתעורר, יודעים בני הקהילה שיחיו בבירור, כי מו"ה רי"ב שליט"א 

אם היה הרב חי הוא היה מביע דעתו בנושא בצורה הכי ברורה, כי הכל היה סלול לפניו, בהירות מחשבתו הייתה מפשטת כל ספק, הכל היה 
 שו"ע ומהנהגות רבו הגדול מרן החזו"א זי"ע בו דבק עד ליומו האחרון. פרוס לפניו מתוך הש"ס וה

אין ביכולתנו לשרטט בפרקי הסיפורים שיבואו בעזהי"ת בכי הוא זה את הדמות גדולה שחיה בתוך אטמוספרה של תורה בטהרה בלי כל שיור, 
את סיפור חייו של הרב זצוק"ל שנאמן היה לתורה הקדושה  מנסים לצייר לפי היכולת המועטה שיש בידינוואך מהלכים אנו על קצה האצבעות 

משחר נעוריו, הוא עבר חיים קשים ביותר, כשהוא שותה את כוס התרעלה בשואה האיומה שכרתה כמעט את כל משפחתו והוא עד לדבר, 
ניים שערכו מלחמת חרמה בשארית וכך צריך הוא לצלוח את כל מהמורות החיים באותם ימים, כשעליו להיאבק בכל כוחותיו מול כוחות זדו

  .הפליטה שנותרה לאחר שנות הזעם כמעט לבד
שעוד לא נכנס לנועם התורה והמצוות אמור היה להיאבק בכל יום על קיום מינימאלי של מצוות  12לא יום ולא יומיים, כנער בן מאבק זה מתנהל 

רים. המטבח מתנהל רח"ל על ידי אוכלי נבילות וטריפות, השבת התורה, איפה שלא ילך יש לו מאבק עיקש לשמור על אורחות חיים טהו
מחוללת בכל דרך שהיא ה' ירחם, אין מאפשרים לילדים האומללים שנותרו יתומים עלובים להתפלל בציבור, אמירת קדיש יתום מונעים מהם 

דית אחת בכל דרך שהיא, בכך הם מעבירים בכוח, בכך הם מרסקים את דמותם לחלוטין, לא די להם בכך, הם מונעים מהם ללמוד אות יהו
את ימיהם רח"ל בבטלה שמביאה לידי חטא, המדריכים שהם שלוחי הסטרא אחרא לא מסתפקים בזה, הם מקנים להם ערכים כפרניים 

 שמנוגדים לתורה ולקיום המצוות מבוקר עד ערב. 
יתמוך בו במאבק, רוב חבריו זנחו מכבר את דרך התורה והמצוות לנער שעונה לשם פיני'ע שרייבר שניצב מולם לבדו אין הורים ושום גוף ש

לאחר שהמדריכים המרושעים הבטיחו הרים וגבעות לכל מי שיפנה עורף לשמירת המצוות. במתק שפתיים עם שוקולד ביד, טמטמו את 
 הילדים האומללים שעברו את אימי המלחמה. 

המדריכים עם שוחד הטריפה. מאבק זה היה הקשה ביותר, לא אחת התבטא הרב  ימ"ש ברדיפות, סיימווהרוסים מה שלא הצליחו הנאצים 
זצוק"ל באחרית ימיו לפני תלמידיו, כי ניסיון זה היה הקשה ביותר ואין ביכולת לתאר את גודל הניסיונות ואת הקושי בהתמודדות, כל מה 

 בפנים אינו יכול לקלוט זאת. שמתואר בילדי טהראן מאשימים אינו משקף את גודל העוולות כי מי שלא היה
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לפיתויים, לוחם אמיץ שאינו יותר מנער רך שהתגלגל למעלה משנתיים ברחבי סיביר וכו',  "לא"אך היו מועטים ובראשם פיני'ע שרייבר שאמרו 
ים לא אנושיים, כל זה אינו אחראי על אח קטן פעוט כבן שנתיים בתנא הוא נהיהראה את מות הוריו לנגד עיניו ובמו ידיו נאלץ לכרות להם קבר, 

 . בלי להירתע מכל קושי שובר אותו, להמשיך את המלחמה על שמירת היהדות
האם מובנת לכולם העובדה שאותו פיני'ע מצליח לשרוד את כל המלחמות הגשמיות והרוחניות ולשדר באיתנות ובאמיצות את רצונו החזק 

ר, מפיו נשמעת תחינה בכל אותם ימים: אנא השיגו לי גמרא כל שהיא, כדי שאוכל להיות יהודי שומר תורה ומצוות שדבק בתורה ללא שיו
 ללמוד? 

 אין לו צימאון רק לתורה וקיום המצוות, כשהוא כמעט בודד במחנה, והנחישות שלו אינה מתערערת בכי הוא זה. 
שמירה מוחלטת על כל פסיק ונקודה של השו"ע בלא , מול קשיים רבים שנערמים זה הסמל שלו כל ימי חייו, עמידה ללא חת על קדשי היהדות

כל ויתור, איש לא יכל מולו בעת שנלחם את מלחמות ה', אך הכל בשקט בלא רוח סערה, יודע היה לעמוד על שלו ולהביע את דבריו במבט 
  הוא לא ירא רק את בורא העולם.חד. 

 "ללא חת"הוא  ועל כן אין ספק שהשם המתאים לספר שיצא לזכרו הטהור בעזר השי"ת
שרייבר על זכותו לומר קדיש ועמידה פיני'ע של  הראשונים מתארים את המאבק יםפרקשני ה, מתקופת ילדי טהראןפתחנו את הספר דווקא 

בנחישות מול שליחי "הסוכנות היהודית" שעמלו בלי הרף לשנות את החלטתו לילך למוסד חרדי (קרי ישיבה) כדי שיוכל לעלות במעלות 
 המשך לחינוך שקיבל בבית אבא ע"ה. התורה כ

גם הפרק לאחר מיכן יתאר את צימאונו העז לתורה במסגרת הקשה של ילדי טהראן ואיך הוא מאושר כשמוצא את הגמרא גיטין באיזה מושב 
שחונן פיני'ע הנער  גותנההמ מגלים טפח ,פרקי הוד מתקופת נערות קשה מאד לושהי יוכל להבין אהבת תורה שכזו? ששל המזרחי, מ

 היה אדם גדול ממש (כפי שמעיד עליו חברו הגר"י גליקסברג שליט"א).    12כי כבר בגיל  מראים בעלילש וליםגדנפש  בתעצומות
 הפרקים שיבואו לאחר מיכן, יהיו מימיו המאוחרים ממש, בו תהיה התמודדות אחרת לחלוטין, מול הגוף שכורע מסבל ויסורים ואינו מסוגל לנהל

 תמיד מנצחת הרוח הכבירה את הגוף הדווה.  את החיים בקצב אותו בחר, גם שם
וכך עד לרגע האחרון עלי אדמות לא משתנה צורת ההנהגה הקדושה של הרב זצוק"ל, כי עד לנשימה האחרונה של חייו הוא עבד ה' 

 . בשלימות
 רק לאחר מיכן, מפרק ו' יובאו פרקי החיים על פי הסדר. 
 דברים יובאו כפי שצריך, אמן כן יהי רצון.ובתפילה לבורא יתברך שישפיע סייעתא דשמיא שה

 חנוך חיים וינשטוק נ"י. 

 פרק א'

 עמידה ללא חת, על עקרונות היהדות! (נקודות אור מתקופה חשוכה)

 !לא יכרע ולא ישתחווהפיני'ע 

מחנה טהראן היה כור ההיתוך הראשוני בו הותכו נשמות הילדים האומללים, לקראת קבלת התואר המפוקפק "צבר" מכל שבעת המינים 
בהן נשתבחה ארץ ישראל לא נמצא פרי אחד שיהיה ראוי לייצג את גידולי ישראל, אף אותם ממונים מפוקפקים מבינים את ערך פירות 

ארץ וכמה עלובה העיסה שלהם שאינה ראויה להם, לכן לא בחרו באחד מהם שיתאר את פירות ישראל שמהווים סמל לשבחה של ה
טעום הביאוש שהצמיחו, מכל הפירות המהוללים נבחר כסמל שיח "הצבר" אטד קוצני שבעמל מפרך לאחר שמסירים את קוציו ניתן ל

 לא שולחים זאת בחדווה בידי מי שמנסה לקטוף אותם. הפראיים אינם משילים מעליהם את קוציהם א ומפריו העסיסי, אלא שפירותי

סמל זה משמש עדות נאמנה למהלך מחשבה מעוות של אותם מייסדים, כי יקום דור חדש שיהיה מחוספס מבחוץ, בלי כל גינוני דרך ארץ, 
ואר, הצלחתם הייתה עוקצניים וחצופים כלפי ההורים הסמכותיים של פעם, בשבילם היה זה מימוש חלום, פריקה מכל העבר המפ

מדהימה להחריד, כי פירותיהם הרוחניים קוצניים הם למגע, ספק רב אם יש שנהנים מהפרי הרך שבאטד הקוצני הישראלי (אם הוא בכלל 
 קיים).

רבות עמלו המדריכים כדי להתיך את נשמות הנערים האומללים שקיבלו בבתיהם חינוך יהודי תורני ואף החלשים שבהם מלאים היו 
וות כרימון, דוברים את השפה הגלותית שפת האידית שמהותה מקשרת עם העבר, אך מנהיגי הסוכנות [שאיש מהם לא נבחר] בחלו מצ

לתת לאותם נערים את החינוך הטבעי שלהם, הם החליטו לקחת את הנערים המרוסקים שעברו את כל קשיי השואה כשרובם חווים את 
ואמו נטבחים מול עיניו, כל רוחם מרוסקת הייתה בטלטול האין סופי בתנאי רעב וגלות  אותותיה על בשרם, לא אחד ראה את אביו

כשאיש אינו יודע מתי יגיעו אל המנוחה ואל הנחלה. האם לא טבעי היה ב"מחנה טהראן" לעשות מעשה כל שהו להקל עליהם את 
 הקשיים? 

ו לאמץ את אותם אומללים היו עושים את המעשה הנכון. אך כדי שיוכל ,אם היו נותנים לאנשי היהדות החרדית דריסת רגל במחנה
לאותם שלוחים לא קרואים לא ברור כלל אלמנטארי זה, להם תוכניות אחרות באמתחתם, הם יהיו בשר התותחים שלהם בדרך לשנות 

 את כל הווי הארץ ולצורך זה לא בוחלים בשום פעולה שתקרב אותם למטרה. 



 מסיפורי המגידד
 

3

נה, מיד הועמדו בניסיון הגדול, אוכל משביע מבשר פיגולים, מול מנות זעומות ומקוצצות של אוכל כשר כשהגיעו הילדים האומללים למח
לאלו שעמדו בגבורה עילאית על דעתם ודתם, חילולי שבת וניסיונות של קדושה וטהרה על כל צעד ושעל. קשה משאול היה גורלו של מי 

 י יום הצד שכנגד גודל והולך. שבחר בדרך האמת, וכך נפלו הנערים בזה אחר זה כשמד

, לזה לא התנגדו הילדים היקרים שלחמו בגבורה, כי לא הבינו את העוקץ המרושע שעמד אבל טיולים ברחבי הארץ ניתנו להם בשפע
מהקשיים הגדולים עמהם הם מתמודדים מידי יום. אך לא זאת בלבד, כוונתם  להסיח את דעתםמאחורי זה. מטרת הטיולים הייתה, 

ה'. בכל מקום  של ירושלים, מבצרם הרוחני של החרדים לדברהמחריד יופי הישובים והכפרים מול עונייה את להראותם קרית הייתה, העי
י ירושלים שדבקו בחיי תורה העוני המנוון של אנשוכתמונה מאזנת הבליטו את אדם שעמל בחקלאות מצליח בפרנסתו, הראו להם, 

 . אם רוצים להצליח בחיים אין טעם להשתלב בין אנשי ירושליםומצוות. מסר זה חלחל עמוק בלב, 

* 

באחד הטיולים שערכו הגיעה שעת המנחה, הילדים שעוד לא הושחתו חשו צורך להתפלל. הם ניצלו את שעת מנוחת המדריכים שנמנמו 
לה איך מהווה מזור ומרפא הילדים התמוגגו מדמעות בעת התפילה הצרופה, חשים כל מילה מהתפיבצל החורשה ונעמדו להתפלל. 

 לכאבם. 

בשבילם הקדיש הוא דבר גדול מאד, בכך חשו שעושים נחת להורים ויתר בני  את הקדיש,היתומים לומר כל לאחר התפילה נעמדו 
המשפחה הי"ד שנהרגו במיתות משונות על ידי אנטישמים שטבחו אותם על לא דבר, לב מי לא היה נרעד לשמוע את מנגינת הקדיש 

רת מתוך בכיות נוראות על ידי עשרות היתומים, גם ילדים קטנים מתחת לגיל המצוות נעמדו לומר את מילות הקדיש ברטט נאמ
 ובקדושה. 

כל עוד לא נאמרו מילות הקדיש העדיפו למלא את פיהם מים, אבל ברגע שנשמעה המנגינה הארוכה ברגע זה ניעורו המדריכים מרבצם, 
 תגדל ויתקדש שמיה רבא" ברגע זה קפצו מרבצם כאילו באו עליהם חיילי האויב. מפי עשרות ילדים ונערים "י

והלא ממנו שמו של בורא העולם, את  מילים שמגדילות ומפארות"יתגדל ויתקדש שמי רבא" היתכן? כאן מולם יאמרו המילים הקדושות 
 . יותר מכל שנואות עליהםמילים אלו  ,לברוח כה מנסים הם

 בתוכם ניעורה ברגעים אלו והרקיעה לשחקים. שנאת ה"עם הארץ" ש

 בקולם הגס. אותם רעי לב הרעימו  ?תפסיקו לומר קדיש! באיזה זכות אתם נעמדים לומר קדיש?צעקו בזעם אימים, מה אתם עושים?? "

טלם בחוזקה, חלק כשראו כי דבריהם נופלים על אוזניים ערלות, החליטו לפעול עם כל הכוח שבידם. הם תפסו את הילדים והחלו לטל
מהם נעצרו והפסיקו מאמירת הקדיש. אבל היו כמה מהם שהמשיכו לומר קדיש כאלו לא אירע דבר. דבר זה הצית את חמתם עד 
להשחית. הייתה זו ה"מטלית אדומה" שהונפה מול שור האצטדיון, הם הפליאו את מכותיהם בנערים בחמת רצח, עד שהגיבורים שבהם 

 מלומר. נעמדו מפוחדים ופסקו 

, המילים יצאו מפיו חתוכות ומדודות בבהירות, בלי להשים לב לכל המתרחש ע שרייבר'פיניהיחידי שלא כרע ולא השתחווה להם היה 
 .)שם מנהל מוסדות ויז'ניץ בבני ברק שהיה אחד הנוכחיםעדות הרה"ח ר' ברוך וולצ'ר זצ"ל ( מסביב, עד שסיים את הקדיש כולו

* 

על פיני'ע שרייבר במחנה הקליטה טהראן ואחרי כן במחנות המעבר בארץ, היה עליו להתמודד מול אחים טועים  ימים קשים מאד עברו
שזנחו את הדרך הישרה וניסו בכל דרך לשבות את הילדים והנערים הרכים שעברו את אימי השואה בחרם מצודתם, לא היה יום אחד 

בק על קיום דיני התורה במסירות נפש, רוב הנערים והילדים לא עמדו בלחצים שלא עבר התעללויות יחד עם חבריו, כאשר נאלצו להיא
 השונים ונטשו את הדרך, אך פיני'ע היה נחוש בדעתו, לא לוותר על מצוה אחת ואפילו על דקדוק דין מדרבנן. 

 . זצ"ל ינו הפקוחה של אביובכל אותה תקופה, לא שונתה דמותו מכפי שהיה בעת שהיה תחת ע פיני'עלמרות הצרות הרבות שעברו על 

החינוך המסור והמתמיד שקנה כל אותן שנים, חלחלו עמוק אל לבו. הוא למד במשך שנים אלו, כי אין הבדל איפה נמצאים, בכל מקום 
בנן, וגם מחויבים להיות, עבדי ה'. אין פשרות ואין הנחות, בפרט אחד מפרטי המצוות. אין חילוק בין אם המדובר במצוות דאורייתא או דר

 על מנהגי התורה יש להלחם. 

נפש עד כדי הכאה. אבל אין ספק כי אמירת "קדיש יתום" על הורים זה דבר נשגב ורם מעלה, אבל מעולם לא נאמר על זה דין מסירות 
 אין כאלו חילוקים. הוא מוכן למסור את נפשו, אפילו עבור אמירת קדיש יתום. אצל פיני'ע

רך דרכו, לעולם לא ויתר על מנהג אחד, אף על אותם הנראים כביכול דברים פעוטים, דברים שאדם דש הנהגה קטנה ששזורה לכל או
  בעקביו לדאבון הלב, אבל אצלו נצרבו על לוח הלב, ועל כן לא ויתר אפילו אם הדבר כרוך בסיכון.

       , מאבק עיקש מול שלוחי הסוכנות היהודית לחינוך יהודי.בשבוע הבא בעזהי"ת
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

, 583" רשומה המגיד מסיפורי -582 "אהו רשומה מספר" מחשבת מלאכת] "036888823[טלפון נוסף  5023מעתה ניתן להשיג ב"פרינטמייל" לצלצל *
 ₪. 30אג' לכל עמוד למזמין, יש ליצור מנוי ולרכוש שם ערך צבור  9בית ביום ו'. עלות גיליון בבקר המשלוח מגיע ל הזמנה עד יום ד'

 חנוך חיים וינשטוק נ"י 05041425w@gmail.com לקבל מייל זה נא ליצור קשר במייל
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  שבת שלוםם

  
 
 

  
 

 

  דבר העורך
 אלוקיך 'ה ִּכי ֵתֵצא ַלִּמְלָחָמה ַעל ֹאְיֶבי ּוְנָתנוֹ " פותחת הפרשה:

 ". ְּבָיֶד ְוָׁשִביָת ִׁשְביוֹ 
(הרי הפסוק  ונראה שקשה לבעל מדרש זה: הכלי יקרואומר 
ך לומר, אלא ודאי יהיה צר 'ונתנם' " (ביחיד)ונתנו" אומר)

בכלל אויביך הרבים שהזכיר שמדבר באויב אחד פרטי שהיה 
כבר ומי הוא זה ואיזו הוא, אין זה כי אם צר ואויב פנימי 
והוא שטן הוא יצה"ר המקטרג ביותר בשעת הסכנה 

" כי תצא למלחמה על אויביךוממשיך הכלי יקר: "במלחמה. 
הן אויב חיצוני  ,לשון רבים ודאי כלל בזה שני מיני אויבים -

 'ךיאויב'סכנה, כאן נאמר הן אויב פנימי המקטרג בשעת 
ודאי כלל  ,המורה על אויבים רבים (עם האות יו"ד) ביו"ד

אחד מהם יתן תחילה  -' ונתנו'החיצוני והפנימי יחד, ואמר 
אינו יכול  ,שאם אין יצרו נתון בידו תחילה ,וזה ודאי היצה"ר

לנצח אויב חיצוני זה כל זמן שהוא מלוכלך בחטא, ע"כ 
כי המלחמה שעם  ,כנגד אויביך הוצרך לפרש על אויביך

האדם צריך להיות  םאי כ ,היצה"ר אינה באה מלמעלה
יך נותנו ק, זהו שאמר סוף שה' אלהמתחיל וה' יגמור על ידו

ני נצוח יסוף היינו אחר כל המעשים שתעשה מעני ,בידך
 עכ"ל. ,ותחבולות נגד יצרך וה' ישלח עזרו לסוף

 אדם כי לרמוז, "ךאויב" על למלחמה תצא כי מדגישה התורה
 לעשות יכול והוא ידידו הוא הרע שיצר ,לפעמים חושב
 התורה באה לכן, ממנו להשתחרר יוכל - שיחפוץ ומתי, כרצונו
 לא, מלחמה הרע היצר עם תעשה לא אם כי, דע: להדגיש
והוא  לאדם וצמוד שדבוק אויב הוא כי ,ממנו להשתחרר תוכל
 .בטובתו שלא כורחו בעל במכשולות ומפילו אותו לופת בעצם
 הגנב של ידו את אזק השוטר. שוטר ידי על שנתפס לגנב משל
, והנה. השוק ברחוב עמו הלך וכך, יברח שלא בכדי שלו לידו
, יחד הולכים אנו, תדאג אל: אליו וקרא חברו את הגנב ראה
 להשתחרר תנסה: לו והציע בצחוק החבר פרץ. ידידים כמו
 ואינך ידו על תפוס אתה כי תיווכח, תצליח וכשלא, ממנו
, היצר של ברשתו שנתפס אחר, האדם כך. מרצונך עמו הולך
 את יקבל ואז, ממנו להשתחרר יוכל אם עצמו אתלבחון יכול

 .לאו אם, בידו הוא שבוי אם ביותר הטובה ההוכחה
 אם, כלומר, "ִּכי ֵתֵצא ַלִּמְלָחָמה ַעל ֹאְיֶבי" התורה כתבה כן על

: מהקב"ה ועזר הבטחה לך יש, ר"יצה נגד "לוחם"ה אתה תהיה
 ולא, "ְוָׁשִביָת ִׁשְביוֹ " תנצחו אתה - "ְּבָיֶד אלוקיך ה'ּוְנָתנֹו "
, "ִׁשְביוֹ " בגדר שבוי להיות צריך היה שהאדם ללמד, "אותו"

 להתגבר ומבקש ר"ביצה ונלחם השתדלות עושה כשאדםאך
 ,בידיו בויכש היצר את ומפיל היוצרות את הופך ה"הקב, עליו
 .מהעליונים שכוחו פ"אע

 בעבודת הדרכה לקבל 'איש חזון'ל שבא ישיבהבבן מעשה
 ממדרגתו שירד אדם רואים אם" ':איש החזון' לו אמר. השם
 ברגע נעשה לא זה כי לדעת יש, רעה לתרבות ויצא עול ופרק
 . "באמונה ירידה לכך קדמה אלא, אחד
 חזון'ל הודה. ווניםמכ הדברים מה כלפי ידע ולא הבחור שמע
 את לחברו שח, הגיע כאשר. בירושלים למקומו ונסע 'איש
 . הללו כדברים לו אמר מדוע פליאתו והביע, הרב דברי
 כך ואכן, פיו את ולשאול 'איש חזון'ה אל לשוב חברו לו הציע
 לשאול שתשוב ידעתי, 'איש חזון'ה לו אמר, משהגיע. עשה
 לאדם שמפריע פרט כל לע: לך אבאר ועתה, דברים של פשרן
 והבקשה האמונה ובכח, ישירות ה"מהקב ולבקש לגשת יש

 לקיום זוכים ואז, ר"היצה במלחמת לנצח ניתן ,ה"מהקב
 כוונתי וזאת, "ְּבָיֶד ְוָׁשִביָת ִׁשְביוֹ  אלוקיך ה'ּוְנָתנֹו " ההבטחה

 לעלות ותצליח התחזקות בעצמך תחדש פעם שבכל ,אליך
 אמכי"ר. .ולהתעלות

 
 
 

 

 
 

 

 

 

י ֵתֵצא     תוכן ענייני הפרשה - ּכִ
 .יד)-(כא, ידין הרוצה לקחת במלחמה שבויה לאשה  .א
 .כא)-(כא, טודין בן סורר ומורה  ,דיני הירושה והבכורה .ב
  נתלים ומצות קבורתם בכבוד. -הרוגי בית דין  .ג
 .(כב, ד)בהמתו למצות השבת אבידה ועזרה במשא לאיש ו .ד
 .(כב, ה)ת אשה, ולהיפך איסור לא ילבש גבר שמל .ה
 (כב, ח).מצות שלוח הקן ומצות מעקה  .ו
עבודה (כלאי בהמה  ,וכלאי זרעים כלאי הכרם איסור .ז

 .יא)-ט (כב, שעטנז -וכלאי בגדים  ,יחד) בהמותמיני י נבש
 .(כב, יב)מצות הטלת ציצית בכנפות הבגד  .ח
 מצות קדושין. .ט
 .כט)-(כב יגדיני המוציא שם רע על כלתו  .י
 יש האנוס בחטאו.איסור להענ .יא
 .ט)-(כג, באנשים האסורים להתחתן עם קהל ישראל  .יב
 .)למצרי הטוב הכרת( איסור לתעב גר אדומי ומצרי בדור ג' .יג
 .טו)-(כג, יהלכות נקיון וטהרה, בכך השכינה שורה בישראל  .יד
 איסור הסגרת עבד שברח מחו"ל, ואיסור אונאתו. .טו
 .יט)-ג, יח(כאיסור זנות, ואיסור הקרבת חילופי כלב, ואתנן  .טז
קבלת  (על המלווה)לתת ריבית, ואיסור  (על הלווה)איסור  .יז

