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ייתר דיוק "משהו שמצריך הבנה בכדי ללמוד משהו מוזר קורה עם בלעם. או ל
ולא בכדי לשאול חלילה" קורה עם רבונו של עולם בכל הנוגע להתייחסותו לאותו 

 טמא שנקרא "בלעם".

גוי טמא, אשר התלמוד מספר שעבר את החמורות שבעבירות, מצליח לדבר עם 
רגל הקדוש ברוך הוא, ואף להענות על ידו. משהו בסגנון של נביא שאליו הו

ישראל לדורותיו, רק שבעם ישראל היה מדובר באנשים רמי מעלה איכותיים 
 בעלי יראת שמים ומדות תרומיות, בעוד שכאן מדובר באדם שהוא שפל המדרגה.

 אולם כל זה מתגמד לעומת מה שקורה בפרשתנו פרשת בלק.

כאן אנו מוצאים את בלעם מנסה להתקבל שוב לפני הקדוש ברוך הוא, אולם 
בכדי לבקש ממנו לפעול נגד עצמו. כלומר, להעתר לבלעם לפגוע במהלך  הפעם

אותו מייסד ומנהל הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, ועוד עם בנו בכורו 'עם 
 ישראל'.

אלוקים מוציא את עמו האהוב 'עם ישראל' ממצריים, ומעלה אותם לארץ 
ללשכת  ישראל. ואז באמצע הדרך מגיע בלעם, מנסה לקבל אישור כניסה

בורא עולם, ומבקש ממנו להרוג כאן ועכשיו את את אותו עם שלמענו נלחם 
 עם מצרים, עם ים סוף, ועם כל מה שעלול להפריע בדרכם.

בכדי לשכנע את ה' להיפגש איתו, מבקש בלעם מבלק לבנות שבעה מזבחות, 
ולהקריב פר ואיל על כל מזבח. כלומר, תן לאלוקים שוחד כביכול, ותראה איך 
הוא מגיע לפגישה איתי, ה' ירחם! והנה בכל פעם שהוא מסיים להקריב את 
הקרבנות, ה' מגיע לפגישה איתו, מבין את רצונו, ו'משכנע' אותו לשכח 

 מהקללות ולזכור רק לברך את העם הנאדר והנאצל הזה.

וכאן נשאלת השאלה: מאחר ויודע רבונו של עולם, הכל יכול, שכל רצונו של 
לקלל את בניו אהוביו, ולפגוע במהלך השמימי העיקרי באותה בלעם הוא רק 

תקופה, מדוע נעתר לו ה' ומגיע לאותה פגישה כביכול? מדוע הוא לא מתעלם 
ממנו, ומשאיר אותו כך עם קרבנותיו ומזבחותיו? בלעם לא היה נפגע במיוחד, כי 

 ב...הוא הרי רצה לקלל את מעשי ידיו של המלך, והיה מקבל בהבנה את הסירו

מה גרם בכל זאת לקדוש ברוך הוא 'לרדת' לפגישה עם בלעם, ועוד להתייחס 
 אליו בכבוד יחסי?

התשובה לכך היא: שאלוקים התגלה לבלעם בגלל 'הקרבן'... כלומר, אומר 
הקדוש ברוך הוא: אני לא יכול לסרב לאדם שמקריב לי קרבן, ולא משנה כמה 

ה, וכמה נעשו מתוך לב טמא אחוזים מתוך זה נעשו עם כוונת הלב לטוב
 ומחשבות אוון.

אומר ה' יתברך: אני לא מסרב למי שפונה אלי, ולא משנה באיזו צורה, תחת 
איזה שם ובאיזו דרגה באמונה במציאות ה'. "קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר 

 יקראוהו באמת", תקרא לי 'באמת' ואני בא.

גם בלעם בתוך כל השחיתות שלו, ובתוך להיטותו לעבור על רצון ה', מקריב 
קרבן לה' ומנסה לרצות אותו. אין לב בדברים שלו, אולם ישנה אמונה קטנה, 
ישנו נסיון ריצוי עדין, ישנו מעשה קל שבקלים לכבוד ה'. מזה הקדוש ברוך הוא 

 לא מתעלם, למרות הכל...

לא פחות. בפרשת קרח, מצווה הקדוש ברוך הוא את ולפני שבועיים נפגשנו בזה 
משה לבקש מאלעזר להרים את המחתות של מאתיים וחמישים איש הנועדים 
על ה' "ועשו אותם ריקועי פחים ציפוי למזבח כי הקריבום לפני ה' ויקדשו". 
 מגיעה קבוצת אנשים ויוצאת למלחמה נגד ה' ונגד משיחו, במהלך המלחמה
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 הלקח לחיי היומיום שלנו? ומה

לפעמים אנו מרגישים רחוקים מה' בנקודה מסויימת, לא מספיק מסודרים 
איתו בהנהגות כלשהן. עצת היצר היא להרים ידיים, 'לשבור את הכלים', 

 ולומר: אין לי את הזכות ללכת בדרך הזו, בדרך ה'.

ך כל מעשה אולם הקדוש ברוך הוא מגלה לנו בפרשיות הללו: אני יודע להערי

 בלק

 העיקר הלב? לא תמיד!
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כולם נשרפים חיים, אולם המחתות שלהם עדיין קדושות. למה? "כי הקריבום 
                       לפני ה' ויקדשו", עדיין יש פה כח של מעשה טוב, גם אם הוא נעשה בלב מלא 

 היא לצאת נגד ה' ונגד משיחו.נכלים, גם אם מטרתו בסתר ה' 
 

*** 

 ומה הלקח לחיי היומיום שלנו?

