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חז"ל אומרים )ב"ב ח:( פדיון שבויים מצוה רבה היא. ונפסק להלכה 
בשו"ע )יור"ד סימן רנב, א( אין מצוה גדולה כפדיון שבויים. ובש"ך 
ובט"ז )שם( מבואר שמותר למכור ספר תורה או בית כנסת לצורך 

שבויים, ומצוות פדיון שבויים קודמת לכל הצדקות שבעולם. ויש  פדיון
ללמוד מכאן שיש להתייחס לנערים החטופים היקרים שלנו בכובד 
ראש גדול מאוד, כי יש כאן סכנת חיים. ויש להתאמץ בתפילה, 
בלימוד תורה ובקיום מצוות כמה שיותר, ולכוין להצלחתם 

 בים ולשלום.ולרפואתם, ויזכו לחזור לביתם לחיים טו
גם שלמה המלך ע"ה )מלכים א פרק ח( התפלל בחנוכת בית המקדש 
לפני ה' יתברך על כלל ישראל, והוסיף ואמר שבגלל החטאים 
והעוונות שלנו יש מלחמות ונלקחים בשבי. וביקש מה' יתברך "ונתתם 
לרחמים לפני שוביהם ורחמום", ע"ש. וכן בספר תהלים )פרק קנו( 

", וביאר הרד"ק שבכל דור ודור זה בידי ה' "השם מתיר אסורים
יתברך. וכן המהרש"א )יומא לה:( שפרק זה בתהלים נאמר על יוסף 

שנה, ולפי כל ה'סקרים' לא היה סיכוי,  21הצדיק שהיה בכלא בסכנה 
ולא היה אחד בעולם שאכפת לו ממנו, אבל היה אחד יחיד ומיוחד 

ם ונהיה מלך. וכן בשמיים שדאג לו ויצא ברגע אחד מבית האסורי
בסידור לפני תפילת העמידה "מוציא אסירים", וכן בעשרת הדברות 
"אשר הוצאתיך וכו' מבית עבדים". וידוע המעשה של רבינו הבן איש 
חי בספר חסדי אבות שחסיד אחד נלקח לכלא על לא עוול בכפו והיה 
תמה על כך, עד שנרדם וראה בחלום נשמות רבות מגולגלות שם 

 טל לתקן אותם, ע"ש.שעליו מו
זה לא  הפרשנות הכללית על החטיפה בגלל עצירת טרמפים וכיו"ב

. בעל אמונה מסתכל בעיניים של אמונה על מה שקורה. ובכן נכון
למה זה קרה? גזירה משמיים, בגלל עוונות שלנו. ואיך זה קרה? ע"י 
עצירת טרמפ באמצע הדרך. ומפורש כן בדברי שלמה המלך "בגלל 

העוונות". וכמובן שיש להתאמץ הרבה מאוד בתפילה החטאים ו
 ובעמל תורה לבטל הגזירה הקשה שירדה מהשמיים, ולה' הישועה.

לעשות מדה כנגד מדה.   ויתכן שהתיקון שדורשים מאיתנו מהשמיים
, לזכות את הרבים ולקדש בפדיון שבויים ברוחניות כלומר לעסוק

דיון נפש בנשמה. וכאשר שם שמיים. וזה יותר מפדיון נפש בגוף, זה פ
משתדלים ומתאמצים בזיכוי הרבים ע"י כנסים לתשובה, עצרת 
התעוררות, רישום ילדים לחינוך תורני וארגון שיעורי תורה, בזכות זה 
יתקיים בנו "ופדויי ה' ישובון ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם" 

 )ישעיה לה(.
מצוות במסירות,  יש עוד פדיון שבויים ברוחניות. כאשר עושים

בשמחה ובאהבה, ומכוונים לכבוד ה' יתברך בלבד, להקמת שכינתא 
מעפרא ולעילוי שכינת עוזנו. ויש בזה כבוד שמיים גדול מאוד. וז"ל 
הזוה"ק )תיקוני הזוהר דף כא א( "אוי להם לבני אדם שהקב"ה אסור 
עימם בגלות, והשכינה איתם בגלות )שכינה כלומר כבוד שמיים(, ועל 
זה נאמר )ברכות ה:( אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. והפורקן 
 )הפדייה כביכול( של ה' יתברך ע"י תשובה גדולה שתלויה בידינו. ועל

 
 
 
 
זה נאמר "ויפן כה וכה וירא כי אין איש", אין איש שמעורר לכבוד  

השכינה, אלא איש לדרכו פנה בעסקים ובדרך שלהם לרשת עולם 
כלבים ביום הכיפורים הב לנא מזונא כתבנו לחיים וכו', הזה. וצווחים כ

ולא מבקשים על כבוד שמיים ישועת ה' יתברך. וכל חסד שעושים הרי 
זה לטובת עצמם", ע"ש. כמובן שיש כאן דברים עמוקים שאינני מבין. 
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זה נאמר "ויפן כה וכה וירא כי אין איש", אין איש שמעורר לכבוד  
השכינה, אלא איש לדרכו פנה בעסקים ובדרך שלהם לרשת עולם 
הזה. וצווחים ככלבים ביום הכיפורים הב לנא מזונא כתבנו לחיים וכו', 
ולא מבקשים על כבוד שמיים ישועת ה' יתברך. וכל חסד שעושים הרי 

ע"ש. כמובן שיש כאן דברים עמוקים שאינני מבין. זה לטובת עצמם", 
. בלבד אבל פשט הדברים שצריך להשתדל לעשות לכבוד ה' יתברך

וכמו שהאריך בזה בספר הברית )סוף מאמר ט(. ומפורש כן בשו"ע 
)אור"ח סו"ס תקפ( להצטער תמיד על חורבן בית המקדש, ועל 

שלחן ערוך התורה שנשרפה, ועל חילול השם, ע"ש. וכשזה הלכה ב
זה לא חסידות. ואוי לנו מיום הדין, ואוי לנו ביום התוכחה, כאשר 

