
 

  הרב דוד משי

אם שואלים את מנדל ממתי הכל התחיל אצלו, 
מקבלים את התאריך המדויק: ראש השנה 

  תשע"ו.

ידיעה לא מאומתת על יהודי שנהרג בתאונה 
מיידוי אבנים באזור ירושלים, גרמה לו כתוצאה 

להחליט שבתקופה הקרובה הוא יחשוב 
פעמיים לפני שהוא יוצא לאזורי עימות, בהם 

  מתגורר המון ערבי זועם ומוסת.

בהמשך, עם הידרדרות המצב, נוספו עוד 
שטחים אליהם הפכה הכניסה אסורה מבחינתו. 
הוא לא מחפש סיכונים. ונשמרתם 

המערבי הפך בשבילו  לנפשותיכם. הכותל
למרבה הצער למחוץ לתחום, לא ברכב, לא 
באוטובוס ציבורי וקל וחומר שלא ברגל, גם לא 
דרך שער יפו, בדיוק כמו שאת מערת המכפלה 

  הוא ייאלץ לזכור מהיום מהתמונות.

מנדל מנסה איכשהו לסגל לעצמו שיגרה 
חדשה ו'להכיל' את המצב הביטחוני כמו שהוא. 

ספר  –נח גז פלפל, ובשמאלי בכיס הימני מו
תהילים קטן. אך המצב לא השתפר. להיפך, 
בכל בוקר הוא קורא מבועת על עוד מקום 
שהיה נחשב בעיניו כבטוח, והנה גם לשם 
הצליחו לחדור החיות חסרות צלם האנוש. פעם 
זו שכונה חרדית בירושלים, פעם בבית שמש, 
פעם זה בית כנסת בתל אביב, ומי מדבר על 

ערערה שבצפון או קבטיה שבשומרון, או  הכפר
צומת גוש עציון... רק הזכרת שמם גורם לו 

  לחלחלה עמוקה ולתפקוד כושל.

  

      

  תצוה תפרש
)30(לפ"קותשע"י' אדר א'

 אינ לאנ לברוח!
ביום ראשון האחרון לפנות ערב, הגיעה 
הסטירה המצלצלת, שאיימה על כל מה שנותר 
משפיותו. המקום הבטוח האחרון שעוד נותר 
לו לפליטה, גם הוא הפך למלכודת מוות ושאול. 

אן כבר לא היה מדובר בנסיעה בשטחים כ
. הנהג אף 443הפלסטיניים, ואפילו לא בכביש 

הוא לא היה ישמעאלי, והראות בכביש היתה 
טובה מאוד, ולמרות הכל התרחשה התאונה 

פופולרי, בו הוא נוסע  הנוראה, בקו החרדי הכי
לפחות פעמיים בשבוע, לשמחות ולאירועים 

   שונים.

ם במשך אותם שעות. מנדל הסתובב פגוע הל
בקושי מדבר, כמעט לא אוכל. הנה מפרסמים 
עוד שם ועוד תמונה. מאחורי כל אחד נותרו 
עולמות שלמים, אבלים ושכולים. מה הוא עוד 

  יכול לעשות חוץ מלהישאר כלוא בבית?

 "מנסים לזעזע אותנו, שנצא כבר מהאדישות!"
  חודרת בו הכרה פתאומית. 

לביהמ"ד. שם בהחלטה של רגע הוא יוצא 
בפוליש הוא פוגש בהתקהלות רבתי, חפ"ק 
בזעיר אנפין, שמייתר לחלוטין את כל צוותי 
החקירה שיקומו. אבל לא בשביל זה הוא הגיע 

  הנה.

מנדל עוקף באלגנטיות ובהחלטיות את 
הקיפקע התוססת, ונכנס להיכל ביהמ"ד. הוא 
כמעט לא זוכר את עצמו מגיע בשעה כה 

תמימות לפני זמן  חמש דקות –מוקדמת 
אבל זוהי הקבלה הקטנה התחלת השיעור. 

הוא יצא  הוא הצליח להזדעזע, שלו.
  מהאדישות!

