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מרבים שלום
בעולם

תשר"י  -תשובה שלימה רק יחד

"שישו ושמחו בשמחת תורה
כי היא לנו עוז ואורה"

עלון חודשי להחדרת ערך השלום וגנות המחלוקת ,בברכת הרבנים שליט"א

וכל נתיבותיה שלום
בפרשיות החודש
פרשת וילך

ויצו משה אותם לאמר ,מקץ שבע שנים
במועד שנת השמיטה בחג הסוכות וגו',
תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל
באזניהם :הקהל את העם האנשים
והנשים והטף וגו' (דברים לא ,י-יב).
כתב בספה"ק 'מאור ושמש' :צריך לבאר
מדוע אמר מקודם "תקרא את התורה
הזאת" וגו' ואח"כ אמר "הקהל את
העם" וגו' ,הלא מן הצורך הוא להקהילם
תחילה ואח"כ לקרות באזניהם את
התורה.
והנראה לרמוז בזה ,כי הנה השורש
העיקרי משורשי העבודה הוא אהבת בני
ישראל זה לזה מקטנם ועד גדלם ,ואף
גם האנשים הנוטים מדרך הטוב ,יאהב
הדברים הטובים הנמצא בהם וידרוש
טובתם ויתפלל בעדם על מחסורם אשר
יחסר להם וילמדם להיותם אוהבים זה
לזה ,וכאשר נמצא בבני ישראל אהבה
ואחוה ורעות ,אין מקום להמסטינים
להרע להם ,ועל ידי זה מסתופף בהם
יראת ה' ,כי יקשיבו זה לזה להטות לדרך
הטובה.
וזהו אומרו "תקרא את התורה הזאת וגו'
באזניהם הקהל את העם" ,פירוש שדבר
זה ותורה זאת תקרא באזניהם ,שיקהלו
ויתאחדו כאיש אחד לאהוב זה את זה
מקטנם ועד גדלם ,וזהו 'האנשים והנשים
והטף' שיאהבו כולם זה לזה ,ועל ידי זה
ישמעו וילמדו ליראה את ה' ,וק"ל.
פרשת האזינו

וירא ה' וינאץ מכעס בניו ובנותיו (דברים
לב ,יט).
כתב בספה"ק 'ארון עדות' :הכוונה ,כי
למעלה באמת אין שום כעס ושום רע
כלל ,כמאמר הכתוב "מפי עליון לא תצא
הרעות" (איכה ג') ,אלא שהכעס נמשך
ממעשה התחתונים עצמם ,כי במידה
שישראל מתנהגים לתתא ,כגוונא דיליה
מעוררים ג"כ למעלה ,וע"י שכועסים
אחד על חבירו ואין ביניהם שלום,
גורמים כעס גם למעלה.
וזהו "וירא ה' וינאץ" ,כלומר ,מה שינאץ
ה' ויכעוס ,זהו "מכעס בניו ובנותיו"
שהכעיסו זה את זה ,והבן.
פרשת וזאת הברכה

ויהי בישורון מלך בהתאסף ראש עם יחד
שבטי ישראל (דברים לג ,ה).
כתב רש"י הק'" ,בהתאסף  -בהתאספם
יחד באגודה אחת ושלום ביניהם ,הוא
מלכם ,ולא כשיש מחלוקת ביניהם".
וביתר ביאור כתוב ב'דעת זקנים מבעלי
התוספות' :כלומר ,כשישראל יחד
באחוה ורעות אז הקב"ה מלך עליהם,
אבל בשעת מחלוקת ,כביכול ,הם
עושים כאילו אין הקב"ה מלך עליהם,
עכ"ל .וכ"כ בפירוש הרא"ש ,עיי"ש.
ובאוה"ח הק' כתב :עוד רמז ,כי מלכות
ישראל תהיה מתקיימת כשיהיו ישראל
מתאספים ראשיהם יחד ,ולא יהיו בד
בבד שבזה יהיה סיבה שיתיחדו יחד
שבטי ישראל .וכשישראל בגדר זה הנה
הינם ברום גדר ההצלחות ,ומלכותם

תהיה בה הויה של קיום ,וצא ולמד כי
מיום שנחלקו הלבבות ונחלקו המלכויות
מה עלתה בידם ,וזאת סיבת עגלי ירבעם
והבאים אחריו ,כי ראש האובדן הוא
הפירוד ,וכלי המחזיק הברכה הוא
השלום ויחוד הלבבות.
חג הסוכות

למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי
את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ
מצרים אני ה' אלוהיכם (ויקרא כג ,מג)
ופירש"י" :כי בסוכות הושבתי :ענני
כבוד".
בימי מרן רבי ישראל מריז'ין זי"ע היה גוי
מלומד גדול והיה בקי בתנ"ך והמפרשים,
ושמע מגודל חכמתו של מרן ,ואמר
המלומד הנ"ל אלך ואעמוד על חכמתו,
בא ושינה טעמו וצורתו ושאל שאלתו,
שקשה לו למה כשנסתלק אהרן נסתלקו
ענני הכבוד ,איזה שייכות מיוחדת יש
לענני הכבוד עם אהרן הכהן? ועוד למה
נקרא שמם 'ענני כבוד'?
ענה לו מרן מריז'ין זי"ע דידוע מה
שכתבו חכמי המחקר ,שמגוף האדם
עולים תמיד אדים דקים מנקבי החוטם
ומהבל פיו ,והנה אם יתחברו שני בני
אדם שאוהבים זה את זה יתערבו
האדים הנ"ל ויתלכדו יחד ,ואם יתחברו
אנשים שאין בהם אהבה הרי האדים
הנ"ל עולים כל אחד לבדו ולא יתערבו
יחד ,והנה ידוע דמדתו של אהרן היה
אוהב שלום ורודף שלום והמשיך אהבה
וריעות בין כל ישראל ,בבחינת 'איש
אחד בלב אחד' ,וממילא היו האדים של
כל ישראל מתערבים ומתלכדים יחד,
ומההבל והאדים האלו נעשו ענני כבוד,
ר"ל שזה היה כבוד לישראל שבששים
רבוא אנשים שורר אהבה ואחוה שלום
וריעות ,אבל כשמת אהרון ונפסקה
האהבה הגדולה שבתוכם ,ממילא
נסתלקו ענני הכבוד .ודפח"ח.
(עירין קדישין פר' חוקת)
פרשת בראשית