 מה אנחנו עושים לכבוד ה' יתברך!!! יאמרו לנו בשמיים
אוי ואבוי לי אם אני אהיה מוכיח בשער ח"ו, אני עפר ואפר אברך קטן 
המשתדל ללמוד וללמד, אבל לעורר את עצמי ואת החברים היקרים 

 וכדלהלן:
. כל המצוות יש בהם תועלת לכולנו באמת ניכר כבוד שמייםבמה 

בעולם הזה וכמובן בעולם הבא, וזה לא לכבוד ה' יתברך בשלמות. 
אבל כאשר מדקדקים במצוות שאין בהם בקשות חומריות, זה באמת 

. ובזוהר הקדוש בכמה בקול רם כבוד שמיים. לדוגמא: עניית אמן
רם לבטל גזירות קשות מקומות מחמיר בזה מאוד. סגולת קול 

)משנ"ב סימן נו ס"ק ה(. ורבינו הבן איש חי זיע"א עשה טבלה עם 
פרטים מה לכוון )עיין עי"ח(. וכן קדושה, וברכו, ועלינו לשבח. אנחנו 
מורגלים בכך, אבל זה עושה רעש גדול בשמיים. ואין הנאה לה' 
יתברך בעולם כאותה שעה, ומזכיר זכותם וממהר גאולתם )משנ"ב 
סימן קכה. ה(. וכן "עלינו לשבח", לומר באימה ויראה כי כל צבא 
השמיים שומעים וכולם עונים אשרי העם וכו' )משנ"ב סימן קלב ח(. 
וכן אמירת וידוי ותחנונים "אל מלך" בשני וחמישי, יש לכוון ולשמוח 
באמירתם, ולבכות בתחנונים. ויש חרם על המזלזל )שו"ע סימן קלד 

תן שיתפלל בביתו ולא יכנס לבית הכנסת שלא א(. ויש מצוה לח
לבטל מהם אמירת וידוי ותחנונים )משנ"ב סימן קלא ס"ק כו(. ועל 
אחת כמה וכמה תפילת העמידה שהיא מדאורייתא שיש להיזהר ולא 
למהר. ורבינו האור לציון זיע"א בספרו מעורר שעמידה לכל 

שצריך , ע"ש. והגר"ש דבליצקי שליט"א מביא שבע דקות הפחות
תשע דקות לכל הפחות. זה כבוד שמיים כשזה בישוב הדעת, באהבה 
ושמחה. וכי תפילה פחות מאירוע משפחתי כמו חתונה או בר מצוה 

 שלוקח כמה שעות.
ויתכן שסגולות למיניהם שאנשים מתלהבים ותכוננים ומשקיעים 
וטורחים למען ההצלחה החומרית מתוך אמונה שלימה, הרי זה פוגע 

מיים, משום שבמצוות שציוונו ה' יתברך לא רואים בכבוד ש
 התלהבות. ויש לדעת שתרי"ג מצוות זה תרי"ג סגולות, תרי"ג 

 קמיעות, תרי"ג הצלחות, ובהם יש
 המשך בעמוד הבא

 
 
 
 
 
 

 .מאוד מאוד מאוד להקפיד
וכן תיקון חצות בהכנעה ובכוונה. הרי זה דאגה ובכיה על בית 

האנשים האלה העושים כן. ומרן המקדש, ובשמיים מחפשים את 

 המשך מהעמוד הקודם 

וכך שלחו  ד' י"ט". והוסיף, "ועיין ברע"ב אבות ".ורע בעיניו והשיב מעליו אפו
 חזרה לבית נדב.

המשלוח וחזרתו, שוב החלו לדון בזה בציבור, מי מהשנים  כשנודע ברבים דבר
עשה כדין וכהוגן, האם נדב בשולחו את ה'משלוח מנות', או זלמן בסירובו 

 לקבלו ובהוספת מה שהוסיף, זה אומר בכה וזה אומר בכה.
פנה למתווכחים ואמר להם, וכי  כששמע הויכוח עלה באוזני אחד מהלומדים,

לא חבל לעזוב חיי עולם, את לימוד התורה הקדושה, וליכשל באיסורי 
דאורייתא חמורים של לשוה"ר ורכילות, הרי אילו רק הייתם לומדים את רש"י 
בפרשה הקודמת, פרשת קרח, הייתם יודעים מי הצודק בין השנים, אך בכל 

שכל עוד שהצדדים לא נוגעים אלינו, זאת, עוד יש לנו ללמוד מאותה פרשה, 
ומה נפק"מ מי הצודק, וכמאמרו של החכם, "עד שאתה מה לנו לדון בזה, 

בכלל צריך אתה מחשב אם יש לדונו לכף זכות או לכף חובה, תחשב אם 
 ".לדונו

וידבר ה' אל אהרן ואני הנה נתתי לך את , עה"פ, "י"ח ח'וזאת מדברי רש"י 
", משמרת תרומתי לכל קדשי בני ישראל לך נתתים למשחה ולבניך לחק עולם

 'ד שמות) כמו, זה הוא שמחה לשון ,בשמחה. לך נתתי הנה ואניוביאר רש"י, "
 ,לאוהבו שדה שנתן למלך משל, בלבו ושמח וראך לקראתך יוצא הוא הנה( ד"י

 מר לוא ,השדה עלעליו  וערער אחד בא ,בערכאין העלה ולא חתם ולא כתב ולא
, בערכאין ומעלה לך וחותם כותב הריני, לנגדך ויערער יבא שירצה מי כל ,המלך

 ד"כ לו ונתן הכתוב בא, הכהונה על אהרן כנגד וערער קרח שבא לפי ,כאן אף
 ".לכאן זו פרשה נסמכה ולכך, עולם מלח בברית כהונה מתנות

לא רק שקרח לא גרם רעה למשה, אלא להיפך, הוא גרם שמבואר בדברי רש"י, 
טובה, שמעתה ועד עולם לא יוכל מאן דהוא לעמוד ולערער על הכהונה 

שהרי הקב"ה אישר זאת בכ"ד מתנות כהונה שקיבלו הכהנים, אף כן ומלכות, 
ו"ד, שאילולי שזלמן היה יוצא ערער על זכויותיו של נדב, הרי יתכן הוא בניד