לפעמים אנו מרגישים רחוקים מה' בנקודה מסויימת, לא מספיק מסודרים 
איתו בהנהגות כלשהן. עצת היצר היא להרים ידיים, 'לשבור את הכלים', 

 ולומר: אין לי את הזכות ללכת בדרך הזו, בדרך ה'.

מגלה לנו בפרשיות הללו: אני יודע להעריך כל מעשה  אולם הקדוש ברוך הוא
שלכם, אני יודע לקבל כל תפילה או 'בקשת פגישה' שלכם, ואני עושה זאת 
גם אם אין לבכם שלם איתי. אני רוצה לשמוע את קולכם, קראו לי ואני 

 אענה.

גם שתי סגריות פחות בשבת משמחות את הקדוש ברוך הוא כמו קרבן. הוא 
את כל המלאכים ופמלייא של מעלה סביב המזבח, ומתענג יחד מכנס בשמים 

 איתם על שתי סגריות בוערות על גביו...

גם אדם שלא מצליח להתקשר לקונו בתפילה, יעשה זאת בעיתות מצוקה 
כמצוות אנשים מלומדה, יעשה זאת ללא לב 'לבינתיים'. ה' יאהב את זה, ה' יקבל 

אם את בלעם  של אותו אדם באותו רגע.את זה כמו שזה לפי אותה רמה רוחנית 
 הוא קבל, אותך בנו בכורו הוא יקבל ללא ספק, ובהרבה יותר אהבה.

גם בעיתות משבר, או בעיקר בהן, עלינו להבין ולזכור עד כמה ה' יודע לקבל 
מעשה גם ללא התייחסות ללב שבו. ואם אין לבנו עימנו, עלינו להעניק לו את 

 אותו מעשה, ולהתקדם...

 אבל יש כאן צד נוסף להתייחסות.

אם המעשה חשוב כל כך בעיני הקדוש ברוך הוא, זה אומר שיש צורך לייחס 
 לו חשיבות לא פחותה מצד עצמנו.

לא יוכל אדם לומר, "העיקר הלב" ולא לעשות שום מעשה בעניין. כל אדם, 
גם הרחוק ביותר 'לכאורה', יעשה את הצעד הקטן ביותר, משהו שיהיה כעין 

 חיפוי קל וטוב ללבו המושלם.

וה' שיודע 'לקלף' את הלב מהמעשה במקרה הצורך, ידע לקבל הרבה יותר טוב 
את הלב המשולב עם המעשה, ויעניק שפע ברכה והצלחה רוחניים וגשמיים למי 

 שיתן את ידו ולבו לכך.

לאחים הרחוקים 'קצת' שאומרים "העיקר הלב", לא עונים: לא נכון, לא העיקר 
אלא עונים: נכון שהעיקר הלב, אבל כשניתן להוסיף מעבר לעיקר, לא  הלב.

מסתפקים בזה. בארוחה, העיקר הלחם, אבל אף אחד לא אוכל אותו בלי 
תוספות. בעבודה, העיקר המשכורת, אבל אף אחד לא מוכן לעבוד במקום ללא 
הרגשה טובה וללא סיפוק. ברכב, העיקר שיסע... אבל אף אחד לא מסתפק 

 לכולם ישנן דרישות ותוספות רבות לעגלה עליה היו אמורים לרכב. בזה,

גם בפני הקדוש ברוך הוא, וכל שכן וקל וחומר לפניו, אין להסתפק בעיקר, יש 
להעניק את מלא התוספות. להוסיף ללב הנחת תפילין, שמירת שבת, כשרות 

 וטהרה, ולזכות להעניק נחת רוח יתירה לאבינו שבשמים.

רך לא להמעיט בערך המעשה, ולזכות ולהעניק לו את לבנו יזכנו ה' יתב
 רצונותינו ומעשינו באהבה, ונזכה לרב טוב כל הימים, אמן.
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מראה לובן וטוהר נראה לכל האופק מחלונות הרכבת הטראנס 
סיבירית, החוצה את המרחבים הענקיים של ארץ ציה ושממה, 

הדעת, שבמקומות נידחים אלו, סיביריה הרחוקה. קשה להעלות על 
ובתנאי מזג האויר הקשים השוררים במקום, יתכן וקיימים בהם 

 מקומות יישוב.
אך המציאות היא מעל לכל דמיון, במקומות אלו, שהקרקעות 
מלאים ב'כל טוב מצרים', עצים, נפט, פחם, זהב, יהלומים, ושאר 

אליהם דברים מיוחדים ויקרים, הקימו השלטונות מחנות עבודה, 
הגלו את כל פושעי רוסיה, החל מפושעים 'כבדים', אלו שלמדו 

 ולימדו תורה, ועד לפושעים ה'קלים', אלו שרק רצחו גנבו וחמסו.
במחנות אלו עבדו בקשיים מרובים ובסכנות עצומות, בכדי להוציא 
ולהפיק את כל הדברים שנשתבה בהם הארץ, חפרו באדמה כמעט 

יהלומים ופחם, עמלו קשות לחטוב  ללא כלים, בכדי להפיק זהב,
עצים ולחתכם, בכדי לשולחם אל המדינה, ותמורת עבודתם הקשה 

 הזו, הואילו לספק להם מעט אוכל.
הפושעים הקלים נתמנו למנהלי המחנות, ורדו בכל מידותיהם 
הרעות באלו שהיו נתונים למרותם, בפושעים הכבדים, ובשאר כל 

ו מכים ללא רחמים באסירים, האסירים, כנוגשי פרעה בזמנם, הי
 מתאכזרים עליהם בכל מיני אכזריות, ועושים ככל העולה על רוחם.

