והמ ַרכלים נופלים
חשו"ן  -חכמים שותקים ¿

בס"ד

תלמידי חכמים

חשון
תשע"ט

שלום עליכם
רבי ישראל,
שתצליחו בלימודים
בכולל בזמן החורף.

גליון 10

מרבים שלום

וכן למר רבי אליהו,
רק שהבחירות האלו
לא יקלקלו לנו את כל השטייגן.

בעולם

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

וכל נתיבותיה שלום
פרשת נח

בפרשיות החודש

ויאמר ה' הן עם אחד ושפה אחת לכולם
וזה החילם לעשות ,ועתה לא יבצר מהם
כל אשר יזמו לעשות (בראשית יא ,ו).
כתב רש"י "וכי איזה קשה ,של דור
המבול או של דור הפלגה ,אלו (דור
המבול) לא פשטו יד בעיקר ,ואלו (דור
הפלגה) פשטו יד בעיקר להלחם בו ,ואלו
(דור המבול) נשטפו ואלו (דור הפלגה) לא
נאבדו מן העולם? אלא שדור המבול
היו גזלנים והיתה מריבה ביניהם לכך
נאבדו ,ואלו היו נוהגים אהבה וריעות
ביניהם ,שנאמר 'שפה אחד ודברים
אחדים' .למדת ששנאוי המחלוקת וגדול
השלום"!
איתא בזוהר הק' "ומה הללו ,לפי שהיו
ברצון ולב אחד ומדברים לשון הקודש,
כתוב 'לא יבצר מהם כל אשר יזמו
לעשות' ,ומידת הדין לא יכלה לשלוט
בהם ,אנו או החברים שמתעסקים
בתורה ואנו בלב אחד ורצון אחד על
אחת כמה וכמה.
א"ר יוסי ,מכאן נשמע לאלו בעלי
המחלוקת שאין להם קיום ,שכל זמן
שבני העולם הם אלו עם אלו ברצון אחד
ולב אחד ,אע"פ שמורדים בהקב"ה לא
שולט בהם הדין העליון ,כיון שנתחלקו
מיד כתוב עליהם 'ויפץ ה' אותם משם
וגו'' ,הרי שלבעלי מחלוקת אין להם
קיום".
שואל ה"שפת אמת" (תרל"ט) ,מה
הפירוש "ועתה לא יבצר" ,היפלא
מה' דבר? אלא שלא רצה הבורא ית'
להחליש את כח האחדות ,בעבור כי הוא
נצרך לישראל ,לכן היה העצה לבלבלם
ולפזרם ,ועי"ז נטלה מהם האחדות
וניתנה לנו ,עי"ש.
פרשת לך לך

ויהי ריב בין רועי מקנה אברם ובין רועי
מקנה לוט ,והכנעני והפריזי אז יושב
בארץ :ויאמר אברם אל לוט ,אל נא תהי
מריבה ביני וביניך ובין רועי ובין רועיך ,כי
אנשים אחים אנחנו (בראשית יג ,ז-ח).
התורה הק' קוראת לסכסוך בין רועי
אברהם לרועי לוט "ויהי ריב" בל'
זכר ,אבל אברהם אבינו ע"ה קרא לזה
"מריבה" בל' נקיבה ,מדוע שינה אברהם
אבינו מלשון התורה ולא אמר "אל נא
יהי ריב ביני ?"...מסביר השל"ה הק'
ש"ריב" הוא בלשון זכר הכוונה שעדיין
לא הוליד מריבות" .מריבה" היא בלשון
נקיבה ,שמשמעותה שנולד מהריב
מריבות נוספות .וזה אמר אברהם אבינו
ע"ה ,אפילו שזה רק ריב ,בואו נמהר
לעצור ולהיפרד ,כדי שזה לא יתפתח
למריבה.
הוסיף עוד השל"ה הק' (באותיות התורה
אות מ' מחלוקת) ,שזה רמוז באותיות
"מחלוקת" ,שאות מ' אין לה רק פתיחה
קטנה מלמטה ,כך היא תחילת הריב,
אח"כ מתרבה ונעשה פתח פתוח לגמרי
למטה כאות ח' ,אח"כ מתלהב אש

המחלוקת עד למעלה ,כאות ל' שהוא
כמגדל פורח ,אח"כ יורד למטה עד
התהום (אולי כוונתו בעומק ליבות בני
אדם) ,וזה האות ק' ,והרי הוא ברום רקיע
ובעומקא דארעא .אח"כ נמשך משך
גדול ויש לו מעמד ,וזה האות ת' שיש לה
שני רגלים ,ואות ו' המפסקת ,זה משענת
המטה אשר בידו להחזיק המחלוקת,
אבל זה המטה מתהפך לנחש ,על כן מי
שרוצה להיות זוכה לראיית פני השכינה
ירוץ מזוהמת הנחש וירחיק ממחלוקת
אפילו ממיעוט קמא.
פרשת וירא

