
7:138:318:449:06
7:288:338:419:03
7:218:358:459:07
7:288:338:419:03
7:118:328:439:05
7:298:328:429:04



 מאגר קבצים ישנים|   mbelz.tsfas@gmail.com  אפשר להצטרף לרשימת התפוצה ולשלוח סיפורים אישיים ורעיונות במייל:

 

 

 תפסיק להנות ותתחיל להנות
א אין לך מה לבו עד שלא תקבל את ברכת הרבי מזוויהעל

אמרה האשה ברוב צערה ויגונה. זה כבר שנים שהם חיים  -הביתה 
אבל העיקר חסר מן הספר, עדיין לא נושעו בפרי בטן, , ביחד

עדיין לא נושעו, ציפתה שבעלה יתאמץ וכשראתה שהזמן חולף ו
 ברכת הרבי לביתם.א תהיה לו ברירה אלא להביא את יותר ול

הכותל המערבי פגש את הרבי, שדרכו היה להתפלל שם יד על 
הרים אליו הרבי את עיניו  .ערוצנחה כל יום, והשיח את צ

הרחימאיות, ואמר לו: אם תבטיח לי שתפסיק לדבר פוליטיקה, 
ובעיקר שתפסיק לדבר באמצע התפילה, אזי תיפקד בדבר ישועה 

 , ותזכה לזרעא חיא וקימא.ורחמים
רבי שלמק'ה אשר הכל היה גלוי לפניו, ידע היטב מדוע ביקש 

בכי מהבקיאים ביותר בנממנו דוקא הבטחה זו. אברך זה היה 
תיו של כל אחד, הפוליטיקה, תמיד ידע לנתח את כוונותיו ומחשבו

בדיחותא והערות שנונות , גם דברי ולהסביר מהלכים מדיניים
נזרקו מפיו, ומטבע הדברים נמשכו אליו רבים לשיחה. ואיזה 
מקום הוא הטוב לשוחח על דברים אלו (חוץ מהמקוה) אם בבית 

 המדרש בעת התפילה.
מאותו היום שקבל קבלה על עצמו, הפסיק מכל דיבורי 

משיחה בעת התפילה. במשנה זהירות וליטיקה, והיה נזהר פה
שהסיפור עו יד, ואל שקע בדיכאון כי מרוב צערודעיו חששו מיו

 שמחה הצפויה לבוא.המיה מלא וגדוש לבו ה, בדיוק הפוך
לו , ונולד לתקופת השנה פרצה השמחה בביתולמותר לציין כי 

 ק'ה היה הסנדק.בן זכר בשעה טובה ומוצלחת, והרה"ק רבי שלמ

דוקא מדוע נתן לו הרבי  הרביברך את שאל הא הבריתלאחר 
סגולה זו, אמר לו הרבי כי לכל אדם מוקצבת שיעור מסוים של 

, אתה נטלת את הנאתך על ידי השיחות שניהלת הנאה בעולם
 ורבים הקשיבו לך, לכן נמנע ממך ההנאה בפרי בטן.

)בא'אמבית סיפור 'ע"פ(
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 (יט, ב)זאת חקת התורה 

קורות חייו ותהלוכותיו בקודש של מרן קדוש  – "לפיד האש"בספר 
 אחד לדוגמא מספר וכה...ישראל הגה"ק מצאנז קלויזנבורג זי"ע מובא: 

 המות במחנה שרוי בהיותו פעם שהגיע, קיש יעקב אברהם רבי, השרידים
 דיומא מענינא דיבר לא הרבי. תורה דברי מפיו ושמע ל"זצ רבינו למחיצת
 בפסוק יתדותיו תמך הוא. תורה קנין... מעניני אם כי דאתרא ומענינא
 את והזכיר" לאמור' ד צוה אשר התורה חוקת זאת" השבוע מפרשת
 חוקת זאת" אומר אינו הכתוב מה מפני" במפרשים שהובא הידוע הדיוק
 רמז פה שחבוי, הסביר, אלא? הפרשה של מענינה שמתבקש כפי" הפרה

 פעמים מאה פרקו על שיחזור. א הלימוד לזכירת המועילים דברים' לג
 בספרים כמובא, הלימוד בשעת עיניו מול ה"הוי שם שיצייר. ב; ואחד

 שהכתוב וזה. לאזניו וישמיע רם בקול שילמד. ג; ל"האריז בשם הקדושים
 ,ה"צו אשר, שכח'ת ל'א כור'ז נוטריקון ת"זא, התורה חוקת זאת: מלמדנו

 שם תצייר ,'ה, ואחד פעמים מאה פרקך שתשנה היינו, א"ק בגימטריא
 לא לך תעשה אלה שלש אם. ובקול בפה שתגיד, לאמור ,עיניך מול ה"הוי

 .תלמודך את תשכח

 (יט, ב)זאת חקת התורה 

שנאמר  כמו’, זאת חקת הפרה‘מדוע לא נאמר ’ הקשה האור החיים הק
 ’. הפסחזאת חקת ‘בפסח 

ל מדוע ”האריז ו מרבו”פ מה ששאל מהרח”ק מקלויזנבורג ע”הרה’ ופי
 ל שכל זה”ירדו הדורות ואין אנו משיגים כהשגת הראשונים, וענה האריז

מחמת שחסר לנו טהרת אפר הפרה אדומה, כמה שנתרחק הדור יותר 
פרה, כך יורדים הדורות מדור לדור. כי רבינא ורב  מאותו דור שזכה לאפר

היו עדיין טהורים מטמאת מת  גם לא היה להם אפר פרה, אך זקנם אשי
טהרה, הרי היה  י אפר פרה, והחברים היו נזהרים בטהרה. וכיון שהיתה”ע

הנפש טהור מכל גלולים וזוהמות. וכמה שמתרחקים מאפר הפרה, כך 
ונים, ראשונים ואחרונים, הדורות, אמוראים, רבנן סבוראי, גא יורדים

 נראה הרחוב כמו שהוא נראה. ואחרוני אחרונים, עד שהיום

ברור כשמש ‘ו ”אות כ’ א במדבר קדמות מערכת א”וכתב החיד
ל והזה עליו לטהרו מטומאת ”אל האריז שאליהו הנביא הביא אפר פרה

 ’.ז זכה למה שזכה”המת, ועי

התורה כולה, לקחת  כי זהו החק של כל’, זאת חקת התורה‘לכן כתוב 
פעם שנטמאים, יטהר עצמו עם אפר פרה, זהו  פרה אדומה תמימה, ובכל

 חק לכל קניין התורה כולה.

 )י רייזמן"הגרמ(

 (יט, ב)זאת חקת התורה 

 פרש"י ז"ל לפי שהשטן שאומות העולם מונין את ישראל מה המצוה
הזאת ומה טעם יש בה לפיכך כתב בה חוקה גזרה היא מלפני ואין לך רשות 

להרהר אחרי'.

מפרש בזה בדרך רמז הרה"ק רבי מאיר מפרמישלאן זי"ע (מובא 
ליו ם רוצה לעשות איזה מצוה מיד בא אב'מרגניתא טבא') שבשעה שאד

היצר בטענה "מה המצוה הזאת" פי' מה שתעשה כעת הרי אינה מצווה 
ואינה נחשבת כלום לפני הבורא ית"ש, בשביל להחלישו ולמנעו  כלל,

ליו היצר בל אם כבר עשה את המצוה אז יבא אמלעשות את המצוה. א
בטענת "מה טעם יש בה" דהיינו שמכניס בו גאוה שטעם טעם מצוה 

 גדולה כזו.

וידוע מה שכתבו המפרשים שזהו מה שמבקשים "והסר שטן מלפנינו 
 מטענות היצר לפני המצוה ולאחר המצוה.ומאחרינו" דהיינו 

וכפי המסופר (מובא ב'ברית אברם' פרשת וישלח) על הרה"ק רבי ברוך 
מקוסוב זצ"ל שאמר פעם שאחר התפילה הגיע אליו היצר וניסה להכשילו 
בהרהורי גאוה שהתפילה היום היתה בכוונה גדולה, והשיב לו, שלא יתכן 

קש "והסר שטן וכו'", ובאם כעת שהתפילה היום היתה כדבעי כי הרי בי
 אחרי התפילה מגיעה השטן, ע"כ שהתפילה לא נתקבלה...

 -אומר הרה"ק מפרמישלאן זי"ע  –וזה כוונת רש"י בדברי קדשו 
"שהשטן וכו' מונין את ישראל "מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה" דהיינו 
 קודם ואחרי המצוה בטענות שונות בכדי להכשילו. והעצה לזה, כתב
רש"י, על הטענה דקודם עשיית המצוה תשיב לו: גזירה היא מלפני" כך 
ציוה המלך וזה המצוה מחוייב אני לעשות גם אם אינה נחשבת. ועל 
הטענה לאחר המצוה של "מה טעם יש בה", תשיב לו: "ואין לך רשות 

 )טעם הצבי(                    להרהר אחריה".

 את מונין זו במצוה רק וכו' למהברש"י, לפי שהאומות והשטן מונין 
? חוקה נקראת ולמה הדרשן מ"ר של טעם בזה יש שהרי, ועוד, ישראל
 קטגוריא לעשות רוצים ה"דאו ל"זצ מליסקא הירש רבי ק"הרה מתרץ

, יולד כי עז או כשב או שור )כז, כב ויקרא( דכתיב מה ל"אז וכבר לישראל
. שור קראו העגל להזכיר שלא אלא, יולד עגל רק הלא, שור קראו למה
 את ה"האו מונין", בנה צואת ותקנח אמה תבא" פרה מצות שטעם ואחר

 תורה אמרה כ"ע, העגל עוון שיוזכר בכדי המצוה טעם מה לומר ישראל
                    .הטעם לומר רשות לך ואין גזרתי גזרה חקקתי חוקה

 (אור שרגא, וכן הוא ב"ארח לחיים" מזלוטשוב)

 (יט, יז)ולקחו לטמא מעפר שריפת הפרה 

בת  יצאה כמשה, להיות בקש חפץ, דברי למצוא קהלת במדרש: "בקש
 יושר דברי אמת". וכתוב קול ואמרה

 מבקש היה אדומה פרה כתב החיד"א (יוסף תהילות פרק ע"ב): טעם
 אשכנז רבני ופירשו ה,"ע רבינו למשה אלא נתגלה ולא לידע, שלמה
חשב שהטעם שנתגלה רק למשה הוא מפני ששמו של  דשלמה דהכונה

 פרה' בפ רמוז שמו ומצא פרה, ופשפשהריפת שעפר ממשה רמוז בתיבות 
 טורח היה זה סמך ועל שלמה, ת"ר חטאתה ריפתש עפרמ טמאל דכתיב
 לדעת חפץ כלומר דברי למצוא קהלת בקש וזהו אדומה, פרה טעם למצוא

 יושר וכתוב ואמרה ק"ב יצאת' כאמו רמוז ששמו בטענה אדומה פרה טעם
 היה למשה ודוקא למשה הוא ביושר חטאתה ריפתש עפרמ טמאל ת"דר

 מגלה טעם פרה.

 (יוסף תהילות)

 ) יא, כ( רבים מים ויצא פעמים במטהו הסלע את ויך ידו את משה וירם

 את תכה ואם, ן"עי ד"למ ך"סמ אותיות שלש יש" סלע" בתיבת
' והך' הס את תשליך ך"סמ מאות דהיינו, והאחרונות הראשונות האותיות

 וכן'. מ בידך וישאר' והד' הל תשליך, ד"למ מאות וכן'. מ רק בידך וישאר
 הסלע את ויך שנאמר וזה" מים' "יהי', י בידך וישאר' והנ' הע תשליך, ן"עי

 ויצא ל"כנ אותיות שתי אות בכל סלע האותיות מן שהשליך היינו פעמים
                      מים. ויצאו הך הסלע על גשם בתפלת הפייטן שאמר מה וזה", מים"
 ) מפרשים(

 הסלע אל ודברתם אחיך ואהרן אתה העדה את והקהל המטה את קח
 (כ, ח) :וגו' הסלע מן מים להם והוצאת מימיו ונתן לעיניהם

 במטה הסלע שיכה אליו אמר לא י"שהש) השמיני הדרוש( ן"הר כתב
 המטה שיהיה רצה, הסלע אל ודברתם המטה את קח אליו אמר אבל. כלל
 בו שנתן הכח מפני מימיו נתינת על עוזר היה שם המצאו כי. הסלע לפני
 היה שכבר מפני, לזה צריך בלתי להיותו הסלע שיכה צוה לא אבל. י"הש
 אלא רב זמן רבים מים ממנו יצאו מאשר, הראשונה מהפעם יותר לכך מוכן

אמרשבתחלה. שלמההוראהזהעליורההכתובולשון. נסתםשעתה
 הוא כאלו" מימיו ונתן" אמר עתה אבל". מים ממנו ויצאו בצור והכית"

 בפניהם דבר איזה עמד שעתה אלא, בתוכו הטמונים המים שיתן אומר
 . מוצאם וסתם

  g.agedank@gmail.com בכל ענייני ‰‚יליון ני˙ן לפנו˙ ל„ו‡"ל:בס"„, 

  ח˙˘ע" חו˜˙פר˘˙  
 כל ‰זכויו˙ ˘מורו˙ למו"ל. ‡ין ל˜רו‡ בזמן ‰˙פיל‰ ו˜רי‰"˙ ©
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 ובפעם, במטהו הסלע להכות י"הש הצריך הראשונה בפעם כן אם הנה
 . הסלע בפני המטה שיעמוד אבל, כך הצריך לא השנית

 מלמדו יכהו למודו בתחלת אשר לתינוק הוא] בזה[ אצלי והמשל
 לו בהראות לו די דעתו יסיח אם, לומד אשר ואחרי, ורצועה במקל

 . ל"עכ. הרצועה

 היה הראשונה דבפעם. ן"הרמב של משאלותיו כמה נתיישבו זה ולפי
 במקל להכותו צריך לימודו שבתחילת תינוק כאותו הסלע על להכות צריך

 התלמיד נרמז וכבר - הרצועה את לו להראות די כ"אח אבל. וברצועה
 המטה את שיקח למשה ה"הקב לו אמר כן ועל. הדברים כוונת את ומבין
 הסלע הורגל שכבר ומכיון, הסלע אל ידבר אלא - בו יכה לא אבל - עמו

 .מים וליתן להמשיך כדי ברמז לו די - מימיו להוציא שנה ארבעים במשך

 (להעיר להורות ולהשכיל)

  קח את המטה.

מכיון שנאמר "ודברתם אל הסלע", מה צורך א) בפ' זה רבו הדיוקים: 
צוה רק:  (כלומר בסיני)"והקהל את העדה" ובֹחרב  ב)יש במטה ברגע זה ? 

"וקח אתך מזקני ישראל" ? ולא עוד אלא, שלפי חז"ל נעשה נס ועמדו כל 
"י), ולאיזה צורך עשה ב"י "אל פני הסלע", ומועט החזיק את המרובה (רש

למה צירף הקב"ה בזה את אהרן,  –ה' את הנס הזה ? ג) "אתה ואהרן אחיך" 
"ודברתם ד) הלא בין לדבר אל הסלע ובין להכותו די היה במשה לבדו ? 

ה) למה בֹחרב נאמר "והכית בצור" וכאן "ודברתם" ?  –אל הסלע" 
ה. כי האזן היא ובכל מקום נאמר "ודברת באזניהם" וכדומ –"לעיניהם" 

"ונתן מימיו והוצאת להם מים מן ו) המקבלת את הדיבור ולא העין ? 
 –אצל ונתן נאמר "מימיו" ואצל 'והוצאת' ז) נראה ככפל לשון ?  –הסלע" 

 בלשון יחיד"ודברתם אל הסלע" וסיים  בלשון רביםסתם 'מים' ? ח) התחיל 
 "והוצאת ... והשקית" ? 

ה עליו דבר הלכה א' או ונקדים דברי הילמדנו, ודברתם אל הסלע שנ
פרק א', היינו לא שמשה ידבר אל הסלע שיתן מימיו, אלא שישנה עליו 
דבר הלכה או פרק א' לבנ"י, שישמעו כולם את דברי התורה (ולצורך זה 

מימיו"; לא  –הסלע  –היה הכרח, שיעמדו כולם "אל פני הסלע") ואז "ונתן 
"י בזכות מרים ושנפסקו מים חדשים, אלא המים שהיה נותן כל מ' שנה לב

עתה במיתתה , יתן עתה מחדש בזכות לימוד התורה של כל ישראל. וכבר 
, שעצירת המים  של הסלע דומה לעצירת (הנצי"ב) העירו בהעמק דבר 

מתחילין  –רבנן  –גשמים בעון הדור והתקנה לזה תורה ותפלה (היחידים 
י"ב). ובמגילה  תענית י', –ומסיימין את התעניות בשעת עצירת גשמים 

ד"ב אמרו, שתלמוד תורה דרבים גדול מהקרבת תמידין, וביארו שם 
ברש"י, דהיינו ת"ת של כל ישראל. ולפיכך צוה ה' להקהיל את כל העדה 
ועשה נס, שהחזיק הסלע את כולם, ויהיה זה ת"ת של כל ישראל. ובזכות 
י זה יתן הסלע את "מימיו". אבל דוקא אם כל ישראל ישמעו את דבר

התורה בעיון רב ע"מ לקיים תורה לשמה, וזה שנאמר "ודברתם אל הסלע 
יצר הרע המסיר את לב האדם  –אבן  –(אולי הכוונה לרמז 'אל הסלע 

מאחרי ה', ושדברי תורה תבלין לו, כנאמר "הלא דברי כאש נאום ה' 
הרוחניים של ב"י, שיתרגשו מדברי  –וכפטיש יפוצץ סלע) לעיניהם" 

, שתדברו על הסלע (וכנאמר "ובמרירות תאנח לעיניהם" התורה והמוסר
שהכוונה לעיני הרוח) ויתפללו כל ב"י על המים: "ונתן {יחזקאל כא} 

מימיו". אבל אם לא יתמלאו התנאים האלה, אז הסלע שהיה נותן מימיו 
לא יתן כבר  –בזכות מרים שמתה וגם אין במקום זה זכות תורה ותפילה 

ב"י למות בצמא, אלא: "והוצאת להם מים מן מימיו, אבל אין לתת ל
הסלע". מים ע"י הכאה, וכמו שעשית בֹחרב, תעשה נס חדש ומים 

ולפיכך נאמר (כמו בֹחרב) חדשים. ואת ההכאה יעשה משה בעצמו 
.  ולפיכך נצטוה משה לקחת את המטה, בלשון יחיד"והוצאת ... והשקית" 

שה ואהרן שמא לא ישמעו ב"י את דברי התורה והמוסר, שידברו מ
(בעירובין נ"ד מבואר, שמשה היה משתף את אהרן בלימוד תורה לב"י), 
אז יכה משה במטהו על הסלע ויוציא ממנו מים בהכאה, כמו בֹחרב (שהיה 

 עוד קודם מתן תורה וא"א היה להוציא ע"י לימוד התורה).

 )אזניים לתורה(

 (כא, ט) יעש משה נחש נחשתו

יעש משה נחש נחשת לא נאמר לו לעשותו של נחשת, אלא אמר ו
משה הקב"ה אמר לי נחש, אני אעשנו של נחשת, לשון נופל על הלשון, זה 

לא ח) ולא הבינותי זה, שהרי הקב"ה לא  לשון רש"י מדברי רבותינו (ב"ר
הזכיר לו "נחש" אלא "עשה לך שרף" אבל דעתם לומר כי הלך משה אחר 
שם העצם אשר לו והנראה בעיני בסוד הדבר הזה, כי הוא מדרכי התורה 
שכל מעשיה נס בתוך נס, תסיר הנזק במזיק ותרפא החולי במחליא, כמו 

עץ (שמות טו כה) וכן במלח אלישע  שהזכירו (מכילתא ויסע א) בויורהו ה'
במים (מ"ב ב כא) וידוע מדרכי הרפואות, שכל נשוכי בעלי הארס יסתכנו 

בראותם אותם או בראות דמותם, עד כי נשוכי הכלב השוטה וכן שאר 
הבהמות השוטות אם יביטו במים יראה להם שם בבואת הכלב או המזיק 

מרא במסכת יומא (פד) וכן וימותו, כמו שכתוב בספרי הרפואות ומוזכר בג
ישמרו אותם הרופאים מהזכיר בפניהם שם הנושך, שלא יזכרו אותם כלל 
כי נפשם תדבק במחשבה ההיא ולא תפרד ממנה כלל עד שתמית אותם 
וכבר הזכירו דבר מנוסה מפלאות התולדה, כי נשוך הכלב השוטה אחרי 

דמות גורי  שנשתטה בחליו אם יקובל השתן שלו בכלי זכוכית יראה בשתן
כלבים קטנים, ואם תעביר המים במטלית ותסננם לא תמצא בהם שום 
רושם כלל, וכשתחזירם לכלי הזכוכית וישתהו שם כשעה תחזור ותראה 
שם גורי הכלבים מתוארים, וזה אמת הוא בפלאי כחות הנפש וכשיהיה כל 
זה כך, ראוי היה לישראל נשוכי הנחשים השרפים שלא יראו נחש ולא 

ו ולא יעלו על לב כלל, וצוה הקב"ה למשה לעשות להם דמות שרף, יזכר
הוא הממית אותם וידוע כי הנחשים השרפים אדומי העינים רחבי הראש 
שגופם כעין הנחשת בצוארם, ולכן לא מצא משה לקיים מצותו בשרף 
בלתי שיעשה נחש נחשת כי הוא דמות נחש שרף, ואם יעשנו מדבר אחר 

ות שרף ומה שאמרו מן הלשון הנופל על הלשון, היה דמות נחש ולא דמ
כי הזכרת השם בלבד תזיק והכלל, כי צוה השם שיתרפאו במזיק הממית 
בטבע ועשו דמותו ושמו, וכשיהיה האדם מביט בכוונה אל נחש הנחשת 

  שהוא כעין המזיק לגמרי, היה חי, להודיעם כי השם ממית ומחיה:
 (רמב"ן)  

 (כא, ב) '.וגו ידיב הזה העם את תתן נתן אם

 יושב עמלק) יג במדבר( שנאמר עמלק זה - הנגב "יושב ל"ז י"פירש
 מתפללים ישראל שיהיו כדי כנען בלשון לדבר לשונו את ושנה הנגב בארץ
 לבושיהם ישראל ראו כנענים אינם והם בידם כנענים לתת ה"להקב

 נתון אם שנאמר סתם נתפלל אמרו כנען לשון ולשונם עמלקים כלבושי
 בידי".  הזה העם את תתן

את   שינו גם לא למה שהקשה ע"זי מ"הרי' החי ק"הגה בשם שמעתי 
 ובני. לבושיהם גם משנים היו שאם ואמר. כלל יכירום שלא מלבושם, כדי

. באמת נמסרים היו. בידם כנענים שימסור ת"להשי מבקשים' הי ישראל
 כדין להו הוי. ולבושיהם לשונם משנים' שהי כיון, עמלקים שהמה אף

, השכל מוסר לנו יצא ומזה עמלקים. היה שבתולדה אף. ממש כנענים
 מהם. כאחד נחשב הוא. מהעמים כאחד, ומלבושו לשונו ו"ח משנה שאם

 שיח שרפי קודש)(

 מאוצרות המגידים  
ויבאו בני ישראל כל העדה מדבר צן בחדש הראשון וישב העם בקדש 

 ולא היה מים לעדה ויקהלו על משה ועל אהרן: ותמת שם מרים ותקבר שם:
 )ג-כ, א( :ה'וירב העם עם משה ויאמרו לאמר ולו גוענו בגוע אחינו לפני 

שכבר מתו מתי מדבר ואלה פרשו לחיים. כי בכל ’ כל העדה‘י ”פרש
’ ותשא כל העדה‘ש בפרש שלח ”ציבור חשוב, כמ התורה הלשון עדה הוא

 פשוטה כערב רב. מדרגה הוא’ עם‘י סנהדראות. אך הלשון ”פרש

 דבזה הפסוק סותר את עצמו, כי פתח ע ”ק מקלויזנבורג זי”הקשה הרה
וישב ‘ותוך כדי דיבור נאמר ’, ויבואו בני ישראל כל העדה‘בלשון חשוב 
פ מה שהיה זקנו הדברי ”נפשך, עדה או עם? וביאר ע ממה’, העם בקדש

חשוב תלמיד חכם למדן וירא  חיים רגיל לספר מעשה נורא עם אברך
שהיה  אצל חותנו’ קעסט‘שהיה אוכל  ]א לאטישער אינגערמאן[שמים, 

איש פשוט מאד, ולא השיג כלל במעלת חתנו התלמיד חכם. אך זה 
חותנו גר שם, ולמד בנגלה  ועוסק בתורה בכפר שהיה האברך היה יושב

ח כמוהו בכל אותו ”כי לא היה ת ובנסתר יום ולילה, וכולם העריכוהו מאד
 הכפר. עד שמרוב הכבוד שנתנו לו, התחיל לאחוז מעצמו.

וראה באחד הספרים שאם יושבים בהתבודדות ארבעים יום זוכים 
לל טעו לחשוב כמו היום שיכולים להיות זו לגילוי אליהו, ואז עוד לא

ז וסגר ”עצמו לגמרי מעוה וסובא וגם לזכות לגילוי אליהו, לכן החל לפרוש
 יום באיזה חדר ועסק בתורה יומם ולילה ברציפות.’ את עצמו מ

ויהי ביום הארבעים באשמורת הבוקר, ויעבור הגוי חוטב העצים של 
אותו החדר, וכיון שבחוץ היה הכפור גדול, ביקש  אותו הכפר סמוך לדלת

ויפתח את דלת החדר. וזה  צים לחמם את ידיו בתוך החדר,חוטב הע
חוטב  האברך הבין בוודאי שזהו אליהו הנביא שהגיע אליו בצורת גוי

העצים, וכיבד אותו בכבוד גדול, וכבדו לשבת, וכיבד אותו בכוס של 
גדול של יין לשתות, ולאחר ששתה הגוי, בירך אותו  אליהו, ומזג לו כוס

כ ”אמן על ברכת אותו גוי, ואח דולה, וענה האברךבפולנית בהתלהבות ג
לדרכו. וחזר  כ יצא הגוי”ואח’. אליהו הנביא‘חטף ושתה שיירים מכוסו של 

האברך ללימודו בהרגשת התעלות ושמחה שזכה לגילוי אליהו הנביא, 
 שראה פניו בהקיץ, וגם זכה לקבל ממנו ברכה. אשרי מי



 

 ג 

ל, שהכירו היטב, ”רך הנבהמשך היום פגש אותו הגוי את חותן האב
יש לך, היום לפנות בוקר רציתי לחמם עצמי קצת,  וסיפר לו איזה חתן טוב

והנה אותו  ’.גדול של יין וכו ונכנסתי לבית חתנך, ותיכף כיבד אותי בכוס
כמו שכתב [האברך לא יכל להתאפק מלספר שהיה לו גילוי אליהו 

לעלות לשמים ולשמוע  שמעתתא שגם אם יזכה אדם בהקדמת השב
להשיב נפשו לפני שיספר לחבירו מה  תורה ממתיבתא דרקיעא, לא יוכל
את הסוד שזכה  ואכן סיפר לחותנו ]’שזכה לראות כשעלה למעלה וכו

היום לפנות בוקר לגילוי אליהו. תיכף ששמע חותנו את דבריו, קפץ 
כנשוך נחש, גואלד, הרי זה היה הגוי חוטב העצים, הרי שתית יין  ממקומו

 צריך להכשיר את כוס של אליהו. נסך רחמנא ליצלן, עכשיו

כשסיפר הדברי חיים זאת המעשה, שאל מדוע נכשל האברך בחטא 
נכשל כשסיפר הדברי חיים זאת המעשה, שאל מדוע  ע”כזה, הרי כתב בשו

א מי שנכשל ביין נסך צריך ”ד ברמ”יו ע”האברך בחטא כזה, הרי כתב בשו
ביין נסך. וענה  להתענות כמה וכמה תעניות לכפר עוונו שנכשל בשוגג

שכיון שעלה בדעת האברך שהוא ראוי לגילוי אליהו הנביא, הרי אמרו 
ד סוטה שכל מי שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודה זרה, ומדה כנג ’בגמ

ז, סיבבוהו משמים שיכשל ממש ביין נסך. ”מעין ע מדה, כיון שהיה גס רוח
למעלה ממדרגתו, כשהוא עניו  כי אסור לאדם ללכת בגדולות ונפלאות

 ושפל ברך אין עולה על דעתו שהוא ראוי לגילוי אליהו.

ל, הגם שאסור לנו ”בזה מיישב הקלויזנבורגער רב את לשון הפסוק הנ
ועל דור באי הארץ, אין לנו שום השגה בעוצם  לדבר על דור המדבר

כלו מתי מדבר ונשארו רק  ל שכאן לאחר שכבר”מעלתם, אך בדרך מוסר י
עמדו  הדור באי הארץ, עלה בדעתם שאנו אין אנו כמו אבינו וזקננו שלא

ארבעים שנה אקוט בדור ואומר עם תועי ‘בנסיונות המדבר, ונאמר בהם 
אנחנו כן חזקים וראויים להכנס לארץ ישראל. ’, לא ידעו דרכי לבב הם והם

חסידים ואנשי מעשה בלי חסרונות. וכיון  ’,עדה שלימה‘ואנחנו בבחינת 
ובאותו פסוק כבר הם  שלא הרגישו בענוה ושפלות הרוח, באותו רגע

 וכבר ירדו ממדרגתם. ומתה מרים הצדקנית.’, וישב העם בקדש‘מכונים 
ח שמי שהוא שלם ומושלם, אז ”פש בחובות הלבבות שער התשובה ”כמ

מאד מהנסיונות שיש למי שחושב שהוא שלם. כמו שאמר צריך להתיירא
חטאים, הייתי מתיירא ממכם יותר  החכם לתלמידיו, אם לא היה לכם

כי כשאדם חטא,  מהעבירה שהיא גדולה מכל העבירות, והוא עוון הגאות.
 צליח ועולה, ורחבולא התפלל כראוי, הרי מסתובב כשפל ונכנע, אך כשמ

 לבבו, אזי צריך מאד להזהר מגאווה.

דרשו ’ שלא היה להם תורה. ובגמ’, ולא היה מים לעדה‘ל דרשו ”וחז
שהולכת ממקום גבוה למקום נמוך, כמו שלמדו  ’למה נמשלה תורה למים‘

נמוך וקטן, אצלו מאיר אור  ל משירת הבאר, ומבמות הגיא, מי שהוא”חז
 יהו זעיר, ומאן דאיהו זעיר איהו רב.התורה. מאן דאיהו רב א

 )י רייזמן"הגרמ(

 (כ, יב) להקדישני

כל יהודי, בכל גיל ובכל מצב, יכול לקדש את השם, ולגרום לריבוי כבוד 
שם שמים בעולם. זאת נלמד מהמכתב שקיבלנו מת"ח ירושלמי, 
המתגורר באחת השכונות החרדיות, והוא מעיד על טהרתם וקדושתם של 

 ילדי ישראל, ועל רצונם להתקרב לבוראם ולקדש את שמו.

ה, כותב הת"ח הירושלמי, וכידוע הקב"ה בירך אותי, במשפחה גדול
כשרונותיהם של הילדים אינם שווים, ויש כאלה שבניגוד  -לכל הורה 

לאחיהם, התופסים כל דבר במהירות, לוקח להם לפעמים זמן רב להבין 
את הנאמר.

בין ילדיי יש אחד שגם אם לא הייתי מגדיר אותו כקשה הבנה, אבל 
ס לא כשרוני בעליל. אנחנו, ברור שביחס ליתר הבנים שלי, הוא טיפו

כהורים, מקפידים להתייחס אליו, ואל אי ההבנה שלו, ב...הבנה, ויודעים 
 את המינון המדויק מתי לעודד ומתי לדרבן, ומתי לעשות גם את ההיפך.

אבל האחים שלו, גם אלה הגדולים ממנו וכמובן שגם הצעירים, לא 
לועגים לו. הם אינם בדיוק מודעים לבעיה, ופעמים רבות יוצאים שהם 

עושים זאת מרוע לב, אבל לפעמים כאשר מתקיים דיון על השלחן 
בסעודות השבת, והוא אינו קולט את המדובר, הם מכנים אותו בצורה 

 ספונטנית בכינויים לא הכי נחמדים, הגורמים לו בושה.

גם כאשר לא מדובר בוויכוח משפחתי, ליד השלחן, אלא סתם 
אחים, ובפולמוס שגרתי המתנהל בכל בית בישראל, בחילופי דברים בין ה

הוא אינו מפגין כישורי הבנה מבורכים, ואז באות התגובות הטבעיות כמו 
'אתה טיפש', 'אי אפשר לדבר איתך על שום דבר', ואלה עוד התגובות 

 הנחמדות...

למותר לציין שגם בלכתו לחיידר, סופג הילד מנה גדולה של עלבונות 
ם לו כאשר הוא אינו קולט את הנלמד בכיתה, ושואל מחבריו, הלועגי

שאלות שאינן חכמות. אם בבית, אצל האחים, המצב הוא כזה, על אחת 
 כמה וכמה שילדי הכיתה מלעיגים עליו ומזלזלים בו.

 לקח מאלף לכל הורה

כדאי לציין שהילד עצמו אף פעם לא הגיב לכינוי הגנאי, אלא המשיך 
דבר. ניתן היה לזהות בכך את תכונות נפשו  בשגרת חייו כאילו לא אירע

הענוגות, בהן התברך מן שמיא, עד שגם אנחנו, כהורים, התפעלנו ממנו 
 מאוד.

הבחנתי שכל  -במכתבו  ממשיך הת"ח -והנה, בחודשים האחרונים 
פעם כאשר הילד הזה סופג עלבון ממאן דהוא, הוא לוחש דבר מה בפיו. 
ניסיתי לשמוע מה הוא אומר, אך כיון שהמלים יוצאות מפיו בלחש גמור, 

 אינני מצליח לקלוט אף מילה.

בתחילה לא שמתי לב שהוא עושה זאת דוקא כאשר פוגעים בו. אך 
לי לפליאה, והחלטתי לגשת אל הבן, כאשר הרגשתי בכך, הדבר גרם 

 ולשאול אותו על כך.

והבן השיב, ומתשובתו יכולתי ללמוד באיזו דרגה רוחנית נפלאה הוא 
, ולכן נדהמתי להיווכח בעוצמה 9מצוי. צריך לזכור שמדובר בילד בגיל 

יש כאן לקח מאלף לכל הורה, שיידע שאסור  -הרוחנית שלו, ובעצם 
וגם אם הוא איננו כשרוני במיוחד, הקב"ה טבע בו לזלזל באף ילד מילדי, 

תכונות אחרות שבהן הוא יכול להעלות את עצמו לפסגות שיא, לא פחות 
 מכל ילד כשרוני אחר. והדברים פשוטים.

הילד סיפר לי, בשפתו הטבעית והילדותית, שכאשר היה בבית הכנסת 
הגר"ח  הזדמן לידיו הספר 'עלינו לשבח', שבו הובא דבר מופלא ממרן

קניבסקי שליט"א, והוא, שכאשר פוגעים ביהודי, ומעליבים אותו, והוא 
אינו מגיב, ומכניס את עצמו על ידי כך לחבורת הקודש של 'הנעלבים 

 זה הזמן הטוב ביותר לבקש ממנו ברכה. -ואינם עולבים' 

במאמר מוסגר נציין שאכן הבאנו שם כמה סיפורים על אנשים 
, לאחר שחיפשו אדם העונה על התואר הנ"ל, שנושעו בצורה על טבעית

 וביקשו ממנו ברכה.

הדבר הזה שהופיע בספר נכנס עמוק עמוק אל תוככי לבי, הוסיף הילד 
ואמר, גם מפני שמי שאמר את זה הוא אחד מגדולי הדור, וגם משום 

איזה זכויות עומדות  -מנסיוני האישי  -שהבנתי את עומק הענין, וידעתי 
ינו משיב מלחמה למעליבו. וידעתי גם ידעתי כמה זה לאדם שנעלב וא

 קשה, ולכן הבנתי את כוח הברכה שיש ברגעים אלה בפיו של אותו נעלב.

ולפתע פתאום, המשיך הילד, הרגשתי את עצמי מאושר מאוד... 
מאושר, על כי ניתן בידי כוח עצום ורב, שאין לאנשים אחרים... שהרי אני 

ל גנאי, וכל פעם כאשר אינני מגיב להעלבות 'זוכה' מדי יום לקיתונות ש
הללו, ומכליל את עצמי בין אלה ה'נעלבים ואינם עולבים', הרי יכולני לברך 

 את כל מי שזקוק לישועה.

משהגעתי למסקנה זו, נכנסה בליבי אש קודש ורצון עז לסייע לאנשים 
אומללים על ידי כוח הברכה שלי. נכון שאנשים לא מגיעים אליי כדי 

ברך אותם, אבל הרי יש בכוחי לעשות זאת גם בלי שהם יבואו אליי, שא
 וגם בלי שיידעו כלל שאני מברך אותם...

ואז התחלתי לאסוף את כל המודעות על שמותיהם של החולים 
התלויות בבתי הכנסת, ומתוך העיתונים, ואני משנן את השמות הללו בעל 

רכי אינני מגיב, אני מתפלל !!!) וכשפוגעים בי, וכד9פה (מדהים!!! ילד בן 
 מיד להשי"ת שירחם על החולים הללו.

אני יכול להעיד על עצמי, מסיים הת"ח את מכתבו, שכאשר שמעתי 
את הדברים יוצאים מפי הילד שלי, חשבתי שאני מתעלף... אם גם עד 
היום הערכתי אותו במאוד על המאמצים שהוא עושה להבין את החומר 

הוא איננו מגיב לכינויים הפוגעניים, היום אני יודע הנלמד בכיתה, ועל כך ש
 שיש להעריכו בכפלי כפליים.

לדעתי כדאי מאוד לפרסם את הדברים, ללמד לבני ישראל קשת, 
ולהודיע ולהיוודע שלכל יהודי יש תפקיד מיוחד בעולם, ותכונות נפש 
ייחודיות שאף אחד לא יוכל לקחת אותן ממנו, ואם כל אחד ינצל את 

יו הוא, וישתדל לקדש בהם את שמו יתברך, כל העולם שלנו יהיה כישור
 נראה אחרת.

 (ברכי נפשי)

 

"דאמר ריש לקיש מנין שאין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית 
 (ברכות סג:)עצמו עליה שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באהל" 



 

ד 

אין  -נשמע ארבעה פשטים על דברי חז"ל: "אדם כי ימות באהל 
התורה נקנית אלא במי שממית עצמו עליה". ראיתי דבר התעוררות בשם 

 כ"ק הרבי מויזניץ (שליט"א) [זצ"ל]:

אדם לא ידע מתי ימות.  -"כי לא ידע האדם את עיתו" זו הנהגת שמים 
לו רק משהו אחד, כי  דוד המלך ביקש מהקב"ה "הודיעני" ה' נאות לגלות

"באיזו שבת לא הודיעו".  -ימות בשבת, יותר מכך אין אפשרות לגלות 
 אמר לו: בשבת תמות" (שבת דף ל') -"ואדעה מה חדל אני 

 -שלא יידע האדם את עיתו  -נתאר, מה היה אילו לא היתה גזירה כזו 
ה אלא, היינו מקבלים מידע מדויק באיזה יום כל אחד ימות, מה אדם הי

עושה באותו יום? "הרי הפריז'ידר ריק?", היה חושב לעצמו ורץ לקנות 
כמה עגבניות ומלפפונים ושזיפים, "גם בבנק צריך לסדר כמה עניינים 
בחשבון" ומזדרז לבנק לפני שיסגר, כן?! האמנם?! חס ושלום! לא עגבניות, 

היה תופס כי "היום, היום האחרון שלי, אוי! מחר אין", ו -לא בנק ולא בננות 
בכל כוחו כל שניה. "אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה" 

ממילא אין לי  -ממית עצמו עליה  -אם יחשוב תמיד שמא אני הולך למות 
 רגע מיותר וזמן של בטלה וכך התורה מתקיימת בידו.

 בשעת מיתה -כי ימות 

תורה" אפי' בשעת מיתה יעסוק ב -הגמ' דורשת עוד "אדם ימות באהל 
גם באותה שעה, אפילו באותם רגעים צריך ללמוד. על החתם סופר 
מסופר כי לפני יציאת הנשמה נכנסו ה'חברא קדישא' לחדרו, הם דיברו 
ושוחחו בקול לגבי כמה עניינים לפתע שמעו את קולו "מדוע מפריעים 

 לי?! (אני כעת באמצע הלימוד), וואס שטערן זיי?"

ב ואתרוג בידו. כפי המסופר, מתחילת הגר"א נפטר בסוכות עם לול
מחלתו הוא מיאן להכניס רופא לחדרו ועל פי לשון הרמב"ן "מה לרופאים 
בבית יראי ה'" אך יומיים לפני הסתלקותו, כאשר בני הבית ביקשו 
בתחנונים שיאות להכניס רופא, הבין כי בני המשפחה בצער רב, הסכים, 

ד פטירתו. שעתיים לפני פטירתו למענם, שיכניסו רופא. הרופא טיפל בו ע
נכנס אחד התלמידים ושאל את הרופא "איפה זה אוחז?" כמי ששואל מה 
מצבו. הגביה הרופא את ראשו: "איפה זה אוחז, אתה שואל? במסכת 
כלים... אני שומע שהוא חוזר כעת על משניות ממסכת זו" אפילו בשעת 

 "ימות באהל". -מיתה יעסוק בתורה! 

 אם יחיה באוהל הוא ימית עצמו

לצערי נאלצתי לשהות רבות בארצות הגולה, ולנסוע הלוך חזור 
 פעמים רבות, כמובן שנסעתי במטוס.

למטה, צפוף מאד. כיון  - - -למעלה ישנה "מחלקה ראשונה"  באוירון
הם מרבים במקומות ומצופפים, אבל  -שלכל מקום יש משמעות של כסף 

אוהו! לכל אחד כורסה עם חמש וחצי קפיצים, יש אוירונים ממש  -למעלה 
 -לכל אחד יש רשות היחיד בפני עצמו, פלאי פלאים  -כמו בני מלכים 
היום, פעם אחת, ביקשתי רשות מאחד האחראים כי יתנו מלכות'דיג. ויהי 

לי לראות איך נראה שם בקומה שניה למעלה (במחלקה ראשונה). אמרו 
לי שם יושבים ה'בעסערע מענטשן'... ביקשתי והשגתי אישור לרגע קצר. 
עליתי. ראיתי כי אכן לא רע שם, נישט קשה... ירדתי למטה ופגשתי יהודי 

ש אמיד ובעל יכולת. הייתי קצת בהתפעלות שהכרתי אותו קצת, אי
מההבדל הקיצוני המשמעותי בין המחלקה העליונה לעומת התחתונה, 
ופניתי אליו: "אתה יושב פה?! מילא אני וכמותי, אבל אתה כן יכול 
להרשות לעצמך להוסיף כסף ולקנות מקום יותר מרווח עם כורסא וכו'" 

 .ואכן מה זה בשבילו עוד כמה מאות דולרים

הוא הביט עלי והגיב בתרעומת (באידיש): "וכי חסר דעה אני, האם 
 אתה חושב כי אני משוגע?!"

 "למה משוגע, חלילה, הרי למעלה כל כך טוב?" שאלתי.

כולל  -"כמה זמן נוסעים כאן שתים עשרה שעות או שלוש עשרה 
ההפסקה בהולנד, אנו מתעכבים בדרך עוד שעה. וכי לשם כך אזרוק סכום 

של כסף (נקב בסכום) וכי משוגע אני, האם כדאי?! בשלמא אם היית כזה 
 אומר לי על נסיעה שבועיים למיאמי ביץ' נו, אז הייתי חושב ומבין"...

חולפים  -אמרתי לעצמי, רגע רגע, שבועיים למיאמי ביץ' אף הם כלום 
עוברים, ואם מתבוננים מעט מבינים, כי כל שבעים השנים חולפות 

 -מביטים עשר שנים אחורנית, היכן הן נעלמו לכם  -ו נא עוברות. תחשב
חלפו והלכו כחלום יעוף, וכמה עשר שנים יש בכלל חיי האדם, שבע 
פעמים אותן עשר שנים שעברו כחלום יעוף. זה העולם! וכפי שאמר אותו 
עשיר "וכי אני חסר דעה, להשקיע כל כך בשביל זמן קצר כזה?!" לכן כדאי 

 לא לארעי. להכין רק לקביעות

התורה אומרת אדם כי ימות באהל, היכן אדם מת? באהל בביתו 
בעולם הבא אין מות, הכל קבוע  -הארעי כלומר העולם הזה, אבל שם 

 ואיתן "כי הולך אדם אל בית עולמו" בית! מצבו קבוע בבית.

רבותי. שם זקוקים לסלון טוב, כלים נאים ודירה נאה. אך כאן באהל 
 להשקיע. כי אנשים חכמים לא משקיעים בארעי.הארעי, אין צורך 

 ידוע מה שהחפץ חיים השיב לאותו תייר שביקר בביתו:

רבן של  -אמרו לו לאותו תייר כי הוא עתיד להיכנס לבית גדול הדור 
 -ישראל, כאשר נכנס ראה כי ממש גיפערלאך (נורא), במקום כיסאות 

יאה?!" השתומם הוא יושבים על ספסלים, בית פשוט וישן "וכי כך נאה ו
 ושאל את החפץ חיים:

"רבי יש דבר שמאד מעיק לי, תראה באיזו דירה אתה חי ובאילו 
 רהיטים אתה משתמש, מדוע?

"במה באת עד ראדין?", שאל החפץ חיים במתק לשונו, "על מה ישבת 
ברכבת שנסעת בה עד איישישוק? (משם היו נוסעים בעגלה עד ראדין) 

ון מפואר? א"כ מה לך להתלונן עלי בשעה שגם אתה וכי היה לך ברכבת מזנ
 ישבת כך בקרון?".

צחק העשיר: "זו נסיעה בסך הכל. שהרבי יבוא אצלי לבית, וכבר יראה 
על מה אני ישן, יושב, ומה אני אוכל, רכבת היא סך הכל דורך  -מה יש לי 

 פארנדיג = בנסיעה עוברת".

עה" סיים החפץ חיים, "גם אני בסך הכל בנסיעה... תשעים שנה בנסי
 ופני העשיר נבוכו.

לא עושים עסק מהעולם הזה,  -כאשר יודעים כי אנו ב"אהל" ארעי 
 מכינים כורסאות לעולם הקבוע.

הרבי ר' שלום המחיש פעם, פלאי פלאים נורא. על פלוני שהחליט 
לצאת לגור באמריקה, הנסיעה כידוע, ארכה כמה חודשים באוניה. הבין 

באמצע הנסיעה תהיה תחנה של שבועיים בצרפת "כיצד אותו מהגר כי 
צרפתית הרי קשה לקלוט: לו, לו  -אסתדר שבועיים בשפה כל כך קשה" 

 לו, לו, טוב החליט, "אלמד יומם ולילה צרפתית" והיה שמח וטוב לוב.

לעג לו אחד מחבריו "איפה הראש שלך? וכי אנגלית אתה כבר יודע, 
ם הינך נוסע לאמריקה. שם תגור. וכי כבר הרי סוף סוף אחרי אותם שבועי

למדת אנגלית?" "טוב, אך היכן אהיה קודם. הלא בצרפת, א"כ קודם 
אעשה הכנות לצרפת, אח"כ נכין כבר בשביל אמריקה" השיב ב"חכמתו". 
הבנו? כל שלושת החדשים היה עסוק עם הלו לו לו לו, צרפתית. מילה 

לשבעים שנה לא הכין, באנגלית לא ידע. בשביל השבועיים הכין ו
 גיוואלדיג, אה, ישמע חכם ויוסף לקח.

 אח"כ אחזור לחיים" -"עכשיו אני מת 

"אין התורה נקנית אלא במי  -על הפסוק הזה אדם כי ימות באהל 
שממית עצמו עליה", אמר החפץ חיים דבר פרקטי כל כך. תיבל את דבריו 

 במעשה:

לעולם הזה, הבה נכין היה יהודי שהחליט "עד כמה אני חייב לעשות 
ג"כ לעולם הבא". נו, מה עושים? הנה, חשב לעצמו "בבית הכנסת הקרוב 
מתקיים שיעור בין עשר לשתים עשרה בבוקר אלך לשם". טוב, מה עושים 
עם החנות? התחילו הספיקות. "אבל, אני רוצה לדאוג לתכלית. אני הולך 

וחודשים ולא נודע לשיעור!" החליט. זהו. כך עשה. והדבר נמשך שבועות 
 שום דבר.

יום אחד אשתו היתה צריכה לדבר איתו בשעה עשר וחצי בבוקר, היא 
הגיעה לחנות, והוא אינו, "מסתמא היה צריך ללכת רגע" חשבה. דבר 
נורמלי הקורה. המתינה שעה ארוכה ואינו חוזר. ממתינה, מחכה חצי 

"איפה היית? עד שתיים עשרה! והנה הוא הגיע.  -שעה, שעה, שעה וחצי 
 לא ידעתי היכן לחפש, ודאגתי כל כך!"

יש כאן ממול בית כנסת, יש  -"מה הפירוש, איפה הייתי? כל יום זה כך 
 אני שם". -שיעור ולומדים תורה מעשר עד שתיים עשרה 

היא תפסה את הראש, "וכי יצאת מדעתך, חסר משוגעים אנכי? 
חי ותוסס, מרויחים! עושים כסף!  באמצע היום! תראה מה הולך כאן! הכל

ואתה סוגר באמצע?!" היא החלה לעשות סקנדל "וכי ידוע לך כמה קונים 
 היו והלכו בפחי נפש?" צעקה בסערה.

"רגע, רגע", פנה אליה, לא לצעוק, הרגעי, יש לי משהו להגיד לך. "נו, 
 בסדר". רצוני לשאול אותך שאלה:

ע, היית מקבלת טלפון מה היה אם במקום לבוא לכאן בעשר ורב
הביתה כי רחמנא ליצלן בעלך קיבל אירוע, ולקחו אותו לבית החולים... 

מתרוצצת ממקום למקום, טיפול נמרץ  -ודאי היית ממהרת לבית החולים 
וכו', אחרי חצי שעה מודיעים לך בחוץ ש'ברוך דיין האמת', הוא כבר לא 



 

ה 

מצאת לך זמן עכשיו חי. וכי גם אז היית נכנסת וצועקת לעומתי: "האם 
באמצע היום למות, וכי כעת מתים?! תעשה את זה בשש, שבע בערב, 

 -תראה מה נעשה בחנות עושים כאן כסף!..." היית מבינה כי ה' ישמור 
הוא מת! מה אפשר לעשות, הרי אינך חסרת דיעה. לכן, מה אפשר לעשות 

), וכי אני מת! ("אדם כי ימות" -משעה עשר בבוקר עד שתיים עשרה  -
 איכפת לך כי בשתיים עשרה אני קם לתחיית המתים...

 פלאי פלאים!

בזכות הציבור נזכרתי במעשה, מעשה שהיה! יהודי יקר, ר' דוד גליק 
היתה לו חנות של 'טפטים' מול איצקוביץ. מידי יום לקראת השיעור  -ז"ל 

 (של רבי שמחה קסלר זצ"ל) היה נועל את החנות והולך ללמוד.

אחד, רבע שעה לפני השיעור נכנס אדם ואמר שיש לו כמה  והנה ערב
רצונו לקנות כך וכך טפטים שונים (הוא מצפה קירות של מוסד  -עסקאות 

שלם וכו'). "רגע אדוני, יש לי בסך הכל רבע שעה, ואני רואה שאתה הולך 
 על גדול, ורבע שעה לא תספיק, אזי אני מבקש ממך, תעשה את זה מחר".

"לא! לא! תן לי" התחנן, לא שמע להפצרותיו והתחיל את הביזנעס. 
הוא הוריד לעצמו גלילים, ומיד היה נראה כי אכן הוא קנין רציני, הוא עתיד 

 לרכוש 'חתיכה הראויה להתכבד...'. טוב, השעה התקרבה.

 בשבע אני סוגר!" אמר לו ר' דוד. -"אתה זוכר מה אמרתי לך 

 ו קניה דחופה, תעזוב אותי"."מה אתה מאיץ בי סתם, ז

 "אני סוגר!" הכריז ר' דוד.

"הקונה עלה שוב למעלה והוריד סליל, בחר חמישים מטר ועוד צבע 
 אחד, אני זקוק לעוד כמה צבעים".

 השעה שבע הגיעה "אדוני, אני סוגר את החנות!".

 "רגע, מה אתה עושה לי! בשום אופן!"

חור גוונים וצבעים יקח לך עוד "טוב, אתה יודע מה, אני רואה כי רק לב
שעה, א"כ, לא איכפת לי, קח את המפתח תישאר בחנות תעשה כבתוך 
שלך, תבדוק, תמדוד ואני אשוב עוד שעה וחצי, כי לשיעור אני הולך בכל 

 מחיר! לשיעור של הרב שלי".

"מה פתאום אתה נותן לי מפתח?!" (הוא הרי לא מכיר אותו כלל) הביט 
, "אתה הולך להשאיר בידי את המפתח?!" (הרי אפשר עליו בצורה משונה

לרוקן את כל החנות וישאר בשן ועין). אך ר' דוד כבר בדרך החוצה הושיט 
 לו את המפתח.

 ר' דוד יוצא, עולה על האופנים בחוץ לנסוע.

 כאשר עלה לאופנים, האיש דילג אחריו.

 "הלו, רגע אחד!" קרא.

 "אין רגע, אני נוסע זהו".

 ע על השעון"."לא רק רג

 "טוב, מה אתה רוצה?"

"אני לא קונה שום דבר, אני מ'מס הכנסה' לביקורת לבדוק את 
 נאמנותך,

"אני רוצה להגיד לך אדם שבשביל לא להפסיד שיעור מוכן להסתכן 
כל כך, לוותר כל כך, וגם לתת מפתח, אין לך היום שום ביקורת, הכל חלק. 

 מות באהל!"כל הכבוד לך!" מעשה שהיה! "אדם כי י

 ה' יעזרנו, ישמע חכם ויוסף לקח.
 (להגיד)

 והוסיף, ל"כנ הפסוק את פירש מדרשותיו באחת ל"זצ מבריסק ח"הגר
 דמיינו הנה כי, זה במאמר כלול מזה יותר: אמר וכה נפלאה תוספת

 למשך לקום הנפטרים לכל להרשות בשמים הוחלט אחד שיום לעצמכם
 כשהדבר. כרצונם לעשות הם רשאים שעה ובאותה, מקבריהם אחת שעה
 ולדרוש יקיריהם עם להפגש הקברות לבית כולם באו ז"בעוה נודע

  הנפטרים כל קמו נפתחו שהקברים מיד אך. בשלומם

 בהתמדה ללמוד וישבו המדרשות לבתי הבזק במהירות ורצו מקברם
 . בעולם אדם שום עם ולדבר להביט רצו ולא, ונוראה עצומה

 עצמו שממית במי אלא מתקיימים תורה דברי אין' ל"חז כוונת זוהי
 הזה בעולם לזמן שמתייחס מי אצל רק מתקיימת התורה אין כלומר' עליה
 לבית רץ והוא קלה לשעה מקברו לקום ההזדמנות לו שניתנה זה כמו

 ...מדרש

 )התורה אוצרות(

 

 (יט, ב) ויקחו אליך פרה אדומה תמימה

לעולם היא נקראת על שמך,  –אליך  רש"י מביא בשם המדרש "ויקחו
 פרה שעשה משה במדבר".

