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ישנם כאלה שלא משנה מה תעשה ומה תפעל, מה תענה ומה 
תאמר, תמיד יהיו להם הערות וקנטורים. אם תרכוש רכב פשוט 
הם יאמרו שאתה קמצן, ואם תסתובב ברחוב עם מרכבה הדורה 
הם יאמרו שאתה מנסה להוציא לשכנים את העיניים. אם תארגן 

ישן,  לעצמך 'אוטו' ממש אבל ממש ממוצע, לא חדש מדאי ולא
לא מפואר ולא פשוט, משהו שהצלחת לייבא אותו במיוחד לפי 
הקנטורים ששיערת שישלחו מכיוונם אליך, הנה כבר הם יאמרו 

 ...שהפחדן הזה החליט למצוא רכב שלא ניתן לדבר עליו
 .מוקפים באנשים כאלה מידי יום אנו
נמצאים בבית, ברחוב, בעבודה, ואפילו בבית הכנסת ובפרט  הם

 ...התפילהבשעת 
יהיו להם טענות, ותמיד הם גם יסבירו לך מדוע הם אינם עושים  תמיד

זאת מתוך רוע לב אלא להיפך, "אם לא תדע שיש לך בעייה לעולם לא 
תוכל להשתפר, אז לפחות תגיד לי תודה רבה", כך הם יאמרו לך 

 בצדקנות.
מה המקור של ההתנהגות הזאת? ממה היא נובעת? ואיך ניתן 

 ?ממנהלהינצל 
ה( על פרשת המרגלים כותב דברים  רבה שלח פרשה טז) המדרש

 ברורים ביותר בעניין, וזו לשונו:
זהו שאמר הכתוב "שולח דברים ביד כסיל". וכי כסילים היו 
מרגלים? והלא כבר נאמר שלח לך אנשים, ובכל מקום שנאמר 

לאלו אתה קורא כסילים? אלו לא  "אנשים" בני אדם צדיקים הם...
"ומוציא  ראו כסילים, אלא על שהוציאו דבה על הארץ שנאמרנק

דבה הוא כסיל". אף על פי כן בני אדם גדולים היו ועשו 
"כי דור תהפוכות המה בנים לא אמון  כסילים, עליהם אמר משה עצמן
 בם".

מסביר לנו המדרש, שמצד אחד לא ניתן לומר שכסילים היו,  כלומר,
חכמים, ומאידך לא ניתן לומד שהרי הכתוב נותן להם תואר של 

 שחכמים היו שהרי הכתוב קוראם כסילים.
מה הם? "לא נקראו כסילים, אלא על שהוציאו דבה ... בני אדם  אלא

 גדולים היו ועשו עצמן כסילים".
שגם החכם הגדול ביותר, ברגע שיוציא דיבה על אדם, על  ללמדך,

 מעשה, ואפילו על רגבי אדמה, מיד יקרא כסיל.
אותנו חז"ל, שאין דבר טוב יוצא ממילים רעות שתאמר על  מלמדים

חברך או על מעשה שהוא עשה. לעולם לא תרוויח מזה, ולעולם לא 
תצליח בזכות זה יותר. ההישג היחיד שתזכה לו הוא: להגיע לתואר 

 הנכסף כל כך "כסיל".
אם ראית חבר שיודע באופן קבוע להסביר לך עד כמה העולם רע, 

כמה החבר המשותף שלכם, או העובד בחברה, או גבאי בית או עד 
הכנסת עשו את מה שעשו רק מתוך אינטרס אישי, ורק בגלל 
סיבות חיצוניות וצדדיות, ושלא אכפת לו באמת מהחברות, 
 מהחברה, או מבית הכנסת, תדע שמולך עומד 'כסיל', תדע

  
 
 
 
צרים, דע לך רעים, בוטים, ומונעים על ידי אנשים בעלי אינטרסים  

 שאתה בדרך להיות הכסיל הבא חלילה.
 הקשר בין כסיל למי שמוציא את דיבתם של חבריו רעה? מה

 האדם הביקורתי הזה זוכה לתואר המפוקפק כל כך? למה
 לכך פשוטה ונוקבת: התשובה

גורם לאדם לדבר רע על חבר? העין הרעה שלו הגורמת לו לפרש  מה

 שמולך עומד אדם שמומלץ להתרחק ממנו עד שיחזור למוטב.
נוספים נראים לך מיום ליום אתה מרגיש על עצמך, שדברים  אם

רעים, בוטים, ומונעים על ידי אנשים בעלי אינטרסים צרים, דע לך 
 שאתה בדרך להיות הכסיל הבא חלילה.

 הקשר בין כסיל למי שמוציא את דיבתם של חבריו רעה? מה
 האדם הביקורתי הזה זוכה לתואר המפוקפק כל כך? למה

 לכך פשוטה ונוקבת: התשובה
לדבר רע על חבר? העין הרעה שלו הגורמת לו לפרש גורם לאדם  מה

כל דבר בצורה שלילית. מה גורם לו לכזו עין? הלב הרע השוכן בקרבו. 
הלב הזה גורם לו לראות כל דבר בצורה שלילית, ולפרש אותו בצורה 

 רעה.
הוא לא נקרא 'כסיל', הוא זוכה לתואר הזה רק כאשר הוא  ועדיין

 , ולמה?מדבר על כך עם אנשים אחרים
כי מה שגורם לו לדבר על כך עם אחרים הוא רצונו להיות שווה 
יותר, מוצלח יותר וטוב יותר. הוא לא רוצה לעבוד קשה בכדי 
שיכבדו אותו, הוא לא רוצה להשקיע יותר בלימודים ובמעשים, 
הוא מעדיף להוריד את האחרים ולדבר בהם סרה, ובזכות זה לקבל 

 חס לאחרים.יחס של אדם טוב ומיוחד ביי
 כך הוא 'כסיל'! על

המחשבה שאם הוא ידבר רע על אחרים הוא יזכה לכבוד גדול  עצם
 יותר מזכה אותו בתואר המפוקפק 'כסיל'.

כל, משום ש"חן וכבוד יתן ה'", וממעשה רע לעולם לא יצמיח  ראשית
הקדוש ברוך הוא טוב לאדם. ושנית, גם האנשים הסובבים אותו, 

מדבר רע על אחרים, יבינו שאין ערך ומשקל  שיתרגלו להכיר אותו
למילותיו, אין ליחס הרבה מחשבה לטרדותיו, ומיום ליום יתייחסו אליו 

 קנאי, טרדן, ובמילה אחת "כסיל"... כאל בעייתי, 
 לילדים שלנו... ובקשר
שגדלים בבית בהם הם זוכים לראות את ההורים מתלוננים יום  ילדים

החברים, הפוליטיקאים, העולם, ומי ולילה על המשפחה, השכנים, 
לא... רגילים כבר משחר ינקותם לראות את העולם צבוע בשחור 
ומלא מהמורות. הם ימשיכו את המסורת, ויפתחו את משפחת "כסיל" 

 לתפארת.
ילדים הגדלים בבית בו שומעים את ההורים מודים זה לזה על 

של הדברים הטובים והכוונות הנאצלות, מתפעלים מפעילותם 
הסובבים אותם, מפרשים לטובה את כל כוונות בני המשפחה 
והחברים. ילדים כאלה, יראו כל דבר בעין טובה, יפרשנו כל דבר 
לטוב, יקבלו ממילא גם 'לב טוב', וכל תהלוכותיהם יהיו על דרך 

 הישר והטוב.
כאלה יפרחו ויגדלו לתפארת משפחות ה'חכמה', ולתפארת עם  ילדים

 ישראל.
 וב, לב טוב, ונחת ושלווה אמיתייםט עין בברכת

 מכל יוצאי חלצינו וחלציכם, אמן.
 