במדרש רבה (ד ,ו) :למה אין כתוב ביום
השני "כי טוב" ,אמר רבי חנינא שבו
נבראת המחלוקת שנא' "ויהי מבדיל
בין מים למים" .אמר ר' טביומי ,אם
מחלוקת שהיא לתיקונו של עולם
ולישובו אין בה כי טוב ,מחלוקת שהיא
לערבובו של עולם ,על אחת כמה וכמה.
כתב בספר "מעיינה של תורה" ,לכאו'
נשאלת קושיא ,הרי גם ביום הראשון
נאמר "ויבדל אלקים בין האור ובין
החושך" ,ולמה נאמר שם "כי טוב"?
אלא ,בין אור לחושך ,שהם שני מושגים
מנוגדים זה לזה ,צריך להיות הבדל והוא
רצוי וטוב ,משום שאור וחושך אינם
יכולים לדור בכפיפה אחת ,אבל מים
ומים הרי דבר אחד הם ,וכאשר מבדילים
בין שנים שהם אחד ,אין זה "טוב".
מכאן שבני אדם החרדים לדבר ה'
צריכים להיות מאוחדים והפירוד
ביניהם הוא סימן לרעה ,ואילו פירוד בין
טובים לרעים הוא דווקא סימן לטובה,
(מפי השמועה).

שלום רב לאוהבי תורתך
ליומא דהילולא

הרה"ק רבי אהרן יחיאל מקוז'ניץ זי"ע
ג' תשרי
סיפר הגה"ח רבי גד אייזנר זצ"ל [משגיח ישיבת חידושי הרי"ם] מה שראה בילדותו [היה זה בזמן מלחמת
העולם הראשונה ,בתקופה שהאדמו"ר מקוז'ניץ זצ"ל אסף ילדים בלודז' וסידר עבורם מלמדים תלמידי
חכמים] בביתו של האדמו"ר רבי אהרן מקאז'ניץ זצ"ל :פ"א באו שני יהודים אל האדמו"ר לדין תורה.
בתחילה היה עליהם להמתין ,כי האדמו"ר היה מסוגר בחדר הפנימי ולא ידעו האם יצא בכלל ,המתינו
בחרדת קודש ושרר שם שקט כזה שהיו יכולים לשמוע זבוב מעופף .בסופו של דבר הופיע האדמו"ר,
התיישב בראש השולחן והושיב אותם לשני צדדיו זה מול זה .פתח ואמר שקודם ברצונו שיתנו לו "דמי
פסק" .הוציא כל אחד חמישים רובל ונתנו לו .האדמו"ר קרא למשמשו ושאלו אם בשטיבל פלוני יש די
פחמים להסקה ,וענה שיש .תחב האדמו"ר לידיו את הכסף ואמר לו לקנות לחם וגבינה ולהביא לשטיבל
ההוא.
לאחר ששמע את טענותיהם של בעלי הדין ,לבש כובעו ואמר" ,הפסק הוא שאני לא אפסוק בזה ,מאחר
והמריבה היא על כסף ,וכסף אינו דבר כה חשוב".
הס הושלך בחדר ,והאדמו"ר הרים את קולו וקרא בתמיהה רבה "שיהודים יריבו זה עם זה בגלל כסף?!"
וחזר על מילים אלו כמה פעמים  -כאשר בכל פעם הרים את קולו יותר וכל הנוכחים נבהלו מפניו ,בעלי
הדין נדהמו והתחרטו על שבאו בכלל.
לאחר מכן פנה אליהם בשפה רכה ודיבר על לבם ,שאין כדאי להיות מסוכסכים בגלל כסף ושיתפייסו.
ברוח הדברים האלה חזר על דבריו שוב ושוב ,עד שרוח כל טענותיהם פרחה מהם ,כמו בע"כ הושיטו
ידיהם זה לזה ברפיון .למראה זאת צעק האדמו"ר בקול גדול "הלזאת התכוונתי :ששתי בשרים נפרדים
יגעו זה בזה? באטליז יש גם כן חתיכות בשר שנוגעות זו בזו? התכוונתי לפיוס בכל הלב!"
לשמע הדברים החלו בעלי הדין לפייס זה את זה ולבקש מחילה  -ואז החל אחד הנוכחים לרקוד וסחף אל
הריקוד את הניצבים בחדר ,וגם את בעלי הדין אשר התפייסו עתה בלב שלם  -ובזה הסתיים ה"דין תורה".
וסיים רבי גד זצ"ל :המחזה הזה והמילים האלו נשארו אצלי חקוקים עמוק בלבי.
מסילות גד (ירושלים תשס"ו) ע' קל"א
הרה"ק רבי נח מלעכאוויטש זי"ע
ח' תשרי
הרה"ק מקאברין זי"ע אמר בשם הרה"ק רבי נח מלעכאוויטש זי"ע ,שכאשר ישראל הם באחדות
ומתוועדים יחד וכל אחד יש לו חלק הטוב בקרבו ,אזי מתקבצים כל חלקי הטוב שבהם יחד ונעשה טוב
גדול מאוד .והגם שיש בכל אחד ה"י גם חלק רע אך זה אינו מתחבר לחלק גדול ,כי הרע הוא מעלמא
דפרודא ואין להם התחברות זה לזה שיתהווה גדול.
הרה"צ רבי יהודה לייב זצוק"ל [אביו של הרמ"ח מסלונים שצוק"ל] ,שארית ליהודה (ירושלים תשס"ב)
ח"א ,ע' י"ח
הגאון רבי עקיבא איגר זי"ע
י"ג תשרי
למדנו מגדולי עולם עד כמה הגאונות והידיעות בתורה היו משולבות עם החובות שבין אדם לחבירו.
מעשה ברבינו עקיבא איגר ,שהוצע לו שידוך ואבי המדוברת רצה לתהות על קנקנו בלימוד ושוחח עמו
בדברי תורה .האיש שאל שאלה בסוגיא מסויימת  -ורבי עקיבא איגר שתק .החותן המיועד שאל שוב
ושוב  -ורבי עקיבא איגר יושב דומם כאילו אין בפיו תשובה.
הנוכחים לא הבינו ,שכן רבי עקיבא איגר היה נודע לשם ולתהילה כבר בבחרותו ,ואיך יתכן שלא ידע
להשיב על שאלות פשוטות בסוגיא .שאלו אביו לפשר הדבר ,והשיב הגרעק"א :השאלה שנשאלתי,
בטעות יסודה ,כל השאלה עלתה רק משום שלא למדו נכונה את סוגיית הגמרא ,ואילו היתה נלמדת כראוי
 אין מקום כלל לשאלה זו ,אך אילו הייתי מסביר זאת ,ממילא היתה עלולה להיות פגיעה בהם  -ומוטבשהשידוך יתבטל ולא אגרום לפגיעה ביהודי.
הגאון רבי אלעזר מנחם שך זצ"ל ,משלחנו של רבינו (ב"ב תשס"ב) ע' קי"ב
הרה"ק רבי חנה מקאלאשיץ זי"ע
י"ח תשרי
שמעתי מפי הגה"צ אדמו"ר מו"ה יעקב לייזער (שליט"א) [זצוק"ל] מפשווארסק ,שהיה באותו מעמד
כאשר בא הגה"ק רבי ֻחנֶה הלברשטאם זצל"ה אבדק"ק קאלאשיץ בעל "דברי חנה" אל איזה עיר ,והנה
ראש הקהל דשם לא היה נזהר על הלבנת פני חבירו ,והגה"ק הוכיחו על פניו ואמר לו שידע שהלבנת
פני חבירו ביהרג ואל יעבור ,דהנה מוזהרים אנחנו על הג' עבירות ,ע"ז ,ג"ע ושפיכות דמים שהן ביהרג
ואל יעבור (סנהדרין ע"ד) ,ולאו דוקא הג' עבירות גופא ,אלא הוא הדין באביזרייהו ,ואיתא (ב"מ נח):
דכל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמים ,דאזיל סומקא ואתי חיורי וכו' .נמצא דהלבנת פנים הוי
אביזרייהו דשפיכות דמים ,וא"כ הוי ביהרג ואל יעבור.
הרב דב בער שווארץ שליט"א ,אמרי דבש (ברוקלין תשנ"ט) ע' קפ"ד
החתם סופר זי"ע
כ"ה תשרי
מרן הגה"ק החתם סופר זצ"ל פירש מה שסיים רבינו הק' סדר המשניות במאמרו של רבי שמעון בן
חלפתא (עוקצין ג ,יב) לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום וכו' ,וכן על מה שאנחנו
אומרים בכל יום מימרת ראב"ח" ,ת"ח מרבים שלום בעולם" .שלא יקשה למעשה הרי רואים בכל פרקי
משניות (חוץ מפ' איזהו מקומן) מחלוקת תנאים ,והיכן השלום? וביאר החת"ס שמחלוקת התורה היא
מבטלת מחלוקות בעולם שאם יש מחלוקת בתורה אין מחלוקת בעולם .ולפי זה מובן מה שאנו אומרים
"ת"ח מרבים שלום בעולם" ,והבן.
הגה"צ רבי אלחנן היילפרין שליט"א ,אבד"ק גולדרס-גרין ,יפה שיחתן (ברוקלין תשס"ה) ח"ב ,ע' צ"ה
מלוקט מספר "זכרונם לברכה" של הרב אהרן פרלוב שליט"א