ויאמר יצחק אל אברהם אביו ויאמר אבי,
ויאמר הנני בני ,ויאמר הנה האש והעצים
ואיה השה לעולה (בראשית כב ,ז).
שאל הגה"צ רבי אברהם עמרם קוך זצ"ל
מחיפה ,אם יצחק אבינו לא ידע שהוא
השה ,למה חיכה שלושה ימים עם
שאלתו ,הרי כל הדרך שהולכים זה הכל
בחינם שהרי לא הביאו שה לעולה ,ואם
כן למה לו שאל "איה השה לעולה" מיד
כשיצאו מהבית?
הוא מותיב לה והוא מפרק לה ,כל
שלושת הימים היו איתם ישמעאל
ואליעזר ,וחשש יצחק אבינו שאם
ישאל את אברהם אבינו "איה השה
לעולה" יתבייש אביו בפני ישמעאל
ואליעזר ששכח את העיקר ,לכן העדיף
יצחק אבינו ללכת שלושה ימים בחינם
ולשתוק כל הדרך ולא לצער ח"ו את
אביו ,ורק עכשיו שישמעאל ואליעזר
נשארו עם החמור והם נשארו שניהם
לבד ,אז שאל יצחק אבינו את אביו
בהכנעה "איה השה לעולה".
פרשת חיי שרה

ואשביעך בה' אלהי השמים ואלהי הארץ
אשר לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני
אשר אנכי יושב בקרבו (בראשית כד ,ג).
מפני מה הקפיד אברהם אבינו שלא
להשתדך עם בנות הכנעני ,ובחר שידוך
ממשפחתו ומבית אביו אף שהללו היו
עובדי ע"ז?
כתב ה"כלי יקר" שחשש אברהם אבינו
שטבע הרע של האבות ימשך גם לבנים.
אמנם זה דווקא באותן עבירות שבאים
מפאת החומר ,כגון תאוה וקנאה וכילות
וכל המידות הרעות הנתלים בחומר ,אלו
מתפשטים מהאבות לבנים ותולדותיהם
כיוצא בהם ,לכן השביע את עבדו שלא
יקח אשה מבנות כנען.
אבל ע"ז הוא דבר התלוי בשכלו של
אדם ,זה אינו מתפשט מהאבות לבנים,
כי ג' שותפים באדם ,החומר בא מן אב
ואם ,לפיכך כל מעשה האבות התלויים
בחומר יעשו הבנים ,אבל האמונה היא
תלויה בשכלו של אדם והרי הקב"ה
נותן בו נשמה ושכל ,למה יתפשט
זה מהאבות לבנים ,על כן לא הרחיק
בית לבן ובתואל שלא היה בהם כי אם
פחיתות של עבודה זרה.

שלום רב לאוהבי תורתך
ליומא דהילולא
הגאון מטשעבין זי"ע
י' חשון

שמעתי עובדה נפלאה מהגאון מטשעבין זצ"ל ,שהיה ידוע לגאון ענק ואדיר בתורה ,והיה מפורסם ברוב
אצילות ומידת החן והחסד שבו  -שעל אף גדולתו היה יכול להלך כנגד רוחו של כל אחד ואחד למצוא
שפה גם עם האנשים הפשוטים ביותר.
בשנותיו האחרונות התגורר הגאון מטשעבין בשכונת "שערי חסד" בירושלים .שם סובב יהודי בודד
וגלמוד ,שבור ומדוכדך ,לבוש בלבוש משונה ,והיה מקבץ נדבות ,ואיש לא שם לב אליו .היה היה לו ניגון
מיוחד על "יהללו" שלאחר קריאת התורה ,קולו היה גס וחזק וקצת משונה ,והסתלסל כ"חזן" מומחה .ואם
נזדמן חתן בשבעת ימי המשתה בביהכ"נ שבו היה נוהג להתפלל ,מצא לו עילה לנגן את ה"יהללו" .כדרכם
של נערים סבבוהו "לסייעו" ,ומן הקהל היו תמיד כאלו שרגזו על הופעתו יחד עם הוללות הנערים סביבו.
פעם אחת נכנס לקבץ נדבות בביהכ"נ שבו התפלל הגאון מטשעבין ,ואיתרמי שהיה אז לאחר קריאת
התורה של יום ה' או ב' .הלה ניגש לבקש צדקה מהגאון ,לחש לו הגאון ,שבכל פעם הוא נותן לו פרוטה
אחת או שתיים ,אבל הפעם יתן לו נדבה הגונה ,בתנאי שיזמר בקול רם את ה"יהללו" לשמח את הקהל
כדקא יאות ...הלה נתמלא שמחה וחדוה על הכסף ,ויותר מכך על ההזדמנות שניתנה לו לזמר את ניגונו,
וכמובן שאז שרו הקהל אחריו ,ביודעם שבהוראת הגאון מטשעבין מנגן .הדבר שמחו מאד ,וזמן רב היה
מתהלך שש ושמח וסיפר לכל על הקירוב הרב שגילה לו הגאון מטשעבין .לקהל הנוכחים היה הדבר
ללימוד נפלא ,איך שגדול בתורה וענק מח כזה ,במקום גדולתו שם ענוותנותו ,הוא ידע שיהודי שבור זה
אוהב לשיר "יהללו" ,ולא שכח להטות שכמו לרחם ולחזק אדם עלוב הנחשב לקצר דעה בעיני הבריות.
הן אלו היו קצות דרכם של מנהיגי הדור ,שהוא יכולים להלך כנגד רוחו של כל אחד ולסבול דעתם .שמם
וזכרם חי וקיים בתולדות עם ישראל לנצח ,עקב הענוה והרחמנות שנתלוותה לגדולתם.
הרה"צ רבי יעקב מאיר שכטער שליט"א" ,ונכתב בספר" (ירושלים תשנ"ט) ח"ב ,ע' רמ"ה
*