 .כא)-(כג, כ ריבית מיהודי
 .כד)-(כג, כב תאחר בל-תשמור שפתיך מוצא נדרים, לקיים החיוב .יח
 .כו)-(כג, כהזכויות ואיסורי הפועל בעבודתו בשדה ובכרם  .יט
מצוה שלא יגרש אשתו אלא בגט. ולא יחזיר גרושתו  .כ

 ראשונה. בשנה אשתו לשמח ומצוה אחר,ל השנישא לאחר
 חפץ המשמש להכנת אוכל נפש.  -האיסור לקחת כמשכון  .כא
 .(כד, ז)דין גונב נפש  .כב
 .ט)-(כד, חאזהרה שלא לתלוש סימני צרעת  .כג
 איסור לשון הרע. -מצוה לזכור מעשה מרים  .כד
 .יג)-(כד, ידיני משכון בהלואה, ומצות השבתו בעת הצורך  .כה
 .טו)-ד, יד(כאיסור הלנת שכר שכיר  .כו
 איסור הטיית משפט. ו איסור קבלת עדות קרובים בבי"ד, .כז
 לעניים, וכן פרט ועוללות. -דיני שכחה בשדה ובכרם  .כח
 .ג)-(כה, אלא יוסיף  -דיני מלקות, ואיסור הכאת יהודי  .כט
 .כב)-(כה, יט איסור חסימת שור בדישו .ל
 .י)-(כה, הדיני יבום וחליצה  .לא
 מצות הצלת הנרדף, ותשלומי בושת. .לב
 .טז)-(כה, יגרמאות במשקל ובמידה  -יסור עוול במסחר א .לג
                                           .(כה, יז)זכירת מעשה עמלק, ומצות מחייתו  .לד

 
 

 
 

י" ֹכר ֶאת ּכִ יר... ַהּבְ י לוֹ  ָלֶתת ַיּכִ ַנִים ּפִ   כא, יז)( "ׁשְ
 בשם ו'? בדרך רמז כתבואות  חסר "ְּבֹכר" כתוב מדוע
 שערכן אותיות שלוש , ישנן'ב-הא' אותיות שבכל ל"האריז
אות מ כפול 'כ ,א'אות מ כפול הוא 'ב :הקודמת מהאות כפול

 לרמז כדי 'ו כתוב לא ולכן .בכר ק', אותיותאות מ כפול 'ר ,י'
 'ו כתוב היה ואם ,שניים פי מקבל שהבכור אלו אותיות י"ע

       .בזה נרמז היה לא

 בס"ד

 זשע"ת ו'  אלול                     זצ"ל הרה"ג יעקב אדלשטייןהעלון מוקדש לע"נ                 'זשנה   325עלון מס' 

י ֵתֵצא ּכִ
 ב' וםערך בינש 445 שיעורנעסוק בתוכן  בעלון

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

 .זצ"ל אדלשטיין יעקב רבי



 

 

לְ " י ֵתֵצא ַלּמִ  אלוקיך ה'ָחָמה ַעל ֹאְיֶביָך ּוְנָתנֹו ּכִ
ְביוֹ  ִביָת ׁשִ ָיֶדָך ְוׁשָ  )כא, י( "ּבְ

 טוב מה בעתו דבר, התשובה חודש - אלול בחודש בהיותנו
 מבואר תצא, אשר כי - בפרשתנו הראשון בפסוק לפתוח

 על, זה בפסוק ה"הקב לנו שרמז הקדושים הספרים בכל
 כנגד להילחם למישרא אחד כל שצריך הגדולה המלחמה

 רבי האלקי התנא של במאמרו הדבר ומקור. הרע היצר
 תצא כי" :)ד טור נח דף תצא כי( חדש בזוהר יוחאי בר שמעון

 למלחמה תצא כי... פתח שמעון רבי. "אויביך על למלחמה
 בדברי כנגדו לצאת צריכים שאנו ,הרע יצר זהו, אויביך על

 ונתנו, שנאמר כמו האדם ביד ימסר ואז, עמו להילחם תורה
 ".שביו ושבית בידך אלקיך' ה

ימים  30, דהיינו ישנן 30" בגמטריה עולה כייובדרך רמז "
בחודש אלול, בו על האדם לשנס מותניו ולצאת למלחמת 

 ".בידך אלקיך' ה ונתנו" -היצר, ואז הקב"ה מסייע לאדם 
 

 
 

ְלָחָמה" י ֵתֵצא ַלּמִ  ה'ּוְנָתנֹו  (אז), (כנגד היצר) "ּכִ
ָיֶדךָ  וקיךאל  )כא, י(" ּבְ
 מרן של הקדושים דבריו היטב לשנן נעים ומה טוב מה הנה
 לכל נפלא חיזוק שהם", משה תורת"ב ע"זי" סופר חתם"ה

, הרע היצר עם להילחם אוותה נפשו אשר מישראל אחד
 כי נאמנה שידע, עליו להתגבר בכוחו שאין מרגיש הוא אבל

 חורמה מלחמתל לצאת רק היא ,המוטלת עלינו העבודה
 הבטחת בנו שתתקיים מובטח כבר ואז, הרע היצר כנגד

 הדברים והנה". שביו ושבית בידיך אלקיך' ה ונתנו: "הכתוב
 לי אני אין אם :)ד"מי א"פ( דאבות בפרקי כתוב :קדשו בלשון

 הנה. אימתי" עכשיו לא ואם, אני מה לעצמי וכשאני לי מי
, ]יום בכל עליו מתגבר אדם של יצרו:) ל קידושין[( ל"חז אמרו

 לא כי ,אדם יחשוב והנה, לו יכול לא עוזרו ה"הקב אלמלא
 כח צריך אשר - יצרו לכבוש הרע היצר עם למלחמה יצא

 את הכובש[' וכו גבור איזהו) א"מ ד"פ אבות( כדאמרו, וגבורה
, לזה התפעלות שום יעשה לא ]כי לחשוב יטעה זה ולפי, יצרו
 .הלזו הגדולה מלחמתו חםויל יעזרהו כי' בה יבטח רק

 יהיה לא לעולם - כן שחושב מי כי, הוא כן לא האמת אבל
 ולכבוש תמיד ללחום האדם שצריך רק, תחתיו נכנע שונאו
 וכבר, יסייעו משמים והשאר, בטבעו ובאפשרו בכוחו יצרו
 ותחילה, לו מן השמים מסייעין לטהר הבא :.)קד שבת( אמרו
 ע"כ.. אותו מסייעין כך ואחר לטהר לבוא האדם צריך

 

 ...תמורהההזובח את יצרו ו
כל אמר רבי יהושע בן לוי:  :(מג:)אומרת הגמרא סנהדרין 

(שלאחד שיצרו הסיתו לחטוא הוא הורגו  הזובח את יצרו
ומתודה עליו, מעלה עליו הכתוב כאילו כיבדו ושב בתשובה) 

 . להקדוש ברוך הוא בשני עולמים, העולם הזה והעולם הבא
הוא  ,דבמה שהרג את יצרו שלא יחטא להבא: המהרש"אר [ומבא

דה הוא וובמה שהתו .מכבד את הקדוש ברוך הוא בעולם הזה
שעל ידי זה יש לו חלק לעולם הבא כמבואר  ,מכבדו לעולם הבא

מבאר שבזה שכובש את  'עיון יעקב'. וב)מהרש"א(במשנה להלן. 
שעל ידי  ,ודה הוא טוב לבריותוהוא טוב לשמים ובזה שמת ,יצרו

כן הוא מחזירן למוטב שמראה דרך לשבים, ונמצא מכבד את 
  .]הקדוש ברוך בעולם הזה ובעולם הבא

" [משני הנוני"ם אנו דורשים: יכבדננידכתיב "זובח תודה 
 שני כיבודים]. 

ואמר רבי יהושע בן לוי: בזמן שבית המקדש קיים, אדם 
נחה, שכר מ )הקריב(. בידו )בלבד( מקריב עולה, שכר עולה

 . בידו )בלבד( מנחה
 אבל מי שדעתו שפלה, מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב

זבחי " :)יט ,תהלים נא(שנאמר  כל הקרבנות כולן! ]את[
 " ["זבחי" משמע לשון רבים]. ים רוח נשברהקאל

ביאור הדבר על פי מה שפירש רבינו יונה : המהרש"א[ואומר 
הוא  ,ה וניתוחהשבראות האדם משפט העול ,בטעם הקרבנות

נותן אל לבו שכך היה ראוי לעשות לו ומתוך כך נכנע לבבו ושב 
ורפא לו, אם כן כל תכלית הקרבנות לבא לידי הכנעה, ומי שדעתו 

 . ])הרי"ף בעין יעקב(אין לו צורך בכל הקרבנות  ,שפלה
לב נשבר " )שם( ולא עוד אלא שאין תפלתו נמאסת שנאמר

  .)ן דרכך לבזותושאי(" ים לא תבזהקונדכה, אל
 

 
 

 ימי רצון –חודש אלול 
 ח)"קל כלל ראש( 'אדם חיי' ובספר, אלול בחודש עומדים אנו
 תשובתו שמקובל, יותר ומוכן מובחר הוא אלול חודש" :כתב

 מעת רצון ימי הם אלו שימים לפי, השנה ימות משאר
 ז"בי הלוחות ונשתברו בעגל ישראל שכשחטאו. לעם נבחרנו
 ה"הקב לו ואמר, והתפלל בהר משה עלה זה ואחר, בתמוז
 בראש עלה ואז, שניות לוחות לו ליתן ונתרצה לך פסל

. כפרה גמר שהיה כיפור יום עד שם ונשתהה אלול חודש
 אותם כל נוהגים היו ישראל, 'אליהו דבי תנא'ב ואיתא
 ,בתשרי י' דהיינו ,שבכולם אחרון ויום, ותענית צום הימים
 לכפרה הכיפורים יום נקבע ולפיכך, ניתבתע ולנו תענית גזרו

 שנה בכל לכן, מאז רצון ימי אלו ימים שהיו ולפי. לעולם
 ".רצון ימי והם למעלה הרחמים עוד מתעורר ושנה
הימים  40. 120 יום ושהה בו, להר עלה רבינו משה

 וארבעים, ראשונות לוחות לקבל בשביל היו הראשונים
 וארבעים ,העגל חטא מחמת בכעס היו האמצעיים
 לישראל ה"הקב נתרצה שבהם, רצון ימי היו האחרונים

 רבינו למשה אמרובסיומם , העגל חטא על להם ומחל
 אלול חודש שמראש יום הארבעים הם ואלו, כדברך סלחתי

 לכן, רצון ימי האלו הימים שהיו ומאחר, הכיפורים יום עד
 .   רצון ימי של ההשפעה בהם חוזרת שנה בכל
 חוזרת המועדות בכל כי ,מובא בספר דרך ה')(כ שידוע כמו

, חירותנו זמן הפסח בחג וכגון, הזמן אותו של ההשפעה
 השבועות ובחג, הרע מיצר חירות של ההשפעה בו חוזרת

 ובחג, בתורה הצלחה של ההשפעה חוזרת תורתנו מתן זמן
 גם כך, שמחה של ההשפעה חוזרת שמחתנו זמן - הסוכות

 מן ורצון רחמים של ההשפעה רתחוז שנה בכל האלול בימי
 גבוהות למדרגות ולזכות בהם להתעלות ואפשר, השמים

בהם ש יום הארבעים באותם היה כן כי, השנה מכל יותר
 על להם ומחל לישראל נתרצה ה"שהקב, להר משה עלה
 כלל אלא, העונש יתבטלש רק לא היינו וריצוי, העגל חטא

  .וםלמק רצויים ונעשו, במדרגתם התעלו ישראל
 יותר ;התורה עסק הוא הראשון הדבר? המדרגות הם ומה
, בתפילה וכן. השנה בכל מאשר באלול מתמיד להיות קל

 קל יותר, טובות במידות וכן. בתפילה לכוון קל יותר
 תמיד חיוב יש, שמים וביראת, טובות במידות להתעלות
, שמים ביראת מדרגות הרבה ויש, שמים יראת להוסיף
 . רצון ימי שהם מפני, בזה להתעלות לק יותר ובאלול

 ]269[מתוך דרכי חיזוק 



 

 

 - ושותק ובזיונו חרפתו השומע אדם: אומר ל"ז י"הארר
  להיות והופך תעניות אלף שצם מאדם יותר גבוההמעלתו
 .ה"הקב של אהובו

(איוב " ֹּתֶלה ֶאֶרץ ַעל ְּבִליָמה": .)מסכת חולין פט(חז"ל אומרים 
 בשעת עצמו שבולם מי על אלא, מתקיים העולם אין - )כו, ז

 על צדיקים עשו ותעניות צומות כמה. ל"חז קובעים, מריבה
 אחד ברגע, ואתה? בחייהם שעברו קל עוון על לכפר מנת
 כל את כליל ולבטל למחוק יכול ,ובלימה שתיקה של קטן

 !מידותיך על שתעביר ידי על עוונותיך
 ועלינו א יבואבו הדין יום, השנה לראש הולך וקרב הזמן

 יש לעיתים כי ,לדעת יש אך. במשפט להצליח זכויות להביא
 לנו מגלים זה רגע. קטן אחד ברגע בדין וזוכה עולמו הקונה

 - מידותיו על המעביר כל: רבא אמר: "בתלמוד רבותינו
 ". פשעיו כל על לו מעבירין
, בלבד אחת פעם, שכילנ אם, הרבים עוונותה כל למרות
 הנאמרות ומילים לביזיונות להגיב ולא נוותימיד על להתגבר

 ! כליל ימחקו ונעוונותי כל - לו
: זאת לנו ימחיש אשר, בלונדון שאירע מדהים מעשה לפנינו

 באחת להיבחן הלך, החרדיות המשפחות לאחת טוב בחור"
 .  לונדון, מגוריו בעיר הגדולות הישיבות

 אשרהזו  הגדולה מהישיבה חלק להיות חלם הוא חייו כל
 . לומדיה בין ולהימנות עבר בכל יצא שמה
, אופיו את שבדקו הישיבה רבני אצל לבחינה ניגש הוא

 . הלימודית רמתו את ואף הבחור של תכונותיו, מידותיו
 בעל בנער מדובר כי, "הרבנים כל אחד פה אמרו", ספק אין"

 רמה מבחינת אך, מיוחדת שמיים ויראת נפלאות מידות
, כן על, לישיבתנו הנדרשת ברמה עומד הוא אין ,לימודית
 ". לו המתאימה ברמה ישיבה שיחפש מוטב, לטובתו
 את עבר לא התלמיד כי ,הודעה נשלחה הנער של לביתו
 לו מאחלים הם וכי, מצוין בחור היותו למרות הקבלה מבחן

 .  הדרך בהמשך הצלחה
 חייו כל. השלילית התשובה את לקבל סירב ,הבחור של אביו
 בעלת מפוארת בישיבה ילמד דרכו ממשיך, שבנו םחלהוא
 ,בעצמו לישיבה ללכת הוא החליט, כן על, שכזה עולמי שם
 . לישיבה בנו את יקבלו כי להשפיע מנת על
 שמו אשר, הישיבה ראש. הבוקר לימוד סדר בתחילת זה היה
 בספסלים יושבים כשמולו, במזרח ישב, אירופה ברחבי יצא
 כולם, רבים לאברכים בנוסף, צעירים בחורים ותרעש

 נכנס, ואז. הרועש המדרש בבית והתעלות במרץ לומדים
 .  הישיבה ראש את וחיפש המדרש לבית בסערה האב

   ולא שעבר בשבוע פה שנבחן... הבחור של אביו אני"
 האב אמר", לרמה מתאים הוא שאין בטענה ,לקבלו רציתם
 מבקש אני. "הישיבה במכתב אוחז כשהוא הישיבהלראש
 . בתקיפות האב אמר", לישיבה לקבלותוקף בכל
 נעים בחיוך לאביו פנה, המדובר בבחור שנזכר הישיבה ראש

 רבים אין אשר ומיוחד מצוין בחור הינו בנו כי ,לאב והסביר
 הלימודית והרמה מאחר אך, ארץ ודרך במידותכמוהו

 מסתדר אחד כל לא אשר - ביותר גבוהה הינה זו בישיבה
 כדאי אין כי ,הוחלט הרבנים כאן שערכו מבחן פי עלו, איתה
 ויתעלה בה שיצליח בישיבה להיות שיוכל כדי וזאת, לשלבו
 את באמת רצה לא שכנראה, האב. גדול חכם תלמיד להיות
 האישי חלומו את להגשים חיפש אלא, בנו של טובתו
 להתפאר מנת על, עולמי שם בעל למקום בנואת להכניס

 דבריו עם הסכים לא, שכזו מפוארת ישיבהב לומד שבנו בכך
 .  רב בזעם להתמלא והחל הישיבהראש של
 ראש על קולות בקולי לצעוק האב החל, פעמיים לחשוב בלי

 משתמש כשהוא, ואברכים בחורים מאות לעיני הישיבה

 מי... בכלל ישיבה ראש לא אתה. "והשפלות גנאי בדברי
 ?! בני" את תקבל שלא בכלל אתה

, האב את לראות נדהמו כולם. המדרש בבית שלךהס הו
 אשר, הישיבה בראש ומזלזל נוזף ,פשוט יהודי הינו אשר
, בתורה עצום גאון, באירופה הישיבות ראשי מגדולי הינו
 .שמים וירא צדיק
 המשיך אשר ,הזועם האב של בעיניו הביט הישיבה ראש
 . מאומה להגיב בלא ושתק, גנאי בדברי הרף ללא בו לזלזל

 להשתיקו מנת על ,האב לעבר לרוץ החלו רבים בחורים
 להם וסימן אותם עצר הישיבה ראש אך, מהמקום ולסלקו

 באב בתדהמה להביט המשיכו כולם. לזירה להתקרב לא
 אם: "הישיבה ראש על ולצעוק לאיים הממשיך ,המשתולל

 "...לך אעשה מה יודע אינך, לישיבה בני את תקבלו לא
 שוב ,הישיבה ראש אך, האב את לעצור שוב ניסו הבחורים

 . להתערב שלא להם מסמן
 כיצד הישיבה מראש מאלף שיעור וקיבלו כולם עמדו

 ,מהשורה פשוט אדם כאשר, שכזה מביישנסיון ב מתנהגים
 . תלמידיך כולם אשר, בחורים מאות לעיני אותך מבייש
אך , הישיבה בראש להטיח דברים קשים המשיך האב

, לו עונה לא הישיבה שראש מכך , ונדהםפליאתו היתה רבה
, כולם. זעם בחמת המקום את עזב ,שניות מספר ולאחר
 .  הישיבה ראש כעת יעשה מה לראות הביטו, דופן יוצא ללא
 אשר האברכים אחד אל ניגש, ממקומו קם הישיבה ראש
 כל לעיני לו ואמר, בילדים להיפקד זכה לא רבות שנים
 הזכויות כל את לך עבירמ הריני: "בדממה שעמד הקהל

. ושתקתי כעת לי שאירע הגדול והביזיון מהפגיעה שקיבלתי
". זכר בבן השנה שתיפקד רצון יהי - השתיקה שכר זכותוב

 ,הטוב והכרת תודה של ודמעה ונרגש המום היה האברך
 שעבר הזה הגדול הביזיון שכל האמין לא הוא. מעיניו זלגה
 . זכר בבן שיפקד ילבשב, בשבילו עשה הוא, הישיבה ראש
 מאלף שיעור איזה, עוצמה איזו, אצילות איזו. נדהמו כולם
 . הבחורים כל כעת ראו

 וזאת להגיע אמורה הטובה שהבשורה ,ידעה כולה הישיבה
 עניין רק זה כי וידעו, להיפקד זכו שלא רבות שנים לאחר
 בדיוק חודשים תשעה לאחר. אירע אכן הדברו זמן של

 לבנו המילה ברית את ,עם ברוב אברך ואות ערך ,מהאירוע
 ראשאחר מאשר  לא... כמובן היה הסנדק כאשר, בכורו

 . הישיבה
 זכותאשר, הישיבה לראש הטוב הכרת עם מרגשת כזו ברית

 .   אברך לאותו ישועה ההביא, והקשה העצומה שתיקתו
 על רבות זכויות צריכים, בכלל פשוט לא השנה בראש הדין
 האדם יכול ,אחד קל ברגע לעיתים אך ,בדין להצליח מנת

 כל? "כיצד, עוונותיו כל על לו שימחלו להביא לידי כך
 אחד רגע ,"פשעיו כל על לו מעבירין - מידותיו על המעביר

 בשמים ומיד, התגברות של רגע, הקושי כל עם, בלימה של
 הכל שכעת כיוון ,העוונות כל את לך למחוק מחליטים
 .זה בביזיון לך התכפר

שראוי שכל אחד ירגיל  (מתוך ליקוטי תפילות)נסיים בתפילה ו
ְוַזֵּכִני ַלֲעבד אֹוְת ְּבִׂשְמָחה ָתִמיד, ְוָעְזֵרִני "את לשונו לומר: 

ִלְהיֹות ִמן שאם אבוא לידי נסיון של עלבון, אזכה לעמוד בו ו
יִבים, ַהֶּנֱעָלִבים ְוֵאיָנם עֹוְלִבים, ׁשֹוְמִעים ֶחְרָּפָתם ְוֵאיָנם ְמׁשִ 

עֹוִׂשים ֵמַאֲהָבה ּוְׂשֵמִחים ְּבִיּסּוִרים, ְוָחֵּננּו ֵמִאְּת ָחְכָמה ִּביָנה 
ָוַדַעת ְוִנְזֶּכה ֻּכָּלנּו ִלְלמד ּתֹוָרְת ַהְּקדֹוָׁשה ִלְׁשָמּה ָּתִמיד, ְוָנׁשּוב 

ְוִנְזֶּכה ֵאֶלי ֶּבֱאֶמת, ְוַתְׁשִּפיַע ָעֵלינּו ַרב ְּבָרכֹות ִמְּמקֹור ַהְּבָרכֹות 
ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנ ֶּבֱאֶמת ָּכל ְיֵמי ַחֵּיינּו, ֲאַנְחנּו ְוַזְרֵענּו ְוָכל ַעְּמ 

 .ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם ָאֵמן ֶסָלה"

 סיפור מדהים – "ָמה ֹּתֶלה ֶאֶרץ ַעל ְּבִלי"



 

 

 "בן אדם מה לך נרדם קום קרא בתחנונים"
 הרחמים חודש, אלול חודשמ שילש כמעט! יקרים קוראים

 .  גמרונ עבר כבר והסליחות
 לכם התרחש אשר כל כי ,זכרו! מאוחר יהיה טרם עורו עורו
, השנה ראש והוא ומיוחד אחד ביום נגזר האחרונה בשנה
 בכוחו ניתן, בחודש אלול -כעת  המעשים שיפור כל כי, זכרו

 או חולה האחרונה בשנה שהיה מי ואף, העתיד את לשנות
, קשהבב הכל לשנות יכול - נפשב או ממוןב, בגוף מיוסר
 !   עכשיו - ומעשים טוביםצדקה  ,תשובה,תחינה
 שנים מספר כי א"שליט בידרמן אלימלך' ר, צ"הגה מספר
, ביותר קר חורף ישראל בארץ שרר, המדינה קום לאחר
 .  רבות שנים מזה ישראל ארץ ידעה לא כמוהו
 אחד מקרה. העז הקור עקב ,והתקררו הצטננו רבים אנשים
 נשוי היה אשר, צעיר אברך כאשר ,אירע דופן יוצא שהיה
, רגיל היה לא הצינון. הקשה מהקור הוא אף הצטנן, טרי

 .  עצום סבל הרגיש והוא הדרדר מצבו
 שלו הריאות כי ,הרופאים לו הודיעו ,מקיפות בדיקות לאחר
 ריאות בדלקת נתקף הוא וכי הקור גל בעקבות קשה נפגעו
 לתפקד יכולת בלא מיטתו על שכב הוא. ומסוכנת קשה

 מתפללים של רב ציבור בעוד, נורא סבל סובל כשהוא
 .  והחלמתו לרפואתו מעתיר
 נפטר ימים מספר שלאחר עד, מצבו הדרדר ליום מיום