שתהיו מכבדים

הסיפור החודשי

משתלם למחול

שנים של סבל

בערב יום הכיפורים מחוייב כל אחד לפייס את
חברו ,ומרן המחבר הקדיש סימן מיוחד לענין
זה ,סימן תר"ו ,הנקרא "שיפייס אדם חבירו
בערב יום הכיפורים".
והרמ"א כתב שם "והמוחל לא יהיה אכזרי
מלמחול (מהרי"ל)" .ולכאו' הכוונה שלא
יתאכזר על הפוגע מלמחול לו ,כדי שיתכפר
לו העבירה ,שהרי אין יוה"כ מכפר על עבירות
שבין אדם לחבירו עד שיפייס את חבירו.
אמנם ב"משנה ברורה" כתב על זה וז"ל" ,לא
יהא אכזרי מלמחול" דכל המעביר על מידותיו
מעבירין לו על כל פשעיו ,ואם הוא לא ירצה
למחול ,גם לא ימחלו לו ,עכ"ל .למדנו שהכוונה
"לא יהא אכזרי" הוא שלא יהא אכזרי על עצמו,
אלא יתרצה למחול לפוגע כדי שלעצמו יהיה
מחילה ביוה"כ.
ויש לפעמים אנשים שטוענים בכאב שפגעו
בהם כ"כ שאינם מסוגלים בשום אופן למחול,
ואף שהפוגעים מתחננים אליהם שהם מכירים
בטעותם ובעוולתם והם סובלים נוראות בגלל
זה ,עונים להם הנפגעים שאף שהם רוצים
למחול להם הם אינם מסוגלים .יתכן שאם היו
יודעים שעל ידי שאינם מוחלים הם פוגעים
בעצמם ,וזה דומה לאדם שלוקח סכין וחותך
לעצמו בכוונה את אצבעו ,שאין יותר אכזרי
מזה ,זה היה מסייע להם למחול מחילה גמורה,
כדי שהוא בעצמו לא ייפגע.
לאחרונה שמענו סיפור משתי חברות בסמינר
שלמדו באותה כיתה כל השנים ,יום אחד גילתה
אחת מהן לחברותיה דבר סודי ביותר שידידתה
סיפרה לה ועי"ז התביישה חברתה מאוד .כמובן
שמאז הן שמרו טינה ביניהם ונפרדה החבילה.
והנה עברו כמה שנים שהחברה הפוגעת היתה
בשידוכים ולא התארסה ,וכך ראתה בכאב את
חברותיה שכבר התחתנו וכבר יש להן ילד ושנים
והיא עדיין מחכה לישועתה .מדי פעם ניסתה
לדבר עם חברתה לשעבר כדי לפייסה ,אבל
החברה שנפגעה התעלמה ממנה ולא רצתה
להתפייס.
כך עברו כמה שנים קשות ,עד שיום אחד
נשברה הפוגעת ונסעה במיוחד לביתה של
חברתה ,ובדלת פרצה בבכי קורע לב והתחננה
לפניה שתסלח לה על הפגיעה והבזיון ושהיא
כבר מספיק סבלה ,וב"ה שחברתה מחלה לה
בלב שלם.
ההפתעה היתה לאחר כחודש ,כשהיא התארסה
עם אחיה של החברה שנפגעה ,שכבר היה בחור
מבוגר ועבר סבל וכאב כמה שנים ארוכות.
החברה שנפגעה אמרה :כל כך הרבה התפללתי
על אחי שיתארס ,אם הייתי יודעת שע"י
שאמחל יזכה אחי לשידוך ,הייתי מוחלת בלב
שלם כבר לפני שנים".
"לא יהא אכזרי מלמחול"

