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 (ח, ב) רהואמרת אליו בהעלתך את הנרת אל מול פני המנו

כתב רבי משה פינשטיין זצוק"ל בספרו דרש משה, תוכחת חיים 
למחנכים ומלמדים וראשי הישיבות והורי הילדים שיש לפעמים בעיה 
עם הילדים שיש בהם ג' דרגות בכלליות, עידית בינונית וזיבורית, 

בר, אם ידבר לעידית יחלשו הזיבורית, ואם המלמד אינו יודע למי לד
ידבר עם הזיבורית ישתעממו העידית, והרי יש סדר קבוע בתלמוד 
תורה עם כל התלמידים ביחד, וכן אבא בשלחן שבת ויש שם כמה 
מדרגות של ילדים, האם יש כאן מטה של סדום שמי שהוא קצר ימשכו 

תיו? וב"ה אותו כמדת המטה, ומי שהוא מדי הארוך קוצצים קצוו
בימינו אכשור דרא ויש סיוע פרטי למי שצריך, אך בדרך כלל צריכים 
ישועה ופתרון לבעיה הזאת. וכתב רבי משה שחינוך  בני ישראל נמשל 
להדלקת המנורה בדברי חז"ל, ורש"י פי' שני פירושים על בהעלתך, א. 
עד שתהא הלהב עולה מאליה. ב. שהמדליק יעלה על המדרגות 

ב השפתי חכמים איך לומדים שני לימודים מפסוק אחד. למעלה. וכת
ותי' המזרחי דשקולים הם ויבואו שניהם, כיון ששני הדרשות שווים 
דורשים שניהם. וביאר רבי משה, באמת היה הכהן יכול להדליק את 
המנורה מלמטה ולסמוך שמסתמא נדלק הנר, שהרי יש כאן שמן 

עים ונוגע בנר הדולק ופתילה, ועתה עומד מלמטה עם הנר כמה רג
בפתילה, ע"פ כללי יו"ד סי' ק"י יכול להמשיך ולסמוך על החזקה 
שמסתמא נדלקו הנרות. אך דרשינן שאסור לו לסמוך על החזקה אלא 
לעלות על המדרגות ולהיות בטוח בעיניו שכל אחד מהנרות נדלק. זהו 
תוכחת חיים למחנכים, אתה יכול להדליק כשאתה עומד בארץ, ואז 

לליות הבינו הילדים את הגמרא שהרי הסברתי מאד יפה את בכ
הסוגיה, מה לי להתאמץ לראות על כל נר במיוחד לבדוק אם הוא הבין 
בפרטיות או לא, שמא אין זה מצד חיובי ומעמדי כאן כמחנך. לכן 
מלמדים אותנו שצריך לעלות על ג' מדרגות לבדוק בעיניו אם כל אחד 

  מבין לפי כשרונותיו.

צריך המחנך לבדוק שתהא שלהבת עולה מאליה, לא ברגע עוד 
הראשון שנדלק לעזוב אותו, אלא לעמוד סמוך לכל תלמיד ותלמיד 
להעביר לו דעת תורה שיהיה עומד חזק, גם כשהרוחות ינשבו מכל צד, 
ישאר מאיר בתקיפות האורה. עוד הוסיף רבי משה 'מלמד שבחו של 

א חזקה שכבר הבינו אהרן שלא שינה' אע"פ שהיה לו אומדנ
התלמידים, לא עזב את הנר כל זמן שלא ראה ממש בחוש שכל תלמיד 
ותלמיד השיג את הלימוד בתכלית השלימות. וזהו ענין שצריך לתקן 
במערכת החינוך הכללי, שלא לאבד ההשגחה על הפרט. כי בימים 
הקדמונים היו ההורים לוקחים מלמדים לבניהם בפרטיות,  המלמד לא 

מד פעם אחת עם כל עשרת הילדים, אלא לומד עם כל אחד היה לו
בפרטיות. אך בימינו זה חזר כבזמן הבית שיש עשרות ילדים בכיתה, 
יחד עם זאת צריך להזהר ולהשמר שלא יוזק הפרט מזה, אלא לעמוד 
מלמעלה ולשמור על כל נר שידלוק יפה. אם המלמד נכנס לכיתה 

עשה מלאכתו, כי אלו ומדבר רק לבודדים המוכשרים, הרי לא 
דר וישיבה, תקנת רבי יהושע בן גמלא היה יהמוכשרים אין צריכים חי

בשביל הנכשלים ולא בשביל המוכשרים, כמ"ש בגמ' להדיא. ולכן 
עבודת המלמד שלא לסמוך על האומדנא, אלא לבדוק בפרטיות כל 
נפש ונפש אם הוא מאיר כראוי. ושיהיה הלהב עולה מאליה, שיהיה 

מחובר מאד לאש שתדלוק בו יפה. כך יזכו התלמידים הפתילה 
להתחנך כראוי כתקנת יהושע בן גמלא. שלא יצא אחד מן השורה. וכן 
המוכשרים לא ינזקו מזה, שאם יש לו זמן פנוי להוסיף לו לימודים 

כל המוסדות מכניסים בזה כחות רבים  אנוספים, וב"ה אכשור דר
  שהפרט לא ינזקו מהכלל.

 זמאן שליט"א)(הגרמ"י ריי

 :משה ביד' ה פי על שמרו' ה משמרת את יסעו' ה פי ועל יחנו' ה פי על
 ) כג, ט(

 על שהענן לפעמים שהיה באמרו הגדולה האריכות את להבין יש
 עד מיומם" או" בוקר עד מערב"ו" מספר ימים"ו" רבים ימים" המשכן

 באמרו יד היה הרי בזה האריכות מה וכי', וכו" חודש או ימים", "לילה
 . נסעו ובהעלותו, חנו המשכן על שהענן עת שבכל

 אל ועובר" מספר ימים" עם שמתחיל, הפסוקים הסדר להבין יש עוד
 ".חודש או ימים" ושוב" בוקר עד ערב"

 והן יח בפסוק הן זה על פעמיים שחוזר' וכו יסעו' ה פי על" ההדגשה גם
 .שוב הפסוקים בין ומוזכר כג בפסוק

' הגמ דברי על ל"זצ שמואלביץ ח"הגר של הנפלא ושופיר את ונקדים
 לבנות מנת על. סותר הוי - במקומו לבנות מנת על סותר) "ב, לא( שבת
 ילפינן מלאכות כל, מכדי: רבה ליה אמר. סותר הוי לא - במקומו שלא
: ליה אמר! הוא במקומו שלא לבנות מנת על סותר והתם, ממשכן להו

 במקומו לבנות מנת על כסותר" יחנו' ה פי על" דכתיב כיון התם שאני
 ".דמי

 ממקום הנוסע אדם שהנה', הגמ דברי את  שמואלביץ ח"הגר וביאר
 ואת דרכו כל את לאחת אחת ימנה עבר היכן נשאלהו באם למקום

 אמו בחיק הנמצא תינוק אצל הוא כן לא. עבר שבהם המקומות
 זה קוםובמ זה במקום עובר לא הוא למקום ממקום עוברת שכשאמו

 כן. גמירא עד הנסיעה מתחילת – אמו בחיק– מקום באותו נמצא אלא
 ובאמת. כ"ע". יחנו' ה י"עפ" של מקום באותו שעה באותה י"בנ אף היו

 נשאך אשר ראית אשר ובמדבר) "לא, א דברים: (מפורש פסוק שהוא
 באכם עד הלכתם אשר הדרך בכל בנו את איש ישא כאשר אלקיך' ה

 ".הזה המקום עד

 המסעות ב"מ במסגרת ישראל בני שעברו במה נתבונן באם, הנה
 עלה שהנה, מסעם קורות לעצמנו ונצייר. העצומה דרגתם לנו יתגלה
 בני וכל והאב, מסעם לתחילת וסימן אות וזהו המשכן מעל הענן

 עם עלו שהרי( הרב ורכושם כבודם כל את במהירות אורזים המשפחה
 למקום הגיעו. לחנייתם הגיעו שרא עד ונסעו), ממצריים רב רכוש

 דירת, מקומו על דבר כל", החבילות את פרקו"ו", התמקמו"ו החדש
 '.וכו' וכו לבהמות מקום ולהכין ולהקצות, המגורים, השינה

 הספיקו לא' אפי ואולי, בשלום מקומו על בא הכל, מרובה עבודה אחרי
 ונעלה בקר עד מערב הענן יהיה אשר ויש, "לעפעפיהם תנומה ליתן
, מחדש הכל החבילות את לארוז, שוב! נוסעים" ונסעו בבקר הענן

 . הבאה לחניה עד ונוסעים

 שום מפרקים לא. "יותר חכם המשפחה אבי היה כבר, זו בחניה
 ...פעמיים לעבוד חבל שכן", הארגזים על יושנים", "חבילה

... להישבר מתחיל הוא יום ושוב לילה ועוד, יום עובר, לילה עובר
 כמה לאחר המשפחה בני לכל הוא מכריז" דחוף שצריך מה רק פרקל"

 עליו לשכן המשכן על הענן בהאריך ימים או חדש או ימים או.  "ימים
, יומיים ופעם חודש פעם". יסעו ובהעלתו יסעו ולא ישראל בני יחנו
 .אחד לילה ופעם יום פעם

 אהבת ךנעורי חסד לך זכרתי' ה אמר כה': "ירמי הנביא התנבא עליהם
 ".זרועה לא בארץ במדבר אחרי לכתך כלולתיך

 יש וכי, למקום ממקום מוליכה שהרועה בהמה? דומה הדבר למה הא
 הדבר אם חושבת היא וכי? הרועה מטרת את להבין חשבונות בדעתה
 מחשבה שום בלא הרועה אחרי הולכת היא הרי? לרעתה או לטובתה

 ששם, אמו עלי כגמול, השע באותה ישראל בני היו כן. לכאן או לכאן

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

  ט˙˘ע" ב‰עלו˙ךפר˘˙  
 .‡ין ל˜רו‡ בזמן ‰˙פיל‰ ו˜רי‰"˙ כל ‰זכויו˙ ˘מורו˙ למו"ל. ©



 

ב 

 שאמר וכמו, טרוניא או מחשבה של נדנוד ום בלא באמו מבטחו כל את
 כעדר וינהגם עמו כצאן ויסע) "נב, עח( בתהילים ישראל זמירות נעים

 ".במדבר

 לפעמים היו שהחניות לומר הכתוב האריך. הכתובים לביאור נבא בזה  
 נקודה להדגיש דרכס שלא כתבם ובדייקא,  קצרות ולפעמים ארוכות

" יסעו' ה פי ועל יחנו' ה פי על"ש לנו ומדגיש ל"כנ טורח בזה שהיה זו
 על שמרו' ד ומשמרת" ו"ח ש"ית הבורא אחר לרגע הרהרו לאי"שבנ
 )תורה ציוני(                ".משה ביד' ה פי

 (יא, א). ה'.ויהי העם כמתאננים רע באזני 

זה ידועים. והנראה הנה לא מפורש בזה על מה התלוננו. ודברי חז"ל ב
בדרך צחות, שכל מהותם של ה'מתלוננים' הוא שמלאים הם בטענות, ואין 
כלל נפקא מינה על מה ולמה, ויהיו הדברים איך שיהיו תמיד ימצאו על 
מה להתלונן, וכן הוא בכל דור ודור אנשים מלאים טענות בכל מצב, אוי 

ל זה יצא הקצף להם אשר ימצאו על מה להתלונן בכל מצב ובכל זמן, וע
מדוע אין אתם רואים הדברים בעין טובה, והסתיר הסיבה אשר התאוננו 
אז לאמור שאין הוא הטעם לתלונתם שהרי בכל מצב ימצאו על מה 

 (טעם הצבי)  להתאונן. 

 מי ויאמרו ישראל בני גם ויבכו וישבו תאוה התאוו בקרבו אשר והאספסף
 ד, יא( הקשאים את חנם ריםבמצ נאכל אשר הדגה את זכרנו: בשר יאכלנו

 )ה

 ארץ דרך תורה למדך, גבולך' ה ירחיב כי.] פד חולין[ שאמרו ד"ע לבאר ל"נ
 יחיה הלחם ועל, כ"כ צורך בו אין כי, גבול בהרחבת רק בשר יאכל שלא

 אשר הלחם הוא כי, ותדיר בשפע המן' ה נתן לכן ל"ונ. בלעדו א"וא האדם
 ל"וי. לזמנים אלא בא ולא כ"כ צורך בו אין בשר אבל. לאכלה להם' ה נתן

' ה נתן אלו ובזמנים, בשר בהם לאכול דמצוה, ט"ויו שבתות אלו דהזמנים
 אבל. זו במצוה שווים וכולם, כראוי ט"ביו ולשמוח שבתות לעונג בשר

 להרבות מצוה' ה לעבודת גופם להברות שמים לשם שאוכלים לחסידים
 שכל הלל.] טז ביצה[ שאמרו ד"ע', ה לעבודת ואומץ כח להוסיף במאכל
 ומעתה. ל"כנ ויום יום בכל שליו להם' ה נתן ולכן', וכו שמים לשם מעשיו

 ויבכו וישובו, תאוה התאוו בקרבו אשר והאספסוף, הקרא כונת שזהו ל"י
 החסידים אלו כמו יום בכל לאכול רצו כי, בשר יאכילנו מי ישראל בני גם

 אוכל בקשו הם אבל. שמים לשם היה אכילתם אשר, שאכלו מעשה ואנשי
 נאכל אשר הדגה את זכרנו ואמרו. בטנם ולמלאות לאכול התאוו כי למו

 די לאכול לנו שהיה, מצות בלא חנם יום כל אכלנו במצרים כי, במצרים
 מצוה שיש ביום רק לאכול לנו אין ועכשיו. מצוה במקום שלא סיפוקינו

 )סופר כתב(    . ל"וק שפיר ואתי, בשר לאכול

 כי בשר ואכלתם למחר התקדשו תאמר העם ואל} יח{אומרת התורה :
 בשר לכם ה' ונתן במצרים לנו טוב כי בשר יאכלנו מי לאמר ה' באזני בכיתם

 עשרה ולא ימים חמשה ולא יומים ולא תאכלון אחד יום לא} יט: {ואכלתם
 לכם והיה מאפכם יצא אשר עד ימים חדש עד} כ: {יום עשרים ולא ימים
 יצאנו זה למה לאמר לפניו ותבכו בקרבכם אשר ה' את מאסתם כי יען אלזר

 ממצרים. 

אם תחבר את כל המספרים שבפסוק, תקבל את כל הימים  – רוקחכותב ה
 שחייבים לאכל בשר. דהיינו:

 ולא 8=  5+3 – ימים חמשה ולא 3=2+1 - יומים ולא תאכלון 1 - אחד יום לא
 – ימים חדש עד} כ{38=  18+20 – וםי עשרים ולא 18=8+10– ימים עשרה

 ימים שחייבים לאכל בהם בשר. 68=  30+ 38

יום שבועות  1ימי ר"ה + 2ימי פסח +  7ימי סוכות +  8שבתות +  52דהיינו :  
יום מפסח שיוצא  1יום מסוכות שיוצא בשבת, ועוד  1תוריד מזה   70= 

 !שבהם מחויבים לאכל בשר  ימים 68בשבת , ומכאן קיבלנו 

 (ברוך שאמר)

 )יב, יא( ילדתיהו אנכי אם הזה העם כל אתהריתי האנכי

, א"בנ של מבקורת להתפעל שלא א"שליט קנייבסקי ח"הגר פעם דיבר
 למשה ויקנאו) "ז"ט ז"ק( תהלים הפסוק על לי אמר ל"זצ אבא: ואמר

 טענו - לשמים ועלה ומובדל מופרש היה משה'". ה קדוש לאהרן במחנה
 במחנה והיה' וכו שלום רודף שהיה אהרן ואילו, במחנה היותל שצריך עליו

 ! ומופרש מובדל להיות צריך' ה קדוש כי עליו טענו -

 האב, ובנו אב הלכו אחת פעם, בקדמונים שכתובה וכמדומה, מליצה ישנה
 לא ואיך: לו ואמר האב את אחד אדם פגש. רגלי הלך והבן החמורעל רכב

 ואמר שני אדם פגשו. בנו את עליו עלהוה מהחמור ירד? בנך על תרחם
: ואמר שלישי אדם פגשו. החמור על שניהם ועלו? אב כיבוד זה וכי: לבן
 שלשה: לו ואמר ברביעי פגעו. שניהם וירדו החמור על תרחם לא איך וכי

 החמור שלקחו היה דבר סוף, חבירו על רוכב אחד ואין הולכים חמורים

  ...לו שאומרים ממה מתפעלש מי של הסוף זה. שכמם על ושמוהו
 )שיחה דרך(  

(יב,  בעמוד ענן ויעמד פתח האהל ויקרא אהרן ומרים ויצאו שניהם: ה'ירד ו
 ה)

ומפני מה משכן והפרידן ממשה לפי שאומרים  -ויצאו שניהם ברש"י: "
מקצת שבחו של אדם בפניו וכולו שלא בפניו וכן מצינו בנח שלא בפניו 

יק תמים ובפניו נאמר (שם) כי אותך ראיתי נאמר (בראשית ז) איש צד
 ".שלא ישמע בנזיפתו של אהרן בר אחר,ד .צדיק לפני

אפשר לבאר הטעם למה הביא רש"י פירוש נוסף, שהטעם שלא אומרים 
כל שבחו של אדם בפניו הוא שלא יתגאה. אבל אצל משה רבינו שהעידה 

בא לידי גיאות עליו התורה "עניו מכל האדם שעל פני האדמה" וודאי לא י
מכך, ומדוע א"כ משכן והפרידן ממשה, לזה הביא טעם נוסף "שלא ישמע 

 (פני יצחק)   בנזיפתו של אהרן".
 )כז, יא( במחנה מתנבאים ומידד אלדד ויאמר למשה ויגד הנער וירץ

 ויהושע מת משה מתנבאים שהיו לפי הכלא בית אל תנם א"ד" י"רש כתב
 ".לארץ ישראל את מכניס

", בתרי שתיקה בסלע מילה' "הגמ דברי את רמז בדרך ל"ז הגאון זהב פירש
 אל דבר שלא מפני היה, ישראל לארץ רבינו משה נכנס לא שלכן דהסיבה

 דהיינו בסלע" מילה" היה שאם" בסלע מילה" אמרו וזהו, הכהו אלא הסלע
 ומידד אלדד היו" בתרי שתיקה" מכהו ולא הסלע אל מדבר היה שמשה

 )א"הגר(                    .מכניס ויהושע מת שמשה תםמנבוא שותקים

 מאוצרות המגידים  
 )טו, יב( מרים האסף עד נסע לא והעם

 כשהושלך למשה שנתעכבה אחת שעה בשביל המקום לה חלק הכבוד זה
 )י"רש' (מרחוק אחותו ותתצב' שנאמר, ליאור

 פרט לכל לב שימת

 ינינובע אם גם, יהודי של מעשה כל התורה החשיבה כמה עד רואים כאן
 .חשוב כך כל ולא קטן נראה הוא

 גדולים מדי שהם משום לא מהם דעתנו את מסיחים שאנו דברים ישנם
, גדולות מצוות אוהבים אנחנו. עבורנו מדי קטנים היותם עקב אלא, עבורנו

 המעשים של ערכם את גם ולתאר לשער שאין היא האמת אך. רועשות
 !ביותר הקטנים

 קטן מדי דבר אין גם מידה באותה, ת"השי ורעב גדול מדי דבר שאין כשם
 .יתברך עבורו

 ארון ניצב, נמצאים אנו בו המדרש בבית, כאן הנה: פשוטה מאוד דוגמא
? בלעדיו להסתדר היה ניתן לא וכי. קטן קטן פס ישנו בצדו, הקודש

