פניני לפרשה
"אלה הדברי אשר דבר משה ...בי
)א  ,א (
פאר ובי תפל ולב וגו'"
רש"י מבאר שכל המקומות המנויי כא ה
מקומות שהכעיסו בה בנ"י את ה' והזכיר
ברמז מפני כבוד של ישראל" .פאר" רומז על
חטא המרגלי שהיה במדבר פאר" .תפל
ולב" רומז על כ שבנ"י תפלו על המ שהוא
לב .ולכאורה קשה שאליבא דפירוש רש"י אי
מקו למילה "בי" שהרי לא מדובר במקומות
ממש .וכ קשה מדוע לא הוזכר עוו מי
מריבה .ויש לומר שמשה היה ירא להוכיח
על חטא מי מריבה שהרי ג הוא חטא וחשש
שמא התוכחה לא תשמע שיאמרו לו ישראל
"טול קורה מבי עיני" ולכ נת לה רמז
בתו רמז על חטא זה וזהו שכתוב "בי פאר
ובי תפל" וכוונתו לחטא מי מריבה שהיה
"בי" חטא המרגלי הרמוז במילה "פאר",
לבי חטא המ רמוז במילי "תפל לב".
)כלי יקר(

"איכה אשא לבדי טרחכ
וריבכ "

ומשאכ
)א ,יב(

השוני בי טורח ,משא וריב רוצה לרמז על
שלושת תפקידיו של משה בהנהגת הע.
האחד – "טרחכ" דהיינו להודיע לבני ישראל
את כל חוקי האלוקי ,פרוש ובאור ,דבר
המהווה טורח גדול כפי שמוכח מדברי יתרו
למשה .השני – "ומשאכ" דהיינו להתפלל
בעד ע ישראל ,תפקיד המונח במילה "משא"
וכפי שנאמר" :ונשאת תפילה" .והשלישי –
"וריבכ" דהיינו לדו דיני משפט ,וריבות בי
)רמב"(
איש לאיש.

"ה' אלוקיכ הרבה אתכ והנכ היו
)א  ,י (
ככוכבי השמי לרוב"
בכמה מקומות נמשלו בנ"י לכוכבי ,ובכמה
מקומות נמשלו לחול הי .ויש צור להסביר
מדוע כא המשיל משה את בנ"י לכוכבי ולא
לחול הי .ויש להסביר :החול מטבעו נמצא
במצב שבו כל גרגיר מלוכד ע משנהו,
ומשא"כ הכוכבי נמצאי בריחוק מקו
אחד מהשני וכל אחד מה מהוה עול בפני
עצמו .ציבור שהוא מאוחד נית להנהיגו ציבור
מפורד קשה מאד להנהיגו בדר אחת .וזהו
הבאור בדברי משה" :לא אוכל לבדי שאת
אתכ" היות "והנכ היו ככוכבי השמי"
דהיינו מפולגי ומפורדי אחד מהשני.
)אפיקי יהודה(

"ותקרבו אלי כלכ ותאמרו נשלחה
אנשי לפנינו ויחפרו לנו את האר"

"ה' אלקי אבותכ יס עליכ ככ אל
)א ,יא(
פעמי "

)א ,כב(

ופרש"י שברכה זו משל משה היא .ונראה
לבאר :דהנה כשחטאו ישראל בעגל א"ל
הקב"ה למשה "ואעשה אות לגוי גדול"
)שמות לב( וג בחטא המרגלי כשגבר חרו
א! ה' א"ל הקב"ה למשה "ואעשה אות לגוי
גדול" )במדבר יד( .והנה כבר אמרו חז"ל
"מרובה מידה טובה ממידת פורענות חמש
מאות פעמי" ולפי"ז כל הבטחה טובה
שניתנה למשה אחרי הפורענות שנגזר על
ישראל היתה מרובה חמש מאות מהפורענות
עצמה .וב' הבטחות ה אל! וזה היה שיי
למשה שאמר לה "יס! עליכ ככ אל!
פעמי" ופרש"י שזה היה שיי למשה והוא
נתנה לישראל.
)הפלאה(

