
  
  
  

  
  
  

  

  ' לא תעשו לכםאלהי כסף ואלהי זהב'
  

 )רבנו בחיי( .תי לא תחשבו בכסף וזהב אשר עמכםיכשאתם עומדים בתפילה א

 .אפילו לכבודי )שם( . אלא בשביל חכמתו, דיין בשביל כסף וזהבושלא ימנ
  )שם( . ברוב עושרולא יתגאה האדם )'בעלי התוס(

  

העולם שואלים  ":":":":חפץ חייםחפץ חייםחפץ חייםחפץ חיים""""ר יעקב גלינסקי בשם הר יעקב גלינסקי בשם הר יעקב גלינסקי בשם הר יעקב גלינסקי בשם ה""""סיפר הגסיפר הגסיפר הגסיפר הג
 משל -והתשובה פשוטה להפליא ? למה דרך רשעים צלחה

 .המשיך ללבוש בגדיו עד שבלו, נתהפך מזלו ונעשה ענישלגביר 
 יצא , החל ללבוש בגדי שבת,ומשלא היה לו כסף לקנות חדשים

וכן הוא בכל .. .עלה שוב לגדולהיר מפורסם גבאותו הקול ש
                                            ...באה ולםע שלובשים מן העשוי להם ל,הרשעים

  )ר"רשג " מהרה"נר לשולחן שבת"(                                                                                           
N w 

הוא היה מן המהדרין שבמהדרין אחר " ----" " " " נודע ביהודהנודע ביהודהנודע ביהודהנודע ביהודה""""רבינו הרבינו הרבינו הרבינו ה
וכסף וזהב לא היה נחשב בעיניו ,  הידוראתרוג המהודר בכל מיני

  )'א א" ח"תשובה מאהבה"ת "שו(". אף שהאתרוג היה בתכלית היוקר, מאומה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 אפילו בציבור , בימים ההם הרוח הנושבת............אמריקה של פעםאמריקה של פעםאמריקה של פעםאמריקה של פעם
 שאדם שיש לו כסף הוא אדם נחשב ,שומרי המצוות היתה

  ... שום ערךומאושר ומאידך אדם שאין לו כסף אין לו 
  

 שפעם ליווה את הגאון רבי אהרן קוטלר ר לייב רוטקיןר לייב רוטקיןר לייב רוטקיןר לייב רוטקין""""סיפר הגסיפר הגסיפר הגסיפר הג
 השנים ןבאות, לכינוס של רבנים אורטודוקסים בעיירה לייקווד

  .קווד היתה עיר קייטילי
  

בעוד רבי אהרן נושא את דבריו , הזמינו את רבי אהרן לדברהזמינו את רבי אהרן לדברהזמינו את רבי אהרן לדברהזמינו את רבי אהרן לדבר
פנה אחד הרבנים בלחש אל רבי לייב , חוצבי אש ולהבות

  " ? עושה הרבי הזה לשנהףכמה כס: "וושאל
  

כששת אלפים " רבי לייב מה פשר השאלה אך השיבו לא הביןלא הביןלא הביןלא הבין
ישנם כאן רבנים שעושים "אמר אותו רב " חוצפה "."דולר

איך הוא יכול לומר , ים אלף דולר בשנהארבעים ואפילו שלוש
                       ")לעבדו בלבב שלם("                  ..."                                    להם מוסר

8        
את הגאון רבי ירוחם  "::::סיפר הגאון רבי יחיאל יעקב וינברגסיפר הגאון רבי יחיאל יעקב וינברגסיפר הגאון רבי יחיאל יעקב וינברגסיפר הגאון רבי יחיאל יעקב וינברג

היה שם בית מדרש ליטאי של . ורשהוורהפטיג אני זוכר מ
  .בו הייתי מתפלל, ס"חברת ש

  

כל באי בית וראיתי כיצד ,  לראשונה את רבי ירוחםשם ראיתישם ראיתישם ראיתישם ראיתי
חשבתי שהוא , לתי מי הואשא.  לו כבוד גדולניםנותהמדרש 

  ...גביר גדול אם עושים לו כזה כבוד
  

סוחר עצים המתייגע מאד למצוא , הוא אדם עני, לא "::::אמרו ליאמרו ליאמרו ליאמרו לי
  " ?אם כך למה כל כך מכבדים אותו: "שאלתי". את פרנסתו

