
  
  
  
  
  
  
  

        """"שבת שולחן ערוךשבת שולחן ערוךשבת שולחן ערוךשבת שולחן ערוך""""
  

שבת שבת שבת שבת """"בעיר קניגסברג היו קוראים לשבת פרשת משפטים בעיר קניגסברג היו קוראים לשבת פרשת משפטים בעיר קניגסברג היו קוראים לשבת פרשת משפטים בעיר קניגסברג היו קוראים לשבת פרשת משפטים 
ה "אמר לו הקבשי בפרשה "על פי דברי רש ,,,,""""שולחן ערוךשולחן ערוךשולחן ערוךשולחן ערוך

אשר תשים ' - אתן להם את ההלכות סדורות ומובנות , למשה
  .לחן הערוך ומוכן לאכול לפני האדםוכש, 'לפניהם

  

הדינים וההלכות מפורטים עיקרי  - כמו כן בפרשת משפטיםכמו כן בפרשת משפטיםכמו כן בפרשת משפטיםכמו כן בפרשת משפטים
על כן ראויה , בשולחן ערוך שנכתבוהלכות , של דיני ממונות

  ".שבת שולחן ערוך"השבת בה נקראת פרשה זו להקרא בשם 
  

נהוג היה בקניגסברג שרב העיר נושא דרשה  - באותה שבתבאותה שבתבאותה שבתבאותה שבת
היה מעורר  בה, "שבת שובה"ו" שבת הגדול"בבית הכנסת כמו ב

ובפרט על  ,מצוותאת הבריות להתחזק בדקדוק ההלכה וה
  . בהן עוסקת פרשתנו בעיקר "חושן משפט"שמירת הלכות 

  )לגאון רבי יוסף צבי הלוי דינר "מקדש הלוי("                                                            

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
שנאמר  ,שכר כל בריה ה מקפח"מדך הכתוב שאין הקביל - לכלב תשליכון אותולכלב תשליכון אותולכלב תשליכון אותולכלב תשליכון אותו""""
  )'ב ל"י כ"רש(           . "ה תנו לו שכרו"אמר הקב ,'ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו'
  

 .החלבבא נחש ושתה מ, בהמותיהםאת שחלבו  ברועיםברועיםברועיםברועים    מעשהמעשהמעשהמעשה
  . זאתראה  כלב של הרועיםה

  

החל הכלב לנבוח עליהם , לשתות מהחלב ו הרועיםו הרועיםו הרועיםו הרועיםר עמדר עמדר עמדר עמדששששאאאאככככ
הרועים שלא הבינו שהוא נובח לטובתם . כדי שלא ישתו ממנו

שתו  ,לא השגיחו עליו... בם השתגעחשבו שכל ,ורוצה להזהירם
  )'ג' ח תרומות ירושלמי(                                                                             .ומתומהחלב 

��  
שהרי  ,הבעלים חייב לשלם, כל נפש חיה שהיא ברשותו של אדם שהזיקה

                                                                                                  )כ"ונו' מ א"ם נזק"רמב: ק טו"ב(   .'כי יגוף שור איש את שור רעהו'שנאמר  ,ממונם הזיק
  

קנה  ,שכדי לשמור על ביתו ,ההההרברברברב''''מתושבי האי גמתושבי האי גמתושבי האי גמתושבי האי ג    יהודייהודייהודייהודימעשה במעשה במעשה במעשה ב
ותחנוני  למרות מחאות. מימדיםענק  ,כלב תקיפה אימתני

טענתו . להסתובב חופשי בחצר כלבול נתןבעל הכלב  ,השכנים
חצר תהיה מוגנת מול הערבים המסתובבים הכך שהיתה 

  .ונבים ומזיקיםג, נכנסים לחצרות היהודים ,בסימטאות הגיטו
  

חבריהם וטענו כי , הכהןהכהןהכהןהכהןכלפון כלפון כלפון כלפון הגאון רבי משה הגאון רבי משה הגאון רבי משה הגאון רבי משה השכנים פנו אל השכנים פנו אל השכנים פנו אל השכנים פנו אל 
  ... מפחדו של הכלב האימתני, קרוביהם נמנעים מלבקרםו