רש"י כותב ותקרבו אלי כלכ – בערבוביה',
ילדי דוחפי את הזקני וזקני את
הראשי ,ואילו במת תורה דכתיב ותקרבו
אלי כל ראשי שבטיכ וזקניכ וכו' – אותה
קריבה היתה הוגנת ילדי מכבדי את
הזקני ושלחו לפניה וכו' .ולכאורה קשה
למה מזכיר כא רש"י את הקריבה שהיתה
במת תורה שהיתה הוגנת הרי כא עוסקי
אנו בתוכחה .ובאור הדבר :שמשה התכוו
להוכיח את בני ישראל א! על קריבה שהיתה
במת תורה .מתו אותה קריבה שהיתה
בערבובי'ה בפרשת המרגלי הוכח שא!
הקירבה שהיתה לכאורה הוגנת בשעת מת
תורה – לא היתה לש שמי .משה נתכוו
להראות לה ששורש כל מעשיה הוא חיפוש
אחר תאוות העוה"ז ,ועל כ כשבאו למת
תורה "ילדי מכבדי את הזקני" שילכו
הזקני ,שתשש כבר יצר ,ומשא"כ כשמדובר
על ירושת האר" ,דבר גשמי ,אר" אשר לא
תחסר כל בה" ,ילדי דוחפי את הזקני".
ועד היו שורר מצב זה :בעסק התורה כל
אחד מכבד את חבירו ולפעמי הכיבוד הוא
על מנת להקל מעליו עול תורה וליתנו על כתפי
חבירו .ומשא"כ כשבאי לעסק של ממו –
גלה כבוד מישראל ,אי חכמה ואי תבונה
אלא כל דאלי גבר) .כלי יקר(

"וחצרת ודי זהב"

)א  ,א (

חצרות – במחלוקתו של קורח .ודי זהב –
הוכיח על העגל" )רש"י( .וקשה דהרי מעשה
העגל היה קוד למחלוקת קורח ,ולמה
הקדי משה בתוכחתו את מחלוקת קורח
לפני מעשה העגל? ויש לפרש עפ"י המדרש
)הובא ברש"י פרשת יתרו( שאמר משה לקב"ה
שלא יעניש את ישראל על חטא העגל כי
"אנכי" ו"לא יהיה ל" נאמרו בלשו יחיד ולי
ציוית ולא לה ,ובזה היה מלמד עליה זכות.
והנה במחלוקת קורח אמרו קורח ועדתו כולנו
שמענו מפי הגבורה "אנכי" ו"לא יהיה"
וכוונת היתה דמחמת שנאמרו בלשו יחיד
א"כ כל אחד ואחד מה חשוב בעיני הקב"ה
כמשה .ומעתה מוב העני" :וחצרות" –
כלומר מכח חטא קורח ועדתו שטענו שג ה
חשובי וכנ"ל ,נתעורר "ודי זהב" – חטא
העגל דשוב אי ללמד עליה את הזכות הנ"ל
)חנוכת התורה(
שלימד עליה משה.

"ויאמר ה' אלי אל תצר את מואב ואל
) ב ,ט(
תתגר ב מלחמה"
הנה כא אצל מואב הצווי היה למשה" :ויאמר
ה' אלי" .ולעיל אצל עשו הצווי היה לע:
"ואת הע צו לאמר את עוברי בגבול
אחיכ בני עשו וגו' אל תתגרו ב" )פסוק ד'(
והדבר טעו באור ,ויש לבאר והנה אמרו חז"ל
)ב"ב קכ"ג( "אי זרעו של עשו נופל אלא ביד
זרעה של רחל" ולכ לגבי עשו אי צור לצוות
למשה שלא יתגר ב שכ הוא היה מזרעה של
לאה ופשיטא שלא יתגר ב ,ורק את הע
שבה יש את יוס! ובנימי ,שמזרעה של רחל
היה צרי לצוות שלא יתגרו בבני עשו.
ומשא"כ במואב – שיי לצוות ג את משה,
דבמואב אי את הכלל הזה) .מש" חכמה(

"ויצא עוג מל" הבש לקראתנו וגו'
למלחמה ויאמר ה' אל תירא אתו"
)ג  ,א (

וברש"י" :אל תירא אתו – מתיירא היה משה
שלא תעמוד לו זכות ששימש לאברה שנאמר
ויבא הפליט והוא עוג" .וברש"י פרשת ל ל:
"ויבא הפליט – זה עוג ...ומתכוו שיהרג
אברה וישא את שרה .ומעתה ,צא ולמד ק"ו
ומה עוג שכל כוונתו היתה לישא את שרה מ"מ
משה רבינו וכל כלל ישראל חוששי מזכות זו,
מה גדול תוק! כח זכות מעשה שנעשה ע"י ב
ישראל ללא פניות כלשה).הגרי"ז מסלנט(

"הבו לכ אנשי חכמי ונבוני "
)א ,יג(

ופרש"י :חכמי כסופי.
רבי התקשו בביאור הדבר .ואומרי הגר"א
וה"פרישה" שטעות נפלה בדפוסי ,וצרי