סיפר הרב מנחם שטיין שליט"א :לפני מספר
שנים התפרסם בירושלים סיפור שאף נכתב
בספר "טובך יביעו" ,וחקרתי אותו לעומק.
אחד מחשובי חסידי סלונים ערך "שלום
זכר" לבנו בכורו שנולד לו לאחר למעלה
מעשרים שנות עקרות .הוא היה בן למעלה
מחמישים ושתים ,ואשתו היתה בת ארבעים
ותשע"! כל ירשלים התרגשה בשמחתו.
הוא צפה לשלש מאות איש והתכונן בהתאם,
אבל אנשים נהרו לשמחה הזו ,אלף ושלש
מאות איש צבאו על ביתו ,וכמובן שלא נותר
שום כיבוד .הוא חש אי נעימות ,הודה לכולם
על טרחתם ,ואמר :במקום שתיה ואוכל ,אתן
לכם מסר והוא יהפוך את חייכם.
כאן פתח וסיפר את סיפורו האישי:
לשום אדם בעולם לא הייתי מאחל לעבור
את מה שעברתי כדי לזכות לילד .בארץ לא
הצליחו לעזור לנו ,נסענו לאמריקה ואחרי
שנים ארוכות הודיעו לנו שאין עבורנו שום
פתרון.
חזרנו ארצה באכזבה קשה מנשוא .בכל
שנות הצפיה היתה לנו תמיד תקוה  -אולי
רופא זה יהיה השליח הטוב עבורינו? אולי
הרופא ההוא יהיה איש בשורה? אבל
כשהמרכז הגדול בארצות הברית לא הצליח
לעזור לנו אחרי שבע שנים ,היינו ממש
מיואשים .במשך אחת עשרה שעות הטיסה
בחזרה ארצה לא דיברנו אפילו מילה אחת.
הגענו לשיא הדכאון והבנו שנגזר עלינו שלא
יהיה לנו המשך.
בחצות הגענו ללוד .עלינו על מונית הביתה.
באופן ספונטני נעמדנו אני בזוית זו ואשתי
בזוית זו והתפללנו .היו אלו אנחות ,גניחות
ויללות .על מה ה' עשה לנו ככה? למה איננו
זוכים בפרי בטן? זו היתה פעם ראשונה
שנסיתי לעשות חשבון נפש אמתי.
אחרי חצי שעה נזכרתי באירוע מסוים .הייתי
אז תלמיד בישיבה ,הייתי בחור מבוגר ,אל
הישיבה היתה מגיעה אשה שלוש פעמים
בשבוע לערוך נקיון .תמיד היתה מגיעה עם
ארבעת ילדיה ,מגיל שנתים עד שש .הילדים
היו היפראקטיביים במלוא מובן המילה .הם
היו משתוללים בישיבה ,מפילים סטנדרים,
טורקים דלתות ועושים כל מה שרק אפשר
כדי להפריע לנו ללמוד.
אחרי כעשרה חודשים של עבודה התבקשתי
לעשות שליחות .אמרו לי "אתה בחור חשוב
בישיבה ומוכשר בדיבור  -לך לדבר איתה
ותאמר לה שאי אפשר ללמוד כך".
זה היה יום שישי לאחר התפלה ,ניגשתי
ואמרתי לה" ,גברת ,יש לי המון הערכה
כלפיך ,את מבריקה את הישיבה ,תודה רבה
בשם כל הבחורים! רק שיש לנו בעיה אחת
 את באה עם הילדים לעבודה .את צריכהלהבין שלימוד דורש שקט ,והרעש שהילדים

עושים כאן מפריע לנו .אנחנו מבקשים מאוד
שלא תביאי אותם באופן קבוע".
המנקה הביטה בי והגיבה" ,לי יש צער גידול
בנים ,ואני מאחלת לך שלך לא יהיה צער
גידול בנים".
עשרים וחמש שנה חשבתי שקיבלתי ממנה
ברכה .בלי צער גידול בנים  -מה טוב יותר
מזה? ילדים בלי מחלות ,בלי שום בעיות,
ילדים שמביאים רק נחת.
כעת ,כשחזרתי מארצות הברית ומצאתי את
הסלון נקי ומבריק  -אבל כמו בית קברות,
ובכיתי ,חס עלי הבורא והכניס לתודעתי את
הסיפור הזה .פתאום שמעתי את הטון שבו
היא דיברה .היא לא דיברה בטון של ברכה,
אלא בטון פגוע .פתאום קלטתי שהאשה הזו
קללה אותי" ,לך לא יהיה צער גידול בנים,"...
לא יהיו לך בנים ,ולכן לא יהיה לך גם צער
מהם...
השעה שתים בלילה ,ואני מזועזע והמום.
פגעתי בה! אמרתי מילים שנגעו לה במיתרים
מאד עדינים וגרמתי לה לקלל אותי .אולי
אותה אשה היא שחוסמת את השפע מלבוא
לביתי?! הרי קפידה חוסמת שפע!
 מבהיר הרב מנחם שטיין -אמנם לא ראוי להגיע עם תינוקות לעבודה,
מה גם שהוא הקפיד לדבר בעדינות ולא
צעק עליה ברבים ,אלא עוד החמיא לה בשם
התלמידים ,מדוע אם כן נענש?
התשובה שקיבלתי מרבותי לשאלה ,שהוא
לא היה הממנה עליה .אילו היה מנכ"ל
הישיבה מזמין אותה לשיחה עדינה במשרד,
ובמהלכה מבהיר לה  -שמאחר שהוא שכר
אותה ומעסיק אותה ,אין כונתו שתבוא
בצורה כזו לעבודה ,לא היתה בכך בעיה ,אך
מאחר שהבחור קם ועשה זאת ,הוא שלח ידו
לאש! אם מפריע לו הרעש ,היה עליו לפנות
למנכ"ל או לראש הישיבה ולבקש לטפל
בענין.
נבהלתי ביותר  -המשיך היהודי בסיפורו-
התקשרתי למנכ"ל הישיבה ,אמרתי לו "מה
קורה עם אותה אשה שנקתה בישיבה לפני
שלושים שנה? היא עדין חיה? מה קרה
איתה בהמשך חייה?" המנכ"ל סיפר שעד
לפני כמה שנים היא עדין עבדה בישיבה ,הוא
גם ידע לנקוב בכתובת שלה בבת ים שלשם
נשלחו הפנסיות שלה .מעבר לזה לא ידע מה
מצבה כיום.
הזמנתי מונית ויצאתי עם אשתי מיד לבת ים.
הרגשתי שכאן מקור החסימה ,ושאני מכרח
לתפוס את האשה הזו חיה .נקשתי על דלת
ביתה ,פתחה לי אשה ומיד זהיתי את המנקה
שלנו.
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ויעשו כולם אגודה אחת
כח האחדות

האחדות בירושלים

האחדות בציבור החרדי הוכיחה את עצמה לפני ר"ה פעם נוספת ,כאשר
כמה וכמה קהילות וארגונים יצאו בקמפיין של מאצ'ינג וההצלחה היתה
מעל ומעבר לכל הציפיות.

