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שבת קודש כ"ז אב תשע"ז )19 אוגוסט 2017(

 "פני שבת נקבלה
כי היא מקור הברכה"

פרשת ראה, תשע"ז
- דברים, אתחנן  בפרשיות השבוע של השבועות הקודמים 
ועקב - וכן בפרשיות השבוע של השבועות הבאים עלינו לטובה 
- ראה ושופטים - ישנה מצוה אחת שקשה מאד לקיימּה, והיא 
בדרגות  להשגות  להגיע  וצריך  שבתורה.  תעשה"  "לא  מצות 
גבוהות מאד בעבודת השם, כדי לקיים מצות "לא תעשה" קשה 

זאת.
תעשה",  "לא  מצוות  בכלל  שהם  נוספות  מצוות  יש  אמנם 
שכמובן אם ה' יתברך מצֵוה אותנו לקיימן, אז בודאי שניתן לקיימן 
שמירת  במצות  כידוע  הלשון,  שמירת  מצות  לדוגמא,  כראוי. 
הלשון כלולים ארבעה עשר עשין, שבעה עשר לאוין וארבעה 
ניתן  יחסית לשמור על הלשון, שהרי  זאת קל  ועם כל  ארורין, 
לכל אחד ללמוד את ההלכות, לדעת אותן ולהתגבר. וכן מצות 
שמירת העיניים, הרי מי שזכה לעבוד על עצמו ולהיות קדוש, 
לדרגה  מגיע  הוא  תהיו",  "קדושים  הפסוק  את  בעצמו  ולקיים 
כזו שכל התועבות, הפריצות, התקשורת, הערוצים, הטלפונים, 
"ככר השבת" והחול ו"חדרי חרדים", הכל מאוס בעיניו לגמרי. 
וכשבורח מהם, זוכה להתקדש כל רגע ורגע, ונעשה קדוש. והכל 
בתנאי שאינו רואה, אינו שומע ואינו סקרן כלל ועיקר, ואפילו לא 

חושב עליהם ולא כלום. ממש "ולא תתורו" בשלמות! 
אולם מצות "לא תעשה" שבתורה מיוחדת זו שאנו מדברים 
עליה, אינה כשאר המצוות "לא תעשה" שמנינו לעיל, שהרי כדי 
לקיימה צריך הרבה כח, הרבה יראת שמים והרבה דבקות בה'. 
להרגיש ממש את הפסוק )תהלים טז, ח(: "ִׁשִּויִתי ה' ְלֶנְגִּדי ָתִמיד". וכן 
להרגיש את הפסוק )דברים י, כ(: "ּובֹו ִתְדָּבק", וכביאורו הנפלא של 
הרמב"ן )ס"פ עקב(, שיש כאן סוד גדול של דבקות בה' - שזוכר תמיד 
בדרך, בשכיבה  גם  ולא תפרד מחשבתו ממנו  ואהבתו,  ה'  את 
ובקימה. וגם כאשר מדבר עם בני אדם לבו בל עמהם, אלא הוא 
לפני ה', ע"ש. ואם כן מה היא באמת המצוה המיוחדת הזו של 

"לא תעשה" שבתורה שקשה מאד להשיגה?
מצוה מיוחדת זו של "לא תעשה" שבתורה היא, שאסור לאדם 
לפחד משום דבר שבעולם, אלא אך ורק מה' יתברך! ואכן מי 
 - בלבד  מלמעלה  שהכל  ומבין  ויודע  שלימה,  לאמונה  שזוכה 
בשלימות ובאחריות - צריך כבר להגיע לדרגה כזו שאינו מפחד 
מכלום. ואם רואה ניידת משטרה או פיקוח וכיוצא בזה, ונבהל 
נוראים!  והדברים  לקויה.  שאמונתו  נובע מחמת  זה  הרי  מעט, 
ומצוה זו כתובה בכמה פסוקים מפורשים, בתורה שקבלנו בהר 
סיני, וכולנו מצווים על כך. ואין מצוה זו רק למי שהגיע לדרגות 

גבוהות על ידי הלימוד בספרי המוסר, אלא תורת ה' ממש!
- הפסוק האחרון בפרשה  בפרשת דברים  ולהלן הפסוקים: 
הארץ  את  "וירשת  ואתחנן,  בפרשת  וכן  ִּתיָראּום".  "ֹלא   - כב(  )ג, 

הטובה" )ו, יח(, "ַלֲהֹדף ֶאת ָּכל ֹאְיֶביָך ִמָּפֶניָך" )שם, יט(. וכן בפרשת 
עקב - "ְוָאַכְלָּת ֶאת ָּכל ָהַעִּמים" )ז, טז(, "ֹלא ִתיָרא ֵמֶהם" )שם, יח(, "הּוא 
ַיְׁשִמיֵדם ְוהּוא ַיְכִניֵעם ְלָפֶניָך" )ט, ב(, "ֹלא ִיְתַיֵּצב ִאיׁש ִּבְפֵניֶכם" )יא, 
ַיְכִרית ה' ֱאֹלֶהיָך ֶאת ַהּגֹוִים וגו' ְוָיַרְׁשָּת  כה(. ובפרשת ראה - "ִּכי 

ֹאָתם" )יב, כט(. ורבינו הרמב"ם )בספר המצוות מל"ת נח( הביא פסוקים אלו, 
שלא  התורה  מן  מצוה  זו  אלא  בלבד,  כאן הבטחה  ולמד שאין 
לפחד, ואדרבא, אסור לפחד ואסור להתרגש מהגויים ומהנשק 

שברשותם.
)פ"ז(, שכל היוצא למלחמה  והוסיף הרמב"ם בהלכות מלכים 
צריך שידע שהמלחמה היא על יחוד השם, ולא ירא ולא יפחד, 
והמהרהר ומבהיל עצמו עובר ב"לא תעשה". ואילו המכוון לקדש 
ולא תגיעהו רעה,  נזק,  ימצא  לו שלא  את השם בלבד, מובטח 

ע"ש.
והחידוש הגדול בזה, הוא ביאורו הגדול והחזק של רבינו יונה 
זיע"א )חי לפני 700 שנה(, בספרו שערי תשובה )ש"ג אות לב(, שלומד ממצוה 
זו שאסור לפחד גם משאר דברים ולא רק מפחד המלחמה, וכגון 
לפחד מבעיה במשפחה, בעיה בפרנסה ובעיות עם שכנים. וכן 
אין לפחד מחשש למחלה קשה או מחשש למצב הבריאותי, ואין 

להיות בצער ועצבות, חס ושלום, וזאת משום שהכל הוא רק בידי 
ה' יתברך, ולטובתו של האדם. וצריך לבטוח בישועת ה' - אדון 
הכל, כל יכול! - והעיקר להתמיד בתפילה ובתשובה, ולחיות על 
פי האמונה - "אמונה מעשית", ע"ש. וזו אכן באמת מצוה קשה 
מאד. ואין זו רק עצה טובה שלא לפחד, אלא איסור גמור! ויש 
בזה לאו מן התורה, ממש כמו איסורי הלאוין של שמירת הלשון, 
שמירת העיניים ו"קדושים תהיו". ואכן יש לנו כאן עבודה קשה 