 נא לשמור על קדושת הגליון 

לומר :אנשי – כסופי )המקור לכ
בספרי( .ומבאר הפרישה )חו"מ סי' ז( לשו
בושת וענווה .ומכא המקור לדברי
הרמב" שדיי צרי להיות בעל מידת
ענווה.
ועדיי צרי להסביר כיצד דרשו חז"ל מידת
בושה וענווה מהכתוב "אנשי"? מסיי
בעל הפרישה שמצאנו במשה רבינו "והאיש
משה עניו מאוד" .וכ בפגישתו של משה ע
יתרו – "וישאלו איש לרעהו לשלו",
שואלי חז"ל מי נקרא "איש" – זה משה
רבינו.
וממידת ענווה שבו פתח משה לשאול
בשלו יתרו ולא המתי מתו חשיבות
שיתרו יפנה אליו.
מדרש פליאה
בדברי רבה :אמר רבי ברכיה בש רבי
חנינא .צריכי הדייני שיהיה בה שבע
מידות ,ואלו ה :חכמי ונבוני וידועי.
וארבע כמו שכתוב" :ואתה תחזה מכל הע
אנשי חיל יראי אלוקי אנשי אמת שונאי
בצע .ולמה לא נכתבו שבע כאחת? שא לא
נמצאו משבע מביא מארבע וא לא נמצאו
מארבע מביא משלוש וא לא נמצאו
משלוש מביא מאחת – שכ כתוב "אשת
חיל מי ימצא".
ופליאה גדולה מה כוונת בעל המדרש
בפסוק "אשת חיל"? מובא בש רא"ד
תאומי שהגירסא במדרש היתה בראשי
תיבות אחמ"י ,ובטעות פתחו "אשת חיל מי
ימצא" .א האמת היא שכוונת המדרש
לפסוק "ויבחר משה אנשי חיל מכל
ישראל") .ומשמע שמצא רק תכונה אחת
אנשי חיל(.

"צדק ילי בה ועתה מרצחי "
)מתו" ההפטרה(

הנביא מוכיח את ישראל שכאשר מזדמנת
לה צדקה הרי ה מליני אותה למחרת.
א כאשר בא לפניה דבר עבירה אינ
שוהי לרגע – ועתה מרצחי.

"אל תתני פוגת ל" אל תדו בת עינ""
)איכה ב ,יח(

החטא הקשה ביותר שבעטיו הגלות
מתמשכת כל כ הרבה הוא בזה שחדלנו
מלהתאבל כראוי על ירושלי .וזאת היא
הסיבה העיקרית שבגללה אי נותני לנו
מנוח בשו מקו ואנו אנוסי לשאת בכל
מקו גזירות ורדיפות נוראות .משו שכל
אימת שיש לנו במקו מ המקומות מעט
מנוחה מיד אנו שוכחי את ירושלי ושוב
אי אנו מעלי אותה על ראש שמחתינו
)רבי יעקב עמדי(
באמת.

"כל המתאבל על ירושלי זוכה ורואה
בשמחתה"
לא נאמר & יזכה ויראה בשמחתה )לשו
עתיד( אלא לשו הווה – זוכה ורואה.
ביאור הדבר :על המת נגזר שישתכח מ
הלב ,וא לאחר אלפי שני עדיי
מתאבלי אנו – הרי סימ ברור שירושלי
והמקדש אינ בגדר מת חלילה .וא כ,
האבלות והצער ,ה עצמ מקור לנחמה
)רבי חיי
ושמחה.
מוואלוז'י(

"אחד עשר יו מחורב"

)א  ,ב (

בחיבורי "עיר גבורי" פירשנו על צד הרמז
"אחד עשר יו מחורב" ,על אחד עשר יו

שמתאבלי על חורב ביהמ"ק בשנה,
והיינו תשעה ימי של חודש אב ,ושבעה
)כלי יקר(
עשר בתמוז ועשרה בטבת.

"ויהי בארבעי שנה בעשתי עשר חדש
)א  ,ג (
באחד לחדש"
מלמד שלא הוכיח אלא סמו למיתה .ממי
למד ,מיעקב שלא הוכיח את בניו אלא
סמו למיתה ,אמר :ראוב בני ,אני אומר
ל מפני מה לא הוכחתי כל השני הללו,
כדי שלא תניחני ותל ותדבק בעשו אחי.
ומפני ארבעה דברי אי מוכיחי את
האד אלא סמו למיתה ,כדי שלא יהא
מוכיחו וחוזר ומוכיחו ,ושלא יהא חבירו
רואהו ומתבייש ממנו כו' כדאיתא בספרי.
וכ יהושע לא הוכיח את ישראל אלא סמו
למיתה .וכ שמואל שנאמר )ש"א יב ,ג(
"הנני ענו בי" .וכ דוד את שלמה בנו )מ"א
)רש"י הק'(
ב' א(.:

"שלא יהא מוכיחו וחוזר ומוכיחו #
יש לפרש ,שדר האד כשמוכיחי אותו
הוא מתווכח ואומר תירוצי על נפשו,
והמוכיח חוזר ומוכיחו להראות כי האמת
ולא שקר וכזב אתו ,וג באי לפעמי עי"ז
לידי מחלוקת  ,וא ישתוק המוכיח ,אז
שכנגדו בעיניו נראה שהנכו אתו ,והוה
ככלב שב על קיאו עוד על עונותיו.
והובא בס' "יוס! אומ"" שעשו תקנה בשעת
הגזירה שיוכיחו אחד את חבירו מה שיודע
בו ,וזה לא ישיב לו שו תשובה ,שלא יעשה
סניגורי לדבריו ,שדר האד כשמוכיחי
אותו יעשה סניגוריא ויאמר אמתלא ,אבל
כשישי זאת אל לבו באמת,
לא יעשה ברוחו רמיה ,ולא ירצה להטעות
חבירו בשקר ,אז ישי ללבו .וכ בשעת
מותו ,מסתמא לא יתווכח עמו ,ולא ישיב
תשובה שקרנית .לכ לא הוכיח אות אלא
סמו למותו ,שלא יהא מוכיחו וחוזר
)חת סופר(
ומוכיחו.



ודע ,דכל זה דאמרינ דאי להוכיח אלא
סמו למיתה ,לא מיירי אלא במי שידענו
דכבר עשה תשובה מחטאו ,דומיא דישראל,
אז הוא דאי להוכיחו עוד עד יו המות.
אבל למי שעודנו מחזיק בטומאתו ,פשיטא
דקרא כתיב "הוכח תוכיח" – אפילו כמה
פעמי עד שישוב ,וליכא שו טענה ליפטר
)משכיל לדוד(
מ התוכחה.

"הואיל משה באר את התורה"

)א  ,ה (

"הואיל" אותיות אליהו.
ר"ל ,אליהו יבאר הקושיות והספקות,
)תיקו – תשבי יתר" קושיות ובעיות –
של"ה בש וי"א ,וכ"כ תוס' יו"ט סו!
עדיות( ,כי מבואר בכמה מקומות דמשה
ואליהו במדרגה אחת ,משה מ' יו "לח
לא אכל" )שמות לד ,כח( ,וכ אליהו )מא,
יט ,ח( "ויל בכח האכילה ההיא ארבעי
יו וארבעי לילה וגו' )ילקוט דוד .רבינו
)שפתי כה – מדרש תלפיות(
שמשו(.



ולכ נסמ בתרי עשר )מלאכי ג' ,כ"ג ,כ"ב(
"הנה אנכי שולח לכ את אליה הנביא..
זכרו תורת משה עבדי" ,שיבא ללמד סתומי
)אור תורה(
התורה )יל' ב' ע"מ ד! פ"ג(.



ובש כ"ק האדמו"ר מגור ,הגה"ק רבי
אברה מרדכי אלתר זצ"ל שמעתי לפרש
פסוק זה בשבח תורתנו הק' ,כי תיבת
"הואיל" מלשו התחלה ,וכדאי' בילקוט
כא ,וסיפרה תורה ,שא! לאחר שלמד משה
אדו הנביאי את כל התורה ולימדה
לישראל ,לא נחשב אלא כמתחיל ללומדה,
וזהו "הואיל משה באר את התורה".
וכעי"ז ביאר רבינו הגר"א זצ"ל עה"פ
)תהלי י,ט( "תורת ה' תמימה" ,כי עדיי
בתמימותה היא עומדת ,ולא עלה בידינו
)טע ודעת(
לנגוע בקצהו..

"שמע בי אחיכ ושפטת צדק"
)א ,טז(

מלת "בי" בא לרמוז עד"ש העט"ר מו"ר
הרה"ג בספרו הבהיר "ב איש חי"
בדרשותיו לפרשת משפטי ,ששמע על מו"ז
הרה"ג כמהר"ר משה חיי זללה"ה ,שפע
אחת באו לדי לפניו יהודי וגוי ,והיה הגוי
תובע ליהודי מעות,
והשיב לו להד" ,והבי הרב ז"ל בעי
שכלו שהיהודי מכחש לו ורוצה להשבע
לשקר ,אמר לו הרב :טוב אני משביע ,רק
שאני רוצה קוד לעיי בדבר ,ויצא
מביהכ"נ ,ועלה בלאט לעזרת הנשי לשמוע
מה ה מדברי ,ושמע שהגוי אומר
ליהודי :אי תעיז להשבע לשקר ,ענה לו
היהודי :מה אעשה ,אני דחוק מאד וכו'.
תיכ! נכנס הרב לביהכ"נ ,ואמר ליהודי :צא
ושל לו ואיני משביע ,כי כבר שמעתי כל
דבריכ ,והרבה לדבר עמו מוסר.
וז"ש "שמוע בי אחיכ" ,ר"ל ,שמוע את
הדברי שמדברי ביניה ביחוד – כעני
זה המעשה – ועי"כ "ושפטת צדק"
שתוציאו המשפט לאורו.
)ציצי ופרחי )בנו של הב איש חי(