ימי חג הסוכות הבעל"ט הם זמן שמחה מיוחדת ,מלבד שחג הסוכות
הוא זמן שמחתינו ,יש בירושלים בכל לילות חוה"מ שמחת בית
השואבה ,מכל הארץ מגיעים אנשים מכל החוגים ,לפחות פעם אחת
בחוה"מ כדי לראות את הריקודים בשכונת מאה שערים שבירושלים.

מדובר בקהילות מכל גווני הקשת ,כגון חסידויות ערלוי וזוויעהיל
מירושלים ,הארגון החשוב "לב לאחים" וחסידות סערט ויז'ניץ מחיפה,
שכולם הציבו לעצמם אתגר להתרים את ידידיהם מכל רחבי הציבור
החרדי עם יעד של בין מליון לשש מליון ש"ח ,ובעזהעשי"ת בכח
האחדות הצליחו לעבור את היעד!
יש כאן כח אחדות משולשת ,גם כח האחדות של המתרימים שכל
אחד לוקח על עצמו עול של אלפי ש"ח להתרים ובכך עוזרים אחד
לשני להגיע ליעד ,וגם כח האחדות של תוכנית המאצ'ינג שכל תרומה
מכפילה את עצמה ומתקיים כאן הפסוק "טובים השניים מן האחד",
וגם כח האחדות של כל הציבור החרדי שמתאחדים לתרום כפי יכולתם
לקהילה וארגון שהם מעריכים ומוקירים ,אף על פי שאינם קשורים
לשם כ"כ ,הם שמחים בהצלחתם ובשמחתם ורוצים לעזור בביסוס
הארגון או החסידות מתוך אהבת חינם ,ונאמר "והחוט המשולש לא
במהרה ינתק".
ועל הכל יש לציין את הקידוש שם שמים שעולה מתוך כל הצלחה
כזאת ,שכל אחד מרנן ואומר "מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ" ,ובודאי
שזה לימוד זכות עצום על כלל ישראל בימי ר"ה ויוה"כ שנכתב ונחתם
לחיים טובים ולשלום.

הכנסו לתולדות אהרן או לתולדות אברהם יצחק או לקרלין ועוד ,והביטו
וראו את החסידים מרקדים לזכר שמחת בית השואבה ומקבלים בסבר
פנים יפות את כל הרוצה לשמוח ולקיים "ושמחת בחגך" בהידור .תוכלו
לראות שם אנשים עם כל סוגי הכובעים ,ואפילו עם כיפות צבעוניות,
שבאים ומרקדים ושרים ביחד עם כל הקהל ומתרוממים טפחיים מעל
הקרקע ושואבים משם שמחה לכל השנה.
רחובות מאה שערים מלאים בכל סוגי האנשים מכל גווני הקשת
בציבור החרדי ,צ'אלמרים בבגדים מסורתיים ,חסידים בחליפות
שיראין ,ליטאים ,ספרדים ותימנים ,לבושים בחליפה קצרה או ארוכה,
כולם כאחד באים ומאושרים בחג הסוכות ובכך מתקיים "ופרוס עלינו
סוכת שלומך".
אחדות מיוחדת זו מרומזת גם במצוות ארבעה מינים  -כידוע -
שהאתרוג מרמז על אלו שיש להם תורה ומצות ,הלולב מרמז על
אלו שיש להם רק תורה ,ההדסים מרמז על אלו שיש להם רק מצות,
והערבות מרמז על אלו שאין להם לא תורה ולא מצוות" ,אמר הקב"ה
עשו כולכם אגודה אחת ותכפרו אלו על אלו".
אשרי העם שככה לו

אשרינו שזכינו

מדברי רבותינו
"מכל הדברים שבעולם אין לך דבר שיבלבל את האדם מעבודת הבורא ית"ש מכוונת התפילה
ומלימוד תורה כמו המחלוקת ,גם מביא את האדם לשאר עבירות גדולות".
(יסוד ושורש העבודה ,הצוואה הקדושה סי' כד)

מדבר .כבר עברתי בבלגיה ,עברתי בדרום אפריקה ,עברתי באמריקה
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 המילים שלך חוסמות לי את השפע!" בכיתי ואשתי ישבה ובכתההיא נראתה זקנה הרבה יותר ,אבל ידעתי שזו היא .ביקשתי להכנס עם איתי .רחמיה של האשה המבגרת גברו .אני מתחנן לפניך  -אמרתי
אשתי ולהסביר לה במה מדובר .היא היתה אשה פשוטה ,בעלת רגש לבסוף  -תגידי שלוש פעמים בפה מלא שאת מוחלת לדוד בן ציפורה.
וכבוד לרבנים ,מיד התרצתה והכניסה אותנו לסלון.
סבלתי מספיק ,אני מכיר בחטאי ,אני יודע שפגעתי בך!
"את זוכרת אותי?"  -פתחתי " -למדתי בישיבה שבה עבדת הרבה היא מחלה וחזרה על זה שלוש פעמים " -שיהיה לך כמה שתספיק.
שנים" .היא לא זכרה .איך תזכור בחור צעיר שעכשיו כבר יש לו זקן כמו דן בן יעקב ,היה לו רק ילד אחד וגם הוא היה חרש ,ומדן הזה
ארוך?
הוקמה המשפחה הגדולה ביותר! לבנימין היו עשרה ילדים ,ובסך הכל
נסיתי בעדינות להזכיר לה את הסיפור שלי " - .את זוכרת שהיית באה היו צאצאיו פחות משל דן בן יעקב ...מכאן ,שאי אפשר לדעת מה
יהיה בסוף .ילד אחד יכול להביא שפע עצום שלפעמים עשרה ילדים
עם הילדים לעבודה?"
אינם יכולים".
 "כן" .נראה שהיתה מעדיפה לשכוח.עזבתי את המקום רועד מבכי ,מאחורינו הדהדו ברכותיה שיהיה לנו
 את זוכרת שפעם באתי והערתי לך על זה ואמרת שאת מאחלת זרע של קיימא ,וכעבור עשרה חודשים ,היום הזה ,אני עורך שלום זכרשלא יהיה לי צער גידול בנים? אני רוצה לספר לך שאין לי ילדים .אני לבני בכורי!
לא מאשים ,באתי לבקש את סליחתך .הייתי טיפש ,לא ידעתי מה אני
מתוך הספר "אדרבה" בהוצאת "יפה נוף".
העלון נתרם לע"נ רבי יוסף ב"ר חיים משה ז"ל נלב"ע י"ח אלול תשנ"ד ת.נ.צ.ב.ה.
הונצח ע"י נכדו הרה"ח יוחנן בוימל שליט"א.
העלון נתרם לע"נ רבי צבי ב"ר יוסף נלב"ע ער"ה תש"נ ת.נ.צ.ב.ה .ולע"נ מרת רבקה ב"ר
חיים משה נלב"ע ביום שמחת תורה כ"ב תשרי תשס"ח ת.נ.צ.ב.ה.
הונצחו ע"י בניהם וחתנם ר' חיים משה ור' נתן ור' אשר לבי ור' יהושע קליין שליט"א.