שואל ה"כלי יקר": מהי המעלה המיוחדת בכך שהפרה תיקרא על שמו 
של משה רבינו בדוקא? ומבאר, שאין המצוה נקראת אלא על שם גומרה, 

באה ככפרה על חטא העגל, ומשה רבינו התחיל וכיוון שהפרה האדומה 
לכן הוא  –גל והשקה מאפרו את בני ישראל בכפרה זו, כאשר שרף את הע

 רצה שגם גמר הכפרה, הפרה האדומה, תיקרא על שמו.

ומביא שם מהמדרש (ילקוט שמעוני פרשת יתרו): "כששמע משה 
בת שתיים עגלה בת שנתה, רבינו שהקב"ה אמר הלכה בשם אליעזר, פרה 

 אמר: יהי רצון שיהא אליעזר זה מיוצאי חלצי, שנאמר: 'ושם האחד
 אליעזר'".

בשמים משה רבינו זכה לדרגה אליה לא זכה אף ילוד אשה, כאשר היה 
"פרה  –ולמד תורה מפי הקב"ה עצמו, ושם שמע הלכה בשם רבי אליעזר 

בת שתים, עגלה בת שנתה". הוא ביקש כי כשם שמצוות פרה אדומה 
קשורה אליו ונקראת על שמו, כך הוא רוצה שגם הלכה זו של פרה אדומה 

 קשורה אליו, ותיאמר מפי יוצאי חלציו. תהיה

הנה לנו לימוד כיצד מקיימים מצוה בשלימות. משה רבינו החל 
שגם גמר המצוה יהיה בחלקו, כדי במצוות פרה אדומה, ולכן ביקש 

שתיקרא על שמו. ואפילו ההלכה הנאמרת במצוה זו, תיאמר על ידי יוצאי 
 חלציו, וכל זאת כדי לקיים מצוה בשלימות.

מספרים כי כאשר הגיע רבי אלחנן ווסרמן זצ"ל הי"ד לארצות הברית 
כדי לאסוף כסף לישיבתו בברנוביץ', היה בידו פתק עם שם של נדיב אחד, 
איליו רצה להגיע. הוא שאל את מארחו כיצד הדרך למקום מגוריו של 

ימתין קמעה עד הנדיב, והלה אמר לו כי מדובר בדרך ארוכה, ואם רק 
 ול פת שחרית, יקח אותו לשם.שיגמור לאכ

רבי אלחנן סירב לכך, ואמר לאותו מארח כי ברצונו ללכת לשם רגלי, 
ובשמחה אך הלה סרב בכל תוקף ואמר לר' אלחנן כי הדרך ארוכה מאוד, 

יסיעו לשם ברכבו מיד לאחר שיגמור לאכול. הויכוח נמשך ביניהם כאשר 
תין עד שיקח אותו ר' אלחנן מתעקש ללכת רגלי, והלה מפציר בו להמ

 עד שהלה יקח אותו.ברכבו. לבסוף 'נכנע' ר' אלחנן והסכים להמתין 

מראה כל העת לרבי אלחנן כמה ארוכה הדרך אכן היתה ארוכה, והנהג 
 הדרך, ומביע את שמחתו על שזכה להסיעו ברכבו.

לבסוף הגיעו למחוז חפצם, לפתח הרחוב בו התגורר אותו גביר, אלא 
 תרי ולא ניתן היה להיכנס מאותו כיוון.ס-שהרחוב היה חד

הנהג הצביע לעבר ביתו של הגבר ששכן באותו רחוב, ואמר לר' אלחנן 
שהוא יכול לרדת מהרכב ובמרחק הליכה קצר יגיע לבית הגביר. אבל ר' 

 אלחנן נותר לשבת ברכב.

כי ר' אלחנן מן הסתם שקוע בלימוד ואינו שם לב  בתחילה חשב הנהג
נה אליו שירד, אבל ר' אלחנן אומר לו לתדהמתו: "הרי לדבריו, ושוב פ

 עד לבית הגביר".עדיין לא הגענו, יש עוד כמה בתים 

אמר המארח: "אכן, צריך מעט ללכת, אבל בסך הכל מדובר בהליכה 
 קצרה ביותר, ואין אפשרות להכנס לרחוב להגיע עד הבית".

והלה השיב: שאל אותו ר' אלחנן: "האם אין כניסה לרחוב מצד אחר?" 
 "יש כניסה מהכיוון השני וזה קצת סיבוב כדי להגיע לשם".

תעשה סיבוב ותביא אותי בבקשה עד  –אמר לו ר' אלחנן  –"אם כן 
 הבית!"

היהודי נרעש לגמרי. אינו מבין כלל. הרי ר' אלחנן התעקש לעשות את 
ללכת אפילו מרחק קצר כל כך. הדרך הארוכה רגלי, ועכשיו הוא מסרב 

הוא אינו שואל שאלות, עושה את הסיבוב, ומגיע עד הפתח של אבל 
הבית ורגע לפני שר' אלחנן יורד, הוא לא יכול להתאפק ושואל אותו: 
"כבוד הרב, אני שמח על הזכות שנפלה בחלקי להסיע את הרב למחוז 
חפצו, אבל תורה היא וללמוד אני צריך. בתחילה רצה הרב ללכת מרחק 

סיע אותו. הייתי צריך להתחנן לפני הרב שיסכים כה גדול, וסרב שאני י
לכך שאביא אותו למחוז חפצו. והנה, כאשר כמעט הגענו, ונותר מרחק 
כה קצר, סרב הרב לרדת ואמר לי לעשות סיבוב שלם ולהביא אותו עד 

 פתח הבית, מה פשר הדבר?"

אכן, צודק אתה בדבריך. באמת לא רציתי לנסוע. : "אלחנן ביאמר לו ר
איך דרכי ליהנות מאחרים. אבל אתה התעקשת וזכית במצוה זו להסיע 
אותי אל מחוז חפצי. אולם, אם כבר מקיימים מצוה, צריך לעשות אותה 
בשלימות. מצוה שלא מקיימים אותה בשלימות, חסר בכל המצוה. אם 

הזאת וזכית במצוה, מן הראוי  כבר הסעת אותי את כברת הדרך הארוכה
שתזכה לעשותה שלימות, ולהביא אותי עד מחוז חפצי ממש. כי מצוה 

 בשלימות היא מצוה שונה לחלוטין!"

יש שלימות במחשבה, בכוונה לשם שמים, אבל יש שלימות במעשה. 
משה רבינו רצה לקיים את מצוות פרה אדומה בשלימות. להתחיל ולסיים 

למד את דיניה, יהיה מיוצאי חלציו.אותה, ולזכות שמי שמ



 

 ו 

 (יחי ראובן)   

יש להוסיף למאמר זה מה שביאר בספר "ציוני תורה" לבאר את מאמר 
 אביי אמר ומנורה וכסא ושלחן מטה שם לו ונשים" )ב, י ברכותחז"ל (

 אל להנות רוצה ושאינו ,כאלישע יהנה להנות הרוצה יצחק רבי ואיתימא
 רבי ואמר ביתו שם כי הרמתה ותשובתו שנאמר הרמתי כשמואל יהנה
 ".עמו ביתו שם שהלך מקום שכל יוחנן

שהנה יש להבין את כוונת חז"ל בזה. שמדוע אסור לו ליהנות רק 
במקצת? אלא, כפי שכבר הקשה במהרש"א שם שמצינו בכמה מקומות 
שאין ליהנות מאחרים וסמכו זאת על הפסוק שונא מתנות יחיה, ומחלק 

 חסדים לאורח לסתם הרוצה ליהנות מחבירו. עיי"ששם בין גמילות 

היוצא לנו שזה שאינו נהנה מאחרים מקיים בזה מצווה, לכן אמרו חז"ל 
שיש לקיים המצווה בשלימות, ולא ליהנות כלל. אמנם מאידך גיסא, 
כאשר כן נהנה מחבירו, כגון שנמצא בדרך, אז יש לו ליהנות כאלישע בכדי 

   ות.שלמארח תהיה המצווה בשלימ

 (ציוני תורה) 

 

 (יט, יד)זאת התורה אדם כי ימות באהל 

באהלה של תורה. אין לו בעולמו אלא ד' אמות  –"אדם כי ימות באהל" 
 בתורה הקדושה, תורת חיים. –של תורה. כל זמנו, כל כחותיו, כל מעייניו 

בצעירותי למדתי בישיבה קטנה של פוניבז'. פעם בא הרבי רבי שלום 
שבדרון זצ"ל למסור 'שמועס' לבחורים, ובתוך הדברים סיפר את הסיפור 
הבא. הוא אמר שהבריסקע רב אמר שאת הסיפור הזה צריך ללמוד 

הוא שמע את הסיפור הזה מרבי חיים בריסקער, ששמע בחברותא! 
מה"בית הלוי", ששמע מרבי איצלקע וואלוזינר, ששמע מרבי חיים 

 ריה".תלמיד ה"שאגת א –לוזינר אוו

 וכך סיפר:

כידוע, ה"שאגת אריה" היה עורך גלות. היה לבוש כעני ואביון, נודד 
מעירה לעירה ומתאכסן בבתי יהודים שהלינו אותו בביתם ונתנו לו מעט 

 אוכל. כמובן, איש לא הכירו, כולם סברו שהוא איש פשוט.

פעם התאכסן אצל משפחה אחת. נתנו לו לאכול צלחת מרק. בעודו 
ולמות עליונים נשפך מעט מרק על השולחן. כעסה בעלת הבית שקוע בע

והתחילה לגעור בו: "מדוע לכלכת את המפה, אתה לא שם לב איך אתה 
 אוכל?!"...

צעקותיה של האשה העירו אותו ממחשבותיו והחזירוהו לקרקע 
כלפיו... הוא לא  ושאל לפשר הצעקות, ואמרו לו שהן כוונהמציאות. הוא 

 הבין על מה ולמה, ובעלת הבית שבה והסבירה לו...

כששמע זאת, התנצל על מעשהו, קם מהשולחן, הודה למארחיו על 
ועשה דרכו לשוב  -הכנסת האורחים, נטל את שקו ובו מעט ממטלטליו 

לעירו. קץ לגלות! תלמידיו הופתעו לראותו שב מהגלות מהר מן הצפוי. 
 סיבה שקיצר את גלותו.ובקשו לדעת מה ה

סיפר להם את המעשה באותה בעלת הבית שגערה בו על ששפך מעט 
 והכתים את מפת השולחן, ואמר כי בעקבות זאת גדע את גלותו.מרק 

תמהו התלמידים: "רבינו, תורה היא וללמוד אנו צריכים. ממה נפשך, 
 אם יש צורך בגלות, וכי בגלל צעקה אחת של איזו בעלת בית שמים קץ
לגלות?! וביותר קשה, הרי תכלית כל הגלות היא לשבור את המידות 
ולסבול בושות ובזיונות, ומה זו גערה של איזו בעלת בית לעומת כל הסבל 

 והבזיונות שעוברים בגלות?"

אמר להם: "אסביר לכם פשר הענין. כשאני יוצא לגלות, כל זמני 
ה, כשאותה בעלת מוקדש לתורה ולעבודת ה'. זה עיקר מעלת הגלות. והנ

בית צעקה עלי, באותו רגע הופרעתי מלמודי. נאלצתי להפסיק את עיוני 
אין לה  –בתורה ולברר את פשר הצעקה. ואם גלות גורמת לביטול תורה 

 ערך! על כן, תכף ומיד הפסקתי את הגלות ושבתי לעירי, לבית המדרש".

, מנותק מה זה 'בטול תורה' של ה"שאגת אריה"! כל כולו שקוע בתורה
לגמרי מהמציאות הארצית, ותוך כדי כך נפסק חוט המחשבה שלו לרגע 

והבטול תורה הזה של רגע זה ה'בטול תורה' של ה"שאגת אריה"!  –אחד 
 אחד הוא סיבה מספקת לחסל את הגלות ולשוב הביתה!

 נורא נוראות!

במלחמת העולם השניה, במשך כמה שנים, שהו רבני ותלמידי ישיבת 
י. הם חיו שם בתנאים לא תנאים, החום היה נורא ואיום. חוסר מיר בשנחא

הוודאות לגבי גורלם של בני משפחותם שנשארו באירופה היה קשה. 
בישיבה בקושי היו להם גמרות וספרים. אבל כל זה לא הפריע להם לקיים 
את ה"אדם כי ימות באהל" בדרגה על טבעית. השקיעות שלהם בלימוד 

 היתה מבהילה.

מלחמה הם הגיעו לארצות הברית, ומשם עלו לארץ ישראל. לאחר ה
האניה ובה רבים מתלמידי הישיבה עשתה את דרכה במשך כמה שבועות 
מארצות הברית לארץ ישראל. מישהו מהנוסעים רצה לדעת היכן בדיוק 
נמצאת האניה, האם קרובים הם לארץ ישראל. הוא ראה את ר' חיים 

ן האניה, ניגש אליו ושאל אותו: "אוו שמולאביץ מתהלך מהורהר על סיפו
 רוצה לומר, היכן האניה נמצאת כעת.איפה אוחזים?  –האלט מען 

רבי חיים שמע: "אוו האלט מען", והוא משיב לתומו: "בשמעתתא ג'" 
 הוא אחז בשב שמעתתא... –

 בסוגיא שבה אוחזים. אין משהו אחר! –איפה אוחזים? 

ל, שתמיד השתוקק לחטוף סיפר לי בן משפחה של הסטייפלר זצ"
איתו איזו שיחה, לשמוע ממנו על שנות בחרותו, איך היה בנובהרדוק 

 וכדומה. אבל אף פעם לא היה שייך לעשות זאת. תמיד למד.

היתה מכינה את המאכלים ל"חזון איש" הרעבעצין של הסטייפלר 
זצ"ל להספיד. ר'  ברבי משה מרדכי שולזינגר[בהלויתה בקש הסטייפלר 

משה מרדכי היה אז אברך צעיר כבן שלשים, וניסה להתחמק מזה. אמר 
לו הסטייפלר: "אינך צריך להאריך, תאמר רק שזכתה לשמש את אחיה 
הקדוש, החזון איש, במשך עשרות שנים, וגדולה שימושה יותר 

 ] מלימודה"

חלבה, תוצרת בית. חלב הביאו מהמ –, הכל היה "אייגענע" בימים ההם
היה כלי מיוחד שבו וממנו היו מכינים חמאה. לא היו מכונות ומכשירים. 

דפקו את החלב הקרוש עד שהפיקו ממנו את החמאה. הכנת החמאה 
בכלי הזה היתה מלאכה קשה, והסטייפלר לא איפשר לרבנית לעשות 
 זאת. מי עשה זאת במקומה? כמובן, הסטייפלר עצמו, שאגב, היה בעל כח.

ניצל את הזמן שבו היה הסטייפלר מכה בכלי שוב ושוב  אותו בחור
ומכין את החמאה. הנה, סוף סוף יש לו הזדמנות לשוחח עם הסטייפלר. 

 כעת לא יפריע לו בלימוד...

הבחור נגש אליו ונסה לפתוח איתו בשיחה. אך הסטייפלר התנצל: 
 "מצטער, אני כעת באמצע הלימוד"...

ולהגות בתורה.  –וד... להכות בכלי כן, גם כשמכינים חמאה אפשר ללמ
 אין זמן שהוא פנוי מתורה. –, זה מחויב המציאות לא רק שזה לא סותר

  (יחי ראובן)     "אדם כי ימות באהל"!

 בדרך הדרוש  

 אין ומים ורמון וגפן תאנה זרע מקום לא' וגו משה עם העם רבױ
 (כ, ג ה) .לשתות

 עניני על התרעמו מים להם וחסר מרים כשמתה עכשיו ט"מ ד"ויל
 על רק הפירות טענת על תשובה ענם לא אכן מדוע קשה ועוד. הפירות
  .המים טענת

כל עיר וכו' אין ת"ח  וכ' בפני ארי'ה זוטא עפי"ד הגמ' בסנהדרין יז
רשאי לדור בתוכה ר"ע אומר אף מיני פירות, שמיני פירות מאירין את 
העיניים. ואיתא במדרש דמעשה בשיחין בסומא א' שירד לטבול, 
ונזדמנה לו בארה של מרים וטבל ונתרפא. ואיתא באו"ח סי' קצ"ט יש 

תה נוהגין וכו' דבארה של מרים מתפשטת בנהרות במוצ"ש וכל מי ששו
 ממנה מתרפא מכל תחלואותיו.

וזהו כוונת בני ישראל מה שנתאוו מיני פירות דוקא עכשיו אחר 
מיתת מרים, שכעת שנסתלקה בארה של מרים שהיתה מסוגלת לנו 

אסורים אנו לדור לרפואת כל התחלואים רעים ולמאירת עיניים א"כ
' במקום הזה שאין בה דברי רפואות ולא מקום זרע דהיינו ירק ואי

ולא מקום   בעירובין נ"ה שעיר שאין בה ירק אין ת"ח רשאי לדור שם,
תאנה וגפן ורימון שמיני פירות אלו מאירין את העיניים, והרי עתה ומים 
אין לשתות היא הבאר של מרים שהיתה מסוגלת לכל הרפואות 

ולמאירת עיניים וא"כ צריכין אנו מיני פירות הנ"ל ואם לא אסור לנו לדור 
 .לכן כאשר חזר להם המים שוב לא נצטרכו את הפירותכאן, ו

 (ילקוט האורים) 
  (כ, ח) בעירם ואת העדה את והשקית

 העדה והשקית' כתי בצווי לשון שינוי ליישב אמרנו דרוש ד"וע
 כל המדרש י"דעפ העדה והשקה ולא ותשת' כתי מעשה ובשעת ובעירם

 ימי' ז כל נמשך הצדיק דזכות הבאר נסתלק לא מרים של אבלה ימי' ז
 לא הבאר כשנסתלק כ"ואח מתושלח בזכות במבול' שהי כמו אבלו

 כ"א ניסן ד"יו מתה מרים כי והיות מים בלא ימים' ג' שהי עד התלוננו
 נהפכו ליבשה אשר יום פסח של' ז יום' הי שאז ניסן א"כ עד הזמן נמשך

' פ' בעירובי והנה מים למעינו חלמש מים אגם צור הופך ועתה מצולים
' הי לא אי ואסור נולד ל"וה בליעי מיבלע בעיבי דמיא מבואר' מערבי בכל
 דעבידי משום מותרים' הנובעי ונהרות שבת מערב' בעבי וסימן היכר לו

 ט"בי כ"ע' דאורי' לאי מאוד קרוב או' דאוריי הוא הכנה איסור והנה דאתי
 הסלע מן מחדש היום' היוצאי מים לשתות להם הותר לא פסח של' ז

 מאז להם שניכר מרים של בארה להם שיזדמן או' אופני משני' בא אלא
 צריך מחודש מסלע להם יוציא אם או הוא שזה שהכירוהו י"כפירש

 דעתייהו מקצו ולא דאתו כעבידי לדדהו ל"וה ונפלאותיו' בה שיאמינו
' ואפי וידליק לחומץ יאמר וידליק לשמן שאמר מי כי בעולם דבר משום

 ואהרן משה פ"עכ מ"מ בישועתו בטחו ולא' בה האמינו לא ישראל אם
 לכל הוכן להם שהוכן וכיון ונולד מוקצה אין ולהם' ה בישועת נסתפקו לא

 אל ודברת למשה אמר ה"דהקב י"בעזה המכוון אל ונבוא ובעירם העדה
 ואז בעיניהם' מכירי שהם מרים של בארה שהוא י"ופירש לעיניהם הסלע
 והוצאת כ"וע הבאר אותו יזדמן לא אם אך ובעירם הם מעצמם ישתו
 לא שהם כנולד להם' יהי וזה מרים של שאינו הסלע מן' חדשי מים להם

 על שישתו כלומר בעירם ואת העדה את אתה והשקית אך' בה האמינו
  :לך שהוכן סמך

 בארה' והי מים לכם נוציא הזה הסלע המן כשאמר י"פירש והנה
 לרוב ה"ומרע והכירוהו להם נזדמן ולסוף הסלעים בין יושב מרים של

 המאמין הוא ואני' מאמיני אינכם אתם כן לדבר לפניו יכין לא ענותנותו
 הסלעלו כששב כ"ע כן לאמור פנים לו' הי לא שלי הכנה סמך על שתו
 הזה הסלע המן' בה' מאמיני ואינם' המורי נא שמעו אמר' הסלעי בין

 ולבסוף מאמין שהוא אמר ולא למשתי לכו אסור הלא מים לכם נוציא
 הצריכו לא כי העדה ותשת' כתי בעצמו הסלע אותו להם כשנזדמן

 הוא שגם חשבו שישראל בדבר ה"ח קצת' הי מ"מ ה"מרע של להשקאתו
 האמנתם לא אשר יען והיינו חדשה מסלע מים בהוצאת מסופק

 (תורת משה לחת"ם סופר)



 

  

- 

ל ְגמּול  עֹוָלם ַהזֶּה, ְנַקּבֵ ים ּבָ ָאנּו עֹוׂשִ ל ִמְצָוה ׁשֶ ַעל ּכָ
א עֹוָלם ַהּבָ ֵר  ִמי"גד ֶאחָ  ֶזהוּ  .ּבָ י ְיהּוִד ל ְוכָ ה, ָהֱאמּונָ י ִעּקְ

ֶעצֶ  זֶ ן ַמֲאִמים ּבְ  ה.ּבָ
ל ֶאת ָהָאָדם ְולֹוַמר לֹו:  ֶצר יֹוֵדַע ְלַבְלּבֵ י ֲהֵר 'ַאְך ַהּיֵ

ְך ְמַעט ִמְצוֹות, ְוַגם  ל ּכָ ם ְרחֹוִקיֵאּלּו ת ִמְצוֹ ט ְמעַ ֵיׁש ִלי ּכָ
ֵלמוּ ם הֵ  ְ ֶוה ִמׁשּ ַבר ׁשָ כָ ת, ַמה ּכְ ָ לַהׂשּ ֲאַקּבֵ ָנתוֹ  .'ר ׁשֶ  ְוַכּוָ

ׁשּוטָ  ּבֹק ְוַר  ַאךְ  ,הּפְ ּלֹ  רּוֵחנוּ ר ִלׁשְ ִקיעַ א ׁשֶ  ר.יֹותֵ  ְלַהׁשְ
ׁש י ִמ ֲאָבל  ּיֵ יוֹ ט ְמעַ  לוֹ  ׁשֶ י ִא י כִּ  יֹוֵדעַ ר, ַהּיֵצֶ ם ִע ן ִנּסָ

ְכלוּ  לוֹ ן ְלַהֲאִמיר ֶאְפׁשָ  ְקָר  יכִּ , םּבִ זֶ ם ְוגַ א. הוּ ד מּועָ ן ׁשַ ה ּבָ
ה ָלנּו  ה, ְמַצּפֶ ַקּלָ ּבַ ה ׁשֶ י ַגם ַעל ִמְצָוה ַקּלָ ר, ּכִ ּבֵ ֶקר ּדִ ַאְך ׁשֶ

ר ְלָתֲאָרּה.  ִאי ֶאְפׁשָ ָכר ֲעָנק ׁשֶ ְחיֶ ׂשָ ּנִ ׁשֶ ֱאמּוָנה זּכְ ֹו, ה ּבֶ
ה ָקָטן  ן ְלַעְצֵמנּו ְלַהְפִסיד ַאף לֹא ַמֲעׂשֶ ּלֹא ִנּתֵ ֲהֵרי ׁשֶ

יֹותֵ  ֵלמוּ ד ְמאֹ ד ְמאֹ , ְוַגם ִאם ִהיא ְרחֹוָקה רּבְ ְ  ת.ִמׁשּ
ָרֵאל.  ָאַסף ִסיחֹון ֶאת ַעּמֹו ְוָיָצא ְלִמְלָחָמה ֶנֶגד ִיׂשְ ׁשֶ ּכְ

בּוָרתוֹ  ה ֵמרֹב ְצָבאֹו ּוֵמֹעֶצם ּגְ ע מֹׁשֶ ם לֹא ִנְרּתַ א ׂשָ , ֶאּלָ
ה ל ָהֱאמֹוִרי ְלִפי ָחֶרב. ׳ִמְבַטחֹו ּבַ ְך ֶאת ּכָ  ַוּיַ

ִהְתָקְרבוּ  ׁשֶ ״ה ָצִריְך  ּכְ ּבָ ן, ָהָיה ַהּקָ ׁשָ ִלְגבּול ַהּבָ
ה ְולֹוַמר לֹו  יַע ֶאת מֹׁשֶ יָרא ֹאתוֹ ְלַהְרּגִ ה ַאל ּתִ . ְוִכי מֹׁשֶ

״ה?!  ּבָ אן ְדהּו חּוץ ֵמַהּקָ ״י ַמְסבִּ  אֶאלָּ ָיֵרא ִמּמַ יר ַרׁשִ
א  ּמָ א ָהָיה ָיֵרא ׁשֶ ל עֹוג, ֶאּלָ בּוָרתֹו ׁשֶ ה לֹא ָפַחד ִמּגְ ּמֹׁשֶ ׁשֶ

א  ּבָ יַתֲעמֹד לֹו ְזכּות ַאְבָרָהם, ׁשֶ ה לֹוט,  דְלַהּגִ ּבָ ׁשְ ּנִ ׁשֶ
ְלָחָמה ְוֶהְחִזיר ֶאת לֹוט. ֲהֵרי ה ְוִלְכאֹוָר  ְוַאְבָרָהם ָיָצא ַלּמִ

ל עֹוג ָהְיתָ  ָנתֹו ׁשֶ ּוָ ל ּכַ ְלָחָמה ְוהּוא ּכָ ּמִ ּפֹול ַאְבָרָהם ּבַ ּיִ ה ׁשֶ
ָרה  ח ֶאת ׂשָ ָ ִיּקַ ָהיָ ְזכּות  ֶזהוּ י ְוכִ ה, ְלִאׁשּ ה ָיֵרא?!ה ׁשֶ  מֹׁשֶ

אן  א רֹוִאים ִמּכָ ה טֹוב, ּגֶֹד ֶאּלָ ל ַמֲעׂשֶ  םִע ף אַ ל ּכָֹחּה ׁשֶ
ָנָתּה ּוָ ֵמאֹותּכַ עֹוֶמֶדת ְזכּוָתּה ִניָרָעה ׁשָ ה ּבְ ּמֹׁשֶ ם, ַעד ׁשֶ

ֲעַדִין ְזכּות  ׁש ׁשֶ ״ה ָהָיה ָצִריְך  זוֹ ָחׁשַ ּבָ ַתֲעמֹד ְלעֹוג, ְוַהּקָ
ּלֹא ִייָרא. יעֹו ׁשֶ גוֹ ם ְוִא  ְלַהְרּגִ כָּ י ּבְ ָנתוֹ ל ׁשֶ ּוָ ךְ ה ְלָרעָ  ּכַ , ּכָ

כֵּ ל ְוכָ ר ָוחֹמֶ ל קַ  ֶעצֶ י ְיהּוִדן ׁשֶ ּבְ ב, טוֹ ת ִלְהיוֹ ה רֹוצֶ ם ׁשֶ
ּמָ  ֲעמְֹדנָ ת ְזֻכּיוֹ ה ּכַ ין ָקטָ ב טוֹ ה ַמֲעשֵׂ ל עַ  לוֹ ה ּתַ ַטּנִ ּקְ ּבַ  ם.ׁשֶ

 ו' חוקת
 )ט"תקפ סק( בהלכות תעניות המגן אברהםכתב 

 הצרות שארעו בו.שתי ביום זה, עקב שנהגו להתענות 
 יתא ירת אורידא גז

לשון הראשונה היתה ביום ט' תמוז שנת ד', ונצטט 
נו זה לזכר על כתב" :(סימן רסג) )1'שבלי הלקט'ספר 

מה שאירע בימינו על רוב עונותינו אשר גרמו 
לנו, ונשרפה תורת אלקינו בשנת חמשת אלפים 
וד' שנים לבריאת עולם. ביום ששי פרשת "וזאת 
חקת התורה", כעשרים וארבעה קרונות מלאים 
 .)2ספרי תלמוד והלכות והגדות נשרפו בצרפת

הרבנים שהיו שם, שמענו שעשו שאילת חלום 
עת אם גזרה היא מאת הבורא, והשיבו להם לד

זאת חקת ', ופירושו ביום ו' )3'ודא גזירת אוריתא'
ומאותו היום ואילך קבעוהו  , היא הגזירה.'התורה

היחידים עליהם להתענות בכל שנה ושנה, ביום 
ששי של פרשת זאת חקת התורה, ולא קבעוהו 

. תהא אפרה, עלינו לכפרה. כעולה )4לימי החודש
קדה, וערבה לבני יהודה. כמנחה הקריבה על מו

כהלכתה, כן תעלה אזכרתה. ויקיים הקל בנו קרא 
וערבה לה' מנחת יהודה וירושלים כימי "דכתיב 

 ."עולם וכשנים קדמוניות
 לותיי קהתש חורבן

וגם בשנת ת"ח נחרבו " עוד כותב המגן אברהם:
שני קהילות גדולות באותו היום, כמו שכתוב 

היה זה בימי  ."על השפתי כהןבסליחות שחבר ב
לפרשת חקת, ו' , ו' תמוז, יום )7גזירות ת"ח ות"ט

נשלמה טבח קהילת טולטשין על ידי הקוזקים ימ"ש, 
 וכן נטבחו יהודי קהילת הומל הי"ד.

 
 לרבי צדקיה בן אברהם הרופא, שחי באותה תקופה. )1
הגזירה נגזרה על ידי כמרים נוצריים, בטענה שהתלמוד  )2

 חקת זאתהתרגום של " )3דברי גידוף על הנצרות.  מלאה
'. והראו להם בתוספת ו' אוריתא גזירת דא' :" היאהתורה

יום ו' פרשת ל נגזרה'ודא', לרמז שהגזירה על התורה  -
יום הכיון שהראו להם מן השמים על  )4 חקת, כדלהלן.

 .260ראה גליון  )5 שבוע.ב



 

 

שהיה  –חטא העגל  לזהו כפרה ע ַהּתֹוָרה.זֹאת ֻחַּקת 
ת כחוקה מתוך אמונה מצו ֹ שמקיימיםחסרון באמונה, 

 )אווארקיצחק מ(ר'  תמימה אף כשלא מבינים הטעם.
 

מי שמחזיק  ֲאֶׁשר ֵאין ָּבּה מּום ֲאֶׁשר א ָעָלה ָעֶליָה עֹל.
בוודאי עצמו לצדיק שתיקן הכל ו

 (עבודת ישראל) מלכות שמים.  עדיין  
 

כדי לקבל תורה מרבו  ְוָלַקח ֵאזֹוב ְוָטַבל ַּבַּמִים ִאיׁש ָטהֹור.
כאשר  - צריך להיות שפל בדעתו כאזוב. 

הוא התורה, של  יהיה בעצמו כאזוב אז 
 (תפארת שלמה) הוא הצדיק. 

 
 אדם .ל ְּכִלי ָפתּוַח ֲאֶׁשר ֵאין ָצִמיד ָּפִתיל ָעָליו ָטֵמא הּואְוכָ 

לשמור ממה ואשר פיו 
עלול הוא  שמכניס אליה ומה שמוציא ממנה, 

 (ש"ך על התורה) לטמא את נפשו.
 

מרן אה שאמר המוכיח מפולנ ִּתָּבֶנה ְוִתּכֹוֵנן ִעיר ִסיחֹון.
על ידי התקשרותו בתורה נברא לו מלאך  'בית יוסף'ה

שאפשר לבנות  – שלמד עמו תורה, וזהו 
  )לשון עירין קדישין(מלאך  – ולהעמיד לעצמו 

 (דגל מחנה אפרים) השיחה בתורה.ידי על  –

   

 את התורה צריך ללמוד בקול
ה ה' ֵלאֹמר.זֹ  ר ִצּוָ ת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ קוּ  את ֻחּקַ ְקּדְ  ּדִ

י ָפְרׁשִ ַע ה מַ  םַהּמְ ְכּתָ ם ַהּטַ ּנִ  'הַהּתֹוָר ת ֻחקַּ 'ב ׁשֶ
ָר ת ֻחקַּ 'ב ִלְכּתֹ  ָצִריךְ ה ָהיָ ה ִלְכאֹוָר   ָצִריךְ ד עוֹ . 'הַהּפָ
ָלהה ָלּמָ ן ְלָהִבי בַ  ִנְכּפְ בָ י ֲהֵר  'רֵלאמֹ ת 'ּתֵ תוּ ר ּכְ ב ּכָ

אמֹ 'ה ְלַמְעלָ  ה ּלֵ ר ה' ֶאל ֹמׁשֶ ר ֶאְפשָׁ א ֶאלָּ . 'רַוְיַדּבֵ
ֻסּפָ י ּפִ ל עַ  ְלָפֵרשׁ  ָמָר ר ַהּמְ ּגְ רּוְריָ ל עַ א ּבַ י ַרּבִ ת ֵאשֶׁ ה ּבְ
ָרֲאָת ר ֵמִאי ְלִמיה ׁשֶ ּלֹומֵ ד ֶאחָ ד ּתַ ַלַחשׁ ד ׁשֶ  הטָ עֲ בָּ , ּבְ

תוּ י ֲהֵר  לוֹ ה ְוָאְמָר  ּבוֹ  ֻמָר ב "ּכָ ם ִא  –ה" ֲערּוָכה ַבּכֹל ּוׁשְ
ְרמַ ה ֲערּוכָ  ךָ ם ֵאָבִרי"ח ּבִ ּלְ  (שלומד בקול ובהתלהבות) ׁשֶ

ֶר  ּמֶ ּתַ ֶר  ֵאיָנהּ ו ָלאם ְוִא  תִמׁשְ ּמֶ ּתַ ז ָרמַ ר ֲאשֶׁ ה ְוזֶ . תִמׁשְ
תוּ  ָלנוּ  ד ִלּמוּ ק חֹ ה זֶ  –ה" ַהּתֹוָר ת ֻחקַּ ת ֹזאב "ַהּכָ

ְהיֶ " ה ה'ִצוָּ ר ֲאשֶׁ ה "ַהּתֹוָר  יִּ ְלמַ  –ר" ֵלאמֹ " הׁשֶ יִּ ד ׁשֶ
קוֹ ה ֲאִמיָר בַּ  ְלִחישָׁ א ְולֹ ל ּבְ  ה.ּבִ

 )הרה"ק מנחם מענדל מלינסק( 

 

מ≈  ו… ּׁ̆ יר ַ‰ ƒיך¿ ו ּפ ƒ ׁ̆ ס∆ ב ַר  ַממ¿  „ח∆

ם ְרּתֶ ַלע ְלֵעיֵניֶהם ְוָנַתן ֵמיָמיו ְוִדּבַ  .ֶאל ַהּסֶ
ל ְּבכָ רמזים ּדֹוֶרֶׁשת א ֶׁשִהיא ַּבְּגָמרָ  ָמִצינּו

שיש בה ָלה ֶׁשִהיא ְּכפּופ' ָהאֹות ל ְועַ  ,ָהאֹוִתּיֹות
ֶּפה ָסתּום ּוֶפה פשוטה, שיש  ף'וְ כפופה  פ'

א . ָפתּוחַ  ְוָהֶרֶמז ָּבֶזה ְׁשִמי ֶׁשּסֹוֵתם ִּפיו ִמַּמה ֶׁש
ִיְהֶיה ִּפיו ָפתּוַח ְלַבֵּקׁש ִמן ַהָּׁשַמִים , ָצִרי ְלַדֵּבר
ּוִמן ַהָּׁשַמִים ִיְפְּתחּו לֹו ֶׁשַפע ַרב טּוב , ָּכל ְצָרָכיו
ְוָחס , ְמִׁשי ָּכל ַהּטֹובֹות ְוַהְיׁשּועֹותְלהַ , ּוְקֻדָּׁשה

ְּבִגיַמְטִרָּיא  ֶסַלעְוֶזה ָהֶרֶמז ּבְ . ְוָׁשלֹום ַּגם ְלֵהֶפ
 ְוֶזהּו, ֶּפה ָסתּום ּוֶפה ָפתּוחַ  -פ' ְׁשֵני ְּפָעִמים 

ְרּתֶ  לַ ל אֶ ם ְוִדּבַ  ִּדּבּורוֹ ר ִיְׁשֹמר ֶׁשַּכֲאׁשֶ  עַהּסֶ
 'ַמִים', ְוָנַתן ֵמיָמיוָאז , ִריֶׁשּצָ ן ֵהיכָ ו ִּפים ִלְסּתֹ 

  ִּדּבּורוֹ י ְידֵ ל עַ ֶׁשַּיְמִׁשי , הּוא ְּבִחיַנת ֶחֶסד
 .ְּבִחיַנת ֶחֶסד ְוַרב טּוב

 

: לפי שהשטן ואומות וברש"י. הַהּתֹוָר ת ֻחַּק ת זֹא
העולם מונין את ישראל לומר מה המצוה הזאת 

כתב בה חוקה לומר ומה טעם יש בה, לפיכך 
 גזירה היא מלפני ואין לך רשות להרהר אחריה.

לעולם ' :רש"יכתב  .הְוִיְקחּו ֵאֶלי ָפָרה ֲאֻדָּמ  ולהלן
'. היא נקראת על שמך פרה שעשה משה במדבר

למה נקראת המצוה 'חוקה', ידועה הקושיא הנה 
הרי רש"י מביא את טעמו של רבי משה הדרשן 

עגל. אך באמת טעם שהיא באה לכפר על חטא ה
זה שייך לכל ישראל, שהם היה להם חלק באותו 
מעשה, אבל אצל משה רבנו הרי לא שייך טעם 
זה כי הרי לא היה שם, אם כן מוכרח שעיקר טעם 
המצוה אינו ידוע. לכן כאשר השטן ואומות 
העולם ימנו את ישראל לומר מה המצוה הזאת 
ו ומה טעם יש בה, כדי להזכיר להם חטאם, יענ

ויאמרו כי חוקה היא, שהרי היא נקראת על שם 
 משה שלא היה לו חלק בחטא.

 )מבעלזאיהושע הגה"ק רבי הר״י מ( 



 

 

כתוב במדרש   .תְוָלְקחּו ַלָּטֵמא ֵמֲעַפר ְׂשֵרַפת ַהַחָּטא
, חפץ' דברי למצוא קהלת 'בקש: על הפסוק

 קול יצאה בת, כמשה להיותהמלך שלמה  שבקש
את יש לבאר  .אמת' דברי יושר 'וכתוב ואמרה

דברי המדרש, שהרי למשה נתגלה טעמה של 
 פרה טעם גם הוא לידעשלמה היה רוצה פרה, ו

רמז בתורה שלמה מצא הנה ו .רבנו משהכאדומה 
טמא ל' ולקחו"בפסוק שלמשה נגלה טעם הפרה 

ראשי תבות שהוא חטאת" ה' ריפתש' עפרמ'
כי גם שמו הוא שלמה, קהלת על זה טען ו, למשה

על . שלמהגם הוא מרומז כאן כי זה הראשי תבות 
דברי אמת',  יושר בת קול ואמרה 'וכתוב היצאזה 

ששמו של משה מרומז ביושר כסדרה, מה שאין 
 כן השם שלמה אינו ביושר.

 )בשם רבני אשכנז החיד"אהגה"ק ל פני דוד( 

ָּבָעם ֵאת ַוְיַׁשַּלח ה' ל. ְוַנְפֵׁשנּו ָקָצה ַּבֶּלֶחם ַהְּקֵק 
 הלכויש לתמוה, ארבעים שנה  ם.ַהְּנָחִׁשים ַהְּׂשָרִפי

עכשיו לפני א דוק, ואכלו את המןבמדבר ו
נתעוררו להתלונן ישראל שעמדו ליכנס לארץ 

עליה. גם יש להבין מדוע נענשו דוקא בנחשים 
השרפים. אמנם בתחילת הארבעים שנה טענו 
"בלתי אל המן עינינו", כי אף שהיה במן כל מיני 

ת לא ראו בעיניהם צורת מאכל, טעמים, בכל זא
לכן אמרו בלתי אל המן 'עינינו'. אבל כל הדור 
ההוא מת במדבר, והדור הזה חיו במדבר ולא 

טעמו הכירו צורת פרי או מאכל, לכן הסתפקו ב
עתה  בלמן ולא התאוו לדברים אחרים. אשל ה

בבואם בסמיכות לארצות נושבות וראו שם כל 
לו מיני מאכלים התחילו להתאוות אליהם, והח

מדה ב להתלונן על המן. ולכן נענשו בנחשים
הלכו שארבעים שנה הרי באותם כנגד מדה, כי 

עלה על לא  ,ועקרב"ף נחש שר"מקום במדבר 
להזיק כי הענן יכולים דעתם כי נחשים ושרפים 

רמז להם הקב"ה שלא רק ובזה שמר עליהם, 
רות ישיש כל מיני פזה נתגלה לכם  'חידוש'

ומאכלים נאים שהם תאוה לעינים, אלא עוד 
לה לכם שהנחשים בטבעם מזיקים יתג 'חידוש'

הם, והקב"ה שמר עליכם מהם ארבעים שנה.
 (חתם סופר) 

ישבו פעם חבורת מתנגדים בעיר וואלוז'ין ושוחחו 
על ההבדל שיש בין החסידישע רעביס לראשי 

יושבים בבתים הרעביס חיים ברחבות, שהישיבות, 
, ואילו ראשי הישיבות לבושים בגדי פארמכובדים ו

שם הנצי"ב לומדים תורה מתוך הדחק. ישב 
אין זה דבר חדש, דהנה אנו מוואלוז'ין ואמר להם: 

רואים שאהרן הכהן שהיה עמוד העבודה היה לבוש 
משה רבינו עמוד התורה בבגדי פאר וכבוד, ואילו 

לא מצינו בתורה שהיה לו ו ַקח ֶאת ַהַּמֶּטהנאמר 
 לו...מהמטה שיותר נכסים 

 מ

עלה פעם אל ף אב"ד סלאנים גאן רבי אייזיל חריה
, הלה היה צדקההתרימו לצרכי עשיר אחד בעירו ל

ה רבה היה צריך בודוע ,קמצנותהדת יבמג מופל
וף סוף סעד שולדבר על ליבו יע להשקרבי אייזיל 

יצא משם אמר ר שאלמשוך ממנו מעות. כליח צה
ליצה: בואו וראו כמה גדול כוחי למלויו במרבי אייזיל 

... עַוַּי ֶאת ַהֶּסלַ נאמר משה בו ממשה רבנו, שאיל
עות הצלחתי להוציא מ, ואילו אני םַמיִ  ַוֵּיְצאּו

 מסלע...

 מ

 מלומד רבי ישראל מרוזין היה גוי אחד הרה"ק בימי
 וכאשר, ובמפרשיהם ך"בתנ םג בקי היהש גדול
 אמר אלך, לו על גודל חכמת הרוזינער נודע

אותו על מה שכתוב  ושאל בא, טיבו על ואעמוד
 ופירש רש"י ִיְׂשָרֵאל ָבא ִּכי ... ַהְּכַנֲעִני ַוִּיְׁשַמע

ושאל . ענני הכבוד''שמע שמת אהרן ונסתלקו 
כיצד ניתן להסביר דרך המחקר שבזכות אהרן היו 

 שאמרו מה ידוע הרוזינער לו אמר. ענני הכבוד
 אדים תמיד עולים האדם שמגוף המחקר חכמי
 יתחברו אם והנה, פיו ומהבל החוטם מנקבי דקים

 יתערבו אז, זה את זה האוהבים אדם בני שני
 ביניהם יןשא אנשים יתחברו ואם, יחדיו האדים
 ולא לבדו אחד כל עולים האדים הרי, אהבה

 שלום אוהב היה הכהן אהרן והנה. יחד יתערבו
, ישראל כל בין וריעות אהבה והמשיך שלום ורודף

, יחד מתערבים ישראל כל של האדים היו ממילא
 . העננים אלו נתהוו שלהם והאדים ומההבל



 

 

 ם ַהַחִּייץ ֵע 
 "אִזיַע  לִויָטאם ַחִּייּתֹוְלדֹות ַחָּייו ֶׁשל ַרֵּבנּו 

ה ָהיָ ם ָחַזר ַרֵּבנּו ִמַּדֶּמֶׂשק ִלְצַפת, ָׁש שמ"ו ִּבְׁשַנת 
ְּבכ' ֱאלּול ְׁשַנת ש"ן ִנְסַמ ַעל ה. ָׁשנָ ם ְלֶעְׂשִריב ָקרֹו

, ְּבכַֹח 1ְיֵדי ַרּבֹו ָהַאְלִׁשי ַהָּקדֹוׁש ִּבְסִמיַכת ֲחָכִמים
ְּסִמיָכה ֲאֶׁשר ִנְסַמ הּוא ֵמַרּבֹו ָמָרן ַרִּבי יֹוֵסף ַה 

 ם.ִלירּוָׁשַליִ ב ׁשּו ָהַל"ד שנת ִּבְׁשנַ  2ָקארֹו.
ן ְלַכֵה ה ִנְתַמּנָ ם ָׁש ק, ְלַדֶּמֶׂש ר ָעַב  ָּכר ַאַח ה ָׁשנָ 
 .א)יָ ילְ יִצ (=ִס ן ָהִאיְסִקֵליית ֲעַד ל ֶׁש  ְּכַרָּבּה

 יםֵּבאֵהיֶהם ָעָׂשה ְׁשָפִט 
ְּבַדֶּמֶׂשק ָנכֹוָנה ְלַרֵּבנּו ִּתּקּון נֹוָסף. ָמקֹום ָהָיה ָׁשם 

ֶׁשָהָיה ְמקֹום ֻטְמָאה ּוְקִלּפֹות,  3ַהִּנְקָרא 'ֵּבית ִרּמֹון'

                                                      
ק ְועֹוֵס ן ִּדית ְּבֵביב יֹוֵׁש ה ֶׁשָהיָ ר לֹוַמ ר ִמְסַּתּבֵ  ַרּבֹו ֶׁשִהְסִמיכּוה ִמּזֶ  1

 .ְלָכר ְמקֹוי ָמָצאִת א ה ַעָּת ת ֵע לְ  ַאת, ְּבַרָּבנּו
ף (חו"מ יֹוֵס י ִּבְרּכֵ  ְּבִסְפרֹון ְוכֵ , ַהְּגדֹוִלים' ְּב'ֵׁשם"א ַהִחיָד ב ָּכַת ן ּכֵ  2

סק"ז), ְוָכַתב ָׁשם ֶׁשהּוא ָרָאה ֶאת ְּכָתב ַהְּסִמיָכה ְּבֶעֶצם  סי' א
.ְּכָתב ַיד ָקְדׁשֹו ֶׁשל ַמֲהַר"ם ַאְלֵׁשי 

ה ָהיָ ם ָׁש ה ָזָר ה ֲעבֹוָד ת ֵּביה ֶׁשָהיָ ם (ב ה, יט), ְמָלִכיר ְּבֵספֶ ר ִנְזּכָ  3
 ִעְנָיָנּה ְּבסֹופֹום' ַחִּייץ ֵע ר 'ְּבֵספֶ ד עֹוה ּוְרֵא ם. ֲאָר  ֶמֶלה ִמְׁשַּתֲחוֶ 

 ן.ִרּמֹות ֵּבית ְקִלּפַ ל ֶׁש 
 ַהִּסּפּור מּוָבא ְּב'ַׁשֲעֵרי ְירּוָׁשַלִים' (לרבי משה ריישער שער י), 4

ם הּוא ּכֹוֵתב ֶׁשַרֵּבנּו ִנְׁשַלח ַעל ְיֵדי ַרּבֹו ִּבְהיֹותֹו עֹוד ְּבַחִּיים ְוָׁש 
ּתֹוֵאם ֶזה ֵאין ַא מֹותֹו. יֹום ַעד ְּבַדֶּמֶׂשק ָאז ִנְׁשָאר ְוַרֵּבנּו ִחּיּותֹו,

ֶאת ֶׁשהּוְבאּו ִּבְמקֹורֹות ֲאֵחִרים, ֶׁשַרֵּבנּו ָלַמד ֵאֶצל ַרּבֹו ַעד יֹום 
ּוִבְצַפת.ְּפ ִּבירּוָׁשַלִים ֶׁשָהָיה ְלֵעיל ֶׁשהּוְבאּו ַהְּמקֹורֹות ְוֵכן ִטיָרתֹו,

י ִּבְגֵד ר 'ְּבֵספֶ  ָמָצאנּום, ַהְּפָרִטיל ּכָ י ְּבלִ  ַאה זֶ ן ְלִעְניָ ם ֻמְקָּד ר ְמקֹו
ף ְּבסֹוא (נפטר בשנת תקכ"ו), ְרָּב'ֶג"ד ֲאַּב ץ ֶּפֶר ן ַאֲהרֹי ְלַרִּבן' ַאֲהרֹ

ְוָכל ִמי ֶׁשָהָיה עֹוֵבר ָׁשם ָהְיָתה ִנְכֶנֶסת ּבֹו רּוַח ְׁשטּות, 
  ַעד ֶׁשָהָיה ֻמְכָרח ְלִהְׁשַּתֵּמד רח"ל.

ה ָהְיָתה ָׁשם, ֶׁשַהֶּדֶר ְלֵבית ַהְּקָברֹות ָעַבר עֹוד ָצָר 
ֶּדֶר ָׁשם, ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשָהיּו מֹוִליִכים ִנְפָטר ֶּדֶר ָׁשם, 

 ָהָיה ַהֵּמת ִנְמָׁש ֵמָהָארֹון ַעל ְיֵדי ּכַֹח ַהֻּטְמָאה.
ָלֶהם ֶׁשַּבַּפַעם  ָּבאּו ְוִהִּגידּו ֶאת ָצָרָתם ְלַרֵּבנּו, ָאַמר

ָּבָאה ַּכֲאֶׁשר ִּתְהֶיה ַהְלָוָיה, ָיבֹואּו ְויֹוִדיעּו לֹו. ַוְיִהי ַה 
ַהּיֹום ָּבאּו ֶאל ַרֵּבנּו ְלַהִּגיד ִּכי ֵמת ָׁשם ֶאָחד ֵמַהָּקָהל, 
ֵיֵצא ַרֵּבנּו ְלַלּוֹותֹו, ַּכֲאֶׁשר ִהִּגיַע ְלמּול אֹותֹו ָמקֹום 

ִּכי ַעְכָׁשו ֵהם ֻטְמָאה, ִהְתִחילּו נֹוְׂשֵאי ָהָארֹון ִלְצעֹק 
ַמְרִּגיִׁשים ִּכי ֻהַּקל ָהָארֹון, ּוְבַוַּדאי ַעְכָׁשו ִנְמַׁש ׁשּוב 

 ַהֵּמת.
ָאַמר ָלֶהם ַרֵּבנּו ִעְמדּו ַעל ְמקֹוְמֶכם, ְוַרֵּבנּו ִנְכַנס 
ֶאל ֵּבית ַהֻּטְמָאה ְוִיְתַמְהֵמַּה ָׁשם ְמַעט, ַאַחר ָּכ ָיָצא 

ֵאי ָהָארֹון ֶׁשָּכל ֶאָחד ֵמֶהם ֵיֵל ְוָאַמר ְלַאְרָּבָעה נֹוְׂש 
ְלִפָּנה ַאֶחֶרת, ְוָנַתן ָלֶהם ֵׁשמֹות קֶֹדׁש ְלַכּוֵן ָּבֶהם, 

 ְוִהְזִהיָרם ֶׁשֹּלא ִיָּבֲהלּו ְוא ִיְפֲחדּו ִמּׁשּום ָּדָבר.
ָהְלכּו ָהַאְרָּבָעה ְוָעׂשּו ְּכִצּוּוי ַרֵּבנּו, ְּבֶאְמַצע 

יֹוְצִאים ִמֵּבית ֲהִליָכָתם ָראּו ֶׁשַהְרֵּב  ה ְּכָלִבים ְׁשחֹוִרים
ִרּמֹון, ְוָרִצים ְלָקְרָאם ִּבְצָעקֹות ּוְנִביחֹות ָרמֹות, 
ְועֹוְמִדים ְלָקְרָעם ִלְגָזִרים. ִחיל ּוְרָעָדה ָנַפל ֲעֵליֶהם 
ַא ֵהם ִהְתַחְּזקּו ְּכִמְצַות ַרֵּבנּו ְוִהְמִׁשיכּו ְלַכּוֵן ַּבֵּׁשמֹות 

ָּמַסר ָלֶהם, ַעד ֶׁשָּמָצא ָּכל ֶאָחד ְלָפָניו ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁש 
 ֲחִתיָכה ֵמַהֵּמת.

ָלְקחּו ָהֲאָנִׁשים ֶאת ֶחְלֵקי ַהֵּמת ְוָׂשמּו ָּבָארֹון, ַרֵּבנּו 
ָאַמר ַקִּדיׁש ְוִהְמִׁשי ְלַלּוֹותֹו ַעד ַהְּקבּוָרה. ֵמאֹותֹו יֹום 

 .4ֵּבית ֻטְמָאה ָוָהְלָאה ׁשּוב א ָיְדעּו ׁשּום ָצָרה ֵמאֹותֹו
ַּגם ִצּוָה ַרֵּבנּו ִּכי ְלַאַחר ְּפִטיָרתֹו ִיְקְּברּו אֹותֹו מּול 

 .5ֵּבית ִרּמֹון, ְּכֵדי ְלַבֵּטל אֹוָתּה ְקִליָפה ְלַגְמֵרי

ƒ̇ י ָיַמ ל כָּ ": ְלׁשֹונֹוה ְוזֶ ר ַהֵּסֶפ  י ƒי ָ‰י ∆ ּׁ̆ ַ̃ ¿̇ ƒחל ַע ‰ מ  וּ "ָ‰ר¿
ָ‰ַלך¿ "‰ זל‰ ∆ ׁ̆  ∆ׂ̆ ַ„ּמ∆ יַר ר ַ‡ַח ˜ ל¿ ƒט ָ "‰ זל‰"י ָ‰ֲ‡רƒ ˙ ּפ¿ ׁ̆ ם ו¿
ָט  פ¿ ƒיך¿ ר, נ ָל‡ו…  ‡≈ ּבו…  מ¿ ƒל ‡ ≈̂ ר∆ ˙ ָל ∆‡ ָר‡≈ ı מ≈ ¿ׂ̆ ƒָל„וּ ל י חוּ ר ו¿ ı ּב¿
ָט „ ַע ı ָלָ‡ר∆  פ¿ ƒּנ ∆ ָ ר ׁ̆ ƒ̇ „ ַע ם. ׁ̆ י ƒ‡ָר ∆ ̆∆ ם ‰"ר ַלָחכָ י ׁ̆ ‰ מ…
ל ַּבַע ל (ִיְׂשָרֵא י ַרִּב ל ֶׁש  ְּבנֹוה ַעּזָ "ד ַלֲאַּב ה ַהַּכּוָנָ י אּולַ [ ‡‡ָר 'ַנ‡‚ַ 
י ִמּגּוֵר ה ָהיָ ב') טֹוח ֶלַק ל 'ַּבַע ( המֶֹׁש י ַרִּב  ֶׁשְּזֵקנֹון') ִרּבֹו ָקּהר 'ַהֶּזֶמ 
י"י] ָהֲאִר  ƒּ̇ ַ‡ל¿ ¿ ׁ̆ י‰, ז∆ ל ַע ו ּו ƒ ׁ̆ ≈‰ נָ ב ו¿ ַכּוָ ּב¿ ∆ ˆּויָ ‰ ׁ̆ ָׂ̆  ‰ר¿ ‰, ז∆ ‰ ָע
 ƒפ ּפַ י ל¿ ƒל ¿ּ̃ ∆ י˙ ׁ̆ ּמו… ˙ ּב≈ ƒן ר ∆ ׁ̆ יר ֲ‡ ƒ‰ ‡ …ם ַ‰ּיו ∆ׂ̆ ַ„ּמ∆ ַח ˜ ּב¿ ַּ̇ ˙

יָ  ָח ן ַמע¿ וּ „ ‡∆ ּׁ̆ ∆ ˜ ּבַ ׂ̆∆ ל ׁ̆ ּמ∆ ָר ˜ ּ„ַ ּב¿ ַ‚ּ ¿̇ ƒנ ‰ ≈̇ יו… ‰וּ ר, ּב¿  ָ‰ַלך¿ ‡ ו¿
 ָ יַע ם ׁ̆ ƒנ ַ‰כ¿ ּ‰  ל¿ ָ̇ י ‡ו… ָ̇ נו… ַכּוָ ָלז∆ ו, ּב¿ ָט ‰ ו¿ פ¿ ƒר נ ָ יַע ם ׁ̆ ƒנ ַ‰כ¿  ל¿

‰ּ ָ̇ ּל…‡ו… ∆ ר≈‡ ׁ̆ ט¿ ַ̃ ‡„ ַע ‚. י¿ ָבָרין ּכָ ַמו ּ„¿ ָ ּׁ̆ ∆ ין מƒ ע ׁ̆ ƒם ַ‰ֲחָכמ
 ∆ ר∆ ל ׁ̆ ∆‡ ı ≈‡ָר ¿ׂ̆ ƒל ˙וב"ב".י 
ק ְּבַדֶּמֶׂשַרֵּבנּות ְקבּוַרן ִעְנַיי ּכִ א מּוָב 'י ַּפאַלאִג"ח הגרם ְּבֵׁש5

 אֹוָתּהל ְלַבֵּט ר ְּפעֹות ֵּביל מּו ַרֵּבנּוה מֶֹׁש ת ְקבּוַר ן ְּכִעְניַ ה ָהְיָת 
ה.ְקִלָּפ
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 "ויקחו אליך פרה אדומה תמימה" (יט, ב)

ביוצרות לשבת פרה אומרים "לטהר טמאים לטמא טהורים 
 באומר קדוש".