ערער על זכויותיו, וימאן דהוא  יקוםובעתיד, לאחר המאה ועשרים של מרן, 
היה מפסיד בדין, וכעת, בזכות שזלמן  ת ידו,לא יהא מתח הרבמוהיות והאישור 

אלו, ועל פעולתו ומעשיו שליט"א,  הרבמכתב נוסף מערער, זכה נדב לקבל 
 את המשלוח והמתנה.הרגיש נדב הכרת הטוב עצומה, ולכך רכש עבורו 

דברי החסיד בחובת הלבבות, שער הכניעה, ת, את אביא בזלה ובנותן טעם
 שהגיעו וכיון, לרעה אותו שזכרו, החסידים מן אחד על נאמר כבר כי..."פרק ז', 

 לי ששלחת, הגיעני ,אליו וכתב, ארצו מזמרת מלא כלי בו למדבר שלח, הדבר
 יבואו אדם בני הרבה ,החסידים מן אחד ואמר. בזה וגמלתיך, מזכיותיך מנחה
 עשו שלא זכיות ,זכיותם בספר ימצאו, מעשיהם להם וכשמראים, החשבון ליום

 וספר בכם דבר אשר אותם עשה ,להם ויאמר ,אותם עשינו לא ,ויאמרו, אותם
 בעת אותם יבקשו, בגנותם המספרים זכיות מספר כשיחסר וכן. בגנותכם

 כן גם מהם יש וכן. ופלוני בפלוני שדברתם בעת מכם אבדו ,להם ויאמר, ההיא
 ,להם מריא, עשינום לא ,וכשאומרים, עשו שלא חובות חובותם בספר שימצאו
 ...."בם שדברתם ופלוני פלוני בעבור עליכם נוספו

 



 
קורח היה בחור מדהים, לא היה חסר לו כלום, הוא יכל 
להיות המשנה למשה רבינו לו רק רצה. אבל משום מה 

 הוא לא הסתפק בכך...
או ליתר דיוק כל היו לו מזומנים יותר מכל עשירי ישראל, 

את  -על פי דברי חז"ל  -עשירי העולם גם יחד. הוא מצא 
המטמון של שליש מכלכלת העולם אותו הטמין יוסף 
הצדיק לאחר שכל מטבעות תבל הועברו למצריים 

פרדות סחבו רק את מפתחות  455בשנות הרעב. 
האוצרות שלו, ומדובר בעושר שלא קיים במושגינו, לא 

 )ע"פ סנהדרין ק"י ע"א(.היה חסר לו כלום 
אבל קורח לא הסכים להשלים עם זה שיכול להיות רב 
אחד, גדול בתורה אחד, מישהו שה' בחר בו, מישהו 
שנועד להיות מנהיג ישראל. "כי כל העדה כולם 
קדושים ובתוכם ה', ומדוע תתנשאו על קהל ה'", זוהי 
תמצית תורתו של קורח. אני גדול לא פחות מכבוד 

 ...הרב

 מה היה בסופו של קורח?ו

משהו מוזר קורה במחנה ישראל "ותיבקע האדמה אשר 
תחתיהם, ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם ואת 

הרכוש, -בתיהם, ואת כל האדם אשר לקורח ואת כל
ויירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה, ותכס עליהם 

 הארץ, ויאבדו מתוך הקהל".
יה להסתפק למה עונש חמור כל כך? מדוע לא ניתן ה

במגיפה שגרתית לה הסכינו עם ישראל באותה תקופה? 
 מדוע היה צורך "לייצר" עונש מיוחד כל כך?

התשובה לכך היא3 שיסוד היסודות בבניין ישראל הוא 
 .""אמונת חכמים

אם אתה לא מאמין בכחו של הרב, אם אתה לא מוכן 
להעניק את כושר ההחלטה בדברים הגורליים לגדולי 

אינך רואה את הסמכות התורנית הרוחנית  ישראל, אם
כמי שהיא ורק היא תקבל את ההחלטות המהותיות בחיי 

 הקהילה ובחייך, אין לך מקום על פני האדמה.
זה נחמד לקבל את כבוד הרב כמסדר קידושין תחת 
החופה לקול צלילי התזמורת, זה נחמד להיעזר בו 
בעלייה לתורה לחתן בר המצווה ובהשכבה ביום 
האזכרה. אולם כל זה לא שווה כליפת השום, אם את 
חייך הגשמיים והרוחניים אינך מנהל לפי "דעת 

 ."תורה

"דעת תורה" לא נקנית בשנות לימוד אוניברסיטאיות, לא 
 נרכשת במזומנים או בתשלומים... ל'דעת תורה' זוכים 

 
 
ובבירור דעת עליון, דעתו של הקדוש ברוך, בפלפול  

 דושה ובסברות הראשונים והאחרונים.בדברי הגמרא הק

האדם הגדול הזוכה לדעת תורה, רואה את מה שאנו לא 
רואים, שומע את מה שאנו לא שומעים, ומקבל החלטות 
שלפעמים נראים בעינינו תמוהות, לא ברורות, ואפילו 

 מוזרות.
 אבל זו דעת תורה!

זוהי האמת האבסולוטית )בלע"ז...(, זוהי האמת הישרה 
נאמר "אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל" )רש"י עליה 

דברים יז, יא(. זוהי האמת שמי שילך אחריה במסירות 
נפש יטעם את טעמה של ההצלחה, יחוש בריחו של 

 הניצחון, יראה את האופק של החירות האמתית.
 