  

רשאי להתיר  ,מתגורר סמוך לאנשים מסוכנים או גוייםה ::::ופסקופסקופסקופסק
רשאים  ,כיון שזו חצר משותפתמ אך. את כלבו בחצרו

בתוך החצר  אף, השותפים לעכב עליו מלשחרר את הכלב
שהרי זכותם לעכבו להכניס לחצר אפילו בעלי חיים , הפנימית

                                 .ולא מסוכנים כדוגמת תרנגולים ,שהם רק מפריעים ומטרידים
                                                                                  )כ באריכות"א ונו"רמא "מ קס"א ועיין חו"מ ח"חו" שואל ונשאל"ת "שו(                                    

� �  
 ,זהירות"דן אם די בתליית שלטי אזהרה  """"משנה הלכותמשנה הלכותמשנה הלכותמשנה הלכות""""ת ת ת ת """"שושושושו

   ."לא תשים דמים בביתך"כדי להמנע מהאיסור של  ,"כלב נושך
  

, כי כיום אנו נזהרים מסכנות רבות על ידי שלטים, וסברתווסברתווסברתווסברתו
כלומר שאנו סומכים  ,כבישים וכדומה, חשמל, תתרופודוגמת 

  )'ח- ו"רצ ,ז"ה רצ"ח(                     .על זה שאדם בר דעת יקרא את האזהרה

  
  
  
  
  
  
  
  
יגרשו , והיהודי חפץ לגרשו, אם יכנס בבית, כלב שאינו נושךכלב שאינו נושךכלב שאינו נושךכלב שאינו נושך""""

או להכותו במקל , אבל לא יזרוק עליו מים רותחים, במקל קטן
)                                                 ע"תר" ספר חסידים("         "!לא יתכן, או לעוורו, לתאו לדחותו בד, גדול

8 
   )'ג ד"כ( """"השב תשיבנוהשב תשיבנוהשב תשיבנוהשב תשיבנו""""

  

  )ח"ק כ"ס' כ כ"עיין שש( ????איך אפשר להשיב אבידת מוקצה בשבתאיך אפשר להשיב אבידת מוקצה בשבתאיך אפשר להשיב אבידת מוקצה בשבתאיך אפשר להשיב אבידת מוקצה בשבת: : : : חידהחידהחידהחידה
  

ז הלך עם ילדיו לבית החולים "ג מ"ידידי הרה ההההשעברשעברשעברשעבר    תתתתבשבבשבבשבבשב
שאל אותם , בדרכם. לקיים מצות ביקור חולים ,"תל השומר"

השיבו . לברדור גדול, כלב לבן, אחד התושבים אם ראו את כלבו
  . הוא יבין ויחזור אלי', לך הביתה'אם תראוהו תגידו לו . בשלילה

  

אבא הנה כלב 'בנו קורא , לאחר שתי דקות, המשיכו בדרכםהמשיכו בדרכםהמשיכו בדרכםהמשיכו בדרכם
                                                           ... הכלב פתח בריצה לכיוון ביתו', לך הביתה'צעקנו לו , ל לבןגדו

  )שהרי אין עליו משא ,'מחמר'אין בזה איסור  - " נר לשולחן שבת("                                            
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
            ..."..."..."..."כוןכוןכוןכוןיייילכלב תשללכלב תשללכלב תשללכלב תשל    ,,,,בשדה טרפה לא תאכלובשדה טרפה לא תאכלובשדה טרפה לא תאכלובשדה טרפה לא תאכלו    ובשרובשרובשרובשר    ,,,,ואנשי קדש תהיון ליואנשי קדש תהיון ליואנשי קדש תהיון ליואנשי קדש תהיון לי""""

  

אנשי קודש  בין - מה הקשר בין הרישא לסיפא ....אאאא: : : : יש להביןיש להביןיש להביןיש להבין
מה  ,אי אכילת טריפותעל ידי אנשי קודש נהיים וכי  ....בבבב ?כלביםל

