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 אשריכם ישראל!
 של כל יהודיהחודשי העלון 
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בס''ד

 הבחירות הם כבר היום!
הרב שמעון גוטסמן :מאת

 

 קוראים יקרים, שלום לכם,
 

אנו נמצאים כעת ב''צומת'' מיוחדת: כעת 
הסתיימו ימי החנוכה הקדושים, בהם 

נורה מזכרנו יותר את בית המקדש וה
בו, וכבר עומדים אנו הייתה הטהורה אשר 

תענית עשרה בטבת, בה אנו לקראת 
מבטאים את געגועינו לבית המקדש. ברור 
שזהו זמן שמסוגל מאד לזירוז הגאולה. 
ובפרט בשנה זו, אשר כידוע שנת שמיטה 

 מסוגלת מאד לגאולה.

בימים אלו חשוב שנזכור מה גרם לחורבן 
נוכל לזכות לבניית הבית  הבית, ובזכות מה

של גאולה השלמה. כל יהודי נממחדש, ול
לאבן אחת מאבני בית המקדש, וכאשר 

 ''אבני בית המקדש'' יתחברו יחדיוכל 
לראות בבניין בית נוכל לזכות באמת 

כל כך המקדש, ודווקא משום שימים אלו 
מסוגלים לגאולה ולבניין בית המקדש, 
עובד היצר ''שעות נוספות'' בכדי לנסות 

'אבני המקדש'', וזאת עלי 'ת להרחיק א
ת, דיבורי לשון הרע, לוקוידי עידוד מח

זלזול ביהודים, וביזוי תלמידי חכמים, 
 ובקיצור: היצר ארגן לנו ''בחירות''...

חירות האמיתיות הם כבר היום: באולם ה
האם נבחר לבנות את בית המקדש, 
נתאמץ להתאפק מהבעת דעה והתערבות 

 במחלוקת, או שמא נבחר בדרך השניה...    

שיסחא מסופר על היהודי הקדוש מפ
ם יזצ''ל שציוה לתלמידו רבי בונ

מפשיסחא זצ''ל, שיסע לדרך ולא ביאר 
לו לאן יסע, ומה מטרת הנסיעה. רבי בונם 
לקח עמו כמה חסידים, הזמינו עגלה 
ונסעו לדרך. כך הם נסעו במשך כמה 
שעות, והנה הרעב הציק להם, הם הורו 
לעגלון לפנות לאכסניה שבכפר. כשהגיעו 

העגלה, החסידים פנו לאכסניה ירדו מ
לבעל הבית וביקשו סעודה ממאכלי חלב. 
אמר להם בעל האכסניה שבמסעדתו 
ישנם מאכלי בשר בלבד, מבלי מאכלי 
חלב. הם דרשו וחקרו מיהו השוחט, ומיהו 
הבודק, כיצד מלחו את הבשר, האם לפי 
כל פרטי ההלכה? והנה בתוך כדי שאלתם 
ודרישתם, שומעים קול שבוקע מאחורי 

נור, הם מתבוננים ורואים שאדם לבוש הת
קרעים מדבר אליהם: חסידים חסידים, על 

מה שאתם מכניסים לפה אתם בודקים 
וחוקרים, אשריכם ואשרי חלקיכם, האם 
כשם שאתם מקפידים על מה שנכנס 
לפה, כך גם אתם מקפידים שכל מה 
שיצא מפיכם יהיה לפי כל כללי ההלכה 

מאכל  של שמירת הלשון, מה שונה דברי
שמקפידים עליהם שיהיו ברמת כשרות 
מהודרת, מאשר הדיבורים שיוצאים 

 !מהפה?

רבי בונים ששמע את התוכחה הנוקבת 
והאמיתית, הבין שרבו שלחו בכדי לשמוע 
את אותן מילים כנות ואמיתיות, החודרות 
עמוק ללב, מאותו יהודי שנראה פשוט, 
הוא הורה לחסידים שהשליחות נסתיימה 

ו לביתם )ספר נפלאות היהודי, ומיד חזר
 הובא בקונטרס קדושת הלשון(.   

