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

 

 

  האם יש גיהנם על זה?!
גבאי בית מדרש אחד סיפר מעשה 
נורא של השגחה פרטית שהיתה עמו, 

ברצונו לחלוק את התפעלותו עם ו
 הקוראים.

הוא מספר, ישנם  -דרש שלו בבית המ
אתם בנושא כמה אברכים שקשה מאד 

כל הזמן הם השיחה בעת התפילה, כמעט 
בוא בית המדרש, עומדים בחבורות במ

 ומשוחחים ללא הפוגה.

ניסה בכל כוחו למנוע זאת עד הרב 
, הוא דיבר דרשות ברבים ו מגעתכמה שיד

ניסה לעורר ביחידות, אך זעקתו אף ו
מענה, או יותר נכון הם  וכאבו לא קבלו

 קבלו מענה שלילי...

פעם אחת כשיצא הרב למחות 
־'בעל ךאבר פניובמברברים העיז 

, ושאל את הרב: האם אחדית'שער' בה
אתם באמת חושבים שבגלל שיחתי כאן 

 גיהנום?בחוץ אשרף ב

לקיים מה  ,הרב לא ענה לו במקום
לתו", אך וכאשנאמר "אל תען כסיל 

לת אותו יאת שאבדרשתו ברבים ציטט 
לקהל השומעים ענה ואמר: מורי , ו"חכם"

ורבותי! לכם אומר מה שיש לי לומר, 
חסידים לא הרבו לדבר אצל אמנם 

נין הגהינם, אבל אם כבר ולהפחיד בע
 :נשאלה השאלה אהיה חייב לומר

עשה טוב יום  תהנה רבינו התוספו
חרי האף היה  שאלת חלום לדעת על מה

ירות הנוראות של ת"ח הגדול של הגז
ות"ט, בהם נטבחו ונשרפו על קידוש ה' 

בחורים וגם בתולות קהילות ויחידים, 
כי מן השמים  . ונענה זקנים עם נערים

זאת באה להם בגין שלא נזהרו בקדושת 
יקן את נוסח ה'מי בית המדרש, ואז ת

דושת בית נזהרים בקאלו שעבור שבירך' 
את אינם מדברים בתפילה וקריהמדרש ו

 התורה.

בשולחן  -הוסיף הרב ואמר  -ועוד זאת 
ערוך נפסק על מי שמדבר בעת חזרת 

ה לא זלשון  !גדול עוונו מנשואש: הש"ץ
את הבל, שרצח קין על בתורה רק מצאנו 

כי הוא  'צחרו'הרי לנו שהמדבר הרי הוא 
שאלה ד ועכאן האם יש  .גורם מיתה רח"ל

 !!!??על כך בגיהנםאם יבערו 

על  קשהרו רושם דברי הרב השאי
קשים היו הדברים מכדי השומעים, 

גם לי היה נראה  -מספר הגבאי  - לקבלם
 שהרב הגזים במקצת בחומר הדברים.

פרטית, באותו לילה אך בהשגחה 
פתחתי ספר, וב'מקרה' נזדמן לי לקרוא 

צדיקים זי"ע שאמר כך: דבריו של אחד ה
ר מחללי ה'שאול תחתית' נברא עבו
, ועבור מי שבתות ואוכלי נבילות וטרפות

נברא הגיהנם, לאלו שמשוחחים בעת 
 התפילה.

למקרא הדברים כבר לא היה לי שום 
 )'נקדישך' מתורגם מגליון (  פקפוק בדברי הרב...
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 (ג, כה)אעברה נא  

 ליכנס רבינו משה נתאוה מה מפני שמלאי רבי סוטה (יד, א) "דרש בגמ'
 כך אלא, צריך? הוא מטובה לשבוע או צריך הוא מפריה לאכול וכי י"לא

 אני אכנס י,"בא אלא מתקיימין ואין ישראל נצטוו מצות הרבה משה, אמר
 אתה כלום הוא, ברוך הקדוש לו אמר ידי. על כולן שיתקיימו כדי לארץ
שואלים עשיתם".  כאילו עליך אני מעלה שכר, לקבל אלא מבקש

, וכי משה רבינו קיים המצוות "אלא לקבל עליהם שכר"? והרי המפרשים
המשנה אומרת (אבות א, ג) אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב ע"מ 

 לקבל פרס?!

 רוח" בפירושו ל"זצ ין'מוולוז ח"הביא תירוץ בשם הגר עלי ורדים בספר
 את ברא ה"שהקב הבריאה כוונת עיקר דהנה ,)ג א,( אבות פרקי על" חיים

 יותר הראוי מן כי יתכן ז"לפי כ"וא, ברואיו עם להיטיב כדי הוא העולם
 מזה ויגיע לו שייטיב מ"ע עובד אז כי, שכר לקבל על מנת המצוות לקיים
 אם דוקא זהו שכר לקבל מ"ע לעשות שראוי ז"כ אולם ה."להקב רוח נחת
 אבל, ה"להקב רוח נחת לעשות לשם שמים רק השכר בקבלת כוונתו כל
 שלא במשנה התנא הזהיר ומזה. מצוה כל בזה אין להנאתו מכוין אם

 לקבל האדם של העצמי הרצון יהיה שלא דהיינו פרס לקבל מ"ע לעבוד
 שכר.

 או שמים לשם מתכוון השכר את ברצותו האדם אם והמודד הסימן ומה
 יקבל שחבירו מנת על המצוה את לעשות מוכן האדם אם הוא המבחן? לא
 רוח נחת אותה את ה"להקב יהיה הרי בזה גם כי, עצמו הוא ולא השכר את

 כשחבירו המצוה בעשיית האדם יחפוץ לא אז אם והיה, לברואיו שמיטיב
 לטובת אם כי אינה המצוות בשכר כוונתו שכל אות זהו, השכר את מקבל
 כדי המצוה לעשות ירצה אם אבל', ה רצון את בזה למלאות ולא עצמו

 מ"ע יעבוד כזה חסיד אם ת"להשי רוח נחת מזה ויבא לחבירו שייטיב
 תכלית זה כי למעלה היא העולה ביותר הגדולה המעלה זוהי שכר לקבל

 לברואים. להיטיב הבריאה

 ואשמידם ממני הרף" לו אמר ה"שהקב העגל חטא לאחר רבינו משה והנה
 שנאמר העולמות משני עצמו למחוק מוכן היה" גדול לגוי אותך ואעשה

 מנת על זה וכל"  כתבת אשר מספרך נא אין מחני ואם" )לב לב, שמות(
 שכל זו גבוהה למדרגה הגיע ה"שמשרע והיינו, ישראל לעם טוב שיהיה

 יהיה לא עצמו הוא אם גם, להיטיב בעולם יתקיים' ה שרצון היתה שאיפתו
 כדי אלא אינו שכר לקבל הרצון ה"משרע שאצל ברור ממילא, שכר באותו
 לו לעשות רצונו שאם ה"הקב ל"א כ"וע, שכר לתת ה"הקב רצון את לקיים
 .אותו יקבל שכר ולקבל רוח נחת

 בשום אתרוג מצא לא אחת שבשנה זי"ע מבארדיטשוב ק"מרה מעשה יש
 ובכוונתו בארדיטשוב בעיר שעבר נוסע אחד והנה בערב החג מצאו, אופן

אתרוג, בקשו לו אנשי  לו והוא היה הסוכות, לחג לנסוע לביתולהמשיך 
העיר בארדיטשוב שישאר לחג הראשון אצלם בעיר, כדי שאנשי העיר 

 שם לחג. הסכים להישאר בשום אופן לא יוכלו לברך על האתרוג שלו, אבל
והרב ביקשו ג"כ שיואיל בטובו להישאר איתם חג  אל הרב, אותו הביאו

העיר במצוות ארבעת המינים, אבל הוא התעקש שלא  ויזכה את כל אנשי
ב "לעוה חלק הרב לו שבאם הרב יבטיח לרב להישאר, עד שפתח ואמר 

אמר הרב שהוא מסכים  האתרוג. את ויתן מוכן הוא להישאר שם לחג, אזי
לכל  ב. בלילה, עם התקדש ליל החג, נתן הרב הוראה"לו עוה לזה והבטיח

לאורח הזה להיכנס אל הסוכה בשום פנים  יתן לא אחד אנשי העיר שאף
ואופן. אחרי התפילה חיכה האורח שמאן דהוא יזמינו לאכילת הכזית של 
מצוה בסוכה, והנה אף אחד אינו מזמינו, הלך האורח והתחיל לסובב על 
פתחי הסוכות, בבקשה שיתנו לאכול כזית של דאורייתא בסוכה, אבל אף 

יליו הרעה, והלך ובא אל סוכת אחד לא הסכים. ראה האורח שכלתה א
הרב מבארדיטשוב, והתחיל לבכות שברצונו לאכול כזית בסוכה, אמר לו 
הרב, שהוא מוכן לתת לו להיכנס רק בתנאי שיוותר על ההבטחה של 

העוה"ב! שמע האורח, שקל את הדברים, ואמר לרב, אני מוכן לוותר על 
חרי הסעודה אמר לו העוה"ב בשביל קיום המצווה! נתן לו הרב להיכנס. א

הרב, תדע לך שתקבל את מה שהבטחתי לך, רק פשוט לא רציתי שתקבל 
את זה בחינם, וכעת שהראית שאתה מוכן להפסיד את כל העוה"ב בשביל 

 ציוני תורה)( קיום המצווה הרי שבדין הוא שתטול את שכרך.

 אלי דבר תוסף אל לך רב אלי ה' ויאמר אלי שמע ולא למענכם בי ה' ויתעבר
 (ג, כו)עוד בדבר הזה 

בספר תפארת הגרשוני, שהטעם שמשה רבינו חי מאה ועשרים שנה,  כתב
הוא, כיוון שהעולם קיים ששת אלפים שנה, ומשה רבינו הוא התרומה של 
העולם, ובתרומה עין בינונית זה אחד מחמישים, לפי זה כשנחשב שניים 

א, שלפי זה ממאה מתוך ששת אלפים הרי זה מאה ועשרים שנה. אל
נשאלת השאלה למה אם כן אמר הקב"ה למשה שלא יכנס לאר"י יען אשר 
לא קידש את שמו במי מריבה, והרי סוף כל סוף לא יכול משה לחיות יותר 
ממאה ועשרים שנים? וכן למה האשים משה רבינו את עם ישראל 
"ויתעבר ה' בי למענכם" בסיבה שלא יכול להיכנס לארץ ישראל? הרי בין 

 וכה לא יכול לחיות יותר ממאה ועשרים שנה? כה

לתרץ שמאה ועשרים שנה זה אכן לפי מדת "עין בינונית" של אחד  ויש
מחמישים, אבל "עין יפה" זה אחד מארבעים ואחד ממ' מששת אלפים זה 

שנה. ולכן נענש משה כשהכה את הסלע, שאם היה  מאה וחמישיםיוצא 
עין יפה", ואז היה חי מאה מדבר אל הסלע היה הנס יותר גדול וב"

וחמישים שנה, אבל כיון שהכה את הסלע היה הנס רק משהו "בינוני", לכן 
חי רק כמדת "עין בינונית" מאה ועשרים שנה. וזה מרומז בפסוק זה "אל 

ל"י דהיינו אחד ממ', שאמר לו הקב"ה שלא יוסיף  -תוסף דבר "אלי" א 
 (בן איש חי)     לבקש שיחשבו את שנותיו במידת עין יפה.

ראה למדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר צוני ד' אלוקי לעשות כן בקרב 
 (ד, ה) הארץ.

"בן איש חי", שמשה  בספר בספר הקדוש "תפארת שלמה" וכן הואמבאר 
רבינו הוכיחם כאן שילמדו ממנו, שכשמשה רבינו למד מפי הקב"ה לא 

ע סודם של השאיר לעצמו שום דבר בשביל להתפאר בו שרק הוא יוד
דברים וכדומ', אלא העביר ולימד את בנ"י כל מה ששמע מיד. ועוד, 
שהעבירם באותו צורה ששמע מפי הקב"ה, כן אמר משה לבנ"י גם אתם 

מה שזכיתם להבין. וזה מה שרמוז כאן בפסוק: "ראה  כלתראו ללמד את 
לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני ד' אלוקי" שלא השארתי 

 לום, כן גם אתם תלמדו ממני "לעשות כן בקרב הארץ".אצלי כ

כעין דרך זו ביאר פעם בעל ה"עטרת משה" ממאקאווא זצ"ל, (עטרת משה 
שבועות) את מאחז"ל הידוע שדימו את הרב והתלמיד "יותר ממה  -

שהעגל רוצה לינק רוצה הפרה להניק", ויש להבין למה דימו חז"ל עניין זה 
א יכלו לדמות לאם ותינוק שרוצה לינוק? וביאר, דייקא לעגל ופרה, למה ל

שלכן לא רצו לדמות לאם ותינוק שכן האם יש לה לפעמים חשבונות: אם 
להניק יותר מאוחר או יותר מוקדם,  בתחילת הלילה או באמצע הלילה 
וכדומ', אבל הפרה אין לה שום חשבונות ובכל עת ובכל זמן שהעגל בא 

זה לימוד גדול בדרך לימוד הרב עם התלמיד, לינוק הרי היא מניקה אותו, ו
שכן יש לפעמים שלרב יש איזה חידוש, והוא נמנע מלאמרו תיכף 
לתלמידיו כיוון שרוצה לשמרו להזדמנות מיוחדת או לאיזה "שיעור כללי" 
וכדומ', ועל זה באו חז"ל ולמדוני שכמו שהפרה לא עושה חשבונות לעגל, 

א יעשה שום חשבונות אלא כל חידוש כנ"ל, כן הרב שלא ישמור כלום ול
     שיש לו תיכף ומיד יזכה בזה את תלמידיו.

 (ציוני תורה)

 קראנו אליו בכל אלקינו כד' אליו קרובים אלקים לו אשר גדול גוי מי כי
 (דברים ד, ז).

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

  ח˙˘ע" ו‡˙חנןפר˘˙  
 .כל ‰זכויו˙ ˘מורו˙ למו"ל. ‡ין ל˜רו‡ בזמן ‰˙פיל‰ ו˜רי‰"˙ ©
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, ואם רואים שלא נענים הרי זה משום שלא היה מאזין לכל תפלתינו הקב"ה
בכוונה מספקת. המפרשים מביאים יסוד זה גם מריש פרשה זו שאמר 
הקב"ה למשה "רב לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה", דהנה אחד 
שהוא חלש באופיו אזי כשמאן דהוא מתחנן אליו, ויודע שלא יוכל לעמוד 

בו, אבל מי שהוא חזק בטבעו  בהפצרותיו, מבקש הוא ממנו שלא יפציר
אומר למתחנן הזה: לא יעזור לך שום דבר, כמה שרק תבכה, אתה לא 
תקבל!... וא"כ נשאלת השאלה למה הוצרך כביכול הקב"ה לומר למשה 
"אל תוסף דבר וכו'", שיאמר לו "כמה שתבקש לא יעזור לך שכבר נגזרה 

יחה את הקב"ה גזירה", רואים מכאן יסוד עצום, שהתפילה כביכול מכר
למלאות הבקשה, עד שהוצרך כביכול לומר למשה שיפסיק לבקש כי אם 
ימשיך לבקש לא יוכל כביכול הקב"ה לסרב לתפילתו. וזה דבר נורא בכח 

 התפילה.

וזה לשונו: "בגין דאיהו חד לית כאן וי"ו, הדא הוא  זוהר חדש פלאי ישנו
. בביאור הדבר דכתיב קרוב ד' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת"

 הגאון רבי עזריאל ה"ראש הברזל", שפעם נכנס שמחת ישראלמביא בספר 
ושאלו פשט בזוהר זה, אמר לו, שבכל  רבי בונים מפשיסחאאל הרבי 

אהללה והפסוקים באשרי יש ו' באמצע הפסוק כגון: בכל יום אברככה 
ן ו' זהו לגדולתו וכו' והפסוק היחידי שאיושמך וכו', גדול ד' ומהולל מאוד 

פסוק זה של "קרוב ד' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת, ולמה באמת 
אין ו', כי סוף הפסוק מחובר לתחילת הפסוק כדאיתא במדרש רבה פר' 
מצורע (יז, א) "קרוב ד' לכל קוראיו, יכול לכל? ת"ל לכל אשר יקראוהו 

בגין , וזה הפשט בזוהר חדש "באמתבאמת", שד' קרוב רק למי שקורא לו 
דאיהו חדא" בגלל שכל הפסוק הזה הוא מקשה אחת שתחילתו נעוץ 

  בסופו כנ"ל "לית כאן ו'" לכן אין ו' באמצע פסוק זה.  
 (טעם הצבי)

 ועבדך ובתך ובנך אתה מלאכה כל תעשה לקדשו... לא השבת יום את שמור
 יג)-(ו, יבוגו'  ואמתך

מסופר על החפץ חיים זצ"ל שנסע פעם ברכבת, ויחד עמו היו חתנו ורבי 
 זלמן סורוצקין זצ"ל.

בדרכם עברו ליד עיירה אחת, כשעצרה הרכבת בתחנה ניגש יהודי אל רבי 
זלמן ואמר לו: "יש כאן יהודי שכבר הרבה זמן חולה מאוד, וברצונו לבקש 

ה מחלל שבת, ובכך ברכה מהחפץ חיים. אבל דע לך, בנו של היהודי הז
גורם רפיון בשמירת השבת של כל בני העיר. עליך לספר זאת לחפץ חיים, 

 כדי שיתנה את ברכתו בכך שהבן יפסיק לחלל שבת".

רבי זלמן אמר לחתנו של החפץ חיים שצריכים לומר זאת לרב, והם נגשו 
איליו ביחד, אך ראו שאחרו את המועד. היהודי ההוא כבר מדבר עם הרב. 

 דו, איפה, שניהם והקשיבו לשיחה.נעמ

הם שומעים שהיהודי מספר לרב שהוא חולה הרבה זמן, ובלילה באה 
איליו אמו בחלום ואמרה לו שלמחרת יעבור בעיר צדיק גדול, ושילך 

 לבקש ממנו ברכה, אז הנה הוא בא כעת לבקש ברכה.

אומר לו החפץ חיים: "ממני לקבל ברכה? מי אני בכלל, ישראל מאיר יכול 
 היא מקור הברכה, תבקש ממנה!" –לברך? השבת הקדושה 

"שבת היא מלזעוק ורפואה  –המשיך החפץ חיים  –אומר לך משהו" "
הרפואה תהיה  –קרובה לבא. אם השבת לא תזעק כי מחללים אותה 

 קרובה לבוא!"

 , ברוך ה', שומר שבת".אמר היהודי: "אני

"כן", אמר החפץ חיים, "אבל בודאי זוכר אתה מה כתוב בפסוק: "אתה ובנך 
כולכם צריכים לשמור את השבת. אם אתה ובנך לא תחללו את  –ובתך" 
(ומתוק        השבת לא תזעק, וממילא הרפואה תהיה קרובה לבוא. –השבת 
 שבת קודש) –האור 

 (ו, יג)תירא  אלקיך ה' את

בעל הטורים "תירא בגימטרי' תלמידי חכמים", ובגמ' פסחים (כב, ב)  כתב
 שבתורה, אתים כל דורש היה העמסוני נחמיה לה ואמרי העמסוני "שמעון

 אתים כל רבי, תלמידיו: לו אמרו פירש, תירא אלקיך' ה לאת שהגיע כיון
 כך הדרישה על שכר שקבלתי כשם להם: אמר עליהן? תהא מה שדרשת

 תירא אלקיך' ה את ודרש עקיבא רבי שבא עד הפרישה. על שכר מקבל אני
 חכמים". תלמידי לרבות

רבי  הרב שלמה לוינשטיין:אותו מספר  סיפור מופלאהראוי להביא כאן  מן
אליהו מן סיפר לי כך: יום אחד מתקשר אלי יהודי מאמריקה ואומר לי 
שבנו בן השש חלה, והוא עשה חשבון נפש למה זה קרה לו, והגיע 
למסקנה, שהיות והוא מלמד, והרבה פעמים, כדי לעודד את התלמידים 
החלשים הוא אומר להם שבשביל לגדול תלמיד חכם לא צריך להיות "בעל 

ראי' שהנה רבי חיים קנייבסקי בצעירותו לא היה בעל כשרון כשרון", וה
ואפי' ככה נהיה גדול הדור. אמר אותו יהודי לרבי אליהו מן, "חוששני 
שאולי בגלל דברים אלו שאולי יש בהם משום פגיעה בכבוד רבי חיים, 
הגיעני כל זאת" וביקש מרבי אליהו מן שיכנס אל רבי חיים ויבקש ממנו 

מר לו רבי אליהו מן שלא נעים לו להגיד לרב בפה את מחילה משמו. א
הדברים האלו "שהרב לא היה בעל כשרון", לכן ביקש מאותו מלמד 
שיעלה את הדברים על הכתב ויפקסס לו את זה והוא כבר יכניס את זה 

 אל הגר"ח.

יהודי אכן כתב את כל הדברים, ורבי אליהו מן הגיש את זה לרבי חיים  אותו
חרית. רבי חיים קרא את המכתב, והתחיל לצחוק. אומר אחרי תפילת ש

רבי חיים לר' אליהו מן, יש ספר שהיה של אבי הסטייפלר ושם בספר כתוב 
על החזון איש שהוא לא היה בעל כשרון בצעירותו, ואבי הסטייפלר הגיה 
"זה שקר והוצאת שם רע", כי החזו"א כן היה בעל כשרון, "אבל כאן" אומר 

נכון. אני באמת לא הייתי בעל כשרון, מה שכן, אותו מלמד  הגר"ח "זה הרי
אומר שרק לא הייתי בעל כשרון בעבר וכאילו שהיום אני כבר כן בעל 
כשרון, אבל האמת היא שגם היום אני לא בעל כשרון... אז אולי על זה הוא 

 צריך תיקון..."

ל הגאון ר' אליהו מן לספר, באותו יום הזדמנתי א עד כאן הקפה א'. ממשיך
רבי מיכל יהודה לפקוביץ, וכפי שאתם יודעים שר' מיכל יהודה בצעירותו 
שימש כר"מ ב"תפארת ציון" ושם למדו אצלו הגר"ח והגר"נ קרליץ, אומר 
ר"א מן שאלתי את ר' מיכל יהודה האם זה נכון שר' חיים לא היה בעל 

ב על כשרון? אמר לי: "ממש לא!". "רבי חיים היה בעל כשרון והיה אהו
כולם", והוסיף שההוא צריך לבקש מחילה. שאל ר"א מן את הגמי"ל "האם 
אני יכול לומר לגר"ח את מה שהראש ישיבה אומר?" אמר לו הגרמי"ל "כן, 
תגיד לו את זה בשמי". חזר ר"א מן אל הגר"ח ואמר לו "הראש ישיבה אמר 

ם "אני שהרב כן היה בעל כשרון והיה אהוב על כולם", מיד נענה רבי חיי
  מוחל אני מוחל" וכמובן שאותו ילד אכן הבריא.

 )הר"ש לוינשטיין(

 ) ו, ז( העמים מכל סגולה לעם לו להיות אלוקיך' ה בחר בך

". בחרתנו אתה" ענין על נשפכו דם של נהרות הנבחר העם נקרא ישראל עם
 .ה"הקב של הנבחר עמו היותנו על בנו קנאו הגויים תמיד

, עמו נעשינו ואז בנו בחר ה"שהקב רק הכוונה אין" בחרתנו אתה, "שכן
 . להיבחר הראויים כאלו אדם בני בחר ה"הקב אלא

 האם אדם בני שואל היה ה"הקב שנה אלפים ששת לפני אם: ונתבונן הבה
 ?עונים היו מה, ומדוע העולם את לברוא כדאי

. פרנסה לאנשים שתהיה כדי העולם את לברוא כדאי: אומר היה אחד
, כיום שישנן המתקדמות הטכנולוגיות את שימציאו כדי כדאי: יאמר השני
 . אלו מעין תשובות ועוד

, טכנולוגיה או פרנסה צריך עולם שיש אחרי רק שכן, שטות הוא זה כל
 יחסית מעלה מחפשים איננו, בהם וטעם צורך שום אין עולם שיש וללא
 . העולם את לברוא סיבה תהיה שהיא, בעצם מעלה אלא

 את לברוא וצריך ראוי שלמענן, עצומות כך כל מעלות יש ישראל לעם
 הגאון על מופלא אחד מעשה ונביא, דוגמאות אינספור לכך יש. העולם

 : ל"זצ פיינשטיין משה רבי

 משה' ר אמר חפצם למחוז כשהגיעו. אברך עם במכונית נסע הוא פעם
 שיפתח מהנהג ביקש, אברך אותו משם שהלך ואחרי, רגע שימתין לנהג
 .(!!!) עליו סגר שהאברך מחמת בדלת תפוסה היתה ידו כי הדלת את לו

 היד את לו שנשחרר לכן קודם צעק לא הרב כבוד מדוע: הנהג תמה
 ?מהדלת

 .ידי על הדלת את שסגר אברך אותו את לבייש רציתי לא: משה' ר ענה

 עומד שהוא יודע אדם לפעמים. הדור גדול של במעשהו מונח מה נגדיר
. לקראתם, ונפשית פיזית, מתכונן והוא, וכדומה ניתוח או יסורים לעבור
 הכנה כל ללא, ספונטאנית היתה משה' ר של תגובתו, זה במעשה אבל

, ילך שהאברך עד והמתין היסורים את סבל הוא טבעי באופן. מוקדמת
 .לביישו שלא כדי והכל

(תפארת   !העולם את לברוא היה כדאי כזה מעלה בר אדם עבור
 תורה)

 מאוצרות המגידים  



 

 ג 

בין אם נוהג עמך במדת הרחמים הרמוזה בשם  "ואהבת את ה' אלקיך"
הוי"ה, בין אם נוהג עמך במדת הדין הרמוזה בשם אלקים, "בכל מאודך", 
 הכל מדה ומדה שהוא מודד לך הוי מודה לו במאוד מאוד. (ברכות נד,א).

אהלל דבר, בה' אהלל דבר" (תהלים נו, יא), אם  זהו שאמר דוד: "באלקים
 –במדת הדין ואם במדת הרחמים, אהלל 

"חסד ומשפט, אשירה" (שם קא, א), אם חסד אשירה ואם משפט אשירה 
– 

"כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא, צרה ויגון אמצא ובשם ה' אקרא" (שם 
 קטז, ד)!

הלא נראה, שספרו בגמרא (סנהדרין צב, א) שכאשר ראה נבוכדנצר הרשע 
שחנניה מישאל ועזריה ניצלו מכבשן האש ויחזקאל החיה מתים בבקעת 

לקדוש ברוך הוא, ואלמלא בא מלאך וסתרו על פיו דורא פתח פיו לשבח 
 –היה מאפיל על כל השירות והשבחות שאמר דוד בספר תהלים 

 –ותמוה 

זה עולם הבחירה הוא, ואם בקש נבוכדנצר לומר שירה שלא הלא העולם ה
 נשמעה כמותה ולהאפיל אף על דוד המלך, למה מנעוהו?! 

 ובאר הרבי מקוצק זצ"ל שאכן לא מנעוהו!

ולמה סתרוהו? כי אמרו לו: דוד המלך שורר בין בעת רווחתו ובין בעת 
בותא. נסתור תך, אין זו רצרתו. אתה, נבוכדנצר, משורר בעת גדולתך ורווח

 –לך, ונראה איך תשורר 

 ואז, נדם...

ובעניין זה שמעתי אמרה בשם הצדיק רבי יששכר דוב מבעלז זצ"ל, ויש 
בה עומק כה רב! תשאלו: מהיכן הגיע אלי ווארט של הרבי מבעלז? הו, זה 

 –סיפור ארוך 

לאחר מלחמת העולם השניה שוחררנו מסיביר, והתגלגלתי לאוזבקיסטאן 
ום רוסיה. הטשיבינער רב, ה"דובב מישרים" זצ"ל, מגדולי שבמזרח דר

רבים לחלץ את הדור, עם רבנים חשובים, נשארו בסיביר. נעשו מאמצים 
הרב מטשיבין והשלטונות לא אפשרו בשום פנים ואופן להגר מגן העדן 

 הקומוניסטי, לבל יתגלה אלו פנים יש לגן עדן זה...

ים היתה מעקרי שיטתם, לא מובן שהשלטונות, שהכפירה במלכות שמ
הרשו להתכנס בבתי כנסת, וכל התכנסות נחשבה בעיניהם כחתרנות 
ופעילות כנגד המהפכה שלהם. בסכנת נפשות ארגנו מנין בסתר ולמדנו 

 תורה.

שלשה יהודים מזוקנים, והודיעו בשמחה  יום אחד הופיעו במנין
שהמאמצים נשאו פירות, השאה הפרסי בעצמו התקשר לסטאלין, רודן 
ברית המועצות, שיאפשר לרב מטשיבין לעבור לארצו, ומשם הדרך 
פתוחה לארץ ישראל. יש רק בעיה אחת: את אישור היציאה עבורו אפשר 

ולנסוע למוסקבה בה. אין אפשרות לעלות לרכבת רק במוסקו אך להשיג
בלי אישור מסע מהשלטונות, והם לא ינפיקו אשרת מסע לצורך זה. 
אדרבה, המבקש מסתכן במעצר: מאין לך המידע? מצוי אתה בקשרים עם 

 הרי זו סיבה מספקת להיאסר בעוון ריגול... –חוץ לארץ 

הצעד הראשון שהתבקש היה לוודא שהסיפור נכון. פניתי אליהם 
המידע. רב היה החשש שאילו שוטרי חרש, ושאלתים מנין להם 

קומוניסטים יהודים פעילי הייבסקציה, המבקשים להפליל את אחיהם. 
ענו שהם בקשר עם הרב מטשיבין ועם פעילי החילוץ, אלא שקצרה ידם 

 להגיע למוסקבה.

אמרתי להם: "הרב מטשיבין כולו תורה. אם אתם בקשר עמו, ודאי 
 –שמעתם מפיו דבר תורה" 

מפי הרבי "אכן, גם את מצבו הגדיר בדבר תורה. אמר אימרה ששמע  אמרו:
קדש" (תהלים כט,  במעלז זצ"ל, בפסוק: "קול ה' יחיל מדבר, יחיל ה' מדבר

ח). לאמור: ידע שהעולם נחלק לשליש ישוב, שלשי ים, ושליש מדבר 
(תוספות פסחים צד, א). הים אינו מקומם של בני אדם (נדרים ל, ב), אבל 

. והמדבר בא בטענה: רבונו של עולם, למה הוא חלק מהיבשה המדבר
אגרע? מדוע בישוב נשמע קול תורה ותפילה, דבורי קודש, ואילו אני מקום 
חיות רעות וגדודי ליסטים! וזהו שנאמר: "קול ה', יחיל מדבר". יחולו 
וכיסופיו של המדבר, שישמע גם בו קול ה'. ובאמת זהו גם יחולו של 

 וא, שהמדבר יתקדש: "יחיל ה', מדבר קדש"!הקדוש ברוך ה

תקופות "ישוב" ותקופות "מדבר". ואמר הרב מטשיבין: לכל אדם יש בחייו 
בעת הטובה, אין זו רבותא שהוא לומד ומתפלל כדבעי. אבל עליו לראות 
שתקופת המדבר שלו לא תהיה מקום חיות רעות וגדודי ליסטים, שממה 

 ותוהו, אלא: "מדבר קדש"!

ומי כרב מטשיבין הפך את תקופת המדבר, גלותו בסיביר, ל"מדבר איי, 
 קדש", וכתב את שפעת חידושיו על פיסות נייר אריזה שליקט בשקידה...

ידעתי איפוא שאינם סוכני חרש המבקשים להפלילנו, וקיבלתי על עצמי 
לנסוע למוסקבה ולהשיג את אישור היציאה. הכיצד? נפלאות ההשגחה 

סטאן נשאתי את אשתי, ילידת מוסקבה. לשם כך הפרטית: באוזבקי
נצרכו אישורים ממרשם התושבים שם. החלטנו לוותר עליהם, די לנו 
בסידור קידושין, לא נהיה רשומים כנשואים. עתה היה בידי נימוק מצויין 
לנסיעה למוסקבה: לקבלת האישורים לצורך רישום הנישואין. היו עוד 

אן מקומם. סוף דבר העניין סודר, ובערב עיכובים שנפתרו בניסים, ואין כ
 הפסח תש"ו היה הרב מטשיבין בארץ ישראל.

כשהגעתי לארץ ישראל ועליתי לבקרו, קם למזוג לי כוס קפה, באמרו: "אני 
 חייב לך הכרת הטוב".

תשאלו איך הסכמתי שגדול הדור ישרתני? כך למדוני: אם מישהו חש 
ל לעשות עימו כעת הוא לקבל את צורך להביע לך תודה, החסד שאתה יכו

. גם זה בכלל "הוה רך כקנה" (תענית כ, א) לבטל רצונך מפני הבעת התודה
  רצונו.

 –על כל פנים, זו האימרה וזה לקחה 

 (והגדת)     לעבוד את ה', בכל מצב!

 "בשמים ממעל ועל הארץ מתחת"

י" ידוע פרושו של הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע ("קדושת לו
פרשת אמור) בביאור: "בשמים ממעל ועל הארץ מתחת" (דברים ד, לט) 
כלומר ש"בשמים", בעניינים הרוחניים, "ממעל", שא עיניך וראה שיש 
גבוהים ממך ותשתדל להעפיל לדרגתם, בבחינת "קנאת סופרים תרבה 
חכמה" (בבא בתרא כא, א). וידועים דברי רבינו יונה (אבות פ"ב מ"ז) 

אנשים השתדל להיות איש". כי "אנשים" הם החשובים  "במקום שאין
. במקום שיש גדולים ממך ודאי תשאף להגיע והנעלים (רש"י במדבר יג, ג)

למדרגתם. אבל גם במקום שאתה הגדול, ולכאורה הגעת לפסגה, גם אז 
השתדל להיות "איש", נעלה ומרומם עוד יותר. הכיצד? "תראה עמך כאילו 

, ועימהם במקום אחד. וגם אם תשיג למעלתם, בדור חכמי התלמוד אתה
השלום, ומתי  ותחשוב כאילו אתה עומד עם הנביאים, ועם משה רבינו עלי

ובזה, לא תתרשל לעולם מללמוד, ותהיה כמעיין  תשיג לחכמתם!
 המתגבר!"

 איזו תביעה!

ה"חפץ חיים" זצ"ל היה מספר על אותו "ידען" בכפר, שהיה לו סידור עם 
הלכות "דרך החיים" וידע לפסוק מתי אין אומרים "אב הרחמים". גם לוח 
שנה היה לו, וידע לומר מתי ראש חודש ומתי חל המולד. והיו מכבדים 

 אותו במנין שבכפר, וקוראים אותו "רבי".

מדרש של הגר"א. מצא את הלומדים פעם נקלע לוילנה, ועלה לבית ה
מתנצחים בהלכה חמורה ותמה על המחזה. פנה אליהם לפשוט להם 

 ספיקם, שהרי "רבי" הוא. על מה רבים כאן, שאל.

סחו לו בקצרה: מה יהי הדין במקרה פלוני, לשיטת הרמב"ם בסוגיא 
 פלונית. על הרמב"ם שמע, על הסוגיא לא...

ים אותנו וקוראים לנו "רבי", כשנעלה כך, אמר ה"חפץ חיים", כאן מכבד
 למרום הרי לא נדע על מה מדברים שם, במתיבתא דרקיעא!...

וזהו: "בשמים ממעל". בעניינים הרוחניים שא עיניך לאלו שמעליך, 
 ותשתדל להעפיל למדרגתם.

ברם, "ועל הארץ", בעניינים הארציים, "מתחת". תראה שיש פחותים ממך, 
"השמח בחלקו" הוא מקנייני התורה (אבות פ"ו ותשמח בחלקך. לא בכדי 

 מ"ו)!

נלמד קטע גמרא (נדרים נ, א), וננסה להבינו: רבי עקיבא, התקדשה לו בתו 
של כלבא שבוע, מעשירי ירושלים. שמע אביה , והדירה מכל נכסיו. 
התגוררו במתבן, וכל בוקר היו מלקטים את התבן שהסתבך בשערם. אמר 

י קונה לך 'ירושלים' של זהב [תכשיט זהב, היה לי, הייתלה: "אילו 
וירושלים מגולפת בו (ר"ן). שכך ראוי לנחם ולפייס (עירובין ק, א), ולבסוף 

 אכן העניק לה תכשיט זה (שבת ק, ב)].

בא אליהו, נדמה להם כאדם וקרא על הפתח: "תנו לי מעט תבן, שאשתי 
 ילדה ואין לי דבר להניח על הארץ עבורה ועבור התינוק!"

אמר רבי עקיבא לאשתו: "ראי אדם, שאפילו תבן אין לו!" כמה עלינו 
 לשמוח בחלקנו, תבן יש לנו!

 אמרה ליה: "זיל הוי ביה רב", לך ותלמד תורה.



 

ד 

הלך ולמד שתיים עשרה שנה לפני רבי אליעזר ורבי יהושע, ולאחר עוד 
חזר בראש עשרים וארבעה אלף תלמידים ואמר להם: שתיים עשרה שנה 

 ושלכם, שלה הוא". "שלי

 ידוע.

ויש לי שאלה: הן לא פחות מכך, ידוע המדרש אודות "איש חסיד היה, בלי 
מזון ומחיה", שיצא להביא טרף לביתו והנה אליהו הנביא לקראתו, נמכר 
עבורו לעבד תמורת שמונה מאות אלף זהובים, גייס מלאכי מרום 

מדרשים נוספים שיעזרוהו לבנות ארמון בין לילה, ושוחרר למחרת. וב
גילה אליהו מטמוניות והנחיל עושר. מדוע כאן לא בנה להם ארמון ולא 

 העשירם?

והתשובה, שאילו היה מעשירם היו נחלצים מענים, אבל היינו מפסידים 
את רבי עקיבא! כי יש לו מנה רוצה מאתיים, ויש לו ארמון רוצה שבעתיים. 

וברגע ץ, מתחת", מה שעשה אליהו הנביא, השריש בהם את ה"על האר
ההכרה מיד שלחתו ללמוד תורה! להעפיל אל "השמים, שתרשה שה

 ממעל"!

כמה נפלאים דברי החידושי הרי"ם מגור זצ"ל, שכאשר קטרגה הלבנה שאי 
אפשר לשני מלכים להשתמש בכתר אחד והקדוש ברוך הוא מיעטה, 

את דעתה (רש"י בראשית א, ט"ז). ואינו  הירבה צבאיה בכוכבים להפיס
 מובן: גדולה היתה, והתמעטה. במה יפייסו הכוכבים את דעתה? 

 מתחת"! –וענה: תתנחם בכך שיש קטנים ממנה. "על הארץ 

וכאשר נרכוש נקודת מבט זו, ונהיה שבעי רצון בחלקנו בגשמיות, נוכל 
   ממעל"! –להפנות המבט להתעלות ברוחניות: "בשמים 

 (והגדת) 

 "ונושנתם"

 תמונת פסל ועשיתם והשחתם בארץ ונושנתם בנים "כי תוליד בנים ובני
 השמים את היום בכם העידתי, להכעיסו יךאלק ה' בעיני הרע ועשיתם כל

 הירדן את עברים אתם אשר הארץ מעל מהר תאבדון אבד כי הארץ ואת
 אתכם ה' והפיץ .תשמדון השמד כי עליה ימים תאריכן לא לרשתה שמה

" (דברים ד, שמה אתכם ה' ינהג אשר בגוים מספר מתי ונשארתם בעמים
כז). במילים אלו פותחת קריאת התורה בתשעה באב, יום החורבן, -כה

אותו צפה ומפניו הזהיר הקדוש ברוך הוא, "קורא הדורות מראש" (ישעיה 
 מא, ד).

ראש ותר, בערב ראש חודש אב, או בערב יויש לי שאלה: מתי שמחים 
 חודש אדר?

נתבונן: "משנכנס אדר מרבין בשמחה" (תענית כט, א). מרבים ומרבים 
ומרבים, עוד ועוד, באדר ובניסן באייר ובסיון, ממשיכים להרבות בתמוז 

. ממעטים מגיעים לפסגה, ואז: "משנכנס אב ממעטין בשמחה" (שם)
 וממעטים, עד שמגיעים לשפל בערב ראש חודש אדר...

ר זאת בדרך צחות, בהלצה. אבל בכל זאת, תשעה באב קרוי מובן שאני אומ
, ואין )א, טו"מועד", "קרא עלי מועד [לשבור בחורי" רחמנא לצלן] (איכה 

אומרים בו תחנו (ארח חיים תקנט) ולא צידוק הדין על המת (בית נוסף 
יור"ד תא). וכתה ה"פרשת דרכים" (דרוש לג) "ולא ידעתי מועד זה מה 

י במרדכי במועד קטן שאין אומרים תחנון בתשעה באב כוונתו. וראית
יום זה מאבל ליום משום דכתיב "קרא עלי מועד", ולא ידעתי למה נהפך 

 טוב מיגון לשמחה".

והתשובה כתובה ברש"י על הפסוק "וכי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם 
בארץ", ומקורה בגמרא (גיטין פח, א): רמז להם שיגלו מארצם לסוף 

מאות חמישים ושתים שנה כמנין "ונושנתם" והוא הקדים והיגלם  שמונה
לסוף שמונה מאות וחמישים, והקדים שנתים ל"ונושנתם", כדי שלא 
יתקיים בהם "כי אבוד תאבדון". וזהו שנאמר "וישקוד ה' על הרעה ויביאה 
עלינו כי צדיק הוא ה' אלוקינו (דניאל ט, יד), צדקה עשה עמנו שמיהר 

 שנתיים קודם זמנה.להביא הרעה 

נחשוב: מה חשבו בני ישראל כשהגיע החורבן, כשניתך זעם ה', "בהיעטף 
, בתולותי ובחורי נער וזקן עולל ויונק ברחובות קריה, שכבו לארץ חוצות

 –נפלו בחרב, ידי נשים רחמניות בשלו ידיהן" כל מגילת איכה 

ולמעשה, "צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל שהקדים שנתיים 
ול"ונושנתם" (גיטין פח, א), ו"מועד" הוא! שאילו היו חוסכים צרות אלו, 

 מגיעים היו חלילה ל"אבוד תאבדון" והשמד תשמדון" רחמנא לצלן! 

 –ובענין זה, סיפור 

יה. צר בשעתו, כבש הקיסר נפוליאון את כל אירופה בסערה, ופלש לרוס
על עיר אחת, ולא נכבשה. הנצורים השיבו מלחמה שערה, ולא נכנעו. 

הצבא ונתן לגדודי הצאר הרוסי שנסוגו בבהלה  המצור עכב את התקדמות
 שהות להתארגן לבלימה.

אזר אחד המצביאים הצרפתים עוז, ופנה למלכו. הציע להשאיר חיל מצב 
רדיפה אחר צבא ב המצור, והצבא יאגף את העיר וישמידשימשיך את 

הרוסי הנמלט, לכתשו הדק. אין טעם בהמשך המצור ועצירת 
 ההתקדמות. 

 שאלו נפוליאון: "אתה יודע רוסית, אמת?"

 אישר המצביא.

הורהו נפוליאון: "לבש מדי אחד הקצינים הרוסיים שנפלו בשבי ואמץ את 
 זהותו. קח אותי כמשרתך, ונתגנב אל העיר. נעמוד על הלך הרוח בה, ונדע

 לכלכל את צעדינו".

לא הועילו המחאות, שאסור לנפוליאון לסכן את עצמו. הסכנות היו לחם 
חוקו. לא קיבל את ההצעה שהמצביא ילך לבדו. לבש נפוליאון בגדי 
משרת, והתלוה אל המצביא. השמיעו את הסיסמא, ונתנום לעבור. הגיעו 

יושב לצידו המצביא כוס שיכר, והמשרת לעיר הנצורה ועלו לפונדק. בקש 
 בהכנעה.

שמעו חיילים מתאוננים באזני מפקדם: אינם אוכלים לשבעה, הם חסרי 
כח. אם תהיה מתקפה לא יחזיקו מעמד. במיוחד, שהאגף הדרומי אינו 

 מתוחזק כראוי ורבות בו הפרצות.

 הסיכון היה איפא כדאי, שמעו מה שקיוו לשמוע.

ו: "כמדומני, שמשרתו לפתע נדרך אחד החיילים. פניו קדרו ואמר למפקד
 של הקצין שם הוא נפוליאון, הקיסר הצרפתי!"

רעמי צחוק נשמעו, אך הלה עמד על דעתו: "ראיתיו פעם, סוקר מסדר 
 צבאי. הוא האיש!

 "מה אתה מדבר", גער בו המפקד, "האינך רואה שהוא משרתו של הקצין?"

 "אולי גם הקצין מתחזה. מה איכפת לך, דרוש מהם להזדהות!"

"קום" ציוה בקול רועם אותו רגע התעשת הקצין המתחזה. המפקד קם, וב
 על משרתו, "הבא לי כוס נוספת!"

והשתטח  –נפוליאון קם בחרדה, כעבד הנכנע לאדוניו, נטל את הכוס 
ארצה. הכוס התנפצה. הקצין תפסו בגסות בצווארונו, הקימו על רגליו 
וסטר לו אחת ושתיים. המפקד שב אל חייליו: "הלא ראיתם, הקצין אחד 

 משלנו, ואיך סתר למשרתו!"

בינתיים קם הקצין והטיל מטבע זהב לשולחן. עזב את השולחן בזקיפות 
 קומה, ומשרתו הולך  אחריו בהכנעה.

מן העיר, השמיעו את הסיסמה וחזרו למחנה.  בדרך, אמר המצביא  יצאו
 סטרתי לך פעמיים!" –בהכנעה: "אדוני הקיסר, לא אסלח לעצמי לעולם 

"סטירותך הצילוני" השיבו הקיסר.  "אילו לא היית סותר לי, הייתי תלוי 
 עתה על העץ הגבוה ביותר בעיר!"...