  )ן"עיין רמב( !?התורה מלאה בדרכים אחרות לקדושההרי  ,פתאום
  

        ::::שמחה לפני עשרים שנהשמחה לפני עשרים שנהשמחה לפני עשרים שנהשמחה לפני עשרים שנהרב בית כנסת מלונדון ברב בית כנסת מלונדון ברב בית כנסת מלונדון ברב בית כנסת מלונדון ב    יייי""""תירוץ לדברים נאמר עתירוץ לדברים נאמר עתירוץ לדברים נאמר עתירוץ לדברים נאמר ע
  

רק  ,ממעל יחלק אלוק ,כל אדם הוא קדוש בעצם ,יייי""""הארהארהארהארממממידוע ידוע ידוע ידוע 
אדם שתיקן  .מכסות על עצמיותושהמידות הרעות הן קליפות 

  .כך קדושתו של האדם יוצאת החוצה ,את מידותיו הוא קדוש
  

 ,יושב אדם כפרי ,בין לתחילת הפסוק וסופו קשרקשרקשרקשרכך נבין את הכך נבין את הכך נבין את הכך נבין את ה
 אם לכאורה .ונטרפה כבשתועל צאנו  ריש לו כלב שצריך לשמו

  !?כראוי מגיע לו עונש על שלא שמר ,הכלב לא שמר טוב
  

תבחין כמה . לכלבאת הטריפה תן , אדרבה אומרת התורהאומרת התורהאומרת התורהאומרת התורה
שמר ולא אמרת  כלבהשנים  .הביא לך במשך השנההוא תועלת 
  .וארע לך נזק ה והרדים את הכלב"בא הקב ,לו תודה

  

במקום בו הכי  -ם להודות לו זה המקו עת הנפילהעת הנפילהעת הנפילהעת הנפילהששששבבבבדווקא דווקא דווקא דווקא 
ואם  !המקום להגיד תודה על הכלכאן  ,צודק לכעוס על השני

  )ב"ר א"מפי הר" נר לשולחן שבת"(   !על מידותיך הרי אתה קדוש התגברת

�  
  )ט"ג י"כ( ".לא תבשל גדי בחלב אמו" )'ב ל"כ( ."ואנשי קודש תהיון לי"

  

מבני  אחד, היה בימיו בעל ביתש ש מנוישטטש מנוישטטש מנוישטטש מנוישטט""""סיפר מהרסיפר מהרסיפר מהרסיפר מהר
  .שהיה נוהג בביתו מאד בחסידות, הישיבה ושמו מושיל

  

וחדר מיוחד שבו אכל , שבו אכל מאכלי בשר היה לו חדר מיוחדהיה לו חדר מיוחדהיה לו חדר מיוחדהיה לו חדר מיוחד
כשהיה , הכריח ללבוש בגדי לבן, ואת שואב המים הגוי ...חלבי

אשתו היתה , ומתי שהיה גוי נכנס לביתו ...מביא לו את המים
  .את הטבעת שבדלתבמים רוחצת אחריו 

  

גם גידל  .כסייג וגדר לאיסורים, היה עושה עוד הרבה עניניםעוד הרבה עניניםעוד הרבה עניניםעוד הרבה עניניםוווו
  .ואת אחיו הצעיר, בביתו שני אחים יתומים

  

 ,אחד שהתנהג בחסידות כמוהואף שלא ראה  שששש""""ואמר מהרואמר מהרואמר מהרואמר מהר
                         )ליקוטים ל"מהרי(         .נוישטטבוהוא היה אחד מהחסידים הראשונים 

  משפטיםפרשת 
 397גליון 

  
 בכל עניני העלון
        נתנאל רוזנבליט

        5791486 ב"ב 21צבי ' רח
©  

gmail.com@ner4499  

 

  
  
  

  עזרהלתרום ל בקשנ
  העלון  הדפסתב

  בי דמיטכל מיליזכו ל

 



        ............פסח בפרשת משפטים תרתי משמעפסח בפרשת משפטים תרתי משמעפסח בפרשת משפטים תרתי משמעפסח בפרשת משפטים תרתי משמע        ----    """"ואנשי קודשואנשי קודשואנשי קודשואנשי קודש""""
  

