
   
 

 
  

 

ה  רָּׁ ַמִים ַוֲאַדּבֵּ ָּׁ אלֹ  ..."   ַהֲאִזינּו ַהש ּ בּו ֹגֶדל לֵּ א הָּׁ ם ה' ֶאְקרָּׁ י ש ֵּ מעשה     ינוּ וקּכִ
בשבת ,בבית הכנסת הגדול בברנוביץ'  הי"ד  רמן  סאלחנן והיה שנוכח רבי  

עמד להשמיע את דרשתו   זצ"ל   רבי דוד ווייצלהמקום  בעת שהרב    ,שובה
ישראל   באו,  כמנהג  בטוב  לפתע  חש  אינו  שהרב  להודיע  ולא   ,שלוחים 

 ,מיד נשאו כולם את עיניהם לעבר רבי אלחנן שידרוש הוא  ,ידרוש היום
לבסוף עלה   ,ך האנשים הוסיפו להפציר בו שידרוש א  ,לסרב  נןניסה רבי אלח

קישר לפרשת השבוע  ,על הבמה    נן רבי אלח אותם  ופתח בדברי הקדמה 
ו  ימשה רבינו אשר התורה מעידה עליו שהיה ענ:  פרשת האזינו וכה אמר  

האזינו  "  , הכיצד זה הגיע לדבר בנוסח  , אשר על פני האדמה  ,מכל האדם
וכי הוא בשר ודם בן תמותה יקח   " אמרי פיהשמים ואדברה ותשמע הארץ  

אלא משה רבינו עצמו בנשימה אחת   ?לו עדים שיהיו חיים וקיימים לעולם
איני אומר    ,כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלוקינו  , מיישב את דבריו באומרו

הריני    ,רק משל הקב"ה ובשביל כבודו יתברך  ,לכם אפילו דבר אחד משלי
וקיי החיים  עדים  לקחת  לעולםרשאי  אלח  ,מים  רבי  המשיך  עלי    נן אף 

כי לא אומר    ,מי שמך מוכיח ומטיף ליהודי ברנוביץ',בהתנצלות אין לשאול  
  ן(אור אלחנ) .אלא דברים המפורשים בתורה,לכם שום דבר משלי 

 

אֵּ  ט  ּפָּׁ ִמש ְ יו  כָּׁ רָּׁ ּדְ ל  כָּׁ י  ּכִ ֳעלֹו  ּפָּׁ ִמים  ּתָּׁ ֶול:״,  -ַהּצּור  עָּׁ ין  ְואֵּ ה  ֱאמּונָּׁ צורך  ל  אין 
ניימן  רבי יעקב  בחכמה יתירה כדי להאמין שהקב״ה ברא שמים וארץ, אומר  

זצ״ל בספרו "דרכי מוסר", כי השכל הפשוט מחייב להאמין בזה. המדרגה 
המנוגדים  דברים  רואים  כאשר  בה׳  להאמין  היא  באמונה  באמת  הגדולה 

י ה׳  והמעוררים קושיות חמורות על הנהגת  נסיון אמיתי לשכל  זהו  תברך. 
באמונה. אם, למרות התמיהות שיש לו, האדם מתעלם מהן לחלוטין ומאמין  

זוהי המדרגה הגדולה   — בה׳ מתוך הבנה שלא יתכן שהנברא יבין את בוראו  
בפסוק   כאן  נרמז  זה  דבר  באמונה.  זו   —ביותר  היא  האמתית  האמונה 

טעות ולחשוב שנעשה אף על פי שלמראה עינים אפשר ל  'שאומרת "אין עול׳
שמעתי   ..בשואה האיומה  ,שנים  נסיון כזה עברנו כולנו לפני  כאן עוול ח״ו.

