בס"ד

תלמידי חכמים

כבוד הרב ,איך אפשר לתקן
חטאים של בין אדם לחבירו?

ניסן
תשע"ח

גליון 3

מרבים שלום
בעולם

תקיימו את ניסן
נכבוש יצרינו סליחה נבקש

עלון חודשי להחדרת ערך השלום וגנות המחלוקת ,בברכת הרבנים שליט"א
שינוי השם
אחרי שנודע לנו שלאירגון החשוב "משמרת השלום" יש עלון בשם "מרבים שלום" ,בהוראת
הרבנים לשאלתינו וכדי להרבות שלום עשינו שינוי השם ל"מרבים שלום בעולם" .אנו רוצים לציין
לשבח את מנהלי האירגון החשוב "משמרת השלום" שעזרו לנו בעצה ובהכוונה בלי להזכיר אפי'
ברמז ששם העלון שלנו הוא כשם העלון שלהם וזה מראה על עין טובה ורדיפת השלום.
ויה"ר שמהם ומאתנו יתרבה כבוד שמים ונזכה להרבות שלום בעולם.
המערכת

וכל נתיבותיה שלום
בפרשיות החודש
פרשת ויקרא
"ושחט אותו במקום אשר ישחט את
העולה לפני ד' חטאת הוא" (ויקרא ד,
כד).
מה הטעם שהחטאת נשחטת בצפון כמו
קרבן עולה? כתב החזקוני" :שלא לבייש
מי שחטא ,ויהיו הרואים סבורים שהיא
עולה".
נראה מזה כמה הקפידה התורה לכבודו
של יהודי ואפילו חוטא שלא לביישו,
ולא עוד אלא יחשבו שמביא קרבן עולה!
פרשת בשלח
פרשת צו
"מצות תאכל במקום קדוש" (ויקרא ו ,ט)
ה"תפארת שלמה" רומז בפסוק זה שחייב
האדם לקדש את פיו שהוא המקום
שמכניס שם המצה ,להיותו "מקום
קדוש" כדי שיאכל את המצה בקדושה,
ויקדש את מוצא שפתיו שלא יתערב בו
לשון הרע ושאר דיבורים אסורים ,ויהיו
כל דיבוריו לשם שמים ,ובכלל זה נמי
להשגיח במשנה זהירות על הנכנס לתוך
פיו ,ואז "מצות יאכל במקום קדוש".
וכבר בכה פעם הרה"ק רבי בעריש
מביאלא זי"ע בדרשת "שבת הגדול"
שרבים הם השואלים אותו איך מכשירים
כלים שונים ,ואין דורש ואין מבקש
להכשיר את הפה כדי שיוכל לאכול בו
את המצה בקדושה ובטהרה.
(הגדה של פסח  -באר החיים עמוד סג)
חג הפסח
מצה שהכסיפו פניו הוא חמץ (שו"ע תנט,
ב)
וכתב המג"א (סק"ה) אבל העולם אין
נזהרים בזה .אמר הרה"ק ר' ישראל
המגיד מקוזניץ זי"ע נראה על דרך הרמז,
שמרמז שיש אנשים שאומרים דברי
חידודין לחבריהם ומלבינים פניהם
ברבים ואזל סומקא ואתי חיורא .וזהו
שהכסיפו פניו ,זהו בודאי חמץ גמור,
רצ"ל עצת היצה"ר ובזה אין העולם
נזהרים כי אומרים מצחק אני ,ובודאי מי
שרוצה להיות ירא שמים יהיה נזהר מזה
החמץ ולבערו מכל וכל.
(עבודת ישראל  -שבת הגדול)

פרשת שמיני
"ואת החסידה" (ויקרא יא ,יט)
פירש"י למה נקרא שמה חסידה ,שעושה
חסידות עם חברותיה במזונות (חולין
סג.).
שמעתי מאחי כבוד מו"ה ר' ישיע ני"ו
בשם הרה"ק ר' ישראל מריזין זי"ע,
שרש"י כתב טעם על קריאת שם העוף
'חסידה' משום שעושה חסידות עם
חברותיה .ולכאורה יפלא אם היא
עושה חסידות מדוע היא עוף טמא ולא
טוהר .ואמר הרה"ק :מפני שטבע עוף זה
לעשות גמילות חסדים וטובות רק עם
חברו למינה ,אבל עופות שאינם ממינה
היא דורסת והורגת .וזה שדייק רש"י
בלשונו שעושה חסידות עם חברותיה
דווקא ,ולא עם שאר מינים.
ואמר הרה"ק ז"ל :וכן הענין עם אותם
החסידים שדעתם נבערה ,וסוברים שאין
חיובם לאהוב ולעשות חסד רק עם אותם
אנשים שנוסעים לרבם ,ואם הם חסידים
מרב אחר מתלוצצים עליהם הם בבחינת
חסידה שאינם ממינים הטהורים אבל
האיש הישראלי שרוצה לטהר עצמו
צריך לאהוב כל איש ישראל ,זה כזה.
(עירין קדישין)
פרשת תזריע מצורע
"וטמא טמא יקרא" (ויקרא יג מה)
ופרשו רבותינו ז"ל שצריך להודיע צערו
ברבים ,ורבים יבקשו עליו רחמים (סוטה
לב.):
כתב מרן החפץ חיים זצ"ל למה גלתה
לנו התורה העצה להודיע צערו ברבים
שיבקשו עליו רחמים דווקא במצורע?
הוא מחמת שמי שחוטא בעוון המר של
לשון הרע ,אין מקבלין תפילתו למעלה
עבור זה ,כמו שאמרו בזוהר הקדוש "מאן
דאית ביה לישנא בישא ,צלותא לא עלת
קמיה דקודשא בריך הוא ,דהא איתער
(התעורר) עליה רוח מסאבא (טומאה),
כיון דאהדר בתשובה וקבל עליה תשובה
מה כתיב "ביום טהרתו והובא אל הכהן"
וכו'" וזה הטעם שכתבה התורה דווקא
במצורע הענין שאחרים יבקשו עליו
רחמים כי הוא אינו יכול לבקש על עצמו
כיון שאין מקבלין תפילתו למעלה רח"ל.
(שמירת הלשון ,שער הזכירה פרק ז)