העלון נתרם לע"נ בעל ה'צור יעקב' מפרוביז'נא הרה"ג רבי אברהם יעקב הלוי
בהרה"ג רבי שמואל הורביץ זצ"ל נלב"ע ט"ו אלול ת.נ.צ.ב.ה.
הונצח ע"י נינו הרה"ח ר' חיים הורביץ מב"ב.
לע"נ הרה"ח רבי אברהם ב"ר מנחם הכהן פישר נלב"ע ב' אלול תשע"ח ת.נ.צ.ב.ה.
הונצח ע"י בנו הרה"ח ר' דוד צבי פישר שליט"א מחיפה

כבוד חכמים
התחזקות בכבוד תלמידי חכמים
בתנא דבי אליהו (רבא פכ"ח) כתוב "כשם שהקב"ה אוהב את ישראל ואוהב את התלמידי חכמים ביותר,
כך יהא אדם אוהב את ישראל ויהא אוהב את התלמידי חכמים ביותר".
בהקשר לאהבת ת"ח וביטול הדעת לכל מה שיורו שמענו סיפור מפליא מגאב"ד מאקאווא מקרית אתא
שליט"א.
היה זה באחד השנים אשר בהיכלו של רבי לוי יצחק מברדיטשוב זי"ע עדיין לא השיגו אתרוג לחג הסוכות
הקרב ובא ,הרה"ק שלח שליחים לעיירות הסמוכות לחפש אתרוג אבל הם שבו בידים ריקות ,בכל האיזור
כולו לא נמצא אתרוג אחד לרפואה.
כך המשיכו החיפושים עד ערב החג ממש .שעות ספורות לפני התקדש חג ,חזר השליח הנוסף  -שנשלח
בבקרו של יום  -כשאף הוא לא מוצא את האתרוג המיוחל.
הרה"ק רבי לוי יצחק ביקש לצאת לצומת הדרכים שעל יד ברדיטשוב ,לחכות שם ולראות אולי יעבור
מישהו שיש לו אתרוג .יצאו שני שליחים והמתינו ,כעבור שעה ארוכה הם רואים מרכבה רתומה לשני
סוסים מתקרבת אליהם ,היה זה יהודי עשיר ,הם עצרו אותו ושאלוהו האם יש ברשותו אתרוג ,לשמחתם
הוא ענה בחיוב .מיד הציעו לו סכום יקר על האתרוג בעבור הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב .העשיר ענה
להם "סליחה ,אבל אני גם יהודי ואני גם מצווה על מצוות ארבעת המינים ,ולכן אין על מה לדבר למכור
את האתרוג!".
השליחים ידעו שהם חייבים לעשות הכל כדי שיסכים למכור את האתרוג ,ולכן הפצירו בו שלפחות
יבוא לברדיטשוב כדי לראות את פני צדיק הדור ואח"כ ימשיך לעיירתו לחג ,לזה הסכים העשיר ונכנס
לברדיטשוב לקבל פני הרה"ק ,בהגיעם לקודש פנימה הודיעו לרבי לוי יצחק שברשות העשיר אתרוג אבל
אינו מוכן למוכרו בשום מחיר.
הרה"ק קיבל את פני העשיר ב"שלום עליכם" ופנה אליו בהצעה מפתיעה "אם תסכים לתת לי את האתרוג,
אני מבטיחך להיות לידי בגן עדן!".
העשיר לא היה טיפש ,הוא ידע שמדובר כאן בעיסקת חייו ,מכיון שלא היה "טלית שכולו תכלת" ,ידע
שזו הזדמנות חד פעמית שנקרתה לידו ,ולכן הסכים מיד ,אבל כמו סוחר ממולח אמר להרה"ק "כן ,אני
מסכים ,אבל אני רוצה שטר כתוב וחתום שאהיה במחיצתכם בגן עדן!" .רבי לוי יצחק הסכים לתנאי ,וכך
עבר האתרוג לידיו.
מכיון שלא היה לעשיר אתרוג ,החליט להשאר בברדיטשוב לחג ,הוא מצא מקום להשאיר את מרכבתו
וסוסיו ,ופנה לעבר ביהמ"ד והתכונן לתפילה ,כעבור כחצי שעה התחילו להתפלל מנחה ,אח"כ התפללו
תפילת ערבית של יו"ט והקהל החל להתפזר כל אחד לביתו .העשיר דנן חיכה שאחד מיהודי ברדיטשוב
יזמינו לסוכתו ,הרי רק בזכותו יש לתושבי העיר אתרוג בו יוכלו לקיים מצוות ד' מינים וכל אחד יודע שהוא
נשאר כאן לבד ואין לו היכן לסעוד ,אבל לאכזבתו מצא את עצמו בודד בבית הכנסת.