כאשר מלאו לנער יהונת )מוה"ר יהונת
אייבשי" – בעל "יערות דבש"" ,אורי
ותומי"" ,,כרתי ופלתי" – זצוק"ל( שלש
עשרה שנה ,ערכו ידידיו ומכריו את מסיבת
הבר מצוה שלו) ,הוריו כבר לא היו אז
בחיי( ,בהזדמנות זו דרש הנער דרשה
מופלאה אשר הפליאה את כל שומעיה.
בי יתר דבריו הסביר יהונת בדרשתו
המאמר הידוע ,המובא במדרש עה"פ
)קהלת ד' י"ג( "טוב ילד מסכ וחכ ממל
זק וכסיל" ,טוב ילד מסכ וחכ – זה
היצה"ט ,ומדוע נקרא שמו ילד ,כי הוא נית
באד רק מיו היותו ב י"ג שנה ,ולכ
לעול צעיר הוא מ האד המקבלו ,ולמה
נקרא שמו מסכ ,משו שרבי אינ
נשמעי לו ,ומדוע נקרא שמו חכ ,כי הוא
מכוי את הבריות לדר הישרה" .מל זק
וכסיל" – זה היצה"ר ,ומדוע נקרא שמו
מל ,שהכל נשמעי לו ,וזק – מדוע ,שהוא
נית באד מיד ע הולדו ,ואינו מרפה
ממנו עד זקנותו ,ולמה נקרא כסיל ,שהוא
מכוי את האד את הדר הרעה.



בסיימו את דבריו ,ק אחד הנוכחי ושאל
את נער הבר מצוה שאלה מענינת :אמור נא
לי ,יהונת יקירי ,מכיו שעד היו – יו
מלאו ל י"ג שנה – לא היה ב היצה"ט,
ורק היצה"ר בקש להשפיע עלי ,כיצד

היית נוהג כאשר בא אלי היצה"ר לפתות,
במה היית דוחה אותו.
השיב הנער החכ :כ הייתי עונה לו ,כתוב
בתורה "שמוע ....ושפטת צדק" ,ועל כ
אומרי חז"ל )סנהדרי ז' (:הרי זו אזהרה
לבי"ד שלא ישמע דברי בעל די קוד שיבוא
בעל די חבירו ,ואזהרה לבעל די שלא יטעי
דבריו לדיי קוד שיבוא בעל די חבירו.
כלומר ,שאי לבי"ד לשמוע את דברי אחד מ
הנשפטי במשפט לפני שיבוא הנשפט האחר,
וכ אסור לו לנשפט האחד להשמיע את
טענותיו בפני הדיי השופט לפני שיגיע
הנשפט השני .בהלכה מפורשת זו – התלהב
הנער כמנצח – דחיתיו ,את יצרי הרע ,כ
אמרתי לו ,שתוק והפסק מיד את שדולי,
שכ לפי ההלכה אסור ל להשמיע את
דברי ,וא! לי אסור לשמוע את טענותי
לפני בוא בעל הדי השני ,הלא הוא היצה"ט,
רק כאשר יהיה א! הוא נוכח במשפט ,תוכל
להשמיע דברי ,ואשפוט ע מי משניכ
הצדק).היהודי החכ (

"והדבר אשר יקשה מכ
ושמעתיו"

תקרבו אלי
)א ,יז(

משמו של הבעש"ט אמרו:
"והדבר אשר יקשה" ,היא הקושיא :היש
אפשרות לשמוע את הבת&קול "שובו בני
שובבי" שמכרזת בכל יו ,וא לא שומעי
– לש מה הכרוז יוצא? דעו כי הסיבה
המונעת היא "מכ" ,הקליפה החומרית
שלכ מכבידה את האוז ,ואי לכ תרופה
אלא זאת" :תקרבו אלי" ,תתקרבו לבחינת
משה שנאמר בו "של נעלי" ,המה מנעלי
החומר ,ואז תשמעו.

"אנה אנחנו עולי
לבבנו"

אחינו המסו את
)א ,כח(

סח רבי שמואל מסוכטשוב:
בהלכות מלכי כותב הרמב" ,שהנלח
מלחמת מצוה בכל לבו ובלא פחד וכוונתו
לקדש את ה' בלבד ,מובטח לו שלא תגיעהו
רעה ,בעוד שכל המתחיל לחשוב ולהרהר
במלחמה ומבהיל עצמו ,עובר על לאו "אל
יר לבבכ" ודמו יישפ ודמי ישראל כול
תלויי בצוארו.
לפי זה היתה טענת בני ישראל כ :כיו
שהמרגלי המסו את לבבנו ואנו מתייראי,
הלא ניענש על כ ,וסופנו באמת להיות
מובסי – "אנה אנחנו עולי".