העלון נתרם ע"י החפץ בעילום שמו לברכה והצלחה בכל העניינים

שלום רב לאוהבי תורתך
ליומא דהילולא

ב' ניסן
כ"ק מרן אדמו"ר מסקווירא זי"ע
מעשה שהיה אצל כ"ק מרן אדמו"ר (מסקווירא) זיע"א כשדר בעיר וויליאמסבורג
הגיע יהודי חשוב לבית מדרשו ,וירד לפני התיבה כשליח ציבור כשאמר קדיש
דרבנן שלפני הודו לא אמר "קץ משיחיה" כמנהג סקווירא וטשערנוביל,
המדקדקים מאד בכל הקדישים לומר כך .מיד העירו לו בדרכי נועם שמנהג המקום
הוא לומר קץ משיחיה ,ועל פי דינא דשלחן ערוך אסור לשנות ממנהג המקום .בכל
זאת המשיך באמירת הקדיש כאילו לא שמע .כשהגיע לקדיש של ישתבח שוב
העירו לו שלא ישנה מהמנהג אלא יוסיף את המילה "קץ" ,בכל זאת לא שת לבו
והמשיך להתפלל בלי שום התחשבות במנהג המקום ,וברצון הציבור.
בסיום שמונה עשרה בלחש אמר לו אחד מן המתפללים בלשון שיבין' :אם תמשיך
בסירובך לשנות ממנהג המקום תמצא מקומך מחוץ לבית המדרש ,כי אני ועוד
אחרים יוציאו אותך החוצה' ,בהמשך כבר אמר בכל קדיש "קץ משיחיה".
אחר התפלה נכנס האיש בכעסו לחדרו של כ"ק מרן אדמו"ר זיע"א ,ואמר ,ידע נא
הרבי איזה אנשים מסתובבים פה ,כי בשביל דבר קטן ידברו כזאת ,ויאמרו שיוציאו
אותי החוצה ,הישמע כזאת.
הרבי שמע את דבריו והשיב לו כי הצדק אתו אין זה נכון לדבר כך ,האיש כבר
חשב כי הרבי זיע"א סובר כדעתו אך המשיך הרבי זיע"א ואמר :אני לא הייתי אומר
כמוהם ,רק הייתי אומר ,כי אם לא תסכים לומר "קץ" אז כל הציבור יעזבו את
המקום ,ואתה תשאר כאן יחידי בלי שום איש.
המבין לשיחו של הרבי זיע"א יבין הדבר לאשורו ,כי במדה הנצרכת לקדושה שלא
להתבייש בפני המלעיגים ,יש ענין של "לא יתקוטטו עמו" ,ועל כן חס ושלום לא
יוציאו אותו החוצה ,כי זה נכנס בגדר של מדת העזות ומחלוקת ,אך מכל מקום לא
יוותרו על מנהג קדוש.
הרה"ג ר' משה מנחם טויבנפלד שליט"א
"בפיקודיך אשיחה" (שיכון-סקווירא תשס"ה) ע' ר"ז
כ"ב ניסן
הרה"ק רבי יצחק מווארקא זי"ע
הרה"ק מווארקי היה מתנהג באהבה אף עם מתנגדי פרשיסחא ,ועלה בידו
להשקיט המריבה שהיתה נגד פרשיסחא ,באשר היה הולך אל הצדיקים ומדבר
עמהם בענין זה.
דרכו היה להתארח אצל איש אחד אף שהיה מדבר בגנותו של הרבי ר' בונים
מפרשיסחא וכששאלו את הרה"ק על כך ,השיבם במעשה שקרה אתו ,שפעם
התפלל בבית המדרש כשטליתו מכסה את פניו ,ובינתיים נכנסה אשה אחת
והראתה עליו באמרה זהו האיש! והובילוהו להרב דמתא והתחילו להכותו ,עד
שגילו את פניו והכירו בטעותם ,והמעשה היה שהיו מחפשים איש אחד שעזב את
אשתו ובניו וחשבו שהוא הוא זה...
המשיך הרה"ק מווארקי  -וכי היו הם מבזים אותי? הלא הם טעו שהרי לא ידעו מי
אני! וסיים הרי אילו היה מכיר את הרבי לא היה מדבר עליו ,ונמצא שאפילו אם אכן
מדבר עליו  -הרי לפי האמת אין זה בגדר מדבר עליו ,שהרי כאמור ,אינו מכירו...
כ"ק מרן אדמו"ר מאמשינוב-ארה"ב זצוק"ל
"ימות עולם" (ברוקלין תשנ"ח) עמ' ז' ,אות י'
כ"ח ניסן
כ"ק מרן אדמו"ר מפינסק-קארלין זי"ע
מרגלא הוה בפומיה לבאר מאמר חז"ל" :אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו"
כלומר אם גרם לך חבירך עגמת נפש וכדו' ,אל תדונו מיד לשונא ורשע ,עד שתגיע
למקומו ממש ,כלומר למעונו ותדבר על לבו בנחת :אהובי רחימאי על מה ולמה
עשית לי כך וכך .וידברו ביניהם מלב אל לב בגילוי ,ועפ"י רוב עי"ז יווכח לראות
שהכל בא משום אי הבנה או טעות ,ובאים לסליחה ומחילה ביניהם .אבל אם
מונעים עצמם מכך ,וכ"א משאיר הטינה בליבו ומטפח החשדות על חבירו ,מזה
נצמח כל המחלוקות רח"ל .וכפי דאיתא בליקוטים בסה"ק "בית אהרן" על הפסוק
"אחינו המסו את לבבינו" שטעם 'אחינו' הוא תלישא קטנה ואח"כ 'המסו את
לבבינו' הוא קדמא ואזלא ,כלו' שאם יש איזה תלישא קטנה באחוה בענין "אחינו"
אזי קדמא ואזלא המסו לבבינו וצמח מזה פירוד גדול השם ישמרנו .והחכם עיניו
בראשו לראות להתאחד ולהתאגד באהבה ואחוה ולהסיר מהלב כל טינה שהיא
הגורמת לפירוד לבבות רחמנא לישזבן.
הרה"ח ר' אליעזר קנפלר שליט"א
"משנת אהרן" (ירושלים תשס"ב) ע' שי"א
ל' ניסן
הגאון רבי יעקב עמדין זי"ע
מרן ה"חתם סופר" הק' זי"ע היה מקפיד שלא להניח את ספרי הגה"ק רבי יעקב
עמדין זצ"ל ,ואת ספרי הרבי ר' יהונתן זצ"ל זה אצל זה ,מפאת המחלוקת שהיתה
ביניהם בחייהם .אך ברבות הימים פסק מהקפדתו זו ,באמרו" :עבדו רבנן שלמא
בינייהו במתיבתא דרקיעא!"
הגה"צ רבי יצחק שלמה אונגר זצ"ל
גאב"ד חוג חת"ס-ב"ב
"רשומים בשמך" (אשדוד תשס"ו) ע' תל"א
מלוקט מספרו של הרב אהרן פרלוב שליט"א "זכרונם לברכה".