יש לפרש עפ"י הידוע שהאחים הק' הצדיקים הרבי ר' אלימלך 
להחזיר בתשובה אדם שנכשל והרבי ר' זושא זי"ע נהגו כשרצו 

בחטא, היו מזכירים עוונותיו של אותו אדם על עצמם, והאיש 
כששמע את הדברים הבין ונזכר שהוא עצמו עשה אלו העבירות 

 וחזר בתשובה.
ויש לפרש לפי"ז 'לטהר טמאים' כשרוצה הצדיק לטהר טמאים 
ולהחזיר את החוטאים בתשובה, 'לטמא טהורים' עליו לטמא 

יאמר על עצמו שהוא אינו טהור ושטימא את עצמו הטהורים ש
עם אותם עבירות שההוא עשה וכך ישמע החוטא ויבין ושב 
ורפא לו, אבל זה רק 'באומר קדוש' כשהמוכיח הוא אדם קדוש 
שלא נכשל באלו הדברים כי אם גם הוא נכשל באלו לא יקח 

 (פניני יחזקאל) השומע אל ליבו שמתכון אליו.
 

 "זאת התורה אדם כי ימות באהל" (יט, יד)
אמר רבי שמעון בן לקיש: אין דברי תורה מתקיימין אלא במי 
שממית עצמו עליהם שנאמר "זאת התורה אדם כי ימות באהל" 

 (גיטין נז:).
התגורר סיפר הגאון רבי ניסים יגן זצ"ל: בהיותו אברך צעיר 

בשכונת בית וגן, ובאחד הימים שוחח עם כמה בחורים על 
 התמדה בתורה.

סמוך אליהם עמד יהודי צדיק, שברח מרוסיה, כששמע את 
שיחתם, התערב ואמר: "אתם מדברים על דבקות והתמדה 

 בתורה? אין לכם ולו שמץ של מושג בענין זה...
בה, וחזר הוא המשיך וסיפר כי בהיותו ילד הוא למד תורה בישי

בפסח ובסוכות. הנסיעות היו  –הביתה רק פעם בחצי שנה 
אבל כל אחד  –המשיך הזקן בסיפורו  –ארוכות ומיגעות מאוד 

מאתנו אחז באושר את המכתב יקר הערך, שאותו שלח הרב 
לאבא, ובו סיכום התקדמות הילד למשך מחצית השנה שחלפה, 

 בדומה לתעודה, המקובלת בימינו.
ידה היתה לצאת ביום ראשון בשעה שש בבוקר, הרכבת שלי עת

 –והיא הייתה יוצאת רק אחת לשבוע. אילו הייתי מפסיד אותה 
לא יכולתי לבוא עוד הביתה לפסח, משום שביום ראשון הבא 
כבר חל החג. במוצאי שבת ניגשתי לבית הרב כדי להפרד. 
נקשתי זמן רב על דלת הבית, אולם היא לא נפתחה. הצצתי 

הבחנתי כי הרב עומד ליד הסטנדר ולומד מתוך הגמרא, פנימה, ו
התקרבתי עוד פסיעה אחת או שתים ובחשש מה אמרתי: רבי, 
יש לי מחר רכבת, בשעה שש בבוקר, אולי אפשר לקבל את 
המכתב לאבא כבר עכשיו? הרב הרים את עיניו הקדושות מן 
הגמרא ואמר לי: סלח לי, בני אך במוצאי שבת אינני נוהג 

 ...לכתוב
לא ידעתי את נפשי, והרב, 
שראה את מבוכתי אמר לי: 
אל דאגה, בוא אלי מחר, 
בחמש לפנות בוקר, ואז 

 אכתוב לך את המכתב...

חזרתי לחדרי, הייתי שרוי במתח, כל הלילה לא הצלחתי להרדם, 
חשבתי לעצמי מה יהיה אם לא אצליח להתעורר בזמן? מה יהיה 

ים על השעה חמש, אם אפסיד את הרכבת? כשהראו המחוג
אולם היא לא  –מיהרתי לבית הרב, נקשתי על הדלת שוב ושוב 

 נפתחה.
שוב העזתי להכנס פנימה צעד אחר צעד. מיד ראיתי את הרב, 
עומד בפינה הקבועה עם הגמרא. הבנתי שככל הנראה הוא כבר 
הספיק לישון וגם לקום. ניגשתי ואמרתי: רבי אני צריך לנסוע... 

יניו הקדושות וכשמבט מתפלא בעיניו אמר לי: ורבי הרים את ע
"אמרתי לך לא לבוא במוצאי שבת, אמרתי כבר שאינני כותב 

 במוצאי שבת!"
ברגע הראשון לא הבנתי את דבריו, אך מיד התעשתתי ואמרתי: 
הרב, כעת כבר יום ראשון בבוקר. ומושגים חדשים אודות 
התמדה בתורה, אשר טשטשה את התחומים והסירה את 

ולותיהם הברורים של הבוקר והערב התחדשו לי באותה גב
 שעה... זוהי התמדה בתורה של הדורות הקודמים!

 הרב יגן הזקן סיים את סיפורו, והותיר אותנו נפעמים.
  (אמונה שלמה)

 

כי ימות באוהל כל הבא אל "זאת התורה אדם 
 האהל וכל אשר באהל" (יט, יד) 

אמר רבי יוחנן משום רשב"י כל ת"ח שאומרים דבר שמועה מפיו 
 בעוה"ז שפתותיו דובבות בקבר (בכורות לא ב).

בספר "בכור שור" (מגילה טו.) כתב: חשיבות ותועלת גדולה יש 
עצמו לו בזה כשפתותיו דובבות בקבר, דנחשב לו כאילו לומד ב

 והולך ממדריגה למדריגה ומתעלה עוד על ידי זה. 
בשמו של בעל "פנים מאירות" יש לבאר את הכתוב כאן, "זאת 

אפילו  -זאת היא מעלתה של התורה, "אדם כי ימות"  -התורה" 
עדיין נמצא באוהלה של תורה,  -שימות האדם, הוא "באוהל" 

 ר. דעל ידי שאומרים שמועה מפיו שפתותיו דובבות בקב
ויש להוסיף לפרש את המשך הפסוק, דהנה בחז"ל מוכח שגם 
האומר בשם חכם שאמר בשם אחר והאחד מאחר כולם 
שפתותיהם דובבות בקבר, וזהו הריבוי "כל אשר באוהל" היינו 
כל מי שנאמרה השמועה בשמו, אפילו אינו בעל השמועה, 

 שפתותיו דובבות בקבר. 
משמו את השמועה אין לו ועוד בא לרבות אפילו אם זה שאמרו 

מעשים טובים ג"כ זוכה ושפתותיו דובבות בקבר, וזה הרמז "כל 
הבא אל האהל" בין יש לו מעשים טובים ובין אין לו, זוכה להיות 

  באהלה של תורה.
 (הגה"ק החיד"א זי"ע)

 

"ולקחו לטמא מעפר שרפת החטאת ונתן עליו 
מים חיים אל כלי" 

 (יט, יז) 
אמת' בשם הרה"ק ה'אמרי 

פתח הכתוב בלשון רבים 

 לעי"נ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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וסיים בלשון יחיד, ללמדנו שאע"פ ש'הבא ליטהר מסייעין אותו' 

שבעצמו יתייגע  -(שבת קד) עדיין על האדם להיות 'ונתן עליו' 
 כפי כוחו להגיע לתכלית השלימות הראויה כי זה כל האדם.

  (באר הפרשה)
 

"ותמת שם מרים ותקבר שם ולא היה לעדה 
 ב) -מים ויקהלו על משה ועל אהרן" (כ, א

פירש רש"י מכאן שכל ארבעים שנה היה להם [מים] בזכות 
מרים, [כיון שהמתינה למשה כשהושלך בתיבה, וכשמתה פסקו 

 המים]. 
הטעם שפסקו המים כשמתה מרים, בפשטות לומדים, כיון 

ברו המים ולא היו זכאים יותר שמתה נפסק הצינור שדרכו ע
 לנס. 

אמנם יש לבאר שהיה זה על צד העונש, לפי שלא הספידוה 
כראוי! כי במשה ואהרן נאמר ויבכו אותם בני ישראל, וכאן לא 

"ותמת שם ותקבר שם", במקום  -נאמר ויבכו אותה, אלא 
שמתה היתה קבורתה לאלתר ונשכחה כמת מלב. על כן נחסרו 

עו למפרע שהבאר היתה בזכותה ומה להם המים כדי שיד
  נחסרה להם.

 (כלי יקר)
 

 (כ, א) "ותמת שם מרים"
מסופר על הרה׳׳ק רבי אברהם מרדכי ה׳׳אמרי אמת" מגור 
זיע׳׳א שנפגש פעם עם רב אחד, ובשיחה ביניהם שאל הרב 

 לשלומו של של חסיד פלוני שנפטר ימים אחדים קודם לכן. 
לא רצה הרבי להיות איש בשורה רעה ואמר, הוא זקוק לרחמים 

 רבים. 
מיד לאחר שנפרד הרב מן הרבי ה׳׳אמרי אמת" נודע לו שאותו 

 חסיד כבר נפטר. 
חזר אל הרבי וטען, הכיצד אמר לי כבודו דבר שאינו אמת? ענה 
לו הרבי, גם המתים זקוקים לרחמים, וכי אין אנו אומרים שלוש 

 פעמים ביום מחיה מתים ברחמים רבים?
 

מים מן "ודברתם אל הסלע... והוצאת להם 
 הסלע" (כ, ח)

מעשה שסיפר הגאון רבי יוסף משאש זצ"ל, ששמע מפי הגאון 
רבי רפאל אלנקווא זצ"ל, כי פעם הגיע אל רבנו ה'אור החיים' 
הקדוש יהודי אחד מעשירי סאלי, ישועה שפורטש שמו, 
והתאונן על מקרה מצער אשר קרהו. לא מכבר רכש פרדס גדול 

קילין, כי היו בו באותו פרדס שני מישמעאלי, ושילם עליו טבין ות
מעיינות מים זכים ומתוקים והוא סבר שיתעשר מממכרם, אך 
בקושי חלפו חודשיים ימים ושני המעיינות יבשו ואין בהם 
לחלוחית. ביקש האיש את ברכת רבנו, כי תשוב הנביעה 

 למעיינות.
בינתיים, תוך כדי שהיה יושב במחיצת רבנו, נטל העשיר כד מים 

על השולחן, מזג לעצמו כוס מים ושתה לרוויה, אך על שעמד 

שתיית המים לצמאו לא בירך 'שהכל' וגם 'בורא נפשות' לא 
 אמר.

נענה רבינו ואמר: אכן נודע הדבר, כי מחמת שאינך מברך על 
שתיית המים, לא לפניה ולא לאחריה, אינך ראוי לברכת 

ברשות הישמעאלי, לא תבעו המים את המעיינות. כל עוד והיו 
עלבונם, אך כאשר זכו ובאו ברשותו של יהודי כשר, שמחו המים 
כי עומדת להתמלא משאלתם להיות קרובים למלכו של עולם, 
והלא מקרא מלא דיבר הכתוב 'ושאבתם מים בששון ממעייני 
הישועה', 'בששון' ראשי תיבות: ב'רכות ש'תיים, ש'הכל ו'בורא 

 זי יתקיים המשך הפסוק 'ממעייני הישועה'.נ'פשות, א
קיבל האיש על עצמו להקפיד לברך על המים, ואף את עצת 
רבינו קיבל להעמיד שומר שיפקח על כל יהודי השותה מן 
המעיין שיברך על המים לפני שתייתו ולאחריה. לאחר עשרים 

 וארבע שעות שבה נביעת המים במעיינות.
 (נר המערבי עמ' קמו)

 

"קח את המטה והקהל את העדה אתה ואהרן 
אחיך ודברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו 

 והוצאת להם מים מן הסלע" (כ, ח)
מביא רבינו האור החיים הקדוש, את דרשת חכמינו שכוונת ה' 

תורה לידו,  באומרו 'ודברתם אל הסלע' שידברו פרק של דברי
ועל ידי כך יוציא את מימיו, וכך לשונו: 'על ידי שישנה עליו פרק 
אחד של חיי עולם מפה קדוש, יעורר כוח שבדומם ומזה יתעורר 

 עליו מים'.
ומוסיף רבינו הקדוש לבאר, שבמטה של משה רבנו היה חקוק 
שם המפורש של הקדוש ברוך הוא, וזה נתן כוח במטה לעורר 

 ולהוציא מים.את כוח הדומם 
בזה מובן, מה היה גודל החטא במה שהכו על הסלע ולא דיברו 

 אליו, והרי התכלית היתה שיצא להם מים. 
אלא חפץ היה הקדוש ברוך הוא, שיתבוננו ישראל בכוח התורה 
שיוצא מפה קדוש, שיש לו  כוח לעורר דומם, ולכן כשהכו במטה 

הדבר בכוח שם כעס הקדוש ברוך הוא, כי בני ישראל יתלו את 
 המפורש החקוק עליו.

וידוע לשונו הקדושה של רבינו הקדוש בפרשת בשלח: 'התנה ה' 
על כל מעשה בראשית להיות כפופים לתורה ועמליה, ולעשות 

ברוך כל אשר יגזרו עליהם, וממשלתם עליהם כממשלת הבורא 
הוא. ולזה תמצא כמו כן בשמים, ובארץ, ובכוכבים, ובשמש, 
וירח, שלטו עליהם הצדיקים יחידים, ואין צריך לומר מרובים, 

 כאשר חקק ה' להם בעת הבריאה, והכל בכח התורה. 
 

 "ודברתם אל הסלע" (כ, ח)
דברים אלו אמרם הגאון רבי שלמה קלוגער זי׳׳ע בהספדו על 

היו דבריו: מנהג ישראל להתחיל את  החתם סופר זי׳׳ע, וכה
ההספד בדברי תורה. והביאור בזה, כי הקב׳׳ה אמר למשה עבדו 
'ודברתם אל הסלע' ואיתא במדרש (ילקו"ש במדבר כ, רמז 

שנה עליו פרק אחד  -תשס"ג) שאמר לו 'ודברתם אל הסלע 
והוא מוציא מים מן הסלע', הרי כשרצה לשבור האבן ולהוציא 
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עליו לומר דבר הלכה, כי הוא מסוגל להוציא מים  ממנו מים ציווה

מן האבן. וכן בדידן כשאנו רוצים לשבור לב האבן להוציא ממנו 
דמעות על אדם כשר, אומרים איזה דבר הלכה ויצאו המים  -מים 

 אף מאלו הנוכחים שליבם לב אבן.
וכיו׳׳ב לכל הרוצה שיקויים בו מקרא שכתוב (הושע יג ח) ואקרע 

וכל לעשות זאת על ידי שיקרא פרק אחד או הלכה סגור לבם י
 אחת...

כעין זה כתב הרה׳׳ק השפת אמת זי׳׳ע שבאם רואה אדם שליבו 
סתום לדברי תורה אזי הדרך לפתחה היא אך ורק על ידי לימוד 

 התורה הקדושה.
דברים  זי׳׳ע יוסף מספינקא בדומה לזה כתב הרה׳׳ק האמרי

ומה, לאחד הנכנס אל בית נפלאים ופתח פיו במשל למה הדבר ד
היין, ועז חפצו לטעום מעט מן האדום האדום הזה, אך אין לו כי 
אם כוס אחת שאינה נקיה, עד שנפשו קצה לשתות בזה הכוס, 
ואילו מים חיים לתת אל כלי ולשטוף את הכוס גם לא היה שם 

 בנמצא.
מה עושה האיש, הרי הוא לוקח מעט מהיין הרב המצוי מימינו 

ועם היין ירחץ את הכוס בכדי שיוכל לשתות הימנו יין  ומשמאלו,
 ולהתענג מפרי הגפן.

ממנו נלמד וכן נעשה גם ביינה של תורה, שאל יאמר האדם הן 
אני עץ יבש, אין בי לא תורה ולא מעשים, מלא אנוכי בעוונות עד 
שאיני יכול ללמוד את התורה הקדושה והטהורה. כי לא כך הם 

היעוצה היא שילמד האדם את חוקי  פני הדברים, אלא העצה
חורב ויעסוק בדברי תורה ביגיעה וזאת התורה אשר ילמד תנקה 
ותטהר את נפשו רוחו ונשמתו, עד אשר יגיע למדרגה הראויה 
לשתות מהיין הטוב בלימוד התורה ואף להשקות עם רב ללמוד 

 וללמד את תלמוד תורתך.
 

 נא המורים" (כ, י)"שמעו 
אחד מגדולי העסקנים ישב פעם בסעודת מצווה בגרמניה עם 

 הרפורמים מהרסי הדת וכיבדו אותו לזמן על הכוס. 
פתח ואמר: בדרך כלל אני מתחיל ב"מורי ורבותי נברך וכו", אבל 
היות ולכם איני יכול לקרוא "רבותי", אשתמש בלשונכם שאתם 

 ואומר "שמעו נא המורים...".  מכריזים על עצמכם כעל מורי דרך
 

 "שמעו נא המורים" (כ, י)
אמר ר' לוי יצחק, שדבר זה נחשב למשה לחטא. כשישראל 

 נמצאים בצרה, צריך לסייע להם ולא להוכיחם. 
אמנם אמרו בברכות "אם רואה אדם שיסורין באים עליו, 

 יפשפש במעשיו", "במעשיו" שלו אמרו, ולא חטאי אחרים. 
 

 (כ, יא)"ותשת העדה" 
שאלו פעם את הרה׳׳ק רבי נפתלי מראפשיץ זיע׳׳א, מפני מה 
שותים החסידים יי"ש? השיב להם כי הם מברכים "שהכל נהיה 
בדברו" אמרו לו, אי משום כך הם יכולים לשתות מים, שאף 

אשר יודעים עליהם מברכים שהכל, אמר להם הרבי, יהודים 
 "שהכל נהיה בדברו" של רבונו של עולם מגיע להם כוסית יי"ש.

 "יען לא האמנתם בי להקדישני" (כ, יב)
שהיכה את הסלע ולא דיבר, לכאורה קשה מדוע נענש משה על 

והלא מוכרח היה לעשות כן שהרי אמרו חז"ל שכל מה שעשה 
אברהם אבינו ע"ה למלאכים בעצמו שילם לו הקב"ה לבניו 
בעצמו, ומה שעשה על ידי שליח שילם הקב"ה על ידי שליח, 
אברהם אמר "יוקח נא מעט מים" ושילם הקב"ה לבניו ע"י שליח 

 ת בצור ויצא ממנו מים". משה רבינו, שנאמר "והכי -
אלא, שאמרו חז"ל שהשכינה היתה מדברת מתוך גרונו של 
משה, אם כן אילו היה משה מדבר אל הסלע לא היה הנס נעשה 
על ידי שליח, כי השכינה היא המדברת, וממילא היה צריך 

 להכות. 
אמנם חז"ל אמרו שכיון שבא לכלל כעס בא לכלל טעות, וזו 

בא לכלל כעס ואמר "שמעו נא המורים" היתה טעותו, שכיון ש
נסתלקה ממנו שכינה, כדאיתא בגמרא שכל הכועס שכינה 
מסתלקת ממנו, ואם כן כבר היה יכול לדבר אל הסלע, שהרי 
באותה שעה נסתלקה ממנה שכינה ולא היתה מדברת מתוך 

 (פתגמין קדישין) גרונו.
 

"ויבכו את אהרן שלשים יום כל בית ישראל" 
 (כ, כט)

סיפר הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א על בני זוג 
שלא חיו בשלום והגיעו עד לבית הדין, אך זכו שאחד הרבנים 

 זיר את השלום ביניהם. העוסקים בשלום בית נפגש עמהם והח
לאחר שהשלום שב לשכון בביתם נולד לזוג בן זכר, והם באו 
לשאול את הרב זילברשטיין האם לקרוא לתינוק על שם אותו 
רב צדיק שהשיב את השלום ביניהם או לקרוא לתינוק על של 
האבא. (יש לציין שחלק מעדות המזרח נוהגים לתת שם 

 האבא). לילדיהם על שם אביהם, בחייו של 
הרב הזכיר את המדרש על הפסוק "ויבכו את אהרן וכו' כל בית 
ישראל"  שכל אחד קרא לבנו הנולד לו על שם אהרן הכהן, מפני 
שהשכין שלום בבתי ישראל כמסופר במדרש ולכן פסק הרב 
שאם אפשר לפייס את האבא בקלות ולהסביר לו מדוע רוצים 

 דאי לעשות זאת.לקרוא לרך הנולד בשמו של הצדיק ההוא, כ
 (אמונה שלמה)

 

"כי אין לחם ואין מים ונפשנו קצה בלחם 
 ) כא, ה" (הקלוקל...

דבריהם תמוהים עד מאד, כי היאך אמרו אין לחם ואין מים 
בשעה שהקב"ה ממטיר להם בכל יום ויום לחם מן השמים, ואף 

 גם באר מים לפניהם מנס הסלע שנתחדש להם זה עתה.
הנה כל  -ומבאר ה׳רבינו בחיי' (ד"ה כי אין) כי טענתם היתה 
ונותיהם אומות העולם יש להם לחם לשובע נפשם, וכל מז

מבלי שיצטרכו לשאול 'מה נאכל', ואין  -מוכנים להם לזמן ארוך 
צריך לומר שמים יש להם בשפע, וכל זה אינו תלוי אם הם זכאים 
או חייבים. ואמרו בני ישראל, מה נשתנינו מכל אומה ולשון, 

ולא לזמן ארוך,  -לחם מן השמים דבר יום ליומו  -שניתן לנו 'מן' 
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 וסיפורים ים ליקוט
  חוקת - נפלאים

 
פקר לעולם ואין לאדם מחיה זולתם גם כן ואפילו המים שהן ה

נסתלקו מאתנו כשמתה מרים, ומוטל עלינו להזהר ולהשמר 
בכל מעשינו שיהיו כראוי לרצון לפני הבורא יתברך בכדי 
 שיומשך לנו שפע הפרנסה, רצוננו בפרנסה מסודרת ומובטחת.
אכן, מהאי טעמא נענשו, כי כפרו בטובת המזון שבא להם לכבוד 

דייקא לרום ערכם של דור המדבר שהיו כמלאכי  ומעלה, כי
השרת היה המן בא להם דבר יום ביומו (ולא בפעם אחת לזמן 
ארוך), כדי שיהיו עיניהם תלויות תמיד אל ה' כי זה עיקר מעלת 

נה כעיני עבדים אל יד האדם, כענין שכתוב (תהלים קכג ב) 'ה
ן והענין היה להם להרגיל נפשם במידת הבטחו', אדוניהם

 (באר הפרשה) והאמונה בה' יתברך.
 

 "וידבר העם באלוקים ובמשה" (כא, ה)
כל המהרהר אחר רבו כאילו מהרהר אחר השכינה שנאמר: 

 'וידבר העם באלוקים ובמשה' (סנהדרין קי.)
נפסק בשולחן ערוך (יו"ד רמג, ו) עוון גדול הוא לבזות תלמידי 

לק לעולם חכמים או לשנאותן. וכל המבזה את החכמים אין לו ח
 הבא והוא בכלל כי דבר ה' בזה.

מספר המגיד מישרים הגאון רבי שבתי יודלביץ זצ"ל: בירושלים 
היה רב גדול, שבנוסף לגדלותו בתורה היה בקי גם בחכמת 

 הרפואה, והיה מספק תרופות לבתי מרקחת.
שמע זאת אחד מהלוחמים הגדולים בדת, רשע מרושע, 

ידע הנדרש ליצור תרופות?! והתקומם: "היתכן?! מהיכן לרב ה
 מלימוד בכולל???" כמה שנים הוא למד באוניברסיטה?!

 אמר לחבריו: "תראו איך אעשה ממנו צחוק!"
 -בא אל הרב ואמר לו: "רבי, אני סובל משלוש מחלות, האחת 

אינני יכול לומר את האמת, כל כך התרגלתי לומר שקרים ששוב 
אינני מרגיש טעם באוכל,  -מצליח לדבר דברי אמת. שנית אינני 

אני אוכל ולא יודע איזה טעם יש במאכל, מתוק או מר, חריף או 
 יש לי בעיה בזכרון, את הכל אני שוכח". -מלוח. שלישית 

-הרב ראה מלפניו לץ גדול, אמר לעצמו: "וללצים הוא יליץ" 
. אמר לו הרב: אתה רוצה להיות לץ? אני אראה לך מה זה לץ!..

 תבוא בעוד חצי שעה".
כשיצא הרשע מבית הרב, מיד קרא הרב לשמש ובקש ממנו: לך 
והבא לי כמה בובקל'ך". "בובקל'ה" היא הצואה של העזים. 
בזמנם הרחובות היו מלאי עזים, ובכל פינה ניתן היה למצוא 
בובקל'ך. הלך השמש והביא כמה מהם. הורה לו הרב לצפות את 

 בקל'ך בשוקולד ולהניחם בצלחת.חתיכות הבו
אחרי חצי שעה חזר הרשע. אמר לו הרב: "בבקשה, הנה הכנתי 
לך תרופה, חמש חתיכות. עליך להכניס את כולן בבת אחת לתוך 
פיך וללעוס אותן. הכניס הרשע חמש בובקל'ך לתוך פיו ומיד 
התחיל להקיא... "אוי ואבוי רבי" זעק האיש מרה, "מה קרה לך, 

 ובקל'ך של עזים, אוי ואבוי"...הלא זה ב
אמר לו הרב: "ברוך ה', התרופה פעלה את פעולתה על המקום... 

ברוך ה'  -הנה, התחלת לומר אמת, זו אכן בובקל'ה. טעם באוכל 
גם כן יש לך, ואני מבטיח לך שתזכור זאת כל ימי חייך, לעולם 

 לא תשכח את הלקח שלמדת אצלי..."

אכול את הבובקל'ך כשהם קרים, אמר לו הרב: אני נתתי לך ל
בעולם הבא יעשו מהם פשטידה ויתנו לך לאכול ממנה כשהיא 
רותחת, כמו שאמרו חז"ל (ערובין כא.): "כל המלעיג על דברי 

 חכמים נידון בצואה רותחת"...
 (ע"פ הגש"פ דורש טוב)

 

 "עשה לך שרף ושים אתו על נס" (כא, ח)
בדין את ליבם בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשע

 (רש"י)
רבי יצחק שבדרון שליט"א, בנו של הגאון ר׳ שלום שבדרון זצ"ל, 
חלה בימי ילדותו במחלת השעלת, שנודעה בימים ההם כאחת 
המחלות הקשות, והיה במצב של סכנה. לקח ר׳ שלום את בנו 
אל מרן החזון איש בבני ברק כדי שייתן לו עצה מה לעשות להקל 

ליו מברכתו. אמר לו החזון איש שילך לנהר את המחלה, ויאציל ע
הירקון הזורם ליד בני ברק, ונקב לו במקום פלוני בו צומחים 
אקליפטוסים גבוהים, ושם "תעשה עמו שייט בסירה במשך זמן 

 מסוים עד שהבן ישאף מעט מהאוויר ויתרפא...".
היה זה לפני למעלה מיובל שנים, ולא צריך להיות סופר בעל 

כדי לתאר כיצד היה נראה הגר"ש שבדרון לוקח  כשרון מיוחד
סירה ומשיט אותה במימי הירקון עם בנו, אבל לאחר שהחזון 
איש אמר מה שאמר, מיהר ר׳ שלום לבצע את הדבר, והגיע אל 

 המקום בירקון שעליו הצביע החזון איש.
וראה זה פלא: לאחר שעה של שייט עברה השעלת והייתה כלא 

 הייתה!
ם, אמר האב לבנו: "הלא תבין בני היקר, שהעצה בשובם לירושלי

שקבלנו מהחזון איש פעלה את פעולתה רק משום שיצאה מפיו 
שהרי בים המלח נבנים בתי מלון מפוארים  -של הצדיק, והראיה 

המרוויחים הון תועפות מהחולים הבאים להירפא בים המלח, 
שסגולות הריפוי שלו מוזכרות בגמרא, ואילו במקום ההוא 

 רקון אין בתי מלון...בי
"אות ברור הוא שהעילה לסגולת הריפוי בירקון הייתה רק משום 
שהדברים יצאו מפי החזון איש, והאמונה שהאמנו בדברי 

 הצדיק, ולא משום דבר אחר".
", הוסיף ר׳ שלום לבנו, "שכאשר היינו על "האם לא שמת לב

הסירה בירקון, אמרתי כל הזמן ׳מצוה לשמוע דברי חכמים, 
מצוה לשמוע דברי חכמים׳ ושיננתי את הפסוק ׳ויאמינו בה׳ 

 ובמשה עבדו׳?..."
 

   "ולא נתן סיחון את ישראל עבור בגבולו" 
 (כא, כג)

הטעם כי היו לו הרים גבוהים ששם זרעו תבואה ועל ההר אפשר 
יותר לזרוע על כל הגובה מאשר במקום ישר, וחשש סיחון 
שהענן שהלך עם ישראל יישר את ההרים, וייהפכו מקום ההרים 

 מקום זרע.לחלק, ויפסידו 
 (אמרי אמת)
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 הוספה -חוקת  פרשת
 

 "על כן יאמרו המושלים בואו חשבון" (כא, כז)
אלו המושלים  -"ר יוחנן 'המושלים' א"ר שמואל בר נחמן א

 ביצרם (ב"ב עח:).

הרה׳׳ק מקאצק זי׳׳ע אמר שאצל יצחק אבינו כאשר באה 
רבקה כתוב 'וישא עיניו וירא והנה גמלים באים' (בראשית כד 
סג), ובעשו כתוב 'וישא את עיניו וירא את הנשים' (בראשית 
לג ה), והרי שלך לפניך, שאין האדם רואה אלא את מה 

 מחשבתו נתונה בו.ש

הקשה הגאון רבי חיים שמואלביץ זצוק׳׳ל, דהנה אמרו חז׳׳ל 
(סוטה ג.) 'אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות', 
ואם כן, מה טענה יש על זה שנפל ברשת החטא, הרי רוח 
השטות הפילתו לחטא, וכמו שלא שייך לגעור במי שנפל 

והשיב הגר׳׳ח,  לבור מאחר שבאה רוח והפילתו פנימה.
דאדרבה, משם נלמד, כמו שלא יעמוד אדם קרוב לבור עמוק 

מחשש שמא תבוא רוח עזה ותשליכהו הבורה,  -מאה אמה 
אלא מראש יתרחק ממקום הבור הרחק הרחק, כיוצא בו 

, על האדם להעמיד עצמו ממרחק ממש לענין עבירה
מרחקים, שאפילו אם תגיענו רוח שטות לא יפול בבור עמוק 

 כל כך...

בעיר 'חעלם' המפורסמת היה בור גדול ועמוק באמצע השוק 
ורבים חללים הפיל, כי אנשים תמימים היו מגיעים ליריד כדי 
להתעסק במשא ומתן ולקנות ולמכור סחורה, ובהיותם 
טרודים בענייניהם לא הבחינו בפתח הבור ונפלו לתוכו וניזוקו 

א ליצלן. וכבר קשות, וכמה מהם נפצעו עד כדי מיתה רחמנ
כמה וכמה דורות שמנהיגי העיר וחכמיה לא הצליחו למצוא 
פתרון לבטל תקלה זו (כי היו משתמשים בבור), וכיון שנתרבו 
מספר הנופלים מיום ליום, על כן החליטו שבעה טובי העיר 
במעמד אנשי העיר להתאסף ב׳אסיפת חרום' בה ישתתפו כל 

או כאחד וישבו במשך גאוני וחכמי העיר, וכולם יקבצו ויבו
שלשה ימים ולילות רצופים כדי לעיין בסוגיא זו עד אשר 
יצליחו להסיר את המכשול הנורא המרחף על ראש אנשי 
העיר זה עידן ועידנים, ואכן לאחר שדנו בכובד ראש כדת מה 

 לעשות התקבלו ארבע החלטות חשובות, ואלו הן:

הנופל  א. היות ובתחתית הבור יש מים מלוכלכים אשר כל
לשם מתלכלך מן הבוץ ועליו לעמול ולהתייגע מאד לנקות את 
בגדיו, על כן חייבים ראשי העיר לשכור פועלים להוציא את 

 כל המים ולנקות את תחתית וסביבות הבור מכל לכלוך. 

ב. יש לרפד את תחתית הבור בכרים וכסתות, כדי שלא 
הקרקע יתרסקו אבריו של הנופל, ולא יחבל בראשו וברגליו מ

 הקשה. 

ג. עוד זאת החליטו להאיר את החשיכה והאפילה השוררת 
בעמקי הבור, שהרי מה יעשה האיש הנופל למחשכים ואין 

נוגה לו, הלא הפחד הבא לאדם על ידי החושך יכול להעבירו 
 על דעתו חלילה, ועל כן באורים יאירו את החשיכה.

ועי׳׳ז ד. לקבוע סולם אשר ראשו מגיע עד למעלה מן הבור, 
יוכל הנופל בבירא עמיקתא לצאת ולעלות למקום אשר נפל 

 משם.

לאחר האסיפה, יצא הכרוז והודיע בשמחה רבה שבעזרת 
'התאחדות החכמים' הצליחו למצוא פתרון נפלא ותקנו את 
הדרכים אשר היו בחזקת סכנה, ואכן במשך כמה ימים עמלו 

העיר הפועלים להוציא את ארבע ההחלטות מן הכח לפועל, ו
 חעלם צהלה ושמחה.

לא עברו אלא ימים ספורים , וכבר נפל ה 'ראשון' לתוככי הבור 
המתוקן הפלא ופלא ולא נחבל במאומה אחרי שהותקנו 
בקרבו כרים וכסתות, 'וירא כי טוב' כי האורה שולטת בבור גם 
כרים וכסתות לשכב עליהם, לכן לא ראה כל סיבה לטפס 

 כך...  ולעלות בסולם החדש שנתקן לשם

מה עלה בסופו, אחרי כשעתיים עבר עוד אורח שנפל על 
ראשו של זה הראשון, ובכח נפילתו פצע את ראשו וכמעט 

אף זה השני שבר את ידיו ורגליו מכח  -שלא פרחה נשמתו 
 המכה שהיכה בראשון, ותרב בבת חעלם תאניה ואניה...

כדת היום מה  -שוב נקראו כל ה 'חכמים' לאסיפה דחופה 
שות, עד שעבר שם אורח מבחוץ, וגער בהם, וכי מסירים לע

את התקלה ע׳׳י שמייפים את הבור? זאת עשו וחיו, העמידו 
 גדר חזקה סביב הבור, וממילא לא יפלו עוד לעולם בתוכו...

פעם נסע הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצוק׳׳ל ברכבו של 
ך נענה מאן דהו, שלא היה משומרי תורה ומצוות, על אם הדר

הרבנים האלו אינם נותנים לחיות... זה איסור  -הלה ואמר 
 גמור וזה איסור חמור, מזה יש להתרחק ומזה יש להתנזר... 

א מאומה, אלא שבהגיעם לרמזור ועמד ”לא ענהו הגרשז
הרכב מלכת כי היה בפניהם אור אדום, נענה הגרשז׳׳א ואמר 

ת... כאן אסור לו הממונים על הדרכים האלו אינם נותנים לחיו
 ליסע כלל... וכאן מותר רק בכל עת שהאור מורה על 'ירוק'... 

נענה אליו הנהג, יסלח נא כבוד הרב, האם הרב יודע אלו 
סכנות עצומות יש במקום הזה, אם לא האור האדום הלז, היו 

 כאן הרוגים ופצועים דבר יום ביומו... 

נים לא עתה אמר לו הגרשז׳׳א הרי תשובתך בצידך, אם הרב
יהיו כאן בכל עת ובכל שעה  -יגזרו כל מיני גדרים וסייגים 

שיבואו לעבור על איסורים מן  -הרוגים ופצועים ברוחניות 
התורה ממש, אך כעת שהרבנים עוצרים את האדם הרחק 

 הרחק ממקום הסכנה, ירווח לכולנו.

 (באר הפרשה)

 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל
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  811: ד גיליון"בס

  ,)א"לפי אפיק ת( 21:18 :רבינו תם 20:34: צאת השבת 19:28: הדלקת הנר
  ).שופטים יא(ויפתח הגלעדי : הפטרת השבוע

  
  
  
  
  
  

  ""חקתחקת""פרשת פרשת  
  ].ב, יט ["ויקחו אליך פרה אדמה תמימה"

ים הקשים וברוחות היא כיצד לשמור על הילד שלא יידבק ברעל, אחת הבעיות הקשות העומדות בפני המחנכים בדור שלנו
  .ל צינץ"הנה לפנינו קטע מתוך דבריו של מהרא, ואם לא ידענו עד היום כמה חמור הוא הדבר. הזרות הנושבות בתקופתנו

שהרי הפרה באה לכפר על מעשה , והעניין הוא. רק למשה רבינו, המדרש מביא שטעם מצוות פרה אדומה לא נתגלה לאף אחד
הרי שבט לוי לא השתבש , מחברם של עשרות הספרים הנודעים, קשה רבי אריה לייב צינץומ .שעם ישראל נכשלו בו, העגל

ת את טעמה "ומדוע אם כן לא גילה השי, כן גם אהרן הכהן-וכמו, ולא שיתף את עצמו במעשיהם של בני ישראל, בחטא העגל
  ?ורק משה רבינו זכה לדעת את הטעם,  ולאהרן הכהןשל הפרה גם לשבט לוי

וספגו את , בסביבה, הם היו באזור !אבל הם היו שם, שאמנם שבט לוי ואהרן לא השתחוו לעגל, ל צינץ"ראמתרץ מהו
      . אלא גם בכל מי שעומד לידו, בחוטאהשפעתה הרעה פוגמת לא רק , וכיוון שאווירה זו פולטת רעלים, האווירה של החטא

ורק משה רבינו שעלה לשמים כדי לקבל את  .החטאומהטמטום שנוצר בלבבות בעקבות , גם הוא מושפע מהאוויר הקלוקל
  .זכה לדעת את טעם מצוות הפרה, ולא היה באזור, התורה

 הרי לא רק המעשנים –שכידוע לפי מה שמפרסמים החוקרים , ל צינץ למעשני הסיגריות"אפשר לדמות את דבריו של מהרא
  .אלא גם כל אלה שלצידם, עצמם ניזוקים מהרעלים הנפלטים מהסיגריה

  .ורק משה לא ניזוק כלל, ספגו במידה מסוימת מרעליו של חטא העגל, שהיו באותה עת בעולם, וגם אהרן, גם שבט לוי, לכן
          .ולברוח ממנה כבורח מן האש, הבה נלמד מכאן עד כמה יש לנו לחשוש מהאווירה הקלוקלת השוררת כיום בחוצות

ולכל מי שיראת שמים ,  שכהיום כאשר באים ואומרים לבני ישיבהעד, נסבלים- הם כל כך בלתי, המחזות הנראים ברחובותינו
פשוט וברור שחובה עלינו להשתדל  .באמת שאין בכך כל גוזמא או דרישה מיותרת', אי אפשר לצאת לרחוב'ש, פועמת בקרבו

  .)ברכי נפשי( כדי שלא נפגע ולא נספוג את הרעלים המצויים בחוץ, לצאת כמה שפחות מבין כתלי בתי המדרשות
  ].כז, כא ["וןאו חשבוב"

יש בכוחה , ומתוך רצון לסייע ביד הזולת, או אפילו מילה אחת שנאמרה בנועם ובחן, משפט אחד קטן שיצא מפיו של יהודי
, את הסיפור דלהלן שיגר לנו מחנך דגול מירושלים .ולהפוך את השומעים מרע לטוב, לבנות עולמות שלמים, להשפיע שפע רב

וזכה לחזור בתשובה , משפחה שנפטר-עם קרוב, ך הירושלמי כותב המחנ,היה המעשהי  ב.המכהן באחד הסמינרים הידועים
     , דהיינו שהוכחתי לו על ידי חשבון פשוט שיש דברים שבכוחו לעשות', בואו חשבון'שלימה על ידי השתלשלות מדהימה של 

  .הללו הוא הגיע מאוחר יותר אל כל התורה כולה' הדברים הפשוטים'ומ
אבל הוא סירב , במשך שנים ניסינו להשפיע עליו שישנה את אורחות חייו, מחנךמספר ה, הקרוב ההוא היה חילוני מוצהר

, ישב שבעה, עשה רק את הפעולות המינימליות, גם כאשר נפטר אביו .והתרחק וברח מכל דבר שבקדושה, בעקשנות לשמוע
, והנה. ים נפטרה אימואחרי כמה שנ .הדרך-ולא אבה לשמוע על שינוי, את חייו כהרגלואבל המשיך , ושם-אמר קדיש פה

, ומצהיר שהוא מתפלל מדי יום, כיפה גדולה לראשו-התפלאנו מאוד להיתקל בו כשהוא חובש, מספר חודשים לאחר מכן
ומה ומי השפיע עליו , לא ידענו מה קרה .אמר, "ואני בדרכי לשמור את כל המצוות של השם יתברך", שומר על כשרות ושבת

  ...אז מה קרה לפתע, ולא הצלחנו,  ניסינו והשתדלנו במשך כל השנים להשפיע עליוהרי גם אנחנו. לשנות את דרכו
  :וכך סיפר. סיפר לנו מי הצליח להשפיע עליו לעשות שינוי כה מהפכני בחייו, קרוב המשפחה, עצמו-הוא. והנה נודע הדבר

האם הינך רוצה ': ואמר לי, הליכותיהודי חרדי ונעים , ניגש אליי אחד מקרובי המשפחה, בתום שבעת ימי האבל על אימי
במקום -ובו', דבר פשוט וקל'מהמושג ' נדלקתי'אני  ...'?לעילוי נשמתה של אימך עליה השלום, וקל, לעשות דבר פשוט

  ?וכי מי לא יהיה מוכן לעשות דבר קל לעילוי נשמתה של אימו. אני מוכן: השבתי
        , אכבה את המנורה במקרר, טרם כניסת השבת, שיים שאמר לי שמדי יו, מששמע הקרוב החרדי את תשובתי בחיובית

 .אמר לי הקרוב, "נשמת אימךתקדיש לעילוי הזו את שמירת השבת ", לא תידלק המנורה, כדי שכשאפתח את המקרר בשבת
וידעתי שאני עושה זאת לעילוי נשמתה , כיביתי את מנורת המקרר, בהתקרב זמן השבת, שייבכל יום ש. וכך עשיתי .והסכמתי

  ?היש דבר קל מזה.  אמאשל
 מדוע הינך מדליק את –אם אינך מדליק את מנורת המקרר , עד שהתחלתי לשאול את עצמי, שלוש-לא עברו שבתותיים, אבל

אני אדם כיוון ש. אבל לא עזר לי כלום, ניסיתי לדחות את השאלה הזו שפעפעה בתוך מעיי ?מנורה בסלון וביתר חדרי הבית
אל תדליק גם את , אם אינך מדליק את מנורת המקרר'ולומר , המשכתי כל העת להטיף לעצמי, הפועל על פי כללי ההיגיון

  .כדי שאוכל להימנע מהדלקת האור בחדרים, עד שהזמנתי חשמלאי שיתקין שעון בביתי .'המנורות בחדרי הבית
כיצד אני מרשה לעצמי להדליק את , ליק את המנורה במקרר ובחדריםאם אינני מד.  הגיע תור הרדיו שהיה בביתי-  - -ואז 

  .כך הפסקתי בהדרגה גם את ההאזנה לרדיו? המכשיר ההוא
איך הינך מפעיל את הרכב , וגם לא את מכשיר הרדיו, אם את האורות בבית אינך מדליק,  התחלתי לשאול את עצמי-  - -ואז 

ד להתנזר כמעט מכל "עד שהצלחתי בס, ועוד חילול, ועוד חילול, ד חילול שבתוכך פתחתי בתהליך עקבי של מחיקת עו ?בשבת
  .איסורי השבת

ברגע ההוא  ...?אז מה עושים, ברכבי אינני נוסע, הרי את הרדיו אינני מדליק... התחיל לשעמם לי,  בליל שבת אחד- - -ואז 
גם הם לא ידעו על . קיבלוני במאור פנים, והרב, םהמתפללי. קמתי והלכתי לשם. מאוד לביתי יש בית כנסת-נזכרתי שבסמוך

בה הרגשתי , אחרי התפילה .וערכו לי קבלת פנים נעימה במיוחד, מה-אבל הבינו שעבר עליי דבר, מה ולמה באתי להתפלל
        , למותר לציין את ההרגשה שפיעמה בתוכי. והזמינני לאכול את סעודת השבת בביתו, ניגש אליי הרב, התעלות מיוחדת

נא לשמור על קדושת העלון    
   .אין לקרוא בשעת התפילה

 !רוא בשולחן שבתמומלץ לק

 יה'ורג'עובדיה יוסף בן ג' ר רבנו הגאוןונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"יקוט רבקה בת רחמה הי, ו" בת דיאנה הימיכל אפרת חיה, ו"אורה בת מלכה הי, ו"שלמה אחיה בן הלן הי, ו"חביבה בת מוזלי הי, ו"מהרנגיז בת טאוס הילרפואת 



ומיד לאחר מכן יצאתי עם הרב , רבתי- הסעודה עברה בהתעלות . זוכה לאכול אצל הרב של השכונה–שכמוני ' חוטא '–י שאנ
  .והשיעור עבר גם הוא בהרגשה רוחנית נעלה, הרב הושיבני לידו. בדרך לאמירת השיעור הקבוע שלו בבית הכנסת

  . והפכתי לבעל תשובה גמור,החילותי לקבל עליי עול מצוות, כמים קרים לנפש עייפה, וכך
ובמשפט אחד חכם הצליח לשכנע את , לכל הסיפור' אחראי'שהיה , המשפחה החרדי-המחנך הירושלמי כותב לנו שקרוב

                 , עד שגילינו לו, הוא לא ידע זאת... כלל לא ידע שהמשפט שלו פעל כל כך הרבה, נ אימו"האיש לעשות דבר קל לע
  ...התשובה-והצענו שיבוא וייפגש שנית עם בעל
  .ובכו במשך דקות ארוכות, השניים נפלו איש על זרועות רעהו. הפגישה היתה מרגשת עד מאוד
          ,באמת, ת"כי כאשר האדם רוצה להתקרב אל השי !במקרר, וכוחה של מנורה אחת קטנה! הרי לנו כוחו של משפט אחד

, להביא את האדם למהפך שמיימי שכזה,  הביתיבמקרר, די במנורה קטנה .הוא אינו זקוק בשל כך להפוך את השמים והארץ
הדבר הזה צריך לעודד את כל מי  .ומשאיר לו אחרית ותקווה עד סוף הדורות, מרע לטוב, שהופך אותו ואת כל משפחתו

ואולי אף התייאש מלעשות , והוא חזר אחורנית, ובאיזשהו שלב נעשתה עליו הדרך קשה ומפרכת', שמבקש להתקרב אל ה
, רק שיתחיל לזוז. ה לא מבקש ממנו הרבה"הוא יבין שהקב, ויתעמק בו, ל"כשיקרא את המעשה הנ .כך חיוני-לאת הצעד הכ
וכבר תראו לאלו תוצאות ... כמו למשל לכבות את המנורה במקרר לפני שבת, קטן-ולקבל על עצמו משהו קטן, לצעוד קדימה

ובמיוחד את הצעירים , בתקופתנו עלולים להביא את בני הדורהניסיונות , הרי ברור שיותר מכל דור אחר .הגיע האיש ההוא
       , הם מסוג העוונות שבאמת מטמטמים את הלב והנפש, החטאים הנעשים בימינו. אל המצבים הנוראיים ביותר, שבהם

  .'תשובה שלימה'עד שלפעמים קשה מאוד לחשוב על מונחים של 
- אזי גם אם ירדו ממש לבאר,  אם באמת זה מה שהם רוצים,אם הם מבקשים לחזור: אבל יידעו להם כל הצעירים הללו

  .ולהביאם אלי פסגת האושר האמיתי, לטשטש את כל מה שעשו עד עתה, דייה בפעולה קטנה אחת חיובית, שחת
 –? קשה לכם לעשות דברים גדולים. זו אמת לאמיתה. שכנוע הזויים-ולא ניסיונות, שווא-לא תעתועי. לא דמיונות יש כאן

  .ה"ותגיעו בעז. עד שתגיעו אל הפסגה המיוחלת, לאט-תתקרבו לאט, תתחילו לטפס מנקודת האפס,  בפעולות קטנותהתעסקו
ודיבר , וידע שלא יוכל לקבל עליו דברים גדולים מדי, וכמה חכם היה קרוב המשפחה החרדי שהבין לנפשו של קרובו התועה

  .)ברכי נפשי( ך הביא אותו לכל הטוב הצפון לצדיקים לעתיד לבואוכ. נ אימו"קטנים שיוכל לעשות לע-איתו על הדברים הכי

  ].ז, כא[ "ויסר מעלינו את הנחשש"
       , היתה זו אחת מבנותיו שהבחינה בנחש אימתני גדול. בצהרי היום נשמעה לפתע בביתו של מיכאל צרחה מקפיאת דם

תוך שהם חוככים  .ובני ביתו ברחו מיד אל מחוץ לביתמיכאל . זוחל לאיטו מתחת לשולחן שעמד במרכזו של סלון הבית
נראה במפתיע במעלה הרחוב אדם העוטה על עצמו חולצה הנושאת כיתובית המעידה עליו כי הינו לוכד , בדעתם מה לעשות
          , של הימצאות נחשים' מגיפה'כי בשכונתם יש , אמר להם הלוכד, ולהפתעתם, הם מיד רצו ופנו אליו. נחשים בתפקיד

ודרש הלוכד עבור , בני המשפחה ביקשו ממנו לעלות לדירתם וללכוד את הנחש . זה עתה חילץ שני נחשים מבניין סמוךואך
ולכן עלי לבצעה , לכידת נחש שכזה אינה פשוטה כלל: "אך הוסיף תנאי נוסף,  שקלים בלבד150עבודתו סכום זעום של 

  !"ית להימצא בסביבתיאל לאיש מבני הב, בעת שהותי בדירה. כשאני לבדי בדירה
לא התעמקה יתר , שאבן גדולה נגולה מעל לבם, המשפחה. יצא האיש ובידו הנחש, כעבור רבע שעה, לשמחת המשפחה, ואכן

ומדוע לוכד הנחשים נזקק להזיז רהיטים לא , על המידה בתמיהה הכיצד נחש כה גדול ומסוכן משוטט באזורם המאוכלס
  .   והמשפחה חזרה לשגרת יומה, עביר ללוכד את שכרומיכאל ה. מעטים בבית בעת הלכידה

         , ל"טרם יציאתו לחו, לפני כשבועיים. ל"שכנו היקר ששב הערב מחו, הגיע אל ביתו של מיכאל יעקב ,בערבו של יום
את קופסת .  דולרים50,000-ששוויים מסתכם ב, על יהלומים יקרים) תמורת שכר(שישמור לו , ביקש יעקב ממיכאל

חשכו עיניו כשגילה ...ו, פתחה, מיכאל ניגש אל המגירה הסודית, ובכן .טמין מיכאל באחת המגירות הסודיותהיהלומים ה
ר ראיתי את הקופסה מונחת הלא רק היום בבוק", תמה , "איך זה יתכן. "לחרדתו כי קופסת היהלומים נעלמה כלא היתה

. הוא היה זה שגנב את היהלומים...  גנב מדופלםלוכד הנחשים לא היה אלא; עד מהרה התבררה האמת המרה ..!".?כאן
ויחד עם , התלוננו גם הם כי הלוכד בדה מלבו את סיפור הלכידה גם בביתם, החשד התעצם כאשר השכנים בבניין הסמוך

' השתיל'התברר כי הלוכד הרשע הוא למעשה זה ש. תםמון הנדוניה שאספו עבור חתונת במביתם גם את כל מ' חילץ'הנחש 
  . בכדי לגזול מיהודים תמימים את ממונם, במטרות מיוחדות שסימן לעצמו, הנחשיםאת 

אך אתה בוודאי מבין שכעת , אני מאוד מצטער על התקרית הנוראה, ידידי היקר: "עכשיו יעקב פונה אל מיכאל ואומר לו
  !...". כדין כל שומר שכר שחייב בגניבה ואבידה,  דולר50,000-עליך לשלם לי את ה
  ?עם מי הדין ...שומר שכר פטור על איבוד חפץ השמירה באונס, וכידוע, כי זהו ממש אונס, לעומתו טוען מיכאל

מאה מטבעות , בראובן שהפקיד אצל חבירו שמעון, מעשה אירע בימי קדם :א"ר הגאון יצחק זילברשטיין שליט"מושיב ה
          , של שמעוןלפתע קפצה תרנגולת דרך חלון חדרו , ויהי היום. שמעון הניחם במקום מוצנע ושמור תחת מיטתו. זהב

, התרנגולת שלי נמלטה ונכנסה לחדרך"ומספר לשמעון , פתאום מגיע ברנש אחד. ופרחה ונכנסה למקום סתר כלשהו בחדר
ובעל התרנגולת החל לחפש אחריה בכל זוויות החדר , שמעון הסכים ויצא מהחדר". ?האם אוכל להיכנס ולחפש אחריה

  .וחלף הלך לו, ל הביתהאיש הודה לבע. עד שמצאה, ותחת המיטה, הגדול
          , שמעון ניגש למקום הסתר שמתחת מיטתו. מגיע ראובן ומבקש לקבל בחזרה את מטבעות הזהב שלו, כעבור זמן מה

שנכנס על מנת לחתור אחר , התברר שאותו ברנש לא היה אלא נוכל ערמומי! שהמטבעות נעלמו, נחרד לנפשו לגלות...ו
  .וכעת ראובן תובע את שוויים משמעון,  מצא את הזהובים ונעלם עמם מהביתהאיש. הפיקדון היקר שהפקיד אצלו שמעון

ששמעון חייב לשלם את דמי , אשר הכריע, 'תרומת הדשן'בעל ה, לפני רבינו ישראל איסרליין' דין תורה'השניים באו ל
ובוודאי שהיה , במקום בו מוחבא הפיקדון' ואבידת'מכיון שפשע בכך שהניח לאדם זר להיכנס ולחפש אחר , הפיקדון לראובן

אם הניח השומר לאחרים להיכנס במקום : "א"פסק הרמ' תרומת הדשן'כדברי ה. לו לחשוד באיש שעלול לגנוב את הפיקדון
  ".שיעהכי זו פ, חייב השומר לשלם, אם נגנב הפיקדון, אף על פי שאינם בחזקת גנבים, שהפיקדון מונח בו

  ... ?ונצטרך לחייב את מיכאל בתשלום היהלומים, האמנם גם בשאלתנו כך יהיה הדין
השומר פשע בכך שהכניס אדם זר , בסיפור של התרנגולת: בוודאי שכל אחד מכם מבחין במרחק הרב שקיים בין שני המקרים

, לא פשע כלל' שומר'מיכאל ה, עומת זאתבמקרה שלנו ל. כאמור, יח לו לערוך חיפושים בחדרו בהיותו לבד ללא שמירהוהנ
לצאת מהבית , הוא היה מחוייב להימלט על נפשו, שכן כאשר נחש ארסי הופיע בביתו, נהג כפי שהיה צריך לנהוג, אלא אדרבה

 , ולא היה לו שום דרך למנוע את הגניבה המתוחכמת, ומכיון שנהג כפי שציוותה עליו התורה לנהוג, ולהזעיק לוכד נחשים
   .)2אחת שאלתי( שיש לפטור אותוהרי 

  ,ל"ז פארי בת מונירה מרת נ"לע ,ל"זבת כורשיד חזני  מרת מונירה נ"לע ,ל"ז נוריאל חזני בן מרים ויעקב' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות
  ,ל"ז ניסן בן ננה נ"לע ,ל"ז שמואל בן חתון נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ"לע, ל"ז מרת מנסורה בת כשוור נ"לע, ל"ז ולה בן שרהעזיז' ר נ"לע

  ,ל"נ מנחם בן פאני ז" לע,ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל" בן מרים זדודנ "לע, ל" זמנשה בן שמחהנ "לע, ל" זירון בן אסתרנ "לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל" זטובה בת כורשידנ "לע
 .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל" זיאנו בן מיסה'לוצנ "לע, ל" זיהודה בן מעתוקהנ "לע, ל"נ שמואל בן יוליאנה ז"לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל"נ שרה בת כורשיד ז"לע, ל"נ לידיה בת רחל ז"לע

  otzarot.hparasha@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 03-5592523: למעוניינים בהפצת העלון
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  הִמּדָ ד ְּכֶנגֶ ה ִמּדָ  -תֻחּקַ ת ָּפָרׁשַ 

 

 

 695 ִּגָּליֹון                                             ד                                                          "בס 

 ח"תשע|  תֻחּקַ ָּפָרַׁשת  
 

 ָנא ִלְׁשֹמר ַעל ְקדּוַּׁשת ַהִּגָּליֹון | ָאסּור ִלְקֹרא ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה

וש ברוך הוא, אין לו שום קשר עם הקדהנחש 
ודבר זה כי מזונותיו מוכנים תמיד לפניו. 