"וטפכ אשר אמרת לבז יהיה ...המה
יבאו שמה ולה אתננה וה יירשוה"
)א ,לט(

הגאו רבי שמעו שקופ נשא פע דברי
אודות סימני התקופה .היה זה שני אחדות
קוד מלחמת העול השניה ,כאשר מצב
הדת הל והתדרדר ,ורבי נטשו את דר
התורה .ר' שמעו צפה כי סופו של דבר יקו
דור חדש אשר יתחיל מבראשית ,להתקרב
אל ה' ולעבדו .וכ ביאר מקרא שלנו על דר
המליצה" ,וטפכ אשר אמרת לבז יהיה",
בעתיד כאשר הט! "לבז יהיה" על&ידי אבות
אשר רחקו זה מכבר מתורה" ,המה יבואו
שמה ולה אתננה וה ירשוה" ,דוקא ה
אשר יזכו לנחול את האר" ולקבל פני משיח
)בש רבי שמעו שקופ(
צדקנו.

"רב לכ
צפונה"

סוב את ההר הזה פנו לכ
)ב ,ג(

פסוק זה – אומר רבי שלמה&אפרי איש
לונטשי" – נוקב ויורד עד התהו .יש בו רמז
לשעה ולדורות .ועני סיבוב זה ,שילכו סחור
סחור לכר ה' צבאות לא יקרבו ,כי ימי
רבי שיהיו נעי ונדי סביבו – עד שיבוא
מי שנאמר בו "ועמדו רגליו ביו ההוא על
הר הזיתי"; וכל אותו זמ נאמר לה "פנו
לכ צפונה" ,הצפינו עצמכ.
ועני הצפנה זו :א ימצא האיש הישראלי
איזו הצלחה ,יטמינה ויצפינה מפני עשו ,כי
אי ל אומה מקנאת בישראל כמו עשו.
וזה היפ ממה שישראל עושי בדורות הללו.
כי מי שיש לו מנה ,מראה את עצמו במלבושי
כבוד ובתי ספוני כאילו היו לו כמה
אלפי ,ומגרי האומות בעצמ .ומנהג זה
הוא ברבת בני עמנו ,הוא המסבב את כל
התלאה אשר מצאתנו.

"חסד שבחורב"
דבר אחר 'נשקד' שי" כתוב שקד הקדוש
ברו הוא אי להביא עליה את הרעה אמר
א אני מגלה אות בתקופות טבת הרי ה
לוקי בצנה ומתי אלא הריני מגלה אות
בתקופת תמוז שאפילו ה ישני בדרכי
וברחובות אי אחד מה ניזוק .דבר אחר
'נשקד' שקד אי להביא עלי את הרעה אמר
א אני מגלה אות בתקופת טבת אי ענבי
בגפ ואי תאני בתאנה אלא הריני מגלה
אות בתקופת תמוז שיש ענבי בגפ ויש
תאני בתאנה ואפילו אי העלה של העצי
נבל .ויש צל תחת העצי לפוש בחו היו
דבר אחר 'נשקד' שקד אי להביא עלי את
הרעה אמר א אני מגלה אות דר מדבר
ה מתי ברעב אלא הריני מגלה אות דר
ארמניא שה כרכי ומחוזות ומאכל ומשתה
מצוי לה.


אמר ר' אלעזר :מדוע בחר הקב"ה מכל
הענשי את ענש הגלות? אלא כדי
שתתפרס האמונה על ידי ישראל בקרב
האומות ויתוספו עליה גרי ,שנאמר )הושע
ב' כה( וזרעתיה לי באר" ,כלו אד זורע
סאה אלא להכניס כמה כורי ,כ זרע
הקב"ה את ישראל בי האומות כדי להרבות
על יד את המאמיני בה' )פסחי פז ,ב(
אמר רבי אושעיא :מאי דכתיב )שופטי ה,
יא( צדקת פרזונו בישראל? – צדקה עשה
הקב"ה בישראל שפיזר לבי האומות ולא
הגל למקו אחד ,כי ע"י שיהיו מפוזרי
במקומות רבי לא יוכלו האומות לכלות
יחד .ומעשה באחד מחשובי רומא שהתגרה
בר' חנינא ואמר לו" :עדיפי אנו הרומאי
מכ היהודי ,כי את שכבשת את אדו
בימי דוד ,ישב ש יואב ששה חדשי עד
שהכרית את כל זכר באדו ,ואילו אנו – זה
כמה שני שאת כפופי לנו אי אנו נוגעי
בכ לרעה" .רמז ר' חנינא לתלמידו ר'
אושעיה ,שיענה לכסיל כאולתו ענה ר'
אושעיה ואמר לנכבד הרומאי" :וכי מטוב
לבכ אי את פוגעי ביהודי? חי נפש כי
אילו היה
הדבר בידכ היית כבר מזמ עושי כלה
בישראל ,אול פשוט נקלעת למצב מסוב
למדי :את כל היהודי אי באפשרותכ
לכלות ,בגלל שה פזורי בהרבה מדינות

