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כנגד  מצוה  למלחמת  יוצאים  ישראל  עם 
ואומרת:  מדגישה  הקדושה  ותורתינו  המדיינים 
ישראל  מטות  לכל  למטה  אלף  למטה  "אלף 
אלפים  "ג’  רבה  במדרש  ומובא  לצבא".  תשלחו 
מכל שבט ושבט )סך הכל שלושים ושישה אלף(: 
י"ב אלף למלחמה, י"ב אלף משמרין את כליהן 
וי"ב אלף לתפילה". וב"ילקוט לקח טוב" היקשה 
בשם הגר"י לויינשטיין זצ"ל, שרואים אנו מכאן 
שמספר המתפללים היה שווה למספר היוצאים 
למלחמה ולכאורה מלחמת מדין היתה מלחמת 
מצוה על פי ה’ לנקום נקמתו במדיינים, ואם כך 
הרי ניצחונם מובטח מראש, מדוע נזקקו אם כן 
קירבת  גדולה  מה  לשער  שאין  אלא  לתפילה?! 
האדם אל הרע ואל השקר. מכוח זה גם מחשבת 
"כוחי ועוצם ידי" - שמכוחה תולה האדם הצלחתו 
במעשיו ואינו מייחסה לקב"ה - מושרשת עמוק 
בלב בני האדם, אדם שלא יעמול במיוחד לעקור 
הרהורי כפירה אלו מליבו, לא יוכל למלט נפשו 
ואין דברים אלו אמורים רק  זו.  מהשקפה רעה 
חייבים  הדור  גדולי  אפילו  אלא  העם,  לפשוטי 
היוצאים  חייהם!  כל  זו  בנקודה  במיוחד  לעבוד 
למלחמת מדין היו מהגדולים שבעם, כמו שאומר 
צדיקים!   - אנשים"  מאיתכם  "החלצו  המדרש: 
להיות  יכולות  בליבם  גם  גדולתם  למרות  אכן 
ניצחונם  שיתלו  חשש  והיה  כפירה.  מחשבות 
להורות  כדי  חלילה.  יתברך,  בה’  ולא  בכוחם 
אלא  הזרוע  בכוח  שלא  אמת  דברי  קושט  לנו 
המדיינים,  על  גברו  ה’  וישועת  התפילה  בכוח 
ואף  הצבא,  יוצאי  כמנין  לתפילה  אנשים  שלחו 
היו צריכים לצאת מחוץ למחנה בכדי להתפלל, 
בכדי שיראו את כוח התפילה במו עיניהם. אחים 
יקרים, בכדי לזכות לראיה אמיתית זאת, עלינו 
הבנה  לנו  שיתן  יתברך,  לה’  כך  על  להתפלל 
אמיתית ונכונה בליבינו, שכל הצלחותינו מכוחו 
כי  עד  ולהלל  להודות  ונזכה  באים,  הם  יתברך 

יבוא גואל בבניין אריאל במהרה בימינו, אמן!

ישועת ה’!

ב"ש
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הפטרת השבוע:
"שמעו דבר"

ב"ש

אותם הנלחמים עם ה’...
ומילה  ופרשה, מכל פסוק  ענין  היא. מכל  נצחית  תורה  תורתינו 

ומכל אות ותג, ניתן ללמוד תילי תילים של הלכות והנהגות, מוסר 
יפה היא תורתינו הקדושה.  ומידות טובות. כמה  ודרך חיים, חוכמה 

"נקום  ומצווהו:  משה  אל  פונה  לעד,  שמו  ישתבח  הקב"ה  בפרשתינו 
עמיך". מה קרה? למה  ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל  בני  נקמת 