 למשמע האנשים כל את פקד ,רב וזעזוע הלם. האברך
 את לבנות החל שרק ,לימים צעיר אברך .הקשה הבשורה

 .  העז הקור עקב נפטר ,ביתו
 ראו כי ,ומשפחתם לבניהם מוסר לתת בכך שראו כאלו היו
 על שמרו לכן, הקור בעקבות זה יקר לאברך אירע מה

 . הקר מהחורף עצמכם
(ראש  זצ"ל ץ'שמואלבי חיים רבי, הגדול הגאון כשהגיע

 מרננים הכל כי ,שמע הרב, האברך את להספיד ישיבת מיר)
 לקהל הוא פנה, לכן, האברך את שהרג הוא העז הקור כי

 מהקור נפטר האברך כי חושבים רבים: "בהספד ואמר הרחב
 כבר הוא, נכון זה אין כי לכם דעו אך, שבט חודש של הקשה
 הוא ואז". השנה בראש ראשו על קפחה כשהשמשנפטר

 קור מסכנות ולהישמר להיזהר שיש, אמת: "דבריו הסביר
 כבר, השנה במשך המתרחש כל כי ,לדעת יש אך, וכדומה

 בורא את משכנעים היינו ואילו השנה ראש ביום ונקבע נגזר
, המעשים שיפור ידי על - השנה וראש אלול בחודש עולם
 ". מתרחשת היתה לא הצרה - תשובה ועשיית קבלות קבלת
 בשנהלבאי עולם  להתרחש עתיד מה יודע מי! חברים
 ומי ישלו מי? יחיה ומי ימות מי? ישפל ומי ירום מי? "הבאה
 חודש של באמצעו, כעת? בקיצו" לא ומי בקיצו מי? יתייסר

וקורא לנו בזרועות  הרחמים אב אבינו אלינו פונה, זה יקר
 ומקטרגים עומדים השנה במשך שעשיתם העוונות: פתוחות
 אם, זה בחודש אליכם קרוב אני כשנמצא, כעת אך, עליכם

 את ותשנו תתחזקו, אליי תתקרבו, אליי תפנו רק אבל, רק
 רק אבל, הכל על ואסלח שאמחל לכם מבטיח אני, מעשיכם

 לזמן הנותן היצר ברשת תפלו אל, בבקשה, משהותעשו
 רוצה אני גם. בניי תתעוררו, שלכם בפתח הדין יום. לעבור
 פרנסה שנה, בריאות של שנה, זיווגים של שנה לכם להביא
 בימים שמשקיע מי כי, משהו עכשיו תעשו אז, ובשפע טובה

 !   השנה" כל ליהנות כך אחר זוכה - אלול של הללו הקדושים
 תלמידו עם' איש חזון'ה מרן ישב ,הימים באחד כי ,מספרים
 שהחל זבוב הגיע, לפתע. הקדושה בתורה עוסקים כשהם

 . בלימודם להם ולהפריע שלוותם את להטריד

 חוזר, בשלו הזבוב אך, ולגרשו בידו לנופף התלמיד ניסה מיד
 להפריע ממשיך שהזבוב התלמיד כשראה. להפריע ומנסה
 בכל ולסלקו לקום' איש חזון'ה של כבודו מפני החליט, להם
 תתאמץ אל: "באומרו אותו ועצר איש החזון זאת ראה. הכח

 כי שנינו על נגזר שעבר השנה בראש שכבר מפני, תלמידי
 שתנסה וכמה. לנו ויפריע הזבוב יבוא ,בדיוק זה ברגע

 בראש נקבע רשכב מפני, זאת לשווא - זכור, מפה להוציאו
 בדיוק רגע ובאיזה בחדר הזבוב ישהה רגעים כמה ,השנה
 ". השנה בראש ונקבע נגזר הכל כי, יצא

 את עצמכם תחילה ואח"כ את בני עוררו, יקרים אחים
 עצמכם על וקבלו במעשיכם פשפשו ,ומשפחתכם ביתכם
 'ה כך ובוודאי, להסתיים העומד אלול לחודש טובות קבלות
 טובה לשנה הי רצון שנכתב ונחתםוי ...ועלינעליכם ו ירחם

  ! ומבורכת
 

 
 

 עצות לזכות בדין 
 להתחזק -ל "זצ לווינשטיין יחזקאל רבי הצדיק כתב .11

 (כי השנה של האחרונות השבתות שתי בשמירת במיוחד
 ובפרט, ןוהלכותיה ןפרטיה כל על וילך) -ניצבים , תבוא

 תשבתו ולכבד, כלל חול דברי לדבר שלא בהם להחמיר
 שלא חומרות ןבה ולהוסיף מהרגיל מיוחד באופן הללו
 . השנה במשךבהן  ונהג

 על ואפילו, הבריות על המרחם: "'יושר לקט'ה כותב .2
 אותו וכותבים מהשמיים עליו מרחמים - חיים בעלי

 ."צדיקים של בספרן
 

 

 
 

 התורה   בברכת   
 ברינה             רון    

 

 [משלי טז, א] "י ֵלב ּומה' ַמֲעֵנה ָלׁשֹוןְלָאָדם ַמַעְרכֵ "        
 

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

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

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

        
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3828752-050 -בסלולרי  ולתרומותלהקדשות  ,להזמנות
 Ronbarina@gmail.com:ילאו במי

 השרון רמת 2 קוצרה' רח: כתובת

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

 לרפואת: 
 הרב מאיר נסים בן כמסאנה שליט"א  

              : הדסה בת מרים יהודה בן אסתר
 ית : אורטל בת גליתיעקב ישראל בן גל

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

 השרה בת רבקה : שרה תהילה בת חנ
  פיבי בת חביבה בן חמואברהם בן אנט : 

 רחל בת נוארה: נורית בת רחל 

 לזרע של קימא:
 יהודה יחזקאל יוסף בן רחל מרים

 למה בן לאהאהרן בן צילה: נפתלי ש
 : מיטל בת לולו שושנה רייזל בת מינה

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

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

 יעל ברכה בת אביגיל
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 מה הקשר בין יוסף הצדיק לפרשת כי תצא? חידה:
 (כא', י') לוקיך בידך-ך ונתנו ה' איאויב למלחמה עלכי תצא 

 לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. רש"י:
 אך מה היא העצה ליציאה למלחמה כנגד היצר?

יוסף זכה להתגבר על יצר הרע בזכות דמות התשובה היא: 
(סוטה לו', דיוקן אביו שהייתה מול עיניו כדאיתא בגמרא 

באותה שעה באתה דיוקנו  ותתפשהו בבגדו לאמר... :ב')
יוסף עתידין אחיך  :אמר לו ,של אביו ונראתה לו בחלון

שיכתבו על אבני אפוד ואתה ביניהם רצונך שימחה שמך 
ורועה זונות ) משלי כט(דכתיב  ?מביניהם ותקרא רועה זונות

  ...ותשב באיתן קשתו) בראשית מט(יאבד הון מיד 
העצה לנצח את מכאן ש: זיע"א אומר המהר"ץ בריסק

היצר הרע היא ע"י שישים מול עיניו תמיד את דמות אביו 
  – לדברנפלא רמז הרב ומוסיף  .כיוסף הצדיק

נתנו 'וכך תזכה ל ביךאורת צצייר תמיך יל כר"ת  'אתצ יכ'
 מתוק מדבש!'   לוקיך בידיך-ה' א

***** 
 (כב', ח') כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך

צד צריך לברך? כך שנו רבותינו בית חדש כי הבונה :מובא במדרש
 הבונה בית חדש צריך לברך שהחיינו כדי לעשות נחת רוח ליוצרו.

חדש כיצד צריך ויש לשאול: מדוע נאמר הבונה בית 
 הבונה בית חדש צריך לברך וכו'... לו לומרהיה  ?רךלב

מצוות על האדם לעשותן כדי הרי בכל הועוד יש לשאול 
 נחת רוח ליוצרו ומה הרבותא בבית חדש?לעשות 

' זיע"א: המדרש שואל בתמיהה: כתב סופר'המסביר נפלא 
ועל זה עונה המדרש: אם כיצד שייך לברך על דבר חומרי? 

מצוות  בו האדם יקייםלית הבית החדש היא על מנת שתכ
 ,ועד לחכמים להכנסת אורחים בית המעקה ומזוזה ושיהי

על בית כזה ראוי לברך שהחיינו ש כיו"ב הרי לתורה ועוד
 מתוק מדבש!  צרו...וח ליוכדי לעשות נחת ר

***** 
לוקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך -י ה' אכ

 טו') ... (כג',לפניך
ויביך אלתת והצילך ל ל:רמז לחודש אלויש בפסוק זה 

 .פניך ר"ת אלולל
עבודה זרה (: מובא בגמרא להוסיף רעיון נוסף בס"דוחשבנו 

כל העושה  ואל בר נחמני אמר רבי יונתן: אמר רב שמ)ה' א'
והולכת לפניו לעולם  מצוה אחת בעולם הזה, מקדמתו

וכל  יאספך. וכבוד ה'והלך לפניך צדקך הבא, שנאמר 
 לפפתו ומוליכתו ליום הדין, שנאמרהעובר עבירה אחת, מ

 .ילפתו ארחות דרכם
מדוע המצווה הולכת לפני האדם ואילו העבירה אחריו? 
משל לאדם שבאו לעצור אותו על פשע מסוים השוטרים 
מוליכים אותו אל תא המעצר כאשר השוטר הולך אחריו 

 הפיס והולך כדי שלא יברח. מצד שני אדם שזכה בפעל

 8545521-04-פקס    B@Hadera.muni.il-Baruch לתגובות במייל:   3137617-305להקדשה: 

  תשע"ז פרשת כי תצא

 136גיליון  - שנה שלישית

בס"ד

 188.335  –  כניסת השבת
 19.41 –יציאת השבת 

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

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

 !!!!נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה

עת אולגההכנסת "בית יוסף" גב

ליח הולך לפניו להראות הש ,עם שליח לקבל את הפרס
ש יברח? משום ילמה הוא לא חושש שהאו .את הדרך לו

 לא בורחים לשום מקום...שכשהולכים לקבל פרס 
עבירה הולכת אחרי האדם כדי  ,באוכך גם בעולם ה

ומלאכי המצוות  (למרות ששם אין לאן לברוח) ברחשלא י
 קבל שכר.ך ללהראות לו את הדרהולכים לפניו 
עבירה תלך לפני האדם? יקרה שמתי  :וכעת לסוכריה
כאשר האדם חזר עליה בתשובה מתוך  :התשובה היא

ת זדונות לזכויות ככי תשובה מאהבה הופ ,אהבה
למלאך של מצווה  כהעבירה כעת הפ הוממילא אות

 .והיא כעת עוברת ללכת לפניו
ר"ת  'אויביך לפניךתת לו'להצילך מר הכתוב ואוזה ש

אלול כי ע"י תשובה מאהבה בחודש אלול אנו יכול 
ות שעשינו בראו מהעבירויבים שלנו שנר את האילהעב

ונהפוך אותם  הע"י שנשוב בתשובה מאהבכו לפנינו לשי
 מתוק מדבש!.   למלאכים של מצוות

 
 אמילתא דבדיחות תא מעצרן ייובענ

,הספר במהלך סיור עבודה הועלה נושא תקצוב בתי
תקציב לבתי ' 'ומה עם אין תקציב 'לצערנוענו השרים 

ף האחרון היה שיפוץ בתי יהסע ' 'אין תקציב'החולים
 ₪' חמישים מיליון' ' אמרו השריםכמה צריך?' ,הסוהר

 .הסכימו פה אחד 'רמאוש בעיה,אין '
, את שאר תראה'שואל אזרח תמים  'מה נשתנה?'

קרוב  סוהרלבית  הדברים לא בטוח שנצטרך אבל
 לוודאי נצטרך להגיע לכן שם חייבים להשקיע...

***** 

 (כא', י') לוקיך בידך-ך ונתנו ה' איאויב על כי תצא למלחמה

 לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. רש"י:
 כיצד מתגברים על היצר הרע?

ר צישהאדם מטבעו לא יכול לנצח את ה היא אמתה
 'ה עוזרו אינו יכול לו"הקב אאלמל'ל "הרע וכדברי חז

לעשות  שעליךאלא שבאה התורה ומנחה אותנו כל מה 
 ואם אמתינפש ועם רצון ת למלחמה במסירות הוא לצא

 .'לוקיך בידך-נתנו ה' א'ותעשה את חלקך אז מובטח לך 
 

 בסיפור אישי: ובעניין הזה אבקש לשתף אתכם
אלול הכנתי את השיעור  יום שלישי שעבר ראש חודש

המרכזי אותו אני מוסר בס"ד ביום רביעי במרכז הרוחני 
(אותו  בין היתר תכננתי לספר את הסיפור הבאובחדרה 

 :עיבדתי מתוך הגיליון 'וכל מאמינים')
לברשטיין בחור ישיבה הגיע לביתו של הרב יצחק זי

 דכבר שלוש שנים לומ אשהו שליט"א ובכה לפניו על כך
 הוא מרגיש  ,בישיבה אך לא מצליח להבין את הגמרא



 

חופנים בשירותך והעניק לך מלוא שהקב"ה הפך להיות 
 דשמיא בלימוד הגמרא.סיעתא 

 
כאמור ביום שלישי א' דר"ח את הסיפור הזה הכנתי 

והנה באותו היום לקחתי את אשתי לקניות  ,אלול
אך בשל העומס בחנות  ,תפילת מנחה במנייןהתפללתי 

י , מיד יצאתתשע בערבביתי בשעה להתעכבנו והגעתי 
 ,לערבית אך לצערי לא מצאתי מנייןלחפש בשכונה 
ניגשתי  ,התפללום ש גם' ואור יוסף'עברתי לישיבת 

כשהבנתי כי אין  ,לישיבת ההסדר וגם שם כבר התפללו
תפלל רירה להבעמדתי בלית  ,מתוכנןבכל השכונה מניין 

 .ידחיב
ור אני אממחר הרי  ,אחד רגע :אבל אז חשבתי לעצמי

על הבחור שמסר נפש  ללספר לתלמידיי את הסיפור הנ"
הולך להתפלל  בעצמיבמניין ואני  תביפילת ערעל ת

לול האם כך אליל א' בשכעת ערבית ביחיד? ומה עוד 
עם תפילת  והסליחותלחודש הרחמים  סלהיכנ יראו
 ?ביחיד תערבי

 ...ויהי מה תא מניין לערביאו אז החלטתי שאני מוצ
קמתי לצאת מבניין הישיבה והנה אני מבחין כי 

מתקיים  ' הסמוךאהבת שלום'במרפסת של בית הכנסת 
יכיתי לסיום ח(רובם עדיין לא דתיים) שיעור קירוב לצעירים 

מי לא התפלל  ,חברה'פניתי לקבוצה ושאלתי  ,השיעור
ערבית? כמעט כל הידיים הונפו בהיסוס ואחד אפילו 

ני לא התפללתי לא א ?תה ערבי'כבוד הרב מאמר 
 ...שחרית ולא מנחה

נתקעתי בלי מניין בבקשה, תעזרו לי 'תי וביקשתי דעמ
 ,ואכן הם הסכימו מצווה גדולה' וותרוויח לערבית

את כל אותם  יפתחנו את בית הכנסת וכך זכיתי וזיכית
 ...ת  במניין בליל ר"ח אלולבני נוער בתפילת ערבי

 
כות הזו התאפשרה לי כי הזאין לי ספק  !אחים יקרים

כשהחלטתי והוא דשמיא רק בזכות דבר אחד בסיעתא 
 להתפללשלם שאני הלילה חייב למסור נפש כדי  בבל

נפתחו בפניי שערי סיעתא דשמיא וזכיתי  במניין אז
 .למניין הנפלא הזה

 
 צריכיםכל מה שאנו  'אויביךכי תצא למלחמה על '

ולקיים  לעשות זה רק לרצות באמת ובתמים להתחזק
ש אז נזכה  פנראה לקב"ה מסירות נ אשרוכ .מצוות

 -כי הרי ...'ונתנו ה' אלוקיך בידיך'ל יאבווד
 מסייעין אותו' – ר'הבא להיטה

 
 !שבת שלום ומבורך !       ה' יזכנו אמן
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  :לעילוי נשמתדברי התורה 

 רחמים חכם בן כתון וחיימג'אן ז"ל  

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

 תסכול נורא והוא מיואש...
ל עצה לקב סלהיכנהרב עודד עוד ובירכו אך יעץ לו 

 .בסקי שליט"אוברכה מגיסו הרב חיים קניי
לחה הבחור ניגש לר' חיים אשר בירך אותו לברכה והצ

להפסיד לעולם תפילה במניין והוסיף שיקבל על עצמו לא 
מה  :זרה הרהר וחשבחאך בדרכו  ,הבחור הבטיח ויצא

רא? ומה עוד מנת הגין לבין הביהקשר בין תפילה במנ
גם אם קרה פעם  ,תפלל במנייןמקפיד להשעד היום אני 

 .חיד..יפלל בתאו פעמיים שנאלצתי לה
 שקיבל. עמוד בקבלהליט לאת הוא החאבל למרות ז

הם  ,חר שבועיים הוא חזר מטיול עם חבריו לישיבהלא
ו לנוח בחדרים הלכולישיבה  הצהרייםהגיעו בשעת אחר 

הבחור הלך לנוח סדר שאחריה, והלתפילת ערבית עד 
 ...וכשהתעורר הוא ראה שהשעה היא שלוש לפנות בוקר

אין ברירה  מניין?מה אעשה כעת? היכן אמצא כעת 
 ?יעצמ רי קיבלתי עלאבל ה ...חידיאתפלל ב

מוניות י, התקשר לחברת חור ירד לטלפון הציבורבה
 ןזיכרולבית הכנסת 'שאל הנהג  ?'לאן' .והזמין מונית

  הלנסוע בשע הענייןמה '... בדרך שואל אותו הנהג 'שהמ
 ...ת'צוא מניין לערבי'אני חייב למ אמרוהבחור  ?'כזו

החל הבחור לאסוף יהודים מעטים  'משה ןל'זיכרו םבהגיע
נהג המונית הסכים  ,למניין עשיריו אך היה חסר ל

 שפילה חמה להיות העשירי וכך הסתיימה לה התבשמח
שאר לשחרית י, הבחור החליט להדקות לפני עלות השחר

 ,לשבת וללמוד קצת החליטבינתיים הוא והנהג נסע,  בנץ
גמרא מארון הספרים ובמקרה עלתה בידו  ףהוא שול

הוא פותח את העמוד  ,אותה הוא לומד בישיבה אהגמר
ומתחיל לעיין והנה הוא שם לב כי הסוגיה  אוחזיםבו הם 

"י ולתוספות שרהוא עובר ל ,הכל זורםוה לו מאוד רבהי
 ממש נס גלוי... ,כשמש שם המהלך ברור לו וגם
לבית  מידא אכל ארוחת בוקר ורץ זרתו לישיבה הובח

כשהגיע החברותא שלו גדלה  ,המדרש ושוב החל ללמוד
תחיל הוא פשוט ה ,מאוד תדהמתו על השינוי שחל בבחור

פן ות הסוגיה בקול רם והיה הולך ומבאר באללמוד א
 מאוד.לו ונהיר נפלא כשהכל ברור 

הרב 'ושאל אותו  קיסהוא חזר לרב חיים קנייב םלימי
 ,עשיתי את מה שהרב הורה לי ואכן ראיתי ישועה גדולה

בין עניין הבנת במניין ל האך מה הקשר באמת בין תפיל
 'הגמרא?
להבין בלימוד צריך סיעתא  יכד ,תראה'הרב  וענה ל

 תשובהה ?מיא ואיך באמת שואבים סיעתא דשמיאשד
ד על תפילה יולכן הוריתי לך להקפ נפשהיא ע"י מסירות 

ואכן כאשר הראית לקב"ה מסירות נפש על תפילה  ןבמניי
ךן , זכיתמיוחדת ה כרוך בהזמנת מוניתגם כשזה הי במניין



 בס"ד 
 
 
 
 

 
 "תשומת לב" - כי תצאפרשת 

כתב (כה,כח) " "אשר קרך בדרךעל הפסוק בפרשתינו 
כי כל בספר "לקח טוב" בשם רבי חיים שמואלביץ זצ"ל 

הרע שבבריאה והפחיתות שבאדם טמונים ומושרשים 
בעמלק וכל אלה נכללים במילים "אשר קרך בדרך". בגלל 
זה נגזר דינו להימחות מהעולם, וכל זמן שהוא עדיין 
קיים, אין השם שלם ואין הכיסא שלם ומלחמה לה' 

ציננך וקירר  –בעמלק בכל דור ודור. "אשר קרך" פירושו 
את הלהט אשר היה יוקד בך, והקור הזה הוא מקור כל 
הרע שבאדם. התבוננות בדברים אלו מלמדת אותנו 
גדלות האדם מהי. הכיצד? ראשית, הבה נבחן כיצד נוצר 

אתו לעולם. הגמרא (סנהדרין עמלק ומה הייתה סיבת בי
צט:) מספרת שתמנע בת מלכים הייתה וביקשה להתגייר 
אצל אברהם, יצחק ויעקב והם לא קיבלוה, הלכה 
ונהייתה פילגש לאליפז בן עשו, באומרה "מוטב תהא 
שפחה לאומה זו ולא תהא גבירה לאומה אחרת". מזיווג 
זה נולד עמלק שהיה רצועת מרדות לישראל. ואמרו 

תינו כי הטעם הוא שלא היה להם לרחק אותה רבו
מלהתגייר. אין ספק ששיקוליהם של האבות נבעו מתוך 
הכרתם על פי רוח הקודש שתמנע איבדה את זכותה לבוא 
בקבל ה'. אף על פי כן, מגלים לנו רבותינו  שלא היה להם 
לנהוג בה ריחוק, ומכיוון שעשו זאת יצא ממנה עמלק 

 ק. שכל מהותו קרירות וריחו
שורש טומאה זו של עמלק, האדישות ואי תשומת הלב, 
יכול להמצא אצל כל אדם, והוא הקטנות והפחיתות 
שבאדם. ומכאן נדע ונבין גם מהי גדלות האדם. גדלות 

תשומת לב. על ידי תשומת לב הוא מסוגל  –האדם היא 
 להתעלות ולהתנשא בכל עת. 

כים כל אדם זקוק לעידוד והתייחסות מזולתו. כשמבר
ומשבחים אדם על מעשיו ופעולותיו הטובות הוא מתעודד 

ומעוניין להמשיך ולהוסיף יותר במעשיו הטובים, וכך  
גורמים לו לעשות את פעולותיו בחשק ובשמחה, כי יודע 

וכך מסופר הוא שמכירים בטובתו ומעריכים את מפעליו. 
על יהודי עשיר מופלג, אשר היה גם קמצן גדול ולא היה 

תת מכספו הרב למען הרבות תורה ומצוות בעם מוכן ל
ישראל. כשהיו פונים אליו בבקשת תמיכה, היה מקשיב 
לכל דבריהם ובסוף השיחה היה מוציא עשרה שקלים 
ונותן להם. אותם אנשים היו כועסים עליו מאוד וטוענים 
כנגדו "וכי טרחנו כל כך הרבה זמן עבור תרומה דלה של 

את המטבע על שולחנו  עשרה שקלים?" והיו מניחים
ויוצאים מביתו בכעס רב. באחת הפעמים הגיע לביתו של 
העשיר רב גדול חשוב, אשר ישיבתו הייתה נתונה 
במצוקה כספית חמורה. ישב הרב לפני העשיר והסביר 
לו את מעלת העזרה ללומדי התורה, ואת חשיבות 
הנתינה לעזרת הישיבה. העשיר כהרגלו בסוף השיחה 

שקלים ורמז לרב שבכך נסתיימה העזרה. הוציא עשרה 
הרב קם ממקומו ושיבח את העשיר על עזרתו ואמר לו 
"אשריך שאתה מן הנותנים והעוזרים וידוע הוא שדין 
פרוטה כדין מאה, וכל עזרה היא סיוע עבורנו". התפלא 
העשיר מתגובת הרב וכשעמד לצאת מביתו עצרו ואמר לו 

שקלים עבור  "רק רגע כבוד הרב, יש לי עוד מאה
ישיבתך". ואז הרעיף הרב על העשיר ברכות גדולות 
והוסיף לשבחו ולעודדו. העשיר שב ואמר לרב "תגיד לי 

כסף חסר לכם כדי להשתחרר מהמצוקה  בבקשה כמה
הכספית שנקלעתם אליה?". אמר הרב "שלושים אלף 
דולר?", אמר העשיר "הריני מקבל עלי את תשלום כל 

ב את כל הסכום ובירכו לשלום. הסכום. העשיר נתן לר
 כשיצא הרב מבית העשיר, פנה שמשו ושאלו "כיצד

 
 

הצליח רבינו להוציא מעשיר זה מה שלא הצליחו עד 
היום. ענה הרב לשמשו "כל מי שנכנס לעשיר זה היה 
כועס עליו ומביישו וטוען כנגדו קמצן אתה וכו', מחמת 

שהינו כן הוא היה נשאר בשלו ומוכיח להם שאכן כן הוא 
קמצן ולא נותן יותר. אולם אני באתי ושיבחתי אותו על 
עזרתו, וברכתי אותו על מעשיו לכן נפתח ליבו למעננו, 
והרגיש שאכן עוזר הוא ויש מי שמעריך את עזרתו לכן 

למדים אנו עד עזר וסייע לנו בכל הדרוש עבור ישיבתנו". 
היכן יכול עידוד ושבח לזולת לפעול בו, ולשנות את כל 
מהלך חייו לטובה. אף אדם הנראה רחוק מתורה ומצוות 
אפשר לקרבו על ידי עידוד ושבח. במספר מילים חמות 

הסיפור הבא אפשר להפוך אדם מגושם לאדם טוב. 
מסופר על רבינו  שלפנינו ימחיש לנו דברים אלו היטב.

