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חידושי "הגיע לפני ה יםחסידהאחד 

והתלונן שהוא סובל משכחה,  "הרי"ם

 ואינו זוכר את לימודו.

האם קרה פעם  :שאלו הרבי

ששכחת והכנסת את כף המרק לאף 

 במקום לפה? לא, השיב החסיד. 

באכילה שהנך יודע  :הרביאמר לו 

יות שלך, אינך שוכח. על שמשם הח

 - אחת כמה וכמה בתורה הקדושה

  ?שהיא חיי הנפש, כיצד תוכל לשכוח

על זה אמר דוד המלך ע"ה 'לעולם 

לא אשכח פקודיך כי בם חייתני' 

כשיודעים שהחיות )תהלים קיט, צג(, 

 תלויה בתורה, אי אפשר לשכוח.

ואיסור השכחה מבואר בפרשתנו 

פן  רק השמר לך ושמר נפשך מאד"

 ופירשו וגו' "תשכח את הדברים

 ;ואמר ריש לקיש")מנחות צט:(  :חז"ל

כח דבר אחד מתלמודו עובר שול הכ

השמר לך ושמור 'שנאמר  ,בלאו

 'נפשך מאוד פן תשכח את הדברים

 'פן' 'השמר'כל מקום שנאמר  - וכו'

 .'"לא תעשה'אינו אלא  'אל'ו

כדי לא לשכוח את הנלמד בסדרי 

, כבר אמרו גדולי הלימודים הרגילים

ישראל; שראוי לחזור בימי ה"בין 

הזמנים" על לימודם, ואפילו בהשקעה 

 מועטה ישאר בידם קנין נצח.
                

 שבת שלום                

 

 

בחורבנו צריך את החסר  שלהרגיבית המקדש ואת להרגיש שחסר לנו  כדי
בזמן שיצייר אדם לעצמו איך היה הנעימות של ירושלים  דמיון,כוח הלעורר את  

המשגיח רבי פלא יועץ ערך אבילות, )הרגשת מחילת עונות על ידי הקרבנות המקדש, ו

 .בית המקדשונביא כמה דברים במעלת . נתן וואכטפויגל זצ"ל(
בקינה שלו על בית המקדש מביא שהדורכים על רצפת בית  גוריוןבן  יוסף

שלא  ,סנדל ולכן הוצרכו לילך בלי המקדש השיגו חכמה ונדבקה בהם רוח הקודש
 קודששפעת הכדי שישיגו  ,ים עליהדורכא דבר חוצץ בינם לבין האדמה אשר יה

 ר יערות דבש ח"א דרוש יא(.פ)הובא בס מהאדמה
 ,צחק שהיתה משמחת כל הארץיאמר רבי  )תהילים(נוף משוש כל הארץ"  יפה"

אמר רב נחמן עלה לירושלים והקריב קרבן ונסלח לו ויצא  ,אדם עובר עבירה ודואג
 (.'יפה נוף משוש'תהילים תשנה עה"פ  ניועמילקוט ש)משם שמח 

א ת מכפרים על כל העבירות וכמו שמובשבית מקדש היה קיים היו קרבנו בזמן
 בירושלים ובידולן אדם  ולם לא היהסימון מעאמר ר"י ב"ר  )במדבר כא כא(במדרש 

ותמיד של בין הערביים  ,שבלילה ירותתמיד של שחר מכפר על עב ;כיצד ,וןעו
מביא קרבן ומתכפר.  הוכן מי שהיה עובר עבירה הי .םביו שנעשומכפר על עבירות 

בעים יום שני רא להתענות ואם עבר צריך' :(או"ח שלד)נו בכדי לכפר כתב הרמ"א ]ובימי
 [.'וכו'וחמישי ולא ישתה יין ולא יאכל בשר ויתן במקום חטאת י"ח פשיטים לצדקה 

 .לפי שיש לחוש שתפילה זו אינה בלב שלם ,שהגאולה עדיין לא באה הטעם
פר קונן ומסאיזה צער או יגון בלבו מתאונן ומלו  לדבר שהרי כל מי שיש ראייה