שתהיו מכבדים
שנראה מעלת חברינו ולא חסרונן
ר' מאיר ור' יעקב היו חברותא לדוגמא בכולל מלבד
התמדתם והבנתם הבהירה בדברי הגמרא והמפרשים,
נודעו בליבון עמוק של דברי חז"ל על פי השכל הישר ניגש
אליהם ר' נפתלי ובפיו שאלה:
הנה כתוב בתנא דבי אליהו רבה (פרק כח) שהקב"ה
מבקש מישראל שיהיו אוהבים זה את זה ומכבדים זה את
זה ויראים זה מזה .שאל ר' נפתלי ,בשלמא לאהוב ולכבד
כל יהודי אני מבין הרי אנו מחויבים במצוות "ואהבת לרעך
כמוך" ולכן עלי לאהוב ולכבד כל יהודי .אבל מה פירוש
להיות ירא מכל יהודי ,הרי ודאי שאין כאן חיוב כמו לירא
מת"ח שנלמד מאת ה' אלוקיך תירא וכמו לירא מאב ואם
שנאמר בפירוש בתורה .ואם כן ,מה פירוש הדבר? מה יש
ביהודי פשוט -שאינו ת"ח ,שיש לי לירא ממנו?
ר' מאיר ור' יעקב החמיאו לר' נפתלי על שאלתו הענינית
והתחילו לעיין בדבר .פתח ר' מאיר ואמר שלמעשה אנו
דנים עכשיו על חשיבותו העצמית של היהודי וכשנדע
מהו חשיבותו כנראה שנבין גם מפני מה יש לירא מכל
יהודי ואפי' מיהודי פשוט ,אם כך  -המשיך ר' מאיר  -הרי
חשיבותו העצמית של יהודי הוא לאין ערוך .ואומר לכם
רעיון שראיתי מהמשפיע ר' אשר ישעיה רוזנבוים שליט"א,
שאיתא בחז"ל שישראל נמשלו לכוכבים .וביאר המשפיע
שהכוונה היא כמו שאם מסתכלים על כוכב נראה שכמעט
ואין לו שום אור רק ניצוץ קטן ,אבל כל אחד מבין שהסיבה
שאין רואים את אורו המלא הוא רק בגלל המרחק שיש
בין האדם לכוכב אבל אם נתקרב לכוכב נראה שזה עולם
שלם של אור ,כן היהודי ,כשמסתכלים על יהודי פשוט
נדמה שאורו קטן וחלש ויש כאן רק ניצוץ של יהודי ,אבל
כשנגשים אליו ומדברים איתו רואים שכל יהודי הוא עולם
של אור :ההתנהגויות שלו ,התפילות והצדקות שלו שלא
ידועים אלא לקרובים אליו בלבד.
אחרי עיון נוסף ,התנער ר' מאיר ואמר ,שמעו דבר נורא
ואיום שמזה תדעו כמה יש לירא מכל יהודי הרי ההלכה
היא שעל שפיכות דמים יש ליהרג ,וא"כ אם יבוא גוי ויאמר
לרב אלישיב זצ"ל ,או שאתה סוגר את החמצן שימות
החולה הזה או שאני הורג אותך ,מה ההלכה בזה ,הגמרא
אומרת שיאמרו "מאי חזית דדמא דידך סומק טפי מדמא
דידיה" ממש נורא הרי מדברים מהרב אלישיב מול יהודי
פשוט ואעפ"כ חייב ליהרג ולא להרוג את היהודי הפשוט.
רואים כמה חשוב ונורא כל יהודי וממילא מובן למה יש
לירא מכל אחד.
נעמד ר' יעקב ואמר בהתרגשות ,שמעו סיפור שראיתי במו
עיני .היה זה בליל פורים כולם הגיעו לביהכנ"ס בבגדי שבת,
עם הברען והחיות וההתעוררות ,והנה אני רואה את ר' אשר
היקר ללא שטריימל לראשו אך לא אמרתי לו כלום .זה
הפריע לי מאוד למה הוא מקלקל את האוירה ומראה שאין
החג נוגע לו ,ואינו מתייחס כראוי ליום הקדוש? מאוחר
יותר מצאתי את חברינו ר' משה כשלראשו שטריימל
מרופט שאלתי אותו מה קרה לשטריימל שלך? הוא השיב
לי שהוא נתן את השטריימל לשיפוץ ושכח שפורים חל
השבוע ,ומכיון שלא היה לו ברירה הגיע לביהכ"נ ללא
שטריימל .כשראהו ר' אשר טוב הלב שאין לו שטריימל,
הוריד הוא את השטריימל מראשו ,נתנו לר' משה ואמר
לו "אני ,לא נורא שאלך כך אבל אתה אברך חשוב לא
מתאים שתלך בצורה לא מכובדת" ,...מסיים ר' יעקב ,ראו
גם ראו דווקא ר' אשר הבין והחליט להתבזות וללכת ללא
שטריימל בעבור ר' משה ,וממילא יוצא שכל יהודי יש לו
גדלות עצומה בבחינת 'יש קונה עולמו בשעה אחת' ויש לי
לירא ממנו.
סיים ר' מאיר את הנושא ואמר ,כבר ידועה אמרתו של
הרה"ק ר' ברוך ממז'יבוז' זי"ע "שלא רק שלגוי אין מושג
בערכו של יהודי גם ליהודי אין לו מושג בערכו של יהודי"
ואם כך ברור שאין לנו כלל מושג והבנה בחשיבותו ויקרותו
של כל יהודי ואפי' פשוט שבפשוטים ויש לירא מכל יהודי
ויהודי כדברי התנא דבי אליהו.

הסיפור החודשי
אנחה של יהודי
בספר "נפלאותיו לבני אדם" מובא
מעשה נורא ,שמלמד כמה יש להזהר
מלצער את הזולת.

ואיים ,שאם יעלה על דעתו לשוב על
המשגה ,ולהטריד שוב את סבו ,הם
יעשו הכל כדי להעבירו מכאן בהקדם...

איש חסיד תלמיד חכם ומתמיד גדול
התגורר באחת השכונות הותיקות
בירושלים .במשך שנים רבות נהג לקום
בעוד לילה כשעה לאחר חצות לטבול
במקוה טהרה ,ולאחר מכן שב אל ביתו
להגות בתורה ובספרי יראה עד אור
הבוקר.

בכל אותו זמן נשען הפליט לאחוריו,
חיוור כסיד ורועד כלו .בעיניו הם דמו
לבריונים גלוחי הראש שנטלו ממנו
את כל אשר לו ,והוא זקן וחלוש וחולה
בגופו ובנפשו.