בארץ ישראל נמצאים אנו ב''תקופת 
בחירות לכנסת'', ומטבען של דברים 
הרבה נמשכים להתעניין בעניינים 
השנויים במחלוקת ולהביע דעות וכו', כך 

ונות רבים לדיבור שמיעת ישישנם ניס
וקריאת לשון הרע ורכילות, ואף ביזוי 
תלמידי חכמים. ובהקשר לכך מביאים 

ם מפשיסחא יששאלו את רבי שמחה בונ
קי נצור וזצ''ל מדוע מבקשים מהקב''ה אל

לשוני מרע, וכי האדם לא יכול לסגור את 
פיו בשעה שאסור לדבר דיבורים 
מסויימים? השיב הרב, יש פעמים שהיצר 
הרע מטעה את האדם ואומר לו, על אדם 

וג מסויים מצוה פלוני מצוה לדבר, על ח
לשוחח, על ''מצוות'' כאלו חייבים לבקש 

 מהקב''ה שיעזור לנו...

קוראי ''אשריכם ישראל'' לא מסתפקים 
בשמירת לשונם, אלא גם מעודדים את 
הסביבה לחפש את ה''צד זכות'' שיש 
אצל כל יהודי, ולא חוששים מלומר בקול 
''אני לא מקבל לשון הרע'', ''לא מעוניין 

כל שכן שנזהרים מלהביע דעה לדעת!''. 
שיש בה משום חשש ''לשון הרע'' או 

 ''ביזוי תלמיד חכם'', 

וכך אומר מרן ה''חתם סופר'' זצ''ל )ויגש 
חע''ב(: ''לכל אחד יש גבול ומעמד 
 לחכמה שלו. יש שמידת הקנאה גבולה,

כשמגיע לקנא את חברו, פסקה החכמה 
שלו, ועושה דברים שהשכל מנגדם מפני 

והקנאה... אמנם הצדיק, אין די  המשטמה
בכל אלו הדברים להעבירו מגבול חכמתו, 
כי הוא עולה על כולנה... וכשרואה שאם 
יעשה כפי חכמתו, יגיע מזה מחלוקת 
ומריבה, אזי אומר, עד פה תבוא גבול 
חכמתי, ומוטב שאהיה שוטה כל ימיי, 

 ואל אחזיק במחלוקת אפילו שעה אחת''.

ם טובים, וכפי ממחלוקת לא יוצא דברי
שמסופר שבין הגאון רבי יעקב עמדין 
זצ''ל לגאון רבי יהונתן אייבשיץ זצ''ל 
היתה מחלוקת לשם שמים, ומסביב 
לאותם ענקים עמדו ציבור ששיתפו את 
עצמם במחלוקת, וכך נוצרו שתי קבוצות 
שחלקו זה עם זה, ולאחר פטירתם של 
שני הצדיקים, הגיע הגאון רבי יהונתן 

צ''ל בחלום לאחד מגדולי דורו איבשיץ ז
ואמר לו, שהוא ורבי יעקב עמדין זצ''ל 
יושבים בגן עדן, אבל כל אותם אלו 
שבחשו בקדירה והשתתפו במחלוקת 
נמצאים בגיהנום רח''ל )''טובך יביעו'' 

 ח''ב עמ' קנב(.

לפי הצער  –ו''לפום צערא אגרא'' 
השכר. כמה שיותר קשה להתאפק 

בניסיון מדים מהבעת דעה, כך כאשר עו
לבורא יתברך,  עושים נחת רוח יותר גדול

ואף זוכים לשכר גדול יותר. וכידוע על כל 
רגע ורגע שאדם חוסם פיו מלדבר לשון 
הרע, ועל כל רגע שאדם בולם פיו בשעת 

 מריבה, זוכה לאור הגנוז ולשכר גדול.

יהי רצון שנזכה כולנו להיות מבוני בית 
 המקדש וממקרבי הגאולה.

 ה ובידידותבאהב

 שמעון גוטסמן
 

מערכת ''אשריכם ישראל'' שמחה להזמין 
אתכם להאזין ל''קו החיזוקים'' שלנו: 

0440-461614 
 בקו ניתן לשמוע בכל יום בס''ד 

  מסר יומי קצר

מאת הרב שמעון גוטסמן, הרצאות 
ושיעורים בהלכה, חידושים לפרשת 

 השבוע ועוד.
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 הזכות להיות יהודי
 מעשה שהיה ולקחו

לא ניתן לתאר ולשער.  -ה עלינו להודות, למי שאמר  והיה העולם וזכינו להיוולד לעם היהודימעד כ

בקרב הגויים יודעים  לעיתים האדם נקלע למבוכה בשל סממניו החיצוניים, אולם עלינו לדעת, כי אף

כך  -להעריך את העם היהודי ומהי האמת. להלן מעשה המופלא, שיש בו כדי ללמדנו על כך. ומעשה שהיה

 היה:

אהרון לטלפון שצלצל בחדרו בבית  -החיים רצופים בהפתעות, אבל שום דבר לא הכין את מר צבי בן

הים ההודי.  -אדמירל בכיר בחילהיה המלון במומבאי ערב אחד לפני כשש שנים. מעברו האחר של הקו 

"האם אפשר להיפגש  איתך, אצלך בחדר, אהרון?" שאל איש הצבא ההודי באנגלית,  -"מיסטר בן

הבקשה המסתורית עוררה את סקרנותו של מיודענו. המאורע התרחש באחד  לצורך שיחה פרטית?" 