ה"חפץ חיים" בתקופה שהיה נודד למכור את ספריו, 
ודי חסון ומגושם שנכנס ראה פעם באכסניה בוילנא יה

והתיישב ליד השולחן ופקד על המשרתת שתגיש לו נתח 
אווז צלוי וכוס משקה חריף. הוא חטף בתאוותנות את 
נתח האווז בלי ברכה והתייחס אל המשרתת בצורה בלתי 
הוגנת. ה"חפץ חיים" נדהם מהמחזה ורצה לנסות לגשת 

תקרב אליו כדי להעיר לו על קלות דעתו. בעל האכסניה ה
אל אורחו הדגול ה"חפץ חיים", כדי למונעו מצעד זה כי 
חשש מפני שערורייה שתגרם מהוכחת הרב. וכך אמר 
לרב "מדובר בחייל לשעבר בצבא ניקולאי שעלול 
לחרפנו. אנא אבי הנח לו, אין אל מי לדבר, הרי הוא 
מגושם מדי. כשהיה בן שבע נחטף יחד עם ילדים אחרים 

ל שמונה עשרה גדל בין איכרי ונלקח לסיביר. עד גי
המקום ואחר כך עבד את הצאר עשרים וחמש שנה. 
במקומות כאלה היכול היה ללמוד משהו יותר טוב? היש 
פלא שגדל כה מגושם לאחר שקרוב לארבעים שנה לא 
היה מצוי בסביבה יהודית, לא למד אות אחת מן התורה 
ולא ראה פנים יהודיות? מוטב רבי שלא תתחיל עמו, 

בודך יקר מדי בעיני", סיים בעל האכסניה. חיוך שליו כ
הופיע על פניו המאירות של ה"חפץ חיים" "אל תחשוש, 
בעזרת ה' יתברך אדע כיצד לשוחח עמו, והנני מקווה 
שתצמח מכך טובה". ה"חפץ חיים" ניגש אליו, הושיט 
לו "שלום עליכם" ובנעימה לבבית וידידותית פתח 

קטן נחטפת, ויחד עם ילדים "שמעתי עליך שבתור ילד 
אחרים נלקחת לסיביר הרחוקה, גדלת בין הגויים, לא 
זכית ללמוד אפילו אות אחת מן התורה, עברת את 
הגיהנום בעולם הזה, סיוט, צרות, רדיפות איומות 
ועינויים נוראיים! הרשעים ניסו לא פעם להעבירך על 

פי דתך, אלצו אותך לאכול חזיר, נבלות וטרפות, ואף על 
כן נשארת יהודי ולא השתמדת. מאושר הייתי אילו היו 
לי זכויות כשלך, והייתי בן העולם הבא כמוך. מקומך 
בעולם האמת הרי יהיה בין צדיקים וגאוני עולם. האם 
דבר קטן הוא לסבול ייסורים שכאלה, במסירות נפש 
שכזו למען היהדות, למען כבוד שמיים, שלושים וכמה 

 זה ניסיון גדול יותר משל חנניהשנים רצופות? הרי 
מישראל ועזריה. דמעות התקשרו בעיניו של החייל, הוא 
הזדעזע מהמילים הלבביות והחמות שזרמו מלב טהור 
שליטפו והחיו את נשמתו המיוגעת, משנודע לו מיהו 
העומד לפניו פרץ בבכי עז, והחל לנשק את ה"חפץ 

מוך, חיים". וה"חפץ חיים" הוסיף לדבר אליו "אדם כ
שזכה להחשב בין הקדושים שמוסרים את נפשם על 
קידוש ה', אילו קבלת על עצמך לחיות מעתה את שארית 
ימיך כיהודי כשר, לא היה מאושר כמוך בארץ". היהודי 

 שוב לא עזב את ה"חפץ חיים" עד שנהפך לבעל תשובה 
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הבה נלמד עניין חשוב זה, לעודד   אמיתי וצדיק גמור.
כונותיו ובמעשיו הטובים, כדי ולשבח כל יהודי בת

שימשיך ויתעלה במעשה המצוות ויעשם בשמחה 
 ובהתלהבות כרצון ה' תמיד.

אמרו רבותינו (סוטה מז.) "יצר הרע, אישה וילד קטן 
לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת". משמעות 
הדברים בעניין חינוך הבנים. יש הורים שבעולם המושגים 

ת נוספות. קשה לזכור מתי שלהם המושג "לא" עובד שעו
בפעם האחרונה אמרו את המושג "כן". פוסלים הם כל 
פעולה של הילד, שוללים אפשרות לכל פעולה משמחת 
וטובה, מרחיקים, דוחקים ומלחיצים ובמקום לשחרר 
לעיתים ולקרב לעיתים, לשמוח, לצחוק ולשחק, עושים 
את ההיפך לכל אורך הדרך. מאידך פסול מאוד לראות 

ים שמשחררים, נותנים ומעניקים ללא גבולות, נושא הור
שגורם להיבטים שליליים רבים בהתפתחותו של הילד 
ובהבנתו את הסביבה. החום והאהבה ותשומת הלב, 
ומאידך היד המכוונת בצורה ברורה מחייבים לגור 
בכפיפה אחת בחינוך הילדים. יש לתת ולהעניק בשני 

לד. יד קשה וחוסר ההיבטים, ליצור איזון בנפשו של הי
. מעניין זה חום לכל אורך הדרך יגרמו את הנזק הגדול

סיפר תלמיד חכם אחד מקרה מזעזע שהיה עד לו, 
ובמעט התבוננות נוכל לשאוב ממנו מוסר רב ועצה טובה 
כיצד לחנך את ילדנו שניתנו לנו כפיקדון היקר ביותר 
עלי אדמות. ערב אחד יצאתי לטייל עם אחד מבניי, 

ו על ספסל באחת הגינות בבני ברק. כך אני נוהג וישבנ
תמיד כאשר יש לי דבר מה לשוחח עם אחד הילדים. 
בחוץ, הדברים יישמעו וייקלטו  יותר טוב. לפתע, 

ופרץ בבכי  17התיישב לו על ספסל ממול בחור כבן 
תמרורים. נבהלנו, לא ידענו מה קרה לו. לאחר התבוננות 

שהוא מוכר לי. היה זה נוספת בפניו של הנער נזכרתי 
בחור שהתדרדר בצורה מבהילה והגיע עד לדיוטה שפלה 
במיוחד, תוך שהוא מטיל אימתו וחיתתו על כל תושבי 
השכונה שבה מתגוררים הוריו. עכשיו הוא ישב על 
הספסל ובכה.  ניגשתי אליו, הנחתי ידיי על כתפיו 
ושאלתיו במה אוכל לעזור לו. הבחור המשיך לבכות ורק 

חר כמה דקות אמר דבר מה שזעזע את כל כולי. "אם לא
אבא שלי היה יוצא איתי פעם אחת לטייל  בשלווה 
שכזו, אבל רק פעם אחת, כשם שאתה עושה עכשיו עם 
בנך, לא הייתי מגיע לאן שהגעתי. אם אבא שלי היה 
מניח פעם אחת", ושוב הדגיש, "רק פעם אחת את ידיו 

ע, לא הייתי מתדרדר על כתפיי כשם שעשית לי בזה הרג
כמה מצער וכמה  לדיוטה התחתונה בה אני מצוי עתה".

כואב, לו רק היו הורים לפעמים מבינים מה משמעות ומה 
עוצמת פעולותיהם לכאן ולכאן, שאלו פעולות שהילד 

 לוקח אותן איתו במהלך כל חייו.
הנה זה ידוע כי סגולות רבות יש בעולם, עשבי מרפא 

המשפיעות השפעות שונות ומשונות מופלאים ואבני חן 
על הנושא אותן. לא את הכול אנו מבינים, ולא כל דבר 
ניתן להשגה בשכלנו, אולם האם אי הבנה זו מערערת את 
עצם עובדת כוחם של העשבים או האבנים? בוודאי שלא! 
כך בדיוק עלינו להתייחס לכוחו של הדיבור. כוח סגולי 

ולהחיות, שאינו נתון הוא זה, רב עוצמה ויכולת להמית 
 בו עד מאוד. לערעור ולטשטוש ועלינו להיזהר ולהישמר

כנגד הדיבור האסור והמזיק, מופיע הדיבור אמנם, 
מילה  , כן, המועיל. כוחה של מילה, יכול להפוך עולמות

טובה, הערה בונה, מחמאה ומילות חיבה שנעניק אחד 
שהם  לשני, יכולות להפוך את חייו של השומע מבלי שנדע

 בנו אותו מחדש
הבה ונראה מהסיפור שלפנינו המלמד על כוחה של 
תשומת לב והערכה ראויה לגרום לו לאדם באשר הוא 

 לשנות את דרכיו לטובה...
"שלום לך רחל" מקדמת את פני שכנתי תקווה מספסל ההמתנה  
בקופת החולים. תקווה יושבת על הספסל ומנענעת את עגלת 

קה הישן. אני משיבה לתקווה בברכת הילדים שלה ובתוכה תינו
 שלום ומצטרפת אליה. "יש לי בפנים הרבה מחשבות שלא

 
 

יוצאות" אומרת לי תקווה. "אני רוצה לומר לך שאני מתפעלת 
ממך ומהצורה היפה בה את מגדלת את ילדיך", ענתה לה רחל. 
הם כל כך מתוקים ומחונכים.".פניה הרציניות של תקווה האירו 

מי. משהו בנשמתה נענה למילים שלי. "מבחוץ זה לרגע באור פני
נראה כל כך קל ופשוט", אומרת לי תקווה. "את לא תאמיני כמה 
זה קשה לי. כמה אני צריכה להשקיע. אולי עוד יותר מאמהות 
אחרות. לי לא היה ממי ללמוד איך לחנך, את מבינה אותי?". 

בסיפור  "אני מבינה בהחלט"  ונדה בראשי לחיזוק וזוכה עקב כך
סיפורה של תקווה. "סמרטוטה" זה היה הכינוי  –מן החיים 

שהדביקה לי אמא שלי. באמת בילדותי הרגשתי כמו אחת 
מאשפתות. אולי היום במרחק שנים, אחרי שנעשיתי אמא בעצמי, 
אני יכולה להבין אותה. להבין בראש, אבל הלב שלי בוכה בפנים 

א שלי. בלי בעל, בלי בית עד היום. נכון. היו לה חיים קשים, לאמ
קבוע, בלי פרנסה. גרנו בדירות שכורות וכל כמה חודשים החלפנו 
דירות. היו אלו דירות מוזנחות וריקות. אם כבר היה ריהוט בדירה 
ששכרנו, הוא היה שבור שחור ומלוכלך. לאמא שלי לא היה שום 
מקצוע. היא עבדה בניקיון בכל מקום שמצאה עבודה. במשרדים, 

ות, בחדרי מדרגות. לא היה לה זמן להתפנק, לאמא שלי. אם בדיר
היה לנו איפה לגור, ואם לא. נאלצנו לזוז הלאה  –השיגה עבודה 

ברגע שנגמר כסף השכירות. זה היה קשה. זה הלחיץ את כולנו. 
אולי את אמא שלי זה גם הפחיד, כי היא הייתה אחראית עלינו 

דברים.  כל מה שידעתי  הילדים. אבל אז לא יכולתי להבין כאלו
זה שבכל פעם שמצאתי חברות וניסיתי קצת להירגע, היינו 
צריכים לעזוב. כעסתי על אמא שמקשה עלי. היו לה ידיים 
אדומות ומלאות סדקים. לא אהבתי את הידיים של אמא שלי. 
התביישתי בהן. בלב חלמתי שיהיו לי ידיים אחרות. ידיים של 

ך איתה ברחוב לקניות, השתדלתי גברת. אם אמא שלי רצתה שאל
להיסחב מאחור כדי שלא יראו שאנחנו ביחד. אמא שלי כעסה 
עלי. היא דרשה שאלך בקצב שלה כי אין לה זמן לחכות לי עד 
שאבוא. אף פעם לא היה לה זמן. כמעט שלא הייתה בבית. כל 
היום התרוצצה כמו עכבר במלכודת מעבודה לעבודה ומחיפוש 

ה את כל הכוחות ואת כל היתר הטילה עלי. לחיפוש. זה סחט ל
הכל נפל עליי. מלבד,  –כלים, כביסה, ארוחות וטיפול בקטנים 

כמובן הלימודים שתפסו את מחצית היום הטובה ושיעורי הבית 
שהייתי צריכה להכין. הייתי בסך הכל ילדה בת שמונה ואחר כך 
ן תשע ועשר. הסכמתי להיות "אמא" חלק מהזמן, אבל ביתר הזמ

רציתי גם להיות ילדה ולשחק כמו האחים הקטנים שלי. הרצון 
הזה נשאר בחלומות. עזרתי ועזרתי והעבודה אף פעם לא נגמרה. 
תמיד היה עוד משהו שלא נעשה. אמא דרשה ממני, הבת הבכורה 
את כל כולי. בתוספת, היו הדרישות של האחים שלי שביקשו 

לנקות אותם, כדי  לאכול ולרדת אתם לחצר, ואחר כך היה צריך
שלא ימלאו את המיטות בחול או בבוץ. מעל כל אלו היו 
הדרישות של בית הספר שאתנהג כמו תלמידה. נשברתי. כמה 
שלא ניסיתי להיות בסדר עם כולם, אף פעם לא הצלחתי להספיק 
את הכל ולספק את רצון כולם. בלילות היה לי חלום מפחיד איך 

רכבת ושומעת מאחורי את הרכבת אני רצה ורצה בלי כוח על פסי 
המשקשקת וצופרת וכמעט דורסת אותי. הייתי מתעוררת מן 
החלומות האלו בדפיקות לב ומפחדת להירדם שוב. אחרי כל יום 
שבו הייתי עמוסה בעבודות מן הבוקר עד הערב, תמיד נשארו 
דברים בלתי גמורים, ואף אחד לא היה מרוצה. אפילו לא אני. לא 

טענות כלפי מכל הצדדים. האחים בכו והתלוננו, כי עבר יום בלי 
לא הספקתי להכין להם שתי ארוחות, ואם הכנתי, בכו שלא ירדתי 
 אתם לחצר. בבית הספר כעסו ורשמו לי איחורים ואיקסים

אף פעם לא הייתה לה מילה טובה אלי. רק  –שחורים. ואמא 
 "תעשי ותעשי" ו"למה לא עשית?" אחרי המילים שלה כבר לא

היה לי חשק גדול לעבוד והשתדלתי ולהתחמק. הדבר שהכי קל 
היה להתחמק ממנו היו השיעורים. כשלא הכנתי אותם מחוסר 
זמן רשמו לי עוד איקס שחור במחברת של המורה והוסיפו איום 
שהתעודה שלי תהיה גרועה. האיום הותיר אותי אדישה. ידעתי 

מר שנת שממילא רוב הסיכויים שנעבור דירה לפני שתיג
הלימודים ולא אקבל מהם בכלל תעודה. לפעמים ניסיתי להסתדר 
עם הקלות כאלו בעבודות הבית כשאמא שלי שמה לב 
שהתחמקתי הייתה כועסת, ואז הייתה מכה אותי וקוראת לי 
בכינויים מעליבים. אני לא יודעת היום אם היא התכוונה לזה 

 ד היום. אחרבאמת, אבל העלבון הזה נדבק לי בנשמה ולא יצא ע
 
 



כך, אפילו אם אמרו לי בבית הספר איזו מילה טובה, לא האמנתי.  
חשבתי שאם אמא שלי רואה כמה אני לא טובה, איך ייתכן 
שמישהו אחר יראה שאני דווקא בסדר? הטענה הכי גדולה שלה 
הייתה שהיא עזרה בבית של ההורים שלה הרבה יותר ממני. היא 

היה בית שלם, עם אבא שיצא רק שכחה שהבית של ההורים שלה 
לעבוד ואמא שהייתה כל הזמן בבית ופיקחה על העבודות, והיו 
שם הרבה אחיות שלקחו כל אחת חלק מהעול. בבית שלנו לא 
היה מי שיעזור חוץ ממני. אבל את זה אמא שלי לא ראתה מרוב 
קושי וצער ועייפות. אחר כך, כשראיתי שבכל זאת אני לא 

פסקתי לבקר שם. את הבקרים הייתי מסתדרת בבית הספר, ה
מעבירה בין העבודות שהייתי מוכרחה לעשות, לבין שיטוטים 
ברחוב כדי להתאוורר קצת. מרוב עבודה כבר שכחתי איך לשחק 
כמו ילדה, אז טיילתי. בחוץ הרגשתי שקל לי יותר. פתאום ירד 
ממני תפקיד אחד. אבל זה לא נמשך זמן רב. בבית הספר שמו לב 

חסירה ושלחו הודעה לאמא, ואחרי שהעלמתי את שאני מ
ההודעה הזו, שלחו עובדת סוציאלית שתראה למה אני לא מגיעה 
לבית הספר. איך שאמא כעסה כשנודע לה! אפשר לחשוב שלפני 
זה אמרה לי איזה פעם שהלימודים חשובים ויעזרו לי בחיים. אף 
 פעם לא התעניינה מה אני לומדת. גם לא כשהבאתי ציונים

 –טובים. רק עכשיו כשפתאום נודע לה שאני לא לומדת 
השתוללה. הייתה לי ברירה? חזרתי לבית הספר. אבל למדתי כבר 
את הטריק, יומיים הייתי באה ויום לא. כך אף אחד לא היה יכול 
להגיד שאני בכלל לא מגיעה. כמובן שבצורה כזו לא למדתי 

להתנהג ומה  הרבה. והיה גם הרחוב. הרחוק ממנו למדתי איך
ללבוש. היום כשאני חושבת על זה ממש בא לי לבכות. אבל אז 
לא הבנתי. הייתי כבר בת שתיים עשרה. שם, ברחוב היה לי הכי 
קל. איש לא דרש ממני שום דבר. יכולתי לטייל ולהסתכל לכל 
הצדדים. לפעמים בעלי דוכן הפלאפל שבפינה ריחמו עלי ונתנו 

י למה זה רע. ושוב נודע לאמא שלי לי חצי מנה בחינם. לא הבנת
מה שקורה איתי. אולי שכנים שראו אותי סיפרו לה. היא כעסה 
הפעם כל כך, עד שמרטה את שערות ראשי. "פושעת". היא קראה 
לי. "מה את מטיילת לך ברחובות כאילו שאין לך מה לעשות?". 
נבהלתי ממנה וברחתי. שלושה ימים לא חזרתי הביתה. הסתתרתי 

בחצר הסמוכה וחיכיתי כל יום עד שתצא לעבודה כדי  במחסן
לחזור הביתה. אבל כמה זמן ילדה יכולה להיות זרוקה ברחוב? 
חזרתי הביתה. מאז התייחסה אלי אמא עוד יותר גרוע. הכינויים 
שהיא כינתה אותי... בואי נגיד שאני רוצה לשכוח אותם. היום אני 

בדרך הזו,  חושבת שהיא פחדה ממה שיקרה לי אם אמשיך
וכינתה אותי בכל הכינויים שהיא הכי פחדה שיקרו לי. מה היא 
חשבה? שאם תכנה אותי גרוע אז אני לא אהיה כזו? למדתי 
שיטה, הייתי נשארת בבית וסובלת עד שלא יכולתי יותר, ושוב 
חזרתי לרחוב לכמה ימים. לא אמשיך לספר לך על כל הסבל שלי. 

שך כמה שנים. עד שיום אחד מה שאמרתי פה בכמה משפטים נמ
החלטתי שאני מוכרחה לעשות משהו עם עצמי, ואי אפשר 
שאמשיך להסתובב כל הזמן ליד אמא שלי שלא מבינה שהיא 
הורסת אותי. הלכתי לקיוסק העיתונים וקבלתי רשות מבעל 
הקיוסק לבדוק בעיתונים את מודעות הדרושים. חשבתי לעצמי, 

שלי, אני יכולה לעבוד בתשלום שאם אני עובדת בחינם אצל אמא 
אצל אחרים. מצאתי שתיים או שלוש מודעות כאלו. בעל הקיוסק 
העתיק לי אותן על דף נייר ואפילו הלווה לי כסף לנסיעות 
באוטובוס. במקום הראשון לא הסכימו לקבל אותי בגלל שלא 
היה לי ניסיון. לא התייאשתי והמשכתי ישר לכתובת השנייה. 

 הייתה בשכונה רחוקה שלא הכרתי. כשירדתיהכתובת השנייה 
מהאוטובוס, אחרי שהנהג הסביר לי לאן ללכת, כבר הייתה שעת 
צהריים והייתי רעבה, כי באותו יום עוד לא אכלתי. החלטתי 
שקודם כדאי לי לנסות לברר בקשר לעבודה, כדי שלא יתפסו לי 
אותה ואחר כך אחפש לי משהו לאכול. נכנסתי לרחוב הארוך, 

ליו הצביע נהג האוטובוס לפני שירדתי. התחלתי לצעוד ע
במהירות על המדרכה. הבתים בשכונה הזו מצאו חן בעיני. הם 
היו נמוכים, מקסימום שתי קומות. מרפסות רחבות היו מסודרות 
בחזית שלהם. לכל בניין הייתה גדר משלו והיו הרבה בניינים 

זו כדאי לעבוד אפילו עם חנייה. אני זוכרת שחשבתי שבשכונה כ
כי יש בה בוודאי אנשים עשירים אם יש להם חנייה מתחת לבניין. 
עוד הייתי באמצע המחשבה ופתאום עיקמתי את הרגל בסדק 

 שעבר לאורך המדרכה ונפלתי. ניסיתי לקום ומיד התיישבתי
 
 

חזרה. הכאב היה כל כך נורא שהתחלתי לבכות. הרגשתי את 
לעזור קצת לעצמי מגיע לי  עצמי כל כך מסכנה. איך שאני מנסה

חוסר מזל כזה. חוסר מזל? בחיים שלי עוד לא היה לי מזל כזה 
כמו מה שקרה לי כמה רגעים אחרי זה. אני עוד באמצע הבכי, 
ופתאום יורדת אלי אישה מלמעלה, מהקומה השנייה בבניין ליד 
המקום שבו נפלתי. היא הסתכלה בי בדאגה ושאלה אותי 

לה לקום. בשביל לשמוע שוב את הצליל של ברחמנות אם אני יכו
הקול שלה הייתי מוכנה ליפול עוד פעם על המקום. "אני לא 
חושבת שאצליח לקום" אמרתי לה. "בואי ננסה יחד" היא אמרה 
לי והושיטה לי יד כזו לבנה מטופחת כמו אלו שרציתי בחלומות 
שלי. מרוב בלבול התחלתי לצחוק. אני יושבת לי כזו מסכנה 

וכלכת מהנפילה ואחת כזו מושיטה לי יד לבנה ומנסה להרים ומל
אותי. "תצחקי, תצחקי" היא אמרה לי, "אם את צוחקת סימן שלא 
שברת כלום. אני אנסה לעזור לך לעמוד". "אבל אני לא יכולה", 
אמרתי, והיא בלי להתבלבל אמרה "אז תישעני עלי". התביישתי. 