 בתוך חן ומעט המדרש לבית כבוד מעט מוסיף זה פס: היא התשובה
 .כאן יהיה שהוא דאג ה"הקב ולכן, שלנו החיים

 ישנו באמצעה. ולבן שחור בצבע פסים עם עניבה ישנה: נוספת דוגמא או
 להוסיף? מה לשם. שם הציבו ת"השי? שם עושה הוא מה. ירוק אחד פס
 לנו יוסיף הירוק הפס אם. ת"השי עבור קטן מדי שהוא דבר שום אין. חן
 .העניבה בצבעי שייכלל ודואג בו מטפל ה"הקב - חן

 חשוב כמה עד ולהבין, הבורא הנהגת מדרכי ללמוד החיוב מוטל לינוע גם
 :דוגמאות כמה לכך ונביא, פרט לכל להתייחס

, אמא: "ומבקש הקטן בנה נכנס. השבת את ומכינה במטבח נמצאת אמא
 אין אך, מים ומוסיפה לכוס' סירופ' מעט מכניסה אמא". לשתות רוצה אני
 .ולערבב כפית לקחת זמן כעת לה

 הואאמנם. כראוי מעורבב יהיה לא הפטל כוס אם גם יסתדר הילד, ןנכו
 המשקה את לעשות מצוה זו האם. נורא לא אבל, מתוק כך כל יהיה לא

 מרעישת מצוה לא זו! זאת לעשות יש, מצוה זו ואם! כן? טעים יותר מעט
 !מצוה זו אבל, עולם

. תה של קןקנ מונח השולחן ועל, האוכל בחדר יחד יושבים ישיבה בחורי
 לידו היושב חבירו". חם מספיק לא התה: "ואומר, בקנקן נוגע אחד בחור
 כי, מצמא מת לא אמנם הוא. חם בתה מעוניין שהוא דבריו מתוך הבין

 ליהנות כעת מעוניין הוא אופן בכל אבל, פושר תה גם שותה היה אחרת
 .חם תה מכוס

 ידברו פטירתו חריא וכי, חם תה עם קנקן לו ויביא החבור יקום כעת אם
 אין - אבל. קטנה מצוה זו, לא? גדולה מצוה זוהי! לא?! שלו בלוויה כך על

 לכאורה הקטנים לפרטים קץ שאין כשם כי. כזו קטנה במצוה גם לזלזל
מוטלעלינושגםלדבריםקץאיןכך, למעננובהםמטפלה"שהקב



 

 ג 

 קטן סדח זהו אם גם, חסד זהו אם. אותה עשה - מצוה זו אם. לעשותם
 !מעשייתו להתחמק אין - ביותר

 יסוד'ה בעל: הבא המשל על לי תסלחו! לעשות שמחוייביםלמה גבול אין
 מישהו ורואה ברחוב הולך כשהייתי: עצמו על מספר' העבודהושורש

 היריקה את משפשף הייתי קודם אלא, הלאה עובר הייתי לא - ברחוב יורק
 שאני גועל תחושת אותה את שירגי לא אחרי שיעבור שאדם כדי, ברגלי

 !מצוה זו אבל, גדולה כ"כ מצוה אינה זו. הרגשתי

 מחבר אחד חיוך כזה שבמצב מבין אחד כל. נפש מר אדם לפעמים רואים
 !זאת לעשות גדולה מצוה וזוהי, בחיים מהפך אצלו לחולל עשוי

 - יפה בצורה אליו מדבר וחבירו, בנפשו בריא באדם מדובר כאשר גם אך
, נפשי לטיפול יזדקק ולא ישתגע לא הוא, יפה אליו ידבר לא אם גם ,נכון
 ניתן לא לעולם! בערכה לזלזל אין אך, אמנם קטנה מצוה! מצוה זו אך

 .בה צורך לשומע שיש בשעה הנאמרת טובה מילה של כוחה מה לדעת

 .אחד ישיבה ראש על ששמעתי מעשה לכם אספר 

 כרטיס צורף להזמנה. בשוויץ שתערך לחתונה הזמנה מקבל הוא אחד יום
 ניסה הוא"! בתי לחתונת בא, ממך אנא: "הבקשה עליה ונכתבה, טיסה

' פוניבז בישיבת אתו למד זה שיהודי נזכר ואז, השולח מיהו להיזכר
 .בצעירותו

 יחד למדו הם, נכון. אותו הכיר בקושי הוא הרי: בעיניו לפלא הדבר היה
 ?!טיסה כרטיס עם ההזמנ לו שישלח כך כדי עד אך, בישיבה

 להשתתף אותי להזמין החלטת פתאום מה: אותו ושאל אליו התקשר הוא
 ?קשר כמעט לנו היה לא הרי, טיסה כרטיס לי להעניק ועוד, בשמחתך

 משוויץ' פוניבז לישיבת הגיע הוא ימים באותם: וסיפר יהודי אותו פתח
 וגם, ובלימודי הצלחה ראה לא הוא. מאוד קשה לו והיה, צעיר כבחור
 היה הוא. הדעת את מניחה בצורה משתלב עצמו את ראה לא בחברה
 שהיה כנראה, הביתה חוזר היה אם. הביתה לחזור והחליט, שבור ממש
 .חכם תלמיד לא ודאי אך, כשר יהודי, פשוט יהודי יוצא

 טיסה כרטיס לעצמו לקנות רשות הוריו לו נתנו בו יום באותו זה היה
 .כרטיס לקנות שילך והחליט, בישיבה ישב הוא. הביתה ולשוב

 את לו וסידר], בגילו בחור אז שהיה[ ישיבה ראש אותו אליו ניגש והנה
 איכפת למישהו הנה: נפלאה כה לתחושה לו גרם זה מעשה. הצווארון

 !הביתה חוזר אינני, מיד החליט, כך ואם! ממני

 בותר ושנים. גדול ח"ת נעשה הימים וברבות, בישיבה נשאר הוא ואכן
 הצווארון את לו שסידר בחור אותו את עדיין זכר, בתו את כשחיתן, כ"אח

 .בשמחתו להשתתף כבוד ברוב והזמינו

 !למישהו לעשות הנכון בזמן טובה מילה יכולה מהלדעת אפשר אי

 אדם גם". טוב בוקר" אמירת, חיוך! מצוה היא ביותר הקטנה המצוה גם
 !חיוך צריך מי לדעת א"וא .אליו כשמחייכים מעריך חיוך צריך שלא

 !תהלים פרק תאמר, פנוי רגע לך יש אם

 אחד כל עבור גם מדי קטן דבר להיות צריך ולא', ה עבור מדי קטן דבר אין
 )שמשון תפארת(      .מאתנו ואחד

: מפניך משנאיך וינסו איביך ויפצו ה' קומה משה ויאמר הארן בנסע ויהי
 לו)-(י, לה :אלישר אלפי רבבות ה' שובה יאמר ובנחה

 לומר ומלאחריו מלפניו סמניות לו עשה - הארן בנסע כתב רש"י: ויהי
' וכו לפורעניות פורעניות בין להפסיק כדי כאן נכתב ולמה מקומוזה שאין

  ):קטז שבת( הקדש כתבי בכל כדאיתא

 ענין ומה הם הפורענויות? הפורענות הראשונה, כתב הרמב"ן: "אבל
 הבורח כתינוק בשמחה סיני מהר שנסעו, באגדה אותו מצאו הזה המדרש

 שהיה', ה מהר ויסעו וזהו, מצות לנו ויתן ירבה שמא אמרו, הספר מבית
 ראשונה פורענות וזהו', ה הר שהוא מפני משם עצמן להסיע מחשבתם

 וכו'".

 כי, בעיני הפורענות השניה, זהו ה"מתאוננים", וכתב הרמב"ן "והנכון
 הגדול המדבר בתוך ובאו לישוב קרוב היהש סיני מהר נתרחקו כאשר
 נחיה ואיך, נעשה מה לאמר בעצמם מצטערים היו הראשון במסע והנורא
 נצא ומתי והעינוי העמל נסבול ואיך, נשתה ומה נאכל ומה, הזה במדבר
 לשון שהוא), לט ג איכה( חטאיו על גבר חי אדם יתאונן מה מלשון, ממנו
 וכו"., עצמו על ומצטער כואב

להבין מדוע הפסיק הפוענויות דייקא עם פרשת 'ויהי בנסוע'? ומה הם יש 
 הנוני"ם ההפוכים מצידי הפרשה?

ונמשיל הדבר לראובן שנצרך להגיע למקום רחוק, אשר הדרך איליו 
מפולתלת וסבוכה, והוא לא הכיר את הדרך כלל, המתין לעת מצא, 

ממנו  וכאשר סיפר לו רעהו שמעון שנוסע הוא לאותו מקום ביקש
ראובן הלז שרוצה ליסוע אחריו ברכבו, ונתן שמעון את הסכמתו לכך. 

והשיב במהלך הנסיעה הארוכה הבחין ראובן באחד שמצפה בתחנה 
על שאלתו שרוצה להגיע גם הוא לאותו ישוב המרוחק, ועלה על רכבו של 
ראובן. במהלך הנסיעה התחיל לרטון הנוסע "מדוע נוסע הנך אחר הרכב 

אינך עובר אותו לנסוע לפניו?" ראובן לא ענהו דבר, ואותו נוסע שלפנינו ו
רטן וכבר ממש כעס ולא הבין "כבר יכלת לעבור אותו לפני שעה 

 ושעתיים?!"....

כמובן שלא ידע שדוקא הרכב שלפניו הוא המורה את דרכם ובזכותו אינם 
 .המפותלתטועים בדרך 

וות הר הם כאבוקה הנמשל לעניינינו: התורה הקדושה וכל תרי"ג המצ
המאירה את דרכינו, ומבלעדם לא ידע האדם את המעשה אשר יעשה אם 

עצות.  –ישר הוא ואם לאו, בזוהר הק' קורא לתרי"ג מצוות "תרי"ג עיטין" 

שלא  –כדברי הרמב"ן  –כאשר בני ישראל שמחו על נסיעתם מסיני 
נסוע יתווספו להם עוד מצוות, באה התורה ומוכיחה אותם ראו נא "ב

ראו נא שהיא המוליכה אותנו  –היא התורה הק' המונחת בארון  –הארון" 
ומאירה לנו את הדרך בה נלך. ומה מקום יש לשמוח כביכול המצוות המה 
לטורח ולמשא? הרי הם ממש כאותו נוסע שרטן על ראובן הנ"ל ולא ידע 

 שההיפך הגמור הוא האמת שרק בזכותו אינו טועה בדרכו. 

איתא שב'אשרי' לא מופיע האות נו"ן מפני שמרמז על נפילה. בגמ' ברכות 
עי"ש. והנה כאן שהתייחסותם למצוות היתה ממש להיפך מן האמת כנ"ל 

ההפוך. שהפכו את תכלית התורה והמצוות  –נפילה  –נרמז להם בזה הנו"ן 
 לגמרי.

 ומדוע הביא הפסוק השני "ובנחה יאמר וגו'"? 

שדאגו ונתיראו מה יהא בדרכם  –ן הנ"ל כדברי הרמב" –שהנה חטאם היה 
 ומהיכן יאכלו וכו'.

ובזה הוכיחם משה בב' דברים: א. "ובנוחה יאמר שובה ה'" וכתב רש"י  
תושעון".  ונחת בשובה) ל ישעיה( וכן מרגוע לשון תרגמו מנחם -' ה "שובה

 והנה בכך מה מקום יש לדאגה? כל הנהגתם היא בשובה ונחת. 

שם כל כלל ישראל, ובמצב כזה ישנה השראת השכינה וביותר, שהרי היו 
 אלפי "רבבות בגילוי ממש, ההפך הגמור מ"הסתר פנים" וזהו אומרו 

 משני פחותים בישראל שורה השכינה שאין "מגיד  -וכתב רש"י  –ישראל" 
   רבבות". ומה מקום יש לדאגה מהמדבר ומכל עתידם? ושתי אלפים

 (ציוני תורה)  
 אלפים מזון שמעון ברבי אלעזר רבי אמר ביומו יום דבר טוולק העם ויצא"

 אלף כי אומר הוא ולהלן ביומו יום דבר דכתיב יום בכל יורד מן היה שנה
 וחםוהמותר יום בכל יורד היה למה כן אם אתמול כיום בעיניך שנים

. צונן ולא חם אותו אוכלין שהיו אחר דבר. הדרך משאוי מפני ונמס השמש
 ילקוט" (שבשמים לאביהן יום בכל עיניהן נושאין ישראל יושיה אחר דבר

 )בשלח שמעוני

 היה הוא מי שמעתם וודאי, ל"זצ ברזל עזרא רבי עם במונית נסעתי פעם
 !ברזל עזרא רבי

 להיות צריכים, המוניות נהגי אתם" באומרו לנהג פנה ל"זצ ברזל הרב
 שרק מי כל .מסודרת עבודה לכם אין כי', בה בבטחון ביותר הגדולים
, מונית לעצור יד הגביה כי חושבים אתם מגבעתו את לסדר היד את מגביה

 עיניים לתלות לכם קל, ממילא, אחרים בחסדי ותלויים מצפים אתם כך כל
 כיצד דבר של בסופו רואים, כמוכם ומי'... בה לבטחון ולזכות למרום
 ...פרנסתכם מגיעה

 ליד העומד ישיש ודיביה והבחין בוורשא ברחוב שהלך באדם מעשה
 !". בייגלאך! בייגלאך: "בקול וקורא, פרטית מכולת

 מספר הם ומה קונים כמה, המכירה מתנהלת כיצד לראות סקרן היה הוא
 יד להושיט אדם נעצר, בערך שעה ברבע פעם כי ראה והוא, הרוכשים

) פחות או יותר לפעמים, בשעתיים שמונה, בשעה-ארבע( בייגלע ולקנות
אתעוזבהקונהוכאשר!" בייגלאך"קוראלאהמוכרשקטירהמכבשעת
 .הפוגה ללא!" בייגלאך" בקול לקרוא ממשיך הרוכל המקום

 במוחו עלה, הרהר" רחמנות, לצעוק אפשר כמה" עליו ריחם יהודי אותו
 ליום מרויח הנך כסף כמה, יהודי' ר: "ושאל הבייגלאך למוכר ניגש. רעיון

 ?"חלהרוי יכול שאתה המקסימום

 ".רובל חמשה"

 ובאותן רובל חמשה ערב מידי לך אתן אני, עסק נעשה בא, מה יודע אתה"
 המדרש בבית תשב, עיר של ברחובה בשמש היום עד שעמדת שעות
 ..."ושם שם בכל כוונה עם התהילים ספר כל את יום מידי ותגיד הגדול



 

ד 

 ".רבה תודה, מסכים אני, בסדר" הסכים הישיש

 וההוא תהלים אמר הזקן. בדיבורם ועמדו. העסקה במימושהתחילה הם
 .שהבטיח הרובלים את שילם

, קרה מה. "מהעסקה בו לחזור מעוניין כי ביקש והישיש שבועיים חלפו
 בבית לשבת לך טוב יותר לא וכי, ברחוב לצעוק רוצה אתה האם

 ?!"המדרש

 ".הרב את יחד ונשאל בוא, אסביר הרב בבית" מדוע לנמק מיאןהזקן

: החלטתו את נמק הישיש שם, ראש בכובד הרב לבית ונכנסו התביישוהם
 רובל חמישה לי הבטיח, לצידי כאן שעומד היקר היהודי הנה, רבנו כבוד
 התיישבתי, קצרה תקופה כחלוף אך. לו כח יישר, עלי ריחם והוא, ליום

 התפללתי ברחוב עמדתי כאשר היום עד. לי מזיק הדבר כי ונוכחתי בדעתי
 לאחר ה"ב וכאשר, בייגלאך צעקתי", קונה לי תשיג" ה"להקב אמל בפה

 שהחליט קונה לי ששלח ה"להקב מודה הייתי קונה הגיע דקות עשרים
 מודה הייתי יחד קונים שני מגיעים היו אם, בייגלע לרכוש מה משום

. בייגלאך: נוספות בקריאות והתחלתי, שנית התפללתי עזבו הם. בכפליים
 תסייע אלוקי", "טוב כי' לה הודו" "הושיעה' ה: "וםבי פעמים עשרות כך

", בי אוכלת הזקנה עייפות הרגליים כי מוקדם הבייגלאך את לסיים בידי
 תמיד נשואות היו הזקנות עיני. מתרבה היה' בה בטחוני, הרב כבוד, ובכך

, האחרונים בשבועיים אבל) לשמים אלא לאנשים נשואות לא( לשמים
 התהילים עם כי מרגיש אני מה משום אבל םתהילי אומר שאני נכון

 ..."הקבועה במשכורת בטוח מרגיש ואני מאחר, נחלש' בה הבטחון

 .בוורשא בייגלאך מוכר נראה היה כך

" לו שככה םהע אשרי" ממלמל הרב את שמעו, לליבו הבין וורשא של הרב
 .התרגשות מתוך לבכות לחדרו ומיהר

 שוב ולמחרת מן ביומו יום מידי להוריד צורך היה מה לשם, ונשאל בואו
 המן אומרים ל"חז כי. פעמים או בשנה אחת פעם מן יירד, אדרבה, מן ירד
 היה הוא יום ומידי. שנה לאלפיים להספיק שיכלה בכמות לישראל ירד
 נשפכת היתה טובים מים של אדירה זרימה" (ונמס השמש וחם" נמס

 .וגמרנו פעמי חד שיירד, כ"א) ל"חז בדברי כמבואר לירדן

 דוקא המדבר דור את הנהיג ה"הקב), בגמרא שכתוב כפי( ברורה התשובה
 אם, כאשר, ונורא גדול מדבר באמצע וארץ שמים מן במדבר הולכים, כך
 הכל ובמהרה יישוב למקום להגיע אפשרות שום אין, אוכל אין אחד יום

 כל סנמ יום מידי', בה בטחון להם שיהא רצה ה"שהקב וכיון. ברעבגוועים
 - ה"בהקב ובטחו לשמים עיניהם נשאו כך משום. אין. לחם אין, האוכל

 שנסע מלך לבן משל כך על מביאים ל"חז. אוכל מחר גם להביא שביכולתו
 אזל הכסף כאשר כשנה לאחר. מאביו שקיבל רב בממון מצויד למרחקים

 פנים קבלת לו ערכו", בדרך אני" מברק ושלח. חזרה לדרכו יצא הוא
 חלפו. אביו עם והשתעשע לביתו נכנס שב הוא. מלך לבן כראוי מפוארת

 את הבין אבא. למקומו מחר לשוב בדעתו כי הודיע הבן, ימים שבעה
 ?"לכסף זקוק אתה האם" ושאל המשמעות

 .הבן השיב", כן"

 המלך בן. לבן ומסרה המחאה על וחתם קים'ש פנקס מהארון הוציא המלך
 הושיט ובאדיבות אבא על הסתכל הוא, עיניו חשכו וכאילו, יק'בש הביט

 .יק'הש את בחזרה

 שאל?" בעיניך טוב לא התאריך אולי, נכונה לא החתימה האם, קורה מה"
 ).בתמימות( המלך

 "והחותמת התאריך טוב הכל"

 -? מה אלא

 אני לכן, ימים לשבוע רק בו שיש מאד פעוט סכום רשם אבא... הסכום
 ".כזה בסכום במרחק שם לעשות מה לי אין, מחזיר

, מרחקים לך תפליג לא כי, רוצה שאני מה זה" המלך השיב, ילדי, כן"
 את ישאו - שאמרנו כפי במן גם כך..." יום מידי לבקר ותבוא קרוב תישאר
 .ביומו יום מידי לשמים עיניהם

 כמו בוורשא. בנו עם לוורשא ברח ל"זצ מבריסק הרב, העולם במלחמת
 שתיים או פרוסה השיגו וכאשר לחם יתכז להשיג קשה היה האזור בכל
 הקשה את אכל הבן, כלום למחרת השאירו ולא כולה את אכלו ובנו הרב