  

, ס"הוא אומר שיעור בחברת ש, הרי הוא גאון "::::חייכו עלי ואמרוחייכו עלי ואמרוחייכו עלי ואמרוחייכו עלי ואמרו
  !"ישיבה גדולהובכל שיעור אומר תורה שאפשר לומר ב

 אם בעל בית מסוגל כך להקדיש עצמו ',',',',כל חייו היו קידוש הכל חייו היו קידוש הכל חייו היו קידוש הכל חייו היו קידוש ה
 לעלות בתורה ולהיות , חיבר שמונה ספרים עמוקים- ללימוד
                                                                        ")לפרקים("             "    ! אנשים ילמדו ממנו-'  זה קידוש ה–לגאון 

  
  
  

  
  
  

  
 הזכיר את דברי בשבוע שעברבשיעורו  ר מסטריקובר מסטריקובר מסטריקובר מסטריקוב""""האדמוהאדמוהאדמוהאדמו

רואים אנו ביום שלישי של פרשת  '- הגאון רבי יצחק קופלמן
וקוראים בדבקות את פרשת יהודים עשירים יושבים איך בשלח 

  ... ונים שיגיעוליוכשמסיימים מחכים למ,  מקרא ותרגום,המן
  

 שבאה ללמד אותנו הסתפקות,  שזה היפך פרשת המןהאמת היאהאמת היאהאמת היאהאמת היא
                                                  '! לא לדאוג למחר-צריך שיזמן כל יום מה ש' ובטחון בה

     )ב"ג א" מהרה"נר לשולחן שבת"(                                                                                              

N w 
 הגאון רבי ליב גליא, של הגאון רבי עזריאל הילדסהיימרשל הגאון רבי עזריאל הילדסהיימרשל הגאון רבי עזריאל הילדסהיימרשל הגאון רבי עזריאל הילדסהיימראביו אביו אביו אביו 

למחרת  .בקהילת גליידינגן, שלא על מנת לקבל פרס, כיהן כדיין
 שנותר לאחר קניית -יום חתונתו קנה בשליש כסף הנדוניה 

 מאין ימצא את הכסף ::::כשנשאלכשנשאלכשנשאלכשנשאל. ם"ורמב, ף"רי, ס" ש-הריהוט 
, חם אזדקק מחרלל': השיב, הדרוש לו למחרת לקניית לחם
  )" מעשיות ואמרות-רבי עזריאל הילדסהיימר "( '!אבל הספרים נחוצים לי כבר היום

                                        
                                                                          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ".זכרון מאיר"מוד תורה למדתי בתל, היה זה לפני כארבעים שנההיה זה לפני כארבעים שנההיה זה לפני כארבעים שנההיה זה לפני כארבעים שנה""""
 עשר דקות לפני סוף .המחנך שלנו היה .ר דוד צבי מ"הג

 , בסוגיהדוד צבי שהתלמידים לא מרוכזים'  רבחיןה ,השיעור
, נו בשעונעוצותהתבונן ושם לב שהעינים , חיפש את הסיבה

  .נו השעון היה מונח על שולח...מתי יגיע הצלצול הגואל
  

 הניח !"צר הרע נכנס בתוך השעון י,מה זה" ::::פנה אלינו ואמרפנה אלינו ואמרפנה אלינו ואמרפנה אלינו ואמר
  ... ושברובחוזקה עליו  דרך ,אותו על הרצפה

, צריך להלחם בו, ככה צריך לעשות ליצר הרע" ::::והמשיך בחוםוהמשיך בחוםוהמשיך בחוםוהמשיך בחום
תורה ,  העיקר זה תורה-עדיף לשבור את השעון , לשבור אותו

  !" זה דבר ראשון וכל מה שמפריע צריך להזיז הצידה
  

 , אפפה את הכיתהרגשותהת, המעשה עשה עלינו רושם עצוםהמעשה עשה עלינו רושם עצוםהמעשה עשה עלינו רושם עצוםהמעשה עשה עלינו רושם עצום
שלושים , באותם השנים שעון היה יקר המציאות, היינו המומים