הגאון רבי אברהם ישעיהו קרליץ "החזון איש" זי"ע
ט"ו חשון

סיפר אחד ממקורביו הי"ו :מרגלא בפומיה של הגאון החסיד רבי אלי' ראטה זצ"ל בשם ה"חזון איש"
שאמר "וויפל איד איז מען? וויפל מען טוט פאר א צוויטן" .פירוש :איך נמדדת "כמות" היהדות שבכל
יהודי? לפי פועל ידו ומעשיו עבור הזולת!
"איש חסיד היה" (ירושלים תשס"ב) ע' שע"ד

הגאון ר' אלעזר מנחם מן שך זצ"ל
ט"ז חשון

סיפר הגאון רבי משה שמואל שפירא (שליט"א) [זצ"ל] :היה זה כאשר על הפרק עמדה בעיה ציבורית
חמורה שנגעה למצב היהדות החרדית וחיזוק הדת בארץ ישראל ,והנה נדברנו עם מרן הגרא"מ שך זצוק"ל
אודות הצעה טובה ,שלו היו מיישמים ומבצעים אותה ,הרי שתועלת עצומה היתה יכולה לצמוח מכך,
והבעיה הרצינית היתה נפתרת בקלות.
אך מרן זצ"ל דחה בתוקף הצעה זו ,מכיון שאדם פלוני עלול להיפגע ולהצטער מכך ,וצער של יהודי אחד
אינו שווה את כל התועלת הכלל ציבורית שתופק ממהלך זה!( ...ספר "ניחוחה של תורה" עמוד ק"א)
"מעשה איש" (ב"ב תשס"ד) ח"ו ,ע' קסב

הרה"ק רבי מנחם מנדל מקאסוב בעל "אהבת שלום" זי"ע
י"ז חשון

מתנגד מאנשי עירו של רבי מנחם מנדל מקאסוב ,בא אל הרבי וביקשו שיעזור לו להשיא את בתו .הוציא
רבי מנחם מנדל כמה מאות זהובים ונתן לו .נודע הדבר לאחיו של רבי מנחם מנדל ,נכנס להרבי וטען :כשיש
צורך בבית לכסף ,עונה תמיד הרבי שאין לו ,ועבור שונא ומתנגד יש לו הון?
חייך רבי מנחם מנדל ואמר :כבר קדם לך מישהו אחר ,היודע לטעון יפה ממך.
מי זה? שאל האח .היצר! ענה הרבי.
הרה"ח ר' יהודה לייב לוין ז"ל" ,חסידים מספרים" (ירושלים תשל"ט) ח"א ,ע' 70

הרה"ק רבי יעקב מפשעווארסק זי"ע
כ"ז חשון

סיפר לי הגה"צ מו"ה משה לאבין שליט"א רב דקהל חרדים ,שסיפר לו הגה"צ רבי דניאל פריש זצ"ל
בעל מתוק מדבש על הזוה"ק ,שהיה לפני כמחישים שנה באנטווערפען ,ונזדמן לו לשוחח עם הרה"ק
מפשעווארסק כשעוד עמד לפני התפילה ,והגה"צ רבי דניאל לא הכיר בו עדיין ולא ידע מי הוא ,ובאמצע
הדיבור הזכיר לו את דברי תלמידי הבעש"ט שדיבור לפני התפילה דוחה את היראה בידיים ,והרה"ק מהר"י
בשמעו שחק.
ואח"כ הסביר את דבריו ,כי מובא מהאר"י הק' כי לפני התפילה צריך לקבל עליו מצות ואהבת לרעך כמוך,
ומובא בספה"ק כי במצוות יש ג' חלקים ,מחשבה דיבור ומעשה ,ובמחשבה הרי קל לקיים וכפתגם העולם
"צוזאגן און ליב האבן קאסט נישט קיין געלט" (להבטיח ולאהוב לא עולה כסף) ,אמנם הרי צריך לקיים גם
בדיבור ,ובדיבור הרי הוא ניגש ליהודי שרואה שמצפה לדברו ושואל בשלומו ,וכך מקיים ואהבת ,ובמעשה
כגון שמביא לחבירו קאווע וכדו' ,ובכך מקיים המצוה במחשב דיבור ומעשה כראוי ,ואח"כ נודע לרבי
דניאל כי זה האברך הוא חתנו של הרה"ק ר' איציקל זי"ע ,וכי שיחתו לפני התפילה אינו בשביל פטומי מילי
בעלמא ,רק כל כוונתו לשם שמים.
הרה"ח ר משה דב אייזדורפער שליט"א" ,מעשה צדיקים" (ברוקלין תשס"ה) ח"א ,ע' ש"א
-מתוך ספר " זכרונם לברכה" של הרב אהרון פרלוב שליט"א-

שתהיו מכבדים

הסיפור החודשי

און בן פלת

מחלוקת לשם שמים...