 משהו לא מוצא חן בעיניך?
 מאת: הרב אליהו רבי

 

 המשך מהעמוד הקודם
, ובנפשו בגופו שבור החולים מבית יעקב יצא ממושך אשפוז לאחר
 כשאחיו. קדיש עליו שיאמר מי אפילו חלציו מיוצאי לו שאין ביודעו
 קדיש אחריו שיאמר נאמנה לו שיבטיח ממנו ביקש, לבקרו בא הצעיר

 .שלו' יארצייט'ה את וישמור, הראשונה השנה של חודש עשר אחד כל
 בתקווה, כן לו להבטיח הסכים בקושי, ארוכות שנים לו שאיחל האח
 .לגבולם ישובו כבר שבניו יזכה, פקודתו עת שעד
 כאשר, ליוצרו המיוסרת נשמתו את יעקב החזיר, שבועות כמה לאחר
 את עמו וקוראים ידו על עומדים אחיו ידי על שנאספו יהודים מנין
' ר של הוידוי סדר ואף, הוידוי וסדר, שמע פרשיות', הנהוג סדר'ה

 הרב דאג הלוויה סיום עם. שמים מלכות עול קבלת וסדר, גאון ניסים
, אצלו נמצאת רכושו אודות כתב שאביהם שהצוואה לבנים להודיע

 קדיש ואמרו והתפללו אבלות הלכות ששמרו אלו עבור מיועדת והיא
 שלא הבנים ארבעת וכל, שלה את עשתה הידיעה. נשמתו לעילוי
 ואף אבלות הלכות את קיימו, בירושה חלקם את להפסיד חפצו

 .יום בכל קדיש ואמרו התפללו
 שבח דברי כמה ולאחר, האבלים לבית הרב עלה, השבעה ימי בסיום

 מה את להקריא והחל הצוואה את בפניהם פתח, המנוח אביהם על
 אליו שישובו אליהם מתחנן אביהם דבריו בראשית. אביהם שכתב

, למיתה אדם סוף שהרי, ומצוות תורה ישמרו, שבשמים ולאביהם
 .מעשיו כל על וחשבון דין לתת ועליו
 כל הבנים ארבעת כאשר, הרכוש חלוקת אודות האב כתב מכן לאחר
 סכום עם, נוסף אחד ק'צ, בחייו להן שהכין מכובד ק'צ יקבל אחד

 עתה לעת, רכושו שאר ואילו, הרב עיני ראות כפי לצדקה ינתן, מכובד
 את שיפענח הראשון, נין או, נכד, בן, מזרעו מי אלא, יחולק לא הוא

 ברכוש זכה שלא עוד וכל, בכל שיזכה, אביהם להם שרמז הסימנים
 וחצרו ביתו את להשכיר או למכור אוסר הוא, חלציו מיוצאי אחד זה
 .רכושו שאר וכל

 ולא, אביהם להם שכתב הסימנים' פיצוח'ב כוחם את ניסו הבנים
 וזכרוהו כולם קראו והסימנים הסתרים כתב את. דבר להבין הצליחו

 מקצוע בעלי ואף ידידיהם של עזרתם את ביקשו הם, פה בעל
 נראה כשהיה גם. ולהתקדם למצוא הצליח לא מהם ואחד, בתחום

 למבוי הגיעו שוב שלאחריו ברמז, קדימה צעדים מספר שהתקדמו
 .סתום

 עלו להם מצפה לא שכבר הגדולה הירושה אודות יאוש מחשבות
 ואין, מהם מתרחקת והעצומה הגדולה הזכיה את ראו הם, לבנים
 בתקוה' הרשע מקום'ל לפנות ניסה מאחים אחד. לעשות מה בידם

', חילוני רקע על אפליה' שום כאן היה ולא היות אך, לטובתו שיפסקו
 אותם החליטו, סתרים וכתב חידה לפתרון אפשרון חוסר רק אלא

 שנכתב ממה ולשנות להתערבות מספקת עילה כאן שאין שופטים
 .בצוואה

, ובא קרב השני היארצייט, לה ועברה חלפה יעקב על האבל שנת
 את ולירש החידה את לפתור הצליח חלציו מיוצאי אחד לא אף ועדיין

  
 
 
 
 כאשר, מלחמה אחרי במלחמה יצרו את ולנצח להתגבר יוצרו זיכהו 

 שעמדו סבו של דמעותיו היו, היצר במלחמת מהצלחותיו נכבד חלק
 .וסיוע לעזר לו

 בישיבה ללמוד החל הוא, ועוז שאת ביתר החדשה בדרכו המשיך יריב
 לו והיתה, מצוותיה וקיום בלימודה לתורה התחבר, תשובה לבעלי
 עם תוכן חיי לחיות, לאמת להגיע שזכה, הימים כל מיוחדת שמחה
 .אשפתות כחתולת ולא, מיוחד סיפוק
 קבוע כל' בסוגית ועסק בישיבה ללמוד זכה כשיריב הימים באחד

 הסתרים כתב'מ שורה בזכרונו עלה לפתע', מחצה על כמחצה
 בליבו וחשב, סבו של הענקית ירושתו עבר אל המוביל', והסימנים

 שככל...', הקבוע ברוחב' המשפט את להבין ניתן הסוגיה יסוד פי שעל
 בני כל אותו הדבר מוטמן בו, הלזה המקום שבאמצע, כוונתו הנראה

 .השנים כל מחפשים המשפחה
 שבניו רצה לא, פיקח יהודי שהיה שסבו, יריב הבין הדברים מתוך
 שאף בוודאי כן ועל, בכספו יזכו ומצוות תורה שומרי שאינם ונכדיו
 לתלמיד הסימנים עם לילך חשב ולכך, לתורה קשורים הרמזים שאר
 חכם תלמיד אותו. סבו לירושת להגיע לו לעזור יוכל אולי, מופלג חכם

 אלא, נוספים רבים רמזים לפענח הצליח אכן, אליו פנה שיריב
 התקשה הוא', במקורו נמצא היין מקום' נאמר בו, האחרון שברמז
 .הכותב של דעתו לסוף לירד הצליח ולא, מעט
 מחפשים הם אותו הדבר הנראה שככל, היתה הדברים ומסקנת היות
 החדר אותו קירות על ודפק יריב הלך, בבית מסוים בחדר להיות אמור

 שאינם בלאטות אחר חיפש, חלול מקום שם יש אם להרגיש
 מאוד מאוכזב. דבר מצא לא אך, חלל תחתיהם שיש או, מחוברות
 שתוך דשמיא לסייעתא זכה ושוב, לתלמודו יריב חזר חיפושו מכשלון

 אודות, ('ב' )כ בתרא בבא במסכת המשנה את ללמוד התחיל מה זמן
 על הכוונה' היין מקום'ש הבין ולפתע, יין של אוצר תחת חנות פתיחת
 .היין של במקורו נמצא, מחפש הוא שאותו שהאוצר, אוצר