מהמזג אויר הקשה ששרר במקום, יחד עם תנאי העבודה הקשים, 
רבים מהפועלים היו נופלים מבלי לחזור ולקום, בכל בוקר וערב 
מחדש ערכו ספירה, בה ידעו מי מבני המחנה קיבל חופשה 

 יפסיק להתייסר ביסורי הגוף והנפש הקשים.לעולמים, ו
חשש של בריחה מהמחנה, לא היה קיים כלל, כל מי שרק העלה 
בדעתו מחשבה כזו, מיהר מיד להתחרט הימנה, על פי כל כללי 
הטבע, לא היה שייך במציאות שאדם יוכל לחיות בחוץ, במרחב 

ן הענק שכולו קרח, מלבד מה שאין בו שום דבר אכילה, גם תוך זמ
 קצר יקפא בקור העצום השורר שם.

פעם בחצי שנה, היתה לאסירים מעט עדנה, כאשר מפקדי ומפקחי 
העבודה היו באים לסיור ובדיקה, לראות האם המחנה עומד 
בהספקים, האם מנהל המחנה אינו גונב מאוצרות המדינה, וכן שאר 
כל הבדיקות. באותם הימים, מנהל המחנה היה עומד כעלה נידף, 

מחמת המפקדים והמפקחים, ופעמים רבות אף היה לוקה  רועד
בגופו, מעט כנגד מה שהכה את פיקודיו, ולעתים נדירות, היה מורד 
מגדולתו, ונהיה כאחד האסירים, ובמצב זה, תוך זמן קצר היו 
האסירים הערלים משיבים לו 'כגמולו הטוב', ודואגים שנשמתו 

 ם קשים.תיפרד תוך זמן קצר מגופו, תוך כדי יסורי
לאחר שהגאון הגדול רבי פרץ ווייס נתפס ב'עבירה' החמורה ביותר 
ברוסיה הסטליניסטית, לימוד תורה ברבים, חקרוהו רבות מי הם 
הפושעים הנוספים ברשת, אלו שגם הם עברו על ה'עבירה' 
החמורה של לימוד תורה ברבים, ורבי פרץ מילא פיו מים, למרות כל 

נת חלקו, לא 'זימר' מאומה, ידוע ידע האיומים והיסורים שהיו מ
נאמנה את ההלכה הפסוקה, בדבר האיסור החמור למסור יהודי 
לידי הגויים, שמלבד מה שהמוסר יואשם בכל מה שיעשו לנמסר, 

 עוד מאבד את חלקו לעוה"ב.
כשראו החוקרים שאינו משתף פעולה, ולמרות ה'הבטחות' 

זירה נוראה של חמש הגדולות שהבטיחוהו, לא זימר, גזרו עליו ג
עשרה שנות גזירה, אי שם באחת המחנות בסיביריה הרחוקה 
והנוראה, שעל פי דרך הטבע, קשה להאמין שבמצבו הגופני הירוד, 

 יצליח לחיות יותר משנה שנתיים.
רבי פרץ קיבל את דינו, דין שמים באהבה, ושמח שמחה גדולה 

על אחד  ועצומה על שהצליח לעמוד בנסיון הקשה, לא להלשין
מישראל, וחיזק עצמו בדברים, שבימים אלו, שמאות אלפים 
נתפסים על שטויות, על קפיטליזם טרוצקיזם ואדיאליזם, הוא זכה 

 להתפס על דברי תורה.
עם הגעתו לסיביר, החליט בעצמו שיעשה כל אשר יוכל בכדי 
להינצל מחילול שבת ומועד, ובסייעתא דשמיא עלה בידו, שעבודתו 

בת עצים במקום מרוחק, בו המפקחים לא היו באים בכל היתה בחטי
יום לבדוק ולפקח, כך שיכל לחטוב יותר ויותר בימות החול, ואילו 
בשבת קודש נמנע מכל מלאכה אסורה, ובכל תחילת שבוע היה 
מעביר כמות מוגדלת של עצים, כך שכמעט לא בדקו אחריו, ויכל 

 לשמור שבת כהלכתה.
יתה מכריעה ומפילה אפילו ערלים העבודה הקשה והמתישה, ה

מגושמים, הרגילים בכל מלאכה קשה, בודדים ממש הצליחו לעבור 
בגלות הקשה הזו, תקופה העולה יתר על עשר שנים, אך בחסד ה' 
עליו, ובניסים גלויים ממש, כוחותיו עמדו לו לרבי פרץ, וזאת למרות 

 מצבו הגופני הירוד.
פרץ את בני ביתו שהשאיר כל אותה תקופה קשה, לא שכח רבי 

מאחור, מאורעות המלחמה שהיו באותה תקופה, שהגיעו שמעם 
עד לסיביריה הרחוקה, גרמו לו לחששות מוגברים על אשר עלה 
בחלקם וגורלם, וזאת מלבד מה שחסר להם את חיי היהדות שנגזלו 

 מהם ביד קשה.
לאחר שנים רבות, הגיעה אליו אגרת ממשפחתו, בה הם כותבים לו 
ברמזים, שבסיומה של המלחמה העולמית, הם גורשו מרוסיה, 
ובחסד ה' עליהם הגיעו אל המנוחה והנחלה הרוחנית, בארצות 
 הברית, בה ניתן לקיים את התורה והמצוות ללא חשש ובפרהסיא.

 
 
 
 

 
שמחה גדולה שמח רבי פרץ בעבורם, האחת שלא זו בלבד שזכו 

ד תורה וקיום המצוות, לחיים, אלא כל תקותם ומאוויהם הם לימו

 אמת בחדרי חדרים
בגלל שיתכן שיתפסו  זה לאו !אסור לגנוב ואסור לשקר

אם כן יצר הרע היה מביא אופנים כי אותו על כך, 
זה אסור ותחבולות שונות לגנוב ולשקר ולא יתפס, אלא 

 בגלל שכך ציוה ה' יתברך.
ומותר לספר על בחור שמשקר אם יש בזה תועלת כמו 

ידוך או להתקבל לעבודה וכיוצא בזה, כי זוהי מידה בש
רעה עד מאד. וכל ימיו בפחד ומתח ומוחו חושב כיצד 

 להצדיק את עצמו, ואינו עובד ה' כלל. 