- להגיע לשלמות האמונה.
וידוע מרבינו הגאון רבי חיים מוואלוז'ין זיע"א, שהדבוק חזק 
באמונה, בבחינת "אין עוד מלבדו", אינו חושש מכלום )עי' נפש החיים 
ש"ג פי"ב(. ומי שנבהל פה ושם, מסתמא מצויים שם מזיקים )עי' מגילה 

ג. ובניהו שם ובן יהוידע ברכות ס.(, והקדושה מסלקת את כל המזיקים )זוה"ק 

פ' בלק קפט.(, ובפרט כאן בארץ הקודש שאין מזיקים כלל, ע"ש. וכן 

הקדושה והצניעות מחזקים את האמונה בשלמות, ויתכן להגיע 
על ידי כך לדרגה של "אין עוד מלבדו" בשלמות ממש. והלואי 

שנזכה לכך, שלא לפחד מכלום!
ועל פי זה, יתכן לפרש פירוש חדש בדברי חז"ל הקדושים )ברכות 
י  לג:(, על הפסוק )י, יב(: "ְוַעָּתה ִיְׂשָרֵאל ָמה ה' ֱאֹלֶהיָך ֹׁשֵאל ֵמִעָּמְך, ִּכ
ם ְלִיְרָאה ֶאת ה' ֱאֹלֶהיָך", ושאלו בגמרא: וכי יראת שמים זה דבר  ִא
קטן?! ותרצו: כן, לגבי משה זה אכן דבר קטן. וביארו המפרשים, 
אכן  החכמים,  ולתלמידי  ישראל  לגדולי  שמתחבר  מי  שבאמת 
לפרש  יתכן  לעיל,  לפי מה שאמרנו  אולם  ליראת שמים.  זוכה 
ששאלת הגמרא היא אך ורק על יראת שמים. ונבאר הדברים. 
קיום המצוות,  על  יתברך  לפחד מה'  להגיע  היא שניתן  האמת 
במסירות ובאהבה, ממש כמו שמגיעים לשמירת שבת, שמירת 
הלשון, שמירת העיניים, שמירת הקדושה והצניעות ושמירת בין 
אדם לחבירו בהשגות, וזה אכן לא קשה, משום שאם ה' יתברך 
אלא  ולהגיע.  להתאמץ  שניתן  בודאי  אז  כך,  על  אותנו  מצוה 
שהשאלה כאן בגמרא, היא באופן מיוחד על יראת שמים. ו"יראת 
שמים" פירושו - פחד מה' יתברך בלבד, ואין לפחד יותר משום 
לא לפחד ממחלות אלא מהעבירות  ולדוגמא,  יהיה.  דבר שלא 
מהעבירות  אלא  מהשלטונות,  לפחד  לא  וכן  לכך.  הגורמות 
המעוררות אותם. וכן אין לפחד משכן אלים, נוכל ומסוכן, ולא 
מחלומות, בעיות, דמיונות, מלחמות, טירדות, נזקים והפסדים, 
אלא לפחד אך ורק מה' יתברך שהכל תלוי בו - מלך העולם, אדון 
הכל, היה הווה ויהיה - ולהתחזק מאד במצות "אין עוד מלבדו", 
וכן לפחד מאד מעבירות. ואם כן זו עומק שאלת הגמרא: כיצד 
לא  של  זו  עצומה  מצוה  בה  שכלול  בלבד,  ליראת שמים  נגיע 
לפחד מכלום בעולם, והמפחד מכל מיני אביזרי עולם הזה הרי 
זה פוגע בכבוד שמים ופוגע ביראת שמים, וכי זה דבר קטן?! ועל 
זה תירצו בגמרא: כן, לגבי משה שהיה אף הוא בן אדם - בן לאבא 
ואמא ולא מלאך - יראת שמים, היינו לא לפחד מכלום בעולם, 
אכן היה דבר קטן עבורו, שהרי זכה להקרא "איש האלקים" )עי' 
וזאת הברכה(. וכל אדם ראוי לו להיות צדיק כמשה  אוה"ח הקדוש בפרשת 

פרש"י  )עי'  בדורו  כמשה  בדורו  ורבינו  תשובה(.  מהלכות  פ"ה  )רמב"ם  רבינו 
שבת קא:(. ויתכן להוסיף, שיראת שמים בשלמות על רמ"ח איברים 

ושס"ה גידים, הרי היא בבחינת פדיון נפש, והיינו שיש להמליך 
את ה' יתברך בלבד, ועל ידי כן מסתלקין הדינים, וממילא ניתן 
לרופא רשות לרפאות. ורבינו הקדוש זיע"א )ליקוטי מוהר"ן מה"ת אות ג( 
מבאר, "ורפא ירפא" בגימטריא פדיון נפש, ע"ש. ונראה שכוונת 
רבינו זיע"א היא לאו דוקא על ידי מעות - כסף - אלא אף על ידי 
המלכת שם שמים על אותו אבר, וממילא אין דינים, אין קטרוגים, 
אין חיצונים ואין כלום, ומיד התרופה מועילה בקלות. וכן מובא 
בזוהר הקדוש )ס"פ האזינו(, במעשה של רבי שמעון בר  יוחאי ורופא 
העיניים - שאמר לו הרופא, על ידי זה שימליך את ה' יתברך על 
עיניו, תבוא לו הרפואה, ע"ש )ועי' יבי"א ח"ה סי' טז אות ג(. ומפורש כן גם 

באור החיים )פרשת עקב(, על הפסוק "ָּכל ַהִּמְצָוה", ע"ש.
היה  איש  החזון  רבינו  החיובית".  "החשיבה  לנושא  ומכאן 
"יהיה  ואומר  חושב  כאשר  לא  זה  יתברך,  בה'  "בטחון  אומר: 

טוב...", אלא הבטחון הוא, שאומר לעצמו: "כל מה שיהיה - גם 
אם זה לא יהיה טוב - הוא רק מה' יתברך!" )ועי' בספר עבד ה'(. ומכאן, 
ש"חשיבה חיובית" בלבד - זה יבש, זה לא מועיל ולא טוב. גוף 
האדם לבדו, אינו פעיל ואינו זמין אלא אך ורק כאשר הוא ביחד 
בד"ה  לא.  נידה  פרש"י  )עי'  יתברך  מה'  הנשמה שקיבלנו  עם החלק של 
מראה העין(. ולכן צריך להכניס ב"חשיבה החיובית" את ה' יתברך, 