היתה זו ... ושישה תלמידים היינו בכיתה ולאף ילד לא היה שעון
                   )ח יקר" מפי ת- "נר לשולחן שבת"(     "!דוגמה אישית איך להלחם ביצר

N w 
אחר . קיבל שעון זהב בהיותו חתן הגאון רבי נסים קרליץהגאון רבי נסים קרליץהגאון רבי נסים קרליץהגאון רבי נסים קרליץ

לימים סיפר . מכר את השעון, החתונה לצורך לימודו נזקק לטור
רבי נסים שאחרי זמן קצר מחיר הספרים עלה מאד ומחיר הזהב 

  ...לא היה יכול לקנות טור בדמי השעון, ואם היה ממתין, ירד
  

לא היה הזהב  לאחר שהם מכרו את שעון ::::וסיפרה הרבניתוסיפרה הרבניתוסיפרה הרבניתוסיפרה הרבנית
שירה עופות היתה יורדת לדירת ככשהולכן . בביתם שעון

 עולה ויורדת והיתה, את השעה בה החלה למלוח לראות ,חמותה
  )ו"ג מ" מהרה"נר לשולחן שבת"(             ..."סוף זמן מליחה"לראות אם הגיע 

N w  
, בירושליםות חשובמהמשפחות ה ,,,,מעשה בחתן מופלא במידותמעשה בחתן מופלא במידותמעשה בחתן מופלא במידותמעשה בחתן מופלא במידות

שלא , וששאל שעון זהב מאחיו הגדול לימי שבע הברכות של
  )ו"ג י" מהרה"נר לשולחן שבת"(    ...יראה אביהם שהמחותן לא קנה לו שעון

 יתרופרשת 
  312 'גליון מס
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    המשיב הגדולהמשיב הגדולהמשיב הגדולהמשיב הגדול, , , , שר התורהשר התורהשר התורהשר התורהפטירת פטירת פטירת פטירת  ל ל ל לימלאו מאה שנהימלאו מאה שנהימלאו מאה שנהימלאו מאה שנה    ביום שישיביום שישיביום שישיביום שישי
        אאאא""""ז שבט תרעז שבט תרעז שבט תרעז שבט תרע""""טטטט. . . . םםםם""""המהרשהמהרשהמהרשהמהרש    ,,,,רבי שלום מרדכי שבדרוןרבי שלום מרדכי שבדרוןרבי שלום מרדכי שבדרוןרבי שלום מרדכי שבדרוןהגאון הגאון הגאון הגאון 

  

        !!!!אשר הוצאתיך מבית עבדיםאשר הוצאתיך מבית עבדיםאשר הוצאתיך מבית עבדיםאשר הוצאתיך מבית עבדים    ----    """"אלוקיךאלוקיךאלוקיךאלוקיך' ' ' ' אנכי האנכי האנכי האנכי ה""""
  

הכירה ממשלת רוסיה רח אירופה במז הקראים מנהיגי בעקבות בקשתבעקבות בקשתבעקבות בקשתבעקבות בקשת
.  והעניקה להם שוויון זכויות,הצארית בקראים שהם ממוצא לא יהודי

 וקיבלו זכויות ,שרתו בצבא ובפקידות, הקראים השתלבו בחברה הרוסית
  .בגוף ובנפש, גזרו גזירות איומותנעל היהודים , מאידך .כלכליות רבות

  

 מותר הגזירותלמען הציל נפשו ורכושו מ אם םםםם""""נשאל המהרשנשאל המהרשנשאל המהרשנשאל המהרש
   .םקראישהוא מבני ה "תעודת מסע"קחת יהודי לל

  

רוב ומ, תיו במוצאי שבת קרא, קודששבתיום ב ניניניני הגיע הגיע הגיע הגיעוווומכתבמכתבמכתבמכתב''''
     '...לא התמהמהתי ומיד נחיצות השאלה

  

 ,ודן להיתר .כתב את תשובתום "המהרש ביום ראשוןביום ראשוןביום ראשוןביום ראשוןבבוקר בבוקר בבוקר בבוקר 
ומתכוון במחשבתו , כיון שאומר לשון המשתמעת לשני פנים

 ,אבל אינו כופר חלילה בתורה שבעל פה, ך"אמין בתנשהוא מ
גם הוא וממילא  ,ך"שהרי גם עם ישראל הוא מקוראי התנ