)במדבר כב, לג ברש''י( שאפילו בלעם  ינוומצינו בפרשת
הרשע לא עמד בתוכחה של האתון, כי מאחר שהאתון 

ק ולא יכל לצעוק בהמה ואין בה דעה לשקר, בלעם שת
על האתון שהיא משקרת. ומכאן שכנגד האמת אי אפשר 
לעמוד, ולעולם האמת מנצחת. וצריך הרבה עבודה להיות 

 תוכו כברו ופיו ולבו שוין כדי להיות איש אמת. 
ונראה שיש להזהר בזה גם במעשים. למשל, שתה מים 
בכוס, לשוטפו ולהחזיר למקומו. כי אם היו אחרים רואים 

אי שהיה שוטף, ואין זה אמת להחזיר כך למקום. וכן בוד
עלה על כסא להוריד ספר ונשאר סימן על הכסא, ולא 
ידעו לעולם שהוא עשה כן, מדת האמת זועקת לנקות את 
הכסא גם כשאין סימן של אבק, אלא האמת לנקות כסא 
מחשש שמא התלכלך וכיוצא בזה, אינה נותנת לו מנוחה. 

 י בשקר. וכמה מסכן האדם אשר ח
לפעמים בכנסים מוכרים תמונות צדיקים וכיוצא בזה 
ואומרים שזו תמונה אחרונה או מכירה אחרונה, 
וממשיכים אחר כך למכור ואין זה אמת. כי בגלל שאמרו 
שזה אחרון רבו הקונים אותו, ולמה לשקר. ויתכן גם גזל 
וגם חשש חילול השם. כי תפקידנו בעולם הזה לקדש שם 

ימות שבתורה, ראות לכולם על אחריות ונעשמיים, ולה
 וזה כלול באהבת ה'.

ויש הרבה השלכות של חוסר אמת, ואפילו אם משבחים 
אותו שיודע כמה מסכתות ואין זה אמת, חייב לומר להם 
שאינו בקי. ועיין במסכת בבא מציעא )כג:( שאפילו 
כשבקיא יש להתנהג בענוה, עיין שם. ו''אמת מארץ 

פה, יב(, והאמת מנצחת תמיד, וצריך תצמח'' )תהלים 
 סבלנות. 

ומעשה באחד שנסע במכוניתו ואמר בטלפון שהוא כעת 
בירושלים, אך חברו שנסע כנגדו, ראה אותו בעירו, 

מחלוקת ונתגלגל הדבר והתפרסם ששיקר. ונעשתה 
גדולה, גם על מי ששיקר וגם על הרואה אותו, שבמסיח 

ובמקום ברכת הרואה לפי תומו סיפר שראה אותו בעירו. 
 נהפך לקללת הרואה. וכל זה מכח השקר הנורא.

 
 
 

 אהבה שאינה תלויה
מעלת החברים לקיים בהם ''ואהבת לרעך'' )ויקרא יט, 
יח( כפשוטו, לעשות טוב ונעים לכל אחד ואחד. אבל יש 

נקודה נוספת למחשבה, לפעמים בגלל שחברים  כאן
אוהבים זה את זה, יש מחשבה כאילו חברו חייב לו הכל. 
ולפעמים באמת אינו יכול לעשות, והוא מקפיד עליו. 
נמצא שתקנתו קלקלתו, והאהבה שהיתה ביניהם גורמת 
חס ושלום קלקול ושנאה שלא נעשה רצונו. ומעלת 

רות ברוחניות, החברים האמיתיים לדעת שעיקר החב
 לעזור ולחזק זה את זה.

וכמו שעשה מרן החיד''א שטר התחייבות עם גדולי הדור 
שבדורו להוכיח זה את זה, והודפס בספרו הנורא של מרן 

''ענף עץ עבות'' בסופו, עיין שם. ובדברים גשמיים  אזיע"
גם יש לעזור זה לזה, אבל לא לתבוע ולבקש עד כדי 

 לוקת. שיהיה ביניהם ריב ומח
למשל חברים טובים מאד שביקש אחד מחברו לחתום 
ערבות למשכנתא וכיוצא בזה, וחברו הטוב מסרב וטעמו 
ונימוקו עימו. שהרי יש עניין גדול שלא לחתום ערבות, 
וכמו שכתב הרמב''ם בהלכות דעות )פרק ה הלכה יג(, 

 חידות
מהי ההלכה מהלכות ר"ה  .1

 ?השבטים הנרמזת ב'שמות
סי' )בהא דכתב המג"א  .2

שצריך ( שם פ"ט סק"ד ובפמ"ג
לגמור כל התפילה קודם סוף 
 זמנה, ולא סגי רק להתחילה

קודם סוף הזמן, היאך לכאורה 
ניתן להוכיח ע"פ פרשתינו, אם 

 ?להתחיל קודם סוף הזמן סגי
 

תשובה מדוייקת עם מקור יש לשלוח 
 30-22-55-899לפקס 

 או למייל בכתובת:

info@haravrabi.co.il 
ולציין עבור  10:33עד יום ראשון בשעה: 

חידות העלון דעת זקנים, פרס יוגרל בין 
 הפותרים נכון

 תשובות לחידות משבוע שעבר
היכן מצינו שהתחברות לרשעים עלול  .ש

 ?להביא סילוק צדיקים ח"ו
"על גבול ארץ  (במדבר כ' כ"ג)בפרש"י ת. 