ן דבר. יותר חשוב "אבל אני אלכלך אותך" אמרתי לה. "אי
שתצליחי לקום בלי שיכאב לך" היא הרגיעה אותי. את שומעת 
מה היא אמרה לי? שאני יותר חשובה לה ממנה. אלו היו הצלילים 
הכי מתוקים ששמעתי בחיים שלי. מרוב מתיקות התחלתי לבכות 
בחזרה. לא יכולתי להתאפק. מתי שמעתי פעם מילים כאלו? אף 

ולא יכולתי להפסיק. "אני רואה  פעם לא. בכיתי ובכיתי 
שהפגיעה שלך רצינית" אמרה לי האישה, "בואי אלי ותנוחי קצת. 
אם המכה תתנפח אקח אותך לקופת חולים". כן, הפגיעה שלי 
הייתה מאוד רצינית. לא, לא מה שקרה לי שם מהמדרכה. מכה 
פה ומכה שם קיבלתי כל החיים שלי. אבל מבפנים, כמו שסיפרתי 

פגועה כולי מהמילים של אמא שלי ואז עוד לא יכולתי  לך הייתי
לסלוח. האישה תמכה בי והביאה אותי לביתה. הכניסה אותי, בלי 
להתבלבל, ישר לסלון. אותי, את מבינה, אחת מהרחוב, עם בגדים 
כמו שהיו לי. היא הושיבה אותי בעדינות על הספה. "לא איכפת 

ך ממני". "את כעת לך על הקטיפה?" שאלתי אותה, "הבד יתלכל
האורחת שלי", היא אמרה לי, "תירגעי ותנוחי. אני אביא לך 
ממחטה עם מים לשטוף את הפצעים. אביא גם תחבושת 
ומשחה". ומיד רצה להביא כל מה שאמרה. עוד לא הרגשתי 
בנוח. אי אפשר להרגיש בנוח בבית זר שנראה יפה יותר מכל בית 

את זה? לא במקום שלי. שראיתי בחיים. הרגשתי, איך אומרים 
אבל האישה הנהדרת הזו לא נתנה לי להרגיש אפילו רגע לא 
בנוח. כל הזמן הרגיעה אותי, ועטפה לי את הפצעים בכל כך 
הרבה אהבה, שאת המשחה כבר בכלל לא הרגשתי. מה שאני 
יודעת, זה רק  אחרי שהיא גמרה לעטוף אותי מבפנים ומבחוץ, 

ונה. אוהו, איך שהייתי רעבה. כל היא דאגה גם שאוכל ארוחה הג
הבוקר הסתובבתי לחפש את המשרד ההוא ועוד לא הספקתי 
לאכול. אכלתי כל מה שנתנה לי ואפילו לא הרגשתי. פשוט הייתי 
מהופנטת מטוב הלב של האישה הזו. זה היה, איך אומר לך? 
כאילו שפתאום בגיל שש עשרה מצאתי בפעם הראשונה אמא 

אותי, היום, אחרי שלמדתי הרבה, אני לא  כמו שחיפשתי. תביני
אומרת שאמא שלי הייתה רעה, או משהו כזה, חס וחלילה. אבל 
היא לא ידעה איך לעזור לי לגדול כמו שצריך. היו לה חיים קשים 
כאלה, את מבינה. אבל אמשיך ברשותך בסיפור שלי. אחרי 
הארוחה הסתכלה עלי הרבנית עדינה (זה שמה) ואני כמעט 

י, כי איך אומר לך, לא הייתי בדיוק מתאימה לבית שלה. הסמקת
זה היה בית חרדי ואני הייתי לבושה כמו שאצלנו בסביבה 
התלבשו. ממש לא מתאים. אבל היא לא נתנה לי להתבייש. 
 "תראי", היא אמרה לי בשיא העדינות, "הבגדים שלך נקרעו
א מהנפילה. אם תסכימי אתן לך בגדים של הבת שלי". "והיא ל

תכעס?" שאלתי. "לא, אם היא הייתה פה היא הייתה שמחה 
לתת". "הופה!", חשבתי לעצמי, "כנראה אלו סמרטוטים 
שהאנשים האלו רוצים לזרוק". "תביאי ונראה" אמרתי. הרבנית 
עדינה מיהרה לארון והוציאה חליפה אלגנטית ביותר. חולצה 

ן שלי וז'קט וחצאית תואמים. לא בדיוק בסגנון שלי אבל העי
תפסה שאלו בגדים טובים, אפילו יוקרתיים, משהו תוצרת חוץ. 
"אם היא תיתן לי את הבגדים במתנה אולי אוכל למכור 
ולהתפרנס מזה כמה ימים" חשבתי, ובקול אמרתי "כן, אני אלבש 
את זה". הרבנית כיוונה אותי לאמבטיה. יצאתי משם אחרי עשר 

הרבנית פתחה דקות אחרת ממה שנכנסתי. המראה בארון ש
 במיוחד בשבילי הציגה לי דמות של צעירה מכובדת שלא הכרתי.

 
 



גברת ממש כמו שפעם רציתי להיות. "זה מתאים לי" גמגמתי.  
הרבנית עדינה מחאה כף מרוב התלהבות "את נראית ממש כמו 
יוכי שלי. תסכימי שאסדר לך גם תסרוקת אחרת?". הייתה לי 

ת מהנפילה. הרבנית הסירה ברירה? הסכמתי. הייתי עוד מטושטש
בעדינות חלק מהתכשיטים המקשקשים שלי והחלה לסרק את 
שערי הארוך והפרוע בעדינות. "אל תציצי", קראה אלי בעליזות 
"שתהיה לך הפתעה". החלטתי לא לרמות. עצמתי את העיניים 
וישבתי בנוחיות אולי בפעם הראשונה בחיים שלי. הרבנית אספה 

, הוסיפה קישוט אחד חזרה, ארזה את את שערי הארוך לקוקו
שאר תכשיטי בשקית והגישה לי אותם. "הביטי עכשיו" אמרה לי 
בחגיגיות, "ותראי אם זה לא מראה את כל העדינות שלך כמו בת 
מלך". אחרי מילים כל כך טובות לא יכולתי שלא לראות את 
עצמי בעין טובה בראי. ליתר בטחון רטנתי את מה שלמדתי 

ור להיות יותר מדי עדינים בעולם הזה. אחרת דורכים ברחוב "אס
עליך". "יכול להיות שזה כך במקומות שאת מכירה. אבל 
במקומות שלנו אנחנו משתדלים שזה לא יקרה". הסתקרנתי. האם 
קיימת איזו פינה בעולם שיש בה מקום לעדינות ולכבוד בין אדם 

עדינה  לחברו? המילים הטובות ויחס הכבוד שנתנה לי הרבנית
כמו פתחו בפני חלון קטן שדרכו ראיתי שאפשר גם אחרת. 
הרגשתי שמשהו בפנים נפתח בי אל הרבנית הזו ושפכתי בפניה 
את כל הצרות שלי מאז שהייתי ילדה. דבר שלא עשיתי אף פעם 
עם אף אחד, כי לא היה מי שיקשיב לי ויתעניין בי. "ובכל הצרות 

ותליתי בה עיניים. אני  שלי אשמה אמא שלי" סיכמתי את דברי
לא יודעת למה חיכיתי, אבל הרגשתי שהרבנית הזו כמו קוסמת 
טובה, תפתור לי את כל הבעיות. הרבנית עדינה שהקשיבה לכל 
הסיפור שלי בתשומת לב עלתה תכף על המכשול העיקרי 
שהפריע לי. "בשביל מה לך, צעירה נחמדה כמוך להשקיע כל כך 

העבר? מה שהיה היה. לשנות את  הרבה אנרגיה בהסתכלות על
העבר לא תוכלי, אבל את העתיד שלך את יכולה לבנות אחרת 

בזהירות. "עיקר  במו ידיך". "למה את מתכוונת?" שאלתי אותה
הבעיה כרגע, שקשה לך להסתדר היטב עם אמך. זה קורה להרבה 
צעירות מכל מיני סיבות. אם תסכימי, אז אני יכולה לכוון אותך 
לפנימייה של בנות צעירות. זה אחד המקומות שתמצאי בו עדינות 
וכבוד לזולת. בפנימייה לומדים להכיר את ערכי היהדות". 

. בשביל מה אני צריכה לדעת יותר מזה? אני "יהדות? אני יהודייה
לא אוהבת ללמוד", אמרתי. "אלו אינם לימודים כמו בבית 
הספר", הבטיחה לי הרבנית עדינה שהבינה מיד מה הבעיה שלי. 
"שם אין שיעורים. באות רבניות ומסבירות לבנות איך לבנות בית 

מנות יפה בישראל. לומדים שם דברים מעניינים וחדשים. זו ההזד
שלך לשנות כיוון ולעשות לעצמך עתיד יותר טוב. מה איכפת לך 

לנסות? לא ידרשו ממך יותר מהקשבה. מלבד זאת, אם אחרי 
חודש תראי שאת עדיין לא מרוצה, תוכלי תמיד לעזוב. אצלנו זו 
פנימייה פתוחה". הייתה לי ברירה? הסכמתי. האמת, שרציתי כל 

מאוד קשה לשנות בלי הזמן לשנות את העתיד שלי אבל זה 
דוגמא מול העיניים. עד שפגשתי את הרבנית עדינה אף אחד לא 
נתן לי שום כיוון. ופתאום באה אישה אחת שאני לא מכירה 
ויורדת בשבילי מהקומה השנייה ומרימה אותי ורוחצת וחובשת 
אותי. ואת הלב שלי, מאכילה ומלבישה אותי ומקישה לכל הצרות 

י להגיד לה לא? אז אמרתי כן. "אינני רוצה שלי. תגידי את, יכולת
להונות אותך" הוסיפה הרבנית עדינה כשראתה שאני מסכימה. 
"כדי להימצא בפנימייה נזדקק לאישור מאמך שהיא מרשה לך 
להיות שם". "היא לא תסכים" אמרתי וכבר ראיתי את עצמי 
חוזרת הביתה בידיים ריקות. אם רגע לפני זה היססתי אם להכניס 

עצמי למקום כזה, כעת כשהתגלה קושי להתקבל כבר רציתי  את
להיות שם. "אינך צריכה לדאוג. אינך חייבת להודיע לאמך 
בעצמך. אולי אפילו מוטב שנשלח שליחה ונבקש בשמך רשות. 
אם תרצי תוכלי לכתוב כמה מילים. אני מקווה שאמך תסכים", 

א יכולתי אמרה לי הרבנית עדינה. לא האמנתי שזה יקרה, אבל ל
לטעות יותר בגדול. עד היום אני לא יודעת מה אמרו לאמא שלי, 
אבל אחרי שהיא קראה את הבקשה שלי והסבירו לה לאיזו מקום 
רוצים לקבל אותי היא חתמה. אז עוד לא הבנתי איזה ויתור גדול 
זה היה מצדה של אמא שלי. בפנימייה החזקתי מעמד עם הרבה 

נה תמיד עמדה לצדי. במשך הזמן עליות וירידות והרבנית עדי
שהייתי בפנימייה למדתי להסתכל על החיים במשקפיים אחרות  
ולראות שבסך הכל העבר העצוב שלי כיוון אותי בסופו של דבר 
לדרך טובה. בסיעתא דשמיא הצלחתי לקלוט שאמא שלי 
המסכנה לא הייתה כל כך אשמה במה שקרה כמו שחשבתי. לא 

חיים הקשים אלא גם היא. הבנתי וסלחתי. רק אני הייתי הקורבן ל
מן הסליחה הזאת צמח לי דבר חשוב, התרפאתי מכל המרירות 
שהייתה בי והפנתי את כל המרץ לחיים החדשים. למדתי עוד שני 

הראשון, שהכי חשוב להשתדל על חינוך  –דברים חשובים 
הילדים. אני קוראת לזה חינוך במילה טובה. אין בן אדם בעולם 

קוק לזה. והשני, שאני לא לבד. יש לי שלוש כתובות שלא ז
בעלי, או הרבנית עדינה להתייעץ איתם  –נפלאות לכל קושי 

והריבונו של עולם להתפלל אליו. וזה עובד תאמינו לי". תקווה 
חייכה חיוך מלא אור, ויותר כבר לא הספקנו לדבר כי התינוק של 

יטות שלמדה תקווה התעורר בתוך העגלה, ותקווה, נאמנה לש
מניסיונה הקשה, התכופפה אליו ונתנה לו את מלוא תשומת הלב. 

 אהבה...! –תקווה נתנה לבנה את המצרך המבוקש ביותר 
 

 

 אחים יקרים!
יש לזכור תמיד כי עידוד, הערכה ופירגון תמידי הם הכוח המניע הגדול ביותר להצלחה לכל אדם באשר הוא. 

מילות עידוד והערכה. כמה זה עודד אותנו ,עזר לנו ונתן לנו תמריץ לפעול נזכור כיצד הרגשנו כאשר נתנו לנו 
 בגדול. זהו המפתח שיכול להפוך כל אדם לסיפור של הצלחה ולהוביל אותו  לחיים טובים ומאושרים יותר.  

 

 התורהבברכת 
 הרב יואל ארזי

 

 בעיר נתניהקוראים יקרים! קונטרס לימי אלול הקדושים ניתן להשיג בכמות מוגבלת ביותר 
 ).ההכנסות להוצאות העלון(בלבד  ₪ 10במחיר של  058-3230128אצל אברהם מלכה 

 הקודם זוכה!!כל  –ניתן לקבל בדואר בתוספת דמי משלוח 
 
 
 
 

 ,שנים בזיכוי הרבים לקראת יום הדין הגדול והנורא 13ון של מעל סנגור ותיק עם ניסי מחפש

  עבורך ועבור בני משפחתך?
 בכל שבת.  אלפי בתים בארץ ובעולםבחסדי ה' יתברך ל שמגיע ,בתרומה להחזקת העלון תרכוש סנגור

 אתה תבחר מי ילווה אותך ביום הקדוש...
   

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 058-3220128 גם אתם יכולים להיות ממזכי הרבים עלון זה יוצא לכבוד אבינו שבשמיים לזיכוי הרבים ולקרוב הגאולה ברחמים במהרה בימינו אמן. 

   לרפואת:
אסתרינה בת זולה, רפאל בן אסתר, לאה בת רחל, ,טוהר חיה בת איילה

 דרור בן מזל,  חנה בת רבקה,
 .ידינה חיה בת ניל 

 רונית בת שושנה.משולם זוסיא בן חוה,   זיווג במהרה:

 

 ר' נתן בוריה בן חיים ויונה,  :לע"נ כל נשמות ישראל ובכללםם
 שושנה שמעה בת סעדה,יצחק בן טוני,  גולייט בת תפחה, ,ג'ינה בת בובה

 ג'נט בת לונה, ,אפרים בן זו'רהעפרה בת שרה, יהודה בן אסתר, 
  ,רפאל בן לאה חיים בן מיסה, נה,תמר בת סעדה, עדי בן ח

 דוד בן בובה. ,שרה חיה בת סימי קלמנט בן אסתרינה, יעקב בן אסתר,
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"אי אפשר לנצח מלחמה זאת כי אם ע"י עקשנות גדול מאוד. וזה עיקר ההתפארות שהשי"ת מתפאר בישראל. כי השי"ת מתפאר מאד בהעזות והעקשנות של 
איש הישראלי שמפילין אותו בכל פעם, והוא מתחזק בכל עת והוא עקשן גדול. ואינו מניח להפיל עצמו בשום אופן" (ליקו"ה בהמ"ז ד,יב).

אנחנו כל הזמן חושבים מה טוב לנו, ומתאים לנו, והסגנון שלנו, וקשה לנו 
עם אחרים, יש לנו כמה אנשים שאנחנו סובלים אותם, ואת האחרים לא כל 
כך סובלים, הולכים לצד השני כשרואים אותם מרחוק, אבל התורה לא חושבת 
ככה. אתה לא יכול לאהוב את החברים שלך, אז אומרים לך זו מצווה. לפני כל 
פעם שאתה מתחיל להתפלל אתה צריך להגיד "הריני מקבל עלי מצוות עשה 
של ואהבת לרעך כמוך". וגם אם בינתיים אתה רק אומר את זה אבל לא מרגיש 
את זה, זה גם דבר גדול, כי לאט לאט זה חודר. כי בסוף תתבייש: מה אני סתם 

אומר ולא מקיים?!

ואהבת לרעך כמוך זה להרגיש את הצער של השני, לא לחשוב רק על הצער 
שלי. כשמרגישים את הצער של השני אז גם את הצער שלי מקבלים אחרת. 
וקיומי,  ופשוט,  מינימאלי,  כזה  דבר  זה  כולם,  את  לאהוב  לכולם,  לעזור  צריך 
יותר  ה'  אל  אותנו  שמקרב  דבר  אין  תורה.  דבר  זה  על  להגיד  צריך  לא  בכלל 
מאשר אהבת הזולת. ולא רק שנאהב את השני דורשים מאתנו, אלא שנשפיע 
טוב לזולת, שנעשה למענו, הרחמים והסיוע של יהודי לזולתו היו תמיד לשם 
עזה  באהבה  להתמלא  הקצה,  עד  ישראל  אהבת  עם  ללכת  צריך  יהודי  עולם. 
לכל איש ישראל, לבקש שלום ולרדוף שלום ולאהוב את הבריות בכל מאודו, 
להרחיק עצמו מכל מריבה ומכל מחלוקת, להרגיש ממש שכל יהודי אחיו הוא, 
שכולם בנים לה' אלוקינו והוא אוהב את כולם ומבקש את קירבת כולם ומרבה 
אהבה וסליחה וסבלנות לכל איש ישראל. זאת התשובה לשקרים ולדמיוניות 
הטוב  כל  עם  חבור  וחסד.  נתינה  של  חיים  לנו.  "למכור"  מנסה  הרע  שהיצר 

והיפה שבחיים.

מתוך הפרשה: "נקי יהיה לביתו שנה אחת ושימח את אשתו אשר לקח" 
(כד,ה). צא וראה עד כמה מקפידה התורה על אושר האשה הנשואה, שבמצווה 

מיוחדת פטרה את החתן מכל חובות היחיד כלפי הציבור. כל תפקידו לשמח 
את אשתו. אשה שמחה זה הברכה של הבית. "לעולם יהא אדם זהיר בכבוד 
אשתו, שאין הברכה מצויה בתוך ביתו של אדם, אלא בשביל אשתו". וככה עם 

ים ל ַהַחיִּ ְלָחָמה שֶׁ ַח ֶאת ַהמִּ ְלַנצֵּ

נבראנו כאן בעולם הזה להתענג על ה', להידבק בה' ובשום אופן אי אפשר 

להגיע לזה אם אנחנו נשארים עם התאוות שלנו והמידות הרעות שלנו.

כשהתורה הקדושה אומרת בפרשת השבוע "כי תצא למלחמה על אויביך", 

היא מתכוונת למלחמת היצר, שהיא המלחמה הכי קשה והכי ארוכה, מלחמה 

למאה ועשרים שנה! התחליף לתענוגות השקריים והדמיוניים שהעולם הזה 

אהבה  הבריות.  אהבת  של  חיים  וחסד,  נתינה  של  חיים  לחיות  הוא  לנו  מציע 

כנגד תאווה. נתינה כנגד לקיחה. אהבת הזולת כנגד אהבה עצמית. כמה עונג 

יש בנתינה. כמה שמחה. העונג שאדם זוכה לו כאשר הוא נותן גדול פי כמה 

מהעונג לקבל. כשאדם חושב קודם כל על הזולת, הוא הכי קרוב לה'.

הרבנית  ע"ה,  קנייבסקי  הרבנית  של  אמה  נפטרה  התשנ"ד  בתמוז  ב-י"א 

אלישיב ע"ה. כשיצאה הרבנית מהבית בדרכה אל לוויית אמה, ראתה קן ציפור 

ישיבת  אל  מהר  "גש  בקולה:  ודחיפות  מנכדיה  אחד  אל  פנתה  מיד  הגג.  על 

בית מאיר, וקרא לאברך פלוני. הוא היה אצלי לפני כמה שנים וסיפר, שאין לו 

ילדים. אמור לו, שיש כאן קן ציפור, וכתוב במדרש ששילוח הקן הוא סגולה 

דקות,  מספר  עוד  יש  אבל  עכשיו,  ללווייה  לנסוע  עומדת  אני  אמנם  לבנים. 

עד שהרב ירד ונצא לדרך. שיבוא מיד לזכות במצווה!" הנכד מיהר בשליחות 

סבתו וקרא לאברך המדובר. לשמע הדברים האברך נאלם דום. כיצד מסוגלת 

הרבנית בשעה כה קשה לחשוב על אדם בלתי מוכר, שהיה אצלה לפני שנים? 

הוא מיהר אל בית הרבנית, אך אז הסתבר, שהציפור לצערו איננה בקן. "כדאי 

שהרב  לפני  תשוב  עוד  הציפור  "אולי  הרבנית,  אותו  עודדה  מעט",  שתמתין 

המצווה.  את  קיים  והאברך  הקן  אל  הציפור  שבה  האחרון  ברגע  ואכן,  ירד". 

תשעה חודשים לאחר אותו מעשה ילדה אשתו של האברך במזל טוב. ייתכן, 

שלא רק מצוות שילוח הקן היא זו שהועילה, אלא מסירות נפשה של הרבנית 

למען יהודי זר פעלה במרומים בצירוף למעשה המצווה.

בס"ד

שבת קודש   יא' אלול, תשע"ז
פרשת כי תצא

ָיֶדָך" (כא, י) ְלָחָמה ַעל אְֹיֶביָך ּוְנָתנוֹ ה' ֱאלֶֹקיָך בְּ י ֵתֵצא ַלמִּ "כִּ
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 דברי התורה שבגיליון מוקדשים 

לרפואת והצלחת מורינו הרב אליעזר בן עטיא שליט"א 

והרבנית תהילה בת לאה תליט"א

לרפואה שלמה: הרב חיים אבישלום כהן בן בלנקא, 
ציפורה בת שושנה גורג'יה, שירלי בת יפה, נהוראי בן יעל 

פאני, אליהו בן פורטונה

להצלחה וישועה: נועה בת דבורה שמחה, שלום בן ליבא

לזרע בר קיימא ובן זכר: דוד בן פורטונה, טליה בת פנינה,
בת אל בת ציפורה, מוריה בת שרה 

לזיווג הגון: מיטל בת יפה, שי שרגא בן אסתר, אייל בן יעל, 
מיטל איילה בת רינה  

לעילוי נשמת: דליה בת נחום זאב הי"ד, שלמה שלומי 
בן אילנה נאוה, בניהו בן זכריה (יחיא) ומרים, דייזי בת 
עמומה, יוסף יצחק בן יחיאל, חי חיים בן אסתר, משה 

מוסא בן דוד וסיניה, מאיר חיים בן פרחה 
ת.נ.צ.ב.ה
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דין  הבא  בעולם  לתת  לי  מוטב  ואמר:  ענה  עול?  פורק  יהודי  לאהוב  סיבה  יש 
וחשבון על אהבת חינם ולא על שנאת חינם. הויתור זה כלי נשק מופלא, ענק 
עם  ואושר.  נעימות  של  אוירה  בו  שמשתמשים  מקום  בכל  שיוצר  מימדים, 
הויתור שומרים על שלום בית, פותרים סכסוכי שכנים, עם הויתור מתחברים 
מיד אל ה'. כשם שכששני ילדים באים אל אביהם וכל אחד מתלונן על השני 
והאב לא מצדד בעמדתו של אף אחד מהם, מה שהוא רוצה זה שיחיו בשלום 
ויפסיקו לריב אחד עם השני, כך אבינו שבשמים איתנו. מצפה מאיתנו שנוותר 
בבית, נוותר בבית הכנסת, נוותר לשכנים בבנין, כך נחסוך אינספור מחלוקות 
קטנות ומיותרות שמרבות שנאת חינם בינינו, צריך לוותר קצת על הכבוד שלנו 

כדי לעשות נחת רוח לקב"ה, להתפשר כדי לא לצער אותו יתברך.