  (והגדת)   יבלנו?!היש לנו מושג, כמה היצילונו הסטירות שק

 

 )ה, טז( את אביך ואת אמך וגו' למען יאריכון ימיךכבד 

ת מקפיצה את הקהל, מעגלים גדולים וקטנים ממלאים המוזיקה הרועש
את האולם, ובמרכז השמחה החתן כמובן. הוא מפזז ומכרכר בין 
המעגלים, חיוך גדול מעטר את פניו, וחבריו מריעים לו ושמחים בשמחתו 

 .יחד עם בני משפחתו, השכנים והמכרים
החתן.  בירכתי האולם יושב לו הסבא על כסא, ומביט בהתרגשות על נכדו

מעיניו זולגת דמעה של התרגשות. הוא זוכר את הימים האפלים, כשהיה 
שם במחנה העבודה, נתון תחת ידם האכזרים של הנאצים הארורים. את 
המלחמה הוא סיים כנער בודד, בלי משפחה ובלי קהילה, בלי חברים ושלי 
מכרים. רק הוא ועוד ניצולים כמוהו, שרובם איבדו את כל משפחתם 

 .ה הנוראהבשוא
עשרות שנים לאחר מכן, הוא נמצא כאן לבוש בבגדים חגיגיים, … והנה

 .כשמולו מאות אורחים שבאו לשמוח בשמחה הגדולה של נישואי בנו
לפתע הוא קם ממקומו, ובצעדים איטיים התקרב לעבר במת התזמורת. 
הוא אומר כמה מילים לאוזנו של הזמר, שמורה לכל חבריו לעצור את 

 .המוזיקה



 

ה 

הסבא של החתן ביקש לומר כמה מילים", מכריז הזמר. נער צעיר מגיש "
כסא לסבא, אך הוא מסרב לשבת. כולם משתתקים ומביטים בסב 

 .בסקרנות, מנסים לנחש מה הוא עומד לומר אל תוך המיקרופון

אספר לכם סיפור שקשור בקשר ישיר לחתונה הזאת שאנחנו חוגגים בה "

 .עד מהתרגשות ומזקנהעכשיו", פותח הסב בקול רו

היה זה לפני עשרות שנים. בעיירה האירופאית בה התגוררנו, שרר פחד "
אימים. הנאצים הגיעו וכבשו את כל האזור. שמענו שמועות על כך שבכל 
מקום אליו הם באים, הם מנהלים גירוש מסודר של היהודים לעבר מחנות 

או רק שמועה  ההשמדה. לא ידענו אז אם תאי הגזים הם עובדה נכונה
מוגזמת, אבל ברור היה לנו שהגירוש של היהודים לא נובע מטוב לב, 

 .ושגורל אכזר מאוד מצפה לנו

לא עברו ימים מרובים, והנה אנחנו נתקלים במודעות גדולות שנתלו כל "
לוח מודעות ברחבי הגטו: "כל יהודי הגטו נדרשים להתייצב מחר בשעה 

להיערך לקראת העברתם למקום אחר. בבוקר ב'אומשלאג פלאץ', ו 5:00
אין לקחת חפצים ורכוש מעבר לחבילה אחת עבור כל אדם. מי שייעדר 

 ."ולא ימלא אחר הוראה זו, יירה למוות

קולות בכי ויללה נשמעו מכל כיוון. אימהות נפלו על צוואר בניהן, אבות "
 מחו דמעה, וילדים התייפחו בקול גדול. הסוף המר מתקרב אלינו בצעדי

 .ענק

הייתי אז נער צעיר. מיהרתי להגיע לביתי, ושם המצב לא היה שונה כל "
כך ממה שהיה בחוץ. הורי היו מבוהלים ומפוחדים, וגם אני כמובן הרגשתי 

 .אותו הדבר

התחלנו לארגן כמה חפצים, ולהיערך לקראת הגירוש הבלתי נמנע. לפתע "
פונה אלי אבא, מגיש לי חולצה לבנה שאמא כיבסה קודם לכן, ומבקש 

 .ממני לגהץ אותה

אבא??" שאלתי אותו בתמיהה גדולה. "אנחנו עומדים להיות מגורשים "
את למחנה של הנאצים. מדברים על כך שכל מי שמגיע לשם, מוצא שם 

מותו. נותרו לנו אולי כמה שעות בודדות לחיות, וכל מה שחשוב לך עכשיו 

 ."?זו חולצה מגוהצת

אבל אבא לא ויתר. "בני יקירי, אני רוצה שתגהץ לי חולצה", אמר, ופניו "

 .אפורות מפחד ודאגה

לא התווכחתי. אם אבא רוצה שאגהץ לו חולצה, אני כמובן אמלא אחר "

 .הוראתו

הבערתי בו אש, ולאחר זמן מה, נטלתי את הגחלים והכנסתי ניגשתי לאח, "
לתוך המגהץ הגדול והמגושם שהיה בבייתנו. הגחלים חיממו אותו היטב, 

 .ויכולתי להתחיל במלאכת הגיהוץ

כעבור דקות אחדות כבר הגשתי לאבא חולצה מגוהצת ומקופלת. הוא "

 .התבונן בה, ומבט של שביעות רצון נשקף מעיניו

ע בדיוק להיכן אנחנו הולכים", אמר לי אבא, "ודווקא בגלל זה אני יוד"
ביקשתי שתגהץ לי חולצה. התורה הקדושה אומרת לנו "כבד את אביך 
ואת אמך, למען יאריכון ימיך". מצוות כיבוד הורים היא הסגולה הטובה 

 .ביותר לזכות לאריכות ימים

ל אתה בני, נער אני לא יודע מה יקרה איתי ועם אמא", הוא הוסיף, "אב"
צעיר ואנחנו רוצים שתחיה. אנחנו רוצים שתשרוד, שתעבור את 
המלחמה הנוראה הזאת, ובעזרת ה' תקים משפחה. תמשיך את שרשרת 
הדורות של משפחתינו, ותדאג שיהיו לנו נכדים וצאצאים יראי שמים 
ועוסקים בתורה הקדושה. לכן רציתי לזכות אותך, גרמתי לך לטרוח 

ור כיבוד הורים, כדי שהמצווה הזאת תלווה אותה, ובזכותה ולהתאמץ עב

 ."'תזכה לחיות עוד שנים רבות בעזרת ה

מה אומר ומה אדבר", ממשיך הסבא לספר, "אחרי אותו לילה, באו עלינו "
ימים קשים מאוד. את אבא ואמא לא ראיתי מאז ירדנו מהרכבת. אני 

ספר שנים. אנשים עצמי נשלחתי לעבודות הכפיה, עבדתי בפרך במשך מ
מסביבי נפלו מתים כמו זבובים, וגם אני הרגשתי לא פעם שהנה, מתקרב 
הסוף. בעוד יום או יומיים ישליכו גם את גופתי שלי שם בערימת הגופות 

ההולכת ומתגבהת. איני בטוח שיטרחו אפילו לקחת אותי לקרמטוריום 

 …כדי לשרוף את גופתי

כל הסיכויים הצלחתי לשרוד.  אבל לא. לא נפחתי את נשמתי. כנגד"
עברתי את המלחמה, וכל אותה העת הרגשתי שאני חי רק בזכות המצווה 
הגדולה הזאת. רק בגלל שגיהצתי לאבא חולצה באותו לילה שלאחריו לא 

 .זכיתי עוד לראותו

ועכשיו, כשאני נמצא כאן בחתונתו של נכדי היקר, עם חולצה מגוהצת "
ה שתדעו אורחים יקרים, שתדעו שכל ועם בגדים חגיגיים, אני רוצ

כולה בזכות  –החתונה הגדולה הזאת, וכל השמחה האדירה שראינו כאן 

 ."…אותה חולצה שגיהצתי
 )חינוא(

 

 רבי יעקב גלינסקי זצ"ל - בין הזמנים

 לי, כי אם נתעמק במאמר דלהלן נוכל לדעת היכן מעמדנו בחיים. כמדומה

כנגדם יש בים,  –קכז: "כל בעלי החיים שיש ביבשה  אומרים בחולין דף חז"ל
חוץ מחולדה. לכן אנו נקראים "יושבי חלד" כי מעלת יושבי היבשה על הים, 

 היא החולדה האחת... "יושבי חלד".

טמאים, וכל  –הורו חז"ל כי בעלי החיים הטהורים שביבשה כנגדם בים  עוד
טהורים בים, חוץ מכלב הים, שהוא טמא בין ביבשה ובין  -הטמאים שביבשה 

יוצא מן הכלל, כיוון שכאשר הציידים מנסים לצוד אותו הוא בורח בים. הכלב 
ליבשה, א"כ אינו נחשב כחיה של ים. נכון, שכל ימות השנה הוא שוחה עמוק 

כלב הים, אך המודד והמבחן הם בשעה  –בים, כך כולם מכירים אותו 
 שרודפים אותו להיכן הוא בורח.

עוזי ומעוזי? "ומנוסי ביום צרה" עוזי ומעוזי" מה כור המבחן האם ד' הוא  "ד'
 להיכן שאני נמלט ביום צרה.

בכוסו,  –הקדושים אמרו בעירובין דף סה "בשלשה דברים האדם ניכר  חז"ל
 בכיסו ובכעסו" היינו? ברגעים קשים.

 הים בשעה שלוחצים אותו לאן בורח. כלב

כם. לאן אנו בורחים. אשרי –. תלמידי ישיבת בין הזמנים מראים להקב"ה אתם
הנכם מליצי יושר על העיר כולה. כי על ידיכם ומחמתכם אפשר לבוא לריבונו 

תראה את הבנים שלך, הם יכולים לנסוע לשם ולשם,  –של עולם ולומר לו 
והם נשארים בבית מדרש קשורים איתך, נמלטו לכאן. ואין לנו זכות גדולה 

 מזה.

בן כמו האבני נזר מקוצק זי"ע אמר פעם: מפני מה זכה הרב מביאלה ל הרבי
 זי"ע? מפני שלמד ביום פורים, בזמנים שהולכים לאיבוד.

שמעתי מיהודי ששמע מהחפץ חיים זצוק"ל, כי שעה אחת לימוד בבין  באוזני
הזמנים נחשבת בשמים כחמש שעות, איך החשבון אינני מבין אבל כך הוא 

  אמר.

  ל"זצוק חיים החפץ ממרן חדש בווארט נסיים

 .המלך חזקיה על שאלות שתי ישנן

 כמות בכזו כלומר( גייסות ראשי אלף ועמו ירושלים על צר שסנחריב בשעה
 מיכל" כי ואמר המדרש בבית חרב חזקיהו נעץ? עושים מה) חיילים של רבה
 !".בחרב ידקר בתורה יעסוק שלא

 בתורה לעסוק שממאן שמי ההלכה את למד הוא מהיכן מובן לא, כל ראשית
 בפתח חרב שינעץ המדרש בבית חרב נעץ מדוע, שניה שאלה? מיתה חייב

 לבתי לכו: להם שיגיד) יעבור ואל היהרג את לקיים יזכו שהם( הקולנוע
 . שאלה?!. בחרב ידקר כאן שיישאר ומי מדרשות

 מלחמה של בעיצומה עומדים אנו כי רבות בהזדמנויות הסביר חיים החפץ מרן
 לקראת מתקרב צרשהי כיון כי. הישרדות מלחמת לוחם הוא. הרע היצר עם

 נר כמו ,רב במאמץ להתחזק מנסה הוא, המשיח בימות, העולם מן איבודו
 הקשר מלחמה ובשעת. מדם ועקובה קשה המלחמה. לכבות העומד

 לנתק ביותר הגדול המאמץ את משקיע השונא, ביותר החשוב הוא האלחוטי
 .האלחוטיים השדרים את ולבלבל הטלפוני הקשר את

? הטלפון מהו, שבשמים לאביהם ישראל עם בין, כביכול, האלחוטי הקשר מהו
 ישראל בין מקשרת התורה" הוא חד ואורייתא ישראל הוא בריך קודשא"

 . שבשמים אבינו על אלא להישען להם שאין היודעים

 כאשר, ישראל עם אז היה שרוי בה הסכנה עוצמת את ראה חזקיה כאשר לכן
 הקשר הידוק: אחד דבר נותר כי המלך ידע, תקוה אובדן, יאוש שורר מסביב
 מחבל או המנתק כי הכריז ולכן. העולם לבורא ישראל בין האלחוטי הישיר
 .בחרב ידקר - זה בקשר



 

 ו 

 דין לו יש! נפש פיקוח של ענין זה, בתורה עוסק ואינו המדרש בית שבתוך מי
 . האלחוטי הקשר על ממונים אינם קירקסאות בבתי היושבים הללו'! רודף' של

 כאשר אלו קשים בימים ביותר המוצלח הנשק היא הזמנים בין ישיבת
 גדותיו על עצמו את ממלא תורה בן כאשר. עבר מכל אותנו מקיפים השונאים

' ד את ואהבת" שמים שם ומקדש אותו הסובבים על ממילא משפיע הוא
 על להגן ביותר הטוב החייל הינו", ידך על מתאהב שמים שם שיהא - אלוקיך
                  .רצון יהי כן אמן. הזאת העיר יושבי כל ועל והאחיות האחים על ואמא אבא

 (להגיד)

 (ד' כט)ובקשתם משם את ה' אלקיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך 

כשמדברים על נושא התפילה, לא שייך שלא להזכיר את הסיפור שסיפר 
רב זצ"ל, ששמע אותו מה'בית הלוי', והוא מגיע עד רבי  ההייליגער בריסקער
 חיים מוולוז'ין זצ"ל:

בזזמנו של רבי חיים מוולוז'ין היה יהודי בשם רבי חיים זלאטעס, שהיה ידוע 
כי תפילותיו מתקבלות. התפילה שלו היתה תפילה! בעת שהתפלל, לא היה זז 

הוא היה כל כך דבוק  ממקומו, לא התנועע, ללא שום חיצוניות, רק פנימיות.
בה' עד שלא הרגיש כלום מכל הנעשה סביבו, כמו שכתב הרמב"ם (הלכות 
תפילה פ"ה ה"ד) "ונותן עיניו למטה, כאילו מביט לארץ, ויהיה ליבו פנוי 
למעלה, כאילו הוא עומד בשמים... ועומד כעבד לפני רבו באימה ביראה 

 ופחד".

לותו של גוי. כל יום היתה הפסקת רבי חיים היה עובד בבית חרושת שהיה בבע
צהריים שנמשכה שעה, והפועלים היו יוצאים מבית החרושת, איש איש 
לענייניו. בית החרושת היה נותר ריק מאדם. יום אחד החליט רבי חיים 
להתפלל בשעה זו תפילת מנחה. בידעו כי לא אמור לבא לשם איש. הוא נעל 

 ל.את דלת בית החרושת מבפנים, ונעמד להתפל

דא עקא, בדיוק באותו יום צריך היה בעל הבית להיכנס, ובידעו כי רבי חיים 
 נשאר בפנים, הוא דפק על הדלת הנעולה, וביקש ממנו שיפתח.

 אין קול ואין עונה.

 הוא הגביר את עוצמת הדפיקות, ועדיין, אין קול ואין עונה.

נמצא בפנים, הוא עלה בסולם, והביט מבעד לחלון, לראות האם רבי חיים אכן 
 ואכן הוא ראוה את רבי חיים עומד ליד הקיר, לא נע ולא זע.

 הוא קרא לו מהחלון: "חיים! תפתח את הדלת".

 אין קול ואין עונה.

 "חיים! אתה עושה ממני צחוק? אני צריך להיכנס!"

 ורבי חיים לא שומע כלום, לא רואה כלום, לא זז מהמקום.

דלת הברזל, עד שכל השכנים נזעקו הגוי לקח מוט ברזל והחל לדפוק על 
למקום. "היהודי עושה את עצמו כאילו אינו שומע", הוא מסביר לקהל 

אי אפשר שלא לשמוע  –שהתאסף. "גם אם נניח שהוא נרדם בעמידה 
 דפיקות חזקות כל כך. אין זאת אלא שהוא עושה ממני צחוק".

החרושת  כל הנאספים החלו לקלל את היהודי החצוף וחמתו של בעל בית
בערה בו. "האמת היא", אמר, "שיהודי זה תמיד עבד אותי ביושר ובנאמנות 
שאין למעלה מהן. פשוט ענוג לעבוד איתו. איני יודע מה קרה לו". והוא עלה 

 אני יורה בך!". -לחלון וקרא: "חיים! אין לי הרבה זמן. אם אינך פותח 

 אין קול ואין עונה.

א לא רשאי להרוג אותו, אך החליט להגביר כעסו גבר. הוא ידע כי באמת הו
את איומיו וירה מספר כדורים, שעברו במרחק סנטימטרים ספורים ליד אזנו 

 של רבי חיים, פגעו בקיר ונקבו אותו. 

 ורבי חיים לא רואה, לא שומע. הוא מתפלל. -

כל הנוכחים הביטו בהשתאות באדם המופלא, שיריות לא מזיזות אותו 
 ממקומו...

מספר דקות נוספות הם ראו אותו שהנה הוא זז ממקומו ופוסע לאחור.  כעבור
כשבעל הבית ראה זאת הוא מיהר לצעוק: "חיים! תפתח את הדלת מיד!" רבי 

 חיים סיים את ה"עושה שלום" ומיהר לפתוח לו את הדלת.

 בעל המפעל החל לצעוק עליו בכעס רב: "מדוע לא פתחת לי את הדלת?"

 שיב: "הרי פתחתי לך מיד כשביקשת"...ורבי חיים מתפלא ומ

"וכי לא שמעת את הצעקות, הדפיקות, היריות שאת חוריהן תוכל לראות כאן 
 על הקיר"?

 "לא. לא שמעתי כלום"!

 א מורידיגע מעשה!

פעם שאלו אותו: איך אתה עושה את זה? יש אנשים שבשעת התפילה 
עליהם פנימה. אבל מתנענעים, צועקים, סופקים כפיים, והחיצוניות משפיעה 

אתה לא נע ולא זע, ובכל זאת מצליח להגיע לריכוז ולכוונה עצומים, כלשון 
 הרמב"ם: "כאילו הוא עומד בשמים", כיצד?

 נענה רבי חיים ואמר, אמשול לכם משל:

מלך אחד הוציא כרוז בכל המדינות: מי שיבנה לי ארמון, שיכולים להכניס 
וק נמרץ, שורות שורות מהרצפה עד בתוכו שלשה מליון מטבעות זהב, בדי

יקבל את כל המטבעות לעצמו. כל המומחים, האדריכלים  –התקרה 
והמהנדסים, ניסו לחשב את הגודל המדויק, אך המלאכה היתה קשה, שכן כל 

 סטיה של סנטימטר אחד, עלולה להביא לכך שכל הבניה תרד לטמיון.

את המלאכה. הוא החל אדריכל אחד, בעל שם עולמי, טען שהוא יכול לבצע 
בבניה, ולאחר שסיים הביאו את שלשת מליון המטבעות, שנספרו שוב 
למניעת טעויות, והחלו להכניסן אל הארמון. העמידו את השורות בסדר 

 מופתי...

 מהרצפה עד התקרה...

 והנה...

 מטבע אחת נשארה בחוץ! לא נכנסת!

 לא הולך! –מנסים לדחוף בכוח 

זה  –מר: "לא צריך לדחוף! אם אמרתי שזה יכנס המומחה העולמי חייך וא
כנס גם בלי דחיפות". הוא הורה להוציא את כל המטבעות, והחל לסייר י

בארמון. לפתע הבחין בחתיכת בוץ שנדבקה לרצפה. הוא גרד אותה, ניקה את 
 הרצפה, ושלושת מליון המטבעות נכנסו בדיוק נמרץ.

ברא את כל העולם, ברא את הקב"ה, ש –אמר רבי חיים זלאטעס  –הנמשל 
האדם שהוא "עולם קטן" בפני עצמו. במרכזו הוא ברא את הלב, וציוה בתורתו 

זו  –הקדושה: "ולעבדו בכל לבבכם" ואמרו רבותינו: "איזוהי עבודה שבלב 
תפילה". כלומר, הלב מתאים לתפילה, והתפילה מתאימה ללב. אין צורך 

נקי, התפילה נכנסת בו וממלאת  אם הלב מספיק –לדחוף, להתנדנד, לצעוק 
 אותו בדיוק נמרץ!

יש לדעת שהלב נקי לגמרי! דבק בו  –אם רואים שמתפללים ו"זה לא הולך" 
 בוץ!

התפילה ממלאת את כולו! מגיעים  –כי כשהלב נקי, "ולעבדו בכל לבבכם" 
לדבקות מוחלטת בקב"ה, לא נותר בו מקום לכל "גשמיות" שהיא, ואין צורך 

   ת חיצוניות לשם כך!בשום פעולו

 (יחי ראובן)   

 בדרך הדרוש  

 למה קשה ".נאמרו אחד בדיבור לך' יהי ולא אנכי" אנכי ד' אלקיך
 הקשו דהמפורשים ולתרץ .נאמרו אחד בדיבור דברים שני אלו דוקא
 ולא מצרים מארץ הוצאתיך אשר אלקיך' ד אנכי ה"הקב אמר למה
 נוח בגמרא דאיתא משום' ותי חידוש יותר שהוא בראתיך אשר אמר
 ח"רמ דהם משום א"המהרש' ופי משנברא נברא שלא לאדם לו

 שכר לו אין עליו עבר אם עשה מצות ועל ת"מל ה"ושס עשה מצות
 מצות על מרובים והם עונש לו יש ת"ל על עבר ואם עונש לו ואין
' בגמ איתא, משנברא יותר נברא שלא לאדם לו נוח לכך עשה

 א"המהרש קושית כ"א למעשה מצרפה ה"הקב טובה מחשבה
 מחשבה הלא מרובים המה ת"דהל א"המהרש כתירוץ ל"וא ע"במ

 אבל ת"מל מרובים המה ע"המ כ"וא למעשה מצרפה ה"הקב טובה
' וכועלאחריםאלקיםלך' יהילא) ב"עה"קדף(דשבת' בגמאיתא
 לא ר"היצה דהיינו אני אלא יודע בעולם אדם שאין בך אפילו דהיינו

 על דאפילו משמע לך' יהי לא שמכח עולה כלל ממילא לך' יהי
 לקושית מקום אין כ"וא שבלב ר"היצה דהיינו נענש רעה מחשבה

 כ"וא למעשה מצרפה ה"הקב נמי רעה מחשבה דהא המפורשים
 אשר אלקיך' ד אנכי שפיר אתי והשתא מרובים המה ת"הל

 דנוח ל"וצ בראתיך אשר אמר לא למה וקשה מצרים מארץ הוצאתיך
 קשה אבל מרובים המה ת"דל א"מהרש' כדפי נברא שלא לאדם לו

 ע"מ הוי וממילא למעשה מצרף ה"הקב אין רעה מחשבה הלא
 מוכח ממילא אחרים אלקים לך' יהי לא א"לז תעשה מלא מרובים
 ממילא למעשה מצרפה ה"הקב עבירה של המחשבה על שאפילו

 )מדרש יהונתן( :ל"וק מעשה מרובים ת"מל הוי

 אעברה אם למשה ה"הקב אמר לשונו וזה במדרש איתא אעברה נא
 יש ענין מה ותמוה. כאן עד' וכו נא סלח בטל כן אם מבקש אתה נא
 על פירושים' ב במדרש דאיתא מה נקדים ליישב וכדי . לזה זה

 דקאי אמר חד יחיד בלשון דכתיב ההר נגד ישראל שם ויחן הפסוק
 אמר וחד. התורה קבלת בשעת שם היה יעקב שגם סבא ישראל על

 יחיד בלשון נקראו לכך אחד כאיש אחד בלב שם היו ישראל שכל
 על סנגוריא מלמד היה דמשה במדרש כן גם איתא והנה. כאן עד

 לי יחיד בלשון כתיב יךקאל' ה אנכי וטען העגל מעשה לאחר ישראל
 הראשון כפירוש נאמר אם דוקא ניחא זאת והנה. להם ולא צוית
' הב כפירוש נאמר אם אבל. ישראל שם ויחן הפסוק על לעיל הנזכר
 מליצת כן אם יחיד בלשון אז נקראים היו ישראל דכל לעיל הנזכר

 איתא והנה. נאמר ישראל לכל יךקאל' ה דאנכי היא מליצה לאו משה
 לו אמר ישראל לארץ לכנוס מבקש משה שהיה דבשעה במדרש

 ואחד אחד כל על והשיב באו לא למה ויעקב יצחק אברהם ה"הקב
 הנזכר השני כפירוש ניחא זה אך. התורה קיבל דלא השיב יעקב ועל
 כן אם סבא ישראל על דקאי הראשון כפירוש אמרינן אי אבל לעיל
 לאו משה של התירוץ כן ואם התורה קבלת בשעת היה יעקב גם

 . הוא כלום

 אם. בו שהתחלנו לעיל הנזכר המדרש דברי שפיר אתי והשתא
 לא דהוא לומר ואין. יעקב בא לא מדוע יקשה מבקש אתה אעברה

 מוכח ויחן של הראשון הפירוש כפי הא. התורה קבלת בשעת היה
' הב כפירוש דסברת לומר צריך כרחך על אלא. שם היה יעקב שגם
 נא סלח בטל כן אם, יחיד בלשון דנקראים ישראל כל על דקאי

 דהא אמרתי ישראל לכל לך יהיה ולא דאנכי הוא כלום לאו דמליצתך
 :יחיד בלשון נקראים

 (חנוכת התורה)



 

  

- 

רֹות ׁשֶ  ִיים ְוַהּצָ ׁשָ לּות ֵאיָנּה ַרק ַהּקְ א ַהּגָ ּסֹוְבִלים, ֶאּלָ
ם ים  -ּגַ יׁשִ ה ָאנּו לֹא ַמְרּגִ ּמָ ִנים, ּכַ ר ַהּפָ ר ֶהְסּתֵ ּוְבִעּקָ

ַרְך. ׳ְקרֹוִבים ֶאל ה ה ְמֻרָחִקים ָאנּו ֵמֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ ּמָ , ּכַ
ים  ָאנּו עֹוׂשִ ְצוֹות ׁשֶ ָאנּו לֹוְמִדים ְוַהּמִ ַהָאְמָנם ַהּתֹוָרה ׁשֶ

ל ִרחּוק  ב ׁשֶ ַמּצָ ׁש, ַהִאם ֵיׁש ּבְ ק ַמּמָ חֶֹסר ֵחׁשֶ ַעם ּבְ ְולֹא ּפַ
הּו? ְלׁשֶ  ָלֶהם ֵעֶרְך ּכָ

ָבִרים ֲהפּוִכים ְלַגְמֵרי,  ב ַאְך ַהּדְ ַמּצָ ְמָצִאים ּבְ ּנִ ׁשֶ ּכְ
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ב ַעל ׁשֶ יִתי ה'חֹוׁשֵ ּוִ י ָתִמיד ׳ׁשִ ד  'ְלֶנְגּדִ ּוִמּיַ

ה יׁש ׁשֶ ְרָאה ּוַמְרּגִ ֵאין ז אָ חֹוֵפף ָעָליו,  ׳ִמְתעֹוֶרֶרת ּבֹו ַהּיִ
ֵאיָמה  ַמע ּבְ הּוא קֹוֵרא ְקִריַאת ׁשְ דֹוָלה ׁשֶ ֶזה ָחְכָמה ּגְ
ִנים,  ר ַהּפָ ל ֶהְסּתֵ ְגּדַ ּתִ ָכל ׁשֶ ְוִיְרָאה ְוֶרֶתת ְוִזיַע. ַאְך ּכְ

ץ ַלֲעׂשֹות ֶאת  ךְ י כִּ א ַהּבֹוֵר ן ְרצוֹ ּוְבָכל זֹאת ִמְתַאּמֵ  ּכָ
 רְֹך., ֶזה ָחׁשּוב ְלֵאין עֲ ָצִריךְ 

ִלים  ּכְ ״ה ּוַמְלֲאֵכי ָמרֹום ִמְסּתַ ּבָ ַהּקָ ֵאין ָסֵפק ׁשֶ
ֵפל ְפִליָאה ַעל ּדֹור ׁשָ דֹוֵרנוּ  ּבִ ה ּכְ ְך ְמַכּסֶ ר ַהחֹׁשֶ , ֲאׁשֶ

ֵדִלים ִמּיֹום ֶאל יֹום, ּוְבָכל זֹאת  ְסיֹונֹות ּגְ ֶאֶרץ ְוַהּנִ
ּתוֹ  ִבים ְועֹוְסִקים ּבַ ן יֹוׁשְ ית ַרּבָ ל ּבֵ נֹוקֹות ׁשֶ ָרה ּתִ

ְלִלים. ְוַאף  ם זֹאתּוִמְתּפַ יֵמי ּגַ י', ּבִ יםן ּבֵ ַמּנִ ר 'ַהזְּ , ֲאׁשֶ
ֵטל  ְמקֹום ְלִהְסּתֹוֵבב ּבָ ַתח ְלָכל  -ּבִ ָלה ִהיא ּפֶ ּטָ ַהּבַ ׁשֶ

את  ּתֹוָרה,  -ַחּטָ ם ַלֲעסֹק ּבַ ַמּנָ ְלִמיִדים ִמזְּ ים ּתַ יׁשִ ַמְקּדִ
דֹוָלה ִמזּוֹ  ֲהֵיׁש  ַמִים ּגְ ָ ׁשּ ְמָחה ּבַ  !?ׂשִ

ת זֹו  ּבָ ׁשַ יַמְפִטיִרין ּבְ ַמה ִהיא  ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעּמִ
ֵלָמה  ְ ה ַהׁשּ ֻאּלָ ה ַלּגְ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ א ּכְ פּוָלה? ֶאּלָ ָחָמה ַהּכְ ַהּנֶ

אי  ַוּדַ ְמֵהָרה, ָאז ּבְ ָלל  םִנְתַנחֵ ּבִ ָעְברוּ ּכְ רֹות ׁשֶ ל ַהּצָ ַעל ּכָ
ן ָרֵאל ֵמָאז ַהֻחְרּבָ ְהֶיה  ִיׂשְ ְוַעד ֵהּנָה. ֲאָבל עֹוד ֶנָחָמה ּתִ

ֲאׁשֶ , ָלנּו ְראּור ּכַ ּנִ ׁשֶ ְצוֹות ְוַהּמִ ַהּתֹוָרה ׁשֶ ֵעיֵננּו ּבְ ִנְרֶאה
ֵרָגֵתנּו, לֹא ַרק  ְפלּות ַמּדְ לֹא ֲחׁשּוִבים, ֵמֲחַמת ׁשִ ֵעיֵננוּ ּכְ ּבְ

ְמ  ֵהִביאּו ׂשִ ְוָקא ֵהם ֵאּלּו ׁשֶ א ּדַ חּות, ֶאּלָ ם ּפָ ֶעְרּכָ ָחה ׁשֶ
ָכל ָהעֹוָלמֹות ַרְך,ּבְ ִיְתּבָ ַלּבֹוֵרא דֹוָלה ּגְ רּוַח ימֵ ְוַנַחת י ּבִ

לוּ  ְמֵהָרה. תַהּגָ ה ְלָכְך ּבִ ְזּכֶ ּנִ  . ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ

 מצות אהבת ה'
 עשה: תמצוהיא  בתורה אחת מהמצוות היסודיות

. 
 מביאורי הראשונים במצוה זו.נא נביא 

  לקיים מצוות באהבה
עשה דבריו מאהבה, אינו דומה העושה " כתב: רש"י

. לפי דבריו משמע שמצוות "מאהבה לעושה מיראה
היא תוספת לשאר המצוות,  (בפשוטו של מקרא)האהבה 

 .)1שכאשר הוא מקיים מצוה יש לקיימה מאהבה

 'אחד'כי הוא 
 -הוא המשך לפסוק הקודם ש כותב אבן עזרא

, וכיון שאין לנו אלוק אחר רק הוא לבדו חייב אתה 
כי אם  קאחר שאין לנו אלורבינו בחיי: שתאהבנו. וראה 

הוא לבדו, חייב אתה שתאהבנו ושתקיים המצוות 
 מאהבה, כי המקיימם מיראה אין עבודתו עבודה שלמה.

 להתענג בהשגתו
וענין האהבה, שיתבונן האדם וממשיך רבנו בחיי: 

בתורתו ובמצוותיו וישיג בהם ה' יתברך ויתענג באותה 
 השגה בתכלית התענוג, ולכך סמך לו מיד 

2(. 

 לעשות הטוב בעיניו 
שלא רק  -תשמח לעשות דבר שייטב בעיניו ספורנו: 

מקיים את המצוות אשר הוא מחוייב בה, אלא מחפש 
 ושמח לעשות כל דבר אשר ייטב בעיניו.

 אהיבו על הבריותהל
מהספרי: אהבהו לפני רבינו בחיי פירוש נוסף מביא 

החכמים ז"ל הבריות כדרך שעשה אברהם. ביארו לנו 
בדבר זה כי ענין האהבה בשם יתברך הוא מי שמצדיק 

 הרבים ומקרב אותן לחיי העולם הבא.
 

נקראים האהבה והיראה תרין (ח"ג כח, א) ולציין שבזוה"ק  )1
שני כנפיים] שעל ידיהם פורחות המצוות למעלה -גדפין [

וזה " בספר המצוות להרמב"ם:וכן הוא  )2 .(ראה תיקו"ז כה, ב)
שנתבונן ונשכיל מצוותיו ופעולותיו עד שנשיגהו ונתענג 

 ."בהשגתו תכלית התענוג, וזאת היא האהבה המחוייבת



 

 

אל יאמר עכשיו אין לי מח  ָוֶאְתַחַּנן ֶאל ה' ָּבֵעת ַהִהוא.
להתפלל ואמתין עד שיבא החשק, אלא 

 (זרע קודש) .יתפלל כפי שהוא באותו זמן 
 

חסידים 'אחז"ל:  ָוֶאְתַחַּנן ֶאל ה' ָּבֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר.
מה היו עושין באותה  'הראשונים היו שוהין שעה אחת

. 'ומתפללין כדי שיכוונו ליבם לאביהם שבשמים'שעה 
 - על מה התחנן  וזהו 

 (מהר"י מבעלזא) שיוכל להתפלל בכוונה.
 

מרמז על אלו   ַוֵּנֶׁשב ַּבָּגְיא מּול ֵּבית ְּפעֹור.
שפיהם ָּפעּור לדבר בצדיקים, וגם עונשם שנידונין 

גאוה, באה מכמעשה פעור. חטא זה  בצואה רותחת
 בשפלות והכנעה,  - והתקון לה ענוה. 

 (זאת זכרון) .זה מכרית הקליפה של 
 

אתה   ּוִבַּקְׁשֶּתם ִמָּׁשם ֶאת ה' ֱאֶקי ּוָמָצאָת.
מכל מקום וכל מצב שאתה נמצא  - יכול לבקש 

  (בעל שם טוב) . , והתורה מבטיחך 
 

ֶקיברש"י 'שלא יהא לבך חלוק  ‘.וגו ְוָאַהְבָּת ֵאת ה' ֱא
מונע חי על המקום'. שלא יאמר ש'המקום' בה הוא 

ממנו לעבוד את קונו כראוי, כי בכל מקום אפשר 
 )רבי שלמה קארלינער( לעבוד את ה'.

   

 בולב האהבה הטמונה ע"י השתוקקות יגלה את
ָכל ְלָבְבָך. "ם ָהַרְמבַּ ה ִהְקשָׁ  ְוָאַהְבּתָ ֵאת ה' ֱאלֶֹקיָך ּבְ

יָּךְ  ֵאיךְ  בָ א הוּ י ֲהֵר  ,בֶלֱאהֹ י ִצּווּ  ׁשַ לוּ ר ּדָ ִלּבוֹ י ַהּתָ  ּבְ
יָ ת ָהֱאמֶ  ַאךְ ם. ָאָד  לשֶׁ  ְוִטְבעוֹ  ׁשְ ַהּקֻ א ִהי ַעְצָמהּ א ׁשֶ
רוּ  זֶ ץ, ַהּתֵ ַהּתֹוָר ה ּבָ אָ א ִהית זֹאל ַע ה ְמַצוָּ ה ׁשֶ ה ּבָ

ֵדנוּ  יֵּשׁ  ְלַלּמְ ִטְבעוֹ  ׁשֶ ָראֵ  ִאישׁ ל כָּ ל שֶׁ  ּבְ ת אֶ ב ֶלֱאהֹל ִיׂשְ
י כָ  "תַהׁשֵ יעַ ה, ְוָהְרָאיָ ( ְוַנְפׁשוֹ  ִלּבוֹ ל ּבְ ַהּגִ ּבְ יוֹ  יְיהּוִד  ׁשֶ ל שֶׁ ן ְלִנּסָ
ִפיָר  אלֹקֵ ה ּכְ ָראֵ י ּבֵ יף אַ , ח"ו לִיׂשְ ׁשּוִטים ֲאָנׁשִ יֹוֵת ם ּפְ ם מּוָכִניר ּבְ
מוֹ  ִקּדּושׁ ל עַ ם ַנְפשָׁ ת אֶ ר ִלְמסֹ  ַרךְ  ׁשְ הוּ  אֶאלָּ , )ִיְתּבָ ן ָטמוּ א ׁשֶ

ִעְמקֵ   ְלַגּלֹותם ָהָאָד ת ֲעבֹוַד י ְוזֹוהִ  ם.ָאָד ל שֶׁ  ִלּבוֹ י ּבְ
ֶרךְ א ִהיה ּומַ ר. ַהֶהְסּתֵ ן ִמ  זוֹ ת ִטְבִעיה ַאֲהבָ  יַע  ַהּדֶ ּגִ יַּ  ׁשֶ
ׁשּוקָ ן ָהָרצוֹ י ְיֵד ל ַע ה, ָלזֶ ם ָהָאָד  ְרצֶ ה ְוַהּתְ יִּ ם ָהָאָד ה ׁשֶ
ִמי יעַ ד ּתָ לֶּ ה זֶ י ְיֵד ל ַע ה, ָלזֶ  ְלַהּגִ ְתּגַ ָ  רּוחַ ה יִּ ֻדׁשּ ה ַהּקְ

ִקְרּבוֹ  ּבְ ּלוּ ל אֶ ר ַהֶהְסּתֵ ן ִמ ה ָהַאֲהבָ א ְוֵתצֵ  ׁשֶ  י.ַהּגִ
  )מגורארי' לייב להרה"ק רבי  שפת אמת(  

 
 במעוט ˙ענו‚יו ל‡ י˘כח ‡˙ ‰'

ֶמר ָ ח ֶאת  ַרק ִהׁשּ ּכַ ׁשְ ן ּתִ ָך ְמאֹד ּפֶ ֹמר ַנְפׁשְ ְלָך ּוׁשְ
ר ָראּו ֵעיֶניךָ  ָבִרים ֲאׁשֶ "ל ִהֵּנה ָאְמרּו ֲחזַ  .ְוגֹו' ַהּדְ

ַרק 'ְוֵיׁש ְלַדְקֵּדק ַמה ָּבא , ַאִכין ְוַרִּקין ִמעּוִטין
ַעל ִּפי ַמֲאַמר ַהָּכתּוב  ְוֵיׁש לֹוַמר .ְלַמֵעט' ִהָּׁשֶמר

", ֶּפן ֹּתאַכל ְוָׂשָבְעָּת ְוגֹו' ְוָרם ְלָבֶב ְוָׁשַכְחּתָ "
ֶׁשַעל ְיֵדי ֲאִכיָלה ְמֻרָּבה ּוְרִדיַפת ַּתֲענּוֵגי עֹוָלם 

ְוָלֵכן ָאְמרּו . ַהֶּזה ִמְתרֹוֵמם ַהֵּלב ּוָבא ִליֵדי ִׁשְכָחה
ָרה ַּפת ְּבֶמַלח ֹּתאַכל ָּכ ִהיא ַּדְרָּכּה ֶׁשל ּתוֹ "ל 'ֲחזַ 

ִּכי ָּכ ִּתְתַקֵּים ֶאְצלֹו ', ּוַמִים ִּבְמׂשּוָרה ִּתְׁשֶּתה
א ִיְׁשַּכח ִקְנְיֵני ַהּתֹוָרה "ח ְוֵכן ְּבמ. ַהּתֹוָרה ְו

ְּבִמעּוט , ְּבִמעּוט ֵׁשיָנה, ְּבִמעּוט ַּתֲענּוג: ִנְמנּו
ֶמר ְלךָ ְוֶזהּו  .ִׂשיָחה ְוכּו' ָ ְׁשֹמר ַעְצְמ ּתִ ׁשֶ  ַרק ִהׁשּ

ְוַעל ְיֵדי ֶזה , ְלַמֵעט ְּבַתֲענּוִגים ַּגְׁשִמִּיים 'ַרק'ּבְ 
חַאָּתה ָיכֹול לִ  ּכַ ׁשְ ן ּתִ ָך ְמֹאד ּפֶ ֹמר ַנְפׁשְ  . ׁשְ

 
אמר הקב"ה למשה אם  במדרש: א.ֶאְעְּבָרה ּנָ 

"אעברה נא" אתה מבקש אם כן בטל "סלח נא" 
וכו' עד כאן. ותמוה מה ענין יש זה לזה. כדי 
ליישב נקדים מה דאיתא במדרש שני פירושים על 

ן שם ישראל נגד ההר" דכתיב בלשון הפסוק "ויח
שגם יעקב  -יחיד, חד אמר דקאי על ישראל סבא 

היה שם בשעת קבלת התורה. וחד אמר שכל 
ישראל היו שם בלב אחד כאיש אחד, ולכך נקראו 

משה שבלשון יחיד. והנה איתא גם כן במדרש 
היה מלמד סנגוריא על ישראל לאחר מעשה 

ב, בלשון יחיד, העגל וטען "אנכי ה' אלהיך" כתי
לי צוית ולא להם. והנה זאת ניחא דוקא אם נאמר 
כפירוש הראשון על הפסוק ויחן שם ישראל 
דהכונה על ישראל סבא. אבל אם נאמר כפירוש 
השני דבני ישראל נקראו אז בלשון יחיד כיון 
שהיו כאיש אחד, אם כן מליצת משה לאו מליצה 

נאמר "אנכי ה' אלהיך" לכל ישראל שהרי היא 
והנה איתא במדרש דבשעה שהיה  בלשון יחיד.

משה מבקש לכנס לארץ ישראל, אמר לו הקב"ה, 
אברהם יצחק ויעקב למה לא באו, ומשה השיב 

לא קיבל שעל כל אחד ואחד, ועל יעקב השיב 
נאמר  םהתורה. אך זה ניחא לפירוש השני, אבל א

כפירוש הראשון דקאי על ישראל סבא אם כן גם 



 

 

שעת קבלת התורה, ואם כן התירוץ יעקב היה ב
של משה לאו כלום הוא. והשתא אתי שפיר דברי 

ל. אם "אעברה נא" אתה מבקש, "המדרש הנ
יקשה מדוע לא בא יעקב. ואם תשיב שיעקב לא 
קיבל את התורה, אם כן חייבים לפרש כפירוש 

קאי על כל ישראל ש"ויחן שם ישראל" השני 
סלח נא" נקראים בלשון יחיד, אם כן בטל "ש

"אנכי" ו"לא שהרי דמליצתך לאו כלום הוא 
שהרי יהיה" לך לכל ישראל אמרתי בלשון יחיד 

 נקראים בלשון יחיד.
  )הגה"ק הרבי ר' העשיל מקראקא (חנוכת התורה 

ם וגו' א תִֹספּו ַעל ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצּוֶה ֶאְתכֶ 
צריך  ר.ְּבַבַעל ְּפעֹוֵעיֵניֶכם ָהרֹאֹות ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ה' 

להבין מה ענין "לא תוסיפו" לזה ש"עיניכם 
רואות" שהקב"ה השמיד את אלו שעבדו לבעל 

"לא בפסוק כתב רש"י , שפעור. ויש לבאר
אף אם זה ו .כגון חמשת מינים בלולב :תוסיפו"

בה תהיה כוונתו לנאות את המצוה ולהוסיף 
הנה ו. אין הוא רשאי להוסיףמינים נאים, גם זה 

עבודת בעל פעור היא עבודה של בזיון, 
שמטילים גללים בפניה, ורבים סברו שיהיה זה 
תוספת והידור למצוות הלאו של עבודה זרה, אם 

אך יעשו כזאת כשכוונתם לבזותו ולהשפילו, 
כיון שזו היא דרך עבודתה, הרי ש האמת היא

עברו על איסור עבודה זרה. לכן אמר הכתוב "לא 
ר אשר אנכי מצוה אתכם", כי על תוסיפו על הדב

 עבירהעל לעבור אתה יכול לבוא ידי ההוספה 
, והראיה עיניכם הרואות את אשר עשה שבתורה

 .וגו' ה' בבעל פעור
 )הגה"ק הרבי ר' יונתן אייבשיץ (אהבת יהונתן 

ַנֲחמּות ַׁשּבָ 
בשבע שבתות הבאות מפטירין הפטרות של 
נחמה, הנקראים 'שבע דנחמתא', והסדר הוא כך: 

 הֲעִנָּיה ֹסֲעָר , 'ַוּתֹאֶמר ִצּיֹון ֲעָזַבִני ה, יַעִּמ  ַנֲחמּו ַנֲחמּו
קּוִמי ה, ָרִּני ֲעָקָר , םהּוא ְמַנֶחְמכֶ  יָאנִֹכי ָאנֹכִ , הא ֻנָחָמ 

דרך בזה . ואפשר לבאר סדר ה'ַּב  ׂשֹוׂש ָאִׂשיׂשוי אֹוִר 
הקב"ה אומר לנביאים "נחמו נחמו עמי",  :דרוש

על זה משיבה כנסת ישראל "ותאמר ציון עזבני 
ידי נביא, " איננו רוצים לקבל נחמה על ?!ה'

"עניה  :ביאים ואומרים להקב"הנחוזרים ה
סוערה לא רוחמה" שאין ישראל רוצים לקבל 
מהם תנחומין, משיב הקב"ה "אנכי אנכי הוא 

מנחמכם", ומנחמם ואומר: "רני עקרה" ו"קומי 
שנתנחמתי מאחר אורי", ואומרים כנסת ישראל 

"שוש אשיש בה' תגל  עצמו הרי מעתה מהקב"ה
 וגו'.נפשי באלקי" 

 )סדר ופירושי התפילות לרבנו דוד אבודרהם (אבודרהם 

עסוקים בהבלי ר ראשם ורובם שאבני אדם ישנם 
תפילתם עת ואינם קובעים עיתים לתורה וב ,עולם

לבם בל גם בשאר מצוות ו ,נעותבקושי שפתותיהם 
 םאת בניהם הם מייסריאבל  ם ליראה ולאהבה,עמ

 ,להירק יעסקו בתורה ותפ דשלא לבטל רגע אח
בעוד שהוא אינו עוסק בהם איך כי  ל לבעואינו שם 

דבריו. ובזה מבאר ה'תפארת  תבניו יקבלו א
ֶמר ְל ָּׁש ַרק ִה שלמה' בדרך צחות את הפסוק: 

ֶאת  אתהּוְׁשמֹר ַנְפְׁש ְמֹאד ֶּפן  ִּתְׁשַּכח
 ְוהֹוַדְעָּתם אבל  ,וגו'ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָראּו ֵעיֶני

ְוִלְבֵני ָבֶני לדרוש מהם שיזכרו את ה'  ְלָבֶני
ֲאֶׁשר לא זו הדרך ישכון אור רק ללכת בדרכיו, 

ִיְלְמדּון ְלִיְרָאה אִֹתי ָּכל ַהָּיִמים ֲאֶׁשר ֵהם ַחִּיים 
 ,למדו ליראהיעצמם ב םהשקודם  ָהֲאָדָמהַעל 
 .ןְוֶאת ְּבֵניֶהם ְיַלֵּמדּו ךכר ואח

 מ

פעם שבת הרה"ק רבי נתן דוד משידלאווצא בעיר 
חענטשין, היה זה בשבת שאחר הפסח הנקרא 

. אמר הרבי תורה על הענין 'שבת געלע מצות'
, היה שם אחד שלא היה 'געלע מצות'שנקרא 

מחסידיו ולעג על דבריו ואמר וכי בשביל שקורין 
אפשר לדרוש על  'געלע מצות'אידיש  לזה בלשון

זה. נענה הרבי ואמר: תדעו שהתפילין של יהודי זה 
פסולות הן. הלך הלה לבדוק את תפיליו ואכן נמצא 

, מרוח הקודש של רבםהתפעלו החסידים  .בו פסול
נענה רבי נתן דוד ואמר כי אין כאן רוח הקודש, אלא 

בלשונות שאינם לשון  כיון שלגלג על שדורשין
ְוָהיּו מהפסוק  ו חז"להקודש, אמרתי הרי דרש

שפת ב "פת"כתפי שתים שפת ב "טט" ְלֹטָטפֹת
פרשיות שצריך ארבע אפריקי שתים, מכאן לומדים 

אלו, זלזל בדרשות מאחר שאדם זה תפילין, וב
 התפילין שלו פסולים.מסתבר ש



 

 

  םִּנְסָּתִרי"י ַּב ֲאִר 
 ִּכְתֵבי ָהֲאִריַז"ל ת ַוֲהָפַצ ִהְׁשַּתְלְׁשלּות ִּגּלּוי 

 םַהְּגנּוִזית ָהאֹוָצרֹו
ם ֵה י ּכִ ר ּו, ָסַב "ַמֲהְרח ֶׁשָּכַתבא ַּבְתָר  ַהַּמֲהדּוָרהת ֶא 

ת ִּבְׁשנַ  2תִּבְצַפ ם ַהַחִּיית ְּבֵבים אֹוָת ז ְוָגנַ , 1יִמֵּד ם ֲעמּוִקי
 ק. ְלַדֶּמֶׂש  ֲעִקיָרתֹום ֶטֶר שנ"ה 

ַא ְרצֹון ַהּבֹוֵרא א ֵכן ָהְיָתה, ִמן ַהָּׁשַמִים ָרצּו 
ְוִנְתַּגְלֵּגל ַהָּדָבר  ,ֶׁשִחּדּוִׁשים ֵאּלּו ֵּכן ִיְתַּפְרְסמּו

ל ֶׁש  ָקְדׁשֹוד יָ ב ְּכָת ם ֶצ ֶׁשָהאֹוָצרֹות ַהְּיָקִרים ֵמֶע 
ֵדי ַהְּמֻקָּבל ַרִּבי ַאְבָרָהם ל יְ ִנְתַּגּלּו ַע , ּו ֶׁשִּנְגְנזּו"ַמֲהְרח

ת ֶא ר ְלָתֵא ר ְלמֹוָת  .4"חשעת ִּבְׁשנַ  3זצוק"ל ֲאזּוַלאי
י ַהְּגדֹוָלה ַעל ָהאֹור ַהָּגדֹול ֶׁשִּנְתַּגָּלה, ֶׁשֲהֵר  הְמָח ִּׂש ַה 

ֲעַדִין ָהיּו  'ְׁשָעִרים ְּׁשמֹוָנה'ַעד ָאז ַה 
ה ָהיָ א ְו, ּו"ַמֲהְרחי ִּביֵד ם ְספּוִני

ַּת"ר 'ְּבָיָדם ַרק ַהְּדרּוִׁשים ֶׁשל ַה 
 .5'םְנָיִרי

ם ַאְבָרָה י ַרִּב ר ֶהֱעִביר יֹוֵת ר ְמֻאָח 
ל ַהְּמֻקָּב י ִליֵד ם ַהְּכָתִבית ֶא י ֲאזּוַלא

 ַּתְלִמידֹו 6ח זצוק"לֶצַמ ב ַיֲעקֹי ַרִּב 
ל ְּככָ ל, ִויָטאל ְׁשמּוֵא י ַרִּב ל ֶׁש 

ם ִסּדּוָר ת ֶא ם ְלַהְׁשִליי ְּכֵד ה ַהִּנְרֶא 
ֻרָּבם ְּדרּוִׁשים  ָהיּום ֵה י ּכִ י, ָּכָראּו

, ְמֻפָּזִרים ְוָהיּו ֲחֵסִרים ָּבֶהם ַּדִּפים
ְוַגם ֵחֶלק ֵמַהַּדִּפים ָהיּו ְקרּוִעים 

 . ּוְמֻטְׁשָטִׁשים ֵמרֹב ַהָּׁשִנים

                                                      
 ם'.ַחִּייץ ֵע  ֶּדֶרר 'ְלֵספֶ  ָּפאִּפיְרׂשר ֵמִאיי ַרִּב ת ַהְקָּדַמ  1
ם' ַחִּיית אֹוְצרֹור 'ְלֵספֶ  ְּבַהְקָּדָמתֹוח ֶצַמ ב ַיֲעקֹי ַרִּב ב ּכֹוֵת ן ּכֵ  2

(נדפס מכתב יד במהדורת 'אוצרות חיים השלם' תשנ"ה, 
 שיצא לאור על ידי ישיבת 'אהבת שלום'). 