נעשה במכוון, כדי להדגיש את ריחוקו 
 .ורא עולםבמ

 

בא להם  -לכן כשהתלוננו בני ישראל על המן
דה כנגד יקא בנשיכת הנחשים, מוהעונש דו

ורא בויתם להתרחק מוהתאאתם  -דהימ
, להיות כנחש ההוא שה' הרחיק עולם

הנה  מעליו ואינו תלוי כלל בחסדי שמים,
 נחשים. לכם

 

רבינו מנם כשחזרו בתשובה, תלה משה וא
וכל נשוך שהביט בו נחש נחושת על נס את 

  כיצד? -נרפא
 

"וכי  (ראש השנה כט.):על כך כבר אמרו חז"ל 
נחש ממית או נחש מחיה? אלא בזמן 
שישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את 

  .היו מתרפאים" -לבם לאביהם שבשמים
 

 הם -תה תשובת המשקל לחטאםיזאת הי
ונחש בונו של עולם, ימאסו בקשר עם ר

דש את הקשר, על ידי שהיו יהנחושת ח
מסתכלים כלפי מעלה וחוזרים לאמונה 

 קדוש ברוך הוא.ותלות ב
 

שנתחזק באמונה וביטחון במי  רצוןיהי 
לביאת משיח , ונזכה שאמר והיה העולם

 אמן.במהרה בימנו. צדקנו 
 

מה הקשר בין תלונותיהם של  -להביןריך צ
וְנְַפֵׁשנּו ָקָצה " :םבאומרבני ישראל על המן 

קֵ  לבין הנחש, , (במדבר כא, ה) ל"ַּבֶּלֶחם ַהְּק
שדמותו שימשה לא רק לעונש, אלא גם 

 להצלה מן העונש?
 

שבני דור  ,'ברכת שמעון'ביאר הרב 
המדבר, אף על פי שהיה להם מן ובאר 

ְּכַטַעם ְלַׁשד מים, וטעמו של המן היה "
בכל זאת נפשם קצה , (במדבר יא, ח) ן"ַהָּׁשמֶ 

  .מהיות תלויים יום יום בחסדי ה'
 

רצו לחיות חיים טבעיים, הם תחת זאת 
ויח ו, שאדם יכול להר'נורמלי'להיות במצב 

את מזונותיו בכוחות עצמו ואפילו יותר מן 
היה להם להיות  קשההנחוץ לו לפרנסתו. 

 סים יום יומיים.יתלויים בנ
 

וְָעָפר ּתֹאַכל ָּכל והנה הנחש נענש בכך ש"
כדברי הגמרא  (בראשית ג, יד)" יְֵמי ַחֶּיי

"תניא אמר רבי יוסי בא וראה,  (יומא עה.):
דת בשר ידלא כמנהג הקדוש ברוך הוא מ

דת בשר ודם מקניט את חברו יורד יודם, מ
אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן. , מו לחייויע
מו ילה לגג מזונותיו עלל את הנחש, עויק

 ".מוייורד למטה מזונותיו ע
 

וביארו בעלי המוסר שעונש הנחש בכך שיש 
שאר לו מזונות בכל מקום. בעוד שכל 

הנבראים צריכים להתפלל ולבקש על 
 (קד, כא)לים יכפי שכתוב בתה ,מזונותיהם

ל -ַהְּכִפיִרים ׁשֲֹאִגים ַלָּטֶרף ּוְלַבֵּקׁש ֵמאֵ "
 ם" הרי שהנחש אינו כן. ָאְכלָ 

 וַַּיַעׂש מֶֹׁשה ְנַחׁש ְנחֶֹׁשת וַיְִׂשֵמהּו ַעל ַהֵּנס וְָהיָה ִאם ָנַׁש ַהָּנָחׁש "
 (במדבר כא, ט) י"ֶאת ִאיׁש וְִהִּביט ֶאל ְנַחׁש ַהְּנחֶֹׁשת וָחָ 

ח"תשע ' תמוזי 23/06/2018  

חקתפרשת   
  שופטים י"א -"ויפתח הגלעדי" :הפטרה

 

ת"ר    כניסה יציאה 

ם"י 19:13 20:25 21:21  

א"ת 19:31 20:23 21:18  

 חיפה 19:34 20:26 21:22

ש"ב 19:31 20:23 21:17  

 ב"לרפואת והצלחת יוסף ליאור בן דליה אפרת ובחלה ו'י ובכללם ציון בן צ"לרפואת כל חולי ע

 , פרנסה טובהק"שז
   איתנה ריאותוב

 לאליהו ניזרי בן ימנה 
 וגלית בת מסודי

  רפואה שלמה  
 לאיידה חיה בת אסתר 

  ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

  העלון מוקדש
 לעילוי נשמת

משה בן גורג'יה 

  העלון מוקדש
 לרפואה שלמה 

 לנוריאל בן אסתר 

 בברכת שבת שלום 
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 

 וקדש להצלחתהעלון מ  
 וב"ב חייםחגי                יצחק אריאל בן טובה

 שגית בת רותי       שמואל אימן בן אסתר זרי 
 שמים יראת        -ברכה רחל  מאיר ישראל בן

 גלית בת מסודי         ליאור יהושע סומך וב"ב
 ארז בן שושנה       יהודה אריה בן רחל ברכה

 קסירר אפרים וב"ב            רונן אברהם וב"מ
משפ' שטרית            רחל ברכה בת פדילה דליה

 דביר בן נלי רחל      נעם יצחק בן רחל ברכה
 הצלחה בכל הענייניםיוסף ליאור בן דליה אפרת 

 אריה ושרה לוי וב"ב     וב"ב שלמה ודנה דוד
 אקבלי יוסף חיים בן נסכה          י.מ.י.ש כדורי

 למית ומרדכי חיים דויטש וב"בשו

 זיווג הגון וכשר במהרה  
אורן בן אסתר                       רונית בת סימי      

 סיון בת אסתר     תרצה בתיה בת ימנה נינט
 עמית בת טובה                   יוסף בן רוחמה

 נתנאל בן ג'ינה                     אילן בן ג'וליאט
 סופיה             דוד עומרי בן יהודיתאסף בן 

 מיטל בת מלכה          מאיר בן שרית ואליהו
 טליה עדן אסתר בת שולמית   יפית בת ג'ינה
 שירי ימנה בת שולמית       שמעון בן שולמית
 אנאל חביבה בת שולמית          אורן בן נעמי
 שושנה שירה בת סילביה    מיטל בת שושנה

 ר קיימאזרע קודש ב   
גלית בת מסודי                  אליהו נזרי בן ימנה   

   שמואל אימן בן אסתר זרי  אילנה בת רוחמה
 רחל מרים בת יהודית               סיון בת אסתר

 נועה בת מזל טוב              משה מנחם בן רחל
 דניאל בן שרה ואושרית בת שושנה

 דגנית בת שושנה                  נעמה בת יפה   

 רפואה שלמה       
 יצחק בן עזרא     ברכה רחל  מאיר ישראל בן

 בריאות ואריכות ימים    -ימנה ניזרי בת סטה
 בריאות ואריכות ימים  -מרדכי ניזרי בן פרחה
 בת נעימה דליה אפרתמאיה בת עדי            

 פחימה שלו בן מזל              סימי בת סוליקה
 דינה בת מזל            אורן בן אסתר              

 ימים בריאות ואריכות  -יהודית אסתר פראדל בת חיה
     נעמי בת רחל       נעם יצחק בן רחל ברכה     
 אפרים בן שרה    שירה שילת בת אורלי        
 אסתר בת סוליקה   לביא ישראל בן תמר חיה

 נחום בן כיריה              מוריה בת רחל ברכה
 טובה בת אורה      יהודה אריה בן רחל ברכה

  רחל בת זוהרההצלחה ורפואה   -יפה בת שרה
מישא אסתר בת זהרה          שאול בן סילביה     

 בנימין בן יקוט               עינת בת רחל ברכה 
ינה     רפאל משה בן רחל                 יצחק בן פנ

רחל ברכה בת פדילה דליה      יצחק בן רבקה     
 רונית בת סבריה                    קסנש בת דגטו
 יצחק בן חנון                 רפאל אבידן בן תקווה
 זהבה בת שושנה רייזל      ר' אליעזר בן עטיה
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 ?צריך להטביל בקבוקי זכוכית וקופסאותהאם 

 

 :'הכשרות למעשה'מפי ר' אליהו חיים פנחסי, מתוך ספרו סיכום ההלכה  להלן
 

 

ימוש חד טבילה כגון: קפה, בקבוקי שתיה מזכוכית שהם תוצרת חוץ, ונועדו לשבעשויים מחומר המחייב שקופסאות  אותם
שו"ת מהרי"ל דיסקין (קונ"א סימן ה אות קלו) כתב, ודע עוד שהקונה כלי עם  מקורות:פעמי, אין צריך לרוקן את התכולה ולהטבילו. 

אלא בגדר ריקון המשקה מן הכלי, וריקון הכלי אינו צריך  משקה, אין צריך לשפוך המשקה ולהטבילו, דשב ואל תעשה הוי, ולא נקרא שימוש
בשו"ת שרידי אש (יו"ד סימן כט), ובשו"ת יחוה דעת ח"ד (סימן מד). וע"ע שו"ת אור עוד ראה כ"כ בשו"ת חלקת יעקב (יו"ד סימן מב). טבילה. ו

ובשו"ת  יש לציין שרוב ככל המפעלים שמשווקים כלי איחסון הינם תוצרת חוץ.ולציון ח"א (או"ח סו"ס כד), ובשו"ת ציץ אליעזר ח"ח (סימן כו). 
מה ח"ב (סימן סו אות י) כתב להתיר להשתמש במאכל בעודו בקופסא, אלא שהסתפק אם מותר לחמם ע"ג האש את הקופסת מנחת של

שימורים שלא הוטבלה. ובספר שולחן שלמה ח"ג (עמוד לה הערה א) נקט להתיר אף בחימום. ולפי המבואר לקמן שכאשר הישראל פתח את 
 הקופסא עשה אותו כלי, מותר לכל הדעות.

 

. צריך טבילה ללא ברכהיש מי שמומכל מקום אם רוצה להשתמש בהם שימוש נוסף לאחר שסיים להשתמש בתכולה, 
שו"ת משנה הלכות ח"ד (סימן קז), שו"ת תשובות והנהגות ח"א (סימן תמו). ובספר ישא יוסף (חיו"ד סימן כא) הביא כן משמיה  מקורות:

תו. וכן דעת הראש"ל הגר"ע יוסף זצ"ל כפי שהובא בשו"ת ויצבור יוסף ח"ב (עמוד פא). וכן דהגרי"ש אלישיב זצ"ל וכתב שלא יברך על טביל
 פרזיס (עמוד צא) בשם הגר"מ לוי זצ"ל. -וכן הביא בספר טהרת כלים .דעתו של הגר"נ קרליץ בספר חוט שני (שבת כרך א קובץ ענינים אות ו)

 

(יו"ד ח"ב סימן מ, קלז) דכלי זכוכית שחיוב טבילתן מדרבנן אפילו משתמשים בו בשו"ת אגרות משה  מקורות:ויש מי שפוטר מן הטבילה. 
הגוי שעשאו היתה דעתו לשימוש חד פעמי בלבד, וכיון שהיהודי הוא זה שקובע בו את השימוש לתמיד ו היות .אינו טעון טבילה פעמים הרבה

שאר כלי מתכות אין למחות ביד המקילים. וכן הוא בשו"ת אור לציון ח"א זה נקרא שנגמר מלאכתו על ידי יהודי. ועל כן אין צריך טבילה ואף ב
ושוב ראיתי שכן הביא  טולידאנו (חיו"ד סימן ו) ושכן המנהג. -סימן כד) כיון שנעשה כלי ברשות ישראל. וכן פסק בשו"ת ברית שלוםאו"ח סוף (

קין שהלוקח מהגוי צנצנת או קופסה עם מאכלים בתוכה אין צריך בספר שערים המצויינים בהלכה (סימן לז אות ח) ששמע בשם המהרי"ל דיס
להטבילה משום דבטל הכלי אגב המאכל או המשקה שבתוכו. וכ"כ בשו"ת ציץ אליעזר ח"ח (סימן כו) שאם הרוב לא משתמשים בצנצנות 

 ).148ר"מ אליהו זצ"ל בקול צופיך (גליון ובקבוקים הנמכרים עם המשקאות, המיעוט לא יכול לקבוע ע"ז שם כלי למפרע. וכן דעת הראש"ל הג
 

, אף שחוזרים ומשתמשים בבקבוקים, פטורים כאן בישראל על גבי התוית מיחזורבקבוקי זכוכית וכדומה שמופיע סימון של ה
ת ומלאכה זו היות והבקבוקים המיומנים עוברים גריסה ושברי הזכוכית מותכים ולאחר מכן מייצרים מהם מוצר חדש, והיו :הערה. מטבילה

פניציה שבעיר ירוחם. [ואפשר  -מתבצע במפעל לייצור זכוכיתבארץ ישראל  מיחזורמתבצעת על ידי ישראל, פטור מטבילה. כיום תהליך ה
שיש  בבקבוקי מיץ ענבים ,באופן שרשום ע"ג הבקבוק "בקבוק חדש" כגוןאף שחרוט על הבקבוק]. סימון משולש על ידי  מיחזורלזהות את ה

 .רות לפסח, כיון שעבר התכה וייצור חדשלהם כש
 
 
 
 
 

מנסה לתקן את ציר כשהוא מברג עם ל בבית אחד מחתניו, ראה את חתנו "ג עובדיה יוסף זצ"באחד הימים שביקר מרן הרה
שתביא בעל מלאכה שיתקן לך, ואתה  ,לא חבל?! לא חבל על הזמן? אני מציע"הדלת שהתקלקל. אמר לו מרן בפליאה: 

ה, שתביא "ל היה נצרך בביתו לתיקונים כלשהם, אפילו קלים, היה מורה לרבנית ע". נודע, שתמיד כשמרן זצ"דתשב ותלמ
. כשנשאל וכך נהג אף בזמנו בימים הקשים, בהם הפרוטה לא הייתה מצויה כל כך בכיסובעל מלאכה ולשלם לו במיטב, 

 ".אני קונה את הזמן היקר בכסף“ה הצדיק ואמר: מדוע הוא מביא בעל מלאכה לתיקון קל כזה, לא חבל על הכסף? ענ
 

  
 
 
 
 
 
 
 

בשכונת הר נוף בירושלים, ולפני תפילת  תשס"טה'סיפר הרב יצחק דיין שליט"א שפעם התארח באחת השבתות בשנת 
ף יוס משה 'ולחזות בעסק התורה שלו. והנה לאחר מספר דקות ניגש בנו של מרן ר מנחה בשבת זכה לעלות לחדרו של מרן

שכל כולו היה שקוע בלימוד התורה. ולכן אחז  וןואך מרן לא שמע אותו כי .אבא, אבא, תפילת מנחה!"“הי"ו למרן ואמר לו: 
 תפילת מנחה הגיע. ולכן מיד קם מרן ממקומו, התלבש ופנה לרדת לבית הכנסת, אך רבי משה בידו והודיעו שוב שזמן

על עקבותיו ונטמן בספריו בשתי דקות  , והנה מיד חזר מרן"דקות לתפילהכבוד הרב! יש עוד שתי "משמשו הנאמן אמר לו: 
אף "אך מרן השיבו:  ".עד שהרב ירד לבית הכנסת יעברו שתי דקות!"ואמר לו:  אלו. ולאחר מכן פנה אליו אחד מבני הבית

  ".תאמר כך, אתה יודע מה זה שתי דקות? כמה תורה אפשר ללמוד בשתי דקות? פעם אל
 
 
 
 

'אק ֵחלֶ  -ם ֵּכִלית ְטָּבלַ הַ  –ׁשֹוֵאל ּוֵמִׁשיב ַּבֲהָלָכה   
 משה בן גורג'יה ז"ל לעילוי נשמת ותמוקדש הלכותה

 ְמנּויִיםְמנּויִים ַהְקָּדַׁשת ֶהָעלֹוןַהְקָּדַׁשת ֶהָעלֹון  ִלְׁשֵאלֹות ַּבֲהָלָכהִלְׁשֵאלֹות ַּבֲהָלָכה
  

  ָנא ִלְפנֹות ָלַרבָנא ִלְפנֹות ָלַרבלשאלות לשאלות 
  ֵאִלָּיהּו ַחִּיים ִּפְנָחִסיֵאִלָּיהּו ַחִּיים ִּפְנָחִסי

  63291446329144--052052  ל'ל'ְּבטֵ ְּבטֵ 

  

  , , ִזּוּוג ָהגּוןִזּוּוג ָהגּון, , ְלַהְצָלָחהְלַהְצָלָחה, , ִלְרפּוָאה ְׁשֵלָמהִלְרפּוָאה ְׁשֵלָמה, , ְלִעּלּוי ִנְׁשַמתְלִעּלּוי ִנְׁשַמת    יׁש ֶאת ֶהָעלֹוןיׁש ֶאת ֶהָעלֹוןִנָּתן ְלַהְקּדִ ִנָּתן ְלַהְקּדִ 
  77665522008844--005522  ""בטלבטלָנא ִלְפנֹות ְלִליאֹור ָנא ִלְפנֹות ְלִליאֹור   --""וכווכוֲחָזָרה ִּבְתׁשּוָבה ֲחָזָרה ִּבְתׁשּוָבה 

  90769269076926ּקּוד ּקּוד מִ מִ . . ְמַבֶּׂשֶרת ִצּיֹוןְמַבֶּׂשֶרת ִצּיֹון  8337583375א ת.ד. א ת.ד. 2626ַהּבֶֹׂשם ַהּבֶֹׂשם , רח' , רח' ֲעבּור ִליאֹור ַעְצמֹוןֲעבּור ִליאֹור ַעְצמֹון: : ְּכתֶֹבת ַהַּמֲעֶרֶכתְּכתֶֹבת ַהַּמֲעֶרֶכת

  

 eemmaaiill--ּבַ ּבַ   ְלַקָּבַלת ֶהָעלֹון ִחָּנםְלַקָּבַלת ֶהָעלֹון ִחָּנם
::ְׁשַלח ֶאת ְּכתֹוְבֶת ֶאלְׁשַלח ֶאת ְּכתֹוְבֶת ֶאל,  ,  ִמיֵדי ָׁשבּועַ ִמיֵדי ָׁשבּועַ 

  

PPnniinneeEEHH@@ggmmaaiill..ccoomm 

תֶּבֱאמֶ ב ָחׁשּוה מַ   

הַּדּקָ ל ׁשֶ  ֲחִׁשיבּוָתּה  
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 )1763( תקכ"גה' נולד בשנת -בעל ה'עטרת צבי' זצ"ל מזידיטשובאייכנשטיין צבי הירש הרב  
ולפי עדות של אחד  ניכר היה עליו כי לגדולות נוצר. היה מתמיד עצום מילדותו .בעיר סאמבור

 מתלמידיו היה לומד בכל יום שבעה דפי גמרא וחוזר עליהם בו ביום שבע פעמים וכך מסיים את
זכה ובשל ידיעותיו המקיפות בזוהר הקדוש  בנגלה ובנסתר אוןג .הש"ס בכל שנה שבע פעמים

 ,גדולתו וקדושתו היו למעלה מגדר אנושיוכל הנהגתו הייתה בדרך זו.  ,"הרוהז שר ביתנוי "ילכ
אחרי חתונתו קבע רבינו את ישיבתו בבית חותנו  תפרסם כקדוש עליון.ה .וזיכך את מידותיו

על ק מקלויזנברג "סיפר הגה ועסק בתורה הקדושה. לרוזדול א הסמוך לזידיטשוב וגםבכפר ריד
מעולם לא ישן יותר משעה ומחצה בלילה אחד, וגם בתוך זמן זה היה מתעורר ש ,רבינו
ועוד כאשר היה מלמד לתלמידיו, היה  כדי שלא יישן שיתין נשמי ברציפות ,ש פעמיםושל

 וצרכו השומעים לחבוש ראשם כדי להבין עומק פלפולו. עד כי ההפלפול עצום ועמוק מאוד 
 

במשך ימי חייו השיא ארבעים יתומים ויתומות, ותמיד נו לצדקה בהצנע. ופיזר כמעט את כל ממ
יתומה אחת ונתן ליתומים או יתומות אלו שהשיא, לא  ם כןהשיא ג אי חלציוכשהשיא אחד מיוצ

לאותו זוג. חתונתם כמה שנים כמו שנתן מזונות לחנו אחר וכי אם גם מזונות על ש ה,רק נדוני
נשמת  משורש נשמת רבי עקיבא ונשמת מהרח"ו וכן והעידו תלמידיו הגדולים של רבינו כי נשמת

מסר עצמו להצלת עם הקודש. רבים פנו אליו ונושעו. -בעל רוח. מברידטשוב ר' לוי יצחק
רה על עם ישראל ושבוע לאחר רע וביקש מהבורא להיות כפ-ישראל לאחר שפרצה מחלת החולי

פה נעצרה. יתרפאו והמגה -אפילו החולים שהיו מסוכניםפטירתו מכן חלה במחלה זו ומיד לאחר 
ם, שביום ישהכריזו בשמי אמרמאיר מפרמישלאן  'ק ר"הרה. )1831( תקצ"אה' י"א תמוז-נפטר ב

השתטח באין מפריע. רבינו לציון א תמוז לא ירדו גשמים בזידיטשוב, כדי שיוכלו העולים ל"י
 שנים. 68-שבפולין. חי כ והכרזה זו מאומתת בכל שנה ושנה בזידיטשוב

 

(צדיק נסתר שבחר להתפרנס מעמל כפיו ושימש כמוזג  שבהונגריה ר' יצחק אייזיק מסאפרין ביו:א
  .)מןזדשיזדמן עני היה יושב בתענית עד הואם לא בכפר ומעולם לא סעד על שולחנו בלי שעני יסעד עימו, 

מבור, ר' משה אמזידיטשוב, ר' ליפא מס רישעשכר בשר' י אחיו: .)בת ר' צבי( מרת הינדא אמו:
 הלוי ר' יעקב יצחק יו:בותמר ור' אלכסנדר סנדר מקאמארנא. (בעל "תפילה למשה")מסאמבור 

 

 
 
 
   

  
   

   
   
   

 
   

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 משה 'משה לייב מסאסוב, ר 'ברוך ממזיבוז, ר' ר ),המגיד מקוז'ניץ(ר' ישראל הופשטיין  ,')חוזה מלובלין'ה(הורביץ 
אברהם יהושע  'רגיטשין ורמשה מד 'המקובל ר ,יצחק "חריף" מסאמבור 'מנחם מענדיל מרמינוב, ר 'מפשעווארסק, ר

יצחק אייזיק מזידיטשוב  'ר, ר' שלום מקאמינקא (בעל "דברי חיים"), מצאנזחיים הלברשטאם  'ר מתלמידיו: מאפטא. העשיל
ר'  (אחיו),, ר' משה מסאמבור יוסף מקוזובה 'אברהם מנארול, ר 'ר, ר' מאיר מלבי"ם (חתנו),ר' יהודה צבי מרוזדול  (בן אחיו),

דוד ר' , צבי אלימלך מדינוב 'מסאמבור, ר ליפא 'ר (אחיו), אלכסנדר סנדר מקאמארנא 'ר (אחיו), יש מזידיטשובישכר בער
 על פרשיות -בית ישראל• מספריו: בנו יחידו נפטר בחיי אביו בעודנו צעיר לימים. ילדיו:. שלמה מדאלינאר'  זלאטיס,

 על הזוהר. -עטרת צבי•צבי לצדיק •דש הילולים פרי קו• 'עץ החיים'הקדמה ומבוא ל -סור מרע ועשה טוב•
, שבימי חורפו נפוצה השמועה, שיצא דבר מלכות שאסור ליהודים לדור בכפרים, אסאדשמו של הרה"ק ב רמסופ 'ת זקניםרעט' רספב

קשו ממנו, ירים ובש מאות אנשי כפורה זו גם היהודים המחזיקים בתי מזיגה בחכירה בכפרים. נאספו ובאו אז אל רבינו כשליובכלל גז
הרי אולי באמת כשר הדבר גם בשביל היהודים. שלא ידורו מעתה בכפרים, ש"רה. אמר להם רבינו: ישיבקש רחמים עליהם שתבוטל הגז

כששמעו זאת הכפריים  ".לול שבתיוכמה מן הדרים בהם נכשלים בח בור לשמוע קדושה וברכויזה אין להם אפשרות להתפלל בצ על ידי
ה להסתדר בעיירות למצוא בהן פרנסתם. עוד וכי מלבד שאין תקו ,רה זו כליה גמורהימה אומר רבינו?! הלא גז"רה ואמרו: לם מוצעקו כ

 . ", אם יצאו מן הכפרים העירהגביהערלי הכפרים לא יבואו לעולם לידי שחייבים זאת, שכל החובות 
 

. הלכו האומללים לאכסניות שלהם, ולא ראו שינה בעיניהם כל "להשיב לכם לכם פה הלילה, ובוקר וידעתי מהואם כן לינו כ" :ענה להם רבינו
על כל שערי רחמים, הלכתי  נקשתיתה לי עליית נשמה ויבלילה הי"קר היה והאנשים נאספו כולם לבית רבינו. אמר להם רבינו: והלילה. הב

שאמרתי לכם אתמול. רק רשב"י היה  ,לי ככל הדברים לם פה אחד אמרוואל התנאים והאמוראים ורבנן סבוראי והודעתי להם צערכם. וכ
 ?להתפלל בהם לית ותפיליןקח טיימהיכן מו טלית ותפילין, יסע יהודי דרך כפר ולא יהיו עיאם יהאחד שלא הסכים לכך, ואמר כי מעתה 

 . "?בוייקנה לו פת לחם לסעוד את למהיכן ו
 

הירש מזידיטשוב, צבי  'הלא יש לנו כאן ר"קם רשב"י ואמר:  .י העולם הזה"ד של מעלה לשמוע חוות דעתם של אחד מצדיקיהחליטו בב
כי המיניסטר שהציע . שאלו אותי, והסכמתי לדברי רשב"י. ועתה, סיים רבינו את דבריו, לכו שובו לכם לבתיכם, "הבה נשאלה את פיהו

 רי רבינו לא נפל דבר.אכן מדבו – "רה לא תקום ולא תהיהיגזרה רעה זו, מת הלילה במיתה חטופה, והגז
ומפני שהמחיצה שבין החדרים  נו,יבחדר הסמוך לחדרו של רב עם אחתמדרוהביטש לן פ נו, הרה"ק ר' מרדכי לעטנר זצ"לילמיד רבת
איש  נו מדבר עםיבאשמורת הבוקר שמע ר' מרדכי, שרב לשמוע מהנעשה והנשמע מחדר אחד אל השני. ויהי יתה דקה, אפשר היהיה

 ר' מרדכי קלטה אותם וגם נשארו בזכרונו.  זנו שלונו דברי תורה, שאיאמר לרב בחדרו, והאיש
 

ביום השבת הבא, דרש  נו, אבל לא ראה בחדר שום בן אדם.יהדובר עם רב מרדכי והציץ דרך סדק שבדלת, לראות מי זה האיש קם ר'
 :נו את הדברים ואמריההוא דרך המחיצה, וסיים רב במשך הדרוש גם את הדברים ששמע ר' מרדכי בלילה נו בסעודה שלישית והגידירב
היה  -ואת פניו לא ראה  נו בלילה הוא, שאת קולו שמעיבר עם רביהאיש שד אז נוכח ר' מרדכי, כי .שמעתי מפי מורי האריז"ל!" "כך

 .זיע"א האריז"לרבינו 
 

זצ"לב ְמִזיִדיְטׁשֹון ָאיְיִכְנְׁשֵטיי ִהיְרׁשי ְצבִ ב ָהרַ  -ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים   
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לָאָדם ִּכי יָמּות ְּבאֹהֶ   

, קיבל ברכה ת נכדתובחופ זכה ב"ה להשתתףהסבא 
מזה זמן רב שלא זכו אחריתא, והשמחה הרקיעה שחקים. 

בני המשפחה המורחבת לראות את סבם משתתף 
 בשמחות.

 

 .!חר החופה נעלם לפתע הסבא מהאולםוהנה, זמן קצר לא
בני המשפחה נבהלו ולא ידעו מה אירע. הם הרי זכרו 

תכן, כך ישהסבא בעצם חולה קשה במחלת האלצהיימר, וי
, ואולי גם שהשפעתו של הכדור הסתיימה לפני הזמןחששו, 

 זה בגלל 'הקוד הגבוה' של המחלה הנמצא אצל הסבא. 
 

, והסבא אינו חוזר. למותר עוברת רבע שעה, חצי שעה, ויותר
לציין שכל השמחה הושבתה, והכל חיפשו את הסבא בכל 

כאילו 'בלעה אבל, למרבה התדהמה והצער, מקום אפשרי. 
  אותו האדמה'.

 

משחיפשו בכל 'החורים והסדקים' של אולם השמחות, והעלו 
 חרס בידם, יצאו בני המשפחה לחפש באזורים הסמוכים

שלפתע, משפתח אחד הנכדים את . עד מחוץ לאולם החתונה
את לתדהמתו הוא מוצא בית מדרש פלוני, … דלתו של

 … הסבא יושב ולומד
 

 .הוא מזעיק את כל בני המשפחה אל בית המדרשעל אתר 
צריך רק לדמיין את השמחה הגדולה שאחזה בהם במוצָאם 

המדרש. -כולם רצו במהירות לאותו ביתאת הסבא הדגול. 
, פונים , שראו את הסבא הגדולהשמחהאבל, מיד לאחר רגעי 

 הורי הכלה, בנו וכלתו אל הסבא הת"ח, ואומרים לו:
 

'סבא, מה קרה לך? הרי השקענו אלפי דולרים כדי שתוכל 
תנו ים כן, מדוע לא תהיה אואה? בשמח תנויאלהשתתף 

 . 'באולם השמחות? כולם ממתינים לך שם בכיליון עיניים
 

הרי כל דקה שהכדור משפיע מן? וכי אין זה בעיניך בזבוז ז'
עליך שווה הון עתק, ועוד מעט תחלוף השפעתה של 
 '!התרופה! בוא נא יחד עמנו אל השמחה, ונשמח כולנו יחד

 

אבל הסבא ממאן לקום ממקומו. הוא מביט בעיניים קמות על 
ההורים, ועל כל אלה שהתאספו סביבו, וניסו לשכנעו, ואומר 

וכי בזבוז זמן? מה קרה לכם?  זה נקראבעיניכם האם "להם: 
היא הקדושה שהתורה  ,לא חינכתי אתכם במשך כל שנותיי
שלומדים בה שווה פי  ,החפץ היקר ביותר בעולם, וכל מילה

 "אלף אלפי אלפים מכל דבר אחר?!
 

עד שאני זוכה לכמה שעות של שקט ממחלתי, והוסיף ואמר: "
בזבז את שא ,ויש בידי אפשרות להתרכז בלימוד, אתם רוצים

  ".ואבוא להשתתף בחתונה?היקר זמני 
 

, בסבא הגדול המשיכו להפציר ולהפצירמצדם הצאצאים 
ולהתעמק בתורה ללמוד בהחלטתו ונשאר דבק הוא אבל 

 (מעובד מתוך 'דירשו') המדרש.-בביתהקדושה 

 -ר יט, יד)(במדב ל"ָאָדם ִּכי יָמּות ְּבאֹהֶ כידוע על הפסוק: "
דרשו רבותינו כי אין התורה מתקיימת אלא במי שממית 

להלן סיפור מופלא שיש בו כדי ללמדנו, עד  עצמו עליה.
כמה עלינו לנצל כל רגע בחיינו כדי לזכות עוד ועוד ללמוד 

 את התורה הקדושה.
 

(מדובר  יש סבא החולה באלצהיימרמסוימת במשפחה 
ת דמנציה, כלומר המחלה הנפוצה ביותר הגורמת להופעבמחלה 
ח האחראים על תפקודים קוגנטיבים ולהתנוונות של תאי מגורמת 

וכן פוגעת  ון לטווח קצר ולטווח ארוךרזיכהלאיבוד וגורמת 
, וככזה אין )בחשיבה, בריכוז, בשפה, ביכולת להבין הוראות וכו'

 לו כל אפשרות להשתתף באירועים משפחתיים. 
 

רב לכל בני המשפחה, מה  בעיה זו של הסב הסיבה צער
מכבדת הייתה גדול, שהופעתו  בתלמיד חכםגם שמדובר 

 את כל המשפחה. 
 

מת ילקראת חתונתה של אחת הנכדות חיפשו תרופה מסו
, דרשו וחקרו שתביא מזור למחלתו של הסבא. חיפשו

 מצאו.  ולבסוף
 

לאחר בירורים רבים הגיעה לאוזנם שמועה על תרופה 
למצב זיר את חולה האלצהיימר , שבכוחה להחמסוימת

  וזאת לכמה שעות בלבד. ,בריא לחלוטין
 

 שעות מספרחתונה אינה אורכת יותר מבסיכומו של עניין 
רכוש עבור , ולכן הגו בני המשפחה את הרעיון לבודדות

כדי שיהא בכוחו לשמוח עם כל סבא את התרופה, ה
 צאצאיו.

 

ת הם ביררו היכן ניתן להשיג אוממחשבה למעשה, 
… נדהמו לשמוע את המחירהתרופה, וכשהגיעו לשם, 

מדובר היה בהון עתק של ממש, שהסתכם באלפי 
  .!דולרים לכדור אחד

 

מבני המשפחה לסגת חלק כששמעו את המחיר, החלו 
הרי בסיכומו . בדברוהתחבטו מאוד , מהחלטתם אחורל

של עניין הכדור מועיל אך ורק למספר שעות בודדות. ולאור 
שמחיר הכדור מרקיע שחקים, הדיון בקרב בני העובדה 

המשפחה היה: האם הכדאיות בדבר עולה על מחיר הכדור 
 וההשקעה?

 

החליטו שהם ישיבה משותפת בקרב בני המשפחה לאחר 
משקיעים את אלפי הדולרים, העיקר שהסבא יוכל 

 להשתתף בחתונה.
 

הסבא . מול עיניהם ואכן, הנס הזה התרחש באופן מופלא
אלה שידעו על  התרופה, וממש היה לאדם רגיל. נטל את

מחלתו, נדהמו לראותו מתפקד כרגיל, ללא כל בעיה. פלאי 
 השי"ת. 
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 ('מחנה אפרים') הרב אפרים שרבני שליט"א – רחמנות

 
". שנאמר: ו'נתן לך רחמים' ",אמרו חז"ל: "כל המרחם על הבריות מרחמין עליו מן השמים

"שאדם שירצה לגלות רחמנות, הקב"ה יעניק לו טבע לרחם, הוא ומסבירים המפרשים, 
יגע לו בלב". מי שירצה להיות רחמן הקב"ה יעזור לו להיות כזה, וכשאדם יהיה רחמן 

 . הקב"ה על ידי זה ירחם עליו מדה כנגד מדה
 

"ואם אין בו  אוי לנו אם לא נהיה אנשים בעלי לב, בעלי רגש. כותב ר' יהודה החסיד:
רחמים מה בינו לבין בהמה שאינה מרגישה בצער חבירתה?!". בחוץ אומרים, 'מה אתה 

שבאחד  מסופר על ר' ישראל מסלאנט,אם הלב שלך אטום. , שווה' אם יש לך לב אבן
הימים כשנקלע לאחד מבתי הכנסת שבעיירה, נכנסה אישה בוכייה שהרוסים גייסו 

ואותה  )יוס הייתה למשך זמן של עשרים וחמש שנהגזירת הג(את בנה לצבא הרוסי 
אמא התחננה שיעזרו לה עם כסף כדי שתוכל לפדות את בנה מבין ציפורניהם של 
הצבא הרוסי. בבית הכנסת עמדו באותה שעה לפני הוצאת ספר התורה, אמרו לה 

את לא הראשונה ולא האחרונה, יש כמוך עוד נשים , המתפללים: "גברת, תמתיני
. , בבקשה ממך סבלנות". והוציאו ספר וקראו בתורה בעוד שהמסכנה ממתינהברשימה

: "אסור להתפלל עם אנשים כאלו!", חלץ את התפילין ויצא מבית הרב מסלאנט אמר מיד
הכנסת והסביר, שתפילות כאלו אין להם מקום בשמיים. אדם יכול להתפלל, יכול להיות 

 .ללמוד תורה ולהיות אכזרי ח"ו ,עם כיפה
 

אמרו חז"ל, שנותן מרחמיו  -"לרחם, תמיד לרחם. "טוב ה' לכל ורחמיו על כל מעשיו
לבריות, הקב"ה את הרחמים שלו מחלק לבריות, הוא רוצה שירגישו תחושת רחמים. 

כמה הוא רחמן יתברך, אפילו כלב אינו יכול לראות אותו כשהוא רעב, וכלשון חז"ל: 
ד והשהה המאכל במעיו שלושה ימים". דאג "ראה הקב"ה, שכלב מזונותיו מועטין, עמ

הקב"ה לכלב שכל מה שיאכל ישביע אותו לשלושה ימים, שלושה ימים לא תהיה לו 
תחושת רעבון, שלא יכאב לו, שלא ירעב. כמה המלאך הקפיד על בלעם שהכה את 

האתון שלוש פעמים עם מקל, למה חמור צריך לקבל מכות?! מי מעניין אותו חמור? אך 
 ור הקב"ה שם לב.גם לחמ
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', נשיאם של ישראל, שהיה מכונה 'רבינו הקדוש הגמרא מספרת על ר' יהודה הנשיא,

שבשמים הקפידו עליו כשראה עגל שנאבק על החיים שלו ובורח מסכין השחיטה 
כי בשמים  והוא לא הרגיש רחמים, שלוש עשרה שנה בעבור זה הוא סבל ממחלות,

 !רוצים רחמים, בשמים דורשים רחמים
 

 הרועה הנאמן. איך זה התחיל?  - לכן משה רבינו קיבל את הכינוי: "רעיא מהימנא"
אמר לו הקב"ה: "יש לך . הוא ריחם על גדי קטן, צרם לו על כאבים של בעלי חיים

 רחמים לרחם על צאנו של בשר ודם? אתה תרעה את צאני ישראל!". 
שעם ישראל כשעלו מן הים, משה רבנו עלה אחרון, אמר משה,  פר 'מעם לועז',וכותב בס

 .שאם ח"ו ישטוף הים אחד מהם שישטוף אותו
 

חילק הקב"ה המידה " ם:כותב ארחות צדיקיב"ה יאמץ אותך. תרדוף אחר המידה הזו, הק
שאלו אותו  ר' דוד מללוב זצ"ל,הזו לצדיקים ולעבדיו", אתה תהיה כזה הוא יפתח לך. 

כשהייתי ילד קטן, היה קור גדול ואבא שלי אחר : "היאך השיג מה שהשיג. ענה
מאמצים רבים קנה לי מעיל, הגעתי לתלמוד תורה וראיתי ילד אחד מבני עניים שאין 

לו מעיל והיה רועד מקור, מיד נכמרו רחמי עליו ולקחתי את מעילי והנחתי עליו 
אותי אמא איפה המעיל ועניתי לה  עתי לבית שאלהואמרתי לו זו מתנה בשבילך. כשהג

שנתתי אותו לאחד הילדים שהיה לו קר, היא שמעה ואמרה: "שאבא שלך יבוא הוא 
 ". יכעס ויתן לך מכות, הרי אתה יודע איך היה לו קשה להשיג את הכסף למעיל

 .אמרתי לאמא: "אמא, אני מעדיף לקבל מכות ולדעת שיש ילד שכבר לא רועד מקור"
כדאי לך שהבן שלך יקבל מכות אם זה יעשה אותו רחמן. הוא סיפר, שבאותה השעה 

הוא הרגיש שאהבת ה' גדולה מציפה את לבו וכל כולו נעשה חשק להתקרב אליו 
יתברך ומאותו היום לא פסק החשק. הקב"ה אימץ אותו, כל אבא רוצה שהבנים שלו 

 .ה לגדל בנים רחמניםיהיו דומים לו, ילכו אחריו, 'והלכת בדרכיו', רוצ
 

יבוא יום הרחמים , כדאי לך להיות רחמן כל המרחם על הבריות מרחמין עליו מן השמים.
על אשה ששמה אסתר שנגשה אל  מסופר בקונטרס 'מקוה ישראל'שלך יעמדו לך. 

החכם וסיפרה, שבאחד הימים ראתה ארבעה בחורים קושרים כלב ורוצים להטביע 
כמרו על הכלב והיא התחננה בפניהם שלא יעשו את המעשה אותו בים, רחמיה כל כך נ

כשראתה כך, . האכזרי הזה, אך דבריה נפלו על אוזניים ערלות, הם לא הקשיבו לה
שקל היא שילמה עליו והביאה אותו לביתה  1000הציעה להם כסף בעבור הכלב! 

סה שה נכניוגידלה אותו. באחד הימים נכנס גנב לביתה והתחבא מתחת למטה, הא
בלילה לחדר לעלות על מיטתה והכלב נכנס והתחיל לנבוח, היא מהפחד ברחה מהחדר 

טחון שתפסו אותו ולאחר חקירה יוסגרה את הגנב בפנים ומיד הזעיקה את כוחות הב
 . שה ולקחת את ממונהיהתברר שכלי רצח היו בידיו ובכוונתו היה לרצוח את הא

הכניס לי רחמים לתוך הלב, לא ידעתי עמדה אותה האישה לפני הרב ואמרה: "הקב"ה 
 ".לא ידעתי שלא רחמתי אלא על עצמי, כמה הרחמים האלו יעמדו לי

 
או לתת לקשיש לשבת באוטובוס.  אנשים חושבים שרחמנות זה לפתוח בית תמחוי,

בראשותו של הגאון  רחמנות מתחילה בבית! נכדו של החפץ חיים למד בישיבת ליקווד
ר' אהרון קוטלר. כבוד גדול היה לישיבה לקבל אברך כזה מיוחס, נכד לבעל החפץ 

חיים. אך המשגיח וראש הישיבה הבחינו בתופעה מוזרה, שאותו אברך כמעט כל יום 
האברך , הם חשבו שתופעה זו תחלוף, אך היא לא פסקה .היה מגיע באיחור לישיבה
ראש הישיבה והמשגיח ושאלוהו מדוע הוא מאחר, אין זה עדיין מאחר. ניגשו אליו 

 יאה לנכד של צדיק גדול כזה להגיע מאוחר לתפילה. 
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ענה להם אותו נכד: "בכל יום בדרכי לתפילה, אני מבחין באישה אחת שזקוקה לעזרה עם 

אחד רוצה בקבוק, אחד אין מי שיקח אותו  -הילדים שלה, היא קורסת תחת עול גידולם
לבית הספר, אחד צריך ארוחת בוקר ואחד להלביש אותו, ואני רואה שאין אף אחד שיכול 

המשגיח התפעל מאוד ". לעזור לה ולכן אני מאחר לעזור לה, אז אני חש שמחובתי
מהרגישות שניחן האברך ומיד אמר שהתנהגות מעין זו מזכירה את מדותיו התרומיות של 
סבו הצדיק. המשגיח חש גם הוא השתתפות בכאבה של האישה המסכנה ושאל אם היא 

האברך בפליאה  או גרושה, שהוא גם חפץ לעזור בכל דרך אפשרית. "לא, ח"ו!" הגיב, אלמנה
רחמנות זה גם עם האישה, אישה שקשה לה עם  -"יש לה בעל, האישה הזו היא אשתי"

הילדים והבעל אינו נושא איתה בעול ומשאיר אותה שתסתדר לבד ויש לו משפטים: 
"הסבתא שלי אף פעם לא ביקשה את העזרה של סבא שלי", זו אכזריות, התפילה שלו לא 

ם הוא, כשיבקש עזרה מהשמים שיעזרו לו ברפואה, או עם תתקבל! כמו שאמרו חז"ל. ג
 !מישהו בעבודה שמציק לו, לא יושיטו לו יד

 
, שמי שיש לו סכסוך עם חבר והחבר רוצה להתפייס והוא לא רוצה לשכוח, זו הרמב"ם כותב

וכותב בספר חסידים, שמי שמוחל נקרא חסיד! ". בעיה, וכך לשונו: "ולא יהא אכזרי מלמחול
"די, היה ונגמר, יהודים או לא יהודים?!". יוסף הצדיק מחל לאחיו, כמה הם ציערו אותו, 

וכמו שכתוב: "ועתה ", כמה הכאיבו לו, אבל הוא שכח להם: "די, נגמר, שכחתי, הכל משמים
 .יג, לרחםלא אתם שלחתם אותי הנה כי האלוקים". זה חסיד, לשכוח, להבל

ודרשו חז"ל, שיתן לכם דעת  -: "יאר ה' פניו אליך ויחנך"בברכת כהנים אנחנו מתברכים
הלוואי שיהא לכם שכל לרחם! שתעדו לרחם! , שתרחמו זה על זה. זו הברכה בה"א הידיעה

אז הכל יהיה לכם! יה"ר שנזכה ללב רחום, ללב מבין ומתחשב, אמן כן יהי רצון. שבת שלום 
 .אפרים שרבניעם ישראל! 

 
ַלע ְלֵעיֵניֶהם ְוָנַתן ֵמיָמיו  ם ֶאל ַהּסֶ ְרּתֶ ה ְוַאֲהֹרן ָאִחיָך ְוִדּבַ ה ְוַהְקֵהל ֶאת ָהֵעָדה ַאּתָ ּטֶ ַקח ֶאת ַהּמַ

ִעיָרם ִקיָת ֶאת ָהֵעָדה ְוֶאת ּבְ ַלע ְוִהׁשְ  (כ,ח) ְוהֹוֵצאָת ָלֶהם ַמִים ִמן ַהּסֶ
ִקיתָ ' מדוע נאמרשואל רבנו האור החיים הקדוש,  שמשמע שמשה רבנו ישקה את כל  'ְוִהׁשְ

היות שבדרך הטבע האדם : וכתב רבנו לפרש העדה בעצמו, ולמה לא ישתו בעצמם???
שצמא מאוד, אם ישתה כחפצו וכרצונו, יסתכן וימות, ולכן כיון שהיו צמאים מאוד למים, 

וד מפרש וע. ציוה ה' שמשה בעצמו ישקה אותם כשיעור שהם צריכים כדי שלא יסתכנו
שיתן להם לשתות כמה שרוצים, ולמרות , רבנו להיפך, שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה

שהם צמאים מאוד ויש חשש סכנה אם ישתו הרבה, למרות זאת לא יקפיד על היזקם, כי 
המים ההם נסיים הם בכל פרטיהם, ולכן אפילו שירצו לשתות כרצונם, יותר מכשיעור 

 .לא חששהצורך, ישקה אותם כרצונם ב
 

ע מפי הגאון רבי רפאל ששמזצ"ל, שסיפר הגאון רבי יוסף משאש  וכאן המקום להביא מעשה,
ישועה , יהודי אחד מעשירי סאלי רבנו ה'אור החיים' הקדושכי פעם הגיע אל , ל"אלנקווא זצ

שפורטש היה שמו, והתאונן על מקרה מצער אשר קרהו. לא מכבר רכש פרדס גדול 
עליו טבין ותקילין, כי היו בו באותו פרדס שני מעיינות מים זכים מישמעאלי, ושילם 

ומתוקים והוא סבר שיתעשר מממכרם, אך בקושי חלפו חודשיים ימים ושני המעיינות 
  . יבשו ואין בהם לחלוחית. ביקש האיש את ברכת רבנו, כי תשוב הנביעה למעיינות

ר כד מים שעמד על השולחן, מזג בינתיים, תוך כדי שהיה יושב במחיצת רבנו, נטל העשי
לעצמו כוס מים ושתה לרוויה, אך על שתיית המים לצמאו לא בירך 'שהכל' וגם 'בורא 

אכן נודע הדבר, כי מחמת שאינך מברך על שתיית המים,  נענה רבנו ואמר:נפשות' לא אמר. 
י, לא לא לפניה ולא לאחריה, אינך ראוי לברכת המעיינות. כל עוד והיו ברשות הישמעאל

שמחו המים כי עומדת , תבעו המים את עלבונם, אך כאשר זכו ובאו ברשותו של יהודי כשר
(ישעיהו  מקרא מלא דיבר הכתוב והלא .להתמלא משאלתם להיות קרובים למלכו של עולם

ַעְיֵני ַהְיׁשּוָעהיב,ג): " ׂשֹון ִמּמַ ׂשָ ם ַמִים ּבְ ַאְבּתֶ  ".ּוׁשְ
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בן פנינה, אפרת בת מזל, נועה בת יעל, קרן בת  עוז בן מרים, לירון בע"ה זיווג הגון:

 רחל.
 מוריה בת אורנה, מורן בת רותי, קורל בת סיגל.לזרע בר קיימא: 

 אירנה, מורן בת רותי, אלכסי בן, לשגיא בן מרים הצלחה ופרנסה בשפע:
 סיגל.לירון בן פנינה, קורל בת 

 
ציפורה בת מורוור, ציפורה בת מרים, אורלי בת מלכה, אייל בן שרה,  לרפואה שלמה:

יחזקאל בן אידה, רבקה בת מסעודה, אלכס בן רימה, יצחק יעקב בן  שי בן רחל,
יוסי בן ציפורה, יוסף בן ציפורה, עזיזה בת שוליקה, שולה בת  יפה, אילן בן מסעודה,

 עזיזה.
 

בנימין בן סולי ז"ל, חביב בן סולי ז"ל, בתיה רפאל בן רבקה ז"ל,  אהרון לעילוי נשמת:
בת סולי ז"ל, גבריאל בן מורוור ז"ל, מיכאל בן מורוור ז"ל, רחמים בן מורוור ז"ל, 

 דבורה בת מרים ז"ל. ,יחזקאל בן יהודית ז"ל, דבורה בת טובה ז"ל, ישראל בן חנה ז"ל
בן רפאל ז"ל, חנה בת שמחה ז"ל, דוד אמנו בן  ארז בן חיה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי

מזולה ז"ל, משה בן שושנה ז"ל, שרה רוסיקו מנשרוב בת תמרה ז"ל, ז'קלין לוי בת 
זהרה ואסתר ושמחה  מסעודה ז"ל, יוסף בעדאש בן נוארה ז"ל, ירושה בת רות ז"ל, 

 ומכלוף בר חנינה למשפחת בן שבת ז"ל, אברהם בן חנה וזבולון הכהן ז"ל.
 