נחרץ דינם של המדינים למיתה? ובכן, המדינים החטיאו את עם ישראל בכך 
שהפקירו את בנותיהם וגרמו למגיפה נוראה בעם ישראל, וגדול המחטיאו יותר 
מההורגו! לכן דמם בראשם ונגזר דינם למיתה. משה רבינו שומע את דבר ה’ ולא 
מתמהמה. הוא פונה בזריזות לעשות את רצון קונו וציוויו, אף על פי שהוא יודע 
יתברך אמר לו: "אחר תאסף אל עמיך", אך משה  שהדבר תלוי בחייו, שכן ה’ 
יתברך לנגד עיניו, אין הוא מערב שיקולים אישיים. הוא  רבינו בשלו, ציווי ה’ 
פונה אל העם ומצוה: "החלצו מאתכם אנשים לצבא ויהיו על מדין לתת נקמת 
במדין". משה רבינו מבקש לקחת אנשים צדיקים למלחמה ולהזדרז בדבר,  ה’ 
שכן מלחמת מצוה היא ואין לחשות. אך נשאלת השאלה: מדוע שינה משה רבינו 
יתברך אמר בלשון:  והלא ה’  במדין",  יתברך ואמר: "לתת נקמת ה’  מלשון ה’ 
"נקמת בני ישראל"? ודאי שיש דברים בגו. רש"י הקדוש זצ"ל, כותב ומפרש על 
המקום ועונה על השאלה, וזאת לשונו הטהורה: "שהעומד כנגד ישראל, כאילו 
עומד כנגד הקב"ה. עכ"ל. אנחנו חלק אלוקה ממעל, בניו של הקב"ה ומי שיש 
אורחות  כל  מזאת,  יתירה  העולמות.  כל  בורא  עם  עסק  לו  יש  עימנו,  עסק  לו 
חיינו והנהגותינו, פעולותינו ודברינו הם על פי התורה ומי נתן את התורה וציוה 
עם  כביכול  נלחם   - ובמקיימיה  בתורה  שנלחם  מי  כן  אם  הקב"ה.  לקיימה? 
אנשים  אותם  על  להיות  צריכה  ודאגה  רחמנות  כמה  ובעצמו.  בכבודו  הקב"ה 
- אחים שלנו שטעו ותעו בדרך, ולצערינו כבר לא הולכים בדרך ישראל סבא. 
כמה צריך להתפלל עליהם ולנסות להחזירם תחת כנפי השכינה כדי שלא יאבדו 
משני העולמות. ועל אחת כמה וכמה שיש לרחם ולהצטער על אותם יהודים בני 
אברהם, יצחק ויעקב, שלא מספיק שאינם מקיימים בעצמם את התורה והמצוות 
אלא שעוד חוטאים ומחטיאים, נלחמים ומדברים סרה על אותם יהודים שומרי 
כשרות, קדושת  או  בענין שבת,  זה  לדבר השם, אם  והמצוות החרדים  התורה 
המחנה וכבוד תלמידי חכמים, מסירות נפש לתורה ולקיום המצוות, שידעו אותם 
אנשים המדברים והנלחמים, שלא על בשר ודם הם מדברים, לא עם אנשים הם 
נלחמים, לא על בני אדם הם מדברים, לא עם בני אנוש הם נלחמים אלא עם 
ישראל קדושים הם נלחמים, שכן לא אנו המצאנו דברים אלו. אין זאת המצאה 
פוליטית או רעיון חברתי, אלא דבריו של הקב"ה בכבודו ובעצמו, הוא ציוונו 
על כך. וממילא לא בנו הם נלחמים וטוענים כי אם על ה’! אין הם אומרים 
יתברך, כי מי פתי שיעיז לעשות כן, אבל מעשיהם  זאת שהם נלחמים בה’ 
מוכיחים... וניקח לדוגמא: רוצים לפתוח חס ושלום מקום מסויים בשבת 
או להפעיל תחבורה ציבורית ביום הקדוש, והדתיים מוחים. כנגדם ישנם 
אנשים שנלחמים ומדברים על אותם המוחים בטענות של חופש ואי 
כפייה. מי ציוה על השבת, הדתיים? לא. הקב"ה בכבודו ובעצמו! אם 
כן המלחמה לא בדתיים אלא בה’ יתברך, וכולנו יודעים מי לבסוף 
בתשובה  לחזור  כולנו  שנזכה  רצון  ויהי  זו...  במלחמה  ינצח 

שלמה ונחזיר עטרה ליושנה!



"לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה" )ל,ג(. מסופר על הצדיק 

מומחה,  מוהל  היה  שכידוע  זצ"ל,  יצחק מברדיטשוב  לוי  רבי 

ומנהגו היה למול רק בבוקר ומיד לאחר תפילת שחרית. והנה 

בתו של הצדיק ילדה בן, וביום המילה באו כל החסידים בבוקר 

להשתתף בברית, והצדיק גמר את תפילתו ונכנס לבית של בתו, 

ואמר לחסידים שימתינו לו. והוא נכנס לחדר מיוחד וסגר עליו 

על  התפלאו  וכולם  רצופות,  שעות  ארבע  שם  ונשאר  מבפנים 

כך ולא ידעו מתי יצא הצדיק. אבי הבן וגם היולדת הצטערו 

מאוד כשראו שהקהל הולך ומתפזר ולא נשאר שם כי אם מנין 

מצומצם, ולאחר זמן מה יצא הצדיק מהבית בשמחה גדולה, 

ומל את הילד וקרא שמו ליב יהודה. חתנו של הרב דהיינו אבי 

לבנו שם אחר, אבל  רצה לקרוא  כי  רגע  הבן, הצטער באותו 

שתק. לאחר המילה עשו סעודת מצוה, ובאמצע הסעודה שאל 

חתנו את רבי לוי יצחק שתי שאלות, שאלה ראשונה למה איחר 

ארבע שעות ולא מל את התינוק בבוקר כדרכו בקודש? ושאלה 

לחתנו,  הצדיק  השיב  ליב?  יהודה  שמו  את  קרא  למה  שניה 

ראיתי  לכאן  כשבאתי  העניין.  את  המסובים  ולכל  לך  אספר 

בדרך ענן שחור ורעש גדול בתוך הענן, רצתי מיד לתוך החדר 

הזה לשמוע ולראות מה קרה? שמעתי מאחורי הפרגוד כי נפטר 

באותו  אפטא.  מעיר  ליב  יהודה  רבי  ושמו  עולם  יסוד  צדיק 

הרגע יצאו כיתות כיתות צדיקים מגן עדן בתופים ובמחולות 

כשהולכים  כאלה  שצדיקים  וידוע  הנכבד.  האורח  את  לקבל 

לגן עדן צריכים לעבור דרך גיהנם, כשהגיע לאותו המקום, עזב 

לו:  אמרו  גיהנם,  בתוך  וקפץ  והכבוד  הגדולה  כל  את  פתאום 

רבינו! מה קרה כאן? אמר להם: "אני מעיד על עצמי שקיימתי 

"לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה", וגם קיימתי מצוות פדיון 

שבויים, ואת זה למדתי מהקדוש ברוך הוא שהוא פדה ששים 

רבוא נפשות ישראל ממצרים, ואמר השם יתברך שכל המקיים 

הבטיח  ועוד  ומלואו.  עולם  קיים  כאילו  מישראל  אחת  נפש 

לנו שצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, לכן אינני זז מכאן 

לפני  הצדיקים  הלכו  מגיהנם...  שבויים  פדיון  עושה  שאני  עד 

הקדוש ברוך הוא, ושאלו אותו מה לעשות עם רבי יהודה ליב 

ריקות? אמר הקדוש  בידיים  רוצה לצאת  ולא  לגיהנם  שנכנס 

ברוך הוא שיפתחו את הפנקס של פדיון שבויים לראות כמה 

נפשות הציל בחייו? ומצאו שהציל מאתיים ועשרים, ואז ניתן 

עשה  מה  מגיהנם.  נשמות  ועשרים  מאתיים  לקחת  הרשות  לו 

רבי יהודה ליב? - ירד למדור השביעי ששם היו אותם שיורדים 

ואינם עולים הוציא משם כפליים ממספר זה, ובכל מדור שהיה 

עולה היה מוציא גם משם. אמר לו הממונה: מה אתה עושה? 

לגן  והכניסם  מתנה,  זה  לו:  אמר  מכפליים?  יותר  לקחת  כבר 

של  כוחו  כשראיתי  מברדיטשוב:  יצחק  לוי  רבי  וסיים  עדן. 

צדיק, קראתי את נכדי יהודה ליב על שמו שיזכה לעשות חיל 
בתורה...

)תורת הפרשה( 

“לא יחל דברו” )ל,ג(
מספרו  זצ"ל  חמו  בן  משה  רבי  הגאון  פירש 
לדבר  מתעורר  שהאדם  שבשעה  שבמרוקו, 
מצוה ונודר נדר, נברא מלאך קדוש המתועד 
ולעזרו. אך דא עקא, עד  להמליץ טוב בעדו 
את  יממש  ולא  נדרו  את  ישלם  לא  שהאדם 
הבטחתו, הרי מלאך זה חסר אונים ותש כוח, 
וזהו:  לטובה!  פעולתו  את  לפעול  יכול  ואינו 
לא  וחולשה.  חולי  מלשון  דברו",  יחל  "לא 
הטוב,  מדיבורו  שנברא  המלאך  את  יחליש 
כוח  את  יאמץ  ובכך  נידרו,  את  ישלם  אלא 

המלאך לעוזרו!
)מעיין השבוע(

“לא יחל דברו ככל היוצא 
מפיו יעשה” )ל,ג(

פסוק זה מפרשתינו למד רבינו הקדוש רבי מרדכי 
מנדבורנא זיע"א, שאדם ששומר את פיו ולא מחלל 
 את דיבורו זוכה שברכותיו מתקיימות כדכתיב: 
ככל היוצא מפיו יעשה" - בשמים )עיין בסיפרו 
השל"ה  גם  כותב  וכן  זו(,  פרשה  מרדכי  מאמר 
הקדוש )בשער האותיות ערך שתיקה( שהטעם 
שתפילת הראשונים היתה מקובלת מפני שהיו 