  על סדר היומ

  קול רינה וישועה באהלי צדיקים
בהלל ובתודה להשם יתברך, שהחיינו וקיימנו והגיענו לעת שמחה, נתכבד בזאת לשגר מלוא הטנא ברכות מאליפות 

  ומרובבות קדם עטרת ראשינו, מאיר עינינו ומורה דרכינו, אבינו רוענו מנהיג ישראל ותפארתו

  כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
  יקירו אוצר כלי חמדה, ענף עץ אבותולבנו 

  שליט"א אהרן מרדכיהרה"צ רבי 
  לעול תורה והמצוותני"ו  כמר דוד לרגל השמחה בחצר הקודש בהכנס הנכד/הבן

י רצון מלפני אבינו שבשמים שיזכו לרוות ממנה ומכל יוצ"ח רוב נחת דקדושה מתוך בריות גופא ונהורא מעליא לאורך ימים ושנים טובים. 
  שמחה זו יושפע שפע רב וכל טוב לנו ולכל בני ישראל, אמן. ומשפע

  גבאי חברת "יגדיל תורה" -בשם קהל אנ"ש קובעי העתים לתורה 

  מגילה משלך!
 בלימודמההתחלה החדשה כפי שהבוא כבר בכאן. 

ההלכה בשנה האחרונה התווספה תכנית מיוחדת 
קל בידם לסכם את להכלל הלומדים לתועלת 

יכרון לימים רבים ע"י פתיחת מערכת הלימוד ולז
'באר משה' לעשיית מבחני הסיכום באופן ייחודי 

  ע"י התקשרות בטלפון.

לעודד את קהל הלומדים להוסיף  בנוסף כדי
בקודש ולהשתתף במבחנים מתקיים כל חודש 

החודש שהגרלה מיוחדת בין כלל הנבחנים. כ
 ,יתקיים אי"ה הגרלה ייחודית על 'מגילת אסתר'

  יצוין שזמן סגירת המערכת הוא ביום ראשון...

  בקודש פנימה
בית גדליה בבית הגבאים החשובים בביהמ"ד 

זכו להיכנס בשבוע שעבר לקודש פנימה שמש 
לכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א עם דו"ח מפעילותיהם 
לתורה להרבות ספסלי בית המדרש כאשר ברוך 
השם חפץ השם בידם הצליח כשרוב רובו של 
הציבור קובע עת קבוע ללימוד התורה בקביעות 

  ובעקביות.

מר"ש עבר על הדו"ח והתעניין בפרטיות על 
כן על התכניות לעתיד כדי אשר הפעילות הרבות ו

אכן כולם בלי יוצא מהכלל יזכו להיות מלגיונו שלך 
מלך הקובעים עתים לתורה. לסיום אחר שמר"ש 
הראה את שביעות רצונו מכל הפעילות החשובה, 

"השם חפץ האציל מר"ש את ברכותיו על הגבאים 
למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר ושיהיה בהצלחה 

  אמן. ושיעלו מעלה מעלה 

  מזלא טבא וגדיא יאה
נשגר בזה קדמ מזכה הרבימ עושה ומעשה להגדיל תורה 

  ולהאדירה בתדירה

  שליט"א חיימ יעקב זיגלמנהרה"ח 
  מרכזי -אשדוד

  בשעטו"מ הבתלידת לרגל שמחת 
  

 ומכל יוצ"ח מנהלרוות מ וזכות עידוד וחיזוק לימוד התורה יעמוד ל
  רוב תענוג ונחת דקדושה לאורכ ימימ ושנימ טובות, אכי"ר.
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  אהרנ כהנהגיגימ

  || התרופה הנכונה||

  שליחי הציבור לליזענסק

עם סיום 'כנס הגבאים' שהתקיימה ביום 
הניטל לכלל הגבאים דחברתינו הק' בארץ 
ישראל הוכרז על מבצע מיוחד לתקופה זו. 

עברו במסגרת המבצע; כל הגבאים החשובים 
רשימות ועדכנו אותה. כן בימים מחדש על ה

אלו פונים ומדברים עם מתפללי השטיבלך 
בהציעם לקחת שיעור/חברותא כלבבם 

  וזמנם. 

כעידוד מיוחד למבצע זה הוחלט שבין 
הגבאים שיצליחו במשימה זו יוגרל הזכות על 
'כרטיס טיסה' לליזנעסק ליו"ד רבא של מרן 
רבי אלימלך זי"ע. לאור ההצלחה הגדולה עם 

תלהבות הגבאים החליט יו"ר הארגון הרה"ג ה
אהרן לוי שליט"א להוסיף עוד כרטיס לגורל. 
ואכן בשבוע שעבר נערכה הגורל במשרדי 
החברה זכו הגבאים החשובים הרה"ח דוד 
אובלנדר גבאי בשטיבל בית נפתלי בעיר 
אשדוד. כשבגורל השני עלה שם הגבאי 

  הרה"ח יעקב דוד פרידמן מקרית גת.