תמיד יגיע היצר הרע ושלוחיו בדמות אנשים כמונו, 
כל צדדי השאלה, ויספרו לך שכבוד הרב לא הבין את 

לא הביע את דעתו בצורה חופשית, או מונע על ידי 
אנשים המספרים לו את האמת כרצונם. תמיד יהיו 
ממורמרי דעת תורה, שכבוד הרב פסק שלא לרוחם, 
או אפילו גילה את קלונם ברבים, שיסבירו ש"לא כבוד 
הרב באמת אמר את הדברים". תמיד היו כאלה ותמיד 

קורח לא מתו"... רשעי ישראל, נוגחי יהיו כאלה, "ובני 
דעת תורה לא מתים, הם פשוט מתחלפים, ולפעמים 
מתחלפים בגרועים יותר... התפקיד שלנו הוא להגדיר 

, אלו שעלו לארץ ישראל, לקיים בזמן שקדם להקמת המדינה
ם היו, מארצות ערב, אותם הרה, חלקמצוותיה בקדושה ובט

גלות לא פגעו באמונתם קהילות מפוארות, שאלפיים שנות 
וכשאך שמעו שניתן לזכות לעלות לארץ הקודש, ובתמימותם, 

מכרו את כל רכושם במסירות נפש על אף עושרם וכל כבודם, 
פרי 'והלכו ועלו לארץ הקודש, ולצערינו הגדול, נפלו כ  בפרוטות, 

השמיד לידי כוחות הטומאה, שבעמל ויגיעה רבה הצליחו ל 'בשל
 ועלדתם כשהעבירום על בניהם ובנותיהם, וב ראת  להרוג ולאבד

 .דעתם
מהאודים העשנים, אלו שניצלו  חלקם האחר של העולים היו,

, אחד מעיר בארצות בית אבותם קבעור שיניהם מחמת המצי
שחפצו למצוא מנוח לכף רגלם, לאחר כל מה ה, ושנים ממשפח

 .םונישעברו בשבעת מדורי גה
מדינות  ןאות ,נגליה ועודרצות אמריקה ואמעטים ממש עלו מא

לרעה, כל כך יד ה' לא פגעה בהם שבשנות המלחמה הנוראה, 
כל הסיבות והסברות היו, שלא כדאי לעלות באותה תקופה, 

אפשרות של שמירת במקום שקיים חשש גדול, שלא יהיה 
 , ולגדל את הילדים בדרכה של תורה.התורה
 ברכה סגולה שלא פחד ולא חשש, היה ר' גבריאלהמיחידי 

ומשפחתו, שעל פי עצת רבותיו, עלה לחון את עפרה של ארץ 
ישראל, ולקיים את מצוותיה, לא סכנת הפורעים מבני ישמעאל 

נגד גרמו לו אימה, הפחידוהו, ואף לא סכנת הפושעים הציונים 
, "פחדו בציון חטאים...", הפסוק בישעיה )ל"ג י"ד(עיניו היה 

לא אלו המקפידים על קלה  שרק החוטאים צריכים לפחד,
 ים לחיות כיהודים אמיתיים.לדשתכחמורה, ומ

יוסף דוב הגאון הגדול רבי יד עם בואו, נקשר ר' גבריאל למ
עשה אותו לו לרב, גם למד ממנו וגם שמשו שליט"א,  וורסקיט

 כל צרכו, ודבק בו בכל כוחו ובכל הזמנים.
הרב ד היה פונה לכל ספק שהיה עולה בביתו של ר' גבריאל, מי

שליט"א, מניח בפניו את השאלה, ועושה ופועל בדיוק כפי שהורו 
לו, בלא לנטות ימין ושמאל, גם כשהיה קשה לשמוע, גם כשהיה 

 נראה להיפך, תמיד קיבל את הפסק ועשה הכל ללא שאלות.
לאחר כמה שנים, זכה ר' גבריאל ונפקד בבן נוסף, ופשוט היה 

יסכים, יהיה זה כבוד גדול עבורו, שליט"א  הרבבעיניו, שאם 
נדב, שיוכל לכבדו בסנדקאות זו, ואכן כך היה, הבן החמישי, 

שליט"א,  הרבהוכנס בבריתו של אברהם אבינו, על ברכיו של 
 ואף זכה להתברך ממנו בברכות רבות.

בלת פני רבו ברגל, קבכל יו"ט, כשהיה ר' גבריאל מקיים מצות ה
וכשרק היה נדב בשיעור ולים, הצטרפו אליו ארבעת בניו הגד

 הרב, הביאו אביו עמם, ותמיד 'אביוכתפי יכול לרכב על 'ש
רים, כ'ילד סנדקאות שלו', חשליט"א היה מחבבו יותר מהא
 ומראה לו פנים שוחקות במיוחד.

שליט"א,  הרבפעם אל בית לכשגם נדב גדל, היה נכנס מפעם 
ידושיו, וככל להבחן על תלמודו, ולהשמיע בפניו את שאלותיו וח

שליט"א, שחיבבו  הרבשנקפו השנים, יצר קשר של קיימא עם 
 עד למאוד.

נדב היה שואל שאלות פשוטות, אשר בשנים הראשונות, גם כ
עונה לו בשמחה,  הרבהיה המובאות במפורש בשו"ע ובמשנ"ב, 
מפורשת שהתשובה עליה אך כשגדל יותר, אם היה שואל שאלה 

רב לענות ולהשיב לו, אלא היה מסשליט"א היה  הרבוברורה, 
 מלמדו ללמוד בספרי הפוסקים.

קשריו  אתליה גלה ללמוד תורה, המשיך אגם מהישיבה אשר 
שליט"א, במכתביו הרבים אשר שלח אליו במשך  הרבלהעבותים 

כל חלקי השו"ע, שאלותיו בבדי חודש בחודשו, ימשנים, ה
 א.שליט" הרבבתשובותיו הרמות שהשיב לו ו

עמל נדב בתורתו של רבו, בספרי התשובות שכתב  שעות רבות
בהם יגע והעמיק, הקשה ושאל, וסוגיות רבות ראו שליט"א,  הרב

 הרבאור חדש בזכות שאלותיו, נכתבו בביאור מחודש על ידי 
שליט"א, במכתביו אל נדב, אשר הודפסו גם הם, יחד עם שאר 

 מאות תשובותיו, בכרכים הנוספים שהוציא מידי כמה שנים.
עם נישואיו של נדב בשעה טובה ומוצלחת, נכנס אל הקודש 

שליט"א דיבר עמו והדריכו על חיי הנישואין,  הרבפנימה, וזכה ש
ואף בירכו כפי שקיבל מרבותיו, גדולי ישראל, מעתיקי השמועה, 