שנתחברו כאן להתקרב  אדום, מגיד שמפני
הצדיק  לעשו הרשע, נפרצו מעשיהם, וחסרו

והנה רש"י כתב 'הצדיק הזה', אולי ". הזה
צדיקים, והקב"ה בחר  משום שהרי היו עוד

שאהרן  לסלק את אהרן בדוקא. ויתכן לפי
דאג להרחיקם מעבירות ולהחזיר בעלי 

כמש"כ במס' כלה רבתי , בתשובה עבירות
ו' ב'. וכאן שעשו  פ"ג, ע"ש. וע"ע בסנהדרין

בתוכם  היפך זה, ולא הועיל מציאות הצדיק
למנוע זאת, ע"כ איבדו את הצדיק, שאולי 

כענין שמצינו בסנהדרין  ,בתשובה עי"ז יחזרו
שנסתלק ר' זירא,  ל"ז א', שדוקא לאחר

א “בח ש“נתעוררו שכניו לשוב בתשובה, וע
ס “ע בדרושים ואגדות חת“א. וע“מהרש

א, דברים נפלאים, שגם “קפ  ‘י, עמ“מכת
לשוב  פטירת אהרן הכהן גרם לישראל

 .בתשובה
אנשי אלכסנדריא את ר' יהושע בן  שאלו .ש

צריכין הזאה  ,לעתיד לבאחנינא, מתים 
שלישי ושביעי, או אין צריכין", היאך לכאורה 

להכריע ע"פ פרשתינו, שאינם צריכים  ניתן
 ?הזאה

הֹנגע , ”(א“ט י“י)הנה נאמר בפרשתינו ת. 
“, וטמא שבעת ימים במת לכל נפש אדם

במת,  הנוגע”ובספרי זוטא כאן דרשו בזה, 
נוגע במת טמא, אין מת עצמו טמא. נוגע 

 .“אין בנה של שונמית טמא  ,מת טמאב
מבואר לכאורה בדברי הספרי, דיש ללמוד 

פ דהמת מטמא אחרים, “דאע ,ל“מקרא הנ
כ הוא עצמו “אעפ  ,והוא אבי אבות הטומאה

 .‘דספרי אמבוהא‘אינו טמא, וכן כתב לבאר ב
 
 

 פניני מוסר ויראת שמים מהפרשה
 אממורנו הרב שליט"

 

  סיפור לשבת
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 לע"נ:מהעלון מוקדשת  זכות החיזוק

 תשורה איריס בן יילא

 גלים בת בן יכאלמ עד–גיל

 דבורה רחל בן פתלינ
 ת.נ.צ.ב.ה -הי"ד 

שמחה גדולה שמח רבי פרץ בעבורם, האחת שלא זו בלבד שזכו 
לחיים, אלא כל תקותם ומאוויהם הם לימוד תורה וקיום המצוות, 
ששנות שלטון הכפירה של הקומוניזם, לא הצליחו להניעם מהדרך 

כעת יוכלו לקיים שהנחיל להם, שעמל קשות לחנכם. ועוד שמח, כי 
 את התורה והמצוות ללא מלחמה והפרעה.

חשש כבד עלה בליבו של רבי פרץ, בעוד כמה שנים, כשיגיע עת 
השחרור, מי יודע אם הרשעים הללו יתנו לו לצאת מהמדינה, 

 להתאחד עם משפחתו, ולזכות שוב לחיי תורה ללא הפרעה.
בכח לאחר כמה רגעים של חששות והרהורים, דחאם בחוזקה ו

מליבו, וטען לעצמו, מה אני כל כך חושש, וכי מי הבטיח לי שכלל 
אזכה לחיות את אותם שנים עד השחרור, שאני כבר דואג מה יקרה 
אחריהם, ואם אני סמוך ובטוח בהקב"ה שיעשה כל מה שטוב 
עבורי, מדוע על ההמשך אינני סומך, כנראה שאוירת הכפירה 

בסיביריה, ולכך גמר בדעתו,  השוררת ברוסיה, משפיעה עלי גם כאן
כי משליך על ה' את משאו, שימשיך להדריכו ולנתבו בדרך הטובה 

 ביותר עבורו.
כעבור חמש עשרה שנה קשים ומרים, בהם על אף הנסיונות 
היומיומיים, הצליח רבי פרץ להנצל מכל סרך של איסור, הודיעו לו 
מפקדי המחנה, שהגיע עת שחרורו, ובסוף תקופת הפשרת 
השלגים, כאשר תגיע הרכבת, ישוחרר מהמחנה, ומחמת 'פשעיו' 

 החמורים שבעבורם נכלא ונענש, נגזר עליו שיסולק מהמדינה.
בשעה ששמע רבי פרץ על ה'גזירה הנוראה', שיסולק מהמדינה, 
כלפי חוץ הראה פנים זעופות, כדי שאותם רשעים לא יבטלו את 

עבור את אותם שנים הגזירה, אך בליבו, צהל ושמח, הנה זכיתי ל
קשות ומרות, וכעת אזכה גם לצאת מעמק הבכא, להגיע למקום 

 תורה.
כשהגיע העת והשעה שנגזרה עליו משמים לצאת, עלה לרכבת 
בשמחה, שלפחות באותם שבועות של נסיעה, יוכל ללמוד באין 
מפריע, לאחר השנים הרבות בהם יכל ללמוד רק מידי פעם בפעם 