אי"ה בימים ת הרבה הגבאים. לאור הצע
הקרובים נצא ביוזמה מיוחדת אשר במסגרתו 
תינתן האפשרות והזכות לכלל אנ"ש 
הקובעים עתים לתורה בכל מקומות 

לציון  אישימושבותיהם  לשלוח קוויטל 
  הקדוש ביום ההילולא.

 מ'זאל האבן גע'פועל'ט אלעס גוט'ס.בברכת 
  

  פרטים יבואו...

5בעלזא -בני ברק  
  חיים בנציון רייזשיעור הלכה יומית מהרה"ג 

  הלכות קביעות עתימ לתורה
  מאת הרה"ג ר' שמאי גרוס שליט"א

  דומ"צ מחזיקי הדת ומח"ס שבט הקהתי

  הלכות למשתתפי השיעורים
ישתדל לבוא אל השיעור רענן וער ולא  [ב]

עייף, כדי שלא יתנמנם בעת השיעור, כי חבל 
להפסיד שעה קדושה זו בשינה, ומ"מ אף אם 
הוא עייף הרבה אל ימנע עצמו מלבוא אל 
השיעור, דאף על פי כן שכר הליכה בידו, ועוד 
דעכ"פ קלט ריח טוב בזה שישב בבית 
 המדרש בעת השיעור, (כדאי' ברע"ב מס'

  אבות).

[ג] אם נתאחר מחמת איזו סיבה, אל יתבייש 
לבוא אפילו מאוחר, דאדרבא לפום צערא 
אגרא, והמועט שלומד נחשב אצל השי"ת 

  כאילו לומד הרבה.

הרה"ג אהרן דוד מושקוביץ בשעתהגבאי הוותיק 
על כרטיסי הטיסה ההגרלה

  הרופא לא ידע האם לצחוק או לבכות.

רפרף ברשימת המוזמים שהוזמן  הרופא זלמוביץ
להיום וראה שיצא לו כמה דקות פויות. טוב שכך 
הרהר לעצמו, וקירב לעצמו ספר עב קרס שזה זמן 
רב רצה להסתכל בו אולי יש שם גילויים או 

  המצאות חדשות שיועילו לו בעבודתו.

בקושי פתח את הספר, כשהדלת פתחה. מעיין מי 
ים בדלת לפי פתיחתו. זה.  על פי רוב אשים וקש

מראה האיש עצרו את מחשבותיו. מול עייו עמד 
אדם בגיל העמידה מותש ומיוזע, שתי ידו היו 
לכודים בשקיות רבות צבעויות. קולות בקבוקוים 
שמעו דפקים אחד עם השי ליד חפיסות קרטון 

  ששאו קול צורם.

"שב, שב" היו המילים הצליח לפלוט מול המראה 
רור ומובן. בקושי רב הצליח הכס הבלתי ב

להתיישב על הכסא, דקות אחדות ארכו לו עד 
שהצליח לסדר את מלוא השקיות שתלו על יד 
ימיו, אח"כ עבר לסדר את יד שמאל, בהפטירו 
בהתגוות "פה יש לי פחות שקיות" והמשיך 

  להוריד את השקיות ולהיחן על הרצפה.

שייים גדולות.  "אי שמער'ל" חייך בעוד פותח טור
"אי לא יודע מה יהיה, כבר בכל כך הרבה זמן אי 
סובל מחום גבוה יחד עם כאבי אוזיים שרק 

  הולכים וגוברים." 

 "כמה זמן זה כבר כואב" התעיין זלמוביץ
שאושיותו היוותה כתוספת מעלה למקצועיותו 
כרופא. "כמה שבועות." עה בתופסת עיוות פיו 

  בצורה מפגיזה רחמים .