, רעיונו את לו וסיפר מופלג חכם תלמיד לאותו התקשר כשיריב
 רק זה, כעת לך שחסר מה, כן אם, לו ואמר חכם התלמיד המשיך
 שראוי כפי, י"עפרש תרגום ואחד מקרא שנים הפרשה את ללמוד

 באותו לחפש לך יש היכן היטב תבין כבר לימודך ולאחר, לנהוג ש"ליר
 .מקום

 מקרא שנים הפרשה לימוד את סיים כשיריב, קודש שבת של בבוקרו
 הדברים מתוך והבין מיוחדת להערה זכה, י"עפרש תרגום ואחד
 .סבו של בביתו מסויים חדר אותו אמצע בעומק לחפור שעליו

, סבו בית אל יריב יצא, הבדלה לאחר קצר זמן, קודש שבת במוצאי
 במקום חופר הוא שאכן מרגיש כשהוא, המדויק במקום לחפור והחל
 קלה העמקה ולאחר, חפורה כבר היתה שהאדמה משום זאת, הנכון
 של ידו בכתב מכתב מונח היה בה קטנה תיבה מצא, החפירה של
 .סבו

 ומצא, המעטפה את יריב פתח, מהחפירה ובוץ בחול מלאות כשידיו
 שמצא, היקר נכדי או בני אל, במילים הנפתח, סבו שכתב מכתב בו
 צערו את הסב מגולל בו, והתורה האמונה חיק אל חזרה דרכו את
 על וִשמחה, המצוות וקיום התורה דרך את שעזבו בניו על הרב

 של ובסיומו, הנכונה ולמסילה לדרך לשוב זכה זה במכתב שהמחזיק

 עצי בוסתן עם הגדולה החצר הזמן במשך. הרב ורכושו כספו כל 
 לנבול החלו, טיפול ללא ואף השקיה ללא, שוממים שעמדו הפרי

 .ולהתקלקל
 השפעתם את לראות החלו, יעקב של לפטירתו שנים שלוש כשמלאו

 עליו נחה, מנכדיו אחד, כשיריב, זרעו אודות' לה ובכיו תפילותיו של
 .באמת' ה עובד ולהיות שלימה בתשובה לחזור והחליט' ה רוח
זאת  בכל אבל, מאוד קשות תקופות לו היו, ליריב השינוי היה קל לא

 כאשר, מלחמה אחרי במלחמה יצרו את ולנצח להתגבר יוצרו זיכהו
 שעמדו סבו של דמעותיו היו, היצר במלחמת מהצלחותיו נכבד חלק

 .וסיוע לעזר לו
 בישיבה ללמוד החל הוא, ועוז שאת ביתר החדשה בדרכו המשיך יריב

 לו והיתה, מצוותיה וקיום בלימודה לתורה התחבר, תשובה לבעלי
 עם תוכן חיי לחיות, לאמת להגיע שזכה, הימים כל מיוחדת שמחה
 .אשפתות כחתולת ולא, מיוחד סיפוק
 קבוע כל' בסוגית ועסק בישיבה ללמוד זכה כשיריב הימים באחד

 הסתרים כתב'מ שורה בזכרונו עלה לפתע', מחצה על כמחצה
 בליבו וחשב, סבו של הענקית ירושתו עבר אל המוביל', והסימנים

 שככל...', הקבוע ברוחב' המשפט את להבין ניתן הסוגיה יסוד פי שעל
 בני כל אותו הדבר מוטמן בו, הלזה המקום שבאמצע, כוונתו הנראה

 .השנים כל מחפשים המשפחה
 שבניו רצה לא, פיקח יהודי שהיה שסבו, יריב הבין הדברים מתוך
 שאף בוודאי כן ועל, בכספו יזכו ומצוות תורה שומרי שאינם ונכדיו
 לתלמיד הסימנים עם לילך חשב ולכך, לתורה קשורים הרמזים שאר
 חכם תלמיד אותו. סבו לירושת להגיע לו לעזור יוכל אולי, מופלג חכם

 אלא, נוספים רבים רמזים לפענח הצליח אכן, אליו פנה שיריב
 התקשה הוא', במקורו נמצא היין מקום' נאמר בו, האחרון שברמז
 .הכותב של דעתו לסוף לירד הצליח ולא, מעט
 מחפשים הם אותו הדבר הנראה שככל, היתה הדברים ומסקנת היות
 החדר אותו קירות על ודפק יריב הלך, בבית מסוים בחדר להיות אמור

 שאינם בלאטות אחר חיפש, חלול מקום שם יש אם להרגיש
 מאוד מאוכזב. דבר מצא לא אך, חלל תחתיהם שיש או, מחוברות
 שתוך דשמיא לסייעתא זכה ושוב, לתלמודו יריב חזר חיפושו מכשלון

 אודות, ('ב' )כ בתרא בבא במסכת המשנה את ללמוד התחיל מה זמן
 על הכוונה' היין מקום'ש הבין ולפתע, יין של אוצר תחת חנות פתיחת
 .היין של במקורו נמצא, מחפש הוא שאותו שהאוצר, אוצר

, רעיונו את לו וסיפר מופלג חכם תלמיד לאותו התקשר כשיריב
 רק זה, כעת לך שחסר מה, כן אם, לו ואמר חכם התלמיד המשיך
 שראוי כפי, י"עפרש תרגום ואחד מקרא שנים הפרשה את ללמוד

 באותו לחפש לך יש היכן היטב תבין כבר לימודך ולאחר, לנהוג ש"ליר
 .מקום

 מקרא שנים הפרשה לימוד את סיים כשיריב, קודש שבת של בבוקרו
 הדברים מתוך והבין מיוחדת להערה זכה, י"עפרש תרגום ואחד
 .סבו של בביתו מסויים חדר אותו אמצע בעומק לחפור שעליו

 
 
 

 של ובסיומו, הנכונה ולמסילה לדרך לשוב זכה זה במכתב שהמחזיק
 ושאר והחצר הבית של הגדולה בירושה שזכה לו מאשר הוא המכתב

 .א"שליט הרב לידי זה מכתב יראה כאשר וזאת, הרכוש כל
 ימים ותוך, א"שליט הרב של לביתו יריב נכנס הערב באותו עוד

 כל לו שהמתינה הגדולה בירושה הזכיה של הענין את הסדירו ספורים
 .הימים
 בירושה זכייתו שכל, לשמוע רצה שרק מי לכל יריב סיפר תמיד

, ה"רפ' סי ח"אור ע"בשו ההלכה את שקיים בזכות רק, היה הגדולה
 וכפי, תרגום ואחד מקרא שנים הפרשה את ללמוד החיוב אודות

 . שניהם לומד שמים שיראי', ב בסעיף שנכתב

 

, סבו בית אל יריב יצא, הבדלה לאחר קצר זמן, קודש שבת במוצאי
 במקום חופר הוא שאכן מרגיש כשהוא, המדויק במקום לחפור והחל
 קלה העמקה ולאחר, חפורה כבר היתה שהאדמה משום זאת, הנכון
 של ידו בכתב מכתב מונח היה בה קטנה תיבה מצא, החפירה של
 .סבו

 ומצא, המעטפה את יריב פתח, מהחפירה ובוץ בחול מלאות כשידיו
 שמצא, היקר נכדי או בני אל, במילים הנפתח, סבו שכתב מכתב בו
 צערו את הסב מגולל בו, והתורה האמונה חיק אל חזרה דרכו את
 על וִשמחה, המצוות וקיום התורה דרך את שעזבו בניו על הרב