ה ָהיָ ). ְזַקן ְזֵקנֹו ֶׁשל ַהִחיָד"א( 'ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם' רֵסֶפ ר ְמַחּבֵ ַּבַעל 3
 ל.ְׁשמּוֵא י ַרִּב  ּוְבנֹו ּו"ַמֲהְרחל ֶׁש  ַּתְלִמידֹו

 ת ה'שפ.ְׁשנַ ר ֶׁשִּנְפַט  ּו"ַמֲהְרחת ְּפִטיַר ם ֶטֶר ם יָׁשנִ י ְׁשֵּת  4
5 ל ַע ה' ַהַחָּמ ר אֹו' ְלִסְפרֹוה ַּבַהְקָּדָמ ם ַאְבָרהָ י ַרִּב ב ּכֹוֵת  ְוָכ

לַ "ר: ַהּזַֹה  מ¿ ח∆ ‡וּ י ָעַל ˙ ‰' ּוב¿ ָי„ƒ  ּבָ ר≈ ב רו… י ל¿ פ¿ ƒב ָ‰ַר י ס ƒ̃ ל… י ָ‰‡¡
חּכ¿  ר ּו"ַמֲ‰ר¿ ר ָּברּון ּוִמָּכאם, ַהַחִּיית ְּבִבְרּכַ  ְמָבְרֵכהּוא הּון ָּכא( ו… "נ≈

∆) ּו"ַמֲהְרחי ְּבַחֵּיד עֹוְּבָידֹוָהיּור ְּכָבם ֶׁשַהְּכָתִביר ַהָּדָב  ׁ̆ ּב≈ר ֲ‡ ƒ̃ ל
ָ‰ַר  ƒ̃ ב מ≈ ל… ָח ב ָ‰ַר י ָ‰‡¡ ¿̂ ƒי ˜ ƒַנּז ּכ¿ ¿ ׁ̆ ‰≈ "‰ֈ זל‰ "י)ָהֲאִר (י ַ‡ ם ו¿

י ƒ̃ חּו ים מ¿ ƒ ׁ̆ ָט ¿ ׁ̆ ֻט ים ּומ¿ ƒר ֻפּזָ ּב≈ם ּומ¿ ַ‰ר¿ מו…‰ ּב¿ ˜ו… ˙". מ¿
 ר.ַהּזַֹה ל ַע  ְּבֵבאּורֹו ִהְׁשַּתֵּמׁש ֵאּלּום ּוִבְּכָתִבי

ם ָׁשִניה ַּכָּמ קַס ָע ם ָׁש "ח שעת ִּבְׁשַנת ִלְצַפא ָּב ח ֶצַמ ב ַיֲעקֹי ַרִּב 6

ל, ִויָטאל ְׁשמּוֵא י ַרִּב ל ֵאֶצ ֶצַמח ֶׁשָּלַמד ַרִּבי ַיֲעקֹב 
"ל, ָהֲאִריזַ ל ֶׁש  ְּבַדְרּכֹוה ַהַּקָּבלָ ת ּתֹוַר ת ֶא  ִמֶּמּנּול ְוִקֵּב 

ז ָא  ֶׁשָהיּו 'ה ְׁשָעִריםנָ ֹומְּׁש 'ַה  ִמּתֹו ְלַלְּמדֹול הֹוִאיף ְוַא 
ח ָׂשַמ , ְּבָכל זֹאת רָלאֹו ָיְצאּוא ְו ָידֹות ַּתַח ן ֲעַדיִ 

ִּבְכָתִבים ֵאּלּו ֶׁשִּנְמְצאּו ד ְמֹאד ַע ה ְּגדֹולָ ה ִׂשְמָח 
 'ִּכְתֵבי ַהַּמֲהדּוָרה ַּבְתָרא'ַהְּמֻכִּנים ה ֵהָּמ א ֲה ,הִּבְגִניזָ 

 חֶֹמר ַרב םָּבֶה ה ָהיָ  ְּבֵאּלּוי ּכִ  .)'"בַהמי ִּכְתֵב ר 'ְּבִקּצּו אֹו(
ם ּוְברּוִרים ְמֻסָּדִרי םָּבֶה  ָהיּום ְּדָבִריה ְוַהְרֵּב , ֵעֶרר ִויַק 

ַעד ר, יֹוֵת ה ַהְרֵּב  ַּגם ַהְרֵּבה ְּדרּוִׁשים ֶׁשֹּלא ָהיּו ְּבָיָדם
 ְלִסְפרֹוה ְּבַהְקָּדָמ (ב ַיֲעקֹ י ַרִּב ב ּכֹוֵת ן ְוכֵ  .םָּבֶה  ִנְמְצאּו ָאז

ּנ≈ ": ה')ְּבָרָמ ל קֹו' ƒ‰ סו… ‰ ו¿ נָ ף ּב¿ ָ נָ ‰ ׁ̆ ו… ׁ̆ ‡ ƒר‰ָ ‰ ƒ̇ ‡ ּבָ ∆ ‰ ּפ… י ׁ̆
ל∆  ¿ ׁ̆ רּו ‡וּ "‡, ˙ובבם י¿ ָי„ƒ  ּבָ ּמָ י ל¿ י ‰ּכַ ƒ ׁ̆ רּו ים ּ„¿ ƒ ׁ̆ ם ֲחָ„

 ∆ ׁ̆ ּב≈ ר ֲ‡ ‰∆ ‰ ַ‰ר¿ ינָ ם מ≈ וּ ם ‡≈ ׁ̆ פ∆ ם ּב¿  ֶׁשָהיּום ֵמַהְּסָפִרי(ר ס≈

ּלוּ , ם)ְנָיִרי"ר ֵמַהת ֶׁשֶּנֶעְתקּוז ָא ם ְּבָיָד  ƒפ‡ֲ  ָ̇ ‡ו… יַ ם ּב¿ ּב¿ ∆ נו… „ ׁ̆  ּב¿
 ∆ יל ׁ̆ ƒי ָ‰ַרב ַרּב ƒיָט‡ם ַחּי ƒם)ְׁשָעִריה ַהְּׁשמֹונָ -(ל ו , ≈‰ ם ו¿

י ƒ ׁ̆ רּו ים ּ„¿ ƒ̃ ‡… ם ֲעמּו ּנ≈ „. מ¿ ƒ‰ ב ָ‰ַר ‰ ו¿
 ƒיי ַרּב ƒם ָׂ̆ ם ַחּי ָ̇ יזָ ם ‡… ƒנ ¿‚ ƒּב ‰

י ƒבּור ¿̃"ֈם 
י ַחְכֵמ ם ִע ב ַרִּבי ַיֲעקֹב ֶצַמח ָיַׁש 

 ְוֶהְעִּתיק ֶאת ַהְּכָתִבים ִמְדָרׁשֹות ֵּבי
ַּבְּמקֹומֹות ן, ָנכֹול ֶא ם ְלַסְּדָר 

ַהְּמחּוִקים ִהְׁשִלים ְּכִפי וְ ַהֲחֵסִרים 
"ר ַּת 'אֹו ַעל ִּפי ִּכְתֵבי ַה , ֲהָבָנתֹו
ר ְוִסֵּד  ִמְּכָתִבים ֵאּלּו ָעַר'. ְנָיִרים
, 8: 'ְקִהַּלת ַיֲעקֹב'7ְסָפִריםה ַאְרָּבָע 

'עַֹלת ָּתִמיד', 'ָאָדם ָיָׁשר', 'אֹוְצרֹות 
ס ֶׁשִּנְדַּפ ף נֹוָס ר ֵסֶפ  .9ַחִּיים'

, 'זַֹהר ָהָרִקיַע'א: הּו ֵאּלּום ְּכָתִביִמ 
 .10ַהָּקדֹוׁשר ַהּזַֹה ל ַע ר ֵּבאּו

ל ֵאֶצ ד ְוַלֵּמ ק ְלַדֶּמֶׂש ר ָעַב  ָּכר ַאַח ר, ְוַהִּנְסָּת ה ַהִּנְגלֶ ת ְּבתֹוַר 
ת ֶא ל ִקֵּב ם ְוֵׁש , ִעיר ַהֹּקֶדׁשם ִלירּוָׁשַליִ ה ָעלָ ם ָּׁש ִמ , ּו"ַמֲהְרׁש
 י.ֲאזּוַלאם ַאְבָרהָ י ַרִּב ד ִמּיַ ם ַהְּכָתִבי

י ְּפנֵ ה: ֶעְליֹונָ ה ֶׁשְּבֶמְרָּכבָ ת ַחּיֹוה ַאְרָּבָע ד ְּכֶנגֶ ה ִלְכאֹוָר ם ֶׁשֵה  7
לל ם. (כן מוכיח הגר"י הָאָד י ּוְפנֵ ר, ׁשֹוי ְּפנֵ ר, ֶנֶׁש י ְּפנֵ ה, ַאְריֵ 

 שליט"א מכת"י מהר"י צמח).
 ֶׁשּבֹום ֵׁש ל ַע  ָּכא ְוִנְקָר ם'. ַחִּיית אֹוְצרֹור 'ִמֵּסֶפ י ֵׁשנִ ק ֵחלֶ א הּו 8

ל ֶא ד ֶאָח ם ְוִסְּדָר  םִהְקִהילָ  בַיֲעקֹ י ְוַרּבִ ם, ְמֻפָּזִרים ִמַּדִּפי ִנְלְקטּו
 .דֶאָח 

ת אֹוְצרֹו' ְקָראּוהּון ְוָלכֵ ס. ִנְדּפַ  ְוָכ ִּבְׁשֵלמּותֹוא ִנְמצָ ה זֶ ר ֵסֶפ  9
ֶׁשִּנְמְצאּול ַע ל. ב' ִויָטאם ַחִּייי ַרִּב ְמַחְּברֹום ֵׁש ל ַע ם' א' ַחִּיי

 ת (ר"י צמח בהקדמתו).ִּבְצפַ ם ַחִּייהַ ת ְּבֵבי תאֹוָצרֹוָה 
ת ֶא ק ַר ר ַמְזִּכים' ַחִּייץ ֵע ֶדֶר'ְלָּפאִּפיְרׂשמ"רת ְּבַהְקָּדַמ10

ת אֹוְצרֹו'לְ ה ַּבַהְקָּדָמ ח ֶצַמ "י ָהִר  ַא"ל, ַהּנַ ם ַהְּסָפִרית ַאְרַּבַע 
'.ָהָרִקיַע ר זַֹה ם 'ּוָבֶה ם, ְסָפִריה ָּׁש ֲחִמ ר ַמְזִּכין ּכֵ ם' ַחִּיי
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  נפלאיםים ליקוט
 ואתחנןפרשת 

 
 "ואתחנן אל ה' בעת ההיא" (ג, כג)

 למדנו. התפלל זמן באיזה פירש ולא הכתוב סתם -״בעת ההיא״ 
 יאמר ואל, לה׳ להתפלל ומזומן מוכן להיות תמיד צריך שאדם

 ובכל עת בכל אלא, להתפלל סבלנות או פנאי לו אין שעכשיו
  .ויתפלל יעמוד מקום

 (ר' נפתלי מרופשיץ)
 

"לא תוסיפו על הדבר אשר אנכי מצווה אתכם 
 ולא תגרעו ממנו" (ד, ב)

מבארים חז"ל: תרי"ג המצוות יוצרות ביחד שלמות בנפשו וגופו 
של האדם. רמ"ח מצוות עשה כנגד רמ"ח איברים שיש באדם. 
לעומתם שס"ה מצוות לא תעשה כנגד שס"ה גידים שבאדם. 
כאשר משלים האדם את כל המצוות נשלם גופו ונשלמת נפשו. 

 שלם.  כל סטייה קטנה יכולה לאבד את האיזון והאדם לא יהיה
משל למה הדבר דומה: לאדם שיש לו שעון ענק ובא חברו הטוב 

חלקים  500-ורואה אותו מפרק את השעון לחלקים, ויותר מ
מונחים לפניו. הוא מבקש ממנו בורג אחד והחבר מסרב. 
"מדוע"? מתפלא החבר, "וכי אינך אוהב אותי, איזה מין חבר 

ים שאתה רואה אתה"? והנה משיב בעל השעון: "תבין, כל החלק
מרכיבים שעון אחד גדול. אם אתן לך, ולו רק את החלק הקטן 

 ביותר, כל השעון לא יהיה שווה". 
כך הוא הנמשל: אם אדם לוקח/גורע מצווה אחת או מוסיף 
מצווה אחת, השעון=נפשו וגופו לא יתפקדו, ולא יגיעו לשלמות 

 הנדרשת. 
 למות. רק בקיום המצוות בצורה מדויקת ניתן להגיע לש

 

כי מי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו... "
 בכל קראנו אליו" (ד, ז)

כשאדם עומד בנישואי בנו  -הנה מדרך העולם בהגיע עת דודים 
הראשון ואין הפרוטה מצויה בכיסו הרי הוא פונה לקרובו 'בעל 
מאה' והלה עוזרו וסומך את ידיו, בהגיעו לנישואי השני הרי הוא 

מאותו קרוב, על כן הוא הולך לקרוב מתבייש לחזור ולבקש 
אחר, בשלישי הוא כבר מחפש מכר שלישי, וכן על זה הדרך, לזה 

ם אליו... בכל אמרה תורה 'כי מי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובי
לשון רבים, כי כביכול אינו רק  'קרובים' קראנו אליו', ונקט

'קרוב' אחד שאפשר לבקש מאתו פעם אחת ותו לא, אלא יש כ
, קראנו אליו יעננו ביום קראנוידנו לשוב ולבקשו שוב ושוב בכל ב

  .וכל המרבה הרי זה משובח
  (באר הפרשה)

 

כי מי גוי גדול אשר "
לו אלוקים קרובים 
אליו... בכל קראנו 

 אליו" (ד, ז)

מנהגו של עולם, כאשר נבקש נדבה מעשיר המשופע בנכסים 
וממון לרוב, אף אם גדלה עניותו של המבקש עד מאד יתן לו 

ולכל  ,העשיר סך מאה $ ואחר תחנוני העני יוסיף לו עוד מאה
 .יםלרוהיותר עד כאלף ד

הבה נתבונן, הרי עשיר זה שומר תורה ומצוות הוא, והינו מכיר 
לא יפתח את ידו להעניק לעני כפי  בערכה של צדקה, מדוע

יכלתו, באלפי אלפים דינרי זהב וכסף. אלא, כי עשיר זה מחשב 
בלבו לא עלי המלאכה לגמור, הרי יש עוד עשירים בעולמו של 

 יתנו גם הם, ומהם וממני יחדיו תצמח ישועתו...  -הקב׳׳ה 
אך ברור, שאם ימצא עשיר הלז את העני כשהוא ביער 

ם עבורו כופר נפש, והינו נמצא בסכנת נפשות והשודדים דורשי
ממש, וודאי שתיכף ומיד יוציא העשיר את כל הסכום וישלם 

אם הוא מהיראים את דבר ה', ומדוע, כי עתה יודע  -עבורו 
 , ועיני העני נשואות אליו בלבד. העשיר שאין הדבר תלוי אלא בו

 ך הוא המידה כביכול גם בהנהגת הבורא ית׳׳ש, שאם יצפהכ
האדם בכל ליבו ונפשו רק לישועת השם כי תבוא הרי מובטח 

 (באר הפרשה) הוא שיעזרוהו מן השמים.
 

"'כי מי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו... 
 בכל קראנו אליו" (ד, ז)

מנהגו של עולם, כאשר נבקש נדבה מעשיר המשופע בנכסים 
יתן לו וממון לרוב, אף אם גדלה עניותו של המבקש עד מאד 

ולכל היותר  ,100ואחר תחנוני העני יוסיף לו עוד  100$העשיר סך 
 .1000$-כעד 

הבה נתבונן, הרי עשיר זה שומר תורה ומצוות הוא, והינו מכיר 
בערכה של צדקה, מדוע לא יפתח את ידו להעניק לעני כפי 
יכלתו, באלפי אלפים דינרי זהב וכסף. אלא, כי עשיר זה מחשב 

לי המלאכה לגמור, הרי יש עוד עשירים בעולמו של בלבו לא ע
 יתנו גם הם, ומהם וממני יחדיו תצמח ישועתו...  -הקב׳׳ה 

אך ברור, שאם ימצא עשיר הלז את העני כשהוא ביער 
והשודדים דורשים עבורו כופר נפש, והינו נמצא בסכנת נפשות 
ממש, וודאי שתיכף ומיד יוציא העשיר את כל הסכום וישלם 

אם הוא מהיראים את דבר ה', ומדוע, כי עתה יודע  - עבורו
העשיר שאין הדבר תלוי אלא בו, ועיני העני נשואות אליו בלבד. 
וכך הוא המידה כביכול גם בהנהגת הבורא ית׳׳ש, שאם יצפה 
האדם בכל ליבו ונפשו רק לישועת השם כי תבוא הרי מובטח 

 (באר הפרשה) .בכל משאלות לבו הוא שיעזרוהו מן השמים
 

 היום והשבת אל לבבך, (ד, לט)"וידעת 
ן ויים הקדוש, לאיזה יום מיוחד נתכושואל רבינו האור הח

 הפסוק, שיש בכוחו להשיב לבו של אדם לאבינו שבשמים???  
 ח הק'"אוההומפרש 

שבמילים 'וידעת היום' 
נכללים כמה אופני התבוננות, 
המועילים להתגבר ולהכניע 
את היצר הרע. להלן חלק 

 מהם:

 לעי"נ 
 בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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  נפלאיםים ליקוט
 ואתחנןפרשת 

 
 שיזכור מה יהא בסופו. –מיתה' 'יום ה

שה' יתברך עתיד לשחוט את היצר  -'יום הדין הגדול והנורא' 
 הרע לעיני כל ישראל, ויכנע השטן לפניהם.

שיתבונן בגודל הבושה והכלימה שתהיה לו ביום  -'יום הדין' 
הדין, מה יעשה 'כי יקום אל וכי יפקוד מה ישיבנו, ומה תגדל 

 .יונים ותחתונים'חרפתו לפני קהל ועדה על
השמש נקרא 'יום', והיא אדומה כי היא עוברת על פתחה של 
גיהנום, וצריך להתבונן בשמש, מדוע היא אדומה בבוקר, ולידע 

 שיש עונש לעוברי רצונו.
מידת הקדושה נקראת 'יום', ומידת הטומאה נקראת 'לילה', 
ויתבונן האדם במעלות הקדושה, ובזה האדם מעצמו ומרצונו, 

 את לבבו לדרך הנכון.יטה 
שצריך האדם לעשות בכל יום 'חשבון נפש' איך עבר עליו אותו 
היום, ועל ידי כן ירגיש האדם במעשיו הרעים שהוא מורגל בהם, 

 ויתעורר להימנע מהם.
 שיזכור 'יום מתן תורה', ושכל העולם נברא בעבור התורה.

כדכתיב 'כי  -שיזכור סגולת וקדושת השבת שנקראת 'היום' 
שבת היום' שבאמצעות שמירתו את השבת, יכול לתקן כל מה 

 שפגם, כי שקולה שבת כנגד כל התורה כולה.
 

 " (ה, טו)...כאשר צוך את אמך"כבד את אביך ו
 .וברש״י כאשר צוך במרה

 ?לשם מה הדגישה התורה כאשר צוך במרה
כתב הכתב סופר שיש ליישב כי ישנם אנשים החושבים שכל 

הוא כעין הכרת הטוב על שדאגו בשבילו  מצות כבוד אב ואם
לכן באה התורה לומר הרי במרה לא היה  ...בילדותו והשיאו אותו

והבגדים  ,לכל אחדמן השמים מן ירד הרי כי  ,צריך להגיע להוריו
 ובכל זאת צותה התורה על כבוד אב ,והענן כבסם ,גדלו עמם

ה' הוא  כיו אח״כ בכל זמן ובכל אופן מצוה זכן יקיים גם , ואם
 המצווה.

 

"מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי 
 ולשמור את כל מצוותי כל הימים" (ה, כה)

כתב הרמב״ן (ד״ה מי יתן) דלכאורה קשה היאך שייך לומר מי 
יתן גבי הקב״ה שהוא כל יכול, היתכן שהוא מבקש ואומר הלוואי 

ה שה ועושה ויעששכך יהיה, הלא בידו כח וגבורה, והוא לבדו ע
 ?את כל המעשים

אלא מאחר שאמרו חז״ל 'הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים' 
(ברכות לג:), נמצא שכביכול דבר זה אינו ביד ה' אלא הוא מסור 
בידינו, לכך מתחנן כביכול אלינו ישראל עם קרובו שנמלא את 

  לבבינו ליראה את שמו.
 (באר הפרשה)

 

"שובו לכם לאהליכם ואתה פה עמוד עמדי" 
 )כח-זכ(ה, 

שני הפסוקים קשורים זה בזה וכך אמר הקב״ה למשה לך אמור 
להם לישראל שני דברים, א. שובו לכם לאהליכם, ב. אמור להם 
ואתה עמוד עמדי, שאפילו שאתם פונים כל אחד לאהלו, אבל 
תזכרו גם אז כשאתם עסוקים בצרכיכם, שאתם עומדים לפני 

ה״, כל אחד מכם כמו שכתוב ״שויתי ה' לנגדי תמיד״, וזה ״ואת
 יעמוד עמדי, כמו שכתוב ״בכל דרכיך דעהו״.

 )(אהבת שלום
 

"ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך 
והיו הדברים האלה אשר אנכי  ובכל מאדך

 )ו-" (ו, המצוך היום על לבבך
מקשה רבינו האור החיים הקדוש, הרי אהבה, זהו דבר שבא 
בהרגשת הלב, ואי אפשר להכריח אדם שיאהב דבר מסויים, אם 
כן איך התורה אומרת ואהבת את ה', הרי אי אפשר לכפות את 

 הלב לאהוב דבר שאינו חושק בו מצד עצמו???
ומתרץ רבינו הקדוש, שנתן הכתוב דרך כיצד ניתן להגיע אל 

שם יתברך, 'והיו הדברים האלה על לבבך', שיתמיד אהבת ה
לשים על לבבו, את דברים המעוררים את האדם, לאהבת ה', 

 ומתוך כך יולד בלבו חשק ותאוה לאהבת ה'.
 ולכן ציוותה התורה לאהוב את ה'.
 וביאורם של דברים בשני אופנים:

א. שבאמת יש בטבע כל איש ישראל אהבה לה' בכל לבבו 
זה נטמן בעומק הלב, ועל ידי שמשים האדם על ונפשו, ורק ש

לבו תמיד ומשתוקק לבוא לאהבת בוראו, נגלה לו רוח הקדושה 
 אשר בקרבו.

ב. שהנהגת השם יתברך עם ברואיו היא באופן של מידה כנגד 
מידה, וכאשר אדם משתוקק ומתגעגע לבוא לאהבת ה', השם 

לבבו יתברך פורע ומשלם לו מידה במידה, וגם ה' הופך את 
 לאהוב את החושק בו.

 

 "כי אתם המעט מכל העמים" (ז, ז)
אמר הרה"ק הרבי רבי בונם זי"ע דלכן נקראים בני ישראל 

כי הם כמו האות יו"ד, שהיא הקטנה מכל האותיות,  ,יהודים
ונשתנית משאר האותיות, כי בכל האותיות אפשר להמשיכם 

"ד שאי הן באורך הן ברוחב, פרט לאות יו צון הכותבולהגדילם כר
ואם  ,כי אם ימשיכוה למטה תיהפך לוא"ו ,אפשר להאריכה

כי אתם  –"ת או רי"ש, וכמו כן עם בני ישראל לצדדין תיעשה דל
וסבורים שאינם עושים  ,שממעטים עצמם ,המעט מכל העמים

ה לא באורך ולא ברוחב, ואינם כי אם נקוד -מעצמם מאומה 
' בהם, לכן חשק ובחר ה ,ע מהבורא יתב"שקטנה המקבלים שפ

.. כמו .ומי שאינו מחזיק עצמו כן יצא מכלל 'יהודי' כביכול
 "ד.ינה נחשבת לאות יושבכתיבה א
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  נפלאיםסיפורים 
 ואתחנן פרשת

 
 "ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר" (ג, כג)

פעם שאלו את הרה"ק בעל ה"דברי חיים" מצאנז זיע"א: מה 
 עושה רבנו לפני התפילה? 

ענה להם: לפני התפילה אני מתפלל שבשעת התפילה, אתפלל, 
בעת  –מה התחננתי  –כמו שאמר משה רבנו ע"ה "ואתחנן אל ה' 

ההיא לאמר", יהי רצון שתהא אמירתי אמירה לשעה שאני עומד 
 להתפלל. 

 

ה אתכם"  "לא תוסיפו על הדבר אשר אנכי מצו
 (ד, ב)

 ולהתעלות?  מדוע לא לתת לאדם אפשרות להוסיף במצוות
משל מליצי מספר על בחור צעיר שנסע לחו"ל ושלח לאמו 

טיפות  2הזקנה תרופת פלאים מיוחדת ואמר לה: "כל יום תשתי 
 בעוד שנה אני חוזר". ו... מיום ליוםותהיי צעירה 

האמא התלהבה, פעלה לפי ההוראות, וציפתה בכיליון עיניים 
 לבן שישוב. 

בית הנתיבות ורואה את אימא כשהגיע זמן הנחיתה הוא יוצא מ
 , ומחזיקה תינוק ביד. 30שלו, והנה נראית היא צעירה כבת 

 הוא מתלהב ואומר לה: "אימא, נראה שהתרופה פעלה כראוי..."
הבן בתמימות: "ומי זה התינוק שבידך"? השיבה אותה ואז שואל 

 האם: "אההה... זה אחיך הגדול, הוא שתה את כל הבקבוק". 
יחה, אבל נדמיין לעצמנו אדם שקיבל תרופה כמובן שזו בד

מהרופא והוא לא קורא את ההוראות, אלא שותה את כל 
התרופה בפעם אחת, איזה נזק הוא גורם לעצמו?!... עליו, לצרוך 

 כמה שצריך. 
ר' יהונתן אייבשיץ: כן הוא במצוות ה'. יש לקחת בדיוק מבאר 

 , לא להוסיף ולא לגרוע.ת הנדרשתאת הכמו
  

תוסיפו על הדבר אשר אנכי מצוה אתכם "לא 
 ולא תגרעו ממנו" (ד, ב)

בדרך משל, שר האוצר באחד ממדינות המלך, פשפש ובדק 
בספרי החשבונות וגילה שבקופה היו כמה רובלים יותר מכפי 
שהעלה בחשבונותיו. מיהר השר אל המלך ובישר לו בשמחה כי 

להפתעתו, באמתחתו יש כמה רובלים יותר מכפי האמור להיות. 
 תיכף ומיד הורה המלך להעבירו מתפקידו ולמנות אחר תחתיו. 

תמה השר: הרי לא חיסרתי מאומה, יש בקופה ממון נוסף, ואם 
כן אדרבה, על המלך להודות לי ולשבח אותי על כך שיש בידי 

 כמה רובלים יתרים לטובת הממלכה?
השיבו: שר האוצר נאמן הוא זה שרשימות חשבונותיו תואמות 
במדויק לסכום שבקופה, לא פחות ולא יותר. כל חריגה מעידה 

כי התפקיד לא נעשה נאמנה. 
כשם שעתה נמצא סכום 
יתר, מחר עלול להימצא 

 סכום חסר. 
והנמשל, נאמר בפסוק: "לא 
תוסיפו על הדבר אשר אנכי 

. ההסבר לאיסור "לא תוסיפו" מצוה אתכם ולא תגרעו ממנו"
ולחומרתו הגדולה עד שהשוותה אותו התורה ל"לא תגרעו", הוא 
שאדם המוסיף במצוה באומרו שניתן להוסיף על כוונת ד', ואין 
צורך ח"ו לדייק בקיום ציווי ד', עלול בעת שתגיע לידו מצוה 
אחרת, לעשות תחבולות ולומר כי מותר גם לחסר מהמצוה. לכן 

תורה: "לא תוסיפו על הדבר", זאת מחשש פן תוספת הזהירה ה
 זו תגרום בסופו של דבר ל"ולא תגרעו ממנו". 

 

ור "כי כל האיש אשר הלך אחר בעל פע
 )גהשמידו ה' אלוקיך מקרבך" (ד, 

עם -העיר רבתי בשנת תקפ"ז האפילו עננים כבדים על שמי
פרעשבורג, כאשר נתלקטו ריקים ופוחזים, ובעצה אחת עם 

רץ הידוע סיטרא אחרא מאראד, החליטו להקים בית חינוך הפו
לצעירי הצאן, ובו ישקו את הצאן בחכמות חיצוניות עם מעט 
תורה. ומעשה שטן הצליח, ועלה בידם זממם. הגדילו והתעיבו 
עלילה פורקי העול ועשו להם סעודת מרעים ביום צומא רבא 

 דתשעה באב. והעיר פרעשבורג  נבוכה.
ינו החת"ס את זרוע עוזו, ודרוש דרש משה בשבת או אז הניף רב

פרשת ואתחנן, וקרא בקול גדול את המקרא הזה: "כי כל האיש 
 אשר הלך אחר בעל פעור, השמידו ה' אלוקיך מקרבך'.

ואכן, שמע ה' בקול עבדו נאמן ביתו, וכל בני חבורת הרשעים לא 
 השלימו שנתם, ויאבדו מקרב ישראל. 

 רות החת"ס)("ספרא דמלכא" אוצר אמ
 

 "ושמרתם ועשיתם" (ד, ו)
הצורך בעשייה. אין מספיק לבוא לשיעור לשמוע וליהנות 
מפרפראותיו של הרב הדרשן, יש הרבה ששומעים, אבל 

 רחוקים הם מההלכה למעשה כמטחווי קשת... 
זה הלימוד,  -"ושמרתם ועשיתם" פירש רש"י: ושמרתם

 ייה. כמשמעו, לא די בשמיעה יש צורך בעש -ועשיתם
משל למה דומים אלו המשאירים את דברי הרב כרעיון בלבד? 

לאדם ערירי שהתגורר בגפו, והיה מכין מידי יום את ארוחתו. 
יום אחד התאווה לדגים. פנה לחנות וקנה דג. שאל את המוכר: 
"איך מכינים את הדג לאכילה"? המוכר רשם לו את מתכון 

תהליך הטיבול  כיצד מולחים, האיך מדיחים, וכל -ההכנה 
והבישול. שמח האיש, קיפל את הדף והניחו בכיסו. נטל את 

 כך חשב.  -השקית עם הדג ופנה לביתו, "היום יאכל דגים!" 
כשהגיע לביתו, הניח את השקית על השולחן, ופנה להכין את 
התבלינים והכלים. בינתיים בשקט הגיח חתול מחלון המטבח 
וחטף את השקית עם הדג. לשמע הרעש הסתובב האיש וראה 
את החתול בורח כשהדג נעוץ בין שיניו. צחק לעברו ואמר: "מה 

 ,חביבי היקריועיל לך הדג? 
 ...המתכון אצלי בכיס"

כן הוא הנמשל: מה יועיל 
עדם לשמוע פרפראות ב

ומשלים יפים אם אין הוא 
מוביל את עצמו לעשייה 

 לעי"נ 
 בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 



 

 ~2 ~ 
  

  נפלאיםסיפורים 
 ואתחנן פרשת

 
והתקדמות בדרך ה'? טעמי המצוות הם כמתכון, כתבלינים 
 המוסיפים טעם למצוות. אבל העיקר הן המצוות עצמן וקיומן. 

 

 )ח"לא תעשה לך פסל כל תמונה" (ה, 
גיע לבקר בבית המלכות, עם ידוע שהגאון מהר״י אסאד זי״ע ה

משלחת גדולי ישראל, וכשראה את עצמו במראה שהיתה 
בארמון, בפעם הראשונה בחייו, אמר בהתפעלות: "מלאך הגיע 

 לעזור לנו!! תראו בעצמכם!!"...
המהר״י אסאד, לגודל קדושתו, לא הביט בדמותו שלו עצמו אף 
פעם, וכשראה את עצמו בראי, היה בטוח שאיש האלוקים 

  הנורא שניבט מולו, הוא מלאך אלוקים...
 

 )ז"כבד את אביך ואת אמך" (ה, ט
מרן החזון איש זיע"א היה מקפיד בכל יום לבוא לבקר את אמו 
בביתה, ולשוחח עמה, להרנין את לבה, ופעמים שגם היה 
מתעכב אצלה זמן ארוך. וכשבאה היא לבקרו היה קופץ ממטתו 

ל כסא, משוחח איתה לכבודה, ושואל בשלומה ומושיבה ע
בחביבות, וכשהיא קמה לצאת היה מתלוה אליה ומובילה 
לדירתה שהייתה בשפולי ההר. כל ישותו היתה מלאה שמחה, 

 עיניו היו נוצצות אושר, שזכה לקיים כיבוד אם. 
לשוחח עם  קפידוידוע על אחד מגדולי הדור שבכל בוקר וערב, ה

להתעניין בשלומם. ומעורר את  תלמידיו, להקפיד ואמו, אביו ו
לכל הפחות פעם ביום להתקשר להורים, להתעניין בשלומם, 
שזה שמחה גדולה להורים, ובכל שיחת טלפון לאבא ולאמא 

 מקיימים מצות עשה מן התורה של כיבוד אב ואם.
 

 ובלכתך בדרך "ודברת בם בשבתך בביתך
 ובשכבך ובקומך" (ו, ז)

נדק אחד עם אחד מנכבדי לפוס "החתפעם אחת נזדמן רבינו 
עדתו, וראה שאף כי בביתו בפרעשבורג הוא קובע עתים לתורה, 

 הרי בפונדק ובעיר אחרת הוא בטל לגמרי מלימוד התורה.
קרא אותו לחדרו ואמר לו: "ראה כיצד התורה מלמדת את 

הלא אתה קורא קריאת שמע  -הסוחר הנוסע בדרך איך להתנהג 
ם בשבתך בביתך', לאמור, שחייב בכל יום, ושם נאמר: 'ודברת ב

אתה לדבר בדברי תורה בבוקר ובערב ולעתות הפנאי; 'ובלכתך 
בדרך', לאמור, שגם כשאין לך פנאי, ואינך בביתך, צריך אתה 

קודם השכיבה, לאחר שתבוא מן  -ללמוד; 'ובשכבך ובקומך' 
 השוק ובשעת קימה, בטרם תלך לשוק תלמד גם כן".

 ות החת"ס)("ספרא דמלכא" אוצר אמר
 

 "ודברת בם... ובלכתך בדרך" (ו, ז)
בבחורתו היה רבי יצחק אלחנן ספקטור מקובנא שרוי בעניות 
גדולה. הגיעו הדברים לידי כך שבתקופה מסויימת לא היה לו 

ללכת ללמוד  היהכסף אפילו לקנות נעליים לרגליו, לכן לא יכול 
בבית המדרש ונאלץ 

 להישאר בבית.

לבחור בן גילו שהיה בן עשירים ועמד במצוקתו, פנה יום אחד 
להינשא, וביקש ממנו: "ראה נא את מצבי הכספי הירוד, עד 
שאין ביכולתי לרכוש לעצמי זוג נעליים חדשות. הואיל ואתה 
עומד להתחתן בימים הקרובים, מרשה אני לעצמי להניח כי 
קנית לך בגדים חדשים ליום שמחת לבך. אנא בטובך, תן לי את 

שנות שלך, אשר בוודאי כבר לא תזדקק להן אחרי הנעליים הי
 נישואיך, ואז אוכל שוב ללכת ללמוד בבית מדרש".

תלך לעבוד ותרוויח כסף אליו בבוז ואמר: " החתן העשיר הביט
 ודם ותוכל לקנות נעליים בכספך!"-לא תזדקק למתנת בשרו

חלפו שנים, רבי יצחק אלחנן התפרסם בכל אתר ואתר כתלמיד 
וכפוסק הדור. יום אחד הגיע ר' יצחק אלחנן לווילנא  חכם מופלג

יד של אחד מספריו כדי להדפיסו. קהל -כאשר באמתחתו כתב
רב יצא לקראתו וקיבלו בכבוד מלכים. מספרים שהקהל הרב 
שיצא לקראתו מנה כעשרים אלף איש, והדבר השאיר רושם כה 

חר ילנא אסר עליו לשוב ולבוא לשם, מאגדול עד שמושל מחוז ו
שהכבוד שניתן לו, היה גדול מן הכבוד שניתן לצאר בבואו 

 לווילנא, והייתה זו פגיעה בכבוד הצאר.
בין הבאים לחלות את פני הגאון היה גם אותו בן עשירים. הלה 
ידע שר' יצחק אלחנן עומד להדפיס את ספרו ולכבוד הייתה 
נחשבת בעיניו הזכות לממן את הוצאת הספר לאור. ולכן אמר 

ש לאורח הנכבד: "הנני מוכן לקבל על עצמי את כל הוצאות האי
הספר והכריכה ואף את הפצתו". הביט ר' יצחק אלחנן  תהדפס

באיש וזיהה אותו כאותו בן עשירים אשר בזמנו סירב להעניק לו 
 זוג נעליים משומשות, ואמר לו: "איחרת את המועד!"

ע בניגוד בניו של הרב שהיו נוכחים במקום תמהו על אביהם. מדו
לטבעו דחה את העשיר. הסביר להם ר' יצחק אלחנן: "אל 
תתמהו בני, שמעו ואספר לכם: בצעירותי הייתי יתום ועני, הגיע 
חורף קשה, נעלי היו קרועות, והייתי זקוק לזוג נעליים טובות כדי 
ללכת בגשמים ובשלגים. ניגשתי לאדם זה ובקשתי את עזרתו, 

ייתכן שאילו היה לי אז זוג נעלים אך הוא דחני. דעו לכם בני, 
טובות, אולי הייתי מוסיף חיל בתורה, אולי הייתי מגיע להישגים 
גדולים יותר, ואז היה לאותו אדם חלק הגון בתורתי, אולם מאחר 
שלא זכה העשיר לתמוך בנער הקטן, אין הוא ראוי עתה לתמוך 

 (מורשת אבות) הספר".  תבהוצאות הדפס
 

 העמים" (ז, ז)"כי אתם המעט מכל 
החסיד המופלג  ' זי"ע באוזניפעם אמר הרה"ק ה'ישמח ישראל

"ל, באים אלי אנשים רבים לשאול בעצתי, רבי משה בוים זצוק
פיקוח נפש.  ולקבל הדרכות בעניינים מרובים , חלקם אף בעניני

מאין אדע כדת מה לענות להם , וכי מלאכים לוחשים לי באוזני 
את התשובות לשואלים . אלא שבתפילת ערבית הריני מכוון 
ומתחנן בכל לבי לפני הבורא 'ותקננו בעצה טובה מלפניך', בכוח 
תפילה זו יש בידי לייעץ בסייעתא דשמיא ולהשיב לשואלי דבר 

תפילת ערבית בבית המדרש  ה'. ואכן העיד רבי משה על
באלכסנדר שהייתה נערכת בכוונה ובהתעוררות רבתי, ואף 

  (באר הפרשה) כותלי בית המדרש בערו באש התפילה.

 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל
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   ףַהּגּות ירַ ְׁשמִ ב ִחּיּו – ןוֶָאְתַחּנַ ת ָּפָרׁשַ 

 

 

 700 ִּגָּליֹוןד                                                                                                       "בס 

 ח"תשע|  ןָוֶאְתַחּנַ ת ָּפָרׁשַ  
 

 ָנא ִלְׁשֹמר ַעל ְקדּוַּׁשת ַהִּגָּליֹון | ָאסּור ִלְקֹרא ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה

 חיים קניבסקימרן הגאון הרב כאשר הגיע ל
קש את ברכתו להצלחה יאדם שב שליט"א

ערך על עבירת תנועה יבמשפט שעתיד לה
כינה אף , וך אותולברהצדיק רב ישעשה, ס

 ."פושעאותו "
 

חיים מרן הרב בהזדמנות אחרת נשאל 
אודות אברך שהסכים להסיע ברכבו חבר, 

קש ממנו הנהג יכשנכנס החבר לרכב, ב
 לחגור חגורת בטיחות. 

 

בכל  רב החבריס ,"אני לא בנוי לחגורה"
 "פשוט זה לא בשבילי". הנהג ביקש ,תוקף

ענה שוב ושוב שיחגור את חגורת הבטיחות.
? אם יעצור אתה מפחד מקנס" :החבר

 ".אני אשלם את הקנס ,אותנו שוטר
 

הסיטואציה הפכה לבלתי נעימה. הנהג לא 
המשיך בלית ברירה כח וורצה להמשיך להתו

רעה ידקות ספורות לאחר מכן א .בנסיעה
, קלהתאונה  .רכבם פגע ברכב אחר -תאונה

שני הרכבים לא נסעו במהירות רבה, 
 יתה בעוצמה כלל. יוהפגיעה לא ה

 

 לטול הרכב העיף את החבר מן הכסאאבל ט
. הוא נפל עם המרפק שלא היה חגורמכיוון 

נהרג ל"ע והלה שלו על מפרקתו של הנהג, 
 .במקום

 

חיים, מרן הרב נשאל  "מה דינו של הנוסע?"
והוא השיב כי אינו רוצה לפסוק הלכה 

צריך אותו אדם במקרה כזה, אבל לדעתו, 
 ).'ורמתוק הא'( כפרה, כאדם ההורג בשוגג.

הקב"ה מצווה אותנו לדאוג לשמור על 
 -המתנה היקרה ביותר שהופקדה בידינו

 גופנו לבל ינזק.  החיים, ולשמור על
 

וה זו עולה בחשיבותה על שאר מצוות ומצ
 (חולין י.):חז"ל כפי שלימדו אותנו התורה, 

 "חמירא סכנתא מאיסורא".
 

יש ארגון ששם לעצמו מטרה להנחיל 
ולהעלות לתודעה את הנושא של לציבור 

 זהירות בדרכים ועורך מבצעים בנושא זה. 
 

ישיב מרן הגאון הרב יוסף שלום אלכששמע 
מבצע אלישיב זצ"ל על הארגון אמר: "

בנושא זה חשוב יותר ממבצע על שמירת 
 ."!שבת ושמירת הלשון

 

התייחסות החמורה של גדולי ישראל ה
ן זה ניכרת לא פעם בפסקי הלכה יילענ

שהוציאו ובהוראותיהם שהורו לעצמם 
 ולאחרים.