שעון גדול היה לו בביתו ,והיה אותו
שעון משמיע קולו ברמה ומעיר אותו
לעבודת הבורא.
ויהי היום ,ואל הדירה שמתחת לבית
החסיד הגיע שוכר חדש  -שריד
הכבשנים .פליט ממלחמת העולם
השניה ,אוד מוצל מאש ,ששכל את
ילדיו ואבד את כל משפחתו ,וברוך השם
למרות הכל זכה להתרומם מן ההריסות,
לעלות ולהתיישב בעיר הקודש.
סדר יומו היה מסתיים בשעת ערב
מוקדמת שהיה עולה על יצועו .אלא
שאז ,הטריפו את דעתו סיוטים שעמדו
חיים לנגד עיניו .מדי לילה היה שומע
זעקות ונהימות החיות אדם שרדפוהו
בשנות המלחמה רק אחרי חצות היה
שוקע בשינה חסרת מנוחה אך בדיוק
אז היה השעון שמלמעלה משמיע את
צלצוליו ,וביחד עם החסיד היה מתעורר
גם הפליט מלמטה ,ושוב לא הצליח
להרדם.
כאשר העייפות איימה להכריע אותו,
עלה אל ביתו של החסיד והקיש על
דלתו .באותה שעה למד החסיד עם
אחד מנכדיו הוא קבלו במאור פנים
ושמע בעניין רב את בקשתו  -להמנע
מהשמעת הצלצול הגוזל את מנוחתו,
כיאה לאדם נעלה כמוהו חסיד המתנהג
בחסידות ,השיב לו בחיוב והרגיע אותו.
בעיני הנכד כלל לא נשא הענין חן  -הוא
התמלא זעם וחרון :בא לו שכן חדש
ומעיז להפריע את סדרי הלמוד של
אחד מיקירי ירושלים?! מוטב שתתבטל
שנתו של השכן ושל אלף כמוהו ,ואל
יבטל סבא ממנהגיו הקבועים.
עוד באותו יום לקח הנכד שני צעירים
נוספים ושלשתם נגשו אל הפליט כדי
להעמידו במקומו .ביחד החלו לגעור בו
קשות  -איך יתכן להפריע את למודו של
הסבא? כלום יש לו מושג למי הפריע
כאן? וכי חסרות דירות בירושלים?
אם המציאות אינה מוצאת חן בעיניך,
התכבד נא ולך למקום שממנו באת!
לא נחה דעתו של הנכד עד שטלטל
בעוצמה את הכסא שעליה ישב האיש,

בסופו של דבר הסתלקו הנערים .הוא
התיר לעצמו לנשום מעט ,פכר ידיו
ביאוש ,והחליט שיהא כך .שיצלצל
השעון כאוות נפשם ותמנע ממנו
השינה .כל כך הרבה כבר עבר על בשרו,
יסיים את חייו באי נוחות נוספת.
עלו הבחורים אל הסבא ,והודיעו לו
ששוחחו עם השכן ובאו עמו לידי
הסכמה שהכל ימשיך כמנהגו .לו ידע
הסב ,איך התנהלה אותה 'שיחה' ,ואלו
פנים היו לאותה 'הסכמה' ,ודאי לא היה
שב לכוון את שעונו למחר ,אלא שהוא
לא העמיק ולא חשד מאומה.
למטה ,חשק הפליט את פיו ואת שפתיו.
אין לו איש בעולם לשפך לפניו את לבו,
אין מי שמתענין אם יישן בלילה או לא.
מתוך לבו בקעה גניחה חרישית  -צעקת
הדל ,וכוחה של שועת יהודי שהיא
בוקעת רקיעים.
ויהי ערב.
הצלצול הרגיל נשמע וקרע את דממת
הלילה .החסיד קם כמנהגו וירד
במדרגות ביתו בדרכו למקוה .לפתע
נכשלו רגליו והוא נפל והדרדר במורד
המדרגות שכנים שהתעוררו בבהלה
אצו להזעיק עזרה ,והבהילוהו גונח
ומיוסר על אלונקה אל בית החולים.
שבועות ארוכים היה החסיד מאושפז
לאיחוי השברים וריפוי היסורים ,וגם
כשהשתחרר לא היה מסוגל לשוב
לביתו ולהמשיך בסדרי חייו .השיקום
היה ממושך ,שוב לא היה יכול לצאת
ולבוא כמקודם ,ואת שארית ימיו
ושנותיו נאלץ להעביר בבית צאצאיו,
ולאחר מכן בבית האבות.
צלצול השעון לא בקע עוד את דממת
הלילה ,ותרדמת הפליט  -שהזדעזע
וכאב את אשר קרה  -לא הופרעה עוד.
רק שלושה בחורים אומללים הוכו
בדאבון נורא .ימים ולילות התיסרו על
העוולה הנוראה שעשו ליהודי ,ושבמו
ידיהם הביאו ליסורים וצער לחסיד
מיקירי ירושלים -סבם האהוב.
וכה אמר אחד הצדיקים" :אינני ירא
משום דבר שבעולם  -מלבד מאנחת
יהודי היוצאת מלב נשבר"...

מעובד עפ"י הספר 'אדרבא' בהוצאת 'יפה נוף'

גוי אחד בארץ
שכונות מספרות על עצמם
בגליונות קודמים סקרנו כאן בהרחבה את הווי החיים
בשכונת הדר שבחיפה ,וכן ברובע ז' שבאשדוד.
החודש נביא בפני קוראנו הנאמנים סקירה מרתקת על
שכונה מיוחדת ,מהמפוארות והנאות שבעיר הקודש
ירושלים .הלא היא שכונת 'פאג"י-סנהדריה' .על אף
שהיא ממוקמת בסמוך למרכז הסואן של הרחובות
'שמואל-הנביא ובר-אילן היא מלאה בעדינות ורוגע
מיוחדים ורבות ניתן ללמוד מהתנהלותה המיוחדת
והמרגשת.
רבה הראשון של השכונה היה הגאון רבי בנימין זאב
יעקובזון זצ"ל ,שעלה מגרמניה ,והשתייך לקהילת
ה'ייקים' שבאשכנז ,שמפורסם בפעולות ההצלה אחרי
השואה בארצות נכר שהצילו עשרות עשרות של בני
ובנות ישראל מאבדון.
לממלא מקומו הכתיר הרב יעקובזון את הגאון רבי
יעקב בלוי זצ"ל ,מחבר ספרי פתחי חושן ועוד ,שהיה
כידוע חבר בבית הדין של 'העדה החרדית' .יצויין אף
שהשקפת עולמו של הרב יעקובזון לא הייתה קשורה
כלל להשקפתם של העדה החרדית ,לא היה בכך בכדי
למנוע ממנו לעטר באיצטלת הרבנות ,את מי שהיה
ראוי לה ,בשל גאונותו הרבה ויראתו שקדמה לחכמתו.
כי הכל נעשה לשם שמים ,ההשתייכות הקהילתית
ושינויי ההשקפה ,אינם מהווים מכשול לחיי אחווה
ורעות.
בדרך אגב ,נציין כי בדבר זה התבלט גם סבו של הרב
בלוי זצ"ל ,הלא הוא רבי עמרם בלוי זצ"ל ,שהיה
מגדולי הקנאים בירושלים ,כידוע .אך מה נהדר היה
המראה לראותו חי בשלווה יחד עם אחיו הרב משה
בלוי זצ"ל ,שהיה מראשי 'אגודת ישראל' בירושלים,
כשהם שמחים איש בשמחת אחיו ,ככל שני אחים
אוהבים ואהובים ,ללא שום צל של פירוד ,שני עולמות
מנוגדים -אך 'מערבים שמחה בשמחה' -שמחת אחים
אמיתית.