. היה צריף קטן רבי יהושע שהרבנירבי יהושע שהרבנירבי יהושע שהרבנירבי יהושע שהרבני    הצדיקהצדיקהצדיקהצדיק    בחצר ביתו של הגאוןבחצר ביתו של הגאוןבחצר ביתו של הגאוןבחצר ביתו של הגאון
אשתו , מחודש שבט היה רבי יהושע עובר להתגורר בצריף

  ... שם ישן, שם אכל, היתה מביאה לו אוכל
  

, רעייתו החלה לנקות את הבית לפסח, היה זה בגלל חג הפסחהיה זה בגלל חג הפסחהיה זה בגלל חג הפסחהיה זה בגלל חג הפסח
  .ופחדה מאד מפני חשש חמץ

  

והוסיף , 'הניחו לה': השיבם' !?רבינו עד כאן' ::::לשאלת תלמידיולשאלת תלמידיולשאלת תלמידיולשאלת תלמידיו
  '...וזה תיקונה, בגלגול שעבר נכשלה באיסור חמץ בפסח'

  )ג אברהם דבדה"כ להרה"יש -ר יעקב שכנזי "סיפר הג(                                                             

8 
קדושים אנושיים  אמר הרבי מקוצקאמר הרבי מקוצקאמר הרבי מקוצקאמר הרבי מקוצק    - - - -     """"ואנשי קודש תהיון ליואנשי קודש תהיון ליואנשי קודש תהיון ליואנשי קודש תהיון לי""""

זוהי הקדושה הנדרשת מן , שתקדשו את מעשיכם, תהיו לי
  ")מעיינה של תורה(" ... ה בשמים"מלאכים אינם חסרים לו להקב, האדם

[  
אם טרף אם טרף אם טרף אם טרף """"וסיים וסיים וסיים וסיים " " " " ............ל רעהו חמור או שור ל רעהו חמור או שור ל רעהו חמור או שור ל רעהו חמור או שור כי יתן איש אכי יתן איש אכי יתן איש אכי יתן איש א""""בפרשה נכתב בפרשה נכתב בפרשה נכתב בפרשה נכתב 

  )ב"י- 'ב ט"כ(                                                                                                                                                                                                            ".".".".הטרפה לא ישלםהטרפה לא ישלםהטרפה לא ישלםהטרפה לא ישלם    ,,,,אהו עדאהו עדאהו עדאהו עדיייייביביביב    ,,,,יטרףיטרףיטרףיטרף
  

אם החמור כשר  הבדל בדיןוכי יש , וכי יש טריפה בחמור ,,,,ותמוהותמוהותמוהותמוה
  !?או אם הוא טריפה

  

המביאה  :)קט(הגמרא בשבת דברי זאת על פי  ליישבליישבליישבליישב    ונראהונראהונראהונראה
עובר שנמצא במעי  לקחת ,תרופתוש, סגולה למי שהכישו נחש

   .ויתרפא על מקום ההכשהוהו אותו ויניח ויקרע ,אתון לבנה
  

הרי לנו  -שצריך שהאתון לא תהיה טריפה  מדגישה הגמראמדגישה הגמראמדגישה הגמראמדגישה הגמרא
  )מ"ג מ"חידוש נפלא זה חידש ידידי הרה -  "נר"(              !גם בחמור" טריפה"שיש 

  

 .והכישו נחש פומבדיתאבשל המלך  השומרהיה  שאשאשאשאבר קבר קבר קבר ק
אך  ,קרעו אותם ,שלש עשרה אתונות כאלו עירב היו באותו זמן

, אתון אחת לבנההיתה בצד השני של העיר . כולם נמצאו טריפה
זה עבר על  שאבר ק :אמר אביי. ..אריה טרף אותהעד שהלכו 
  ).ישבת ק( !  האין לו רפואלכן  ,ופורץ גדר ישכנו נחש ,נידוי חכמים