הגמ' בסנהדרין (קט - :קי ).דורשת את
הפסוק "חכמות נשים בנתה ביתה"
על אשתו של און בן פלת ,שבחכמתה
הצילה את בעלה ,היא אמרה לו :מה זה
משנה לך ,אם משה ינצח אתה תלמיד,
ואם קורח מנצח אתה תלמיד ,למה אתה
נכנס למחלוקת הזו? כך במילים פשוטות
וחכמות הצליחה להצילו ממוות לחיים.
לפעמים צריך לעצור ולחשוב בהגיון קר,
מה אני עומד להרויח ממערכת בחירות
זו או אחרת ,לרוב רובו של הציבור אין
הענין נוגע אישית ,בעל החנות ימשיך
לשלם ארנונה ומיסים כמו מקודם ,אברך
הכולל יקבל בעזהשי"ת את המילגה
החודשית כמו בחודש שעבר ,ללא קשר
אם ראש העיר הוא זה או אחר ,ולרוב
הציבור שייך למעשה העצה של אשתו
של און בן פלת שיאמר לעצמו "למה
לי להכנס למחלוקת הזו ,בין כך ובין כך
אשאר באותו מצב ,ולמה לי להתלכלך
במריבות ורכילויות שאין מועילים לי
אישית כלום.
אם יטען הטוען :הרי כוונתנו לשם שמים
[וזה נכון] שיתרבה תורה ויידישקייט
בכל שדרות הציבור ,ולהביא תקציבים
וכדו' .על זה צריך לזכור הכלל הפשוט
הידוע לכל אחד "אין המטרה מקדשת
את האמצעים" ,שאם אתה מכיר את
עצמך שעל ידי שתפעל ותפעיל אחרים
בשביל מטרה קדושה תגיע לשנאת
חינם ולשה"ר ומחלוקת ,הדבר אסור
בתכלית! ובודאי שזה לא גלאט.
דבר מדהים מצאנו בספר 'מפי ספרים
וסופרים' על 'הגדה של פסח' (עמוד
רסח) וז"ל "ידוע שאצל הרה"ק רבי
שלמה מזוויעהל זי"ע הסתובבו הרבה
חתולים בביתו והיו לו עניינים גדולים
בזה ,ששמר עליהם שלא יגרשו אותם
ולא יצערום ,פעם התבטא ואמר כעין
טעם מדוע שומר עליהם כ"כ ,כי הם
גלגולי נשמות מחסידים שהתערבו
במחלוקת צאנז וסדיגורא".
מגיב ע"ז מחבר הספר הרה"ח ר' אליעזר
דוד פרידמן ז"ל כך" :והדברים נפלאים
למתבונן ,שהרי נסתיימה המחלוקת
ונשתתקו הרוחות כבר בשנת תרל"ו,
ואילו הרה"ק מזוויהעל אמר את דבריו
בשנות תש"ג  -תש"ה שהוא כמעט
שבעים שנה אחר כך ,ואעפ"כ עדיין היו
אלו מגולגלים בחיות טמאות! ואנו ניקח
לימוד עצום מזה שחס ושלום מלהתערב
במחלוקת".

מעשה היה אצל הגאון רבי בנימין דיסקין
זצ"ל ,אביו של הגה"ק רבי יהושע לייב
דיסקין זצ"ל .באה אליו אשה מכובדת
ומתוך הכנעה ועינים זולגות דמעות,
בקשה ממנו לשפוך לפניו שיחה ומר
נפשה ,וסיפרה כי היא באה עתה ממדינת
פרוסיה ,אשר שם חיתה חיים יהודיים
כדת משה וישראל ,אבל צר לה להגיד כי
אביה היה המומר שהוציא קונטרס מלא
כפירה שהיה כעש וכרקב לבית ישראל.
אביה זה עזב אותה לאנחות בידי אם עניה
כשהיתה עדיין פעוטה ,והוא הרחיק נדוד
עד למדינת אנגליה ,שם כרת ברית עם
השטן וכתב ספר פלסתר נגד הדת.
תודות לחינוך שקיבלה מאמה ,נשארה
היא נאמנת לדת ישראל ולמסורת.
כשהגיעה לפרקה נישאה לאדם שומר
תורה ומצוות וברוך השם גם ילדיהם
חונכו על ברכי התורה והמצות .שנים
רבות עברו והיא השתדלה לשכוח את
זכר אביה.
לאחר זמן רב קיבלה מאביה מכתב מלא
נהי ומרורים ,כולו מלא חרטה והרהורי
תשובה ,ובו מבקש רחמים מבתו,
שתחוס עליו ותרשה לו לבוא לביתה
ולהיות סמוך על שלחנה לעת זקנה .היא
התלבטה רבות בענין זה ,וכמעט החליטה
שלא לענות לו ,אבל אחרי התיעצות
עם בעלה שהוא איש טוב ומטיב ,נצחה
מידת הרחמים והסכימו להביא את האב
האומלל אל ביתם .הוא שב אל עמו ואל
אלוקיו באמת ובלב תמים ,ורגשי החרטה
על מעשיו הרעים לא נתנו לו מנוחה ,מצב
רוחו השפיע על מצב בריאותו ,והוא נפל
למשכב ,ומן המטה שעלה עליה שוב לא
ירד .אבל לפני מותו קרא אליו את בתו
ואת חתנו וסיפר להם.
הנני יליד אלטונה ואבי היה מאותם
מחרחרי הריב שעמדו לימין רבי יעקב
עמדין במלחמתו הקשה נגד רבי יהונתן
אייבשיץ ,רבה של אלטונה .רבים
מכתבי הפלסתר כלפי גאון ישראל זה
נתחברו על ידי אבי ,שהיה מחונן בכשרון
ספרותי מיוחד .גם ספר "עקיצת עקרב"
שמייחסים אותו להיעב"ץ ,שהוא מלא
חירופים וגידופים כלפי רבי יהונתן,
נתחבר על ידי אבי .את הספר הזה גמר
בו ביום שהכניסני לבריתו של אברהם
אבינו .כל אלו שהשתתפו בשמחה של
ברית המילה ראו בזה אות לטובה וניבאו
לי עתידות .וזאת הברכה אשר ברך
היעב"ץ את אבי ואותי (כפי שמסר לי אבי