 של ובסיומו, הנכונה ולמסילה לדרך לשוב זכה זה במכתב שהמחזיק
 ושאר והחצר הבית של הגדולה בירושה שזכה לו מאשר הוא המכתב

 .א"שליט הרב לידי זה מכתב יראה כאשר וזאת, הרכוש כל
 ימים ותוך, א"שליט הרב של לביתו יריב נכנס הערב באותו עוד

 כל לו שהמתינה הגדולה בירושה הזכיה של הענין את הסדירו ספורים
 .הימים
 בירושה זכייתו שכל, לשמוע רצה שרק מי לכל יריב סיפר תמיד

, ה"רפ' סי ח"אור ע"בשו ההלכה את שקיים בזכות רק, היה הגדולה
 וכפי, תרגום ואחד מקרא שנים הפרשה את ללמוד החיוב אודות

 . שניהם לומד שמים שיראי', ב בסעיף שנכתב
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 בגנות מאוד חזקים לקחים של בסביבה נמצאים אנחנו

 .הרע לשון ובאיסור
 שדיברה הנביאה מרים על למדנו הקודמת הפרשה בסוף
 על לומדים אנו בפרשתנו, ונענשה-רבינו משה בגנות

, נענשו הם איך ואוהו-ישראל ארץ בגנות שדברו המרגלים
 משה על וחולק שמדבר קרח על נלמד הבאה ובפרשה

 .תחתית לשאול הגיע ובכלל-רבינו
 .הנושא את ללבן קצת, לנו וחובה כדאי
, הלשון חטא ורעת חומרת את בשרו על חווה שלא אחד אין

 אחד מדיבור יוצא רוע כמה הרגיש והוא עליו שדיברו הכוונה
 חכמינו את הבין הוא אז וכמה, פה פליטת ואפילו אם זה

 .הרע הלשון בגנות שהאריכו לברכה זכרונם
 גדול לצער וגרם הרע לשון דיבר שלא אחד גם אין ולצערינו

 ...לזולת מאוד
 זה כמה יודעים כולנו מחד, מאוד גדול קונפליקט כאן יש אז

 על להתגבר מצליחים לא כולנו ומאידך, רע זה וכמה חמור
 .זה
 המלך שדוד אלה מאותם להיות נצליח איך? הפתרון מה אז

ים אֵֹהב ָיִמים ִלְראֹות " אומר עליהם: ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחי ִ
ר ִמְרָמה טֹוב2 ב ֵ ָפֶתיָך ִמד ַ  ?"ְנצֹר ְלׁשֹוְנָך ֵמָרע ו ש ְ
, לבעיה שורשי פתרון ויש נקודתי פתרון שיש רפואה בכל כמו
 .כך זה המוסר ובעבודת המצוות בקיום גם
 את ללמוד חובתנו הרע לשון מאיסור להינצל כדי, ראשית אז

 טוב לדעת כדי-ודקדוקיה פרטיה כל על הרע לשון הלכות
 .ההלכות כל את
 !נקודתי פתרון זה אבל

 הרבה כמובן אבל מועיל יותר הרבה הוא השורשי הפתרון
 .קשה יותר

, לנחש ואומרות החיות כל באות לבוא שלעתיד כתוב בגמרא
 נהנה אתה מה, לך יש הנאה מה אתה ואוכל דורס ארי

 ?באוכל טעם לך כשאין וחיות אדם בני להקיש
 לשון שבעל כמו? הלשון לבעל יתרון מה, הנחש להם עונה
 .אני גם כך, מדבר הוא זאת ובכל הנאה לו אין הרע
 נתמקד, אלו ל"חז בדברי הסבר שטעונות נקודות הרבה יש

 .ביותר בקשה
 בעלי כל וכי, הלשון לבעל יתרון מה הנחש שטוען זה מה

 הנאה להם יש, פתאום מה ?!סתם מדברים הרע הלשון
, בחיים פעם] לנו כשיוצא עצמינו את נשאל! מהדיבור עצומה
 בכל, כיף מאוד זה?! סתם זה וכי, הרע לשון לדבר![ אמנם
 הנחש שטוען זה מה אז, מדברים למה סיבה יש לגופו מקרה

 ?הלשון לבעל יתרון מה
 מגלים, לעומק לגופו מקרה כל כשמנתחים, הוא והביאור

 !!!הרע לשון שמדבר מי סובל וכמה מסכן כמה
 הוא דקות כמה אחרי, בזמן לתפילה מגיע אדם: דוגמא נקח
, שמדבר אדם רואה הוא כך אחר, באיחור שמגיע אדם רואה
 ולסיום, במהירות עמידה שמתפלל אדם רואה הוא כך אחר

 ...הכנסת בבית בנייד מדבר אדם הוא רואה
 לכל ראה שהוא מה את לקטר ומתחיל מהתפילה יוצא הוא

 ...העולם
 לדבר מתבייש לא ולוי טייס, כמו מתפלל שמעון איחר, ראובן
 ..'.ה בבית בנייד
 הרע! לשון מדבר של סטנדרטי מקרה הנה
 ברמה מסכן אדם מגלים, הזה באדם התבוננות קצת עם

 !לאומית
 

 .הסיפור
 זוכה הוא-מבסוט בעולם הכי הוא, מוקדם לתפילה בא הוא

 .ובכוונה בשלמות תפילה להתפלל
 הוא כי מדבר ומי מאחר מי יראה שהוא סיבה אין למעשה

 שהסיכוי כך, המתפללים על לפקח ולא להתפלל הגיע
 .אפסי הוא ראה שחברו מה את יראה שהוא
 מחייך הוא, שאיחר מישהו רואה שהוא נגיד, הלאה נמשיך
 בטח, זה איזה עם קדוש עם ישראל מה תראה, ואומר בלבו

, בכה הילדים אחד הלילה שכל או מאוחר ישן הוא אתמול

 בדבר הדעת חוסר היא, בה לחלות יכול שאדם ביותר הקשה המחלה
 סיכוי ישנו, מחלתו אודות יודע החולה אם, הגוף במחלות. מחלתו
 אבל. הרפואות מבעל רחמים ויבקש לרופאים ילך, במחלתו שיטפל

 עליו מעלילים שכולם חושב הוא, למחלתו מודע אינו החולה אם
 הוא עבורו המסוכנים מהדברים, ילך לא הוא לרופאים, חולה שהוא

 עליו יכבד אשר עד, הרחמים מבעל רחמים יבקש לא ואף, יזהר לא
 .להצלתו גלוי נס ויצטרך, החולי

, הוא חמור שאסון וכמה כמה אחת על, הגוף בחולי המצב כך אם
 אדם של שדעתו אמרו ל"חז. ומתדרדר יורד שהוא יודע לא שאדם
 כל על רובצת וכבדה גדולה אחריות כן ועל, סביבתו אחר נמשכת

 איזה אחר, שייך הוא ציבור לאיזה ולראות לבדוק, למשש, אדם
 והסביבה הציבור בו במקום להיות להשתדל, נמשך הוא סביבה
, בתורה ועמלים במצוות מדקדקים, יותר עוד טובים, ממנו חזקים
 הזמן במשך, ממנו חלשה או רעה סביבתו חלילה אם, יבדוק לא שאם
, החדש ומצבו ירידתו את ירגיש לא וכבר, סביבתו אחר יָמשך הוא