ù ù  
  )'ב ל"כ( ".".".".בשדה טרפה לא תאכלובשדה טרפה לא תאכלובשדה טרפה לא תאכלובשדה טרפה לא תאכלו    ובשרובשרובשרובשר""""

  

אם  ,את היד על גבי בהמה בעודה חיה ולראות יש להעביריש להעביריש להעביריש להעביר
                                                                         )ו"תשבץ קטן תקנ( .ואם לאו טריפה ,ודאי כשרה תשפיל גבה תחת היד

                                                                                                                     
 חבןחבל מושב ברקת של יוצאי ב אבליםאבליםאבליםאבלים    עת ניחוםעת ניחוםעת ניחוםעת ניחוםבבבבהיה זה היה זה היה זה היה זה 
אחד נכנס ש הרוא ואהוהנה  ,לנחםבא נכבד  ח"ת .שבתימן

ברוך מקדש 'מברך נעמד ו" מארי"הרב הופתאום  ,אומר דבר מה
  ...'ך מקדש ישראלובר'ואחריו כל הקהל מברכים  'אלישר

  

שחטו בהמה לסעודת כי לו  והסביר ............על מה ולמהעל מה ולמהעל מה ולמהעל מה ולמה    ןןןןלא הבילא הבילא הבילא הבי
על שזיכנו זאת לברך בזה מנהגם ו ,טריפה שהיא מצאוו ,אבליםה
  )ב"ג א"מהרה "נר("        .טריפות באכילתוקידש אותנו שלא להכשל  'ה
  

ו שאין הרב הפוסק ניהמנהג בקהילות ,צאת הבהמה טריפהצאת הבהמה טריפהצאת הבהמה טריפהצאת הבהמה טריפהנמנמנמנמ
                                         .'ברוך מקדש ישראל'אלא אומר  ,מוציא זאת מפיו בפירוש

  )'ו י"ר יצחק רצבי קכ"ע המקוצר לג"שו(                                                                                    
  

 הכניסו עגלהפעם , ניהל משחטהאבי " ::::עעעע""""ג אג אג אג א""""סיפר ידידי הרהסיפר ידידי הרהסיפר ידידי הרהסיפר ידידי הרה
 בשרה, ראה': נגע בה ואמר אאב ,לאחר שפשטו את עורה, ושחטוה

רבי  חטהשוהגיע . 'חטנמתין לבדיקת השו ,מתהכמו בשר של פרה 
  .'ברוך מקדש ישראל'הכניס ידו פנימה ומיד בירך  ,משיח מעתוק

  
  

מבית הכוסות עד ללב  ,מחט ארוכהמחט ארוכהמחט ארוכהמחט ארוכהתקועה בה תקועה בה תקועה בה תקועה בה התברר שהיתה התברר שהיתה התברר שהיתה התברר שהיתה 
אם לא היו גם  ,אותה עגלה התענתה בשעותיה האחרונות, תולריאו

  ")נר לשולחן שבת("    ."היתה מתה מעצמה תוך זמן קצר ,שוחטים אותה
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לא אשכח לעולם כאשר בוקר  ::::ר אליקים שלזינגרר אליקים שלזינגרר אליקים שלזינגרר אליקים שלזינגר""""סיפר הגסיפר הגסיפר הגסיפר הג

אחד נכנסתי אל בית הגאון רבי זליג ראובן בנגיס וראיתיו יושב 
  ....שופך דמעות ממש, ובוכה ליד השולחן

  

הראה לי באצבעו על העיתון שם  ....מה ארעמה ארעמה ארעמה ארע    וווונבהלתי ושאלתינבהלתי ושאלתינבהלתי ושאלתינבהלתי ושאלתי
ברור שלא . נכתב כי הובאו לחופי ארץ ישראל טון בשר טריפה

אבל כאב , יכשל חלילה בבשר זה" העדה"חשש שמישהו מבני 
  )יתרו' פר" בית אב("          .יהיו אשר יהיו, לו על בני אברהם יצחק ויעקב

_ _  
עמד לרשות מגיני העיר מלאי ח "בתש םםםםמצור על ירושלימצור על ירושלימצור על ירושלימצור על ירושליבעת הבעת הבעת הבעת ה