 אחת המקומות ולמד.ובהחבא, והתיישב שם ב
איה הקולמוס ואיה הסופר שיוכל לתאר את השמחה העצומה 
שהיתה מנת חלקו באותה שעה, כעת הוא רק עבד למלך מלכי 
המלכים הקב"ה, אין עליו מפקדים ומנהלים, רק הקב"ה בכבודו 
ובעצמו, הוא יכול ללמוד וללמוד, להתפלל ולברך, לא הפריע לו 

כבת, העיקר שהגמ' היתה לפליטה, שגנבו ממנו את כל רכושו בר
הוא הרגיש בכל חושיו את דברי דוד המלך ע"ה, 'טוב לי תורת פיך 

 מאלפי זהב וכסף'.
שנות גלותו הקשות בסיביר הרחוקה, נתנו את אותותיהם במראהו 
החיצוני, זקנו האדום והגדול, הפך כולו לבן, פניו מלאו קמטים, וכולו 

 אומר כבוד והדר.
עמו בקרון, היו מבוגרי סיביריה, שעברו שם שנים  רוב אלו שנסעו

רבות ושוחררו באחרונה, והם לא יכלו להבין היאך יהודי זקן שש 
ושמח מספר קטן שהוא קורא בו כל היום, והחלו להציק לו בשאלות 
ובהטרדות, שהפריעו לו מאוד בתלמודו, ולכך נאלץ להפסיק מעט, 

ריו שאהב, וכעת יש לנסות להסביר להם ששנים רבות הורחק מספ
 באפשרותו לקרוא בהם.

הערלים שהיו בקרון עזבוהו לנפשו, הם צחקו עליו בליבם, היאך 
יכול יהודי להנות מקריאה באיזה שהוא ספר ישן ומתפורר, וחשבו 
שבוודאי זה עוד אחד משיגעונותיהם של היהודים המוזרים, אך 

לא שנה אותם בוגדים מזרע הערב רב, אלו שנפלו עד לתהום, ה'
 ופירשניקים', המשיכו בהצקותיהם.

יקותיאל צוקלוג וירחמיאל ווייסבעסער, שנים מנוסעי הקרון, אותם 
אלו שנולדו מזרע ישראל, עלה בלבם רעיון נועז, שבמקום שכעת 
כשיגורשו מרוסיה, יאלצו לחפש לעצמם עבודה, הם יבקשו מהרב 

הם יוכלו הקשיש שעמם ברכבת, שיכתוב להם 'היתר הוראה', וכך 
לנסות להגר לאחת מהמדינות, לקבל משרה הגונה, להתמנות 

 לרבני קהילות.
קצת ממנהג אבותיהם הם עוד זכרו, וניסו לִהזכר בשאלות המצויות 
העולות על שולחנות הרבנים, ומידי פעם בפעם ניגשו לרבי פרץ 
ושאלוהו שאלות מצויות, מה הדין כשהיארצייט חל בשב"ק, באיזה 

לקבר, ועוד שאלות כנוסח הזה, המצויות אצל אלו יום עולים 
הרחוקים מהתורה והמצוות, החושבים ברוב בורותם, שרק הלכות 

 אבלות כתובים בתורה.
לאחר כמה ימים, כשהרגישו השנים שכבר 'מילאו כריסם' בהלכות 
המצויות, והם כבר יכולים לשמש כ'רעבנים', פנו לרבי פרץ בבקשה, 

 שיכתירם ב'כתר הוראה'.
רבי פרץ נחרד מעצם הבקשה, להכתיר ב' ברנשים אלו למורי 
הוראה בישראל, אין כאן הוראה אלא הרעה, זכורים בליבו דברי 
חז"ל במסכת סוטה )כ"ב א'(, שדרשו את הפסוק במשלי )ז' כ"ו(, 

, הפילה חללים רבים כי"כי רבים חללים הפילה ועצמים כל הרגיה", "
 ח"ת זה ,הרוגיה כל ועצומים, ומורה להוראה הגיע שלא ח"ת זה

", ומבארים מדוע מי שהגיע להוראה מורה ואינו להוראה שהגיע
ואינו מורה הוא בכלל "ועצומים כל הרגיה", ש'עצומים' הוא מספר 
רב ועצום, משום שהוא אשם בכל אותם רבים חללים שנפלו בידי 
אלו שלא הגיעו להוראה והורו, מחמת שהוא עצמו לא הורה, ואם כן 
 הדברים ק"ו, ומה אחד שמחמת שלא הורה גרם שאחרים יורו, מצבו 

 
 
 
 
 
 

חמור כל כך, אחד הנותן היתר הוראה לאלו שאינם ראויים, על אחת 

חמור כל כך, אחד הנותן היתר הוראה לאלו שאינם ראויים, על אחת 
הם על כמה וכמה שעונשו חמור עד מאוד, וכל המכשולות שיצאו, 

 אחריותו.
 אלועוד נזכר הוא בדברי הרמב"ם )בפ"ה מהל' ת"ת ה"ד( שכתב, "

 להתגדל מבקשים והם כראוי תורה הרבו שלא הקטנים התלמידים
 ולהורות לדין בראש ויושבין וקופצין עירם אנשי ובין הארץ עמי בפני

 העולם את המחריבים והם המחלוקת המרבים הם ,בישראל
 אמר עליהם, צבאות' ה כרם והמחבלים תורה של נרה והמכבין

". כרמים מחבלים קטנים שועלים שועלים לנו אחזו בחכמתו שלמה
ואם נאמר כך על אלו שלמדו מעט, מה יאמר על אלו שלא שנו ולא 

 למדו.
השנים לא הרפו ולחצו על רבי פרץ עוד ועוד, בתחילה הבטיחו 

ואחר כך  שישנו את מעשיהם ויעסקו בתורה כל ימיהם וכו' וכו',
עברו לאיומים קשים, אך רבי פרץ עמד בפרץ כחומה איתנה, ולא 