לאחר פטירתו של רבי יעקב בלוי זצ"ל ,התמנה תחתיו
בנו הרב חיים יוסף שליט"א ,הוא המרא דאתרא
שעל פיו יישק כל דבר בשכונה הוותיקה בחן ובחסד,
ובהרמוניה נדירה וייחודית.
בני השכונה מהוים פסיפס אנושי נדיר וכמעט בלתי
מצוי ,כאשר בכפיפה אחת דרים חסידי תולדות אהרן
ודושינסקיא ,לצד חסידי בעלזא וגור ,ליטאים בני
תורה ,יחד עם חסידי חב"ד ,ספרדים וכו' ,כל העדות
וכל החוגים יחד ,וכולם יודעים שאף שהשקפותיהם
אינם אחידות ,בקשר לשכונה הכל נוהג ע"י הרב המרא
דאתרא שליט"א ,כאשר הוא משכיל ללכת כנגד רוחו
של כל אחד ולתת לכל אחד ואחד את צרכיו כפי
דרכו ומנהגו .ישנם בשכונה רבנים נוספים העונים את
'דבר השם זו הלכה' ,אך כלל ענייני הציבור קטן כגדול
מנוהלים ע"י רב השכונה שליט"א.
המעניין בשכונה הוא כי בעצם אין מוסד חינוכי שמאחד
את כל בני השכונה ,כי הרי כל אחד ואחד שולח את בניו
ובנותיו למוסדות לימוד המתנהלים כפי השקפת חייו,
אך למרות זאת מורגשת האחווה הנפלאה ,כי למרות
הייחודיות שיש לכל אחד שומרים על האחדות! וכן
להיפך ,אין האחדות מפריעה להערכת הייחודיות של
כל אחד!
האחדות מתבטאת בהזדמנויות רבות ,כגון בזמני
שמחה כאשר אחד מתושבי השכונה מזמין את הקהל
ל'קידושא רבא' רואים נהירה המונית מבית כנסת אחד
למשנהו כדי לברך במאור פנים את בעל השמחה ,אין
זה משנה איזה כובע הוא לובש ואיזו שפה הוא מדבר.
ביטוי נוסף לאחדות רואים במועדי ההתרמה למען
הקופה השכונתית -המנוהלת ע"י המרא דאתרא-
שמידי שעה ניצב יהודי אחר להתרים את התושבים,
אם בשעה הראשונה תראו אברך ליטאי אחרי שעה
כבר תראו שמחליף אותו ידידו חסיד גור ,וכן הלאה ,כי

בשכונה כולם הם כבני משפחה אחת.
בשבת הגדול ובשבת שובה מוסר הרב שליט"א את
דרשתו בשני מקומות ,בבית הכנסת פאג"י ,שם נמסרת
הדרשה בשפת האידיש ,ובה משתתפים ירושלמים
שורשיים וחסידים ועוד תושבים דוברי השפה .לאחר
מכן פונה הרב לבית הכנסת 'משכן אסתר' ,שם נמסרת
הדרשה בשפת העברית עבור חניכי הישיבות ובני עדות
המזרח שאינם מבינים את שפת האידיש ,כך מהווה
הרב דוגמא להערכת כל אחד ואחד מבני השכונה.
השיא של האחדות ניכר לקראת ל"ג בעומר ,ילדי
השכונה סובבים ביחד ברחבי השכונה ,ואוספים כסף
ושמן להדלקה לכבוד רבי שמעון בר יוחאי .לפני מעמד
ההדלקה מתקיימת בבתי הכנסת שבשכונה 'ישיבת
סוד חמישים' ,שם נאספים ללימוד 'אבות ובנים'
במשך חמישים דקות ,כאשר הבתי כנסת מלאים מפה
לפה ,עם תום סדר הלימוד מתקבצים הילדים אל בית
הכנסת 'משכן אסתר' ,שם נושא בפניהם דברים הרב
שליט"א ,חמש דקות באידיש וחמש דקות בעברית,
את אותה דרשה! וכך מתחנכים תינוקות של בית רבן
לאהוב ולכבד כל ירא השם.
לאחר מכן נערך מעמד ההדלקה בהשתתפות כל תושבי
השכונה ,אנשים נשים וטף .המרא דאתרא שליט"א
מתכבד בהדלקה והוא לוקח עימו את כל רבני השכונה
ובצוותא חדא מעלים את האש במדורה הגדולה ,ומיד
פותחים כולם כאחד בריקודים סוחפים כשהם שמחים
ומפזזים שלובי זרוע כולם כאחד פרושים וחסידים,
ספרדים וחניכי הישיבות ,אלה שהולכים לבחירות
ואלה שלא ,אונגרישע יידן וסלונימער חסידים ,ממש
חוויה בלתי נשכחת לכל בני השכונה ,כי הרי כולם
רוצים רק דבר אחד :לעשות נחת רוח לבורא יתברך
שמו.

אשרי העם שככה לו.

ויעשו כולם אגודה אחת
אירועים ואירגונים המאחדים
ידועים ומפורסמים דברי הרמ"א בפתיחת הלכות פסח' ,ומנהג לקנות חיטים לחלקן
לעניים לצורך פסח' .מכאן נולדו וצמחו מאות ארגוני החסד לחלוקת קמחא דפסחא
לעם ה' ,שמהם אפשר ללמוד מושגים בעשיית חסד.
אחד מארגוני החסד המופלאים הללו ,הוא ארגון 'יד טובה' שבירושלים עיה"ק ,אשר
מחלק בכל השנה כולה ובפרט לקראת חג הפסח ,מזון וצידה למאות משפחות.
המיוחד שבארגון זה ,הוא האחדות הנפלאה אשר חרוטה על דגלו חסד לשם חסד
במלוא מובן המילה ,ללא שום הבדל בין יהודי למשנהו ,כולם אהובים וכולם מקבלים.
מדי יום מוגשות בבניין הארגון שברחוב חגיז ,כ 200-מנות מבושלות ,צהריים וערב,
ללא תשלום ,לכל דכפין בלי לבדוק בציציותיו אם חסיד הוא ,או שמא ספרדי או
תימני ,העיקר לגמול חסד עם יהודי בגלל שהוא יהודי .בערבי שבתות וחגים מחולקות
על ידי הארגון אלפי חבילות מזון ,המובלות במשאיות קרור לכל רחבי הארץ ,וניתנים
על ידי מתנדבים בעלי לב יהודי חם ,לכל משפחה נצרכת שהם מכירים ,מתוך אהבת
ישראל בוערת וטהורה.
את מפעל האדירים העצום הזה מנהלים קומץ יהודים בודדים הנושאים בעול הכבד
של אחזקת המערך האדיר הזה ואין מעצור בעדם ,בין אם בחשבון הבנק שלהם יש
מספיק כסף ,ובין אם הם שקועים בחובות עתק עד למעלה ראש ,תמיד יעשו מעל
לכוחותיהם כדי להאכיל ולשמח נפש יהודי.
בחג הפורים הם אוספים את כל אלו ש'לא הכי חכמים' שבירושלים ,לסעודה חגיגית
ברוב פאר והדר באולמי תמיר ,שם נערכת להם סעודה דשנה מלווה בכלי זמר,
בשירה וריקודים ,כדי שגם הם ירגישו שמחה יהודית אמיתית ביום הפורים ,כי גם
הם בני אברהם ,יצחק ויעקב.
כמה אור ואחדות עולה מארגון זה ומעוד ארגוני חסד כאלה ,שמשפיע על כל אחד
ואחד מישראל .יהי חלקנו עמהם!