בעצמו) "יהי רצון שבנך זה הרך הנימול
יזכה ויתחנך ברוחו של ספרך ,שסיימת
עכשיו ושכמוך גם הוא יתנגד לדעותיו
והשקפותיו ותורותיו של רבי יונתן".
אבי ענה אמן בכל כוחו ,וכשסיפרו אחרי
כן את דברי הברכה הזאת לרבי יהונתן,
ענה גם הוא אמן אחרי ברכה זו ,והוסיף,
"מקווה ומאמין אני שכן יהיה עתידו של
ילד זה" .ועתה רואים הנכם כי ברכותיהם
של היעב"ץ ורבי יהונתן התקיימו בי,
ובהתנגדותי לרוחו ותורתו של הרב
מאלטונה ,בחטאו של אבא שהכניס
את ראשו בין גדולי ישראל ,יצאתי אני
לתרבות רעה ,כירבעם בן נבט .אוי לי
מיום הדין אוי לי מיום התוכחה.
אחר כן התחיל לבכות בכיה חרישית
ופנה אל בתו ,במטותא ממך ,עשי נא
איתי חסד אחרון ,לאחר מותי הואילי נא
לחפש אחד מגדולי ישראל ,צדיק ותמים
במעשיו ,ספרי לו כל מה שסיפרתי
וגיליתי לך ,ותבקשי מאתו שיהיה מליץ
יושר בעד נפשי החוטאת .אלו הדברים
אשר סיפרה האשה לרבי בנימין דיסקין
רבה של הורדונה.
מעשה נורא זה מאלפינו בינה עד כמה
עלינו להזהר בכבודם של חכמי ישראל,
אשר כל הנוגע והפוגע בהם לא ינקה,
וכשהם הגדולים נחלקים לשם שמים,
ח"ו שאנו נכניס את ראשינו בין שני הרים
גדולים...
מסופר עוד :שנים רבות לאחר המחלוקת
שהיתה בין רבי יעקב עמדין ורבי יהונתן
אייבשיץ זכר צדיקים וקדושים לברכה,
כאשר שניהם כבר לא היו בחיים ,נתגלה
רבי יהונתן אייבשיץ בחלום לאחד
הגדולים ואמר לו :דע לך ,אני ורבי יעקב
יושבים בגן עדן ,אבל כל אלה שהשתתפו
ובחשו במחלוקת יושבים בגיהנם.
סיפר הג"ר בן ציון אבא שאול זצ"ל:
בתקופה מסויימת שנחלקו שני בעלי
הוראה בהלכה ,בא אצלי אדם אחד
בתמימות ושאלני מה הדין באותה הלכה.
הבחנתי כי אין מטרתו לדעת את ההלכה
אלא לשמוע את דעתי ולהשתמש
בדברי ולהרבות את אש המחלוקת ,על
כן אמרתי לו :דבר זה שנוי במחלוקת
ואיך שתעשה יש לך על מי לסמוך,
אבל להחזיק במחלוקת אין לך על מי
לסמוך!...
(מתוך אוצרות התורה פר' קורח)

ויעשו כולם אגודה אחת
אנו מאוחדים ,עובדה!
אם נפתח טיפה את העיניים מסביב ,נוכל להווכח שכל הציבור החרדי
על כל סוגיו וחוגיו מאוחד ומלוכד בקשר בל ינותק ,עד כדי שזה נהיה
כדבר טבעי ופשוט.
התבוננו למשל על הארגון הענק "דרשו" שמאגד בתוכו אלפי אלפי
בחורים ואברכים ,שהוקם בהדרכתו ובברכתם של גדולי ישראל ,ע"י
מוקירי ועמלי תורה ששייכים לחוג הליטאי ,אבל הם מאגדים תחת
דיגלם את כל הציבור החרדי ,כך תוכלו לראות בכל חודש את הנבחנים
הרבים המגיעים מכל החסידויות והחוגים ,כי אנשים אחים אנחנו וכולנו
יראי ד' ומכבדים ואוהבים זה את זה ,כולם נתמכים ומקבלים יחס חם
ושוה.
גם בתוכניות שהארגון מפיק לישיבות ,הם מקבלים כל ישיבה קדושה
ללא סינון של עדה ומוצא ,הכל במטרה להגדיל תורה ולהאדירה מתוך
אהבת ישראל פשוטה ובכך מקדשים שם שמים ברבים ומקיימים את
הפסוק "האמת והשלום אהבו".
זו רק דוגמא אחת מני רבות ,איך שאין בינינו קנאה ושנאה ב"ה.
עוד אפשר להביא כדוגמא את הארגון "מפעל חסד" שהוקם בברכתם

של גדולי ישראל ע"י גומלי חסדים השייכים לחוגי החסידים ,אך
השתייכותם הקהילתית אינה באה לידי ביטוי בפעילותם הפונה לכל
יהודי באשר הוא .בכל יום שישי מסתובבים הפעילים הנמנים על
כל גווני הקשת החרדית בבתי החולים ברחבי הארץ במשך שעות,
ומחלקים ערכות שבת עד הפרטים הקטנים ביותר לכל מבקש ,בסבר
פנים יפות .כל המעוניין באוכל כשר ומוכן לשבת ,הכוללת גם ערכת
קידוש והבדלה ,מקבל הכל בחפץ לב ללא שום הבדל אם קוראים לו
שרעבי או פרידמן ,אם הוא ליטאי או חסיד ,כולם יענו בפנים מאירות
ושמחות ,כי כולנו משפחה אחת של עבדי ה'.
ארגונים אלו ,ללמד על הכלל כולו יצא ,כי הם רק דוגמית קטנה של
הארגונים הרבים שאלפי יהודים נהנים מהם ,והם בנויים ומושתתים על
אהבת חינם ,וזה מלמד כי המציאות הקבועה של האחדות ,חזקה ,והיא
תכריע על האוירה בציבור יותר מכל "בחירות" חולפות ועוברות.
עם ישראל בשורשו הוא אחד ,וכמו שכתב השל"ה הק' "דעו ,כי כל
ישראל נקראו נפש אחד ,וכתיב "כל הנפש הבאה לבית יעקב שבעים
נפש" ,קראם הכתוב נפש אחת ,וכמו שרמ"ח איברים באדם הם אדם
אחד ,כך ישראל כל אחד מהם איבר אחד ונעשים אדם אחד".