ספר  .ר"ל מפראגהאח המ -)הג"ר חיים ב"ר בצלאל משא"כ בענין המשיח  ,ממנו תמיד
 .גאולה וישועה פרק ב( ,החיים

הי"ג עיקרים  מבאר שבכלל (הי"ב)סנהדרין פרק י היסוד  בפירוש המשניות הרמב"ם
בלבד אלא כל מי שאינו  ולא זו .צריך גם לחכות לו ולאהבו ולהתפלל לבואוהוא 

 א(.מלכים יא )תו ככופר בתורה מחכה לביא
שמחדש לנו כי לא רק מי שאינו  ,היה מדייק מהרמב"ם כאן מבריסק והגרי"ז

הרי  ,אלא שאינו מחכה לו ,אלא אפילו מי שמאמין בגאולה .מאמין בגאולה כופר הוא
 כופר.כהוא 

לאורח שהוזמן לשבת כשמגיע יום שישי  למשיח צריכה להיות כמו הצפיה הצפיה
בינתיים  .אך לא יודעים באיזה שעה הוא יבוא ,יודעים שהוא צריך להגיע בכל רגע

כך  .אבל אין מסיחים דעת מהאורח ,מתעסקים בכל צרכי הבית ומכינים הכל לשבת
ואף שכל אחד מתעסק בעניינו  ,צריכה להיות הצפיה למשיח שיכול לבוא בכל רגע

 (.'שמושה של תורה'הובא ב ,ך בשם הח"חהרב ש הגאון) דעת מבואו אבל אין להסיח

היודע כי רופא גדול צריך להגיע לבקרו  ,הדבר על ידי משל לחולה אנוש להמחיש
כדי לתת לו רפואה למחלתו, והרי הוא יושב וממתין וכל נקישה בדלת גורמת לו 

אחר הוא עדיין מצפה וממתין ולמרות שהרופא מ להתרגש ולחשוב הנה הרופא הגיע
אלא אדרבה ככל שעובר הזמן הוא חושב לעצמו עכשיו  ,מתי יבוא ולא מאבד תקווה

 לב המועדים             (.פץ חייםבשם הח יחזקאל לוינשטיןבי רהגאון המשגיח ) דאי יבואובו
 

 ...נחמו נחמו עמי
                         הצפיה לגאולה

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 לעילוי נשמת –נא לכוון בלימוד ובהתעוררות בתפלה ובעשיית המצוות בכוונה 
 אשלגע"ה  יצחק שמואלבת הרה"צ  יודית חיה חנההרבנית מרת  
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 )ו, ה( ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך
אפילו נוטל את  - "ואהבת..." )ברכות סא:(ז"ל ו בותינפירשו ר

)בראשית נפשך. הפירוש של "נפש" הוא גם "רצון" כמו שנאמר 

ומר שאף אם יש לאדם בא ל, והפסוק "אם יש את נפשכם"כג, ח( 
טרדות רבות המבטלות אותו מרצונו ללמוד תורה ולעבוד את 

טב לך למה זה תרדפני חנם, הלא מו :ה', אל יתרעם על ה' לומר
להעניק לי מטובך כדי שאוכל לשבת בבית ה' במנוחה על 

אלא יאמין שהכל הוא לטובתו, ואולי רצון ה'  .התורה והעבודה
 הוא לנסותו אם יהרהר אחריו ויתרעם עליו.

 -" ואהבת את ה' אלוקיך וגו' ובכל נפשך"זהו שהפסוק אומר 
ד אפילו נוטל את נפשך, שאפילו אם נוטל ממך את רצונך ללמו

הב אותו ותאמין שהכל הוא גם כן תא ,תורה ולעבוד את ה'
 תפארת שלמה                                              לטובתך.