 המדורדר הרוחני מצבו את יגלה שכאשר עד, ודרדורו בירידתו וימשיך
 קשת כמטחווי הרחק אלא, המצוות בקיום עמו בל שליבו, והרדוד

 לעמוד ויתחיל שיתעורר כדי גלוי נס יצטרך, קדושה של דבר מכל
 להשפעת חשש שלא מאלו אחד. הקודמת לדרגתו חזרה ולעלות
 נישואיו שנות בתחילת נאמן, יעקב היה, וסביבתו מגוריו ממקום
 באותו דירה ברכישת הכלכלי הקושי מחמת אך, תורה במקום התגורר
 הוא עוד שכל גם מה. יותר חלש במקום להתגורר הלך, המקום
 אחד היה הוא, מיוחד מעמד שם לו היה לא, תורה במקום התגורר
 חשב ולא, התורה אחר כך כל נמשך לא שליבו ובמיוחד, רבים מתוך
 אחר חיפש אלא, תורה של בעמלה להתחזק בנפשו עצות לשית
, החדש במקומו להתגורר עבר וכאשר, בהם לעסוק אחרים דברים
 לימודיו', רב חצי'ל נחשב היה כבר הוא המקום אנשי לשאר ביחס

', גמ בדף הבנה יכולת לו הקנו בכולל שנים כמה ואף בישיבה
 נרחבת ידיעה, במשניות' האבל בית'ב שיעור למסור אפשרות

 שכניו שכלפי כך, רבים הלכות פסקי ואף, שבוע לפרשת' וורטים'ב
 .מכובד מעמד לו היה', עמרצים'ה
 להתגורר לו שעדיף ימים באותם חשב הוא הילדים חינוך בעבור גם

 במקום מתגורר היה שאילו עצמו את משכנע כשהוא. במקומו
 צפוף קטן בית רק לרכוש יכול היה לרשותו שעמד בממון הרי, התורה
 ואילו. ולחינוכם לילדים להזיק יכול זה כמה עד יודע ומי, ופשוט
 פרי עצי בוסתן, ענקית חצר עם מרווח בית לו היה, החדש במקומו
 לצטט לו היה נעים, בהם שהיה המיוחד שבאויר, נעימים ריחות מדיפי

 שדעתו כשהרגיש, אדם של דעתו מרחיבה נאה שדירה ל"חז דברי את
 לתורה בניו את בשמחה לגדל יוכל, קיוה כך, זה ובביתו, מרוחבת היה

 .טובים ומעשים וחופה
 הרוחני מצבו על שומר שהוא לעצמו בטוח יעקב היה השנים במשך
 שאדם, ברוחניות הגדול היסוד ממנו נשכח מה משום. ימימה מימים
 ועולה עמל שהוא או אלא, אחת בדרגה עומד הזמן שכל מלאך אינו

 ירידת' של המציאות גם. יורד שהוא בהכרח, עולה אינו ואם, בדרגתו
 נשכחה, מההורים פחותה בדרגה הם הילדים כלל שבדרך', הדורות
 ילדיו, מאביו פחות שהוא שלמרות והאמין קיוה ליבו בסתר. ממנו

 וקיום באמונתם חזקים יותר קצת אפילו או כמותו יהיו המוצלחים
 .והמצוות התורה את הבא לדור ינחילו ואף, מצוות

 שעליו ענין או מנהג מצוה לעצמם הלוקחים רבים אנשים של כמנהגם
 בכל'. הערבה חבטת' מצות עם כן נהג יעקב גם, מאוד מקפידים הם

 יעקב היה' סוכות המועד חול' של האחרונים בימים, ושנה שנה
 קוטף, ונאות גדולות ערבות גדלים בו מים מקוה או נחל אחר מחפש
 הערבה חבטת מנהג את מקיים ובהם, גדולות' מורביות' כמה מהם

, החשובים ממצוותיו אחת שזו כולם ידעו שכונתו בכל. רב בהידור
 .וממון זמן של רבה בהשקעה כרוך כשזה גם, מאוד מהדר הוא בהם
 עבור' מצוה הכשר' רק עבורו היה הערבה חבטת מנהג, מזאת יתרה

 שכפי, החבוטים הערבה עלי את ולשמר לאסוף הגדולה המצוה
 צרה מכל להנצל מאוד עד גדולה סגולה בשמירתם יש, בעבר ששמע
 בביתו החבוטות הערבות עלי כל את שמר כן ועל, ומחלה נגע, וצוקה
 .כיבוד של אפשרויות מיני בכל לכבודם ודאג, ומיוחד נאה בכלי
 הרב ולצערו, מקומם אנשי עם בשכנותם הסתפקו לא, שגדלו בניו

 ואף ושיגם משיחם ולמדו, התגוררו בו המקום אנשי עם התערבו
 אורחותיהם בכל אחריהם נמשכו הזמן ובמשך, ממעשיהם

 אשר עד, ומצוות תורה עול של איטית פריקה שכללה, והנהגותיהם
, ויתרו לא בניו ארבעת כל אחד דבר על. ומצוות תורה לשמור הפסיקו

 עלי כמה ממנו ולבקש, הסוכות חג ימי לאחר בתקופה אליו לבוא
 .לשמירה להם שיהיו, ערבה
 גלויי שהלכו בניו. בדרכו הרחיק שהוא יעקב הבין כבר תקופה באותה
 כתמרור עבורו היוו, המקום בני של השני מהדור אחרים כרבים, ראש

 היה הוא. ישורנו מי ואחריתה, למו כסל היתה שדרכו חריפה אזהרה
 להתגורר, אחורנית הגלגל את להחזיר בכדי לו שיש מה כל את נותן

. המצוות וקיום התורה בדרך ימשיכו ושבניו, ופשוטה קטנה בדירה
 אלא, דעתו את הרחיבה שלא בלבד זו לא הנאה שדירתו גילה הוא

 .ומשפחתו וביתו דעתו את החריבה
 אוריש למי, בליבו חושב היה, בעסקיו כסף ועוד עוד צבר שיעקב ככל
ני האם, הרב כספי כל את  כדי, המצוות וקיום מהתורה הרחוקים לב ָ

 ואחרים כאלו כואבות מחשבות. זה בכסף שבת יחללו שחלילה
  
 
 
 

 בהם והיקרים המיוחדים השיש אבני את וראה הביט שיעקב פעם בכל
 השיש אבני שתמורת ביודעו, מכאב נקרע היה ליבו, מרוצף היה ביתו
 אביהם את שראו בניו. ותורתו' מה בניו את וניתק קרע הוא הללו

 בריהוט, שבבית וקרמיקה בשיש רב וממון זמן ומשקיע מתעסק

 חידות
וירא  כשר יהודיכיצד יתכן,  .1

חול   ביום ביתו את בנהשמים, 
י פרט שטחי, בהפרט מכספו

  בכלאותו קנה כדת וכדין,  ו
ר איסו בבנינוזאת עבר 

ן בזמ אף הנוהגדאורייתא ]
 ה[?זה
 לכבד ענין שיש מצינו היכן .2

 ?גדול אדם של גיס
 נקראת מצוה של ברכה כל .3
 'מצוה' איזו '.המצוות ברכת'

 שלפניה שהברכה יתכן, בפרשתינו
 ?'המצוות ברכת' אינה

 

תשובה מדוייקת עם מקור יש לשלוח 
 33-22-55-899לפקס 

 או למייל בכתובת:

info@haravrabi.co.il 
 ולציין עבור 13:33עד יום ראשון בשעה: 

חידות העלון דעת זקנים, פרס יוגרל בין 
 הפותרים נכון

 תשובות לחידות משבוע שעבר
 בהם מקילי תפלה מהלכות הלכה איזה ש.