מדברי רבותינו
אל יקל בעיניך אפילו מחלוקת קטן ,משום שהשטן מצוי שם להגדילו לבעור כאש ולאכול מנפש ועד בשר
(שבט מוסר פ' ל"ז).

כבוד חכמים
התחזקות בכבוד תלמידי חכמים
אמר החכם מכל אדם "לכל זמן ועת לכל חפץ וגו' עת מלחמה
ועת שלום" .וכדי לקבוע מתי היא עת מלחמה ומתי היא עת
שלום ,נתן לנו הקב"ה בכל דור רבני וצדיקי וגדולי ישראל שיורו
לנו את המעשה הנכון אשר נעשה.
וכדאי להביא בכאן מה שמסופר בספר "מדור לדור" ,שסיפר
הרה"ח רבי דוד מאיר וויס שליט"א על הגה"ק רבי מרדכי
מבולגרייא זי"ע (יו"ד חל בכ"ה חשון) שידע להלך בעירו כנגד
רוחו של כל אחד ,וכך הציל יהודי מעוון נורא.
בעיר בולגרייא היה כהן אחד שהתחתן ר"ל עם גרושה ,וכמה
וכמה פעמים הזהירו הגה"ק מבילגורייא בחומר האיסור ,ולצערו
העלה חרס בידו ונשאר הלה עומד במריו .ויהי כאשר הגיע
אחד מהחגים ,וכידוע שבחו"ל עולים הכהנים לשאת כפיהם
רק בתפילת מוסף של יו"ט ,והכהן הלזה רצה אף הוא לעלות
לדוכן ,כמובן שהדבר קומם את כולם ונעשה רעש והמולה בבית
הכנסת ,היתכן שכהן שעבר על פסולי חיתון יעלה לדוכן?! (עי'
שו"ע או"ח סי' קכ"ח סעי' מ') אולם הכהן עז הפנים עמד בשלו
לעלות לדוכן.
או אז קם הגה"ק מבילגורייא והכריז ש"אסור לבייש אדם
מישראל ,ועל כן לא יעלו הכנים כלל לדוכן בחג זה!" והוסיף

שכאשר יראה הכהן שבגללו אין עולים לדוכן ,יעשה "חשבון
נפש" לעצמו וייפרד מאיסור חיתון זה .אולם הדבר לא נגע כלל
ללבו של הכהן ,ולא ניכר אצלו שום רושם והשפעה ,אף שבגינו
אין עולים לדוכן .כעבור כמה חגים שלא נשאו הכהנים כפיהם
בבילגורייא ,עשה הכהן חשבון לעצמו ,למה יחטא לכל בני העיר
שהרי בגללו כבר לא עולים לדוכן במשך כמה פעמים .בעקבות
זאת חזר בתשובה ,גירשה והדיר הנאה מהפסולים כדין.
ביום טוב שלאחר מכן ,הכריז הגה"ק מבילוגרייא :היות והכהן
עשה תשובה ,נכבד אותו עבור זה שאך הוא יעלה לדוכן!...
כאשר הגיע שמע הדבר אל אחיו מרן מהר"א מבעלזא זי"ע,
הפליא מאוד את מעשיו ,איך שרב העיר נהג בחכמה וגרם לכך
שהכהן יחזור בתשובה ,וביותר הפליא את מה שהורה לו אחר
כך ,שרק הוא יעלה לדוכן בחג.
גדולי ישראל וזקני הדור הם היודעים לכלכל את צעדיהם בתבונה
ולהנהיג את יראי ד' על דרך התורה לבל יכשלו ,וכמו שאמרו חז"ל
במדרש (שמות רבה ג ,ח) "לעולם זקנים מעמידים את ישראל
וכו' אימתי ישראל עומדים כשיש להם זקנים ,למה כשהיה בית
המקדש קיים היו שואלים בזקנים שנאמר 'שאל אביך ויגדך
זקניך ויאמרו לך' שכל מי שנוטל עצה מן הזקנים אינו נכשל".

התקבלה תרומה עבור  5000עלונים

התקבלה תרומה עבור  2000עלונים

לע"נ רבי אליעזר יהודה ב"ר אברהם שמואל שטרן ז"ל נלב"ע ט"ו חשון תשע"ז

לע"נ רבי בנימין זאב ז"ל ב"ר יבלחט"א רבי ברוך מרדכי שליט"א נלב"ע ט' חשון תשס"ח
ת.נ.צ.ב.ה.

הונצח ע"י בנו וחתנו הרב יצחק אייזיק שטרן מירושלים והרב צבי (הערשל) שוורץ שליט"א מווילימסבורג.

הונצח ע"י הרב דוד שטרן שליט"א מאשדוד.

ת.נ.צ.ב.ה.