הלכה למעשה
פריעת בעל חוב  -מצוה
א .פריעת בעל חוב  -מצוה (כתובות
דף פו ע"א ,וכן נפסק בשו"ע חו"מ סי'
צ"ז סט"ו) .ואפילו נשבע שלא יפרע
חובו לא חלה השבועה והוי שבועת
שוא ,דכבר מושבע ועומד מהר סיני
לשלם חובותיו (חו"מ סי' ע"ג ס"ה,
ועיי"ש בתומים ובקצה"ח) .אם מת
הלוה ,חובה על היורשים לשלם חובות
אביהם (שם רסי' ק"ז ,ועיי"ש כל
הפרטים) .וכן אם מת המלוה ,מחויב
הלוה לשלם החוב להיורשים ,ואין
מחויב לשלם קודם הזמן (עי' חו"מ
סי' ע"ג ס"ב) .ואין נפק"מ אם החוב
הוא מחמת שלוה ממנו או שקנה חפץ
ולא שילם עבורו ,או שחייב לו בשביל
עבודה שעשה בשבילו .וכן ,אם שילם
חלק מהחוב ,כל זמן שלא שילם כל
החוב ,לא קיים המצוה (נלענ"ד).
ב .הא דאמרינן "פריעת בעל חוב -
מצוה" ,פליגי הראשונים והפוסקים
אי הוי מצוה מה"ת או דרבנן .ובחינוך
(מצוה רכ"ט) כתב דעובר על "לא
תעשוק" אם אינו משלם חובותיו.
(ועיי"ש במנ"ח סק"ד ועי' ברש"י
ובתוס' כתובות שם .ועי' בפ"ת חו"מ
סי' צ"ז סק"ד ובעין הרועים ערך
פריעת בע"ח ,ובתשו' הרדב"ז ח"ג סי'
תר"י).
ג .אסור ללוה לקחת הלואה ולהוציאה
שלא לצורך ולאבדה עד שלא ימצא
המלוה ממה לגבות חובו .ואם עשה
כן ,נקרא רשע .וכשהמלוה מכיר את
הלוה שהוא בעל מדה זו ,מוטב שלא
להלותו ממה שילוהו ויצטרך לנגשו
אח"כ ,ויעבור בכל פעם משום "לא
תהיה לו כנושה" (לשון השו"ע בחו"מ
סי' צ"ז ס"ד).

מחוסר ברירה החליט להתגבר על הבושה ,פנה לעבר הסוכה הקרובה והקיש על הפתח ,כשפת בעל הבית,
ביקש העשיר להתארח לסעודת החג .במבט נבוך התנצל בעל הבית" ,סליחה ,אבל ממש איני יכול ,אנו
עניים וכמעט אין לנו לעצמנו" .שוב התגבר העשיר על מבוכתו ופנה לסוכה הבאה ,אך גם כאן התחמק בעל
הסוכה בטענה שהסוכה קטנה מדי ואין היכן לשבת .העשיר ניסה בשלישית ,דפק על עוד סוכה והתחנן
להתארח לסעודת החג ,הרי זה מצוה מדאורייתא לאכול כזית לפחות בליל החג .אך לאכזבתו ,גם יהודי זה
התחמק וטען שמרוב אורחים אין להם מקום .כאן כבר נשבר העשיר ופרץ בבכי" ,אני לא מבין ,הרי אתם
יודעים שאין לי היכן לאכול ורק בזכותי יש לכם אתרוג ,אם כן מדוע מונעים ממני להתארח בסוכה ,האם
בברדיטשוב לא מכניסים אורחים?!".

ד .אסור ללוה לכבוש ממון חבירו,
ולומר לו :לך ושוב מחר ואתן לך.
והיינו ,כשמכוון לדחותו .אבל אם הוא
טרוד ואין לו עכשיו פנאי ,רשאי לומר
לו :לך ושוב לאחר זמן כשיהיה לי פנאי
(חו"מ סי' צ"ז ס"ו ,ובשו"ע הרב הל'
שאלה סי"ד .ועי' באהבת חסד להחפץ
חיים זצ"ל ח"ב פכ"ד מה שהאריך דאין
ללוה לעכב מלשלם למלוה).

היהודי ריחם עליו וגילה לו את הסוד" ,לפני החג עבר הגבאי של הרב והזהיר את כל בני העיר שאין להכניס
אותך בשום פנים ואופן לסוכה".

ה .אפילו שהה המלוה ולא תובעו
כמה שנים ,ואח"כ תובעו לא אמרינן
דמחל לו  -כיון ששהה כל כך הרבה
שנים ולא תובעו .ואפילו שמעו
שהתייאש המלוה מהחוב ,אינו יאוש.
והטעם ,הואיל דכל חוב הוי ספק

העשיר נדהם ,מה פשר הדבר? הוא החליט ללכת להרה"ק בעצמו ולשאול אותו על מה ולמה לא יזכה
לקיים את מצות אכילת כזית פת בסוכה כמו כל יהודי?!
כשהגיע העשיר ,ענה לו רבי לוי יצחק" ,כן ,אם תרצה לאכול בסוכה ,תאלץ להחזיר את השטר!".
העשיר לא ידע את נפשו מרוב בלבול ותדהמה ,מצד אחד איך יוותר על השטר שזו הזדמנות חד פעמית
שלו לזכות לגן עדן במחיצת רבי לוי יצחק מברדיטשוב ,ובפרט שויתר על האתרוג והוא נמצא הרחק
מביתו רק בשביל ההבטחה .מצד שני ,איך יוותר על מצות אכילת כזית בסוכה ,כמו כל יהודי בכל העולם?!
כך התלבט ממושכות ,תוך שהוא מגלגל במוחו את שתי אפשרויות הוויתור הלא קלות...
לפתע ננער ובהחלטה נחושה אמר "יעבור עלי מה ,אני על המצוה לא אוותר! אני מוכן להחזיר מיד את
השטר ובלבד שאקיים את המצוה של אכילת פת בליל סוכות כמו כל יהודי!!!".
מיד התרומם הרה"ק רבי לוי יצחק מכסאו ואמר" ,עכשיו הינך ראוי להיות במחיצתי! עד עכשיו אם היית
מגיע כשאינך ראוי ,לא היית נהנה שם כלל ,אבל עכשיו שויתרת על השטר בשביל רצון השי"ת ,אתה ראוי
להיות איתי".
מסיפור נורא זה אפשר ללמוד הרבה דברים ,אבל אנו רוצים להדגיש את הציות של תושבי ברדיטשוב
לדברי רבם ,שאפילו שלא הבינו למה ציוה אותם לא להכניס את העשיר ,קבלו כולם את דבריו ללא עוררין.
ועשית ככל אשר יורוך

נקודה למעשה
בחודש תשרי שאנו ממליכים מחדש את השי"ת עלינו ועל כל העולם כולו ,אנו צריכים לזכור את המילים
הנוראות שכתב רש"י על הפסוק (פ' וזאת הברכה) "ויהי בישרון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי
ישראל" וז"ל "בהתאספם יחד באגודה אחת ושלום ביניהם ,הוא מלכם ,ולא כשיש מחלוקת ביניהם" ,עכ"ל.
ולכן כאשר אנו אומרים "מלוך על כל העולם כולו" ,מוטל עלינו  -מלבד שנתרחק בעצמינו ממחלוקת
 גם להשתדל ולהתאמץ בדרכי נועם ובדברי נחת שבני בתינו וחברנו ג"כ לא יחזיקו במחלוקת ח"ו ,כדישהשי"ת יהיה מלך על עוד אנשים ,וחייב אדם למחות במי שבכוחו למנעו ממחלוקת.