ׂשֹון' ׂשָ  פשות, אזי יתקיים המשך הפסוק נבורא והכל ש, תיםושרכות בראשי תיבות:  'ּבְ
ַעְיֵני ַהְיׁשּוָעה" קיבל האיש על עצמו להקפיד לברך על המים, ואף את עצת רבנו קיבל  ".ִמּמַ

המים לפני שתייתו להעמיד שומר שיפקח על כל יהודי השותה מן המעיין שיברך על 
  .ולאחריה. לאחר עשרים וארבע שעות שבה נביעת המים במעיינות

 
ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ִני ְלֵעיֵני ּבְ יׁשֵ י ְלַהְקּדִ ם ּבִ  (כ,יב) ַיַען לֹא ֶהֱאַמְנּתֶ

משה רבנו נצטווה לדבר אל הסלע, אך הוא היכה אותו, ועל כך נענש שלא יזכה להכניס את 
"יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל". אילו היה  –עם ישראל לארץ ישראל 

על ידי זה היה מתגדל  -משה מדבר אל הסלע, ובעקבות כך הסלע היה מוציא מים 
ידי משה, בכך שהיכה את הסלע ולא דיבר אליו כפי  ומתקדש שם שמים. ודבר זה נמנע על

ולכאורה מה ההבדל הגדול בין דיבור להכאה, וכי מה זה משנה לסלע אם מדברים  .שנצטווה
 ? זה לא נס –אליו או מכים אותו? האם סלע שמוציא מים אחרי שהיכו אותו 

 
ים אליו או מכים לסלע עצמו אין שום הבדל אם מדבר מביא בשם הכוזרי: אכן" חתם סופר"ה

בין אם הסלע מוציא מים מחמת דיבור או שמוציא מים  -אותו. בין כך ובין כך זהו נס גדול 
מחמת הכאה. אבל יש נפקא מינה גדולה בין דיבור להכאה. כשהצדיק מדבר אל הסלע, 

 "ְוִתְגַזר אֹוֶמר ְוָיָקם ָלךְ "על ידי כך רואים במוחש את כוחו של הצדיק.  -והסלע שומע לו 
ה מקיים את דברו. וכשמשה היכה ”הצדיק שולט על מערכות הטבע והקב –כח)  ,(איוב כב

בכך הוא מנע מעם ישראל לראות את כוחו הגדול של  –את הסלע במקום לדבר אליו 
בבני . ח הצבא המצרי הפציץ מן האוויר מקומות יישוב בארץ ישראל”בשנת תש. הצדיק

כי ידעו ששם המצרים לא יפציצו משום ”, ברמן פרדס”ברק הסתתרו חלק מן התושבים ב
אמר לו  לשאול אותו בעניין.” חזון איש”בא אל ה’ הרב מפוניבז. שהיה מחוץ למקום יישוב

פעם ראו שני מטוסים ". אפשר להישאר בבני ברק עצמה, לא יפציצו בה": "חזון איש"ה
אני מצווה לא מצריים טסים מעל תל אביב, מישהו שמע את החזון איש אומר בלחש: 

להפציץ את בני ברק! ככה אמר מספר פעמים. ואכן המטוסים הפציצו בכל האזור, אך בבני 
 - אני מושל באדם, מי מושל בי"ה: "ה מקיים! אומר הקב”והקב –צדיק גוזר . ברק לא נגעו

מספר על יהודי תמים, שלום  'ה ר'הרב). ב"(מועד קטן טז ע "צדיק. שאני גוזר גזרה ומבטלה
ממתפללי מניין הוותיקין בבית החזון איש, שנהג לשאול בכל דבר את החזון איש. פעם בא 

וסיפר שצינור המים בביתו התפוצץ, ומכיוון שהאינסטלטור לא  .א סמוך לשבת”אל החזו
א "יאמר שהמים יפסיקו לזרום... עשה החזו” חזון איש”ירצה לבוא אליו בשעה זו ביקש שה

א, והפעם בפיו "במוצאי שבת שב היהודי לבית החזו !קשתו, והנה המים אכן פסקו מלזרוםכב
א יאמר שהמים יתחילו שוב לזרום. "וביקש שהחזו"... עכשיו אין לי מים בבית"תלונה הפוכה: 

 (יחי ראובן)!". צדיק –מי מושל בי? !". כבקשתו, והמים התחילו לזרום "חזון איש"עשה ה



 

 
 שבת שלוםם

  
  

  דבר העורך
       ."..."ֹזאת ַהּתֹוָרה ָאָדם ִּכי ָימּות ְּבֹאֶהל: )יד (יט,כתוב בפרשה 

אמר רבי יונתן לעולם אל ימנע  :מובא ):(שבת פגבגמרא ו
ואפילו בשעת מיתה,  - אדם עצמו מבית המדרש ומדברי תורה

פילו ", ודרשינן: אֹזאת ַהּתֹוָרה ָאָדם ִּכי ָימּות ְּבֹאֶהלשנאמר "
בשעת מיתה תהא עוסק בתורה! אמר ריש לקיש אין דברי 

ֹזאת " :תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה, שנאמר
 ,א(באגרותיו  'חזון איש'. וכתב ה"ַהּתֹוָרה ָאָדם ִּכי ָימּות ְּבֹאֶהל

הריגת החיים השיטחיים.  - היא ,שהמיתה האמורה כאן ,)ג
 ם האמיתיים. היא היוצרת את החיי ,שההמתה הזאת

ַּכ ִהיא ַּדְרָּכּה ֶׁשל ּתֹוָרה, ַּפת אומרת: " ד) (ו, באבות המשנה
ְּבֶמַלח ֹּתאַכל, ּוַמִים ִּבְמׂשּוָרה ִתְׁשֶּתה, ְוַעל ָהָאֶרץ ִּתיַׁשן, ְוַחֵּיי 

(תהלים ַצַער ִּתְחֶיה, ּוַבּתֹוָרה ַאָּתה ָעֵמל, ִאם ַאָּתה ֹעֶׂשה ֵכן, 
.ַאְׁשֶרי ְוט" קכח)  - 'ְוטֹוב ָל' ,ָּבעֹוָלם ַהֶּזה - 'ַאְׁשֶרי' "ֹוב ָל

 . "ָלעֹוָלם ַהָּבא
 שאדם דברים אומרת: "אלו פאה מסכתבתחילת  המשנה
, הבא" לעולם לו קיימת והקרן הזה בעולם פירותיהן אוכל

 לשכר בזה שזוכים - כולם' כנגד תורה תלמודומציינת ש'
 -הבא  לעולם קיימת הקרןו, כולם כנגד הזה בעולם פירותיהן
  .הבא העולם משכר יםמוריד םאי ,הזה בעולם שהפירות

 לא כאשר": ג)"פ הנפש חשבון (שער 'חובות הלבבות' ואומר
 המאמין בלב תתחבר לא כן, והאש המים אחד בכלי יתחברו

 העולם: ואמרו, הבא העולם ואהבת הזה העולם אהבת -
תי נשים הנשואות לאדם (פירוש: ש תָצרוֹ  כשתי הבא והעולם הזה
 ,היינו ."השנית תקציף ,מהן אחת תרצה כאשר, אחד)

 ומי, הבא העולם לאהבת סתירה היא ,הזה העולם שאהבת
, הבא העולם את יכול לאהוב אינו ,הזה העולם את שאוהב

, הזה העולם את אוהב אינו ,הבא העולם את אוהב הוא ואם
 מהנאות ונהנה אוהב שאדם ומה .דסתרי תרתי שהם מפני

    .התוא מקלקלאף ו, לרוחניות סתירה זה הרי ,הזה העולם
 (חתנו של רשב"י) רבי פנחס בן יאיר הקדוש:זוהר ב כתוב
 היה והוא, כנרת ים שפת על רחומאי רבי אצל מצוי היה
לרבי  לו אמר. בעיניו עוד ראה שלא עד ,מאוד וזקן גדול איש
 מרגלית לו יש יוחאי שחברינו ,לנכון שמעתי ודאי, פנחס
 המרגלית אותה ותמצא ולך צא בני צא', וכו טובה אבן

 יצא כבר כי ,בו שתשמח הזמן הגיע כי, העולם את המאירה
רבי שמעון  את רבי פנחס ומצא הלך ,כמצוותו. המערה מן

 עמו בכה .ופצעים בקעים מלא היה גופו שכל ,בר יוחאי
 :רבי שמעון לו אמר. כזה בצער שראיתיך לי אוי :ואמר
 לא ,זה צער למלישא ,כזה בצער אותי שראית חלקי אשרי
 . במערהלהגיע  שזכיתי המדרגות לכל זוכה הייתי

, עליה עצמו את להמית צריך ,תורה לקנות שכדי ללמדנו,
 שינה במיעוט כגון הגוף צער ע"י או יסורים "יע זה אם

 וצריך. הארץ על שינהבו במלח פת אכילתב ,תענוגבמיעוט 
 כבוד ,תענוג מתוך להיות יכול לא תורה לימוד עמדו ,להבין
ניתן לזכות  ,ע"י ביטול החומרשרק  ,והביאור הוא ?!וגדולה

צריך שיפשיט האדם עצמו מכל תורה... לכן, כתרה של ל
תורה, זכות בהתאוות הגופניות, שבזה יזדכך באופן שיוכל ל

 יתגדל -מהגוף  שהרי דבר ברור הוא שכשיתמעט החומר
ר ויזדכך יותר. ראיה לדבר, שהרי המלאכים שהם יתגבהגוף, 

 ומופשטים מהחומריותכולם  רוחנייםהם  ,מופשטים מחומר
 יען כי ,כל אחד מישראל יכול לזכות בתורה .יותר מן האדם

אי  ,על כן. ממעל 'ההן חלק אלוק ,נשמותיהם של ישראל
 אפשר לזכות לתורה בלי ביטול החומר עכ"ל. 

היינו,  -" משיב הרוח ומוריד הגשם": ויש הנותנים בזה רמז
 תצטרך להוריד ,את הרוחניות (להשיג) שאם תחפוץ להשיב

 את הגשמיות...מעצמך

 
 
 
 

 

 

 
 

   
 .(יט) מצות "פרה אדומה", וסדר הטהרה מטומאת מת .א
  -עם ישראל מגיע למדבר צין. מיתת מרים, מי מריבה  .ב

, ועונשם של משה ואהרן שלא הוצאת מים מן הסלע
 . יג)-(כ, אלהיכנס לארץ ישראל 

 , ומלך(שולח מלאכים) מאדום לעבור דרך ארצו משה מבקש .ג
 .כא)-(כ, יד הלכו מסביב לאדום ישראל בניאדום סירב, ו

 כט).-(כ, כב יום 30 אהרן את בנ"י ויבכו ההר, בֹהר אהֹרן פטירת .ד
פללו ונדרו ערד נלחם בישראל, ישראל הת מלך - ָחְרָמה .ה

 .ג)-(כא, אשיתנו את השלל לה', וה' נתן אותם בידי ישראל 
תלונות בני ישראל על הלחם והמים,  -" ַוִּיְסעּו ֵמֹהר ָהָהר" .ו

ה' שולח בעם נחשים, משה נושא תפילה לה'. וציווי ה' 
 .ט)-(כא, ד ומי שהביט בו נרפא, ְנַחׁש ְנֹחֶׁשתלעשות 

 טז).-(כא, י מסעי בני ישראל והנס בנחלי ארנון .ז
 כ).-(כא, יז הבאר שירת -" ָאז ָיִׁשיר ִיְׂשָרֵאל" .ח
הבשן בידי עם  מלך ועוג האמורי מלך ה' נותן את סיחון .ט

 לה).-כא, כא( ישראל
 .ְּבַעְרבֹות מֹוָאב ֵמֵעֶבר ְלַיְרֵּדן ְיֵרחוֹ  בני ישראל חונים .י

 
 

 
 

פרה אדומה: במדרש  למצותמבאר הטעם  ה"שפת אמת"
"אמרתי אחכמה והיא רחוקה", כי כל  סוק:הפל אמרו ע

אדם הראשון באכילתו מעץ  "י חטאנעשתה ע ,טומאת מת
להיות רק ע"י ביטול הדעת... לכן יכולה  ,הדעת. ולכן הטהרה

מה טעם  ,את ישראל(מצערים)  שטן ואומות העולם מוניןה
כנחש ישראל שרוצים לפתות את בני  - ובמצוה ז יש בה

אבל בני  ,שכלהלהיות רוצים להבין הכל ע"פ  ,הקדמוני
בלי  וזאת גם ברךיתה'  ןישראל נמשכין באמונתם אחר רצו

 ,, ובזה זוכין אל הטהרה". ה"שפת אמת" מבארוסיבה טעם
עצתו -שהמיתה נקנסה על האדם בעקבות החטא הקדמון 

שהאדם  ,ומק החטא נעוץ בכךשל נחש לאכול מעץ הדעת. ע
דמות לבורא. האדם רוצה לדעת להבין את הכל, ירוצה לה

לכן נקנסה עליו מיתה, לומר לאדם: אינך כאלוקים, האדם 
 יצור חומרי ומוגבל, הוא לא יכול לדעת הכל. 

תיקון  -היא הטהרה מן המוות  ,עניינה של פרה אדומה
עם יש מה ט - כנגד טענת האומות ,החטא הקדמון. לכן

"אין לנו רשות להרהר אחרי  :עונה המדרש ,בפרה אדומה
היא ההבנה  ,טעמה", כיון שכל מהות המיתה והטהרה בפרה

שאדם לא מסוגל להבין את הכל, ועליו לבטל  ,וההפנמה
 לטהרה זוכה ומכך מצוותיו, ולקיים עצמו כלפי הקב"ה

 בהקב"ה. ולדבקות
ל, ועלינו שאין אנו מבינים הכ ,מצוה זו מלמדת אותנו

כדברי רבי יוחנן בן  ,לעשות מעשים בבחינת 'מצווה ועושה'
"לא המת מטמא ולא המים מטהרים, אלא חוקה  -זכאי 
     גזרה גזרתי ואין לנו רשות להרהר אחריה". ,חקקתי

 

 בס"ד

 חשע"ת תמוז  ה'              זצ"ל הרה"ג יעקב אדלשטייןהעלון מוקדש לע"נ                     'חשנה   367עלון מס' 

ב' וםערך בינש 480 שיעורנעסוק בתוכן  בעלון
,19:00, בשעה 2ר קוצה ברחובברמת השרון 

  הגאוןמו"ר  בנשיאות", יקצורו"ברינה  במדרשת
 .זצ"ל לשטייןאד יעקב רבי

ת  ֻחּקַ



 

 

שאין אוהל אלא  ,סוק זהדרשו על פ )גיטין נז: :(ברכות סגחז"ל 
"ויעקב איש  :(בראשית כה, כז)נאמר פי שאוהלה של תורה, כ

יושב אהלים", ומשמע מכך שעל האדם לשאוף כל ימיו  תםם
שהמילה  ,מתבונןנראה לשל תורה. ו ְּבָאֳהָלּהלהמית עצמו 

מת, מלמד שיעקב אבינו המית  -' עולה בהיפוך אותיות תם'
 לכך זכה להיות עמוד התורה.של תורה ו ְּבָאֳהָלּהעצמו 

 

באחת הישיבות בארץ הקודש היה בחור בן עליה, מתמיד 
, ראעצום, שלא הפסיק מללמוד יום ולילה. הוא ישן עם הגמ

, וכל דקה רא, צעד בשבילי הישיבה עם הגמראאכל עם הגמ
 ,על אחת כמה וכמה בשעות הסדרים - פנויה הוא למד
בהתלהבות לומד בהתמדה עצומה  היה שבהם הבחור

הנהגתו של אותו  .ושמחת התורה בצורה מעוררת השתאות
תכן בחור בגיל יהי ...צוות הישיבהכל הפליאה אף את  ,בחור

מה  ,כה צעיר, הלומד ועובד את הקב"ה בצורה כה עוצמתית
. וראש הישיבה הסוד הטמון באותו בחור! התפלא המשגיח

הגיע אולם יום אחד הסוד התגלה. היה זה כאשר יום אחד 
שברצונו לשאול שאלה  ולמר הבחור לראש הישיבה, וא

המטרידה אותו כבר כמה ימים ואינו מוצא לה פתרון. ראש 
הישיבה הכניסו לחדרו, וביקש מאחד הבחורים שיגיש 

פתח  ",לפני שאני שואל את שאלתי"לפניהם כוס תה חמים. 
ברצוני לגולל את קורות חיי, וכך תובן " .הבחור בהתרגשות

. ראש הישיבה נתן את הסכמתו, והבחור החל "שאלתי היטב
נולדתי בארה"ב להורים שלא שמרו " :לספר את סיפורו

תורה ומצוות. יום אחד אמי שמעה הרצאה תורנית מאיזה 
רב, ובעקבותיה היא החלה להתקרב ליהדות. מיום ליום היא 
התקרבה והתחזקה יותר ויותר. אבי לא ראה בעין יפה את 

אמי ליהדות, אך כל זמן שזה לא השפיע התקרבותה של 
באופן מעשי על חיי הבית, לא ראה צורך להתערב. הוא 

ין בשתיקה, כך במשך תקופה ארוכה. עד יקיבל את הענ
הביאה עמה שני פמוטים,  אשהגיע אותו יום ששי, כשאמ

ואמרה לאבא שהיא החליטה לקבל על עצמה עול מלכות 
קודש. כאן אבא לא  שמים, והיא הולכת להדליק נרות שבת

יכל להתאפק. הוא ראה להיכן כל זה מוביל, ולא היה בדעתו 
'להשתתף בעסק הזה'. הוא בטא את התנגדותו בנחרצות: 
'או אני או היהדות... אם ברצונך דווקא להתחיל לקיים 
מצוות, אני אפרד ממך לעולמים', אמר כשצליל איום בקולו. 

דה בעולם, ולא אמא התחילה לבכות. היא היתה אשה בוד
רצתה לפרק את החבילה הביתית החמימה. היא ניסתה 
להשפיע על אבא, ולתאר לו כמה חיים נפלאים הינם חיי 

הסכים לשמוע על כך בשום אופן.  היהדות, אולם אבא לא
 .פסק או אני או היהדותשוב הוא 

במסירות אמא לאחר מאבק איתנים שנמשך זמן רב, הכריזה 
לוותר על היהדות בשום אופן. אבא נפש, שהיא לא יכולה 

בודדים בעולם. ואני עזב אותנו בטריקת דלת, ונשארנו אמא 
 למדתי באותה תקופה בבית ספר של גויים. 

יום אחד אמא שמעה הרצאה מאחד הרבנים על חשיבות 
לימוד התורה. הוא תיאר בפירוט כמה התורה היא נצחית, 

בעולם הזה... והיא היחידה שבכוחה לתת לאדם חיי נצח גם 
בו במקום אמא החליטה לשלוח אותי ללמוד בתלמוד תורה. 

ללמוד בבית ספר היהודי  ברךיתם התחלתי בחסדי הש
'טוב לי  -, והתחלתי ממש להרגיש את דבר חז"ל התורני

 . תורת פיך מאלפי זה וכסף'
זכיתי לטעום את טעמה הערב של המשנה  ,במשך הזמן

י. כשהגעתי לקראת סוף הגמרא והתחלתי להתמיד בלימודו
כתה ח', קיבלה אמי טלפון מהמנהל הרוחני של התלמוד 

תורה שבו למדתי. הוא שיבח אותי בפניה ואמר לה, שהיות 
והוא צופה לי עתיד מזהיר בעולם התורה והיראה, על כן 
לטובתי כדאי שאסע ללמוד בישיבה בארץ ישראל, שם 

 ו. מצויות ישיבות מעולות בעבור בנה שיקדמו אות
הוסיף ואמר 'כאן הוא לא יוכל  ,'כפי שאני מכיר את אופיו'

 '.שרונותיו ויכולותיו הברוכיםילמצות את שאיפותיו, כ
עברו על אמי באותה  ,ימים ולילות של טלטלות נפש

תקופה. 'כן לשלוח או לא לשלוח' היצר הטוב לחש לה, כי 
העיקר בעולם הזה הוא לימוד התורה הקדושה. זכית לבן 

בודאי יוכל לעלות ולהתעלות במעלות התורה והיראה, ש
לא לתת לו את הכלים והאפשרויות להגשים את שוחבל 

 ;משאלות לבו הטהור. לעומת זאת הגיע היצר הרע ואמר
איך את יכולה להשאיר את עצמך בודדה בעולם? לא רק 
שאבדת את בעלך, כעת אם תשלחי גם את בנך ללמוד בארץ 

הבדידות שלך? ואם את עם לעדיו? ישראל, איך תסתדרי ב
חוששת לגדלותו הרוחנית של בנך, הוא ברצונו הכביר יצליח 

 ...להתעלות גם באמריקה ולהיות ממאורי הדור בארה"ב
המלחמה ניטשה במלא עוזה, דמעות רבות שפכה אמי 
בתפילותיה. היא התחננה והתפללה להקב"ה מלב שבור 

יניה ויסייע לה ונדכא, בקשה מאיתו יתברך, שיאיר את ע
להחליט נכון. אחרי אותה תפילה שבאה מעמקי עמקים של 
לב שבור, העננים התבהרו. היא הגיעה להחלטה אמיצה וחד 

לשלוח אותי לארץ ישראל, למרות כל הקשיים.  -משמעית 
'רק כך אני יודעת שעשיתי את המקסימום שניתן, כדי שבני 

הוא לא יצמח לאדם גדול בישראל. אם לא אשלח אותו ו
יתעלה כראוי, לא אוכל לסלוח לעצמי לנצח נצחים על 

את האדם הגדול שראוי לצאת מבני  ,שקיפדתי במו ידי
היקר'... היא הכינה לי ארוחה דשנה, התיישבה לצדי ואמרה 

יענקל'ה יקירי, לאחר לבטים לא קלים,  -ם דומעות ילי בעיני
 החלטתי לשלוח אותך ללמוד בישיבה בארץ ישראל. אמנם

פרד ממך, אבל כל קרבן שבעולם כדאי יזו הקרבה עצומה לה
הוא בשביל התורה! ניסיתי להבין, לתהות, לשאול, לנסות 
להשיב, אך היא היתה חזקה מתמיד. ההחלטה נראתה 

לקראת  ,שאין כלל אפשרות לסודקה. ואכן ,כחומה בצורה
תחילת זמן הבא, נסענו לנמל התעופה, היא סייעה בידי 

מזוודותיי שנארזו על ידיה במשך ימים  לקחת את שתי
רבים, מלאי תפילות ודמעות. היא נפרדה ממני בדמעות, 
ובקשה אחת היתה בפיה, בקשה של אמא: 'בני היקר. אני 
נשארת לבד, בודדה בעולם. והכל בכדי שתזכה להתעלות 
במעלות התורה והיראה. אנא בני היקר, תשקיע את כל כולך 

המצוות, ותעלה באמת בהתאם רק בלימוד התורה וקיום 
ליכולותיך וכוחותיך הברוכים, כדי שקורבני לא יהיה לשווא'. 

מבעוד מועד, לא הספיקו לנגב  בהן הממחטות שהצטיידתי
את נהרות הדמעות שניגרו מעינינו. אך הבטחתי לאמא, 
ונסעתי לקיים את הבטחתי. התמסרתי ללימוד התורה בכל 

 ,המיוחדת של אמאלבי. הקרבן הגדול שנבע מבקשתה 
דירבן אותי להתעלות. הדמעות ששפכה עלי בכל תפילותיה 
צרבו את לבי, והפכו להיות המנוע לעליה הרוחנית שלי. לא 
יכולתי לנוח לרגע, כי ידעתי שיש מישהו שמקריב את דמו 

 על ריק...ני יכול לבטל יונפשו בשביל רוחניותי, וא
ל טלפון עצוב לפני כשנה' המשיך הבחור וסיפר 'אני מקב'

מספרת לי כשבכי חונק בגרונה, של"ע גילו אצלה שמאמא, 
את המחלה הנוראה בכליות. בכייה שביטא כאב עצום, היא 
בודדה בעולם ואין לה אפילו כתף לבכות עליה. ואז שאלתי 
אותה, אמא אולי כדאי שאני אחזור לאמריקה לסעוד אותך 

 -היסוס  בעת חולייך? אמא ענתה לי בתקיפות ללא צל של
'לא, בני היקר, כל קרבן כדאי הוא בשביל התורה. תישאר 

 ...סיפור מרטיט - מסירות נפש לתורה



 

 

ותמשיך להתמיד בכל הכח, אולי בזכות זה  רץ ישראלבא
אמא  ,ירחמו עלי מהשמיים ואתרפא'. מאז כל יום שישי

ה, על בדידותה ועל יהיתה מתקשרת ובוכה על קשייה ויסורי
אולי אמא  - סבלה, ובכל טלפון הייתי שואל, מבקש ומתחנן

בכל זאת אסע לאמריקה כדי להיות אתך? ובכל פעם מחדש 
אמא סירבה בגבורת נפש נשגבה, כשכל פעם היתה אומרת 
לי: יענקל'ה, התורה היא מעל הכל, כל קרבן שבעולם כדאי 
הוא בשביל התורה! בשביל התורה אני מוכנה לסבול הכל, 
העיקר שתתעלה בני בתורה וביראה'. אמנם לא חייתי עם 

בגוף, אבל ברוחי ונפשי חייתי עם אמא יום יום, שעה  אמא
שירפא  ,שעה. שפכתי לב כמים בתפילה לפני בורא העולם

השקעתי את כל רמ"ח איברי ושס"ה גידיי בתורה  .אותה
הקדושה ובעבודת השי"ת. אבל תפילותיי לא נענו. רצו 
אותה בישיבה של מעלה. לפני כחודש התקשרה אמא 

נותנים לה עוד הרבה זמן. זו שאלה שהרופאים לא  ,ואמרה
של ימים, עד שאבא שבשמים יאסוף אותה אליו. ואז פרצתי 

אמא אולי  ,בבכי סוער. פניתי לאמא ואמרתי בקול שבור
כעת, ברגעים האחרונים שלך עלי אדמות, אבוא להיות 
לצידך, לנסות ולהנעים לך את הימים האחרונים שלך. 
לפחות תראי אותי בפעם האחרונה בחייך... אמא כדרכה 
סירבה בתקיפות: בני היקר, לא! הכל כדאי להקריב בשביל 
התורה. גם את הרגעים הקשים והמרים האחרונים הללו של 

, מוכנה אני להקריב בשביל לימודך בכל הכוחות... ואז חיי
המשיכה אמא ואמרה מתוך בכי קורע לב בני היקר, הקרבתי 
רבות למענך, את כל חיי הקרבתי בשביל התורה שלך... אנא, 

שאתה תתקשר בקשר  ,בני היקר, אני רוצה שתבטיח לי
אמיץ ונצחי לתורה הקדושה, תהגה בה ותחיה עמה יומם 

ל עת ובכל מצב, ואז אלך רגועה לעולמי, ביודעי ולילה בכ
שהשארתי כאן נר תורה בהיכל ה', השארתי נר נצחי שיאיר 
את שמי היהדות בתורתו, ואז אוכל ללכת רגועה ושלווה 
לעולמי... ביודעי שמה שהקרבתי בתמצית דם לבי ונשמתי, 

 !לא היה לשווא
דם כבר לא הגיע הטלפון מארה"ב. הקו נ ,שבוע לאחר מכן

עם נדימת לבה של אמא... מאז אני מנסה ומשתדל להתמסר 
כל כולי ברמ"ח איבריי ושס"ה גידיי לתורה ויראת שמים. 

פונה הבחור בדמעות לראש הישיבה:  "כעת נפשי בשאלתי"
האם נראה לראש הישיבה שאני עושה מספיק למען קיום "

 ...נגרה מעיניו חמה? ודמעה ..."צוואתה של אמא
חרג ממנהגו, הוא קרב למצחו של אותו בחור, ראש הישיבה 

ר' יעקב " :ם דומעות נשק ללחיו ואמר לו בקול נרגשיובעיני
חביבי, אתה עושה הרבה יותר ממה שחשבתי שתוכל 
לעשות, זה כנראה כוחה הגדול של אמא, שעומד לך לימינך, 

 ".ועתידך להיות גדול בישראל
שה שנכונות הקמתי בית בישראל. זכיתי לאונשאתי  ,לימים

י, היא, כמו של אמא. שוב המשיך הנר יההקרבה שלה ללמוד
לדלוק מעל האוהל... ובער כנר זכרון לאמי, כשאני משקיע 
את עצמי יומם ולילה בעיונו של התלמוד. כל הזמן 
הסתכלתי לאחור וקדימה כדי לבדוק את עצמי האם אני 
עושה מספיק את רצונה של אמא. בשמחת הברית של בני, 

יע ראש הישיבה שלי להשתתף בשמחה. חיכיתי שיאמר הג
משהו, שקיימתי את הרצון של אמא. ואז, כשהתכבד לשאת 
דברים, הוא סיפר לכל משתתפי השמחה, את סיפורי ואמר: 
 'ר' יעקב אבי הבן, עשה את רצונה של אמא שלו, ויותר מכך,
את רצון אבא שלו, שבשמים. ואת זה כל אחד חייב, ואת זה 

תראו מה ? ''האם עשיתי את רצון אבא שליייכול.  כל אחד
שאלה נכונה יכולה לחולל, גם אם השאלה לא באה מן 

 ']האמנתי ואדברה'ע"פ [                    ! המיצר. מזל טוב, מזל טוב

 'אוהב שלום ורודף שלום' –
בית ישראל", מה  כל" וחז"ל מדייקים מכך שאת אהרן בכ

"ויבכו בני  רקשלא נאמר במיתתו של משה רבנו ע"ה, אלא 
ובאמת יש . ולא נאמר 'כל' (דברים לד, ח)ישראל את משה" 

לאחר פטירת משה מדוע לא נאמר "כל בית ישראל" להבין, 
זאת משום שעל משה מתרצים שכשם שנאמר אצל אהרן? ו

רק הזכרים, ואילו על אהרן, מתוך שהיה  - ישראל בניבכו 
רודף שלום ונותן שלום ומטיל אהבה בין איש לרעהו ובין 

זכרים ונקבות.  - בית ישראל" כלאשה לבעלה, אזי בכו "
הגביר ר' יוסף שרשבסקי, מקורבו של הגאון רבי מאיר 

כי פעם הזדמן  ,סיפר (בעל ה'אור שמח')שמחה זצ"ל מדווינסק 
ס למעונו של רבי מאיר שמחה, ולעיניו נתגלה לו להיכנ

רוקד  ,מחזה תמוה שלא יאמן: גדול הדור בעל ה'אור שמח'
במעגל באמצע החדר עם בעל ואשה וילד קטן. הרב מחזיק 
בידו האחת את ידו של הבעל ובידו השניה את ידו של הילד, 
ואילו הבעל והילד מחזיקים בידי האשה... ר' יוסף לא ידע 

לנוכח חזיון בלתי שכיח זה וכולו  ,רוב תדהמהאת נפשו מ
היה תמיהה גדולה. כאשר נסתיים הריקוד והלכו לביתם, 
הואיל רבי מאיר שמחה להפיג את פליאתו הרבה של ר' יוסף 
וסיפר לו מה שאירע, ומעשה שהיה כך היה: הבעל ואשתו 

כדי לקבל גט. הבעל  ,באו אתמול לפני רבי מאיר שמחה
והאשה אף היא שטחה מצידה את הרצה את טענותיו 

טענותיה. ואז שאל אותם רבי מאיר שמחה: "וילדים יש 
 לכם"? השיבו: "כן. יש לנו בן אחד". 

אצל מי יהיה הילד אחרי "חזר רבי מאיר שמחה ושאל: 
שינתן הגט, אצל האב או אצל האמא"? ומיד ענה להם הוא 

 בעצמו: "תבואו אלי מחר ביחד עם הילד"... 
רת הופיעו שוב הבעל ואשתו, ועמם ילדם הקטן. ואכן, למח

נטל רבי מאיר שמחה את הילד, הושיבו על ברכיו וכשעיניו 
זולגות דמעות החל לדבר אל הילד, וכה אמר לו: "ילדי 
הקטן, יש להורים שלך תכנית לעשות אותך מהיום ואילך 

בלי אבא ובלי אמא, אם הם יעשו אותך יתום,  - יתום חי
סתובב ברחובות, אלא תבוא אלי ותהיה בבקשה ממך אל ת

, ומיד בבכי תמרורים ,הילד גם הואמיד פרץ  הילד שלי"...
אחריו פרצה האמא בבכי מר. וכשכולם בכו התייפח גם 

לא  ,האבא, ואז צעקו ההורים בבת אחת "לא מתגרשים
 -סיים רבי מאיר שמחה את סיפורו  - ""ואז !מתגרשים"

 ב שמחה".התחלנו כולנו יחד לרקוד מרו"
 

 
 

שאם  ,שתהא תמימה באדמומית -"אדומה תמימה"  :רש"יוב
ן יעניהפסולה. יש להבין מה  - היו בה שתי שערות שחורות

מפרש ה"כלי  דווקא אדומה? להיות שהפרה המטהרת צריכה
מהו  ,דבי רב ינאי אמרי: )ברכות לב.( ראהנה אמרו בגמיקר": 

בשביל כסף  רבש"ע,כך אמר משה לפני הקב"ה,  - "ודי זהב"
וזהב שהשפעת להם לישראל עד שאמרו די, הוא גרם שעשו 

. נמצא שריבוי על טענתו זווהודה הקב"ה למשה . את העגל
שדומה  ,הוא אשר גרם לישראל לחטוא. ולפי שהזהב ,הזהב

הביאם למעשה  - ם)(היה מצוי בזמנו זהב אדו אדוםל במראהו
כדי  ,דווקא בצבע אדום צוותה התורה לקחת פרה ,העגל

" ושוב זהב לא ירבה להםכך ", והאדום הגווןלשרוף ולבטל 
  לא יגיעו שוב לידי חטא זה.

 המשך הסיפור



 

 

  'אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני'
כשרק נוסעים מעטים  ,האוטובוס יצא מהתחנה המרכזית
קו זה עד אפס  מלא ,יושבים בו. בשעות הבוקר והערב

בנוסעים שבאים וחוזרים מהיישובים הכפריים  ,מקום
אבל עכשיו, שעת לפני צהרים  .שסביב העיר הגדולה

אינה שעת השיא ואפשר לספור את הנוסעים  - מוקדמת זו
 ידיים. העל אצבעות שתי  ,שאכלסו את האוטובוס

שקט שרר באוטובוס. כמה מהנוסעים התנמנמו או היו 
אחז  ,וד הנהגהלמוסיקה באוזניות, אבל א שקועים בהאזנה

את ההגה ביד בוטחת ובערנות מוחלטת. הנסיעה בכבישים 
הצרים וההרריים מסוכנת ביותר, ומוטלת עליו האחריות 

את מרבית הנוסעים  .לבתיהם בטחהלהוביל את נוסעיו ב
כבר כמה שנים  ,היטב. הוא נהג בקו זה אהוד הכיר

למכרים ותיקים.  ,הימים והנוסעים הקבועים הפכו ברבות
לשגיא, בחור צעיר  אהודאמר  ','תראה את המטורף הזה

'. שהיה יושב תמיד באחד המושבים הקדמיים של האוטובוס
תראה איך הוא נוהג'. נהג האוטובוס התכוון למכונית 

ונראה כי עשתה את  שנסעה מאחוריו ,פרטית מסוג מזדה
 ,ית הפרטיתכל המאמצים לעקוף את האוטובוס. נהג המכונ

ניסה כל הזמן להידחק ולעקוף, הוא אותת באורות הגבוהים 
וצפר לאוטובוס. 'ככה זה היום', נאנחה צילה, עוד נוסעת 

ממהרים. אין  ,קבועה באוטובוס, 'כולם ממהרים, ממהרים
האיץ מעט את מהירות האוטובוס, וקיווה  אהוד '!סבלנות

קה לרדוף שבכך ייפטר מהנהג הממהר, אבל המזדה לא הפסי
. והנהג לא הפסיק לאותת לו בכל דרך אפשרית ,אחריו

הכביש הפך מעט רחב יותר, והמזדה הצליחה לנסוע עכשיו 
הנהג לא ניסה להתקדם  ,במקביל לאוטובוס. למרבה הפלא

ולעקוף, אלא נסע בסמוך לאוטובוס כשהוא עושה תנועות 
ם ידיים נמרצות לכיוון נהג האוטובוס. 'מה הוא רוצה מהחיי

. הוא התחיל כבר לפחד. מי יודע מה אהודחשב  '?שלי
כשנהג  ?הטיפוס הזה רוצה ממנו. חסרים מטורפים בעולם

הוא החל  ,המזדה ראה שנהג האוטובוס לא מבין אותו
נשם  אהודלפתח מהירות עד שהקדים את האוטובוס. 

לרווחה וחשב שהוא נפטר ממנו, אבל רק אחרי כמה שניות 
מתכוון לעשות: הוא האט את נסיעתו הבין מה נהג המזדה 

עוד ועוד, עד שנעצר במרכז הכביש כשהוא מאלץ את 
עקבו  ,האוטובוס לעצור. כל הנוסעים בקדמת האוטובוס

בחרדה אחרי המתרחש. מתוך המזדה שעצרה במרכז הכביש 
ובידו תיק שחור. הוא רץ , פרץ אדם כבן ארבעים ,הצר

ח לו. 'מי זה? מה לכיוון דלת האוטובוס וסימן לנהג לפתו
. באופן אינסטינקטיבי, ידו ששבח אהודשאל  '?הוא רוצה

נשלחה אל האקדח שבחגורתו. מי יודע מה כוונותיו של 
היי, . 'האיש המוזר שמאלץ אותו לעצור באמצע כביש בודד

אמר לפתע שגיא, הבחור שישב במושב  ו',אני מכיר אות
בבית חולים  הקדמי. 'הוא גר אצלנו ביישוב. הוא רופא בכיר

זה  -. 'הוא לא מחבל אהודשאל '? 'לפתוח לו יב'.בתל אב
לחץ על הכפתור ופתח את הדלת.  אהוד .אמר שגיא', בטוח

הוא התכונן לצעוק עליו, אבל האיש לא נתן לו שהות. הוא 
זינק אל תוך האוטובוס בריצה, ורץ כאחוז אמוק לכיוון 

ב במושב המושבים האחוריים. הוא ניגש לאדון כהן, שיש
האחורי ביותר, השכיב אותו במעבר שבין המושבים והחל 
לבצע בו החייאה. באותם רגעים נשמעה גם צפירה של 

והנוסעים הבינו מה קורה,  אהודאמבולנס מתקרב. לפני ש
בלם האמבולנס ליד האוטובוס, וממנו ירדו שני חובשים 
שהמשיכו לטפל בקשיש שנראה חסר הכרה. 'אתה מוכן 

הנהג שעזב את מקומו  אהודשאל  '?מה קורה פה להסביר לי
והתקרב אל סוף האוטובוס. 'שמי ד'ר אלון גורמן', אמר 
האיש, 'אני רופא קרדיולוג בבית חולים איכילוב, וכשנסעתי 
מאחוריך, ראיתי מהחלון האחורי אדם מבוגר העושה 
תנועות פרכוס האופייניות למצב של התקף לב חריף. 

בנתי שהוא לא מצליח לתקשר עם כשראיתי שזה נמשך, ה

התחלתי  .אף אחד בתוך האוטובוס, ושהוא יכול פשוט למות
לאותת לך לעצור, ובמקביל התקשרתי להזמין אמבולנס, 

בסופו של דבר אילצתי  ...אבל לא הבנת אותי ולא עצרת
 אותך לעצור, וכנראה שזה מה שהציל את חייו של האיש'.

הודי, ולכן עשה מעשים הרופא ביקש להציל את חייו של י
שנראו מוזרים ואפילו מופרעים. אבל ברגע שהוא מסביר 
את מעשיו, מיד הכול מבינים את ההיגיון ואת הכוונה 

וכשאנו רואים  ,הטובה שהייתה לו. אנחנו רגילים להבין הכל
מיד אנו באים בטענות...  ,בעולם דברים שאינם מובנים לנו

שיש דברים שצריך התורה מלמדת אותנו בפרשת השבוע, 
לעשותם גם אם איננו מבינים אותם, וגם אם הם נראים לנו 
בלתי מובנים בעליל. מצוות פרה אדומה היא מצווה ששום 

 לאטעם לא נאמר בה, ואפילו שלמה המלך החכם באדם, 
ידע את טעמה. ואף על פי כן, צריך לקיים את המצווה, כי 

נו שלא רק דווקא זה הטעם הגדול ביותר שלה: ללמד אות
מה שאנו מבינים בשכלנו, אנו מחויבים לקיים, אלא גם מה 
ששכלנו לא מסוגל להבין, גם את זה עלינו לקיים, כי זה 

', שנאמר: חוקה חוקקתי גזירה גזרתי ואין לך רשות רצון ה
 ]דברים טובים[                                           להרהר אחריה.

 

 מענייני פרה אדומה
תשע פרות אדומות נעשו במהלך הדורות, הראשונה נעשה 
בהשגחת משה, והעשירית יעשה מלך המשיח שיגלה עלינו 
במהרה. כשבכל פרה אדומה מערבים מאפר הפרה שעשה 

אמרו רבותינו: בשעה שעלה משה  משה רבינו במדבר.
למרום, שמע קולו של הקב"ה שיושב ועוסק בפרשת פרה 

עגלה  ,רבי אליעזר אומר' - מרהאדומה, ואמר הלכה בשם או
בון יר :אמר לפניו (משה) '.בת שנתה ופרה בת שתיים

חייך שהוא  :אמר לו .צא זה מחלצייהעולמים, יהי רצון שי
 ושם אחד אליעזר... כתיבדוא הדא ה ,מחלציך

 
 

 

 ברינה                 רון 
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  סרח בת שמחה ויוסף-לע"נ מרת אימי: שרה             

 דינה בת שרהלע"נ :  לע"נ חמי : מרכוס מרדכי בן רבקה ויוסף       
 נפתלי בן רוזה : לע"נ סמי בן שמחה : לע"נ גורג'י בן שמחה  :לע"נ               
 יים בן לאה : יהודה בן טובהיוסף ח: לע"נ  חיים בן אסתר :נ"לע               
 : לע"נ אברהם בן חנה לע"נ יעקב בן סאלם : סלמן בן חבו ודוד :לע"נ               
 : לע"נ רחמים בן חאורו אברהםאשר מסעוד בן זוהרהלע"נ:                
 : לע"נ סמי בן חנה עופר בן יחיא"נ : לע לע"נ: אפרים בן ציון ורבקה                

 חנינה בת כמיסה : מאיר בן שמחה      "נ : משה אהרן בן מאיר יצחק : לעלע"נ
: ג'וליה חיה בת גריסה מינה בת מרדכי שמואל : יפה נדרה בת נעימה :לע"נ
 כתון בת חביבה :: לע"נ : נוראני בת מרים ורבימרים בת עזיזה : לע"נ :לע"נ
 ת חנהרחל ב -: לע"נ חיה בת יוסף -שמחה בת סרח : לע"נ: לע"נ

   : אריה (לאון) בן מלכה : זהבה ועקנין בת אטולהצלחה
 ברכת מזל טוב לאייזיק אפטליון לרגל נשואיו עב"ל מרים מירב ביום ו' תמוז

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3828752-050 -בסלולרי  ולתרומות, להקדשות להזמנות
 Ronbarina@gmail.com:או במייל

 4741102.מ השרון רמת 2 רקוצה' רח: כתובת
 מצוה לתרום מכספי מעשר לזיכוי הרבים 

 4741102רמת השרון מ. 2: רח' הקוצר ניתן לשלוח צ'ק לכתובת 

 לזרע של קימא:
 יהודה יחזקאל יוסף בן רחל מרים

 אהרן בן צילה: נפתלי שלמה בן לאה
 שושנה רייזל בת מינה

 שולמית בת שרה: מיטל בת לולו
 בן זכר)(: חן בת דלילה שמחה צביה בת רחל

 : אושר בת אורנה יובל בן שלומית
 בת חיה הודיה בת ציפורה : רחל

 יעל ברכה בת אביגיל : עדי בת מזל

 לרפואת: 
 הרב מאיר נסים בן כמסאנה שליט"א  

 קב ישראל בן גלית  : יע יהודה בן אסתר
 : הדסה בת מרים   אורטל בת גלית

עליזה : זוליט בת חנהדוד בן שמחה : מנחם בן 
 זהבה בת הודיה :פאולה בת דינה

     מרים קרן בת רבקה : אילה בת ציפורה   
 השרה בת רבקה : שרה תהילה בת חנ

  פיבי בת חביבה בן חמואברהם בן אנט : 
 : גלית בת רות רחל בת נוארה: בת רחל  נורית

  מדהיםסיפור  -פרה אדומה 



 ” ז‡˙ חו˜˙ ‰˙ור‰                ” 
בא היצר             -אמר רבי מאיר מפרימישלאן                             -לפני שהאדם מקיים מצווה                        

הרע ומנסה להניאו מלעשותה וכך הוא טען לו מה המצווה הזאת?                                                         
 איזה ערך יש למצווה קטנה כזו ביחס לגדולתך?                                         

והיה, אם התחזק האדם ולא שת לבו לטענותיו וזכה לקיים את                                                       
המצווה שוב בא היצר הרע ולוחש לו מה טעם במה שעשית? מה                                                      

י על      “   מבאר לנו רש                 -סיים רבי מאיר                   -הועלת בעשייתה? משום כך                        
גזירה היא מלפני ואין לך רשות להרהר                                    “     זאת חוקת התורה                ”   הפסוק         

אחריה וזאת כדי להינצל משתי טענות אלה של היצר הרע לפני קיום                                                            
 המצווה ולאחריה              

כאשר הוא מסית אותנו וטוען שלמצווה מסוימת אין כל ערך נשיב לו                                                             
לקיים את המצווה אף על פי                          ‘     גזירה היא מאת ה                 “!      גזירה היא מלפני                 ”   

 שלדעתך אין לה ערך גדול!                       
וכאשר בא היצר הרע לאחר קיום המצווה ומכניס ספיקות בלב                                                      

אין לך רשות             ”   האדם מה הועיל בעשייתה יש להתחזק ולטעון כלפיו                                                
 “!  להרהר אחריה           

 
 

עבור בי פן בחרב ‡ˆ‡ ל˜ר‡˙ך                                                ”   ” וי‡מר ‡ליו ‡„ום ל‡̇ 
מדבר אדום אל בני                      -אמר הצדיק רבי שלמה מקארלין                              -בכל הפרשה         

שיראל בלשון יחיד משום שידע שבעת סכנה מתאחדים ישראל כאיש                                                         
אחד בלב אחד ואז כוחם גדול ואין מי שיעמוד בפניהם. מדבר זה פחד                                                              

 אדום עד מאוד.             

א רבי משה בן עישה, עישה בת חנינה, חדווה בת מיכל מסעודה, מרן רבנו עובדיה יוסף בן גורג'יה, ר' “מולע"נ: 
יצחק בן שושנה חמשנה, ישראל אפללו בן איז'ה, יאיר עידן בן יעקוטא תחי', מקיקס בן שקלילה, הרב אברהם 

 אליהו איטח בן עזיזה‘ ביתאן בן ברקא, אמנון בן יחיא פנחס, ר

אילה יסכה לזב"ק: 
בת יפה, איילת עליה 

  בת אסתר. 

שירה , נועה להצלחת:  
ויהונתן אביחי בני שני,  

טליה ותאיר בת רחל, תאיר 
   ינה.  ‘ערביה בת דינה ז 

להצלחה בריאות 
מ “א‘: ופרנסה טו

‘. יפה בת וורדה תחי

 ‘.העלון להצלחת מר תומר סגרון ורעייתו תחי
ניתן להצטרף לרשימת התפוצה במייל. שלחו מילת 

  -ל“ הצטרפות”
 052-7148454לתגובות תרומות הארות והערות: 

 9941870-08ניתן לשלוח גם בפקס: 

 ם  úפי עותקים בארץ ובעוúון מופץ באúהע
ע"נ מור אבי רבי úמוקדש 
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 האם מותר לחבר כובע 
 צמר למעיל פשתן 

   על ידי רוכסן
: ראובן קנה לבנו מעיל גשם, שאלה לדיון 

ומסרו לבדיקת שעטנז. במכון אמרו לו שאין 
במעיל כלאים שכן אין בו צמר, אולם בבטנת 
המעיל הכניס התופר פשתן לחיזוק. והנה לבנו 
של ראובן יש כובע צמר שנועד להגן על הראש 
ועל האזנים מן הקור, אולם ראובן מכיר את בנו 
שאינו  מכיון  את הכובע  לאבד  עלול  שהוא 
מחובר למעיל, ולכן הוא רוצה לחבר את הכובע 

י רוכסן, אלא שהוא מסופק האם “ אל המעיל ע 
יש איסור כלאים בדבר מכיון שהמעיל יש בו 
פשתן והכובע הוא של צמר, או שמכיון שאין 

 כאן חיבור גמור אין איסור בדבר?
קניבסקי :  תשובה  חיים  רבי  הגאון הגדול 

א אמר לי שראוי להחמיר בדבר. והגאון “ שליט 
א אמר לי שכבר “ רבי יעקב מאיר שטרן שליט 

עמד על כך בספרו אמרי יעקב סימן קכט, וצידד 
ג “ ד סימן ש ס “ א ביו “ כ הרמ “פ מש“להקל בדבר ע

 ל: וכן מותר לחבר בתי זרועות.“וז
של צמר שיש בהם קשרים, או קרסים בבתי 
ומכניסים  נקבים,  בו  שיש  פשתן  של  נפש 
הקשרים או הקרסים תוך הנקבים, הואיל והם 
רפויים ויכול להוציאן משם באצבעו וא"צ לקרוע 
הנקבים, אף על פי שמניחן כך תמיד. אבל אם הם 
אדוקים כ"כ שא"א להוציאן משם בלתי קריעת 
הנקבים, הוי חבור ואסור, ע"כ. וא"כ ברוכסן 
שניתן לפתיחה בקלות, וגם עומד לכך שהרי 
לצורך זה עושים את הרוכסן שיוכלו להסירו 

 משם בכל עת שירצו, א"כ לא חשיב כלאים.
וכן הסכים הגאון רבי מנדל שפרן שליט"א, 
ואמר לי שהאיסור בשני בגדים המחוברים זה לזה 
הוא רק כשאינו יכול לפשוט את האחד בלי 
לפשוט את חבירו, אבל בנידון דידן יכול לפשוט 
ועוד,   . פתיחת הרוכסן ע"י  לבד  הכובע  את 
שבכלאים בעינן ב' תכיפות כמו לענין שבת, וכמו 
שכתב הרמב"ם בהלכות כלאים פ"י הכ"ד, וחיבור 
ברוכסן לא חשיב ב' תכיפות לא לענין שבת ולא 
בספר שמירת שבת  כתב  וכן  כלאים.  לענין 

ז אויערבאך “ ד בשם הגרש “ ו סע “ כהלכתה פט 
ל, והביא שם שדעת כמה פוסקים להחמיר “ זצוק 

 בדבר ואינו יודע טעמם.
 

ת מששמח מה לב משששמחה בת נע לבית נעימה משת לבית נעימה בת משחה ת לב מה נע בת ששחה ל
עעעעע ן

ככככככ‘‘‘‘‘פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפשפשפשפשפששש

 מתיקות התורה              
˙ ֣ח ‡∆ ַ̃ "-˙ ֤ל ‡∆ ה≈ ¿̃ ַה ֗ה ו¿ ּט∆ -ַהּמַ

֔יָך  ƒֲהרֹ֣ן ָ‡ח ֽ‡ַ ה֙ ו¿ ָּ̇ ָ„ה֙ ַ‡ ע≈ ָהֽ
ל ֧ם ‡∆ ∆ּ̇ ר¿ ּבַ ƒ„ ֖ם -ו¿ יה∆ ינ≈ ֽ ע≈ ַ֛לע ל¿ ַהּס∆

יָמ֑יו..."  ֣ן מ≈ ַ̇ ָנ  (כ, ח) ו¿
מדוע כאשר העם חנו ברפידים והיו 

"ְוִהִּכיָת צמאים למים, ה' אמר למשה:  
"ְוִדַּבְרֶּתם ֶאל , ואילו כאן נאמר:  ַבּצּור" 

 ?ַהֶּסַלע"

אריכות ימים ובריאות 
ר רבי “ר עט“ק האדמו“כאיתנה: 

  א“ברוך בן הרבנית מרים שליט

 יכנסו להגרלה על פרס יקר ערך                             [גם על אחד מהמדורים]                        הפותרים נכונה                 
 or7148454@gmail.com  –. או למייל            08-9941870  –פקס         -תשובות ניתן לשלוח ל                     

 טבריה         -‘ שיכון ג             -דניאל שמאע            ‘   הזוכה לפרשת קורח: ה                     

  ה  אור התורה           

 והיו 
ִהִּכיָת 
ם ֶאל 

א
זה קורה, אצל אהרון בנפרד, א.  

-יד, ואצל מרים -אצל משה על 
 מיד!

בניקוד ‘ (הש י שכותרתו“פירוש רשב. 

 ש, או ש בגלל ש...!-: או ש)שווא נע

ח, על פירוש “ בפרשה תנו דו ג.  
 שהוא ארוך!“ קצר”

לכו אל המקום הזה בפרשה, ד.  
 וקראו שמו בהפטרה.

 חידות מאתגרות לשולחן השבת                           

”                           ז‡˙ חו˜˙ ‰˙ור‰ ”
מצווה מקיים מאירדם רבי אמר

עהעה
דשקדמוק

úעעעעעעעעעע
ש
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אאורה

‘ אור השבת’ניתן להשיב תשובות למדורים גם בקו 
* ולהקליט 2, להקיש 079-590-47-30במספר: 

 בתחילת ההודעה שם, טלפון, כתובת ועיר. 
 לסיום ההקלטה יש להקיש #, ולחכות לאישור.



‘ ’

היתה זו שעת לילה מאוחרת, כשהרב רבי 
אהרן טויסיג שליט"א נופף באצבעו למוניות 
מזדמנות, מחפש מי יוכל להשיבו לביתו אחרי 
פגישה ארוכה שהתארכה עד השעות הקטנות. 
אחרי כמה דקות, נעצרת לידו מונית בחריקת 

פותח ”  ערב טוב אדוני הנהג הנחמד! ” בלמים.  
התואיל לקחתני לבני ” הרב טויסיג בכניסתו,  

 ברק?''
להתיישב,  לו  מסמן  הנהג 

פותח בצהלות   –ובמקום להגיב  
כי ” שמחה:   עולם! הידד  בורא 

ושב וחוזר ”,  שמעת את תפילתי! 
על הודאתו להשם על תפילתו 
ושאל:  תמה  הרב  שהתקבלה. 

ידידי הנהג, ניחא כי התקבלה ” 
מה …  תפילתך, אך מה אתה חוגג 

 כבר קרה?''
השיב הנהג, ”,  כבוד הרב! ” 

התפללתי לפגוש מישהו כמוך. ” 
הביתה  ללכת  רוצה  כבר  י  אנ

 …”לישון, אבל עדיין לא מסוגל
למה? לא היו נוסעים? לא ” 

-”  הגעת לפדיון היומי הדרוש? 
היו גם היו, ” מתעניין הרב בחום.  

הרבה  ו  הי  , הו נה …  או משמו
נוסעים.  עלו  היום  כל  בבוקר, 
ומשם  לשם  מכאן  אותי  תסיע 
לכאן, מהרצליה לרמת גן ומשם 

אבל אני החלטתי שאני …  לתל אביב וחזרה 
 …”לא יורד מהמונית עד ש

כל ” הנהג ניגב דמעה סוררת, והמשיך:  
הנוסעים עלו, אמרו כתובת, שילמו וירדו. 
הרגשתי שקוף, כמו אויר. חיכיתי למישהו 

מילה   שיגיד לי  אותי,  מה   –שיציל  תודה, 
החלטתי …  שלומך, ערב טוב, בוקר טוב, משהו

שאני לא יורד מהמונית עד שמישהו כזה יגיע, 
ויהי מה! התפללתי לבורא עולם, התחננתי 

… שיעלה מישהו, שרק יגיד לי ערב טוב וזהו 
ערב טוב'  ' אבא   -ואז עלית, ואמרת  תודה 

 -“ שבשמים, תודה ששלחת לי את הנוסע הזה! 
הכאב  דמעות  את  מוחה  וצהל,  הנהג  שב 

 בדמעות אושר...
אני נותן לך ” בינתיים הגיעו לבני ברק.  

,  מתנה  הנהג,  ” המילה ” אמר  בהוקרה על 
בפעם השניה   –הטובה. מחר אני מניח תפילין  

 …“מאז יום הבר מצוה
היה זה בתחילת חודש אדר, ואחר כך 
חלפו כחודש וחצי. במוצאי יום א' דפסח, צלצל 

”, כבוד הרב ” הטלפון בביתו של הרב טויסיג.  
מוכר,   קול  , ” אמר  ן אלו י  אנ  ? אותי זוכר 

 מהמונית!''
משיב “,  ערב טוב לנהג המונית הנחמד ” 

מיד הרב, ''בוודאי שאני זוכר. אתה שצהלת על 
 קבלת תפילתך, נכון?''

