
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

117עלון  , ד"בס  
 שמחת תורה
 וזאת הברכה

ה"התשע  

 )'ד',לג(" ציוה לנו משה מורשת קהילת יעקבתורה"
.    מא ורסי ם לתור ה  ולא  רק שק יבל ו א ו תה בי רושהישרא לל  אומר ים אל  תקרא ו  מו רשת אלא  מאור סת מ לשון  א ירוסי ן שב ני  "חז

)  התור ה( שש ומר שבת  ומקי ים  מצוות  חי יב מית ה כי  נקר א שהוא בא  על  נער ה מא ור סה שגוייד וע  . איש לזה ש ני  טעמים  
 הגו י אי נו  מיתה אלא   ש ל  ואם תאמר שמורשת מ לשון  ירושה אז ד ינו "רה צ יוו ה לנ ו מ שה מאורסת קה ילת  יעקב תו:"שנאמר

  למה דבר   משל . חי יבים ל התי יחס  לתורה כמא ורסים ל האנחנ ו. ב . ל"מלקות כי  גזל ביר ושה די נו  מלקות וז ה סותר את ד ינ י ח ז
 אות ה ושאל  ו ניק ההיה ודי  ני בהל הרים א ותה .   במדרכה ו נפלה ברחוב ול פתע אר וסתו מ עד ה  עם אר ו סתו שהלך לי הוד י  דומה

 .  חב יבי ם וכדומהבשמ ותאותה כמ ה וכמ ה פעמ ים אם  היא בסדר  וגי לה דאג ה עמ וק ה וכי נה א ותה 
ובעלה  ל הבדיל מ לפנ י   .   ב פעם השנ יה  ונפ להומ עדה אחרי  חודש הם  התחת נו  ו אחרי ה חתו נה ע ברו בד יוק  ליד או תה מדרכ ה 

וכל מ ינ י תרע ומו ת של זילז ול  ? למה  אין  לך ע ינ י ים בראש?   נופ לת  פעם שני האתא יך ? מר  מ ה קרה לךהחתו נה צעק  עלי ה וא
רכש לכן  ו פ חד ה יהוד י  להפ סיד  את  השי דוך  :והתש ובה  הי א ?השאל ה מ ה  גרם לי הוד י  להגי ב כך  לפ ני   החתו נה .  ה אישהבכבוד 

להקל בכ בוד  מרשה  לעצמ ו  הוא  וב על  יותר   ביטחו ן   לא כ ל כך  פשוט  לכלה  ל חזו ר אחור ה לכ ן  יש ל כבר לה כב וד וא חר  החתו נה 
 בנ י ישראל צר יכים ל הרגיש מא ורסים לת ורה שה י א בחרה בנ ו   דברלכ ן או תו . האישה  ומן הס תם גם להשמ ין ו להזנ יח את  עצמו

אות ה לכ ן אסור לה קל בכבוד ה תורה  נאהב . ה ל א התחרט  ו יתן אות ה לאו מה אחרת" שה קבב תוכנומכל העמים  וחי י עו לם נטע 
 ) הר ב אריה קר ן                                                             (.לשבחה  כל י ום ב מזמור על ינ ו "כבד אות  ונ הללה  בשירה בז י מרה ונ ודה  לקבנ

 אדם הסובל ממום או מכעור פנים

 

ָעלָ יו  ְלִהְתּב ֹונֵ ן   ,  ִענְ ָין ַה ּגֹוֵרם  לֹו ְל ַקֵּנא ִּבְבִר י ִאים ּוְׁשֵלִמ ים וְ ִלְראֹות  ַעְצמֹו  ְנִחיִת י ְוָׁש ָפל-ָאָדם ַהּסֹוֵבל  ִמּמּום ְּב גּופ ֹו אֹו  ִמִּכעּור  ָּפָני ו  
 ":  ִיְׂשַמח  ִיְׂשָרֵאל" ֵבאִת ים ְּב ִסְפִרי ַּבְּדָבִרים ִּדְלַהּלָ ן ֶׁשֲה

 