 

בתך לא תתן לבנו וגו', כי אם כה תעשו  ,ולא תתחתן בם
 )ז, ג( להם מזבחותיהם תתוצו

ידוע שהמים מכבים את האש, אבל זה רק כשהם מעורבים 
את  תש מיבשיחד, אבל כשיש מרחק או מחיצה ביניהם, הא

)עובדיה א, יח( , כמו שנאמר "אש"המים. והנה ישראל נקראים 

, ואומות העולם נקראים "והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה"
מים רבים לא יוכלו לכבות ")שיר השירים ח, ז( , כמו שנאמר "מים"

 ,ניםת, ואם ישראל ואומות העולם מתחברים ומתח"בההאת הא
את ישראל, אבל כשיש מרחק או  יכולים אומות העולם לנצח

 מחיצה ביניהם, ישראל מנצחים אותם.
"כי אם כה" את המילים לכאורה היה לאונקלוס לתרגם והנה, 

ארי אם זאת ", והוא תרגם "אלא כך", שפירושו "אלהין כדין" –
 ?מפני שאם כך, והוא תמוה :, שפירושו"כדין

בתך  ,ולא תתחתן בם" :זהו שאומר הפסוק לפי אונקלוסאלא 
, מפני שאם כך תעשה "לא תתן לבנו וגו', כי אם כה תעשו להם

או אז ממילא תתחתן עמהם,  לאתתרחק מהם וש –להם 
 תוכלו לנצח אותם. -" מזבחותיהם תתוצו"

  "דברי שאולמוכא ב" -צבי אלימלך מדינוב זצ"ל  רביהרה"ק 

 
 

 

 

 תשמטנה ונטשתה" ת"והשביעייא(  ,)שמות כגשנאמר  ,כל הפירות הקדושים בקדושת שביעיתאת מהתורה להשמיט  מצות עשה
רות יגודרה או אוסף הפ ,וכל הנועל שדהו .ל מהם לצרכםוטיר וינעל שדהו ופרדסו אלא יניחם הפקר לכל ישראל לווהוא שלא ישמ

 טל מצוות עשה.ילתוך ביתו ב
השדה הפקר לענין שמותר לאנשים להכנס לתוכה כדי ללקוט פירות מהאילנות, אבל לא כדי לעשות בשדה : הפקרת השדה

 )נדרים מב, ב(. יותר מהזמן הנצרך ללקיטת השדהוגם אסור לשהות בשדה  .דברים אחרים

 ומותר לכל אדם ללקטם ולאכלם. [ת]ולא בשישידהיינו פירות שחנטו בשביעית  ,הפקר םהפירות ה: הפקר
ולכן האדם שבא לקטוף את הפירות חייב ליזהר  ר"ש כלאים פ"ז משנה ז ה() הפקר אינם בכלל העצים והפרחים: והפרחים ציםהע

 .וכן רכוש של השדה אינו הפקר .העץ עצמו -שלא לקלקל את הצמח 
דעץ האתרוג קשה לו משמוש הידיים ומחמת שרבים  )טו, א(ומבואר בגמרא בראש השנה  .ובפרט יש להיזהר בעצי האתרוגים

 ם.ממשמשים בו בשביעית אינו נותן אחר כך פירות במשך ג' שני
 ."לכם" ודרשינן לכם ולא לנכרי)ויקרא כה(  דכתיב הפקר רק ליהודים

שהבעלים צריכים להפקיע את שדותיהם ע"י אמירה בפה בפני ג' שהשדה הפקר וכל הרוצה יכול  יש אומרים :צורת ההפקר
 ,אפקעתא דמלכא(שהפקר חל מאליו ) ויש אומרים:, א("שו"ת אגר"מ יור"ד סימן צ, הגרשז"א ספר דיני שביעית פרק יד ה) לבוא ולקחתו

שו"ת ) הבעלים להפקיר עלמצווה גם  יש כל מקוםמ ,אף על פי דשביעית היא אפקעתא דמלכאכתב )פרק ד ס"ק קסט(  רך אמונהובד
 .(, חזו"א שביעית יט ס"ק כדב"מ לט, אמהרי"ט ח"א ריש ס' מג הוכיח מהגמ' ב
 ישת שביעית, וושגדלו בשנה השביעית אצל יהודים בארץ ישראל, יש בהם קדשפירות האילן  :קדושת שביעית בפירות האילן