אומר הנהג ועובר ישירות “,  כן, זה אני ” 
שתדע, כבוד הרב, ” לנושא לשמו התקשר,  

שמיום המחר של אותה נסיעה, כל יום אני 

מניח תפילין, כל יום, רק כדי לשמח אותך כמו 
לפני יומיים, בערב פסח, …  ששימחת אותי 

החלטתי שמי שמניח תפילין חייב גם לערוך 
השנה זו היתה …  סדר, אחרת זה לא מתאים 

סדר,  י  שערכת י  י בח נה  הראשו הפעם 
 והתקשרתי לבשר לך!''

קרא הרב טויסיג בהערכה ”,  כל הכבוד ” 
 בשביל זה התקשרת?''”רבה, 

פתאום? ”  הנהג   -” מה  השיב 
כדי  התקשרתי  ' ' וביה,  מיניה 
טוב  ערב  ה' את  שוב  לשמוע 

 …”אדוני הנהג הנחמד
איכפתיות  אחת,  טובה  מילה 
לכל מי  אמיתית מעומק הלב 

יכולה ליצור מהפך,   -שבסביבה 
לשנות חיים של אנשים, להוליך 

 אותם לקוממיות רוחנית.
איכפתיות, זה הסוד בין אב לבן, 
בין מחנך לתלמיד, וגם בין איש 
לרעהו. אנחנו הולכים ברחוב, 

אנשים   פוסעים  עם   –סביבנו 
יך  לחי נוכל  איכפתיות  קצת 
לפלוני שלא שפר עליו גורלו, 
י  נ לאלמו טובה  מילה  לומר 
המצפה לה כמו לטללי תחיה, 
לעודד ולחזק לב נשבר, ולעולם 
לא נדע מה ההשלכות וההשפעה 

 החיובית.
כולנו יכולים. רק להיות איכפתי לזולת, 

 רק זה!
קטנה  מילה  מה  ודע  י היה  אדם  אם 
מסוגלת לעשות, הוא לא היה אומר רק מילה 

 אחת אלא גם תוספת מעבר לכך.
לפני כמה שנים היה בחור שלא כל כך 

ללמוד, והחל לצאת עם חברים רעים ‘ התחבר’ 
 ויצא לבלות ולרעות בשדות זרים, לא עלינו.

הבחור תכנן לעזוב את הישיבה לצמיתות, 
אך בוקר אחד הוא שינה את מחשבתו, ובא 
והודיע לראש ישיבה שהוא מעוניין להמשיך 
בישיבה ולשנות את צורתו ולחזור אל התורה 

 הקדושה.
לפשר  אותו  שאל  הישיבה  כשראש 
תשובה זאת, אמר לו אותו בחור דבר מרגש: 

את האמת, כל מה שהלכתי ויצאתי למקומות ” 
אסורים זה רק בגלל שפה בישיבה אף אחד לא 
מתייחס אלי, אני עובר ליד בחורים ואני מרגיש 
אוויר! אני יושב בבית מדרש, מתחיל ללמוד 
ופתאום החברותא נעלם לאיזה פינה בבית 
וכמה  כמה  ועוד   , י ממנ מוסתרת  מדרש, 

 תיאורים. 
ים  די י ליטול  שהלכתי  בבוקר  ום  הי
לארוחת בוקר היה בחור צדיק שסדר לי את 

בחור חשוב ” הצווארון של החלוצה ואמר לי:  
כמוך אסור שהצווארון של החולצה שלו יהיה 

 “.מקופל, זה לא ראוי ולא מכובד
כמה מילה אחת קטנה, או אפילו לא מילה 

 גורמים לשינויים אדירים בחיים!! -רק מעשה

,”, רב!!כבוד הרב!””””””””
השיב הנהג, 

”
,

התפללתי ”””””””
אלפגוש מישהו 

ךכמוך. אני כבר 
רוצה ללכת 

ןהביתה לישון 
ןאבל עדיין לא 

מסוגל
ן

…”גלגל
ן
…”… 

 דרשו

הרך ˘זה ע˙ה נול„ ו˘וכב ב˘לוה בעריס˙ו, מונח 
בו ˙כונו˙ רבו˙ ˘ע„יין ‡ין ‡נו יו„עים מה הם. ˘הרי 
כמו ˘‡ין פרˆופיהם ˘וים כן ‡ין ˙כונו˙יהם ˘וים, י˘ 
‡„ם ˘מטבעו הו‡ ע˜˘ן לל‡ פ˘רו˙, וי˘ ‡„ם 
˘מ˙‚מ˘ מ‡ו„ מהר. י˘ ˘הו‡ ˜מˆן וי˘ פזרן. י˘ 
‡„ם ˘˜ר מז‚ מטבעו לל‡ ˘ום ר‚˘ו˙, וי˘ מ„י 
ר‚˘ן ˘ה˘כל ‡ינו ˘ולט בו כלל וכו' וכו'. ˙פ˜י„ינו 
ל„ע˙ לנווט ‡˙ הבן ˘ב˙כונו˙ ˘בהן הו‡ נול„ ˘י„ע 
לה˘˙מ˘ בו בˆ„ החיובי ˘בו. „הרי ‡וי ל‡„ם 
˘ע˜˘ן מ„י ‚„ול, ומˆ„ ˘ני ‡וי ל‡„ם ˘‡ין הו‡ 
יו„ע לעמו„ כלל על ˘לו. ‡וי לו ל‡„ם ˘˜מˆן ‚„ול, 
‡בל ‚ם ‡וי לו ל‡„ם ˘פזרן מ„י ‚„ול. ‡וי לו ל‡„ם 
˘‡ין לו ˘ום ר‚˘, ו‡וי לו ל‡„ם ˘כל כולו ר‚˘ בלי 
˘כל. וכן בכל מי„ה ומי„ה ˆריך ל„ע˙ ‡˙ המינון 

 הנכון ˘ˆריך לה˘˙מ˘ בה.

˙פ˜י„ ההורים והמחנכים ל„ע˙ לזהו˙ ‡˙ ה˙כונו˙ 
˘י˘ לחניך, וב˙כונו˙ ה‡לו לחנך ‡ו˙ו לה˘˙מ˘ 
בכלים ˘חנן ‡ו˙ו ה˜ב"ה בˆ„ החיובי ˘בו. בספר 
'חינוך למע˘ה' מבי‡ ˘‡„ם ˘‡ינו יו„ע לה‚י„ ל˘ני 
'ל‡', ‡ינו יו„ע ‚ם לה‚י„ ליˆר הרע 'ל‡'. ˘‡„ם 
(˘חו˘ב) ˘הו‡ נימוסי מ„י, וכל ב˜˘ה ˘מב˜˘ים 
ממנו הו‡ עו˘ה, ‡פילו ˘זה ˜˘ה לו מ‡ו„, וב˙וך לבו 
מ‡ו„ מפריע לו ה„בר ˘מנˆלים ‡ו˙ו, ‡בל ‡ינו יו„ע 
לה‚י„ ‡˙ ה'ל‡', ולהסביר ˘זה מ‡ו„ מכבי„ עליו 
ה„בר, (זה „בר בכלל מסוכן, ˘בסופו ˘ל „בר כבר ל‡ 
יוכל לה˙‡פ˜ ו‡ז י˙פרı ב‡ופן ל‡ נעים), ‚ם ˘נמˆ‡ 
בחבר˙ ‡נ˘ים ˘ל‡ מ˙נה‚ים כמו ˘ˆריך ומ‡ו„ 
מפריע לו, ל‡ יהיה לו ‡˙ הכוח לה‚י„ ‡ני ל‡ מעוניין 

 בז‡˙, ולברוח מהם כמו מ‡˘.

וכן כמובן ˘‚‡ווה זה מ„ה מ‚ונה ביו˙ר, ו‡„ם 
˘ל˜וי בז‡˙ מרחי˜ ‡˙ ר‚לי ה˘כינה ממנו, ומˆ„ ˘ני 
מי ˘‡ינו מחזי˜ כלל מעˆמו ומר‚י˘ ˘הו‡ ל‡ ˘ווה 
כלום, ‡ו˙ו ‡„ם ל‡ יהיה לו ‡˙ הכוחו˙ ל˜יים מˆוו˙ 
ומע˘"ט, כמ"˘ במ˘נה (‡בו˙, ב', י"‚) '‡ל ˙הי' ר˘ע 
בפני עˆמך', והרמב"ם מב‡ר: ‡ל ˙חזי˜ עˆמך כר˘ע 
˘מ˙וך כך ‡˙ה יוˆ‡ ל˙רבו˙ רעה. ˘י„וע כי הבסיס 
לע˘יה ˘לילי˙ נובע˙ מ˙וך ר‡יה עˆמי˙ ˘לילי˙, 
ולהיפוך הבסיס לע˘יה חיובי˙ נובע מ˙וך ר‡יה 

 עˆמי˙ חיובי˙.

וכן ל‚בי ‡כילה, ‡וי לו ל‡„ם ˘˙‡וו˙ ה‡כילה ˘בו 
מעבירה ‡ו˙ו על „ע˙ו, ומחפ˘ כל פעם ר˜ ‡˙ 
ה„ברים הטעימים ביו˙ר, ו˘˘ כמו על ˘לל רב 
˘רו‡ה „בר טעים, ‡בל ‚ם ‡„ם ˘‡ין מעניין ‡ו˙ו 
כלל ‡כילה, ליהנו˙ מסעו„˙ מˆוה ומ‡כלי ˘ב˙, ‡„ם 

 כזה ‚ם ל‡ י„ע לכב„ ‡ורחים.

וכן בעניין ה'ר‚˘' ˘זה „בר נפל‡, כמו ב˙פילה 
˘מ˙פללים בר‚˘ הלב ו˘רים זמירו˙ מ˙וך ר‚˘, 
ו‡„ם כזה ב„"כ ‚ם י˘ לו ר‚˘ לחברו כ˘רו‡ה ‡˙ 
חברו בע˙ ˆרה, ומנסה לעזור בכל מה ˘ביכול˙ו, 
וכמובן ˘י˘ לו ר‚˘ לבני בי˙ו, ומˆ„ ˘ני מי ˘מ„י 
ר‚˘ן ‡ין לו יום ולילה, מרוב ˆער וע‚מ"נ ו‡ינו יכול 
ל˙פ˜„ בˆורה כז‡˙, וכמובן כ˘רו‡ים ‡ˆל החניך 
˘הו‡ ר‚˘ן, ˆריך מˆ„ ‡ח„ לעו„„ ‡ו˙ו ול˘בח ‡ו˙ו 
על ה‡יכפ˙יו˙ ˘י˘ לו לזול˙, ‡בל ‚ם ללמ„ ‡ו˙ו 
˘‡"‡ לעˆור ‡˙ העולם, וˆריך לה˘ליט ‡˙ המוח 
על הלב, ל‡חוז ב„רך הנכונה, להר‚י˘ ‡˙ הזול˙ בלי 

 ˘יפריע ל˙פ˜ו„ היומיומי.

ˆ„י˜ים ‡מרו ˘ה˜ב"ה ל‡ בר‡ מ„ה ˘זה ר˜ 
לרעה, כ‚ון ˙‡ווה ˘זה נר‡ה לכ‡ורה „בר ˘לילי, 
‡בל ‡פ˘ר לה˘˙מ˘ בה ל„ברים רוחניים, ˘ˆ„י˜ים 
היה להם ˙‡ווה ל˙פילה וללימו„ ה˙ורה, וכן ˜נ‡ה י˘ 
בה מעלה כמו ˘חז"ל ‡מרו '˜נ‡˙ סופרים ˙רבה 
חכמה. וכ„ו', וכן הכבו„ י˘ בה ‡˙ מעל˙ כבו„ 

 ה˙ורה רבו, ור˜ ˆריך להפוך ‡˙ כל המי„ו˙ לטוב.

מה על ההורים ועל 
המחנכים לזהות בחניך? מה 
עושים אם החברה מנצלים 

 את החניך? | קראו

חנוך לנער



ע, על עוצמתה “ כותב רבי נחמן מברסלב זי 
וכשהלב מן השירה ” וגדלותה של השירה:  

מתמלא, ומשתוקק אל ארץ ישראל, אור גדול 
אזי נמשך והולך, מקדושתה של הארץ עליו, 

 “.ומשירת העשבים נעשה ניגון של הלב
המנגנים הידועים -לאחרונה אחד מבעלי 

ע “ סיפר על מעלת הניגון, שהיה אחד שחלה ל 
במחלה והיה צריך לעבור ניתוח ולא הצליחו 

להרדים אותו למעלה משעתיים. 
מנגן התקשר לחולה  אותו בעל 
והתחיל לשיר לו בטלפון תוך כמה 

 דקות הוא נרדם!
יצחק דוד  רבי  מספר הגאון 

מגדל ’ א, רב העיר  “ גרוסמן שליט 
 ‘:העמק

ביום חמישי לפני כשבועיים 
בצ  החמישית ‘ נחתי  העיר   , נגדו

 . סין באוכלוסייתה ברפובליקת 
גרים   14  –למעלה מ  איש  מיליון 

ואן ‘בעיר המשמשת כבירת מחוז סצ
ורק מאתיים מתוכם יהודים, חלקם 
עדיין לא זכו לשמור תורה ומצוות 
נרחבים  צעדים  עושים  וחלקם 

 ליהדות.
לפני כחמש שנים נסע נכדי 

יחד עם ‘  הרב דוב בעריש הניג שיחי 
רעייתו להקים שם קן של יהדות 

ד. הם הגיעו “ במצוות הרבי מחב 
למקום שהיה מדבר שממה ברוחניות. לא 
הייתה פעילות יהודית בכל האזור, והם קמו 
סין המפוארת,  יהדות  את  והקימו לתחיה 

ד משמשים כתובת מרכזית “ כשביתם ובית חב 
לכל דבר שבקדושה לאורך מאות הקילומטרים 

 שמקיפים אותם.
הוא דואג לליל סדר יהודי ולאוכל כשר, 
להתאספות שבתית ולמקווה טהרה, להנחת 
תפילין ולקריאת התורה. ובעיקר משמשים הוא 
ורעייתו כותל ואוזן קשבת למצוקותיהם, 
לבטיהם ותהיותיהם של יהודי המקום, כמו גם 
למטיילים הרבים השוהים במקום ורואים בהם 

 אישי שיח ושותפי סוד.
כשהגיעה שיחת הטלפון מנכדי היקר כי 
לנסוע  החלטתי  טוב,  למזל  בן  להם  נולד 
להשתתף בשמחת הברית והשלום זכר. מתברר 
כי מלמעלה מאלף שנה לא נערכה ברית במחוז. 

 זה מאורע היסטורי לכל הדעות.
הנכד ששמע על בואי מיהר לפרסם על 
השלום זכר ותפילות השבת שיערכו ברוב עם 
בבית הכנסת וקרא למטיילים הרבים להשתתף 

 בשבת הקרובה.
מטייל אחד לא שמע, רועי. הוא היה בדרכו 

כפי שנקראת, המרוחקת ‘ עיר האביב’לקונמינג, 
נגדו. במהלך נסיעתו מקפיד רועי ‘מרחק רב מצ

להשתמש אך ורק בטרמפים. וכך הוא מדלג 
 ממקום למקום בטרמפ וממשיך במסעו.

ביום רביעי, לפני כשבועיים, בעודו נוסע 
יכול  בטרמפ, מודיע לו בעל הרכב כי אינו 

להתקדם היות ויש עבודה בכבישים ולכן נאלץ 
לעשות דרכו חזרה ולפנות לאפיקים אחרים. 
רועי, מבלי לחשוב הרבה, ביקש לרדת ולעשות 
את הדרך רגלית אל עבר העיר. הוא רק לא 

 שיער נכון מה המרחק.
כבישי העפר לא הטיבו עם רועי, ולאחר 
שעות ארוכות של הליכה רגלית, הבין כי טעה 
יישוב, הוא  נראה קצה  בדרכו. באופק לא 
בטבורו של יער עבות ואין מוצא 
לכאן או לכאן. ואם היה חסר 
טה  י קל תה  י י ה א  ל  , ו משה
סלולרית באזור, שהיה בלתי 

 מיושב.
הוא התיישב על אבן ונח מעמל 
הדרך. הייאוש כרסם בו, אין כאן 
נפש חיה ואולי רק חיות טורפות.  
הוא החל לבכות ובמוחו החלו 
לרוץ אינספור תמונות בלהות 
אותן ראה בחייו ועליהן שמע 

 מחברים.
בעודו משחזר את מסלול חייו 
נזכר לפתע בבית ספר בו למד 
ן  ו כ תי ם  י רושל י ב תו  ו ער בנ

הדתי. באחד הימים ‘  הימלפרב ’ 
נסעו תלמידי בית הספר למגדל 
העמק וביקרו בביתי. הוא לא 
זכר הרבה ממה שנאמר, אבל 
אותם  השיר  את  זכר  כן  הוא 

 למדתי אז:
מה שהיה היה, העיקר להתחיל מהתחלה. ” 

את  י  ל תדליק   , י לגמר אותי  תחדש  אבא 
 “.הנשמה

נער אבוד באמצע שומקום,  יושב  וכך 
מרוחק מביתו ומידידיו אלפי מילים ושר מילים 

אבא תחדש ” אותן שמע לפני למעלה מעשור:  
הוא שר “.  אותי לגמרי תאיר לי את הנשמה 

והתרגש מהמילים וכמו רקד באמצע המדבר. זו 
מצבו  לנוכח  ליבו  מעומק  תפילה  הייתה 

 העגום...
בליל שבת, בעוד אנו יושבים לסעודת 
שבת משולבת בשלום זכר ומדברים על שגב 
קדושת היהודי והניצוץ שבו שאינו הולך ריקם, 
לפתע נכנס תרמילאי מאובק כולו וחלוש. כן, 

 זה היה רועי.
חולל  המדבר  בלב  ריקודו  כי  מתברר 
פלאות. מנהל עבודה באתר בנייה מרוחק נסע 
בדיוק באזור וכששמע קול שירה מיהר לבדוק 
מי נמצא שם. הוא הלך על פי הקול וגילה צעיר 
ישראלי מותש וחלוש, שר ומרקד. מה מעשיך 
את  לו  סיפר  ורועי  האיש,  ין  התעני  ? כאן

 מצוקתו.
 -בטרמפ כמובן  -הוא חמל עליו ולקח אותו

נגדו. רועי נכנס ולא האמין ‘ ד בצ “ לבית חב 
למראה עיניו. עשרות צעירים גדשו את הבית, 
וליד שולחן הכבוד ראה את מי שלימד אותו את 
שיר האמונה וההצלה לפני למעלה מעשור 

 ה שומע תפילת כל פה.“שנים. כי הקב

‘ ’

בעודו משחזר 
את מסלול חייו 

נזכר לפתע 
בבית ספר בו 
למד בנערותו 

בירושלים 
תיכון 

’
ן

הימלפרב’’’’’’’
ן

‘ רבבבבברב
 יתיתהדתי

̆לום ומבורך   ̆בת 

אל משה ואל אהרון לאמר: ‘ וידבר ה”
לאמור ‘ זאת חוקת התורה אשר צווה ה

דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה 
אדומה תמימה אשר אין בה מום אשר לא 

 א“רבי יצחק דוד גרוסמן שליט (במ„בר יט) “עלה עליה עול

 

ם  כ י ת ו ר ש פ א ב
לזכות את הרבים 

 ללא כל מאמץ!
אם אירע אתכם 

או מכיריכם 
 סיפור מחזק

שלחו אלינו בית 
 ‘אור השבת’

נתיבות   1133\4חזני ‘ רח
אור ’ולציין עבור 
 ‘השבת

 או בפקס: 
08-9941870 



ל הרב דברזאן אברך צעיר לימים נדבק “ מסופר כשהיה הגאון רבי שלום מרדכי הכהן זצ 
ל נסע “ זצ “  שושנת יעקב “ במחלת הטיפוס הנוראה, והגיע עד שערי מות, אחיו הגאון בעל ה 

לרבו הקדוש רבי יצחק איזיק מזידיטשוב זצ''ל בעל ''ליקוטי מהרי''א'' להעתיר לרפואה, אמר לו 
אל תפחד כלל וכלל סע אליו ואמור לו כי שמו שלום, ויהיה שלם בגופו בתורתו ובממונו, עשה 
כן, ואכן החל האח להתאושש ושב מעט מעט לאיתנו. בקומו ממחלתו סיפר שבתוקף המחלה 
נדמה לו שהיה נוכח במשפטו בבית הדין של מעלה, וסנגורים וקטגורים משמיעים דברם ונגזר 
דינו למיתה, מסרו את נשמתו לשליח שיצא עמה לדרך, לפתע הגיע שליח ודרש שיחזירוהו 

 לבית המשפט. 
החזירוהו וראה שם אדם ומראהו כמלאך אלוקים, ושאל מדוע חייבו את האברך זה בדין הלא 
מתמיד הוא בלמודו יומם וליל, ענה אחד המקטרגים, וכי לכך לימוד יקרא הנה אפיח רוחי בפי 

 ואפריח את כל למודו. 
נענה אותו קדוש בכעס, האם גם ''בתקופתינו'' תבחנו כל אחד שלומד כיצד הוא לומד, האם גם 
בתוקף הצרות והגלות תדרשו לימוד לשמה בטוהר הכוונה, קבל בית הדין את דבריו והמחלה 

 חלפה. 
סיפר לו אחיו שהרבי מזידטשוב ברכו ברפואה והבטיחו בהחלמה מלאה, רצה רבי שלום מרדכי 
לנסוע לזידיטשוב ולהודות לרבי על ברכתו ותפלתו, בבואו ראה את הרבי לראשונה והתעלף, כי 

 היתה זו צורת פני המליץ שהכריעו לחיים בעולם העליון. (מהקדמת בנו לספר תכלת מרדכי) 
 

מעשה בעשיר שהקריב לפני הכהן שני יונים. כשראה אותו הכהן, אמר לו, הקרבן הזה אינו 
שלך. הלך לביתו והיה עצוב. אמרו לו אחיו, למה אתה עצוב? אמר להם, שהכהן לא הקריב את 
קרבני. אמרו לו, ומה הוא? אמר להם, שני יונים. אמרו לו, והרי זה של עני, ולא שלך! שהרי כתוב, 

 ואם דל הוא ואין ידו משגת וגו', אלא הקרב קרבנך. אמר להם, ומה הוא? 
אמרו לו, שור אחד. אמר להם, ומה כל כך חמורה מחשבת החטא? נדרתי שלא אעלה על לבי 
מחשבת חטא. משם והלאה מה עשה? כל יום התעסק בסחורה, ובלילה היה ישן. כשהתעורר, 
היה קורא לאחיו, ולמדו אותו דברי תורה, והיה לומד עד שיעלה היום, ונמצא שלמד תורה, והיו 
קוראים לו יהודה האחר. יום אחד פגש בו רבי ייסא סבא, והיה מפריש נכסיו, חצי לעניים וחצי 
לסחורה על הים עם אותם אנשים שפורשים לימים, והיה יושב ולומד תורה. ואמר דברי תורה 
אותו עשיר שהפך להיות תלמיד חכם והוסיף בא ראה, קרבן העני חשוב לפני הקדוש ברוך הוא, 
שהרי הוא הקריב שני קרבנות לפניו, אחד חלבו ודמו, ואחד אותו שהקריב. שהרי אין לו לאכל, 

מעט קמח,   -שני תורים או שני בני יונה, ואם לא    -והוא הביא קרבן. קרבן העני קל מהכל  
ומתכפר בו, ובאותה שעה מכריזים ואומרים: כי לא בזה ולא שקץ ענות עני. כל כך למה? כי 
קרבן העני עדיף מהכל, שהרי הוא גרם לי להיות בגורלו של הקדוש ברוך הוא, והוא גורם לי 
להיות בחלק של התורה. משום כך חלקתי כל נכסי (חלקתי נכסי, חצי) לעניים, שהרי הם גרמו 

 לי כל זה. (ויקרא דף  י)
 

מסופר על אחד מגדולי ישראל בחוץ לארץ שראה יהודי אחד מעשן בשבת. כיוון שאותו רב היה 
רב המקום, סטר לו על לחיו. הלה תבעו לבית משפט של גויים. כשהובא הרב למשפט, טען הרב 
שהלה נתן סטירה לאביו, ולכן כמו כן נתן לו סטירה. התובע תכף זעק: שקרן! כבוד הרב 
משקר!! אני נתתי סטירה לאביך?! אמר לו הרב: כן, נתת סטירה לאבי שבשמים בכך שעישנת 

 בשבת ברחוב בפרהסיא. הבינו השופטים לכוונתו של הרב ופטרוהו.
 

ס ובפוסקים, ואז “ שמו של הגאון רבי מנחם מנדל מליובאויטש, הלך לפניו שהוא גאון גדול בש 
הוזמן על ידי פרנסי קהלת וילנא [המתנגדים] לבא לעיר וילנא למסור שם שיעורים בהלכה. 
כשהגיע לשם נחל כבוד רב על ידי שיעוריו הנפלאים. בנו שליוה אותו כתב במכתב לאמו 

כאשר שב הגאון לביתו “.  הרבנית: ''אבא נוחל כבוד רב אף בעיר של מתנגדים, ואני נהנה מאד 
מה חטאו ומה פשעו ” נתקל במכתב של בנו. קרא את בנו והתחיל נוזף בו, שאלה הרבנית:  

שאתה נוזף בו כה קשות? ענה רבי מנחם מנדל, דמי נשפך כמים על כבוד שלא מגיע לי, והוא 
 “עוד נהנה מזה?

על מה סומכים ה˜ברנים והחברה  
˜„י˘‡ ˘נוטלים ˘כר על ה˙עס˜ו˙ם  

 במ˙ים והל‡ מ˙ ‡סור בהנ‡ה?
ˆריך עיון על מה סומכים ה˜ברנים ו‡נ˘י חברה ˜„י˘‡ ליטול ˘כר 
על כל הה˘˙„לו˙ ב˘מיר˙ המ˙ והכנ˙ו ל˜בורה, וכן ועל עˆם 
˜בור˙ו, והל‡ המ˙ ‡סור בהנ‡ה ו‡ם כן נמˆ‡ ˘מ˘˙כרים ב„בר 
ה‡סור בהנ‡ה, ˘הרי ל„ע˙ הרבה פוס˜ים ‡סור לה˘˙כר ב„בר  

 ה‡סור בהנ‡ה?

 מו˙ר ליטול ˘כר בטלה
לכאו' יש ליישב בפשיטות שהקברנים נוטלים שכר בטלה, 
כמו שמצינו במצות ת"ת ושאר מצוות שאסור ליטול עליהם 
שכר, אך מותר ליטול שכר בטלה, וכמו שכתב הר"ן במסכת 
נדרים (לז.) בשם הירושלמי דלעניין הלכה קיימא לן דעל 
המדרש לא שרי למשקל מיהו דוקא שכר לימוד, אבל שכר 
בטלה מותר. וכן כאן גבי החברה קדישא הקברנים ושאר 
המתעסקים בשמירת וצורכי המת יש לומר שנוטלים שכר 
בטלה. ושוב ראיתי שכן תירץ בשו"ת שואל ומשיב (מהדו"ק 

 ח"ב סי' קנ"א וע"ע מו' סי' ל"ג) ועוד מפרשים. 

ע˙ לע˘ו˙ לה' הפרו ˙ור˙ך
הגאון רבי שלמה קלוגר זצ"ל בספרו שו"ת האלף לך שלמה 
(או"ח סי' רס"ג) מתרץ דאפשר שמשום עת לעשות לה' 
התירו לקברנים לקבל שכר ממתים, וכן התירו לשומרי המת 
ליטול שכרן, שלא יהיה נמצא מי שיעשה זאת בכל עת 
בחינם, וכמו שהתירו הרבה דברים משום עת לעשות לה'. 
והתלמידים הי"ו הוסיפו שאף אם ימצא מי שיעשו זאת תמיד 
בחינם, מכל מקום לא יעשו כראוי וכהוגן, ויש חשש גדול 
שיבואו לידי בזיון המת, דרפואה בחינם, שוה חינם, וכמו 

 שאמרו בגמרא בבא קמא (פה.).

ל‡ ח˘יב ˘מ˘˙כרין ב‡יסורי הנ‡ה כיון 
˘ממעטין להם מ˘כרם בעוה"ב

עוד כתב הגר"ש קלוגר זצ"ל (שם) ליישב שהיכן שמשתכר 
באיסורי הנאה לצורך מצוה מותר מפני שאם לא יקבל שכר 
יהיה לו שכר מן השמיים, נמצא שעל ידי קבלת השכר 
מפסיד שכר המצוה, והוי הפסד מרובה על השכר, לכך אין 
זה נחשב כמשתכר באיסורי הנאה, דאדרבה מפסיד הוא 
בקבלת השכר. ואף על פי ששכר שמים לא נחשב משתכר 
באיסורי הנאה, כמו שכתב הרשב"א לעניין מצוות לאו 
ליהנות ניתנו, דשכר עוה"ב אינו נידון כהנאה, מיהו כיון 
שעל ידי שכר ממון בעולם הזה מפסיד שכרו לעולם הבא 
לא הוי כמשתכר באיסורי הנאה, וכן לא חשיב שכר שבת 

 היכן שנוטל שכר על המצוה, והוא חידוש גדול.

‚בי מ˙ י˘ חיוב ומˆוה לה˘˙„ל ב˜יומו היפך 
˘‡ר ‡יסורי הנ‡ה

מרן הגרא"מ שך זצ"ל בספרו אבי עזרי (סוף הלכות אבל) 
מתרץ דנראה פשוט שאין שייך לאסור להשתכר אלא בשאר 
איסורי הנאה, שאם נאבדו או כלו מאליהם שפיר דמי, ויצא 
ידי חובתו, אבל גבי ההתעסקות במת אדרבה יש מצות 
קבורה שמוטלת על האדם, כלומר על הקרובים או על 
אחרים שיתעסקו בזה, וגם אם אינו נוטל שכר. וממילא רוצה 
הוא בקיומו על פי הדין שלא יאבד המת כדי שיוכל לקיים בו 
מצות קבורה, ולכן אין שייך שום איסור במה שנוטל שכר 
עבור הקבורה, שהרי מחוייבים לשומרו כדי לקיים מצות 

 הקבורה.
. 

ל“ל

‘ ’

 “אשכול יוסף”ניתן להשיג את הספר ...
 054-8460007 -בפלאפון

) ןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןן
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כמובן, זכינו לעשרות עשרות של תשובות מהקוראים 
 ונביא תמצית מועטת מהתירוצים:‘, החשובים שיחי

א. נתרשלו ידיו לפי שחטאו כבר כמה פעמים אמר כמה 
אטריח לפייס עליהם .

ב. משה חשש שעד שישובו בתשובה בינתיים יגרמו לנזק 
 רוחני גדול שאין לשער ולתקנו אחר כך.

ג. כיון שקורח זלזל בכוחו של משה ממילא תפילתו לא 
 תועיל 

 ד. קורח כל כך הרשיע שמנעו ממנו לשוב בתשובה .
ה. ר"מ חדש משגיח דחברון כתב שאכן משה נענש על 

 שלא התפלל על עדת קורח
ו. משה נתן להם הזדמנות לחזור בתשובה ולכן דחה את 

 המבחן לבוקר .בוקר ויודע ה' ... 
ז. משה היה בטוח שבמהלך הלילה האנשים החשובים 
ישובו בתשובה ויעשו חשבון נפש כיאה לאנשים גדולים 

 אלו ולכן לא התפלל עליהם. 
 
נתיבות, הרב דניאל  -מלוקט מתשובתיהם של: הרב יצחק אלמליח-

טבריה, הרב טביביאן, הרב משה ברקוביץ, הרב יעקב לייב  -שמעא
 .דונהיימר, ועוד רבים וטובים

 ה לא התפלל על קורח ועדתו, ובכך, יתכן ויחזרו בתשובה?“הקשנו: מדוע משה רבינו ע



 



 



 



 



              
    

קתוח   • 191  רעלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

ונתתם אתה אל  אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול,,
  )ג-יט, ב( אל מחוץ למחנה תהאלעזר הכהן והוציא א

אדם  לימוד גדול בעבודת ה' יש ללמוד מכאן! "אשר אין בה מום"
פגימה  לו הגיע כבר לשלמות ואין בו שוםשרואה את עצמו כאי

עלה עליה  ומגרעת, אין בו מום כלל, הרי זה סימן מובהק "אשר לא
כזה צריך  עליו עדיין עול מלכות שמים! ואדםעלה אשר לא  - עול" 

הכהן", ויוכיחו לו  להתקרב אל צדיקי הדור "ונתתם אותה אל אלעזר
ל בעבודת ה' התחי שעדיין הוא שרוי "מחוץ למחנה" ועוד לא

  )עבודת ישראל(  מאומה...

ולקחו לטמא מעפר שרפת החטאת ונתן עליו מים חיים 
  (יט, יז) אל כלי

ביקש קהלת  ,ביקש קהלת למצוא דברי חפץ :איתא בראש השנה כ"א
והוא  .יצתה בת קול ואמרה לו וכתוב יושר דברי אמת ,להיות כמשה
דהקב"ה  ,מעוניעפ"י מה דאיתא בילקוט ש ,ויש לבאר .מאמר תמוה

וא"כ  ,אבל לאחרים חוקה ,אמר למשרע"ה לך אני מגלה טעמי פרה
קהלת (למשרע"ה התגלו טעמי פרה אדומה אבל שלמה המלך אמר 

במד"ר (כדאיתא במדרש  ,כמה והיא רחוקה ממניחאמרתי א ),ז' כ"ג
עפר 'מטמא 'לד ,בפסוק דידן ,והנה דבר זה טמון ברמ"ז ).י"ס ג'

דלמשה אכן נגלו טעמי פרה  ,להורות ,למשה ר"ת ,חטאת'הרפת 'ש
המלך ששמו  שלמהוהנה רמז זה עצמו יכול להורות גם על  .אדומה

דאותיות למשה רמוזים  ,אלא רק ההבדל הוא ,גם כן מרומז בר"ת
ואילו אותיות שלמה רמוזים אמנם בפסוק  ,בר"ת על הסדר ביושר

קש קהלת זה פירוש הגמ' ביד ,וא"כ לפי"ז י"ל ,אבל שלא כסדרן
לפי שהיה סבור  ,דהיינו שיתגלו לו טעמי פרה אדומה ,להיות כמשה

ולכן  ,דכמו שנרמז בפסוק למשה גם נרמז גם אותיות שמו שלמה
וכתוב  ,יצתה בת קול ואמרה לו ,רצה לדעת את טעמי פרה ארומה

ביושר דהיינו  ,רמוזים בר"ת אלה למשהדאותיות  ,יושר דברי אמת
  )בנין אריאליקרא דאורייתא בשם ( .תיות שלמהמה שאין כן או ,כסדרן

  קח את המטה (כ,ח)
ישבו פעם חבורת מתנגדים בעיר וואלוז'ין ושוחחו על ההבדל שיש 
בין החסידישע רעביס לראשי הישיבות, שהרעביס חיים ברחבות, 
לבושים בגדי פאר, ואילו ראשי הישיבות לומדים תורה מתוך הדחק. 

ואמר להם: אין זה דבר חדש, דהנה אנו ישב שם הנצי"ב מוואלוז'ין 
רואים שאהרן הכהן שהיה עמוד העבודה היה לבוש בגדי פאר 
וכבוד, ואילו משה רבינו עמוד התורה לא מצינו בתורה שהיה לו 

  נכסים חוץ מהמטה שלו...
  (כ, יא) ויך את הסלע במטהו פעמים

ויש להבין לשם מה היתה צריכה התורה לאשמועינן כמה פעמים 
הרי גם אם הכה  ,ומאי נפק"מ איכא בזה ,משרע"ה את הסלע הכה

עפ"י מה  ,וי"ל .עבר על ציווי ה' ודברתם אל הסלע ,פעם אחת בלבד
אקרא יען לא האמנתם בי  )רמז תשס"ד(דאיתא בילקוט שמעוני 

 ,ואמר לא האמנתם בי ,מרוהיה לו ל ,יען לא האמנתה -להקדישני 
ופירש  .בירה כעובר עבירהמכאן שהנטפל לעובר ע ,אהרן מה חטא
והוא הסכים למעשיו של  ,לפי שהיה לאהרן למחות ,שם בזית רענן

 ,והנה הא דהיה לו לאהרן למחות במשרע"ה על ההכאה. משרע"ה
אבל בהכאה ראשונה מה היה לו  ,כי אם רק בהכאה שניה ,לא שייך

  שמשרע"ה יכה על  ,דמהיכן היה לו להעלות על דעתו ,לאהרן לעשות

  

 ,כאשר ציווהו הקב"ה ודברתם אל הסלע ,ולא ידבר אליו ,הסלע
לכן מודיעה  ,ואת הנעשה אין להשיב ,מה דהוי הוי ,ואחרי ההכאה

כדי לאשמועינן בזה במה חטא  ,לנו התורה על השנות המכה פעמיים
  )לוית חןיקרא דאורייתא בשם ( .אהרן שנענש גם כן כמשרע"ה

  )טכ, כ(ויבכו את אהרן... כל בית ישראל 

רציחה  מסתבר שבמשך כל אותה תקופה לא אירעה אצל בנ"י אפילו
והמשפחה הייתה  בשוגג. שאם כן היה הרוצח יוצא מעיר המקלט,

כל בית ישראל" כלומר  צוהלת ושמחה, לכן אמרה התורה: "ויבכו...
הייתה אף משפחה אשר  כל משפחות בני ישראל התאבלו, ולא

כך אנו רואים כי לא קרה רצח ולפי הפיקה תועלת ממיתתו של אהרן,
  )משך חכמה( בשוגג כל אותה תקופה.

נפשנו קצה בלחם הקלקל. וישלח ה' בעם את הנחשים ו
  )ו-(כא, ה השרפים

הנחשים השרפים. יש  ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. וישלח ה' בעם את
, ועכשיו לפני שעמדו ליכנס את המן לתמוה, ארבעים שנה אכלו

נענשו דוקא  עליה. גם יש להבין מדוענתעוררו להתלונן  לארץ
הארבעים שנה טענו "בלתי אל המן  בנחשים השרפים. אמנם בתחילת

בעיניהם  אף שהיה במן כל מיני טעמים, בכל זאת לא ראו עינינו", כי
'עינינו'. אבל כל הדור ההוא מת  צורת מאכל, לכן אמרו בלתי אל המן

לכן  פרי או מאכל, הזה חיו במדבר ולא הכירו צורת במדבר, והדור
עתה בבואם בסמיכות  הסתפקו במן ולא התאוו לדברים אחרים. אך

  כל מיני מאכלים התחילו להתאוות אליהם, לארצות נושבות וראו שם
מדה כנגד מדה, כי  והחלו להתלונן על המן. ולכן נענשו בנחשים,

וראו נחשים ועקרבים, אך לא ידעו כי  ארבעים שנה הלכו במדבר
הקב"ה שלא  להזיק כי הענן שמר עליהם, לכן רמז להם יכולים הם

כל מיני פרות ומאכלים נאים שהם  שיש –רק חידוש זה נתגלה לכם 
מזיקים  אלא עוד חידוש יתגלה לכם שהנחשים בטבעם תאוה לעינים,

  )סופר חתם( שנה. הם, והקב"ה שמר עליכם מהם ארבעים

שהמן נבלע  בלחם הקלוקל, פירש"י, והוא מיומא ע"ה. לפי שם.
באיברים קראוהו קלוקל, אמרו עתיד המן הזה שיתפח במעינו כלום 

  יש ילוד אשה שמכניס ואינו מוציא.
ואמאי לא נקט  ,אמאי דייק רש"י לומר ילוד אשה דוקא ,ויש להבין
וי"ל עפ"י מה דאיתא  .שמכניסה ואיננה מוציאה ,בריהכלום יש 
 ,ל שבים לטובעושעמד עליו נחשוכבטיטוס הרשע ד :בגיטין נ"ו

בא  ,אמר כמדומה אני שאלוקיהם של אלו אין גבורתו אלא במים
אף הוא עומד עלי  ,מיםבבא סיסרא טבעו  ,פרעה טבעו במים

 ,אם גיבור הוא יעלה ליבשה ויעשה עמי מלחמה ,לטובעני במים
בריה  ,רשע בן רשע בן בנו של עשו הרשע ,יצתה בת קול ואמרה לו
דמעלנא  ,אמאי קרי לה בריה קלה ,ש שמהקלה יש לי בעולמי ויתו

עלה  ,ותעשה עמה מלחמה ,עלה ליבשה ,ומפקנא לית לה ,אית לה
 ,מעלנא .בא יתוש ונכנס בחותמו ונקר במוחו שבע שנים ,ליבשה
 ,וא"כ י"ל ,מוציא דרך הרעי ,מפקנא ,פה להכניס המאכל ,פירש"י

שום הכי ומ ,והיא היתוש ,דבאמת יש בריה שמכניסה ואיננה מוציאה
דרק בילוד אשה לא משכחת לה מי שמכניס  ,נקט רש"י ילוד אשה

   ביומא ע"ה.)הש"ס לרבי יוסף עגגיל זצ"ל  מטעמי יעקב וכמוצא שלל רב בשם גליוני(.ואיננו מוציא
  

  ?שנה הכה משה את הסלעבאיזה יום ב 

 

 מאוצרות הפרשה 

  בפר"ש  חידה          



 סיפור השבוע    
  זאת התורה"""
  )סנהדרין עא.(קרעים שנאמר וקרעים תלביש נומה  אמר ר' זירא כל הישן בבית המדרש תורתו נעשית לו קרעים

מעשה בעני אחד, שהיה לבושו  על לימוד הנלמד בהפסקות ובלי ערך למעלת הרציפות. ממשיל זאת הגה"צ רבי ראובן קרלנשטיין זצ"ל כך:
ניגש לחנות הלבשה ושאל את המוכר: כמה  קרוע ומכנסיו היו נקבים נקבים, חלולים חלולים... יום אחד החליט לרכוש זוג מכנסיים חדשים.

ענה המוכר: תגיד לי! חשבת שהגעת  השיב לו המוכר: שמונים ש"ח. שאל העני: יש לך מכנס בעשרים ש"ח? ה זוג מכנסיים פשוט?עול
העני יצא מהחנות בבושת פנים וישב לנוח בספסל הראשון שמצא בדרכו, כדי להפיג את יגונו. והנה פגש  לארגון חסד ומחלקים כאן חינם?

ושאלו: ידידי העני מדוע פניך נפולות? הלא החכם מכל אדם שלמה המלך ע"ה אמר:  ה שפניו נפולות, פנה אליואותו חברו משכבר הימים ורא
העני השיב לו שאינו צריך לספר לו כלום, כי הלא הלבוש מעיד עליו כמאה עדים מה מפריע לו. איך ) משלי יב, כה('דאגה בלב איש ישיחנה'. 

ידידו אמר לו: אל דאגה, ברוך ה' שזכיתי לפגוש אותך. והנה שבח לאל, אשריהם ישראל! ושלושה  אוכל להתהלך בחוץ עם לבוש שכזה?
והנה יש גמ"ח אחד הלבשה חינם אין כסף, יד ראשונה כל הרוצה ליטול . )עט. יבמות(סימנים יש באומה זו: רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים 

מאוד לשמע הבשורה הטובה ותיכף רץ לאותה כתובת של הגמ"ח הנזכר. אחר שמצא  העני הודה לידידו יבוא ויטול. והנה לפניך הכתובת.
בשמחה וטוב לבב לביתו, ואמר לזכות את אחת מבנותיו במצות כיבוד הורים  מכנס שמתאים לו, היה רק צריך לעשות לו מכפלת. רץ

כנסיים חדשים. האם תוכלי לתפור לי מכפלת שאוכל האב קרא לבתו הגדולה: חנה, בתי היקרה, ברוך ה' רכשתי מ שתתפור לו מכפלת נאה.
הבת ענתה לאביה: מה אומר לך, אבא יקר, המורה שלי שתהיה בריאה העמיסה עלינו שיעורי בית לרוב, ושפע מבחנים וזה  ללובשו כראוי?

פנה האב לבתו טובה תעשי  כפלת.היקרה 'טובה' שמה וטובים מעשיה. אולי היא תוכל לתפור את המ גורם לי עייפות גדולה. אבל הנה אחותי
יקר,  לי טובה, תתפרי לי מכפלת למכנסיים עד מתי אני יכול ללכת עם הנקבים נקבים חלולים חלולים?? אך היא ענתה, מה אומר לך אבא

, כמה אני בלילה, וחזרו אחרי אחת בלילה, ואם כן אתה מבין 11- אתמול שמרתי על ילדים שהלכו הוריהם לחתונה והבטיחו לי שיחזרו ב
פנה האב לבתו יפה והיא מיד ענתה: מה אומר לך,  היקרה 'יפה' שמה, ויפים מעשיה, אולי היא תוכל לתפור את המכפלת. עייפה. הנה אחותי

 אתפור לך מכפלת. אבא היקר! אמא שתחיה העבידה אותי בפרך ונתנה לי לשטוף את כל הכלים שבמטבח... רק אלך מעט לנוח ותיכף
בלילה כשהלכו בנותיו לישון, בא שר  כל בנותיו "עסוקות" אמר: מן השמים ירחמו... וקיפל את המכנסיים והלך לישון. האבא שראה כי

תיכף קמה חנה מהמיטה, נטלה ידיה  השינה לבת הגדולה ואמר לה: חנה! איך את יכולה ללכת לישון כשאבא מבקש רק לתפור מכפלת?!
 הפתעה לאביה... ור את המכפלת, והכל בחשיכה כדי "לגנוב" לאחיותיה את המצווה... ולעשותוהחלה לגזור מהמכנסיים עשרים ס"מ ולתפ

שר השינה כמובן הגיע גם אל הבת  שר השינה כמובן הגיע גם אל הבת 'יפה' ונתן לה מוסר וכמובן שגם היא קמה ועשתה הפתעה לאביה...
כשהאבא קם ממיטתו מדד את המכנסיים "החדשות, והוא רואה ה"ברמודה" למחרת  'טובה' ונתן לה מוסר ואף היא קמה וגזרה עשרים ס"מ.

זהו המשל. והנמשל ברור הוא. מלימוד התורה נעשה מלבוש לנשמה. וכאשר לומד עם הפסקות לבושו נעשה קרעים  המכנס מגיע לו לברך...
  (להתעדן באהבתך)   יראה בעולם הבא עם מכנס קצר...! קרעים ואיך

  

  
  למי שמקדים לשלם טנה המוזיליקי

 והמשלם לאחר מכן המחיר הוא .₪ 300המחיר הוא  כמה אחיות מארגנות קייטנה לבני השכונה בימי חופשת הקיץ. בדף הפרסומת כתוב שהמקדים לשלם עד ר"ח תמוז שאלה:

  לם במזומן, או בציק מזומן בלבד'. האם יש בזה איסור רבית.מופיע באותיות קטנות 'ההנחה הוא למש . בסוף הכיתוב]ה מתחיל בפועל רק אחרי י"ז בתמוזהקייטנ[ .₪ 370

מיד בעבודתו, ולכן אם המעשה  דבשכירות פועל מותר להוזיל עבור המקדים לשלם רק באופן שמתחיל )סי' קעו סעיף ח(סברת הדברים: נפסק בשו"ע  : יש לדון בזה.תשובה

כמה שבועות, ואסור א"כ להוזיל למקדים לשלם. ברם כתבו הפוסקים, דכל החומרא  שיו בעבודתם אלא לאחרכאן הוא שכירות פועל יש בזה איסור, שהרי אינם מתחילים עכ

נחשב ל'פועל' או  בקבלנות דינו כשכירות בית שמותר להוזיל עבור ההקדמה גם כשאינו מתחיל לעבוד מיד. ויש לדון האם עשיית קייטנה הוא רק בשכירות פועל, אבל העובד

לשעות, וקייטנה נעשה בשעות מסוימות, אולם מצד שני אין משלמים  על היינו שעובד לפי שעות, וקבלן היינו שמקבל עליו לגמור עבודה פלונית ללא קשרל'קבלנות', דפו

 תכניות וכדו' ומקבליםבמשך שבועיים אלו, וכמו כן העבודה אינה מסתכמת רק בשעות שיש קייטנה, אלא צריכים להכין  לפי שעות אלא מקבלים עליהם לעשות קייטנה

בשם הפוסקים, דאפילו בפועל שאין משלמים לו לפי שעות אלא צריך  )תשובה קנה(וכבר הבאנו בחלק א'  עליהם כל הנצרך לקייטנה, וא"כ אפשר דדמי לקבלן ולא לפועל.

כקבלן, וא"כ הרי גם במעשה זו חלק  ה הרי הוא נחשב כשכיר ולאמסוימת, האם העבודה צריכה להיות בשעות מסוימות דווקא ואינו יכול לעשותו מתי שרוצ לגמור פעולה

ואפי' אי נימא דנחשב כקבלן, מ"מ מבואר בפוסקים דגם בקבלן אינו מותר אלא  קבלן או פועל. ות מסוימות, וא"כ יש לדון אם הוימעבודתם צריכים להיעשות רק בשע

לוקחת אחריות  נעשה בזה קנין על הקבלנות, אבל באופן שמשלמים בציק, אזי אם הציק הוא של אחרים ואינה משלמים בכסף מזומן כשעושים קנין, ובלא קנין אסור, ולכן אם

אינו נחשב ככסף ואין כאן קנין, ולכן נכון שבנוסף לציק יתנו כמה  הוי כמכירת שט"ח והוי ככסף, אבל אם לוקחים אחריות על הציק או בנתינת ציק על שמו, לכאורה על הציק

 עוד יש לציין, דאפי' אי נימא דהוי קבלנות היינו רק כשהבנות עצמם שעושים הקייטנה עושים את ההרשמה אבל אם זומנים, כדי שיהיה כקנין על הקבלנות.שקלים מ

רה שאסור לפרש שני כשכירות פועל אלא כמכי ההרשמה נעשית ע"י בנות אחרות שעושים ההרשמה לטובת הקייטנה הנעשית ע"י אחרים, לא נחשב כשכירות קרקע ולא

עוד יש לעיין, דאף אי הוה שכירות פועל, שצריך להתחיל לעבוד מיד, והקייטנה אינו מתחיל מיד אלא לאחר  מחירים אפי' באופן שמתחילים לעבוד מיד, וכמבואר בפוסקים.