 

מרן באחד הימים הגיעה לבית הדין של 
תביעה זצ"ל וואזנר שמואל הלוי הרב הגאון 

מזיק הטענה כלפיו הייתה כי הינו על שוטר, 
שנתן דוחו"ת למשפחות על על כך לרבים 
או אינן וגרות את כל בני המשפחה ח ןשאינ

 טחה.ינוסעות בב
 

השוטר, שהיה אדם דתי, התמלא חשש 
מרן להגיע לבית הדין, מה גם שנודע לו ש

 קש לשבת בדיון.יהרב וואזנר עצמו ב
 

 .רד הגיע השוטר לבית הדיןלחוץ וח
להפתעתו הושיט לו הרב כוסית יין ובירך 

ח על ויישר כ" ' באומרו:לחיים'אותו 
 ".מעשיך

 (דברים ד, טו) "םוְִנְׁשַמְרֶּתם ְמאֹד ְלַנְפׁשֵֹתיכֶ "

ח"תשע באב ט"ז 28/07/2018  

ואתחנןפרשת   
  ישעיה מ' -חמו""נחמו נ :הפטרה

 

ת"ר    כניסה יציאה 

ם"י 19:05 20:16 21:09  

א"ת 19:22 20:14 21:06  

 חיפה 19:25 20:16 21:09

ש"ב 19:22 20:14 21:06  

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

 , פרנסה טובהק"שז
   איתנה ובריאות

 לאליהו ניזרי בן ימנה 
 וגלית בת מסודי

  רפואה שלמה  
 אסתר  לאיידה חיה בת

  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

 

 ה בגו"רהעלון מוקדש להצלח
 וב"ב חייםחגי                יצחק אריאל בן טובה

 שגית בת רותי       ן בן אסתר זרי שמואל אימ
 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

רינה בת סימי וב"ב        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

 שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב

 זיווג הגון וכשר במהרה  
רונית בת סימי                             אורן בן אסתר

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

 נתנאל בן ג'ינה                     אילן בן ג'וליאט
 אסף בן סופיה             דוד עומרי בן יהודית

 בן שרית ואליהו מיטל בת מלכה          מאיר
 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

 זרע קודש בר קיימא   
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

 נעמה בת יפה                     דגנית בת שושנה

 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            

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

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

 מוריה בת רחל ברכה              נחום בן כיריה
 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 
רפאל משה בן רחל                 יצחק בן פנינה     

ן רבקה     רחל ברכה בת פדילה דליה      יצחק ב
 רונית בת סבריה                    קסנש בת דגטו
 יצחק בן חנון                 רפאל אבידן בן תקווה

 זהבה בת שושנה רייזל        
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 ?ביטול בשישים וכן כיצד שיעורודין  ומה

 
 :'הכשרות למעשה'רבנות מקומית מבשרת ציון מתוך ספרו  מפי ר' אליהו חיים פנחסי,סיכום ההלכה  להלן

 

נפלה והתערבה במרק בשרי. לעומת דין ביטול קיים רק בדבר שנאבד לגמרי בתערובת ואי אפשר להכירו, כגון טיפת חלב ש
תוספות חולין (צה. ד"ה ספיקו) והרא"ש (שם סי' לז), ובתוספות  מקורות:אסור באכילה, התערובת אסורה. שהדבר ניכר זאת, אם 

היבש מתבטל  סוכה (ט ע"ב ד"ה הא). וכן ביאר הפרי חדש (יו"ד סימן קד סק"ג) הובא בספר חכמת אדם (כלל נא ס"א) וז"ל: כללו של דבר, אין
צריך להסירו, ואפילו  -תבטל והוכר האיסורהן שאינם נבללים וה"ז כאילו הוכר האיסור, שהרי אפילו אם כבר ובלח ואין הלח מתבטל ביבש כיו
עין מכירתו כלל ש (יו"ד סימן יד סק"ו): ושיעור נימוח היינו שאין ה"אינו בטל אפילו באלף. ע"ש. וכ"כ החזון אי -יבש ביבש אם יוכל להכיר האיסור

 חשיב כאיסור הניכר ואינו בטל. ,והלכך מתבטל כדין יבש ביבש, אבל אם העין מכירתו שיפגשנו, אע"ג שאין כח באדם לחפש אחריו
 

הרמ"א (יו"ד  מקורות: שים כל זמן שמרגישים טעמו.יוכן כאשר האיסור נותן טעם בקדירה והוא אסור מחמת עצמו, לא בטל בש
   סימן צח ס"ח).

אם היה החלב או הגבינה  :כגון .שבאים לשער נגד הכף שנתחבה בתבשיל, צריך לשער כפי חשבון מה שהיה בקדירהכ
שים ישבקדירה עשרה גרם, ועירב שם מים שיעור מאה גרם ותחב שם כף, ואחר כך תחב אותה בתבשיל של בשר [שצריך ש

שים ייה בסיר שהוא עשרה אחוז, וכנגד זה צריך שכנגד מה שנתחב בכף בתוך התבשיל], יש לחשב לפי חשבון החלב שה
 שו"ת רב פעלים ח"א (חיו"ד סימן כא), הראש"ל בספרו הליכות עולם ח"ז (עמוד סג). מקורות: לבטלו.

 

חלב שמעורב בו מים, שנפל לתוך קדירה בשרית, אינו צריך לשער כנגד כל מה שנפל, אלא לפי ערך החלב שיש בו, ובלבד 
 לחן (סימן צב סל"ד).וערוך הש מקורות: המים שמעורב בו. שיודעים את כמות

 
 
 
 
 

כידוע, משה רבינו רעיא מהימנא לפני פטירתו מכנס את כל עם ישראל ואומר להם דברי כיבושין ודברי תוכחה. בפרשה שלנו 
והוא כמנהיג  למעשה משה רבינו בא עם מסר עצום לעם. שכן הוא עמד בפרץ, וכמה פעמים שהם הכעיסו את בורא עולם,

התחיל השמיד את עם ישראל ולהתחנן כלפי בורא העולם, שימחול ויסלח לעם ישראל. גם בחטא העגל כשבורא עולם ביקש ל
סירב הוא בכל תוקף. שלוש פעמים עלה למרום למשך ארבעים יום, לחם לא אכל ומים לא שתה.  ,ממשה רבינושוב את הכל 

. (כמניין ואתחנן)תפילות  515העולם, מוכיח את העם, שכן, הוא התפלל לבורא עולם  ועתה, כשבעוד זמן קצר עליו להיפטר מן
 היכן הכרת הטוב כלפיו? כיצד ייתכן שהוא רק התפלל?  מדוע אף אחד מעם ישראל לא הצטרף לתפילותיו. ושואל הוא, 

 

אין דומה תפילת יחיד ו". וִַנְתָחֵנןיות כתוב "". שכן אם היו עם ישראל מצטרפים אליו, היה צריך להןוֶָאְתַחּנַ וכן רמוז במילה "
שבראשית דרכו שימש כרב בעיירה  ,יהונתן אייבשיץ זי"ע 'מסופר על הגאון רלתפילת ציבור. ועל המוטיב של 'הכרת הטוב' 

אחד ב סד קרנות צדקה.יתבשיל לעניי העיר וי-קטנה. מסירותו לקהילה לא ידעה גבול: פעל למענם בכל התחומים, הקים בית
תם יביתו משלחת נכבדה מחשובי פרנסי ומנהיגי העיר הגדולה והמעטירה פראג. אנשי המשלחת הביאו אבהימים הופיעה 

 כל הקהילות בפראג.בד ורב "לאב ותוכתב רבנות חתום מכל הרבנים והדיינים של העיר, המבקשים להכתיר א
 

פראג נתן להם לקרוא את כתב הרבנות. הגבאים קראו את ה, ובנוכחות פרנסי קהילת רייונתן שלח לקרוא לגבאי העהרבי י
ניכר שום צער ומרירות על האפשרות  ה, על פניהם לא היולידיאותה ובפנים חתומות ובשוויון נפש החזירו מגילת הכתב, 

ו שבו קיבל ,שהיו עדים למחזה ,התאכזב קשות, ובוש היה מפני נכבדי קהילת פראגהצדיק  רב עלול לעזוב את עירם.הש
שלאחר שנים של מסירות ודאגה למענם יבקשו הגבאים  ,בטוח היהבשקט ובשלווה.  והגבאים את האפשרות של עזיבת

תפרסמה בקרב תושבי הבינתיים  שהגבאים לא הביעו שום צער. ,שאר עמם, ולפלא היה בעיניויממנו בתחנונים לה
 ם קיבלו את הבשורה בשאננות ובשלווה.ב, אך התושבים גם הופרד מהם ולעזישהרב עומד לה ,העיירה הידיעה

 

לאסוף את כל התושבים לבית הכנסת, כדי לומר בפניהם דברי פרידה. רבי הרב ימים לפני עזיבתו את העיירה ביקש מספר 
ונתן עלה על הדוכן, ודיבר בפני הקהל דברי כיבושין ודברי מוסר בלשון חריפה ביותר, והזהירם בשמירת התורה והמצוות. הי

ן והוא כיוכאשר אני עומד לעזוב אתכם,  ,וקא עכשיוום דברים חריפים דכהטעם שבחרתי לדבר בפני"פנה הרב ואמר: וכאן 
 ."דת הכרת הטוביד במושאתם לקויים מא ,שנוכחתי לראות

 

 אולי בכל זאת ,של מסירות ודאגה לכל אחד ואחד מכם, לא מצאתם לנכון לבוא ולבקש מהרבלא מעטות שנים  מספרלאחר "
פרד מהרב ולהודות לו על כל העמל והיגיעה ישאני עומד לעזוב, לא באתם לה ,שאר עוד תקופה, ובימים אלויימצא לנכון לה

ועל כן אני חושש מאוד והנני  'כל הכופר בטובתו של חבירו, לבסוף כופר בטובתו של מקום' :והנה אמרו חז"ל למענכם.
."הירים בשמירת התורה והמצוותלהזהירכם לא לכפור בטובתו של מקום, ולהיות ז

 
 
 

'אק ֵחלֶ  -בוְָחלָ ר ָּבׂשָ  –ׁשֹוֵאל ּוֵמִׁשיב ַּבֲהָלָכה   
 משה בן גורג'יה ז"ל לעילוי נשמת ותמוקדש הלכותה

בַהּטֹות ַהָּכרַ   

 ְמנּויִיםְמנּויִים ַהְקָּדַׁשת ֶהָעלֹוןַהְקָּדַׁשת ֶהָעלֹון  ִלְׁשֵאלֹות ַּבֲהָלָכהִלְׁשֵאלֹות ַּבֲהָלָכה
ֵאִלָּיהּו ַחִּיים ֵאִלָּיהּו ַחִּיים   ָנא ִלְפנֹות ָלַרבָנא ִלְפנֹות ָלַרב

  63291446329144--052052  ל'ל'ְּבטֵ ְּבטֵ   ִּפְנָחִסיִּפְנָחִסי
  (הנייד באישור ועדה רוחנית)(הנייד באישור ועדה רוחנית)

  

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

90769269076926ִמּקּוד ִמּקּוד . . ְמַבֶּׂשֶרת ִצּיֹוןְמַבֶּׂשֶרת ִצּיֹון  8337583375א ת.ד. א ת.ד. 2626ַהּבֶֹׂשם ַהּבֶֹׂשם , רח' , רח' ר ַעְצמֹוןר ַעְצמֹוןֲעבּור ִליאֹוֲעבּור ִליאֹו: : ְּ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  
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בכפר סאפרין  )1769( נולד בשנת ה'תק"ל -זצ"ל אלכסנדר סנדר אייכנשטיין הרב 
שבע שנים כבר היה שגור על פיו שבגליציה. עוד בילדותו נודע בשקדנותו ובהיותו כבן 

רוב ימיו סבל . ע ומפרשיו"הש דל השיטות עבתרא, עם כובבא מציעא -בבאקמא, -בבא
שפל בעיניו ונבזה וסבלן . קיבל את כל הניסיונות בשמחה. ענוותן. מחסור בפרנסת ביתו

האדמו"ר הצדיק הרב יעקב יצחק הורביץ בצעירותו למד אצל כל חירופין. סבול ל
ישואיו . לאחר נשהעיד עליו כי הוא מ'ל"ו צדיקים שבדור, זיע"א)ה'חוזה מלובלין' (
יסד י )1812(בשנת ה'תקע"ב  בזידיטשוב, ולאחר מכן עבר לעיר ז'וראבנו. אב"דתמנה לה

גאון עצום חריף בנגלה ובקי בחכמת את חסידות קומרנא ושימש כאדמו"ר הראשון שלה. 
. בנו, הונגריהשאויהל שנים. ציונו ב 49-. חי כ)1818( תקע"חכ"א אב ה'-. נפטר בהנסתר

 מילא את מקומו כאדמו"ר השני מקומרנא. דה יחיאל ספריןיצחק אייזיק יהו 'ר
 

טוב ליפמאן -(ראש שושלת זידיטשוב קאמארנא. מצאצאי ר' יוםר' יצחק אייזיק הראשון  אביו:
ר' צבי הרה"ק  אחיו:(בת ר' צבי). מרת הינדא  אמו:. מקאקא) 'תוספות יו"ט'הלוי הלר בעל 

הרה"ק  ),'תפילה למשה'(בעל משה מסאמבור הרה"ק ר' , )'עטרת צבי'(בעל הירש מזיטשוב 
יעקב ר' בת (מרת חנה  אשתו: ר' ליפא מסמבואר.הרה"ק ר' ישכר בעריש מזידיטשוב ו

 מתלמידיו:. )'חוזה מלובלין'(היעקב יצחק הורוביץ  ר'הרה"ק  :רבותיומ. )קופל ומאטיל ליקובר
ודה יחיאל ספרין יצחק אייזיק יה 'רהגאונים  בניו:. יהודה צבי מראזלא 'רהרה"ק 

ר' יוסף רוטנבורג הגאונים  חתניו:. קאפל מוורצקיר'  בעל 'היכל ברכה'), אדמו"ר מקומרנא(ה
 על התורה ושו"ת על השו"ע. -זיכרון דברים• :ספריומ. אשר ספריןר'  (אב"ד קאזיוו),

רבינו למד רוב כי אביו על אביו בספרו 'נתיב מצוותיך'  יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין 'ריפר בנו ס
יתה שבעה ופניו היו מלהטות מאור התורה, עד שמרוב יהיום מעוטף ומוכתר בטלית ותפילין, ונפשו ה

אות ומקובעומק לימודו בענייני  עם אחתהתורה ומתיקותה שכח הרבה פעמים לאכול, ופ הבתא
חמישי בשבת, ממוצאי שבת קודש עד יום לא אכל אירע כי  יוסף והשו"ע ראשונים ואחרונים עם בית

לא אכלרבינו  "מדוע :ע ושאלו"יהודה צבי מראזלא זי 'ק ר"וביום חמישי נכנס אליו תלמידו הרה
 

 
 
 
 
 
 
   

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

נפשי  אלא מרוב אור התורה שבעהלהתענות,  תאמין לי כי לא התכוונתי כלל בני חביבי," רבינו: לווענה  ".?ממוצאי שבת עד ליום חמישי
 ."או לא, ואילו הרגשתי שלא אכלתי לא הייתי עושה זאת ולא הרגשתי ולא ידעתי כלל אם אכלתי

יה ילחפש נערה ענ באחד הימים התכנסו יחדיו שונאיו לחשוב מחשבות תחבולה נגדו, והעלו רעיון היו כמה שונאים שרדפו אותו,רבינו ל
בבית את דבריהם, נחרדה ששרתה  ,כאשר שמעה המשרתת חמורה שעבר. ולהציע לה כסף שתבוא בפני בי"ד להעיד נגדו על עבירה

מטבע (ש מאות רייניש ושישלמו לה מראש של ,התנתה והחליטה להתייצב בפניהם ולהציע עצמה שהיא זו שתלך להעיד נגדו, אבל מאוד,
נערה מן המוכן, ומה לנו לחפש בחוץ ולא  הרי יש לפנינו ,ניסו לעמוד על המקח, אבל כשראו שהיא מתעקשת, חשבו עבור זה, הם )מקומי

 ושהיא תלך לבי"ד לתבוע אותו לדין. ,הסכימו לתת לה את הסכום נדע אם נמצא עוד כזאת, ולכן
 

פיה בחכמה, והתחילה לספר כביכול על העבירה החמורה של  ביה"ד שלח הזמנה להרה"ק זי"ע, וכאשר התייצב בפני בי"ד, פתחה הנערה
עבור שאספר  ,ששילמו לי ,רייניש ש מאותולי, הנה לפניכם שלואם אינכם מאמינים " :את הסיפור אמרה לבי"ד הרה"ק, ובסיימה
את  מה ראתה לעשות כדבר הזה, ענתה, שכאשר שמעה ,כשנשאלה הנערה לעין כל. , ובזה נתגלה קלונם של רודפיו"לפניכם את זה

חששה עיניו רואות, ואת המעשה, והרי אין לבי"ד רק מה ש שייתכן וימצאו נערה מסכנה שתתפתה לעשות ,הבינה, השונאיםדברי 
 את מחשבתם הרעה. לחשוף את האמת, לכן החליטה היא לקחת על עצמה את המשימה, ולחשוף לא יצליחו הבי"ד,שמא 

 

תו, ענתה הנערה שהיא יהיא מבקשת בתמורה לחסד שעשתה א מה ,הרה"ק רבי אלכסנדר זי"ע, התרגש מאוד ממעשה זה, ושאל אותה
מלובלין הצדיק מורי ורבי " :בכלום, אמר לה היא עובדת בבית אדונה, המספק לה כל צרכה, ואין לה צורך כי ,לה צורך בכלום ואין ,יתומה

של הרה"ק  תה אמוי, והיא הי"וולד לך בן שיאיר את העולםיאחת, ואותה אני מוסר לך, שי בידי נשמה הי נשמות, ונשארתמסר לי ש
 החזיקו עצמם הרה"ק מקאמארנא והרה"ק מליסקא זי"ע לאחים ברוחניות, ולכן גם ,תרל"ד) "ד אבי -ר' צבי הירש פרידמןהרה"ק (מליסקא 

 ביניהם.  הוידידות גדולה שרר

מסר  תרע"ח, ולפני פטירתוה'כ"א אב שנת -ששם יפטר מן העולם, ואכן נסתלק בכיוון שידע אויהל לדשים האחרונים לחייו נסע חוב
יפתחו אותו, וכאשר פתחו את זה, ראו שהיה ) לאחר מכן! שנים 23(תר"א ה'וז לחברה קדישא מכתב סגור ואמר להם שביום כ"ח תמ

הגאון רבי משה טייטלבוים (הראשון, עולמו -התבקש לביתובאותו יום  .מהעולם ביום זה, שיקברו אותו לידו שמי שיפטרכתוב שם, 
 אוהל מעל שניהם. , ובנו')ישמח משה'הבעל 

דחוף מכתב יה סמוך לקבורה, הגיע שליח ובידו ויבשעת הלו ):ע"ממונקאטש זי 'מנחת אלעזר'ל בע(חיים אלעזר שפירא  'ק ר"יפר הרהס
בעת שהגיע השליח, כבר רבינו לא אולם  .מרוביםשמים נפל למשכב, וצריך לרחמי  ר' יצחק אייזיקלמסור לידי רבינו ובו היה כתוב שבנו 

את המכתב הל, וקרא יששימש אז ברבנות באו, )'ישמח משהה'בעל (טלבוים ן החיים, ועל כן מסר השליח את המכתב לר' משה טיייהיה ב
פעמים  'נענע רבינו ראשו ב"סמוך למטתו בקול רב בבכי ודמעות, וביקשו לעורר רחמים ולפעול רפואה שלימה לבנו.  'ישמח משה'ה

הלא גם אנו בנים למקום, וגם "כלל ישראל,  , הבין שהיא עת רצון, והתחיל לצעוק בהתעוררות רחמים בעדר' משה. בראות זאת "כמסכים
 . הנפטר רחמים גדולים". אבל שוב לא קם ולא זע םאנו צריכי

 ה) בחלום הלילה אל"תקעה'שנים לפניו בשנת  'שנסתלק ג 'חוזה מלובלין'ה(יץ ביעקב יצחק הור 'ק ר"תגלה הרההחר פטירת רבינו א
שיצאה  ,ו צדיקים שבדור, ונשמתו יצאה באותו יחוד"ל-היה מכי  )רבינו(אחיו על אמר לו , ו')עטרת צבי'בעל (צבי הירש מזידיטשוב  'אחיו ר

 הרוגי מלכות. תבו נשמתן של עשר

זצ"ל ֱאֶלְּכַסְנֶּדר ֶסנְֶּדר ַאְּייְכְנְׁשֵטייןב ָהרַ האדמו"ר  -ָאִכים ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמלְ   
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תַהּזּולַ ל עַ ה ַמְחָׁשבָ   

 והרבנית הכניסה אותו לצדיק.  ,להיכנס לרב
 

"יש לך חלק  :במאור פניםהצדיק כשהציג את עצמו לרב, אמר לו 
 בימות החורף הייתי כותב קצת חידושים רך כללבתורתי, לפי שבד

מאז שהבאת לי את  ,ברם. , ומוחי לא היה צלול ביוםמחמת הקור
מאוד,  הכרים והכסתות החמים, אני ישן טוב, ולכן, ביום מוחי צלול

ברקיע 'העשיר היה ". ואני מחדש חידושים עמוקים ונפלאים
 ומשם נפרד לשלום. כששמע את הדברים 'השביעי

 

 פול,יל הכשהגיע לבית הרבי מסקולן, ראה דירה ישנה ומט
מיד . ומסתובבים שם הרבה יתומים ויתומות שהרבי גידל בביתו

אולם  ,העשיר הציג את עצמו לרצונו.הרבנית ושאלה  קידמה אותו
 ין אחר.יאת הנושא לענ להעבירהרבנית ניסתה 

 

 יכנס בשעהיאמרה שהרבי הרבנית לדבר עם הרבי, וביקש העשיר 
נתנו לו חדר רה ובלית ברי ,. אולם הוא התעקש להמתיןמאוחרת

אולם  בבית.חדרים הלה נכנס ל .להמתין עד שובו של הצדיק
כר וכסת  ןכשעליה ,טותיי מתכשמצא את חדר הרבי, ראה שם ש

 .שהוא שלח עם חורים, ואין שום זכר למתנה היקרה
 

 ולפניאת עצמו  ציגההעשיר  ., נכנס הרבי לביתורבלאחר זמן 
כבר , "רבי: אמר ודיאך היה. והרבי החל להרבות במילות שבח

אני רוצה  .ששלחתי המתנהאת חדר הרבי, ולא ראיתי  בדקתי את
 ".לדעת היכן המתנה היקרה ששלחתי

 

 "מיד כשזה הגיע, זה שימח אותי ואת הרבנית :אמר לו הרבי
יתומה אחת שגדלה  הנישא באותה תקופה ולםאשמחה גדולה. 

מאוד  נתתי לזוג הצעיר את הסט ששלחת, והם באמתובביתי, 
 ."מאוד נהנו ושמחו

 

סטים  ?מאוד כסף "רבי, אתה יודע שזה עלה הרבה: אמר העשיר
הרבי לתת  בו שליאני עושה למשפחת המלוכה, ואיך מלאו ל ואל

"הנני שמח לשמוע שזה  :אמר הרבי ."?כזה דבר יקר לזוג צעיר
 "... ההיתומה ביום כלולת דבר יקר, שבזה שימחתי מאוד את לב

 

והרבי התחיל  "רבי, אינני מוחל לך!", :העשיר צעקם לשמע הדברי
, הליתומה, ובדיוק כשהיתומה נישא לפייסו, והסביר, שהוא כמו אב
מתנת  תם, שיכול לתיסימן מהשמי זה הגיע, ולכן הוא ראה בזה

צריך את זה  אינני"כי ו ,ולשמח את לבה "דורון דרשה" ליתומה
 סירב למחול לרבי.ר אך העשי .בשבילי, כי מה שיש לי הוא טוב"

 

שהוא אמר העשיר  אך לאחר שהרבי הפציר שוב ושוב שימחל לו,
סט יקר, והרבי ישתמש בזה, ולא  שלח שובהוא יתנאי שסולח ב

 לשום אחד בעולם! יתןי
 

מסכים  הרבי ביקש ממנו להמתין, כי הוא צריך לחשוב אם הוא
נני אבל אי, סלח לי "אנא :דקות אמרמספר לתנאי זה, אך לאחר 

כאן יתומים ויתומות,  הרי מסתובבים. יכול להסכים לתנאי שלך
להם מצעים מאוד  שאין להם על מה לישון, כי אין לי כסף לתת

יקרים כאלה,  יםמצע ואיך אשא פניי לעצמי, כשאני ישן עלטובים 
 "...יםוישנ יםמחורר יםוהיתומים המסכנים האלו ישנים על מצע

 

שיחות הגה"צ רבי שלמה זלמן  - 'חנועם שי'תוך עובד מהסיפור מ
 פרידמן שליט"א אבד"ק סאנטוב לייקווד

נפלא מאביו  אב"ד סקולן לייקווד שליט"א, ששמע סיפורסיפר 
מספר  כ"ק מרן האדמו"ר מסקולען שליט"א, וכך סיפר: לפני

ממכירת כרים  ניה יהודי עשיר, שהתפרנסשנים, התגורר ברומ
 .גבוה מאוד ומזה התעשרוכסתות יקרים מאוד, שמחירם היו 

 

איזה  העשיר שהוא צריך לעשותהרגיש פעם אחת בחודש אלול 
. בסיכומו של עניין דבר גדול לקב"ה לכבוד הימים הנוראים
 יקרים ביותר, עבורההחליט, להכין כרים וכסתות מהמשובחים ו

 כ"ק מרן אדמו"ר :שהתגוררו בבוקרסט ,דיקיםשה צושל
 , והגה"צ אב"ד"אמסקווירא, כ"ק מרן אדמו"ר מסקולן זיע

צדיקים ה תשווחשב לעצמו, שבכך שיגרום נחת לשל .פאלטישאן
 בשמים. הדאי יעורר הדבר עליו זכות גדולולו, בוהל

 

 יוביד ולאחר זמן רב של עבודה קשה, היוממחשבה למעשה, 
טה, מצעות נאים וכרים וכסתות יכלי מ שה סטים שלושל

 .צדיקיםת השוביותר, ושלחם ביד שליח לביתם של של מפוארים
 

 בוצעה אם השליחות ,תה אפשרות לדעתיהימים לא הי םבאות
לא  ךובכ , שכן היה טרם עידן הטלפונים למיניהם,כפי שצריך

 שליחותואת  שליח עושההנותר לו ברירה, כי אם לקוות ש
חנוכה, יצא הסוחר לדרך ארוכה התקופה, בימי  לאחר .נאמנה
פרנסתו, ואז החליט לבקר בחצרות האדמורי"ם והרבנים  לצורך

כיצד  ,מקרוב לראותכדי  ,טהימהלהם שלח את הסט של כלי 
 ובפרט בלילות הקרים של ימות החורף. ששלח,ממה הם נהנים 

 

דלת  בראשונה הגיע לחצר האדמו"ר מסקווירא, הוא נקש על
שעמדה בפתח וביקש  ,בפני הרבנית עצמו הציג את והוא, הבית

בה על המתנה יהרבנית הודתה לו מעומק ללשוחח עם הרבי. 
הלה  ,. אולםין אחריסיבבה את הנושא לענאך היא ששלח, 
 . הרבי יחזור מאוחראמרה שלדבר עם הרבי, והרבנית  התעקש

 

ית בללו יחזור, והרבנית הורתה ש רביללהמתין התעקש העשיר 
בינתיים,  להמתין בחדר אחד עד שהרבי יחזור.ברירה 

בשקט  יתה עסוקה עם עול הבית, נכנס העשיריכשהרבנית ה
להיות הסטים  לתוך הבית, והתחיל לחפש את החדר בו אמורים

 . שלחמה ששל 
 

 לאחר חיפושים הגיע לחדר הנכון, אך כאן ציפתה לו הפתעה לא
העשיר . ה של הרבניתטינעימה, הוא ראה את הסט מונח על המ

לאחר זמן, נכנס  .המעשהפשר לוהחליט לשאול את הרבי כעס 
מחמם, אך  שזה ,הרבי, והעשיר הציג את עצמו והרבי הודה לו

שהרבי לא יאמר שהוא משתמש  "בבקשה: עזותבהעשיר ענה 
הרבי, וראיתי רק על המטה של  עם זה, שכן בדקתי בחדר

 .עם זה?" יך אומר הרבי שהוא השתמשוא הרבנית,
 

"מיד כששלחת לי הנחתי ראשי על  :ואמר לו הרבי לפייסוהחל 
אין דרכי לישון עם כרית וסדין, ולמשך זמן, אך היות  הכרית
שזה  ,העשיר אמר לרבי, העיקר הוא .את זה לרבנית" נתתי

 .מהצדיקונפרד  מגיע לשימוש,
 

הרב היה . , נסע לבקר בבית הגה"צ אב"ד פאלטישאןמכןלאחר 
כאשר הוא . חידושים לרוב גדול מאוד ומתמיד עצום ומחדש ח"ת

וביקש  מקודם בפני הרבנית נכנס לבית הרב, הציג את עצמו
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  552ספר ון מגלי                                         שנת תשע"ח ואתחנןת פרש
 (ג, כג) "ָוֶאְתַחַּנן ֶאל ה'"

ֶעְׂשֵרה]  - ֵמאֹות ַוֲחֵמׁשּוִמַּנִין ֶׁשִהְתַּפֵּלל ֹמֶׁשה תקט"ו [ֲחֵמׁש 
ִמְנַין ָוֶאְתַחַּנ"ן ֲהִכי ָהוּו   -  ְּתִפּלֹות? ֶׁשֶּנֱאַמר: ָוֶאְתַחַּנן ֶאל ה' 

  (ילקו"ש ֶרֶמז תתקמ)
ְוִכי ִמֵּכיָון ֶׁשָּכתּוב 'ָוֶאְתַחַּנן' לֹוְמִדים ֶׁשֹּמֶׁשה ִהְתַּפֵּלל ֲחֵמׁש 

  ְּתִפּלֹות?! ֶעְׂשֵרה  -  ֵמאֹות ַוֲחֵמׁש
": ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ִהְתִחיל ְלִהְתַּפֵּלל ַאֲחֵרי ְּפֵני ְיהוֹֻׁשעַ ֵאר ַה"ּבֵ 

א ַּבְּגָמָרא ָּבָבא  ֶׁשָּכַבׁש ֶאת ִסיחֹון ְועֹוג, ְּכִפי ֶׁשֵּפֵרׁש ַרִׁש"י. ַוֲה
ַּבְתָרא (ֶּפֶרק ֵיׁש נֹוֲחִלין) ְמֹבָאר, ֶׁשִּמְלֶחֶמת ִסיחֹון ְועֹוג ָהְיָתה 

  ם ֶׁשָּכלּו ֵמֵתי ִמְדָּבר. ְּבט"ו ְּבָאב, יוֹ 
ְוִהֵּנה ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ִנְפַטר ְּבז' ַּבֲאָדר. ִאם ִנְסֹּפר ֶאת ַהָּיִמים 

  ִנְמָצא ָמאַתִים ָיִמים. -ֶׁשֶּיְׁשָנם ִמט"ו ְּבָאב ַעד ז' ֲאָדר 
ׁש ְּתִפּלֹות, ִנְמָצא ֶׁשָּבֳחָדִׁשים ֵאּלּו ָהָיה  ְּבָכל יֹום ֶיְׁשָנן ָׁש

ְלִהְתַּפֵּלל ֵׁשׁש ֵמאֹות ְּתִפּלֹות. ָאְמָנם, ְּבַׁשָּבת ַהִּדין הּוא  ָצִרי
א ִהְתַּפֵּלל ַעל ָּכ  ֶׁשָאסּור ְלַבֵּקׁש ַעל ְצָרָכיו, ְוַעל ֵּכן 

  ַּבַּׁשָּבתֹות. 
ׁש  ְּבִׁשְבָעה ֳחָדִׁשים ֶיְׁשָנן ֶעְׂשִרים ּוְׁשמֹוֶנה ַׁשָּבתֹות, ָּכפּול ָׁש

ַס ַהֹּכל ְׁשמֹוִנים ְוַאְרַּבע ְּתִפּלֹות. ֲהֵרי ֶׁשְּצִריִכים   - ְּתִפּלֹות 
ַס ַהֹּכל ֲחֵמׁש   - ָאנּו ְלַהְחִסיר ְׁשמֹוִנים ְוַאְרַּבע ִמֵּׁשׁש ֵמאֹות 

  ֶעְׂשֵרה ְּתִפּלֹות. - ֵמאֹות ְוֵׁשׁש
ׁש ְּתִפּלֹות ִּכי הּוא ִנפְ  א ָהיּו לֹו ָׁש ַטר ַּבּיֹום ֶׁשהּוא ִנְפַטר 

ַּבָּצֳהַרִים, ֲהֵרי ֶׁשַּס ָּכל ַהְּתִפּלֹות עֹוֶלה ְּבִדּיּוק ַלֲחֵמׁש ֵמאֹות 
  ַוֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה.

  
  ֶאְעְּבָרה ָנא ְוֶאְרֶאה ֶאת ָהָאֶרץ ַהּטוָֹבה ֲאֶׁשר ְּבֵעֶבר"

 (ג, כה) "ַהַּיְרֵּדן
ָּכֵנס ְלֶאֶרץ ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ִמְתַחֵּנן ּוַמְפִציר ְּבָכל ֹּכחֹו ִלְזּכֹות ְלִה 

ִיְׂשָרֵאל, ּוַמְקָׁשה ַהְּגָמָרא (סֹוָטה יד ע"א): "ִמְּפֵני ָמה ִנְתַאָּוה 
ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ִלָּכֵנס ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְוִכי ֶלֱאֹכל ִמִּפְרָיּה הּוא ָצִרי 

."?   אֹו ִלְׂשֹּבַע ִמּטּוָבּה הּוא ָצִרי
 ָאַמר ֹמֶׁשה ַהְרֵּבה ִמְצוֹות "ּכָ  -ְמָתֶרֶצת ַהְּגָמָרא  - "ֶאָּלא" 

ִנְצַטּוּו ִיְׂשָרֵאל, ְוֵאין ִמְתַקְּיִמין ֶאָּלא ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ֶאָּכֵנס 
  ֲאִני ָלָאֶרץ ְּכֵדי ֶׁשִּיְתַקְּימּו ֻּכָּלן ַעל ָיִדי".

"ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא  -מֹוִסיָפה ַהְּגָמָרא  - ְוַעל ָּכ 
ָּתה ְמַבֵּקׁש ֶאָּלא ְלַקֵּבל ָׂשָכר? ַמֲעֶלה ֲאִני ָעֶלי ְּכִאּלּו ְּכלּום אַ 

  ֲעִׂשיָתם...".
אּוָלם, ַלְמרֹות ַהַהְבָטָחה ַהּזֹו ַעל ַמַּתן ְׂשַכר ִמְצוֹוֶתיָה ֶׁשל 
ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְּכִאּלּו ִקֵּים אֹוָתן, מֹוִסיף ֹמֶׁשה ּוְמַבֵּקׁש ְלִהָּכֵנס 

ְוָעֵלינּו ְלָהִבין ַמּדּוַע? ַמה ֵּפֶׁשר אֹותֹו ָרצֹון   -  ל ְלֶאֶרץ ִיְׂשָראֵ 
  ְלִהָּכֵנס ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ְמִחיר ֶׁשהּוא, ִמְּבִלי ְלַקֵּבל ָׂשָכר?

ַמְסִּביר, ֶׁשֹּמֶׁשה ַרֵּבנּו ָרָצה ַלֲעֹבד ֶאת  "ֵסֶפר ַהַחִּיים"הַ 
א ֲעָבדֹו ָאָדם ֵמעֹולָ  א ַעל  - ם ַהָּקָּב"ה ְּכִפי ֶׁש ְּבֹאֶפן ֻמְחָלט ֶׁש

  ְמָנת ְלַקֵּבל ְּפָרס.
ַּדְרָּגה ָּכֹזאת ֵאיֶנָּנה ַׁשֶּיֶכת ִּכְמַעט ֵּבין עֹוְבֵדי ַהֵּׁשם, ֶׁשֵּכן ֲאִפּלּו 
ִמי ֶׁשּזֹוֶכה ְלַהִּגיַע ְלִפְסַּגת ַהְּפָסגֹות ֶׁשל ְמִסירּות ֶנֶפׁש ַעל 

ִמים ַרּבֹות, ִמּתֹו ְיִדיָעה, ִקּדּוׁש ַהֵּׁשם, עֹוֶׂשה ֹזאת, ְּפעָ 
ֶׁשָאְמָנם הּוא ָעלּול ַלֲעֹבר ֵסֶבל ִרְגִעי ָּכְלֶׁשהּו, ַא ִּבְתמּוָרה 
ְלָכ הּוא ִיְזֶּכה ְלַקֵּבל ָׂשָכר ְּכמֹו ֲהרּוֵגי ַהַּמְלכּות, ֶׁשֵאין ְּבִרָּיה 

  ְיכֹוָלה ַלֲעֹמד ִּבְמִחיָצָתם.
, ַּגם ֵאּלּו ׁשֶ  א ַעל ְויֹוֵתר ִמָּכ ַּמְצִליִחים ַלֲעֹבד ֶאת ַהָּקָּב"ה ֶׁש

יֹוְדִעים ְּבִׂשְכָלם ִּכי ֵיׁש ָׂשָכר,  -ְמָנת ְלַקֵּבל ָׂשָכר ַעל ַמֲעֵׂשיֶהם 
  ֶׁשאֹותֹו ֵהם ֲעִתיִדים ְלַקֵּבל ֶלָעִתיד ָלבֹוא.

א ָׂשָכר ְּכָלל!  - ַא ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ִּבֵּקׁש ַלֲעֹבד ֶאת ַהָּקָּב"ה  ְל
, ַּגם ַּכֲאֶׁשר ַהָּקָּב"ה ַמִּציַע לֹו ַלֲעלֹות ְלַגן ֵעֶדן ּוְלַקֵּבל  ְלִפיָכ
ָׂשָכר, הּוא ֲעַדִין ְמַבֵּקׁש ּוִמְתַחֵּנן ְלַהְמִׁשי ַלֲעֹבד ֶאת 

  ַהָּקָּב"ה...
ְּתִפּלֹוָתיו ֵאיָנן ַנֲענֹות, ֶׁשֵּכן ַהָּקָּב"ה ֵאיֶנּנּו מּוָכן ֶׁשַּיַעְבדּו אֹותֹו 

ִלי ְלַקֵּבל ָׂשָכר, ְלִפיָכ אֹוֵמר הּוא ְלֹמֶׁשה ַרֵּבנּו (ָׁשם): "ַאל ִמּבְ 
  ּתֹוֶסף ַּדֵּבר ֵאַלי עֹוד ַּבָּדָבר ַהֶּזה".

ַּדְרָּגה ֹּכה ְּגבֹוָהה ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ִנְּכָרה ַּכֲעבֹור ָׁשִנים ַרּבֹות 
א ִה ַהָּגאוֹן ִמִּויְלָנאֵאֶצל  ְצִליחּו ַּפְרְנֵסי ָהִעיר . ְּבַאַחת ַהָּׁשִנים 

ַחג ַהֻּסּכֹות ֶׁשִהְתָקֵרב ְּבַצֲעֵדי  ִויְלָנא ִלְמֹצא ֶאְתרֹוִגים ְּכָלל.
ַהָּגאֹון  - ֲעָנק, ִמְּבִלי ֶׁשִּיְהֶיה ִליהּוֵדי ָהִעיר, ּוְבֹראָׁשם ְלַרָּבם 

ַאף ֶאְתרֹוג ֶאָחד ִלְרפּוָאה, ֶהֱאִפיל ַעל ַהִּתְקָוה  -ִמִּויְלָנא 
  ֵּים ֶאת ִמְצוֹות ַהּיֹום.ְלַק 

ְלַאַחר ִחּפּוִׂשים ְמֻמָּׁשִכים ִנְמָצא ָאָדם ֶׁשִּבְרׁשּותֹו ֶאְתרֹוג 
ְמֻהָּדר, אּוָלם ַהָּלה ָּדַרׁש ֲעבּורֹו ְמִחיר מּוָזר: הּוא ֵאינֹו רֹוֶצה 
ְסכּום ֶּכֶסף ָּכְלֶׁשהּו ַעל ָהֶאְתרֹוג ַהָּנֶאה ֶׁשִּיֵּתן ָלֶהם, ִּכי ִאם 

  כּות ַהִּמְצָוה ֶׁשל ַהָּגאֹון ִמִּויְלָנא ִּבְנִטיָלתֹו.ֶאת זְ 
ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ָׁשבּו ַהַּפְרָנִסים ֶאל ַהָּגאֹון, ְוִסְּפרּו לֹו ְּבֵׁשֶפל 
קֹול ַעל ַהְּמִחיר ַהּמּוָזר ֶׁשֶּנֶאְלצּו ְלַׁשֵּלם. ַא ַּדְוָקא ָאז ָזֲהרּו 

יַע ֶאת ַהְסָּכָמתֹו ְוָאַמר: ִּתְהֶיה זֹו ָּפָניו ֶׁשל ַהָּגאֹון. הּוא ִהּבִ 
א ַעל  ַהַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ְּבַחַּיי ֶׁשֶאֱעֹבד ֶאת ַהָּקָּב"ה ֶּבֱאֶמת, ֶׁש

  ְמָנת ְלַקֵּבל ְּפָרס...
ֲאֶׁשר ָהַל ַרִּבי ֵמִאיר ַׁשִּפיָרא ִמּלּוְּבִלין ִסּפּור ּדֹוֶמה ֵאַרע ַּגם לְ 

יָבתֹו. ְּבֶאָחד ִמן ַהָּבִּתים ֶׁשֲאֵליֶהם ִהִּגיַע, ֶלֱאֹסף ֶּכֶסף ֲעבּור ְיִׁש 
ִהִּביַע ַּבַעל ַהַּבִית ֶהָעִׁשיר ֶאת ַהְסָּכָמתֹו ִלְתֹרם ַלְיִׁשיָבה ָּכל 
ְסכּום ֶׁשְּיַבְּקׁשּו ִמֶּמּנּו, ְוֹזאת ִּבְתַנאי, ֶׁשָהַרב ַיְחֹּתם לֹו ֶׁשָּכל 

  יר.ָהעֹוָלם ַהָּבא ֶׁשּלֹו ַיֲעֹבר ֶאל ֶהָעִׁש 
ִמָּיד ִהְסִּכים ַרִּבי ֵמִאיר ַלַּבָּקָׁשה ַהּמּוָזָרה, הֹוָרה ְלַהִּגיׁש לֹו 

  ַּדף ְוֵעט ְוָרַׁשם: "ָּכל ַמה ֶּׁשֶּׁשִּלי עֹוֵבר ֵאָליו".
ְּכֶׁשִהְבִחין ֶהָעִׁשיר ַּבַּׁשְלָוה ֶׁשָּבּה ִוֵּתר ַעל ָּכל ְׂשָכרֹו, הּוא 

  ֶיה ִעם ְּכבֹוד ָהַרב?"ִהְתַּפֵּלא ְוָׁשַאל: "ּוַמה ִּיְה 
"ֲאַקֵּבל  - ֵהִׁשיב לֹו ַרִּבי ֵמִאיר ַׁשִּפיָרא ִמֵּניּה ּוֵביּה  -"ֲאִני" 

ָׂשָכר ָּבעֹוָלם ַהָּבא, ַעל ָּכ ֶׁשִּוַּתְרִּתי ַעל ָּכל ָהעֹוָלם ַהָּבא ֶׁשִּלי, 
  ֲעבּור ֶּכֶסף ְלֹצֶר ַהְחָזַקת ַהְיִׁשיָבה".

  
ּו ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים "ַּבַּצר ְל ּוְמָצא

" ֶקי ְוָׁשַמְעָּת ְּבֹקלוֹ     (ד, ל) ְוַׁשְבָּת ַעד ה' ֱא
ַּכָּמה ַרִּבים ַרֲחָמיו ֶׁשל ַהּבֹוֵרא ְוַכָּמה ְּגדֹוָלה ַאֲהָבתֹו ְלָבָניו! 
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פּוִיים ְלַאַחר ָּכל ָהַאְזָהרֹות ִמְּפֵני ַהֲחָטִאים, ְוָהֳעָנִׁשים ַהּצְ 
ְלעֹוְבֵרי ְרצֹונֹו, הּוא ַמְזִּכיר ְלַעּמֹו, ֶׁשַּגם ִאם ֵיָעְנׁשּו ְוִיְתַרֲחקּו 
ֵמִעּמֹו, ֲעַדִין ְּפתּוָחה ִלְפֵניֶהם ַהֶּדֶר ָלׁשּוב ֵאָליו ְוִלְׁשֹמַע 

  ְּבקֹולֹו.
" ֵמִביא ַעל ָּכ ָמָׁשל ִנְפָלא ַהַּמְדִּגים ֶאת ִמְנָחה ְּבלּוָלהַּבֵּסֶפר "

  ַהְּדָבִרים:
ֶּבן ֶמֶל ֶאָחד ָּפָנה ְלָאִביו ְּביֹום ִמן ַהָּיִמים ְוהֹוִדיַע לֹו ִּכי רֹוֶצה 
הּוא ִלְראֹות עֹוָלם ְוִלְפֹּתַח ֶאת ֳאָפָקיו ִלְמקֹומֹות ְרחֹוִקים 

  ְוָזִרים.
ָּתְכִנּיֹוָתיו ְּכֶׁשֵעיָניו ּבֹוְרקֹות, "ֶאַּקח "ַאְפִליג ַּבָּים", ֵּתֵאר ֶאת 

ִעִּמי ְסחֹוָרה ְּבַכּמּות ְּגדֹוָלה, ֶאַּסע ְוֶאְמֹּכר אֹוָתּה ְּבַרֲחֵבי 
  ָהעֹוָלם, ְוֶאְהֶיה ָעִׁשיר ָּגדֹול".

א  "הֹו, ְּבִני", ִנָּסה ַהֶּמֶל ְלַמֵּתן ֶאת ִהְתַלֲהבּותֹו, "ַּדע ְל ֶׁש
... ַמָּסע ַּבָּים הּוא ַמָּסע ְמֻסָּכן ְּביֹוֵתר, ַהָּים  ַהֹּכל זֹוֵהר ָּכל ָּכ

ִנְרֶאה ְל ִלְפָעִמים ְּכָחֵבר, ֲאָבל ְּפָעִמים ַרּבֹות ְמֹאד ִמְתַּגֶּלה 
  הּוא ְּבבֹוְגָדנּותֹו...".

ַא ַהִּמִּלים ָנְפלּו ַעל ָאְזַנִים ֲאטּומֹות. ַהֵּבן ָהָיה ָנחּוׁש ְּבַדְעּתֹו 
  ְנֹסַע, ִויִהי ָמה.לִ 

: "רֹוֶאה ֲאִני ִּכי ֵאיְנ רֹוֶצה ִלְׁשֹמַע  ְלַבּסֹוף ָאַמר לֹו ַהֶּמֶל
, ֵאיֶנִּני ְמָבֵר  , ֵאפֹוא, ַוֲעֵׂשה ְּכָכל ֶׁשַּיֲעֶלה ַעל ַדְעְּת ְּבקֹוִלי, ֵל

, ְּבָכל ְמִח   -יר אֹוְת ֶׁשַּתְצִליַח... ֲאָבל ָּדָבר ֶאָחד ֲאַבֵּקׁש ִמְּמ
, ְוַאָּתה ֵּתָעֵנׁש  ְּכֶׁשַהְּׁשֻטּיֹות ֶׁשַאָּתה ּבֹוֵחר ַלֲעׂשֹות ִיְתַנְּקמּו ְּב
, ַאל ִּתְתַּבֵּיׁש ָלבֹוא ֵאַלי ּוְלַבֵּקׁש  ֲחמּורֹות ֲעֵליֶהן, ָאָּנא ִמְּמ
ִמֶּמִּני ְסִליָחה, ַאל ִּתְתַּבֵּיׁש ַלְחֹזר ֵאַלי ּוְלַבֵּקׁש ִמֶּמִּני ֶעְזָרה, 

!...".אֲ  , ֶׁשֶאֱעֹזר ְל   ִני ַמְבִטיַח ְל
ֶזהּו ֶׁשאֹוֵמר ַהָּקָּב"ה ִלְכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל: ְּכֶׁשִּיְהֶיה ַצר ָלֶכם, ְוָכל 
ַהְּדָבִרים ַהָּללּו ִיְמָצאּוֶכם ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים, ָאָּנא ִמֶּכם, ַאל 

ְתֶכם ִמֶּמִּני! ׁשּובּו ִּתְּתנּו ַלּבּוָׁשה ִמָּפַני ְלַהְמִׁשי ּוְלַהְרִחיק אֶ 
  ֵאַלי, ַּבְּקׁשּו ֶאת ְסִליָחִתי, ַוֲאִני ֶאֱעֹזר ָלֶכם ְוָאׁשּוב ֲאֵליֶכם!