הגליון טעון גניזה | מומלץ לצלם את העלון ולהפיצו באזור מגוריכם
לקבלת העלון בדוא"ל והערות שלחו מיילe86453@gmail.com :
העלון מצולם ב  10,000עותקים ומחולק ברחבי הארץ
לתרומות לזיכוי הרבים נא להתקשר
לטלפון052-7176201:

אי משתלם אי לא ,מספיקא אומר
כך ולא גמר ומייאש (חו"מ סי' צ"ח
ס"א ,ובחי' רע"א ,ובפ"ת ,ובסי' רס"ב
ס"ה ברמ"א)[ .ואם מחל בלב ,אי הוי
מחילה ואינו יכול לחזור בו ,עי' חו"מ
סי' י"ב ס"ח ,ובקצות ובנתיבות מה
שהאריכו בזה].
ו .אם לא תובעו המלוה  -יש מחלוקת
בהפוסקים אי חייב לפרוע ,דיש לומר
דמחל לו (עי' ש"ך חו"מ סי' רל"ב
סק"ב ,ועי' קצה"ח סי' ק"ד סק"ב
ובנתיבות שם סק"א ,ובאמרי בינה הל'
גביית חוב סי' ב) .וזה רק כשיש לתלות
שמחל לו ,אבל אם יש לתלות ששכח
המלוה ,או מתבייש לתובעו ,בודאי
חייב לשלם לו ,ובפרט אם לוה מגמ"ח,
דלא שייך לומר שמחל לו ,דאין לגבאי
כח למחול (נלענ"ד).
ז .אם אין המלוה בעיר ביום הפרעון,
אינו מחוייב ללכת אחריו לשלמו,
ולא יתנו לאשתו ובניו [חוץ מאם צוה
המלוה שימסרנו לב"ב] ,אלא ישאיר
המעות בידו ואינו רשאי להוציאם
(סי' ע"ג ס"ח ,ובסמ"ע שם) .אבל אם
המלוה בעיר ,חייב הלוה לילך אליו
לשלמו ,ולא ימתין עד שיתבענו (רמ"א
שם).
ח .כתב רבינו יונה על המשנה דתנן
"הלוה מן האדם כאילו לוה מן המקום"
(אבות פ"ב מ"ט) ,וז"ל" :לבל תחשוב,
אחר שאין לי במה שאפרענו וכבר
תבעני בבית דין ולא מצאו לי דבר
למשכן ,ויצאתי זכאי ,מה פשעי ומה
חטאתי .וכאילו לוית מן המקום ב"ה
הדבר עליך ,ואם אתה בטוח מדיני
אדם אך לא מדיני שמים וכו' ,ואע"פ
שאין לו ,כי מתחילה היה לו לעיין במה
יפרעהו" עכלשה"ק.
ט .איתא בספר חסידים (סי' שצ"ז וסי'
תנ"ד) :אדם שחייב ממון לאחרים לא
ירבה בצדקה ולא יקנה ספרים ,ולא
יתן נרות לבית הכנסת ,ועל זה נאמר
(ישעיה ס"א ,ח') "שונא גזל בעולה".
וכתב החיד"א זצ"ל בספר "דבש לפי"
(ערך פ' אות כ"ז) ,דזה מרומז בהפסוק
(שופטים ה ,ב) "בפרוע פרעות
בישראל"  -ואחרי כן " -בהתנדב עם",
אז "ברכו ה'".
נערך ע"י הרה"ג רבי שמאי קהת הכהן
גראס שליט"א ,מתוך "עלים לתרופה"

שואלין בשלום
להלן חלק מהתשובות שהתקבלו על השאלה של חודש אלול :מה הראיה שגדול
השלום מזה שהברכות והתפילה מסיימים בברכת השלום ,אולי אדרבה מזה שאינו
מוזכר בהתחלה נראה שאינו נחוץ כ"כ?
א .כמו שאמרו חז"ל "לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל" ,לכן מבקשים על
השלום בסוף ,כדי שיהיה קיום לכל מה שביקשו לפני כן ,וזאת הכוונה "גדול השלום
שכל הברכות והתפילות חותמין בשלום".
ב .כמו שכתוב ברש"י פר' לך לך "והיה ברכה"" ,בך חותמין ולא בהם" ,שרואים מזה
שסיום ברכה מבטא את חשיבותה וסיכומה של הברכה ,כמו כן כשיש כמה ברכות
והאחרונה מדברת על נושא השלום ,זה מראה שזה החשוב שבברכות שבאחרונה
מסיימים בעיקר.
ג .כמו שכתוב בספה"ק "עבודת ישראל" שבשעת החורבן היו הכרובים זה מול
זה ,ולכאו' הרי היה זה זמן שאין עושין רצונו של מקום ,וכשאין עושין רצון השי"ת
הכרובים פניהם אל הבית ,אלא שבשעת פרידה הוא עת רצון אע"פ שנפרדים בגלל
שלא עשו רצון השי"ת ,ע"ש .וא"כ בשעת סיום התפילה וברכת כהנים שאז הפרידה
מהשכינה וזה עת רצון ,מה שמתפללים אז ,סימן שהוא החשוב ,כי אנו רוצים להתפלל
בעת רצון של הפרידה על הדבר החשוב ביותר.
הזוכה בגורל על  200ש"ח :הרב יצחק ברקלי ממודיעין עילית.
שאלה לחודש תשרי
כתוב במשנה (מס' אבות פ"ה מ"ט) "גלות בא לעולם ,על עבודת כוכבים ועל גילוי
עריות ועל שפיכות דמים ועל שמיטת הארץ".
וצ"ע למה לא מוזכר גם שגלות בא לעולם בגלל שנאת חינם ,הרי מפורש בגמ' (יומא
ט ):שבית ראשון נחרב בגלל ג' עבירות חמורות ובית שני נחרב בגלל שנאת חנם?
העונה עד לכ"ח תשרי ייכנס להגרלה על  200ש"ח.
את התשובות ניתן למסור בטלפון שמספרו  072-3372521שלוחה  .9נא לומר את
התשובה והפרטים בקול ברור.