שאינ תחת שלטונכ ,ואילו להרוג רק את
היהודי הכפופי תחת שלטונכ – את
חוששי לתדמיתכ בעיני האומות ,יאמרו
עליכ שאת מתאכזרי כלפי נתיניכ".
קפ" אותו הרומאי ממקומו והכריז" :אל
רומא! אי קלע חכ זה בנקודה .אמת,
בבעיה זו אנו מתחבטי יומ ולילה ,ואי
אנו יודעי כיצד להתנהג ע היהודי"
)פסחי ש(.
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* אע"פ שמותר לספרדי ללבוש בגדי
מכובסי כל השבוע שלפני תשעה באב )כיו
שט' באב חל ביו ראשו( ,בכל זאת בט' באב
עצמו אי ללבוש בגדי מכובסי .ולכ ,יש
להכי לפני שבת בגדי לט' באב ,שילבש
לזמ מה כדי שלא יהיו מכובסי ויהא מותר
בלבישת .וכ יש לדאוג שיהיו לו נעלי בד או
גומי למוצאי שבת.
* השנה חל תשעה באב ביו ראשו ,והצו
מתחיל בשבת אחה"צ בשקיעה ולכ בשבת זו
יש להקדי את סעודה שלישית בכדי
לסיימה לפני השקיעה.
*בסעודה זו אי הגבלה ואפשר לאכול כל
אוכל" ,ומעלה על שולחנו כסעודת שלמה
בשעתו" ,רק ישב קצת בדאבו נפש.
וכ מותר להרבות אוכל ,בכדי שיוכלו לצו
ביתר קלות ,רק לא יאמרו שאוכלי לש
כ .לאחר השקיעה אי לאכול יותר .בר,
נעלי אי להחלי! עד מוצאי שבת ,ואז בזמ
מוצאי שבת אומרי" :ברו המבדיל בי
קודש לחול" וחול" נעלי של עור ולובש נעלי
בד.
* אי עושי הבדלה במוצאי שבת כיו שאי
שותי .ורק מברכי מאורי האש על נר
ההבדלה ,ואת ההבדלה דוחי ליו ראשו
לאחר הצו .לאחר שיתפללו ערבית במוצאי
תשעה באב ,יעשו הבדלה על כוס יי ואי
בהבדלה זו בשמי ולא נר ,רק גפ וברכת
הבדלה .ולאחר הבדלה יעשה קידוש לבנה
ויאכל מעט כיו שיש לאכול לפני קידוש
לבנה ,משו כבוד המצוה ,כדי שיקיי את
המצוה מתו שמחה.
הנזקק לאכול ביו תשעה באב על פי הוראת
רב ,יעשה הבדלה קוד שיאכל .ועדי!
שיבדיל על בירה א אפשר לו וא מבדיל
בלילה יבר על נר בלי בשמי וא מבדיל
ביו יעשה הבדלה בלי נר ובלי בשמי.
הנשי בבית לא תאכלנה במוצאי הצו עד
שיבואו הבעלי ויבדילו עבור .מותר לשתות
מי בלבד לאחר הצו קוד הבדלה.

שבת שלו
ולמוד מהנה!

מעשה חכמי
החבר העיד על בן הישיבה שהוא
אמן במקצוע הפחחות…
סיפור על מסירות נפש שמענו מפי הת"ח
הנכבד הרה"ח רבי יעקב דוד )ב פרומט(
מצנר ,ישלח לו ה' רפואה שלימה.
כאשר שאלנו אותו על משפחה אחת ,שזכתה
לבני ובני&בני עוסקי בתורה ,וצאצאיה
ה ת"ח מופלגי במיוחד ,השיב לנו ר' יעקב
דוד שהוא&עצמו בעל הסיפור..
ומעשה שהיה כ היה .כאשר הגעתי למחנה
העבודה בשואה ,הטילו עלינו הגרמני לפרק
לבני כבדות מהרכבת ולהעביר אל תו
שטח המחנה.
היהודי האומללי עמדו בטור אחד ארו,
מהרכבת ועד המחנה ,וכל אחד קיבל את
האב וזרקה לעבר חבירו ,עד שהגיעה ליעדה.
אני ,אומר ר' יעקב דוד שיחי' ,הייתי ב&
ישיבה ,וידיי לא אחזו מעול בלבני ,כ
שברגע שעסקתי במלאכה זו נפצעתי כולי,
ולא ידעתי א אוכל להמשי כ אפילו יו
אחד נוס!! וברגע שהגרמני יראו שאינני
עובד ,אחת דתי להמית.
לחברו של ר' יעקב דוד שעבד א! הוא
במחנה ,היתה עבודה קלה יותר .הוא
התמחה כפחח ,ועבד בבית המלאכה לסיתות
ברזלי .משראה בצרת חבירו ,החליט לסייע
לו.
מספר ר' יעקב דוד :חברי ניגש אל המפקד
במחנה ,ואמר לו שאני מוכשר מאד במקצוע
הפחחות ,ובעבודה שאני עובד כעת – אני
מבוזבז...
המפקד שלח לקרוא לי ,ונת לי סטירת לחי
חזקה וכואבת על שלא אמרתי לו שאני
פחח ...ולאחר מכ שלחני מיד לבית
המלאכה ,יחד ע החבר ,ולמרות שמעול
לא אחזתי ג בכלי&העבודה הללו ,עזרני ה'
ולמדתי את המלאכה ,וכ ניצלתי.