ארוע אחדות נעלה במיוחד התקיים בעיר חיפה בראש חודש אדר ,אשר איחד לבבות
תושבי העיר באופן נפלא .הכנס המרגש -שאורגן על ידי מפעל הצדקה 'קופת הקהל'-
כשמו כן היה 'לב אחד' .הוא איחד תחת קורת גג אחת את כלל התושבים החרדים
לדבר ה' ולתורתו.
הערב נפתח ב'טועמיה' לכבוד ליל שישי ,כי גדולה לגימה המקרבת את הלבבות ,ואכן
נערכו שם מפגשים מלבבים בין תושבי העיר ,חסיד סערט ויז'ניץ מצא את הליטאי
שפוגש מידי חודש במבחן 'דרשו' ,וחסיד גור שמח לפגוש את הספרדי שמתפלל
איתו ב'נדבורנא' ,שם ב'טועמיה' התחיל פתיחת הלבבות.
בהמשך נכנסו כולם לאולם 'רוממה' הענק והמפואר ,שם ראו כולם כי נקבצו ובאו
לכנס ההיסטורי של כל הקהילות המגוונות בראשות הרבנים והאדמורי"ם ,למען
המטרה הנעלית לתמוך בתושבי העיר הנצרכים כפי יכולתם ונדבת לבם.
מה נהדר היה המראה עת ירד הסולן ר' זאנוויל וינברגר מבמת מקהלת מלכות וכיבד
את ר' חיים בנט לשורר את השיר המפורסם שהלחין 'מכניסי רחמים' ,ומה מרגש
היה כשהלבבות נפתחו בתחינה ובקשה כשהבחינו בשולחן המזרח שפני העדה
מזילים דמעות בבקשת רחמים על עם ישראל בעת רצון של אחדות הלבבות שכוחה
עצום ונורא.
השיא היה בסיום המעמד ,כאשר באופן ספונטאני התחילו ריקודים סוערים במרכז
האולם של כל החרדים לדבר השם ,הליטאי עם החסיד ,הביאלא'ער עם הערלוי'ער,
הספרדי עם החב"דניק ,כולם בשמחה ובחיוך רקדו בכל הכח במשך שעה ארוכה
כשהם מרגישים שלא בכל יום יש להם הזדמנות לבטא את אחדותם ושמחתם זה עם
זה .בני העיר התפזרו בהרגשה מרוממת ומאוחדת מכנס זה אשר יזכר לאורך ימים
ושנים ,אשרינו שזכינו!

מדברי רבותינו
"המזבח מטיל שלום בין ישראל לאביהם שבשמים ,לפיכך לא יבוא עליו כורת ומחבל ,והרי דברים קל-וחומר ,ומה אבנים שאינן רואות ולא שומעות ולא מדברות ,על ידי
שמטילות שלום אמרה תורה 'לא תניף עליהם ברזל' המטיל שלום בין איש לאשתו ,בין משפחה למשפחה ,בין אדם לחבירו ,על אחת כמה וכמה שלא תבואהו פורענות".
(רש"י ,שמות ,כ ,כב).

כבוד חכמים
התחזקות בכבוד תלמידי חכמים
קרובי וידידי ר' מיכאל הוכו בתדהמה לשמע הכרזת רב העיר שאין
יותר לקנות בחנותו עקב בעיות כשרות חמורות .הם הבינו את
משמעות ההכרזה והשלכותיה .בני העיר יפסיקו מיידית לקנות אצל
ר' מיכאל ,פרנסתו תפגע עמוקות וילדיו ובני ביתו צפויים לעבור
תקופה קשה מאד.
החליטו קרוביו וידידיו לכנס אסיפה מיוחדת ,בה ידונו בדרכים
לעזור לר' מיכאל ,אמרו ועשו! נקבצו ובאו אחיו וגיסיו ,ושכניו של ר'
מיכאל ,לטכס עיצה איך לעזור לו במצבו הקשה.
מחשבותיהם של מארגני האסיפה היו לטובה ,אבל מהר מאוד
הוסט הנושא העיקרי והתחילו טענות ומענות של המשתתפים
נגד הרב והחלטתו .לא נאריך בדבריהם הטפלים רק נספר מה ענה
להם ר' חיים אחיו של ר' מיכאל .הוא נעמד ,דפק על השולחן ,ואמר
בקול :שמעו רבותי ,אני מתנצל על שדברי עלולים לפגוע במישהו,
אבל לפני הצתת להבת אש נגד הרב אני חייב לשאול אתכם כמה
שאלות:
א) יש כאן אנשים שאינם יכולים אפילו לומר בע"פ את שש המצוות
התמידיות  -למשל  -וכן את שבע מצוות בני נח או את עשרת
הדברות ,אך הם מעיזים לדבר נגד רב העיר שגדלותו העצומה
בתורה מפורסמת וידועה ,היתכן שזבוב יקום נגד ענק או שגרגיר
אבק ידבר נגד אור השמש ויתווכח איתו?!
ב) גם אלו שכן יודעים פרק או שתיים בגמרא ,האם הם זוכרים את
הלכות שבת או הלכות פסח או הלכות ד' מינים לפחות? והאם הם
זוכרים מסכת אחת בעל פה או לפחות סדר אחד של משניות או
לפחות זוכרים ספר אחד מכ"ד ספרי תנ"ך? אולי אחד מאתנו יוכל
לענות תשובה חיובית על שאלות אלו ,ואם כך ,איפה נאבדה טיפת
הדרך ארץ והיראה הבסיסית שחייב להיות כלפי תלמידי חכמים?!
ג) הרי המשנה מבטיחה "כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו".
וכי יש לנו בעיר 'מזכה הרבים' יותר גדול מרב העיר?! כמה שיעורים
הוא מוסר בהלכה בכל שבת וחג ומזכה את הציבור שישמרו שבת
ויקיימו את מצוות החגים כדבעי ,הרב מורה הוראות במשך כל היום
לכל שואל וכך מדריך את בני העיר לקיים את דברי התורה הקדושה
לכל פרטיה ודקדוקיה ,ועוד הרבה זיכוי הרבים שהרב מזכה את
כולנו ,האם יתכן שיבוא לרב איזה מכשול וחטא הרי יש הבטחה
שאין חטא בא על ידו?!
לאלו הטוענים על אינטרסים וכדו' ח"ו ,אני רוצה לומר לכם את
דברי החזו"א שכתב בקונטרס 'אמונה וביטחון' שלא שייך בטבע
כלל שיהיה לתלמיד חכם איזה נגיעה אישית ,כי כל ימיו הוא לומד
את התורה ביגיעה ומתקן לעצמו את ההבנה הראשונית עד שמבין
לעומקם את דברי הגמרא וכך מזדכך ה'תלמיד חכם' לעזוב את
נגיעותיו האישיות ,עד שנעשה לו טבע לבקש רק את האמת בלי
שום אינטרסים ח"ו ,ומה שכתוב שדיין הלוקח שוחד טועה זה גזירת
התורה היפך הטבע ,כך מעיד החזו"א זצ"ל ,ואם כך אין שום הו"א
שיש לרב ח"ו איזה אינטרס ונגיעה כלשהו!
סיים ר' חיים את דבריו ואמר ,אני מבקש סליחה אם פגעתי כאן
במישהו ואני מבקש שננעל את האסיפה בהחלטה שכולנו נעריך
ונכבד את רב העיר ולעולם לא נהרהר אחריו בכל פעולותיו ,והחלטה
זו בעזה"ש תעמוד לר' מיכאל אחי שימצא פרנסה מכובדת ויצליח
בכל מעשי ידיו.
הנאספים קבלו בשמחה את דברי ר' חיים והודו לו שהציל אותם
ממכשול ומחלוקת ,הם שבו לביתם בתובנות חדשות והערכה
עמוקה לתלמידי חכמים שבכל דור ודור.