 שהכין שכן בבנין להם היה. הפרוסה שבתוך הרך את אכל והרב שבלחם
, כולם כמו פחד כי, ממש פירורים מהאוכל ואכל, אוכל מלא בית לעצמו
 שמר לא מבריסק הרב אך ,לו ישאר לא זה גם ומחרתיים מחר שמא וחשש
 זה הרי למחר אוכל מה האומר" הגמרא דברי י"עפ כן ועשה, למחר מהיום
 יום. מאומה שמר לא והנה, לקמץ בלי הצורך כפי אכל הוא" אמנה מקטני

 מימים בשונה היום כי מבריסק הרב חשב) א"תש( הכיפורים ים ערב לפני
 הוא, לאכול מצוה וז שמחר כיון, המחר ליום להשתדל עליו מוטל אחרים

 הבית על נפל הלילה במהלך. כיפור יום לערב - למחר והטמינו לחם השיג
 אפילו כי משמים אות בכך ראה הרב. הלחם את קלקל ממנו ורסיס פגז

 .השתדלות לעשות ולא ה"הקב על לסמוך עליו היה, היום

 .עובדות שתי תשמעו, דיג'מורא כך כל! בטחון! בטחון

, אמיתי מעשה - מעשה ע'אמת'א שזה בתנאי ס'עמעש לספר אוהב אני
 האם ביררתי ולא' ה יראי מחסידים שמעתי אחד סיפורים שני אספר אז
 הנובע ההשכל מוסר אבל - נכון הסיפור האם יודע איני, שהיה מעשה זה

 .אמיתי מעשה וודאי והשני, רב הוא ממנו

 היה קבוע יהודי עגלון, לעיירה מהכפר בחודש פעם ה'לרב נסעו החסידים
 התאכסן העגלון. לרבי יחד איתם נכנס לא אך, חודש מידי אותם לוקח

 אנו איך לעצמך תחשוב החסידים בבית והתפלל קטנה באכסניה
 ר"האדמו בצל לשבות מנת על מרחקים נוסעים, הבית בני את משאירים

 הגעת כבר אם, לך כדאי - בשנה אחת פעם אתה גם תיכנס. לחדרו ולהכנס
 לחיי יעזור כבר הרבי מה" אותם דחה הוא. תזכה שלא בלח הלום עד

 על ידו את יניח הוא, ללחם הרעבים וילדי החולה לאשתי, האומללים
 .נכנס לא הוא?!" הקשים בחיי אותי יושיע זה וכי, ראשי

 זמן הרבי בחדר שהה הוא. להכנס נאות הוא הפצרות לאחר, אחת פעם
 .דבר אותו שאלו לא בצאתו. ויצא. רב

 בסעודה מאד התעלה כי אמר אחד, ביניהם שוחחו הם בעגלה ובםבש
 ק"שב בליל בטיש התורה מדברי תועלת לו שהיה אמר ואחר, שלישית

 לכם ואספר. מכולם יותר התעליתי אני ואמר פיו את העגלון פתח', וכו
 :ומה כיצד

 השבתי, שלי היום סדר מה אותי שאל הוא, הרבי של בחדרו שהיתי כאשר
 קם אני עבודה שאין ביום: "לא או עבודה יום באותו יש אם, תלוי הדבר כי

 יושב אני מכן לאחר, משניות לשיעור מצטרף כ"אח, במנין מתפלל בבוקר
 ונח שחרית פת טועם לביתי שב אני בסיום, תהלים ואומר המדרש בבית

 יעקב בעין שיעור ושומע מנחה לתפילת מקדים אני, צהריים אחרי, קמעה
 השכם קם אני? עבודה שיש וביום. היום עובר וכך מעריב מנחה כ"אח

, הנסיעה במהלך בעיות יווצרו לא שחלילה כדי הגלגלים את משמן בבוקר
 אפשרות ישנה אם, בדרך. הלקוח של ביתו ליד חונה אני וחצי בשש וכבר

 את מקפל שמע קריאת קורא תפילין מניח אני, הדרך בצידי לחנות
 שאל הרבי". מתפלל אני לעיר מגיעים כאשר, מןז אין ואם', וכו התפילין

 לחפש לשוק תצא כ"אח ורק במנין להתפלל תקום שלא ומדוע" אותי
 כבר מישהו זאת בכל ואם, תפילה אחרי וחצי בשבע, למשל קליינטים

 ?".הנסיעה לפני הכנסת בבית להתפלל רצונך כי עמו תתנה בלילה הזמין

 .באנחה יענית" מועטים יהיו הקליינטים אז אבל"

 :קצר סיפור לך אספר, ואמר עיניו את הרבי הגביה

 עשרות בכיסיו צבר, בדרכים ונסע לפרנסתו קשה שעבד פלוני עגלון
 ועוד כסף מטבעות עם ארנק, זהב מטבעות עם שקית: עמו והיו רובלים
 השבת, בדרכו היה הוא. תמיד עמו שנשאר רבות נחושת פרוטות ובו ארנק

. בדרך היהודיים הכפרים לאחד נכנס, יגיע לא כבר תולבי כי והבין התקרבה
 הכניסו בשמחה ניאות הרב? בביתו לשבות יוכל אם, הרב את שאל הוא

 בכיסו שהכספים נזכר הוא והנה לשבת אחרונות בהכנות החלו, לביתו
 מקום לו יש אם ושאל הכנסת לבית כבר שיצא הרב אחרי לרוץ מיהר

 הטמין, אותם ספר המטבעות כל את נטל, שב הרב, הכסף את להטמין
 .שבת לקבלת יחדיו שניהם יצאו. שהטמין היכן

 מה, העגלון של בליבו מחשבות להתעורר החלו שבת קבלת באמצע
 ומי פרנסתי כל הינו הזה הכסף, מכירו שאינני מי בידי כסף הפקדתי עשיתי

 מעריב תפילת. לעשות אפשר מה אבל. הלב לו צעק!" כסף! כסף, "יודע
 שבת לסעודת התיישב הוא. פנימה בלב מכרסם כשהפחד עליו עברה
 לא אני" אותם ודחה דגים הגישו. והלאה ממנו והתיאבון חמוצות בפנים
, לא?" "חלבי משהו אולי" לו הציעו. תאבון לו אין כי, התנצל כך" מסוגל

 כך) הכסף עם יהיה מה - בפחד היה הוא" (תאבון לי ואין בטוב חש איני
 .ודאגות חששותב השבת חלפה

 !".שלי הכסף: "וביקש הבית לבעל רץ מיד השבת בצאת

 ".הכסף על נדבר כ"אח, מעריב מתפללים קודם, רגע"

 ".שלי הכסף: "בעדינות אך נרגש בקול אמר הוא מעריב אחרי

 ...הרב השיב" הבדלה נעשה קודם, רקע"

 עם השקית את הוציא הרב הבדלה לאחר. פרחה כמעט שלו הנשמה
 .בידי שהפקדת הסכום הנה - השולחן על לו ספרם, הזהב מטבעות

 על שפכם העגלון. לו והושיט הכסף מטבעות עם הארנק את הביא כ"אח
 והתמלא סיים), מטבע איזה לעצמו לקח הרב שמא לראות( וספר השולחן
 ".דבר חסר לא מהם גם" שמחה



 

ה 

 את שפך העגלון. הנחושת מטבעות עם השקית את הרב הוציא כ"אח
, בקדקדך מח לך אין וכי! כאן עד, די: "הרב לו אמר. לספור וביקש תהתכול
 אגנוב האם, נטלתי ולא וכסף זהב מטבעות לגנוב אפשרות לי היתה אם
 ...?!".הפשוטות הנחושת מטבעות את

 נשמתך את נטל ה"הקב, יקר עגלון, יהודי' ר אתה, ר"האדמו אלי פנה
 פוקח - נפקחו העיניים .בשלימות הפקדון את לך השיב ובבוקר בלילה

, הפרנסה - הקל הדבר את וכי, מתנועעות ידיים, צועדות רגליים, עיוורים
 היה אדם אם כי אומר הקדוש הזוהר?!... (לך לדאוג יכול לא ה"הקבלזה

 נפשו יוצאת הייתה באורי המסתובבים המזיקים את ורואה עיניו את פוקח
 מצילנו ה"והקב האויר תא הממלאים לחיידקים מתכוון הוא אולי, מפחד
 !").יום שבכל ניסיך על" - מידם

 אחד ויהודי פריצים שני

 .נא שמעו. מוילנא הגאון שסיפרהשני המעשה

 ביתו לבני סיפר מגלותו שב כאשר. גלות עורך היה ע"זי א"הגר, שיודע מי
 .דלהלן הסיפור את

 הוא הלילות באחד'. ה ירא יהודי בבית התאכסן הוא העיירות באחת
 יודעי אתה האם" רם בקול הבית בעל את שואלת הבית בעלת את שומע

 לבור אותנו זורק הוא, לא ואם, לפריץ לשלם התאריך ממש מחר כי
 .בקולה נשמעו והחרדה הפחד" חלילה

 את ישלח ברוך הקדוש, דואגת את מה: "בשלוה הבית בעל לה אמר
 ".הכסף

: רעד הבית בעלת לש קולה, הכנסת לבית יצא הבית שבעל לפני שחר עם
 היום, היום, בסכנה אנו אלוקים אהה, כסף להשיג הכנסת בבית תנסה"

 ".אחרון

 ?!".תקצר' ה היד, דואגתאת מה"

 ?"משהו הבאת, נו, נו: "הכנסת מבית שב כאשר

 אתה, מה. "בשלוה אמר" בוקר ארוחת תגישי בינתיים, תקצר' ה היד"
 .אשתו תמהה?!" לפה אוכל להכניס מסוגל

 המזון ברכת בירך שחרית פת אכילת בסיום. בוקר ארוחת הגישה היא, טוב
 ליד נעמד כ"אח. פלאים פלאי" לנו יחסר ואל לנו חסר לא תמיד" בכונה
 - ש'הקפלוט את חבש המעיל את לבש, המעיל תלוי היה ושם, הבית פתח

 .הכובע

 ?"הולך אתה להיכן" - האשה שאלה

 הפטיר"... שואלת את מה אז, ץלפרי לשלם צריך שהיום אמרת עצמך את"
 .לעברה

 .לשאול הוסיפה" כסף לך אין אבל"

 בכיסים לפריץ לשלם הולך הוא - מבהיל. ענה" ישלח הוא ברוך הקדוש"
  - - ריקים

 היה הוא, והארץ השמים באלוקי בטוח כך כל שהאיש ראה א"הגר
. דבר יפול כיצד עיניו במו לראות וביקש, נס לו יתרחש שאכן משוכנע

 .לראות. בעקבותיו לצאת מיהר א"הגר

 היה לא ממש, הסמוכה בעיירה הפריץ בית לעבר פסע', ה ירא הבית בעל
 א"והגר. כמוה מאין בשלוה הלך הוא כי שברור מה, הולך ומדוע למה מובן

 אתה אם: "המשרת לו אמר הפריץ בית פתח לפני בעומדו. בעקבותיו
 הכפרים מאחד פריץ נכנס להק שעה לפני כי, להמתין עליך, להכנס מבקש

 היהודי...). שרפי שיח בסוד( הבית בעל הפריץ עם משוחח הוא, הסמוכים
 .והמתין, סמוכה אבן על התישב

 הפריץ אותו עצר, פנימה להכנס היהודי התרומם, הפריץ יצא כאשר
 מעוניין אני: "מילים כמה איתך לדבר מבקש אני, רגע, המתן! רגע: היוצא
 אני, יקר מחיר ממני דרש הפריץ, מסוים שדה, הבית לבע מהפריץ לקנות
 הוא אך, ביניים מחיר על עימי יתפרש שהוא בתקוה, זול בסכום נקבתי

, יקר במחיר גם לשדה זקוק, אני. התפשרנו לא. היקר הסכום על התעקש
. שלו למחיר מוחלטת הסכמה ולהביע שוב להכנס מכבודי זה אין אך

 בשביל, כביכול השדה את לרכוש האת שתכנס, יהודון, ממך אבקש
 מתווך תהיה, השדה את כ"אח לי שתעביר בך ובטוח סמוך אני, עצמך
 "...תיווך דמי גם לך אשלם אני, נאמן

 של קצרים דברים בחכמה עימו ניהל. קנה. נכנס. כבקשתו עשה היהודי
 בדיוק - תיווך דמי וקיבל יצא, מלא במחיר השדה את רכש - ומתן משא

 .לפריץ חייב תושאו בסכום

 .בעקבותיו א"והגר. לביתו שב. ויצא שילם, שניתנכנס

 היא זו עובדה אבל, א"הגר גלות מימי סיפורים כמעט נותרו לא
 .שהיה מעשה. מהמועטות

" עלינו' ה חסדך" כך" יחלנו"ה כפי" לך יחלנו כאשר עלינו' ה חסדך יהי"
 כאשר' בה האיתנה אמונתו מכח והרגוע השלו כי זו מהעובדה למדנו
 .מופלאים לניסים זוכה אף אכן, בלבד' ה על יהבו כל את משליך

 היושבים וכל' לה המייחלים כל לבבכם ויאמץ חזקו בנו שיתקיים ונזכה
 )להגיד(       .סלה טוב כל ינחלו ונערים זקנים כאן

את אשר ללוים, מבן חמש ועשרים שנה ומעלה יבא לצבוא צבא בעבודת ז
 . (ח, כד) אהל מועד

וכתב רש"י: ובמקום אחר אומר: "מבן שלשים שנה". הא כיצד, מבן עשרים 
וחמש בא ללמוד הלכות עבודה ולומד חמש שנים, ובגיל שלשים עובד. 
מכאן לתלמיד שלא ראה סימן יפה במשנתו בחמש שנים, ששוב אינו 

 רואה. (חולין כד, א).
  –ובענין זה, אספר 

דמן, ראש ישיבה בעיר, שסיפר לי את הייתי בלונדון ושוחחתי עם הרב פרי
 הסיפוק הבא.

בין התלמידים היה בחור קשה קליטה, "קשה לשמוע ומהיר לאבד זה חלק 
רע", כדברי המשנה (אבות ה'). ישב וקלץ, וכלום. אלו היה זה תלמיד אחר 
היה משלחו מכבר, אבל אביו היה מחשובי תומכי הקהילה. גם אילו היה 

הסטנדר, היו מצייתים. מכל מקום, חיב היה להיות דורש להושיב בובה ליד 
שלם עם עצמו. קרא לאב והראהו את דברי הגמרא, שתלמיד שאינו רואה 
ברכה בלימודו חמש שנים, שוב אינו רואה. ידע שיש כזו תופעה ובנו הוא 

 דוגמא, ויחליט.
 אמר האב: "איני איש חינוך. תחליטו אתם".

מוכן לטוס עם הבחור לארץ ישראל,  ענה ראש הישיבה: "היודע אתה, אני
 ולשאל את הסטייפלר!"

 "נו פרובלם, אני מממן את כרטיסי הטיסה!"
'אומר ועושה'. נחתו בארץ והתפללו אצל הכותל המערבי, נסעו לבני ברק 
ונכנסו אל הסטייפלר. הרב פרידמן כתב שמאז החל הבחור ללמוד גמרא 

בלימודו, אינו משתתף  עברו יותר מחמש שנים ואינו רואה סימן ברכה
 בשיעורים ואינו לומד עם חבריו, אולי ראוי שיצא לשוק החיים. 

 קרא הסטייפלר פעם, ופעמיים, והשנים עוקבים אחריו בלב הולם.
 הניח את הפתקה, והאיר פניו לבחור: "אתה לומד בישיבה?!"

 "כן".
 "ומה אתה לומד? גמרא?!"

 "לא". אינו מבין גמרא.
 "משנה?!"

 ם משנה אינו מבין."לא", ג
 והסטייפלר לא פוסק מלחייך בנועם: "אז מה אתה לומד?"

 "הלכה". קצור שלחן ערוך, חיי אדם.
 "ואת זה אתה מבין?"

"או, יס". לא הכל, אז הוא שואל. וחוזר הרבה, כדי לזכור. ומשרטט 
 טבלאות, חבל שלא הביא איתו.

"אתם ראש  חיוכו של הסטייפלר התרחב, והוא פנה אל הרב פרידמן:
 הישיבה?"

 נענה בחיוב.
"נו, שתצליחו. כי אם אני הייתי ראש הישיבה, ואתם המגיד שיעור, הייתי 

 –מפטר אתכם! 
איך מתייאשים מתלמיד שמתעלה בהתמדה מיום ליום, בכל יום לומד 
הלכה חדשה, ממש: כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם 

 הבא, שנאמר הליכות עולם לו!
 האם זה נקרא שאינו רואה סימן ברכה בלימודו?!"...

  –ואין הדברים אמורים רק לגבי בחור מוגבל זה 
 הדברים אמורים לגבי כל אחד ואחד!

פעם אמר לי: "רבי יעקב, הרי אתה מדבר בפני בני תורה. רבים מהם 
סבורים שההצלחה בלימוד נמדדת לפי ההערכה שהם זוכים לה בישיבה, 

שמראה להם המגיד שיעור. לפי השאלות המבריקות או ולפי הקירבה 
  –התשובות החריפות. לפי העיון המעמיק או הבקיאות הנרחבת 

אמור להם שטעות בידם! שכל דף גמרא שהם יודעים, כל רש"י שהם 
 מבינים וכל תוספות שהם משננים, זו הצלחה!"

כה רבים אילו היו יודעים זאת, היו נחסכות מועקות כה רבות, ובני תורה
 היו ששים ומאושרים!

 ולמעשה, השקפתו זו של הסטייפלר היא גמרא ערוכה!



 

 ו 

  –הכל יודעים אותה, אלא שלא הכל מעיינים בה ומפיקים לקחה 
ששנינו (עירובין נד, ב) שהיה לרבי פרידא תלמיד, שהיה מלמדו [כל דבר, 

רידא לפני שידעו (רש"י)] ארבע מאות פעמים, וידע. יום אחד נדרש רבי פ
לדבר מצוה. [הודיע לתלמיד שיתכן ויקראוהו באמצע הלימוד. ברם, לא 
קראוהו.] לימדו [ארבע מאות פעם[ ולא ידע. שאלו מה אירע, ואמר: מאז 
שהוגעתני שיתכן ותיאלץ ללכת, הוסחה דעתי. חשבתי שהנה אתה קם 
והולך ונוטשני באמצע. אמר לו: ניחא. עתה התרכז ואלמדך. לימדו ארבע 

ת פעמים נוספות. יצאה בת קול ואמרה לרבי פרידא: רצונך שיוסיפו מאו
על ימיך ארבע מאות שנה, או לזכות כל דורך לעולם הבא. העדיף לזכות 

 דורו לעולם הבא, ואמר הקדוש ברוך הוא: תנו לו זו וזו.
וידועים דברי הגאון רבי חיים שמולאביץ' זצ"ל, שהכל מתפעלים מרבי 

פעל מהתלמיד: איזה כח רצון, איזה דביקות פרידא, ואילו הוא מת
במשימה, ללמוד כל דבר ודבר ארבע מאות פעם! כיון שכך, שאלו את מרן 
הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א: מדוע לא זכה התלמיד לשכר זה?! 
וענה, שמצד התלמיד אין זו רבותא, שהלא חייב הוא ללמוד תורה. ואם 

מחובתו ללמוד כך. משל למה הדבר  אינו מבין אלא בארבע מאות פעמים,
דומה, לאדם שנשרו שיניו. האם נתפעל ממנו שמרכך את הלחם וטוחן 
את המצה ועמל בבישול דייסה, הלא אין לו ברירה! להתפעל, צריך מרבי 

 –פרידא שהקדיש לו זמן רב כל כך 
והשאלה, מדוע קיבל רבי פרידא את שכרו רק אז? והתשובה, משום 

שמונה מאות פעם. אם כן, ראוי שיעניקו לו שמונה  שבאותו יום לימד
מאות שנות חיים! ומוכח, שעל ארבע מאות הפעמים הראשונות אין 
מקבלים שכר, שכן חיוב הן: "ושננתם לבניך" אלו התלמידים (דברים ו, 
וברש"י) ושכר מצוה בהאי עלמא ליכא, אבל על מה שעושה יותר מחיובו 

מא ט, ב ויעויין ברכות כ, ב ומהרש"א מקבל שכר גם בעולם הזה (בבא ק
סוטה יד, א ושבת כג, ב עפ"ד האמונה והבטחון לרמב"ן פ"ז) וארבע מאות 
הפעמים הנוספות עקב פיזור דעתו של התלמיד היו יותר מחיובו, וקיבל 

 עליהן שכר.
 הכל ידוע, אבל יש לי שאלה.