 תורה? לומדי על למתפלל
 כשהוא, "איתא א"ס ו"צ' סי ח"או ע"בשות. 

 מכתבי ספר ולא תפילין בידו יאחוז לא, מתפלל
  שנוהגין ומה, "ב"בסק שם ז"הט וכתב". הקודש

השבת ]למנהג  ביום ת"הס בידו מחזיק ץ"שהש
 דברים, נראה  ושאר פורקן יקום ואומר, האשכנזים[

 תורה לומדי על להתפלל אז ץ"הש  שכוונת כיון לי
 הוה, בידו ת"הס  מחזיק כ"וע, פורקן יקום בנוסח

 ".בזמנו לולב כמו
 השלמת וחיוב, הלל אמרו שלא ציבור יתכן היאך .ש

 מדובר? ח"ר באיזה תלוי יהא היחיד על ההלל
' )סי ב"במ וכמבואר, טבת ח"בר, היא התשובהת. 
 ח"ובר, האבל בבית הלל אומרים  אין, "כ("סק א"קל

 כ"אח  כשהולך אפילו, האבל בבית כשמתפלל
, ההלל את שגומרים ובחנוכה. לאמרו צ"א, לביתו

 האבל דבבית מבואר". בביתו כ"אח  לאמרו צריך
 חדשים שבשאר  אף, ח"בר הלל שם אומרים שאין

  אינו ח"בר שההלל משום, בביתו כ"אח להשלים צ"א
 להשלים צריך טבת ח"בר מ"מ, המנהג מצד אלא

 ההלל שחיוב, חנוכה כ"ג מחמת שהוא, כ"אח ההלל
 הדין. מן אלא, המנהג מצד אינו בו
, בשנה ימים' ד נוהגת ד"יור מדיני הלכה איזו .ש

 ?'תורה מתן'מ כתוצאה
', ט"יו בערב דם הקזת' באיסור הוא המדובר ת.

 מעלי אכולהו רבנן וגזרו', "ב  ט"קכ בשבת' כדאי
 זיקא ביה דנפיק,  דעצרת ט"יו משום טבא יומא

 טבח  הוה תורה ישראל קבלו לא דאי, טבוח ושמיה
, ח"תס' סי א"ברמ ונפסק". ולדמייהו לבשרייהו להו

 שביעי של פסח. מערב חוץ ט"יו ונוהג בכל
 

מכיר את 
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 ?!הלשון לבעל יתרון מה, הנחש שטוען מה וזה
 ?ולמה

 של הרוע את לספר רגעית הנאה למדבר שיש נכון זה כי
 ...מדבר היה לא הוא אחרת, השני
 שמים וירא תורה-בן אבל, אדם אותו את נצייר בא אבל

 את רואה הוא איך טובות, מידות בנפשו לקנות שהצליח
 .הסיפור

 זוכה הוא-מבסוט בעולם הכי הוא, מוקדם לתפילה בא הוא
 .ובכוונה בשלמות תפילה להתפלל
 הוא כי מדבר ומי מאחר מי יראה שהוא סיבה אין למעשה

 שהסיכוי כך, המתפללים על לפקח ולא להתפלל הגיע
 .אפסי הוא ראה שחברו מה את יראה שהוא
 מחייך הוא, שאיחר מישהו רואה שהוא נגיד, הלאה נמשיך
 בטח, זה איזה עם קדוש עם ישראל מה תראה, ואומר בלבו

, בכה הילדים אחד הלילה שכל או מאוחר ישן הוא אתמול
 נפש במסירות לתפילה להגיע מצליח הוא זאת ובכל

 ...זכינו, ישראל עם קדוש עם איזה, ולהתפלל
 לו שהיה בטוח הוא, בתפילה מדבר מישהו רואה הוא, הלאה
 אז. אותה ברר והוא, דחופה בהלכה שאלה או נפש פיקוח
 לו אכפת בתפילה גם, יופי איזה תראה, לעצמו אומר הוא

 .שלו מהרוחניות
, אומר הוא טייס של במהירות מתפלל מישהו רואה וכשהוא

, הכוונות כל את לכוון מהירות בכזו יכול הוא, גאון איזה
 ...חלקו ואשרי אשריו

 .הדרך זה על וכן
 למי, בחיים נחמד יותר למי, הרע לשון של העניין בלי אז

, השני שלאדם ברור, קיים לא לב בהתקף לחלות הסיכוי
 !וורוד הכל נחמד הכל טוב הכל אצלו
 התועלת מה, הלשון לבעל יתרון מה, הנחש שטוען מה זה

 שסובל מי הרי, השני אצל הרע את רק שרואה חיים מניהול
 ...בעצמו המדבר זה הראשון מזה
 להיות ללמוד, הלשון בחטא השרשיים והתיקון העבודה זה
 .דבר כל על טובה בעיין להסתכל ללמוד, טוב

 כשמישהו, הרע ללשון קשר בלי לחיים טיפ זה ולמעשה
 במקרה ולהתעצבן לו לצפור יכול אתה, בכביש אותך עוקף
 אבל. הגרוע במקרה חוזרת בעקיפה עצמך את ולסכן, הטוב
 לו ומאחל, לעצמך מחייך אתה, טוב להיות לומד אתה אם

 ...המקצועית העקיפה על לו מפרגן ואפילו, טובה נסיעה
 הם טובה להם שכשעושים כאלה יש, החברה בחיי גם

 אישית טובה לא זה למה לעצמם ומסבירים אותה מגמדים
 ...אגב דרך רק הם אלא אליהם

 כמה לעצמך שתסביר ככל להפך, התועלת ומה הרווח מה
 .טוב יותר תרגיש אישי באופן אליך כיוון הוא
 מה כל אומר הוא מה רע אורח, אומרת שהגמרא מה וזה

 אומר טוב ואורח, בשבילו אלא עשה לא הבית בעל שעשה
 .עשה הוא בשבילי הבית בעל שעשה מה כל

ולראות את הטוב העבודה הרצינית היא ללמוד להיות טוב 
 בשני, זה התיקון הגדול וזה הזכות הגדולה.
 וזה התפילה שתיקן רבי אלימלך מליז'נסק:

 ולא חברינו מעלת אחד כל שנראה, תן בליבנו, אדרבא
 והרצוי בדך הישר חבירו את אחד כל [וננהיג] ונדבר חסרונן,
 חבירו על מאחד ,שום שנאה בלבנו יעלה ואללפנך. 
לפניך,  וידוע גלוי כאשר אליך, באהבה אותנו ותחזק. חלילה
 אליך. אמן ואמן. רוח נחת הכל שיהא

 

 ?מה יתרון
 מאת: רבי ניר ברי

 

 כבוד הספרים – סיפור לשבת
 מאת: הרב מ.ז. קולמן

 
 

 

 .בראשו לו עלו רבות פעמים
 בהם והיקרים המיוחדים השיש אבני את וראה הביט שיעקב פעם בכל
 השיש אבני שתמורת ביודעו, מכאב נקרע היה ליבו, מרוצף היה ביתו
 אביהם את שראו בניו. ותורתו' מה בניו את וניתק קרע הוא הללו