נזהרים שלא לפגום בלשונם בכ"ב אותיות.
)כתונת פסים(

אשר  באתם  ויחנו  מסוכות  “ויסעו 
בקצה המדבר” )לג,ו(

נראה לבאר בדרך רמז דהנה ידוע אשר תיבת 
"סוכה" עולה בגימטריא "הוי"ה אדנ"י" )ספר 
פרק ה’(, אשר הוא  הפרדס להרמ"ק, שער ל’ 
עילת העילות וסיבת כל הסיבות וכל השמות 
הקדושים משתלשלים בו וממנו קיום העולם 
וכל ההשפעות הטובות הנשפעות לעולם, ולכן 
נכנסים אל תוך הסוכה הקדושה עם כל הרמ"ח 
המלבושים  כל  ועם  גידים  והשס"ה  אברים 
כדי שנהיה מוקפים ומסובבים מכף רגל ועד 
אדנ"י,  הוי"ה  הקדושים  השמות  באלו  ראש 
האמת  אל  ולהגיע  לזכות  אפשר  זה  ידי  ועל 
האמיתי ולהשיג מה שביכולת האדם להשיג. 
היינו  מסוכות",  "ויסעו  הכתוב  שאמר  וזה 
אחרי  הקדושה  הסוכה  מן  יוצאים  כאשר 
בשמותיו  מוקפים  החג  ימי  כל  בה  שישבו 
"ויחנו באתם", "אתם" אתוון  של הקב"ה, אז 
"אמת", רוצה לומר על ידי זה יכולים להגיע 
ומידת האמת היא תכלית  אל מידת האמת. 
)בספר  כל המידות, כמו שידוע מפי צדיקים 
בשם  מובא  מנשכיז  מהרה"ק  יצחק  תולדות 
הרה"ק מברדיטשוב זיע"א( אשר לכך "חותמו 
של הקב"ה אמת" )שבת נה.(, לפי שאת מידת 

אותה  מזייפין  אם  כי  לזייף  אפשר  אי  אמת 
האמת  מידת  צריכה  ולכן  אמת,  אינה  שוב 
ובכל  המידות  בכל  ושלימה  אמיתית  להיות 

הבחינות.
)דבר חיים(

“והורשתם את הארץ 
וישבתם בה” )לג,נג(

בספר  זצ"ל  אזכרי  אליעזר  רבינו  וכתב 
לחבב  מישראל  איש  כל  צריך  "חרדים": 
ארץ  מאפסי  אליה  ולבוא  ישראל,  ארץ  את 
בתשוקה גדולה כבן אל חיק אימו. כי תחילת 
עוונינו, שנקבעה לנו בכיה לדורות, יען מאסנו 
ובפדיון  חמדה".  בארץ  "וימאסו  שנאמר  בה. 
את  עבדיך  רצו  "כי  כתוב:  מהרה  נפשינו 
הרמב"ן  וכתב  יחוננו"...  עפרה  ואת  אבניה, 
במניין תרי"ג מצוות, ישיבת ארץ ישראל, כל 
וידוע שעיקר  זו.  מצוה  הוא מקיים  ורגע  עת 
שכר המצוה על השמחה הגדולה בה, כדכתיב 
"תחת אשר לא עבדת את ה’ אלוקיך בשמחה", 
אם כן היושב בארץ ישראל צריך להיות שמח 

תדיר במצוותו התדירה!
)מעיין השבוע(

מטעמים לשבת

מזקנים אתבונן - סיפורי צדיקים

העלון טעון גניזה נא לשמור על קדושת הגליון

מעוברת צריכה לשמור עצמה מאוד שלא תאכל מאכלים של איסור, אלא תיזהר מאכלה שיהיה 
נקי מכל נדנוד של איסור וספק איסור, ובזה תגרום שהתינוק יהיה ירא שמים. וכן תשדל מאוד 

לשמוע דברי תורה ודברי קדושה כדי שהולד יהיה ירא שמים. 

)סגולות ותפילות(

והייתם לי סגולה



)פתגמים נבחרים(

העלון טעון גניזה

הכירי את מקומך!
בעלה של טובה ראה שנותרה ערימת כלים בכיור לאחר שאשתו כבר 

המחרת  בבוקר  התעוררה  טובה  כאשר  אותם.  והדיח  לישון,  הלכה 

וראתה שהכיור ריק מכלים, היא לא טרחה כלל להודות לבעלה כל 

הרגשה  לו  שאתן  "למה  עצמה,  בפני  הצטדקה  היא  לי?"  "למה  כך. 

שהוא עשה לי איזו טובה גדולה? כבר הייתי מותשת לגמרי. הוא צריך 

להדיח כלים לעתים קרובות יותר. הרי הוא משתמש בהם יותר ממני". 

הקובע  חוק  בנמצא  שאין  לבאר  האריך  אחד",  שהם  "שניים  בספר 

שאסור לבעל להדיח כלים, או להחליף טיטולים, או לבשל ארוחות. 

אולם יש לזכור שהוא עוזר לה בדברים שהם בתחום אחריותה. הכלים 

הם כן בתחום אחריותה. טובה טעתה. בעלה אכן הגיש לה את עזרתו. 