מפי ה״חזון איש" זצ״ל, אומר הרב ניימן בהמשך דבריו, שכאשר רואים חייט 
נוטל מספריים גדולות בידו וגוזר בד יקר לגזרים, יכולים אנו להיות בטוחים  
שכוונתו לעשות מגזרים אלה בגד מעולה. כשם שאדם שאינו מסוגל ללמוד  

בוודאי לא ינסה ללמוד סוגיא קשה מאחר שהוא   גמרא אלא רק משניות,
יודע את מגבלותיו, כך עלינו לדעת שלאדם לא ניתנו שכל וכשרונות לדעת  

 .. את דרכי ה׳, כי זהו דבר שהוא מעבר להשגתו. עד כאן דברי ה״חזון איש".
 ילקוט לקח טוב( )
 

ֶנךָּׁ   ִביךָּׁ ּקָּׁ פירש ״קנך״ מלשון קן, וכך העלה   זצ"ל  רבי חיים ברלין ֲהלֹוא הּוא אָּׁ
לבאר בעקבות מעשה שהיה, בהיותו רבה של מוסקבה. יום אחד בא אליו 

לפשר  רבי חיים יהודי בבקשה שיבא למול את בנו בביתו בחשאי. מששאל 
הענין, הסביר האיש, כי אינו מתנהג כלל כיהודי, ואינו מעוניין שידע איש 

, אם־כן בשל מה כל הטורח הזה לך, חיים  רבימזה כי הוא יהודי. שוב תמה  
ומה איכפת לך אם לא תמול את בנך, אחרי שאתה בוש בזה שאתה יהודי.  
השיב לו האיש, נכון, אבל אינני רוצה לסגור את הדרך בעד בני.כיון שכך 

, על־פי  (חיים לביאור הפסוק ״עיניך יונים״ )שיר השירים א,    בי התעורר ר
הנמצא בין שני שובכות״.   ,)גוזל("ניפול  כד, א( גביבבא בתרא מה שאמרו )

שכל יונה היוצאת לדדות על רגליה, ומתרחקת מקנה, כל העת היא מחזרת  
ראשה לאחור, להביט אם עוד תוכל לראות את קנה. אבל אינה מדדה כל־

  - הבטתך    - כך למרחוק, עד שלא תוכל לראות משם את קנה. זהו ״עיניך״  
כי גם איש הישראלי, אף שהוא מרחיק   ״יונים", הרי היא כדוגמת היונים, 

עצמו משרשו, ומדדה למרחוק ופורש מדת יהודית ומאביו שבשמים, ״הלא 
הוא אביך קנך״. מכל־מקום אינו מתרחק כל־כך עד שלא יוכל לראות את 
קנו לחזור אליו. אבל נשמר הוא שלא להתרחק אלא כשיעור שיוכל לראות 

ולשו לחזור  יוכל  למען  ושורשו,  קנו  כשירצה.. את  שמה                        ב 
 משולחן גבוה( פנינים )

  
 
 

: "פעם אחת נכנסתי אל מרן הרב שך זצ״ל, זצ"לגלינסקי  רבי יעקב  סיפר  
ובאותו פרק זמן ביקר כאן בארץ נשיא ארה״ב ג׳ימי קארטר. מיד עם בואי 

שך:   הרב  עניתי    '׳רשאלני  ׳בוודאי׳,  השחר?׳  ברכות  היום  בירכת  יעקב, 
בהחלטיות. ׳האם אמרת גם ברכת "שלא עשני גוי"?׳ ׳מובן מאליו׳, השבתי 

ושאל, ׳האם כיוונת    הרב שךהמשיך    ,רת ברכה זומיד. ׳מה כיוונת בשעה שאמ
ה  כמו  עשני  שלא  לפשר   גוילומר  ומתפלא  תוהה  אני  ובעוד  באפריקה?׳ 

השאלות שהוצגו בפני על ידי הרב שך, נענה הרב שך ואמר לי נחרצות: ׳אני  
לשמע הדברים, יצאתי מכלי"."ניצלתי שלא עשני כמו הנשיא קארטר׳    -כיוונתי  

תי מדוע מברכים ברכה זו על דרך השלילה, ׳מדוע אין  את ההזדמנות ושאל
? ומברכים "שעשני יהודי" כשם שאומרים "פוקח עוורים",״מלביש ערומים״ וכ 

השיב הרב שך: עליך לדעת שמשמים העניקו לך רק את הזכות לא להיות   -
 )ילקוט לקח טוב(גוי. להיעשות יהודי, זהו כבר תפקיד המוטל עליך!׳"