  
ֶקי"  (ו, ה) "ְוָאַהְבָּת ֶאת ה' ֱא

ַהֶּקֶׁשר ֶהָהדּוק ֵּבין ָהָאָדם ְלבֹוְראֹו ִמְתַהֶּוה ְּבֶאְמָצעּות ַאֲהָבה 
ַלֲעׂשֹות ְּכֵמַרב ְיָכְלּתֹו ֶׁשל ֶּבן ֲעצּוָמה, ַהּגֹוֶרֶמת ִלְדֹּבק ּבֹו וְ 

.   ֱאנֹוׁש ַעל ְמָנת ְלַמֵּלא ֶאת ְרצֹונֹו ִיְתָּבַר
ַהּתֹוָרה ְמַצָּוה, ֵאפֹוא, ַעל ָהָאָדם ִלְדֹּבק ְּבבֹוְראֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה 
ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו, ְּכֶׁשָּכל ָהִעְנָיִנים ַהַּגְׁשִמִּיים ֶׁשהּוא ֶנֱאָלץ ַלֲעֹסק 

ֶהם ִמֹּתֶקף ֱהיֹותֹו ָאָדם ָּבָׂשר ָוָדם ִנְדָחִקים ַהִּצָּדה ְוֵאיָנם ּבָ 
  עֹוְמִדים ְּבֹראׁש ַמְעָיָניו.

ֻּדְגָמא ֻמְבֶהֶקת ַלִהְתַיֲחסּות ָהְראּוָיה ְלִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ַהֶּזה ָאנּו 
דֹות ַּבִּסּפּור אוֹ "ְּבָאֳהֵלי ַצִּדיִקים" מֹוְצִאים ַּבַהָּגָדה ֶׁשל ֶּפַסח 

, ֲאֶׁשר ִּבְצִעירּותֹו ִהְתָאַרח ַהַּסָּבא ַקִּדיָׁשא ֵמַראדוִֹׁשיץ
ְּבַאְכַסְנָיה ְּפלֹוִנית, ּוַבֲעַלת ַהַּבִית ִהִּגיָׁשה ְלָפָניו ִּפְלְּפִלים 

  ְמֻמָּלִאים, ְוִהְתַעְנְיָנה ִאם הּוא אֹוֵהב ֶלֱאֹכל ִּפְלֵּפל ְמֻמָּלא.
ה' ֲאִני אֹוֵהב, ּוִפְלְּפִלים ֲאִני ַנֲעָנה ָהַרִּבי ְוָאַמר: "ֶאת 

אֹוֵכל"... ְּדַהְינּו: ָּכל ַהְּצָרִכים ַהַּגְׁשִמִּיים ֵאיָנם ַׁשָּיִכים ְּכָלל 
אֹוְכִלים ִמּׁשּום ֶׁשָּצִרי ִויֵׁשִנים ִמּׁשּום  -ַלֻּמָּׂשג 'ַאֲהָבה' 

א ִמְּפֵני ֶׁש'אֹוֲהִבים' ֶלֱאֹכל אֹו 'אֹוֲהִבי , ְו   ם' ִליׁשֹון.ֶׁשָּצִרי

ַאֲהָבה ַׁשֶּיֶכת ַא ְוַרק ַלָּקָּב"ה, ְוִהיא ַהַּתְׁשִּתית ְוַהָּבִסיס ְלָכל 
  ִקּיּום ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות!

  
ֶקי ִּתיָרא"  (ו, יג) "ֶאת ה' ֱא

ֲחַז"ל אֹוְמִרים (ִקּדּוִׁשין נז ע"א) ֶׁשִּׁשְמעֹון ָהַעְמסֹוִני ָהָיה 
  ֶׁשַּבּתֹוָרה, ּוְמָבֵאר ַמה ָּבאּו ְלהֹוִסיף. ּדֹוֵרׁש ָּכל ֶאִתין

ֶקי ִּתיָרא"  ָּפַרׁש, ָאְמרּו  -אּוָלם "ֵּכיָון ֶׁשִהִּגיַע ְל"ֶאת ה' ֱא
לֹו ַּתְלִמיָדיו: ַרִּבי, ָּכל ֶאִתין ֶׁשָּדַרְׁשָּת, ַמה ְּתֵהא ֲעֵליֶהם? 

ה ָּכ ִקַּבְלִּתי ַעל ָאַמר ָלֶהם: ְּכֵׁשם ֶׁשִּקַּבְלִּתי ָׂשָכר ַעל ַהְּדִריׁשָ 
  ַהְּפִריָׁשה".

ְוִכי ֶאְפָׁשר ְלַרּבֹות עֹוד ִמיֶׁשהּו ֶׁשֵּיׁש ִליֹרא ִמְּלָפָניו ְּכִפי ֶׁשֵּיׁש 
ִקים? ָּתַמּה ִׁשְמעֹון ָהַעְמסֹוִני, ּוְלִפיָכ ָחַדל  ִליֹרא ִמן ָהֱא

  ִמָּיד ִמָּכל ָהִעּסּוק ְּבנֹוֵׂשא ֶזה.
ָמָרא: "ַעד ֶׁשָּבא ַרִּבי ֲעִקיָבא ְוִלֵּמד ֶאת ה' ּוַמְמִׁשיָכה ַהּגְ 
ֶקי ִּתיָרא   ְלַרּבֹות ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים!". -  ֱא

מּוָבא ֵּפרּוׁש  "ַמְרִּביֵצי ּתוָֹרה ֵמעוַֹלם ַהֲחִסידּות"ַּבֵּסֶפר 
"ר ִמֶּסעֶרעט ִויְז'ִניץ ִנְפָלא ֶׁשָאַמר  ַעל ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא ָהַאְדמוֹ

  לּו:ַהּלָ 
ִׁשְמעֹון ָהַעְמסֹוִני ָצָפה ְּברּוַח ָקְדׁשֹו ְוָרָאה ֶאת ִהְתַמֲעטּוָתן 
ֶׁשל ַהּדֹורֹות ָהַאֲחרֹוִנים, ְוֶאת ִיְרַאת ַהָּׁשַמִים ַהּפֹוֶחֶתת 

א ָיַדע ָמה ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ְּכֵדי ְלִהְתמֹוֵדד ִעם  -ְוהֹוֶלֶכת  ְו
  ָהִעְנָין.

ֶקי ַעד ֶׁשָּבא ַרִּבי ֲעִקיבָ  א ְוִחֵּדׁש, ֶׁשָהֵעָצה ְלִחּזּוק "ֶאת ה' ֱא
ִּתיָרא" ִהָּנּה "ְלַרּבֹות ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים", ְּכלֹוַמר: ְלַהְרּבֹות 
ָּבעֹוָלם ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ְלַיֵּסד ְיִׁשיבֹות ְקדֹוׁשֹות ֶׁשָּבֶהן 

  ַיֲעִמידּו ַּתְלִמיִדים ַרִּבים ְלתֹוָרה ּוְלִיְרָאה.
  

  ִמירוֹת ַׁשָּבתזְ 
  ַׁשָּבתִמּתוֹ ַהֵּסֶפר "ָמתוֹק ָהאוֹר" ַעל 

 "ְלַלְּמדוֹ ֵסֶפר נוֹקיְוִת "
ַהֶּדֶר ְלַלֵּמד ִּתינֹוק ֵסֶפר ְמֹבֶאֶרת ָּבַרְמַּב"ם. ֵיׁש ְלַהְתִחיל 

א ִלְׁשָמּה. ְלַאַחר ֶׁשִּיְתַרֵּגל ִלְלֹמד  ְיַקֵּבל -ִלְלֹמד ִעם ַהֶּיֶלד ֶׁש
א ִלְׁשָמּה ָיבֹוא ִליֵדי ִלְׁשָמּה. ַטַעם ּבַ    ִּלּמּוד, ּוִמּתֹו ֶׁש

ְׁשִליָט"א ֵהִביא ְלָכ ְרָאָיה ֵמַהָּפסּוק ַקְנֶיְבְסִקי ם ַחִּייי ַרּבִ 
ֶׁשֶּנֱאַמר ֵאֶצל ַאְבָרָהם ָאִבינּו (ְּבֵראִׁשית יח, יט): "ִּכי ְיַדְעִּתי 

ת ֵּביתֹו ַאֲחָריו ְוָׁשְמרּו ֶּדֶר ה' וְלַמַען ֲאֶׁשר ְיַצֶּוה ֶאת ָּבָניו ְואֶ 
ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט ְלַמַען ָהִביא ה' ַעל ַאְבָרָהם ֵאת ֲאֶׁשר 
ִּדֶּבר ָעָליו". ִלְכאֹוָרה ָקֶׁשה, ְוִכי ַאְבָרָהם ִחֵּנ ֶאת ָּבָניו ִלְׁשֹמר 

ר ִּדֶּבר "ְלַמַען ָהִביא ה' ֶאת ֲאׁשֶ  -ֶאת ֶּדֶר ה' ִּבְׁשִביל ָׂשָכר 
 ָעָליו"? 

ַהְּתׁשּוָבה ְלָכ ִהיא ַעל ִּפי ָהַרְמַּב"ם ַהַּנ"ל. ָאֵכן, ִמְּתִחָּלה ֵיׁש 
א ִלְׁשָמּה. "ִּתְלַמד טֹוב  ְּתַקֵּבל  - ְלַחֵּנ ֶאת ַהְיָלִדים ֶׁש

א ָׁשָוה ְּבֵעיָניו,  ֻסָּכִרָּיה". ְּכֶׁשַהֶּיֶלד ָּגֵדל, ְוֻסָּכִרָּיה ְּכָבר 
ַיְרִּגיׁש  -ְתִנים לֹו ְּדָבִרים יֹוֵתר ְּגדֹוִלים. ְּכֶׁשִּיְתַרֵּגל ִלְלֹמד נוֹ 

א ִלְׁשָמּה ָיבֹוא ִלְׁשָמּה.    ֶאת ֲעֵרבּות ַהּתֹוָרה, ּוִמּתֹו ֶׁש
.   
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  ""ואתחנןואתחנן""פרשת פרשת  
  ].ו, ד ["כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים"

  .ומעשה שהיה כך היה. עליו' בחסדי ה, בעת שניצל ממכשול, ניסים שאירע לו-ש בראך לספר מעשה"רגיל היה הגר
ראש העיר הריץ שליח מיוחד אל . הגיעו פעם המלך והמלכה הרומניים לביקור בעיר זו, יהברומנ', קראלי'בהיותו רב בעיר 

הרב הזמין כרכרה והתכונן לנסוע אל תחנת הרכבת . הרב על מנת שישתתף בטקס קבלת הפנים שנערך למשפחת המלוכה
ש "נה לכרכרה הציע להגרובעת ההמת, היה ראש הקהילה בביתו של הרב, ממש באותה עת, והנה .כשהוא מלווה במשמשו

          , ואמר שכיון שמימיו לא הלך בכפפות, המרא דאתרא מיאן. ובשם בעת קבלת פני המלךכדי שיוכל לל, לקחת עימו כפפות
  .אין הוא מעוניין בכך גם עתה, ולא התנסה בהן

 מצידו של ברגע של היסח הדעת. ונקט בטכסיס מחוכם, מה שהכפפות תהיינה נחוצות לרבו- המשמש המסור חשש משום
  .תהיינה מזומנות לו, כדי שאם יזדקק להן, תחב את הכפפות בכיס מעילו, הרב

היו שם  .העמידו את כל משתתפי הטקס ברחבה שליד הרציף, ש בראך בעצמו"סיפר הגר, כאשר באנו אל תחנת הרכבת
.  הנוצרים ושאר אישי הדתותעל יד החשמן של, להבדיל, אותי העמידו. משלחות מטעם כל מוסדות העיר והמפלגות השונות

פתחתי את עיניי , לפתע הרגשתי המולה .ולא הבחנתי כלל במתרחש סביבי, עצמתי את העיניים, הייתי תפוס במחשבותיי
כל אחד מברך , הם ניגשים אל כל המשלחות שבאו לקבלת הפנים. וראיתי שהמלך והמלכה עומדים במרחק קצר מאוד ממני

קט יושיטו לי המלך והמלכה -כי ידעתי שבעוד רגע, נבהלתי מאוד. ם ידיהם לכל אחד ואחדוהמלך והמלכה מושיטי, אותם
, הכנסתי את ידי בבהלה אל הכיס מעילי. ואז התקרבה המלכה, המלך הושיט לי את ידו.  כן היה,וכפי אשר יגורתי .את ידיהם

ועל כן הושטתי את הכפפות , שות זאתאולם לא הספקתי לע, רציתי ללובשן. כפפות... ומצאתי שם, כמחפש מה לעשות
ורחשתי , י רגשי הודיה על שהצילני ממכשולובליב, חזרתי לביתי שמח וטוב לב .היא הבחינה במבוכתי ולא הגיבה... למלכה

  .בלי ידיעתי, והבנתי שהוא הכניס את הכפפות לכיס מעילי, גם הכרת הטוב לראש הקהילה שרק עתה ראיתי בחוכמתו
והודיע שעלי להגיע בשעות הערב לקבלת הפנים , הגיע שליח נוסף מלשכת ראש העיר, המשיך הרב בסיפורו, לאחר כמה שעות

כי הבנתי שתקלה נוספת עם המלכה עלולה לגרום , עתה כבר לבשתי את הכפפות על ידיי. שתערוך העירייה לזוג המלכותי
כבוד הרב יכול : ואמר לי,  הטקס שאני לבוש בכפפותהבחין מנהל, כאשר הגעתי לאולם בו נערך האירוע .לדברים לא רצויים

כי לפי כללי , אולם את הכפפה מעל ידו הימנית הינך חייב להוריד, אם רצונו בכך, אמנם להשאיר כפפה אחת ביד שמאלו
              ,  לעשות כןומוכרחים, כי הלא דינא דמלכותא דינא, עשיתי כפקודתו .הטקס צריכה היד המושטת להיות בלא כפפה

  .שיצילני מכל חטא ועון, אתי תפילה חמה בליבי לאלוקייאבל נש
נדהמו הכל לראות שכאשר הבחין , והנה. עמדו כבר המלך והמלכה בראש השולחן, כשנכנסתי לאולם הגדול של קבלת הפנים

    , ברכני בסבר פנים באופן יוצא מן הכלל, עזב את שלחן המכובדים ורץ מיד לקראתי עד דלת הכניסה, המלך בכניסתי
והמלכה שהבינה היטב מדוע אני , שתי ידיי אחזו את קצה השולחן מלמטה .שם עמדה המלכה, והוליכני בעצמו אל השולחן

          , ובירכה אותי בפנים שוחקות, האוסרת ללחוץ ידי אשה, גילתה הבנה מליאה לתורת העם היהודי, מניח שם את הידיים
ת ראו שיהודי העומד על וכאשר כל חברי המשלח, שם שמים גדולוהיה בכך קידוש , הדבר נעשה לעיני הכל .ללא הושטת יד

  .מן השמים מסייעים בידו באורח פילאי, ומתעקש לקיים את ההלכות כתיקונן, דתו ודעתו
          ,כך יצאתי בשלום גם מן הטקס הזה. ובניגוד ליתר המוזמנים לא ביקש ממני לטעום דבר, המלך האריך איתי בשיחה
  .)עלינו לשבח( אה ליווה אותי המלך שוב בכבוד רבולא עוד אלא שבדרכי ליצי

  ].ז, ד ["כי מי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו"
                      ,אחד המפורסמים בתחומו,  פלוניוהייתי זקוק לעסקן, עם לבעיה חמורהנקלעתי פ:  אחדמיד חכםלשח ת

ר לי שאם והתבר, ומה הן שעות הקבלה שלו, החילותי לברר דרך מזכיריו האישיים היכן הוא מקבל קהל.  בפתרונהישיסייע ל
                   , כיוון שהייתי זקוק לסיוע מיידי ודחוף ...אאלץ להמתין מספר חודשים, אני רוצה להגיע אליו על פי התור הרגיל

 אמיתי וירא ןמדובר בעסק; ח"אומר הת, ושלא תבינו לא נכון. אבל כל זה לא עזר, החילותי להפעיל קשרים ופרוטקציות
אבל באותה תקופה הוא היה באמת כל כך , ומשקיע בכך את כל ליבו, המבזבז שעות רבות מדי יום כדי לסייע לאנשים, שמים
  .ולוא לכמה דקות, שלא היתה כל אפשרות שיתפנה אליי, עסוק

, י שאם אזדרז להגיע למשרד בתוך שעהואמר ל, בשעות אחר הצהריים ביום פלוני מתקשר אליי לפתע אחד המזכירים שלו
  .ואוכל להתקבל לפגישה, של כמה דקות פנויות' חריץ'יש סיכוי רב שהוא יצליח למצוא לי 

אמרתי לנהג המונית שיעשה כל שביכולתו על מנת . ונסעתי מיד למשרד שהיה בעיר אחרת, כמובן שעזבתי את כל עסקיי
                     , צ"ולמרות הכבישים העמוסים של שעות אחה, מצים נשאו פריהמא. ולהגיע בזמן המיועד, לעקוף את הפקקים
ומודיע לי שהעסקן היה צריך , מה-ובפתח ממתין המזכיר בפנים קודרות . דקות לפני השעה שנקבעה5הגעתי למשרד ההוא 

  .והוא כבר לא יחזור למשרד היום, לצאת במפתיע לפגישה דחופה אחרת בירושלים
ולאחר כל הדחיות  ,לאחר כל המאמצים שהשקעתי כדי להשיג פגישה עם האיש. ח"תאר התמ, זה כבר היה יותר מדי בשבילי

, התיישבתי בפינה מסויימת. הרגשתי שאני חייב לטעום משהו כדי לחזק את רוחי ...הייתי כבר יותר מדי עייף, והעיכובים
 . 'בורא פרי העץ, אלוקינו מלך העולם' ברוך אתה ה'והחילותי לברך , אחזתיו ביד ימיני, והוצאתי תפוח עץ שהיה בתיקי

  .ורעד עבר בכל גופי, לפתע תקפתני חלחלה
, כאן ברחבה שלפני המשרד של העסקן הבכיר, אתה כאן לפניי', אתה ה! ? בלשון נוכח–אתה ! ?ברוך אתה! ?מה אמרת עכשיו'

, לבשר ודם,  ואני מחכה למישהו אחר,כך- אוהב כל, כך- זמין כל, מוכן להיפגש איתי בכל עת ובכל שעה, אתה נמצא כאן איתי
  ה עצמו נמצא "הנה הקב- שהנה, ההרגשה הזו -   -  -  !'כבר הוא אינו יכול להיפגש איתי, שאם יש לו פגישה אחת בירושלים

נא לשמור על קדושת העלון    
   .אין לקרוא בשעת התפילה
 !מומלץ לקרוא בשולחן שבת

 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" היאלדד בן יפה, ו"שלמה אחיה בן הלן הי, ו" בת מוזלי היחביבה, ו"מהרנגיז בת טאוס הילרפואת 



שאם לא האנשים שעברו באותה עת ברחבה , כל כך חיממה את ליבי ועודדה את רוחי, עד שאני פונה אליו בלשון נוכח, איתי
כבר להמתין ולהמתין לפגישה עם ' התייבשה'ש, ואימץ את רוחי הנכאה, י עידודהדבר נסך ב ... פורץ בריקודהייתי, ההיא
  .בלשון תחנונים שיפתור לי את הבעיה החמורה שהציקה לי כל כך' והתפללתי לה, עד שפתחתי את פי בתפילה חמה, העסקן
את כל מה ששמעתי עד היום בשיחות המוסר ובדרשות , יה של"ח ושס"הרגשתי בכל רמ, בסיטואציה אליה נקלעתי, רק אז

, ולבקש על נפשי, שיש לי כתובת ברורה להתחנן בפניה, עתה ידעתי בבירור שיש לי אל מי לפנות ...ההתעוררות בהן השתתפתי
תי ולאחר מכן קמ, התפילה ארכה כמחצית השעה .ולכן התפילה שהתפללתי באותם רגעים היתה זכה וטהורה מאין כמותה

  .ידעתי שעשיתי בדיוק את מה שהייתי צריך לעשות. רוח- ממקומי בהתרוממות
, בלי אמצעי תיווך של עסקן כזה או אחר! היתה-והיתה כלא, מה שנותר לי לספר הוא שלאחר ימים ספורים נפתרה הבעיה

מי גוי גדול אשר לו אלוקים כי 'שהפסוק , ח"מסיים הת, האמינו לי !טוב-הכל הסתדר על הצד היותר. ובלי פגישות ונסיעות
חבל שאנחנו מגיעים למסקנה הזו אחרי כל כך הרבה  .התממש לנגד עיניי במלוא המובן', בכל קראנו אליו', וכו, קרובים אליו

  .חבל... כל שיהיוכבכירים , אחרי דחיות חוזרות ונישנות של פגישות עם העסקנים, זמן
ה יכול לסייע "נרגיש באמת שרק הקב, כשאנחנו נתקלים בבעיה כלשהיו, בואו ונאמץ את הדרך הזו כבר בתחילת הדרך

  .ונרבה בתפילה ובתחנונים, ובהרגשה כזו נבוא אל בית התפילה, בעדנו
ומתוך הרגשה ברורה שהכוח היחד הנמצא בעולם הוא כוחו של , פעם מתוך הלב-שכל מי שהתפלל אי, ח"מסיים הת, חושבני

מה שצריך להחדיר בלבנו היא הידיעה שכאשר אנחנו  !ראה את הישועה בעיניים, ר לוורק הוא יכול לעזו, בורא העולם
        ' יודעים'הבעיה היא שאנחנו רק ! ?שכן מי אינו יודע את זה, המשפט הזה נשמע לנו פשוט מדי! יש מי ששומע, מתפללים

               ה מאזין "וכל לומר לך שהקב בגן יוכל ילד, שמענו זאת פעמים רבות. ולא ממש מרגישים את זה, אבל לא ממש זוכרים
  .)עלינו לשבח( ושומע כל מילה, ת נמצא קרוב אלינו"לחוש שהשי. צריכים לחוש זאת .לנו בתפילתנו

  ].ד, ו[ "אחד' אלקינו ה' שמע ישראל הה"
                      ',צופים שדה'ה בעל ,יורק-מניו א"שליט פרידמן הכהן דוד שמואל ג רבי"הרה ידי על סופר ,שלפנינו המרטיט הסיפור
 הרב ידי על נתרם התורה ספר .ח"תשע שבט בחודש בטבריה 'קהל חסידים' המדרש לבית שתרם התורה הכנסת ספר במעמד

 ,בבדידות העביר חייו מרבית ימי ואת ,וערירי גלמוד נפטר אשר ,מניצולי השואה ,הכיר שלא יהודי של נשמתו פרידמן לעילוי
 יקר יהודי ששמעתי על מופלא מעשה שאבתי חיזוק עצום בעקבות" :פרידמן הרב דבריו סיפר בפתח ...דיותיהו הרחק מנפשות

 ".נשמתו הטהורה תורה לעילוי ספר לנדב החלטתי ,כך על כהכרת הטוב .הכרתי שלא
 במחנות יהודים נטבחו מיליוני זו בשנה .היהודי העם בתולדות הקשות ביותר השנים אחת היתה ד"תש שנת :המעשה היה וכך

                  ,נרצחו ,כצאן לטבח הובלו המפוארות אירופה וטף מקהילות נשים אנשים ,שמם יימח שהקימו הנאצים ההשמדה
 היום עד עצם המסופרים ,גבורה סיפורי ואלפי אותם מאות מאירים האפילה מתוך אור כניצוצות .'ה קדושת על ונטבחו נשרפו
דווקא  אלו יהודים שגילו היהודית עוצמת הגבורה את גיליון עלי לתאר קשה .ספר חרותים עלי אף וחלקם ,לבנו מאב הזה

 ועל אמונתו על נפש למסור בנפש חפצה והסכימו יתברך' ה מדרך סרו לא בגיא צלמוות הלכו כי גם .ביותר הקשים בזמנים
 חייהם את עליהם להקשות יימח שמם הנאצים דאגו ובחורף בקיץ .קשים מנשוא היו העבודה במחנות החיים תנאי .מצוותיו

 מתו יום מדי. באפם החזקת נשמתם כדי בקושי להם הספיק והמעט שניתן ,להם ניתן ולא כמעט וכסות לחם. הניתן ככל
 רוחם של את להשפיל דאגו ארורים רשעים אותם .עליהם להתאבל אף פנאי היה לא כשבלב איש ,ובצמא ברעב אלפים

ולהתנפל  לדחוף היהודים את שייאלץ באופן, ענק בסירי והתפל הדלוח המרק את הקפידו להגיש הם ,כך .שיכלו ככל היהודים
 וכיצד עצום בלהט על הסיר היהודים מתנפלים כיצד לראות ,המחזה הנורא בעבורם היה יומית שעשוע כמנת. במנה לזכות כדי
 .כלום בלא נותרים בסוף מהם רבים
 לעשות עליו כי החליט בו והוא היכה הרעב .מנה בלא הימים מן ביום נותר, נפתלי פינחס הבחור ,האסירים מצעירי אחד
 מאושר היה לא ,שלימה פרוסת לחם ,מפז יקר אוצר מצא וכאשר ,לכך שם לב שאיש מבלי ,המטבח אל התגנב בדממה .מעשה
         .לו קלגסים שארבו שני בידי המסכן נתפס בצאתו מיד .לצאת החוצה ומיהר חלוקו תחת הפרוסה את הוא טמן .ממנו
            .'המוות קיר' אל נלקח מהר חיש .בכיתת יורים מוות הינו זו חמורה 'עבירה' על כי העונש ידעו הכול .מיד נחרץ דינו

 שלהם הנשק כלי את מחסניות להריק להם שתאפשר לפקודה הם המתינו .בידיהם כשרובים חיילים כיתת סביבו התייצבה
 את לומר עמד והקצין, לעברו הונפו הרובים .נידף כעלה והוא רועד הקיר אל כשגבו עמד ינפתל פינחס .הבחור הצנום לעבר

   "!!אחד 'ה אלוקינו 'ה ישראל שמע: "אימים שאגת הבחור מפי התפרצה כמו מאליה ,ולפתע .הפקודה
              ,נפתלי של פינחס עונשו את להמיר אתר על החליט הוא. הקצין הנאצי בעיני להידלק לניצוץ שטני גרמה שאגתו
 באכזריות ברובים והיכוהו מולו במהירות הקלגסים התייצבו .נוראיים בייסורים למוות קל וקצר ממוות ...למלקות ממוות

 .מתבוסס בדמו הרצפה על שנפל עד ,"ישראל שמע"הרף  ללא זועק שהוא תוך ,שבידיהם
  .הייסורים מתוך עליו דעתו נטרפה אך ,המלחמה ימי אחרית את שרד הוא. המכות מחמת נשמתו יצאה לא ניסים בניסי
 לגור עברה סיום המלחמה עם כאשר .הרחומה חסותה את ופרסה עליו היא אף שרדה ,בעולמו היחידה שנותרה הנפש אחותו

 פטירתו בעת ומפורט כי חתום הסכם מהם שהוציאה לפני לא, נפש לחולי גויי מחסה בבית לשכנו נאלצה, שבבלגיה באנטוורפן
 .באנטוורפן היהודית של הקהילה העלמין בבית יהודית לקבורה ההנהלה להביאו תדאג העולם מן

הודיעה  ומיד ,ההסכם את קיימה בית המחסה הנהלת .לבוראה המיוסרת נשמתו נפתלי את פינחס השיב ז"תשע תמוז בחודש
 מיהר ,קדישא דאנטוורפן החברא מעסקני ,ברגר שלמה רבי .ישראל בקבר שיקחוהו ויקברוהו באנטוורפן קדישא לחברא
 בית מצוות, גויה מבוגרת אישה לראות הופתע ,קדישא רכב החברא לעבר הנפטר של מיטתו את וכשנטל, המחסה בית לעבר

 .הפוגה ללא דומעות כשעיניה עד למכונית הנפטר את המלווה ,החולים
טוב ומיוחד  אדם עוד לא הכרתי ,פינחס" :דבריה היו וכה ,פרידה מילות כמה האישה לומר ביקשה הרכב דלתות נסגרו טרם
 ".אותך לנצח ילווה שלך "ישראל שמע"שה רצון יהי. האחרונות השנה בשלושים כראוי ששירתי אותך מקווה אני !כמוך

. במקום עובדת אני שנה שלושים מזה: "האישה הסבירה ?"ישראל שמע"ב שכזו מושגים לגויה מניין ,ברגר הרב של לפליאתו
                והערב  השכם ,מלזעוק פסק הנפטר לא אלו שנה שבעים במשך .לפניי ארבעים שנה כבר ,לי סיפרו כך ,כאן היה הנפטר

 גם ילווהו זה שפסוק מתאים שאברכהו לא וכי .מפיו אחת מילה הוציא לא, לזה מעבר ".אחד 'ה אלוקינו 'ה ישראל שמע"
 !".?לעולם העליון

במחנות  שהדהדה "ישראל שמע" שאגת .בזכותו לתשובה התעוררו ורבים ,ברחבי אנטוורפן לאוזן מפה הסיפור נפוץ מהרה עד
על  והשפיעה פעלה כמה עד לאמוד אינו יודע ואיש ,מכן לאחר שנה שבעים להדהד בעולם המשיכה ,צלמוות בגיא ההשמדה

  ).'ופריו מתוק' (אחרית ימיו עד היהודי בנפש חקוקה נותרת במסירות נפש הנעשית מצוה כי .וטובים רבים
  ,ל"ז פארי בת מונירה מרת נ"לע ,ל"זכורשיד בת 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 עזיזולה בן שרה' 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" זאסתרירון בן נ "לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל" זציפורה בת רחלנ "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" זלדן בת פרוויןנ "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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לשמיעת השיעורים בדף היומי ובנושאים נוספים חייגו: 073-2951342 
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 ” ו‡˙חנן ‡ל ‰' בע˙ ‰‰ו‡ ל‡מור                             ” 
פעם אחת שאלו חסידיו של הצדיק רבי חיים מצאנז את רבם: מה עושה                                                             

 רבינו לפני התפילה?                  
אתפלל!            -אני מתפלל שבשעת התפילה                          -השיב להם הרבי               -לפני התפילה           

ומה     ‘“      ואתחנן אל ה             ”   כיוצא בדבר אנו מוצאים אצל משה רבנו שאמר:                                            
שבעת שאני עומד בתפילה חשובה לפניו                                   “     בעת ההיא לאמור                ”   התחננתי?            

 אמירתי!       
 

 ” ו‰‰ר בוער ב‡˘ ע„ לב ‰˘מים                           ” 
  -ם   “   אמר הצדיק רבי יצחק מאיר מגור בעל חידושי הרי                                                 -בוער היה ההר              

“   לב השמים          ”   והיו אלה להבות אש קודש עד שזכו ישראל מחמת כך קבלו                                                     
 לב זך וטהור כעצם השמים לטוהר.                                 

 
 ” ועב„˙ם ˘ם ‡ל‰ים מע˘‰ י„י ‡„ם                              ” 

 ועבדתם שם את העמים.                     -“ ותפלחון תמן לעממיא                  ” מתרגם אונקלוס:                
את הדברים ביאר הצדיק רבי שר שלום מבעלזא: ישראל שבחוצה לארץ                                                            
עובדים עבודה שהיא זרה להם את כל מה שהם יוצרים ובונים על אדמת                                                              
ניכר בסופו של דבר לא להם יהיה אלא כל השפע והטוב שיצרו ייהנו מהם                                                                 

 אומות העולם ואילו הם לא ייהנו מכלום.                                    

 
̆ ל˙רומ‰ לספריי‰ בי˘יב‰ מוכר˙ מ‡ו„                                                     052-7148454  –„רו˘ים ספרי ˜ו„

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: 
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 קנה עליה ונתברר לו 
   שהספר אינו כשר לברכה

 
: מעשה שהיה בישוב מרוחק שאין בו אלא שאלה לדיון

ת אחד, ודרכם למכור את העליות בשבת לכל המרבה “ ס 
במחיר, ואחרי שקראו לשלושת העולים הראשונים נמצא 
פסול גמור בספר באופן שיתר העולים אינם יכולים לברך 

ת והבעל “ על התורה, אלא קוראים להם לעמוד אצל הס 
האם ‘.  קורא את הקריאה שלהם ועושים מי שברך וכו 

חייבים העולים לשלם עבור העליה את הסכום שהתחיבו 
 בשעה שקנו את העליה?

ע והפוסקים בדין “ : תחילה נעתיק את דברי השו תשובה 
ג: אפילו בכפרים שאין נמצא להם “ע סימן קמג ס“זה: כתב השו

ד: ובשעת הדחק “ א כתב בס “ ס"ת כשר, אין מברכין עליו. והרמ 
שאין לצבור רק ס"ת פסול ואין שם מי שיכול לתקנו, י"א דיש 
לקרות בו בצבור ולברך עליו, ויש פוסלין. וכתב המ"ב סקכ"ט 
בשם השערי אפרים שאם נמצאה הטעות באמצע הקריאה של 
אחד העולים, לא יברך ברכה אחרונה אחר הקריאה שלו, אלא 
יעמוד שם והש"ץ יקרא לעולים אחרים עד תשלום ז' עולים, 
ולא יברכו כלל רק הש"ץ יקרא לכל אחד פרשה שלו עד גמר 
הסדרה, וזה העולה שנמצא הטעות בקריאה שלו העומד שם 
לא יסיח דעתו ויקרא בלחש עמהם, ובגמר הסדרה יברך הוא 
ברכה האחרונה. ואם נמצא הטעות בשלישי או בשאר העולין 
אחר סיום קריאתן שבירכו ברכה אחרונה ואין שם ס"ת אחרת 
זולתה יקרא הקורא שאר הפרשיות עד גמר הסדרא בלא ברכה, 

 עכ"ד.
והנה מלשון המ"ב משמע שתיכף בגמר הפרשה קודם 
אמירת הקדיש וקריאת המפטיר יברך העולה ברכה שלאחריה, 
והמפטיר יקרא בתורה בלא ברכה. והעיר על כך הגאון רבי 
נפתלי נוסבוים שליט"א דהיינו דוקא בשבת רגילה שקריאת 
המפטיר אינה קריאה נפרדת לעצמה אולם בד' פרשיות או 
ביו"ט או שבת ר"ח וכדו' שהמפטיר יש בה חיוב בפני עצמו, 
ימתין העולה עד לאחר קריאת המפטיר ורק אז יברך ברכה 
שלאחריה כדי שתחול ברכתו גם על קריאת המפטיר. והגאון 
רבי שמואל יעקב לנדא שליט"א פקפק בזה מכמה טעמים: א. 
מכיון שלא היתה דעת העולה רק על הקריאה בפרשה זו ולא 
על הקריאה של המפטיר שהיא בפרשה אחרת, שמא אין עצה 
זו מועילה כלל ואין ברכתו עולה על קריאת המפטיר. ב. אולי 
יש לחוש להפסק בין הקריאה לברכה שלאחריה במה שצריכים 
לגלול ממקום למקום ואין להפסיק יותר מכדי שיפסוק 

 המתורגמן באמצע הקריאה.
ובנידון דידן אמר הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליט"א 
דמכיון שדעת העולה היתה לברך על העליה שלו ואינו יכול 
לברך הרי זה נדר בטעות ואין צריך לשלם לבית הכנסת. ואפילו 
לדעה ראשונה שהביאה הרמ"א שבדיעבד אפשר לברך גם על 
ס"ת כזה יש להסתפק האם חייב לשלם על העליה שלו, מכיון 
שהיה בדעתו לשלם על עליה שיעלה לכתחילה ולא באופן כזה 

 של בדיעבד.
וכן הסכים הגאון רבי מנדל שפרן שליט"א שאינו מחויב 
לשלם עבור העליה שלו, והוסיף דמן הראוי שימכרו מחדש את 
העליות, והגבאי יודיע שמכאן ואילך אין העולים מברכים על 
העליה שלהם, והרוצה לקנות את העליה אדעתא דהכי יקנה. 

 וכן הורו הגאונים רבי שמאי גרוס ורבי יצחק כץ שליט"א.

םן נת ממתמתתממממממממען תתתתתתתתתתתתתננ ן
נעימ בת נעימה בת מממחנינה בת נעימחנינה להההההה--ההההההההההההההההההההההההההההמהממהמהממהחנחנ לת לת לת לוית לת לוית בבביבייתיתת לוית לללללללללללללללללללללללבללב-- תתתתת--

ללל נ בת נוסבביחה ןוסבביחה בת כהתית הןןללבבבית ללללללהההההממהממהמממיממנעימ ן נעימ הןןלבבבית כהתית ללל ל-הההההההההההההמהמהמימנעימ -

 מתיקות התורה              
 "ו‡˙חנן ‡ל ה' בע˙ ההי‡" 

בפרשת חוקת, כאשר משה ואהרון היכו 
בסלע במקום לדבר אליו, הקב"ה אומר להם: 
ְּבֵני  ֵני  ְלֵעי ֵׁשִני  ְלַהְקִּדי ִּבי  ֶהֱאַמְנֶּתם  א  ַיַען  "
ֶאל  ַהֶּזה  ַהָּקָהל  ֶאת  אּו  ָתִבי א  ָלֵכן  ִיְׂשָרֵאל, 
ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ָלֶהם". ידוע הדבר שהמילה 
"לכן" היא לשון שבועה (כמו שנאמר: "לכן 

אם הקב"ה   -נשבעתי לבני עלי"), וא"כ קשה 
גזר בשבועה שמשה ואהרון לא יכנסו לארץ, 
על  יעבור  שהקב"ה  מתפלל  משה  כיצד 

 שבועתו?

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                     

 גבעת שמואל                -הזוכה לפרשת דברים: משפחת מ.                             

  ה  אור התורה           

 היכו 
 להם: 
ְּבֵני  ֵני 
ֶאל  ה 
מילה 
 "לכן 
קב"ה 
לארץ, 
על  ר 

א
“, רמח“מה הקשר בין פנחס והא. 

 “?ח“רמ“לפרשתנו וה

לשם “,  ואתחנן “אם קשה לך בב. 
 “!ואתחנן“תברח ב

 בית בפרשה, וארץ בהפטרה.ג. 

של ד.   בפי העם, הסלנג  היכן 
 בלעם?

 דבר הנביא, ונביא.ה. 

 חידות מאתגרות לשולחן השבת                           

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.
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משה רבינו, עלו  בשעה שנחלקו קרח ועדתו על 
השמש והירח מרקיע לזבול ואמרו לפניו ריבונו של 
עולם, אם אתה עושה דין בשביל בן עמרם להעניש 
את קרח ועדתו אנו מאירים לעולם, ואם לא אין אנו 
מאירין! באותה שעה ירה הקב"ה בהן חיצים וחניתות, 
אמר להם בכל יום ויום משתחוים לכם ואתם מאירים, 
בכבודי לא מחיתם, בכבוד בשר ודם מחיתם?! ומאז 
אינם רוצים להאיר מפני שעובדים להן, ובכל יום ויום 
יורים בהן חיצים וחניתות ומאירים שנא' (חבקוק ג') 

 "לאור חציך יהלכו", [נדרים לט:].
 

הי‡ך ה˘מ˘ והירח ˘מחים בˆ‡˙ם 
ˆים  רו והל‡ ‡ינם  ‡ם  בבו ו˘˘ים 
לה‡יר מפני ˘עוב„ים להן, ובכל יום 
ור˜ ‡ז  ˙ו˙  וחני ˆים  חי בהן  יורים 

 מ‡ירים?
י˘ מ˜˘ים הי‡ך ‡ומרים ‡נו ב˙פיל˙ יוˆר ˘ל ˘ב˙ 
"˘מחים בˆ‡˙ם ˘˘ים בבו‡ם" והרי ‡ינם מ‡ירים 
ע„ ˘יורים בהם חיˆים וחני˙ו˙, ו‡ם כן הי‡ך ‡פ˘ר 

 לומר ˘ה˘מ˘ והירח ˘˘ים בבו‡ם?

היו ˘מחים מ˙חילה ˜ו„ם ˘היה 
 ה˜ב"ה נו˙ן בהם חיˆים וחני˙ו˙

אפשר לומר בדוחק שמה שאומרים בתפילה שמחים 
בצאתם ששים בבואם, היינו קודם שהתחיל הקב"ה ליתן 

 בהם חיצים וחניתות.

˘מחים ˘‡ינם מ‡ירים לעולם ברˆונם 
 ‡ל‡ מ˙וך ˘ה˜ב"ה כופה ‡ו˙ם 

עי"ל שעל כל פנים כיון שהם מוכרחים להאיר לעולם, 
שהרי אי אפשר להשאיר העולם חשוך, שמחים הם שהם 
עושים זאת בכפייה גמורה מאת ה', ולא עושים מעצמם, 
וכיון שזה נעשה בהוראה ובכפייה מאת קוב"ה, ממילא 

 אין להם שותפות במעשה הגויים שעובדים להם.  

˘מחים לע˙י„ לבו‡ ˘מזריחה ה˘מ˘ 
 והˆ„י˜ים מ˙רפ‡ין ומ˙ע„נים בה  

הנני חוכך ליישב עוד שאין הכוונה שמחים בצאתם 
ששים בבואם על מה שמאירים בכל יום ויום, אלא 
הכוונה גבי לעתיד לבוא, כמבואר בנדרים (ח:) אין גיהנם 
לעולם הבא, אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה, צדיקים 
מתרפאין בה ורשעים נידונין בה, שנאמר (מלאכי ג') 
"וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא" ולא עוד אלא 
שמתעדנין בה שנאמר (שם) "ויצאתם ופשתם כעגלי 
מרבק" (ותצאו ממצר וירחב לכם כמו עגלים מפוטמים) 
והרשעים נידונין בה שנא' (שם) "כי הנה היום בא בוער 
כתנור והיו כל זדים וכל עושה רישעה קש ולהט אותם 
היום הבא אמר ה' צבאות אשר לא יעזוב להם שורש 

וענף".
 ‘)אשכול יוסף’(שימו לב! שאלה זו אינה פורסמה בספר 

פעם באה אשה אל המגיד ממזריץ' [תלמידו של הבעל שם טוב], ואמרה לו: שמעתי שהרב 
עושה נפלאות, ואני רוצה בן. ענה לה הרב: בסדר, רק תשימי על השלחן מאתים וחמשים אלף 
זהובים... אמרה האשה: רבי, זה הון עתק. אמר הרב: זו העסקה ואיני מוכן להתפשר. הלכה 
האשה, וחזרה לאחר תקופה עם מרבית הסכום.  אמר לה הרב: דברתי על כל הסכום, אגורה לא 
פחות. התרגזה האשה ואמרה: אתה חושב שאני זקוקה לך? אני אתפלל, וה' יתן לי! אמר המגיד 
ממזריץ': עכשו יהיה לה בן. אני לא יכול לתת לה בן, אבל בעזרת התפלות שהיא תתפלל, 
אפשר לקבל בן. היום אנשים שכחו שיש תפלה, ובמקום להתפלל, על כל דבר הולכים לרבנים 

 לבקש ברכה. מה עם התפלה? ה' יתברך רוצה שבניו ידברו אתו
 

סיפר הגאון המקובל רבי בניהו שמואלי שליט"א: שהגאון רבי יצחק אבוהב  שהיה אב"ד ורב 
של אחת הערים החשובות, למד בסוף ימיו חברותא עם חתנו רבי שלום הדאיה בספר "עץ 

למהרח"ו ז"ל במשך שנתיים רצופות וסיכמו בניהם שמי שיפטר ראשון, יספר לשני מה  -החיים"
הולך שם בעולם האמת, ולאחר זמן, נפטר רבי יצחק אבוהב ולאחר כמה ימים מהפטירה שלו, 
בא בחלום לחתנו ואמר לו: "דע לך רשות לספר הרבה אין לי, אבל דבר אחד אני כן יכול לומר 

שהייתי אב"ד ורב   70-80-לך, שהשנתיים שלמדנו ביחד בספר 'עץ החיים' בקבלה, עלו על כל ה
 80העיר, ועסקתי בתורת  הפשט. על הכל, עלה השנתיים שלמדנו ביחד, וכיפר לי על כל  ה 

 שנה!!!"
 

במלחמה העולמית הראשונה, באו בחורי הישיבה אצל הגאון רבנו החפץ חיים זצוקללה"ה, 
לדעת מה יעלה בגורלם, האם ישחררו מן הצבא או לא. השיב להם הרב:, בני, זכרו מאמר התנא 
באבות, "כל המקבל עליו על תורה מעבירים ממנו על מלכות". עלולים אתם לשאול, שאם כן, מן 
הדין היה שכל בחור ישיבה יהיה משחרר מן הצבא, ומדוע אנו רואים שכמה בחורי ישיבה 
נתפסים לצבא [אם כי לפעמים רק לזמן מה]? התשובה לכך היא, כי מן השמים מודדים לאדם 
מדה כנגד מדה. והכל תלוי במהות של "המקבל" על תורה, כי מי שהקבלה איתנה וחזקה אצלו, 
ומתבטאת בצורה תקיפה שהוא מתמיד גדול בתורה, מעבירים ממנו על מלכות לחלוטין. אבל 
מי שמתרשל ומגלה רפיון בקבלת על התורה, ו"המקבל" אצלו נושא אפי חלש, אזי גם 
ה''מעבירים" מתבטא אצלו בצורה רופפת, והוא נתפס לצבא תקופה מסימת. נמצא, שתוקפו 
של המקבל על תורה, כתוקף המעבירים ממנו, שאם מקבל בשלמות ובתקף, גם השחרור הוא 

 מלא, ואם לאו לאו. 
 

מספרים על המהרי"ל דיסקין מבריסק [מי שהיה מנהיגו של הישוב היהודי בארץ לפני למעלה 
ממאה שנה], כי פעם בעשרת ימי תשובה, הבחין באחד מתלמידיו שאיננו מסגל להתרכז 
בשעורים בישיבה, ידיו רעדו, והיה לו מראה של חיל ורעדה. פנה אליו הרב מבריסק ושאלו מה 
עובר עליו. התברר, כי התלמיד רועד מפחד יום הדין, וחושש שמא לא עשה תשובה די הצורך. 
אמר לו רבו: תגש לביתו של פלוני בקצה העיר, ותלמד ממנו כיצד יש להתכונן לקראת היום 
הקדוש... היה זה ערב יום הכפורים, אותו תלמיד נגש לבית שבקצה העיר, וראה את התריסים 
מוגפים. חשב התלמיד, שמן הסתם עסוק אותו פלוני בהכנות מיחדות ליום הכפורים. אך מכיון 
שנשלח על מנת ללמד ממעשיו, הציץ מבין התריסים כדי לראות מה עושה בעל הבית. 
להפתעתו ראה אותו יושב ולומד גמרא בנגון משתפך, כאלו זהו יום רגיל, ואין זה ערב היום 
הקדוש. חזר התלמיד אל רבו במבוכה, ואז שאל אותו הרב: נו, ראית? השיב התלמיד: לא ראיתי 
כלום! שאל הרב: מה פרוש כלום, מה ראית אותו עושה? השיב התלמיד: הוא רק ישב ולמד. 
אמר הרב: זהו בדיוק, מי שיושב ועוסק בתורה ולא פוסק פיו מגירסא, הרי לאחד כזה אין 
מספיק זמן לחטא. המקבל עליו על תורה, הוא בן חורין מן היצר הרע, ועל החטאים אינו מעיק 

 עליו, ואם כן, ממה יש לו לירא ולפחד... 