  )ש" ועייו"סח ק"חם "ת מהרש"שו(                               . מעדת בני המקרא
  

יחס הקראים את  !!!! יהודים יהודים יהודים יהודיםתתתת להצל להצל להצל להצלבהלכה זובהלכה זובהלכה זובהלכה זוהשתמשו השתמשו השתמשו השתמשו  בימי השואהבימי השואהבימי השואהבימי השואה
בלוצק . ע בשל מיעוט העדויותוליהודים באותם שנות חושך קשה לקב

 המציאו הם וטרוקי הבוילנ. הם שיתפו פעולה בהתעללות ביהודים
כך סיכלו את אפשרות ההצלה של בו, יקות של בני עדתםירשימות מדו

היו מקומות  אמנם .יפותימזוקראים יהודים שהצטיידו בתעודות מאות 
                              )ה"ס(  .הצילו יהודיםנתנו אפילו תעודות מקוריות ו ,סייעוים שבהם הקרא

í   
        מעשה בכתר ונדרמעשה בכתר ונדרמעשה בכתר ונדרמעשה בכתר ונדר    ----    """"לא תשאלא תשאלא תשאלא תשא""""

  

 םיה שנדרו שאם יצליחו בעסק, היו בעיר קראקאשני שותפיםשני שותפיםשני שותפיםשני שותפים
ה "בו ,כסף רובל מאהינדבו לבית הכנסת כתר יקר ערך בסך 

שראה שאין תפים  אחד השו, זמןלאחר .הצליחו באותו העסק
 ושם התירו , הלך לבית הדין,התחרטבאפשרותו לקיים את נדרו 

  . לו את נדרו
  

חייב לתת את חלקו בנדר הוא  האם ::::ושאלושאלושאלושאל, , , , בא השותף השניבא השותף השניבא השותף השניבא השותף השני
נדר 'נאמר מא  או ש, רובל כסף ויקנה כתר קטןחמישיםבסך 

  ?'שהותר מקצתו הותר כולו
תר הקטן  כי גם בכ,שהוא חייב לקיים את נדרו םםםם""""פסק המהרשפסק המהרשפסק המהרשפסק המהרש

  ) ח"ג של"חשם ( . המצוה תקרא רק על שמו,ואדרבה, מתקיימת כוונתו

î 
        """"לא תחמודלא תחמודלא תחמודלא תחמוד""""

  

 ,יעקב זאב' רושמה מחלה בת ,  בת איש נכבדמעשה בנערהמעשה בנערהמעשה בנערהמעשה בנערה
הלכה לבקר כשיום אחד . מעולהשהיתה מאורסת לבחור ישיבה 

 בנוכחות  להשאמר,  איש בליעל בדרך פגש אותה,את דודתה
ענד אחז את ידיה בכח ו ,"מקודשת ליהרי את  ":שלשה אנשים

  ...לה טבעת
  

לא שמעה , מרוב בהלה על שהלה תפס אותהכי   אמרה אמרה אמרה אמרההנערההנערההנערההנערה
גילתה שיש טבעת , ורק כשהגיעה לביתה. מה שאמר להכלל 

  . ומיד הורידה אותה, על אצבעה
  

 אין פה ....אאאא.  אין כאן חשש קידושין כלל וכלל::::םםםם""""פסק המהרשפסק המהרשפסק המהרשפסק המהרש
, את נתינת הטבעתבעת ולא לא ט העדים לא ראו שהרי, עדים

היא  נאמנת מאורסת כבר הנערה כיון ש....בבבב .ורק שמעו את דבריו
                  )'ד ד"חשם (                           .לומר שלא כיוונה כלל לשם קידושין

í 
        """"לא תגנובלא תגנובלא תגנובלא תגנוב""""

  

מכר רבות  עתה נתגלה כי במשך שניםש, םםםם""""מעשה בסופר סתמעשה בסופר סתמעשה בסופר סתמעשה בסופר סת
וכן נראה . .. פרשיה אחת בלבדתפילין עם בתים ריקים או עם

, התגלה קלונו ברביםבו עוד באותו היום . שכתב שלא כסדרן
ם מה דינם "נשאל המהרש. ..ולא נודע מקומו, ברח לאמריקה