ולהכניס מצוה שיעשה באותו אבר שכואב, בבחינת "ומלוך עלינו 
מהרה אתה ה' לבדך". וזו השלמות של "החשיבה החיובית" בכל 
בעיה שלא תהיה. וכמובן לצפות לישועת ה', ולדעת שגם אם 
סובלים, זה משמים לתיקון העוונות. ולדעת שאם ה' יתברך הביא 
לי את זה, אז בודאי שזה מגיע לי, וזה דין אמת! וזו יראת שמים 
בשלמות! ודבר זה מתאים מאד לדברי רבינו המהרש"א )מכות י:(, 
אותו",  לילך, בה מוליכין  רוצה  "בדרך שאדם  חז"ל:  על מאמר 
לעשות  שבמחשבה  מהרצון  שנברא  המלאך  המהרש"א:  אומר 
מעשה טוב - בחסד, בעבודת ה', בלימוד, באהבת ישראל וכדומה 
- הוא זה שעוזר ללכת לטובה ובלי תקלות. וזו בעצם "החשיבה 

החיובית" האמיתית.
ומבלי  יתברך,  ה'  את  לשתף  מבלי  חיובית"  "חשיבה  אבל 
סתם  זו  הרי  לראשנו,  עטרה  יתברך  בה'  האמונה  את  לעשות 
כזה  באופן  יתכן  ולא  והאמונה,  התורה  נגד  אף  וזה  חוצפה, 
להצליח כלל ועיקר! וזה מתאים לדברי רבינו בעל חובת הלבבות 
)שער הפרישות פ"ד( שכתב, שהָּפרּוש והחסיד האמיתי, הוא זה שמצפה 

ליומו תמיד, כלומר, שמצפה למיתתו, ע"ש. ומי שחושב כך, זה 
עוזר לו תמיד לכוון למסור את נפשו על קידוש השם בתפלה, 
בקדיש ובאמירת "מלך העולם". ועוד, ש"החשיבה החיובית" שלו 

קשורה לאמונה ולמלכות שמים בלבד! והלואי שנזכה לכך.
ולפי האמור, החידוש הנפלא שרואים כאן בתורת ה' יתברך 
הוא, שתמיד הפחד גורם לאדם רעידה בגוף, דכאון ובלבולים, 
ואפילו גוף קשה, פחד שוברו )עי' ב"ב י.(, אולם כל זה הוא רק בפחד 
מה'  פחד  אבל  האמונה,  ונגד  התורה  נגד  שהוא  פחד  שלילי, 
יתברך, פחד מעבירה, פחד מיצר הרע ופחד מגיהנם, זהו פחד 
הקדוש  מרבינו  וכידוע  שמים.  ליראת  האדם  את  שבונה  חיובי 
פ"ג(, שהָפּרּוש אמר שהפחד  )שער חשבון הנפש  בספר חובת הלבבות 
מרבינו  וכידוע  שבעולם.  פחד  כל  ממנו  מסלק  יתברך,  מה' 
החסיד הבעל שם טוב זיע"א, שכשהיה בגיל חמש אביו נפטר, 
ואמר לו אביו לפני מיתתו כעין צוואה - "אל תפחד משום דבר 
רבינו הבעל שם  יצא  ומזה  יתברך!"  ורק מה'  בעולם, אלא אך 
טוב הקדוש זיע"א! וזו גמרא מפורשת )ברכות י.(: אפילו חרב חדה 
מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים, ע"ש. 
על  ומונחת  חדה  היא  כאשר  אפילו  מהחרב  לפחד  לא  כלומר, 
הצוואר. התורה, האמונה והמצוות הם כח אדיר, יותר מכל דבר 
אחר בעולם. ורבינו האור החיים הקדוש מבאר בפרשה העוסקת 
אלא  אכזרי,  לטבע  תגרום  לא  הנידחת, שההריגה  עיר  בהריגת 
בזה מצוה  ורחמנות, משום שיש  לעדינות  היא תגרום  אדרבא, 

וציווי מה' יתברך.
ומכאן אני לומד יסוד גדול לבעיות נפשיות, חרדות, דמיונות, 
מחשבות, פיזור הנפש וחוסר ביטחון עצמי, שהתרופה הגדולה, 
עם  שלימה  שנה  ללמוד  היא  אלה,  לכל  והיסודית  החשובה 
אותם אלו הסובלים מכל מה שציינו, אמונה בה' יתברך, אמונה 
את הפחד.  לסלק  ואמונה  ה'  אמונה באהבת  פרטית,  בהשגחה 
וזהו הדבר החזק ביותר שיגרום לאדם הלוקה בכל אלה לחזור 
לעצמו, ולהתקדם בחיים - ברוחניות וגשמיות - על הצד הטוב 

ביותר.
ושורש המדות הרעות - כעס, גאוה, קנאה, חוסר בשלום בית, 
עין הרע, עין רעה ולב רע של תאוה וחמדה, הכל נובע מחוסר 
בעוצמה וכח של אמונה, בבחינת "וצדיק באמונתו יחיה", שזהו 
בספר  הרמח"ל  ורבינו  כד.(.  מכות  בגמרא  )כמבואר  החיים  לכל  השורש 
הקדוש מסילת ישרים )פי"א( ביאר הדברים, ע"ש. והלואי שנזכה 

לכך שנפחד אך ורק מה' יתברך, והישועות בדרך...  
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 עם 'אושר' בידינו למנוע
הרב אליהו רבי ראש הכוללאת "רעידת האדמה" הבאה!

סדרת שיעורים "איך להתחתן נכון" יוצאת לדרך...

שיחה ראשונה  יום חמישי  ב' באלול תשע"ז )24/8/17(

בכיפור הזה 
נחתמים 
לחתונה!

לאור ההצלחה הגדולה והביקוש האדיר,

עם הרב אליהו רבי שליט"א

השיעור השבועי בהלכה ומוסר
ע"י מורנו הרב חיים רבי שליט"א

 פרטים
בעמוד האחרון

שלום וברכה מורי ורבותי!
איש בשורה אנוכי היום! ואת הבשורה אני חולק עמכם באהבה, כרגיל... 
כי את המשפחה מערבים גם בדברים הטובים יותר וגם בטובים עוד יותר.
כזכור, עבר אבינו רוענו שליט"א בדיקה שהבהירה שמקנן בגופו משהו 
שיש צורך להסיר ולהשליך אל מרחבי האטמוספירה. בעקבות כך קיבל 
הציבור על  עצמו חיזוקים נרחבים, ותפילות רבות נשאו לשלומו ולבריאותו 
השלימה. בשבוע החולף הגעתי עם אבי מורי שליט"א לקבל את חוות דעתו 
המקצועית של סגן מנהל בית החולים 'בילינסון' דר' גדי נויימן, בהקשר 

לאותה בדיקה.
כי אם מתוך אכפתיות  אותנו שלא במסגרת תפקידו,  קיבל  נויימן  דר' 
למשפחה ולציבור הרחב שעקב בדאגה אחר שלומו של הרב שליט"א, ולא 
יכל לקבל תשובות ברורות בהיות ומחלקות בית החולים בפגרה. ועל כך 
תודתנו לו, להנהלת ולצוות בית החולים, לרב מוטי דורון, לרב אריאל בוסו, 
ועל כולם לרב אריה דרעי שהפעיל את המערכת כולה בדממה אופיינית, 