 ערכות נשק מתקדמות.הודי משולב, שבו נוסו מ -הימים האחרונים של תרגיל צבאי ישראלי

אהרון ללוות את התרגיל מתחילתו  -כמנהל בכיר באחת מחברות הטכנולוגיה המובילות בארץ התבקש בן

ועד סופו, תהליך שנמשך מספר שבועות. עתה הוא ציפה בקוצר רוח לחזרתו הקרובה לישראל. פליאתו 

ולכן היו הזדמנויות רבות בהן  הגדולה נבעה בשל העובדה שאת איש הצבא ההודי נהג לפגוש יום ביומו,

יכול היה האדמירל לשוחח עימו. מה יכול להיות כה חשוב שהאיש ירצה לקיים איתו פגישה מיוחדת, 

 נפרדת ופרטית?

דלת חדרו, כשהוא לבוש בבגדים עות אחדות, כאשר האדמירל נקש על התעלומה התבהרה כעבור ש

אהרון", הוא פתח ללא שהיות, ברגע שנסגרה  -אזרחיים על מנת שלא למשוך תשומת לב. "מיסטר בן

"אתמול עברתי בדיקה רפואית והרופאים אבחנו אצלי  מחלה חשוכת מרפא. הם מאחוריו הדלת, 

צבי השתתף בצערו של ההודי, אך תמיהתו לא  אומרים שנותרו לי לא יותר משלושים ימים לחיות". 

, האדמירל  ההודי הישיר את מבטו לתוך עיניו פגה, שכן מה הוא מצפה ממנו לעשות? "מיסטר בן אהרון"

אתה יהודי. אני עוקב אחריך מאז שהגעת לכאן, אתם אדם קדוש. אני רוצה שתברך אותי ואמר: " 

 שאזכה לחיים".

"הבקשה הייתה כה בלתי צפויה, שבמשך מספר רגעים נעתקה נשימתי. בסוף גמגמתי ואמרתי לו: 'למה 

"אני יודע,  והם יודעים זרו לך?'. ההודי העווה את פניו והפטיר: שלא תלך לחכמי הדת שלך, שהם יע

 שהכל שטויות. אתה יהודי. אתה הדבר האמיתי!".

לא הייתי בטוח איך צריך לנהוג. הרמתי טלפון לרב שלי בארץ והתייעצתי איתו. מה לעשות? למען האמת 

השם. למחרת שב האדמירל ההודי אין בעיה לברך את הגוי והדבר אף יכול להביא לקידוש שהוא אמר לי 

התברר, כי המחלה הקשה וזכה בברכה המיוחלת. כעבור מספר שבועות, כאשר השניים שבו ונפגשו, 

נבלמה באופן פתאומי ומפתיע ולמעשה האדמירל זכה לעוד שנה וחצי של חיים במהלכם הספיק 

 ניות בישראל.לחתום על כמה עסקאות בשווי עשרות מיליוני דולרים עם התעשיות הביטחו

המפגש עם האדמירל ההודי הוא רק מקרה אחד מתוך שורה ארוכה של חוויות ואירועים מרתקים, שבן 

אהרון חווה במהלך שנותיו הארוכות כיהודי חרדי, שעמד בראש מחלקת הפיתוח באחת מחברות 

 הטכנולוגיה המובילות בארץ בתחום הביטחוני.

, לא גרמה העובדה שאתה מזוהה בצורה כה בולטת כיהודי חרדי"האם כאשר נשאל על יד מאן דהוא: 

כה לנכס עצום. בן אהרון מתחייך. "נהפוך הוא!העובדה שהיהדות שלי בולטת לעין כל, הפלך לקשיים?" 

ר, שלפני היציאה להודו לצורך קידום עסקה בשווי כמה מיליוני דולרים הסתכל עליי מנהל החברה אני זוכ

יכול לפחות להצניע את הסממנים הדתיים שלך? אנחנו פוחדים שזה יגרום 'אתה לא בחשש ושאל: 

עניתי לו: 'אני מתכונן לנסוע עם הציצית והזקן, המגבעת והחליפה. זה חלק ממני, וזה אצלי עניין לבעיות'. 