הרי כל זה בכלל העבודה שמשלמים  הכנת התוכניות לקייטנה וכו',מ"מ אפשר דכיון שההכנות מתחיל מיד, ועכשיו הם כבר צריכים לדאוג למקום ולהתחיל ב כמה שבועות,

  ")חסברית פנ" –תוך ספר התשובות בהלכות ריבית מ( ג"כ מותר. על זה וא"כ הרי אפשר שנקרא שמתחילים לעבוד מיד, ואפי' אם הוה שכירות פועל

                            
שקלים, מה  10- קלים. אם הסטייק יקר מהפתה בש 11מחירו של סטייק בפתה                     

  מחיר הסטייק ומה מחיר הפתה?
     מוטנג נ"י יונתן שם הזוכה:          . שניהם בלעו מטות. תשובה לחידה השבועית: חצי שעה :תשובה לחידה בפר"ש                

  משפחת קלופפר לאירוסי הבת           וסי הבן הנכדלאירכהן –אנדו משפחת   :כז העירמר                                                  
 גוז להכנס הבן הנכד לעול תורה ומצוות –משפחות קונצקי       הנינה להולדת הבת הנכדה - פרידלנד-שימבורסקי–ויכסלבויםמשפחות  

 משפחת רוזן לנשואי הבן    בת הנכדהשטראוס להולדת המשפחות  - הדר גני     הנכדים לעול תורה ומצוות-פומרנציק להכנס הבנים-משפחות גרוזמן
       סלושץ לאירוסי הבן הנכדמשפחות          כהן להולדת הבן     משפחת שבתאי להולדת הבן-משפחות צברי 

  
ל  037608833בפקס:  ן לשלוח עד יום שניפתרונות לחידות והודעות לשמחות נית  למיי  a7608833@gmail.comאו 

 חידה שבועית      

 פינת ההלכה     
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  והנהגות, מוסר, השקפה מאמרי                              
 גדולי בזמן, רבתי קושטנדינה לאלוקים גדולה ובעיר: כותב ברכה במחזיק א"החיד
 חצות קודם שבת ביום ומפלפלים ס"בש ישיבה קובעים מקומות באיזה היו, הדור
ק"בעיה וכן. יעשו כה היום עוד הן כי ושמענו. ההוא שבכפר תלמידי חכמים כמה

דדינא בעומקא מפלפלים היו, חדש פרי הרב בישיבת ראשונים לימים ירושלים
 .הנזכרת בהייש ראשי אחריו שנהגו ראיתי וכן. בערב

 
 לשאוב היה אפשר בזמננו: אסטרלנקי מולדתו עיר על סיפר ל"זצ ניימן יעקב רבי

קדש שבת בליל פעם יצאתי, ילד שהייתי". עמך"ה של מהנהגתם שמים יראת
 להפתעתי. אדם שם אפגוש שלא סברתי, הכנסת לבית בקר לפנות שלש בשעה

אלו.  הלכה בלימוד ואלו בסוגיא עיונם שמים אלו. אדם בני המה הכנסת בית
 ספסלי את חבש ערכו לפי ואחד אחד כל. תהילים באמירת ואלו השבוע בפרשת

 )ב"ח החיים דרכי (.עבורי ישיבה מקום בדקדוק לחפש צריך שהייתי עד המדרש בית
 

התהילים ספר את חיים החפץ מרן רבנו לפני כשהביאו:הרב שך זצ"לסיפר מרן 
שפכה דמעות כמה אתם היודעים: "בבכיה ואמר התרגש, הצדקת אמו של הישן
-אן, כשר יהודי יהיה שבנה כשביקשה זה ספר עם ה"הקב לפני הצדקת אימי

 בזכות צורך יש, יתקבלו האדם של שספריו כדי: אמר כמו כן ?!איד ערלעכער
!אמו של תפילותיה ורוב דמעותיה זכות זוהי לפעמים. היא מה לדעת ואין, מיוחדת

 )תורה של שימושה(
 

 מצות כמו, לו שחסרו מצוות וביחוד", עניות מצוות" חיפש ל"זצ הלפרין יעקב רבי
פגש פעם.6 בן רק ילד בעודו ממנו נתייתם כי, באביו לקיימה זכה שלא אב כיבוד
 בחוסר מרוסיה עתה זה הגיעו הוריו, מצבו רוע על בפניו שהתאונן אביב מתל ברב
 בכל הוריו כלכלת עולה כמה חשבון שיעשה ממנוביקש לפרנסתו בידו ואין כל

 בשכר שותף שיהיה בתנאי בחדשו חודש מידי הסכום לו לשלם נכונות והביע, חודש
 לו מותר אם, בשאלה" איש חזון"ה מרן אל פנה רב אותו.אב כיבוד של המצוה
 למען לוותר צריך כולו השכר על שאפילו לו ופסק, המצוה משכר מחצית על לוותר

 )בח" הדור פאר( ההורים

 
 יצחק אברהם' ר, ל"זצ גרשונוביץ ראובן יוסף ביר של אביו נפטר ד"תשי בשנת

כבוד מצות לקיים הזכות על יוסף' ר ויתר לא, בביתו ששררה הדחקות אף על, ל"זצ
 כסא על ישן והוא, לה מסר מיטתו את, בביתו להתגורר עברה הצדקנית ואמו, אם
הרבנית רעייתו עם יחד, מופלאה היתה אם כבוד במצות הנהגתו.הבית במטבח נוח

 ולהסיר ימיה את לה להנעים מוחלטת במסירות התמסרו, מעשיו לכל היתה ששותפה
ליד יושב היה ארוכות שעות, אמו היתה גדולה יסורים בעלת. דאגה כל ממנה

קודש בחרדת והכל, יסוריה את במעט ולו להרגיע האמצעים בכל ומנסה, מיטתה
והם, מופלא באופן בה שהידר זו מצוה על ישנן נפלאות והנהגות עובדות.ובכבוד
הרבנית אמו :דלקמן העובדה היא מהם אחת, זו מצוהביוםלימוד של פרק מהוים

לעמוד דקדקו לא שם, מסויים ממוסד חודש מדי כסף סכום לקבל היתה אמורה, ה"ע
 שהדבר ביודעו, יוסף' ר. לה מגיע אשר את לה נתנו לא רבים וחודשים, בחיובם
, בנה של פרנסתו מתוך צרכיה לקבל להגיע וצריכה, ממון לה שאין זה על לה יכאיב
 הסכום מלוא את, ה'לומז מישיבת שקיבל משכורתו מתוך נוטל חודש מדי היה

 והיה, בצמצום דחקות חיי חי כך ובעקבות, ל"הנ מהמוסדלקבל אמורה שהיתה
 שיש ליבה את שימח ובכך, עבורה שהגיע כסף שזהו שחשבה בצורה לאמו מביא
זה מסכום חלק מפרישה היתה אכן והיא, ילדיה ביד לתמוך שיכולה כסף בידה

 לצדקות מחלקת היתה אחד וחלק, בביתו שהיתה עבור ועזרה  כתמיכה, בשבילו
, שונים ומקרים סיבות ידי על נפש עגמת לה יגרם שלא השתדל כך.וכדומה שונות
לה לגרום שעלולים דברים ממנה להסתיר, ואמתלאותעצות מיני כל מחפש והיה
 המתגורר יוסף' לר לו אח. תצטער שלא בצורה הדברים להעמיד או, נפש עגמת
 בכליון מצפה והיתה לשלומו דאגה, שנים זה בנה את ראתה שלא האם, לים מעבר
המדינות אל קשר היה לא המכתבים  מלבד אשר זמניםבאותם( ממנו למכתב עיניים
 לבית הולך היה, לבה את לשמח עז כי בחפצו ראובן יוסף' ר). לים מעבר אשר

 שיקחהו ובזה, מאחיו מכתב הגיע אם לראות הדואר דברי על ועובר, המרכזי הדואר
  אמו את ישמח ובכך, המכתב הגעת זמן את ימים בכמה יקדים הרי, משם

 ).חיים חדוות(

 לקט פירושים על פרשת השבוע                
ת ֹזאת , אדומה פרה פרשת בראש ׳,התורה חקת ״זאת של זו כותרת. ַהּתֹוָרה ֻחּקַ

). כא, לא במדבר( נכרים בגיעולי הדנה בפרשה גם ככותרת ומשמשת חוזרת
 חקת ״זאת כלים גבי וכן, הפרה״ חקת ״זאת נאמר לא מדוע השאלה נשאלת
, זו קושיה מכח מסיק משה״ ״דרש בספרו זצ״ל פיינשטיין משה רבי?הכלים״

 שייך שאין דברים שבין ומכאן. יצאו כולה התורה כל על ללמד אלו שכותרות
 חוקים היו כאילו ללמוד עלינו, ומובן פשוט שטעמם וביןדברים, טעמם לדעת
 נאמר שטעמם אלה אף, טעמם את התורה שגילתה הדברים גם. טעם בלי

 יש לכולם, הגאונים בדברי מצאנו טעמם שאת הדברים שכן וכל, בגמרא
 לו ירבה ״לא של הדין לגבי מפורש מצינו כך הכתוב גזירת היו כאילו להתיחס
 כשנתבונן:] כא סנהדרין עיין, [המלך שלמה בו וטעה, המלך על שנאמר נשים״
 לדין בסיס מהווה בתורה המפורש שהטעם שחשב בכך היתה שטעותו נבחין
 הטעם אין אם גם, אחד כל לגבי נאמרת המצווה. כך אינה האמת אך. עצמו
, נמצא.בציצית תכלת של המצוה טעם בהבנת שגו ועדתו קורח גם. אצלו שייך
 היתה כאילו מצוה כל לראותאותנו מחייבים וקיומה התורה שלימוד, כן אם

 להוציא — לכאורה ברור שטעמה נכרים כגיעולי מצוה ואפילו. טעם משוללת
  .כחוקה לקיים צריך אותה גם - הכלי דופני מבין העכו״ם מאכלי בליעת את

 )טוב לקח ילקוט(
 

ת ֹזאת  זו למצוה כינה למה לדעת ״ צריך: וז׳׳ל חייםה האור מקשה: ַהּתֹוָרה ֻחּקַ
 או חוקת הטומאה זאת או' וגו חוקת זאת לומר לו שהיה, התורה כללות שם

 לכן: לומר ואפשר -, הפסח חוקת זאת) יב שמות( אומרו כדרך הטהרה חוקת
 אין אדומה, שבפרה כמו, חוקה היא התודה שכל, חוקת התורה זאת כתוב
שבמשפטי  החכמה עומק את להשיג האדם בשכל אין כך, האדם להבינה בשכל
 צריכים אלא, האדם בשכל רק התורה משפטי אפילו ללמוד ואי אפשר .התורה

לדוגמא . האדם משכל למעלה היא התורה כל כי, ישראל וקדושת לזה נשמת
 כעצמו יודה השופט אף , במאסר או כממון נאשם כשקונסים, בדיני בני אדם

 הנאשם יוכל שלא בסכום מסוים של כסף  אחד קנס שאם בהכרח זה שאין
העון  רצוי לשם מדויק הוא הזה ושהסכום, מזה יותר או בפחות לרצות עוונו

, ברירה אחרת לשופטשאין אלא. עונו ריצה לא מזה פחות פרוטה נתן ושאם
 כן לא אבל .בחוקים שנקבע הדעת אומדן לפי הנאשם את להעניש מוכרח הוא

 לנפש תורה כפל ירדה תשלומי לשלם לגנב קנסה כשהחורה, תודה של ענשה
 פרוטה בפחות ועונשו. יגנוב יותר שלא נפשו על יפעול הזה שהסכום — הגנב
 שקבעה העונש כי, מיותר מזהעונש יותר וכן. הגנבה מן להניאו יספיק לא מזה

דיני  בכל הדבר וכן. יגנוב שלא נפש הננב על לפעול מספיק כבר התורה
.משיגוהאדםשכלשאיןדברוזהו.לאמתו״אמת״דיןנקראוזה. ממונות

 (דרכי מוסר)
 

ת ֹזאת  המצוה מה לומר ישראל את מונין העולם ואומות שהשטן לפי: ַהּתֹוָרה ֻחּקַ
 רשות לך אין מלפני היא גזירה ״חקה״ בה כתב לפיכך, בה יש טעם ומה הזאת

 שכזו מצוה עלינו הטיל ה"הקב באמת מדוע להתבונן יש). רש״י( אחריה להרהר
 הטעם מה ישאלונו העולם שאומות שכזה במצב אותנו והעמיד טעם שום ללא
 והתברך לגדולה עלה הארץ ועם בור איש: משל פי על יובן והענין? בה יש

 לאחר. העיר רב של בנועם בתו את לשדך הצליח מכך וכתוצאה, רב בעושר
 ואף, בשיחה איתו להאריך מעוניין הרב מחותנו שאין הכלה אבי חש החופה
 נעשינו כבר הרי: הרב את האיש שאל.שונים בתירוצים בחברתו מלהסב משתמט

? ממני להתרחק דרכים מיני בכל משתדל הנך מדוע! לזה זה מחותנים השם ברוך
 להביע מקום יש כך ועל, מחותנים שהננו הדבר נכון: לשואל הרב השיב

 שפה בינינו שאין, מה על לתמוה צריך אינך בודאי אך, ופליאה השתוממות
 בריה עם התקשר הוא ברוך הקדוש, והנמשל...שונים בענינים והבנה משותפת
 שמכיון חושבים לתומנו ואנו, חמודה תורה לו ונתן ודם בשר עם פחותה

 טעמי לנו לגלות עליו, התורה בקבלת יתברך השם עם מחותנים שנעשינו
 יתברך שהשם זכינו איך להתפלא עלינו אדרבא אלא, כן הדבר אין אך. המצוות
 מטעמי חלק מאתנו נעלמו מדוע לתמוה בכלל לנו אין ולכן. עמנו התקשר בכלל

 ) יעקב אהל(                                                             .המצוות
 
 

       

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

          

 בס"ד  
              

 חוקתפרשת 
 239:מספר  -גליון

 



  

                                    תורה של בדרכה ורעיונות ,מחשבה נצנוצי ,פתגמים                                                                                

 )החכמה מעיין( דאגה לחכם נאה לאא
 )האדמו"ר מקוצק(.בה פוסלת שהכוונה לענווה פרט, כוונה טעונות המצוות כל

 )מנובהרדוק הסבא(. ממנה מקבל הוא כן, התורה בעד משלם שהאדם כמה
 

           

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

     

 מדרשותיו חדלא כהקדמה סופר הכתב של תלמידו, זצ״ל גרינוואלד יהודהרבי 
, לעצמי אומר אני המוסר דברי ואת אני ופושע חוטא כי, רבותי לכם דעו: אמר
 חושבני כי, אתם גם שתשמעו כדי, בקול קצת דברי את משמיע שאני אלא

 )אבא של ״עולמו( ־...בהרבה ממני טובים יותר שאינכם
 
 
 

 נותן'', ''המאורות יוצר: ''כמו, בעבר ולא בהוה נוסחתן הברכות שכל הטעם
 בכל פועל הוא ברוך דהקדוש משום. כולם וכן'', האדמה פרי בורא'', ''התורה

 עומדת כך ואחר, המלאכה עשה שרק ודם בשר כאומן לא, רגע ובכל עת
 והשגחתו פעולותיו יסור לא הוא ברוך הקדוש אבל. מזה השגחתו וסרה מאליו
 )השולחן ערוך.(''גדולים אורים לעושה: ''כדכתיב, רגע ובכל עת בכל

 
 
 

קושיאיזהמתגלהולפעמיםיש". דברכלעלשלטוןההרגל"החכםמאמר
 וקיום התורה לימוד של חשיבותם את מסויימים ולחניכיםלתלמידים להקנות
 מאוחר יותר לגיל זאת להזניח או להתייאש לנו אל, המידות ועבודת המצוות
 והיא נפלאה עצה ישנה כך לשם, .מעצמם זאת כל יבינו זמן שלאחר ולאמר

, המצוות ובקיום התורה בלימוד התלמידים ואת הילדים את להרגיל'. הרגל'ה
 את יעשה ההרגל כי, חשיבותם סוד על עומדים ולא מבינים לא כשהם גם

 ם"הרמב נוקט זה חינוכית גישה, שני לטבע להם יהפך הזמן וברבות, שלו
 לפרק בהקדמה המשניות בפירוש( אותה ולבאר לתאר ומאריך, למעשה הלכה

 הדבר שזהו תורה ללמוד המלמד אצל הביאוהו נער, בדעתך שים: )"חלק"
 שנותיו ובמעוט קטן הוא הנער אבל, ביותר הנעלה והשלימות ביותר הטוב

, המלמד עושה  מה. התורה שבלימוד החשיבותאת מבין איננו, שכלו וחולשת
 ותאנים אגוזים לך ואתן מעט קרא: "לו אומר קטנים בפרסים הילדים את משדל

. הפרס קבלת לשם אלא הלימוד לשם לא, לומדהילד וכך", דבש מעט או
 או כספי מענק: שלו הרמה לפני יותר גדולים פרסים לו נותנים, גדל וכשהילד

 קורא זו לגישה. התורה בלימוד ומתרגל הולך הואוכך, והוקרה כבוד,  עידוד
 התועלת מהי, להבין צריך עדיין אך".לשמה בא לשמה שלא מתוך" ם"הרמב
 לקבל מנת על צדדית תועלת בשביל ורק אך ללמוד יתרגל שהתלמיד בכך
, אכן.לשמה התורה ללימוד הזמן במשך יבוא כזו בצורה איך, מתיקה ומיני פרס
 ההרגלים את והחניך התלמיד בנפש מטביע ההרגל. ההרגל של כוחו זהו

 יבין, שכלו וכשיתבגר, ממנו יסורו לא הללו ההרגלים הימים וברבות, הטובים
 להרגלים חינוך של כוחו, כן על כי.הדברים של העצמית החשיבות את גם

. הנסיונות ובכל החיים תהפוכות בכל ובעוז בגאון ועומד, מאוד חזק הוא טובים
 יצר עם הטוב יצר מלחמת בין מטולטל, החיים למערבולת התלמיד כשנקלע גם

 שהקנו הטובים בהרגלים בעוז דבק נשאר והוא, שלו את עושה ההרגל, הרע
 )ל"זצ שרגא גרוסברדצבי  רבי- אור שרגא-( .המחנכים לו

 
 
 

יצטרכו לשלם קנס לכל  ,איך יתכן שעבור שכחה של פעם אחת שאלה:
 ?החיים

כתב הרמ"א בשם המהרי"ל אשה ששכחה להדליק נרות שבת  תשובה:
פעם אחת,מדליקה נר נוסף בכל שבת משום קנס כדי שתזהר בהדלקת נרות 

 )שולחן ערוך או"ח סי' רס"ג ס"א ובמשנה ברורה שם( שבת
 

 s3241625@gmail.com :במיילוקבלת העלון ,והארות ,הערות  ,תגובות

ִהי ח ַעל ַוּתְ  אודות מסופר בירושלים״ שנה ״שבעים בספר.' ה רּוחַ  ִיְפּתָ
 אלישר הר״י לעיון  הראשון לבית תרס״ה תמוז בחודש שהגיע מברק
 צורף, מילים עשרה ושלוש מאה בו והיו מאד ארוך שהיה, למברק. זצ״ל

] מפולין מנאוואמינסק שהרב נאמר במברק.תשובה עבור גם תשלום
 הוא המדובר. ירושלים  מאנשי דחופה עזרה, שם העדה כל בשם, מבקש
  ונמצאים בנאוואמינסק בעבר שהו אשר יהודים שני שהעידו שקר בעדות
, רצח בעוון גויים חמישה להאשמת סייעה, זו שקר עדות. ליםבירוש כיום

 יהודי לכל צפויה הדין גזר יבוצע אכן אם. נגדם  דין פסק ובפסיקת
 בעקבות מאד שתגבר  הגויים משנאת כתוצאה, גדולה סכנה, המקום
, מברקו את הרב מסיים, איפוא היא בקשתינו. להורג הנאשמים הוצאת
 ולהודיע מעדותם בהם לחזור בירושלים עתה הנמצאים מהעדים לדרוש
, נאוואמינסק רבינוביץ׳ רבינר: החתום על. הרוסי לקונסול בהקדם זאת
 בזמנו שניתנה, עדותםשאמנם העלתה האנשים שני חקירת. וורשא מחוז
 עם יחד אך, ואמיתית אמינהוהיא הגויים להרשעת גרמה, לארץ בחוץ
 שם להתחולל שעלול לפוגרום חשש קיים שאמנם אמרו הם זאת

, נפשות לדיני וקשור חמור הנושא בהיות. להורג הגויים הוצאת בעקבות
 כיצד ולהחליט עצה לטכס כדי בירושלים העדה טובי כל התכנסו

 על, הישיש אלישר הרב קם ממושך דיון לאחר.זה למברק להתייחס
 יתכן ״!מזויף המברק, הרב אמר, ״לדעתי: לגמרי חדש צד והעלה, רגליו
 מכל. עליו לחתום שאולץ ויתכן ממנו כלל יודע אינו רבינוביץ׳ שהרב
 להציל הרוצים הרוצחים משפחות ידי על נשלח שהמברק לי נראה, מקום
, מעדותם בהם חוזרים כביכולשהיהודים ייוודע אם ולפיכך, קרוביהם את

, להתחמק שיש נראה כן על. פרעות לחולל עלולה זאת עובדה דווקא
 דבריו את סיים כאשר.בנידון ישירה תשובה ממתן, עילה שהיא באיזו

 סלנט שמואל רבי הגאון אל מיוחד שליח אלישר הרב שלח, המפתיעים
 הודיע ומראש, בנושאדעתו שיחווה ולבקשו משנתו אותו להעיר וביקש

 המרא כששמע מיד. יעשה כך סלנט שמואל רבי שיאמר מה כל כי
 להשיב והציע, זיוף כאן יש שלדעתו אמר, המברק תוכן את דאתרא
 עם פעולה לשתף שלא ובלבד מאומה מביעים שאינם סתומים דברים
 הוכפלה סלנט שמואל רבי דברי משנודעו. שוא עלילות מעלילי

 גדולי שני כעצת עשו.אחד בסגנון מתנבאים נביאים שני ממש-ההפתעה
 רשאי הוא אין ולכן טורקי נתין הינו אלישר שהרב והודיעו התורה

 קובעת שאינה סתמית תשובה. אחרות בארצות שמתרחש במה להתערב
 ״הודות:  העבריים בעיתונים נתפרסם מכן לאחר אחדים שבועות. עמדה

 ברשתם ללוכדינו בנסיונם שונאינו נכשלו  ירושלים רבני של לפקחותם
 על. שלנו הרב בשם, כביכול, אליהם שנשלחו מזוייפים מברקים ידי על
 אחרי שולל הולכים בירושלים הרבנים היו אילו שכן, מפרעות נצלנו ידם

 . פה״ סובלים שהיינו למה גבול היה לא אז כי, המברקים
 )אבות במורשת(
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ם ָ̇ ּלָ ƒפ ¿ ּ̇  ˙  ל…‡ ָבָז‰ ‡∆
םַ‡ל " ָ̇ ָח נ¿ ƒל מ ן ‡∆ פ∆ ל , "ּ̇≈ נּו ‡∆ ‰ ַרּב≈ ∆̆ ל מ… ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒבמ˜‰ .‰"

ים  ƒנ ו… ׁ̆ ‡ ƒר ∆  )(רמב"ן ועו„ּבָ ׁ̆ ֲ‡רּו  ם'ּב≈ ָ̇ ָח נ¿ ƒָוָנ‰  'מ ַ‰ּכַ
ם' ָ̇ יָל ƒפ ¿ ַמר .'ּ̇ לו… י , ּכ¿ נ≈ פ¿ ƒּל ƒמ ׁ̆ ≈ּ̃ ַב ‰ מ¿ ∆̆ ּמ… ∆ ּל…‡ "‰ ‰˜בׁ̆ ∆ ׁ̆

ַרח ַוֲעָ„˙ו…  …̃ ל  ∆ ׁ̆ ם  ָ̇ ּלָ ƒפ ¿ּ̇  ˙ ל ‡∆ ּב≈ ַ̃ ים י¿ ƒ̂ ‰ּו‡ ַ‰ֲחפ≈ ∆ ׁ̆
 ׁ̆ ּמ≈ ַ ׁ̆ ן  י¿ כ…‰≈ לּכ¿ „ו… ָ‚ּ. 

ם מ≈ ו… ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒן י נ≈ ּבו… ¿̇ ƒּמ‰ַ ַרח , ו¿ …̃ ‡ לו…  ‰ ּבָ ּנ≈ ƒ‰ ּר ו ע≈ ַער¿ ˙ מ¿ ∆‡
ם ‰ ַרּבָ ∆̆ מ… ל ּב¿ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒמּוַנ˙ י ן ַרב , ‡¡ ּבָ ַע ָחר¿ ר≈ ם זו… ַעם ּ‚ַ י ּב¿ נ≈ ּב¿

ל ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי , י ≈ ׁ̆ „ו… ¿̃ ַ‡ֲ‰ר…ן  ‰ ו¿ ∆̆ ם מ… ƒט ע ט≈ ˜ו… ¿̇ ƒַחר  .„'ּומ‡ַ
‰ ּל∆ ים ָ‰‡≈ ƒָבר ¿„ּ‰ַ , ׁ̆ ≈ ׁ̆ ן חו… ƒבָּ ֲעַ„י ָּ̃ ‰ַ ∆ ׁ̆ נּו  ‰ ַרּב≈ ∆̆ ל "‰  מ… ּב≈ ַ̃ י¿

˙ו…  ּלָ ƒפ ¿ּ̇  ˙ ן ‡∆ ∆ּ̇ ƒי ָל‰ו¿ „ו… ‰ּוָנ‰ ַ‰ּ‚¿ ˙ ַ‰ּכ¿ ר , לו… ‡∆ ∆̇ ּכ∆ ∆ ׁ̆ ָע‰  ָ ׁ̆ ּב¿
ין ƒ„ּ י ƒן ַעל ּפ ַ‡ֲ‰ר…ן ַ‰ּכ…‰≈ ן ל¿ ַּ̇ ƒּוָנ‰ נ‰  .ּכ¿

‰‡ָ ר¿ ƒן נ‡ ּכָ ƒיָל‰ ,מ ƒפ ¿ ּ̇ ל  ∆ ׁ̆ ָחּ‰  ַע˙ ּכ… יָכן ַמּ‚ַ י‡ . ַע„ ‰≈ ƒ‰
 ָּ̂ ַמ לּוָי‰ ּב¿ ¿ּ̇  ‰ ּנָ ינ∆ ל ָ‰ָ‡ָ„ם‡≈ ∆ ׁ̆ ם  ,בו…  ƒ‡ ף‡ַ ‰ ּבָ ר¿ ƒ‰ ‡…ַלֲחט

ַח ַרב  ׁ̆ ּכו… ן י≈ ƒַע ֲעַ„י ו… ׁ̆ פ¿ ƒל י ו¿ מ≈ ¿ ׁ̆ ƒרּום ּב ‡ ָ̂ מו… יול¿ ƒּפ, 
יָל‰ ƒפ ¿ּ̇ ב זו…  ּל≈ ּבַ ∆ ׁ̆  ‰„ָ ֲעבו… נּו , ּבָ ‰ ַרּב≈ ∆̆ ַרך¿ מ… ¿̂ ‰ֻ ∆ ּׁ̆ ַע„ 

‡ ַלֲעמ…„  ר≈ ַ‰ּבו… ׁ̆ מ≈ ≈ּ̃ ַב ל ּול¿ ן ‡∆ פ∆ ≈ּ̇ נ¿ 'ַ‡ל  ƒם' מ ָ̇ ט ַ‡ל ָח ַּ̇
יָך  נ∆ יםָ‡ז¿ ƒע ָ ׁ̆ ל ר¿ ∆ ׁ̆ ם  ָ̇ ּלָ ƒפ ¿̇ ƒַע ל מו… ¿ ׁ̆ ƒל. 

ר  פ∆ ס≈ ב ּב¿ ַ̇ ן ַ‡ף ּכָ יםּכ≈ ƒר ָּ̃ ƒז) מ‡מר רביעי פר˜ ט( ָ‰ע" ‰ ּלָ ƒפ ¿ּ̇ ‰ַ ∆ ׁ̆
‰ ֻכּנ∆ ל י¿ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒם י ≈ ׁ̆ ר ּב¿ ∆ ׁ̆ ָכל ֲ‡ יָל‰ ל¿ ƒע ילּו  ,מו… ƒפ‡ֲ ˙ חו… ּפָ

ים ƒ̇ חּו ּפ¿ ּבַ ∆ ˙ו…  .ׁ̆ ּיָ ƒ‡ ן חƒ ּור¿ ‰ ּב∆ ∆ ּׁ̆ ַנ ּמ¿ ƒּוָ„‰מ‰ ך¿ י¿ ל∆ ‰ מ∆ ּיָ ƒ̃ , ז¿
ָ‰ָי‰  ∆ ע ׁ̆ ָ ׁ̆ י ָר ƒּפ ˙ ָר‰ ‡∆ מ¿ ƒ‰ ∆ ׁ̆ י  ƒל…‡ ָ‰ָי‰ מ מּור ו¿ ָ‚ּ '„
י‚  ƒל פ¿ ƒ‰ ע…ל ו¿ ַ‡ֲחָריוּב¿ ל…‡ ל¿ ָפָניו ו¿ ‰ּו ל…‡ ל¿ מו… י , ּכָ ƒף ַעל ּפ‡ַ ו¿

ַמר  ¡‡ ן נ∆ י ' )י"‚-(„ברי ‰ימים ב' ל"‚ י"ב ּבו… כ≈ נ≈ ˙ ּפ¿ ∆‡ ‰ ּלָ ƒר לו… ח ≈̂ ‰ָ ּוכ¿
ל…  „' ל… ָ̃ ‡¡ י ‡¡ נ≈ פ¿ ƒּל ƒמ „…‡ ַנע מ¿ ּכָ ƒיו̃≈ יו ַוּי ָ̇ ָליו . י ֲ‡ב… ל ‡≈ ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒַוּי

כּו˙ו…  ַמל¿ ַלƒם ל¿ ָ ׁ̆ רּו ‰ּו י¿ יב≈ ƒ ׁ̆ ˙ו… ַוי¿ ּנָ ƒח ¿ ּ̇ ַמע  ¿ ׁ̆ ƒר לו… ַוּי ∆̇ ָע , 'ַוּי≈
י˙ ָ‰ר…ַע  ƒל כ¿ ַ̇ ל ּב¿ ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒּמ‰ַ ‰ י∆ ¿‰ ƒם י ƒ‡ ף‡ַ ∆ ׁ̆ ‡ן  ּכָ ƒנּו מ ָלַמ„¿

‰ ∆ ּׁ̆ ַנ מ¿ ƒס∆  ,ּכ ל ַ‰ח∆ ּב≈ ַ̃ י ‰ּו‡ מּוָכן ל¿ ‰ֲ‰ר≈ ּלָ ƒפ ¿ּ̇ י ַ‰ ≈„  .„ ַעל י¿
 "‡)(מ˘יחו˙יו ˘ל ‰‚‰"ˆ ‰מ˘פיע רבי ‡לימלך בי„רמן ˘ליט

 ואמצו חיזקו

 .דאווענען ביים נישט רעדט יונגעליודישע  א
 א גוט שבת

 ברגש נהלך מכון

  וי˜ח ˜רח בן יˆ‰ר כו'.

 [בפר˘˙ ˙ˆו‰ מ‡מר י]נ˜„ים מ‰ ˘פיר˘נו 

 נע˘‰, ונ˘מע‰מסור‰ ‚' פעמים 
 ונ˘מע פ˙‚ם ‰מלך, [˘מו˙ כ„ ז] ונ˘מע
 ונ˘מע ˜ולו בבו‡ו ‡ל ‰˜ו„˘, [‡ס˙ר ‡ כ]

י˘ ל‰˙פלל . ו˙וכן כוונ˙נו, [˘מו˙ כ‡ לב]
ב‰˙ל‰בו˙, ‡ף ˘כלפי ˘מי‡ ב˜ול ו

‰לב, מ"מ בכ„י לעורר  מספי˜ בכונ˙
‡˙ חבריו ו˘כניו, י˘ לו ל‰˙פלל 

 ב˙נוע˙ ‡ברים וב˜ול.

ור‰ ‡˙ ‰˙ 'כל ‡˘ר „בר „''וז‰ו 
 ל‰˘מיע 'נע˘‰ ונ˘מע'‰˙פיל‰, ו

 'ונ˘מע ˜ולו בבו‡ו ‡ל ‰˜ו„˘'ב˜ול. 
'ונ˘מע פ˙‚ם ז ˘ב˜ול. ועי" ‰˙פללל

̇ ‰מלך' מרמז  'וכל ‰נ˘ים', יוכל ל‰יו
 'י˙נו י˜ר לבעלי‰ן'לכנס˙ י˘ר‡ל 

 מטרינו˙‡.‰ ‰נ˜ר‡ בעל ‰˘י"˙

סבר ˘‡ין ל‰˙פלל ב˜ול, ו‰נ‰ ˜רח 
בי‡ לי„י ‚‡ו‰. ול‰יפך ז‰ יכול ‡ף ל‰

כי כל ‰ע„‰ כולם  'רב לכם,לכן ‡מר 
˙פללים ולומ„ים כולם מ '˜„ו˘ים

, בפנימיו˙ 'וב˙וכם „''ב‰˙ל‰בו˙, ‡ך 
'ומ„וע חיˆוניו˙. ˙נועו˙  ‰לב, לל‡

‰נכם מבי‡ים עˆמכם  ˙˙נ˘‡ו'
 ל‚‡ו‰ ע"י ‰˜ול ˙פיל‰.

ב˜ר '‡בל מ˘‰ רבינו ע"‰ ‰˘יב לו 
רומז  'ב˜ר' , ‰יינו'ויו„ע „' ‡˙ ‡˘ר לו

מ˘‡"כ ליל‰ ‰ו‡ ל‰˙‚לו˙ ‰„בר, 
ˆריך ל‰יו˙ ‰עב„ו˙  מכוס‰ ו‰ס˙ר.
 'ויו„ע „' ‡˙ ‡˘ר לו'˘ב‰˙‚לו˙ כ„י 

 .˘ילמ„ו ממנו בני ‡„ם לעבו„ ‡˙ „'
כ„י , 'ו‡˙ ‰˜„ו˘ ו‰˜ריב ‡ליו'

˘ילמ„ו ממנו בני ‡„ם וי˜ריבו עˆמם 
 לעבו„˙ „' ול˘ימו˘ו.

 )עטר˙ י‰ו˘ע(                    

...  ס"דב

ונח˘ב לכם ˙רומ˙כם כ„‚ן מן ‰‚ורן 
 [יח כז]. וכמל‡‰ מן ‰י˜ב

˘‰˙ור‰ מלמ„˙ ‡ו˙נו ‚ו„ל י˘ לומר 
˘ל˘‰ [˙עני˙ ב.] , כי ‡מרו ז"ל כח ‰˙פל‰

מפ˙חו˙ בי„ ‰˜ב"‰ בלב„, ו‰ם ˘ל 
פרנס‰ ויול„˙ ו˙חי‰ כי„וע ‰נרמז 

רנס‰ פ''˙ים מ'חי˙ ˙, מפ˙"חב˙יב˙ 
 .'ייםח

נ‰ ‡ו˙ו ˘ל ˙חיי˙ ‰מ˙ים יפ˙ח ו‰
‡מנם ‡ו˙ן ˘ל פרנס‰ וחיים לע˙י„. 

ˆריכין בכל „ור ו„ור, וי˘ כח בי„ י˘ר‡ל 
ן ‰˘ערים, על י„י ˙פל˙ם לפ˙וח ‡ו˙

 ‡ף ˘‰ם בי„ ‰˜ב"‰ לב„.
וי„וע מ„ברי ‰מ„ר˘ בפסו˜ וי˜חו לי 

 לרומם ‡ו˙י ב˙פל˙כם ,[˘מו˙ כ‰ ב] ˙רומ‰
‚ם  נחוני‡ בן ‰˜נ‰ (ספר ‰ב‰יר) ‡ו˙ ˆז].[עיין במ„ר˘ ר' 
 ˙רומ"‰‡˘ר [במ‡מר ‡ לפר˘˙ ˙רומ‰]  רמזנו ˘ם

 ˜ו"ל ˙פל"‰.עול‰ 
, ‰יינו, 'ונח˘ב לכם ˙רומ˙כם'וז‰ו 

‰˙פל‰ ˘לכם ˙‰‡ ח˘וב‰ מ‡ו„, כי 
כח‰ ‚„ול לפ˙וח ˘ערים ˘‰ם בי„ 

וז‰ו 'כ„‚ן מן ‰‚ורן', ‰ו‡  ‰˜ב"‰ לב„.
 ,מפ˙ח ‰פרנס‰ ˘נפ˙ח על י„י ˙פל‰

כמו ˘מ˙פללים על ‰‚˘מים. 'וכמל‡‰ 
ו‰י˘וע‰ ‡ל  .מן ‰י˜ב' רומז על ‰יול„˙

‰יול„˙ ב‡‰ מן ‰˘ם ˘ל י'עננו ב'יום 
 ˜'ר‡נו, ˘‰ו‡ ר‡˘י ˙יבו˙ יב"˜ כי„וע

ע˙ ˆר‰. וז‰ו לענו˙ ב[עיין ב˙י˜ו"ז „ף ˜כח.], 
‡˘ר מפ˙ח ‰יול„˙ 'כמל‡‰ מן ‰י˜"ב', 

              ‚"כ נפ˙ח על י„י ˙פל‰:
 )‡מרי נועם(

 

וכל י˘ר‡ל ‡˘ר סביבו˙י‰ם נסו ל˜ולם 
.ıכי ‡מרו פן ˙בלענו ‰‡ר 

י˘ לומר על פי ‰י„וע, כי ‰עˆ‰ ל‰˙‚בר 
̇ ˘י˙‚בר. על ‰יˆ ‰ו‡ לˆעו˜ ב˜ול ר בע

זיי ‰‡בן , וז‰ו 'נסו ל˜ולם' ˙ור‰ ו˙פיל‰
. כי ‡מרו פן ˙בלענו זיך ‚ענומן ˆום ˜ול

 ,ıרˆיו˙ ו‰חומריו˙ ˙בלענ‰ ‰‡ר‡‰˘
 ‡ו˙ם, על כן ב‡ו לבחינ‰ זו.

 (‰ר‰"˜ ר' מ˘‰ מ˜וברין זי"ע)      
 

פל …ל…
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 לע"נ הוקדש המדור

 צבי גבריאל ר' הרה"ח המחנך

 זצ"ל קליין ארי' בהרה"ח

מדובשא מתיקא בעמח"ס

 

 המחנך ע"י נלקט

 הי"ו קליין אלימלך הרב

עילית מודיעין - ויזניץ קרית

 

ים ƒמ ּיָ ַ̃ ים ו¿ ƒָבָריו ָחּי  .„ברי „' ‰ם חז˜ים ועומ„ים - ּו„¿

ים ƒָלמ י עו… מ≈ ל¿ עו… ים ָלַע„ ּול¿ ƒ„ָמ ח¡ נ∆ ים ו¿ ƒָמנ ¡‡ „רך  - נ∆
בני ‡„ם, ‚ם כ˘‰ם מ˘י‚ים „ברים נעימים ונחמ„ים, 
במ˘ך ‰זמן מ˙ר‚לים ‡לי‰ם. ‡בל „ברי ˙ור‰ ˘‰ם „בר 

בכל פעם ˘‡„ם  -לע„ ולעולמי עולמים נחמ„ים  -„' 
 לומ„ ‰ו‡ מוˆ‡ „ברים ח„˘ים, ומ˙ענ‚ ב‰ם מח„˘.

ינּו  ≈̇ רו… ַעל ּ„ו… ינּו ו¿ נ≈ ינּו, ַעל ּבָ ָעל≈ ינּו ו¿ ≈̇ ַעל ֲ‡בו…
ַרע  ˙ ז∆ רו… ל ּ„ו… ַעל ּכָ ו¿

יךָ  ל ֲעָב„∆ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒכך  - י
ב‡‚ר˙  ‰רמב"םכ˙ב 

"‰בטיחני ˙ימן, וז"ל: 
‰בור‡ י˙ברך ו‰ו„יעני, 
˘כל מי ˘עמ„ על ‰ר 
סיני, ˘‰ם י‡מינו בנבי‡ 
מ˘‰ רבינו ע"‰ 
ו˘‰˙ור‰ ‰כ˙וב‰ 
ו‰מסור‰ מפי ‰˜ב"‰ 

 ‡ליו, וי‡מינו כן ‰ם ובני‰ם ובני בני‰ם ע„ עולם".

ם  ּיָ ַ̃ ב ו¿ ָבר טו… ים ּ„ָ ƒנ ַעל ָ‰ַ‡ֲחרו… ים ו¿ ƒנ ו… ׁ̆ ‡ ƒַעל ָ‰ר
„ ָלם ָוע∆ עו… ̇  - ל¿  '„בר, ‰י‰ ל‰ם ‰˙ור‰ ‰ר‡˘ונים„ורו

, מ˘ום ˘‰כירו ברוב בטוב ‰ˆפון בחו˜י ‰˙ור‰ טוב'
 ולכן ˜יבלו עלי‰ם ‡˙ ‰˙ור‰.

. על ‡ף '„בר ˜ים', ל‰ם ‰˙ור‰ ‰ו‡ „ורו˙ ‰‡חרונים
˘כבר ‰ור‚לו מ˜טנו˙ם בחו˜י ‰˙ור‰, ע„יין ‰ו‡ ‡ˆלם 
„בר ˜יים, חז˜ ו‡י˙ן, ומ˜יימים ‡ו˙ם ב‰˙ח„˘ו˙ 

 ו‰˙ל‰בו˙.

מּוָנ‰  ¡‡ ˙ ו∆ מ∆ ¡‡- 
 ‡מי˙יים ונ‡מנים.

ר ל…‡ ַיֲעבו…  - ח…˜ ו¿
‰חו˜ים ˘ב˙ור‰, י˘ 
ל˜יימם ‡ף כ˘ל‡ 
מבינים ‡˙ טעמם, לכן 

 ‡ינם מ˘˙נים לעולם.

 

‰ ם ַע ּפַ  ּוָ ƒ̂ ים ו¿ ƒמ ָ ׁ̆ יַר˙ ּ‚¿ ƒ̂ ‰ ֲע ָ̇ "˜ ‰ר‰ָ‰י¿
ָמן  י ַנח¿ ƒַרּב ‡ ָ̃ נ¿ ¿„ ר¿ ‰ו… ָעַר˙ "‡ זיעמ≈ מ¿ ƒכּו ל ל¿ ּי≈ ∆ ׁ̆

י  ƒַרּב ‡ ּיָ ƒח ָ ׁ̆ ‰ ַעל ַ‰ּ‚¿ ּמָ ָ ׁ̆ ל  ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒ‰ יםּוָבָניו ל¿ ƒמ ,
ם ∆‰ ּמָ ƒם ‰ּו‡ ָ‰ַלך¿ ע‚ַ חּו , ו¿ ¿ּ̃ ּיֻ ∆ ׁ̆ ם  ‰ ָל‰∆ ּוָ ƒ̂ ו¿

ָטר ּמָ ƒם ּומ ר∆ ּז∆ ƒמ ‰ ַמֲחס∆ ף ל¿ ר∆ י ח… ≈„ ¿‚ ƒם ּב ∆‰ ּמָ ƒע ,
ם  ָ‰ָי‰ ָ‡ז יו… ח ו¿ ַ̂ ם ָלט…ַ‰רַחם ו¿ ƒַמי ָ ּׁ̆ ם ַ‰ ∆̂ ע∆  .ּכ¿

ם  ‡ּו ‰≈ ¿̂ י ָי ƒָעַר˙ ַרּב מ¿ ƒך¿ ל יל≈ יר ל≈ ƒן ָ‰ע ƒמ ‡ ּיָ ƒח
ף"‡ זיעּוָבָניו  י ַ‰ח…ר∆ ≈„ ¿‚ ƒם ּוב י‰∆ י„≈ ƒז , ּב‡ָ ָעַמ„ ו¿

ַער  ַ ׁ̆ ירּב¿ ƒט ָ‰ע פ≈ ו… ׁ̆ ר ו¿ ַׂ̆ יר  ƒו… , ָ‰ע˙ ‡ו… ר¿ ƒכ ו¿
ָיָ„ם  ף ּב¿ ר∆ י ח… ≈„ ¿‚ ƒים ּוב ƒכ ל¿ ם ‰ו… ≈‰ ∆ ַח˜ ׁ̆ ם ָ̂ ∆‰ מ≈

‰ ּב≈ ָיַר˜ , ַ‰ר¿ י‰∆ ו¿ נ≈ פ¿ ƒּב ƒ‡ ∆ ׁ̆ ָ‡ַמר  רּו ם ו¿ ז¿ ם ַיח¿
יר  ƒםָלע ∆ ׁ̆ ∆‚ „ ר≈ ל…‡ י≈ ָמן , ו¿ י ַנח¿ ƒַרּב ˙ ס ‡∆ מ… ר¿ ƒי

˙ ַר‚¿  ּפו… ַח˙ ּכַ  .ָליוַּ̇

י  ƒָעַר˙ ַרּב מ¿ ƒם ל ּכָ ַ„ר¿ כּו ל¿ ם ָ‰ל¿ ≈‰ ‡ ּיָ ƒּוָבָניו ח
כּו  פ¿ ָ ׁ̆ ַכח ו¿ יָחם נ… ƒׂ̆ י נ≈ רּו  ‰',ּפ¿ ¿„ּ ַ̃ ¿̇ ƒם נ ƒַמי ָ ּׁ̆ ‰ַ ו¿
ים  ƒָעב „ ּב∆ ר∆ ‡…„ַוּי≈ ף ַע„ מ¿ ט≈ ו… ׁ̆ ם  ∆ ׁ̆ ∆‚ , ‡ לּול≈ ו¿

 ‡ לּו ָלבו… ף ל…‡ ָיכ¿ ר∆ י ַ‰ח… ≈„ ¿‚ ƒם ּב ָ‰ָי‰ ָל‰∆ ∆ ׁ̆
יָר‰ ƒרּו , ָ‰ע ר ָחז¿ ∆ ׁ̆ ַכֲ‡ יָר‰ו¿ ƒם , ָ‰ע ין ָל‰∆ ƒּ̇ מ¿ ƒ‰

ַער  ַ ׁ̆ רּב¿ ּכָ ז¿ ƒיר ַ‰ּנ ƒט ָ‰ע פ≈ ו… ׁ̆ ר ו¿ ַׂ̆ יר  ƒח  ,ָ‰ע ַ̃ ָל ו¿
 ˙ נּו ‡∆ ָפיוַרּב≈ ≈̇ ˙ו… ַעל ּכ¿ יב ‡ו… ƒּכ ר¿ ƒ‰ ‡ו… , ו¿ ָׂ̆ ַע„ ּונ¿

יר ƒך¿ ָ‰ע ו… ּ̇. 

ֲ‰ָל‰  ָ̂ ָי‰  ר¿ ב∆ יר ט¿ ƒע‰ָ מ≈ ו¿ ָׂ̆ י ָח‰ ו¿ מ≈ ¿ ׁ̆ ƒ‚ּ ַעל
„וּ  ר¿ ּיָ ∆ ׁ̆ ָרָכ‰  ַ‰ּב¿ ן ו¿ ̇¿  .ָ‰ָרˆו… ƒי נ ƒם ּכ‚ַ מו… ו¿ ¿ ׁ̆  ׁ̆ ≈„ּ ַ̃

ל י „ו… רּו  "˘,˙ַ‰ּ‚ָ ים ָ‡מ¿ ƒר כ¿ ָכל ַ‰ּנָ ָך ו¿ מו… י ּכָ ƒמ
ל ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒָך י ַעּמ¿ י ּכ¿ ƒים ּומ ƒ̃ ‡ל…  .ּב≈

 

ַעם ַ‡ַח˙ ָ‰ָי‰  ַעל ּפַ ם ַ‰ּבַ ≈ ב ׁ̆ ׁ̆ טו… „ו… ָּ̃ ר "‡ זיע ַ‰ ַסּפ≈ מ¿
ל  ∆ ׁ̆ חו…  ב¿ ƒ ׁ̆ ָמן"˜ ‰ר‰ּב¿ י ַנח¿ ƒָפָניו ַרּב ב , ּב¿ ≈ ׁ̆ ‰ּו‡ ָ‰ָי‰ יו… ו¿

ּנוּ  ּמ∆ ƒם מ חּו˜ ָמ˜ו… ƒר ˙ , ּב¿ ין ‡∆ ƒּכ ר¿ ƒ‰ מו… ו¿ ¿̂ ˙ ַע יב ‡∆ ƒר ¿̃ ƒ‰ ַזי‡ֲ
ַע  מו… ¿ ׁ̆ ƒנו… ל י ָ‰ָעם . ָ‡ז¿ ינ≈ ע≈ ָ‰ָי‰ ּב¿ ‡ ו¿ ל∆ פ∆ ָמן ל¿ י ַנח¿ ƒין ַרּב ƒּכ ר¿ ּמַ ∆ ׁ̆

מו…  ¿ ׁ̆ ƒנו… ל ָבחו… ַע ָ‡ז¿ ¿ ֲ‡לּו , ּ̆ ָ ׁ̆ ַעל ו¿ ˙ ַ‰ּבַ ם ‡∆ ≈ ך¿ ׁ̆ ב ַעל ּכָ  .טו…

נּו לו…  ¿ּ̇ ƒּי ∆ ׁ̆ ַרך¿  ּבָ ¿̇ ƒם י ≈ ּׁ̆ ‰ַ ׁ̆ מ≈ ≈ּ̃ ƒָמן ּב י ַנח¿ ƒי ַרּב ƒם ּכ ָ‡ַמר ָל‰∆
ָנ‰ ָּ̇ ַמ ּל…‡ , ּב¿ ∆ ַמע ׁ̆ ¿ ׁ̆ ƒַע י מו… ¿ ׁ̆ ƒיך¿ ל ƒר ָּ̂ ∆ ׁ̆ ם ַמ‰  ƒ‡ י ƒּכ , ‰ ז∆ ו¿
י  ƒנ‡ֲ ∆ ר ׁ̆ ַסּפ≈ ַע מ¿ מ≈ ו… ׁ̆ ינו…  חו… ‡≈ ב¿ ƒ ׁ̆ ‰וּ , ּב¿ ר ָרָ‡‰ ו¿ ∆ ׁ̆ ‡ֲ ‡ ּכַ

י ל…‡  ƒל ˜ו… ˙ ו¿ עו… י ּנָ ַ̇ ָפ ַמעׂ̆¿ ָ ּׁ̆ ƒר , י ַ„ּב≈ י מ¿ ƒנ‡ֲ ∆ ׁ̆ ָ‰ָי‰ ָסבּור 
ָר‰ ו… ּ̇ י  ר≈ ב¿ ƒ„ ב, ּב¿ רו… ָּ̃ ƒַע מ מו… ¿ ׁ̆ ƒמו… ל ¿̂ ˙ ַע ין ‡∆ ƒּכ ר¿ ƒ‰ ן . ָלכ≈

˙ ‰ּו‡  פ≈ ַ‰ּמו… ַע ו¿ מ≈ ו… ׁ̆ ָר‰ ָ‡ז ‰ּו‡  ו… ּ̇ י  ר≈ ב¿ ƒ„ּ ר ַ„ּב≈ י מ¿ ƒנ‡ֲ ∆ ׁ̆ ּכ¿
˜ ָרחו… ילּו מ≈ ƒפ‡ֲ. 

ים ƒָימ ַ̃ ים ו¿ ƒָבָריו ָחּי  ּו„¿
ים ƒָבָריו ָחּי ן ַחּיּו˙, ּו„¿ ו… ׁ̆ ּל¿ ƒי . מ ר≈ ב¿ ƒ„ּ '„ ˙ ים ‡∆ ƒמ י¿ ַ̃ ים ּומ¿ ƒַחּי מ¿

ָלם ַ‚ע, ָ‰עו… ר∆ ַ‚ע ו¿ ָכל ר∆ יָ‡‰ , ּב¿ ƒר ל ַ‰ּב¿ ‰ ּכָ ָ̇ ם ָ‰י¿ ≈‰ ‡ ָמל≈ ל¿ ƒ‡ ו¿
ס פ∆ ∆‡ ן ו¿ ƒי‡ַ ˙ ל¿ כ∆ ּפָ ¿‰  .נ∆

ָמ‰ ¿‚„ֻ ָ‡ַמר ‰˜ב :ל¿ ∆ ׁ̆ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ˙ ּיו… ƒ̇ יַע ""‰ ‡ו… ƒ̃ י ָר ƒ‰  "י¿
יַע  ƒ̃ ך¿ ָ‰ָר ˙ו… ם ּב¿ ˙ ַע„ ַ‰ּיו… בו… ָּ̂ ƒנ ˙ ו¿ „ו… מ¿ ˙ , עו… מו… י¿ ַ̃ ˙ ּומ¿ ַחּיו… ּומ≈

˙ו…  יָ‡‰. ‡ו… ƒר ָכל ַ‰ּב¿ ן ּב¿ כ≈ ך¿ , ו¿ ל∆ „ ַ‰ּמ∆ ƒו ָ‡ַמר ּ„ָ ∆ ׁ̆  ‰ ז∆ ע"‰ ו¿
ָלם " עו… ם„' ל¿ ƒַמי ָ ּׁ̆ ב ּבַ ָּ̂ ƒָך נ ָבר¿ ¿„ּ." 

 (בע˘"ט ‰˜' זי"ע)
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˜יבל מסמך, על ב„י˜‰ ˘ל מס בעל מוס„  ˙˜ˆיר:

‰כנו˙ מרובו˙, ‰‚יע ‡ל מ˘ר„י ‰מס  ‰כנס‰. ‡חר
ב‡˘˜לון, ו˘ם נ˘לח מפ˜י„ לפ˜י„, ע„ ˘‰‚יע למנ‰ל, 
י ‰מור‰ לו ל‰מ˙ין בˆ„. ˙וך כ„י ˘ומע ‰ו‡ חילונ

 ו‰ו‡ עונ‰ ‡חריו '‡מן'.בכוונ‰  '‰‡ומר '‡˘ר יˆר

 ƒ‰ ¿נ¿ ַר ̃¿ ַּ̇ ס ƒּּ̇פּור  י ƒָריוָלַ„ַע˙ ַמ‰ּו ַ‰ּס ֲ‡חו… , מ≈
ך¿  ˙ו… ַעל ּכָ ל ‡ו… ‡ו… ¿ ׁ̆ ƒי ל ƒּ̇ ָעַמ„¿ ַעט ו¿ מ¿ ƒכ , ו¿

ָלע  ב¿ ƒנ „ ו¿ ּיַ ƒָנ‰ מ ַ‡ַח„ ‡ּוָלם ‰ּו‡ ּפָ יםּב¿ ƒֲחָ„ר‰ַ. 
ָע‰  ָ ּׁ̆ י˙ ַ‰ ƒ̂ ַמֲח ַ‡ַחר ּכ¿ ןל¿ ּכ≈ ƒבָ , מ ¿„ּ‰ַ ∆ ׁ̆ י  ƒּ̇ ַבנ¿ ים ‰≈ ƒים יָנם ּפ¿ ‡≈ ר ƒּוט ׁ̆

ך¿  ל ּכָ י . ּכָ ƒּ̇ ¿̂ ַ̂ לַלֲחַ„ר ‰≈ ַנ‰≈ ‰וּ  ,ַ‰ּמ¿ ∆ ׁ̆ י  ƒ̇ י ƒ‡ָר יַח˙ ˜ ּב¿ ‡ ָעסוּ ו¿ ƒׂ̆
ן ֲ‡רּוָכ‰ פו… ל∆  .ט∆

ַע  ˜ו… פ¿ ƒל ‰„ָ י ָעמ¿ ƒ̇ ָלנּו ָר„ ָ‰ . ַסב¿ ¿ׂ̆ ƒיַר˙ ַ‰ּמ ƒ‚ ˙ ס¿ ָכ‰ע≈ ָ̃  ל¿ ָב‰ו¿ , ר¿
˙ יָ  עו… ָ ׁ̆ י  ּב≈ ˙ ַעל ּ‚ַ עו… ָ םׁ̆ ָ ׁ̆ י  ƒּ̇ ב¿ ַ ַ‡ַחר , ׁ̆ כּ ל¿ ¿̇ ƒ‰נ נ¿ ל ּו˙ ַר ו… ‰ ּכָ ך¿ ּכָ ּבָ

‰ ָ ׁ̆ י ƒ‚ ‰ ,ַלפ¿ ּנ≈ ƒ‰ ל¿ ֈ ו¿ ƒי ּכ ƒ̇ י ב≈ ּוב ל¿ ׁ̆ „ ָל מ≈ י עו… ƒֻעּמַ ֲ‡נ ∆ ּׁ̆ י˙  ƒ̇ ‡  .ּבָ
עּוָז‰  ¿̇ ƒּב ˙ י ‡∆ ƒּ̇ ח¿ ַ̇ ‰ ּפָ ˙ ַרּבָ ל∆ ַנ‰≈ ּ„∆ ַר„ ַ‰ּמ¿ ¿ׂ̆ ƒלמ , ƒ‰ ט¿ ו¿ י ּבַ ƒּ̇י ע≈ ם ּב¿ ƒַני

יָניו ע≈ ˙ ּב¿ רו… ¿„  .חו…
י ƒּכ ‰‡ָ ר¿ ƒל…‡ ָ‰ָי‰ נ  ׁ̆ ַרּ‚≈ ¿̇ ƒ‰ י ƒט ּבָ ּמַ ƒי˙מ ƒמ ¿̂ וּ מƒ , ַ‰ּמַ ּׁ̆ ∆ ׁ̆ יָמ ם  ƒן ‰ּו‡ ס

ין ƒּ̇ ַ‰מ¿ יך¿ ּול¿ ƒ ׁ̆ ַ‰מ¿ ָי„ו… ל¿ י ּב¿ ƒלֈ 
„ו… " בו… י ", ּכ¿ ƒ̇ י ƒנ יפּו˙ ּפָ ƒּ̃ ַ̇ לּב¿ ַנ‰≈ ב , ַלּמ¿ ≈ ּׁ̆ ַח ¿̇ ƒ‰ י ל¿ ƒל ּב¿ ƒמ ˙ ר∆ פ∆ פו… ¿ ׁ̆ ּבַ

נו…  ָ‡ז¿ מּוָ„‰ ל¿ ¿̂  ‰ ָ̇ ָ‰י¿ ∆ י , "ׁ̆ ƒנ‡ֲ
ּפּור ַחיָ  ƒם ַ‰ּס ƒם ע ם ַ‰ּיו… ַסּי≈ ב ל¿
 ∆ יׁ̆ ƒּל."! 