 .  ֶאָּלא ְלִפ י ַמה ֶּׁשַה ָּקדֹוׁש־ָּבר ּוְך־ה ּוא ַמֲחִׁש יבֹו,  ֲחִׁשיבּו ת ָהָאָדם ל ֹא ִנְקּבַ ַעת  ְלִפי ַמ ה ֶּׁשְּבֵני  ָהָאָדם ַמֲחִׁש יִבי ם-ְּכָלל ָּגדֹו ל יְ ֵהא ְּבָיְדָך  
 

ּוִמְׁשַּתֵּיְך  ,  ה ּוא  ַהְמֻאָּׁשר וְ ֶהָחׁשּוב, ְיפֵ ה ּתַֹאר  ּוַמְרֶא ה,  ָאָדם ְּגַבּה ק ֹו ָמה- עֹו ַלם ַהֶּׁשֶקר  -ְוֵכן ְּב עֹוָלֵמ נּו   . ָאנּו  ִנְמָצִאים ְּב ָעְלָמא ְּדִׁשְקרָ א 
 .  ַלִּׁשְכָבה ָהעֶ ְליֹו ָנה ַּבִּצּב ּור

 

וְ ָסַבר ְׁשמּו ֵא ל ֶׁשַּוַּדא י ָעלָ יו   , אֲ ִחי דָ ִוד, ְוָנַת ן עֵ ינֹו  ֶּבאֱ ִליָאב,  ִמְּבנֵ י  ִיַׁשיְּכֶׁשָּבא  ְלַהְמ ִליְך  ֶאת  ֶאָחד , אּוָלם ְּכָבר  ָרִאינ ּו ֵאֶצל  ְׁשמּוֵא ל ַהָּנִב יא
ִּכ י   , ַאל־ַּתֵּבט ֶאל ־ַמְרֵאה ּו ְוֶאל ־ְּגבֹ ַּה קֹוָמתֹו): "ז, טז' שמואל א (ִּבנְ בּוָאה ' ּו ִמָּיד ָאַמר ל ֹו ה, ִנְתַּכֵּון  ַהָּקדֹוׁש־ּבָ רּוְך־ הּוא ְל ַה ְמִליכֹו

 ".  ִיְרֶאה  ַלֵּלָבב'  ַוה, ִּכי ָה ָאָדם ִיְרֶאה  ַלעֵ ינַ ִים, ִּכי ל ֹא ֲאֶׁשר יִ ְרֶאה  ָהָאָדם, ַאְסִּתיה ּוְמ
 

 ִאם לֹא  -ן  ֶׁשֲהרֵ י ְלִמי  ֵיׁש ָלָאָדם לַ ֲעׂשֹות  ֶחְׁשּב ֹו. לֹא ִּתְמָצא  ָהַעְצ בּות ֶאת ְּמק ֹוָמּה ֶאְצל ֹו,  ֶׁשִאם ִיְת ַהֵּלְך  ִעּמֹו ָהָאָדם, ְוהּוא ס ֹוד ָּגד ֹול
ּוִמ י יֹוֵת ר ָּגדֹו ל  .  ֶׁשֲהלֹא  ֵאָליו  ָּכל ָה ֵעינַ ִים ְנׂש ּואֹות, אֹו ְלכָ ל  ִמי ֶׁשּי ֹוֵתר ַּבַעל  ְיכֹלֶ ת,  ְוַלִּגּבֹור   ֶהָעִׁשיר ַה ָּגדֹול  ְּביֹוֵתר,  ֶלָחָכם ַהָּגד ֹול ְּב יֹוֵתר

 ּומֹוִע יל ָלָא ָדם יֹוֵתר  ִמּבֹוְרא ֹו  

 

ְולֹ א  ַעד ַּכָּמה ֲאִני  ָחׁשּוב ְּבעֵ יֵני ְּב ֵני  ָאָדם ְקרּוֵצי  , ָּכל  ַהֶחְׁשּבֹון ֶׁשְּלָך  ְיֵהא ַעד ַּכָּמ ה  ֲאִני ָחׁשּוב ְּב ֵעי ֵני ַהּב ֹוֵרא, ֶכל ְלָךִאם ֵעי ֵני ֵׂש, ְוִאם ֵּכן
 .  ַמֲחָלתֹו  ְועָ ְניֹו,  ֶׁשֵא ין ע ֹו ְמִדים לֹו  ָלָאָדם ִּבְׁשַעת ָצָרת ֹו, ְמעּו ֵטי  ְיכֶֹלת, חֶֹמר
 