 בריהוט, שבבית וקרמיקה בשיש רב וממון זמן ומשקיע מתעסק
 שהשקיע הזמן מעט מול, בבוסתן וטיפול השדה בגינון, המיוחד
, המצוות וקיום התורה למען להפסיד שהסכים והממון התורה בלימוד
 פלא ולא, להוריהם באמת החשובים הדברים הם מה היטב התחנכו

 .זה מחינוך כתוצאה ומתנהגים נראים הם היאך
 ובמהלך, לארץ לחוץ יעקב טס משפחתית שמחה עקב, הימים באחד

 מרשימה דיבור יכולת בעל יהודי דרשן שכנא' לר בסמוך ישב הטיסה
, עצמו אודות לו סיפר הארוכות הטיסה שעות שבמהלך, ומושכת
 לשמירת מסירותו עקב ההם בימים' מחנות'מה הצלתו שמאז

 לשמירת לדאוג עצמו על קיבל הוא, קודש ספרי של קדושתם
 .שביכלתו מה בכל קדושתם
 התורה שומרי את לעורר אוכל היאך, שכנא' ר סיפר, רבות חשבתי
 לראות מחדש הזדעזעתי פעם בכל. הקודש ספרי קדושת על לשמור
 חסים שאינם, תורה לומדי ואפילו, לתורה שייכות להם שיש אנשים

 הם בהם במקומות הספרים את מעמידים כשהם, הספרים כבוד על
 .ולהקרע ליפול יכולים
 כבוד בענין קטן קונטרס וכתבתי רב זמן ישבתי, הענין את לחזק בכדי

 שבזכות, הצלתי נס את באריכות כתבתי כשבראשיתו, הספרים
 נפשי ניסים בניסי, מבזיון הקודש ספרי הצלת בעד נפש שמסרתי

 הספרים כבוד הלכות את הבאתי הקונטרס ובהמשך. לשלל לי ניתנה
 נזהרו כמה עד, ישראל מגדולי מעשים כתבתי ובסיומו, ושמירתם

 .הקדושים הספרים בכבוד
 אני רבות פעמים, קונטרסי כתיבת סיום מאז, וסיפר שכנא' ר המשיך

 בחשיבות התורה לומדי את לעורר מנסה, מקומות מיני בכל מסתובב
 בסייעתא, קונטרסי את הלומדים בפני ומציע, הספרים כבוד שמירת
 ושמעתי, רבים אלפים ממנו להפיץ הצלחתי, השנים במשך דשמיא
 .הקדושים הספרים בכבוד זה בזכות התחזקו שהרבה

, בבקשה לי תאמר, ושאלו, מדבר שכנא' ר מה על כלל הבין לא יעקב
 הלוקח לומד ראיתי לא מעולם הרי, הספרים כבוד על לעורר יש מה
 גם, קדוש בספר חבירו את המכה אחד או, לארץ ומשליכו ספרו את
 תשמיש כל או, עליהם לעלות בכדי קודש בספרי המשתמש אדם לא

 .אחר מבוזה
 נובעים אלו ודבריו זו ששאלתו הבין רגע ותוך, יעקב אל הביט שכנא' ר

 את לשכוח הספיק הוא הנראה שככל, ולומדיה מהתורה מריחוקו
. הקדושות ובישיבות בחיידר, הוריו בבית שקיבל' דינקותא גירסא'ה

 .הספרים קדושת אודות לו להסביר החל כן ועל
 קדוש ספר דין שונה, ליעקב להסביר שכנא' ר החל, בודאי לך כידוע
 להזכר שכנא' ר ניסה... כמו, מצוה תשמיש. מצוה תשמישי משאר

 קיום אחר חבוטה ערבה או, המינים ארבעת כמו, מתאימה בדוגמא
 להשליכה, מלבזותה להמנע שיש היא דינה, הערבה חבטת מנהג

, נפרדת שקית בתוך לפנותה יש אלא, בה שיש הזבל כל עם לאשפה
 מה מלבד, הקודש ספרי אבל. רב בזיון לה יהיה שלא כדי

 כשיש ובמיוחד, קדוש גופם, תורה תלמוד למצוות בהם שמשתמשים
 הספרים בכל לנהוג ואין, גבוהה יותר עוד שקדושתם אזכרות בהם
 .כדת בקבורה אותם גונזים כשבלו אף אלא, כלל בזיון מנהג

 בהניחתם היא, הלומדים ידי על הספרים לביזוי המצויה הדוגמא
 בבזיון יפלו הספרים כל קלה שבנגיעה, וגבוהות גדולות בערמות
, וזלזול בעיה עבורם מהוה, זה באופן הנחתם שעצם גם מה. ארצה
 להבל זמנם את מבטלים, הספרים את הצריכים שאחרים מה מלבד
 .למקומם שבו שלא הספרים אחר בחיפוש וריק
 ספרים כשערימת זה היה. פעם ששמעתי אומלל ביטוי אשכח לא אני

, ולנשקם הספרים את להרים רצו וכולם, לארץ ונפלה התמוטטה
 תבנית היה לא שזה נס איזה, 'ואמר אחד יהודי עמד זמן באותו
 זה, נופלת ביצים תבנית שאילו, הוא שבדבריו העומק כאשר', ביצים

 נופלים קודש שספרי אבל, ומתקלקלים נשברים הביצים, טוב דבר לא
 את לנו שאין מחמת באים אלו כגון ביטויים. נורא פחות זה, לארץ

 נורא כמה, לארץ נופל שספר אסון זה כמה עד הנכונים ההרגשים
 .אחד קודש ספר של ביזויו הוא
 גבי על גמרות שתי הניח יקר שיהודי, שכנא' ר סיפר, ראיתי אמש רק

 מה שכל, עקומה בזוית בנוי שסטנדר יודעים כולם כאשר, הסטנדר
 שיש הפס מחמת נופל שאינו אחד ספר למעט, יפול עליו שמונח
 פעמים, שעליו והרביעי שהשלישי ובודאי, השני הספר ואילו, בשוליו
 אותו ושאלתי אליו ניגשתי. הארץ על ונופלים מחליקים רבות

 את אותו ששאלתי כדי תוך. הספרים לכבוד חושש אינו האם, בעדינות
 בבזיון לארץ ונפלו החליקו הקדושים הספרים, הרב לצערי, שאלתי

 .רב
, סידורו את להגביה שרוצה פעם בכל היאך העת באותה נזכר יעקב
 כמדף שישמשו כדי לפניו ומניחם מהארון ספרים כמה נוטל הוא

 ההיתר וכל, זו בהנהגה איסור שיש לראשונה לו נודע כעת. לסידור
 לו שמותר, ספרים ערימת לפניו ומונחים להתפלל שבא באדם נאמר
 לקחת אבל, מקומו את לו תופסים הם כי, עליהם ספרו את להניח
 .לעשותו ואסור הקודש בספרי זלזול שהוא בודאי, זה לצורך ספרים

  הוא. כמקודם אינם יעקב של שפניו שכנא' ר הבחין הדברים כדי תוך
 
 
 
 
 

 היא, משמר מכל עליו מקפיד שהוא ביותר הגדולות מהמצוות שאחת
 היסס לא הוא לאוספם שבכדי, החבוטים ההערבה עלי שמירת מצות

 שהוא לו מתברר וכעת. הקודש בכתבי בבזיון לנהוג רבות פעמים

 אינו הטיסה שמחמת או, טוב מרגיש הוא אם בעדינות לשאול החל
 ',כואבת יבלת' על' לו דרך' שהוא, שכנא' לר הסביר יעקב. בטוב חש