התקבלה תרומה עבור  600עלונים

לע"נ הבחור צבי ז"ל בן יבלחט"א שלמה דוד שליט"א ,נלב"ע י"ח תשס"ד ת.נ.צ.ב.ה .הונצח ע"י שמעון סלומון שליט"א מאשדוד

הלכה למעשה
ואל תשתדל לראותו בשעת קלקלתו
א" .ואל תשתדל לראותו בשעת קלקלתו" (אבות ד ,יח) ופירשו הרע"ב
ורבינו יונה (שם) :כשנתקלקל אדם בחטא אל תשתדל לראותו עתה
בעת קלקלתו ,כיון שהוא מתבייש מעצמו ,אין לך לראותו ולביישו.
וכן אתה מוצא כשחטא אדם הראשון ,לא נגלה עליהם הקב"ה עד
שעשו חגורות ,ואח"כ "וישמעו קול ה' אלקים" וגו' ,ע"כ ,עיי"ש .מכאן,
שהאיסור לבייש חבירו הוא לאו דוקא כשמביישו בדברים ,אלא הוא
הדין כשמסתכל באדם בשעה שיתבייש ואפילו בשעה שחטא [וכן
איתא בשו"ע (או"ח סי' קע ס"ד) "אין מסתכלין בפני האוכל ולא במנתו
שלא לביישו"  -אלמא דאפילו בהסתכלות גרידא אפשר לגרום בושה
לאדם במקום שאין להסתכל].
ב .ואם כן ,מה נואלו האנשים ,נשים והטף ,שעומדים ,מסתובבים
ומסתכלים ,כשמפנים חולה מביתו וכדומה לבית חולים או לעזרה
ראשונה ,שגורמים סבל ובושה בל יתואר להחולה [מלבד היסורים
שסובל ,ולפעמים אף גובר המחלה מחמת הסבל המיותר] .הגם שח"ו
אין אחד שמכוון לבייש ,אבל במציאות כל מי שעומד שם ומסתכל,
מביישו בעקיפין ,ואפילו אם עומד במרפסת או ליד חלון ביתו ,באופן
שהחולה יכול לראותו משם ,מתבייש .ופעמים ,נגרם שאנשי ה"הצלה"
לא יוכלו לטפל במהירות הראויה ,מחמת שהעומדים שם מפריעים
להם ,ואם יארע ח"ו נזק ,מי מהעומדים סביב שם יכול לומר "ידנו לא
שפכו את הדם הזה"?!
ג .בכל האמור ,אין חילוק אם זה איש ,אשה או קטן .כי אין הבדל על
מי מסתכלים ,כי אפילו קטן אסור לבייש ,כדאיתא בשו"ע (חו"מ סי'
ת"כ  -לז) .וידוע מה דאיתא במסכת אבות (ג ,יא)" :המלבין פני חבירו
ברבים  -אף על פי שיש בידו תורה ומעשים טובים ,אין לו חלק לעולם
הבא" ,ואע"ג שכתוב במשנה הלשון המלבין "ברבים" ,עי' בשו"ע הרב
(סי' קנו ס"ח) בשם הסמ"ג שהוא הדין המבייש בינו לבין עצמו .וידוע
שיש ראשונים דס"ל  -דכיון שהלבנת פנים הוי אביזרייהו דשפיכות
דמים  -יהרג ואל ילבין פני חבירו (עי' בתוס' סוטה י :ובמאירי שם)[ .עי'

בספר חסידים (סי' נד) "איזו היא רציחה שאינה ניכרת לעיניים ,והעונש
גדול מאד ,והעבירה קלה וחמורה היא למעלה  -הוא הבושה "...עכ"ל,
עיי"ש].
ד .ועי' במחבר (חו"מ סי' תכ  -לט) דאע"פ שהמבייש חבירו בדברים
אינו בר תשלומין ,עון גדול הוא ,והוי שוטה וגס רוח[ .וידוע מאמר
החכם ,דשאלו למי שכבר מת ,אתה טעמת טעם מיתה ,איזה דבר קשה
מן יסורי המיתה? והשיב :הבושה קשה מהכל! וכעין זה איתא בס"ח
(שם) דאדם מוכן לקבל מיתה מלהתבייש].
ה .האלשיך הק' כותב בפרשת נח עה"פ "שופך דם האדם באדם"
(ט ,ו)  -דקאי על הלבנת פנים :שופך דם האדם באדם  -המלבין פני
חבירו ,דאזיל סומקא ואתי חוורא ,דמו ישפך .ואל תתמה איך יהא חייב
את ראשו מי שלא הוציא נפש ממש ,על זה קאמר הכתוב :כי בצלם
אלקים עשה את האדם  -על פנים שלו ,וכשמלבין פנים אשר עליו
הצלם אלקים ,חייב מיתה ר"ל ,כי פגם במקום צלם אלקים ,עכל"ק.
[ועיי"ש בס"ח "מי שבייש את חבירו  -ובא לפני יראי ה' למצוא לו פתח
לתשובה ,יאמרו לו :דע כי רעתך רבה ,כי שפכת את דמו של חבירך...
לכן לך בני לפייס את חבירך עד שיתפייס ,ושמור והזהר מאוד לנפשך
שלא תבייש ושלא תלבין בני אדם ,"...עכ"ל].
ו .לאור כל האמור מוטלת חובה על ההורים ,על המלמדים ועל
המחנכים ,לחנך וללמד את הילדים ,שעל פי התורה אסור לעמוד
ולהסתכל במקום שחולה יבוא לידי בושה ,ולשננם להם ,עד שיתבטל
מהם יצר הסקרנות .ואפילו אם בלאו הכא עומד שם קהל סקרנים ,כל
אדם נוסף ,מגביר עליו הבושה .והדברים אינם ממידת חסידות אלא
מדין הלכה מפורשת בדברי חז"ל והשו"ע.
נערך ע"י הרה"ג רבי שמאי קהת הכהן גראס שליט"א,
מתוך "עלים לתרופה" ,גליון רמ"ד.