בברכה מיוחדת, שיזכה לישב כל ימיו על התורה והעבודה, ויהא 
ה לבנים ובני בנים, ביתו משכן נאה לשכינה הקדושה, ויזכ

 עוסקים בתורה ובמצוות, דורות ישרים מבורכים ובנין עדי עד.
שליט"א כבר עבר את הגבורות, המשיך  הרבלאחר נישואיו, כש

שליט"א, לישא וליתן  הרבבפני פעם בשבוע במנהגו, לבוא נדב 
שמעתתא  יסוקאעמו כדת של תורה, לירד לעומקא של סוגיא, ל

 ממנו אורחות חיים. וללמוד אליבא דהלכתא,
שליט"א, וסיפר לו על החיפושים  הרבבאחד הימים פנה נדב אל 

 הרבים שמחפש בספריו, בכל פעם שרוצה לידע היכן כתב על
 
 
 
 
 
ופעמים רבות אינו מוצא את אשר אוותה ענין מסויים בספריו,  

מפתחות מסודרות על כל ספריו, וודאי שהיה בזה  וואם הינפשו, 

 חידות
 פ"ע להוכיח ניתן היכן .1

 לקיים ניתן האם, פרשתינו
 ?מיתה לאחר גם מצוות

 א"פ פאה) בירושלמי אמרו .2
 נחמן בר שמואל רבי, "(א"ה

 לשון לומר מותר יונתן רבי בשם
 היכן", מחלוקת בעלי על הרע
 פ"ע להוכיח לכאורה ניתן

 ?בדבר איסור שיש פרשתינו
חודש מצינו, שגם  באיזה .3

תיכף  להנוהגים לברך הלבנה
לאחר ג' ימים, מ"מ יש בו טעם 

  מלבד)להמתין עוד כמה ימים 
 ?)בחודש אב ותשרי
 

תשובה מדוייקת עם מקור יש לשלוח 
 33-22-55-899לפקס 
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info@haravrabi.co.il 
ולציין עבור  13:33עד יום ראשון בשעה: 

חידות העלון דעת זקנים, פרס יוגרל בין 
 הפותרים נכון

 תשובות לחידות משבוע שעבר
ביתו  את וירא שמים, בנה כשר כיצד יתכן, יהודי ש.

הפרטי, בשטח פרטי אותו קנה  חול מכספו  ביום
איסור דאורייתא  כדת וכדין,  ובכל  זאת עבר בבנינו

 בזמן הזה[? אף ]הנוהג
בית תבנית  "לא יעשה אדם .(ר"ה כ"דגמ' )בת. 

 ,היכל, אכסדרה תבנית אולם, חצר תבנית עזרה
שולחן תבנית שולחן, מנורה תבנית מנורה", ונפסק 

נין מבואר, שיתכן לעשות ב .ח', ע"ש ביו"ד קמ"א
תבנית ההיכל, ו כבתכלית הכשרות, ומ"מ אם עושה

 .מדאורייתאאסור 
 גדול? אדם של גיס לכבד שיש ענין מצינו היכן .ש

, "ויהי המקריב ביום (במדבר ז' י"ב)בפסוק ת. 
קרבנו, נחשון בן עמינדב למטה יהודה",  הראשון את

מבעלי התוס', "משמע, אע"פ  כתב בדעת זקנים
שאינו גדול שבשבטים, ן, שאינו ראוי להקריב ראשו
אלא שהוא תחילה ו, ממנשהרי ראובן ושמעון גדולים 

נשיאו גיסו של  א"נ, לפי שהיהשבקדושה.  לכל דבר
ואולי מטעם זה גם, היחיד שלא  "אהרן כהן גדול

ירתו נחשון, לרמז שענין בח נזכר בו תואר נשיא, הוא
 ו.להקריב ראשון לא בשל חשיבות

 איזו '.המצוות ברכת'נקראת  מצוה של ברכה כל .ש
 אינה שלפניה שהברכה יתכן, בפרשתינו 'מצוה'
 ?'המצוות ברכת'

"ראשית  (ט"ו כ')מצוות הפרשת חלה, כדכתיב  ת.
דשייך  ובגמ' מבואר ה"תרימו תרומ ֶכם חלהֲעִר ֹסת  

לברך על הפרשת חלה במיושב, "האשה יושבת 
דהפרשת חלה אינו מצוה כ"כ,  ה" וביארוקוצה חלת
 ."אלא לתקן מאכלו, דומיא דשחיטה דאינו עושה

דמצוות הפרשת חלה, כיון דאינה אלא הכשר  והיינו,
דומיא דשחיטה, א"כ יכול לברך אף במיושב,   ,אכילה

 .מצוה בעצם שאין הפרשת חלה
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 מהעמוד הקודם מאמר מורנו הרב שליט"א  המשך
 .מאוד מאוד מאוד להקפיד

וכן תיקון חצות בהכנעה ובכוונה. הרי זה דאגה ובכיה 
על בית המקדש, ובשמיים מחפשים את האנשים 
האלה העושים כן. ומרן רבינו הגדול זיע"א מתיר גם 
לנשים לומר תיקון חצות. ובפרט אם לובש שק, כמו 
אבלות ממש. וזה בודאי עושה רעש בשמיים, כי זה לא 
לצורך פרנסה או בריאות, אלא כבוד שמיים ממש. 

 ואשריו ואשרי חלקו, ואשרי כל עם ישראל בזכותו.
, גם בשלימות וכמובן נקבל על עצמנו אהבת ישראל
פה גדול, רח"ל. לאנשים קשים ובעייתיים, וחלקם עם 

ממש. וזה חסר  כמוך ומקיים בזכותם ואהבת לרעך
היום בעוונותינו הרבים. ובודאי מצוות וכוונות אלו 
יעמדו לזכותם של החטופים הנערים היקרים שלנו, 
שיזכו לחן וחסד ורחמים בעיני שוביהם, ותפול אימה 
ופחד על הסובבים אותם, ויזכו לישועה וקידוש השם 

 הצדיק במצרים. גדול כמו יוסף

 דעת תורה בעניין טרמפים

  

אסור לעצור מכונית )טרמפ בלע"ז( שלא מכירים, 
 לא לנסוע ולא להסיע כלל ועיקר.