 צריך לבערם מביתו כשכלה מין זהדהיינו ש .ד. ביעור .אסור לסחור בהם .ג .אסור להפסידם .ב .א. שהם הפקר: בהם דינם מיוחדים
 בשדה. ואינו נמצא

 

 

 א -שביעית דיני 
 'הפקר'מצוות 

   




 

 

 שליט"א יהודה לבהרב                       
 יםלב המועדי מחבר ספר

 

לא תוסיפו על הדבר אשר אנכי מצוה אתכם ולא תגרעו 
 ב( )ד, ממנו

אסור, אבל מדוע מובן ש -לגרוע מהמצוות  ;השאלה ידועה
 ?אין להוסיף עליהן

עשיר שידך  ;על פי משלכדרכו המגיד מדובנא זצ"ל מסביר 
בתו לבנו של עני, ובשעת התנאים התנה עם מחותנו העני את 

 . לכבוד החתונה בגדיםשיעשה לבנו רק שני 
 בגד מה איכפת לכם אם אעשה לו :ו מחותנואותשאל כש
, ואם תעשו לו כסף יודע אני שאין לכם העשיר: ענה לו ?שלישי

יהיו  - יהיו שניהם טובים, אבל אם תעשו שלשה בגדיםרק שני 
 שלשתם גרועים.

יודע  ,יוצר האדם -ברך יתם מצוות. השהלגבי גם וכך הוא 
יקיים את  - כמה מצות יכול להטיל עליו, ואם לא יוסיף עליהן

 לא יקיים אף אחת כראוי. - אם יוסיף עליהןכולן בשלימות, אבל 
י מצוה כזהו שאומר הפסוק, "לא תוסיפו על הדבר אשר אנ

 אתכם", ועל ידי כך "ולא תגרעו ממנו".
 

 וזאת התורה אשר שם  וגו',אז יבדיל משה שלש ערים 
 )ד, מא( משה

 "וזאת התורהאת המילים "ך יסמהאפשר לפרש בדרך רמז ש
שמבחינה מסויימת יש לתורה דין  לרמזכדי  ",ערי מקלטענין "ל

  ".ערי מקלטשל "
כשם שהבורח לערי מקלט אינו יכול לצאת משם, כך תלמיד 
חכם אינו יכול לפרוש מהתורה. וכשם שהיושב בערי מקלט הוא 
מוגן מרודפו, כך העוסק בתורה הוא מוגן מיצר הרע, וגם כל זמן 

שהיה אצל דוד לו, כמו להזיק שלומד תורה אין מלאך המות יכול 
ואצל רבה בר )שבת ל:( המלך ע"ה, כמסופר בפרק במה מדליקין 

 )בבא בתרא פו.(. נחמני כמסופר בפרק השוכר 
וכשם שהיושב בערי מקלט אם רוצים לכבד אותו צריך לומר 

שיודע שתי מסכתות זה , כך אם מכבדים אדם על "רוצח אני"
)שביעית למי שאמרו בירוש צריך לומר שאינו יודע רק אחת, כמו

 'פני דוד'בספרו  -החיד"א זצ"ל                                      פרק ט(
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"על הר גבוה עלי לך  :: עוד פתח ואמרוכו' תו פתח ואמר
היינו ודאי הר  -על הר גבוה )ישעיה מ(. מבשרת ציון" וגו' 
שמשה נקבר בו. והרי העמדנו, שהשכינה העברים, המקום 

כלומר, שכל  .תעלה שמה, ותבשר אל העולם. אבל הכל היא
זו היא,  -הפשטים כוללת המלה "מבשרת ציון". מבשרת ציון 

חפצי בה, שהיא אשת נתן בן דוד, שהיא אמו של משיח, 
מנחם בן עמיאל, שהוא יצא מחלציה, והיא תצא ותבשר על 

 שרת ציון.הגאולה, והיא בכלל מב
: קול ישמע בעולם, ושני מלכים וכו' קלא ישתמע בעלמא

יתעוררו בעולם לערוך מלחמה, ואז יצא השם הקדוש למלוך 
על העולם. מה תבשר ותאמר, היינו, "הנה ה' אלקים בחזק 