 

״ל וראהו ממרר בבכי כשעל שולחנו תלמיד אל מרן הרב שך זצ  ספעם נכנ
מנת עוף התלמיד ניגש לרבנית ע״ה ושאל אותה לפשר הדבר, והיא סיפרה  
הרב   שהחל  לפני  רגע  לשולחן,  העוף  את  שהגישה  לאחר  קצר  זמן  כי  לו 
  ן בסעודתו, הגיע שליח בהול מהקצב להודיע, כי נודע שנוצרה שאלה בעני

שנמכר, שמע זאת הרב ופרץ בבכי על שכמעט ונכשל חלילה בעוף הבשר  
שיש עליו שאלה, ועל אף שניסו להרגיעו, כי ברוך השם יש לשמוח על שנמנע  
ממנו הדבר, בכה הרב ללא הפוגות, באומרו, אבל עוד רגע קט בלבד אך 
כפסע ממני והייתי מכניס לפי חתיכת עוף שיש עליה שאלה, ואמר התלמיד  

ום, כי באותה השעה למד שיעור גדול במושג יראת חטא, לכאורה  שנכח במק
במצב כזה היה מקום להתמלא שמחה על שנמנע הדבר, אך מי שאחוז ביראת 
חטא באמת, מתקשה להירגע רק מאימת המחשבה שמא ושמא אולי ואולי 
היה נכשל בספק עבירה, וכל הזמן עומדת לנגד עיניו המחשבה שכמעט עוד  

ל, ומי שאחוז ביראת חטא שכזו, בוכה מאימת עצם המחשבה רגע קט היה נכש 
וניצל מן המכשול, כמו אדם   גם לאחר שהתברר שבפועל לא קרה מאומה, 
שניצל מסכנת מוות מוחשית, ובשעות שאחרי האירוע אינו יכול לשמוח, אלא 

 ( )שמושה של תורהכל גופו עדיין רועד מפחד מהחרב שהונפה על ראשו. 
 

זצ"ל  סיפר לופס  ציון  בן  הימים    ,רבי  חילוני שבאחד  בנק  במנהל  : מעשה 
התעוררו בקרבו רשפי תשובה ,והחליט לחזור בתשובה, ולהיות יהודי כשר, 
,והלך לבנק   קם בבוקר והניח תפילין בירך על כל דבר לפני ואחרי שאכל 
כהרגלו ,ישב על כסאו המרופד ,והפקידים הגישו לו כוס קפה ועוגה, כדרכם 
בכל יום ,והנה נקלע למבוכה ,מצד אחד איננו יכול לטעום מאומה ,ללא ברכה, 
ומצד שני אינו חבוש כובע בראשו ,ואיך יברך?  ואם יחבוש כובע יהתלו בו 

וד שהוא מסתפק ,מה נהיית חסיד ? וגם להמנע מלאכול ולשתות לא יכל ,ובע
מה לעשות, נכנס לבנק העשיר הגדול שבעיר, ובידו שקית מלאה מטבעות  
זהב ,לפתע נקרעה השקית, וכל המטבעות התפזרו ,תיכף הורה מנהל הבנק 
,העשיר  המטבעות  באיסוף  החלו  והפקידים  ,והעשיר  הדלתות  את  לנעול 

לא חס  השתטח על הרצפה, נכנס מתחת לשולחנות, והספסלים ואסף במרץ, ו
,וגם  ומעמדו  כבודו  ביזוי  על  ,ולא  והתקמטו  ,שהתאבקו  היקרים  בגדיו  על 
הפקידים לא צחקו ממנו כלל ,אלא אדרבה ,הצטערו על מה שקרה לו ,והיו 
מקוים שימצא את הכל ,מנהל הבנק התבונן בכל המחזה הנגלה לעיניו, והרהר  

שביל כסף מדוע לא צוחקים מהעשיר המוכן לבזות את עצמו כל כך בבלבו  
,אלא היות ובעיניהם יש ערך גדול לכסף ,ומה עוד ,למטבעות זהב, לכן מבינים  
שאין ממה להתבייש ,ואני שרוצה לברך ,וכי זה פחות ממטבעות זהב ,אם כן  
למה אתבייש ,והחליט לחבוש כובע ,ולברך ואף אם זה יעורר תמיהה אצל 