שנים בדברי התורה הקדושה, להגיע לאחר עמל של 
ובבירור דעת עליון, דעתו של הקדוש ברוך, בפלפול 
 בדברי הגמרא הקדושה ובסברות הראשונים והאחרונים.

האדם הגדול הזוכה לדעת תורה, רואה את מה שאנו לא 
רואים, שומע את מה שאנו לא שומעים, ומקבל החלטות 

ואפילו שלפעמים נראים בעינינו תמוהות, לא ברורות, 
 מוזרות.

 אבל זו דעת תורה!
זוהי האמת האבסולוטית )בלע"ז...(, זוהי האמת הישרה 
עליה נאמר "אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל" )רש"י 
דברים יז, יא(. זוהי האמת שמי שילך אחריה במסירות 
נפש יטעם את טעמה של ההצלחה, יחוש בריחו של 

 מתית.הניצחון, יראה את האופק של החירות הא
תמיד יגיע היצר הרע ושלוחיו בדמות אנשים כמונו, 
ויספרו לך שכבוד הרב לא הבין את כל צדדי השאלה, 
לא הביע את דעתו בצורה חופשית, או מונע על ידי 
אנשים המספרים לו את האמת כרצונם. תמיד יהיו 
ממורמרי דעת תורה, שכבוד הרב פסק שלא לרוחם, 

ם, שיסבירו ש"לא כבוד או אפילו גילה את קלונם ברבי
הרב באמת אמר את הדברים". תמיד היו כאלה ותמיד 
יהיו כאלה, "ובני קורח לא מתו"... רשעי ישראל, נוגחי 
דעת תורה לא מתים, הם פשוט מתחלפים, ולפעמים 
מתחלפים בגרועים יותר... התפקיד שלנו הוא להגדיר 
אותם נכון ככאלה, ולהוקיע אותם מתוך המחנה. לא 

ע אותם, לא להעניק להם במה, ואם חס וחלילה לשמו
"נפלנו" איתם לשיחה בקרן רחוב, למחות בהם 
ולזעוק מרה על החוצפה להסביר לנו את המניעים 

 .לדעת התורה הצרופה

הרב כן קובע, כי לרב אין אינטרס, ואין שיקולי דעת צרים. 
הרב מקבל את החלטתו לפי דעת אלוקית, לפי דעתו של 

 פי "דעת תורה".יוצר האדם, ל

אנו עם ישראל, האמונים על היפך דרכו של קורח, 
המאמינים "בה' ובמשה עבדו", נזכה יחד לנחת שלוה 
ומילוי כל המשאלות. ובקרוב ממש נזכה לביאת משיח 
צדקנו ובניין בית תפארתנו, "ומלאה הארץ דעה את ה' 
כמים לים מכסים", דעה נטולה מרוחות רעות, נטולה 

תורה, ומלאה באמונה צרופה, אמונת  ממתנגחי דעת
חכמים ואהבת ישראל, כפי הנחייתם השלימה של גדולי 

 ישראל לדורותם, אמן.
 

 דעת תורה בעניין טרמפים
אסור לעצור מכונית )טרמפ בלע"ז( שלא 

 מכירים, לא לנסוע ולא להסיע כלל ועיקר.
כתוב בתורה "ונשמרתם מאוד 
לנפשותיכם". שמירה לגוף, לנפש, לנשמה. 

אמונה לא מאמין לאנשים, והחיצוניות בעל 
זה לא אמת, ויש להיזהר. "האדם יראה 
לעיניים וה' יראה ללבב". ובעוונותינו הרבים 
צעירים רבים בצמתים שונים עומדים 
ועוצרים, ויש גם צעירות שעושות כן, 
ונכשלות בעוון נוסף של צניעות, יחוד, ויצר 
הרע רח"ל. לעולם יהיה אדם ערום ביראה 

כות יז.(, ופרש"י להערים בכל מיני )בר
 ערמה ליראת בוראו.

 
 

ופעמים רבות אינו מוצא את אשר אוותה ענין מסויים בספריו,  
מפתחות מסודרות על כל ספריו, וודאי שהיה בזה  וואם הינפשו, 

 .תורה ולהאדירה תועלת מרובה, להגדיל
שליט"א שמע את דבריו, והסכים לדבריו שנכון הדבר  הרב

, נכדו וחשב בליבו שיציע הצעה זו בפני זלמןלעשות כן, 
יותר זלמן המשמשו בכל יום, ואולי בזכות עבודתו זו, יעסוק 

קרוב לרבבת תשובות שכתב בתורה, שיצטרך ללמוד את אותם 
 .כרכים שהוציא, המודפסים בעשרים הבכל חלקי השו"ע

והציע בפניו את רעיונו של נדב,  זלמן,באותו יום פנה אל עוד 
וביקשו בעריכת מפתחות לספרים, התורנית בדבר הכדאיות 

כדרכו זלמן לא נזדרז בדבר, אלא אך  שיטול על עצמו עול זה.
במשך  ,למרות שהחל מעט במלאכהעשה מלאכתו בעצלתיים, ו

 ת סבו הגדול שליט"א.שכח מבקשו את הדבר, , הזניחהזמן
שליט"א ש'הישועה' בדבר  הרבלאחר כחמש שנים, כשראה 

המפתחות לא תגיע מידו של זלמן, הציע את הדבר בפני נדב, 
ש'קריינא דאיגרתא איהו ליהווי פרונקא", שמציע הרעיון הוא זה 
שיבצעו, ואכן נדב לקח על עצמו עול כבד זה, ובמשך כשלוש 

עשרים כרכי התשובות לעומקם  כל, בהם חזר ולמד את שנים
עבד על כל הספרים, וערך מפתחות מפוארים, שדרכם  ולרוחבם,

 ניתן למצוא כל הלכה והלכה, מלבד מפתחות הש"ס והפוסקים.
שליט"א לא חש  הרבלקראת סיומה של המלאכה, באחד הימים 