הנה 'יבא וזרועו מושלה לו. הנה שכרו אתו ופעולתו לפניו". 
א של מעלה. היינו שהקב"ה יכריז בכל הפמלי - 'שכרו אתו
התאספו ודונו דין. מי שמסר נשמתו על קדושת  :ויאמר להם

מי שסבל כמה חרופים  !כך וכך :והם יאמרו ?שמי מהו שכרו
מי שנענש  !כך :והם יאמרו ?וגדופים עלי בכל יום, מה שכרו

"הנה  ה שכתובכך. ז :הם יאמרו? בכל יום עלי, מהו שכרו
 שכרו אתו ופעולתו לפניו".

אלא  :ומשיב ?מהו "ופעולתו" :: שואלוכו' 'וופעולת'מהו 
כמו שכתוב "מה רב טובך אשר צפנת ליראיך פעלת לחוסים 

 :ומשיב ?מהו -"נגד בני אדם"  זו היא פעולתו)תהלים לא(. בך" 
אלא כנגד עכו"ם, שכולם יראו השכר הטוב של הצדיקים. 

 . וכי מי יגזול 'אשר צפנת'"אשר צפנך ליראיך", מהו 
ו מה שהוא רוצה לתת, שכתוב "צפנת", ולמה לו ויטול מידי

 ?לצפון
אלא צא וראה פעולת  :: ומשיבוכו' אלא פוק וחמי   

הרחמים שעושה הקב"ה, כי במה שהוא מכה, בו נותן 
 בשמאל. כי בימין הוא מקרב ?הרפואה. במה הוא מכה

 כה בו נותן רפואהובשמאל מכה, הנה במה שהוא מ

 
 

(. שהוא )ירמיה אתח הרעה" "מצפון תפ לעולם. כי כתוב
השמאל. שבצפון הוא מכה, כי משם יוצאים כל הדינים וכל 
גזירות הקשות. ובו שורה כל שכר טוב וכל חסד שעתיד 

 - הקב"ה לתת לישראל. כי לעתיד לבא קורא הקב"ה לצפון
בך נתתי כל טוב וכל שכר טוב  :שהוא השמאל, ויאמר לו

קדושת שמי. תן כל לבני שסבלו כמה רעות בעולם הזה על 
 שכר הטוב שנתתי בך.
"אומר לצפון תני  זה שכתוב: וגו' הה"ד אומר לצפון

וכי כך הוא הדרך  :שואל)ישעיה מג(. ולתימן אל תכלאי" וגו' 
שהוא ימין, למנוע ברכות, והרי כל הברכות הם  - של הדרום

מצד דרום, וכל טוב שבעולם יוצא מדרום, והוא אומר "לתימן 
 ?אל תכלאי"

אלא בשעה ההיא יעורר  :: ומשיבוכו' אלא בההיא שעתא
ע הזמן שאני גואל קום, כי הגי :הקב"ה את אברהם, ויאמר לו

שכר טוב על כל מה שסבלו בגלות.  הםאת בניך ולתת ל
"אם לא  הם היה במכירה שלהם לגלות, שכתובומתוך שאבר

היה לו כמי  ל כןשזהו אברהם, ע- )דברים לב(כי צורם מכרם" 
ינו טוב בעיניו, והראה את עצמו כמי שרוצה שיוכו יותר שא

תהיה נפרע מעונותיהם, תהיה נפרע  :על עונותיהם, ויאמר
כל מה אני יודע ש :הקב"ה לאברהם מר לוא !מחטאיהם

אנהג שאמרת הוא רק לפנים, ולא מאמיתיות הלב. אני גם כן 
"אל תכלאי", אני רוצה לרצות אותך  עמך לפנים. ואומר לך

יל בניך, אל תמנע חסד מהם, אל תמנע שכר טוב מהם, בשב
 "אומר לצפון תני" וכמה סבלו על עונותיהם. ומשום זהכמה 

שהצפון יתן שכר הטוב והכל, והדרום אל ימנע, והיינו  -
"אשר צפנת" שהיא לשון צפון, שהוא הנותן הכל, וזה הוא 