נקודה למעשה
בחודש ניסן שכולם נמצאים ב"ה בבית וכן יש את עבודות
הנקיונות לחג הפסח הבעל"ט כדאי להתבונן ולשים לב על שני
ענינים הנוגעים למעשה:
.1שלום בבית! מכיון שבבית יש אי סדרים ,בין בסדר של הבית
ובין בזמני הארוחות וכו' ,לכן מצוי נסיונות של כעס ורוגז וחוסר
סבלנות ,ואנחנו צריכים להתחזק בעצמינו ולעקור את החמץ
לעקור את הגאוה ואת הקפידה ,להיות סבלן ,ובעיקר להכניס
לבית אוירה של נעימות.
.2שלום עם השכנים! בתוך כל המירוץ של ער"פ צריך להתחשב
בשכנים לא להרעיש בזמני מנוחה ולא לנקות את החלונות אם
ילוכלכו חלונות השכנים שכבר נוקו -כדאי לוודא זאת קודם -וכן
להיזהר במדרגות הבנין מהשארת לכלוך וכדו' ,בכך נחסוך הרבה
ריב וקפידות ונגיע לחג הפסח יותר נקיים מתערובת חמץ.

הלכה למעשה
מכיון שדרכו של מחלוקת שברגע שהוא פורץ אין מעצור לאדם ברוחו הוא יכול לעבור על כל
האיסורים שבין אדם לחבירו ,לכן נכתוב בעזהשי"ת הלכות השכיחים לעבור עליהם בעת מחלוקת.

"לא תשנא את אחיך בלבבך" (א)

א .השונא אחד מישראל בלבו ,בין איש השונא
ובין אשה השונאת ,עובר בכל רגע על הלאו
ד"לא תשנא את אחיך בלבבך" (ויקרא יט ,יז)
ועל מצות עשה ד"ואהבת לרעך כמוך" (שם
יח) .אבל כשהוא מראה לו השנאה וידע שהוא
שונאו ,אינו עובר על לאו זה ,אמנם עובר על "לא
תקום ולא תטור" (שם) .ומ"מ שנאת הלב קשה
מכל שנאה הגלויה ,ועליה תזהיר התורה ביותר,
כי היא גורמת רעות גדולות בין בני אדם ,להיות
תמיד חרב איש באחיו ,והיא סיבה לכל המסירות
הנעשות בין אנשים ,והיא המדה הפחותה
והנמאסה תכלית המיאוס בעיני כל בעל שכל (ס'
החינוך מצוה רלח .וצ"ע מהמשנה בנדרים דף סה
ע"ב  -דמשמע שגם כשיש הלאו ד'לא תקום' יש
הלאו ד'לא תשנא').
ב .אם חברו חטא לו ,ואינו יכול לעקור השנאה
מלבו ,לא ישטמנו וישתוק ,אלא מצוה עליו
להודיעו ולומר לו :למה עשית לי כך וכך וכו',
שנאמר "הוכח תוכיח את עמיתך" (שם פסוק יז),
ולא ידבר אליו קשות ובפרהסיא ,אלא יוכיחנו
בסתר ובנחת ובלשון רכה .ואם מחל לו בלבו ולא
הוכיחו הרי זו מדת חסידות .לא הקפידה תורה
אלא על המשטמה( .רמב"ם הל' דעות פ"ו ה"ו
וה"ט ,מג"א סי' קנו סק"ב ובשו"ע הרב שם) .והא
דהפליגו חז"ל על שנאת חנם ,ה"ה דאסור ג"כ
שנאה שאינה של חנם ,כגון שהרע לו חברו ,כנ"ל,
אבל שנאת חנם חמורה טפי ,כדלהלן .ופשוט,
שכל פעם שהשנאה מתעוררת בקרבו ומתגבר
עליה ומבריחה ממנו ,מקיים המ"ע ד"ואהבת
לרעך" ומקיים הל"ת ד"לא תשנא" וגו'.
ג .גם אם עבר האיש עבירה ,שאמרו חז"ל
שמותר לשנאותו (עי' פסחים קיג :חו"מ סי' ערב
סי"א) ,מ"מ איתא בספה"ק שאין זה אלא אם
ראהו שעבר עבירה והתרה בו ,ולא חזר (כמ"ש
הרמב"ם בסוף הל' רוצח ,ובהג"מ פ"ו מהל'
דעות) .וגם אז  -ידוע מספה"ק  -לא ישנא את
עצם האדם אלא את חלק הרע ,דהיינו העבירה
שעבר ,ואינו מעורב בו שום פניה ונגיעה עצמית,
רק שונא עצם העבירה ,ומי יכול להעיד על עצמו
ששונא רק הרע .ובזה פירשו המפרשים במס'
נדה (טז ):הא דאמר רשב"י "ארבעה דברים
הקב"ה שונאן ואני איני אוהבן" וכו'  -דרשב"י לא
היה יכול לשונאן ,כי מי יאמר שאין לו איזה פניה
בזה ,לכן אמר 'ואני איני אוהבן' ,ודו"ק( .וראה בס'
אורח מישרים [מאגענצא ,תרל"ח] שו"ע למדות
בסי' ג סק"א שהאריך להוכיח מהש"ס והפוסקים
דגם לעובר עבירות דאורייתא לתאבון מצווין אנו