 נכנע לדבריהם.
באותו היום פרצה בקרון מריבה בין שני ערלים, וכשעלתה חמתו של 
אחד מהם על חבירו, המתין לעת הלילה, בו הלה נם את שנתו, 
וזרקו מתוך חלון הרכבת אל מותו הבטוח אי שם במרחבי הקרח, 

 להמשיך בשנתו לעולמים. כדי שיוכל
כשראו כל יושבי הקרון את דבר הנבלה אשר נעשה, החרישו מפחדו 
של אותו אלים, אך יקותיאל וירחמיאל, ראו בכך רעיון עצום להשגת 
דרישתם מרבי פרץ, הללו ניגשו אליו והודיעוהו, שאם חייו יקרים לו, 
ואם הוא מעוניין להמשיך בתלמודו, ואולי אף לזכות לראות את בני 

גלותו הארוכות, עליו לכתוב להם מיידית את  משפחתו לאחר שנות
ההיתר הוראה, ואם תוך מחצית השעה לא יעשה כדרישתם, 

 יזרקוהו מחלון הקרון, ותהיה אחריתו עדי אובד.
רבי פרץ נבהל מאוד מאיומיהם, ומאידך חשש עוד יותר מהמכשלה 
העצומה שיכולה לצאת ממעשיו, למרות שעל פי דין אינו חייב 

נפש, שאין זה בכלל הג' עבירות, ולכך חשב שאולי למסור על כך 
הם רק אומרים זאת כאיום, אך לא יתכן שיהודי מזרע ישראל יקום 

 על אחר להורגו במיתה משונה, בכדי להוציא ממנו היתר הוראה.
כשעברה מחצית השעה ורבי פרץ לא כתב להם את מה שדרשו, 

ים אינם התברר לרבי פרץ שטעה טעות חמורה, כנראה אותם השנ
מזרע ישראל הכשרים, אלא מצאצאי הערב רב, לא ניכר בהם אחד 
ממידותיהם של ישראל, לא בושה ולא רחמים ולא גמילות חסדים, 
למרות שבשמות שניהם נמצא שמו של מקום, ואחד מהם גם נקרא 

 בלשון של רחמים, ירחמיאל.
 באותו הרגע ניגשו אליו אותם השנים, נטלוהו בפראות ובריש גלי,

 הרימוהו אל על, העלוהו מעל גבי החלון, והתכוננו לזורקו.
באותו הרגע בו היה כולו מחוץ לחלון, 'חרב חדה מונחת על צוארו', 
עוד רגע קט והוא מושלך למיתה משונה, הרהר בליבו את הוידוי, 
ונשא תפילה שתהא מיתתו כפרה, פנו אליו השנים ואמרו לו, שיש 

בו, אם יכתוב להם את ההיתר הוראה, עדיין בפניו האפשרות לחזור 
הם יצילוהו, ואם לאו, הם עוזבים אותו מידם, ותוך זמן קצר ימות 

 מיתה משונה.
לאחר שרבי פרץ הבין שאינם רק מאיימים, אלא מבצעים את זממם, 
אמר להם שלצערו הוא מסכים לכתוב להם היתר הוראה, ומיד 

 החזירוהו לקרון, ופקדו עליו לכותבו להם.
ר כמה דקות שנרגע רבי פרץ מאימת המות שהיתה לו, החל לאח

בכתיבת ההיתר הוראה לאותם שני הברנשים, על פי דרישתם, שלא 
יחסוך בתוארים ומעלות, והוסיפו, שאבוי לנפשו אם ירמוז ב'היתר 

 הוראה', שאינם בפרשת הוראה.
היות ורבי פרץ ידע שבנפשו הדבר, לכך כתב להם 'היתר הוראה' 

בד, בו מאריך בשבחים רבים ומיוחדים, על עמלם הרב, יפה ומכו
ושבזכות עמלם המיוחד הזה, זכו והגיעו עד הנה, שמכתירם ב'יורה 
יורה', שיכולים להורות הוראה בישראל, וחתם את שמו ומקום 

 רבנותו.
השנים קראו ובדקו את ההיתר בעינים בוחנות, ולאחר שמצא חן 

ת ההיתר באמתחתם, כך היו בעיניהם, עזבוהו לנפשו, והטמינו א
 בטוחים בעצמם שימצאו משרת רבנות באחד המקומות.

כשסוף סוף הגיעו לסוף דרכם, מיהרו השנים לצאת ולהמלט, למען 
לא ילשינו עליהם מה שהיה בנסיעה, ותוך זמן קצר יצאו את גבולות 

 המדינה, וחיפשו מקום בו יוכלו להגיש את מועמדותם לרבנים.
ח לעזוב תוך זמן קצר את רוסיה, כאשר פניו היו גם רבי פרץ הצלי

לארה"ב, שם מצא את משפחתו, והתיישב ללמוד באין מפריע, 
להשלים את שנותיו מתוך תורה ועבודה וגמילות חסדים, כאשר כל 
הזמן מציקה לו העובדה, שצייד ב' ברנשים מסוכנים בהיתר הוראה, 

 והתפלל תמיד שיזכהו ה' שלא תצא תקלה מתחת ידו.
לאחר תקופת מה, קיבל רבי פרץ מכתב מרבי זבולון פאכטר 
שליט"א, אחד מרבני אירופא, בו הוא מספר לו שהגיעו לפניו ב' 
אנשים עם ההיתר שנתן להם, וכאשר דיבר עמם מעט בלימוד, ראה 
שתוכם כברם, ואילו היו בימי אלישע, ודאי שהשמן לא היה כלה עד 

לם, ולכך התפלא על ההיתר היום הזה, שאין כלי ריק כמותם בעו
שבידם, וכשהחל לקרוא בו בעיון, היה זה בדיוק בפרשת בלק, 
ובזכות שלמד באותו השבוע את הפרשה עפרש"י, הבין את מה 
 שרמז בו, שכנראה שהוכרח לכותבו, ולכך, במעמד בית הדין הוציא
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 3המשך הסיפור מעמוד 
מהם בערמה את ההיתר, והשליכו בתנור והיה למאכולת 

שליבו יכול להיות סמוך ובטוח, שה' אינה לידו  אש, כך
 שלא יצא מכשול ותקלה ממעשהו זה.