‘ ’
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ִּקים ּוִמְׁשָּפִטים ַצִּדיִקם ְּככֹל ַהּתֹוָרה  "ּוִמי ּגֹוי ָּגדֹול ֲאֶׁשר לֹו ח�
. ַהּזֹאת, ֲאֶׁשר ָאנִֹכי נֵֹתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום" 

  

"ָאנִֹכי עֵֹמד ֵּבין ה' ּוֵביֵניֶכם ָּבֵעת ַהִהוא ְלַהִּגיד ָלֶכם ֶאת ְּדַבר 
. ה'... ָאנִֹכי ה' ֱאֹלֶקיָך וגו' " 

 
 

. "ַּכֵּבד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאֶּמָך" 

. "ּוְבָכל ְמאֶֹדָך" 

ִּקים ְוֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ָאֹנִכי  "ְוָׁשַמְרָּת ֶאת ַהִּמְצָוה ְוֶאת ַהח�
. ְמַצְּוָך ַהּיֹום ַלֲעׂשֹוָתם" 

:  



היכן עדיף לנפוש – בירושלים או בצפת?

.

.

'מסלול הליכה במים'/'קייאקים' – עד איזה גובה המים?
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 500
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ָך וְּבָכל ְמֹאֶדךָ  ה'ְוָאַהְבּתָ ֵאת  ָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפׁשְ  (ו,ה) ֱאלֶֹהיָך ּבְ

במדת הרחמים ואהבת את ה' אלקיך" בין אם נוהג עמך " :זצ"ל דרש הרב גלינסקי
", דת הדין הרמוזה בשם אלקים, "בכל מאודךיהרמוזה בשם הוי"ה, בין אם נוהג עמך במ

זהו שאמר דוד: ). ברכות נד,א( הכל מדה ומדה שהוא מודד לך הוי מודה לו במאוד מאוד
אם במדת הדין ואם במדת  ),תהלים נו, יא("באלקים אהלל דבר, בה' אהלל דבר" 

אם חסד אשירה ואם משפט  ),שם קא, א(חסד ומשפט, אשירה" " – הרחמים, אהלל
שם " (כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא, צרה ויגון אמצא ובשם ה' אקרא" – אשירה
 )!קטז, ד

 
שכאשר ראה נבוכדנצר הרשע שחנניה  )סנהדרין צב, א( הלא נראה, שספרו בגמרא

ורא פתח פיו לשבח מישאל ועזריה ניצלו מכבשן האש ויחזקאל החיה מתים בבקעת ד
לקדוש ברוך הוא, ואלמלא בא מלאך וסתרו על פיו היה מאפיל על כל השירות 

הלא העולם הזה עולם הבחירה הוא, ואם  – ותמוה –   והשבחות שאמר דוד בספר תהלים
בקש נבוכדנצר לומר שירה שלא נשמעה כמותה ולהאפיל אף על דוד המלך, למה 

 ?! מנעוהו
 

ולמה סתרוהו? כי אמרו לו: דוד המלך שורר ! שאכן לא מנעוהו לובאר הרבי מקוצק זצ"
בין בעת רווחתו ובין בעת צרתו. אתה, נבוכדנצר, משורר בעת גדולתך ורווחתך, אין זו 

 ...ואז, נדם – רבותא. נסתור לך, ונראה איך תשורר
 

ויש בה עומק כה רב!  הצדיק רבי יששכר דוב מבעלז זצ"ל,ובעניין זה שמעתי אמרה בשם 
לאחר מלחמת  – תשאלו: מהיכן הגיע אלי ווארט של הרבי מבעלז? הו, זה סיפור ארוך

העולם השניה שוחררנו מסיביר, והתגלגלתי לאוזבקיסטאן שבמזרח דרום רוסיה. 
הטשיבינער רב, ה"דובב מישרים" זצ"ל, מגדולי הדור, עם רבנים חשובים, נשארו 

והשלטונות לא אפשרו בשום  הרב מטשיביןים לחלץ את בסיביר. נעשו מאמצים רב
 ...פנים ואופן להגר מגן העדן הקומוניסטי, לבל יתגלה אלו פנים יש לגן עדן זה

מובן שהשלטונות, שהכפירה במלכות שמים היתה מעקרי שיטתם, לא הרשו להתכנס 
הם. בבתי כנסת, וכל התכנסות נחשבה בעיניהם כחתרנות ופעילות כנגד המהפכה של

 .בסכנת נפשות ארגנו מנין בסתר ולמדנו תורה
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יום אחד הופיעו במנין שלשה יהודים מזוקנים, והודיעו בשמחה שהמאמצים נשאו 
פירות, השאה הפרסי בעצמו התקשר לסטאלין, רודן ברית המועצות, שיאפשר לרב 

לעבור לארצו, ומשם הדרך פתוחה לארץ ישראל. יש רק בעיה אחת: את  מטשיבין
אישור היציאה עבורו אפשר להשיג אך ורק במוסקבה. אין אפשרות לעלות לרכבת 

ולנסוע למוסקבה בלי אישור מסע מהשלטונות, והם לא ינפיקו אשרת מסע לצורך זה. 
 –רים עם חוץ לארץ אדרבה, המבקש מסתכן במעצר: מאין לך המידע? מצוי אתה בקש

 ...הרי זו סיבה מספקת להיאסר בעוון ריגול
 

הצעד הראשון שהתבקש היה לוודא שהסיפור נכון. פניתי אליהם ושאלתים מנין להם 
המידע. רב היה החשש שאילו שוטרי חרש, קומוניסטים יהודים פעילי הייבסקציה, 

ועם פעילי החילוץ,  המבקשים להפליל את אחיהם. ענו שהם בקשר עם הרב מטשיבין
אמרתי להם: "הרב מטשיבין כולו תורה. אם אתם  .אלא שקצרה ידם להגיע למוסקבה

  – ה"בקשר עמו, ודאי שמעתם מפיו דבר תור
 

אמרו: "אכן, גם את מצבו הגדיר בדבר תורה. אמר אימרה ששמע מפי הרבי במעלז 
לאמור: ידע ) כט, ח תהלים(זצ"ל, בפסוק: "קול ה' יחיל מדבר, יחיל ה' מדבר קדש" 
הים  ).תוספות פסחים צד, א(שהעולם נחלק לשליש ישוב, שלשי ים, ושליש מדבר 

אבל המדבר הוא חלק מהיבשה. והמדבר בא  ),נדרים ל, ב(אינו מקומם של בני אדם 
בטענה: רבונו של עולם, למה אגרע? מדוע בישוב נשמע קול תורה ותפילה, דבורי 

 ת רעות וגדודי ליסטים! קודש, ואילו אני מקום חיו
 וזהו שנאמר: "קול ה', יחיל מדבר". יחולו וכיסופיו של המדבר, שישמע גם בו קול ה'. 

 !"יחיל ה', מדבר קדש" :ובאמת זהו גם יחולו של הקדוש ברוך הוא, שהמדבר יתקדש
 

בעת הטובה, ". לכל אדם יש בחייו תקופות "ישוב" ותקופות "מדבר ואמר הרב מטשיבין:
זו רבותא שהוא לומד ומתפלל כדבעי. אבל עליו לראות שתקופת המדבר שלו לא אין 

 "! אלא: "מדבר קדש ,תהיה מקום חיות רעות וגדודי ליסטים, שממה ותוהו
 

איי, ומי כרב מטשיבין הפך את תקופת המדבר, גלותו בסיביר, ל"מדבר קדש", וכתב את 
   ...שפעת חידושיו על פיסות נייר אריזה שליקט בשקידה

ידעתי איפוא שאינם סוכני חרש המבקשים להפלילנו, וקיבלתי על עצמי לנסוע 
 למוסקבה ולהשיג את אישור היציאה. הכיצד? נפלאות ההשגחה הפרטית: 

 
באוזבקיסטאן נשאתי את אשתי, ילידת מוסקבה. לשם כך נצרכו אישורים ממרשם 

לא נהיה רשומים , התושבים שם. החלטנו לוותר עליהם, די לנו בסידור קידושין
לקבלת האישורים לצורך : כנשואים. עתה היה בידי נימוק מצויין לנסיעה למוסקבה

 ואין כאן מקומם. , רישום הנישואין. היו עוד עיכובים שנפתרו בניסים
 .סוף דבר העניין סודר, ובערב הפסח תש"ו היה הרב מטשיבין בארץ ישראל

 
מזוג לי כוס קפה, באמרו: "אני חייב לך כשהגעתי לארץ ישראל ועליתי לבקרו, קם ל

תשאלו איך הסכמתי שגדול הדור ישרתני? כך למדוני: אם מישהו חש ". הכרת הטוב
צורך להביע לך תודה, החסד שאתה יכול לעשות עימו כעת הוא לקבל את הבעת 

 . לבטל רצונך מפני רצונו )תענית כ, א(התודה. גם זה בכלל "הוה רך כקנה" 
 )והגדת(! לעבוד את ה', בכל מצב – על כל פנים, זו האימרה וזה לקחה
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ֹמר ֶאת ִמְצו ֹ  ּנּו ִלׁשְ ה ֶאְתֶכם ְולֹא ִתְגְרעּו ִמּמֶ ר ָאֹנִכי ְמַצּוֶ ָבר ֲאׁשֶ ר  ֱאלֵֹהיֶכם ה'ת לֹא ֹתִספּו ַעל ַהּדָ ֲאׁשֶ

ה ֶאְתֶכם  (ד,ב) ָאֹנִכי ְמַצּוֶ
מילא לחסר מהתורה ודאי שאסור, אבל איזו בעיה יש  -על פסוק זה צריך לכאורה ביאור

 : אמר מרן הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זצוק"ל בשיעורו משל להסבר העניין? להוסיף
האם תוכל  -ברויום אחד ביקש האחד מח. היו שני חברים טובים שגם היו שכנים זה לזה

בשמחה  -ענה לו חברו? להשאיל לי בבקשה מטאטא שאוכל לנקות את הבית לכבוד החג
ואכן למחרת בא החבר והחזיר לו את המטאטא וחוץ ממנו מטאטא קטן.  ... קח הנה הוא פה

תשמע, המטאטא, היה בהריון אז הוא  -ענה לו? על שום מה זה -המשאיל התפלא ושאל
החבר לקח את המתנה ואמר תודה . קטן לכן הוא שייך לך הוליד אתמול עוד אחד

וכמובן החבר נתן לו אותה  -בהזדמנות נוספת בא החבר וביקש כוס להשאלה. ולהתראות
הכוס הראשונה ילדה  -השואל מביא שתי כוסות ואומר -ושוב למחרת אותו סיפור. בשמחה

תו שואל היה צריך לקבל פעם אחת או. כוס יותר קטנה. והחבר היה מרוצה ונפרדו השנים
והחבר . אורחים, אך לא היה בבית מספיק אור, אז הוא ביקש מחברו נברשת יפה ומאירה

למחרת לא מגיע האיש כלל, כך   ...בטח מחר יביא לי שתי נברשות -הסכים וחשב לעצמו
נו, איפה הנברשת שהשאלתי לך?  -עד שנפגשו השניים והמשאיל אמר  ...שבוע ושבועיים

ענה לו החבר: ! לא יכול להיות נברשת לא יכולה למות -אמר המשאיל. מתה -חברו ענה לו
 ! אם אתה מאמין שמטאטא יכול להוליד, וגם כוס יכולה, אז גם נברשת יכולה למות

 
כן הדבר במי שמוסיף על המצוה שאומר שהיא מולידה וכו' ואחר כך  -אמר המגיד מדובנא

 שהמצוה הזאת מתה ולכן אומרתלות ויאמר שתבוא לו מצוה גדולה הוא יעשה תחבו
 )מיד מלכים(". לֹא ֹתִספּו ְולֹא ִתְגְרעוּ" -התורה

 
 

ךָ  ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאּמֶ ּבֵ  (ה,טו) ּכַ
 במצות "כיבוד אב ואם", כלולה גם ההכרה בלבו של הבן שאביו הינו חשוב ונעלה. 

 . מצות כיבוד אב ואם שלוככל שדמותו של האב חשובה יותר במחשבת הבן, כן גדולה 
 

  בספר "עמוד אש" מסופר על המהרי"ל דיסקין:. נביא מעשה שקשור לענין זה
עבר דירה בירושלים, הוא שכר אדם שיוביל את הכתבים של דברי  יהושע לייב ר'כאשר 

התורה לדירה החדשה. הכתבים הכילו שתי תיבות, ור' יהושע לייב אמר לאותו אדם, 
שיחזיק את התיבות אחת למעלה ואחת למטה ושלא ישנה חלילה את הסדר. לכל אורך 

ר התיבות. הסבל היה הדרך, היה המהרי"ל אומר לאותו אדם שייזהר שלא להפוך את סד
 סקרן לדעת מהי סיבת הדבר, ושאל: רבי, מה יקרה אם ישתנה סדר התיבות? 

 
בתיבה העליונה נמצאים כתבי תורתו של אבי, בתיבה התחתונה נמצאים  הסביר לו המהרי"ל:

 יהיו כתבי אבי תחת הכתבים שלי.  -הכתבים שלי, לא ראוי שאפילו שעה אחת 
 )מורשת אבות(
 

בכל פעם שרצתה מסופר על רבי טרפון שהיה מכבד את אמו ביותר.  )פרק א'(פאה בירושלמי 
פעם יצאו בשבת לרחוב . היה מתכופף והייתה אמו עולה על גבו, לרדת או לעלות למיטה

התכופף רבי טרפון והניח כפות ידיו תחת רגלה וזחל כך, עד , ונקרעה רצועת הסנדל של אמו
ן ושכב במיטתו, באה אמו לבית המדרש ובכתה לחכמים לביתה. וקרה פעם שחלה רבי טרפו

שיתפללו על בנה, ואמרה להם: "שמכבד אותה בצורה מיוחדת... שאלוה חכמים: "וכי איך 
הוא מכבד אותך"? ענתה להם: "כך וכך עושה לי בעלותי למיטה, וכן בירידתי, וכך עשה עמי 

ך פי אלף, לא הגיע לקיום חצי בשבת, ולא חס על כבודו". אמרו לה חכמים: "אפילו עשה ל
 )כותנת פסים(ממצוה זו". 
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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:
 לירון בן פנינה, קורל בת סיגל.

 
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,

 יזה.עז
 

בנימין בן סולי ז"ל, חביב בן סולי ז"ל, בתיה אהרון רפאל בן רבקה ז"ל,  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
יוסף מיכאלשוילי בן רפאל ז"ל, חנה בת שמחה ז"ל, דוד אמנו בן  ארז בן חיה ז"ל,

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, 
 בולון הכהן ז"ל.ומכלוף בר חנינה למשפחת בן שבת ז"ל, אברהם בן חנה וז

 

 
ם ֶאת  ָ ם ִמׁשּ ּתֶ ׁשְ ךָ  ה'ּוִבּקַ ָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפׁשֶ ּנּו ּבְ י ִתְדְרׁשֶ  (ד,כט)  ֱאלֶֹהיָך ּוָמָצאָת ּכִ

 
 : ללמוד מהמעשה הבאעל כוחה של תפילה מעומק הלב ניתן 

י בוקר ִמצְ ל "לרבי עקיבא איגר זצ בוקר אחד הוא . ַות ביקור חוליםהיתה הנהגה, לקיים ִמּדֵ
ר חולה אנוש, שהרופאים כבר נואשו מחייו. רבי עקיבא איגר ידע כי רופאו של הגיע ְלַבּקֵ 

ולה המלך צריך לעבור באזור, וביקש מחברי ועד הקהילה שיבקשו ממנו לסור לבית הח
לבדוק את מצבו, וזאת כמובן תמורת תשלום הוגן. הוא הוסיף ובקש שיקראו לו בעת 

ואכן, חברי ועד הקהילה עשו השתדלות והצליחו להביא את . שהרופא יגיע לבית החולה
הצטרף לחוות דעתם של הרופאים הקודמים,  -הרופא הגדול אל החולה. לאחר שבדק אותו 

רבי עקיבא איגר פנה אל הרופא ושאל . לתו של האישוטען שגם לדעתו אין תרופה למח
אם המלך, בכבודו ובעצמו, היה חולה, חלילה, במחלתו של האיש הזה, האם גם אז "אותו: 

 ?". היית אומר שאין תרופה למחלתו
 

למחלה זו יש, אליבא דאמת, תרופה, אלא שרק מלך יכול להשיגה. יש " נענה הרופא ואמר:
יות, שאם מבשלים אותו במים וגומעים מהמים האלו, אפשר עוף מסוים השוכן במדבר

להחלים מן המחלה. דא עקא, שכדי לצוד עוף זה יש לשלוח מאות ציידים למדבריות שונות 
בקצה העולם למשך תקופה ארוכה, עד שהללו יצליחו לזהות את העוף הנכון ולצוד אותו. 

דבריו, שילם לו את שכרו ופטרו האזין רבי עקיבא איגר ל. לאדם רגיל אין את הכלים לכך
ריבונו של עולם! וכי בנך, אהובך, "לשלום. לאחר מכן ניגש לחלון, נשא כפיו לשמים ואמר: 

 ?" גרוע מן המלך הגוי? מדוע שלמלך הגוי תהיה אפשרות להשיג את העוף ולבנך החולה לא
 

   ...עוד בטרם כילה את תפילתו ועל אדן החלון נוחתת ציפור
זו, כמובן, הציפור המדוברת. רבי עקיבא איגר הורה לבשל אותה לצורך החולה, אך  היתה

לימים, הזדמן רופא המלך פעם . לשמור את הכנפיים והזנב. החולה שתה מהמרק והבריא
נוספת לאזור, והוא התעניין לדעת מה אירע עם אותו חולה שבשעתו אבחן אותו. להפתעתו 

". ב שלנו התפלל לבורא עולם, והוא שלח לו את הציפורהר" ! סיפרו לו כי החולה הבריא
הרופא לא האמין ובקש לראות את האיש. משהביאו אותו לפניו, והלה הראה לו את שאריות 

מה שמלך צריך לעשות באמצעות "הכנפיים והזנב של הציפור, התרגש הרופא מאד וקרא: 
אחת! אין אומה כעם הרב שלכם עושה בתפילה  -מאות ציידים, במשך שבועות שלמים 
הרופא פירסם את הסיפור ונהיה ממנו קידוש השם ". ישראל, ואין אלוקים כאלוקי ישראל

ם ֶאת "  .גדול ָ ם ִמׁשּ ּתֶ ׁשְ ךָ   -  ֱאלֶֹהיָך ּוָמָצאתָ  ה'ּוִבּקַ ָכל ְלָבְבָך וְּבָכל ַנְפׁשֶ ּנּו ּבְ י ִתְדְרׁשֶ  ".ּכִ
    (יחי ראובן).

 



                                                                                         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

מבאר,  האור החיים הקדוש רבנו
שיצחק אבינו בברכתו את עשו אמר לו, 

כשבני ישראל מתגברים ומשתדלים בעבודת 
הקודש, אז בני עשו יהיו משועבדים לבני 
ישראל, ואם חס ושלום עם ישראל יהיו 

ו אינם , בני עש
משועבדים לבני ישראל, 'אבל עדיין אין לבני 

 עשו כוח להשתעבד בבני ישראל'. 
 

ואם חס ושלום יהיה ריבוי עוונות בעם 
לבני עשו גם  , ישראל, 

 להשתעבד בבני ישראל.

 , לדודו הגה"ק בנימיןבא רבי  פעם
  " זצ"ל לבקרו.בן איש חיה"

מצא אותו יושב ובוכה. שאלו מדוע בוכה, 
כואב לי מאומה, אבל לפני והשיב: "לא 

זמן מה נכנס האדם שעבודתו לנקות את 
החצר, ובני הבית בקשו לכבדו בתבשילי 

נזהר  ר השבת. האיש סרב, ואמר 
 שלא להנות משל אחרים. 

 

קנאתי בו, כי ראיתי שאדם פשוט זה, גדול 
יותר ממני, שנאמר: "גדול הנהנה מיגיע 

 וכה"...כפיו יותר מירא שמים", לכן אני ב
 

 זצ״ל        זכותם תגן עלינו ב זצ״ל                    הרב ב בהעלון לעילוי נשמת:          הר 

 בנגלה עצום ח"ת א"זיע חורי ינון רבי היה
 עצמו את החשיב לא מעולם הוא אך, ובנסתר

 ,שלו באזור ח"ת היה שאם אלא, עוד ולא. ח"לת
 לפני א התבטא לא מעולם הוא

. דיברח"תתוושא
 עצמו את החשיב -ורב עצום, ומופלא הגאון ,הוא

 .לפניו גדולים שכולם, לקטן תמיד

 סעדה זו, היתה אשה תמימה וצדיקה,  אשה שהתגוררה בעיר תימן, ו"ָסֲעָדה" שמה. הייתה לפני שנים רבות,                    
 -ליל הסדר  -גיע 'ליל הסדר', וככל יהודיה כשרה גם סעדה חשה וקיוותה בכל ליבה, כי הלילה הזה והנה ה שהאמינה בכל ליבה בדברי רבותינו, בפשיטות ובתמימות.

אי לכך, השתדלה סעדה, והטתה את אוזנה במשך כל זמן עריכת ה'סדר', לזכות  . וכפי שהבטיחו לנו חז"ל ש"בניסן עתידין להיגאל"! 
ראשה נהיה עליה "סחרחר", ועיניה החלו להיעצם מרוב כובד  -ח. ואולם, לאחר שהגיע שעת חצות לילה, והיא כבר שתתה ארבעה כוסות של יין לשמוע את שופרו של המשי

  וימצא את סעדה ישנה ח"ו? -ואולם פחד תקף אותה: מה יהיה אם המשיח יבוא במשך הלילה  של שינה.
בתור אחת שגדלה  -, והיא ח חשבון' כזה: הרי ה"מֹוִרי" התימני אמר בדרשה שלו, שהמשיח חשבה וחשבה, עד שמצאה פתרון הולם: היא עשתה '

וא"כ העצה פשוטה מאד: לקחת גברת סעדה חבל, קשרה את קצהו האחד סביב רגלה, ואת  יודעת, שחמור שרואה חמור שני, מיד הוא מתחיל לנעור לקראתו בשמחה... -במושב 
מיד ינער וירוץ  -כשיראה את חמורו של המשיח  -קשרה סביב רגלו של החמור שלה, שהיה עומד באורווה, וכך הלכה לישון בלב שקט: שהרי החמור שלה  - קצהו השני

  שהיא לא תפסיד הלילה לראות את פני המשיח שיבוא! חתרווילקראתו, וכך יעיר גם אותה משנתה ע"י החבל, ובזה היא 
 

כדרכו  , ים, לא זכה עם ישראל שבאותו לילה יבוא המשיח, אלא שחמור נשאר "חמור", והוא לא אכפת לו אם הגיע המשיח או לא, והנה, בעוונות הרב
יו בנעירות עזות, כל החמורים נוערים!] וגם החמור שלנו הרים את גרונו ופתח את פ -שב"משמרת הראשונה" של הלילה  ל הלילה [וכפי שאמרו בברכותב'שליש הראשון' ש

וגברת "סעדה" היתה שקועה עמוק בתוך שינתה, אלא שלפתע, כשהרגישה  ., מיד ניסה להימלט ממנו,  -וכיון שהרגיש שיש חבל שמסובך לרגליו 
גדול לחמור שלה, שהעיר אותה בדיוק בזמן... הרי אני  שהיא נגררת אחרי החמור, נתמלא ליבה שמחה עצומה: הנה סוף סוף המשיח הגיע רכוב על חמורו, וממש "יישר כוח"

והחמור, כשהרגיש שהוא סוחב ברגליו משא כבד (את גברת סעדה) מיד פתח במרוצה, כדי להשתחרר מזה. אלא שכאן איבדה סעדה עכשיו ממש הולכת לקבל את פני המשיח!
 ...!,וקראה בקול: "אדוני המשיח, אני אשה זקנה, לאט לאט,  את כוחה, ולא היתה מסוגלת להתחרות עם ריצתו של החמור, ולכן צווחה

באוזניה: "גברת סעדה! ולקול צעקותיה ניעורו כל השכנים משנתם, הם זיהו את קולה של גברת 'סעדה', ורצו מיד אל הרחוב, אחזו בסעדה כדי להעירה מחלומה, וצעקו 
 , את רצה בסך הכל אחרי החמור שלך...תתעוררי! את לא רצה אחרי המשיח

 

הנה, ישנם הרבה אנשים,  וכלפי מה הדברים אמורים? של גברת סעדה! , , עדיין ישנם אנשים היוםסיפור עממי ומצחיק,  ואולם לצערנו, גם 
  -מצוות בודדות, ועל זה הם שמים את כל הדגש  בטענה, שבזה הם הולכים להביא את המשיח! הם מתמקדים על כמה", ""שלוקחים בידם 

 (העורך) !- -בטענה, שזה מה שיביא את המשיח! ואולם הם לא שמים לב, שבאמצע הדרך 
 

 ה בת קלרה  לע"נ 
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"" " 

אהב מאוד לחזור על זצ"ל  חיים סנואני רבנו
 פורי מעשיותיו וסניגוריו של הצדיק ס

זיע"א, שנודע  לוי יצחק מברדיטשוברבי 
כסניגור גדול לעם ישראל, ולרוב חשיבותו 

בשמים בשביל שהיפך בזכותם של ישראל נקבע 
לדורות, שאם אדם נמצא חלילה בעת צרה או 

 , יאזי  התגברות הדינים,
רדיטשוב להזכיר את שמו של רבי לוי יצחק מב

 ומיד יתמתקו הגבורות והדינים מעליו. 

וזה כיון שהצדיק בחייו עלי אדמות טרח ויגע 
בעשר אצבעותיו, חפש ותר בכל זוית 

להרים  א ופינה,למצוא 
 קרנם של ישראל בפני אבינו שבשמים.

 חכם ששון לוי רז לא אניס ליה כל
זצ"ל היה ידוע כבקיא גדול בתורה 

ובסודותיה, הכל ידע בע"פ, עד שזקן 
 ביבלים בדורו, הלא הוא מרן רהמקו

זצ"ל היה מתפעל מהיכן  אפרים הכהן
כל הידיעה העצומה הזו בפשט ובסוד? 
הרי היו רואים אותו הולך מבית מדרש 

 , ו למשנהו
 

 המופלגת  וידיעותיוהיה לפלא כל 
בתורה וזאת מעוצם קדושתו שהתורה 

 התקיימה בו.

מה צריך לעשות אבא שרוצה 
שהילדים שלו יגדלו להיות אנשי 

 משפחה למופת? 
 זה פשוט מאוד: 

 ...שלהם לכבד את אמא

  ימיו כל עליהם הקפיד ל"זצ כדורייצחק  שהרב הדברים אחד
 . ברכה לבקש מוניטין בעל יהודי אליו הגיע פעם. מפרסום הבריחה הוא

 ".  ל"זצ שרעבי מרדכי רבי ק"ה לרבי גש: "כדורי הרב לו אמר
  ברכה רוצה לא הוא: אמרהיהודי את ע מדוע הרב כשנשאל

 .מתרחק אני ומזה, פרסומת אלא

לפי רק אתה אחרי לאושר שלך, 
 הבחירות שלך. בחר בטוב

תפסיק לחשוב 
יותר מדי, זה 
בסדר גם לא 
לדעת את כל 
 התשובות



 

באירן יושב בכלא צבאי,   חייל
שואל אותו חברו "כמה שנים 

–מאסרי עולם  15"–קיבלת"? 
-"על פתיחת חלון"-"על מה"

" –איפה שירתת"?! למה "
 בצוללת מלחמה"

hamaor.netנים: כל העלו
שבתורה ובניםו-המאור אבות

ן                                ֵעת' ה ֶאל ָוֶאְתַחּנַ  ).כג, ג דברים( ֵלאמֹר ַהִהוא ּבָ
 כדי הוא ברוך הקדוש לפני" ואתחנן"כמנין תפילות) 515( ו"תקט התפלל 

 עליו וגזר ה"הקב עצרו 516-ה בתפילה אך), י, יא רבה דברים( ישראל לארץ שיכניסו
ר ּתֹוֶסף ַאל ָלךְ  ַרב, "להתפלל ימשיך שלא ּבֵ ָבר עֹוד ֵאַלי ּדַ ּדָ  ).כו, ד דברים" (ַהּזֶה ּבַ

, לפניו להתפלל מלהמשיך עליו והקפיד משה את ה"הקב עצר מדוע יפלא ולכאורה
  למשה באומרו להשמיענו ה"הקב שרצה הדיוק מה מזאת ויתירה

ר ּתֹוֶסף ַאל" ּבֵ ָבר עֹוד ֵאַלי ּדַ ּדָ  ה"הקבשעצרו לכן קודם משה שדיבר הדיבור מהו", ַהּזֶה ּבַ
 .שוב ולדברו מלהמשיך

 

: ואמר ה"הקב לפני התפלל רבינו שמשה) ד, ואתחנן תנחומא( יםמבאר 
י" י ֶאת ֲאדִֹני ֶאת ָאַהְבּתִ ּתִ ָני ְוֶאת ִאׁשְ ֽי ֵאֵצא לֹא ּבָ  -אדוני את אהבתי), ה, כא שמות" (ָחְפׁשִ

 ממצוות-חופשי אצא לא, ישראל בני את-בני ואת, התורה את -אשתי את, ה"הקב את
 אוזנו את אדוניו שרוצע עברי כעבד שידונו ה"הקב נילפ משה טען כך. בארץ התלויות
 בתפקידו וישאירו ישראל לארץ יתברך' ה אותו יכניס גם כך, לעולם ועבדו במרצע

 .ישראל ולעמו הקדושה לתורה יתברך' לה העזה אהבתו מחמת ובמעמדו
 

 לאדון פעמיים יאמר אם רק נרצע עברי שעבד) א"ע כב קידושין( להלכה ל"קיימ אך
 ה"הקב מיד השתיקו ולכן), יאמר אמר אם הלשון מכפילות זאת ונלמד( להישאר צהשרו

 ולקבל לתפילתו להישמע חייב היה שאז כיון שוב זאת תפילה להתפלל לו נתן ולא
ר ּתֹוֶסף ַאל" שאמר וזהו, לארץ להיכנס בקשתו ּבֵ ָבר עֹוד ֵאַלי ּדַ ּדָ  הזה בדבר", ַהּזֶה ּבַ
 אלחנן רבי הצדיק מהגאון שיעורים קובץ( עברי בדע וטענת תפילה באותה-דייקא
 ).ל"זצוק דיסקין ל"המהרי בשם מבריסק ח"הגר הצדיק מהגאון ששמע, ד"הי וסרמן

 עםאולם, הקדוש החיים אור זאת שמבאר וכפי, רבינו למשה דוקא נאמר זה 
 ִקֲרַבת ֲאִניוַ , אלוקים קרבת אנו רוצים-"אדוני את אהבתי" ולומר להמשיך יכולים ישראל

 ).כח, עג תהילים( טֹוב ִלי ֱאלִֹקים

 , יתברך בו מבטחו האדם שישים וככל, אדם כל ביד עוז מטה היא 
 ').באיגרת-א"חזו אגרות קובץ( יצליח וכן יעלה כן, ובהכנעה הלב מעומק ויתפלל

 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך                            
רשימת תפוצה 

hamaor.net@gmail.com

ואמרו לו: "מה לך נרדם, וקום קרא אל אלוקיך"  ליונה פנו
ם לדעת בשל מי הסער הזה. אבל יונה אמר להם, אל אנו רוצי

! אני יודע שלשלי הסער  ,תטרחו לחפש את האשם, 
הזה. וכך באמת היה. האוניה עמדה לטבוע בגללו, ולא בגלל 

כך צריך כל אדם לנהוג, לדעת כי בשלי הסער  העובדי ע"ז.
הגדול הזה, ולא לתלותו באחרים. וכאן חשוב להדגיש, כי אם 

 -רים אנו שהגאולה תלויה בחילונים, ומתעכבת בגללםסבו
!! הקב"ה רוצה  ..איננו אלא טועים...

שנהיה אנחנו  טובים יותר, שלמים יותר, רגועים יותר 
 ואז יבוא ויגלנו שנית!      -ומאוחדים יותר

 ששידך  בקבלן מעשה
טוב, בחורעםבתואת
אביו  שאל הפגישה בעת

 מה הקבלן את של הבחור
 . קבלן, ענה? עיסוקך

 אני גם? עושה כבודו ומה
 אינני האבא השיב קבלן
 אני הקבלן אמר מבין
 הבנין את ובניתי קבלן
 הזה המתחם ואת ההוא
 ? בונה מה כבודו אבל

 

: :לו אמר       
. 

המושג של בין אדם לחברו הוא  כל
וא צריך הנזקי שכנים הזה שיש לאדם שה

להגביל את עצמו בגלל מישהו אחר. 
נראה שגם דבר זה הוא חשוב מאוד. 
בנוסף נראה שבמקום שהדבר אפשרי 

כדאי להקדיש זמן מה ללימוד ספר חפץ 
חיים כמה דקות ליום. ספר חפץ חיים 

 ל הוא מפתח לכל הנושא של 
.שההבדל בין אדם שלומד ויודע 

ד והוא ברור מה שלומד לבין מי שלומ
 זה כמו ספריה.  –קצת מבולבל 

 

, ככל ש בספריה אם יש 
שיש יותר ספרים כך הספריה טובה 

יותר, אם אין כרטסת מסודרת, הרי ככל 
שיש יותר ספרים, גרוע יותר, כי אז אי 

 אפשר למצוא דבר.

      

 "

ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן אילנה, ששון בן טיפחה, שמחה בת לולו, נשמת:לעילוי 
סעידה מזל בת יעקב, מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס, יגאל , שולמית חיה בת אסתר, חיא בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזהי

 יחזקאל בן שמחה, דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה,   אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב בן מלכה, דוד ומרים אלבז, 
 אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אורה מורי  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר, , אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה,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    

את גדלותך.כמה צריכים  דע
להתבונן בדברים הללו ולדעת 

שאנו כבני אדם נמצאים במדרגה 
 –גבוהה  יותר מכול המלאכים 

כמובן בתנאי שעובדים את ה'. 
המלאכים רעדו כשראו את 

עובד את ה' במסירות  
אמר נפש, מעל הטבע. ועל  נ

שרק האבות זכו להגיע למדרגה 
 זו, אלא אפילו בזמננו! 

 

כותב בספרו,  חיים מוולוז'יןר' 
שמלאכים היו דופקים על דלת 

כל  הגאון מוילנהביתו של 
הלילה ומתחננים שיתן להם 

להיכנס. רצו המלאכים שיגיד 
להם דברי תורה אך הגאון לא 
רצה לשמוע. הרי לנו מי יותר 

חצובה  !גדול ממי! 
 מתחת כסא הכבוד. 
 אין יותר גדול מזה.

 מרימנובהיחידה של הרה"ק  בתו
זיע"א התארסה לנכדו של הרה"ק 

זיע"א. לפני ה"תנאים" אמר  מרוז'ין
הרבי מרוזין לרבי מרימנוב: "לפני 

שמתקשר אני בקשרי חתון, מספר אני 
ת למחותנים על מעלות המשפחה, וגולל א

יחוסו הרם מהרה"ק רבי בר זיע"א וכל 
 שושלת הקודש. 

 

ענה רבי הירש בתמימות: "נתיתמתי בגיל 
עשר וכמעט לא הכרתי את הורי. אך יודע 
אני כי היו אנשים תמימים וישרים. לאחר 
פטירתם דרתי אצל קרובי החיט ולמדתי 

. אצלו את מלאכת החיטות. 
, השתדלתי לתקן את הישן 

תי לא לקלקל את החדש. שמע הרבי ונזהר
 טוב וישר ךהשידוואמר: "

לדעת שאין שמחה כהתרת הספקות לכן  עלינו
כשמישהו לומד דף אם הוא מבין אותו זה הנאה גדולה 
זה יותר מהנאה זו שמחה! אבל כשהאדם לומד דבר 

זו התייסרות במקום שמחה.  –והדברים מעורפלים 
למצוא דברים להאהיב את  

על התלמיד. הדבר שבאמת מאהיב את הלימוד  הלימוד
על התלמיד זה להביא אותו לידי כך שתהיה לו 

במה שהוא לומד. זוהי השמחה הגדולה  
 ביותר, וזה מגביר את התיאבון לעוד. 

זה חשוב לא רק בשביל לדעת מה שנלמד. אנשים 
 םשהיו להם מלמדים שהותירו אותם עם דברים 

ב שאפשר להסתפק בחוסר התרגלו לחשו 
 בהירות, וזה הרס. ולכן היסוד הראשון הוא בהירות.

לאשתו  בב"מ (דף נט, א)  כבוד
אמרו שאין ברכה מצויה בבית 

 אלא בשביל האישה 
 

תכבדו את  אמר רבאולכן 
נשותיכם ותתעשרו. וכן מצינו 
במושב זקנים מבעלי התוס'  

לא רצה לגרש  שמשה רבנו
את אשתו באמרו שהעשירות 
באה בגללה, בשעה שלקחתי 

י, ועכשיו אני מלך אותה הייתי ענ
 .והכול בזכות האישה–

חתן אחד: ערב נישואי בשנת תש"ה, באתי  מספר
זצ"ל לבשרו על כך ולהזמינו  החזון אישלמרן 

לחתונה. מרן נתן לי את ברכתו לחתונה, וכשנפרדו 
ביקשני שבצאתי את ביתו, אתעכב מתחת לחלון חדרו. 
הדברים היו לפלא בעיני, אבל הפתרון לא איחר לבוא. 

פתח ומרן הושיט לי את עמדתי מתחת לחלון, החלון נ
, עם הקדשה וחתימתו. לא ל ספרו על 

יכולתי להתאפק ושאלתי אותו מדוע לא נתן לי את 
 הספר כשנפרדנו, בעת שהייתי בחדרו. 

 

הסביר לי מרן: "הרבנית מקפידה שלא אתן את הספרים 
היא שלי במתנה. זוהי ההכנסה היחידה שלנו, וכיוון ש

י מקפידה על זה, לא רציתי היא הדואגת לפרנסתנו 
וחששתי שמא בראותה אותך יוצא עם הספר,  

היא תבין שנתתיו לך במתנה לכבוד חתונתך, ולכן אני 
מוסרו לך דרך החלון". מעשה זה הוא לימוד גדול, כמה 

, ובפרט של ם צריך האדם 
 ".אשתו צא ולמד כיצד עלינו לקיים "מכבדה יותר

הגיעו לאזניו של רבי   כאשר
זצ"ל, פסקים  שמשון קרליץ

שונים שניתנו ללא אחריות, היה 
 "מתבטא ואומר: "

? איך לא 
 מפחדים מהשלחן ערוך?" 

 

ת", הפחד שלו מפני "דיין אמ
לעיין  –כאמור  –הביא אותו 

ולחזור ולעיין, גם כאשר נשאלו 
. גם ו לפניו 

באלה היה אומר לשואל: "תמתין, 
גדולה תשובה שמביאה  אני אסתכל בפנים!"

 רפואה לעולם .
 

בנפש יותר קשה  חולה
 מאשר חולה בגוף

עצלות השתיקה טובה 
 יותר מעצלות הדיבור 

המדבר 
בפגם 

משפחה 
 סתם 

 

אין לו 
מחילה 
 עולמית

 

האשה עובדת את 
בוראה בבית, שם 

בין הסירים 
 והכביסות. 

 

כשהיא דואגת לכל 
הנדרש לבני הבית, 

על  
הצלחתם בכל צעד 

 ושעל, 
 

היא ממלאה את 
 יעודה בחיים.

זצ"ל בבקשה לטפל  מאיר חדשבחורים ניגשו אל המשגיח רבי  מספר
באופן דחוף, כי העניין  -לדעתם –בתלמיד מסוים. טיפול זה צריך להעשות 

אני יודע שהדבר דחוף  –ענה להם  – עחמור. אני יודע 
, רק ת כל כך, שמשום כך רצוי דווקא שאחכה עד שאפגוש את 

 אקלקל...אז אוכל לומר לו, את כל מה שיש לומר, מבלי לחשוש ש



 

 
  שבת שלוםם

  
  

  דבר העורך
משה רבינו מתפלל אנו לומדים על כך ש בתחילת הפרשה

מבקש משה ך תפילות כמנין המילה "ואתחנן", וכ 515
ֶאְעְּבָרה ָּנא ְוֶאְרֶאה ֶאת ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר : "כה)(ג,מהקב"ה 

 ". ָהָהר ַהּטֹוב ַהֶּזה ְוַהְּלָבֹנן ,ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן
לבקשתו של משה, אך ִאפשר לו להשקיף הקב"ה לא נענה 

על ארץ ישראל: "ֲעֵלה ֹראׁש ַהִּפְסָּגה, ְוָׂשא ֵעיֶני ָיָּמה ְוָצֹפָנה 
א ַתֲעֹבר ֶאת ַהַּיְרֵּדן ַהֶּזה".  , ִּכי  ְוֵתיָמָנה ּוִמְזָרָחה ּוְרֵאה ְבֵעיֶני

ביקשת ממני 'ואראה את הארץ הטובה'? אני : "פרשרש"י מ
 . ה! שנאמר: ַוַּיְרֵאהּו ה' ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ"מראה לך את כול
שבקשתו של משה להיכנס לארץ נדחתה,  ,מהדברים עולה
 .הבבצפייה  רק והוא הסתפק

מתברר שראיית הארץ לא הייתה  ,אך בפרשת וזאת הברכה
רש"י  ,ראיית נופים. על הפסוק "ַוַּיְרֵאהּו... ַעד ַהָּים ָהַאֲחרֹון"

תה וחורבנה. דבר אחר: אל ארץ המערב בשלוומפרש: "
תקרי הים האחרון, אלא היום האחרון; הראהו הקב"ה כל 

 המאורעות שעתידין ליארע לישראל עד שיחיו המתים".
רש"י מציין ביתר פירוט מה ראה משה: "הראהו את כל ארץ 
ישראל בשלוותה, והמציקים העתידים להיות מציקים לה; 

ובחורבנה... הראהו ארצו בשלוותה  -'ואת כל נפתלי' 
 הראהו שלמה יוצק כלי בית המקדש", ועוד. -'הכיכר' 
המאורעות הראה הקב"ה למשה את כל  אם כןמדוע 

והלוא משה ביקש רק  ?ית המתיםישיתרחשו בארץ עד תח
לשם  ,לראות את הארץ, ואת זה היה הקב"ה צריך לתת לו

מה הראה לו את עתידה, בשעה שהוא עצמו לא ביקש זאת? 
ת עתידה של יראיאם נענה משה ב כי ,ח לומראלא שבהכר

משמע שזו בעצם היתה ית המתים, יארץ ישראל, עד תח
של "ואראה את הארץ נו. בבקשה יבקשתו של משה רב

ם ם ישראל ועִ עָ ם עִ  מה יקרה הידיעה של גם הטובה" מונחת
 .ת המתיםיעד תחי ארץ ישראל

: .)יד(סוטה חז"ל דורשים  רבינו ע"ה ובהיבט האישי של משה
מפני מה נתאווה משה רבינו להיכנס לארץ  ,דרש רבי שמלאי

או לשבוע מטובה הוא  ?ישראל, וכי לאכול מפריה הוא צריך
הרבה מצוות שנצטווו ישראל  ,אלא כך אמר משה ?צריך

ואין מתקיימים אלא בארץ ישראל, אכנס אני לארץ כדי 
 שיתקיימו כולן על ידי.

על דרך אומרם ז''ל  ",ְּבָרהֶאעְ הק': " ה'אור החיים'ואומר 
כל ההולך ד' אמות בארץ ישראל יש לו חלק  א.)"(כתובות קי

עתה בחיים  :פירוש "אעברה נא"לו  מראה לעולם הבא, לז
 .לתועלת נפשי לתענוג ַהְמֻקֶּוה שהוא עולם הבא

ה רבינו רצה להשיג בהיבט שברם למרות 'התועלת' שמ
ו 'הרועה הנאמן' נימשה רב, היה כפי שהבאנו לעיל האישי

ישראל, ואהב אותם אהבה בלי גבול. כשביקש  עםשל 
לא התפלל על עצמו בלבד, אלא על כל אנשי  ,להיכנס לארץ

דור המדבר, שמתו במדבר ולא זכו להיכנס לארץ. אנשי דורו 
יצאו עמו ממצרים, קיבלו עמו את התורה, ראו ניסים ועברו 

 בלעדיהם. ניסיונות. משה לא רצה להיכנס לארץ לבדו,
תשובתו של הקב"ה, "אני מראה לך את כולה", לא סיפקה 

לא זכו לראות את הארץ  ,אנשי דורומרבית את משה, שכן 
גם את עתידה של הארץ  ,כמותו. לכן הראה הקב"ה למשה

שבבוא הגאולה גם  ,נויעד תחית המתים, וכך ראה משה רב
ידיעה יקומו לתחיה ויכנסו לארץ.  - שמתו במדבר - בני דורו

זו, שבבוא היום יזכו גם בני דור המדבר להיכנס לארץ 
הרואה  ,זהו מנהיג אמיתי .הניחה את דעתוהיא זו הקודש, 

בטובת כל אחד ואחד מעמו וחושב תמיד עליהם ולא על 
 .. משה רעיא מהימנא!עצמו.