ירושה , ומחסן גדול של שימורי חזיר ,קטן של בשר כשר
  . מהאנגלים

  

לכשיאזל מלאי זה , שלושה, ליומיים יספיק מלאי הבשר הכשרמלאי הבשר הכשרמלאי הבשר הכשרמלאי הבשר הכשר
חיילים שומרי כשרות . יתחילו להזין את החיילים בבשר חזיר

ומאידך יש , להם בשר כשר יהיהגם כשלא  בבשר טרףלא יגעו 
  . יילים שגם עכשיו אוכלים בשר טריפה וחזירח

  

האם אלה המקפידים על  נשאל הגאון רבי צבי פסח פרנקנשאל הגאון רבי צבי פסח פרנקנשאל הגאון רבי צבי פסח פרנקנשאל הגאון רבי צבי פסח פרנק
 ,הכשרות יכולים לדרוש שמעט הבשר הכשר יועמד לרשותם

  .ואלה המתגעלים בטריפות גם עתה יקבלו את שימורי החזיר
  

. אחרי ישוב דעת שהם זכאים לדרוש זאת רבי צבי פסח השיברבי צבי פסח השיברבי צבי פסח השיברבי צבי פסח השיב
שאין זה בדין שהם יגזלו  מביניםלא דתיים גם החיילים ה

.                                                         בבחינת גוזל כבשת הרש, מאוכלי הכשר את המעט שיש להם
  )ד"צ' ד עמ"יו" הרשמי שאל"(                                                                                                   

� [ �  
א "שליט רבי נסיםהגאונים של  םאמ ,סיפרה הרבנית קרליץסיפרה הרבנית קרליץסיפרה הרבנית קרליץסיפרה הרבנית קרליץ

  . על חינוך הילדים הביתעל השפעת ורבי יהושע תנחום 
  

 ::::בבית הגאון רבי נחום מאיר קרליץבבית הגאון רבי נחום מאיר קרליץבבית הגאון רבי נחום מאיר קרליץבבית הגאון רבי נחום מאיר קרליץ ואלה היו משחקי הילדותואלה היו משחקי הילדותואלה היו משחקי הילדותואלה היו משחקי הילדות
וכדרכם של , הקצב היה מגיע פעמים רבות לביתם בשאלות

הילדים . זאתבות כך הילדים ביימו בעק ...קצבים יש ויכוחים
רב  -  "יורה דעה"רבי נסים ורבי יהושע תנחום היו משחקים ב

השאלה היא , הנה הריאה, היו לוקחים מגף ומנפחים אותו. וקצב
  )  "נר לשולחן שבת"(                                   .   זה טרף, זה כשר. כך וכך
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        """"ואלה המשפטיםואלה המשפטיםואלה המשפטיםואלה המשפטים""""

  

, תקנה קבועה ומנהג פשוט אצלנו ::::רפאל ברדוגורפאל ברדוגורפאל ברדוגורפאל ברדוגו    כתב הגאון רביכתב הגאון רביכתב הגאון רביכתב הגאון רבי
  ... שלא יוכלו השכנים לעכב על המלמד ללמד בביתו תורה

  

, רק לצורך קניית אוכל לבני ביתו ,אנה ואנה לא יצא המלמדלא יצא המלמדלא יצא המלמדלא יצא המלמדוווו
וגם ברחיצת . ישמור על התינוקות שלא יצערו את בני החצרו

וגם בחבל ... בית הכסא יעשה פעם אחת נוספת על בני החצר
  .כפסק מרן, ובזה אין להם לעכב עליו, ובדלי יעשה

  )'ו ג"מ קנ"חו. ב כא"ב -צ"ב ק"ח" משפטים ישרים "ת "שו(                                                       
  

        ::::חחחח""""וזו לשון התקנה שהוציאו בית הדין בעיר מקנס בשנת תקנוזו לשון התקנה שהוציאו בית הדין בעיר מקנס בשנת תקנוזו לשון התקנה שהוציאו בית הדין בעיר מקנס בשנת תקנוזו לשון התקנה שהוציאו בית הדין בעיר מקנס בשנת תקנ
  