כשקרא רבי פרץ את המכתב שמח שמחה גדולה 
ועצומה, ונתן שבח והודיה לבורא עולם על אשר הצילו 

 מלהכשל באיסורים חמורים אלו.
רש"י כ"ג כ"א, עה"פ, "לא הביט און ביעקב וזאת מדברי 

ולא ראה עמל בישראל, ה' א' עמו ותרועת מלך בו", 
וביאר רש"י, "עמל. לשון עבירה, כמו )תהלים ז' ט"ו( 
והרה עמל, )שם י' י"ד( כי אתה עמל וכעס תביט, לפי 
שהעבירה היא עמל לפני המקום". מבואר בדברי רש"י, 

ת שהרב הכותב האריך שקיים גם עמל של עבירה, ומזא
בעמלם, בלא לציין שהוא 'עמל התורה', ובלא להאריך 
במעלות התורה שבהם, נרמז בזאת שאין כוונתו על 

 'עמל התורה', אלא על 'עמל עבירה'.
 

 רשת סוכנים לנכסים –אל הנכס שלי 
 ירא שמים, אמין ומקצועי: מתווך

 דוד קריטי
055-6688-111 
davidk@re-sheli.com 

 בהמלצתו האישית של מורנו הרב חיים רבי שליט"א
 03-6500992| פקס:  03-5050-991חולון |  56רח' חנקין 

 עו"ד ירא שמים, אמין ומקצועי:

 עמיאל קסטיריאנו
052-8381-981 

amiel@kastoriano.com 

בהמלצתו האישית של מורנו 
 הרב חיים רבי שליט"א

 אהבה שאינה תלויה
מעלת החברים לקיים בהם ''ואהבת לרעך'' )ויקרא יט, 
יח( כפשוטו, לעשות טוב ונעים לכל אחד ואחד. אבל יש 

נקודה נוספת למחשבה, לפעמים בגלל שחברים  כאן
אוהבים זה את זה, יש מחשבה כאילו חברו חייב לו הכל. 
ולפעמים באמת אינו יכול לעשות, והוא מקפיד עליו. 
נמצא שתקנתו קלקלתו, והאהבה שהיתה ביניהם גורמת 
חס ושלום קלקול ושנאה שלא נעשה רצונו. ומעלת 

רות ברוחניות, החברים האמיתיים לדעת שעיקר החב
 לעזור ולחזק זה את זה.

וכמו שעשה מרן החיד''א שטר התחייבות עם גדולי הדור 
שבדורו להוכיח זה את זה, והודפס בספרו הנורא של מרן 

''ענף עץ עבות'' בסופו, עיין שם. ובדברים גשמיים  אזיע"
גם יש לעזור זה לזה, אבל לא לתבוע ולבקש עד כדי 

 לוקת. שיהיה ביניהם ריב ומח
למשל חברים טובים מאד שביקש אחד מחברו לחתום 
ערבות למשכנתא וכיוצא בזה, וחברו הטוב מסרב וטעמו 
ונימוקו עימו. שהרי יש עניין גדול שלא לחתום ערבות, 
וכמו שכתב הרמב''ם בהלכות דעות )פרק ה הלכה יג(, 
ורק למען קרובי משפחה חייבים להתאמץ בזה. ואם 

ו צודק למעשה בזה. והוא חושב מקפיד וכועס, אינ
שחברים טובים חייבים לעשות כן. או שלא בא לאירוע של 
שמחה שהיה לו כי היה עסוק. ובמקום להקפיד עליו, צריך 

 לומר לו אני כל כך אוהב אותך שאינני מקפיד עליך. 
ומוצאים כיוצא בזה אצל רב גדול שטרוד ועסוק ראשו 

וכת בית וכיוצא בזה ורובו, ותלמידיו יש להם ברית וחנ
ואינו מגיע, כי הוא עסוק וטרוד. ואילו לבעלי בתים שאינם 
מבינים, ויתכן שיקפידו, שם הוא הולך ושמח בשמחתם, כי 
לרוב אהבת התלמיד לרבו אינו מקפיד. וזו טעות של 
תלמידים מסויימים שמקפידים שהרב יגיע, ומטריחים 

 יהיה נוכח בשמחתם.פעילים כוחות שומ
חברים צריכה להיות כמו תלמיד לרבו שלרוב ואהבת 

אהבתו אליו והכנעתו מפניו, אינו מרגיש רע אם לא הגיע 
ואף אינו מקפיד, ומסתפק בברכתו של רבו שמועילה כפל 

 כפליים. 
ומצינו טעות זו בפרשה אצל בלק ובלעם, שהיו חברים 
טובים ועשו שלום נגד ישראל, ועם כל זה ברגע שבלק 

עוזר לו, גירשו מעל פניו וביישו ואמר לו ראה שבלעם לא 
שלא מגיע לו כבוד. ואלו הם חברים מזוייפים ושקרנים 
הדורשים טובת עצמם. וחברים אמיתיים אלו חברים של 
תורה ויראת שמיים, שעליהם נאמר ''חבר אני לכל אשר 

 יראוך'' )תהלים קיט, סג(. 
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