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פרשת שופטים
ז' באלול התשע"ט

המשקפת המתעתעת
לאסמו.  להכניסה  וביקש  עגלתו  על  תבואה  של  ערימה  שהעמיס  באיכר  מעשה 
יכול היה  ולא  אך אבוי, העגלה נתקעה בפתח. ערימת התבואה הגיעה עד המשקוף, 

להכניסה. היכה את הסוס, אך לשוא.
מן  גבוה  שהמטען  רואה  האינך  סוסך,  את  תכה  ״למה  ואמר:  דעת,  קל  לץ  שם  עבר 

הפתח?״
שאל האיכר: ״ומה אעשה?״

ענהו: ״קנה ממני משקפת זו המגדילה כל דבר פי כמה. הבט בה כלפי מעלה, והפתח 
יגבה. כך תוכל להכניס את העגלה בלא מאמץ!״

קנה האיכר את המשקפת בכסף מלא, והלץ המשיך בדרכו. הביט האיכר בפתח דרך 
המשקפת, ואכן גבה פלאים. משך ברסן הסוס - והעגלה עדיין תקועה... השתאה, וקרא 

בקול אחרי הלץ המתרחק: ״אמור לי, הפתח גבה ועדיין לא משה העגלה?״...
צעק אליו הנוכל: ״שטיא, הבט אל ערימת התבואה דרך המשקפת, ותראה שגם היא 

גדלה, ושוב חוסמת היא את הפתח!״
הביט האיכר בתבואה בעד העדשות, ואכן תפחה עד מאוד. אם כן, מה הועיל?

קרא באכזבה לעבר הנוכל המתרחק: ״רימיתני, השב לי את כספי!״
את  הפוך  בתבואה  מביט  כשאתה  עצה!  ״יש  הלץ:  של  קולו  אליו  הגיע  וממרחקים 

המשקפת, ותראה שהכל יבוא על מקומו בשלום!״
עד  קטנה  והנה  בתבואה,  והביט  הפכה  ידע!  לא  והוא  שני,  צד  למשקפת  איפוא  יש 
מיזעור! שמח שמחה גדולה, הביט בריכוז והצליף בסוס. והוא, להכעיס, אינו זז! ביקש 
לשאול את המוכר פשר דבר, אך הלה הרחיק כבר לכת ונעלם, מותירו עם התעלומה...
בעד  מביט  והעגלון  האסם,  בפתח  תקועה  העגלה  את  וראה  פיקח  אדם  שם  עבר 
כסיל  לך,  ״אוי  ואמר:  לו  נד  חלילה...  וחוזר  במטען,  ומביט  הופכה  בפתח,  המשקפת 
נבער! הלא תבין שהמשקפת לא תשנה את המציאות, ושאינך יכול להסתכל בכל פעם 

בצד הנוח לך, להגדיל כביכול את הפתח ולמזער כביכול את התבואה!״..,
קבל האיכר: ״ומה אעשה איפוא?!״

תכנס  והעגלה  הפתח,  לגובה  עד  התבואה  מן  הסר  מזה!  פשוט  "אין  ענה:  והפיקח 
בקלות"...

בהם  הדין  ימי  סף  על  והסליחות,  הרחמים  בחודש  אנו  מצויים  והנמשל?  המשל.  זה 
לפרנסה  לבריאות,  לחיים,  ונכתב  נזכה  האם  עלינו.  יהא  מה  ויוחלט  מעשינו  ייסקרו 
טובה, לנחת ולשמחה. ואם נהיה כנים עם עצמינו, איננו נרעשים ונפחדים עד מאוד. 
עוונות  מלאה  עגלה  עם  אנו  באים  אומנם  טובה:  סיבה  לכך  ויש  למדי,  אנו  שאננים 
רחמי  גבוה,  "המשקוף"  וכהנה. אבל  כהנה  ועוד  תורה,  ביטול  הלשון,  למכביר: חטאי 
למעלה  רבו  "עוונותינו  אמנם:  הרחמים.  מידות  י"ג  על  אנו  וסומכים  מרובים,  שמיים 
ראש ואשמתנו גדלה עד לשמים". ויש גבול לסליחה ולמחילה! אבל הואיל וקרובים 
משקפת  לעצמנו  יצרנו  פנים.  לעצמנו  ונושאים  משפט  אנו  מטים  עצמנו,  אצל  אנו 
ומהצד השני ממזערת את  והסליחות  פלאים, שמגביהה מצד אחד את סף הרחמים 