שאושפז בבית החולים במצב קשה, וטובי הרופאים בטוב, ולאחר 
סייעתא דשמיא מרובה, מרוב התפילות הוזעקו למיטתו, ב

בית ישראל, הצליחו להצילו ולייצב את מצבו, ששפכו כמים כל 
אך מרוב חולשה כבר לא יכל לתפקד כבעבר, ועל פי דעת 

 הרופאים, מנעו ממנו לחלוטין לקבל קהל.
א ומנעו מהם, שליט" הרבככל בית ישראל שחפצו להכנס לבית 

שליט"א,  הרבו ליכנס לשחפץ בכל ליב ,נדבנמנע מגם כך 
לשאול אותו דבר הלכה, לפלפל עמו מעט כדרכו זה שנים רבות, 
 וכן לבשר לו על התקדמות העבודה, ושכבר עומדת לקראת סיום

לקבל ממנו את מכתבו אשר ידפיס והוא ממתין רק , והדפסה
 .בשערי הספר

שליט"א,  הרבלא היה שינוי במצבו של ורכו הימים אלאחר ש
סקנא שלא ימתין עוד, אלא יזרז את ענין הדפסת הגיע נדב למ

 הרבהמפתחות, ואולי יזכהו ה', שיהיה זה לרפואתו השלימה של 
שליט"א, ואכן כך עשה, שלח את הספר להדפסה, כאשר כריכתו 
של הספר תהיה במתכונתם של שאר ספרי השו"ת, ויהא נראה 

 כאחד מחלקי הסט.
דבר ההדפסה  וב עוצמתם, נודעבשעה שהמכונות פעלו בר

ו כיורש של משראה את עצ, שליט"א הרבלזלמן, נכדו יחידו של 
ש ממנו את דרוכל ספרי סבו הגדול, ולכך מיהר להתקשר לנדב, 

ל'דין תורה', על אותו  הפסקת ההדפסה באופן מידי, אחרת יתבע
 יג את גבולו, וגוזל ממנו את חלקו וירושתו.סאשר מ

ה, אך זלמן שהיה בטוח נדב ניסה להגיע עם זלמן לעמק השוו
לו, לא הסכים לכל פשרה, מלבד  ותשכל זכויות ההדפסה שייכ

את כל עמלו בשנים בחנם לאפשרות שנדב יעביר לרשותו 
 .האחרונות

קבעו לו בית הדין בזלמן פנה ל'בית הדין' לבקש סעד וסיוע, ו
 ע את דבריו.ישמהנדב ל דיון, אליו הוזמן

קרוב לעשר שנים, הטיל עליו בבית הדין טען זלמן, שכבר לפני 
סבו הגדול את המלאכה, והתחיל בה מעט, ולאחרונה אף שכר 
כמה תלמידי חכמים שיעסקו במלאכה, ובזבז על כך הון רב, 

כעת רוצה נדב לנשל אותו מרכושו, ולעושקו מכל אשר בידיו, הן ו
מבחינה קנינית והן מהלכות ירושה לאחר מאה ועשרים של הסב 

בכדי לחזק את טענותיו, הביא זלמן עדים חיד. והגדול, כיורש י
 שהעידו כדבריו וכטענותיו.

הגיע למסקנתו שליט"א  הרבכאשר , שואילו נדב טען להגנתו
שליט"א את  הרבזלמן לא התקדם דיו בעבודתו, הטיל עליו ש

לו,  ותשכל הזכויות מהעבודה יהיו שייכ ,המלאכה, כאשר אמר לו
, למרות חיפושיו ק שלצערועלי גליון, ר זאתואף כתב לו 

הוא לא מוצא את הכתב והמכתב, וכעת,  יים,נהקדחת
, קשה שליט"א הרבשבעונותינו לקו המאורות, ולא ניתן להכנס ל

 עליו להוכיח שהצדק עמו.
מאחר ו'אין לדיין אלא מה שעיניו רואות', ולא היה ביכולת בית 

שר, הדין להגיע לחקר האמת, בדבר עם מי מהשניים הצדק והיו
כאמת  קבל את טענותיו של נדבללא ש ,בית הדיןלכך הוכרח 

שהסב , במיוחד שהם נגד טענות של מוחזקות ועדים, מוחלטת
הגדול העביר את הזכויות לזלמן נכדו, לכך פסקו בית הדין, שעד 

כשמש  שנדב לא יצליח להוכיח ולהוציא לאור את צדקתו
נאסר עליו  אסור לו להמשיך להדפיס את הספר, וכןבצהרים, 

 למכור את מה שכבר הדפיס.
 הרגשה קשה, לפניו עמד נסיון קשה מאודנדב יצא מבית הדין ב

 
 
 
 
בדבר מה יספר לבני משפחתו וידידיו, שבפשטות לפי דבריו  

ו עוול, הפסדים של עשרות לגרם  בית הדיןפסק נראה לו, ש
אלפי דולר, כל הכסף הרב שהשקיע בספר במשך יותר משלוש 

בדבר מה יספר לבני משפחתו וידידיו, שבפשטות לפי דבריו  
ו עוול, הפסדים של עשרות לגרם  בית הדיןפסק נראה לו, ש

אלפי דולר, כל הכסף הרב שהשקיע בספר במשך יותר משלוש 
וכעת גם כספי נות, הלואות רבות שלקח, השנים האחרו

ההדפסה והכריכה, ודמי איכסון לספרים שישכבו כאבן שאין לה 
אך בסופו , וכל זאת מחמת שהצד כנגדו נהג שלא כדין, ןהופכי

של דבר, לאחר מלחמה קשה, הגיע למסקנה, שהוא ינהג כדת 
ידבר , ואף לא ויקבל על עצמו את הכרעת פסק הדיןוכדין, 
 של העומד כנגדו.בגנותו 

אילו זלמן היה ממתין מעט לראות מה יעשה נדב, יתכן והיה 
למרות היותו  ,חוסך מעצמו ממון ועוגמת נפש מרובה, אך זלמן