 היא, משמר מכל עליו מקפיד שהוא ביותר הגדולות מהמצוות שאחת
 היסס לא הוא לאוספם שבכדי, החבוטים ההערבה עלי שמירת מצות

 שהוא לו מתברר וכעת. הקודש בכתבי בבזיון לנהוג רבות פעמים
 על עבר הוא, הטפל את לקיים ובכדי, בעיקר הטפל את החליף
 .העיקר

 לכבוד ידאג אם, טפל ומה עיקר מה יודע שהוא שכעת ניחמו שכנא' ר
 שפגע מה על לכפר מידה כנגד מידה משום בזה שיש בודאי, הספרים

 מבית ביציאתם השנים כשניפרדו. הקדושים הספרים בכבוד וזלזל
 כן ועל, זה נשגב בענין להתחזק ישתדל שאכן יעקב חשב, הנתיבות

 וכבוד קדושת שמירת אודות קונטרסים עשרות כמה שכנא' מר רכש
 לעילוי, בישראל ולהפיצם ביעקב לחלקם בכדי, הקדושים הספרים
 רב ממון יעקב תרם, הקונטרסים רכישת מלבד. ל"ז הוריו נשמת
 חשיבות על התורה לומדי את לעורר, זו חשובה ומטרה לענין מכיסו

 שבזכות, הימים כל וייחל קיווה ליבו בסתר כאשר, הקדושים הספרים
 יחזור, מבניהם או מילדיו שאחד יזכה, ועמלה לתורה מסירותו
 .הקדושים הספרים בכבוד וישמור, שלימה בתשובה

 שהותו בזמן. זו מנסיעתו ישראל לארץ כשחזר יעקב היה אחר יהודי
 לבית נכנס, לעשות מה לו היה שלא פעם ובכל, רב זמן לו היה בגולה
 עליו השפיעה וקדושתם, הקדושים בספרים מעט עיין, סמוך מדרש

 התורה אל ועוד עוד להתקרב שוב החל לאט שלאט עד, עמוקות
 .מצוותיה וקיום בלימודה, וקדושתה

 לו חשוב היה לא קצר זמן תוך. מאוד מהיר היה ביתו באורח השינוי
, התורה ללימוד זמנו את לנצל ניסה אלא, ורכושו קניניו רוב כלל

 להבל בילה אותם הרבים שנותיו במשך שהפסיד ממה מעט להשלים
 .ולריק

 שנים הסדרא לימוד היה, הגמרא דף אחר ביותר עליו האהוב הלימוד
 מספר היה לימודו בסיום ערב כל כאשר, י"ופרש תרגום ואחד מקרא

 שילמד ממנו ביקשה רעייתו הזמן ובמשך, שלמד מהדברים לרעייתו
 עד, השעה כמחצית יום בכל הסדרא ללימוד חברותא קבעו וכך, עמה

 בהבנה הפרשה את וסיפוק שמחה ברוב מסיימים היו קודש שבשבת
 .נפלאה
 מכל כאשר, השבעים שנת את כבר עברו ורעייתו ויעקב עברו השנים
, הרב ויגונם שלצערם, נכדים ששה רק להם נולדו, בניהם ארבעת
 כמים שפכו רבות דמעות. ומצוות תורה שמר לא מהם אחד אפילו
 .כשר אחד לזרע הפחות לכל שיזכו, עולם בורא לפני

 שוחחו, המשותף לימודם את סיימו ורעייתו כשיעקב הימים באחד
 אודות, האחרונה בתקופה ביותר עליהם המעיק הנושא על השנים

 שומרי שאינם לבניהם אותו יורישו האם, הרב רכושם בכל יעשו מה
 הקשה השיחה של בסיומה. לצדקה הכל את יתנו או, ומצוות תורה

 מפיו יצא אשר וככל, הרב פי את שישאלו, יחדיו החליטו, והטעונה
 .יעשו
 היא מפורשת שהלכה לו הורה, רב בצער יעקב דברי את ששמע הרב
 בדרך הולכים שאינם לבניו מרכושו מלהוריש להמנע לאדם שאין

 עוד. הכל להם להוריש מחוייב אינו, זאת עם שיחד אלא, התורה
 לדרך יחזור נכדיו או מבניו שאחד אף שיתכן, ואמר הרב הוסיף
 הוא כן על אשר, להוריש יחפוץ שהוא בודאי אחד ולאותו, התורה
 יוריש הוא מהרכוש אחר חלק, לצדקה יתן מרכושו שחלק בפניו מציע
 שיהיה נכדיו או מבניו מי עבור ייעד אותו, נוסף חלק ואילו, לבניו

 .שלימה בתשובה שיחזור הראשון
 פסקו את לקיים ביותר היעיל האופן אודות ורעייתו יעקב חשבו רבות
' הרשע שלטון, 'שליש בידי הירושה את ישלשו אם שהרי. הרב של
 ויפרישו ולאחר השליש מידי הרכוש את להוציא הדרך את ימצא כבר
 במפורש שיכתוב מה נגד, לבניו היתרה את יעבירו, מכובד סכום ממנו

 .בצוואתו
 שחכמת יעקב גילה, המשותף לימודם את כשסיימו מהימים באחד
 צוואה יכתבו שראשית בפניו כשהציעה, לו עמדה רעייתו של הנשים
 תוקף לה שיהא לכותבה היאך להם שיורה, א"שליט הרב במעמד
 תקפה אכן שהיא שיראה', דין עורך'ל עמה ילכו זאת עם ויחד, הלכתי

 ויכתבו, הצוואה על כנאמן אותו ימנו, יסכים הרב ואם', ערכאות'ב גם
 חלקו ואילו, לילדים יחלקו אחר וחלק, לצדקה ילך מרכושם שחלק בה

, בתשובה שיחזרו נכדיהם או מבניהם לאחד מייעדים הם אותו, הנוסף
 רק המובנים ברמזים בצוואתם כך על וירמזו, סתר במקום יחביאוהו
 ידים לידי יגיע הרב שכספם מובטחים הם כך, ועמליה התורה ללומדי
 .הגונות

 ולפתע, הצוואה עניני את סידרו ואשתו שיעקב לאחר רב זמן עבר לא
 הרגיש הוא, הרב ויגונו צערו את לתאר קשה. רעייתו עליו נפטרה
 התעוררו ובמיוחד, לבעלה אלא מתה אשה שאין ל"חז דברי את היטב

 דרך את שעזבו, בניו של דרכם חוסר אודות ימיו מכל וייסוריו כאביו לו
 שבעה ארבעתם עם כשישב, השבעה בימי שכעת, והמצוות התורה
', הבנים אלו עמלינו' את עיניו מול עת בכל ראה, אחד במקום ימים
 .בחייו לו שיש העמל מה

, בניו של הקלוקלת דרכם חוסר על יעקב של הרב וצערו יגונו מרוב
 בבוקרו, אמם אחר קדיש ואמרו התפללו בקושי השבעה ימי שבכל

 .בליבו ולקה, בטוב חש לא, השבעה של האחרון היום של
 המשך בעמוד בהא

 
 
 
 

 
 

 בתקווה, כן לו להבטיח הסכים בקושי, ארוכות שנים לו שאיחל האח
 .לגבולם ישובו כבר שבניו יזכה, פקודתו עת שעד
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