וכאילו שאין לו מעבר לזה משהו 'על הראש' או על סדר היום. כה לחי!
צורך  שיש  במשהו  הוא  שהמדובר  שלמרות  היתה,  נויימן  דר'  מסקנת 
להסיר, הרי שלא מדובר בסכנה בטווח הקרוב, ולכן יחליט כבוד הרב אם 

ברצונו לעבור את הניתוח, ואם כן – אמתי.
במהלך כל הנסיעה חזור, הסתפק אבא שליט"א באופן בו יש לפרסם 
את "צפירת ההרגעה" הזו. מצד אחד, הציבור לחוץ ויוצר קשר יום ולילה 
לברר את שלומו של הרב על רקע שלל השמועות המחרידות המופצות 
מרוב לחץ בכל אמצעי כשר או שאינו כזה... ועל כן יש להרגיע אותו ומהר. 
אולם מאידך, ההתחזקות העצומה, התפילות הרבות והחיזוקים העצומים, 
כולם עלולים לרדת לטמיון ברגע שיוחלט על נוהל "חזרה לשגרה". מה אם 
כן יש לעשות בעת שכזו? ועל כך פסק הרב לעדכן את הציבור בכך שאין 
ולהתחזק.  ויש צורך להתפלל  קיימת  סכנה, אולם להבהיר הבעיה עדיין 
ומכל מקום, אין לוותר ולו על קבלה אחת או חיזוק אחד שהתקבלו למען 

שלומו של הרב, כי מדבר טוב לא נסוגים לעד.
ואז זכיתי להארה עצומה, משהו בסגנון ההארות שמבליחות ומקשרות 
יחד  חווינו  אותו  העכשווי  למאורע  הנאווה  פרשתנו  בין  להווה,  עבר  בין 

מתחילה, ועד סוף טוב שיתחולל לנגד עינינו בקרוב ממש, והוא כדלהלן:
כזכור, כאשר אדם גדול חולה אינו חש בטוב, אין זו גזירה עליו כי אם על 
תלמידיו וההולכים לאורו בלבד. וזאת משום שאדם גדול אינו חש בחרדה 
או בכאב ממצבו, וממשיך הוא את שגרת לימודיו ותפילותיו כפי יכולתו. 
שבתקופות  ותלמידיהם,  תלמידיו  הם  שכזה  ממצב  שניזוקים  היחידים 
שכאלה אינם זוכים לאורו של הרב, ומפסידים את תוספת שיעור קומתם 
הרוחנית מידי יום ושעה. ואשר על כן, ברור הוא שגזירה שכזו לא נגזרה 
על הרב כי אם על תלמידיו. ומשום כך גם בהתחזקותם של התלמידים, הרי 

שאותה גזירה הולכת ונמוגה ועוברת לראשם של שונאי ישראל.
עלינו,  לבוא  האמורות  לגזירות  לגרום  שביכולתנו  הרי  הדבר,  כן  אם 
להתבטל עוד בטרם ניחתו על ראשנו. כל גזירה, כל בעיה, כל מחלה, יכולות 

היו להתבטל מראש לו זכינו והתקרבנו לה' יתברך גם ללא אותן בעיות.
וכך זה עובד: רואה האלוקים את האדם בשאננות הגורמת לו לדרדור 
רוחני כלשהו, מעניק לו האלוקים "רעידת אדמה" פרטית או כללית, והנה 

הוא שוב ירא שמים ובעל מידות נאצלות.
"לא נבראו רעמים, אלא לפשט עקמומיות שבלב" )ברכות נ"ט ע"א(. כלומר, 
אתה רואה רעם, וחושב שהוא נגרם בעקבות התנגשות בין עננים, שיצרו 
הוא  כך  ומשום  מעלות,  מ-27,000  למעלה  האוויר  לחימום  שגורם  ברק, 
מתפשט ומתכווץ, מה שגורם להיווצרות גלי קול אדירים שכאלה. בעוד 
חכמינו ז"ל מלמדים אותך שבסך הכל רצה האלוקים לעורר אותך, ולשם 

כך יצר את כל התהליך המדהים הזה.

ידי רעידת אדמה, צונאמי,  כך כאשר רוצה האלוקים לעורר אותנו על 
הבחור,  את  להעיר  צורך  יש  חברתית.  ואפילו  בריאותית  עסקית,  רעידה 

ולשם כך מרעידים לו קצת את הקרקע והנה הוא חוזר לעצמו.
אם כך, לו נשכיל להיות דבוקים בה' יתברך בכל עת, נלך בדרכיו ונמלא 
מה  אדמה.  ברעידת  צורך  כל  ללא  התעוררות  לאותה  שנזכה  הרי  רצונו, 
שיעניק לנו את הזכות להישאר בחיים שלווים ורגועים, ובעלי חיבור שמימי 
מקסימאלי. מה שנותן בידנו את הכח להחליט האם זקוקים אנו לרעידת 
אדמה נוספת, או שדי בחיבור הקבוע אותו אוחזים אנו ברבונו של עולם 
ובתורתו, וכל רעידת אדמה עלולה חלילה רק להפריע לאותו חיבור מדהים.

אחת  את  ומיישבת  זו  תובנה  זוהרת  נפלא,  הדבר  כמה  עד  ובפרשתנו, 
מגדולות הקושיות. "ְרֵאה ָאֹנִכי ֹנֵתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום ְבָּרָכה ּוְקָלָלה. ֶאת ַהְבָּרָכה, 
ֲאֶשׁר ִתְּשְׁמעּו ֶאל ִמְצו ֹת ה' ֱאֹלֵקיֶכם, ֲאֶשׁר ָאֹנִכי ְמַצֶוּה ֶאְתֶכם ַהּיֹום. ְוַהְקָּלָלה, 
ְמַצֶוּה  ָאֹנִכי  ֲאֶשׁר  ַהֶדֶּרְך  ִמן  ְוַסְרֶתּם  ֱאֹלֵקיֶכם,  ִמְצו ֹת ה'  ֶאל  ִתְשְׁמעּו  ִאם ֹלא 

ֶאְתֶכם ַהּיֹום, ָלֶלֶכת ַאֲחֵרי ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ֲאֶשׁר ֹלא ְיַדְעֶתּם )דברים יא, כו-כח(.
ומה השאלה? לכאורה לשון הפסוק טעון שיפור להבנתנו הדלה. כי הלא 
'המובילה'  הדרך  אלא  והקללה,  הברכה  דרך  אינן  והעבירה  דרך המצווה 
לברכה וקללה. כלומר, אם תלך בדרך המצווה תקבל ברכה, ואילו אם תלך 
בדרך העבירה תקבל קללה. ואם כן, מהו לשון הפסוק "ֶאת ַהְבָּרָכה, ֲאֶשׁר 
ִתְּשְׁמעּו ֶאל ִמְצו ֹת ה' ֱאֹלֵקיֶכם... ְוַהְקָּלָלה, ִאם ֹלא ִתְשְׁמעּו" כביכול שאותה 