 
 
 
 

 

 

 
 

   
 .כט)-(ג, כגה להיכנס לארץ דברי תחינתו של משה רבינו ע"  .א
או  אזהרה על שמירת מצוות התורה, והאיסור לגרוע  .ב

 .ג)-(ד, א במצוות, שדבר זה גרם לכשלון בפעור להוסיף
 חיזוק לעסק התורה, שבזה דבקים בה', וזוכים לחכמה      .ג

 .טו)-(ד, ד נפלאה, ותתפרסם חכמת ישראל בכל העמים 
 כדי שלא יגלו חובת הזהירות מלהיכשל בעבודה זרה,   .ד

 .  )כח-(ד, טז לארץ העמים 
(ד,  הבטחה שה' ישמור את ישראל בגלות, ויזכו לתשובה  .ה

 .ל)-כט
אהבת ה' לישראל, במעמד הר סיני, ביציאת מצרים,   .ו

 תורתו ולקיים בה', להאמין צריך תמיד לכן ישראל, ובארץ
 . מ)-(ד, לא

 .(ד, מא)משה בוחר שלוש ערי מקלט בעבר הירדן המזרחי   .ז
 .ל)-(ה, אתיאור מעמד הר סיני ועשרת הדברות   .ח
 .ג)-(ו, אאזהרה על שמירת המצוות   .ט
 .ט)-(ו, דפרשה ראשונה של קריאת שמע   .י
 אזהרה על קיום דברי התורה, החיוב לזכור חסדי ה'    .יא

 .כה)-(ו, ילישראל, וחיוב חינוך הבנים לתורה    
  ה).-א (ז, הארץ ביושבי להיטמע שלא אזהרה  .יב
 הב את עם ישראל יותר מכל העמים ונותן שכר על ה' או  .יג

 יא).-ו (ז,המצוות בעולם הזה ובעולם הבא    
    

   
לא מנה את  גאון) סעדיה(הרב  הרס"ג - בעניין מצוות אהבת ה'

(הל' יסודי כתב הרמב"ם ו ,מצוות אהבת ה' במניין המצוות
שאין זה ציווי על הלב, אלא  הוא ךכלהטעם  ה"ב) בהתורה פ"

ְוֵהיַא ִהיא ַהֶּדֶר " :ציווי על מעשים שיביאו לאהבת הלב
ְּבָׁשָעה ֶׁשִּיְתּבֹוֵנן ָהָאָדם ְּבַמֲעָׂשיו ּוְברּוָאיו  ?ְלַאֲהָבתֹו ְוִיְרָאתוֹ 

א קֵ  ץ ַהִּנְפָלִאים ַהְּגדֹוִלים ְוִיְרֶאה ֵמֶהן ָחְכָמתֹו ֶׁשֵאין ָלּה ֵעֶר ְו
ִמָּיד הּוא אֹוֵהב ּוְמַׁשֵּבַח ּוְמָפֵאר ּוִמְתַאֶּוה ַּתֲאָוה ְּגדֹוָלה ֵליַדע 

ָצְמָאה ַנְפִׁשי " ג), (תהלים מב המלך ַהֵּׁשם ַהָּגדֹול. ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ָּדִוד
ים ְלֵאל ָחי'. ּוְכֶׁשְּמַחֵּׁשב ַּבְּדָבִרים ָהֵאּלּו ַעְצָמן ִמָּיד הּוא קִ ֵלא

ֲאחֹוָריו ִויַפֵחד ְויֹוֵדַע ֶׁשהּוא ְּבִרָּיה ְקַטָּנה ְׁשָפָלה ֲאֵפָלה ִנְרָּתע לַ 
עֹוֶמֶדת ְּבַדַעת ַקָּלה ְמעּוָטה ִלְפֵני ְּתִמים ֵּדעֹות. ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ָּדִוד 

'  ד), (תהלים חִּכי   ה), (תהלים ח'ֶאְרֶאה ָׁשֶמי ַמֲעֵׂשי ֶאְצְּבֹעֶתי
ּנּו'. ּוְלִפי ַהְּדָבִרים ָהֵאּלּו ֲאִני ְמָבֵאר ְּכָלִלים 'ָמה ֱאנֹוׁש ִּכי ִתְזְּכרֶ 

ְּגדֹוִלים ִמַּמֲעֵׂשה ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים ְּכֵדי ֶׁשִּיְהיּו ֶּפַתח ַלֵּמִבין ֶלֱאֹהב 
ֶאת ַהֵּׁשם. ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ֲחָכִמים ְּבִעְנַין ַאֲהָבה ֶׁשִּמּתֹו ָּכ ַאָּתה 

 ". ְוָהָיה ָהעֹוָלם ַמִּכיר ֶאת ִמי ֶׁשָאַמר
ִּבְזַמן ֶׁשָאָדם ִמְתּבֹוֵנן ַּבְּדָבִרים " :(פ"ד הי"ב)וכן כתב הרמב"ם 

ָהֵאּלּו ּוַמִּכיר ָּכל ַהְּברּוִאים ִמַּמְלָא ְוַגְלַּגל ְוָאָדם ַּכּיֹוֵצא ּבֹו 
ְּבָכל ַהְיצּוִרים ְוָכל ַהְּברּוִאים. מֹוִסיף הקב"ה ְוִיְרֶאה ָחְכָמתֹו ֶׁשל 

ֲהָבה ַלָּמקֹום ְוִתְצָמא ַנְפׁשֹו ְוִיְכַמּה ְּבָׂשרֹו ֶלֱאֹהב ַהָּמקֹום ָּברּו ַא
הּוא. ְוִייָרא ְוִיְפַחד ִמִּׁשְפלּותֹו ְוַדּלּותֹו ְוַקּלּותֹו ְּכֶׁשַּיֲעִרי ַעְצמֹו 
ְלֶאָחד ֵמַהּגּופֹות ַהְּקדֹוִׁשים ַהְּגדֹוִלים. ְוָכל ֶׁשֵּכן ְלַאַחת 

א ִנְתַחְּברּו ַּבּגֶלם ֵמַהּצּורֹות  ַהְּטהֹורֹות ַהִּנְפָרדֹות ִמן ַהְּגָלִמים ֶׁש
 ". ְּכָלל. ְוִיְמָצא ַעְצמֹו ֶׁשהּוא ִּכְכִלי ָמֵלא ּבּוָׁשה ּוְכִלָּמה ֵריק ְוָחֵסר

היא ֶׁשִּצָּונּו  - כתב: המצוה הג'עשה ג')  צוותהמפר (בסוהרמב"ם 
מצותיו ומאמריו באהבתו יתעלה. וזה שנחשוב ונתבונן ב

ופעולותיו עד שנשיגהו ונהנה בהשגתו בתכלית ההנאה, 
 ., ע"כוזאת היא האהבה המחוייבת

 בס"ד

 חשע"אב ת-י"ב  מנחם            ל זצ" הרה"ג יעקב אדלשטייןהעלון מוקדש לע"נ             'חשנה   372עלון מס'  

ב' וםערך בינש 485 שיעורנעסוק בתוכן  בעלון
,19:00, בשעה 2ר קוצה ברחובברמת השרון 

  הגאוןמו"ר  נשיאותב", יקצורו"ברינה  במדרשת
 .זצ"ל אדלשטיין יעקב רבי

ן ָוֶאְתַחּנַ



 

 

אני תושב המרכז, ועוסק בליווי ובאבטחת טיולים. מטבע 
מפגיש אותי לא רק עם  ,הדברים, המקצוע שאני עוסק בו

אדם מכל הסוגים, מכל מקומות ואתרים, אלא גם עם בני 
זה היה לפני  הגילאים, מכל העדות ואפילו מכל הדתות.

מספר שנים. ליוויתי קבוצת יהודים תושבי ארצות הברית, 
שהגיעו לטיולים מאורגנים בארץ. במשך כחודש היינו 
נוסעים לאותם מקומות, אומרים אותם דברים, מספרים 

 - אותן בדיחות חבוטות באותה אנגלית משובשת
 ישראלים אינם מסוגלים להשתחרר ממנה.ש

שעליי לשבת  ,באחד הטיולים הודיע לנו מארגן הטיול
בקדמת האוטובוס, כלומר בשני המושבים הראשונים 
הסמוכים לנהג. מיהרתי לאוטובוס שלי והתמקמתי במושב 
האמור. כאשר עלו הנוסעים והתמקמו, הודיע לי המארגן כי 

י את חפציי וירדתי עליי לעבור לאוטובוס אחר. אספת
שככל הנראה המקומות הראשונים  ,מהאוטובוס, אך ידעתי

ואכן  יהיו תפוסים, שהרי לא הייתי שם כדי לתפוס אותם.
התמקם יהודי בשנות השישים  ,כך היה. במושב הראשון

לחייו. הוא היה די רחב, כך שלא בדיוק נשאר לי מקום, 
יי נוח לשבת ובכל זאת התיישבתי לידו. זה לא היה יותר מד

ליד איש שתופס לך מושב וחצי, וכעת מתחיל המאבק 
הבלתי רשמי "מי מעיף את מי". אם הייתם רואים את 
הברנש, הייתם מבינים ש'להעיף' זו לא המילה הנכונה כאן. 
לא מעיפים אנשים כ א ל ה. בעצם, בקושי מזיזים אותם. 
למען האמת, אפילו הם מזיזים בקושי את עצמם, כך 

זה לגרום לו להזיז את עצמו,  - הכיוון באופן כללי שבאמת
וכמו שהוא נראה, הייתי צריך לספק לו סיבה טובה מאד 

ואז עשה האיש את הטעות הראשונה שלו. הוא  לעשות כך.
מצא איזה חינמון ששכב באוטובוס שבועיים והחל לקרוא 

חשבתי שאם אתחיל לקרוא אתו, יש סיכוי שהוא בו. 
אם יש הרי עיתון ולעבור למושב אחר. משתכנע לקחת את ה

משהו שאני שונא, הוא שמישהו אחר קורא איתי, לא חשוב 
 -מה: ספר, עיתון, עלון משתמש לתרופה. כשאתה קורא 

אתה רוצה לעשות זאת לבד. בלי שותפים ובלי אחים לצרה 
או לבדיחה או כל מה שלא יהיה רשום שם. אבל האיש 

ניח לי לקרוא אתו, ואפילו, התגלה כברנש די חברותי. הוא ה
כמה מוזר, הזיז את העיתון לכיוון שלי כדי שארגיש בנוח, 
כמו שעושים בעלון של קידוש לבנה. אם יש משהו שאני 
שונא יותר משקוראים איתי בעיתון הוא, שקוראים בעמוד 

תעשה זאת בעמוד  -שלי. בסדר, החלטת להיכנס לי לחיים 
ינך חייב לבחור דווקא המקביל, בבקשה. העיתון גדול וא

בעמוד שלי. ומה אתם חושבים שעשיתי, אם לא להתעניין 
דווקא בעמוד שלו? ואם לא די בכך, אפילו הבטתי בידיעה 
הספציפית שהוא קרא בה, כאשר אני מכין את עצמי לשלב 

 המרגיז עד כדי סכנה: "לדבר אתו על הידיעה".
א. על הידיעה עסקה בגופת נעדר, שהתגלתה באזור כפר סב

היה זה נער שנעלם אחת עשרה שנים לפני כן, ,פי הידיעה
ואיש לא ידע מה עלה בגורלו, וכעת בעקבות מעצר של כמה 

התברר שהם אלה שגרמו למותו והחביאו את  ,צעירים
גופתו. זו הייתה פרשה שזעזעה את המדינה בשל הזילות 
שגילו הצעירים בחיי אדם. כאמור, היה זה עיתון משבועיים 

ואז שמעתי את  ודם לכן, ובינתיים הובא הנער למנוחות.ק
עצמי אומר: "הייתי בהלוויה שלו. הוא נקבר בכפר סבא". 
מבלי משים עשיתי את הצעד של "לדבר על הידיעה". "מה 

 היה לך לעשות שם"? שאל האיש.
"אני מתנדב ב'חברה קדישא' בכפר סבא" עניתי. "באמת"??? 

לא הולך מכאן, יהיה מה אמר האיש, ומיד ידעתי שהוא 
שיהיה. הוא נשמע ממש מתעניין, בניגוד אליי, שדיברתי כדי 
לעצבן אותו. "באמת", אמרתי. "אני אמנם מתפרנס מהדרכת 
טיולים, אך מתנדב בחברה קדישא. אתה יודע, הלקוחות לא 
מתלוננים"... נידבתי את אחת הבדיחות החבוטות של אנשי 

ניין", אמר, "אני חושב חברה קדישא. "אני לא סתם מתע
שאבא שלי קבור שם". "אתה רק חושב? תגיד לי, ואיפה 

"בלוס אנג'לס", מיהר לענות ולגרום  אתה חושב שאתה גר"?
"לא הבנת",  לי לקלוט שלא הבין את הבדיחה על חשבונו.

אמרתי, "מה פירוש 'אתה חושב שאבא שלך קבור שם'? 
ה ארוכה אתה אמור לדעת, לא לחשוב". הוא נאנח אנח

ואמר: "אני יודע שהייתי אמור לדעת, אבל גם הוא היה 
אמור לדעת איך אבא מתנהג". "אתה רוצה לומר לי שמעולם 
לא היית בקבר של אביך?" שאלתי. "זהו, שהוא לא כל כך 

, עזב את 12תיפקד כאבא שלי", אמר, "הוא נעלם מחיי בגיל 
סיתי ני 16אמי ואת שלושת ילדיו. בתקופה מסוימת בגיל 

ליצור קשר אתו. בכל זאת, רציתי אבא כמו כולם, אך הוא 
פשוט היה סגור בתוך עצמו, לא ידע לשמור על קשר, 

 להחמיא, ליצור שיחה, כלום.
ראיתי אותו ברחוב. הוא עמד בצד השני של  18"בגיל 

המדרכה, ואני נופפתי לו לשלום. הוא הביט בי. ראיתי 
ת עם עצמו. הוא שהוא מזהה אותי ולא יודע מה לעשו

שאין לי  ,פשוט הסתובב והלך משם. זה הרגע שבו הבנתי
מה לחפש קשר אתו, שהוא אינו מעוניין או אינו מסוגל 
להיות בקשר איתי. הבנתי כי עליי לדאוג לעצמי, שלבי לא 
יישבר. חתכתי ממנו, עזבתי את הארץ, ניסיתי את מזלי 

תחום בחו"ל, ואכן שם המזל האיר לי פנים. התחלתי ב
כבר היה לי המלון הראשון שלי.  25המלונאות, ובגיל 

לאחרים כבר הגעתי בלי בעיה. הבאתי לארצות הברית את 
אמי ואת אחיותיי, כולנו התחתנו שם, הקמנו משפחות. אמי 

לא שמענו וגם לא  ?נפטרה לפני כעשרים שנה, אבי
 התעניינתי.

לחו"ל "לפני שמונה שנים אמרו לי שהוא נפטר. קרוב שהגיע 
סיפר לי זאת במקרה. לא התעניינתי מתי והיכן נקבר. עד 
הרגע הזה הוא אפילו לא צץ בזיכרוני, אבל כשאתה אומר 
שאתה מתנדב בחברה קדישא בכפר סבא, המילים 'חברה 
קדישא' ו'כפר סבא' מתחברות לי, ואני נזכר באבא שלי". 
"מה הקשר לכפר סבא?" אני שואל. "אבי התגורר בכפר 

שנים".  42, לפני 18הוא אמר. "מתי"? "כשהייתי בן  סבא",
"ואולי הוא עבר דירה"? שאלתי. "אולי" משך בכתפיו. "ואולי 
קנה חלקת קבר במקום אחר"? "לא יתכן", פסק. "לא היה לו 
גרוש על הנשמה. הוא חי מהיד לפה. לא היה לו כסף מיותר, 
ודאי לא לחלקת קבר". "בעצם, למה אני מקשה עליך"? 

מרתי, "אני הרי מתנדב בחברה קדישא בכפר סבא, אני א
יכול לבדוק לך את העניין הזה תוך מספר דקות". "נו, בשביל 

, רציתי 'בשביל להזיז אותך'מה התיישבת לידי"? הוא מגחך. 
התקשרתי למשרד וביקשתי  לומר, אבל כמובן רק רציתי...

מהמזכיר לבדוק היכן קבור פלוני אלמוני. אמרתי לו את 
שמו המלא של האיש, הוא חיפש ולבסוף אמר: "כן, הבן 
אדם קבור כאן", וציין גוש וחלקה. "רגע", אמרתי, "ומתי 
הייתה הקבורה של האיש הזה"? "תן לי לבדוק", הוא אומר, 

 8שנים". "אבא שלך נפטר לפני  8"אני רואה, זה היה לפני 
 שנים"? אני שואל את התייר שלצדי. "כן". ואז אני מחליט
לשאול על דעת עצמי: "באיזה תאריך הוא נקבר"? והפקיד 
עונה לי: "התאריך הוא י"א בסיון, לפני שמונה שנים". "אתה 
רציני"? אני אומר לו, "אתה יודע שזה יוצא מחר". "אני לא 
רציני. המחשב רציני", הוא אומר ביובש. "על פי המחשב, 

יב חשבתי שאני מתעלף "תקש היארצייט שלו יוצא מחר".
טוב, ר' ייד", אני אומר לתייר שלצדי, "באמת לא התיישבתי 
לידך לחינם. לא במקרה הסתכלתי בעיתון שלך וראיתי את 
הידיעה על גופת הנער, וגם לא לחינם סיפרתי לך שאני 
מתנדב בחברה קדישא בכפר סבא. הכול משמים, מסתבר 
שאבא שלך קבור שם בכפר סבא, ולא זו בלבד, אלא שמחר 

ייט שלו. תגיד, אתה אמרת עליו קדיש"? "איך אמרתי היארצ
קדיש אם לא ידעתי מתי נפטר? חוץ מזה, הוא לא היה כל 
כך אבא בשבילי". "הוא לא היה כל כך אבא, אבל מבחינה 

אתה מחיוב להגיד עליו קדיש, זו חובה שלך, לא סתם  ,דתית
 חיוב". - קוראים לזה

"אז מה אני עושה"? "בא איתי לכפר סבא, נעשה אזכרה 
ותגיד עליו קדיש". "ואיך יהיה מניין"? הוא שואל. "נסתדר", 
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אמרתי, אף שלא היה לי מושג איך, כי מהיכרותי הלא קצרה 
הספקתי להבחין בהבדלים בין בית  ,עם תושבי כפר סבא

הקברות הריק בכפר סבא, לעומת בית הקברות בבני ברק 
גם  - לא וגדוש במבקרים שלא שוכחים את סבא שלהםהמ

נסענו למחרת. ניצבנו ליד הקבר ולא  אחרי ארבעים שנה.
היה לנו מושג מה עושים. שום בן אדם לא נראה באופק, 
היה שם שקט כמו איזה בית קברות... "תגיד, איך אומר 
קדיש אם אין מניין"? הוא שואל. מרחוק נראתה קבוצה לא 

ים. "בוא נחכה להם שיסיימו, ניגש ונבקש גדולה של אנש
שישלימו מניין", אמרתי, אף שמהיכרותי הלא קצרה עם 
תושבי כפר סבא ידעתי, שהסיכויים שאלה יישארו רגע 

 אחרי האזכרה של קרובם, שואף לאפס.
לפתע הקבוצה עוזבת את הקבר הטרי ומתקדמת לעברנו. 

התייר. הם מתקרבים ועוצרים ממש ליד הקבר של אביו של 
אישה עטופה בצעיף אומרת למישהו: "תגיד עליו קדיש, הוא 
היה אדם יקר". "רגע", אני אומר, "יש כאן את הבן שלו 
שיאמר עליו קדיש". האישה מביטה בתייר ואומרת: "אתה 
הבן שלו? איפה היית עד היום?" הוא נבוך, ואני עניתי 

לי,  "תגיד במקומו: "אביו התגרש מאמו כשהיה בגיל צעיר".
אתה יודע שאבא שלך מלאך"? "נו טוב, את המידע הזה הוא 
החמיץ", רציתי לומר בציניות, אך לא אמרתי. זה לא היה 

 במקום. "ספרי לי על זה", אמר.
"אני אימא של"... וכאן נקבה בשמו של מי שגופתו התגלתה 
שבועות אחדים לפני כן. "הבן שלי נעלם לפני אחת עשרה 

אכפת. המשטרה חיפשה אחריו חודש שנה, ולאיש לא היה 
והזניחה את התיק. רק אבא שלך הלך וחיפש, ברר וחקר 

כאישה אלמנה,  - במשך שנים, עד שנפטר. הוא גם עזר לי
הביא לי דברים הביתה, שכר לי עורך דין, אף שלא היה לו 

כדי למצוא את הגופה של הבן  ,הרבה כסף. הוא עשה הכול
מר לי שם של תיכון בכפר שלי. לפני שהוא נפטר, הוא א

סבא, שלדבריו כמה תלמידים בו קשורים להיעלמותו של 
בני. הוא העביר את זה למשטרה, אבל המשטרה לא 
התייחסה. לפני חודשים אחדים, במהלך ריענון של הפרשה 
ופרשיות אחרות במשטרה, עלו על זה. הם הצליבו בין 

חו המידע שהוא נתן על התיכון, ובין כמה פשעים שפענ
וחקרו במשך השנים, וגילו כי אכן תלמידים, שלמדו באותו 
תיכון היו אחראיים למותו ולהעלמת גופתו. הם חקרו אותם 

 שוב, ואז הכול התגלה.
"אני חייבת לו הרבה, לאבא שלך, לכן דאגתי גם בהלוויה 
שלו וגם בכל יום בשנה, שיגידו עליו 'קדיש". הוא מעולם 

ני מביט באיש שדמעות בעיניו, לא סיפר לי שהיה לו בן". א
 והוא מתבונן בי. שנינו איננו מאמינים למשמע אוזנינו.

"שימי לב מה קרה כאן", אני אומר לה. "אתמול במקרה 
שנינו קראנו עיתון מלפני כמה שבועות, שבו הופיעה ידיעה 
על בנך, שגופתו נמצאה, זה גרם לי לספר שאני מתנדב 

עניין אם אני יודע איפה בחברה קדישא בכפר סבא, הוא הת
כדי לגרום  ,קבור אביו. תשמעי, גברת, הבן שלך יצא מקברו

ללכת ולומר קדיש על קברו. אין שוב הסבר  ,לבנו של מטיבך
 לתזמון הלא יאומן הזה.

כולם היו המומים ומזועזעים מהגילוי השמימי הזה. לאיש 
. פעילותו של האיש, שנועדה שיד ה' בדבררלא היה ספק 

על כבוד המת, הובילה בסופו של דבר להבאתו של לשמור 
המת לקבר ישראל. האיש שבחייו פעל בצורה בלתי מובנת, 

נפרדנו למחרת.  הצליח להביא את בנו לומר קדיש על קברו.
לא שמעתי עליו מאז, אבל בתוכי נשאר הסיפור המופלא 

אומרים "שלח לחמך על פני המים כי ברוב הימים  הזה.
יתי קורא לסיפור הזה: "שלח לחמך על פני תמצאנו". אני הי

 ]אנשים מספרים על עצמם [חיים ולדר                          הארץ".

 
 סיפור מרטיט, שהותר לפרסום רק אחרי פטירתו של מרן 

יוסף שלום אלישיב זצ"ל. שסופר מאביו של הילד,  הרב
נוראה וקשה, מסמר שיער ומקפיץ כל לב שניצל מגזירה 

המופת הגדול והנדיר, כפי שמגדירו האב,  יהודי באשר הוא.
מאלעד, אירע לפי כמה שנים, לאחר  מיםשא אברך יר

התאונה המחרידה שעברו בני המשפחה ביציאה מאלעד 
בהתנגשות הרכב המשפחתי עם משאית. כל בני המשפחה 

ה לחייהם, למעט הבן נפצעו בדרגות שונות ולא נשקפה סכנ
הבכור, אז בן תשע וחצי, שנפצע אנושות והיה שרוי בין 
חיים למות. הוא היה הראשון שהובל לביה"ח והוזנק אל 

כשהוא עדיין מחוסר  - מורכב חדר הניתוח. אחרי ניתוח
הכרה, אושפז במחלקת טיפול נמרץ עם תחזית פסימית 

ע ואם לא לחלוטין. גדולי המומחים הודו שקצרה ידם מהושי
 יש מקום לחשוש כי הילד לא יתעורר כלל ,יתרחש נס סביר

או לחילופין, עקב הפגיעה הקטלנית, יישאר נכה לכל חייו  -
יה היחיד שלא הש ,האב עם פגיעה מוחית בלתי הפיכה.

למען  ,נפצע בתאונה, התרוצץ ללא לאות בין גדולי ישראל
בנו.  לביטול הגזירה הקשה על בתפילה יקרעו שערי שמים

שאביו תושב  - אחד השליחים הטובים, ידיד מהשכונה
הנודע בבתי התפילין המהודרים שהוא מכין, התנדב  ,רמות

שהיה  ,הרב אלישיב זצ"ללרוץ לעברו לבקש את ברכת מרן 
בקשרים מתמידים עם אביו והזמין ממנו דרך קבע בתי 

שוכב ללא זיע, כשראשו עטוף תחבושות הבן בעוד  .תפילין
הזדרז החבר לארגן פגישה מהירה  ,דומם ללא תגובה וגופו
כדי להתחנן בפניו שיתפלל עבורו ויברכו לרפואה  הרבעם 

, הרב אלישיבשלימה. מה התפלא לשמוע את הוראתו של 
 ,תפילין של ראש - דית לארגן לילד הפגועישביקש ממנו מי

בית  ואכן כך היה, ארגנו. הילד אותן ייחדו לבר מצווה של
במהרה, כשהוא עדיין בצורתו הגולמית, של ראש  תפיליןל

ללא עיבוד וצבע סופיים, והובל מידית אל יחידת הטיפול 
 ,'החבר הגיע אלי נסער ובידו שקית עם תפילין .נמרץ

שעליהן נרשם לרפואת הילד ואמר שזוהי סגולה שהרב 
מספר לנו האב בקול , אלישיב ביקש לשלוח לרפואת בני

בהן נענו בין חוות דעותיהם  ,שיםאלו היו ימים ק .נרגש
לבין תקוותינו כיהודים מאמינים,  - הקודרות של הרופאים

שאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם אל יתייאש מן 
הרחמים. הנחנו את השקית הקדושה למראשותיו של בני 

פרופסור במחלקה מהתפנית.  והרגשנו מעודדים מאוד
וי להתעורר ואני הייתי שאין לילד שלי סיכ ,התווכח איתי

שבתוך ימים הנס הגדול עומד  ,חדור אמונה ושכנעתי אותו
הילד כבר עמד על רגליו ללא כל  -ח"מ להתרחש. שבוע לא

שום דבר אחר לא יכול  ,פגיעה והרופא הודה שחוץ מנס
את. מספר ימים אחרי שהתעורר וסמי ההרדמה זלהסביר 

השיעור הפסיקו להשפיע, בני כבר התפלפל איתי על 
האחרון בגמרא ו'החזיק ראש' בכל המתרחש, בלי זכר לכך 

קשה היה להאמין שרק ימים קודם  .שמשהו התחולל בראשו
דיברו על פגיעה מוחית קשה ביותר, שבכל מצב  ,האבחנה

וזכרונו היה בשיאו.  כרגילתותיר את רשמיה. הילד תפקד 
אבל לא  ,לנו היה ברור בזכות מה זכינו לנס העל טבעי

ביקש  הרב אלישיבמודה האב. מרן  ,כולנו לגלות לכולם'י
לא לפרסם את הסיפור ועד לסוף ימיו, הסיפור היה ידוע ש

 רק למקורבים ספורים ובני משפחה.
הגאון הגדול רבי חיים קנייבסקי שליט"א ששמע מהאב את 

לא : "הגיב באותם ימים בציטוט דברי המדרש ,הסיפור
והוסיף את ההיגיון  ,"בראתי ראש אלא בשביל תפילין

 שמאחורי המופת: 'אם יש תפילין, יש סיבה שיהיה ראש'. 
שבני המשפחה זכו להיות מיחידי  ,מאוחר יותר התברר

הסגולה שמרן זצ"ל מסר להם את הסגולה המיוחדת. 'היו 
עוד שלושה ילדים פגועי ראש לפנינו שניצלו בזכותה ואנחנו 

  .מעיד האב -יו' היינו הפעם הרביעית והאחרונה בתולדות
 ]145בית זכריה, [

 !אם יש תפילין, יש סיבה שיהיה ראש



 

 

 למדתי שנים, מספר לפני שליט"א: פנגר יצחק הרב מספר
שבת לאחר קבלת שבת  כל שמח' בירושלים. רו'אבישיבת 

בישיבה, ראש הישיבה עושה את דרכו לעבר הבימה לדרוש 
ני ערבית של שבת, והנה, באחת השבתות בפרשת השבוע לפ

 החלהקרה דבר מוזר, נכנסה לפתע חתולה לבית המדרש, 
לפסוע לעבר אחת הפינות והתיישבה. מייד ניסו כמה 

 פשוט החתולה אך, מאולם הישיבהה להוציאבחורים 
. ראינו שהיא לא חתולה למקומה וחוזרת לצאת מסרבת

היה מדהים, שאר במקומה. המחזה ירגילה והנחנו לה לה
החתולה ישבה בפינה ולא זזה עד סוף הדרשה, ממש כשותה 

 בצמה את דברי הרב.
והסתלקה.  החתולה הקמ התורה, דברי את הרב כשסיים ,והנה

 !מוזרים" טוב לפעמים מתרחשים דברים"
שוב עושה הרב  ,קבלת שבת לאחר, שוב מכן לאחר שבוע

ע מי את דרכו בקודש לשאת דברי אלוקים חיים... ולפת
מגיעה? החתולה!... בדיוק באותו הזמן כמו בשבת שעברה, 

 הלכה והתיישבה באותה הפינה בבית המדרש.
ל היא פשוט התנגדה ב, אלגרשה שוב ניסו הישיבה בחורי

 והתיישבה באחת הפינות עד סיום הדרשה, ומייד הסתלקה.
ולראות  אחריה לעקוב החליטו ,מהישיבה בחורים שני

 קמוה המסתורית. מייד בסיום הדרשה, מהיכן מגיעה החתול
 בהם הכתההתדהמה  .בעקבותיה והחלו ללכת בחורים שני
 כבישים לעבור והחלהשיבה י: החתולה ירדה מהשוב

 מטבעם בשונה מדויקת כתובת לה יש כאילו ממש, ורחובות
 .בהקרו הזבל מקום את מיד המחפשים, תוליםח של
 אל הגיעה יאהש עד, דקות 20 במשך אחריהו הלכ הם וכך
 .ונעלמה צרהח לתוך קפצה, ירושלים' בפחים'ה בשכונת בית
 של ביתו אל והלכו מעשה לעשות הישיבה בחורי חליטוה
 רחוק לא שהתגורר, ל"זצ כדורי יצחק הרב, המקובל צדיקה

 . בישיבה הנדיר המאורע לו על וסיפרו מהישיבה
 ני, אהבאה בשבת: להם ואמר, הדברים את שמע כדורי הרב
 שכל מבקש אני: אחת בקשה לי יש אך. שלכם לישיבה מגיע

אין חופשות  ,שבת בליל הרב לדרשת יגיעו בחורי הישיבה
 ! ואין שחרורים

... מעולםך כ לא התרגשו בירושלים' שמח אור' ישיבת בחורי
 היה המדרש בית, השבת הגיעה! לישיבה מגיע כדורי הרב
, הכלל מן וצאי בלי הגיעו הבחורים כל, מקום אפס עד מלא

 .ל"זצ כדורי הרב המקובלובראשם
 הישיבה מתקדם ראש, השבת קבלת את כולםלאחר שסיימו 

 על תורה דברי לשאת התיבה לעבר מתקדם, בקודש כהרגלו
 !תולההח  ?מגיעה מי, יותר ולא פחות לא, והנה. הפרשה

 כל כאשר, הקבוע למקומה דרכה את ועושה נכנסת היא
 . בה נעוצות העיניים

 הרב פונה, בסיומה ואז, הדרשהת א נשא הישיבה אשר
 הבחורים שכל מבקש אני: ואומר הבחורים לא ל"זצ כדורי

 דימי! קדיש לומר יקומו השנה משפחה קרוב להם שנפטר
 יתגדל: "הקדיש באמירת והחלו בחורים מספר עמדו

 !אמןןןן וכולם צועקים רבא שמיה ויתקדש
 הבלתי קרה ואז ריםהבחו י"ע ובעוצמה ברטט נאמר הקדיש
 החלה החתולה, הקדיש את הבחורים סיימו כאשר: יאומן
 בה רוח, נכנסה הישיבה כאילו אולם מרכז עברללזנק 

 היה לא !ואז נפלה ומתה ...פעמים מספר להסתובב והחלה
 ! המחזה לגודל פיו את פער שלא אחד
 מבקש אני ,התפילה בסיום: וביקש עמד ל"זצ כדורי הרב
לשיחה  אליי יכנסו ,הקדיש את שאמרו יםהבחור שכל

 והבחוריםהסתיימה,  שבת ליל תפילת. אחד ישית אחדא
 כדורי.  הרב של חדרו לא ,בזה אחר זה החלו להיכנס

: ואומר, בחוריםהאחד  עם כדורי הרב יוצא שלפתע עד
 ! הוא זה !זהו

 אבא, כשנולדתי: "ברגש לספר שהחל, הבחור אל ניגשו כולם
 להסתדר שלי אמא ואת אותי והשאיר יתהב את עזב ליש

 מענול אעשה שלא והחלטתי, מאוד עליו כעסתי. בחיים לבד
 אומר לאש החלטתי, ביאפטירת  על כששמעתי השנה! כלום
 אךמא. ולא לי עשה שהוא מה כל לעכהחזר  - קדיש עליו

 אמרתי ,קדיש שנאמר וביקש, הגיע כדורי שהרב כששמעתי
 הראשונה בפעם לומר מוכן אני, הרב של רצונו זה שאם

 הרחק לא גר הוא, אותו הכיר שלא ולמי. שלי אבא קדיש על
לתוך  תגלגלהוהוא !!! שבירושלים הפחים בשכונת מהישיבה

 "!כדי להשלים את התיקון שלו ,חתול
שאנשים יגידו קדיש על  ,ה הקפידו חכמינו הקדושיםזעל 

קרוביהם כי הצער שלהם גדול מאד והנחמה שלהם היא 
לא כדאי לקנא באנשים ... הקדיש שהבנים אומרים עליהם

 שבניהם לא אומרים או לא יגידו עליהם קדיש...
 שחייב שלו מהי השליחות? שלו' תיקון'ה מה האדם ידע איך

 שקשה: דוקא היכן גדול סוד ל"ז י"האר לנו מגלה? למלא
 !שלך והשליחות התיקון זה בקיום המצוות וההלכות שם

 

 

 ברינה                 רון 
 

 [משלי טז, א] "ְלָאָדם ַמַעְרֵכי ֵלב ּומה' ַמֲעֵנה ָלׁשֹון"

 לע"נ מו"ר אבי : יעקב בן רחל וצדוק                               
  סרח בת שמחה ויוסף-לע"נ מרת אימי: שרה             

 דינה בת שרהלע"נ :  ףלע"נ חמי : מרכוס מרדכי בן רבקה ויוס       
 נפתלי בן רוזה : לע"נ סמי בן שמחה : לע"נ גורג'י בן שמחה  :לע"נ               
 יוסף חיים בן לאה : יהודה בן טובה: לע"נ  אברהם בן חנה :נ"לע               
 בן אסתרם חיי: לע"נ  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 לע"נ: משה אהרן בן מאיר יצחק : לע
: ג'וליה חיה בת גריסה מהמינה בת מרדכי שמואל : יפה נדרה בת נעי :לע"נ
 כתון בת חביבה :: לע"נ : נוראני בת מרים ורבימרים בת עזיזה : לע"נ :לע"נ
 רחל בת חנה -: לע"נ חיה בת יוסף -שמחה בת סרח : לע"נ: לע"נ

   : אריה (לאון) בן מלכה : זהבה ועקנין בת אטולהצלחה
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3828752-050 -ולרי בסל 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
 הודיה בת ציפורה : רחל בת חיה

 יעל ברכה בת אביגיל : עדי בת מזל

 לרפואת: 
 הרב מאיר נסים בן כמסאנה שליט"א  

 קב ישראל בן גלית  : יע יהודה בן אסתר
 : ויקטוריה בת שרה אורטל בת גלית

 זוליט בת חנהדוד בן שמחה : מנחם בן עליזה : 
 זהבה בת הודיה  :פאולה בת דינה

      מרים קרן בת רבקה : אילה בת ציפורה   
הנשרה בת רבקה : שרה תהילה בת ח

  פיבי בת חביבה בן חמואברהם בן אנט : 
 : גלית בת רות רחל בת נוארה: נורית בת רחל 

 במעלת אמירת ה'קדיש' – ?לתקן באתי מה
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נחמו-ואתחנן • 196  רעלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

ג בו יותר משאר וראוי להתענ, מרבין בה בפיוט ובזמרהשבת נחמו  
להראות שאין  ,וה לעשות כי"טצשבתות השנה וכ"כ בן שועב שמ

  )יוסף אומץ תתצ"ד(וירושלים  ם לנחמת ציוןחפצים באבלות, ומצפי

  (ג, כג) ואתחנן אל ה' בעת ההוא לאמר
(סוטה למה השתוקק משה כל כך להכנס לארץ ישראל? חז"ל שואלים 

  : "וכי לאכל מפריה הוא צריך, או לשבע מטובה הוא צריך?".י"ד.)
 (ז.)"טעם לשבח": הגמרא במסכת מכות  פנים מאירות""מביא ה

אומרת, שאם נגמר דינו של אדם בבית דין להריגה, וברח, ואחר כך 
בא לפני בית הדין, אין שבים ודנים בו, אולי ימצאו לו צד זכות, אלא 

אירים את דינו כפי שפסקו עליו בתחלה. אולם אם נגמר דינו מש
למיתה בחוץ לארץ, וברח לארץ ישראל, דנים את דינו שוב, שמא 

מטעם זה רצה  מתוך זכותה של ארץ ישראל ימצאו לו פתח זכות.
משה להכנס לארץ ישראל, כדי ששם ישובו וידונו אותו בשמים, 

  (יחי ראובן)  פתח זכות... שמא מתוך זכותה של ארץ ישראל ימצאו לו
  (ד, ו)ושמרתם ועשיתם וגו' 

פירש"י: ושמרתם זו משנה, ועשיתם כמשמעו. ויש להבין מה חידש 
לנו רש"י כאן במה שפירש כמשמעו וכי על כל מילה שהיא כמשמעה 

תנא, תלמיד (י"ג:) רש"י מפרש כמשמעו. וי"ל, עפ"י דאיתא בעירובין 
ותיק היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ במאה וחמישים טעמים, אבל 

הגדיל תורה, אבל לא במה שנוגע לעשיה כל זה היה רק לחדודי ול
למעשה דבזה אין הדבר יוצא מידי פשוטו ושרץ טמא הוא. וא"כ י"ל, 
דזוהי כונת רש"י, ושמרתם, זו משנה שניתן לפלפל בה ולהראות על 
כל דבר, ק"ן טעמים טהור וק"ן טעמים טמא, אבל בנוגע לעשייה, 

  קרא מפורש)(מ  " הטהור טהור והטמא טמא.כמשמעוועשיתם, זה "

ועבדתם שם אלהים מעשה ידי אדם עץ ואבן אשר לא 
  (ד, כח) יראון ולא ישמעון ולא יאכלון ולא יריחן

הריח, ולא וצ"ב מפני מה הזכיר הכתוב רק את הראיה, השמיעה ו
ולא "פה להם   :בתהיליםדוד המלך שהזכיר  כמוהזכיר את הדיבור, 

עינים להם ולא יראו. אזנים להם ולא ישמעו אף להם ולא  ידברו
את השאלה הזו שואל הגאון מוילנא, והוא מישב שהפסוק יריחון". 

מסופר, (שיר השירים רבה א,ז) מתיחס לפסלו של נבוכדנצר. במדרש 
של פסל זה היה ששים אמות, ונבוכדנצר נסה לפתות את דניאל  שגבהו

להשתחוות לו, בטענה שיש בו ממש. הכיצד? נבוכדנצר נטל את הציץ 
ל מיני ול, והכניסו לתוך פיו של הצלם. הוא "כנס כשל הכהן הגד

זמרא, והוו מקלסין קדמוהי" וכשהפסל "שמע" את כל ההצגה, אמר: 
דנצר לנשק את הפסל על רשות מנבוכ"אנכי ה' אלקיך". דניאל ביקש 

פיו, וכשעלה לנשקו, השביע את הציץ ואמר לו: "בשר ודם אני, 
ושלוחו של הקב"ה אני. הזהר שלא יתחלל בך שם שמים! וגוזר אני 
עליך, שתצא מן הצלם ותבוא אחרי". ממשיכים חז"ל ומספרים: "בא 

יאל לא נישק, חלילה, את הפסל. וך פיו". דנהוציא בלעו מתוקו, לנש
הוא התקרב אל פיו כדי להשביע את הציץ שבפיו שיצא. לאחר שהציץ 

עביד ולא  –מתכנשים כל מיני זמרא, והוו מקלסין קדמוהי " –יצא 
כלום"! "באותה שעה הפיל הרוח את הצלם, ומשראו זאת כל עובדי 

פעמונים, אותם תלו את פסיליהם ועשו מהם שברו  –הגלולים 
  בכלביהם ובחמוריהם, ואמרו: ראו למי אתם משתחוים". אם כן, אומר 

  

, שהיה מדבר. הוא היה קורא הגאון, מצינו בעבודה זרה של נבוכדנצר
שיש בצלם זה ממש, חס  בגרון ואומר: "אנכי ה' אלקיך". אך לא

וחלילה, רק השם המפורש שבתוכו הוא זה שדיבר. וזאת רמזה לנו 
רתנו הקדושה: כי בעת שיפיץ ה' אתכם בגולה, ועבדתם שם אלהים תו

של נבוכדנצר. הוסיפה התורה ואמרה: "אשר הינו  –מעשה ידי אדם 
לא אמרה "ולא אך  –לא יראון ולא ישמעון ולא יאכלון ולא יריחן" 

   יחי ראובן)( בר!יידברון", כי הצלם הנ"ל ד

  (ה, יח) ולא תתאוה בית רעך שדהו
ויש להבין, אמאי כאן בדברות האחרונות כתיב ולא תתאוה בית רעך 

  וי"ל, עפ"י מה   , ואילו בדברות הראשונות לא כתוב "שדהו". שדהו
 , אילמלי לאדאיתא בעירובין (נד.) מאי דכתיב חרות על הלוחות

מישראל. רב אחא בר נשתברו לוחות ראשונות לא נשתכחה תורה 
יעקב אמר, אין כל אומה ולשון שולטת בהם, שנאמר חרות אל תקרי 
חרות אלא חירות. וא"כ י"ל דאילמלא לא נשתברו הלוחות ישראל 
לא היו גולין, אלא נשארים בארץ והיה כל שדה חוזרת לבעליה 

המכירה  הת, אלא רק קנין פירות בלבד ולא היביובל ולא היה לקונה
תבואת השדה. וא"כ י"ל דלא היה שייך כלל להתאוות אלא כמכר 

לשדה רעהו, כי כל המכירה היתה רק כמכר תבואת השדה וזה כבר 
נכלל בכלל של "כל אשר לרעך" אבל כיון שנשתברו הלוחות ויש 
שיעבוד מלכויות וגלות ובטל היובל ובפרט בחו"ל א"כ הוי קנין 

", דכיון שדהו"השדה קנין עולם להכי כתיב כאן בלוחות שניות 
   (משך חכמה) ששייך בשדה קנין עולם א"כ נצטוינו שלא להתאוות לו.

  )ח, י(ה בית רעךלא תתאווה ו
מעשה באברך שבנו עמד להגיע למצוות. חשב לבקש משכניו 
הצעירים שיסעו להורים לשבת, ויארח בדירתם את אורחיו. שאל את 
מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, שהורהו: להציע להם, מותר. אך אם 
יסרבו ויבקשם בשנית, עלול לעבור בכך על: "לא תתאווה" ו"לא 

  (מעיין השבוע)  תחמוד".

  ח,ט)- (ו ידך... וכתבם על מזזות ביתך וקשרתם לאות על
ויש להבין, מדוע מזכירה התורה כתיבה, רק גבי מזוזה ולא גבי 
תפילין אף שודאי דגם תפילין יש לכותבו כמו מזוזה. וי"ל, עפ"י מה 
דאיתא במנחות (ל"ב.) ספר תורה שבלה ותפילין שבלו אין עושין 

שה קלה או מהן מזוזה לפי שאין מורידין מקדושה חמורה לקדו
משום דמזוזה בעי שרטוט, אבל תפילין שפיר עושין מס"ת שבלה. 

לא בעי כתיבה, שהרי יכול לקחתו מס"ת,  וא"כ י"ל, דלתפילין
משא"כ מזוזה שאין לקחתה לא מס"ת ולא מתפילין וא"כ בעי כתיבה 

  )תאייקרא דאוריהובא ב (מגלת ספר  בפני עצמה.

  (ז,ב) ולא תחנם
ם" (רמב"ם). סיפר רבי אהרן מבלז: סבי, רבי "אסור ליתן מתנת חינ

שלום, מסר תמיד מנעליו לתקן לסנדלר גוי שהתגורר בשכנותו. פעם 
קראתו בשמחה גדולה ומסר לו עבר בעירו סנדלר יהודי, מיהר סבי ל

שיתקן מנעליו. שאלו אותו: שמחה זו מה טיבה? השיב: כשאני מוסר 
תמיד מנעלי לסנדלר הגוי נוקפני לבי, שמא דורש הוא מחיר מופרז 
בשכרו ונמצאתי עובר ב"לא תחנם", עכשיו שאינה ה' לידי סנדלר 

  מעינות הנצח)(מאשמח?..ולא  –יהודי שלא איכפת לי אם אוסיף לו על שכרו 

  

                ה היה גובהו של אדם הראשון?מ                                                                                       
. 

 מאוצרות הפרשה 

  בפר"ש  חידה          



 סיפור השבוע    
 הקב"ה גלגל שמוריד המודעה רק יביא לנו תרומותת

 מתפללים, גבאי בית , שם מתפללים כארבע מאותברק "א הוא ראש כולל ערב בבית המדרש משכנות יעקב בבני. שליטהרב אליהו ה

היתר הוא תולה שם מודעה בכל ערב שבת על אנשים העושים בין  הוא יכול לתלות מודעות לטובת הכולל ערב. , שםו פינההמדרש נתנו ל

, שרואים את שמם מתנוסס תחת שמחות , כי יש הרבה בעלימזל טוב, וזה גם מאד מועיל לכוללבאותה שבוע, ומאחל להם  שמחה

לפרוטה  אבל פרוטה, ן שהוא אינו מצפה לתרומות גדולות, כמובהשמחה לתרום לכולל ערב הכותרת של כולל ערב, לבם נפתח בעת

. לקבלת . בערב שבת הגיע רבי אליהו הדשהח , אלא יש שקית ושם הוא מכניס כל שבוע מודעהינם נתלות בדבקהמודעות א .מצטרפת

מתנכלים למודעה  , ולמה אנשים, הרי מודעה זו מביאה תורמים, מאד כאב לו על כךאת המודעה , וראה שמישהו שלף מהשקיתשבת

מבני הבית שיחווה את  , וביקש מכל אחדלבני ביתו, והפך זאת לשיעור מוסרבליל שבת סיפר על כך  ו.את התגבר על כאבאבל בכל ז

 , וכל אחד דן אותו לכף זכות בצורהר שבני ביתו גילו יצירתית מפתיעהמספ , הואר לדון את מוציא המודעה לכף זכותו איך אפשדעת

, שאולי אחד מה שאחד מבני ביתי אמר , לי הכי נראהלא יודע למה הלה הוציא את המודעהעד לרגע זה אני באמת  מפתיעה יותר מהשני.

"ה נמצא שהקב ו תואר שלדעתו לא הגיע לו, אבל דבר אחד אני כן יודע,ו עלי, כי כתבעניוות מבעלי השמחה הוריד את המודעה מרוב

"ל רא הגאון רבי שלמה זלמן אולמן זצדאת , ראיתי את ההמלצה שכתב המראדי ואמר ליביום ראשון בבוקר הגיע אלי יהו בתמונה.