עוונותינו, כך שסבורים אנו שנעבור את הדין בשלום...
מה נעשה, וזו רמיה עצמית!

הר העבירות,  להקטין את  דרך אחת:  רק  ונדע שיש  כמו שהיא,  נכיר במציאות  הבה 
לשוב בתשובה ולזכות בדין!

"גם תבן גם מספוא – רב" 
סיפר מרן זצ"ל על שהותו במצרים: "היה אחד עובד 
ברבנות שמו חכם יוסף חסון, היה ירא שמים, תלמיד 

חכם קטן. 
לפני הרב  לבי  אני שופך את  איך  כשהייתי מתרעם 
הראשי )על כל המכשולות שהיו שם בעניני כשרות 
זה אין  'אין דבר אין דבר', מה  לי  והוא אומר  ועוד(, 
דבר, אוכלים טרף כל בית החולים, מאות אנשים כל 
יום, כל הסגל הרפואי, והוא לא אכפת לו. אומר לי, 
כבוד הרב תנוח דעתך, אני אומר לך האיש הזה גם 
לא מניח תפילין. לא ידעתי, איך רב ראשי לא מניח 

תפילין.
אומר לי, תראה, אני גר בסביבה שלו, אמרתי לחברי 

שאני משוכנע שהוא לא מניח תפילין. 
אמרו לי, לא נכון, כל בוקר הוא קם נכנס חצי שעה 
לחדר אחד, מביאים לו את התיק של טלית ותפילין 

ומניח שם ומתפלל, אמנם ביחיד אבל מתפלל. 
שום  ולא  מתפלל  לא  הוא  נכון,  לא  אמרתי,  ואני 
 דבר רק מעשן סיגריה, אינכם מאמינים? אני אראה 

לכם!
לקחתי את התיק של התפילין, הוצאתי את התפילין 

נתתי שם שתי בצלים בלי שירגישו. 
אמרתי, אם הוא מניח תפילין, יבוא ללבוש יראה אין 
תפילין יצעק "איפה התפילין שלי?" תראו שהוא לא 

יאמר כלום.
וכך היה, נכנס למקום שנכנס, וישב חצי שעה ויצא 
וירד לאכול לבלע, לא צעק, לא אמר איפה  החוצה 

התפילין שלי. 
אם אדם לא מוצא את התפילין שלו, לא צועק איפה 

התפילין שלי?
לא היה אכפת לו בכלל, לא נגע ולא פגע, לא בצלים 
ולא נחשים או עקרבים, זה ׳רב ראשי', אם לא היה 
תחתיות,  לשאול  הגיע  דין,  ולא  דת  לו  אין  מתפלל 

רחמנא ליצלן.
זה היה הרבנות הראשית של מצרים שהיה ח. נ. א. 
זה תואר שנתנה לו הממשלה, קראו לו ׳באשה', היה 
היתה  לא  מייצג את הקהילה,  היה  אליו,  כבוד  להם 
של  הגולה  את  ביטל  עלינו  ריחם  שה'  עד  ברירה. 
מצרים כולם הלכו התפזרו בכל העולם. עכת"ד רבנו 

הגדול.