בהפך הזריזות, בכל זאת כעת  לעשות מעשיו בעצלתיים,רגיל 
הזדרז והדפיס את פסק הדין בכל מושבות בני ישראל, למען 

 ל נדב.לא ירכשו הם מספרו ש 'חלילה'
כאשר נדב ראה את שמו מתנוסס בריש גלי, מעל לוחות 
המודעות, ובכל העיתונות החרדית, יחד עם אזהרה חמורה שאין 
לרכוש מהגזלן... וכו' וכו', הרגיש שעוד מעט הולך ומתמוטט, 

 אך בכל זאת, אזר כגבר חלציו, ולא השיב למחרפיו דבר.
למקום בודד נדב ביקש מבני ביתו שיאפשרוהו לברוח לשבוע 

ונסתר, לאחד המושבים הנדחים, שם ישב בבית המדרש, יעסוק 
 בתורה וישכח מעט מכל הבזיונות שעשו לו.

ארז נדב מעט דברים, והדרים לאחד  ,פרשת שלחשבת במוצאי 
ישב ועסק בתורה, בלא לידע ולהתעדכן מה המושבים, שם 

חיזק את והשתדל מאוד לעשות את רצון בוראו, נעשה בעיר, 
חקלאים היושבים בו, לקבוע עיתים לתורה, ולחנך את בניהם ה

 לתורה ויראה.
ההשגחה גילגלה את סיפור הדברים לפרשת קרח, בה יש 

אכן בני משפחתו של נדב לעסוק במחלוקת, ו 'מסורת'לישראל 
נמרחו  ,בבוקרו של יום ראשוןש'דאגו' לכבודו, השתדלו עבורו ש

תו של זלמן, אשר רודף כל לוחות המודעות במודעות ענק בגנו
 רמאותו חפץ לעושקו מכל עמלו.בעל לא עוול בכפו את נדב, ו

רת עם שחר נכתבו שוב חהצד של זלמן לא נשאר חייב, ולמ
מודעות אחרות, המגלות אי אלו מעשים נוספים נוהג נדב 

וזאת מלבד מילות גנאי וניאוץ אודותיו, שבספר שכתב לעשות, 
ים הקשרם, והם כולם מלאשליט"א מ הרבהוציא את פסקי 

 טעויות חמורות בהלכה.
היצר הרע עמל שעות נוספות, ואיכשהוא הצליח שכל יושבי 

, לוקת בין הצדדיםחהערים היתה להם איזו שהיא דעה בדבר המ
כל אחד היתה לו סברה וטעם מדוע הצד האחד הינו בעל 
מחלוקת, ומותר לדבר עליו לשוה"ר, ואילו הצד האחר הוא 

 המסכן.
שליט"א  הרברבו של יום חמישי אירע נס גלוי לכל העמים, בע

החל לחוש מעט יותר טוב, ותוך כדי כך נודע לו הדברים הנוראים 
 .אשר מתחוללים בימים אלו

מעל, ואילו נדב נעלם מעין כל, בכאשר נודע לו שיד זלמן נכדו 
ואין לו שום חלק ונחלה בכל מה שנעשה, אלא בלם פיו בשעת 

בגבורה עצומה שלא להשיב מילה אחת חזרה, , ועמד מריבה
בני ביתו, שידאג להשיגו ולהביאו אליו, אך משלח את אחד 

של השליח לא הצליח לעשות שליחותו, אף בני ביתו הקרובים 
 לא ידעו לאן נעלם אביהם., נדב

בצהרי יום שישי, כאשר נדב הגיע לביתו, ועדיין לא ידע את אשר 
המקומות, והיה לשיחה בפה כל הושמץ בפי כל בכל המודעות ו

שליט"א, שקיבלו  הרבנקרא בדחיפות לביתו של הבטלנים, 
בסבר פנים יפות ושוחקות, ולאחר שיישב את ליבו בדברי נחמה, 

עמד בנסיון נורא, ביקשו שיברכו בברכת רפואה שלימה, שהרי 
 תהיה לו לרפואה.וודאי ברכתו 

מרובה  שליט"א בברכה הרבבהתרגשות רבה בירך נדב את 
שליט"א לקרוא לדייני  הרבוברפואה שלימה, ולאחר מכן ביקש 

בית הדין, ובפניהם כתב לנדב מכתב חדש וארוך, בו הוא מקנה לו 
ולאחר שעשה לו את כל זכויותיו בספר המפתחות אשר הדפיס, 

ביקש מהדיינים שיחתמו במעמד בית דין את קניין כדת וכדין, 
 דה.קיום חתימתו, למען תהיה זאת לע

עוד ביקש מהדיינים, שיוציאו מכתב חדש מבית הדין, בו הם 
מנקים את נדב מכל עון ופשע, ואדרבה כותבים בשבחו עד 

 ומצטערים שיצא תחת ידם מכשלה.למאוד, 
במוצאי שבת קודש שלח נדב שליח מיוחד לביתו של זלמן, 

למתנה מכובדת, כאשר  ףשבידיו 'משלוח מנות' שלם, המצורכ
 ה', 'תודה רבה עד למאוד'.אותיות 'קדוש לבנוב בעליה כת

כשזלמן קיבל את ה'משלוח' ביקש מהשליח להמתין מעט, 
 – במשלי )כ"ד י"ז יםוהוסיף בתחתית ה'משלוח' את דברי הפסוק

 . פן יראה ה' (, "בנפל אויביך אל תשמח ובכשלו אל יגל לבךי"ח
 המשך בעמוד הבא

 
ד'  והוסיף, "ועיין ברע"ב אבות ".ורע בעיניו והשיב מעליו אפו

 וכך שלחו חזרה לבית נדב. י"ט".
המשלוח וחזרתו, שוב החלו לדון בזה  כשנודע ברבים דבר

בציבור, מי מהשנים עשה כדין וכהוגן, האם נדב בשולחו את 
ה'משלוח מנות', או זלמן בסירובו לקבלו ובהוספת מה שהוסיף, 

 זה אומר בכה וזה אומר בכה.

mailto:info@haravrabi.co.il