 איך ידעו שהתלמיד זקוק לארבע מאות פעמים לשנן תלמודו?
 ספק שכך זה היה:אין 

יהודי התדפק על דלתו של רבי פרידא, בשאלה להלכה ולמעשה: יש לו בן 
בתלמוד תורה, ואינו קולט כלום. כל הילדים לומדים משנה ועוד מעט 
מתחילים גמרא, והוא עוד לא יודע חומש. החברים לועגים, המלמד לא 

שוחח  מתייחס איליו, הוא בשולי החברה, אין טעם להשאירו. הוא כבר
עם הסנדלר, שמוכן לקבלו כשוליה. אבל המנהל אמר שכדאי לקבל את 

 ברכתו של הרב, אז הוא בא להודיע.
 תביא אותו מחר, אמר הרב.

האב הביא את הבחור, ילד חמד עם מבט כבוי. תשאיר אותו פה, אמר הרב, 
 תבוא בצהריים לקחת אותו.

 דע לקרוא?האב הלך, והרב ליטף את לחיו של הילד. שאל: אתה יו
 כן. ברוך השם.

 וכבר למדת חומש?
 כן, בשעתו התחילו "ויקרא", אבל לא הבין. דימעה נשרה.

עוד לטיפה, הבה נראה. שב, ואפר לך. כשיהוד עובר עבירה חמורה בשוגג. 
למשל, קם באמצע הלילה ושכח שזה ליל שבת. בטעות הדליק אור, נכון? 

  –, תחזור על מה שאמרתי אז הוא צריך להביא קרבן חטאת. יופי. כעת
 אה, אני לא זוכר.
 –טוב, אז אני חוזר 

אפשר להבין את המלמד, והמנהל,  פעמיים, שלוש, ארבע, חמש, וכלום.
 והאב.

שש שבע ושמונה, והפסקה למשחק. תשע ועשר וסוכריה. אז תחזור, אני 
 לא זוכר. בוא, נתחיל מהתחלה.

הילד תלה עיניים שואלות. בצהריים הגיע האב. הרב קידמו בחיוך רחב, ו
איזה בן נפלא, כזו התמדה ושקידה, נפלא ללמד אותו. שיאכל וינוח מעט, 

 ויבא שוב.
בשלוש הגיע. שלושים וארבעים פעם, וכלום. חמישים ושישים, ואין 
תזוזה. שבעים שמונים, אולי זיהה זיק הבנה. מאה, עדיין לא. נערוך 

 הפסקה קצרה, וננסה שוב.
מאות, וקיר אטום. שלוש מאות וחמישים, ושבעים, מאתיים ושלוש 

ותשעים. ארבע מאות, ותרועת נצחון. איזה יופי, אז אתה יכול, אתה 
 מסוגל! אתן לך פתק עבור האב, ותבוא מחר!

 וכך, יום אחר יום, ידיעה אחר ידיעה, רסיס אחר רסיס.
 אם גם לאחר ארבע מאות פעם לא היה יודע? –ושוב, יש לי שאלה 

פק, רבי פרידא היה ממשיך ומנסה. אולי בפעם החמש מאות, השש אין ס
  –מאות, השבע מאות ושמונה מאות 

 ואז, לא היה מקבל שכר על לימוד של שמונה מאות פעמים!
 –וגם זה כתוב, למעשה, בפסוקינו 

מהיכן למידים כלל זה, שתלמיד שלא ראה סימן ברכה בתלמודו חמש 
 ויים.מעבודת הל שנים שוב אינו רואה?

 ומה היתה עבודת הלויים?
"תניא, מעשה ברבי יהושע בר חנניה שהלך לסייע בהגפת דלתות [בבית 
המקדש] אצל רבי יוחנן בן גודגדא. אמר לו: בני, חזור לאחוריך, שאתה מן 

 במיתה" (ערכין יא, ב). –המשוררים ואני מן השוערים, ומשורר ששיער 
 להגיף דלת?! ואני שואל: מה יש ללמוד חמש שנים, כדי

 –מלמדים חודש וחודשיים, שנה ושנתיים 
 ואין המדובר בילד, ולא בנער: מגיל עשרים וחמש עד שלושים!

ואם לא קלט איך מגיפים שער בגיל עשרים ושש ועשרים ושבע ועשרים 
 –ושמונה, הלא תלמיד של רבי פרידא הוא עילוי לעומתו 

 –ואין מתיאשים, חמש שנים ללמד להגיף שער 
     - - -כמה יש להתאמץ כדי לפתוח בפניו שער  אז

 (והגדת) 

, ואומר רעיון נפלא שדרכו הוא בונה את היסוד שלו, ר' יהונתן אייבשיץבא 
 לגבי כל חטאי דור המדבר;

ולכן דעו, כי החטא בשני אופנים. החטא המורגל,  – ר' יהונתן אייבשיץכותב 
כוונתי לחמדה ולתאוה להבלי עולם וכדומה, שהוא הכל מיצר הרע. אמנם יש 

כל חשקם ותכלית שלמותם, להשיג ולראות מראות  והוא להיות אופן אחר,
ם צאלהים ומקום כבודו. ויש להם מדרגה מזמן לזמן ואם הם ממהרים לרוב עו

 ההראויכפי המדרגה ולעלות מהר יותר  טלהבי עילה שלו,תשוקת העלול לה
 ... להם בזמן ולאט לאט. זהו אצלם עון, ובזו מקבלים עונשם

 נסביר:

, שאין למלאך יצר הרע לתאוות, כפי שנמצא ר' יהונתן אייבשיץאומר לנו 
לטפס לגבהים שאסור לו לטפס!  –אצל בני האדם. למלאך יש יצר הרע אחד 

לכל מלאך יש 'סיווג', עד  –יש כרוב, יש אופן, יש חיות הקודש, יש שרף  –
איפה הוא יכל להגיע. אבל בכל זאת, יש לו חשק להתקרב לדרגות רוחניות 

 –הות יותר שאסור לו להתקרב אליהם. ברגע שהוא מטפס גבוה יותר גבו
 הוא מיד נענש!

 לכם מעשה: אספר

לקחו אותי פעם אחת להרצות, במקום בטחוני. לאותו אדם שליווה אותי, 
היו בכיס כל מיני כרטיסים בצבעים שונים, כאשר כל כרטיס פותח דלת 

אז הוא אמר לי,  מסוימת בקומה מסוימת. שאלתי אותו לפשר הענין,
 שהצבעים הם רמת הסיווג של כל עובד ועובד בבנין; 

הנמוך ביותר. העובדים שיש  –יש עובד שרמת הסיווג שלו היא צבע ירוק 
להם צבע ירוק, יכולים להיכנס רק לקומה הראשונה מבלי אפשרות לעלות 

לקומות העליונות. לעומת זאת, עובדים עם רמת סיווג 'צהובה', יכולים 
לעלות ולרדת. וככה זה ממשיך עד צבע זהב  –לות עד לקומה השניה לע

לאותו אחד שליווה  –שזה הסיווג הגבוה ביותר שיכל להסתובב בכל הבנין 
 אותי, היה את הסיווג הזה. 

 "מה זה הסיווג הזה?", שאלתי אותו. 

"זה סיווג בטחוני. לדוגמא, בקומה העליונה יש אדם, שצופה על אישיות 
עולם הערבי באמצעות ה'לוויין עמוס'; הלוויין מתביית עליו ורואה מסוימת ב

בבחינת 'עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בבור נכתבים'  –כל תנועה שלו! 

 לא כל אחד יכל להיכנס לשם!" –הכל בהשגחה!  - 

 אמרתי לו: "ומה קורה אם מישהו נכנס בלי כוונה למקום שאסור לו?"

היו הרבה מקרים כאלה. הרי כל  –כבר לא שם! "תוך עשרים שניות הוא 
 אחד רוצה לדעת מה קורה בקומה שמעליו!"

כל מלאך, שואף  –ר' יהונתן אייבשיץ  להבדיל אלף אלפי הבדלות, אומר לנו
הוא שואף להגיע לדרגה שמעליו  –להגיע לפסגות רוחניות מרוממות יותר! 

 הוא רוצה להתעלות, אבל אסור לו!  –

וזהו חטאם של נדב ואביהוא, שהרבו לעלות אל  – נתן אייבשיץר' יהוממשיך 
 ;ה' יותר מהראוי. "ובקרבתם לפני ה' וימותו"

 חיבת הפלאת הכתוב רמז ...בקרבתם לפני ה' - אור החיים הקדושכותב ה
 נעימות לדביקות מקרוב נמנעו לא במיתתם מרגישים שהיו שהגם, הצדיקים
 והבן מהם נפשותם כלות עד ותמתיק חשיקות חביבות ידידות עריבות
 ולא, האנושי מין מפי לא, ההכרה מושללת והיא, איכותה מכיר אין זו ובחינה

 ...הגשם מושכל בהשערות תושג ולא, כתבו מפי

ידעו נדב ואביהוא, שברגע שהם ייכנסו למקום שאסור להם להיכנס, הם 
מתם נש –עלולים לשלם על כך בחייהם. אבל בכל זאת לא יכלו להתאפק 



 

 ז 

נמשכה כמו מגנט לברזל; הגם שידעו שימותו, היה שווה להם להידבק 
 בשכינה ולהפסיד חיים!

, ואומר יסוד נפלא להבנת כמה וכמה דברי חז"ל, ר' יהונתן אייבשיץכאן בא 
 :שפותחים לנו פתח חדש בהבנתם

תמיד הוא מאושר;  –ישנו סוג של בן אדם, שחי חיים מאושרים והכל טוב לו 
ואם הוא נכנס למשבר,  – "מצוה גדולה להיות בשמחה" –נה של הוא בבחי

 הוא מיד מוצא את הנקודת יציאה ממנו. 

מנסה ליצור לעצמו תמיד, כל  –מצד שני, יש בן אדם שנמצא תמיד ב'ירידה' 

, GMCמיני  אפשרויות לשמוח, אבל הוא לא מצליח. אז יש כאלה שקונים 

צרים שמחה מדומה. יש כאלה יו - שמים 'בוקסות' ומתחילים לקפוץ 

, אז הם קונים שיבס GMCאנשים, שאין להם את היכולת הכספית לקנות 
שקל; שותים ארבע כוסות, לאחר מכן  4 –דולר, ועוד בקבוק סודה  36 –ריגל 

אחרי ארבע דק', כל העולם מתחיל לנסוע איתם  –עוד חצי בקבוק סודה 

שם הם עוברים לפריז ... רומא ; תוך ארבע דק' הם כבר בלונדון... מביחד 
ככה  -להיפך, כולם חייבים להם!  –... פתאום, הם לא חייבים כסף לאף אחד 

 זה נמשך עשר דקות עד שהם מתעלפים ומתעוררים חזרה לחובות 

זה לא מובנה בתוכו! לעומת זאת,  –מי שעושה את זה, אין לו שמחה פנימית 
מאושרים שהם לומדים  הם –ישנם אנשים, שיש להם שמחה פנימית! 

תורה. החיוך לא נמחק מהפנים שלהם! הוא מחדש חידוש תורה, כולו קופץ 
 טוב לו!!!  –משמחה!!! 

איך מכנים חז"ל, אדם שרצה לטפס גבוה מידי, למרות שעדיין הוא לא מוכן 
 לזה מבחינה נפשית ? 

 !'שתויי יין'

לא המתינו לזמן וזהו שאמרו שאכלו בוסר, כי  – ר' יהונתן אייבשיץאומר 
מדרגתם ואכלו פרי קודם זמנם, וכן אמרו 'שתויי יין'. שהוא הדבר שהרבו 

להשיג ולהבין ולהסתכל כפי חלקם המגיע, והרי זה כמו ששותה יין יותר מכפי 
המידה שלרוב החום ישכב וירדם ופוגם בעצמו, ואילו שתה לאט לאט היה לו 

 .{יומא עו.}קחא לעזר וסעד בבריאות ובהשכל, וחמרא וריחנא פ

לא המתינו עד  אמרו חז"ל כי אדם וחוה אכלו בוסר וסחטו ענבים, כיולכך 
רק סחטו קודם עונתו לשתות וישכרו. הוא היין שגרם שיגמר היין בענביו, 

עתיד לו ...ב השגתו והסתכלותו במקומות גבוהים וחטא אדם הראשון, היינו ר
ואלילים כליל יחלפו, ולא יהא ומאה מכל וכל, ר רוח הטעלבוא, הבטיח ה' לב

, יהיה לעתיד חטא תאוה. אבל מין שני לחטוא ,כמין ראשון מקום לחטוא
יוסיפו לעלות  ,ומלאה הארץ דעהשנאמר  כי בהשיגם חכמה.1גם כן לבוא

ורבים , וכדומה לחזות מחזה שדי ומדע, וימהרו ללכת לרב חשק ואש תורה
סילות לבבם כמו מלאכי אשר לא ישמרו גדרם שהוחק להם בנתיבות ומ

מעלה הנ"ל, וזהו החטא שיהיה לעתיד לבוא וזהו אכילת בוסר שלא ימתינו 
עד גמר פרי, אבל כיון שלא יוכלו לקרום ע"י כן לצאת הטמאה מכח לפעל כמו 

אדם הראשון, כי כבר בטלו לעולם, לא יהיה זה עון לגרום רעה לבניו, כי הוא 
ת כאוכל בוסר קודם זמנו, אבל לבניו לא רק רוב חשק לחכמה, ושניו יהיו קהו

 .  יקרה דבר

שלא יאמרו עוד לעתיד לבוא אבות אכלו בוסר ושיני בנים  מאמר ירמיהוזהו 
תקהינה, כי כך היה באדם הראשון וחוה, המה אכלו בוסר וגרמו רעה לדורותם, 

וא"כ מי שאכל בוסר הוא לבדו  ,אבל לעתיד לבוא לא יהיה, כי הטומאה תבוער
 ... ה שיניו קהותיהי

תבין חטא דור המדבר, כי כל פגם שלהם היה בזה, כי היו כולם זכאי ומזה 
קשוט, ואמרו בזוהר שלא יהא כדרא דא עד דרא דמשיחא, והלא היו כולם 
נביאים כי ראו כבוד ה' בים, במתן תורה, באהל מועד, ומה צריך ראיה יותר 

גמם ג"כ כחטא מלאכים הנ"ל, מאלו, שהיו נביאים שהיו קדושים לה', רק כל פ
שהרבו להשיג יותר מכפי הראוי להם לזמן, ומ"ב מסעות היו הכל מ"ב 

מדרגות. כאשר חיבר בעל 'ברית מנוחה' כל ספרו על זה הענין, כי כל מסע 
ומסע מדריגה עליונה למאוד, והיו מסעיהם עפ"י ה'. אבל הם  הרסו לעלות 

התאוה, שפירש שם התאוו למראות ההרה וכו'. ועיין 'ברית מנוחה' בקברות 
אלהים ורוב השפעות, עד שלתאוה נפסקה נשמתם, כמו נדב ואביהוא 

בקרבתם לפני ה'. ושמה נקברו, ולכן אל תדברו ותחשבו כי אבותינו, דור 
המדבר אוכלי לחם שמים, שותים מי בארה של מרים, וכבוד ה' עליהם חופף, 

  נשים כערכנו. היו חוטאים בחטא גשמי, ללכת אחרי הבל כא

 דבר והם לא פנו עורף לה'מתי מלמאמר רבה בר בר חנה, שאמר שראה וזהו 
 ,ללכת בתר עניני עולם הזה הפונים מעם ה', כי אם כל ענינם כלפי מעלה

 'דפרקיגנו א'וזהו דהוי  , אכלו ולא ישבעו מנועם עליון.ומגמת לראות כבוד ה'
רק כל ענינם דהרבו  ,כלל וכללפניהם כלפי מעלה מבלי סור לשום צד ונטיה 

כמו נדב ואביהוא, שנאמר בקרבתם לפני ה'. ואמרו  .לשתות יין קודם זמנו
ונתפתו ביינם  ,ולכך אמר דגנו כמאן דמבסמי ,, וכן היה אצלם'שתויי יין נכנסו'
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 שעדיין לא הגיע זמנו להגיע אליהם. 

להפליג לדבר בשבחים ולהראות מופת על  ,ב אור עליוןולר ם צהובות,ופניה
 .גודל מעלתם

. מכאן נוכל להתחבר לדברי ר' יהונתן אייבשיץיו הנפלאים של עד כאן, דבר
 :שפת אמתה

 

 התאוו בקרבו אשר והאספסףמה פירוש הדבר " – שפת אמתשואל ה
 לאבטיחים ... קישואים וכו'" ?  התאוו" היה לו לומר "?תאוה

 אם נוסיף על דבריו;

 משה {י, כט} ויאמרמשה רבינו מזמין את יתרו להצטרף אליהם, שנאמר 
 אתו ה' אמר אשר המקום אל אנחנו נסעים משה חתן המדיני עואלר בן לחבב
 .ישראל על טוב דבר ה' כי לך והטבנו אתנו לכה לכם אתן

מיד, עד ג' ימים אנו נכנסין לארץ,  נסעים אנחנו אל המקום. – כותב רש"י
שבמסע זה הראשון נסעו על מנת להכנס לארץ ישראל, אלא שחטאו 

ה עצמו עמהם, שעדיין לא נגזרה גזרה עליו במתאוננים, ומפני מה שתף מש
 . וכסבור שהוא נכנס

אם בעוד ג' ימים הם בארץ ישראל, בשביל מה  – שם משמואלשואל ה
 לאכול עכשיו קישואים ואבטיחים?! 

 יסוד נפלא, לביאור הענין הזה:שפת אמת כותב ה

אנשי דור המדבר, עפ"י מה שלמדנו עד עכשיו, היו מנותקים מן החומר; 
זיו שכינה שנתגשם, שמי שאוכל אותו לא מוציא  –שים שאוכלים מן אנ

 כולו רוחני! היה נכנס לגוף ונספג באיברים! –פסולת! 

דבר גשמי לא יכל לרדת מהשמים; מהשמים יכל לרדת רק דבר רוחני. 
גשמיות מגיעה רק מן הארץ, ולכן בהמה שהיא גשמית, הולכת רק על הארץ 

 כי כולה חומרית! –

מהרגע שיצאו ישראל ממצרים, החלו לאכול מן, וממנו  – שפת אמתאומר ה
 לא היתה בהם תאווה לאוכל כלל! –הפכו להיות מנותקים מן החומר 

אם תבוא לבן אדם שלא טעם מעולם אוכל סיני, ותאמר לו: "אתן לך לאכול 
הוא מעולם לא טעם את זה, אין לו  –מיד הוא ישאל: "מה זה ?!"  –'אגרול'!" 