ָנ‰ ‰ּו‡  פ¿ ƒ‰ ט ֲחָזָר‰ ַמּבָ ַלי ּבַ ≈‡
י ƒַער ּב‚ָ עּוס ו¿ ‰ּו‡ , ּכָ ∆ ׁ̆ ך¿  ו… ּ̇

 ˙ ָי„ו… ‡∆ יר ּב¿ ƒּ̇ י˙ַמס¿ ƒּפּומ‰ַ: 
י " ƒנ‡ֲ ∆ ׁ̆  ‰ ∆‡ ָך רו… ינ¿ ם ‡≈ ƒ‡‰ַ

ָבר ?! ָעסּו˜ ָך ּכ¿ י ל¿ ƒּ̇ ָ‡ַמר¿
ל  ֲ‡ַטּפ≈ ∆ י˜ ׁ̆ ƒּ̇ ָך ּבַ ּל¿ ∆ יׁ̆ ƒמ ¿̂ ַע  ֈ!".ּב¿

נַ  כ¿ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ∆ ׁ̆ ַעט  מ¿ ƒָבָריוּכ נּו˙ ּ„¿ כ≈ י ּב¿ ƒּ̇ ∆ , ע¿ ׁ̆  ‡ ּלָ ∆‡ ַ„ּ‰ ַ‡ַחר  ָּ̃ ן מƒ ל¿ ּכ≈
מו…  ¿̂ ַע ‰ּו‡ ּב¿ ∆ ׁ̆  ‰‡ָ ר¿ ƒיןנ ƒב ָבר ‰≈ ָע‰ מ¿ , ּכ¿ ָ ּׁ̆ י ַ‰ ƒר∆ ּכ ּ„ַ ˙ ֻ‡ח∆ ƒי י מ ≈„ ּכ¿

י˜  ƒּפ ס¿ ּיַ ∆ םׁ̆ ָ ׁ̆ ַממ¿ רו… ‰ּו‡  ;ל¿ ַח„¿ ‡ מ≈ ָ̂ יַע ָי ƒּב ¿̂ ƒ‰ י ַעל ו¿ ƒל∆  ל ∆„ּ ˙
 ¿̃ ƒּב ˙ פ∆ ˜ּול∆ ןמ¿ רו… ¿„ ס¿ ƒּמ‰ַ ‰ ‡ן: "̂≈ ן ּכָ ≈ּ̇ ף , ַ‰מ¿ כ∆ ייַ ּ̇≈ ƒ‚ּ ָי„ ַע ּפ ƒ̃

ל  ַטּפ≈ ּי¿ ∆ ךָ ׁ̆ ָינ¿ נ¿ ƒע  ".ּב¿
י ַעל  ƒּ̇ ¿ ׁ̆ ַ̃ ˙ ָנ ל∆ יַ‰ּ„∆ ƒ̇ י ל…‡ ַנֲענ≈ ָבר . ו¿ י ּכ¿ ƒ̇ י ƒָל ָ‰י ıָי‰ ָעַלי ָ‰ , ‡…„מ¿ חּו

ּוב ׁ̆ ין  ƒּ̇ ַ‰מ¿ י ‡ּוָלם  ,ל¿ ƒּ̇ ַח„¿ מו… ּפָ ˙ ַזע¿ ר ‡∆ ר≈ עו… ∆ ל¿ ַעל . לַנ‰≈ ל ַ‰ּמ¿ ׁ̆
ט ∆̃ ∆ ׁ̆ י ּב¿ ƒּ̇ נ¿ ַּ̇ מ¿ ƒ‰ ן י , ּכ≈ ƒנ‡ֲ ∆ ׁ̆ ך¿  ו… ים ּ̇ ƒל ¿ ׁ̆ לƒ ַמ י ּב¿ ƒּב ƒם ָ‰ ע‰ ָ„ּ י ּכƒ , ֻעב¿

 „ ע≈ ּמו… ָכ‡ן ּבַ ּוב ל¿ ׁ̆ ı ָל ָ‡ל≈ ר‡≈  .ַ‡ח≈
ס נ≈ ּכָ ƒ‰ י ל¿ ƒ̇ ‡ ר≈ ¿̃ ƒף נ ף סו… ן. סו… י , ָ‡כ≈ ƒָי‰ ּכ‰ָ ‰‡ָ ר¿ ƒנָּ ל¿ נ ƒח ¿ ׁ̆ י ם  ƒָלַחנ

ל ל¿  ַנ‰≈ י„  ֈָכ‡ןַ‰ּמ¿ ƒ̃ ּ‚¿ ַ‰ּפָ ַ‡ר¿ ¿̇ ƒ‰ ¿ַמֲ‰ַלך ƒ̂ ַל נּו˙ ָ‰ָי‰ ּב¿ , יָ‡‰ּי¿
י ƒ̇ יָס ƒנ כ¿ ƒין ּב ƒח ב¿ ƒ‰ י ƒ̆ …̃ ‡ . ּוב¿ ּלָ ∆‡ ƒּ̇ ט¿ ּבַ ƒ‰ ∆ ׁ̆ ּכ¿ ∆ ַּ̇ , וינָ ע≈ י ּב¿ ׁ̆ ƒּ̇ ֻ‰פ¿ י ע¿

י ƒּכ ˙ ַ‚ּלו… יו ל¿ ƒ̇ י ƒ‡ ר¿ ∆ ׁ̆ ָ‡ָ„ם  ר ּבָ ֻ„ּבָ ך¿  מ¿ ָבר≈ ∆ "מ¿ ׁ̆ רר יָ ֲ‡ ַכָוָנ‰ "ָ̂  ...ּב¿
ָ‡מּור ָבר , ּכָ ‰ּכ¿ ָ„ּ ם ָ‰ֻעב¿ ƒי ע ƒּ̇ ַלמ¿ ¿ ׁ̆ ƒ‰ , ם י˜ ַ‰ּיו… ƒּפ ַ‰ס¿ י ל…‡ ‡ּוַכל ל¿ ƒּכ

ּפּול  ƒּט‰ַ ˙ ים ‡∆ ƒל ¿ ׁ̆ ‰ַ י˜ ל¿ ƒּ̇ ך¿ ּבַ ל ּכָ י˜ ּכָ ƒע י , ַ‰ּמ≈ ƒּ̇ ל¿ ‡ּוָלם ל…‡ ָיכ…
ַע„  ַלֲעˆ…ר יּב¿ ƒ̇ נּו ר¿ ¿̃ י , ַס ƒּ̇ ַ‡ל¿ ָ ׁ̆ ינּו˙ו¿ ƒ„ֲע ׁ̆ ּבַ י ƒ‡‰ָ ˙ י : "‡∆ ƒ̇ י ƒ‡ָר

ם  ≈„ ָך ˜ו… ¿̇ ך¿ ‡ו… ָבר≈ ר מ¿ ∆ ׁ̆ ר' 'ַ‡ ַ̂ ָכזו… ָי ָ‡ָ„ם . ַכָוָנ‰ּב¿ ָ‡‰ ּכ¿ ר¿ ƒָך נ ינ¿ ≈‡

˙ וו… ¿̂ ƒָר‰ ּומ ו… ּ̇ ר  מ≈ ו… י‡ ַמ‰ , ׁ̆ ƒב ָך ‰≈ ¿̇ ‡ו…
ı ַ‡ּמ≈ ָ‰ָ‚‰ ַ‰ּזו…  ל¿ ˙ ַ‰ַ‰נ¿ ∆‡."? 

ָל‰ ≈‡ ¿ ּׁ̆ ‰ַ ע מ≈ ָּ̇ ׁ̆ ָ‰ָי‰ ֻמפ¿ י ƒ‡‰ָ , ‡…ּוָלם ל‡
יב ƒ ׁ̆ ‰ָ ּל¿ ƒין מ ƒּ̇ מ¿ ƒ‰" : ‰ּ‰ָ‡ֲ ֈ ‰ָל ּבָ ַ̃ ר ּב¿ ֻ„ּבָ מ¿

י  נ≈ פ¿ ƒי ל ƒמ ¿̂ י ַעל ַע ƒּ̇ ל¿ ּבַ ƒּ̃ ∆ ּׁ̆ ƒנ ָ י . יםׁ̆ ƒּ̇ ַרר¿ עו… ¿̇ ƒ‰
י  ימ≈ ƒָלּ‰ ּב ּב¿ ַ̃ ָע‰ ל¿ ב¿ ƒ ּׁ̆ י ַ‰ ƒּמ ƒ‡ ˙יַר ƒט ַעל ּפ¿

ם לו… ָ ּׁ̆ יָ‰ ַ‰ ָ‡ , ָעל∆ ך¿ ּומ≈ י„ ַעל ּכָ ƒּפ ¿̃ י ַמ ƒז ֲ‡נ ." ‰ ּיָ ƒנ ¿ ׁ̆ ין  ƒּ̇ מ¿ ƒ‰ ‡ּו‰
 „ ּיַ ƒיר ּומ ƒז ח¿ ָל‰‰∆ ≈‡ ¿ ׁ̆ ƒי ּב ƒם ָ‡נּו : "ל ƒ‡ ָבר יםּכ¿ ƒר ַ„ּב¿ י , מ¿ ƒ̇ י ƒ‡ָר ָ̇ י ƒֲענ ∆ ׁ̆

ן'ַ‡ֲחַרי  ָך  'ָ‡מ≈ ּל¿ ∆ ׁ̆ ר  ∆ ׁ̆ ∆ּ̃ י ַמ‰ ַ‰ ƒּ̇ ַבנ¿ ˙ ל…‡ ‰≈ מ∆ ¡‡ ָרָכ‰ ּוב∆ ַלּב¿
י  ƒּ̇ ָ‡ַמר¿ ∆ ׁ̆ ׁ̆ „ו… ָּ̃ רּוך¿ ‰ּו‡ַל ̇¿ ", ּבָ ƒל ּב‡ַ ָ ימּו˙ׁ̆ ƒמ. 

 ׁ̆ ּמ≈ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ נּו˙ ל¿ ּמ¿ ַ„ּ ז¿ ƒ‰‰ַ י ַעל ƒּ̇ ַמח¿ ַ„ע ָׂ̆ י∆ ∆ ּב¿ ƒּ̇ ָרַכ ׁ̆ ¿ ׁ̆ ¿̇ לי ַ‡ך¿ ‡∆ , מו…
יך¿  ƒר‡ֲ‰ַ י ל¿ ƒּ̇ ַחל¿ ¿̇ ƒ‰ „ ּיַ ƒַמ , ּומ ˙ יר לו… ‡∆ ƒּב ַ‰ס¿ ָמ ּול¿ ¿ ׁ̆ ָ̇ ל ֲענƒ עּו ∆ ׁ̆  ‰ּ ˙ ּיַ

ן' ָרָכ‰, 'ָ‡מ≈ ˙ ַ‰ּב¿ יָמ‰ ‡∆ ƒל ¿ ׁ̆ י‡ ַמ ƒ‰ „ ַ̂ י „, ּכ≈ ׂ̆¿ ּוַמ‰ ּ‚ָ ל  יָכרו… ƒל מ ∆ ׁ̆  ו… 
 ∆ ך¿ ׁ̆ י„ ַעל ּכָ ƒּפ ¿̃  .ּמַ

ים ƒָבר ¿„ּ ַעט ּבַ י מ¿ ƒּ̇ ַרכ¿ ¡‡ ∆‰ , ƒּכ ‰‡ָ ר¿ ƒי ּב∆ ‡ּוָלם ל…‡ ָ‰ָי‰ נ ƒׂ̆ ַ‡ ן  י מ¿ ƒיח „ ּב≈
ָלנּו˙ו…  ˙ ַסב¿ ∆‡. ‰ ַרּבָ ָר , ַ‡ּ„¿ ¿̃ ַס י ּב¿ ƒיב ל ƒ ׁ̆ ¿̃ ƒ‰ ‡נּו˙ ַר ‰ּו‰ ל…‡  ּבָ ו¿

ֲעלּו˙ו…  ּפַ ¿̇ ƒ‰ ˙ יר ‡∆ ƒּ̇ ס¿ ƒ‰-  ¿ך ל ּכָ ‰ ּכָ ַטּנָ ¿̃  ‰ ּלָ ƒמ ƒע ¿ ׁ̆ ּו˙ ּכ…‰ ָמעם ַמ
ָל‰ּ‚¿   ֈ„ו…

 ƒמ ∆ ׁ̆ ƒמ¿ יַ ס ƒּ̇י  ˙ ∆‡ ˙ ˆו… ַ‰ר¿ ָבַרי ל¿ ¿„ּ
י ƒמ ˜ו… ּמ¿ ƒי ָל˜ּום מ ƒּ̇ ָעַמ„¿ ר , ו¿ ַ̂ ָע

י ַמּ„ּוַע  ƒ̇ ַ‡ל ‡ו… ָ ׁ̆ ׁ̆ ו¿ י ƒ‡‰ָ י ƒ̇ ‡ו…
ם ˜ו… י ַלּמָ ƒּ̇ ע¿ ַ‚ּ ƒ‰ ָלל כ¿ ƒּב. 

י  ƒּ̇ ַכח¿ ָ ׁ̆ ַעט ו¿ מ¿ ƒי ּכ ƒמ ¿̂ ַע ּב¿
יר ֈ ַמּ„ּוַע  ƒּב ַ‰ס¿ י ל¿ ƒּ̇ ַ‰ר¿ ƒמ

י„  ƒ̃ םַלּפָ ˜ו… י ַלּמָ ƒ‡ ˙ ּבו… ּבַ ƒס ˙ ∆‡. 
 ƒיב ל ƒ ׁ̆ ¿̃ ƒ‰ ‡ָלנּו˙ ‰ּו ַסב¿ י ּב¿

י ָ‡ַמר ƒּ̇ ַימ¿ ƒס ∆ׁ̆ ƒּומ" :˙ מ∆ ¡‡‰ָ ˙ ָך ‡∆ ר ל¿ מ≈ ‰ , ‡ו… ָלל ָלּמָ כ¿ ƒַע ּב ≈„ י יו… ƒּנ ינ∆ ≈‡
 ָּ̇ ע¿ ַ‚ּ ƒ‰ַלי ינו… , ‡≈ ≈‡ ‰ ַין ז∆ נ¿ ƒח¿ ָנ˙ּון ע‡ַ יל¿ ƒ̇ י ‡ּוָלם , ָריּו ƒּ̇ מ¿ ַׁ̆ ַר ¿̇ ƒ‰

˙ ָך ֲעֻמ˜ו… ּמ¿ ƒמ ֈ ן ≈ּ̇ ˙ַ‰מ¿ ו… ּ̃ ַ„ּ ‰ ּמָ ‡ן ּכַ ‰ , ּכָ ∆‡ ר¿ ƒנ ם ‡ּוַכל ו¿ ƒ‡‰ַ
ךָ  יל¿ ƒב ¿ ׁ̆ ƒּו ּב‰ ∆ ּׁ̆ ˙ ַמ ו… ׂ̆ ל ֈַלֲע ַנ‰≈ ם ַ‰ּמ¿ ƒר ע ַ„ּב≈ ם ל¿ ≈„ ‰ ˜ו…  ".ֲ‡ַנּס∆

 ‡ ָ̂ י„ ָי ƒ̃ ַמ˙ ַ‰ּפָ ָיָ„יו ֲער≈ ּב¿ ∆ ׁ̆ ָר„ ּכ¿ ¿ׂ̆ ƒּמ‰ַ ס¿ מ≈ ƒּמ‰ַ ƒים ָמכ ∆ ׁ̆ ƒּ̇ ¿ ׁ̆ ַ‚ּ ƒ‰ י
ַ‡ַחר ֈ לו…  ˙ ל¿ ו… ּ̃ ר ּ„ַ ּפָ ס¿ ƒָיָ„יומ ּב¿ ∆ ׁ̆ ף ‡∆  ‰ּו‡ ָחַזר ּכ¿ ַ„ּ ƒַב„ָח„ ּב , ל¿

ּום ׁ̆ ָעָליו ָר ∆ ׁ̆ י˙  ƒמ ¿ ׁ̆ ƒר ˙ מ∆ ∆̇ חו… י " :ָח˙ּום ּב¿ ƒנ ּנ≈ ƒ‰ ¿ל ≈ ּׁ̆ ƒּ̇ ּכƒ ר ַ‡ ¿̃ „ַ י י ּבָ
 ˙ י˙‡∆ ƒנ לו… ‰ ּפ¿ ָ̇ ל ַעמּו ∆ ׁ̆  ‰ּ ָ̇ ַנַ‰לּו ¿̇ ƒ‰ , ƒ̇ ‡ ָ̂ ל…‡ ָמ לו¿ י ּ„…פƒ  י ּכָ

 ‰ּ ָ̇ ילּו ƒע פ¿ ƒיָ‰ . ּב ַלּפ∆ ּו ּכ¿ ׁ̆ ¿‚ּ‰ֻ ∆ ׁ̆  ˙ יעו… ƒב ¿ּ̇ ל ַ‰ ֻב  ּכָ לו… מ¿ ַעל ֈ ˙ּטָ
ָח˙ּום י: ‰∆ ƒנ לו… ָנָס‰ ,ּפ¿ יב ַמס ַ‰כ¿ ƒ̂  ֈ".נ¿

ר ‡≈  ס∆ ח… ַ„ף ּב¿ י ּב¿ ƒּ̇ ט¿ ּבַ ƒ‰מּון . ƒ̇ ַ‰ֲח ∆ ׁ̆ ן  כ≈ ָּ̇ ƒם י ƒ‡‰ַ‰יָמ  ¿ּ̇ ƒי ָנ‰ נ ƒל  ּוםׁ̆ ּב¿
‰ ָ̃ י ƒ„ ˙ ?ּב¿ בּועו… ָ ׁ̆  ‰ ּמָ ר…ך¿ ּכַ ¡‡ יך¿ ָ‰ָ‡מּור ל∆ ƒל‰ֲ ַּ̇ , ƒ‰ ַּ̇ ך¿ כַּ ּי≈ ס¿ ו… ּ̇ ‰ ם  ּמָ
˙ ו… ּ̃ ַ„ּֈ 

י  ƒּ̇ מ¿ י ַ̃ ƒמ ˜ו… ּמ¿ ƒָר„מ ¿ׂ̆ ƒּמ‰ַ ˙ י ַלֲעז…ב ‡∆ ƒּ̇ יַ‰ר¿ ƒל… , ּומ ƒנ≈ ‡ ל  יפ¿
˙ ַעל  „ו… ו… ּ̇ י  ƒּ̇ ַעפ¿ ר¿ ƒ‰ ∆ י„ ׁ̆ ƒ̃ סּורַ‰ּפָ  .ַ‰ּמָ

ין ‰ּו‡ ל…‡  ƒב י‰≈ ƒ̇ ָוָנ ˙ ּכַ י ‡∆ ר≈ ַ‚מ¿ ל ָע . "ל¿ ַסך¿ ַ‰ּכ… ƒ̇ ּב¿ י ƒיָך י ַ‡ֲח נ ר∆
ן ינָ ָ‡ַמר ֈ", ָ‡מ≈ ע≈ ָבב ּב¿ ו… ׁ̆ י˜  ƒז ∆ ׁ̆ ר ּכ¿ ≈‰ ƒיו ּומ‡ ≈̂ ַ‰ ˙ ָל ׂ̆¿ מ≈ ƒָר„ּמ. 

 )בחו˜ו˙י פר˘˙' מ‡מינים וכל'ן ולע(
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 והן קל כביר לא ימאס תפילת רבים., אין העולם מתקיים אלא בזכות הבל פיהם של תשב"ר
 תפילתכם עושה רושם רב למעלה, אנא השתדלו והרבו תחינה ובקשה

 בתושח"י סתר בת ציפראא הנערהלרפואת ו, אלטע בתיה בת דינה לאה לרפואת האה"ח

 י מכון נ‰לך בר‚˘"ל ע"יו
 ˜רי˙ וויזניı מו„יעין עילי˙ - ר"לעי„ו„ וחיזו˜ עבו„˙ ‰˙פיל‰ ב˜רב ˙˘ב

 ‡"ר ˘ליט"ר עט"בנ˘י‡ו˙ מרן ‡„מו

 

ם ָנסּו ל ָכ ו¿  י‰∆ ≈̇ יבו… ƒב ר ס¿ ∆ ׁ̆ ל ֲ‡ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי

ָלם ˜ו…  .ל¿

ּ„ּו˜ ָ‰ָי‰ לו…  ¿̃ ƒ„ּ‰ַ י ƒָר‰ ַעל ּפ ‡ו… כ¿ ƒל

ַמר  ָלם'לו… ˜ו… ƒל…‡  'ָנסּו מ ָלם'ו¿ ˜ו… , 'ל¿

ז  ַרּמ≈ ּמ¿ ∆ ׁ̆  ‡ ּלָ ∆‡‰ ּלָ ƒפ ¿ ּ̇ ַין ַ‰ נ¿ ƒַעל ע ,

י ƒ„ּו‰ נּוַס˙ ַ‰ּי¿ יָכן מ¿ ≈‰ ָלם, ל¿ ˜ו… ‰ .ל¿ ּלָ ƒפ ¿ ּ̇ ל ַ‰ ˜ו… ינּו ל¿ י  ַ‰י¿ ƒּכ

ָלט לו…  פ¿ ƒנּוָס˙ו… ּומ י‡ מ¿ ƒ‰ ם ָ ן . ׁ̆ ָ‡כ≈ ָלם'ו¿ …̃ ַח ַל ר"˙  'ל¿ ≈ּ̂ ַנ מ¿

 ƒי ל נ≈ רמƒ ַרח ̃… ב¿ מו…  .ז¿

ם  ≈ ׁ̆ ּוב ּב¿ ׁ̆ ָח „ ו¿ ּבָ כ¿ ƒי נ ƒ„ּו‰ ר ַעל י¿ ַסּפ≈ י ל¿ ƒּ̇ ַמע¿ ָ ָמןר' ׁ̆ ל¿ ַ̃ 

ָי‰ ָ‚ר¿ י ‰ּונ¿ ≈‡ ¿̂ ּיו… ƒָי‰ מ‰ָ ∆ סּו  .ׁ̆ נ¿ כ¿ ƒּנ ∆ ׁ̆ ָחָמ‰ ּכ¿ ל¿ ƒּמ‰ַ ˙ ימו… ƒּב

ים  ƒע ָ ׁ̆ ירו… ימ"˘ ָ‰ר¿ ƒע י  ,ל¿ ֲעל≈ ˙ ּבַ ∆‡ ‰„ָ ַח ַלֲעבו… ּל≈ ַ ׁ̆ ּלּו ל¿ ח≈ ≈‰

ַח  י  ַ‰ּכ… נ≈ ּב¿ ƒיםי"ח מ ƒנ ָ ׁ̆.  ˙ ∆‡ ים ו¿ ƒנ ≈̃ ˙ ַ‰ּז¿ ∆‡ ים ו¿ ƒ„ָל י‡ּו ַ‰י¿ ƒ̂ ‰ו…

 ‚ ר≈ „ ַל‰ו… ּיַ ƒע . ‰י"„מ ָ ׁ̆ ָר‰ ָ‰ָר ‰ו… ל ו¿ ∆̇ ּכ… ט ּבַ ַבע מו… ם ָ̃ ֻכּלָ ל¿

ר  ָסמּוך¿ ַלֲעבו… טּב¿ י  .ַלּמו… ƒל מ ּכָ

ָמ˙ו…  ˜ו… יַע ּב¿ ƒ‚ּ ƒ‰ ∆ ַבּ‰ ׁ̆ …‚ טל¿  ,ַ‰ּמו…

‡ּו לו…  ָבר ָמל¿ ּכ¿ ∆ ׁ̆ יָמן  ƒָנ‰ י"ח ס ָ ׁ̆

‰„ָ ‰ּו‡ ָר‡ּוי ַלֲעבו… ּלּו  .ו¿ ≈‡

ים  ƒמּוכ נּו ַ‰ּנ¿ ר ‰ּופ¿ ≈̇ מ…‡ל'יו… ¿ׂ̆ ' ƒל. 

י  נ≈ ים ּב¿ ƒָער ַ‰ּנ¿ ∆ ׁ̆ ּמּוָבן  ט"ו ט"ז, ּכַ

ים ָ‰יּו  ƒכ ַ‰ּל¿ ˙ ַע מ¿ ˆו… ¿̃ ל 

ם  ָ̇ ָמ יּ‰ַ ˜ו… ƒּב ¿‚‰ַ י ל¿ ≈„ כ¿ ƒּב ˙ עו… ּבָ ¿̂ ∆‡‰ָ

ַבּ‰ ַע„  טּ‚…  .ַ‰ּמו…

ָמן ר'  ל¿ ‡…„ָ‰ָי‰ ָנמּוך¿ "ל ‰נַ̃ מ…‡ל , מ¿ ¿ׂ̆  „ ַ̂ ˙ו… ל¿ נּו ‡ו… פ¿ ƒ‰ ו¿

ּכו…  ַ„ר¿ ָנ‰ּב¿ ים ,ָ‰ַ‡ֲחרו… ƒָער ˙ נ¿ ַ̂ בּו ¿̃  „ ם עו… ƒַיַח„ ע ם  .ּב¿ ּכָ ַ„ר¿ ּב¿

˙ ַעל  ב∆ ‰ָ‰ַרּכ∆ ויı ַנֲענ∆ ƒו ¿ ׁ̆ ‡ו… ל  ל¿ ˜ו… יז ּב¿ ƒר כ¿ ƒ‰ ם ו¿ ∆‰ ָח„ מ≈ ∆‡

ל „ו… ָ‚ּ ׁ̆ יל , ַרַע ƒּ̂ ּיַ ∆ ׁ̆ ם  ƒַמי ָ ּׁ̆ ּבַ ∆ ׁ̆ ינּו  ƒב‡ָ יו ל¿ ָ„ּ ַע˜ ַיח¿ ז¿ ƒָב‰ נ‰ָ

ים ƒַחּי ˙ ל¿ ָמו∆ ƒנּו מ ָ̇ ח , ‡ו… ַ̇ ˙ ּב¿ ּוָפ ָע˜ו… ז¿ ƒירּב ƒ ׁ̆ ' ˙ ֲעלו…  ַ‰ּמַ

ים' ƒ̃ ַמֲעַמ ƒמ ˙ ָר‡ו… ˙ נו… ּיו… ƒכ ך¿ ּב¿ ו… ּ̇ ƒמ, 

ם  ָ̇ ָע ו¿ ַ ׁ̆ ַעל  ַּ̇ ָמ‰ַ‰ ַו ַמי¿ ָ ּׁ̆. 

˜‰ ‰ ָׂ̆ יַל˙ , "‰בַמ‰ ָע ƒפ ¿ּ̇ ַע  מ≈ ו… ּׁ̆ ‰ַ

‰ ל ּפ∆ ַ‚ע  .ּכָ ˙ו… ר∆ ‡ו… ָרˆּו ּב¿ ∆ ָ‚ם ׁ̆ ָ‰ר¿ ל¿

ים ƒּז י ַ‰ּ‚ַ ≈‡ ָ̇ ָמר  ,ּב¿ ¿‚ ƒז נ ל…‡ ָ‰ָי‰ ַ‰ּ‚ַ ו¿

 ˜ ּפ≈ ƒי ס י„≈ ƒָמָמם ּב י‡ ז¿ ƒ̂ ‰ו… ים ל¿ ƒע ָ ׁ̆ ַעלָ‰ר¿ י‡ּו . ַלּפ… ƒ̂ ם ‰ו… ָ̇ ‡ו…

ם  ≈‰ ‰ ו¿ ָ̂ ı ַ‰חּו ר∆ ∆‡ ֲ‡רּו ּב¿ ¿ ׁ̆ ƒיםנ ƒל . ַ‰ַחּי ָמן ר' ָיָמיו ָ‰ָי‰ ּכָ ל¿ ַ̃

‰ּו‡  ∆ ׁ̆ ַמר  יל לו… ƒ‚ים'ַחי ָר ƒ̃ ַמֲעַמ ƒמ'ֈ 

 

י בספ‰"˜  ר≈ מ¿ ƒ‡ָחס נ¿ ƒָבָריו נ) ‰˘לם ˘ער ˙ור˙ ‰‡„ם ( ּפ מּוָב‡ ּ„¿

ל  ∆ ׁ̆ ים  ƒ‡ָר יı"˜ ‰ר‰ַ‰ּנו… ƒר ˜ו… ָחס מ¿ נ¿ ƒי ּפ ƒי "ע, יז ַרּב ƒ„ּו‰ ׁ̆ י¿ י ƒ‡

ם  ≈ ׁ̆ רּו ר' ּב¿ ט¿ פ¿ ƒן נ ָניוּ„…ב ּכ…‰≈ ּבָ ƒמ ‰ ּמָ "˜ ‰ר‰ָ‡ַמר לו… , לו… ּכַ

יי" :"לזו ער' 'מ≈ עט נ∆ יך¿ ּב∆ ƒ‡יר ƒ„ּ , וי ƒט ו ען ָל‡ז¿ ער מ∆ ∆„ ינ¿ ƒ̃

'ן ּב¿ ַט‡ר¿ ¿ ט ּ„ּו ! ?ׁ̆ ¿ ׁ̆ י ƒט נ ס¿ ייּב¿ ל≈ ער ַ‡ז ‚¿ ער „∆ ט∆ עס¿ ר∆ ע‚¿ ָ ׁ̆ , ָר

ר ָ‡ז  ט ע∆ ‡ר¿ ּפַ ¿ יך¿ ׁ̆ ƒּום זˆ

ן ט¿ ¿ ׁ̆ ער¿ ייּב∆ ר , ‡≈ ען ע∆ ם ̃∆ י‰¿ ƒ‡ יי ּבַ

ן ָוו‡ס  עט¿ יס ּב∆ ר ‡ו… וילע∆ ƒו"? 
ּ‚ּום [ ר¿ ַ̇ י: "˜לל‰ּוב¿ ƒיר ƒּ̃ יך¿ , ַי ָך ַ‰‡≈ ּנ¿ ƒ‰ ן ≈̇ נו…

יך¿  ƒ ׁ̆ ַ‰מ¿ ‰ ל¿ יךָ , ָלז∆ נ∆ מּו˙ּו ּבָ ּיָ ∆ ָך . ׁ̆ ינ¿ י ‡≈ ƒכ ו¿

ר ≈̇ יו… ל ּב¿ „ו… ע ַ‰ּ‚ָ ָ ׁ̆ ילּו ָ‰ָר ƒפ‡ֲ ∆ ׁ̆ ין  ƒם , ַמֲ‡מ ƒ‡

י  נ≈ פ¿ ƒל ‰ ּלָ ƒפ ¿̇ ƒיר ּב ƒ̂ ר„', ַ‡ך¿ ַיפ¿ ָ ׁ̆ פ¿ ע…ל  ‡∆ פ¿ ƒלו… ל

נו…  ˆו… ר¿ ƒר ּב ∆ ׁ̆ ל ֲ‡ לו… ּכָ ¿̂ ∆‡.[ 

ין"˜ ‰ר‰ ƒר ב¿ ו… ּ̃ ƒמ ‰ ∆̆ י מ… ƒי : )˙ור˙ ‡בו˙(ָ‡ַמר "ע יז ַרּב ƒמ'

ל  ַ ׁ̆ כ¿ ƒנ ָעַבר ו¿ ∆ ׁ̆ י  ם ַ‡ֲחר≈ ל ּ‚ַ ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒ‰ ל ל¿ ֻסּ‚ָ ל ּומ¿ ינו… ָיכו… ≈‡ ∆ ׁ̆

ָר‰ ו… ּ̇ ּבַ ∆ ׁ̆  ˙ ˙ ַ‰ֲחמּורו… רו… ֲעב≈ ך¿ , ּבַ ּפ… ¿ ׁ̆ ƒל יחו… ו¿ ƒׂ̆ י נ≈ פ¿ ƒם ָ‡ז ל ַ‚ּ

נו… "‰ ‰˜ב ˆו… ‰ לו… ר¿ ∆ׂ̆ עו… יו ו¿ ƒי ָ‡ב נ≈ פ¿ ƒל ‡ ַחּט≈ ¿̇ ƒן ַ‰ּמ ב∆ ן  .ּכ¿ ƒֲעַ„י

‰„ָ ן ָ‰ֲעבו… ַּ̇ פ¿ ƒַרך¿ ַעל מ  ב‡ר ‰פר˘‰)( .'ל…‡ ּ„ָ
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 ראש, ל"זצ מוצפי סלמן הרב מספר
 מאיר היה תמיד", יהודה מנחת" ישיבת
 בפעם מלבד, המתוק בחיוכו וקורן פנים
 היה זה. חתומים ופניו עצב שהיה אחת
 פעם לא..." הרבנית רעייתו נפטרה כאשר
 התעקשו יום קשי אנשים, הפרעותה רבו
 ללימוד מוקדשות שהיובשעות גם כנסילה
ם מעולם רבנו אך, לתפילה או

, שפתיו על חיוכו נשמר תדיר. 
 ברוח קושי וכל הפרעה כל מקבל כשהוא
 על דרש רבנו. מופלגת ובסבלנות טובה
 ששורשה, הבקשות שירי אמירת מעלת
 היכל שישנו, ואמר, מאוד גבוה בעולם

 והתשבחות השירות כל עולים שאליו מיוחד
, , ה"לקב שמשבחים

 שירת אתלהעדיף הייתה דעתו. 
 בשפריר מסתתר אל" כגון" הבקשות" שירי

 -ישראל גדולי חברום אשר', וכדו" חביון
 רבי, עזרא אבן אברהם כרבי
 ישראל רבי, גבירול אבן שלמה

 שירת פני על -א"זיע רבים ועוד ארה'נג
 במנגינותשהולחנו ך"מהתנ פסוקים

 שמים ביראת לשורר הוא והעיקר, חדשות
 .ו"ח ראש בקלות ולא

, יקר כך כל הוא דםהא -"ביקרר אדםם"
. אלוקיות, ונצחיות, עליונות מדרגות בעל

 מה א לא הוא -"יבין ולא"
  נמצא הוא היכן, לו נתן הוא ברוך הקדוש

 לומדים באוניברסיטאות. להגיע בכוחו ולאן
 ,מחשבים ,מסחר לומדים, האדם גוף על
 אוניברסיטה נפתחה לא עדין אז ,הטבע מדעי

 ! ד ללימוד
 

 הזה בעולם כאן חי האדם כי, מאוד חבל וזה
 האין היסטוריה במשך אחת פעם שנה שבעים

 .עצמו את מכיר ואינו סופית

 זצ״ל          זכותו תגן עלינו ו העלון לעילוי נשמת:          רבנו 

האור  רבינו? לנשמה שיש' בושה'ה את מונעים איך
 העליון מאור רוחני מזון לה יש הנשמה החיים הקדוש

 יורדת שהנשמה לפני אולם, מתקיימת היא בזכותו אשר
 , חינם אוכלת שהיא ה לה יש, הזה לעולם

 בדרך מחבירו שאוכל שאדם, חכמים שאמרו וכמו
 , הנותן של בפניו להסתכל תביישמ הוא, 

 עבודתה בשכר ניזונית היא הזה לעולם שיורדת לאחר ורק
 , ומצוות בתורה וטירחתה

 שהוא, הנשמה של בעלה נחשב גם האדם ואז
 , עושה שהוא המצוות ידי על 

 , מצוות עושה אינו האדם ושלום חס ואם
 .  הנשמה את גירש כאילו אז

 אי שם באוקריינה, לילה אחד הסתובבו בין הכפרים והיה היו                       
 ו סוס, קצת לפני עלות השחר ראו לפתע באחת החוות סוס בריא, וחיפש                    

חזק ויפה רתום לעגלה, הגנב המבוגר והמנוסה סימן לגנב הצעיר שייקח את הסוס יברח יעלם, ושהוא כבר יכסה 
והמבוגר החל מכסה על העקבות אלה שבדיוק אז נפתחה דלת הבית  . על העקבות. 

במקום הסוס וחיכה... בערפילי הבוקר לא  א כוון העגלה, הגנב לא היסס הוא ואיכר יצא ל
הבחין האיכר בשום דבר חשוד הוא עלה על העגלה לקח את השוט ונתן מכה אך אוי... במקום לשמוע צהלת סוס 

 שמע זעקת אדם, ירד מן העגלה והנה הוא רואה אדם רתום לעגלה במקום הסוס. 
פעם יענקל, כל חיי עשיתי מעשים טובים, נשאתי אישה נולדו לי ילדים אבל  הסביר "אני יענקלה,נב מיהר להג

וכך הייתי לשירותך",  ש לא ידע מה לעשות איתי לכן בתור עונש  ה'.. אחת גנבתי
שלא הרבצתי לך חזק  האיכר היה המום מייד התנצל ואמר:" אני מקווה שנהגתי בך יפה, שנתתי לך מספיק אוכל,

מדי", ענה הגנב: "לא אתה היית בסדר גמור, אבל עכשיו בדיוק חלפו השנתיים חזרתי להיות אדם ואני בידך האם 
יהיה איתך", והגנב התרחק ה'תשחרר אותי?", "נו בודאי" אמר האיכר "שיהיה לך בהצלחה שמור על דרכיך וש

 והוא סיפר לה את הסיפור, ונעלם. והאיכר חזר הביתה אשתו שאלה "מה קרה" 
 

והיא סיפרה את הסיפור לכל הנשים בכפר והם סיפרו את הסיפור לכל הגברים באזור וכך נתגלגל לו הסיפור עד 
הערב לא היה אדם בכל המחוז שלא שמע את הסיפור, וכל מי ששמע נכנס לאותו בית והניח כמה מטבעות על 

. למחרת בבוקר קם רכדי שהאיכר  השולחן לאות הזדהות, וכך נאסף שם מספיק כסף
האיכר והלך לו אל שוק הסוסים והנה הדבר הראשון שהוא ראה היה כמובן הסוס שלו עומד למכירה בסכום 

  ?".ייענקל, יום אחד אתה חופשי ל הסוס ולחש לו בשקט באוזן: "מייד ניגש האיכר אגבוה. 
 

 (העורך).לא טובה, צריך להילחם כדי לעקור מידה 
 

 ה בת קלרה  לע"נ 
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"" " 

החשיבל"זצכדורייצחקרבי?לומדיםכיצד
. בהפצתה שליחות וראה הקבלה לימוד את מאוד
 דבר ראשית" כי ואמר התבטא פעם לא,זאת עם
שלומד ומי,ובפוסקים ס"בש כוסו למלא האדם על

 ."ך צריך קבלה
 

 כי והדגיש שב,עמו שנערך מיוחד בריאיון גם
 "ה"ה הוא ליהודי ביותר החשוב הלימוד ספר

 ספר דווקא ולא, הלכה ספר שהוא ",
 נדיר זיכרון בעל ,עצום ידען שהיה אף ".זוהר"ה

 לימוד שעות השקיע ,מצוי בלתי לימודי וכוח
 ס"ש בלימוד ,ד מאוד רבות

 .ושלמיויר בבלי -ופוסקים

 את זוכר לא פעם אף ילד - הכאה
 האגרסיביות את רק, הלקח

.יכול שאינך מה את לשנות בניסיון או בהמתנה עצביך את חטתס אל

 בגלל או אלה בגלל בא לא  ר סבור אחד כל
'  מה ברח  . א. הוא בסיבתו לא רק, אחרים
  כל, ז"ע היו כולם. אליו פנו, להישבר חישבה  והאוניה

 . הועיל ללא אך, הסערה את שיעצור לאלהיו התחנן אחד

 אין
 תפילה
 מפסדת
  את
 .האדם



 

:  לדוקטור אומר אחד אישש
  מכאבים סובל אני דוקטור

?מהם להינות חשבת מה: דוקטור
 
 קמצן של תינוק מלמדים איךך 

 תולים???רגליים שני על לעמוד
 התיקרה על שקל לו

 

hamaor.netכל העלונים: 
שבתורה ובניםו-המאור אבות

ֹאֶהל  י ָימּות ּבְ  (יט, יד)זֹאת ַהּתֹוָרה ָאָדם ּכִ
נּו ְטֵמֵאי ֵמִתים, ְוֵאין ָלנּו  ּלָ ּיֹום ּכֻ ָעׂשּוי ּכַ ָאר ָלנּו ׁשֶ ׁשְ ֵהר ּבֹו. ַמה ּנִ ה ְלִהּטַ ָרה ֲאֻדּמָ ֵאֶפר ּפָ

ּיּור ַרק ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת".  ְמָאה ַהּתֹוָרה ַמֲעִביָרה ֶאת רוּ  ְלַטֲהֵרנּו? "ֵאין ָלנּו ׁשִ ַח ַהּטֻ
ת ַהּתֹוָרה"  ְך רֹוֶמֶזת ַהּתֹוָרה: "זֹאת ֻחּקַ ָרה  -ּוְמַטֶהֶרת אֹוָתנּו. ַעל ּכָ ֵאין ָלנּו ּפָ ׁשֶ ּכְ

ִקים ֵמָעֵלינּו ּכֹחֹות  ּלְ ה ִמְסּתַ דֹוׁשָ ּתֹוָרה. ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה ַהּקְ ֵהר? ּבַ ּטַ ַמה ּנִ ה, ּבְ ֲאֻדּמָ
ק  ּבֵ ְמָאה ָהרֹוִצים ְלִהּדַ נּו.ַהּטֻ  ּבָ

ֵני ּכֹחֹות  יָלה אֹוָתנּו לֹא ַרק ִמּפְ ֵגן ָעֵלינּו. ִהיא ׁשֹוֶמֶרת ָעֵלינּו ּוַמּצִ ַהּתֹוָרה ִהיא ַהּכַֹח ַהּמֵ
נּו  ל אֹוְיֵבינּו ְוׂשֹוְנֵאי ַנְפׁשֵ ֵני ּכָ ם ִמּפְ א ּגַ נּו, ֶאּלָ ק ּבָ ּבֵ ים ָהרֹוִצים ְלִהּדַ ְמָאה ָהרּוָחִנּיִ ַהּטֻ

ִמים ְלַכּלֹותֵ  ֵני ַהּקָ ִמיֵדנּו ֵמַעל ּפְ ׁשֹות ְלַהׁשְ ְמִדינֹות עֹוְינֹות ַהְמַבּקְ ִפים ּבִ נּו. ָאנּו ֻמּקָ
יִלים  ל ַהּטִ ק, ַטְנִקים ּוְמטֹוִסים ֵאיָנּה מֹוִעיָלה מּול ּכָ ל ֶנׁשֶ ִמית ׁשֶ ׁשְ ִמיָרה ּגַ ָהֲאָדָמה. ׁשְ

ׁש ְלאֹוְיֵבינּו.  ּיֵ ִמים ׁשֶ ְתַקּדְ ק ַהּמִ ׁשֶ  ּוְכֵלי ַהּנֶ
ַקד ׁשֹוֵמר"."אִ  ְוא ׁשָ ָמר ִעיר ׁשָ ְהֶיה ְראּוִיים ְלָכְך ֵיׁש ֶלֱאֹגר ְזֻכּיֹות,  ם ה' לֹא ִיׁשְ ּנִ ּוְכֵדי ׁשֶ

ה, עֹוד ִמְצָוה, עֹוד ְצָדָקה, עֹוד  ִפּלָ ָמָרא, עֹוד ּתְ ף ּגְ תֹוָרה ּוְבִמְצוֹות. עֹוד ּדַ ק ּבְ ְלִהְתַחּזֵ
ה ֶחֶסד  ק  -ַמֲעׂשֵ ׁשֶ ֵלי ַהּנֶ נּו.ֵאּלּו ּכְ ּלָ ים ׁשֶ ּיִ  ָהֲאִמּתִ

 

ים ְוטֹוִבים  ַרּבִ דֹוׁש, ׁשֶ ים" ַהּקָ נּו ָה"אֹור ַהַחּיִ נּו רּוַח ַאּפֵ י ַהּתֹוָרה, ָזָכה ַרּבֵ ל ְמָפְרׁשֵ ין ּכָ ִמּבֵ
רּוׁשֹו ַלּתֹוָרה.  עּוִרים ִלְלמֹד ֶאת ּפֵ ָרֵאל קֹוְבִעים ׁשִ ֵני ִיׂשְ ְזכּות  ֵמֲהמֹוֵני ּבְ ְוָכל זֹאת ּבִ

דֹוׁש ֱהיֹות ים" ַהּקָ ָהָיה ָל"אֹור ַהַחּיִ תֹו ּוְבָטֳהָרתֹו ָהֶעְליֹוָנה! ָידּוַע, ׁשֶ ָ ְקֻדׁשּ ֹו "ָיִחיד ּוְמֻיָחד" ּבִ
ָהָיה יֹוֵצא  ַעם, ְוַאף ְלַאַחר ׁשֶ ר, ּוְבָכל ּפַ ּה ָהָיה ּגָ יָקה ּבָ ִעיר ָהַעּתִ ִמְקֶוה ָטֳהָרה ּבָ

רּוִתים  ֵ ב ִלְלמֹד ּתֹוָרה.ָהָיה טֹוֵבל ּבֹו, ְוַרק  –ֵמַהׁשּ ֵ ְך ִמְתַיׁשּ  ַאַחר ּכָ
עּור ָהיּו  ר ָהָיה מֹוֵסר ׁשִ ֲאׁשֶ ּכַ רּו, ׁשֶ ַלִים ִסּפְ ָבר, ַחְכֵמי ְירּוׁשָ ם ּדָ תֹו ְוָטֳהָרתֹו ָהיּו ְלׁשֵ ָ ְקֻדׁשּ

ִטיִחים ּוַמְחְצָלאוֹ  י ׁשְ ּבֵ ִבים ְלָפָניו ַעל ּגַ ִאים ֲהמֹוִנים ְלַהֲאִזין לֹו, ְוָהיּו יֹוׁשְ ת, ּוְבֵעיֵניֶהם ּבָ
ְמיֹונֹות ְוִסּפּוִרים  –ָראּו  ה  –לֹא ּדִ לֹׁשָ דֹוׁש ָהָיה ִמְתרֹוֵמם ׁשְ ים" ַהּקָ ָה"אֹור ַהַחּיִ ֵאיְך ׁשֶ

ֲאִויר!  ב ּבָ ְרַקע ְויֹוׁשֵ ה ְלָכְך  ְטָפִחים ֵמַהּקַ ּבָ ָרה  -ְוַהּסִ ּלֹו ִיְהֶיה ֵמַעל ֲעׂשָ ַהּמַֹח ׁשֶ ֵדי ׁשֶ ּכְ
ָרה.ְטָפִחים, ְוָכְך יוּ  ה ֵמֲעׂשָ ּלֹא ָיְרָדה ֵמעֹוָלם ְלַמּטָ ִכיָנה, ׁשֶ ְ ׁשּ בּוק ּבַ  ַכל ִלְהיֹות ּדָ

ֶפׁש  לֹות ַהּנֶ ִכיָנה ַעד ּכְ ְ ׁשּ ה ֶעְליֹוָנה ְוָדבּוק ּבַ ָ ְקֻדׁשּ ּלֹוֵמד ּתֹוָרה ּבִ יַע  –ִמי ׁשֶ זֹוֶכה ְלַהּגִ
ֹאֶפן מְ  ֶמת ּבְ בֹות, ְותֹוָרתֹו ִמְתַקּיֶ ּגָ ֻיָחד. "ּתֹוָרתֹו ַמְכֶרֶזת ָעָליו" (מֹוֵעד ָקָטן ְלַמְדֵרגֹות ִנׂשְ

לּוִיים  טז ע"ב).  ים ּגְ דֹוׁש זֹוֶכה ְלִנּסִ רּוׁשֹו ַהּקָ ּלֹוֵמד ֶאת ּפֵ י ׁשֶ ּמִ ֶלא, ֵאפֹוא, ׁשֶ לֹא ּפֶ
ְצָרְך לֹו. ָבר ַהּנִ ָכל ּדָ דֹולֹות ּבְ  ְוִליׁשּועֹות ּגְ

 

 יך במדבר ח"ב עמוד קל"ז).("משכני אחר      לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך
 

רשימת תפוצה 
hamaor.net@gmail.com

מרקוס  בשם יהודי רופא היה בברליןן
 ראשי חרותים היו מרכבתו שעל, הרץ

 בעברו אחת פעם.ה.מ שמו של התיבות
 מסביר אחד יהודי שמע, ברחוב במרכבתו

:  המרכבה שעל התיבות ראשי פשר את לרעהו
 יהודי אותו נפל לימים."""

 אל הובהל הרץ מרקוס והרופא למשכב
 בנעימת היהודי אל הרופא פנה", ובכן."מיטתו
 של התיבות לראשי עכשיו תאמר מה, "נצחון

 ":  "וביה מניה היהודי השיב?"מרכבתי
" 

 אחד משוגע  ומדברים ושביםי משוגעים שלושש
 שני משוגע עמודים הרבה עם ספר קראתי: אומר
שלישי משוגע  צהוב בצבע ספר קראתי:  אומר
 פתאום  מספרים הרבה עם ספר קראתי:  אומר
 לקח מי:המשוגעים לשלושת אומר מגיע השומר

טלפונים הספר את לי
 

  כל לא: הילד  במבחן שלך הציון איך: האימאא
: האימא  נכון שאלות 3 עלעניתי אבל ובט כך      

 ותאריך כיתה ,שם:  הילד?  הן מה   

 שאינם לדברים לב שים
 .מהם הרפה          ,בשליטתך

 

  

קיץ יום בצהרי שוממה בדרך הלכו נוודים שניי
 צל מטיל דולב עץ ליד הגיעו. ולוהט חם

, העץ בצל שוכבים עודם. ענפיו בצל והשתרעו
 לו אין, ת אתראה: מהם אחד אמר
: ואמר העץ נעלב.ממנו נהנה אינו ואיש, פירות

 מוגן, בצלי שוכב אתה. ר יצור"
 הנך, ממני נהנה אתה ובעוד, שהשמ מלהט
 על?!"תועלת בי שאין ואומר אותי מעליב
 בבור אבן לזרוק ולא טובה להכיר האדם

 ששתה
 -ויתעלה יתברך ה"הקב המלכים מלכי מלך הנה
 מהשגחתו נסתר דבר אין כי, עלבונות סובל הוא
א הוא הבריאה כל של הקיום כל וגם

 פעהשו הסיבות וסיבת העילות עילת, 
 .האדם את מקייםורגע רגע ובכל. משפעו עליה

 

, שמחה בת לולו,ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן אילנה, ששון בן טיפחה נשמת:לעילוי 
סעידה מזל בת יעקב, מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס, יגאל חיא בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, שולמית חיה בת אסתר, י

 רפאל בן קלרה, יחזקאל בן שמחה, דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי,   אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב בן מלכה, דוד ומרים אלבז, 
 , אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אורה מורי  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,יעקב יוסף בן מרגליתהרב 

 ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב שמעון בן רינה, ישראל בן שמחה סבג, אואסינה בת גור'ה חלפון, שמואל בן רבקה זכאי    

 א"הגר אל נכנס אחת פעםם
 שם לא א"והגר, אחד אברך זצ"ל
, עמקותו במרו האברך אל לבו

 , ברע הרגיש והאברך
 לו יש א"הגר אולי לאחר ואמר
 את שאל אחר אותו, עלי טינא

  טינא לו יש אולי א"הגר
 . ופלוני פלוני על

 

 עד ימיו יאריך ו"ח לו אמר
, כך חושב למה, 

 תשעים לגיל ל"הנ כשהגיע
 הנכדים ורצו, מאד חלש ושמונה

 אין להם אמר, לרופא להובילו
 א"מהגר הבטחה לי יש. ..צורך

 , שנה מאה עד
 

. .. שנתיים עוד לי ויש
 וכן... מזה אחד יום אפילו 
 שנה מאה בגיל שנפטר היה

 תשובה שעושה מי אשרי
 . אישכשהוא

 כי לדעת לך יש' הקדוש החיים האור רבנו: קודשו לשון וזהה
 ולזה, ומים אש מהתנגדות יותר, הרוחני לחיבור יתנגד הגשמיות
 א שהוא הראשון מכון , , הוא ברוך' ה נתחכם

ונהעליבחינהבתוכהוהשרה, מהרוחניותמועטחלקאלאבהשאין
 ובין ן בין ממצעת הנפש ונמצאת, הרוח בחינת שהיא ממנה

 כאן עד'. הנפש אמצעיות בלא בגשם עומד הרוח אין כי, 
 .קודשולשון

 אחד מגאון שמעתי ל"זצ חיים החפץ רבינו אומרר
 יום אלא לושאין. א  דברים' ג לחשוב אדם צריך: שאמר
 יום רק יש אם כי זמן עוד לי יש יאמר שלא ד אחד
 – ד אחד גמרא דף אלא לו שאין. ב היטב ינצלו אחד

 ... ללמוד עוד לך יש כמה בטענה היצר ירפהו שלא
 

 זה דף אלא לי אין!!! לא... להשקיע עוד אתה צריך כמה
 מאי יאמר שלא – י היהודי שהוא. ג בלבד
אתהמקיימיםיהודיםהרבהעודיש? במעשיימינהנפקא

 .העולם נברא בשבילי!!! לא...! העולם

 אחד לרב נטפל חצוף משכילל
?" שמך מה."בדברים וקינטרו
 השיב", קלמן"הרב שאלהו

 אמר" ."."ההל
: תיבות ראשי קלמן שכן, "הרב

" ניאצנו, מרדנו, לצנו, כיזבנו
 אינך וכי, "המשכיל גחך", רבי"

 ואילו ף'בקו כותבים שקלמן, יודע
 ?"ף'בכ כותבים כיזבנו

 

 ב הרב לו השיב
 שכותב מה יודע אינך וכי: קול

 ' שרה חיי' בפרשת י"רש
...ף'כ כבת ף'קו בת

 אינו מתבלבלת דעתו -בצרה שנתון אדם כלל בדרךך
 ברגעים גם, הצדיק יוסףאבל, הדעת בשיקול נוהג

 את לשרוף מנסה פוטיפר כשאשת, הללו הקריטיים
 לא הוא. א הוא נשאר-נצחל נשמתו
 . החוצה ונס אותו מוריד אלא מידיה המעיל את מושך

 

 המעיל את יוסף לקח לא מדוע, זצ"ל ן"הרמב שואל
 עליו שהעלילה העלילות מכל נצל היה ובכך, עימו
 ט"ל בראשית( ן"הרמב אומר,  אלא? פוטיפר אשת

 כוחוב מידה  להוציאו רצה לא גברתו לכבוד), "ב"י
 , מעליו אותו והסיר, ממנה הגדול

 

 יוסף ידע". וצניף כמעיל בו שיתעטף בגד היה כי
 מיד בכוח המעיל את להוציא 

 !        בידה השאירו ולכן, גברתו

 הכי שאנחנו למי נתבונן עתהה
 כל האדם לעצמנו בעול קרובים

 רגיל כך כל לעצמו קרוב כך
 את מאבד שהוא עד לעצמו אליו

 האדם עצמו של 
 עד ישן אוכל עצמו את רואה
 אפס אני חיי מה אני מי שאומר

 ואפילו כולנושל 
 להכיר יש בה טעו השרת מלאכי

 האדם מהות את נכונה

 עצמות בה אין הלשון
  זאת בכל אבל

 אנשים משברת        

זצוק"ל לשלום  סלמן מוצפישל הרב  דאגתוו
עם ישראל היתה גדולה ועצומה. בשנים שלאחר 

, מערת ך, כאשר הדרך אך חתש"
המכפלה וקבר רחל נחסמו ולא יכול לשפוך שם 

שיח לפני הקב"ה, מצא לו נחמה פורתא בכך 
את קהלו הקדוש עמו  השמידי שנה 

לגליל לעריכת תפלות על קברי התנאים 
 והאמוראים.

 ביטחון צמךלע סגל
  תפחד ואל פנימי
 ,השלווה מן

 כי דע
 לא

 המנצח
,  שמח
 אלא
 השמח
 מנצח
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 ִמן ָהָראּוי ֶׁשָּכל ְקִהָּלה ּוְקִהָּלה, ְמקֹום ֲאֶׁשר ְּדַבר ַהֶּמֶל
 ֶׁשל עֹוָלם ְוָדתֹו ַמִּגיַע, ַיַעְמדּו ֲאָנִׁשים ַעל ֶזה ֲאֶׁשר ַמְלּכֹו

ַיְׁשִּגיחּו ְּבִאּיּוִמים ַרִּבים ַעל ַהְמַדְּבִרים ִויַבְּיׁשּו אָֹתם 
ְוָכל ָהָעם ִיְׁשְמעּו , ָּבַרִּבים 

ְוִיָראּו ְוא ְיִזידּון עֹוד, ְוִיְּתנּו ְּבֶמֶתג ָוֶרֶסן ֶעְדָים ִלְבלֹום ֶאת 
.ר ָּדָבר ֶׁשל חֹול ְוִׂשיָחה ְּבֵטָלהִּפיֶהם ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ְלַדֵּב 

ים  ƒ„י ָ‰ַעּמּו )(„ף יז ע"„ָוו≈

חסידי בעלזאשעל ידי  "קדוש היכלך" מופץ על ידי חברת  עיה"ק צפת ת"ו מנין 
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