לעיל "על הר  ה שנאמרהדבר של אותה מבשרת, דהיינו מ
 שם בהמשך( ;ביאור המאמר) לי לך מבשרת ציון" וגו'.גבוה ע

 שג-סעיפים רחץפירוש הסולם פרשת שלח 
 

 

. פעם אחת הוא שמע כחסיד היה הרה"ח ר' אברהם זאב טרגר ז"ל דבוק וקשור לאדמו"ר מאמשינוב הרבי ר' שמעון שלום זצ"ל
, איזה שהיא תקנה, שהיא נפלאה במקוריותה וצדקתה, ומשום כך הוא אף תיקן אותה כאן בביהמ"ד "בית הממנו בדרך הער

ישראל" בעזרת תורה בירושלים. התקנה המדוברת המצויה בין תקנות בית הכנסת, היא שבבית הכנסת לא מוכרים עליות ולא 
שותו. ולכאורה מה יש, הרי אין כאן הרבה אורחים, והאנשים עבור כסף, ודבר זה מונעים אותו כאן ואסור לע "מי שברך"עורכים 

 מדוע למנוע זאת. ם כןשנותן, הרי הוא נותן בחפץ לב, אהרי רגילים לכך שמוכרים עליות, ומי 

הסביר הרה"ח ר' אברהם זאב טרגר ז"ל, שכשהוא בא לאמריקה לאדמו"ר מאמשינוב זצ"ל, סיפר לו האדמו"ר שכשהוא עצמו 
, מקופת בית הכנסת, , היתה אז כל פרנסתם של הרבנים כלי הקודש והאדמו"ריםשים שנה(שי)מעשה של לפני יותר מ הגיע מאמריקה,

ות שנדבו ונתנו בבית הכנסת. אמר לו הרבי זצ"ל, שהוא שם לב, שאדם מקבל עליה ועולה לתורה, בממוצע אחת דהיינו מהנדב
יל לחשב כמה הוא יתן. סכום כזה או כזה. אולי סכום פלוני אינו מספיק, לחודשיים או שלוש. והנה הוא עומד ליד התורה, ומתח

אולם סכום אחר, הרי זה יותר מדאי קשה עבורו. אולי הוא בכל זאת יתן סכום כזה, הרי לא מתאים לו שהשני יתן סכום גדול 
 ורה ונסתיימה העליה.ממנו. בינתיים כבר קראו בת

ספר ומחשבות ראשו כשהוא עומד ליד המברך ברכה לפניה וברכה לאחריה,  ,תורהאדם כבר זכה לעלות ל :אמר לו הרבי   
ונתן " –בכמה לתת או לא לתת. מדוע שהוא לא יביט בתורה פנימה, שידע מה שקוראים. הרי הרגע הוא בירך עליה  ,, הןתורה

הנזק הממוני הכרוך בזה, ביטל שם שיזכה לראות את זה. משום כך, למרות  ם כן, א"וחיי עולם נטע בתוכנו -לנו תורת אמת 
הרבי את התשלומים בעליות לתורה. כי הפסד ממוני לא תפס אצלו מקום, כשעל הפרק עמדה שאלת עלייתם הרוחנית של 

  פה בביהמ"ד, שכאן לא ינתנו תשלומים בעליות. )הרה"ח רא"ז טרגר ז"ל( המסתופפים בצילו. על דרך זה הנהיג אבא 
 )ירושלים תשס"ז( עמ' צ'אנטוורפן "מנחת יהודה" "י גר שליט"א רהגאון רבי יהודה טר    

 אב שנת תשי"די"ט נסתלק ב

 

 

 

 זצוק"ל הרה"ק רבי שמעון שלום מאמשינוב     
  בעל ה"משמיע שלום"

 
 
 

 מהו שכרו של מי שמסר נפשו על קדושת ה'
 



    

  
 

 4מתוך    4 עמוד.   ה'תשפ"ב  נחמו -ואתחנן   פרשת"שבי"ל  הפרד"ס"  

  (בפ")תש יא מחזורהסולם  עם פירושלוח הדף היומי בזוהר 
 

 סעיפים עמודים  שתזוהר פר תאריך יום
 תנח-תמט קמח-קמה לך לך אב וט שבת

 תעו-תנט קנד-קמט לך לך אב טז א'