נקודה למעשה

שואלין בשלום

החודש מתחילים את "זמן החורף" בישיבות
הקדושות ובהיכלי הכוללים ואיך שיראה
החודש הזה כך ימשיך הלימוד בכל החורף עם
חודש העיבור ,ולכן היצר הרע רוצה להפריע
ולבטל את כל הלימוד והשטייגן הגדול והביא
את נושא "הבחירות" והויכוחים הנלווים ,כדי
להצליח במשימתו.

להלן חלק מהתשובות שהתקבלו על השאלה של חודש תשרי :למה במס' אבות (פ"ה מ"ט)
למדנו "גלות בא לעולם על ע"ז ג"ע ושפ"ד ושמיטת הארץ" ולא מוזכר גם "שנאת חינם" ,הרי
בית שני נחרב בגלל שנאת חינם?
א .מגמ' יומא (ט ):משמע שרק אחר חורבן בית שני נודע ששנאת חינם שקולה כנגד ג' עבירות,
כדאמרו שם "אבל מקדש שני שהיו עוסקים בתורה וכו' מפני מה חרב ,מפני שנאת חנם ,ללמדך
ששקולה כנגד ג' עבירות" ,עכת"ד הגמ' .ואולי התנא של המשנה היו קודם חורבן בית שני ולכן
עדיין לא נודע שגלות באה לעולם בגלל שנאת חנם.
ב .י"ל שכיון ששנאת חנם שקולה כג' העבירות החמורות ,ממילא זה פשיטא ,שאם גלות באה
לעולם בגלל ע"ז ג"ע שפ"ד ,ודאי שבאה בגלל שנאת חנם ששקולה כנגד שלשתן.
ג .איתא בגמ' (ב"מ ל" ):לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורה ולא עבדו
לפני משורת הדין" והוקשו בתוס' דביומא אמרו שנחרב משום שנאת חנם ,ותי' דהא והא גרמא.
ממילא י"ל דבמשנה באבות מוזכר רק מה שזה לבד מביא גלות ,אבל שנאת חנם לבד אינו מביא
גלות ,רק ביחד עם עוד עבירות ,לכן לא מוזכר במשנה .ויתכן שלהחריב את ביהמ"ק סגי בשנאת
חנם לבד ,משא"כ לגלות צריך עוד עבירות מלבד שנאת חנם.
הזוכה בגורל על  200ש"ח ,הבה"ח מאיר בלאף מירושלים ני"ו

שלמה המלך אומר בקהלת "אם רוח המושל
יעלה עליך מקומך על תנח ,כי מרפא יניח חטאים
גדולים" (קהלת י ,ד) ופירוש בתרגום יונתן
(מתורגם ללשה"ק) "אם רוח יצר הרע מושל בך
ומתגבר לעלות עליך ,מקומך הטוב שהיית נוהג
לעמוד בו אל תעזוב ,שהרי דברי התורה נבראו
למרפא בעולם ,שהשם יעזוב ויתעלם מעוונות
גדולים".
כך על החכם לנהוג ,להכנס לבית המדרש
וללמוד תורה ברצינות ולהתעלם ולשתוק מכל
הדיבורים מסביב ,ובזה ירויח הרבה יותר כמו
שכתוב בגמ' (ע"ז ,יט" ).אמר ר' אבדימי בר
חמא כל העוסק בתורה הקב"ה עושה לו חפציו
שנאמר 'כי אם בתורת ה' חפצו'".
הגליון טעון גניזה | מומלץ לצלם את העלון
ולהפיצו באזור מגוריכם
לקבלת העלון בדוא"ל והערות שלחו מייל:
e86453@gmail.com
העלון מצולם ב  10,000עותקים ומחולק
ברחבי הארץ
לתרומות לזיכוי הרבים ניתן להתקשר
למספר052-7176201:

שאלה לחודש חשון
כתוב בתורה בפ' שופטים "וכי יהיה איש שונא לרעהו וארב לו וקם עליו והכהו נפש ומת"...
(דברים יט ,יא) .וכ' רש"י שם "על ידי שנאתו הוא בא לידי וארב לו .מכאן אמרו ,עבר אדם על
מצוה קלה סופו לעבור על מצוה חמורה ,לפי שעבר על לא תשנא ,סופו לבוא לידי שפיכות
דמים( "...ומקורו בספרי).
וצע"ג שרש"י כ' ששנאת חנם היא עבירה קלה ושפיכות דמים היא עבירה חמורה ,וזה דלא
כהגמ' במס' יומא ט" :שקולה שנאת חנם כנגד שלש עבירות ע"ז ג"ע ושפיכות דמים" שמוכח
ששנאת חנם יותר חמורה משפיכות דמים לבדה ,ואיך כתב רש"י להיפך מזה? וצע"ג.
העונה עד לכ"ח חשון ייכנס להגרלה על  200ש"ח.
את התשובות ניתן למסור במס'  ,072-3372521שלוחה  .9נא לומר את התשובה והפרטים
בקול ברור.