דרך המצווה היא דרך הברכה בעוד שדרך העבירה היא דרך הקללה?
המובילה  בדרך  מדובר  שלא  מבינים  אנו  היום,  שהחכמנו  מה  ולפי 
לברכה, אלא בדרך שהיא עצמה ברכה. דהיינו, שכאשר פוסע האדם בדרך 
המצווה, אותה הדרך היא דרך הברכה, ובתוכה כבר נמצא כל השפע וכל 
הטוב. בעוד שמי שהולך בדרך העבירה הרי שכבר בדרכו הוא נמצא בדרך 

הרוע והקללה.
וכמו אחד הפתגמים העדכניים והנחמדים אותם שמעתי לאחרונה "אין 

דרך לאושר, האושר הוא הדרך"...
ובדומה לאדם שראה את רבו מאושר יום יום ושעה שעה, ושאל לסודו 
של האושר. ענה לו הרב שהוא חש באושר מזריחת החמה ועד זריחתה 
הוא  בו  מקום  בכל  היום  שעות  כל  במהלך  אותו  מקבל  ושהוא  למחרת, 
נמצא. ביקש התלמיד להצטרף לרבו ליום של עשייה, כך יזהה את מיקומו 
ואכן  בחיוב.  ונענה  מיוחד,  אושר  אותו  בו  גם  וידבק  ויזכה  האושר  של 
למחרת השכים התלמיד קום ועמד לצידו של הרב, התנענע איתו בתפילות, 
ישב  חיזוק,  למסעות  אליו  הצטרף  המפרכות,  הלימוד  בשעות  לידו  ישב 
פה  בעל  בכתב,  לשאלות  במענה  בידו  סייע  גורל,  הרות  בפגישות  עימו 
ובטלפון, אירח זוגות לשלום בית וקינח את היום בשיעור מרכזי אותו נשא 

הרב בקצה הארץ.
בסופו של יום, כאשר חזר עם רבו סחוט ועייף, ראה הוא את הרב מאושר 
חיוני ועירני עוד יותר מאשר בבוקר, ושאל: "איך יתכן שליווית את הרב 
זכיתי לראות את  ולא  במהלך כל היום, סבלתי בסבלו והתענתי בעינויו, 
הרגע בו הגיע האושר לרב. האם באחת מהשניות בהן הסחתי את דעתי 
הנאמן  תלמידו  איתי  אותו  חלק  ולא  גבי  מאחרי  האושר  את  הרב  קיבל 

המלווה אותו מזריחת השמש ועד עתה?".
ענה לו הרב: "למה שאת קורה סבל ועינויים, אני קורא 'סוד האושר'. 
ההשקעה שלי במה שאני מאמין בו, ובמה שעושה טוב לאחרים, הוא סוד 

האושר שלי".
פי  חיינו על  לנהל את  יתברך לפסוע בדרך האושר האמתית,  ה'  יזכנו 
חיים  לבנינו  ולהנחיל  אפשרית,  אדמה  רעידת  כל  למנוע  יתברך,  רצונו 

מאושרים שמחים ומלאי אור רוחני וגשמי, אמן.
וברוכים תהיו!
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הוא מוצר הנמצא על המדף,
 וניתן לרכוש אותו

רק שהוא לא נרכש בכסף...

 שלחו אלינו את המילה "אושר" בוואטסאפ
למס': 972-55-6688008+

לקבוצות צרפו את המס': 972-55-6688008+
לקו החיזוק היומי העולמי, חייגו: 972-52-7680008+ רוצים לדעת איך בכל זאת הוא ניתן לרכישה?



השיעור השבועי בהלכה ומוסר
יתחדש בעז"ה ע"י מורנו הרב חיים רבי שליט"א

בחודש אלול 
הבעל"ט  המתקיים בעז"ה מידי יום שלישי בשעה 20:00 ]לאחר תפילת ערבית[

במוסדות התורה "עטרת חכמים" רח' החי"ם 4, תל גיבורים חולון
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שאל את הרב
שאלות ותשובות ממורנו הרב שליט"א ניתן לשלוח שאלות בפקס: 03-5011125
www.haravrabi.co.il Info@haravrabi.co.il או באתר:  או במייל: 

קביעת הֵשׁם בכתובה ובעלייה לתורה - על פי 
הנכתב ב"תעודת זהות"

שאלה: האם שמו של האדם הנכתב בכתובה או 
לו  הנקרא לעלייה לתורה, נקבע על פי מה שכתבו 

בתעודת זהות, הרשום במשרד הפנים?
האנשים  בפי  הרגיל  ְׁשֵשׁם  הוא,  הכלל  תשובה:  
הקוראים לו כך, זה הוא שמו לענין הכתובה והעלייה 
לתורה. ואף שמקצרים האנשים את שמו, וקוראים לו 
בלשון חיבה, כגון "אלי", "דני", "יוסי" וכדומה, אין זה 
נורא כלל, ואין בזה בעיה. אולם כמובן כאשר עולה 
את  יכתוב  שמו,  את  חותם  כאשר  וכן  לתורה,  אדם 
וכדומה,  "יוסף"  "דניאל",  "אליהו",  כגון  שמו המלא, 

וזה מצוין.
ְׁשֵשׁם הנכתב בתעודת זהות אינו קובע  ומסתבר, 
כלל, בעוד שאנשים לא קוראים לו כך. וזאת משום 
שלא יתכן שפקיד מסוים היושב במשרד הפנים, הוא 
קורים  שלפעמים  ועוד,  השמות,  את  לנו  שיכתיב 
טעויות. ולכן רק הֵשׁם השגור בפי כל האנשים הוא 
בספר  הפרטים  כל  ועיין  טפל.  השאר  וכל  העיקר, 
הנפלא, המצויין והמיוחד "משפט הכתובה" )ח"ב סי' יד(.

בשם  לאנשים  תמיד  לקרוא  הנוהגים  יש  וכידוע, 
בשמו  לאדם  לקרוא  עדיף  ולמעשה,  משפחתם. 
הפרטי, משום שחיות האדם תלויה באותיות שמו )עי' 
בניהו מגילה כח.(. אולם עם כל זאת, אין איסור לקצר שמו 

זה  ובודאי שאין  חיבה,  לו בלשון  ולקרוא  אדם,  של 
מקצר את החיים, ולא כלום. וכידוע, שהעוונות הם 
המקצרים, ואילו התורה והמצוות הם המאריכים, "כי 
הם חיינו ואורך ימינו" - ויש לפחד אך ורק מעבירות, 

לא מחלומות, לא מקיצור שמות ולא כלום.