 יב-א ד-א וירא אב יז ב'

 כו-יג ט-ד וירא אב יח ג'

 מד-כז יד-ט וירא אב יט ד'   

 מט-מה יח-יד וירא אב כ ה'

 סא-נ כב-יט וירא אב כא ו'

 סח-סב כו-כג וירא אב כב שבת

 

 

 פרשת השבוע עם פירוש רש"י –שאלות בחומש 
 בצורת מבחן אמריקאי

 

 א. לאיזה אדם מותר להישבע בשם השם?   

    .לעובד את השם ב(  . לירא את שם השם א(

 ב' התשובות הראשונות נכונות.ד( לאוהב את השם.     ג(
 

 ב. מהיכן למדים שאפילו עצמות משה לא יכנסו לארץ ישראל?   

 "אשר אתם עוברים".    ב("ואתה פה עמוד עמדי".    א(

 "אינני עובר". ד("ונתנם ה' אלקיך לפניך".   ג( 
 

 ר "קיצור שולחן ערוך" סימן קפ"גשאלות בספ
 

האם מותר להסתכל בעסקי ומעשי אדם שעושה בביתו, שלא ג    

  שאין בהם חשש עין הרע?כמדעתו, 

  אין זו ממידת הצניעות. (דעדיף שלא.  (גאסור.  (במותר.  (א

אדם שהגיע לו היזק, האם מותר לו לסלק את ההיזק בצורה ד.    

 דוע?כזו שההיזק יגיע לחברו, ומ

אסור, כי אסור להציל את  ב( מותר, כי זה רק גרמא בנזיקין.  א(

יעשה שאלת חכם, כי תלוי  ג( עצמו אפילו בגרם נזק ממון של חברו. 

 מחלוקת הפוסקים. ד(   כל דבר לגופו.
 

 

 
 

"יש לו  - העיד הרה"ק פנחס מקוריץ זי"ע - "בערל שלי"
 ! ק דרבנן"לו על חשש רחוימסירות נפש אפ

ר' דוב בער נמנה על המיוחדים שבחבורת הקודש שבהיכל 
הרבי ר' פנחס, פרוש לגמרי מהבלי עולם הזה, כל ימי חלדו 

. דאגות פרנסה לא הטרידוהו כלל, ת ה'תורה ועבודעסק ב
 מעולם לא נתן דעתו על עניני החומר.

זוגתו הצדקת הביאה טרף לביתה מחנות קטנה שבבעלותה 
ספסלי ביהמ"ד, ומעולם לא דרכו עקבותיו על  כשבעלה חובש

סף החנות. אך עול הפרנסה היה כבד מלשאתו על כתפיה, 
ובפרט שטפליה כרוכים אחריה. כיצד אשגיח על בני ובנותי 
הקטנים, כאשר כל היום עסוקה אני למעלה מראשי בחנות? 

 התמרמרה תדיר.
אך בעלה, מרוב אהבתו ותשוקתו להגות בהויות דאביי 

א, הוא באחת ומי ישיבנו, "נפשי חשקה בתורה" טען ורב
לעומתה, "אם אין אני דבוק בקוני כל שעות היממה, למה לי 

שאין חיים?" מה לי לעסוק בעסקי תנור וכירים, דברים נפסדים 
 להם ערך כלל לעומת החיים הנצחיים, בתורה ועבודה.

שנים רבות ניסתה בכל דרך אפשרית להשפיע על בעלה 
ו לסייע בידיה בניהול המסחר, אך לשוא. עניני שיטה שכמ

הגשם לא נחשבו אצלו למאומה, והיא המשיכה בעבודתה 
פול בעולליה לבין החנות במשא יכשהיא נקרעת בין ביתה בט

 ומתן.
בה, "אלך לרבו יכאשר כלו כל הקיצין, גמלה החלטה בל

הרה"ק רבי פינחס לקבול לפניו על בעלי שאינו שת לבו לנפש 
יסורי נפש רבים קדמו יעטופים ברעב ואינו מפרנסם", עולליו ה

כנס להיכל הקודש בדברים על ילהחלטתה זו, כיצד אעז פני לה
בעלי הצדיק ההוגה בתורת ה' יומם וליל, הרהרה. ידוע ידעה 

 היטב את החיבה העזה שרוחש הצדיק לתלמידו זה.
אך ההכרח לא יגונה, לא נותרה לפניה ברירה אחרת. 