קורא יקר! אם ברצונך להנציח את הגליון להצלחה, לרפואה שלימה, או להבדיל לע"נ יקירך, צור עוד היום קשר עם המערכת. זכור! "כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו".

https://n.sendmsg.co.il/f23227/הצטרפות לקבלת העלון וקראת לשבת עונג במייל


אמירה לנכרי )ג(
לנכרי  לומר  מותר 

אפילו  שיעשה 

דאורייתא  מלאכה 

לצורך קטן שצריך לדבר הרבה, וקטן לענין זה יש אומרים אולי עד גיל שש, ויש 

אומרים עד גיל תשע, ויש אומרים עד גיל שלוש עשרה. ויש אומרים שהכל לפי 

הענין, והסברא נותנת כדעה אחרונה.

הנה פסק רבנו הרמ"א )סי' שכ"ח סעי' י"ז( מותר לומר לנכרי לעשות תבשיל לקטן 

שאין לו מה לאכול דסתם צורכי קטן כחולה שאין בו סכנה דמי, עכ"ל, ואף שדעת 

דעת  מ"מ  כחולה,  הקטן  נחשב  אכילה  צרכי  לענין  שרק  כ"ד(  )ס"ק  לדוד  תהלה 

הגר"א, הגר"ז, מנחת יצחק, אור לציון והגרש"ז אויערבך זצ"ל שנחשב כחולה לכל 

צרכיו )משנ"ב דרשו הערה 62(, וכן דעת הגריש"א זצ"ל )שבות יצחק אמירה לנכרי 

עמ' קכ"ט(.

והנה בהליכות עולם )ח"ד עמ' קפ"ג(, כתב שיש אומרים שאולי עד גיל שש נחשב 

זו  ועל דעה  גיל שלוש עשרה.  ויש אומרים עד  גיל תשע  ויש אומרים עד  כחולה 

ואח"כ הביא מה שכתב הגאון שאגת אריה  האחרונה כתב שאין דבריו מחוורים. 

)אינה בשו"ת המצוי אלא שהובאו דבריו מיד חודש בחודשו, ובספר אור שרגא עמ' 

ע"ט ציין לקובץ הוספות לשאגת אריה מכון חתם סופר סי' י'.( שקטן בגיל ארבע 

או חמש שיכול לאכול צונן לא נקרא חולה לענין זה. עכ"ל. ומוכח מלשונו שהכל 

לפי הענין, וכעין זה כתב בשבות יצחק הנ"ל וז"ל: ...ונראה שהגדר הוא שאם יחסר 

לו עלול להפריע לגידולו או לבריאותו ויש חילוק בין צרכי אכילה לבין צרכי רפואה 

ולענין פחד מחושך שזה עד גיל גדול ופעמים גם יותר מגיל תשע כשמפחד ויכול 

מסתברא  והכי  עכ"ל,  זצ"ל  מהגריש"א  שמעתי  וכן  עצבים,  חולשת  על  להשפיע 

אלא שבאור לציון )ח"ב עמ' רנ"ה( כתב שמסתימת הפוסקים שזה עד גיל שלוש 

עשרה ואינו מובן בסברא. ואפשר שס"ל כיון שקשה לצמצם לא פלוג רבנן והתירו 

בכל קטן ובכל מצב. אמנם ממה שכתב באור לציון עצמו )עמ' רי"א( משמע שגם 

הוא אינו מתיר בשופי.

המקור לסגולתם המיוחדת של ימים אלו
ָהָהָרה  ֵאַלי  ֲעֵלה  ה  ֶאל משֶׁ ה'  ַוּיֹאֶמר  יב(:  כד  )שמות  בתורה  נאמר 

י  ַתְבתִּ כָּ ר  ְצָוה ֲאשֶׁ ְוַהמִּ ְוַהּתוָֹרה  ָהֶאֶבן  ֻלחֹת  ְלָך ֶאת  ָנה  ְוֶאתְּ ם  ֶוְהֵיה שָׁ