"ורק עכשיו הגעת לרופא" לא הבין הרופא. "לא. 
הייתי כבר אצל רופאים, אף אחד לא עזר לי." סיים 
באדישות. "משהו מוזר קורה כאן, זה לא יכול 

  ובה.להיות" המהם הרופא כתג

"בכלל, אי לא יודע מה הולך פה" התלהב לו  
הפצייט שראה כאילו חיכה להזדמות זו, למכור 
את מרכולתו. "אי כבר לוקח כמה שבועות את כל 
הוויטמיים שהיו בחיות" כשהוא מוסיף לגולל 
"עברתי בכל החיות ובתי המרקחת וביררתי איזה 

הרבה  ויטמיים רצוי לקחת עכשיו בתקופת החורף.
כסף זה עלה. אבל מה לא עושים למען הבריאות" 

  כילה את דרשתו בצחקוק.

"מה אמרו לך הרופאים לעשות?" התעיין ד"ר 
  זלמוביץ. אולי יצליח לקלוט מה הולך פה.

"לא זוכר בדיוק מה הם אמרו" עה בזלזול כתגובה 
"הם כולם אמרו אותו דבר. שצריך כמה טיפות 

מין כדור, פלוס איזה משכך אוזיים ליום וגם איזה 
  כאבים עד שיעבור הכאב שיוריד גם את החום."

"ו..." המתין הרופא להמשך... "מאך המזוות" 
חייך שמער'ל "רק את זה הם אמרו, הם אפילו לא 
המליצו על כל הוויטמיים" בעוד מחווה על גבעת 
השקיות, בעודו עובר לטון מאשים "שכל הרוקחים 

  על זה."בבית מרקחת המליצו 

בהתחלה לא ידע הרופא האם לבכות או לצחוק, אך 
מיד החליט. "תשמע" התרצן הרופא זלמוביץ 
בעודו מתרומם מכסאו. "מה. מה קרה." בהל 
שמער'ל לגמרי. כבר שים לא היה בחיידר, שדיברו 

  לעברו כך.

"כן. כן. זה קרה." המשיך הרופא בקול רציי 
עכשיו ומיד"  לגמרי. "או שאתה יוצא עכשיו. אבל

כשהוא לא מתאפק ומצליף בצייות "עם כל 
  השקיות."

"מה עשיתי לך" הצטעק שמער'ל. כשהרופא לא 
מתייחס וממשיך "או שאתה עושה מה שאומרים 

  לך!"

בסדר. בסדר" הסכים שמערל מפחד מהמשך 
הגערות. אחר ההסכמה הכפויה ראה שהרופא 
ר רגע במקצת. הוא הדפיס לו את המרשמים והסבי

לו בפרוטרוט כמה טיפות מטפטפים כל יום ומתי 
  לוקחים את הכדור וכן את משכך הכאבים וכו'.

  אחר שהודה שמער'ל על המרשם לא הבליג בפותו 

לרופא "אבל למה צעקת עלי" כשהרופא מחייך 
לעומתו "על זה אעה לך בל" פעם אחרת. אבל 
אסביר לך דבר פשוט. כל הוויטמיים והרפואות 

ם בבתי מרקחת, הכל טוב ויפה אפילו שמוכרי
מומלץ מאוד. אבל בשביל להתרפאות חייבים 
ומוכרחים לקחת את הטיפות והתרופות שאמרו 

  לך, כיוון שרק זה יכול לרפאות.

---  

הוא עובד טוב, אפילו קשה יש לומר. הוא לא שוקט 
על השמרים. כל הזמן תוקף אותו מזווית הכי לא 
צפוי. אם בכלים אלקטרויים שמסים להחליק 
אותו ולצערו מצליחים לא רע. ואם זה בדמות 
חבר (לא) טוב שהתקרב לאזורו. כך או כך. 

כולו רוצים למעשה. אף אחד לא רוצה להיכשל, 
  יח.להצל

לצורך כך. חובה עליו לזכור את המציאות 
הפשוטה. כון. יש הרבה עצות, סגולות ועייים גד 

הדבר היצר הרע, אך הראשון במעלה ובעצם; 
היחידי שעמיד בטח מול הייצר וחיילותיו, ומהווה 
מגן ובטחון מול הייצר וחיילותיו הוא לימוד תורתו 

  הקדושה בקביעות.

לת ישרים' (פ"ה) עי"ש שמאריך מבוסס על דברי ה'מסי
  במתיקות פלאה.

  

לימוד במוצאי שבת -מנשסטר  
  הרשל הערצלהרה"ג ו של שיעור