וך את לבה לפני הרבי, טרם תכרע תחת חייבת היא לשפ
 המשא הכבד הרובץ על כתפיה.

ימים רבים דחתה את ביצוע תכניתה, חלשה היתה בנפשה 
מלגשת אל היכל הצדיק. אך כאשר מצבה החמיר ביותר, 
וראתה שלא תוכל להמשיך כך, אזרה עוז בנפשה, וצעדה 

 בברכים כושלות לעבר משכן הרבי.
ה על דלת הבית. מיד לאחר לבה הלם בעוז עת אשר דפק

הנקישה הראשונה, אבתה בכל מאודה לשוב על עקבותיה 
ולחזור לחנותה, אך כבר אחרה את המועד, הדלת נפתחה 

 צב הגבאי ששאלה מה חפצה.יולעומתה נ
 כנס אל הקודש פנימה" השיבה ברתת.י"ברצוני לה

"המתיני כאן בחדר ההמתנה עד אשר יגיע תורך", אמר 
 הגבאי.

ה המתינה, כשכל רגע נחשב בעיניה לנצח, שעה ארוכ
 חפצה היתה בכל מאודה להיות כבר אחרי הרצאת טענותיה.

סוף סוף הגיע תורה. לבה פרפר מרוב אימה בהכנסה לקודש 
ואי והאדמה היתה פוצה פיה ובולעת אותי, והקדשים. הל

 הרהרה בחרדה.
אך כאשר שאלה הרה"ק מקוריץ בקול מלא רחמים 

. קולו האבהי והרחום נסך בקרבה כוחות למבוקשה, נתעודדה
 חדשים ורעננים. ובטחונה שב אליה.

 בקול רועד אך בוטח, החלה לשטוח את טענותיה.
 

 

צבת אני בחנות י"קובלת אני על בעלי ר' דוב שאינו מפרנסני, נ
לנפש עוללי, כשאני נושאת להמציא טרף  ,מן הבוקר ועד ערב
 ללא עזרה כלשהי מצד בעלי. ,לבדי בעול הפרנסה

"כיצד מסוגלת אנכי לעשות שתי מלאכות בחדא מחתא, 
 תומך.ולהשגיח על הטף, ולעסוק במשא ומתן בלי סעד 

"אנא רבנו הצדיק!" קראה בעוז כשהיא פורצת בבכי מר, "צוה 
 עני מעט בעול המסחר.ינא לבעלי שיבוא לסי

הוא שעה אחת במשך היום בחנות, למען אוכל לטפל  "יעמוד
 ט בילדי שהם הפקר ללא השגחה..."עמ

הצדיק שליבו התחמץ בקרבו למראה יבבות המסכנה, מיהר 
להשיבה. "מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה. אל תפול רוחך, אנכי 

ה לבעלך כדבריך, אף שיודע אנכי את מסירות נפשו על ואצו
הגות בה ללא הסח הדעת ואף לא לרגע התורה, וכמיהתו העזה ל

קט, אדבר על לבו שיעמוד בחנות שעתים בכל יום, למען הקל 
את דעתך על נפש עולליך לבלתי  תתמעליך, וכדי שתוכלי ל

 יתפזרו כצאן אשר אין להם רועה".
 המשך יבוא בס"ד

 

 )הרב וולקאן(לוקט מ"קוראי עונג" 
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 לעילוי נשמת

 ע"ה אברהם יעקבבת הר"ר  חנה לאה מרת

 "התנצב אב ה'תשס"ו-נלב"ע ח"י במנחם
 

 מרדכי דוד"ר ע"י בניה ידידינו הר הונצחה

 הי"ו שמחה אריה אוסטרוביצקי "רוהר 