הערכה היא הבסיס לתקשורת פתוחה, זורמת ואוהבת. עליה להודות 

זאת בקביעות. עליה  גם אם הוא עושה  לו על כל מה שהוא עושה, 

להודות לו על כך שהוא עוזר לה בדברים שהם בתחום המחוייבות 

עושה  על הדברים שהוא  גם  לו  להודות  לה לשכוח  שלה, אולם אל 

אינה  האחריות  תחומי  הגדרת  שלו.  והמחוייבות  האחריות  בתחום 

מבטלת את הצורך בעבודת צוות ובשיתוף פעולה, אדרבא, כאשר כל 

יודע מה תפקידו, עשויה עבודת הצוות להתנהל בצורה חלקה  אחד 

זקוקות לעזרה,  ואישה חיים ביחד. כאשר אנו  יותר. בעל  ומתואמת 

עלינו לומר זאת באופן הנעים עם זאת הישיר ביותר שיש באפשרותנו. 

שלו,  האחריות  בתחום  עזרה  לבעל  להציע  יכולות  מצידנו  אנו  גם 

שנינו  של  האחריות  שתחומי  בבירור  לזכור  עלינו  זאת  עם  יחד  אך 

שווים בערכם. יתכן ששטפו את מוחנו במשך שנים בטענה האומרת 

שתפקידה של האישה הוא כל מה שהגבר אינו רוצה לעשות. אולם 

מן הראוי הוא שנבין שההנחה האומרת שהדשא של השכן ירוק יותר, 

היא זו שגרמה לנשים תיסכול. או אז נוכל לחוות את ההנאה והסיפוק 

המניע  הגורם  היא  שלהן  שנשית  שההוויה  נשים  לאותן  השמורים 

בחייהן. אין אנו באים לטעון שפסגת שאיפותיה של האישה צריכה 

והגבוהה  המקושטת  העוגה  בעיר,  ביותר  המבריקה  הריצפה  להיות 

בשכונה, וכן הלאה. הגישה המצומצמת הזו היא היא שגרמה לחלק 

בתחומים  סיפוקן  את  ולמצוא  מבתיהן  להימלט  לרצות  הנשים  מן 

את  לעודד  באים  אנו  לרוחן.  להבין  בהחלט  ואפשר  לגמרי,  אחרים 

והחשובות  ואל השאיפות המשמעותיות  הפנימיות שלנו  השיבה אל 

באמת - ואותן ניתן להגשים בתוך בתינו. אין כל צורך להרחיק לכת. 

לדוגמה,  זמני.  באופן  תפקידים  מחליפים  הזוג  שבני  לעיתים  קורה 

להתאמץ  יש  אולם  לבית  מחוץ  עובדת  והאישה  לומד  הבעל  כאשר 

ולזכור שהיא אומנם עוזרת לו, אך התחום של פרנסת המשפחה נשאר 

עדיין באחריותו. בכל מקרה, האחריות אינה עוברת אליה. "מה זה?" 

חקרה אביבה את בעלה שהחזיק זוג חדש של נעלי גברים. "אני היא 

זו שמרוויחה את רוב הכסף! אינך יכול לצאת סתם ולקנות לעצמך 

נעליים. במחילה מכבודך, לך והחזר אותן מחר לחנות. איננו יכולים 

מצטערת".  ממש  אני  החודש.  מיותרות  קניות  לעצמינו  להרשות 

אביבה לא מעלה על דעתה עד כמה היא עתידה להצטער אם תמשיך 

להתנהג כך אל בעלה. הנושא הכספי מהווה כר נרחב לעימותים בין 

בני הזוג. אך אם הבעל מבזבז כספים בצורה אווילית, אין כל תועלת 

בכך שאשתו תנפנף לעברו באצבעה. בדרך זו היא לעולם לא תזכה 

בכל  ישתמש  הוא   - מיידית  שלילית  תגובה  יגרור  הדבר  להצלחה. 

ההגנות שלו על מנת להצדיק את עצמו. שטרות הנייר האלו גורמים 
לעימותים אין ספור וחבל!

החוזה הקדוש מלובלין אומר: צדיק - אינו צריך לאהוב את עצמו. בעל תשובה - אינו יכול לאהוב את עצמו, אך את זולת - כולם צריכים לאהוב.
הבעל שם טוב הקדוש אומר: נשמת האדם כמוה כנר. כשם שנר לעתים כבוי ולעתים דלוק כך נשמת האדם, לעתים מאירה ולעתים כבויה.

הרה"ק רבי חיים יוסף דוד אזולאי אומר: לעולם ילמד סנוגריה על ישראל כלל ופרט, ויצדיק את ישראל וילמד עליהם זכות. וגדעון נגלה עליו השם רק 
בעבור שלימד סנוגריה על ישראל.

הרה"ק רבי אלימלך מגודז’יסק אומר: גדול המוסר נפשו בעד כלל ישראל מהמוסר נפשו בעד ה’ לבדו. שזה כמוסר
נפשו עבור בן המלך, שמוכיח במעשיו שאהבתו למלך כה רבה, עד שמוסר הוא נפשו לא רק בשבילו כי אם גם עבור בנו.