ק יום או יומיים ,אבל הרואים ,ויתכן שאפילו יפלטו איזה מילים ,זה יהיה ר
וכך עשה לקח את העוגה והקפה ,בירך ,  אח"כ יתרגלו לזה ,וישלימו עם זה

בקול רם, ברכה ראשונה ואחרונה ,וכולם עמדו ותמהו, מה קרה לו ,עברו יום  
 )אור לציון חכמה ומוסר(          .ם ירדה התמיהה, ונכנס הדבר לשיגרה יויומי
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וואלוז׳ין ובויברוסק ]חתנו של הנצי״ב[ היה  רבי רפאל שפירא זצ״ל   אב״ד 
ופה שכיהן ברבנות בויברוסק, היה חוק ברוסיה שבכל עיר ועיירה  באותה תק

צריך להיות רב מטעם השלטון שיהיה מלומד בכמה חכמות ושפות, והענינים  
ולכן כיהנו בבויברוסק ]שהיתה מהערים הגדולות באוקראינה[    הרשמיים היו נעשים על ידו,

רבי שמריהו נח שניאורסון זצ״ל   ,, ולעדת החסידים שימש כרב רבי  רפאל שפירא  שלושה רבנים,

היו מגדולי הדור  והם  בתורת הנסתר,  ׳שמן ששון׳  ׳הרב׳ השלישי היה רק  ,  שחיבר ספר  אך 

. ועל כך מספרים בבדיחותא, שפעם הגיע  מטעם השלטון ולכן לא היה גדול בתורה
אמר "שיחקתי מושל העיירה לאחד מעשירי העיר היהודים, והתפאר בפניו ל

עם הרב שלכם בקלפים", שאלו הגביר "עם איזה רב שיחקת, האם עם הרב  
שניאורסון   הרב  "ושמא  הגביר  שוב  לאו, שאל  לו  שיחקתם?" אמר  שפירא 
שיחק עמכם", אך גם על זה הודה המושל שלא היה זה כי עם הרב השלישי, 

רב  אלא עם ה  ,נענה הגביר ואמר בצדק "אם כן לא שיחקת עם הרב שלנו
 )מפי ספרים וסופרים( שלכם..."..

 

שאומרים   התורה הטעם  התורה"  בברכת  נתנה  לואפי  " נותן  לפי   ,שכבר 
כשיעיין    ,שהקב"ה נותן בכל יום לכל אחד ואחד חלקו המגיעו ומוכן לפניו

 ( ר או"ח שו"ת כתב סופהקדמה ל ).כמו שראוי ו, ויטריח את עצמ
 

וש שנוגע לזמנים אלו של עליית וירידת ערך הכסף מביא חיד  "חפץ חיים"ה
אם הקונה יודע שמחיר הסחורה עלה והמוכר אינו יודע, מחוייב להודיעו. עוד מובא    —

מחל,    הרי זה)חו״מ סי׳ רל״ב סעיף ג׳( שאם השתמש הלוקח בחפץ לאחר שמצא הפגם,  
ה שיש בה  .ובוודאי יש ליזהר שאם רוצה להחזיר סחור אחר כךואינו יכול להחזיר אותו  

פגם, צריך שיהא בטוח שלא נולד הפגם ברשות הקונה. לפעמים בשעה שבודק הקונה  
כדין  , דין מחוייב לשלם  על פי  מניחו בחזרה.  כך  ואחר  את החפץ, הוא בעצמו פוגמו,  

לולבים, שמפרידים  מזיק.   בקיאים בבדיקות  מצוי מאד באנשים שאינם  )זה 
ופוסלים   העליונה  זה  התיומת  ידי  לולבעל  על  כמה  אותם  ומחזירים  ים, 

בנו של החפץ חיים, ר׳ ליב ל ידי  השולחן(.במכתבי החפץ חיים, שנדפס ע
זצ״ל, כתב ר׳ ליב שבשעה שהדפיס החפץ חיים את ספריו, היה עומד שבועות 
שלמים בבית הדפוס בווארשא להשגיח על כל הפרטי פרטים של ההדפסה, 