ָהֱאלִֹהים:  ַהר  ֶאל  ה  ַויַַּעל מֹשֶׁ ֲרתוֹ  ְמשָׁ ַע  ִויהוֹשֻׁ ה  ַויָָּקם משֶׁ ְלהוֹרָֹתם: 

יוֹם  ִעים  ַאְרבָּ ָהר  בָּ ה  משֶׁ ַוְיִהי  ָהָהר  ֶאל  ַויַַּעל  ֶהָעָנן  תוְֹך  בְּ ה  משֶׁ ַויָּבֹא 

ִעים ָלְיָלה:  ְוַאְרבָּ

אל  רבנו  משה  עלה  בסיון,  בששה  שהיה  תורה  מתן  יום  לאחר 

הקדוש ברוך הוא ללמוד את התורה במשך ארבעים יום וארבעים 

לילה, עד יום שבעה עשר בתמוז שבו ירד עם הלוחות כדי ליתנם 

לעם ישראל. אך מאחר שראה שעשו את העגל והשתחוו לו, השליך 

את הלוחות ושבר אותם תחת ההר. 

ֻלחֹת  ֵני  ּושְׁ ָהָהר  ִמן  ה  ַויֵֶּרד משֶׁ ֶפן  ''ַויִּ טו(:  לב  )שמות  וכמו שנאמר 

ֻתִבים: ַוְיִהי  ֵני ֶעְבֵריֶהם ִמזֶּה ּוִמזֶּה ֵהם כְּ ֻתִבים ִמשְּׁ ָידוֹ ֻלחֹת כְּ ָהֵעֻדת בְּ

ֵלְך  ה ַויַּשְׁ ַחר ַאף משֶׁ ֲחֶנה ַויְַּרא ֶאת ָהֵעֶגל ּוְמחֹלֹת ַויִּ ר ָקַרב ֶאל ַהמַּ ֲאשֶׁ כַּ

ַחת ָהָהר''.  ר אָֹתם תַּ בֵּ ִמיָָּדו ֶאת ַהלֻּחֹת ַוְישַׁ

עלה משה   - בתמוז  יום שמונה עשר   - העגל  יום מעשה  למחרת 

שימחל  ולפייסו  לרצותו  כדי  הוא  ברוך  הקדוש  אצל  שנית  רבנו 

יום וארבעים  לעם ישראל על עוון העגל. ושהה שם עוד ארבעים 
עולם  בורא  ציוהו  ותשעה לחודש אב, שאז  יום עשרים  עד  לילה, 
שירד ויביא לוחות שניות, ושוב יכתוב הקדוש ברוך הוא כמו בפעם 
ָסל ְלָך  ה פְּ הראשונה, כמו שנאמר )שמות לד א(: ''ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֹשֶׁ
ר ָהיּו  ָבִרים ֲאשֶׁ י ַעל ַהלֻּחֹת ֶאת ַהדְּ ִראׁשִנים ְוָכַתְבתִּ ֵני ֻלחֹת ֲאָבִנים כָּ שְׁ
ַויַַּעל ֶאל ַהר  ה ַבּבֶֹקר  ם מֹשֶׁ כֵּ ַויַּשְׁ  : ְרתָּ בַּ ר שִׁ ַעל ַהלֻּחֹת ָהִראׁשִנים ֲאשֶׁ

ֵני ֻלחֹת ֲאָבִנים''.  ָידוֹ שְׁ ח בְּ קַּ ר ִצוָּה ה' אֹתוֹ ַויִּ ֲאשֶׁ ִסיַני כַּ
השכם  עלה  רבנו  משה  ואז  אלול  חודש  ראש  היה  למחרתו  יום 
בבוקר, ושוב שהה שם ארבעים יום וארבעים לילה, אך ימים אלו 
היו ברצון וברחמים על עם ישראל, עד עשירי בתשרי שבו בישר לו 
הקדוש ברוך הוא שסלח לעם ישראל על עוון העגל באומרו: סלחתי 
כדברך. ואמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, שקובע הוא את היום זה 
- יום עשירי בתשרי - ליום מחילה וסליחה וכפרה לעם ישראל, כמו 
עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם  יכפר  הזה  ביום  ''כי  שנאמר: 
לפני ה' תטהרו''. וכל הארבעים יום הקודמים לו, החל מראש חודש 