אמרי שפר

לא להגזים! חבל!
המשגיח הר"א רוט זצ"ל, סיפר מעשה באמא שהילד שלה לא 
בטחונית,  מבחינה  קשה  בתקופה  היה  זה  הביתה,  בזמן  בא 
הילד היה בסביבות הבית ושיחק, הוא אומנם איחר בצורה די 
מופרזת, אבל היה במקום בטוח. בינתיים, הדמיון של האמא 
מאוד,  מתקדם  בשלב  בכעס  והייתה  שחקים,  להרקיע  החל 
והנה הילד מגיע סוף סוף היתה ואצלו הכל נחמד והכל בסדר, 
הוא לא משער כלל שעשה דבר יוצא מגדר הרגיל, כי לא היה 
מודע למצב הביטחוני, ופתאום הוא קיבל מכות, ואיזה מכות! 
כרעם ביום בהיר! את כל העצבים, המתח, ההמתנה, הפחדים 
היקר.  בנה  של  ראשו  על  פרקה  היא  הכל  את  מהמחבלים, 
הילד לא היה בסדר, נכון, אבל מה שהוא קיבל היה בהתאם 
לפחדים שלה, ולחששות שלה, לא ביחס נכון למה שהוא עשה. 
אם האמא הייתה יודעת שהוא למטה בחצר ומשחק קצת ולכן 
לא בא הביתה בזמן, האם היא הייתה מכה אותו באופן כל כך 
קשה? ברור שלא! אבל היא הייתה אז במצב של איבוד חושים. 
עכשיו נתאר לעצמינו, איך ילד כזה מרגיש? נכון שהוא עשה 
משהו לא בסדר, אבל הוא עשה משהו בסדר גודל אחד וקיבל 
עונש בסדר גודל אחר. וכי הוא יכול לדעת את כל התהליכים 
הנפשיים שעברו על אימו בזמן שחיכתה לו ולא ידעה איפה 
הוא, תסתכלו על זה דרך העיניים שלו ותבינו מה קורה לו, ואיך 
הוא הרגיש באותו זמן! ניקח כדוגמא, שני ילדים. אחד יקח כוס 
זכוכית שעולה שקל או חצי שקל, ויזרוק אותה לריצפה וישבור 
ממערכת  חלק  ישבור  כוונה  בלי  אחר,  ולילד  בכוונה,  אותה 
ביד,  מצויירים  חלקים  משמונים  המורכבת  מפוארת  כלים 
יומין ובעלת ערך! ילד שמשאיר זכוכית יקרה  ירושה עתיקת 
על השולחן ראוי לנזיפה, אבל הילד ששבר בלי כוונה, לא מגיע 
נעניש את הילד  ננהג כך, אנחנו  עונש. אבל אנחנו לא  לו כל 
לפי ערך הכלי היקר והנדיר שאין לו תמורה, ועל זה נרביץ לו! 
ולא נעניש אותו על מה שהוא עשה! לעומת זאת הילד ששובר 
בכוונה זכוכית פשוטה, יש לנו בעיה רצינית של השחתה, מידות 
לא טובות, ובזה צריך לטפל. אבל אם כך הדבר, האם לפלא 
יחשב אם הרבה ילדים יוצאים פגועים ומצולקים מתחת ידי 
הוריהם? דוגמה נוספת, פעם אבא היכה את ילדו מכות חזקות. 
וכל כך למה? כי הילד הקטן כמעט תינוק, לקח ספרי קודש, 
ונתבונן בדבר, האם  ערם אותם לערימה וטיפס עליהם. הבה 
הילד יודע מה זה ספר "קודש"? האבא הרביץ לו לפי ה"יראת 
שמים" שלו עצמו, לא בהתאם למה שילד עשה, כשבעצם האבא 
הוא האחראי לביזוי ספרי הקודש, כי אין לו להניח ספרי קודש 
במקום שהילד יוכל לטפס עליהם. כדאי לדעת להעניש וכשלא 
יודעים: ספק עונשים - להקל, אל תגזימו, אל תכבידו. מדובר 
סך הכל בילדים, גם אנו היינו כאלה - די לנו לזכור איך היינו 

רוצים כילדים שיתנהגו אלינו, וזה מספיק! 
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ועל כן יאמרו המושלים-משל ונמשל

אל תיקרי הליכות אלא הלכות
א אין קידוש אלא במקום סעודה, שנאמר: "וקראת לשבת עונג", ופירשו חכמינו, שקריאת השבת )הקידוש( תהיה במקום עונג )הסעודה(. 
ולכן, אם קידש על היין ולא סעד לא יצא גם ידי חובת קידוש. וגם אם סעד אחר כך במקום אחר לא יצא ידי חובת קידוש, ולכן אם נאלץ 

לאכול את סעודתו במקום אחר, צריך לחזור ולקדש במקום שאוכל.
א השומע קידוש מחבירו או משכנו הקרוב אליו, ואין דעתו לסעוד שם, אסור לו לטעום שום דבר כי אינו יוצא שם ידי חובת קידוש. אבל 
הנמצא בביתו ושולחנו ערוך לפניו ושמע הקידוש משכנו, ונתכוין השומע לצאת ידי חובה, והמקדש להוציא ידי חובה - יצא ידי חובת קידוש, 

כיון שסועד במקום ששומע הקידוש.
א אם קידש על מנת לאכול בפינה זו ונמלך לאכול בפינה אחרת אפילו הוא טרקלין גדול - אינו צריך לחזור ולקדש, כיון שהכל חדר אחד. 

