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טעמא דרב דקא סבר אסור לעשות יחיד במקום עובד 
  [ע"ה.]  .כוכבים

שלא ילמד  ,ד במקום נכרי. לדור יחיאסור לעשות -וברש"י פירש 
כדי  ,ולא ישתמשו עמו במבוי ,לפיכך לא יערבו אלו עמו ,ממעשיו

  .שיהא יחיד ויירא מן הנכרי שלא יהרגנו ויצא

 -מה חששו חז"ל מהשפעת הסביבה הרעה רואים בגמרא עד כ
עד שקבעו בהלכות עירוב חומרה מיוחדת כדי להנצל משכנות 

  רעה.

שמסופר על יהודי בשם ר' שאול קרביץ מה בנותן ענין להביא  שי
הרעה ז"ל, שהיה גר בת"א, וכאשר ילדיו גדלו חשש שההשפעה 

  של חשיפה לפריצות וחילולי שבת עלולה להזיק להם.

כדי  מרן הגרי"ז סולובייצ'יק זצוק"לנכנס יחד עם אחיו אל 
  האם עליו לעקור את דירתו לבני ברק? ץלהתייע

שמע את דבריו ותמה: מדוע אתה חושש רק על  -הרב מבריסק 
ת חילולי שבת לא יילדיך ולא על עצמיך? וכי אנו מחוסנים? ראי

  יק לנו?מז

אחיו שהיה עימו ביקש לחזק את הדברים, והוסיף מעשה 
יבצע נסיעה ששאירע בראדין כאשר דובר על אוטובוס חדשני, 

  לתחנת הרכבת הקרובה. הקטנה רהייומית בין העי

כולם שמחו והתלהבו מהתוכנית החדשנית, אולם למרבה הצער 
נודע שנהג האוטובוס אמור להיות מחלל שבת, שיסיע נוסעים 

  ת ר"ל.גם בשב

הוא נכנס , החפץ חיים זצוק"לכשהדבר הגיע לאוזניו של 
"ֵזיי מאכן ִמיר קאלט!!!"  לביהמ"ד עלה על הבימה וזעק:

  (מקררים אותי).

הא? גם הח"ח חשש להיות מושפע  -הרב התפעל והגיב 
  מהסביבה, ואנו מרגישים בטוחים בעצמנו, שלא נושפע?

ב''ש היא דאמרי אין ביטול רשות בשבת דתנן מאימתי 
  [עא.]  .נותנין רשות ב''ש אומרים מבעוד יום

מבואר שיש דברים שחייבים לעשותן בשבת ומי שלא הכין בערב 
  ש"ק, אין לו פיתרון בשבת עצמה.

מביא את הילקוט שמעוני רבי חיים פרידלנדר זצוק"ל הגאון 
ים לומר לפני הקב"ה עתידין הרשע -[משלי] א"ר יהושע בן פדיה 

ם! עולם שוטים שבעול -הנחנו ונעשה תשובה, והקב"ה משיבם 
] דומה הנצחידומה לערב שבת, והעולם הזה [ שההיתם בו

  לשבת, אם אדם לא הכין בער"ש, מה יאכל בשבת?

היא דרך  -ומרחיב לפרט שהדרך שהאדם הולך בה לבית עולמו 
  ללא סוף! וא"כ חייבים להצטייד בהתאם...

גם מי שמתאמץ מאוד לאסוף ולאור זכויות ומצוות במשך שנים 
הם ודאי  - צפה עבורואבל ביחס לאורך הדרך המ -רבות 

  נחשבים לצידה קלה ובלתי מספקת.

לכן צריך להרבות תורה ומצוות, לא רק בכמות אלא גם 
הלב  וטהרתבאיכות! להשביח את מעשיו בדיקדוק ההלכה, 

  וכוונת המצוות.

שהלא הנצחיות של 'חיי עולם' אינה רק באורך, אלא גם ברוחב 
  לי גבול ומידה.בלתי מוגבל! ויכול להכיל מצוות ומעלות ב

ודניאל 'אמר רב מאי טעמא דרבי יהודה בן בבא דכתיב 
  [ע"ג.]  '.בתרע מלכא

עלה גרה מזו בבל, כי  -המדרש על פסוק זה אומר 'את הגמל' 
  '.ודניאל בתרע מלכא'מגדלת את דניאל, שנאמר ש -הוא' 

וצריך להבין וכי דניאל גדל ב'זכות' בבל? הרי לכאורה הוא צמח 
  על אף הקשיים שטמאת ארץ העמים הערימה עליו?

שלפעמים דווקא  רבי חיים זיטשיק זצוק"לאומר הגאון 
 ערניהקשיים מאתגרים את האדם לעמוד על נפשו, ולהיות יותר 

  לכל סיכון רוחני!

כך יוצא שבעקיפין המכשולים והנסיונות שנצבו לפניו במקום 
  ם הם שרוממו אותו, ובזכותם התעלה!ה  -הבעייתי 

צז] על רב ראיה מענינית הביא ממעשה המובא בגמרא [סנהדרין 
דאי הוו יהבי ליה כל חללי דעלמא  עיד עליו "טביומי, שרבא ה

" [אם יתנו לו את כל מה שנמצא בחלל לא הוה משני בדיבוריה
  לא ישקר!].  -עולם 

פעם הגיע למקום שנקרא 'קושטא', המעלה של המקום ההוא 
היתה שאף אחד בתושבי המקום לא הוציא דבר שקר מפיו, ולכן 

  לו שני בנים.לא מתו קודם זמנם, שם נשא אישה ונולדו 

שכנה דפקה בדלת וביקשה  -יום אחד כשאשתו חפפה את ראשה 
אותה, הוא חשב שזה לא לענין לפרט מה בדיוק היא עושה, 

  ואמר שאשתו לא נמצאת.

זמן קצר לאחר מכן נפטרו שני בניו, תושבי המקום באו לנחם, 
 -וכשסיפר להם  אבל רצו גם לדעת איך יתכן שכך אירע להם?

ממך, צא ממקומנו, ואל תגרה בנו בבקשה  -דרשו ממנו בתוקף 
  את מלאך המוות!!

מדובר  מדוע הוא שינה בדיבורו? הרי -הסיפור מפליא מאוד 
  שאדם שמוכן לוותר על כ הון שבעולם עבור האמת?

 -כנראה חייבים לומר שכל עוד הוא חי בין אנשים מן הישוב 
היתה בו איזה דריכות מיוחדת להבדל  -אשר פיהם דיבר שווא 

  ונשמר מאוד לנפשו שלא להיסחף עם האווירה הקלוקלת.מהם, 

 אך משעה שהורגל לחיות בסביבה איכותית, של נוצרי לשון,
הרפות בו מעט אדישות ושאננות, מתוך תחושה שניתן ל חלחלה

מהזהירות, ולשחרר לחץ, ורק כך היצר הצליח להפיל אותו על 
  זוטות.

בתקופה אם לעבור אל העיר צפת  מסופר על אברך שהתלבט
קהילת אברכים, הלה נכנס למרן הגראי"ל שהחלה להתגבש בה 

  לשמוע את דעתו.שטינמן זצוק"ל 

חסר  ,חינוך הילדים -מרן שאל מה הספיקות? והלה החל לומר 
אולי זה  -מרכז? מרן הגיב בשאלה את האוירה של השם 

  מעליותא?
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