 הוא מנותק מזה לגמרי ! –לזה בכלל  תאווה

באו עם ישראל למשה רבינו ואמרו לו: "משה! בעוד ג' ימים אנחנו נכנסים 
הולכים לשוק מחנה יהודה, וקונים עגבניות,  –אין יותר מן!"  –לארץ 

"מתחילים לאכול כמו בני אדם, כפי שהיינו במצרים"  –מלפפונים ואבטיחים 
 ואת הקשאים את חנם במצרים נאכל אשר הדגה את זכרנוזה שנאמר " –

"עד עכשיו היינו  – השומים" ואת הבצלים ואת החציר ואת האבטחים
 לא היתה לנו שום תאווה!" –כמלאכים 

"משה! בבקשה ממך, אנחנו מתאווים  –מבקשים עם ישראל ממשה רבינו 
תכניס בנו קצת תאווה, שכשנבוא לארץ ישראל, תהיה לנו תאווה  –לתאווה 

 ולקנות אוכל! אם לא נתאמן לפני שניכנס, איך נדע מה לאכול?!" ללכת

 בצורה נפלאה:שפת אמת במפרשים, מישהו שמסביר את ה ראיתי

תינוק שיונק משדי אמו, במשך שנתיים; האם יעלה על הדעת, שהאמא 
 תיתן לו כל הזמן רק לינוק ?! ודאי שלא!

במבה... מועכים לו  אחרי שנה, היא תתחיל לתת לו קצת ביסקוויט ... קצת
 עד שמצליחים לגרות לו את חוש הטעם;  –בננה וכו' 

שנה שלימה הוא היה רגיל לאותו הטעם,  –הוא לא רגיל לטעמים אחרים 
הוא לא מכיר את זה,  –"מה זה הטעם הזה?!"  –פתאום אתה מכניס לו בננה 

 ופולט את זה מיד החוצה!

א שלו ? אם אין לו חלב אם מה קורה, אם יום אחד אתה מנתק תינוק מהאמ
אתה מנסה לדחוף לו  –הוא לא מוכן להכניס שום דבר לפה!  –הוא מת!  –

 מזון אחר, אבל הוא סוגר את הפה!

לכן באו עם ישראל למשה רבינו, וביקשו ממנו שיכניס בהם קצת תאווה, כדי 
 לגרות להם את הטעם בענייני העולם הזה!

דור המדבר; שנבין, שכל שאיפותם היו  עד כאן דברי רבותינו, בביאור חטאי
 שאיפות רוחניות!

'חלשה דעתו של  –פרשת השבוע מתחילה בשאיפתו הרוחנית של אהרן 
"למה לא זכיתי להיות בהקרבת קרבנות הנשיאים"; לא זכית, אז מה  –אהרן' 

 קרה ???

יש  –למה הדבר דומה ? לאדם שהתפלל בבית כנסת של הקהילה שלו  משל
 ביום! לו מנין אחד

נכנס אחד הרבנים לעשות שם מגבית; המרא דאתרא עולה לבמה, מדבר 
בעשרה ₪  500בשבח הענין ומחייב את כל אחד מהמתפללים לתרום מכיסם 



 

ח 

עושים"; כל אחד נותן את מס' הויזה  –תשלומים; "אם המרא דאתרא אמר 
 שלו ומשלם.

גיע אחותו התחתנה והוא ולא ה–למחרת מגיע אחד שלא היה במגבית 
לתפילה; הוא מסתכל על פלאייר שמונח על השולחן ושואל את המתפללים: 

 "מה זה ???"

הרב חייב כל אחד לתרום  –"אוו, היה כאן אתמול הרב הזה... והרב הזה... 
 למטרה הזאת!"₪  500

 "אוו, ברוך ה' שלא הייתי!"

 –לעומת זאת, יש אנשים שהיו מצטערים על שלא היו ולא הצליחו לתרום 
הוא מבקש את הכתובת לתרומה, את  –חלשה דעתו!  –יך לא הייתי!!" "א

כאן זו נקודת המבחן, איפה אתה נמצא מבחינה  –הטלפון של המתרים וכו' 
 רוחנית!

"הביאו קרבנות  –חלשה דעתו  –אהרן הכהן לא היה בחנוכת הנשיאים 
 איך לא הייתי!!!" –לקב"ה 

; באים אותם אנשים נגרע למה{ט, ז} פרשת השבוע שלנו עוסקת גם בענין 
 ה' קרבן את הקריב לבלתי נגרע למהשהיו טמאים לנפש אדם, ואומרים: "

 "ישראל בניבתוך במעדו

 אמרו להם: "כן, אבל הייתם טמאים!"

 "אז מה אם היינו טמאים, בגלל זה נבטל את המצוה ???"

אם הבוס חילק מתנות לחג ואתה לא היית באותו זמן; אתה מגיע ביום 
למחרת ומבקש לקבל את המתנה: "שלום, אני לא הייתי אתמול... אפשר ש

 לקבל את המתנה לחג ?"

 אתה לא מקבל!" –"לא היית 

כאן האדם יילחם כדי  –אני רוצה את השי לחג!!!" –"אז מה אם לא הייתי 

 לא יילחם ?! ₪  14 –סרוויס מסין ב  –לקבל את המתנה! 

 נגרע" למה" –אדם באים אותם אנשים שהיו טמאים לנפש 

 "לא הייתם טהורים בזמן הקרבת הקרבן!"

 רוצים להקריב!" –"אז מה אם לא היינו טהורים 

יצאו י"ח כל הדעות; אכלו גם  –ישנם אנשים שאכלו גבינה בחג השבועות 

 יצאו י"ח החג!  –גם חמוץ וגם מתוק  –בלינצ'ס, גם עוגת גבינה 

הוא עונה לך: "מה זאת  –" אתה שואל אותו: "עם מה יצאת מהחג הזה?

 קלוריות!"  7000עם  –אומרת עם מה 

 בתוך הפרשה שלנו, מופיע ענין של 'נוני"ם הפוכים':

 איביך ויפצו ה' קומה משה ויאמר הארן בנסע {י, לה}ויהיאומרת התורה:  
 .ישראל אלפי רבבות ה' שובה יאמר ובנחה} לו{ מפניך: משנאיך וינסו

" ישנה ישראל אלפי רבבות", ואחרי המילים "הארן עבנס ויהילפני המילים "
כדי להפריד בין פורענות לפורענות; מצד אחד המתאוננים,  –נו"ן הפוכה 

 .ה' מהר {י, לג} ויסעוומצד שני 

 ,מהר סיני בשמחה כתינוק הבורח מבית הספר"...שנסעו  – רמב"ןכותב ה
 ..."ויסעו מהר ה'"אמרו שמא ירבה ויתן לנו מצות וזהו 

 אם היית מקבל עוד מתנות, גם היית בורח ???

המבחן האמיתי של כל אדם ואדם, אם הוא מוכן לקבל עליו עול תורה 
 אתה מוכן לקבל עליך עוד מצוות??? –ומצוות 

בשבילו זה  –זה סימן שהוא מרוצה  –מי שמוכן לקבל עליו עוד מצוות 
 מתנות!

לקחת מחג  נמצאים לאחר חג השבועות; שואל אותנו הקב"ה: "מה
 –הוספת עוד משנה אחת? הוספת עוד לימוד של הלכות ?  –השבועות 

אם הוספת משהו בעבודת ה', זה סימן שאתה מרוצה  –הוספת משהו ???" 
 בעשיית המצוות!

יש לך יותר משניות ? יותר הלכות ? יותר גמרא ? תשמור יותר טוב על 
 העיניים ?

 תראו את רות, כמה היא התאמצה !

 נעמי: "תחזרי לאבא שלך, תעשי חיים !" אמרה לה

 עמי עמך אלין תליני ובאשר אלך תלכי אשר אל כי"בשום פנים ואופן ... 
 "אלקי ואלקיך

 הכל היא מוכנה לעשות, רק כדי לדבוק בקב"ה !

מה אדם זוכה, לו ולמשפחתו כשהוא מראה לילדים כמה הוא תאו לקיים 
 מצוות !

 "אבא, לאן אתה הולך ???"

 מצוות !" "לקיים

 יש בן אדם , שהבנים שלו מברכים ברכת המזון במהירות. 

 "מוישל'ה , למה אתה לא מברך לאט ?!"

 האמא ישר אומרת: "תעזוב אותו, הוא דביל קטן ... אין לו עוד שכל ... " 

אומרים היום "צריך להתנהג איתם עם כפפות של משי" ... למחרת הוא 
ישר צועקת: "מויש'י מה אתה עושה,  קופץ על הספה עם בוץ וזפת, האמא

 הרסת את הספה !??!"

 אומר לה האבא: "תעזבי אותו, הוא דביל קטן ... תני לו במבה"

 כשזה מגיע לספה היא כמו נמר, אבל בברכת המזון "הוא קטן ודביל" 

 מה הילד קולט ? הילד רוצה לראות מה עושים ההורים שלו !

 ?!" "למה אין לי –"חלשה דעתו של אהרן" 

 מה יש, אז אין לך ?!

 אבל זה הרצון שלו לרוץ אחרי מצוות. 

באה פרשת בהעלותך, ומלמדת אותנו מי היו אנשי דור המדבר המרוממים! 
שעות ביממה כלפי קב"ה. אבל ניסו לטפס גבוה  24עיניהם היו נשואות  –

 ונענשו! –מידי 

לפחות  –אנחנו עדיין לא הגענו לפסגות האלה. אבל בואו ונטפס נמוך 
 שיהיה לנו משהו ביד! 

)ברוך שאמר(

 בדרך הדרוש  
 ן"ונו לפניה הפוכה ן"נו (י, לה) .הארון בנסע ויהי
. ל"ז רבותינו מזה דברו וכבר, ישראל אלפי לאחר הפוכה
) ב"ע סוף ו"קט דף( שבת' במס דאיתא, ד"לפע והנראה

 לה עשה זו פרשה, משה ויאמר הארון בנסע ויהי ר"ת
 מקומה זה שאין לומר ומלמטה להמלמע סימניות ה"הקב
 מכאן שתיעקר זו פרשה עתידה אומר ג"רשב ותניא', וכו

 בין להפסיק כדי כאן כתבה ולמה, במקומה ותכתב
 עתידה י"ופירש'. וכו שניה לפורענות ראשונהפורענות
 ולא בטלין הפורעניות כל שיהיו לעתיד, שתיעקר זו פרשה
 הקללות הנהו. ל"עכ בטל הרע ויצר לפורענות ידאגו

 כל גם] א"ס ח"כ דברים[ וכתיב, ח"צ הן תורה שבמשנה
 תקנו ה"דמשו המפרשים וכתבו', (ק הרי מכה וכל חלי
 הרמז שזהו ל"וי), מהן ולהנצל להגן יוםבכל ברכות מאה
 הזה שבזמן מחמת כי לומר', ק בגימטריא ן"נוני שנישבאו
רשהפנכתבהלכן, הפורעניותמןלדאוגישקללות' קשיש

 ראשונה פורענות בין להפסיק כדי במקומה שלא כאן זו
 להפוך ה"הקב עתיד כי לומר הפוכות והן. שניה לפורענות

 ותכתב מכאן זו פרשה תיעקר ואז, לברכות הקללות את
 בטל הרע יצר, הפורעניות מן עוד ידאגו לאכי במקומה
   :.בימינו במהרה לנו לטוב, מאתנו

 (אפריון)

 הכשית האשה אדות על במשה ואהרן מרים ותדבר
  (יב, א) לקח כשית אשה כי לקח אשר

 למה, שלח פ"בר כתב ל"ז י"דרש, בהקדם ל"נ עוד
 על שלקתה לפי, מרים לפרשת מרגלים פרשת נסמכה
 לקחו ולא ראו הללו ורשעים באחיה שדברה דיבה עסקי
 מהא) רוגל עין( יהודה אפיקי בספר והקשה. מוסר

 עון גדול כמה וראה בא] א"ע ו"ט ערכין' [בגמ דאמרינן
 על רק לעז הוציאו שלא המרגלים אלו ומה, הרע לשון
, להם עלתה כך יושביה אוכלת ארץ שאמרו ואבנים עצים

 מאין ז"ולפי. וכמה כמה אחת על חברו על דיבה המוציא
 חילוק יש הרי ממרים מוסר לקחת למרגלים להם היה
 ולכך האנושי המין מבחר משה על דיבה הוציאה היא, גדול

 ומוסר' ראי להם יהיה היאך עדיין אבל], לקתה) [נלקה(
 :ואבנים עצים על דיבה להוציא שלא

 יש הנה כי ל"זצ העללער ה"מהרצ הגאון ו"אמ' ותי
 אדם שבין עבירות כ"ג ויש, למקום אדם בין שהן עבירות
לושגורםלחבירואדםשביןעוןהואהרעלשוןועון, לחבירו

 הרע לשון עליו שדברו לו נודע כאשר ערמצט והוא רעה
, למקום אדם בין חטא גם זה בעון יש ואמנם, מום בו והטילו

 הוא הרי מום בו ומטיל חברו על ר"לה מספר שכשהאדם
 לך א"לרשב' אלי שאמר וכדרך, ש"השית מעשי בזה מגנה

' בגמ אמרו יפה ז"ולפי'), כ דף תענית( שעשני לאומן ואמור
 רקדבה הוציאו שלא, ממרגלים ר"לה ןעו גודל ללמוד דיש
 ביןחטא רק בזה ואין, כלל מרגישים שאינם ואבנים עצים על

, חברו על דיבה שמוציא למי ו"ק, להם עלתה מה למקום אדם
, לחברו אדם בין וגם למקום אדם בין, עונות שתי בזה שיש
. ר"לה עליו כשמדברים ומצטער מרגיש הוא האדם שהרי
 צער לו שיש דעלמא באנוש רק הוא זאת כל ואמנם

, לחברו אדם שבין חטא כ"ג הוי ולכן, ר"לה עליו כשמדברים
 הצטער ולא הרגיש ולא גדול עניו' שהי ה"ע רבינו משה אבל
 אדם בין חטא בזה' הי ולא, ר"לה עליו שדברו ממה כלל

 שאינם ואבנים עצים על ר"לה דברו כאילו רק, לחברו
 מוסר לקחת להמרגלים להם דהיה אמרו יפה ולכך, מרגישים
:ח"עכדפחממרים

 חטא גודל להורות באה הקדושה דהתורה ל"י ז"ולפי
', וגו מאוד עניו משה והאיש הענין באמצע כתבה ולכן, ר"לה
, לה עלתה וכך, כלל לחברו אדם בין חטא בזה' הי לא כ"וא
. ומצטער מרגיש שהוא אחר אדם על ר"לה שמדבר למי ו"ק

 רבינו לדעת בזה לכוון ה"בעז כיתישז ונראה ראיתי שוב
 לשונו ש"ע, צרעת טומאות' הל בסוף בזה ש"מ ל"ז ם"הרמב
   .הנחמד

 (אפריון)



 

  

 

 הִלְתׁשּוָב  ֶּדֶרה מֹוֶר  ֵאינֹור ַהֵּיֶצ 
 ״לַמֲאָמֵרי ֲחזַ  יַאְלֵפ , ַהֵּיֶצר ָהַרע -ץ הּוא ֵאינֹו ַעם ָהָאֶר 

 הֲעצּוָמ ת ּוְבִקיאּוה ְרָחבָ ה ְיִדיָע  לֹו ֵיׁש, ְלׁשֹונֹול ַע ם ְׁשגּוִרי
ְכַׁשל ָהָאָדם ר נִ ַּכֲאֶׁש , ְוָהְרָאָיה. ְּבִסְפֵרי ִיְרָאה ּומּוָסר

ּוְלַלְּמדֹו ַּכָּמה ָצִרי הּוא  לֹויֹוֵדַע הּוא ְלהֹוִכיַח ח״ו, ְּבֵחְטא 
ְוׁשֹוֵלף לֹו ַמֲאָמֵרי , ַלֲעֹמל ּוְלִהְתַיֵּגַע ְּכֵדי ְלַתֵּקן ֶאת ַהֵחְטא

ם ָקִׁשיה ְּתׁשּובָ י ִּתּקּונֵ ְוַכָּמה  ,ַעד ַּכָּמה ֶחְטאֹו ָחמּור״ל ֲחזַ 
 .אַהֵחְט ת ֶא ן ְלַתֵּק י ְּכֵד ת ַלֲעׂשֹוו ֶׁשָעָלי םּוָמִרי

ּוְלָהִביאֹו ִליֵדי ֵיאּוׁש ִלְׁשּבֹר ֶאת ָהָאָדם ? ּוַמה ַהַּמָּטָרה
ֶׁשְּיַאֵּבד ֶאת ָהָרצֹון י ְּכֵד ת ְוזֹא! ְוַעְצבּות ַרֲחָמָנא ִליְצָלן
ַלֲעׂשֹות ַמֲעִׂשים טֹוִבים
ָ

ם
י ּכִ , ְּתׁשּוָבהַע ִמִּתּקּוֵני ַה א ָּבאּו ִלְגֹר ִסְפֵרי ַהֲחִסידּות

ם ּוְפגַ א ֵחְט ל ַע  ָצִרי ְלִהְתַמְרֵמר ְוָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה ַוַּדאיּבְ 
. יְלַגְמֵר ם ְלָמְרֵק  ְוַלֲעסֹק ְּבִתּקּוֵני ְּתׁשּוָבה, ֵמעֹודֹו םֶׁשָּפגַ 

 .ֲאָבל ֵהם ִלְּמדּונּו ֶׁשָּצִרי ָלַדַעת ֵאי ּוָמַתי
ם ַעל ִקּדּוׁש ַהְלִוִּים ַלֲעבֹוַדת ָאנּו לֹוְמִדי ְּבָפָרָׁשֵתנּו

ַמְסִּביר ֶׁשָּכל ַהְּדָבִרים ֶׁשַּנֲעׂשּו ָּבֶהם ֵהם ״י ִׁש ְוַר . ַהּקֶֹדׁש
ַמּדּוַע ִנְצַטּוּו , ֵאָלהְּׁש ְוִנְׁשֶאֶלת ַה . ִּתּקּוִנים ַעל ֵחְטא ָהֵעֶגל

ט ֵׁשבֶ י ֲהֵר ? לי ִיְׂשָרֵא ְוא ְּבנֵ  ַעל ִּתּקּוִנים ֵאּלּוַהְלִוִּים  ַּדְוָקא
י ֶׁשְּבנֵ ה ָהיָ ר ִמְסַּתּבֵ ר ְויֹוֵת א, ַהֵחְט ל ִּבְכלַ  ָהיּוא י ֵלוִ 

 .םַהִּתּקּוִנית ֶא  ֵיָעׂשּול ִיְׂשָרֵא 
ּום ָּכ א ּׁשֶׁשַּדְוָקא ִמ ׳ מּוֵאלְּׁש ִמ  םֵּׁש ׳ֶאָּלא ְמָפֵרׁש ַה 

ים בּוִרים ּוְרצּוצִ ִּכי ֵהם ָהיּו ְׁש , ִנְצַטּוּו ָּבזֹאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ְוַעְכָׁשו ֵאין ָהֵעת ְוַהְּזַמן ַלֲעֹסק , ֵמַהֵחְטא ֶהָחמּור

, י ְלִהְתַעֵּסק ְּבטֹוב ְוַלְחׁשֹב טֹובָּכֵעת ָצִר , םְּבִתּקּוִני
״ת, ִלְראֹות ֵאי ַמְמִׁשיִכים ִמָּכאן ָהְלָאה ַּבֲעבֹוַדת ַהֵׁשי

 .ּבֹר ֶאת רּוָחםֵמר ִמָּכל ָּדָבר ֶהָעלּול ִלְׁש ָּׁש ּוְלִה 
ֵאין ֵּכן ַהְלִוִּים ֶׁשֹּלא ָהיּו ֻׁשָּתִפים ְּבאֹותֹו ַהֵחְטא ֶּׁש ַמה 

ֵהם ֵאּלּו ֶׁשְּיכֹוִלים ַלֲעסֹק , ֲעֵליֶהם ַנְפָׁשם ֲעגּוָמהְוֵאין 
ַּכָּפָרהם ְּבִתּקּוֵני .ְוִעְנָיֵני

 השליו
עמהם  כשהאספסוף התאוו תאוה, ובני ישראל בכו

עוף את ה'  יאמרו "מי יאכילנו בשר", שלח להםו
 .ו'ׂשְלָ 'ה

 כמה ענינים על השליו.