יציאה באמצע קריאת התורה - כשיש צורך 
להתפנות בית-הכסא

קריאת  באמצע  לבית-הכסא  הוצרכתי  שאלה: 
לי לצאת  אולם הסתפקתי האם מותר  ספר-התורה, 
לצאת,  שאסור  בהלכה  כתוב  שהרי  הקריאה,  בזמן 
ומאידך, יתכן שאני עובר על איסור של "בל תשקצו", 

בכל רגע שאני מתאפק, מה עושים?
תשובה: שאלה יפה! אם באמת אינך יכול להתאפק, 
ואתה חושש להמתין, באופן כזה לכל הדעות אתה 
יכול לצאת אפילו באמצע הקריאה, משום שזה נחשב 
מצליח  )איש  ושלום  חס  לתורה,  בזיון  כאן  ואין  לאונס, 
במשנ"ב סי' קמו ס"ק ג(. ודומה הדבר למי שקראוהו לעלות 

לסרב  יכול  לעלות,  יכול  אינו  אונס  ומחמת  לתורה, 
אף שקראוהו בשמו )הל"ע ח"ז דף קצד(. וכן כהן שקראוהו 
בשמו לעלות, אם הוא באמצע קריאת שמע, לא יעלה 
)ילקו"י סי' נט סע' יח(. והוא הדין בנדון דידן - אנוס רחמנא 

פטריה )ב"ק כח:(.
והתחלת  מאחר  להתאפק,  אתה  יכול  אכן  ואם 
בהיתר, וזה כבוד התורה שלא לצאת, בזה לכל הדעות 
ימתין, ויצא בין גברא לגברא )ועי' משנ"ב בביאה"ל סי' צב סע' ב(. 
וכידוע, איסור "בל תשקצו" הוא איסור מדרבנן, ולכן 
יכול להתעכב כפי הצורך והענין )ועי' כה"ח סי' ג ס"ק מז-מח(.

לשתות ישירות מהבקבוק
שאלה: בקיץ אני תמיד צמא מאד, ולכן אני רוצה 
לשתות תדיר ישירות מהבקבוק, האם יש בזה חוסר 

דרך ארץ?

בהר(  )פרשת  חי"  איש  "בן  הקדוש  בספר  תשובה: 
)במשנ"ב  מצליח  ובאיש  המדינה.  כמנהג  ישתה  כתוב: 
סי' קע( פסק כן בשם האור לציון אף באכילת פיתה או 

רבינו  אולם  בזה,  וכיוצא  בלע"ז(,  )סנדביץ'  כפולה  פרוסה 
האיש מצליח עצמו פקפק בזה. ועל כל פנים גם בכנס 
גדול יש זהירות ודרך ארץ כיצד לשתות )עי' משנ"ב סי' קע 
ס"ק כב(. ולמעשה, בבקבוק גדול כולם נזהרים, ויודעים 

שאין זה דרך ארץ לשתות ממנו.
ונראה על כל פנים, שבבקבוק קטן המיוחד לשתות 
דרכו על ידי קשית, וכן שתייה ישירה ממנו, הרי זה 

קל יותר, ואפשר להקל, ואין בזה חוסר דרך ארץ.
כל  ולא  מים!  והעיקר  הרבה,  לשתות  והעיקר 
מיני משקאות מתוקים שאינם בריאים כלל. וכידוע, 
"בבית  כך:  בתקשורת  פירסם  הבריאות  שמשרד 
מים  מים   - מים!"  מגישים  ולאורחים  מים,  שותים 

משמים...

הגבהת הקול יותר מהחזן - כשמעורר את הקהל 
על ידי כך 

לענות  מאד  נהנה  ואני  חזק,  קול  לי  יש  שאלה: 
"אמן" בקול רם - לעורר את כולם, אולם אומרים לי 

שיש בזה איסור, האם צדקו דבריהם?
תשובה: מפורש כן בשולחן ערוך )ס"ס קכד(: העונה 
"אמן", לא יגביה קולו יותר מהמברך, ע"ש. אמנם נכון 
שמצוה לענות "אמן" בקול רם, שעל ידי זה מתעוררת 
הכוונה, ומתבטלים גזרות קשות )משנ"ב סי' נו ס"ק ה(, עם 
יותר  או  יותר מהמברך,  להגביה הקול  אין  זאת,  כל 

מהחזן.
למעשה, אם אתה מכוון לעורר את הציבור, בזה 
שרואים דוגמא כיצד עונים "אמן" בקול רם, הרי זה 
את  מעורר  שאתה  מצוה,  בזה  עושה  ואתה  מצוין, 
תמיד  והמעוררים  מז(.  ס"ק  ומשנ"ב  סג  ס"ק  שם  )כה"ח  הציבור 
גדולה  מעלתו  "אמן",  והעונה  מאד.  גדולה  מעלתם 
מפיו  הברכה  הוציא  כאילו  לו  ונחשב  המברך,  כמו 

)עי' יבי"א ח"ח סי' כד(.

טבילה במקווה טהרה למעוברת - לשם סגולה
תקינה,  ללידה  סגולה  שישנה  אומרים  שאלה: 
שהאשה המעוברת תטבול במקוה לפני הלידה, מה 

דעת הרב שליט"א בזה?
ויש לשמור  וגם אין זה בריא,  תשובה: אין צורך, 
ביותר  והטובה  הגדולה  והסגולה  הרע.  מעין  מאד 
ללידה תקינה, היא להתחזק בלבוש צנוע כמה שיותר 
- לא צמוד, לא פתוח, לא בולט ולא כלום. ובעוונותינו 
הרבים, גם למעוברת יש להזהר מבגד צמוד. ודבר זה 

מסלק עין הרע, וכל מיני מרעין בישין.

הטבת חלום לאשה
לאשה,  חלום  הטבת  לעשות  מותר  האם  שאלה: 
גברים  וישנם  מסוים,  פסוק  קוראת  שהיא  בעוד 
החשש  את  לבטל  כדי  מפיה,  זה  פסוק  השומעים 

שבחלום?
ואין צורך בזה כלל!  תשובה: לא צנוע, לא בריא 
אלא תקבל האשה על עצמה להוסיף עוד בצניעות. 
וכאשר תתנהג כך, גם המזיקים יעשו לה כבוד, ולא 

יבואו בחלום להפריע לה - זה לא צנוע.

הטבת  לעשות  מתעקשת  האשה  זאת  בכל  ואם 
)כ"כ  מצוין  וזה  נשים,  ידי שלוש  על  לה  יעשו  חולם, 
בספר הנפלא אהלי שם בשו"ע סי' קל ס"ק ד(. ועדיף לבוא גם לבית-

עולם  "רבונו של  ולומר שם  כהנים,  לברכת  הכנסת 
כלל  לחלומות  לב  לשים  שלא  יותר  ועדיף  וכו'". 
ועיקר, ואז ממילא המזיקים אינם באים. וסגולה לומר 
שלוש פעמים לפני השינה: "אני לא שם לב לחלומות 
ויש לפחד רק  אוצר התפילות(.  )סידור  יהיה מה שיהיה!"   -

מעבירות ולא מחלומות! 