לעמוד לו בעת צרתו ולעזרו בעת הצורך מכח
מ"ע ד"ואהבת לרעך כמוך" ע"ש .ועי' חזו"א
יו"ד סי' ב אות כח בשם תשו' מהר"ם מלובלין,
דהאידנא שאין אנו יודעין להוכיח [כדאי' בערכין
טז" :תמיהני אם יש בדור הזה שיודע להוכיח"],
שוב אסור לשנוא מי שעובר עבירה ,עיי"ש .וע"ע
דבר נפלא בשו"ת מהר"י ענזיל [תלמיד בעל
הקצה"ח ז"ל] סי' מג).
ד .שנאת חנם היא מדה מעוללת פשעים רבים
ומסבבת כמה עלילות נשחתות ,ומביא את
האדם לידי שפיכות דמים ולידי כל עבירות
שבתורה (ש"ת לר"י ש"ג סי' לט ואגרת התשובה
סי' טו :רש"י פר' שופטים יט ,יא בשם הספרי),
והיא שקולה כנגד שלש עבירות החמורות (יומא
ט ,):ומה"ט אמרו חז"ל (שבת לב ):דבעון שנאת
חנם אשתו מפלת ובניו ובנותיו מתים כשהן
קטנים (ע"ש בעיון יעקב על הע"י).
ה .התיקון לשנאת חנם הוא באהבת חנם ,ולו רק
משום שהם בריותיו של הקב"ה ,וכמו ששנינו
במסכת אבות (פ"א מי"ב)" :הלל אומר הוי
אוהב את הבריות"  -ומפרש התיו"ט" :הבריות
 לפי שהם בריותיו של הקב"ה ,לפיכך ראוישתאהבם ."...ובתנדב"א (רבה פרק כח) איתא:
"אמר להם הקב"ה לישראל ,בני אהובי וכו' ומה
אני מבקש מכם ,אלא שתהיו אוהבין זה את זה
ותהיו מכבדין זה את זה ותהיו יראים זה מזה"
וכו'.
ו .אף כששונאך מבקש עצתך  -תן לו עצה טובה
ונכונה (עי' ספר חסידים סי' קלד) .אל תשנא את
חבירך מפני אהבת חבירך השונא אותו ,כי אין
לשנוא אלא מי שהקב"ה שונאו ,ועוד ,פעמים
שיתפייסו שניהם והוא לא יתפייס עמך ,כי
שנאתך היתה חנם" (שם סי' עו) .וכן כתבו חכמי
המוסר :אל תגלה הסודות של שונאך ,שגילה לך,
כי כשתשלים עמו תתבייש להסתכל בפניו.
ז" .אם תרצה להנקם מאויבך ,תוסיף מעלות
טובות ותלך בדרכי ישרים ,ובזה ממילא תנקם
משונאך ,כי הוא יצטער על מדותיך ,ויתאבל
בשמעו שמעך הטוב .אבל אם תעשה מעשה
מכוערים ,אז ישמח שונאך על קלונך וחרפתך,
והנה הוא מתנקם בך" (קש"ע סי' ל ס"ח .ועי'
גיטין ז" .השכם והערב עליהן לבהמ"ד" ובתוס'
שם ,ובס"ח סי' פח).
נערך ע"י הרה"ג רבי שמאי קהת הכהן גראס שליט"א
מתוך "עלים לתרופה" גליון ר"פ

שואלין בשלום
חלק מהתשובות על השאלה מחודש אדר (השאלה תובן מהתשובות) )1 :כתב ב'ערוך השולחן' ש'יהא שלמא
רבא וכו'' מתפללים שיהיה שלום ולא יהיה מחלוקת ,ו'עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום' מתפללים שאפי'
אם התפתח כבר מחלוקת ,שישקע ויחזור השלום למקומו .ולפ"ז י"ל שלכן 'יהא שלמא רבא' נאמרת בארמית,
שהרי כשיש שלום שורה הקב"ה בין ישראל ולכן מתפללים בארמית אף שאין המלאכים מבינים ארמית הרי הקב"ה
נמצא איתנו ואי"צ שהמלאכים יעלו התפילה ,אבל 'עושה שלום וכו'' אומרים בלשון הקודש כי זה תפילה כשיש
כבר מחלוקת שאז אין הקב"ה שורה בישראל (עי' חרדים פרק ז') וצריך שהמלאכים יעלו התפילה להקב"ה ולכן
מתפללים בלשון הקודש שיבינו המלאכים ויעלו התפילה להקב"ה.
' )2יהא שלמא רבא' מתפללים שיהיה שלום בין ישראל הדומים זה לזה ו'עושה שלום' מתפללים שאפי' אלו שאינם
דומים זה לזה כמו 'במרומיו' שמיכאל שר של מים וגבריאל שר של אש ויש ביניהם שלום ,כמו כן יהיה שלום גם בין
ישראל אלו שאין דומין זה לזה.
' )3עושה שלום' נתקנה דוגמת סיום שמונה עשרה ,לציין גמר הענין וכמו שאומרים 'עושה שלום' בסוף ברהמ"ז.
והסיבה היא שהרי אם אין שלום אין כלום ,לכן תיקנו להתפלל תמיד על השלום בסיום הענין .ולכן גם נאמרת בלשון
הקודש כמו בסיום שמונה עשרה.
ש"ח!
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נוהגין ישראל כשנותנים שלום לחבר שלא ראהו זמן רב שאומרים 'שלום עליכם' והחבר עונה 'עליכם שלום' [וכן
בקידוש לבנה] וצ"ע א .למה אומרים בלשון רבים ולא בלשון יחיד? ב .למה עונים בהיפוך ואומרים 'עליכם שלום'
ולא עונים 'שלום עליכם'?
תשובות ניתן למסור בטלפון  072-3372521שלוחה  ,9עד לכ"ד ניסן.
העונים יכנסו להגרלה על סך  .₪ 200נא לומר את ההודעה ולהשאיר פרטים באופן ברור.

הגליון טעון גניזה | רצוי לשמור על הגליון שלא יתלכלך מחמץ
מומלץ לצלם את העלון ולהפיצו באזור מגוריכם

לקבלת העלון בדוא"ל והערות שלחו מיילe86453@gmail.com :
או לפקס◌ 15348645358 :
העלון מצולם ב  10,000עותקים ומחולק ברחבי הארץ
לתרומות לזיכוי הרבים נא להתקשר לטלפון.052-7606274 :
דרוש 'מתרים' ,תנאים מצוינים למתאימים .נא לפנות ל054-8487726 :