 ֵאּל ּו   -ָׁשֵלם  אֹו  ַּבעַ ל מּום   ,  הֲ לֹא  לֹא  ַמִּביט  ַעל  ַמְרֶא ה ְמכֹ ָער א ֹו  ָיֶפה'  ַוה' , ם עֵ יֶניךָ  וְ ִלְּבָך ַאְך  ְורַ ק עַ ד  ַּכָּמה ִמַּדת  ֲחִׁש יבּוְתךָ  ְּבֵעי ֵני  הִׂשי
 ַעל  ִלּבֹו  ַהָּט הֹור  ְוִכְׁשרֹו ן ַמעֲ ָׂשיו ֶׁש ל   -ַהּבָ ָטתֹו  ִיְת ָּבַרְך . יל ֹוִיְתָּבַרְך  ֶׁשְּלִפי ֶהן  הּוא  ַמֲחִׁשיב  ֶאת  ָה ָאָדם אֹו ַמְׁש ִּפ'  ֵאיָנם  ַהַהָּבטֹו ת ֶׁשל  ה

 . ּו ְלִפי ֶהן  ִנְקַּבַעת ַמ הּות  ָה ָאָדם' וְ לֹא ַעל ְׁש ֵלמּות  ִויִפ י ג ּופֹו  ַמִּבי ט ה, ְׁשֵלמּות  ִויִפ י ִנְׁשָמ תֹו, ָהָאָדם
 

א ּוָלם ִּבְכ ִלי   , ָח ְכָמה נִ ְפָלָאה  ֵיׁש  ְּבָך: " ְוָא ְמָרה  לֹו, ָנא  ֶׁשִּבְּזָתה א ֹותֹו  ַּבת  ַהֵּקיָסר  ְלִפ י  ֶׁשָהָיה  ְמכֹעָ ר ַּבְּגָמָרא  ְמֻסָּפר  ַעל  ַרִּבי  ֲחנִ י-ְוַאְּדַרָּבה  [
!   ָסר  ְלִהְׁשַּתֵּמ ׁש ִּבְכֵלי ֶחֶרס וְ ִכי ֶזהּו  ְּכבֹוד  ַהֵּקי: " ָאַמר  ָלּה." ִּבְכֵלי ֶחרֶ ס: "ָאְמָרה  לֹו "  ּבַ ֶּמה ׁשֹו ֵמר ָאִביְך ֶאת  ֵיי נֹו: "וְ ָעָנה  ָלּה." ְמכָֹער

"   ִמי ָא ַמר ָלְך  ַלֲעׂשֹות ֵּכן : "ְׁשָאָלּה ָאִבי ָה. ְוֵכן ָעָׂשה ָאִב יָה  ְוִנְתַק ְלֵקל ַה ַּייִ ן."  ֶׁשִּיְׁשמֹר ֶאת  ֵיי נֹו ִּבְכלֵ י ָזָהב וְ לֹא ִּבְכלֵ י ֶחֶרס, ְלִכי ְוִאְמִר י ל ֹו
'   ָחְכ ָמה ְמפָֹארָ ה  ִּבְכִלי ְמכָֹער'ְּתׁשּוָבה  ָנַתִּתי לָ ּה עַ ל ֶׁשָאְמָרה ִלי : "ָאַמר לֹו"  ָלָּמה ָעִׂשי ָת ֵּכן: " ָאַמר לֹוְקָרא ֹו ֵאָלי ו ְו. ֲחנִ יָנא' ר, ְוָאְמָרה