יש לנו איזה נטיה טבעית להתמקד בחסרונות של הזולת ולהדחיק הצידה 
ממנה,  להתעלם  ומתקשים  חיובית  מידה  איזו  כשמגלים  גם  מעלותיו.  את 
שמאפילים  חסרונות  אלו  אי  כשמוצאים  ההתלהבות  את  לקרר  משתדלים 
עליה... כשאוהבים, לא רואים את הפגמים. ככל שאדם ירגיש את עצמו יותר 
קרוב לרעהו, כך יעלמו כל פגמיו וחסרונותיו של הזולת. אהבה זה חובה. אין 
חובה יותר גדולה מזו. להרבות במילים טובות אחד לשני. במילים שמשמחות 
את הלב. הורים צריכים להרבות באהבה ובמילים חמות לילדים שלהם. ילדים 
לתמיכה,  וזוכים  הביתה  וכשבאים  אותם,  מביישים  בהם,  פוגעים  אחרים 
חברים  ועם  שכנים,  ועם  זוג,  בני  בין  וככה  אותם.  מרפא  ממש  זה  לאהבה, 
בישיבה או במקום העבודה, אין לנו את הפריוולגיה לא לאהוב את השני. צריך 
להשקיע בזה את כל המאמצים. אי אפשר ואהבת את ה' אלוקיך בלי ואהבת 
כך  כל  אנחנו  הבריות.  באהבת  להשקיע  צריך  ה',  את  רוצים  אם  כמוך.  לרעך 
אוהבים את ה', שנדמה לנו שכל הסיפור של התשובה שלנו זה אני וה'. אבל 
טובה,  מילה  לו  ולהגיד  אותו,  ולאהוב  לשני,  מקום  קצת  לָפנות  מתחילים  אם 
או לפחות לחשוב עליו מחשבה טובה, אז פתאום מרגישים שאוהבים את ה' 

יותר. קל וחומר כשעושים חסד עם האדם.

יוכל  כיצד  בדעתו,  הוא  חוכך  משפחתו,  קרוב  לו  כשנפטר  האדם  לעיתים 
האמת  שבעולם  כדי  עבורה,  לעשות  כדאי  הכי  ומה  נשמה,  לאותה  להועיל 
הגאון  ישב  כאשר  שליט"א:  ב.ק.  הרב  סיפר  נפטר.  אותו  עבור  הדבר  ישמש 
רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל שבעה על פטירת בתו הרבנית זילברשטיין ע"ה, 
שיהיה  כדי  ממון,  לתרום  ביותר  ראוי  עניין  "לאיזה   : ושאלו  יהודי  אליו  ניגש 
עילוי לנשמה, האם יש עניין בכתיבת ס"ת והכנסתו לבית הכנסת כדי שיקראו 
לעילוי  ביותר  והשיב: "הטוב  רבינו  בו  התבונן  לנשמה?"  עילוי  זה  ויהא  מתוכו 

נשמה הוא לתרום את הממון לאלמנה שצריכה לחתן את בנה!"

הכי קשה זה הקנאה. כשאתה עושה את המצוות לכבוד ה', אז אתה שמח 
נחת  לעשות  היא  שלך  המטרה  כל  כי  בו  מקנא  לא  אתה  השני,  של  בהצלחה 
רוח לבורא ומה זה חשוב אם זה בא ממך או מיהודי אחר? העיקר שיש נחת 
רוח לה'. אם אתה מקנא בשני, אם אתה סובל כשטוב לו, כשהוא מצליח, זה 
כאילו אתה רוצה למנוע תענוג מה' וזה מראה שבעצם אתה עושה את המצוות 
של  ההצלחה  כי  כולם  של  בהצלחה  לשמוח  צריך  ה'.  לכבוד  לא  עצמך,  לכבוד 
כולם זה השמחה של ה'. חוץ מזה, ככל שיש יותר הצלחה בעולם, ככה כולם 
מרוויחים כמו שאומר רבנו הקדוש (תורה כה) שכל מי שעולה, מעלה איתו את 

כל העולם.

אין דבר שמקרב אותנו אל ה' וממילא אל השלימות שלנו יותר מאשר אהבת 
מתחברות?  הן  ומתי  ה'.  את  מרגישים  מייד  מתחברות,  כשהנשמות  הזולת. 
כשיש גילוי אהבה בין בני אדם. הדרך הזו של אהבת הזולת מקצרת מרחקים 
ומביאה לקירוב נפלא לבורא, דרך שהופכת את היהודי לבן בית אצל הקב"ה. 
צריך לרומם את השני, להתפעל ממנו, לתת לו כוח במילים שאנחנו אומרים 
לו. אנשים מחכים לחיוך, למילה טובה, הם נהפכים ברגע אחד למשהו אחר. 

השכנים, וככה עם החברים, רק לשמח, רק להעניק. אתה צריך להחליט, אני 
רוצה לעבור את החיים האלה בלי לפגוע בשום בריה, בלי לצער אף אדם, גם 

מי שפגע בי, אני לא אצער אותו, אדרבא, אסלח ואמחל לו.

הגאון  עינינו.  מול  רגע  כל  להיות  צריך  האשה  כבוד  הכל.  מעל   - והאשה 
רבי אליהו דסלר, המשגיח של ישיבת פוניבז', בעל 'מכתב מאליהו', נוהג היה 
לקדש בגביע המכיל את השיעור הקטן של הגאון רבי חיים נאה (86 מ"ל כמניין 
כוס). עם זאת החל מהשבוע של פטירת רעייתו, החל לקדש בגביע המכיל את 

המשגיח  נשאל  כאשר  הגון).  כוס  כמניין  מ"ל   150) איש'  ה'חזון  של  הגדול  השיעור 
לפשר שינוי זה, שכן אם מלכתחילה חשש לדעת ה'חזון איש' היה עליו לקחת 
תמיד כוס המכילה את השיעור הגדול, ואם אינו חושש לסברת ה'חזון איש' 
מדוע משנה הוא? את תשובתו יש לחרוט על לוח ליבנו, וכך ביאר את הנהגתו 
רעייתי,  את  לכבד  בכדי  ז"ל.  חמי  של  היה  הקטן  בשיעור  "הגביע  המופלאה: 
הטעם  הוסר  כאשר  רעייתי,  פטירת  לאחר  ואילו  זה.  בגביע  לקדש  הקפדתי 
ואמר  רבינו  הוסיף  איש'.  ה'חזון  לדעת  להחמיר  לנכון  ראיתי  עליו,  לקדש 
בשנינות: "כיוון שחייב אדם להיות זהיר בכבוד אשתו, לכן עדיף לקדש בשיעור 

הקטן, כדי לזכות בשיעור גדול של כבוד האישה".

תשמור"  שפתיך  "מוצא  השבוע:  בפרשת  אותנו  מצווה  הקדושה  התורה 
(כג,כד). אסור לך לדבר בגנות הזולת. אפילו אם אמרת דברי אמת, אם זה פוגע 

בכבודו של הזולת אז אסור לך. צריך ללמוד מאותן דמויות מופת שהצמיחה 
מלהוציא  חייהם  ימי  כל  שנזהרו  דעת  נקיי  יהודים  הדורות,  במהלך  היהדות 
מילה בגנות הזולת, וגם נמנעו מלהקשיב לאמירות שליליות על הזולת. במקום 
נגביר  טובות,  מחשבות  עליהם  נחשוב  יהודים,  על  זכות  נלמד  רכילות  דברי 
אהבת ישראל ונקרב לבבות. אם נסתכל על עצמנו נראה שיש לנו מספיק מה 
לתקן, ומספיק מה לעבוד, אז מה יש להתעסק עם אחרים?! לבזבז זמן יקר 

שהוקצב לנו לתיקון של עצמנו?!

שאני  רק  לא  זה  ליצנות  מאש.  כמו  ממנו  לברוח  שצריך  משהו  זה  ליצנות 
חושב שאני יותר ממך, אלא שכל מה שיש לי לעשות בחיים זה לעשות ממך 
צחוק. בדורו של אברהם אבינו , אמרו ליצני הדור ששרה נתעברה מאבימלך. 
הכל:  והעידו  לאברהם  דומה  יצחק  של  פניו  קלסתר  צר  הקב"ה?  עשה  מה 
כל  עם  שלחם  העברי,  אברהם  להבין,  וקשה  (רש"י)  יצחק  את  הוליד  אברהם 
עובדי האלילים שבדורו ויצא מנצח, שעליו נאמר "אחד היה אברהם", שעבד 
הוא  הדור  בליצני  כשהתנגש  הוא  דוקא  בעולם,  אחד  הוא  כאילו  הי"ת  את 
יצחק  של  פניו  קלסתר  שצר  הקב"ה  של  מיוחד  לסיוע  צריך  היה  ועוד  נחלש? 
את  הליצנות,  של  השטני  כוחה  גודל  את  ללמדנו  יצחקו?  שלא  כדי  כאברהם 

ההרס והרעל שהיא מפיצה.

העולם עומד על סליחה ומחילה. אדם שמוחל וסולח לחברו, עליו העולם 
כמעט  זה  אותנו,  ציער  לנו,  הכאיב  בנו,  שפגע  למי  ולסלוח  למחול  כי  עומד. 
בלתי אפשרי. זה כל כך קשה שהתורה הקדושה מצווה אותנו: "לא תקום ולא 
תטור". מה נקימה? כמו שאתה עשית לי, ככה אני מחזיר לך. כמו שהכאבת לי 
כך אני אכאיב לך. כמו שמנעת טוב ממני, שיכולת לעזור לי ולא רצית, כך אני 
אמנע ממך. ונטירה? אדם מיטיב אומנם למי שלא היטיב לו אך הוא לא שוכח, 
אף  חנון  הוא  מה  מהלב.  למחוק  לסלוח,  למחול,  צריך  טינה.  שומר  עדין  הוא 
אתה היה חנון. מה הוא רחום אף אתה היה רחום. נכון, זה קשה, אך אם הקב"ה 
דורש מכל אחד ואחד מאתנו למחול ולסלוח, זה סימן שאנחנו יכולים. כי אין 

הקב"ה בא בטרוניה עם בריותיו לדרוש מהם דבר שהוא למעלה מכוחם.

חדשות.  הזדמנויות  פעם  בכל  לנו  בורא  האינסופיים  ברחמיו  עולם  בורא 
עם  ללכת  צריך  יהודי  הזולת.  של  הצער  את  להרגיש  לסלוח,  לוותר,  לרחם, 
ישראל  באהבת  היה  ידוע  זצ"ל  מויזניץ  האדמו"ר  הסוף.  עד  ישראל  אהבת 
האם  כשנשאל  ומצוות.  תורה  שומרים  שאינם  יהודים  כלפי  גם  שכוונה  שבו, 
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הקב"ה  גם  נחייך,  אנחנו  ואם  אנשים  מחייה  ממש  הוא  חיוך  עם  הולך  אדם 
יחייך.

אהבת ישראל זה מעל הכל. האחדות שלנו זה הסוד שלנו. עשרה יהודים 
כמה  ישוער.  ולא  יתואר  שלא  דבר  זה  שכינה,  מורידים  הם  יחד,  מתקבצים 
שיהיו שונים אחד מהשני, יש איזה חוט דק וסמוי מן העין שמחבר בין כולם.

אהבת חינם היא זו שתקרב את הגאולה. אין לנו את הפריוילגיה הזו להיכנס 
לתוך הקונכיה של עצמנו. צריך לזכור שכל יהודי הוא עולם מלא, נשמה יהודית 
החצובה מכסא הכבוד שירדה לעולם הזה לצורך תיקונה המושלם עלי אדמות 

ואיפה שאני רק יכול, אני חייב להושיט לו יד ולעזור לו. כמו בסיפור הבא:

אבידה  שכזו

אני מחנך בכיתה ח' זה 20 שנה. לפני מספר שנים עברתי לחנך בכיתה ח 
שבה  שבתאי",  "מכולת  בשם  מכולת  חנות  יש  לו  שבצמוד  אחר,  ספר  בבית 

התלמידים וגם המחנכים לפעמים רוכשים לחמניות ושוקו.

בפעם הראשונה שנכנסתי לחנות המכולת, וזה קרה לפני מספר שנים, עמד 
שם רב חשוב עם זקן לבן. אני כמובן חיכיתי בסבלנות שהרב יסיים את הקניות, 
אך הוא עמד שם, ואני הבנתי שהוא מחכה כמוני לבעל המכולת שכנראה יצא 
למספר סידורים. אחרי כמה דקות שאנחנו עומדים, הוא שואל אותי: "אתה 
אמרתי.  נמצא"  לא  הוא  בבקשה" "אבל  לו. "אז  עניתי  למשהו?" "כן",  מחכה 
"מי לא נמצא?" שאל. "בעל המכולת". "אה", אמר. "בסדר, אז אולי אני אוכל 
לעזור לך". "לא", מחיתי. "כבוד הרב לא יכול לעזור לי, אני צריך משהו שקשור 
למכולת". "ומה אתה צריך?" שאל. "לחמנייה ושוקו". "מצוין", אמר, "אתן לך 
לחמנייה ושוקו". הוא ניגש למקרר, הוציא שקית שוקו, לאחר מכן הלך לארון 
שרב  נעימות  אי  הרגשתי  לי.  והגיש  בשקית  ארז  לחמנייה,  ושלף  הלחמניות 
משרת אותי ככה. כשהוא מסר לי את השקית, הסמקתי כולי, אמרתי "תודה" 
וחיכיתי. "למה אתה מחכה?" שאל. "אני צריך לשלם". "מצוין", אמר. "תשלם 
לבעל  אלא  לו  לשלם  אמור  איני  אחד  מצד  נעים.  לא  ממש  הרגשתי  כאן  לי". 
אני  אז...  לו,  לשלם  לי  אומר  הוא  ואם  חשוב  רב  כזה  הוא  שני  מצד  המכולת, 
צריך לשלם לו?! "אני מעדיף לחכות לבעל המכולת", אמרתי, והפעם הרגשתי 

את הסומק כמו משקל כבד על פניי.

לי  תביא  "שבתאי,  לחנות.  נוסף  לקוח  נכנס  לעשות  מה  מתלבט  בעודי 
וארבעה  פרוס  לחם  ביצים,  תבנית  חמוצים,  מלפפונים  של  קופסא  בבקשה 
הרב  את  ראיתי  שני  מצד  אותו,  ראיתי  ולא  שבתאי  היכן  חיפשתי  מעדנים". 
החשוב מטפס ומוריד קופסת מלפפונים, לאחר מכן רץ אל הביצים ואל מקרר 
לפניך",  היה  לא?" "הוא  לפניי,  מישהו  כאן  האיש, "יש  אמר  המעדנים. "רגע, 
אדוני?"  מחכה,  אתה  "למי  מה".  משום  לחכות  החליט  הוא  "אבל  הרב,  ענה 
הוא?"  איפה  מושג  לך  יש  המכולת.  "בעל  אמרתי,  "לשבתאי"  האיש.  שאל 
האיש צחק. "הנה הוא", והצביע על הרב. "זה לא יכול להיות שבתאי", אמרתי, 
"הוא נראה רב חשוב". "האמת שזה נכון", הסכים האיש, "הוא באמת נראה 
שגם  המכולת  בעל  והוא  שבתאי  לו  קוראים  לעשות,  מה  אבל  חשוב,  רב  כמו 
שאתה  מבין  שבתאי, "אני  חייך  בסדר",  בהלם. "זה  הייתי  שמו".  את  נושאת 
אני  אבל  כזה,  להיות  יכול  הייתי  ואולי  חשוב,  רב  נראה  אמנם  אני  מופתע. 
המונח "תלמיד  פירוש  מה  ידעתי  בו.  הבטתי  תלמודו".  ששכח  חכם  "תלמיד 
ומה.  איך  אותו  ולשאול  להסתכן  שלא  העדפתי  אבל  תלמודו",  ששכח  חכם 
די היה לי באי הנעימות שקרתה עד כה. לא רציתי להחריף אותה. שילמתי לו 

ויצאתי מהחנות.

ותיקים  מורים  שני  המשונה.  התקרית  על  לחבריי  סיפרתי  המורים  בחדר 
אמרו שהם שמעו משהו על כך שבעבר הוא היה תלמיד חכם, אבל לא יודעים 
תלמודו".  ששכח  חכם  "תלמיד  של  העניין  על  לדבר  התחלנו  לזה.  מעבר 
יש  עדיין  ממנו,  נשכחו  הדברים  אם  גם  חכם,  שתלמיד  מסבירים  המפרשים 
רבינו  שמשה  הראשונים  הלוחות  כמו  ממש  קדושה,  של  ככלי  כבוד  בו  לנהוג 

גדולה  קדושה  בהם  יש  עדיין  נשברו,  שהם  אף  כי  מהשמים,  כשירד  שבר 
וחייבים לנהוג בהם בכבוד. עם השנים הסתבר שגם התלמידים בבית הספר 
אמר  שהוא  מסתבר  תלמודו".  ששכח  חכם  "תלמיד  הוא   ששבתאי  יודעים 
את זה לא רק לי, אלא שהילדים לא בדיוק הבינו את פירוש הדבר והתייחסו 
לזה קצת בצורה מזלזלת. ההבנה שלהם הייתה ששבתאי בעצם היה בנעוריו 

תלמיד גרוע שלא התאמץ ללמוד, וכל מה שכבר למד הוא שכח...

ואז הגיעה תקופה שבה תלמידים החלו לזלזל בו בפומבי, לכנותו בשמות, 
התופעה.  את  להפסיק  קיצוני  משהו  לעשות  חייבים  שאנו  הבנו  לו.  להציק 
החלטתי לחקור קצת אחר שבתאי, פניתי לאנשים וכולם אישרו שאכן האיש 
את  שכח  כיצד  סיפורים  מיני  כל  והיו  מידה,  קנה  בעל  חכם  לתלמיד  נחשב 
רב  זמן  קרה  פשוט  זה  מוחי.  אירוע  שאמרו  היו  מחלה,  שאמרו  היו  תלמודו. 
זה.  מאחורי  סיפור  להיות  שחייב  הרגשתי  ידעו.  ממש  לא  ואנשים  לכן,  קודם 
יודע  אליו. "הוא  אותי  הפנו  אנשים  שכמה  גילי,  בן  דווקא  לאדם,  הגעתי  ואז 
את הסיפור האמיתי", הם אמרו. היה זה תלמיד חכם בפני עצמו, שבעברו היה 
בעל תשובה. נסעתי במיוחד אליו וישבתי איתו ערב שלם, והסיפור ששמעתי 

ממנו פתר לי את כל התעלומה.

התברר, ששבתאי היה הבחור המתמיד באחת משתי הישיבות המובילות 
בארץ. הוא נהג ללמוד 18 שעות ביממה, היה לו חדר מיוחד ללמדנים שבאים 
רק לישון, בלי דיבורים מיותרים ובלי שום ביטול תורה. מלבד העובדה שישב 
יעקב',  ה'קהילות  בעל  מרן  עם  חברותא  לו  הייתה  הש"ס,  את  וסיים  ולמד 
הסטייפלר זצוק"ל. הסטייפלר היה עורך לו מבחנים, ולא סתם מבחנים. הוא 
היה יכול לנקוב בשם של דף ולשאול כמה פעמים מופיעה המילה "רב" באותו 
עמוד בגמרא, והכוונה הייתה לא רק לרב, אלא צירוף האותיות ר' וב'. שבתאי 
היה בין היחידים שידעו לענות לו מיידית. כמובן הוצעו לו השידוכים הטובים 
בת  החשובים,  הישיבות  מראשי  אחד  של  בתו  עם  התחתן  הוא  ואכן  ביותר, 
צדיקה וחכמה. הם נישאו, ושבתאי המשיך בלימודיו ביתר שאת, אבל בעצת 

רבותיו מדי פעם התפנה מלימודו כדי לטייל עם אשתו הצעירה.

ולפתע  לחדרה,  הסמוכה  קיסריה,  של  הים  שפת  ליד  טיילו  הם  אחד  יום 
נראה  זה  לשבתאי  לשלום.  להם  המנופפים  אנשים  שני  המים  מתוך  ראו 
במי  לראות  קצת  התקרב  ולכן  לשלום,  המים  מתוך  לו  מנופף  שמישהו  מוזר 
קפץ  הוא  היסס,  לא  שבתאי  טובע".  אני  "הצילו,  צעקה:  שמע  ואז  המדובר, 
על  אותו  העמיס  הראשון,  לטובע  הגיע  הוא  הטובעים,  לכיוון  להתקדם  למים 
כתפיו ופשוט הוביל אותו לחוף, שם הניח אותו ונע במהירות כדי להציל את 
השני.עם השני העניינים קצת הסתבכו. שבתאי אמנם היה חסון וידע לשחות, 
הנאחז  מהטובע  להיזהר  מצילים:  של  ביותר  החשוב  הכלל  את  ידע  לא  אבל 
מאחור  לבוא  חייבים  להציל,  וכשבאים  הכוח,  ובכל  מגיעות  שידיו  מה  בכל 
כאילו  בו  אחז  פשוט  וזה  מקדימה,  הטובע  אל  בא  שבתאי  מידיו.  ולהתרחק 
מצא סלע בים, ובכוחות אדירים טיפס עליו כדי להינצל, אבל בדרך הוא דחף 
לשווא.  אבל  להיאבק,  החל  שבתאי  למים.  הכוח  בכל  שבתאי  של  ראשו  את 
ריאותיו שיוועו לאוויר לנשימה, אך ראשו היה במים. לאחר זמן מה של מאבק 
שבתאי  לטבוע.  פירושו  המים,  בתוך  לנשום  המים.  בתוך  לנשום  והחל  נכנע 
הלך וטבע, ובינתיים הגיעו אנשים אחרים והצליחו לחלץ את שניהם מהמים. 
האיש שהטביע אותו ניצל בזכות הדקות שנאחז בו והצליח להחזיק מעל פני 
המים ולנשום, אבל את המחיר שילם הגיבור והוא שבתאי, תלמיד חכם שרק 

רצה לעזור - במוות קליני.

הוא אושפז בבית החולים בסכנת חיים, ואט ואט החזירו אותו הרופאים 
לאובדן  לו  גרמו  שחטף  החשמל  מכות  אבל...  סכנה.  מכלל  יצא  והוא  להכרה, 
בחיים.  ורכש  שלמד  הידע  כל  של  אובדן  אבל  חיים,  אובדן  לא  אולי  נורא. 
הדפים  אלפי  כל  אבל  בשכלו,  וגם  בגופו  בריא  החולים  מבית  יצא  שבתאי 
טבעו   - שלמד  ומפרשים  תוספות  גמרא,  משנה,  תורה,  של  המילים  ומיליוני 
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במצולות הים. הייתי בהלם. הסיפור היכה בי כמו מכת חשמל. שבתאי הוא לא 

רק תלמיד חכם בעל דרגה, אלא איש אמיץ לב וגיבור שסיכן את חייו בשביל 

הזולת. 

שבתאי הבריא, אך הקשר בין הניצול למציל המשיך. הוא הוקסם מאישיותו, 

ובשלב מסוים גמלה בלבו החלטה: "אני רוצה לתקן את מה שעשיתי לך, גם 

שילמדו  לאנשים  אותי  לשלוח  ממך  מבקש  "אני  הניצול.  אמר  בשוגג",  אם 

אותי תורה ומשנה וגמרא, ואני אנסה לשחזר את מה שנמחק אצלך". שבתאי 

התרגש ושלח את האיש לרבנים חשובים שילמדו אותו. זה היה קשה לו, מפני 

שמעולם לא למד תורה, משנה וגמרא, אבל מכיוון שהיה חד תפיסה, הצליח 

להיכנס לנבכי הסוגיות והתחיל אף לאהוב את הלימוד. עם הזמן התקרב גם 

לקיום מצוות, עד שחזר בתשובה והפך לתלמיד חכם בעצמו.

שואל,  עצמי  את  שמעתי  הזה?"  הסיפור  את  שמעת  מאיפה  הרב,  "כבוד 

ה ִפלָּ תְּ

אלֶ'ה ַאבָּ

הזה  העולם  של  אהבות  מיני  לכל  תתן  אל 

לקרר אצלי את האהבה אליך. אני לא יכול לחיות 

בלי להרגיש אותך בתוך הלב.

בלי  ימים  כמה  עוברים  אם  מודאג  קצת  אני 

ה'   - ולהגיד  אליך  הראש  את  להרים  יכול  שאני 

אני אוהב אותך. ולא מהפה אל החוץ, מהנשמה 

פנימה.

יתפסו  הזה  עולם  שאהבות  המחשבה  עצם 

בי  מעוררת  אליך  שלי  האהבה  של  המקום  את 

חלחלה. כבר מזמן הבנתי שבלעדיך אין לי חיים. 