האד ההוא שהציל את ר' יעקב דוד ,הוא
אבי המשפחה שזכתה לגדולות .המעשה
שעשה ,גובל בפיקוח נפש ,שכ אילו היה
המפקד הגרמני יודע את האמת ,שר' יעקב
דוד אינו פחח ,היה מוציא להורג את החבר
באופ מיידי ,ולמרות זאת לא התחשב החבר
במאומה ,אלא סייע לחבירו ,וכ זכה.
)עלינו לשבח דברי (

רק אחת השיגה את האישור
הגאו רבי מנח צבי ברלי ,ראש ישיבת
רבינו חיי עוזר ,סיפר מעשה שהיה חודשי
ספורי לפני פרו" השואה באירופה ,כאשר
שתי נשי שהתגוררו בעיירה יהודית קטנה
קיבלו גזירת גירוש לסיביר .שתיה השתדלו
בכל יכולת לבטל את רוע הגזירה ,הלכו
מפקיד לפקיד וממשרד למשרד ,ובסופו של
דבר רק אחת מה הצליחה להשיג את
האישור המיוחל ,שביטל את גזירת הגירוש.
השניה נאלצה לארוז את מטלטליה לקראת
גירושה לסיביר.
בעת שנפרדו אחת מ השניה ,פרצו השתי
בבכי .אלא שבעוד שבכיה של זו שנשארה
בביתה לא היה כה מריר ,הרי שפר"&בכיה
של המגורשת היה בכי תמרורי אמיתי ,על
אשר נגזר עליה ,להיפרד מעירה וממולדתה,
ממשפחתה ומבית אביה.
ומה קרה לבסו!? האשה שגורשה לסיביר
זכתה לעשרות רבות של נכדי וניני ,כול
בני תורה מופלגי ,ואילו חברתה שנותרה
בעיירה ניספתה בשואה ,שפרצה מיד לאחר
מכ.
כאשר היתה בגיטו ,היא ניסתה להשיג
'אישור גירוש' לסיביר ,אבל כבר לא
הצליחה.

תקבל אישור לביטול גזירת הגירוש ,כדי
להביא להצלתה ממוות לחיי.
יוצא אפוא שלא כל הדברי הנראי טוב
בעיני בני האד ,אכ טובי ה ,ולא כל
הדברי הניראי לא&טוב ,אכ לא טובי
המה...
)עלינו לשבח דברי (

"ה' אלקי" עמ" לא חסרת דבר"
)ש (

דרש רבי משה מידנר:
א אתה שמח בחלק ולא חסר ל דבר,
השכינה תשרה עלי ,ויהי "ה' אלקי עמ".
וא! ג זאת :א אתה מרגיש כי "ה' אלקי
עמ" ,אתה בוטח בו ואוהבו ,או&אז לא
יחסר ל דבר .כי "כלו חסר מבית המל".

"כי ה' אלהי" ברכ" בכל מעשה יד""
) ב ,ז(

נכנס יהודי אל רבי ברו מקוסוב והתאונ:
באומנות הייתי לא&יוצלח ,טיכסתי עצות
בכל מיני משא&ומת ,חיבלתי תחבולות בכל
סחר ומכר – ועדיי פרנסה ממני והלאה .מה
תקנתי?
פייסו רבי ברו בדברי:
כי ברכ ה' בכל מעשה ראש לא נאמר ,אלא
"בכל מעשה יד" ,אי צור לה' בעצותי,
אל תרבה בהרהורי ובתחבולות ,אלא ל
ועסוק במלאכה ובאמונה ותמצא ברכה.

הסיבה להצלתה
דוקא הגירוש של האשה הראשונה היה
הסיבה להצלתה ,וזאת ידע רק ריבונו של
עול ,קורא הדורות מראש .א! אחד לא היה
יכול לדעת זאת ,מבלעדיו ,וכיו שברצונו היה
להציל את האשה ההיא ,גזר עליה שלא
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העלון לעילוי נשמת
הצדקנית הרבנית היקרה
רחל בת שרה יג ע"ה
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