ַוֲהל ֹא רָ ִאינּו  ֲחָכִמים   ,  ם ַהּתֹו ָספֹותוְ ָכְתבּו ָׁש." ְּכמֹו ֶׁשַהְּׁשִמ יָרה  ַעל ַה ַּייִ ן ִהיא  ִּבְכִלי ְמכ ָֹער ַּכֶחרֶ ס,  ִּכי ָּכְך ֶּדֶרְך  ַהְּׁשִמיָרה  ַעל ַה ָח ְכָמה-
)                הרב י עקב ישר אל לוג אסי                                                      (.]ָהי ּו חֲ ָכִמים יֹו ֵתר,  ֶׁשִאּלּו ָה יּו ְמ כָֹעִרים, ְוֵתְר צּו, ְּבָחְכָמה וְ ַגם ָנִא ים ְּביִֹפ י

 

 

                                                  ֱאמּוָנה
 )ספר המידות (.ְלִבָּטחֹון ָלבֹוא ָיכֹול ֱאמּוָנה ְיֵדי-ַעל. לב

                                                                                         



 
 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 האם מותר להתלוצץ כדי לשמח חתן

 תמה   מאוד על  הדרש   ואנ י:  וז ו לש ונו, הקשה  על  דברי  הירו שלמי) בראש ית מאמ ר קלב(ד "בספר הדרש  והע יון  לגא ון  מ ריישא ה י
הנה ב ודאי ז ה   , וכ י בשביל  שֵעָׂשו  נשא  אשה חדשה  נמחל ו ל ו כל  עוו נותי ו וא ף שנקט ינן  שיום  ניש ואין  הוא  יום  סלי חה ו מחי לה , הזה

והר י  יום הכי פורים   , אבל בלא תש ובה לא י עלה ע ל הדעת שבש ביל הנש ואי ן גרידא  יהי ו נמ ח לים לאדם כל ע וונ ותי ו, בצרוף תשובה
 .  ומכל שכן ש יום  הנשוא ין  יכ פר רק לשבים, ואפ י לו הכ י אי נו מכ פר רק לשב ים ,    יום מח ילההוא בוד אי

,  ובי אר ביפ ה  תואר,  ש נ תן עש ו ד עתו  לה תגי יר, אמר ו) פ  וישל ח" ס(ואדרבה  במדרש  ר בה ,  והנה  ל א מצי נו  שֵעָׂשו  עש ה  תשובה
על   ,   אש ה ח דשה שבשביל כך  נמחל ו ל ו כ ל עו ונו תיוואם כן  איזה  זכו ת היה  לו בז ה שנשא.  שביקש להתג ייר  אבל לבס וף  לא נתג ייר
 .  כ"ע.  כן דברי  המדרש וה ירושל מי  צריכים עי ון

,   נמח ל ים לו  עו ונ ותי ו,  שרק  אם שב ה חתן בתש ובה של ימה, שאכן כתב)  חלק ג  אבן  העזר  סימן  ט( ת יב יע  אומר " וראית י בשו
ל  "ומ ה שאמרו  חז.  פ יק תש ובה  בלבד כדי  לכפר ע ליהםלכפר   גם עבירו ת חמ ורות של אדם  רגיל לא  הי ה מס, ומוע יל ל ו שה וא חת ן

ולכן  נמחל ו  , צריך ל ומר שגם עֵ ָׂשו נתן דעת ו לחז ור בתשוב ה, שנמחלו  לֵעָׂשו כל  עוו נות יו  ביום שנשא את מח לת בת  ישמעאל
 .  אלא  שאחר כך  חזר  לסורו, עוו נות יו

הנ ושא אשה  עו נו תיו מת פקקי ן   :) " יב מות סג( הגמ רא לבאר דבר י) חי י  שרה'  פ(יאש יה פ ינ טו בספר  כסף נב חר '  וכן כתב  הגא ון ר
אלא הם כמ ונח ים בקופסא   , אי נם נ מחלים לגמ רי, מכל מקום, שאף על  פי שהחתן מ וחל ין ל ו כל ע וונ ותי ו, כלומר, ]"נסתמי ן[

ו לים  הנ ה הם  מח,  אלא  ילך  בדרך  ישרה, שאם  אחר  ה נישוא ין  לא  ישוב  עוד  לִכס ל ה, כד י לרא ות  מ ה י היה  בסו פו, ונסתמ ים שם
ו לפי זה   . מגלגל ים על יו ע וונ ות ר אשונים, אב ל אם ישוב לכס לה אחר נ ישואי ו ו ימשיך לח טוא. ואדרב ה נחשב ים לו  כזכויות, לגמרי