כי כל אהבה אחרת היא זמנית, והיא רק חלקיק 
קטן מהאהבה הגדולה שלי אליך.

פעם, כשרק חזרנו בתשובה אמרו לי החברים 
של פעם - נראה אותך בעוד שנה, בעוד שנתיים, 
יותר  הרבה  כבר  עברו  ה'  וברוך  שנים.   5 בעוד 
שנים והאהבה שלי אלך רק מתחזקת ומתחזקת. 
הכוח  בכל  אז  וצריך  הסתרות  יש  שלפעמים  רק 
ואתה  מוצאים,   - וכשמתעקשים  אותך.  לחפש 
דביקות,  בכזו  עוצמה,  בכזו  אלינו  אז  חוזר 
שבדיוק  ומבינים  אליך  צמאון  כזה  אז  מרגישים 
שבשביל  חיים.  אנחנו  האלה  הרגעים  בשביל 

הרגעים האלה בראת את עולמך.

צמאון  כזה  להרגיש  רוצה  עולם,  של  ריבונו 

אליך, שלא יעבור רגע בלי שאני אזכור אותך, בלי 

בתוכי,  שקיימת  הפנימית  הבערה  את  להרגיש 

רק צריך כל הזמן ללבות אותה.

עם  להסתובב  לי  תתן  אל  עולם,  של  ריבונו 

דאגות, תזכיר לי כל רגע ורגע שאתה איתי, שאתה 

הצער  את  מרגיש  שאתה  עלי,  עובר  מה  יודע 

שלי, ואם אני אזכור, אני לא אפסיק להרים את 

הראש ולדבר איתך אבא. בשיא המתיקות. בשיא 

יש  ירידות,  ואין  הסתרות  אין  כבר  ואז  הקירבה. 

רק אהבה מתוקה מדבש ונופת צופים.

שבת שלום לכל אחינו בית ישראל!
מנחם אזולאי

"אני עורך תחקיר בשביל תלמידיי. אולי תגיד לי את שמו של הניצול, שאדע 
מי הוא... אם זה לא סוד". "לא, זה לא סוד", אמר לי הרב, "והתשובה על שתי 
השאלות היא אחת: "אני הוא הניצול, מעולם לא חשבתי שאהיה דתי ואפילו 
המשמעות  את  אלא  חיי,  את  הציל  רק  לא  הוא  שבתאי.  בזכות  הכל  עיר.  רב 
ממנו  ביקשתי  ואז  מהסיפור,  להירגע  זמן  לי  לקח  כולי.  התרגשתי  שלהם". 
שאם לא איכפת לו, יבוא ויספר את הסיפור לתלמידי בית הספר. הוא הסכים 
שבתאי  אל  והיחס  הילדים,  על  אדיר  רושם  עשה  הסיפור  היה.  וכך  מיידית, 
הילדים,  אחד  את  וראיתי  למכולת  הגעתי  מזמן  לא  לקצה.  מקצה  השתנה 
דווקא ילד נמרץ ושובב, אומר לפי תומו: "הרב שבתאי, אפשר לקבל לחמנייה 
עם שוקו?" ואז ידעתי, שגם אם שבתאי איבד את זיכרונו ואת האוצר הבלתי 
הנדיר  הכבוד  את  איבד:  לא  אחד  דבר  לפחות  השנים,  במהלך  שאגר  נדלה 
שנרחש לשברי הלוחות, את המעמד המכובד של "תלמיד חכם ששכח תלמודו 

מחמת אונסו".
(חיים ולדר,  אנשים מספרים על עצמם 8)

לרגל חודש הרחמים והסליחות
אור האמונה מגיש

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

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

מנח

לפרטי

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

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

r.m.azolai@gmail.com :ניתן לקבל את הגיליון בדואר אלקטרוני ע"י שליחת מייל לכתובת



                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

    
 18:48 19:38 20:25 

18:46 19:35 20:22 
18:47 19:37 20:24 

 
18:46 19:36 20:23 

""" 

 נקודה למחשבה
 המתנה על ומשוחחים נפגשים בנים שלושה

 גדול בית הל בניתי אני, "ר אומר.  האם ליום לאמם שישלחו
 לה שולח אני, "ר אומר!"  בו לגור נעים לה שיהיה כדי ויפהפה

 !"  שתרצה לאן לנסוע שתוכל כדי נהג עם מפוארת מרצדס
 

 תוכי לה קניתי, ך"תנ אוהבת אמא כמה זוכרים אתם, "ר אומר
-בעל ך"התנ כל את ויודע במינו חדומי הוא אבל תועפות הון לי שעלה
 בטוח אני. הפרק כל את מדקלם הוא פרק ספר לו אומרים אם. פה

 !"שלי מהמתנה הרבה הכי תהנה שאמא
 

, כתבה לראשון.  מהאם מכתבים הבנים קבלו שבועות כמה לאחר
 כל את ומנקה אחד בחדר משתמשת אני, בעיות רק לי עושה ""

 היום כל תקועה  ", "כתבה לשני."  סתם האחרים החדרים
 וכל בטלן הנהג מזה וחוץ מקום לשום נוסעת לא כמעט אני, בחצר

 מה ידעת תמיד אתה, היקר בני, "כתבה לשלישי."  ואוכל מנמנם הזמן
 …"רגילה בלתי בצורה טעים היה ששלחת , , אוהבת שלך אמא

 
 ,  ותכלית תועלת לו יש דבר כל?  מבשלים תוכי

,  ם האדם גם כך.  להשתמש איך לדעת צריך
 (העורך) .... עצמך תא פתח

 

זצ"ל, ראש ישיבת פורת יוסף אמר  יהודה צדקה הרב
ם שבמשך  כל שנות נישואיו עם אשתו אפילו פעם 

אם נתבונן בעומקם של דברים נבין  
שאשתו נשאה את כל הנטל על שיכמה. בוודאי שיש צורך 

ת שרק להביא דברים מהמכולת או מהאטליז, אך ידעה הרבני
היא תבקש זאת ממנו ואם לא היא  ינאם בבחינ

תעשה זאת.  היא הבינה את הערך של לימוד התורה של הרב 
 מול מאמץ נוסף שלה.

משם האנשים  ויפנוו"
וילכו סדומה, ואברהם 
 עודנו עומד לפני ה'". 

 

תמיד עדיין עומד 
 אברהם אבינו 

לפני ה' להתפלל ולהמליץ 
 טוב עלינו.

כל הפורש מן המוסר 
 כפורש מן החיים

מעשה עם שני חיילים שהיו רוכבים בנגמ"ש  היה
ופתאום פגעה פצצה בנגמ"ש והם הצליחו לקפוץ 

מהרכב, אבל הערבים ירו עליהם מכל עבר, אז אמר 
אחד החיילים לשני: "בוא נשיר את השיר 'יודו לך 

, אולי זצ"ל הבבא סאלישחיבר רבינו רעיוני' 
 נינצל בזכות זה", וכך עשו וניצלו. 

 

אחרי המלחמה בא אותו חייל ששר אל אדמו"ר 
זצ"ל ואיך שנכנס לחדר אמר לו הרב: "בזכות הפיוט 
שחיברתי ושרת במלחמה ניצלת אתה וחברך"!!! יש 

ה לציין שהנ"ל לא היה מוכר לצדיק בכלל וזה 
. וכששאלוהו מה הביא אותך שביקר אצלו 

לשיר שיר זה דווקא, אמר שתמיד בבית הוריו על 
כל בעיה הזכירו את בבא סאלי ורבני המשפחה 

 זיע"א וניצלו, וגם אני עשיתי כן.

רפאל תשס"ג נפטרה רעייתו הצדקנית ע"ה של הרב  בשנת
זצ"ל שעות ספורות קודם כניסת חג הפסח. וסמוך לכניסת  הלל

החג נטמנה בבית הקברות בחלקת ויזניץ בבני ברק, סמוך ונראה 
מול משרדו. כאשר עם דמדומי חמה  ",אור החייםלסמינר "

חזרו המלווים כשהם בלבוש חג ממהרים הישר לבית הכנסת 
 לתפילת ערבית של יום טוב חג הפסח. 

 

באותה שעה התבטא  הרב רפאל הלל בפני הסובבים "יהי רצון 
. בהלוויה שלי ילכו המלווים בבגדי חג". ואכן 

 וכאשר בהלוויתו 'רצון יראיו יעשה' ודבריו התגשמו 
צעדו מאות אנשים  כאשר כולם בלבוש חג. חבל,  

 חבל, על עוד יהודי חם ובוער על כבוד אבינו שבשמיים.

 200זצ"ל נותן  ובמלעל הרב
...היה זה לפני רבידולר ל'ספ

כשלושים שנה. הרבי הלך 
מסוים בכדי  רבילהסתפר אצל 'ספ

לחזקו בעבודתו החדשה. אולם 
את הפאה  ר הספר 

הארוכה של הרבי בבת אחת, מיד 
כשהרגיש בדבר, התחיל הספר 

'תסלחו לי על מה -לזעוק בבהלה
 שעשיתי לכם'.. 

 

קרח מפאה  אבל הרבי שנשאר
אחת, לא רק שלא נזף בספר 

שהשחית את מראהו, אלא החל 
וכשראה שהלה  

 עדיין אינו מוכן לסלוח 
דולר  200לעצמו הוציא מכיסו 

 והעניק לו...

 תגן עלינו זכותם       זצ״ל  י ירב                   זצ״ל  יב ירב          העלון לעילוי נשמת: 

 מרדכי שרעביהמקובל הרב  הצדיק
זיע"א, נהג במסגרת שעורי המוסר שלו 

", להזכיר  "בישיבתו הקדושה "
חיים מדי פעם בפעם  את מורו ורבו הרב 

הוא ראה בדמותו של רבנו זצ"ל.  סנואני
חיים את התגלמותו של האדם המושלם עלי 

אדמות, ובעת שהזכירו סיפר בשבחו על 
 היותו גדול וגאון בפשט  ובקבלה 

. 
 

דברי הרב שרעבי מצאו מסילות בלבבם של 
ובפרט פעלו הדברים אצל כל שומעיו, 

שניים מצעירי הצאן,  אשר החליטו לפקוד 
ולהתבשם מעט  ל את נוהו של 

 מריח תורתו ומקדושתו.

זיע"א בשעה מוקדמת  יעקב עדסיצא רבי  פעם
ביום שישי לרכוש כמה מצרכים לכבוד שבת ופגש 

בקשיש בוכה. עצר ושאלו לסיבת בכיו. סיפר לו האיש 
 . י שעיניו כואבות ואין מי 

 

רבי יעקב לא היסס, נטלו עימו לרופא העיניים 
. ו המפורסם ד"ר טיכו והמתין עמו 

התור היה ארוך ושעות אחדות חלפו עד שנכנס 
רבי יעקב את הזקן לביתו,  ר לרופא, בתום הביקור 

 ורק אז הלך לרכוש את צרכי השבת ושב לביתו...

הגאון  -הרב מפוניבז' סיפר
 יוסף שלמה כהנמן רבי

כי זצ"ל  הח"חזצ"ל על רבו 
יהודי בהרבה מתוכחותיו ל
 העיר ראדין, 

נהג הח"ח למחיש באוזני 
השומעים ידונו בעולם האמת 
על עניין שמדבר בו עכשיו, 

ת וכיצד יטילו שם את 
, שהוא נרעש 

 ונפחד מזה מאוד.

יודעים  רבים
שיש בורא 
לעולם, אך 

מעטים יודעים 
את ערך הדבר 

(הרב 
מברדיטשוב).

 

מן התורה ומן התנ"ך 
ראינו כי לימוד המוסר 

 הוא חובה
 

זרהאין   מתגברת  מחשבה 
בל מהחכמהאלא  פנוי   ב 

החכמה ישימו השתדלותם  אנשי
וזריזותם על מה שישלימם ויקרבם 
אל הבורא, לא על מה שיביא להם 

 (רמב"ם).שלמות אצל ההמון 
 



 

הרפורמיות הקהילות  אחתת
. ברוסיה מינתה לה רב מגמגם

מישהו שאל את הפרנס דהתם: 
? ת מגמגם לרבמה ראיתם למנו

 ענה הפרנס: מה לעשות? 
 

 כמה שחיפשנו לא הצלחנו 
 .אילםרב למצוא 

hamaor.netכל העלונים: 

 

זצ"ל שמקור הקדושה  י בפומיה דהמקובל הצדיק רבימרגלא 
ֵעיַנִים  ה ִהוא ָבֽ ֵדׁשָ   (בראשית לח, כא),הוא בעיניים ורמז לכך בפסוק ַאּיֵה ַהּקְ

היכן הקדושה נמצאת? בעיניים, אדם ששומר את עיניו בקדושה הקב"ה נמצא 
ּכֹן איתו, מגן ושומר עליו מכל פגע, ְועֵֹצם ֵעיָניו ֵמְראוֹ  ָרע, הּוא ְמרֹוִמים ִיׁשְ ת ּבְ
ֱחֶזיָנה ֵעיֶניךָ  ָיְפיֹו ּתֶ  ....ֶמֶלְך ּבְ

צריך לשמור מכל משמר שלא להסתכל חלילה בדברים אסורים,  
ִים ), הסתכלות אחת לא (איכה א, טז כיון שהכל תלוי בעיניים, ֵעיִני ֵעיִני יְֹרָדה ּמַ

ךָ נכונה כבר יכולה להוריד את האדם, וְ  יָת ַמֲעֶקה ְלַגּגֶ אלו העיניים,  -)(דברים כב ָעׂשִ
ּנּו.., משם יכולה להיות חלילה  י ִיּפֹל ַהּנֵֹפל ִמּמֶ תכסה ותשמור אותם היטב, מדוע? ּכִ

ְבָיה, תחילה מעידת האדם היא בראיה, ולהיפך אדם  ִ ׁשּ ירידה גדולה, ְוָרִאיָת ּבַ
ב ששומר את עיניו זוכה שהקב"ה נמצא עמו ומגן ע ָבר ְוׁשָ ליו, ְולֹא ִיְרֶאה ְבָך ֶעְרַות ּדָ

 (דברים כג, טו). ֵמַאֲחֶריךָ 
בחור מישיבת "הנגב" בנתיבות נסע באוטובוס והתיישב באחד המושבים , 

לבדו, לאחר כמה דקות עלתה אשה שהתלבשה בחציפות ובחוסר צניעות 
ניו ומיד עבר והתיישבה לידו. הבחור רצה לשמור על קדושתו ולא להיכשל בעי

להתיישב במושב האחורי של האוטובוס, ולאחר מספר דקות  נפלה עליו תרדמה 
פתאומית ובחלום הוא שומע קול מדבר אליו ומודיע שיש מטען חבלה מתחת 

 .למושבו באוטובוס, ועליו להתריע על כך במהרה
 

לנהג, שהזמין מיד את אנשי הבחור בבהלה, ומיד רץ להודיע על כך  
ההצלה שניטרלו את מטען החבלה ברגעים האחרונים. לאחר כמה ימים ניגש חבלן 

זצ"ל וסיפר לו בגאווה שניטרל את מטען  ק המשטרה אל הצדיק 
החבלה והציל אוטובוס שלם, אך הרב דחה דבריו ואמר שלא המשטרה הצילה את 

 את עיניו הוא זה שהציל את כולם! אנשי האוטובוס, אלא אותו בחור ששמר
 

 יהי רצון שנזכה להרבות קדושה וטהרה בעם ישראל 
 ונזכה בקרוב לגאולה השלימה, אמן.

 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך

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

יחזקאל בן שמחה, דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל  אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב פנחס, יגאל בן מלכה, דוד ומרים אלבז, 
, אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אורה מורי  הרב יורם אברג'ל, הרבב יוסף בן מרגליתיעקהרב בן קלרה, 

 ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב שמעון בן רינה, ישראל בן שמחה סבג, אואסינה בת גור'ה חלפון, שמואל בן רבקה זכאי     יהודה יאיר,

רשימת תפוצה 
hamaor.net@gmail.com

שלו כ הגאוה  על  מוותר   שאדם 
גאוה עוד  בתוכו  שיש  מוצא  הוא   פיתאום 

 הדרך היא לעלות 
את הנשמה ולא להשפיל 

 את הגוף

משה הלך הגאון רבי  פעםם
זצ"ל ברחוב ושמע פינשטיין 

 קול קורא: משה! משה! 
הביט סביבו והבחין במכרו 

ליד הגה מכוניתו וקרא  שישב
בשמו.  מיד ניגש אל המכונית 

 ושאלו לרצונו. 
 

הבין האיש שרבי משה חושב 
שהקריאה מכוונת כלפיו, 

.  הוא התנצל 
ואמר: כלל לא קראתי לראש 
הישיבה, לא הייתי מעלה על 

דעתי לקרוא לו בצורה כזו, אלא 
שבני משה עבר ברחוב וקראתי 

בי משה שאין לו... הבטיח לו ר
כבר שנים  ל כל 

רבות אינני מייחס משמעות 
 לדברים שכאלו.

יהושוע  רבי שחח
יש זצ"ל  מאוסטרובה

האוהבים את האמת יען שהדבר 
את מועיל להם יש האוהבים 

יהשקר יען כי 
נמצא שאין הם לא אנשי  

אמת ולא אנשי שקר אלא 
אנשים האוהבים את עצמם 

אוהב את האמת על  
שאמת היא בין אם מועילה לו 

 ובין אם לאו.

 שליט"א.  יצחק זילברשטיין רבינערך אצל הגאון  דין תורהה
סוחר בדים ואחד מלקוחותיו באו להתדיין על עסקא גדולה של בדים יוקרתיים 

שאירע הוא, האחר מספר ימים לביצעו העסקא, נוכח  שהסתכמה בהון עתק. ומה
הלקוח שעל הבד ישנם כתמים לבנים, ואילו המוכר טוען שהלובן נוצר כתוצאה 

. ומכיון שבד זה אסור בכיבוס והלקוח היה מודע לכך, המכיבוס שנעשה 
 הרי בו האשמה. אך הקונה טען לעומתו כי הוא מוכן להשבע בספר תורה שלא כיבס
את הבדים אפילו פעם אחת. לכאורה במקרה כזה הדין פשוט: הלקוח מפסיד שהרי 

." ואולם מכיון שהיה מדובר בסכום עצום, ובהפסד ""
הכואב מאוד ללקוח, ניסה הרב, להתקשר עם בית החרושת בחו"ל ולבקש מהם 

קודה למחשבה: "זה שיקבלו את הבד בחזרה. אלא שכאן הוסיף הרב ואמר ללקוח נ
 פשוט וברור שההפסד צריך להיות עליך! 

 

ולחשוב על מה ולמה באה  ך אלא שאדם שבא עליו צרה כזאת חייב לערוך 
עליו הצרה הזאת" [שהרי ענין "מידה כנגד מידה" נועד כדי למצוא הדבר שקלקלו בו 

א הלבנת פעם את "הינך צריך לחשוב האם ל –המשיך הרב  –שידע לתקנו]. "ועל כן" 
פני חברך ברבים. אולי בשל כך גמלו לך בשמים באופן שהלבינו הבגדים ונגרם לך 

 ..." ואכן הודה הלקוח ונזכר שיש לו מה לתקן בנושא זה...

 באדם כשר שהיתה לו בת להשיא,  מעשהה
ובעירו היו שני בני אדם שכל אחד מהם חפץ לישא את הבת, 

את מי מהם יבחר ובמי ראוי יותר במידות  
הטובות. החליט להעמידם במבחן. מה עשה? ביקש מאדם 
אחד לעשות עימו מריבה על עניין מסויים (כשהצדק נוטה 

לקח את אותם שני בני אדם שהם ידונו וישפטו לטובת הלה) ו
 ביניהם ויכריעו עם מי הצדק. 

 ואכן דנו שני המועמדים בדינם של אבי הבת וחבירו. 
מהם היה מחניף לאבי הבת כדי שישיא לו את ביתו ועל  

שהאמת והיושר  ו כן היה מזכה אותו בכל דבריו, ואילו 
אז נתן האב את -אוהיו נר לרגליו דן את אבי הבת לחובה. 

, בנימוק כי הוא האדם ו ביתו לאותו 
 הטוב והישר במידותיו שלא החניף ולא נשא לו פנים.

 הח"חזצ"ל (משגיח דישיבת לייקווד) " נתן מאיר וואכטפויגעל רבי סחח
לכל השלמות, וכל גדולי הדור  עבד כל ימיו על שמירת הלשון וזה הביאוזצ"ל 

כיון שהיה לו שלמות במידה אחת: שמירת הפה! הח"ח  
הראה לכולם מהי שלמות בכח הדיבור והגיע לדרגה עליונה ביותר, והוא היה 

 ! ת דוגמא לדורות אחרים שאפשר להיות 
 

י לקחו כדברים האלה: "אם אני נתן מאיר כי פעם אמר הח"ח לשומע רביוסיפר 
 אשלח מכתב לגביר גדול אחד בפטרבורג וגם אחרים ישלחו לו מכתב, 

לפני כולם, ולמרות שהנני צעיר יותר ולא מפורסם.  אהוא 
והטעם לכך, מכיון שאני התרכזתי במצוה אחת והשלמתי עצמי במצוה אחת של 

 פני כולם!שמירת הלשון, לכן הוא יענה למכתב שלי ל

ישב ושמע מבחור  שדכןן
רווק איזו כלה בדיוק הוא 
מחפש, ואז אמר: אני חייב 
להגיד לך, אישי הצעיר, 

 ה כזאת שאתה מחפש, שכל
 

גם יפה, גם עשירה, גם 
מיוחסת ועם נדוניה ענקית, 
צריכה להיות משוגעת כדי 

 . להתחתן איתך
 בסדר, ענה הבחור, 
 לא אכפת לי שתהיה 

 .גם משוגעת

משה חיים אחיו של  רביי
 יצחק מאיר מגורה"ק הר

זיע"א היה עשיר גדול וניהל 
עסקים גדולים פעם בא לבקר 
את הוריו הזקנים שגרו בגור. 
כשהתקרבה מרכבתו הבחין 

ששרכה את  
רגליה לעירה ונשאה על כתפה 
חבילת קש גדולה לפתע הבחין 

 שזו אמו הרבנית. 
 

שאלה לפשר הדבר וענתה לו: 
לי "לצרכי כלה יתומה וכי רג

פטורות מהמצוות" אמר לה 
אמי אתן לך את הכסף כדי 
שתקני את המזרנים ובלבד 
 

ענתה האם הרבנית: "אדרבה 
תן גם מעות מלבד המזרון  

 זקוקה היתומה גם לכסף"

לללללללללללל ל

ת ֵאין ָּכל ֶהֵּתר ִלנְהֹג ְּבָכל ִמְקֶרה, ְלַאף ִאָּׁשה ַאֶחרֶ  אּוָלםם
ן ִּבְלָעִדי ִאיׁש  ֶֹ ָּכמֹוָה. ָּכל יְהּוִדי ִויהּוִדּיָה ַאֲחָרִאים ְּבאפ
ְלַמֲעָׂשיו הּוא, ְוָכל ֶאָחד יֵָענֵׁש ָחִליָלה אֹו יִזְֶּכה ְלָׂשָכר 

 ֵאינְסֹוִפי ְּבֶהְתֵאם ַלֶּדֶר ֶׁשָּבּה ָּבַחר ָלֶלֶכת!

יותר. מישהו, אתה עוזר לעולם להיות טוב  פעם שאתה אוהב   כל 

" לעיר לומז'ה בליל חורף קשה מושלג חפץ חייםנזדמן ה" פעםם
הלך לחפש  בחצות הלילה. מתוך שחשש פן יפריע למישהו בשינה, לא

 י אכסניה, כי אם פנה לעבר הישיבה, שבה בודאי 
אף בשעה זו. הוא כיתת את רגליו בערימת השלג.  כשהגיע לסמטת הישיבה 

 הופתע לראות בתוך השלג, דרך סלולה המוליכה עד לפתח הישיבה, 
 אמר לנפשו: מן הסתם טרח בזה שמש הישיבה לכבוד התורה וברכו בלבו.

חמות על שמתמסר  ש בוקר כשראהו, ניגש אל השמש ב
"לחינם רבנו מחזיק לי טובה, דווקא  למען בני הישיבה. התנצל השמש:

הפעם התעצלתי לירד ממיטתי מפני הקור וקמתי רק כשהאיר היום. 
השתומם ה"חפץ חיים": מי הוא איפוא, צדיק זה שסולל דרך לבני תורה? 