  ? הגיטין והתפילין שכתב, של ספרי התורה
  

מה כל פסול את ואין ל , נחשב מומר לתאבוןהסופר ::::והשיבוהשיבוהשיבוהשיב
   .ו זמן בו נתגלה פסולואלא יש לחוש על מה שכתב מאות ,שכתב

  

 נראה להקל אף לאותן שלא - גיטיןגיטיןגיטיןגיטין: : : : ודן בכל מקרה לגופוודן בכל מקרה לגופוודן בכל מקרה לגופוודן בכל מקרה לגופו
אין  - תתתת""""סססס.  נוציא לעז על אותן שכבר נישאו, שאם נפסול,נישאו

י "נראה להתיר ע, אמנם כיון שיש פה חשש גניזה, לקרוא בהם
 ואין לחוש . לתיקון שיחפש ויתקן את הראוי,מחהובדיקת מ

 אין - תפילין ומזוזותתפילין ומזוזותתפילין ומזוזותתפילין ומזוזות. רי הוי דבר קלשכתב שלא לשמה שה
  )א"ט קי"ח .ו"ו קט"ח. ט"ג קמ"חשם (  . דהרי אי אפשר לתקנם, להשתמש בהם

        ............תנור שמקררתנור שמקררתנור שמקררתנור שמקרר    ––––    """"לא תעשה לך פסללא תעשה לך פסללא תעשה לך פסללא תעשה לך פסל""""
  

 וינהכשהגיע התנור מ.  הזמינו תנור לבית הכנסתבעיר רומנובבעיר רומנובבעיר רומנובבעיר רומנוב
  ? צורות שתי וערב עליוחקוקותש הגבאים הבחינו ,לחרדתם

  

. את פסי הצלב רקעווי פטיש םגבאיה יקחו ::::םםםם""""פסק המהרשפסק המהרשפסק המהרשפסק המהרש
הדבר  ו,יש לחשוש לחשד ברבים,  שתנור הוא כלי מבוזהףאש

  )ו"ג קט"חשם (             . ה לו בבית הכנסתומשתחוכ שנראה ,מכוער

î 
        """"כבד את אביך ואת אמךכבד את אביך ואת אמךכבד את אביך ואת אמךכבד את אביך ואת אמך""""

  

כך גם . שהוריה הכריחוה להנשא לבחור משוגע, מעשה בנערהמעשה בנערהמעשה בנערהמעשה בנערה
אביה שחשש מאד מנישואי בתו . ותו כל הסובבים א עליוהעידו

ואותו הצדיק , "המכונה בשם צדיק"אחד הלך לרב , לאחד שכזה
  ... שהבחור יתרפאוהבטיח

  

זה והיכה אותו ביהוא כשבא להלבישו לחתונה ש והעיד המשרתוהעיד המשרתוהעיד המשרתוהעיד המשרת
בבוא הבחור לאולם הכירו בו האורחים  ...עד שנאלץ לברוח

והוריה , הנערה לא הסכימה להכנס לחופה. שאין בו דעת
ערך את הקידושין אך ורק על פי פקודת אותו  הרב .ההכריחו

 מספר שבועות ... והוא בעצמו לא רצה לחתנם,המכונה צדיק
בחדר מיוחד שם " הניחו"ואותו , אחר החתונה הכלה ברחה ממנו

  .התגולל עד אשר הניחוהו בעגלה ושלחוהו לבית הוריו
  

 שאז היתה טענתה.  ומסכנה יושבת עגונה והיאעברו שנים רבותעברו שנים רבותעברו שנים רבותעברו שנים רבות
ששכנעוה שאותו , והתביישה להתנגד להוריה, צעירה לימים

לא ידעו טוענים שהם והוריה . ..בחור הוא רק טיפוס מדוכא
הכריחו אותה להתחתן רק אומרים שהם ו ,שהוא משוגע לגמרי

  ...בגלל שהאמינו וסמכו על ברכת אותו הצדיק
  

, משוניםשונים ו, העידו על שגעונותיו הרבים רביםרביםרביםרביםעדים עדים עדים עדים 
   ... אוכל מעצמואינו,  יושב בבית אמו כגולםואכיום ה ...ש"עיי