 .  מיושבים דבר י ה ירושלמ י ו ה מדרש באר היטב
 מ חי לת  שבכל  שבעת   ימי  המשתה  יש  לו  לחת ן כח   זה של, ל"בשם הצד יק מב ו טשאטש זצ)  עמוד תק(וכתב בספר  טעמ י  המנה גים  

אף ע ל פי כן יש ביד ו  , אם לא זכר לפנ י ה חתונ ה לשוב בתשובה, ועל כן.  נראה כך מסברא, והגם שלא נמצא כן ב שום ספר, עוו ן
 ) הרב אב רהם ישראל    (                                                                                                                         .לתקן עד יי ן בכל שבע ת ימ י ה משתה

 ד"חב/אחד מול מאתיים 
בפעילות יהודית ונשלח למחנה עבודה ' עוונותיו'נשפט על , ד"חסיד חב,  אשר ששונקין' ר). 1952(ג "שענא רבה ב שנת תש יהיה בהו

אך היו בי ניהם ג ם פושעי ם  ', מהפכנית-אנטי'רובם  נשאו  עונש על פעילות . אלפים אסירים-במחנה נכ לאו כשלושת. בסיביר המזרחית
 .פליליים

 .שבעצמו היה אסיר, )מפקד זוטר(' בריגדיר'עליהם פיקד . 'ריגדותב'הם חולקו לקבוצות שנקראו 
לאוזניו . מפריע-לשמחתו מצא פינה שקטה שבה היה י כול להתפלל באין. אשר לצריף אחר וצורף לבריגדה חד שה '  באותו יום הועבר ר

 . הגיעה שיחה בין אחד האסירי ם לבריגדיר החדש
אצלי הוא לא יעשה : "הבריגדיר משיב לו!". יד הזה אינו עובד בשבת'הז. יתנו יעבדועשר מא-ביום השבת רק אחד: "האסיר לבריגדיר

 ".כדי שלא תהיה ללעג, כדאי לך לא להתחיל איתו: "האסיר הגוי מחזיר לו". הוא יעבוד גם בשבת. חכמות
'  בארשת החלטית השיב ר". ודהבעוד כמה דקות נצא לעב. הֵיה מוכן: "אשר ואמר'  עבר הבריגדיר ליד ר, עצרת-ביום שמיני , למחרת

, !"?הלוא היום ומחר אינם שבת, מדוע. "באה התשובה, "גם לא. "שאל הבריגדיר, "?ומחר תעבוד. "אשר כי היום לא יוכל לצאת
 .  שבהם אין עובדים, הסוכות-אשר הסביר כי אלה הימים הא חרונים של חג ' ר. הוסיף הבריגדיר לשאול

מוכן , שמע: "הוא חכך  בדעתו ואמר. ויושבים בה ם כמ ה ימים) סוכות(י היהודי ם בוני ם צריפוני  עץ הבריגדיר נזכר שבצעירותו ר אה כ
 .אשר' לכך נענה ר". אך עליך לצאת עם כולם למקום העבודה ולהלך שם בין  העובדים, אני להרשות לך שלא לעבוד

. שהמתינו   לעבודות גמר,  ב ו בתים   רבים ב שלבי בנייהו, מגודר בגדר תיל, זה היה  שטח  גדול. כמאתיים עובדים הגיעו למקום העבודה
 .רגלים-והחל להתפלל תפילת שלוש, שהי ה מרוחק מעט וריק מאדם, אשר נכנס לאחד הבתים'  ור, העובדים התפרסו בשטח

הלה כשפחד וב, והחל לדבר במהירות, לפתע נכנס לבית בריצה צעיר מאנשי הקבוצה. הוא שקע בתפילה ולא שם לב לשעות החולפות
. המשמר רות ח מזעם-וראש , בִמְפקד נמצא שאתה חסר. הצהריים-אינך יודע  שכבר הגיעה  שעת ארוחת! ?מה אתה עושה פה: "בעיניו