בעת המלאכה, כי   בהשתדלו למנוע כל מין טעות ואונס שהיה עלול לקרות
חשש מאד שאם אחד יקנה ספר שאינו מתוקן, תהיה שאלה של גזל ח״ו.  
בערך בשנת תרס״ו, העתיק ר׳ ליב זצ״ל דירתו לווארשא. אביו הפקיד אותו 
לשמור על ההדפסה. ר׳ ליב כותב שאירע עובדא, ואחד קנה ״משנה ברורה״  

תב להחפץ ומצא שקונטרס אחד של הספר היה הפוך. האיש הזה שלח מכ 
מכתב לבנו, וכתב לו,  החפץ חיים  חיים להתרעם על מה שמצא. מיד הריץ  

נצל מאבק גזל, אבל מגזל י: מה עשית לי בני, כל ימי דאגתי איכה אוזה לשונו
מיד       . גמור לא עלה על דעתי שאכשל, ועל ידך נפלתי בפח של גזל גמור

אירע כזה, צוה לר׳ ליב להדפיס קונטרסים חדשים, כי חשש שמא גם לאחרים  
: כל מי שקנה ״משנה ברורה״ שיש בו קונטרס הפוך, נא לכתוב לנו, ולהודיע

  ונשלח לכם קונטרסים מתוקנים. וכן עשה ר׳ ליב, ככל אשר צוה עליו אביו.
 ( ארה"ב  " תורה ודעת"ראש ישיבת  -זצ"ל  פאםי'  רבי אברהם  -)עטרה למלך

 

פוסקים ההיפך   )מומחים(שכל טענה שיטען האדם בבית דיןאיך יתכן    שאלה:

מדבריו. אם טוען שחייב בתשלום, פוטרים אותו מלשלם.  ואם טוען שפטור 
 .?מחייבים אותו ,מלשלם

הודה    תשובה: קנס,אם  משום  בו  הוא פטור    בדבר שהחיוב  מהקנס הרי 

ויש עדים    ,אך אם אמור יאמר שפטור הוא  ."בקנס פטורמודה  "-שהדין הוא

 יש לומר( ).את הקנס לשלם בית דיןיחייבוהו  ,שחייב
 

ם ּמָּׁ ּתַ ּתִ ִמים  ּתָּׁ ּבֹור  ּגִ ִעם  ד  ְתַחּסָּׁ ּתִ ִסיד  חָּׁ סיפור שקרה לפני איזה שנים  :  ִעם 
הישובים היו   באחד  אשר  ואשתו  בעל  משפחה  שם  היה  ישראל,  בארץ 

מרוחקת מכל זיק של תורה ומצות,.    מנותקים מחיי תורה ומצות, האשה היתה
היה להם ילד קטן אשר הגיע לגיל לשלחו לבית הספר, ובמקום ההוא לא 
היה בית הספר חילוני כפי רוחם אשר יהיה מנותק לגמרי מהשגות ביהדות, 
שמירת  לילדים  שלמדו  דהיינו  "דתי",  היה  שם  היחידי  הספר  בית  אלא 

ם רחוק בעוד גילו קטן וצעיר,  המצות.ההורים לא רצו לשלח את ילדם למקו
לכן החליטו כי לעת עתה עד אשר יגדל קצת, לא יזיק לו אם ילך לבית 
הספר דתי, כי בין כך ובין אינו מבין כל כך, כי סוף סוף קטן בן חמש הוא.  
כן עשו, והילד התחיל לילך לאותו בית הספר.אחרי עבור איזה זמן שהילד  

ובין הדברים סיפר לאמו מה  למד באותו בית הספר, הגיע פעם הבי תה 
השי״ת והוא להדליק   , שיש לנו מצוה שציוונו ששמע בשיעור בבית הספר

נר לכבוד שבת קודש, ולכן ביקש הילד שגם אמו תתנהג ככה, שתתחיל 
אלו,  מדברים  רחוקה  היתה  נרות שבת. האם אשר  להדליק  זאת  משבוע 