האמא לא מסכימה לבנה לתרום כליה לאחיו
שאלה: אחי זקוק לתרומת כליה, ואני מוכן לתרום 
ועיקר  כלל  מסכימה  אינה  שתחי'  אימי  אולם  לו, 

שאעשה זאת, מה עלי לעשות?
תשובה: לתרום כליה זה דבר גדול וחשוב מאד! 
לתורם  ואין סכנה  וגילו שכמעט  וכבר חקרו הדבר, 
להתאמץ  המשפחה  שצריכים  כמובן  ולכן   .)98%(

ולהשתדל עבור מצוה יקרה זו - לעזור לאח היקר.
מי שרוצה לתרום ומוכן לתרום, כדאי לו ללמוד את 
חשיבות המצוה, ואז יהיה קל יותר לתרום )ועי' יבי"א ח"ט 
חו"מ סי' יב.(. ישנה עמותה מיוחדת בבני ברק, שדואגים 

לחפש תורם עבור כליה לחולים.
וטעמו  לתרום,  ואוסר  שמחמיר  אחד  חכם  וישנו 
ונימוקו עימו, שהרי אם מותר לתרום כליה, ואין זה 
שתי  אדם  לכל  ברא  יתברך  ה'  מדוע  כן  אם  מזיק, 
כליות? וענה לו מרן רבינו הגדול זיע"א, שה' יתברך 
ברא שתי כליות, כדי לתרום אחת למי שחולה וזקוק 

לכליה.
ולכן צריך בחכמה להרגיע את האמא, ולדבר איתה 
על כך יחד עם רופא מומחה. ויהי רצון שיהיה הכל 

בהצלחה, ורפואה שלימה וחיים טובים.

אחים ואחיות ביחד בבריכה
שאלה: האם ילד פחות מגיל בר מצוה יכול להיכנס 
לבריכה בחצר הבית עם אחותו בגיל שתים-עשרה? 
ומה הדין אחות קטנה יותר? כמובן שהבנות לבושות 

בצניעות, כגון חלוק וכדומה. 
ראש,  ובכובד  בצניעות  הכל  כאשר  תשובה: 
נראה שמותר להם בבריכה  זרים,  ילדים  איתם  ואין 
לחיים  משמים  ברכה  עליהם  ותבוא  הבית.  שבחצר 

טובים.

לבטל שיעור תורה בימי בין הזמנים - לצורך 
מנוחת הנפש

לנשים  תורה  שיעורי  המוסרת  אשה  שאלה: 
הן  בשיעור  המשתתפות  מהנשים  שחלק  יום,  מידי 
נשים מהציבור הכללי, האם תעשה בימי 'בין הזמנים' 
חופשה, כדי לנוח ולאגור כוחות, או מכיון ששיעור 
אותה,  לשמוע  הבאות  לנשים  גדולה  הצלה  הוא  זה 

תמשיך בשיעור כרגיל?  
תשובה: עדיף שהגברת תמשיך בשיעורי התורה 
גם בימי 'בין הזמנים', משום שיש בזה הצלה גדולה 
שיעזור  היקר  לבעל  לומר  יש  אולם  ישראל,  לבנות 
קצת יותר בימים אלו, בכדי שהגברת תוכל לנוח יותר 

ולאגור כוחות.

בית ההוראה
שע"י מורנו הרב שליט"א

מורנו הרב שליט"א: 13:00 - 14:30
)בימי בין הזמנים לא יינתן מענה ע"י מורנו הרב שליט"א(

אברכים המוסמכים ע"י מורנו הרב: 14:30 - 23:00

03-5011150 )שלוחה 5(
ומעתה ינתן
מענה עד

השעה: 23:00



סיפורים נפלאים על גדולי הדורות זיע"א
מהספר ענף עץ אבות למרן רבינו הגדול זיע"א שאל אביך ויגדך

ורבי  אבא,  רבי שמואל  ובניו  פנחס מקוריץ,  רבי  בנו של  ברבי משה  מעשה 
פנחס, שהתאמנו והתמחו במלאכת הדפוס, ויעצו אותם לייסד בעיר סלאוויטה 
בית דפוס, ולהדפיס שם את כל ספרי התלמוד כולם, בהוד והדר, כמו שנאמר: 
נאה  ודיו  נאה  נאה קולמוס  לפניו במצוות. ספר תורה  ואנוהו" התנאה  אלי  "זה 

בלבלר אומן וכו' )שבת קלג:(. 
כשניגש רבי משה ובניו לעבודת קודש זו, פנו לגדולי הדור ממזרח וממערב 
בדפוס  התלמוד  הדפסת  סיום  מיום  שנים  עשר  שבמשך  הסכמה  להם  לכתוב 
סלאוויטא, לא יוכל שום איש להדפיס את הש"ס, כי יהיה בזה משום השגת גבול. 
וכן הסכימו גדולי הרבנים, ומתוכם, החתם סופר, והגאון רבי עקיבא איגר, ועוד 
רבנים, ואז זכו רבי משה ובניו והדפיסו את כל התלמוד בהידור רב, במשך כחמש 
שנים. ורבו הקופצים הקונים את הש"ס, ובמשך שנים אחדות נמכרו כמעט כל 

העותקים. 
את  ולהדפיס  לחזור  חשבו  ההדפסה,  למפעל  שותפים  שהיו  ובניו  משב  רבי 
התלמוד בדפוס שלהם. אך נודע להם כי רבי מנחם מן, מעיר וילנא, אבי משפחת 
עשר  מלאו  לא  שעדיין  אף  בווילנא,  התלמוד  את  להדפיס  הוא  גם  ניגש  ראם, 
גדולי  שנים מיום גמר הדפסת התלמוד בסלאוויטא. מדפיסי סלאוויטא פנו אל 
הרבנים, ובתוכם גם להגאון רבי עקיבא איגר, בדרישה שיכריזו איסור על יסוד 
הסכמתם הראשונה על הדפוס ווילנא, והגאון רבי עקיבא איגר, אשר למוצא פיו 
היו מייחלים כל בני הגולה, ודבריו נשמעים כדברי האורים, אחר ששמע טענת 
שני הצדדים, פסק הלכה למעשה, כי מאחר שמדפיסי סלאוויטא מכרו כמעט את 
כל העותקים של התלמוד שהדפיסו, ואחר שהמדפיס של ווילנא הביע את נכונותו 
לקנות את כל העותקים הנשארים בדפוס סלאוויטא, במחיר אשר יושת עליו, אין 
מדפיסי סלאוויטא יכולים לעכב את ההדפסה בווילנא. והרשות בידי משפחת ראם 
להדפיס מחדש את כל התלמוד בווילנא, להגדיל תורה ולהאדירה. אמנם היו כמה 
רבנים שהצדיקו את מדפיסי סלאוויטא, אבל דברי הגאון רבי עקיבא איגר הכריעו 