המשמר מטיל עליו את -אך ראש, הבריגדיר מתחנן על נפשו! עשר ימים-הוא אף איים על הבריגדיר כי יכלא אותו בצינוק לחמישה
 ".ויסור מעלינו זעמו של הקצין, יק להתייצבאולי עוד תספ, בוא מהר. האחריות

!". ?זו הטובה שאתה מחזיר לי: "כולו חיו ור ו מפוחד, אשר' שם קידם הבריגדיר את  פניו של ר, מהר רצו שניהם למקום הִמ ְפקד-חיש 
 .אשר התנצל והסביר כי שק ע בתפילה ולא שם לב לזמן שחלף' ר

. אשר חשש מפני הבאות' ר. אשר לעמוד לידו ולא להתרחק'  עם זה ציווה על ר.הבריגדיר נרגע והורה להגיש  לאסירים את הארוחה
לרגע חשב לברוח . הרהר, "?מה יהיה עליי, עשר ימי צינוק-עד שרצה להענישו בחמישה, כך-אם על הבריגדיר קצף הקצין כל"

 .אך חשש שמא יסבך את עצמו עוד יותר, ולהסתתר עד יעבור זעם
. בשקט הביט  בקצין וצי פה לגרוע מכול. אשר ח ש  שדמו קופא בעור קיו'  ר. עבר הקצין  לידם, ראשובעוד המחשבות מתרוצצות  ב

 .העלה חיוך על שפתיו והמשיך ב דרכו ללא אומר ודברים, הקצין נעץ בו מבט חודר. דבר לא אירע, למרבה הפתעתו
 .ואיים עליהם לבל ֵיעלם שוב, גיזום עציםשעסקו ב, אשר לאחריותם של שני אסירי ם' מסר הבריגדיר את ר, כשהסתיימה הארוחה

שרים   , הכול שמחים. הכנסת-על התפילות הנאמרות בפי כל ישראל בבתי, ברירה נשאר במקום והחל לחשוב על קדושת החג-באין
 ".לּו רק יכולתי לפצוח בשיר שמח לכבוד היום? יש לי כאן' תורה-שמחת'איזו , ואני", התורה-ורוקדים לכבוד שמחת 

'   ר"... לפחות תשיר לנו  שיר   יהודי יפה. ורק בגלל החג  שלך פטור אתה, היית אמור  לעבוד כמונו: "נה אליו אחד משומריו  ואמרלפתע פ
עצם את עיניו , תורה-את ידיו שילב כאילו אחז ספר', הקפות'הוא החל לשיר ניגון של . ונענה להצעה בשמחה, בליבו' אשר הודה לה

והוסיף לרקוד בה תלהבות שעה , חשב, "אך אני רוקד לכבודה  של תורה, בו הגויי ם שאני  רוקד לכבוד םיחש. "ופתח בריקוד סביב עצמו
 !".ב ר אבֹו! הידד: "כשסיים מחאו לו השנ יים כפיים וקראו. ארוכה

יד הזה'הז: "קרא אחד מהשניים לחברי ו, כאשר נאספו כל האסירים ב סיום העבודה לספירה הכללית. זו הייתה רק התחלת השמחה
 .זה היה כמין רמז לצורך לפצות את האסירים על ארוחת הצהריים שהתאחרה  בגללו". בקשו ותיווכחו. יודע לשיר יפה מאוד

מוזר היה . ועיניו עצומות', הקפות'שר ומזמר מניגוני ה, והפעם ביתר שאת, מיד פצח בריקוד נלהב. אשר לא חיכה להזמנה נוספת' ר
 .וקהל של מאתיים אסירים מסוכנים מוחאים   כפיים לקצב השירה, ותלראות יהודי אחד שר ורוקד  בהתלהב

הוא זכר רק את עובדת היותו . שכח את המחנה ושכח את סיביר, שכח החסיד את היותו אסיר, בלהט השירה והריקוד, באותה עת
,  בליובאוויטש,  ו של הרב ימדרש-הסו ערות בבית' הקפות'בליבו ובנפשו  הרגיש   כי הוא  רוקד ב. תורה-וכי  היו ם  הוא שמחת , יהודי

 ...כמנהגו מאז ומקדם
 