 גופו
עוף ממשפחת התרנגולים, וקטן מעט  השליו הוא

 מתרנגול, ושמן מאוד, וטעמו טוב מאד לאכילה.
כתוב, שמניחין אותו בתנור,  )(יומא עה, ב בגמרא

 ומרוב שומנו הוא מתנפח מאוד עד שהוא ממלא את
כל התנור, ואחר כך מניחין אותה על גבי שלש עשרה 

ל גבי זו, ולחמים אלו אי ככרות לחם המנוחות זו ע
השומן שנספג בהם, ורק את הככר  אפשר לאוכלם מרוב

האחרונה אפשר לאכול, אבל רק על ידי שמערבין 
 ם דברים אחרים.אותה ע

 מצוי לאמוראים
אים שלרב יהודה היו ממצי )(שם הגמראמספרת עוד 

היו מצוי . ולרב חסדא היין ן חביותשליו מן השמים בי
 העצים. אוצרב

תלמידו וחתנו של רב חסדא, היה מזדמן  -גם לרבא 
 םיוהשליו בשדה, והאריס שלו היה מביא לו כל יום. 

הביא, תמה רבא מדוע לא הביא, ועלה לגג חד לא א
שמעתי ותרגז " שקורא את הפסוק, שמע ילד ביתו
יש איזה שמועה קשה, ובגלל זה מכך שהבין ". בטני

האוכל, דהיינו שלא יהיה 'תרגז בטני' יהיה חסר לו מן 
לו יותר שליו. ומכך הבין שנפטר רב חסדא, ועד עכשיו 
היה השליו מזומן לו בזכות רבו רב חסדא, ומהיום לא 

 יהיה לו.

 נדידה
השליו אינו נמצא במקום אחד, אלא הוא נודד בין 

ות חמים, בדרך כלל הוא מגיע הארצות ומחפש מקומ
מן שהיו ישראל בז .לאיזור מדבר סיני בתחילת החורף

 .)1במדבר היה חידוש שהם הגיעו בחודש אייר
 

השליו התחיל לירד בכ"ג אייר, וירד חודש ימים עד כ"ב סיון  )1
.(על פי הגמרא בתענית כט, א ורש"י שם)

  •    



 

 

'אבן של שלש מעלות  :בגמרא .רֹתְּבַהֲעְת ֶאת ַהּנֵ 
היתה לפני המנורה שעליה הכהן עומד'. שהכהן היה 

בני -משפיע השפעות טובות לישראל בשלשה דברים 
 )עטרת ישועה( .חיי מזוני

 
ברש"י: 'נושאי הדברים . ְוָנְסעּו ַהְּקָהִתים נְֹׂשֵאי ַהִּמְקָּדׁש

שהם  רמז לצדיקים,  -המקודשים'. 
הדבורים  -מעלים ומנשאים 'הדברים המקודשים' 

מות התפלות של בני ישראל שלא היו בשל -הקדושים 
 )תפארת שלמה(  הראויה.

 
אימתי יכול אדם  ָהָיה. א ּוַבֶּדֶר ָטהֹור הּוא ֲאֶׁשר ְוָהִאיׁש

כשאינו  -כדבעי, כשלהיות קדוש ו
 (אמרי דעת) .בדרכים וברחובותמסתובב 

 
נקראת החכמה  .ַוִּיְקָרא ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא ִקְברֹות ַהַּתֲאָוה

ממילא  ת התורה, שהדבוק בחכמ
 (בעל שם טוב) בטלים ממנו כל התאוות.נקברים ו

נה יפַ הלכות איסורי ביאה: " בסוףוכמו שכתב הרמב"ם [
שאין  ,תורה וירחיב דעתו בחכמהעצמו ומחשבתו לדברי 

 ]".ת מתגברת אלא בלב פנוי מן החכמההתאוומחשבת 

 
ן לא נענש, שזכות לימוד התורה אהראך  ְמצָֹרַעת. ְוִהֵּנה

כן הגינה עליו, מה שאין  -‘ שהיא 'מרפא לשון עץ חיים
 (החתם סופר) במרים שאינה מצווה על תלמוד תורה.

 ני שמים לא יהיה עניוניבע
ֵני  ר ַעל ּפְ ה ָעָנו ְמֹאד ִמּכֹל ָהָאָדם ֲאׁשֶ ְוָהִאיׁש ֹמׁשֶ

ַתב  .ָהֲאָדָמה ֵני "ָצִריְך ְלָהִבין ַמּדּוַע ּכָ ר ַעל ּפְ ֲאׁשֶ
ֵני " ָהֲאָדָמה ים ִנְמָצִאים ַעל ּפְ ָהֲאָנׁשִ ׁשּוט הּוא ׁשֶ ֲהלֹא ּפָ
ָעה . ָהֲאָדָמה ׁשָ ּבְ א ָמִצינּו ׁשֶ רֹום ֶאּלָ ה ַלּמָ ָעָלה ֹמׁשֶ ׁשֶ

ל ֶאת ַהּתֹוָרהְלקַ  ְלָאִכים ֶנְגּדֹו , ּבֵ ָמה ֱאנֹוׁש "ָטֲענּו ַהּמַ
ֶרּנוּ  י ִתְזּכְ ָמִים" "ּכִ ָ ָנה הֹוְדָך ַעל ַהׁשּ ה ָלַבׁש עֹוז ", ּתְ ּוֹמׁשֶ

ם ְוַלֲענֹות ָלֶהם ַח ִעּמָ ם ְלִמְצַריִ י ְוכִ : ְוֹתֶקף ְלִהְתַוּכֵ
ָלל ֵאיָנּה  ',ְוכוּ ם ָלכֶ  ֵישׁ ם ָואֵ ב אָ י ְוכִ ם, ְיַרְדּתֶ  ְוַהּתֹוָרה ּכְ

ל אֹוָתהּ  ָרֵאל ְיכֹוִלים ְלַקּבֵ ֵני ִיׂשְ . ַמְתִאיָמה ָלֶהם ְוַרק ּבְ
ה ָהָיה ָעָניו ַרק  ׁשֶ ּמֹ ה ַהּתֹוָרה ׁשֶ יׁשָ ֵני "ָלֵכן ִהְדּגִ ַעל ּפְ

מַ ", ָהֲאָדָמה ָ ׁשּ ֲעָנָוהֲאָבל ּבַ ֵדנּו ּוְלַלּמְ . ִים לֹא ִהְתַנֵהג ּבַ
ֲעָנָוהבָּ  ִעְנְיֵני ַאְרִציּּות ֵיׁש ְלִהְתַנֵהג ּבַ ָאֵכן ּבְ ֲאָבל , א ׁשֶ

ׁש  יַח ֶאת ַעְנְוָתנּותֹו ְוִיְלּבַ ְלַהּנִ ַמִים ָצִריְך ָאָדם ִעְנָיֵני ׁשָ ּבְ
ְבִחיַנת  ה ּבִ ָ ְקֻדׁשּ ַעזּּות ּדִ ּה ִלּבֹו ַויִּ "עֹוז ּוְגבּוָרה ּבְ ְגּבַ

ַדְרֵכי   )שרגא יאיר מביאלבערזיגלהרה"ק רבי  ת(ארֹן עֻד  ה'".ּבְ

ךָ ' ּל¿ ∆ ָל  ׁ̆ „ו… ¿‚ּ '‰ ָּ̇ ‡ַ ∆ יַע ‰ ׁ̆ ƒּפ ¿ ׁ̆  ַמ
ּיּו˙ ƒרּוָחנ  ּב¿

ַהֲעלְֹתָך ֶאת ַהּנֵרֹת 'ָלָּמה ִנְסְמָכה "י: ְּבַרִׁש .ּבְ
ְלִפי , ָּפָרַׁשת ַהְּמנֹוָרה ְלָפָרַׁשת ַהְּנִׂשיִאים

ה ָאז ַּדְעּתֹו ֲחנַֻּכת ַהְּנִׂשיִאים ָחְלׁשָ ֶׁשְּכֶׁשָרָאה ַאֲהֹרן 
א ָהָיה ִעָּמֶהם ַּבֲחנֻ  ַחֶּיי "ה ָאַמר לֹו ַהָּקּבָ , ָּכהֶׁש

ֶׁשְּל ְּגדֹוָלה ִמֶּׁשָּלֶהם ֶׁשַאָּתה ַמְדִליק ּוֵמיִטיב ֶאת 
ְוֵיׁש ְלַדְקֵּדק ַמּדּוַע ִנֲחמֹו ַּדְוָקא ְּבַמֲעֵׂשה '. ַהֵּנרֹות

א ִּבְׁשָאר ַהָּקְרָּבנֹות ַהְּמנֹוָרה ְוֵיׁש  .בַמְקִרי הֶׁשָהיָ  ְו
ַהַּגְׁשִמי  -ע ָּבעֹוָלם ְּדָידּוַע ֶׁשָּכל ַהֶּׁשפַ , ְלָבֵאר

. ְוָהרּוָחִני ָהָיה ָּבא ַעל ְיֵדי ָהֲעבֹוָדה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש
ְּכמֹו , ְוִהֵּנה ַהְּמנֹוָרה רֹוֶמֶזת ְלָחְכַמת ַהּתֹוָרה

ְוִסיָמָנ , 'ָהרֹוֶצה ְלַהְחִּכים ַיְדִרים"ל: ֲחזַ ֶׁשָאְמרּו 
ן ַהֹּכהֵ ַאֲהֹרן ה ֶׁשָהיָ ע ַהֶּׁשפַ ְוִהֵּנה ', ְמנֹוָרה ַּבָּדרֹום

ָהָיה  ,ַהְדָלַקת ַהְּמנֹוָרהּבְ  ל ִיְׂשָרֵאלְּכלַ ַעל ַמְמִׁשי 
ַחֶּיי "ה 'ָלֵכן ָאַמר לֹו ַהָּקּבָ , ֶׁשַפע ְוַחִּיים רּוָחִנִּיים

ַחִּיים  -ַהַחִּיים ֶׁשַאָּתה ַמְמִׁשי ָלֶהם ' ֶׁשּלְ 
ֶׁשֵהם ַעל ְיֵדי  'ְּגדֹוָלה ִמֶּׁשָּלֶהם, 'רּוָחִנִּיים
 .ת ִהְמִׁשיכּו ַרק ֶׁשַפע ַּגְׁשִמיַהָּקְרָּבנוֹ 

ְלֵצאָתם ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ְבִמְדַּבר ִסיַני 
למה לא פתח  ברש"י: .חֶֹדׁש ָהִראׁשֹוןץ ִמְצַרִים ַּב ֵמֶאֶר 

 ארבעיםבזו מפני שהוא גנותן של ישראל שכל 
שהיו במדבר לא הקריבו אלא פסח זה  השנ

 םחייבי ואם הי ה נפשךדממהוא, ותמוה  .בלבד
למה לא הקריבו, ואם היו פטורין מה זה גנותן. 

זבחים ב פותתוסעל פי מה שכתבו הליישב ויש 
דלאו משום שחיטה כשירה בזר שם הטעש

לפי ו. שייך גם בחוליןשחיטה  שהריא, יעבודה ה
(שהרגו דבשר נחירה לשיטת רבי עקיבא דסבר  ,זה

רק שחיטה אם כן היה  ,במדברהותר  בלא שחיטה)
פסולה. והנה היתה שחיטה בזר הבקרבנות, 

שלוחי דידן או אם הכהנים לן  אבנדרים אבעי



 

 

,הםדשלוחי דרחמנא ינןופשט,שלוחי דרחמנא
אי אפשר לעשות שליחות על דבר שהשלח כי 

ולפי זה בשחיטה הכשרה בזר . אינו יכול לעשות
והנה  דן.הכהנים יכולים להיות גם כן שלוחי די

בריש האיש מקדש בעי למילף שליחות בקדשים 
, וכי כל ו'גו "כל קהלאותו ושחטו " תיבמפסח דכ

ם הקהל שוחט, אלא מכאן דשלוחו של אד
 ,מבואר דבפסח בעינן דוקא שלוחי דידן ,כמותו

לא  ,פסולההיתה שחיטה בזר שבמדבר ם כן וא
דאי אפשר לעשות אפשר להקריב הפסח היה 

 . )י הדיבורחוץ מפסח זה שהיה על פלא הקריבו  (לכןשליח, 
האיש  בפרקהיינו דהנה  ,והא דקחשיב לה גנות

דוחה הגמרא לימוד דין שליחות מקרבן מקדש 
וכל בני החבורה הואיל , דשאני קרבן פסח

אפשר דאפילו במקום שאי  שותפים בו, מבואר
אמרינן מיגו  , אבל אם הוא שותף לעשות שליח
 וזהאם כן  .יד גם לאחריניעב הדעביד לנפשי

 תהישראל את העגל היעשו דאי לא  ,הגנות
אפשר  העבודה בבכורים ועל כל פסח ופסח הי

יכול שותפות לו שיש וכיון  ,למנות בכור אחד
אבל כיון שחטאו ישראל בעגל להיות שליח, 

 -כהנים אלא שלשה  וונדחו הבכורים ולא הי
עבור היו יכולין לשחוט  אהרן ובניו ממילא לא

 .כל ישראל
 )הגה"ק ר' יצחק מאיר מגור החידושי הרי״ם( 

שהיו : 'ברש"י .ֶאְלָּדד ּוֵמיָדד ִמְתַנְּבִאים ַּבַּמֲחֶנה
ת ויהושע מכניס את ישראל מתנבאים משה מ

כי "כי גבי משה כתיב  ,. לבאר על דרך רמז'לארץ
 'ממים'. והנה אם היה נכתב "מן המים משיתיהו

ת מ'שה מ' ממיםםהראשי תיבות של  המשיתיהו הי
של והה"א  ןשל מכניס. אך עתה הנו"ן מ'הושע י'
. וזה שאמר , ואין הראשי תבותמפסיקיםמים ה
שהיו מוחים ר ", כלומנה־מתנבאים במח"

יש והשתא , "של "מן המיםנ"ה ומוחקים אותיות 
 .משה מת יהושע מכניסשל הראשי תיבות 

 )להגה"ק הרבי ר' העשיל מקראקא התורה(חנוכת  

 גו'ֲהא ַּגם ָּבנּו ִדֵּבר ו 'הַוֹּיאְמרּו ֲהַרק ַא ְּבמֶֹׁשה ִּדֶּבר 
ענין מה צריך להבין  ד.ְוָהִאיׁש מֶֹׁשה ָעָנו ְמֹא

הקב"ה  הנהד. ויש לומר ענותנותו של משה לכאן
אמר משה רבנו, והסביר להם ההבדל ביניהם ל

, "לא כן משה עבדי וגו' פה אל פה אדבר בו"להם 
לכן הוא היה צריך אמנם לפרוש מן האשה. ולפי 

ת היתה למשה למה זה יוקשה אם סיבה אמיתי
פרש, מדוע לא בא משה לקיים "והייתם נקיים 

אלא שאם  .יומעל ד" ולהוריד החשמה' ומישראל
נה להם היה צריך לומר שנביאותו משה היה עו

בענוותנותו לא רצה לומר והוא  גדולה משלהם,
"הרק אך שאמרו לכן אמר את דבריהם  .זאת

, ואם תאמר למה לא במשה דבר וגו' גם בנו דבר"
ה לכן צריך אל פ האני מדבר פהתנצל משה ואמר 

 "דיש משה עניו מאאני לפרוש, לכן אמר "והא
, ולכן היה לספר מעלתו על שאר נביאיםולא רצה 

הקב"ה להסביר להם זאת כי צדק משה במה 
 )לרבנו משה אלשיך(תורת משה  שעשה.

עניים ה לדון בדבר  פעם ישבו אסיפה בעיר סלאנים
אשר אין ידם משגת לקנות מעט בשר לכבוד שבת 

לאחר לסייע להם, ניתן עצות כיצד  ולטכסקודש, 
לכאן ולכאן הגיעו לכלל  םנשאו ונתנו בכל הצדדיש

הגאון אב"ד העיר 'החלטה' ל...כנס אסיפה נוספת. 
חרה לו על כך שפרנסי העיר היטב רבי אייזל חריף 

, יוצאים מדושני העונג ואינם יודעים מחסור
, נוספת מהאסיפה בלי להשיג דבר חוץ מאסיפה

אלו בעלי  ,ְוָהאַסְפֻסף ֲאֶׁשר ְּבִקְרּבֹו נענה ואמר
האסיפות המתכנסים מפעם בפעם בלי תוצאות, 

לא חסר להם כלום מתאוות  ִהְתַאּוּו ַתֲאָוההם 
 הענייםַוָּיֻׁשבּו ַוִּיְבּכּו ַּגם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל לבם, אבל 

 ...ֲאִכֵלנּו ָּבָׂשרַוּיֹאְמרּו ִמי יַ  שבים ובוכים

 מ

(נפטר ט"ז סיון מווארקי ם מענדל רבי מנחה"ק רה

על הפסוק תמיד התורה היה אומר זי"ע  תרכ"ח)
, מכפרי אחד הששמע "הצאן ובקר ישחט להם" וגו'

. וכה אמר: לישראלויש בקשה להשפיע רוב שפע 
ֲהצֹאן ּוָבָקר משה רבנו בקש מהקב"ה (בניחותא) 

 אם הם רוצים לשחוט צאן ובקרֵחט ָלֶהם ׁ ָּש יִ 
תמציא להם שיהיה להם די צרכם, וכן  ּוָמָצא ָלֶהם

, ִאם ֶאת ָּכל ְּדֵגי ַהָּים ֵיָאֵסף ָלֶהם ּוָמָצא ָלֶהם
לתת להם בשר מ ֲהַיד ה' ִּתְקָצר השיב לו השי"ת

 , בודאי אמציא להם מה שהם צריכים.ודגים
 (שיח שרפי קודש) 



 

 

ג{ טֹוב ִלי תֹוַרת ִּפי{ 
 ָׁשָנה ַעל ַאֲהַבת ּתֹוָרה  115-ּכְ ִמִּלְפֵני  ִסּפּור

, ְלֵביתֹו לֵזייְד י ָמְרְּדכַ י ַרִּב ב ְּכׁשּום ַהָּצֳהַריִ ת ִּבְׁשעֹו1
ת ֶא  ןְלָהִביה ְיכֹולָ י ֵאיֶנּנִ ': הְוָאְמָר  זּוָגתֹוה ִהְתאֹוְננָ 

ם ְּבחּוִטיע ֻמְׁשָק  ְסֵּפנּוּכַ ל ּכָ ט ִּכְמַע י ֲהֵר , ְב ֵסרּור ֵּפֶׁש 
ר ְוגֹוֵמ  םְרָגִעיה ְלַכָּמ א ַהְּגָמָר ת ֶא  סֹוֵגר ָהִייָת ם ִא . ּלּוֵא 
א ּוִמֵּמילָ , ַּכְסֵּפנּות ֶא ם ַמְחִזיִרי ָהִיינּוי ֲהֵר ה, ָהִעְסָק ת ֶא 

י ָהִייִת א ל ּוְכלָ ה, ַּבּתֹוָר ר יֹוֵת ק ַלֲעסֹ ָהִייָת ל ָיכֹו
ק, ָּדחּו ַמָּצֵבנּור ִנְׁשַא ה ַעָּת ם. יֹוי ִמָּיִד  ְלֶעְזָרְתת ִנְזֶקֶק 