עקרוני. אם לא מתאים לכם, תמצאו מישהו אחר במקומי'. כמובן שהם נסוגו מהדרישה ונסעתי בחזותי 

 ".הרגילה

השיא היה, כאשר הגנרל הבכיר שהיה "בהערכה עצומה.  -"ואיך באמת התייחסו אליך ההודים?"

אחראי על הניסוי משך אותי הצידה ושאל אותי: 'תגיד, למה הישראלים האחרים במשלחת שלכם 

 לא נראים כמוך'... הם אלו שנראו לו מוזרים, לא אני"...

כמו בכל מקום: על ידי הקפדה על העקרונות שלך.  -רה?איך מקפידים על שמירת מצוות בסביבה כה ז

תפילה למשל, היא תפילה. לא חשוב, אם אתה נמצא ברחוב סואן במרכז תל אביב או בסיפונה של ספינת 

לא אשכח, כיצד בכל טילים משוכללת בשווי עשרות מיליוני דולרים שמפליגה בלב האוקיינוס ההודי. 

ניסוי מורה להפסיק את כל ההכנות. הבכיר המופקד על קצין ערב בהגיע שעת תפילת המנחה היה 

ניות המתינו  בסבלנות, עד  שהמדען היהודי סיים את תפילתו. באחת ואלפי חיילים ועשרות א

 הפעמים, שבהם הניסוי התארך מעבר למצופה, הוא הגיע כדי להתנצל על ההפרעה הדתית שנגרמה.

 )מהעלון הנפלא ''משכן שילה''(
 

 

עידוד וחיזוק פניני 
 נוימרבות

אומר רבי מרדכי מלכוביץ זצ''ל: כל 
הדאגות אסורות הן, חוץ מהדאגה על 

 שהוא דואג )''דורש טוב'' דברים(.

אומר רבי חיים פלאז'י זצ''ל: עיקר 
הסגולה שלא תאבד חכמת התורה היא 

שמברכים ומתפללים בכונה )''דורש טוב'' 
 דברים(.

י האמת אומר רבי אליהו דסלר זצ''ל: כ
היא שאין בין נס לטבע שום הבדל, הכל 

נס הוא! כל העולם כולו אין לו שום סיבה, 
זולת רצונו יתברך )''מכתב מאליהו'' 

 ח''ג(.

אומר רבי נחמן מברסלב זצ''ל: לפעמים 
הנפילה והירידה היא תכלית העליה, כי 

חזור יעיקר הנפילה היא כדי שיתחזק ו
עיקר ויתחיל ויחדש חיותו ומוחו, שזה 

העבודה לחיות חיים חדשים בעבודתו 
 יתברך בכל עת )''משיבת נפש'' אות ט'(.

אומר רבי יחיאל מזליטשוב זצ''ל: קבלה 
בידי מאבות אבותי שעל שני דברים אסור 

לדאוג: על מה שאפשר לתקן, ועל מה 
 –שאי אפשר לתקן. מה שאפשר לתקן 

יש לתקן ולמה לדאוג?! ומה שאי אפשר 
 )''דורש טוב'' שם( דאגה מה תועיל? –לתקן 

 

העלון מוקדש לישועת התורם שיחי' 

החפץ בעלום שמו, לברכה והצלחה, 

שלום בית, נחת, פרנסה בשפע, וכל 

 הישועות.

 

לכל השותפים שלנו בהפצת  תודה מיוחדת

 העלון החודשי במקומות הבאים: 

 \אשקלון  \אשדוד  \אלומה  \איתן  \אופקים 

מודיעין  \לוד  \ירושלים  \דימונה  \בני ברק 

 \קרית גת  \מעלות  \מצפה רמון  \עלית 

 תל ציון \רמלה 

 055שקלים אתה מזכה עוד  05תרומת ב

משפחות לקבל את החיזוקים מבית 

 ''אשריכם ישראל''

ניתן לתרום להנצחה, לברכה, או לעילוי 

 דואר( \הו''ק  \)אשראי  נשמה

 50-8003450תוכלו ליצור עמנו קשר ב:   

 

: מה אני מבקש מכם אלא שתהיו אוהבין זה את זה לישראל אמר הקב''ה
 )''תנא דבי אליהו''(ומכבדין זה את זה 

 