את הכף לטובת מדפיסי ווילנא.
ובניו, בראותם שיש רבנים שעמדו לימינם, שגו ושמעו לעצת  אך רבי משה 
אנשים בלתי מהוגנים, ופירסמו ברבים, שאין לסמוך על ההיתר של רבי עקיבא 
)אז היה הגאון רבי עקיבא איגר בגיל למעלה  ווילנא, כי הוא כבר זקן בא בימים  איגר למדפיסי 
משבעים שנה(, וכל מעשיו על פי רצון בנו הגאון רבי שלמה איגר, דברים אלו הרתיחו 

מאד את הגאון רבי עקיבא איגר והוציאוהו מגדר ענותנותו, והביע דעתו הברורה 
מדפיסי  של  והחוצפה  העזות  על  לבי,  הומה  מאד  וז"ל:  תקצ"ו(  טבת  ד'  )מיום  במכתב 
סלאוויטא, ודבריהם דברי נאצה הם, לא בלבד על בני הגאון נר"ו שהטה את לבבי, 
אלא גם עלי, שיכולים לפתות אותי לפסוק שלא כדין, ובאמת שבכל ההסכמות 
ששלחו אלי מדפיסי סלאוויטא, לא מצאתי בהם שום ממש לזכותם, אפילו על 
אחד מאלף, ומה הם רוצים ללכת בחזקה, אינני מוחל להם כלל וכלל, כי על בזיון 
התורה אי אפשר למחול. הק' עקיבא בן הרב משה גינז ז"ל. ואז עמד מול היכל 
הקודש, ואמר מתוך צער ועגמת נפש, רבונו של עולם, תורתך אני לומד, ועל פי 

תורתך אני פוסק, אפילו אם אני מוחל על כבודי, על כבוד תורתך אתה לא תמחול! 
והוי כשגגה שיוצאת מלפני השליט.

בימים ההם אירע דבר נורא ואיום, ומעשה שהיה כך היה, פועל אחד שהיה 
כורך ספרים במקצועו, והיה עוסק בכריכת ספרי התלמוד של סלאוויטא, מתוך 
שכרותו וקלות דעתו, תלה את עצמו בבית הדפוס, ומת, המשכילים שהיה דפוס 
סלאוויטא כשיכים בעיניהם, כי שם נדפסו כל מיני ספרי קודש, השתמשו במקרה 
זה במלשינות, ואכלו קורצא בי מלכא, שהפועל התלוי הוא באשמת האחים בעלי 
הדפוס, שלטונות רוסיא, ראו את המציאה ונפלו עליה מרוב שנאת ישראל שלהם, 
עם חקירה  המופלגת(,  זקנותו  מפני  אסרו  לא  רבי משה  האב  )את  באזיקים את האחים,  אסרו  והם 
יום, במשך שלש שנים, כשהם מוטלים בבית הסוהר עם שודדים  יום  מסועפת 
ורוצחים, ובעינויים קשים ומרים, ולבסוף ניתן פסק דין אכזרי מבית המשפט של 
רוסיא, שהאחים יעברו בין שתי שורות של חיילים רוסים שכל אחד שוט בידו, ועל 
האחים לקבל מיד החיילים אלף וחמש מאות מכות בשוטים, ואם ישארו בחיים 

יוגלו לסיביר לכל ימי חייהם. 
כיכר  על  הלזה,  האכזרי  הדין  פסק  בוצע  תקצ"ט  אלול  חודש  ראש  ובערב 
הרחבה עמדו שתי שורות של חיילים, שורה מול שורה, וכל שורה בת מאתיים 
וחמשים חיילים, ובידם מאתים וחמשים שוטים, ובתוך המעבר הצר שבין השורות 
צריך היה כל אחד מהאחים לעבור שלש פעמים, ולספוג את המכות וההצלפות, 
השוטרים נגשו אל אחד האחים פשטו את מלבושיו, ואף את כתנתו לעורו, רק 
כיפתו הלבנה נשארה על ראשו, זאת היתה בקשתו היחידה אשר מילאה הרשות 
הרוסית, ובלחש הפקיד את רוחו בידי אלהיו, ידיו אסורות, גופו ערום, ואת גוו 
נתן למכים. והשוטים הורמו והורדו והוצלפו על גוו הערום. ופתאום עמד מלכת 
והשבטים מוסיפים להצליף על גבו, כיפתו הלבנה צנחה מעל ראשו, וידיו כבולות 
באזיקים ואינו יכול להרימה, ובגילוי ראש אסור ללכת, שבטו של אחד החיילים 
פגע בעינו הימנית, ונשאר תבלול על עינו הימנית כל חייו. הרגיש אחד מן החיילים 
בדבר, הרים לו את כיפתו וחבשה לראשו המוכה, ואז הלך הלאה, שלש פעמים 
עבר דרך שורות חיילים, ונשאר בחיים. ואחר שלקחוהו לבית החולים, העבירו 
את האח השני, אשר גם הוא קיבל אלף וחמש מאות מכות בשוטים. גזירה זו על 

האחים החישה את קיצו של אביהם, ובשנת ת"ר הלך לעולמו. 
ואחרי השתדלויות רבות ושוחדים שונים מצד חסידי קוריץ וסלאוויטא, קיבלו 
הוחלפה  סיביר  וגלות  ירקב.  רשעים  שם  העריץ  ניקולאי  מאת  "חנינה"  האחים 
במאסר עולם במוסקבה, ורק אחר מותו של ניקולאי ימח שמו, כשעלה אלכסנדר 
השני על כסא מלכות רוסיה, בשנת תרט"ו, קרא לאחים דרור. והאחים הצדיקו 
עליהם את הדין, שקיבלו את העונש על שפגעו בכבודו של הגאון רבי עקיבא איגר, 
והיו חוזרים על המשנה: "ֶוֱהֵוי ִמְתַחֵּמם ְּכֶנֶגד אּוָרן ֶׁשל ֲחָכִמים, ֶוֱהֵוי ָזִהיר ְּבַגַחְלָּתן 
ְלִחיַׁשת  ּוְלִחיָׁשָתן  ַעְקָרב,  ֲעִקיַצת  ַוֲעִקיָצָתן  ׁשּוָעל,  ְנִׁשיַכת  ֶׁשְּנִׁשיָכָתן  ִתָּכֶוה,  ֶׁשֹּלא 

ָׂשָרף, ְוָכל ִּדְבֵריֶהם ְּכַגֲחֵלי ֵאׁש". 
"ִיְׁשַמע ָחָכם ְויֹוֶסף ֶלַקח..."

"ֶוֱהֵוי ָזִהיר ְּבַגַחְלָּתן ֶׁשֹּלא ִתָּכֶוה" )אבות ב, י(