ת ְּבַפְרָנַס ר ַלֲעזֹי ְּכֵד  ִמִּלּמּוְדל ְלַבֵּט  ָצִרי הַאָּת ב ְוׁשּו
 '.תַהַּביִ 
 –ל ֵזייְד י ָמְרְּדכַ י ַרִּב ה ָענָ  – 'קֹוֵד צ ֶׁשָּלן ַהֶחְׁשּבֹו'

י ַהְבלֵ י ְּכַלֵּפ ת ְּכֵמ ב ָחׁשּוי ֲאנִ ה ּתֹוָר ד לֹוֵמ י ְּכֶׁשֲאנִ ל ֲאָב '
 '...תֶחְׁשּבֹונֹום עֹוִׂשיא ת ֵמ ם ִע וְ ם, ָהעֹולָ 
 םְמַדְּבִרים ֵה ד עֹו

ָהַעְרִבי ר ַהּסֹוֵח ְוִהֵּנה 
ִמְתַדֵּפק ׁשּוב ַעל 

ֵּביָתם ֶׁשל ת ֶּדלֶ 
. ִמְׁשַּפַחת ָלאְדִמיר

י ּכִ ר ְמַסֵּפ א ְוהּו
ָעַזב ֶאת ְצַפת ְּכֶׁשַא ,

ְוִהֵּנה סּוַפת חֹול 
ה ִהְתָקְרָב ְוָאָבק 

חֹול ָחַסם ַה , םֲאֵליֶה 
ֶאת ְׂשֵדה ָהְרִאָּיה ְוַאף 

ַּגם , ָלֵעיַנִים ִנְכַנס
ַהָּגָמל ָהַפ ִלְהיֹות 
ַעְצָּבִני ּוֵמֵאן 
 ְלַהְמִׁשי ְּבִהּלּוכֹו

ה ָהיָ ה ְּבֵריָר ת ּוְבֵלי
ל ַע ב ָלׁשּו ָצִרי

 . וִעְּקבֹוָתי

                                                      
י ֲאִב י ּכִ י ָמָצאִת ה ַעָּת ה זֶ  ר:ָלאְדִמית ִמְׁשַּפַח ן ְּבִעְניַ ה ֶהָעָר  1

 יָמְרְּדכַ י ַרִּב ן ַהָּגאֹון ֲחַת י ֵׁשנִ ג ְּבִזּוּוה ָהיָ , הַאְריֵ י ְצבִ י ַרִּב ה ַהִּמְׁשָּפָח 
ת ַחּוַ 'ַה ן ַהָּגאֹול ֶׁש  ְּבנֹו, ַקאִליׁש ד"ֲאַּב ם ֶּבְרּבֹוילֹוְר  ֵליּבּוׁש היֵ ַאְר 
 ְוִאּתֹול, ִיְׂשָרֵא ץ ְלֶאֶר ה ָעלָ ה זֶ  ֵליּבּוׁשי ָמְרְּדכַ י ַרִּב א. ִמִּליָס ת' ַּדַע 

ה ִיְהיֶ ת ְוֵע . [ויתילדו)ר' נפתלי וקשטיין, ( "לַהּנַ  ֲחָתנֹוה ָעלָ  ִעּמֹו
 הַהְמֹפָאָר ם לֹוְרֶּבְרּבֹוית ְׁשַּפַח ִמ ת אֹודֹול ַע ם ּגַ  ְלַהֲאִריאי"ה 

 ת].ְצפַ ת ֶא ה ֵּפֲאָר ֶׁש 

. הֶאת ָהִעְסָק  ַעד ְמֵהָרהְוָסְגרּו ֵּביֵניֶהם  ִנְּגׁשּוִמַּיד 
ְוִאּלּו ַרִּבי , חּוֵטי ַהָּזָהב ֻּכָּלם ָעְברּו ִלְרׁשּותֹו ֶׁשל ָהַעְרִבי

 .ָעָתק ִּבְמֻזָּמן ֶאת ַהַּתְׁשלּום הֹוןִקֵּבל ל ֵזייְד ָמְרְּדַכי 
ֲעִׁשירּות , לֵזייְד ִמִּני ָאז ִהְתַעֵּׁשר ַרִּבי ָמְרְּדַכי 

 .ֶׁשַּמְמִׁשיָכה ְלדֹוֵרי ּדֹורֹות
ס ַּפְרֵּד ל ֵזייְד י ָמְרְּדכַ י ַרִּב ע ָנַט "ז תרסת ִּבְׁשנַ 
 ,ָעְׁשרֹול ַע ר עֶֹׁש ף ְוהֹוִסיק ִהְתַעֵּס ם ּוָבֶה ם, ֶאְתרֹוִגי
י ֶאְתרֹוגֵ ם ֵה ם, ַּפְרֵדִסיד עֹוו ּוָבָניא הּו ָנְטעּו ָּכְוַאַחר 

 .םַהְּידּוִעיר ָלאְדִמי
ה מֶֹׁש י ְוַרִּב ל) ֶּבעְר (ר' ב ּדֹוב ְזֵא י ַרִּב ם ָהַאִחיו ָּבָני

(בשנת  תִּבְצַפ ת ְלַמּצֹוה ַמֲאֶפ ת ֵּבי ָּפְתחּור ָלאְדִמי
ה' ְיהּוָד ת ַמּצֹו'לְ  ְׁשמֹות ֶא  ָהַפם ָׁשִניר ֶׁשְּלַאַח , תרפ"א)

 .2םִּבירּוָׁשַליִ ה ַהּזֶ  םַהּיֹוד ַע ם ַהַּקּיָ 
ת זֹאם ִע ם, ֻמְפָלִגים ִריַוֲעִׁשים סֹוֲחִרים ֱהיֹוָת  ףַא  לַע 

 י ְיֵמ ל ּכָ ה ַּבּתֹוָר ם עֹוְסִקי ְוָהיּום ֵמֶה ה ּתֹוָר ק ָּפַס א
 .3םַחֵּייֶה 
 

ָעְבָרה ַּגם  םִלירּוָׁשַליִ ְלַאַחר ֶׁשָעְקָרה ִמְׁשַּפַחת ָלאְדִמיר  2
' ַנֲחַלת ַנְפָּתִלי'ִנַּתן ִליִׁשיַבת  ּוִבְנַין ַהַּמֲאִפָּיה, ַהַּמֲאִפָּיה ִלירּוָׁשַלִים

ֶׁשְּלַיד ֵּבית  "א,ְׁשִליָט ן ֵפיְבְלזֹור ֲאִביְגדֹול ְׁשמּוֵא י ַרִּב ל הרה"ג ֶׁש 
 .ָהַאְׁשְּכַנִּזי"י ְּכֶנֶסת ָהֲאִר 

כששכב רבי מרדכי זיידל על ערש דוי (לאחר האסון במירון  3
כנזכר) ביקש מהרב הצדיק רבי מענדל דעזשער שיהיה 

תחת אפוטרופוס לגדולו הטוב של בנו רבי זאב דוב, ואכן 
 בתורה ועבודה.חסותו גדל ונתעלה 

 il.comalyayin.tsfas@gma  לתגובות והערות ולקבלת הגליון בדוא"ל אפשר לפנות לכתובת

 אריזה של מצות האחים דוב ומשה לאדמיר צפת
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  נפלאיםים ליקוט
 בהעלותךפרשת 

 
את  בהעלותךדבר אל אהרן ואמרת אליו "

 " (ח, ב)הנרות
לפי שכשראה ? "למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים

אהרון חנוכת הנשיאים חלשה דעתו שלא היה עמם בחנוכת 
המזבח, אמר לו הקב"ה, חייך! שלך גדולה משלהם שאתה 

 מדליק ומיטיב את הנרות". (רש"י). 
הנרות גדול יותר את ק ומיטיב ימדוע הפיצוי של מדללכאורה, 

 ממעלת הקרבת קרבנות הנשיאים? 
: "בן זומא הש בלשון הזשיש מדר מובאבהקדמה ל"עין יעקב" 

 עוהוא "שמאומר, מצינו פסוק הכולל את כל התורה כולה 
ישראל ה' אלוקינו ה' אחד". בן ננס אומר מצינו פסוק הכולל את 
כל התורה והוא "ואהבת לרעך כמוך". שמעון בן פזי אומר מצינו 

הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש  תוהוא "אפסוק כולל יותר 
 רבים". ונקבעה הלכה כבן פזי. השני תעשה בין הע

תיבות עולם), בשלמא הפסוק "שמע ישראל" נשואל המהר"ל (
כולל את כל התורה שהרי אמונה ואהבת ה' הם מיסודות התורה 
והמצוות. בשלמא מצוות ואהבת לרעך כמוך כבר אמר רבי 
עקיבא שזה כלל גדול בתורה כי הקב"ה נקרא "רעהו" (כאמור 

א יעשה מה ששנאוי לה'. אבל איזה כלל במס' שבת ל"א) ואדם ל
גדול הכולל את כל התורה יש במה שנא' בקרבן התמיד "את 

 ?..."הכבש האחד תעשה בבוקר
התשובה היא, שקרבן תמיד מרמז על ענין הקביעות שקרב בכל 

 (אין תשלומין!) .יום ואם עבר זמנו בטל קרבנו
ת, כך גם האדם צריך לקבל על עצמו את עול התורה בקביעו

כשור לעול וכחמור למשא. ולא יתפתה לעזוב את קביעות עתו 
לתורה אף בעד אלפי זהב וכסף כי כל חפציה לא ישוו בה. ככל 

- שפעולת הנשיאים הייתה גדולה ונשגבה, היא הייתה חד
פעמית. ואילו הדלקת הנרות הייתה פעולה עקבית ויומיומית 

 ולכן זהו פיצוי גדול מחנוכת הנשיאים. 
 

ת אל מול פני המנורה ותך את הנרו"בהעל
 יאירו שבעת הנרות" (ח, ב)

לכל האותיות יש, כידוע, חלק נסתר. אנו לא הוגים את האותיות 
בשלמותן, לא בדבור ולא בכתיבה. כך, לדוגמא, האות למ"ד 

אלו הן –לוי ישבה, אולם יש לה מ’ הלמדברת ונכתבת רק עם 
 וכך כל האותיות. ’. וד’ האותיות מ

לוי האותיות יואומר רבנו יוסף חיים מבגדד ה"בן איש חי", כי מ
 של המלה "מנורה" שוות למלה "זית". כיצד? 

 הושושל האות נו"ן  לויהימ. בגימטריא ארבעים האות מ"ם לויימ
לוי של האות ילשש. המ עולה' לויה של האות וישים ושש. מיחמ

לוי האות ה"ה בגימטריא יומ ,לשלש מאות ועשר הושורי"ש 
חמש. סך כל 

לויים של אותיות יהמ
המלה "מנורה" 
עולים לארבע מאות 

 ןכמנייושבע עשרה 
 "זית" בגימטריא. 

סבר היטב הפסוק "אל מול פני המנורה יאירו שבעת וולפי זה י
האותיות שבפנים המנורה, כלומר ינו יהנרות". "פני המנורה" ה

בגימטריא למלה  השוולוי של האותיות "מנורה", שהוא יהמ
"זית", על ידו "יאירו שבעת הנרות", שמצות הדלקת נרות 

 המנורה בשמן זית.
 

 "ויעש כן אהרון" (ח, ג)
 ."להגיד שבחו של אהרן שלא שינה"

היה אומר: מה גדולה היא שלא  ארבי שמחה בונים מפשיסח
ה? הרי גם יהודי פשוט לא היה מעז פנים לשנות ממצווה שינ

 שציווה ה'? 
אלא, שבחו של אהרן שלא שינה את עצמו, ונשאר אוהב את 
הבריות כמקודם; רודף שלום ומשכין שלום, בין איש לאשתו ובין 

הגדולה לא הביאה אותו לשנות את  –אדם לחברו. "שלא שינה" 
 . ותוענוותנוהליכותיו, מידותיו הטובות 

 

"ויעש כן אהרן אל מול פני המנורה העלה 
 נרותיה כאשר צוה ה' את משה" (ח, ג)

 פירש רש"י: "ויעש כן אהרן" להגיד שבחו של אהרן שלא שינה"
לכאורה תמוה, מה השבח הגדול על אהרן שלא שינה? איזו סיבה 

 היה לו לשנות ממה שצווה?!
וא בעצמו ביאר הרמב"ן: השבח של אהרן שלא שינה, היינו שה

הדליק את המנורה כל ימי חייו, אע"פ שמצוות הדלקה הייתה 
כשרה בבניו כפי שנאמר "יערוך אותו אהרן ובניו" אבל אהרן היה 

 מזדרז במצווה הגדולה הזאת הרומזת לדבר עליון וסוד נשגב. 
ה"שפת אמת" ביאר באופן נוסף: טבע האדם כשמתחיל לעשות 

תו בחשק וברצון נפלא, דבר חדש מתעורר ומתלהב ועושה או
אולם כשמתרגל, ההתלהבות דועכת ועושה את אותו דבר 

 .בעצלתיים
לא כן היה אהרן הכהן, אלא "ויעש כן אהרן מלמד שלא שינה" 
כל ימי חייו עשה את ההדלקה באותו אופן שעשה ביום הראשון 

 בשמחה ובהתלהבות עצומה, ולא נעשתה עליו לטורח. 
 

 הב" (ח, ד)"וזה מעשה המנורה מקשה ז
מדוע הוזקקה ’, בנין אריאל'תמה רבי שאול מאמסטרדם בספרו 

עשויה  ההייתהתורה להזכיר לנו כאן את העובדה שהמנורה 
הרי מקומם של הדברים הוא בפרשת תרומה, שם ’, מקשה זהב'

כותבת התורה את אופן עשיית כלי המשכן ובכללם מנורת 
 הזהב?

מביא רש"י את דברי חז"ל שלמדו מהמלה ’ , בפסוק באלא
לפני המנורה שעליה הכהן עומד  ההייתשמעלה '’ בהעלותך'

 ההייתלפי זה מובן מדוע הזכירה התורה כאן שהמנורה ’. ומיטיב
עשויה מקשה זהב, 

כן היה  אשאילול
מקום לתמוה מדוע 
הוזקק משה לעשות 
מדרגות בכדי שיוכל 
אהרן להיטיב את 

 י"נ לע
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

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

 
הנרות, הרי יכול היה הוא לעשות את המנורה פרקים פרקים, 
וכשיבוא אהרן להיטיב את הנרות יוריד הוא את הקנה למטה, 

 למקומו.  וו ויחזירייטיב
לא ’ מקשה זהב'ברם, כיון שצוהו הקב"ה לעשות את המנורה 

יכול היה משה לעשות באופן זה, ומעתה מובן מדוע הזכירה זאת 
שר רומזת התורה לכך שעל משה לעשות התורה דוקא כאן, כא

 מדרגות לצד המנורה. 
 

        תנופה לפני ה׳"  םהלויי"והניף אהרן את 
 (ח, יא)

 -ה״חזקוני״ אומר שתנופה זו של הלויים על ידי אהרן הכהן 
 . ההייתמעשה נסים 

״תנופה״, כידוע, היא לארבע רוחות השמים. עוד ידוע כי מספרם 
ג, לט). מעתה הבה ונחשוב: ( ושנים אלףשל הלויים היה עשרים 

, גם אם הן תהיינה ריקות, עשרים ושנים םהידייהרי מלהניף את 
 םהידיי -אלף פעמים ברציפות לארבע רוחות השמים 

״נשברות״! למישהו כאן יש חשק לנסות?... קל וחומר אם 
 םבידייאינן ריקות... ובכל פעם צריך להרים בן אדם  םהידיי

. והרי יש בני אדם ששוקלים... ויש צורך לעשות ולהניף אותו..
זאת, כאמור, עשרים ושנים אלף פעמים! ואותן יש לעשות 

-להניף כל בן אדם דקה אחת  חהרי אם יק ,ברציפות, במהירות
 , וגם זאת בתנאי שיעבוד יומם ולילה... םשבועייזה יקח לאהרן 

המדרש (תנחומא פרשת אמור אות ד) אומר שאהרן הניף את 
כולם ביום אחד! אתם מוזמנים לעשות לבד את החשבון באיזה 
קצב אהרן ״עבד״... וזה לשון המדרש: ״בוא וראה, כשהניף אהרן 

, שנים ועשרים אלף הניף ביום אחד! כיצד היה מניף םהלוייאת 
אותם? מוליך ומביא מעלה ומוריד״. אמור מאתה: הכוחות הללו, 

ופלא! הנן בגדר נס  - להצליח לבצע את כל התנופות ביום אחד
אומרים, שאחת מן  ), חז״ל (תנחומא פרשת קרח אות גהוהנ

ביחס לאותן  ההייתשהתלוצץ קרח על משה ואהרן  הליצניות
תנופות. הוא לגלג על כך שהניפו בני אדם כמו שמניפים 

 תרנגולים...
המדרש מתאר איך קרח מספר לבני ישראל בלגלוג איך הניפו 

לויים: ״ולא עוד אלא נטלוני בידי ורגלי והיו אותו, בהיותו מבני ה
 אותי ואומרים לי, הרי אתה טהור״... יםמניפ

ין קרח! ממה אתה עושה ליצנות? מנסים? הרי כל בר דעת מב
ועד סופה! על  המתחילתמעשה נסים  ההייתשהתנופה הזאת 

נסים אתה מעז ללגלג? אלא למדנו מכאן, עד כמה שלילית היא 
עד כמה ארס והרס היא מחוללת! מי שיש בו את  ,הליצנות

 ,סים גמוריםיגם מנ, לא מתפעל מכלום -המרה המגונה הזאת 
 (יחי ראובן) הוא עושה צחוק אחד גדול! ה׳ ירחם! 

 

 "על פי ה' יסעו" (ט, כג)
! 8580כמה לווים בנו את המשכן במסעות בני ישראל במדבר? 

ד, מאה תושבות מטר כל אח 5עמודים באורך  48היו למשכן 
ק"ג כל אחת, שטיחים ויריעות ענקיים,  75יסוד במשקל של 

 עמודים, מחזקים ועוד. 

כאשר היו יוצאים למסע היו מפרקים את המשכן ובונים אותו 
 בתחנה הבאה. 

כמה זמן היו שוהים בתחנה? "ובהאריך הענן על המשכן ימים 
) לפעמים כא-רבים... ויש אשר יהיה הענן מערב עד בוקר" (ט, יט

 לילה אחד בלבד חנו. בשביל זה צריך את המבצע האדיר הזה? 
אלא, חשיבותו של דבר אינה נמדדת באורכו ובכמותו, אלא 

 בתכלית המושגת!
 

 "אלדד ומידד מתנבאים במחנה" (יא, כז)
ומה היתה נבואתם? אמרו חז"ל (סנהדרין יז) משה מת ויהושע 

 מכניס את ישראל לארץ ישראל. 
ומז בפסוק? יש לומר בתיבת 'מתנבאים' ראשי תיבות והיכן מר

מ'שה ת'נוח נ'פשו ב'גן א'לוקים י'הושע מ'כניס או שיש לומר 
 נביאם'. -מחלקים את תיבת 'מתנבאים' לשתיים: 'מת

 (בעל הטורים)
 

 "אלדד ומידד מתנבאים במחנה" (יא, כז)
שהיו מתנבאים משה מת ויהושע מכניס את ישראל לארץ 

 (רש"י).
לבאר על דרך רמז, כי גבי משה כתיב "כי מן המים משיתיהו". 
והנה אם היה נכתב 'ממים' משיתיהו היה הראשי תיבות של 
'ממים' מ'שה מ'ת י'הושע מ'כניס. אך עתה הנו"ן והה"א של 'מן 

 המים' מפסיקים, וראשי התבות מבוטלות. 
ים זה שאמר "מתנבאים במח־נה", כלומר שהיו מוחים ומוחק

אותיות נ"ה של "מן המים", והשתא יש שוב ראשי תיבות של 
 מ'שה מ'ת י'הושע מ'כניס. (חנוכת התורה)

 

מאד מכל האדם אשר על  ענו "והאיש משה
 פני האדמה" (יב, ג) 

מפורסמת השאלה שרבים מנסים לתרץ אותה, וכי היה משה 
תמים עד כדי כך, ולא ידע, שאיש מלבדו לא הגיע למדרגה 

זו, להיות מדבר עם הקב"ה פנים אל פנים? ואם תאמר גבוהה כ
מאד מכל האדם אשר על פני  ענושידע זאת, היאך ייתכן שהיה "

האדמה", שאמנם יהיה חושב באמת, שהוא קטן ונחות מכל 
  ..  האדם?.