כאלו, וברצוני שלא ענתה לילדה ואמרה תדע כי אצלנו אין נוהגים בדברים  
תהין לדבר עוד מזה. אני מצוה אותך ומודיעך כי הרוח של אותו בית הספר  

יכול לשמוע בבית הספר מה שלומדים שם,  רואינו לפני   חינו, לכן אתה 
אבל אין זה ענין כלל אצלנו, ולא תבקש עוד שנעשה שום פעולה מה שאתה 

בה, ולא קיבל דברי  שומע אצל מורך ורבך.אך לילד היה מדת העקשנות הטו
אמו ולא נכנסו דבריה בתוך אזניו, הוא חשב בעוז מחשבתו, איזה תחבולה 
יעשה שגם בביתו יהיו נרות דולקים בליל שבת קודש. הילד בן חמש חשב 
הרבה וגם עשה מעשה, הוא הלך לחנות שהכיר מכבר, שהיה סמוך ונראה 

בעל החנות אשר    לבית מגוריו, וביקש מבעל החנות שימכור לו שני נרות.
הכיר משפחה זאת, ידע שהם אינם מקיימים מצות ה׳, ולא עלה על דעתו 
כי הנרות נצרכים לצורך נרות שבת, אלא חשב כי בודאי יש להם יארצייט, 
ולכך צריכים נרות נשמה, ועל כן נתן לו שתי נרות נשמה, אשר דולקים 

ילד צעד הביתה בשמחה רב ה, כאשר והולכים לזמן של מעת לעת.אותו 
הגיע ערבו של יום השישי עוד לפני שקיעת החמה, לקח לו שתי הנרות 
אשר הוא בעצמו לא ידע מה הם, והדליקם בתוך חדרו לצורך שבת קודש,  
אך בכל זאת הבין לנפשו כי טוב יהיה לו יותר אם לא יגלה מעשיו לאמו, 

בר  כי לא רצה שיוודע ד  ,בתוך חדרו  היה נחבאולכן היה כל זמן ההוא  
מחמת גודל פחדו מאמו.הריח של הנרות הורגש בכל הבית, ולא עבר זמן  
מה, עד שאמו נכנסה לתוך חדרו לברר מה הוא הריח שהיא מרגשת ומריחה,  
היא פתחה הדלת וראתה שתי נרות יארצייט דולקים, לגודל תדהמתה שאלה 

יש לי שתים אחד בשביל   :, הילד ענה לה?הילד, אמור לי מה זאת  את
אחד בשביל אמא, זה היה תשובת הילד, אשר רעד ופחד מקולות האבא ו

הדהדה  הילד  וקול  תשובתו,  שמעה  אמו  נגדו.כאשר  להתפרץ  המיועדים 
)יארצייט( שלה ושל  יום השנה  נרות לכבוד  זה הוא  כאילו אומר  בלבה, 
בעלה, היא שמעה בתוך אותה התשובה, כאילו קול חזק מדבר אצלה ואומר,  

עולם ועד, מוטב לעשות תשובה בעוד הנר בוער, ולא הלא אדם אינו חי ל
להזדקק ליסודי גיהנם, ולחכות ליום היארצייט שהבן אולי יעשה דבר לטובת 
תיקון נשמתם, היא החליטה אז לשוב בתשובה שלימה, היא וכל משפחתה,  
התחילו לאט לאט עד שנעשו שומרי תורה ומצות בכל פרטיה ודקדוקיה.  

ד אשר בתמימות נפשו רצה לכבד את השבת, וזכה כל זאת קרה בזכות היל
כל  מסבב  כי  כל,  לעין  נראה  והיה  לשורשה.  המשפחה  כל  להחזיר  בזה 

בנם   שישלחו את  כן  תורניהסיבות עשה  בית ספר  להצילם לאותו  כדי   ,
 ( )בפיקודיך אשיחה  .מרדת שחת

   " " 

 " " 

   "" 

  "" 

 הדבר שאדם חפץ , לא יכבד עליו לעולם. ) חזון נחום(  
 יהודה החסיד(   בי הנה הוא חכם .)ר  , אם יזהר אדם שלא יחטא 

 ( רבי ישראל סלנט)   מטביעה רושם על הנפש.,כל פעולה של מצוה                         
 