אבל לכתחילה לא ישנה מקומו אפילו מפינה לפינה. ואם היה דעתו לפני הקידוש לסעוד בפינה אחרת - מותר לעשות כן אף לכתחילה.
א אם קידש בחדר זה לא ישנה מקומו לאכול בחדר אחר, אפילו היתה דעתו לפני הקידוש על כך, אבל בדיעבד אפילו שינה מבית לבית 
או מבית לחצר, כל שגילה דעתו לפני הקידוש שברצונו לשנות מקומו - אין צריך לחזור ולקדש. ואם לא היתה דעתו על כך, אם ראוה את 

מקומו הראשון - אין צורך לחזור ולקדש, ואם לאו - צריך לחזור ולקדש.
א יכול אדם לקדש לאחרים אפילו שאינו אוכל עימהם. ואם עדיין לא קידש בביתו, לא יטעום עימהם עד שיקדש במקום סעודתו, ואף 

בקידוש היום יכול לעשות כן, ומכל מקום יותר טוב שישתה רביעית יין בקידוש של היום ויחשב לו כקידוש במקום סעודה.
א אם לאחר הקידוש אכל כזית פת )כשלושים גרם( נחשב לקידוש במקום סעודה, ורשאי לסעוד סעודתו במקום אחר, וכן אם אכל כזית 
עוגה מחמשת מיני דגן יצא ידי חובת קידוש במקום סעודה, ואפילו אם שתה רביעית יין בלבד מכוס הקידוש יצא ידי חובת קידוש במקום 

סעודה, ויש חולקים בדין העוגה וסוברים שאינו נחשב לסעודה. ונכון להחמיר בזה בקידוש הלילה שעיקרו מן התורה.
א כיון שאין קידוש אלא במקום סעודה, לכן כתב מרן בשולחן ערוך שיותר טוב להנהיג שלא לקדש בבית הכנסת, כין שאין בזמנינו אורחים 
שאוכלים בחדרים הסמוכים לבית הכנסת. ומכל מקום בבית הכנסת שכבר נהגו לקדש בליל שבת, אין לבטל את המנהג, כין שיש עמי הארץ 

שאינם מקדשים בביתם, ועל ידי הקידוש מזכים אותם שיצאו ידי חובת קידוש מן התורה.
א יין גוי אסור בשתיה ובהנאה, והוא הדין ליין של יהודי שנגע בו הגוי שאסור לשתותו ולהינות ממנו. ואיסור זה אין לו היתר לעולם בשום 

זמן ובשום מקום, ועונש העובר על זה גדול מאוד כי עוקר נשמתו ממקום שנשרשה ואין לו חלק לעולם הבא.
א לא אסרו חכמינו סתם יינם ומגעם ביין שלנו גם בהנאה אלא רק בגויים, עובדי עבודה זרה, אבל בגויים שאין עובדים עבודה זרה כגון, 
ישמעאלים שאין להם פסלים ועבודה זרה, אין סתם יינם ומגעם ביין שלנו אסור בהנאה, אלא רק אסור בשתיה בלבד, מפני שהישמעאלים 

מודים ביחוד ואין להם פסל ולא מיני עבודה זרה כלל.
א מומר שמחלל שבת בפרהסיה בשאט נפש, אפילו עושה זאת לתיאבון, עושה יין נסך במגעו, אולם רק כמגע ישמעאל שהיין מותר בהנאה 
)ואסור בשתיה(, ולא כעובד עבודה זרה שהיין שלהם או מגען אסור בהנאה, וכן אם הגביה מומר את הקנקן של היין אף על פי שהיה פתוח 
אינו אוסרו, ורק אם שפך היין לחוץ, אותו היין שנמזג לכוס אסור, והיין שנשאר בקנקן מותר, שאין ניצוק חיבור בישמעאל, והוא הדין למומר 