אלול, יהיו לדורות לימי רצון ורחמים לעם ישראל. 
לפני  ובתחנונים  בסליחות  להרבות  אלו  בימים  ישראל  מנהג  ולכן 
מתעורר  ובהכנעה,  בכוונה  הסליחות  אמירת  ידי  ועל  עולם.  בורא 

וגם על מעשיו הטובים  האדם לשוב בתשובה שלימה על חטאיו, 

הטעונים תיקון וחיזוק.

"לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל" )יז, יא(.
רש׳׳י מביא את דרשת הספרי: ״אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל 

ועל שמאל שהוא ימין. 
מצווים אנו לשמוע בקול חכמי ישראל בכל דור ודור, ואף אם נראה 
לעינינו שאין האמת כן - אף על פי כן עלינו להניח שאנו הטועים, 

וברור כי האמת כדבריהם.
דבר זה הסביר הגאון רבי יחזקאל אברמסקי במשל: אדם אחד ערך 

בדיקה מה כח הראיה של חבריו.  
והרחיק את הלוח מאה מטר  לוח  נקודה קטנה על  צייר  מה עשה? 

מחבריו. מי מכם רואה מה מצוייר על הלוח? שאל אותם.
היה  ובכוחו  רואי  קצר  שהיה  משום  דבר,  ראה  ולא  הראשון,  הביט 

לראות עד שלושים מטר בלבד. 
השני ראה יותר, עד שמונים מטר, אולם גם הוא לא ראה את הנקודה 

המצוירת על הלוח.
יותר מחביריו, עד  ראיה חזק  ניחן בכח  לבסוף בא אדם אחד אשר 

למרחק של מאה מטר, והוא אכן ראה את הנקודה.
כן הוא גם הנמשל - אמר רבי יחזקאל - גדולי ישראל קבלו מאת ה׳ 
יתברך כח ראיה גדול יותר משל כל אדם, משום כך, אם הם מורים 

לנו דבר מה,
ונראה לנו כי הם טועים, אף על פי כן עלינו לשמוע בקולם, כי הם 

רואים הרבה יותר למרחוק...

"כי תצא למלחמה על אויבך וראית סוס ורכב עם רב ממך 
לא תירא מהם כי ה' אלקיך עמך" )כ, א(.

בביתו  בבירור  נראה   - ראייה  עדי  מספרים   - זה  ציווי  של  קיומו 
"הסבא  בכינויו  הידוע  הורוביץ,  יוזל  יוסף  רבי  הצדיק  הגאון  של 

מנובהרדוק". 
בעת זקנותו של הסבא פרצה מלחמה עזה. בכל רחבי רוסיה נלחמו 

אזרחים בבולשביקים הפולשים.
פעם אחת, במוצאי שבת קדש, עמד הסבא, בידו גביע יין, ובדעתו 

להבדיל בין קדש לחול.
לפתע פרצה לעיירה חבורת פורעים, ומבול של יריות ניתך לכל עבר. 
הבהלה היתה רבה, מכל עבר נשמעו זעקות פחד ומנוסה, ואף בחצרו 

של הסבא נשמעו בבירור קולות נפץ חזקים של יריות רובה.
החל  וערב  שקט  בקול  נימא.  כמלא  הסבא  על  השפיע  לא  זה  כל 

להבדיל על היין תוך בטחון מלא בה׳.
תלמידיו שנכחו בביתו באותה שעה מספרים, כי באותם רגעים למדו 

מהי מדת בטחון בה׳.