 דבר, כי ראש הישיבה  לאחר חקירה נודע ה
זצ"ל בכבודו ובעצמו ניקה את הדרך, לאחר  אליעזר שולביץרבי 

 רשנוכח שהשמש טרם ניקה את הדרך, לקח בעצמו את המעדר 
 סלל נתיב בערימות השלג!.
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עלבתחילתהלנורומזת"תצאכי"פרשת
עםלאדםלושישוהמלחמותהמאבקים

מרגעשמתחיליםמאבקיםאותם,יצרו
האחרונהנשימתולרגעעדונמשכיםהלידה

:הפסוקעלי"רששכותבכפי.אדםכלשל
,)'כאחבראשית("ִמְּנֻעָריוַרעָהָאָדםֵלבֵיֶצרִּכי"

ִּנַתןאמוממעילצאת]האדם[שננערשברגע
אתמלווההואומשם.ל"עכ!הרעיצרבו

מלחמותעליוומעוררחייוכלבמשךהאדם
.סוףבליגדולות
הלבבותחובותבספרומביאבחיירבינו

אנשיםשראהאחדבחסידמעשה)'ה-בחלק(
שניצחועלושמחיםבידםותופיםהולכים

אליהםפנה.הסמוכההמדינהנגדבמלחמה
כךכלאתםלמה:להםואמרהחסיד

אך,ניצחתםהקטנההמלחמהאת?שמחים
לואמרו.לפניכםעדייןהגדולההמלחמה
,מאודגדולהמלחמההייתהזואבל:האנשים

ענה?קטנהמלחמהשזואומראתהאיך
נחשבתשבעולםמלחמהכל:החסידלהם

,הרעהיצרנגדהמלחמהלעומתלקטנה
.גדולהלמלחמהנחשבתהיאורקשהיא

הכילמלחמהנחשבתהיצרעםהמלחמה
אותהלהשוותאפשרשאימפני,שישגדולה

ברגעמלחמהבכל.אחרתמלחמהלכל
הוא,למפלתווגורמיםהאויבאתשמכניעים

,בקרובמכךיתאוששאםוספקבכוחונחלש
אך.שנחלהתבוסהגודלפיעלהכל

אוקרבכלאחרי,הרעהיצרעםבמלחמה
וגודלמתחזקהאויב,מנצחיםשאנומלחמה

שוניםותכסיסיםתחבולותמכךלומדואף
פעםלנצחוניתןיהיהשלאוכמעט.ומשונים

ישרמפלתולאחרכי,דרךבאותונוספת
הקודמתבפעםהפסדלוגרםמההואלומד
.חדשותבתחבולותחמושלמלחמהויוצא

יוםבכל"ש:):לקידושין(הגמראכותבתגםוכך
."יותרומתחדשמתגברהאדםשליצרוויום

כזהאויבלנצחאפשרישלאנראהולכאורה
אדםאיך?לעשותניתןמהכןאם...כלל
?חייוכלבמשךכזהאויבמוללשרודיכול
צֹוֶפה":)'לבלזתהלים(אותנומלמדהמלךדוד

ַיַעְזֶבּנּולֹא'ה]ו[,ַלֲהִמיתֹוּוְמַבֵּקׁשַלַּצִּדיקָרָׁשע
מצפהשתמידהרעיצרזהוהרשע."ְבָידֹו

בשבילקטנההכילאפשרותומחכה
הואמבקשובנוסףהצדיקאתלהפיל

כלעלמלחמה!מזהפחותלא.להמיתו
לֹא'וה":ואומרהפסוקממשיךאך.הקופה

הטבעשבדרךאומרתזאת."ְבָידֹוַיַעְזֶבּנּו
במלחמהוהפסד,בטוחמפסידהצדיקהאדם

לעזרתובאה"הקבאך.מוותפרושהזו
ה"הקבבלעדי.מלחמותיובכלאותוומציל

אנוולכןמלחמהבשוםכלללנצחניתןלא
חזקאויבמולהזאתהעזרהאתחייבים
אתלקבלניתןאיך.הרעכיצרואכזרי
?הזאתנצרכתכךהכלהעזרה
אמרה''הקבכך:אומרת):לקידושין(הגמרא

ובראתיהרעיצרבראתי,ָּבַני":לישראללהם

בתורהעוסקיםאתםואם.תבליןתורהלו
ִאםֲהלֹוא":שנאמר,בידונמסריםאתםאין

עוסקיןאתםאיןואם.)'זדבראשית("ְׂשֵאתֵּתיִטיב
ַלֶּפַתח"שנאמר,בידונמסריםאתםבתורה
אותנומלמדה"הקב.)שם("ֹרֵבץַחָּטאת

אתלנצחניתןשאיתוהתבליןהיאשהתורה
הרמות,בתורההעיסוקללא.הרעיצר

מאודהרעיצראתלנצחתוכלשבהם
לעסוקזהאחדכלעלשמוטלומה.נמוכות
לצאתואזהכבדהנשקשהיאבתורה

'הכךובעקבות,להיכנעולאנגדולהילחם
.הקרבאתלוומנצחלאדםעוזריתברך

ולצאתלהשכיםשעליולדעתעודאדםוצריך
מתארגןשהואלפניעודהיצרנגדלמלחמה

!"להורגוהשכםלהרגךבאאם",כוחותיועם
לעיר?דומההדברלמהמשל.).עבסנהדרין(

מןובאחד.גבוהותחומותעםמבוצרת
במגדלשהשומר,ידיעההמלךמקבלהימים

קבוצותכמהשלהתגודדותשישנהזיהה
לעשותהםומתארגנותלחומהמחוץקטנות

ישבשהמלךיתכןהאם.העירעלמלחמה
שזהאמת.?כלוםיעשהולאידייםבחיבוק
עללאייםיכוליםהםואיןקטנותקבוצות
דברשלבסופואך,המבוצרתהחומה
שמנסהרבעםויהיואלהקבוצותיתאחדו
מלךאותויצטעראזאו.השעריםאתלפרוץ

היושעודאזנגדםויצאהשכיםשלא
...קטנותבקבוצות

ַעלַלִּמְלָחָמהֵתֵצאִּכי":הפרשהאומרתולכן
ֶקי'הּוְנָתנֹוֹאְיֶבי כא("ִׁשְביֹוְוָׁשִביתָ ְּבָיֶדֱא

"כי"שהמילהל"חזלנומגלים,תצאכי.)'י
שמתחיליםיום40אותם.40זהבגימטרייה

.ובאהקרבהדיןליוםועדאלולחודשמראש
עללמלחמהלצאתצריךאדםשבהםיום40

אםואז!הרעיצרהואשהריהגדולאויבו
שהיאבתורהועסקלמלחמההתכונןאדם

ֶקי'הּוְנָתנֹו"אז,הנשק ה"הקב."ְּביֶָדֱא
בכלותעמודהמלחמהאתלךינצח

להגיעתוכלאפילוואז.בהצלחהניסיונותיך
ושביתנאמרולמה."ִׁשְביֹוְוָׁשִביתָ "שללמצב
תהיהשאםלךלומר?ִׁשְבייולאִׁשְביֹו

תוכל,המלחמהאתותנצחחייללגיבור
הרעיצראצלשנמצאשביאותואתלשבות

והקרירותהעייפותהעצלותכלשזה
שלתוצאותשהםהתורהולימוד'הבעבודת

מאתנושבההרעשיצרדברים,הרעיצר
שנתכונןוכעת.הקודמותהמלחמותבמהלך

לשבותנוכל,למלחמהאלויום40בונצא
לקייםנזכהואזבחזרהאלינוהזההשביאת

מתוךהתורהללימודעיתיםולקבועמצוות
!ר"אכי.הדעתויישובהתלהבות

ֲעִׂשיִריּדֹורםּגַ .'הִּבְקַהלּומֹוָאִביַעּמֹוִניָיבֹאלֹא)'יפסוקכאפרק(!ִׁשְביֹוִביָת ְוׁשָ ְּבָיֶדך ֱאלֶֹקיך 'הּוְנָתנֹוֹאְיֶביך ַעלַלִּמְלָחָמהֵתֵצאִּכי
)'דכג(!עֹוָלםַעד'הִּבְקַהלָלֶהםָיבֹאלֹא
ִמְצִריַתֵעבְת לֹא.הּואָאִחיך ִּכיֲאֹדִמיְתַתֵעבלֹא
ּדֹורָלֶהםִיָּוְלדּוֲאֶׁשרָּבִנים.ְבַאְרצֹוָהִייָת ֵגרִּכי

)'ט-'חכג('הִּבְקַהלָלֶהםָיבֹאְׁשִליִׁשי
הא!מידמותרין]ומואבמעמוןחוץ[האומותושאר
!ההורגומןלוקשהלאדםשהמחטיא,למדת

מןמוציאווהמחטיאו,הזהבעולםהורגושההורגו
שִקְדמּוםאדוםלפיכך.הבאהעולםומןהזההעולם
ואלו.ֶׁשִּטְּבעּוםמצריםוכן,נַתֵעבלאבחרב

!ִנְתֵעבּושהחִטיאּום
מחטיאשאדםחמורזהכמההתורהאותנומלמדת
בפרךישראלאתששעבדושמצריםמכך.אחרים
,להילחםבכדיבחרבישראללקראתשיצאוואדום
,שעשומהכלכי.ולהתגיירלבואזכותלהםישעדיין

.בגופוישראלבעםלפגועזה
בשיטיםישראלעםאתשהחטיאוומואבעמוןאך

!לעולםגיורזכותלהםאין,הרוחניתבנשמתםופגעו
מזהגרועיותרהרבההאדםאתשמחטיאשמימפני

)שלוהבאהעולםאתשמסכןמשום(!שהורגו

ִתְהֶיהְולֹוֵאלִיְׂשָר ְּבתּוַלתַעלָרעֵׁשםהֹוִציאִּכי
)'יטכבפרק(!ָמיויָ ָּכלְלַׁשְּלָחּהיּוַכללֹא.ְלִאָּׁשה

שהיא.ישראלבתולתעלרעשםהוציאכי
כידועפהשבעלתורהנקראתוהיא...השכינה

שאיןהגםפירוש'וגו"ִתְהֶיהְולֹו"ואומרו.חןליודעי
כזהאדם,עתיםקביעותאלאתורהבתלמודחיוב

דלתותיהעללשקודצריך,עליהרעשםשהוציא
!ָיָמיוָּכלְלַׁשְּלָחּהיּוַכללֹא-הלילהוכלהיוםכל

שאמרו)כהרבהויקרא(ל''זלרבותינולהםמצינווכזה
ילמוד,אחדדףללמודרגילהיהאםתשובהשבעל
בעל]עלשדיברומה[וזה,הדרךזהעלוכן.שנים

עלרעשםמוציאאבל.העבירותמשארתשובה
!אומנתותורתוישבעמהימיוכלמשפטו,התורה

אתוממשילרומזשהפסוקלנומגלההחייםהאור
שלאומי.פהשבעלולתורהלשכינהישראלבתולת

כבעל[אותהוהזניחבעברוהתורהאתוקייםלמד
שזלזלומי.אחרמאדםיותרכעתללמודצריך,]תשובה
לעשותצריך,הקדושההתורהעלו"חרעשםוהוציא

!אומנתותורתואת
לֹא.ְלִאָּׁשה]התורה[ִתְהֶיהְולֹו":הפסוקשמצווהכפי
!"ָיָמיוָּכלְלַׁשְּלָחּהיּוַכל
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)'וק טופרק כד פס(...! ְולֹא ָתבֹוא ָעָליו ַהֶּׁשֶמׁש 

השמשבבסיסהטמפרטורה,האחרונותבשנים
!חוםמעלות15,700,000לכדימגיעה
רגעשבכלענקיאשכדורכמוהואהשמש

אםאך,אדירותחוםכמויותמבסיסומשחרר
,שלההחיצוניתבשכבההטמפרטורהאתנמדוד
.חוםמעלות6,000"ורקאך"שהיאנגלה
שבאההגבוהההטמפרטורהכלנבלמתאיך

?השמשמליבת

:רבהמדרשהלנונותןכךעלמדויקתתשובה
שנאמר!"נרתיקלוישחמהגלגל":)'ובראשית(

!"ָּבֶהםֹאֶהלָׂשםַלֶּׁשֶמׁש":)'היטפרק(בתהילים
של"נרתיק"השאלמלאמתבארהמדרשמדברי

ניזוקיםהיוהארץבכדורהחייםכל,השמש
.!ביותרחמורהבצורה
ישראללתורתמתנגדיםשאותםלצייןמיותר

אנוהריכי,הדבריםאתלקבלהתקשו
שלסימןשוםרואיםולאהשמשאלמסתכלים

קבעול"חזאך.אותהשמכסהנרתיקאואוהל
!התורהאומרתשכךמפניבהחלטיותזאת

שלוהצילומיםהחלליותבעידןכיוםוהנה
גםהגיע,מתקדמותטכניקותידיעלהשמש

מעטפתישנהאכןש"למסקנההמדעעולם
!השמשאתשמכסה

במצפהבכיראסטרונום(,וידאל.נר"דשלדבריוואלו
לאסטרופיזיקהבמרכזופרופסור,"גריניץ"הבריטיהמלכותי

חלק"השמיםצבא"בספר,ב"ארה-הרווארדבאוניברסיטת
,השמשבתוךהאלוהגבוהותהטמפרטורות":)א

בממדיםגועשיםשםשהגזיםלכךגורמות
ההולמיםמתפרציםגליםיוצריםואף,אדירים
שלהחיצוניותהגזיםבשכבותאדיריםבכוחות
החוםקרינתאתסופגותאלושכבות.השמש
אתבולמותוכן,השמשמתוךהבוקעתעצמה

לשכבות.בהמכיםאלהשגליםהזעזועים
."!הנרתיקבשםקוראיםאנואלוחיצוניות

מאלףיותרלפניהמדרששכתבכפיבמדויק
ְוהּוא"הפסוקעלי"רשגםשכתבוכפי!שנה
הוציא":)יחבראשית("ַהּיֹוםְּכֹחםָהֹאֶהלֶּפַתחֹיֵׁשב

את(להטריחושלאמנרתיקהחמהה"הקב
."באורחים)אבינואברהם

נמצאהחמהגלגלשאכן:המדרשמסייםוכך
מערטלוה"הקבלבאלעתידאך,בנרתיקו
ִּכי":שנאמר.הרשעיםאתבוומלהטמנרתיקו

ֹעֵׂשהְוָכלֵזִדיםָכלְוָהיּוַּכַּתּנּורֹּבֵערָּבאַהּיֹוםִהֵּנה
"ַהָּבאַהּיֹוםֹאָתםְוִלַהטַקׁשִרְׁשָעה

.)'מלאכי ג(

היאשלנוהשמש
העיקריתהתומכת

תהליכיםספורבאין
עלשקוריםחיוניים

.הארץכדורפני
גזכדורהיאהשמש

ובהתאם,ענקי
שבידינולחישובים
שנעשוממחקרים

)'יגפסוקכהפרק(!ָּנהּוְקטַ ְּגדֹוָלהָוָאֶבןֶאֶבןְּבִכיְסך ְלך ִיְהֶיהלֹא
קטנהאבןלמשלידבהישגלנויהיהשלאאותנומזהירההתורה

אתלשקוללמוכרשמשמשיםהמשקולותאבניכלומר.גדולהואבן
משקלםאךדבראותונראותהאבניםשתי,הקונהשלסחורתו

,פחותששוקלתהאבןאתהמשקלעלשםהמוכרואם.שונה
הבעיהמה":ויאמראדםיבואואם.הסחורהבכמותמפסידהקונה
ובפועל,קילועליהשכתובכזאתמשקלאבןידיבהישגשיהיה

"?בכללבהמשתמשאיניהרי?גרם950שוקלתהיא
הקודמיםשבפסוקיםשלאחר:ְספֹוְרנֹועובדיהרביכךעלכותב

מזהירה,בישראלהשכינההשראתדרכיאתמזכירההתורה
אלה,בלבדזוולא!הדיןעיוותאתשונאה"שהקבואומרתהתורה

ושצריךעווללעשותשמוכניםבכליםשמחזיקמיאתהואישנאגם
ִּכי":שנאמרכמו.אותנונפשותגעלפןהכליםאותםאתלהרחיק
ֶקי'התֹוֲעַבת .ל"עכ)'טזפסוקכהפרק("ֵאֶּלהֹעֵׂשהָּכלֱא

.):מדחולין(".לוהדומהומןהכיעורמןהרחק":ל"חזאומריםכךועל
עלינושנאסרהמעשהאתמלעשותנמנעיםשאנומספיקלא

למעשהשקשורדברמכללהתרחקגםעלינואלה,בתורה
לגרוםלאבכדיוגם,העבירהמןאותנולהרחיקבכדיגם.עצמו

חמורדברשהוא'הלחילולאותנויראהאחרשאדםכךידיעל
!מאודעד

!יּוָמתּוְּבֶחְטאֹויׁשִא ,ָאבֹותַעליּוְמתּולֹאּוָבִנים,ָּבִניםַעלָאבֹותיּוְמתּולֹא
)'טזפסוקכדפרק(

ַעלָאבֹותיּוְמתּולֹא"שזהפסוקבין:סתירהמביאהברכותבמסכתהגמרא
ֹּפֵקד":)'טהדברים(הפסוקלבין,שלוחטאיובגיןימותאחדשכלשמשמעו"ָּבִנים

חטאיבעבוריסבלושהבנים–"ִרֵּבִעיםְוַעלִׁשֵּלִׁשיםְוַעלָּבִניםַעלָאבֹותֲעֹון
מדבר–"ָּבִניםַעלָאבֹותיּוְמתּולֹא"ששהפסוק:מתרצתהגמראו.אבותם
ָאבֹותֲעֹוןֹּפֵקד"שלהפסוקואילו,בידיהםאבותיהםמעשיאוחזיםהבניםכשאין

עונשיקבלוכזהובמקרה–בידיהםאבותיהםמעשיכשאוחזיםמדובר"ָּבִניםַעל
.אביהםחטאיעל

שעברוחזקגדולבאריההיהמעשה:דומההדברלמהמשלבראשוניםמובא
אתלטרוףרצהברעבונוהאריה.וחכםזקןבשועלופגשטרףלבקשבשדה

יקראריהמדוע":לוואמרהאריהאלפנה,קרבשקיצושהביןהשועל.השועל
זקןשהרימבשריכרסךתימלאלאבוודאיהלאכמוניזקןשועללטרוףברצונך

הרי,עצהאשיאךתחתיאבל..איןובשרלעורימתחתעצמותאםכיביואיןאני
תוכלמבשרוובוודאי,בשרומלאשמןוהואומתפללעומדאדםממולנולך

."...כרסךאתולמלאלשבוע
כי,זאתלעשותאוכללא!?הייתכן":לוואמרהשועלשלמהרעיוןנפעםהאריה
ויען..."הזהבעווןומתתיהרעהתדבקניפןהמתפללאדםלטרוףאנימפחד

הלא...לחשושלךואלכלללפחדמהלךאין":לוויאמרבערמהלאריההשועל
ועלשלשיםעלבניםבניועלבניםעלנפקדאבותעווןכיהאריהידידיתדע

מןמאומהיקרהלאולךעונותיךעלויכפרואחריךבניךובניבניךיבואו,רבעים
תמותשמא,כןעושהאתהאיןואם,ותהנהטרפךבשמחהאכוללך,החטא

..."הזההעולםהנאותאתותפסיד
עמוקלבורלבושתלא,ופזיזותורעבונומרוב,לעברוכשדילג...אבויאך.האישאתלטרוףושעטמידקם.בקולווישמע,האריהבעיניהשועלדבריחןוימצאו
עדומרהגדולהצעקהויצעקקולואתהרים,צרהצרתוכיהאריהוירא.לתוכוונפלהאריהמעדבטרפוציפורניושנעץוקודם,האישבקרבתפעורשהיהונסתר

כיאריהלךהיהמה":אותווישאלהבורמפתחהאריהלעברוהציץהבוראלרץ,האריהשלצעקותיואתהשועלכשמוע!"?איכהשועלשועל"ויאמר,מאוד
עתהולמה,בניםבניועלבניםעלנפקדאבותעווןשכןלדאוגממהלישאיןליאמרתאמורהלא"ויאמרהאריהויען"?זהוחשוךעמוקבבורלמטהנמצאהנך

!"?המתפללהאישאתלטרוףזממיאתביצעתיטרםהזההבורלתוךנפלתי
"...בעוונםונלכדתעליךחשבולאאבותיךגםכנראהכך,בניךעלחשבתלאשאתהכשם,האריהידידילינאסלח"לאריהויאמרהשועלויען

...כשאדם מחזיק בחטאי אבותיו אל לו לשאול מדוע סובל הוא בעוונם: והנמשל ברור

אדםכלמחוייב,והסליחותהרחמיםימישהםאלובימיםהנה
עלהמוטלתההתחזקותומכלל.קונואללשובבמעשיולפשפש

שישמע,כראוישתהיה,התפילהעבודתבעניןהיא,אדםבנירוב
ושיחדש,תשובתינואתלקבל,אליולהשיבנותפילתינואת'ה

.ומבורכתטובהשנהעלינו
,חיים,בנים(ומזוניחייבני,אמרו).כח(קטןמועדבמסכתובגמרא

תליאבמזלאאלא,מלתאתליאבזכותאלא,)פרנסהכלומר,ומזונות
כןפיעלואף,כראוי'האתעובדשהואאדםיתכן,כלומר.מלתא

וזאת.ימיםלאריכותיזכהשלאאו,בניםלויהיושלאאו,ענייהיה
.הדרךזהעלוכן,בניםלויהיושלא,הואכךאדםאותושלשמזלומשום

מזלושאםמשום,אלובענייניםלאדםהתפילותיועילושלאמבוארולכאורה
לשנותהתפילהתועילמה,ענישיהיההואכךברייתומטבעאדםאותושל
?מזלורועאת

איןתפילהי"עמקוםדמכל,בזהכתב,ל"זצוקיוסףעובדיההרבמרןאולם
הפסוקיםמןלדברוסמך!מזלואתאפילו,הכללשנותאדםשיוכלספק

ֲעַבְדֶּתם":)'כו-'כהכגשמות( ֵהיֶכם'הֵאתַוֽ ֽ .בבתעניתשאמרוכמו(.תפילהזו-"ֱא
זוהי–"ִמִּקְרֶּבַמֲחָלהַוֲהִסֹרִתי":נאמרכךואחר,)תפילהזו-שבלבעבודההיאאיזו

תּוֵבַר".רפואה ְמַׁשֵּכָלהִתְהֶיהלֹא".מזונותאלו-"ֵמיֶמיְוֶאתַלְחְמֶאֽ

עניןמלבדוהנה.האדםשלהרעמזלומשתנהותפילהתורהידיעלכי
נשברלב,שנאמרוכמו,נשברבלבהתפילהשתהיהצריך,בתפלההכוונה
הנאנקיםתפלתביותרשומעהואברוךהקדושכי.תבזהלאאלוקים,ונדכא

שערי,ננעלוהשעריםכלאפילו,רבותינוואמרו.לפניולבםבכלומתפללים
מרןכתב,סיבהמאיזובתפלתולבכותאדםיוכללאואם.ננעלולאדמעה
כזובתפלהשגם,בכיבקולנשברבלבלהתפללפניםכלעלשיוכל,א"החיד

.ממשבדמעותלתפלהקרובהמעלהיש
השתדלותמיניבכלולפעוללעשותשיוכלמהכלכי,אדםכלוידע

.הלבמעומקהבאותתפלותכנגדשווהאינוזהכל,שבעולם

הרי–"ֲאַמֵּלאָיֶמיִמְסַּפרֶאת".בניםאלו–"ְּבַאְרֶצַוֲעָקָרה
.מזלורועאתלשנותאדםיוכלתפילהידיעלכןואם.ימיםאריכות

תפילהובפרט.מלאהבכוונההתפילהשתהיה,בתנאיזאתאולם
ואלו,)פנחספרשת(הקדושזהרבשכתובוכמו,תורהלימודשאחרי

היו,התורהשנתנהלפנישבעולםהבריותכל,וראהבא:דבריו
לעםתורהשניתנהאחראבל,ומזוניחייבניזהובכלל,במזלתלויים
למדנווזאת,והמזלותהכוכביםמשלטון'ההוציאם,ישראל

ה"והקבבניםלויהיושלאשעתידבמזלושראה,אבינומאברהם
,אלולדבריםתתייחסאל,כלומר.שלךמאיצטגנינותצא,לואמר
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