 םתיהשמלמדי תינוקות שמלמדים בדירו אנו מודיעים אתכםאנו מודיעים אתכםאנו מודיעים אתכםאנו מודיעים אתכם""""
 אם המלמדים יושבים בקביעות, אין רשות לשכנים לעכב עליהם

  ... ולא יוצאים החוצה ומניחים אותם לבדם, עם התלמידים
  

מקבלים עליהם לתקן את כל מה שיקלקלו  ואם המלמדיםואם המלמדיםואם המלמדיםואם המלמדים
  .באופן שלא יתנו פתחון פה לשכנים לעכב עליהם, התלמידים

  

התלמידים כל שהוא אינו יושב עם , אך אם השכנים יביאו ראיהאך אם השכנים יביאו ראיהאך אם השכנים יביאו ראיהאך אם השכנים יביאו ראיה
  )א"ח "תקנת חכמי מכנאס("                                 ".יוכלו לעכב עליו, הזמן כראוי

W X  
  )ז"ב י"כ( ".".".".מכשפה לא תחיהמכשפה לא תחיהמכשפה לא תחיהמכשפה לא תחיה""""

  

היו הילדים  ,,,,ועומד בפתח החדר בתימןועומד בפתח החדר בתימןועומד בפתח החדר בתימןועומד בפתח החדר בתימן כשהיה גוי מגיעכשהיה גוי מגיעכשהיה גוי מגיעכשהיה גוי מגיע
"  חרשא לא תחי, ותרגומו, לא תחיהמכשפה : "אומרים בקול רם

... במשך הזמן שהגוי עומד שם, םוחוזרים על כך כמה פעמי
  ")הליכות תימן(".                               וכשהסתלק חזרו לסדר לימודם

‡ ‡  
            """"עזוב תעזובעזוב תעזובעזוב תעזובעזוב תעזוב... ... ... ... כי תראה חמור כי תראה חמור כי תראה חמור כי תראה חמור """"

  

, עגלון ותינה את צרתו, יהודי פשוט """"חזון אישחזון אישחזון אישחזון איש""""פעם בא לפני הפעם בא לפני הפעם בא לפני הפעם בא לפני ה
' גרוש'על כן הביא עמו מטבע . סוסיו מתו ואין לו פרנסה

. וכך יתרבה, בינו יברך את הגרוש ותחול עליו ברכתוומבקש שר
  ...המבורך ויצליח ויתעשר" גרוש"הוא יתחיל לסחור ב

  

מוטב , דבר זה שאמרת אי אפשר לעשותו' ::::השיב לו רבינו בנחתהשיב לו רבינו בנחתהשיב לו רבינו בנחתהשיב לו רבינו בנחת
, ותוסיף לעבוד ולהתפרנס כעגלון, צעיר, תקנה לך סוס חדש

  ) ד"ח" פאר הדור("      . 'אלווה לך סכום, ואם חסר אתה מעות לצורך זה
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        ............שלא יעזובשלא יעזובשלא יעזובשלא יעזוב    - - - -     ''''עזובעזובעזובעזוב''''

  

נסע פעם עם הגאון רבי דב לנדו  הגאון רבי שלום מאיר יונגרמןהגאון רבי שלום מאיר יונגרמןהגאון רבי שלום מאיר יונגרמןהגאון רבי שלום מאיר יונגרמן
 שעזר להחליף, עצר לידם אדם. ר ברכב'פנצ ארעבדרך , א"שליט

בהתרגשות רבי שלום מאיר כשנכנס לרכב סיפר . את הגלגל
  ...מסירותבזאת וציין שהוא עשה , היה ערבישעזר שאותו אדם 

  

, סע אחריו מיד ותשלם לו: "רבי דב אמר לו למשמע הדבריםלמשמע הדבריםלמשמע הדבריםלמשמע הדברים
  )ר"יג "מהרה" נר לשולחן שבת("!"      אסור שלגוי תהיה זכות בתורה שלנו