מחלל שבת בפרהסיה.
)השבת והלכותיה(

של  בעונשם  כך  כל  התורה  החמירה  מדוע  הסביר  זצ"ל,  מדובנא  המגיד 
הנדרים שלא קויימו. וכדרכו, הסמיך לכך משל מאלף. מעשה באדם שהגיע 
לעיר הגדולה ואין בידו פורטה לפרטה. ממה יחיה, התייצב בתחנת המשטרה 
ושאל האם זקוקים הם לשוטר. לשוטר לא היו זקוקים, אבל לסוהר - בהחלט. 
כך התוודע לאסירים ולתנאי חייהם, כלואים בתאים צרים ומצחינים, נמקים 
בתנאים איומים. היה אגף מרווח יותר, ובו אסיר אחד שזכה לתנאי רווחה. 
היחס  לפשר  שאל  בנחושתיים.  הוגשו  לא  ורגליו  באזיקים  נכבלו  לא  ידיו 
ונענעה: "האסירים האחרים הם חלאת החברה, עבריינים מועדים  המועדף, 
ופושעים מסוכנים, לכן מוחזקים הם בתנאים מגבילים ומתייחסים אליהם 
עליו  ונהפך  מזלו  שאיתרע  נכבד  סוחר  היה  זה  איש  אבל  הדין.  חומר  בכל 
הגלגל, הנושים דחקו בו וידו לא השיגה לפרוע את חובותיו. הוא נכלא כאן 
רגל"."פושט  כפושט  רשמית  ויוכרז  השופט  לפני  שיבוא  עד  מספר,  לימים 
רגל?!", היה זה עבורו מושג חדש. "אדם שאין ידו משגת לשלם את חובותיו, 
"וכי מה יעשו לו אם  מוכרז כפושט רגל ופוטרים אותו מתשלום", הסבירו. 
כך,  אם  הם.  טעם  של  דברים  נפשו?!".  את  יטלו  האם  לשלם,  ביכולתו  אין 
מה מעשיו פה, במסדרונות האפלוליים של בית הכלא, המשמרות חדגוניות 
תמורת משכורת דחק? עוד באותו יום הגיש התפטרותו. פנה ליקר שבמלונות 
העיר ושכר מערכת חדרים. הזמין את המובחרים שבמעדנים ושבע רוב טובה. 
לאחר ימים מספר, שאל האכסנאי אודות התשלום. "את האמת אומר", השיב, 
אין  אם  לי  יעשו  מה  "וכי  באוזניו:  ציטט  והוא  נדהם,  האכסנאי  לי".  "אין 
הלה  אך  למשפט,  האכסנאי  תבעו  נפשי?!".  את  יטלו  האם  לשלם,  ביכולתי 
התייצב בשלוה לפני השופט ואמר בשאננות: "מבקש אני שיכריזו עלי כעל 

פושט רגל", חד וחלק... זעף השופט וזעם: "הלקוהו מאה מלקות והשליכוהו 
לפני  אך  הלא  והיושר?  הצדק  "היכן  ומחה:  האיש  התקומם  כאן  לצינוק!". 
שבוע ראיתי אדם שפשט את הרגל, בילה כמה ימים ברווחה ושולח לחופשי, 
פטור מחובותיו!". גער בו השופט: "אין כאן מקום להשוואה! הלה היה סוחר 
ישר דרך שהמר לו גורלו והפסיד בעסקיו - גלגל הוא שחוזר בעולם, ועלול 
אבל  נכסיו.  באובדן  דיו  נענש  הוא  להענישו,  מקום  אין  אחד.  לכל  לקרות 
את  להונות  המלון,  לבית  ולהיכנס  ממשרתך  להתפטר  הכריחך  מי  אתה, 
בעליו ולשכור את הנאה שבחדריו וליהנות ממבחר מטעמיו? אם ידעת שאין 
ביכולתך לשלם, היה עליך ללון בחוצות ולפשוט יד ללחם!". והנמשל: אדם 
אשר לא תעשינה, יכול להצטדק ולומר  שימעד ויחטא באחת מכל מצוות ה’ 
כי היצר הסיתו, ובהיותו בשר ודם נכשל ומעד. כך יכול הוא לייחל לרחמי 
שמים, למידת רחמים וחמלה. אבל כאשר הוא עצמו, מיוזמתו, נודר ומחייב 
את עצמו בדבר שאין בכוחו לקיימו - על כך יענש בכל החומרה. שכן, מי 
נמשיך את קו  נפלאים הדברים, אך הבה  זה!  הכריחו להכניס עצמו בחיוב 
המחשבה: אדם ההולך לעסקיו ונתקל במראה שאינו צנוע, בפריצות חוצות 
חצופה ומתבהמת, ואין לך מראה שאינו מותיר רישומו, הן אפילו דור דעה 
לא היה מוחוסן - יכול היה לומר: ריבונו של עולם, אנוס אני וטרוד במחייתי, 
לי, הצילני מהשפעה משחיתה. אין הבורא בא בטרוניה עם בריותיו,  מחול 
להנאתו  פוסע  חוצות,  לטיול  מיוזמתו  יוצא  הוא  לתחינתו. אבל, אם  ויעתר 
בחוצות, משוטט בפארקים ויורד לחוף - במה יצטדק על המכשולים שייקרו 

בדרכו, מה יוכל לומר להגנתו?!...
)מעיין השבוע(