  

 והתיישב בדין זה עם שאר גדולי , להנשא להנשא להנשא להנשאההההם התירם התירם התירם התיר""""המהרשהמהרשהמהרשהמהרש
  )ט"ו קנ"חשם (                                            . שגם הם התירוה, הדור

í   
        ............פשוט נבילה בשוקפשוט נבילה בשוקפשוט נבילה בשוקפשוט נבילה בשוק    ----" " " " זכור את יום השבתזכור את יום השבתזכור את יום השבתזכור את יום השבת""""

  

 ארעכאשר  .וה במכרז לפינוי האשפה בעיר שזכמעשה ביהודימעשה ביהודימעשה ביהודימעשה ביהודי
בשל  .עד צאת השבת לפנותם המתיןשבת היו נבלות ברחוב שב

 וגם ,מועצת העיר קנסה אותושבדבר  תיתואיהברהסכנה 
  .  את הזכיוןיקחו ממנובשבת גם אם לא יפנה כי התרתה בו 

  

עובדיו י " לו לפנות בשבת את הנבלות עם התירם התירם התירם התיר""""המהרשהמהרשהמהרשהמהרש
ו יהודי היה עני וכל פרנסת ביתו תלויה  שאותאחרמ, הגויים

שיפרסם במודעות שהעבודה ,  היתר זה בתנאיךא. בעבודה זו
  )ו"א ס"חשם (    . םי גויל ידיאו הפקר ע ,בשבת נעשית בדרך מכירה

í   
        """"לא תענה ברעך עד שקרלא תענה ברעך עד שקרלא תענה ברעך עד שקרלא תענה ברעך עד שקר""""

  

שכמה מבני קהילתו , קטנה בהונגריה בקהילה שוחטשוחטשוחטשוחטמעשה במעשה במעשה במעשה ב
 גרמו בעדותם הפסד גדולו, ונשבעו לשקר, העידו בערכאות

   ...בימים נוראיםאף   בעלי תפילההינם ם העדימקצת.  אחרליהודי
  

 ולאכול אסור לו להתפלל איתםש בצדקותו סבר השוחטבצדקותו סבר השוחטבצדקותו סבר השוחטבצדקותו סבר השוחט
 ילדיואך דא עקא שהוא עני ו,  כפרנסתומהאוכל שנותנים לו

   ?האם הוא צריך לעזוב את העירפנה ושאל ,  זותלויים בפרנסתו
  

כיון ו. דשעת הדחק היא, השאר לגור בעירו התיר לו לםםםם""""המהרשהמהרשהמהרשהמהרש
.  באיסוריםעדיין נאמניםהם שהם עשו זאת פעם אחת בלבד 

 ףא מאכלות אסורותבאנשים מחמירים ידוע שש ובפרט
  )ב"ב ס"חשם (                        ..  .שמזלזלים בהרבה איסורים אחרים

î 
            """"לא תרצחלא תרצחלא תרצחלא תרצח""""

        

. בסכום רב, גסיםתפוחים וא , שקנה שדה אילנותמעשה ביהודימעשה ביהודימעשה ביהודימעשה ביהודי
. בשנים הראשונות יצאו הפירות להפליא והתפרנס מהם יפה

  .תה ופחהשנים האחרונות תנובת השדה הלכבארבע האך 
  

 שגדלו עצים והם קבעו פה אחד שה,קרא היהודי לאגרונומיםקרא היהודי לאגרונומיםקרא היהודי לאגרונומיםקרא היהודי לאגרונומים
 גשםמעכבים את ההם  והשורשים שנתעבו ,והתערבו זה בזה

פסדו וכך יואם המצב ישאר , והשמש מלבוא עליהם כראוי
  . ולקצץ עצים עד שיתרחקו מרחק הראויללכן עליו לדל, לגמרי

  

 .אינה דרך השחתהזו קציצה  כיון שלהתירלהתירלהתירלהתיר    םםםם"""" המהרש המהרש המהרש המהרשפסקפסקפסקפסק
לקוץ אילן יש לדינא  כיון שיש פוסקים שגם אם מותר ,אמנם

                         )ח"ז קע"שם ח(        . ימכור את השדה לגוי והוא יקצצם,בדבר סכנה
  

 