 נותן לך תרומה. , וזה נגע ללבי, וכבר מיד אני, וכמה שהוא ממליץ לתרוםת הכוללשהוא משבח א , וקראתי כמהשנפטר לפני חצי שנה

, אני מכסה את ההמלצה וב שכולם כבר מכירים זאתומר , ההמלצה נכתבה לפני כמה שנים,ה פרטיתמאד התרגשתי ראיתי ממש השגח

, שלא , ותרם סכום גדול כזהההמלצה , הוא ראה אתזה שאחד החליט להוציא את המודעה , ובדיוק בשבועהשמחות עם המודעות על

 (ווי העמודים)   .כל החודש ציפיתי לראות מכל בעלי השמחות במשך
  

  
   הונאה, ואח"כ הזמין שוב בחצי מחיר, האם יש בכך ביטל הזמנתו        

שיתכן שאחיו יסע באותו זמן  ,ן עם בעל הצימריםהמזמילמשפחתו, בשעת ההזמנה התנה מעשה באדם שהזמין חמישה צימרים  :שאלה
כדי שבעל  לחו"ל, וממילא לא יצטרף, ויספיק לו ארבעה צימרים, ע"כ הוא משאיר אפשרות לבטל צימר אחד בהודעה של חודש מראש,

וחודש מראש הודיע המזמין שהוא מבטל  ,ובאמת אחיו הודיע לו שהוא נוסע לחו"ל .בעל הצימרים הסכים ,הצימרים יוכל להשיג לקוח אחר
 ,יש לו צימר להשכרהאם הצימרים [כאדם זר], ושאל על התקשר לבלאחר שבועיים התבטלה נסיעתו של האח לחו"ל, והוא  .הזמנת צימר אחד

והוא השיב שיש משפחה שלקחה ארבעה  ,משפחותעוד המזמין האם יש באותו מקום  ימר אחד, שאל אותואישר שיש לו צבעל הצימרים 
הוא מבקש ממילא  ,ורעששם הרבה ילדים ויש  ,ואמר כיון שיש שם ארבעה משפחות ,החל להתמקח עם בעל הצימרים ]האח[המזמין  ,צימרים

ומעתה יש לשאול  .לאחר המיקוח הסכים לתת לו את הצימר בחצי מחיר ,בעל הצימר שלא רצה להישאר עם צימר ריק ,ממנו שיוריד את המחיר
מלא, ועוד, יתכן  ולדידו שוה הצימר מחירשמשפחתו נמצאת שם בשאר הצימרים, אין זה ריעותא  ,שהרי סוף סוף לאח ,האם יש בכך הונאה

   שבעל הצימר באמת לולי הזמנתו היה נשאר עם הצימר ריק, והאם צריך לפצות את בעל הצימר, או לגלות לו כדי שלא יהיה חילול ה'?
ולא הערים מאומה, ומראש הוחלט שיש  ,והחליט לנסוע לחו"להונאה, כי האח ביטל את הצימר לתומו, מאחר נראה דאין כאן  :תשובה

חדשה והוא לא כפוף למה שהוחלט  ח החליט להישאר בארץ, זוהי עסקאוכעת שהא ,בהודעה מראש של חודשרשות לבטל את הצימר 
ורשאי להיות  ,כעת הוא לא כפוף להסכם זה ,ולכן הגם שבהסכם הראשון האח היה מוכן לגור עם הילדים ולשלם מחיר מלאהראשון. בהסכם 

ם לבעל דין לחלוק ולומר שהאח הזה ומקיש  .כעת איסטניס ולומר שלגור עם הילדים שוה לו רק בהנחה של חמישים אחוז מהמחיר המלא
כאילו הוא אדם אחר, ולכן מבקש בזה שמעמיד פנים  ,נמצא שכעת הוא גונב דעתו של הבעלים ,מאחר והיה מוכן מראש לשלם מחיר מלא

חיר של צימר לא נמדד לפי כל אדם, מחירו נמדד לפי ערכו מ מחיר מלא. יש לומרשבשבילו הצימר שווה לשלם רק חמישים אחוז, בו בשעה 
בשוק. ואם בשוק שוה רק חמישים אחוז מהמחיר, אם כן זהו המחיר, ומה שלאדם פרטי זה כגון האח הוא שוה מחיר שלם, אין לנו אלא 

בעצמו  נראה שדבר שאינו שוה  :שכתב )סימן קמח סק"א חו"מ(כך מדברי רבנו הנתיבות וראיה ל המחיר בשוק ולא לפי שויו אצל האח.
ויעוין בקהילות יעקב (ב"ק סימן  ,נמדד לפי השווי בשוקלמכרו וליקח דמים בעדו, רק ששוה לניזק ההוא, אין המזיק חייב לשלם, כי המחיר 

ן אין כאן לא הפסיד לבעל הצימר אלא חצי מהמחיר, אם זה נכון שלכל אדם אינו שוה אלא חצי מחיר, ולכ ונראה דה"ה בעניננו האח. לט)
ומשום כך לא חייבים לספר לבעל הצימר שהתושב החדש הוא עוולה מצד האח וחכמתו עלתה לו ששכר את הצימר בתחבולה בחצי מחיר. 

סיפרתי את הדברים לגדולי ישראל ולא  .רמאותכשהאמת היא שאין כאן  ,כי למה לתת לו הרגשה שהוא רומה והונה ,אחיו של המזמין
אבל כמה מגדולי ישראל  ,כאן רמאות יןלסיכום: לענד"נ שא .הסכימו לדברי ואמרו שבכל אופן יש עוולה כיון שהיה כאן קצת הונאה ורמאות

  חשוקי חמד)ר"י זילברשטיין, הג(   .לא הסכימו לדברי

                            
  איזה דבר חוצים והוא נשאר שלם?                 

חזקי לקח שבעה ארטיקים ולכן ₪.  15-ארטיקים ₪10,  2- המחיר בחנות היה כך: ארטיק בודדתשובה לחידה השבועית:       כולם נתנו תוכחה רק סמוך למותם.תשובה לחידה בפר"ש: 
         נוספים ונדרש לשלם רק שקל אחד.      ארטיקים או אז צירף מוטי שלושה₪,  14נדרש לשלם 
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  והנהגות, מוסר, השקפה מאמרי                              
היו, לה קוראים כך" הימים ששת מלחמת" לאחר:.ל"זצ שבדרון שלום רבי סיפר

' ר אולי: "ובקשה בהצעה אלי ובאו, הרחב לציבור להועיל בכנות שחשבו עסקנים
, אחד בתנאי אבל. מסכים אני, כן" השבתי?" החמשה למעלה לנסוע מעוניין שלום
 לערוך לא, תורה דברי הנערים את ללמד בא אני. להתווכח אבוא שלא

 ערב נערוך שלא באמת תכננו הם, אותי לרמות חלילה רצו לא הם."סימפוזיון
הראשון הדבר. למקום נכנסתי.התממש שלי החשש, דבר של בסופו אבל, וויכוחים

 ושולחן גברים אחד שולחן: אלא, הרבה לא. תערובת שהיתה, בעיני חן מצא שלא
), בפרדה( כראוי התיישבו כבר כאשר. הדבר את ותיקנו כך על הערתי. נשים אחד

. מירושלים כאורחים אותנו הציג הקיבוץ מזכיר מכן לאחר. טוב. מזוזה לדפוק ביקשו
, הקיבוץ מראשי פלוני עמד), הרצאה לה קוראים שם( הדרשה אחרי. דרשתי כ"אח

, המערבי לכותל בא אני כאשר מדוע כן אם. ליהדות שנתקרב רוצים אתם: "והעיר
" בעיני חן מוצא לא! שם ואשתך פה אתה, לי ומורים באצבע לי מראים, מחיצות יש

 חשבתי.לנשים גברים בין המחיצות את המערבי בכותל הציבו ממש תקופה באותה
 לכן!. צודק הוא וכי לענות מה לנו אין כי יחשוב הוא, לו אענה לא אם: לעצמי
 אמרו שלא, לעשות מה אבל, להתווכח כאן באתי לא, חביבי: "לו אמרתי. הגבתי

אני כי תחשוב שלא:"."לך אשיב, שהתחלת כיון ולכן, מפורש כך על התניתי כי לך
 להר נכנסת כי בפניך רואה אני אבל... הבית להר להיכנס שמותר סבור
עמד הבית הר בשערי. היה מה לך אספר, נכנסת כאשר אז"."כן?!""נכון"."הבית
בלי או נעליים עם נכנסת"."כן?"."נכון, נעליך את שתחלוץ לך והורה, אחד ערבי

 הערבי אם. מדבר שפיך מה אוזניך ישמעו, עכשיו"."נעליים שבלי כמובן?"."נעליים
 שאשתך ממך מבקש, אחיך, יהודי אם אבל! עושה אתה, ממך מבקש, המזוהם
 כך כל אתם וכי, ושנית, כל ראשית זה?!".... לך נראה לא, אחר במקום תעמוד
 הכל?!" רגעים לחמשה להיפרד יכול שאינך עד, ואשתך אתה בידידות קשורים
  )להגיד(!.... הוא בעל איזה שידעו כנראה. צחקו

 
, ווילנא של כנסיותיה מבתי לאחד איש החזון פעם נכנס לימים צעיר אברך בהיותו
ניחון לא כנסת בית באותו הגבאי. בו לעיין חומש משם ונטל הספרים לארון ניגש
התפרסמה לא זצ״ל הרב של שגדלותו וכיון, תבונה של רבה במדה הנראה ככל
 האם?! חומש לוקח הינך מדוע: איש החזון על וצעק גבאי אותו קם, בעולם עדיין
מידיו החומש את שחטף עד, הגבאי של דעתו נחה ולא ?זה במקום בית בעל הינך
, והרב .הספרים בארון למקומו והשיבו, אישהחזון -ישעיה אברהם רבי של
אנקום אני: אמר, זה סכל של מעשיו את בראותו, ימיו באחרית עצמו הוא סיפר כך
 גם.זצ״ל איש החזון, במידות גאון אותו של ״נקמתו״ התבטאה כיצד ונשמע הבה...בו

 בין שעובר בגבאי נתקל הוא והנה, ההוא הכנסת לבית איש החזון נכנס למחרת
 של הכלכלי מצבם. הכנסת בית עבור להתרימם כדי צדקה קופת עם המתפללים

 יכלו לא והמתפללים, ביותר המשופרים מן היה לא תקופה באותה ווילנא יהודי
, והנה.קטנה ממטבע יותר מהם לדרוש היה אפשר אי. נכבדים כסף סכומי לתרום
לא מכיסו והוציא הרב קם, איש החזון של מקומו אל הקופה עם הגבאי בהגיע
הרים הגבאי...הכנסת בית קופת לתוך ושילשל, גדולות מטבעות עשרה מחמש פחות
, נכבד כה סכום מהונו התורם הגביר של זהותו על לעמוד כדי, בתמהון ראשו את

 ללא החומש הוצאת בגין אתמול צעק עליו אברך אותו הוא שהוא לראות והתפלא
 הגבאי והנה, הכנסת לבית נכנסתי רק, זצ״ל הרב סיפר, שלמחרת בבוקר...רשות

.   הכנסת בבית שהיה ביותר היפה החומש את ידיו במו לי ומגיש ממקומו קם
  )לשבח עלינו(
 

 ליבו ותינה איש החזון מרן אל בחור נכנס פעם: ל"זצ ברים חיים רבי שח
 מרן לו ענה. הזיכרון לחיזוק עצה וביקש לימודו זוכר ואינו חלוש שזכרונו

כשהשיא כי ברים חיים רבי הוסיף, ושמעתי!לזיכרון סגולה הוא שמים יראת: א"החזו
 לא הנישואין בשעת: החתונה בשעת אמר מילדיו אחד את ל"זצ מבריסק הרב מרן

 עלמא האי" – אחריה יהיה מה חושבים ולא החתונה לפני שהיה מה את לא זוכרים
) בשמים היו( לעולם בואם לפני היה מה זוכרים אנשים אין" דמיא הילולא כבי

" פרוש"ה מעלות את והולך מונה בחיי רבנו...וחשבון דין ליתן שעתידים ושוכחים
! שמים ביראת תלוי לכך והתנאי מעלה הוא הזיכרון –" זכרן" הוא ממעלותיו ואחד

 )מועדים חיים מרבה(

 לקט פירושים על פרשת השבוע                
ָבר ַעל ֹתִספוּ  לֹא ר ַהּדָ ה ָאֹנִכי ֲאׁשֶ ּנוּ  ִתְגְרעוּ  ְוֹלא ֶאְתֶכם ְמַצּוֶ  המגיד שאל   ִמּמֶ

 מישראל לאדם לו אסור מדוע אבל: ד׳ ממצות לגרוע אסור למה מובן  מדובנא
 על  מדובנא המגיד וביאר.ה"הקב שצוונו מה על ולהוסיף המהדרין מן להיות

 לו מחזיר היה בפעם וכפעם, שכנו מאת כלים שואל שהיה לאחד. משל פי
,  קערות שתי  אחת קערה תחת, כפות שתי החזיר ששאל אחת כף תחת, כפלים
 הכף כשהבאתי: ב״תמימות״ משיבו השואל היה זה על המשאיל תמה וכאשר
 הלווה אליו בא, אחת פעם... הקערה כן וכמו, שניה כף ילדה וגם הרתה לביתי
 כסף מנורת  להשאילני, ממך במטותא, בביתי משפחה חג הערב: לו ואמר

. מנורות זוג לו יביא למחר כי תקוה מתוך, לבקשתו נעתר המשאיל: שלך הגדולה
 שכנו אל פנה המשאיל. אחתמנורה אף החזיר לא והשואל, ימים מספר עבר
: צער הבעת מתוך השואל לו ענה? המנורה את לי החזרת לא מדוע: לו ואמר
... פתאום לפתע ומתה חלתהלביתי כשהבאתיה שלך הכסף מנורת כי,  דע

? תמות מנורה כי, הזה כדבר הנשמע? תתלוצץ זה למה: וצעק התרגז המשאיל
 ואם? וילדו הרו וקערה כף כי ראה או שמע מי: בניחותא לו השיב השואל אבל

 גם אתה מוכרח, ללדת יכולים מתכת של כלים כי האמנת כפלים לך כשהחזרתי
 מצוות יוסיף אדם אם:  והנמשל... למות גם יכולה כסף של מנורה כי להאמין

  .מהמצוות לגרוע עלול גם הוא עיניו ראות לפי
 

ָבר ַעל ֹתִספוּ  לֹא ר ַהּדָ ה ָאֹנִכי ֲאׁשֶ ּנוּ  ִתְגְרעוּ  ְוֹלא ֶאְתֶכם ְמַצּוֶ  ָהֹראֹות ֵעיֵניֶכם... ִמּמֶ
ר ֵאת ה ֲאׁשֶ ַבַעל' ה ָעׂשָ עֹור ּבְ י ּפְ ר ָהִאישׁ  ָכל ּכִ עֹור ַבַעל ַאֲחֵרי ָהַלךְ  ֲאׁשֶ ִמידוֹ  ּפְ  ִהׁשְ
ךָ  ֱאלֹוקיךָ ' ה ְרּבֶ  יש' :הק האלשיך מבאר הללו הפסוקים שני בין הקשר על: ִמּקִ

 שולל הולכים הם אלא, ד׳ ציווי על לעבור כוונה מתוך חוטאים שאינם אנשים
: תורה איפוא אמרה.חל הציווי אין כזה באופן כי, אותם המשלה שיכלם אחרי
 הנחיות על־פי התורה ממצוות לגרוע או להוסיף אין—תגרעו״ ולא תוסיפו ״לא

 בענין גם  פעור״ בבעל ד׳ עשהאשר את הרואות עיניכם ״כי  העצמי השכל
. היתה כוונתם, אדרבא אלא, לו לסגוד בני־ישראל נתכוונו לא בעל־פעור

) לפעור״ עצמו ״הפוער(בזיון של מעשה. היתה לבעל־פעור העבודה שכן, לבזותו
 התורה מצוות כי, ללמוד עליך מכאן הרי—אלוקיך״ ד״ ״השמידו ואף־על״פי־כן

, עצמי והגיון עצמיות סברות בשל, השערה כחוט אפילו, קל לשינוי ניתנות אינן
 למדדו כלל שאי־אפשר, מאד ונשגב לחלוטין אחר הוא התורה שכל כי יען

 )תורה של מעיינה( .האנושי השכל של מידה בקנה

 
 

ָכל אלוקיך' ה ֵאת ְוָאַהְבתָּ  ךָ  ּוְבָכל ְלָבְבךָ  ּבְ  ברכות' בגמ מובא ו:ְמֹאֶדךָ  ּוְבָכל ַנְפׁשְ
 ואם מאדך בכל נאמר למה נפשך בכל נאמר אם אומר אליעזר' ר תניא: סא

 עליו חביב שגופו אדם לך יש אם אלא נפשך בכל נאמר למה מאדך בכל נאמר
 לכך מגופו עליו חביבשממונו אדם לך יש ואם. נפשך בכל נאמר לכך מממונו
 עליו חביב שממונו כזה אדם שייך וכי, לתמוה ויש מאדך בכל נאמר
 שאין מוילנא הגאון מבאר?ממונו את לבזבז לא והעיקר למות שמעדיף,מגופו

 מצוות לקיים המוכן אדם שישנו אלא, כפשוטו נפש למסירות כאן הכוונה
 שטבעו אדם ויש. ממון הוצאתעל ולא הגוף טירחת על שמדובר זמן כל בשמחה

 אמרה לפיכך. גופנית מבחינה להתייגע לא רק, רב ממון להוציא מוכן הוא:הפוך
 זה גם –'' מאדך ובכל נפשך ובכל לבבך בכל אלוקיך' ה את ואהבת: ''תורה

 וזה, ממון להוציא עליו מצוה שלשם לדעת צריך מגופו יותר ממונו את שאוהב
 עליו מצוות עשיית שלמען שידע, ממונו את  מאשר יותר גופו את שאוהב
 .בגופו גם לטרוח

 
ם ּלֵ ָניו ֶאל ְלׂשְֹנָאיו ּוְמׁשַ  להאבידו כדי, הטוב גמולו לו משלם בחייו: ְלַהֲאִבידוֹ  ּפָ

 ולצדיק, הזה בעולם שכרו לרשע משלמים באמת מדוע) רש״י(.הבא העולם מן
 עין למראית רק רוב פי על, מצוה בעשותו הרשע כי: הוא ההסבר?הבא בעולם
 בעולם שכרו הקב״ה לו משלם לכן, יסודה ובשקר, שלם בלב ולא,אותה עושה
 ולכן, לבו לרשעות ובנאמנות לבוחום בכל עושה הוא העבירה את אבל, השקר
 הוא. המצוה את, הצדיק אצל הוא והיפוכו. האמת בעולם העונש לו משלם
 אבל, דקשוט בעלמא שכרו לו משלם ולכן, אומן  ובאמנות שלם בלב, עושה

 אמונת עם מזדהית פעולתו ואין עליו תקף יצרו, אונס מתוך עושה הוא העבירה
 )יצחק בית שו״ת(. דשקרא בעלמא ענשו על בא הוא לכן, לבו וישר

      

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

          

 בס"ד

 ואתחנןפרשת 
 244:מספר  -גליון
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 (המאירי .חצי תשובה -הידיעה שעשה רע  
                         )הבעש"ט( .זרות מחשבות מונע ושמחה בהתלהבות הלימוד

 )סלנט ישראל' ר( .עצמו את מכיר ואיננו שנה שבעים במשך עצמו עם גר האדם

           

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

     

 ברכת שבירך אחד מאיש ע"זי מקאמינקא שלום' ר ר"האדמו שמע אחת פעם
 ר"האדמו אליו פנה, מאד מאוחרת היתה כבר והשעה וכו׳ בינה לשכוי הנותן
 אותו אכלתי כבר אנכי הנה, עתה זה עליו מברך שאתההזה השכוי: ואמר
 .) שלום אהבת(...“ שעות כמה מלפני

 
 
 

 לפי. "(למנהג אשכנז)רב שלום" ובמנחה, "שלום שים" בבוקר שאומרים טעם
. הניםוכ של הברכות מעין בו יש שלום ובשים הניםוכ ברכת אומרים שבבוקר
 לפיכך םכהני ברכות שם אין ובמנחה. יאר נגד פניך באור. יברכך כנגד ברכנו

 אומרים כהנים ברכת ג״כ במנחה שאומרים צבור בתענית וע״כ שלום אומרים
 )משה מטה(   .שלום שים ג״כ

 
 
 

, הלב שמחת, שמחה מתוך רק נקנים תורה שדברי.) לא שבת( אומרת הגמרא
, גדולה לנפילה להביאו שיכול מצב זה הפנימי הסיפוק את לאדם חסר אם
 המתיקות את להרגיש, בלימוד טעם להרגיש שלומדיםבזמן תמיד צריך לכן

 עוד להמשיך ודחיפה חיזוק נותן זה בלימוד טעם וכשמרגישים, התורה בלימוד
 ובעלותו ועלה פרח קטנה בישיבה כי שראיתי לתלמיד פעם קראתי.ועוד

 לא בתחילה. זה מצב נובע ממה ושאלתיו העליה בדרך נעצר גדולה לישיבה
 מצבו על שוב בשיחה עמו והארכתי קראתיו תקופה אחר. מפיו מענה קבלתי

 הסוגיא בתוך הייתי קטנה בישיבה כשהייתי: לי ואמר ליבו סגור שפתח עד
 אני פעמים כיום אך, בלימוד וביגיעתי בעמלי להמשיך טעם לי היה וממילא
 מספיק יודע שאיני מרגיש אני הנלמד בענין שליטה לי שחסר עצמי את מוצא
 יחיד שכל הנכונה הדרך לכן. לגמרי מתפורר שאני עד ליאוש בא אני ומכאן
 שיחפש, מעט ובין רב בין בלימודו וגישמאק טעם למצוא דגש לשים צריך ויחיד
, בלימוד אחיזה איזה לו שיהא העיקר  ,טעם בו שמוצא שמרגיש החלק את

 העיקר. מעלה אחר מעלה ולעלות ויגיעה בעמל עוד להוסיף חשק יקבל ומזה
 טעם מרגישים איך  . ממצבו מרוצה אינו של במצב ו"חעצמו ישאיר שלא

 הלימוד את לעשות לא. הפסקות ללא ללמוד להתרגל צריך, ראשית?בלימוד
 העצה. אחד בהמשך כשלומדים הוא בתורה ההצלחה עיקר כי, קרעים קרעים

 בתחילת מה זמן לעצמו שיקבע  ,המוסר בעלי רבותינו למדונו בזה להצליח
 להרגיל תשפיע זו קביעות, אחד בהמשך ולומדמפסיק אינו זה שבזמן לימודו

  .הרבה זמן ברציפות בלימוד וימשיך שתרבה וסופה בהתמדה
 זצ"ל) הגרמי"ל ליפקוביץל ב"ח ,ח"א דעת אמרי(

 
 
 

? שטעם טעימה בשביל ולהתפלל לחזור שצריך מי יתכן איך שאלה:

 הכוס על שהבדיל וקודם, שבת במוצאי בתפילה הבדיל שלא מי תשובה:
 בהא ע״א סוף ל״ג דף ברכות בנמרא יעוין[. ולהבדיל ולהתפלל לחזור דצריך, טעם
 ובשו״ע שם הרא״ש ובמ״ש כ׳ מהו ובזו בזו טעה ששת מרב חסדא רב מיניה דבעי
 )שלום שערי(       .] שם ובמ״ז ב׳ ס״ק שם ובט״ז א׳ סעיף רצ״ד סימן או״ח

 

 s3241625@gmail.com :במיילוקבלת העלון ,והארות ,הערות  ,תגובות

: יֹוִדיֶעּנּו ְּתבּונֹות ְוֶדֶרךְ  ַדַעת ַוְיַלְּמֵדהּו ִמְׁשָּפט ְּבֹאַרח ַוְיַלְּמֵדהּו ַוְיִביֵנהּו נֹוָעץ ִמי ֶאת
 ברבים נודע, ב׳׳תשכ בשנת, ״איש חזון״ה של הסתלקותו אחרי שנים שמונה״

למתיבתא־ שנתבקש לפני אחת שנה שאירע מעשה — דלהלן המזעזע הסיפור
 מיוצאי, פלדמן יעקב ׳ר בשם יהודי, עצמו המעשה בעל הוא המספר. דרקיעא
 האיש סיפר אחד יום. ישראל בארץ כיום המתגורר, מרמרוש שבמחוז דנילאב

 בעיר ״יראים קהל״ של רבו, קליין אליעזר רבי באזני חייו קורות את תומו לפי
 בעיירה לעבוד הורי בית את יצאתי שנה ז״י בן הייתי כאשר.כדלהלן, שבע באר

 בבית שקיבלתי החינוך את שם שכחתי מהרה עד. אלמשפיזטי, קטנה הונגרית
 להשתלט שהתחילו הצוררים מאימת גם יהדותי את להסתיר השתדלתי. אבא
 עד רק בזה להמשיך יכולתי אבל, יהודי כל ורדפו הציקו ואשר, ב״תש משנת שם

, בפולניה אשר לאושוויץ אחי עם ימח־שמם הנאצים אותי העבירו אז. ד״תש שנת
. ה״תש בשנת משם ושוחררתי לטריזינשטט הועברתי אחר־כך, בנס ניצלתי אך

 ניתקתי, כאמור. ישראל לארץ עליתי ואז ח״תש שנת עד כיה׳בצ לגור נשארתי
 בשבת רק לא עבדתי. הוריאצל שקבלתי החינוך ועם היהדות עם הקשר בל את
. כהרגלי עבדתי ג״תשי יום־כיפור בליל.הכיפורים וביום השנה בראש גם אלא

, לבן־מצוחצח קיטל לבוש, בחלום ל״ז מרדכי חיים ׳ר, אבא אלי נראה לילה באותו
לדרךחזור! בתשובהחזור״: אליואמר, בחייםבהיותוכמו, מצויצתבטליתעטוף

 לילה מידי ונשנה החלום חזר וכך ״!מקוטעות שנותיך אחרת, אותך שחינכתי
 נכנסתי בלילה מאוחרת בשעה. שבת ליל הגיע והנה.שלם שבוע במשך בלילה
 וחזרתי ושתיתי אכלתי). במוסך עובד הייתי זו בעיר(לציון בראשון קפה לבית

 אוי״: מאחורי קורא קול שמעתי רגע ובאותו, הרדיו את להפעיל נגשתי. הביתה
 והנה לאחור פניתי).״ווייטערזזינדיגסט דו געוואלד״( ״!׳חוטא שוב אתה! ואבוי
 עטוף לפני הוא עומד ושוב, באושוויץ שניספה אבי את בהקיץ כמו אני רואה
 באתי, חלום סתם שזה תחשוב אל״: אלי אומר אותו שומע ואני, ובטלית בקיטל

 ״!ימיך שייכרתו דין״גזר עליך נחרץ כבר בשמים. בתשובה שתחזור להזהירך
 עישנתי לא, כמובן, שבת באותה.מיד נעלמה ל״ז אבי דמות. מהמראה נבהלתי
 אך כאשר, הביתה בבואי. לקולנוע הלכתי במוצאי־שבת אולם, רדיו הפעלתי לא, סיגריות
 בטלית עטוף בהקיץ כמו אבי של דמותו את שוב ראיתי מיד, הדלת את לפתוח הספקתי

 אזהרתו שזוהי לי ואומר, מעשי את שאיטיב לפני ומבקש מתחנן והוא, וקיטל
 קמתי. לציון בראשון ״טיטניק״ במוסך המסגריה כמנהל שימשתי תקופה באותה...האחרונה

 פעמי שמתי אחר־כך. הפועלים בין העבודה את וסידרתי וחילקתי בבוקר ראשון ביום איפוא
 את לו לספר כדי, רבים אנשים מפי אודותיו שמעתי אשר, ״איש חזון״ה אל ברק לבני

 אלי לדבר ״איש חזון״ה החל ,ביתו מפתן את עברתי אך כאשר, לפליאתי. החלומות
. הכיפורים ביום וגם השנה בראש עובד אתה, בשבת עובד אתה, ואבוי אוי״: בחומרה
 לישב והמשיך דבריו את השלים הוא״!כרת עליך נגזר, העליון בעולם מנוחה אין לאביך

. ונסער נבוך לפניו עמדתי ואני, ידיו שתי בין ראשו את השעין, מנמנם כאילו עלכסאו
 ואמר עיניו את ״איש חזון״ה פקח, ציפיה של רגעים כמה אחרי, לבסוף! יודעי הוא מהיכן

 תחזור מעכשיו: ושנים ימים ממרום לך יוסיפו בנעוריך שקיימת גדולה מצוה בזכות״: לי
 קיימת מצוה איזו תזכור האם. אביך אותך שחינך כפי הישרה בדרך ותלך למוטב

 צדקה וגם במישהו פגעתי לא מעולם, שבת מחלל שהייתי פי על אף״: לו השבתי״?בנעוריך
 אז.״...דינך גזר את שיקרעו זוכה אתה זה בזכות לא, בכך די אין״: החזון־איש השיבני. ״נתתי

 פלוני שבכפר לאבא ומסרה אשה אלינו באה, בערך שנה ד״י בן הייתי שכאשר, נזכרתי
הכפראלאותישלחאבי. לקבר־ישראללהביאובושיטפלמיואיןמתיהודיילדמוטל
 השתוללו הקוזיסטים כי, בסכנת־נפשות קשורה היתה שהפעולה פי על ואף, הדבר את לבצע

 בתכלית המצוה את קיימתי, בפחד־מוות שלם יער לעבור עלי והיה, בדרכים אז
 יצאתי כאשר. לדבר הוסיף ולא בראשו ״חזון־איש״ה לי נענע הסיפור לשמע.השלמות
 ידי במעשי רואה אני ומני־אז - שלם כיהודי ומצוות תורה לשמור עלי קיבלתי, מביתו
 קניבסקי י״הגר מרן דברי מובאים) צז ׳עמ(״יעקב הקהלות רבנו פניני״ בספר.״והצלחה ברכה

 שלא נורא סיפור! ופלא הפלא״חזון־איש״ה על סיפור זהו״: אמר וכך; זה סיפור על ל״זצ
 של ואביו. ל״זצ ״איש חזון׳׳ה למרן באו שנשמות כידוע״: ואמר הוסיף כ״אח! כמותו נשמע
 את לתקן ממנו וביקש בנו על לו וסיפר האמת מעולם ״חזון־איש״ה אל בא הזה היהודי

 )טוב לקח ילקוט.(סיים, ״הסיפור של ״פשט״ה זהו... בנו

ְּתְוֶדֶרךְ ַדַעתַוְיַלְּמֵדהּוִמְׁשָּפטְּבאַרח
ב׳׳תשכבשנת״אישחזון״השלתו

ֵמי ְתּגָ  ְיָתאראוממ גמּגמִמּפִ

    "פרפראות"

 """מקום לשאלה

  "כתבםם מפי  "

 ""טעם  ל שש ענין  "

מאישע"זימקאמינקאשלום'רר"האדמווילּמדהמׁשּפטּבֹארחלּמדהּו

"

מקאמינקאשלום'

"ת"פרפראות"

שליו
אתן

תאתאאאתיתררראאאאאוואוממי
 תורהשלבדרכהורעיונות,מחשבהנצנוצי,פתגמים  

ְֵָמָגֵמִמִפְתָג תראאאוֵמ ָתאאְ

נמית











 בס"ד

 

 
      )מה ישעי( ונחמ :רההפט  ואתחנן :השבוע פרשת                 

 נערך בס"ד ובזכות הרבים ע"י הרב משה דיין נ"י             

 
 הירדן בעבר ערים שלש משה יבדיל אזעל הפסוק ", שמלאי ביהובאה דרשת רא)  עמוד (י בגמ' מכות

ה שמש'. ועל זה הסביר ר' שמלאי שיש כאן אמירה ". שיש כאן כעין יתור במילים 'מזרחשמש מזרחה

ויש פירוש נוסף . חיותם להם מפרש רש"י להכין. "לרוצחים שמש הזרח": למשה הקב"הנוספת שאמר לו 

 ע"כ.  .עשית ויפה זו בהבדלה י"ופירש רש. לרוצחים שמש הזרחת: אמר לובגמ' ש

יש הללו יפה עשית כי בזה ת ג' הערים א התשהקב"ה אמר למשה בזה שהכנבגמ'  נילמדנו לפי פירוש ש

בזה שמשה הכין את ג'  בגמ' וןשראביאור ההלפי  םלואלרוצח נפש בשגגה.  'והזרחת שמש' ,כבר תקוה

הערים לקלוט בהם את הרוצח עדיין אין נחשב לו שהזריח שמש לרוצחים, אלא יש עדיין ציווי עליו 

 צורכם הרוחני והגשמי.  אתנסים לעיר זאת היה בזה שיכין עבור הנכוזה י' לרוצחים 'הזרח שמש

, וחיוב זה קיים ושייך אצל בעצם 'הארת פנים'מושג זה של 'הזרחת שמש' הוא הגר"ש וולבה זצ"ל כותב 

בנות את חייו של הזולת ובהיפך ע"י הסרת לשעל ידו יכולים  אדם בבני יש זה נורא כחכל בני האדם. 

  .זולתו חיי את הרוספנים אפשר ל

לא אףומסביר רש"י  "פנים תכיר לאעל הפסוק " שופטים רשתבפ י"שרה נוכל ללמוד מדברי דבר ז

שכשרואה לפי ,יושב ואחד עומד אחד ,לזה וקשה לזה רך יהא שלא לדיין אזהרה ,הטענות בשעת

' טענותיו תמיןתמס' ולמה איך להבין קשה ולכאורה ו. ע"כ.טענותי מסתתמין חברו את מכבד שהדיין

ההסבר הוא:  אלא .וכלל כלל בהן מסופק ההי ולא בידו ערוכות טענותיו היו דין לבית נכנסכש בודאי

בעצמו טחוןיהב את מאבד הוא ,ממנו פניו ומסתיר חברו את מכבד שהדייןאחד מהצדדים  כשרואה

 .זולתו של פנים מהסתרת אדם נבהל כך כדי עד .דעתו תחלשנו ,טענותיו בכל לפקפק ומתחיל

פנים ובין זעופות פנים בין כבר מבחין פעוט הכי התינוק כי נראה ילד של בהתפתחותו נןכשנתבו ובאמת

מיד חיוך בלי עליו מביטיםואילו אם  ,בצהלה נגדך מפזז הוא וחמלה חיבה מתוך בו מסתכליןאם  .יפות

הארת ,והחמלה האהבה או ,אוכל שהוא האוכל ,הילד את יותר ומפתח מבריא מה יודע מי .בוכה הוא

 בלי הגדל לצמח בדיוק דומה בסביבתו פנים הארת כל בלי הגדל ילד כי הוא וברור .לו שנותנים הפנים

  .בריא השיהי אפשר שאי שמש

כבר הוא הרי הראשון החיוך פניו על כשניכר ,פנים הארת של זה כח מתפתח כבר פעוט בתינוק ומאידך

 בעמקי ממחבואה הנשמה של פנים הארת כבר התפרצה זה בחיוך .הגדולים חיים בעלי כל על נעלה

בה ומשרה סביבתו לכל פניו מאיר הוא יותר ומבריא גדל התינוק אשר וכל ,הזה והחלש הקטן הגוף הוית

כח היא מהותה כל אשר הראשונים הבזהרי כאן המתגלית הנשמה מציאות זוהי .חיים ושמחת חן רוח

 . פנים הארת של אדיר

נוכל  פנים' זרחת שמש' שהיא בעצם 'הארת פנים' ובהיפך ל'הסתרומעשית למושג 'ה נוספתהמחשה 

בזוית זורחת השמש -'בקיץ'  וחורף. קיץ השנה תקופות בשתי נסתכלאם  גשמי. ציור י"לראות זאת ע

 -'חורף'  הארץ. כדור את ומחממת הפרות את מגדלת התבואה את מצמיחה זו וזריחה הארץ, על ישרה

כאילו אך זורחת השמש הארץ, על ישרה בזוית באות אינן השמש קרני בה אשר לתקופה קוראים אנו

   כלה. צמח וכל קרח, עץ כל ושלג, קור גורמת זו קלה נטיה חדה, בזוית באות הקרניים הצד, מן

הוא פנים' ו'הסתר והגידול. הפרות וברוכת והחום האור רבת הקיץ לתקופת דומה פנים' 'הארת מידת כך

 שמש זוהר כביכול אך הבריות, כל את ומנהיג יודע ה"הקב אז גם בודאי אשר .ברוחניות חורף בחינת

 רוחני.  במובן וחושך וקרח קור תקופת זוהי מרוחק קצת כאילו הוא השגחתו

עצמו אדם אותו ומאידך חברו מאת' שהשמ הזרחת'ל מצפה אדם כל :שנדע ורצונה התורה דעת זוהי

 .פנים הארת ממנו מצפה ואשה חבר לאותו הזורח שמש כן גם הנו הוא

 

זמני כניסת ויציאת השבת
  קיץשעון 

 פרשת ואתחנן
 7:19ת נרות :  הדלק

 8:22     : צאת שבת
 9:04      :רבינו תם

 מנחם אב תשע"ח טז'
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 אחד אם דהיינו, מצוה בקיום תחמוד לא איסור יש האם לדון יש: כותב הפרשה בשבילי בספר - לא תחמוד במצוה
 על יעבור בזה גם האם, ומכרו בו והפציר חבירו של תרוגא חומד אם למשל, מצוה לקיים כדי חבירו של חפץ חומד
  .מצוה לקיום רק חומד הוא אם לא אבל, עצמו להנאת בחומד אלא דאינו דאפשר תחמוד דלא לאו

 היתה רצועה) ב"ע ג"נ( זבחים' בגמ כ"ממש והוא, מצוה של בחפץ תחמוד לא עבירת דאין שכתבו יש: שם וכותב
 חופף" שנאמר לנוטלו יום בכל עליה מצטער הצדיק בנימין והיה, בנימין של בחלקו ונכנסה יהודה של מחלקו יוצאת
 התאוה איך ולכאורה". שכן כתפיו ובין" שנאמר ה"להקב אושפיזכן ונעשה הצדיק בנימין זכה לפיכך", היום כל עליו

 הסכים ה"והקב, מותר צוהמ לשם לזה התאוה ובנימין היות משמע אלא, תתאוה לא באיסור עובר הרי לזה בנימין
 (דף על הדף זבחים נג ע"ב) ".שכן כתפיו ובין" כתוב ז"שע, אתו

 שאין, תחמוד לא של לאו חבירו ממון בחימוד שייך שאין כתב) רעא לאוין ג"סמ( פ"הגרי בביאור -במעות  תחמוד לא
, תחמוד לא של לאו יש בזה שגם שסובר לכאורה משמע חיים בחפץ אמנם. מסוים דבר כשחומד רק זה לאו שייך

 על שמכביד בחתן זה ומצוי', וכו חבירו של דבר לחמוד שלא: ל"וז כתב), מ מצוה ת"ל( הקצר המצוות בספר שכתב
 החותן לדוגמא, [התנאים כתיבת בשעת זה על התנה שלא מה ופלוני פלוני דבר לו שיתן החתונה קודם חותנו
, נימוקים בכמה זאת מנמק והוא, שלישי חדר ודורש החתן הוסיף וועכשי, אותה וקיבל, חדרים שתי בת דירה הבטיח
 דלא זה לאו על החתן עובר כ"אעפ, מבוקשו ממלא שחותנו פי על ואף], שלישי חדר לו ונתן בלחץ עמד לא והחותן
 לא משום בזה שיש סובר כן פי על ואף מסוים דבר ולא, חמיו של כספו את אלא חומד אינו החתן והרי. ל"עכ, תחמוד
  )ע"א ו השנה ראש חמד (חשוקי .תחמוד

 
ן ר ּתֹוֶסף ַאל ָלךְ  ַרב ֵאַלי' ה ַוּיֹאֶמר ..'ה ֶאל ָוֶאְתַחּנַ ּבֵ ָבר עֹוד ֵאַלי ּדַ ּדָ  :ַהּזֶה ּבַ
 'ואתחנן' כמנין הדבר זה על עשה לותיתפ ו"תקט. ואתחנןג)  פרק (ואתחנן אגדה במדרש ל"חז אמרו
  .לתו. ע"כיפת ה"הקב קבל לא כ"אעפ

 ו"ט ביום להתפלל התחיל רבינו משהכותב: ש )ברכות לב( הושעיי פנה מתי היו התפילות של משה רבינו:
 של שר שכפה י"ופירש "סיחון את בידך נתתי ראה": למשה ונאמר ,מדבר מתי כלו שאז, באב

 וכשתחשוב. להתפלל פה פתחון לו הוהי הנדר שהותר סבור הוהי ,רגליו תחת מעלה של האמוריים
, צרכיו בהם שואל יחיד שאין שבתות מלבד, חול של ימים אדר' ז עד באב ו"מט יום בכל תפילות' ג

 .י"הפנ ד"עכ .אדר' בז כלות תפילות ו"תקט יוצא מכאן
מובא , ל"זצ סופר החתם ק"מכתי נדפס )ז' סי ג"תרפ אלול בוורשא ל"שי( תורה שערי בקובץלעומת זאת 

 נסתלק לא אבלה ימי כל שבעתו ,בניסן' בי נפטרה מרים התקט"ו תפילות כך: חשבוןאת  שם
שלא להכנס לארץ  ונקנס המורים נא שמעו: באומרו רבינו משה חטא ואז, ניסן ז"י עד הבאר

, המנחה אחר יפורכם ביו תפילות ד"תקי םנשלמיו, ביום פעמים' ג להתפלל התחיל ומידישראל. 
 לא שאם, שלו ו"תקט תפילה והיא וריםפיהכ םביו נעילה תפילת ותיקן ה"ע רבינו משה עמד ואז

 אל ה"הקב לו אמר מ"ומ .וריםפיהכם יו נעילת בעת, דוקא, ההיא בעת: אמר לכך, אימתי עכשיו
 ב)"ע לא ברכות הדף על (דף. )ד"של' עמ( אב' לז ס"החת בדרשות הוא כןו .ס"החת ק"עכד .תוסף

, תפילות ו"תקטמשה  שהתפללמה  כתב 'משה בארספר 'ב כנגד מה התפלל משה רבינו תקטו תפילות:
 משמט העולם כך, שנים' לז אחת שנה משמטת שהשביעית כשם מבואר) א צז( סנהדרין' בגמשהנה 
 ששת אלא בדיוק אלפים ששת אינו ע"דר באותיות המבואר ולפי. שנה אלפים לשבעת שנים אלף

 לפיםא' (ו םלועה סוף עד) ח"תפ ב' אלפים( רבינו משה פטירת משנת בונחש ואם. שנה ג"צ ועוד אלפים

 קיום סוף עד ישראל לתפילות קיום השיהי התפלל רבינו שמשה הענין וזה, שמיטות ו"תקט יש צ"ג)
 ע"ב) ט זרה עבודה הדף על (דף. ד"עכ .העולם

ָבר ַעל ֹתִספוּ  לֹא ר ַהּדָ ה ָאנִֹכי ֲאׁשֶ ּנוּ  ִתְגְרעוּ  ְולֹא ֶאְתֶכם ְמַצּוֶ מֹר ִמּמֶ  '..ה ֹותִמצְ  ֶאת ִלׁשְ
כותב מלבד הפירוש של חז"ל שלא להוסיף על המצוות  'מעון שירבספר ' :התורהני וק בדידיחובת ה

  (רש"י).. תגרעו ולא וכן .ציציות וחמש ,בלולב מינין חמשת ,בתפילין פרשיות חמש כגון
 .יותר חמור שהוא כך כל חמור שאינו דבר על ולומר ולרומם להגדיל תוסיף שלא כ"ג לפרשיש 
 קל מנהג אפילו דבר שכל הגם, מנהגים, דרבנן, ועשה, תעשה לא, "ההקב והישצ כמו אחד כל אלא
 והכרח חולי במקום כגון, הצורך לעת להקל ביניהם רב חילוק יש מ"מ, ורב גדול ועונשו הוא חמור
 (שיר מעון) .מצוה ומקום
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ם ּתֶ ׁשְ ם ּוִבּקַ ָ ר :..ּוָמָצאתָ  יךָ ֶק ֱאלֹ  'ה ֶאת ִמׁשּ ּצַ ָבִרים ּכֹל ּוְמָצאּוךָ  ְלךָ  ּבַ ה ַהּדְ ַאֲחִרית ָהֵאּלֶ ִמים ּבְ ְבתָּ  ַהּיָ   ..יךָ ֶק ֱאלֹ  'ה ַעד ְוׁשַ
אחר שהפסוק פרשים שואלים מדוע צריך את שני הפסוקים לענין התשובה. מה ה:בושתב' סוגי 

 אומר "ובקשתם משם את ה' ומצאת" למה צריך לחזור "בצר לך.. ושבת עד ה' אלוקיך". 
 מעצמן עושין שישראל תשובה יש, תשובהשל  דרגות שתי יש כיהקדוש מבאר:  'ר החייםוא'ה

 האויב להם יצר אשר, יסורין ידי על שעושים תשובה ויש .יצרם ויכופו הבורא עם חיובם שיכירו
 םמעצמ יםמתעורראלו ש כנגד, ישראל כל אל משה דיבר הדרגות שתי וכנגד. לב מכאב ויצעקו

 חמורות עבירות בידם שיש והגם, "ומצאת יךאלק' ה את משם ובקשתם" ראמ תשובה יםעושו
, התשובה םלה ודי, מהיסורין פטורים כן פי על אף, "אחרים אלהים שם ועבדתם" בסמוך כאמור
 .נפש ובכל לב בכל שלימה תשובה היא כזו שתשובה, לבבך בכל תדרשנו כי והטעם
 יצר אשר היסורין מחמת פירוש "ושבת.. ומצאוך לך בצר" אמר, היסורין מצד באהש תשובהה וכנגד

ה ועל זה לא שייך בושת העש היסוריןגלל ברק  כי ",לבבך בכלכאן " זכרוה לאגם  כןלו, אויבך לך
אבל עצם הסבל הוא  יסורים,זו שנעשת רק מחמת הבתשובה  שחסראע"פ ו לומר 'בכל לבבך'.

 )ור החיים(א :הנפש את םומטהרי )ה ברכות( העונות ממרקין היסורין כי, םמשלי
ה ָלֻנס ּמָ ר רֹוֵצחַ  ׁשָ ְבִלי ֵרֵעהוּ  ֶאת ִיְרַצח ֲאׁשֶ  ָוָחי ..ַדַעת ּבִ

 :הארוהת בזהירו

   (דברי יהושע)
ָכל ֱאלֶֹקיךָ  ה' ֵאת ְוָאַהְבתָּ  ָך.. ּוְבָכל ְלָבְבךָ  ּבְ   ַנְפׁשְ

 נפשך' פירש את הפסוק 'בכל עקיבא בישר האימבב)  עמוד (סא גמ' ברכותה למען לימוד התורה:מסירות 
 ישראל יעסקו שלא הרשעה מלכות גזרה אחת מעשה פעםעוד הביאה הגמ' . נפשך את נוטל אפילו
 אמר. בתורה ועוסק ברבים קהלות מקהיל שהיה עקיבא לרבי ומצאו יהודה בן פפוס בא, בתורה

 לשועל - דומה הדבר למה, משל לך אמשול: לו אמר? מלכות מפני מתירא אתה אי ,עקיבא: ליה
 אתם מה מפני: להם אמר, למקום ממקום מתקבצים שהיו דגים וראה, הנהר גב על מהלך שהיה

 ונדור, ליבשה שתעלו רצונכם: להם אמר. אדם בני עלינו שמביאין רשתות מפני: לו אמרו? בורחים
 לא? שבחיות פקח עליך שאומרים הוא אתה: לו אמרו? אבותיכם עם תיאבו שדרו כשם ואתם אני
 כמה אחת על מיתתנו במקום, מתיראין אנו חיותנו במקום ומה! אתה פשיט אלא, אתה פקח
, כך - ימיך' ואורך חייך הוא 'כי בה שכתוב, בתורה ועוסקים יושבים שאנו עכשיו, אנחנו אף! וכמה
פפוס בן יהודה  יש להבין מדוע רצהו ע"כ. .וכמה כמה אחת לע - ממנה ומבטלים הולכים אנו אם

אדם גדול וחכם כמבואר היה למנוע את ר' עקיבא מלדרוש דברי תורה בעת הגזירה. והרי פפוס גם 
  בפסיקתא על הפסוק 'ושברתי את גאון עוזיכם' זה פפוס בן יהודה. 

איך להגדיר את התורה ביחס  בספר 'אבני שהם' מסביר שהיתה כאן כעין מחלוקת דימוי התורה:
לעם ישראל. כי פפוס חשב שהתורה היא כעין מזון רוחני לנפש האדם. וכמו שבמזון לא חייב 
לאכול כל הזמן ואפשר להשאר כמה ימים מבלי מזון כך גם דברי תורה, אפשר להתבטל ממנה בעת 

 פש. הצורך, ובפרט כשיש גזירה אין צריך להקהיל קהילות ולהכנס בספק פיקוח נ
משל שהיחס של התורה לעם ישראל היא כמו חשיבות הדגים להיות ר לו ע"י הביסאך ר' עקיבא ה

בתוך מים. וזה ממש כמו אויר לנשימה, שאדם צריך אויר בכל רגע. ולכן ר' עקיבא לשיטתו פירש 
את הפסוק 'בכל נפשך' אפילו נוטל את נפשך הגשמי עדיין אתה צריך למסור את נפשך לקיום 

 (אבני שהם)וד התורה. ולימ
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