אלא הסביר הגה"ק בעל הכתב סופר זי"ע: ישנם ענווים שונים! 
 השהענוו, המצפה האומר להגיע בדרך הענוה אל הכבוד ענו יש

לשם שמים  ענו ויש ..  תעשה אותו חשוב ומכובד אצל הבריות.
על האדם לדבוק  ההמצוולקיים את התורה  ההמצוומשום  –

ללא שום  ענו האמיתי הוא! מי שהוא ענואבל ה ..  במידת הענוה.
טעם, אלא, פשוט, משום שאין הוא מוצא אצל עצמו דבר 

'מכל  ענו וזהו הפשט בדברי הכתוב: "והאיש משה ..  להתגאות!.
אמיתי! הוא כלל לא הכיר את אותם שני הדרגות  ענו –האדם'" 

הראשונות שיש בבני אדם, אלא התנהג כדרגה השלישית 
 (פנינים) ..  והפשוטה.
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  נפלאיםסיפורים 
 פרשת בהעלותך

 
"וזה מעשה המנורה מקשה זהב עד ירכה עד 

 ד)פרחה מקשה היא" (ח, 
כשביקר האדמו"ר ממודז'יץ זצ"ל בפעם הראשונה בארץ, בשנת 

הנציב העליון הבריטי,  -תרפ"ה, נתקבל על ידי הרברט סמואל 
וביקשו שישתדל לעשות שלום בין המפלגות המסוכסכות 

 ביישוב היהודי בארץ. 
השיב הרבי: חכמינו מספרים שבשעה שציוה הקדוש ברוך הוא 

שה בכך משה, ואף על פי למשה על עשיית המנורה, התק
שהראהו ה' באצבע את מעשה המנורה, ככתוב: "וזה מעשה 
המנורה", לא יכול היה משה לעשותה, עד שאמר לו הקדוש ברוך 

 הוא: השלך את כיכר הזהב לאש, והמנורה נעשית מאליה. 
משה  –לכאורה, מדובר בתלמיד הטוב ביותר ביותר בעולם 

הקב"ה. ובכל זאת מתקשה  –רבינו, וברב הטוב ביותר בעולם 
 משה לתפוס את מעשה המנורה?!

אלא, הסביר האדמו"ר: על המנורה נאמר שהייתה "מקשה זהב 
טהור", כדי ללמד ולסמל על האחדות השלמה של כל חלקי העם 

 -האנשים הניצבים בתחתית הסולם, "עד פרחה"  -"עד ירכה"  -
המשימה לאחד את הגדולים והחשובים שבעם. על משה הוטלה 

חלקי העם לחטיבה אחת, ובכך התקשה עד שזכה לסייעתא 
דשמיא, ואף עתה, סיים האדמו"ר, נוכל להגיע לאחדות, אם 
יערה ה' עלינו רוח ממרום שתבטל את יצר הפלגנות השרוי 

 בתוכנו...
 

    "על פי ה' יסעו בני ישראל ועל פי ה' יחנו" 
 (ט, יח)

נועה שהאדם רוצה ותהשל"ה הקדוש אומר שעל כל פעולה 
לעשות, יאמר "אי"ה", או "בעז"ה", שהרי לא במדבר בלבד היו 
החניה והנסיעה על פי ה', אלא כל צעד וכל שעל בכל ימי העולם 

ם או "א ת השם"רזבע"על פי דבר ה' הוא, וכאשר אדם אומר 
" כדאי שירגיל עצמו לומר זאת בכוונה ומתוך ירצה השם

על ידי זה הוא מחדיר  ,התבוננות, ולא כמצות אנשים מלומדה
 בעצמו ומשיב אל לבבו עיקרי האמונה, ומביא על עצמו ברכה. 

בספר "אוצר המדרשים" מסופר: מעשה באדם עשיר שהיה 
ה נדיב לב ובעל צדקה, אך ליבו לא היה שלם באמונה ובהשגח

בלבבו סבר תמיד כי את כל עושרו בכוחו ובעוצם ידו  ,פרטית
 רכש. 

פעם יצא ליום השוק על מנת לקנות שוורים. בדרך פגע בו אליהו 
הנביא שנראה כסוחר. שאלו אליהו: להיכן אתה הולך? אמר לו: 
לשוק אני הולך לקנות שוורים. אמר לו אליהו: אמור אי"ה או אם 

הדבר תלוי , והסוחר הרי המעות בכיסייגזור ה' יתברך. השיב לו 
 אך ורק ברצוני. השיבו אליהו: אם כך אתה אומר לא תצליח. 

ואכן, כאשר המשיך הסוחר בדרכו נפל כיס המעות מאמתחתו 
בלא שהרגיש בכך. 
ראה אליהו את הכיס 
והניחו על סלע בלב 
יער במקום שאין בני 
אדם עוברים שם. 
הסוחר הגיע לשוק 

מצא שוורים מובחרים, וכאשר רצה לשלם  לאחר יגיעה רבה
 עבורם הבחין שהמעות אבדו לו וחזר לביתו בפחי נפש. 

אחר זמן מה נטל שוב מעות ויצא מביתו אל השוק לקנות 
שוורים. הפעם בא אליו אליהו בדמות זקן וחזר על שאלתו 
כפעם הקודמת. כשראה שעדיין אינו אומר מה שלמדו אמר לו 

או אם יגזור ה'. כיון שהסוחר לא השם, ם ירצה ר אואמ ,שנית
שעה לדבריו גם בפעם זאת הפיל עליו אליהו תרדמה. כשנרדם 
נטל ממנו את כיס המעות והניחו אצל הכיס הראשון במעבה 
היער. כאשר הקיץ הסוחר משנתו וראה שהכסף נגנב ממנו, שב 
לביתו בצער רב. בהתבוננו בשני המקרים שקרו לו, הגיע 

דאי יד ה' בדבר והעונש הגיע לו מאחר שלא שמע כי בוו אלמסקנ
לאליהו שלימדהו להאמין בהשגחת הבורא יתברך. מיד קיבל על 
 עצמו שמאותו יום ואילך יאמר אי"ה על כל דבר שירצה לעשות. 
כאשר יצא בפעם השלישית אל השוק נגלה אליו אליהו בדמות 
נער עני המבקש עבודה. שאל אליהו: להיכן אתה הולך? אמר לו: 
הנני הולך לשוק לקנות שוורים אי"ה. ברכו אליהו בברכת הצלחה 
ובקשו שאם יזדקק לעזרה בהנהגת השוורים יקרא לו. אמר לו 

וורים אשכור אותך הסוחר: אם אך יעזור לי ה' יתברך שאקנה ש
לעזור לי. הצליח הסוחר בדרכו, ומצא שוורים מובחרים בזול 
ושכר את הנער להנהיגם. בדרכם הביתה ברחו לפתע השוורים 
לתוך היער רדף אחריהם הסוחר עד שלפתע נעצרו ליד סלע, 
ועליו מצא מונחים שני הכיסים שאבדו לו. שמח הסוחר, והודה 

שוורים. כאשר הגיעו לביתו לה' והמשיך בדרכו עם הנער וה
נעלם לפתע הנער. אז הבין הסוחר כי יד ההשגחה העליונה 

 בכל אשר אירע לו.  ההיית
 

 "לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא" (י, ז) 
נשט זיע"א שאמר מסופר על הרה"ק רבי מנחם נחום משטפ

פעם על אחיו הצעיר הרה"ק רבי דוד משה מטשארטקוב זיע"א, 
בידו את ספר התהלים ושפתיו  בשעה שאחי דוד משה נוטל

רוחשות פסוקים של נעים זמירות ישראל, אומר לו כביכול 
הקדוש ברוך הוא, דוד משה בני, הריני מוסר בידך את כל העולם 
ועשה בו כרצונך. ואילו נתנו לי משמים כוח גדול זה הייתי יודע 
יפה מה לעשות בו, אבל אחי דוד משה חש עצמו כל הימים עבד 

הבורא יתברך, עד שמחזיר לו את העולם בדיוק כפי  נאמן של
 שקיבל ממנו.

 

 "כי ה' דבר טוב על ישראל" (י, כט)
הוא  ,גר ברחוב אחד העםהיה הרה"ק רבי אהרון מבעלזא זצ"ל 

ראה מכוניות נוסעות בשבת, וכל מכונית שעברה הוא צעק להם 
מזל טוב, מזל טוב, הוא אמר הרי לא יכול להיות שהם נוסעים 

הרי רחוב אחד העם קרוב לבלפור כנראה  ,תם ומחללים שבתס
 שהם הולכים לבית הרפואה כדי ללדת.

 

"ותדבר מרים 
ואהרן במשה 

 לעי"נ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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  נפלאיםסיפורים 
 פרשת בהעלותך

 
 " (יב, א)אשר לקח על אודות האשה הכושית

בשנת תרע"א פרץ משבר כספי קשה, במוסדות "הישוב הישן" 
בין המוסדות הנפגעים, היה גם בית היתומים דיסקין,  בירושלים.

בנשיאות רבי יצחק ירוחם דיסקין. רבי משה בלוי החליט לנסוע 
 לחוץ לארץ כדי לגייס כספים להצלת בית היתומים.

בהיותו בעיר פרשבורג אשר בהונגריה, קרה לו מאורע שלמדו 
עד כמה צריך לדון לכף זכות. וכך הוא מספר עליו: את שבת 
הגדול שבתתי בפרשבורג. בערב שבת עליתי אל הדיין רבי לייב 
רובינשטיין והפקדתי בידו את הכסף שנמצא אצלי. ביום ראשון 

 בבוקר נכנסתי אליו שוב כדי לקבל ממנו את הפקדון.
הוא שאלני: האם בקרת כבר אצל הרב [רבי עקיבא שרייבר]? 

ולא  כשעניתי בשלילה, אמר לי: איך יתכן להיות בפרשבורג
לבקר את הרב? לך עוד היום לפני הצהרים לבקרו. לא תתחרט. 
הבטחתי לעשות זאת. הרב גר בקומה ראשונה. נגשתי אל הדלת 

: הרב הראשי שרייבר. אני לוחץ בהונגריתוראיתי את הכתובת 
על הכפתור החשמלי אבל אין תשובה. הנני לוחץ שנית 

משרת, אם ושלישית. אין תשובה. אני חושד שניתנה הוראה ל
עוסק באיסוף כספים), שלא יפתח  ישבוודאיראה יהודי אורח (

 לו.
שלי ושולח גלויה בדואר. בה  הלאכסנייאני מתרעם בלבי, חוזר 

. וקובל אני על סלהיכנאני כתוב שרציתי לבקר אבל לא נתנו לי 
 הרב, על שאין עניים בני ביתו.

י: האם אחרי הצהריים פגשני שוב רבי ליב רובינשטיין ושאלנ
 כבר בקרת את הרב?

"כן" עניתי. "אבל לא פתחו לי את הדלת. כנראה אין הוא 
 מתגעגע למבקרים כמוני"

"לא יתכן" אומר הוא. "אין אתה מכיר את הרב. אין מנהגו כך. 
עכשיו מבקש אני שלא תסע מכאן עד שתתראה עם הרב. האם 

 מצאת את ביתו לנכון?"
 "כן" אמרתי. "ראיתי שלט קטן".

 ה עשית?""ומ
 "לחצתי על הכפתור החשמלי".

 "באיזו דלת?" הוא שואל. "בדלת האמצעית"?
 "כן" עניתי.

 "בלכתך אחרי הצהריים, לחץ על כפתור הדלת, בצד שמאל".
חץ על הכפתור שאמר לי. נפתח אשנב והמשמש ואני הולך ול

 שואל: "רוצה לראות את הרב? איזה שם להודיע?"
 "משה בלוי מירושלים"

מספר רגעים נפתחת הדלת המרכזית והרב יוצא לקראתי אחרי 
נמשך שעה וחצי. אני עומד לצאת  רהביקו. סלהיכנומזמין אותי 

והוא מלווני. שנינו לא מזכירים את בקורי שלפני הצהריים ולא 
 את הגלויה (הדואר מתחלק שם, פעמיים ביום).

הוא יוצא אתי עד מחוץ לדלת ואומר לי: "בבקשה, לחץ על 
 ור".הכפת

 אני לוחץ.
 "האם אתה שומע צלצול?"

 "לא"

"הפעמון מקולקל זה ימים אחדים" אומר הרב. עכשיו ודאי 
"והוי דן את כל האדם לכף זכות", כוללת  –נוכחת שאזהרת חז"ל 

 גם את הרב.
 תיך ירושלים עמ' מ)ו(על חומ

 

 על אשר האדם מכל מאוד ענו משה והאיש"
 )ג, יב..." (האדמה פני
 עקיבא רבי של דינו מבית, דיין של בכבודו פגע אחד בית בעל
 עקיבא' ר ניסה. מאוד הדיין כך על הצטער. ל"זצוק איגר

 אבל –? כבודנו מה, אנו מה, אותך העליבו אם בכך ומה: להרגיעו
 אמר –. הדיין התרגז? הזה הגס, הזה הארץ עם, אותי העליב מי

 מאוד ענו" משה אצל נאמר מדוע לי מובן עכשיו: ל"זצוק א"רעק
 אפילו עניו להיות צריך עניו", האדמה פני על אשר האדם מכל
 )תורה עיטורי(  .שבפחותים הפחות כלפי

 

 (יב, ג) ""והאיש משה ענו מאד מכל האדם
רבנים שהתקיימה בפטרבורג בהשתתפות גדולי הדור,  באסיפת

 השתתף גם הגה"ק רבי יוסף דב רבה של בריסק זיע"א.
הגאון הנ"ל הקשה קושיה חריפה בשם בנו ר' חיים, והתפתח 

 ויכוח סוער בין הרבנים שנוכחו במקום.
לאחר מכן תירץ הגאון הנ"ל תירוץ אחד שלו, ותירוץ נוסף בשם 

 יאו את השומעים.חיים אשר הפל 'בנו ר
הגה"ק רבי יצחק בלאזר זיע"א שנכח באותה אסיפה, ישב כל 

 הזמן ולא פצה את פיו.
 ר 'יוסף דב תמה ואמר הזהו שאומרים עליו אדם גדול הוא?

כשבא לביתו ביקש שיביאו לפניו את ספרו של רבי יצחק "פרי 
 יצחק" כדי לתהות על קנקנו.

 רוצים. להפתעתו מצא שם את הקושיה עם שני התי
השתומם ר 'יוסף דב ואמר כמה גדולה מידת ענוותנותו של ר' 

 יצחק בלאזר.
 

      "אל נא רפא נא לה ..."ויצעק משה אל ה'
 יג) (יב,

זיע"א סיפר, בחול  ז'ביהגה"ק רבי יוסף שלמה כהנמן מפונ
בהיותו עדיין בחור הגעתי לראשונה לביקור המועד פסח תרס"ח 

מיד הוא פנה לביתו של הגה"ק ה"חפץ חיים" זיע"א, אך  ,בראדין
לא מצאו. הוא ישב והמתין ולפתע שמע קול יללה בוקעת, בכי 
המבטא כאב נורא. הוא נדהם לפשר הבכי. הסבירו לו שה"חפץ 

 חיים" מבקש עתה רחמים עבור אשה הזקוקה לישועה.
רבי יוסף שלמה לעצמו, כיצד יכולים לעזוב מקום כזה, מיד אמר 

בו מצוי אדם המסוגל לבכות בכי קורע לבבות על צרת הזולת, 
ובו במקום גמר אומר ללמוד בראדין ולהסתופף בצילו של 

 הקדוש. ה"חפץ חיים"
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 הֲהָבנָ א ְלם ּגַ ת ַהִּמְצוֹום ִקּיּו -ְּבַהֲעלוְֹת ָּפָרַׁשת 

 בברכת שבת שלום 
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 ה'תשע"ט סיוון י"ב

 הצלחה בגו"ר
 וב"ב חייםחגי                יצחק אריאל בן טובה

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

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

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

רינה בת סימי וב"ב       נעם יצחק בן רחל ברכה
 יניםהצלחה בכל העני -יוסף ליאור בן דליה אפרת

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

  שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב
 

 זיווג הגון וכשר במהרה
אסתר       רונית בת סימי        אלן בן חיים אורן 

 יוסף בן רוחמה      תרצה בתיה בת ימנה נינט
 ג'ינה                     אילן בן ג'וליאטנתנאל בן 

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

 עמית בת טובה     אסתראלן בת רבקה סיון 
 אברהם גורג'י בן דליה אפרת

 
 

 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
 ואושרית בת שושנה              דניאל בן שרה 

 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

 מאיה בת עדי            דליה אפרת בת נעימה
 שלו בן מזל פחימה              סימי בת סוליקה

 דינה בת מזל            אורן בן אסתר              
    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 זוהרה    הצלחה 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    
רחל ברכה בת פדילה דליה      יצחק בן רבקה   
 רונית בת סבריה                   קסנש בת דגטו

 צחק בן חנון               רפאל אבידן בן תקווהי
    נעימה בת שרה                       אליהו בן רחל

בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה
 ימים
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אנשים, שחוקרים בכל דבר את טעמי המצוות 
ומתוך כך מגיעים לסברות שונות ומשונות, שיש 
לשנות ולתקן מצוות לפי רוח הזמן. ואותם 
''מתחכמים'' תמהים ושואלים כיצד תורה שניתנה 
לפני אלפי שנים תדריך אותנו ללא שום שינוי גם 

ים החוקים משתנים בימינו, שהרי אצל כל העמ
 מזמן לזמן.

 

את ר' (מראשי המשכילים) פעם שאל דוד פרידלנדר 
צבי הירש לווין זצ''ל על כמה מצוות, שלדעתו אבד 
עליהם הכלח. ואמר שהוא בטוח שאם משה רבינו 
היה חי בימנו היה כותב את התורה לפי רוח הזמן. 
השיב הרב: "אמשול לך משל. פעם היה סוחר 

וביל אותו ליום השוק, והתנה עימו, ששכר עגלון שי
שאם לא יגיע בזמן ליריד, לא ישלם לו מאומה ואף 

 העגלון ישלם לו על נזקיו. 
 

הימים היו ימי חורף. לא הרחיקו לצאת מהעיר 
וירד שלג כבד מאוד וכיסה את שביל העפר. תעה 
העגלון ורק בדרך נס הגיע לשוק לאחר יום היריד. 

מגיע לו. הלכו לביה"ד העגלון טען ששכר נסיעתו 
והרב פסק לטובת הסוחר. התרגז העגלון ושאל: 
"הרי אנוס רחמנא פטריה?". השיב הרב: "לא אני 

 חייבתיך אלא התורה חייבה אותך". 
 

שאל העגלון: "מתי ניתנה התורה?". ענה הרב: 
"בשישי בסיוון", מיד החל העגלון לצעוק: "בסיוון 

מגיע בזמן ליריד אין דרכים משובשות בקיץ הייתי 
אם משה רבנו היה כותב את התורה בטבת הדין 
היה שונה לחלוטין", סיים הרב את דבריו ואמר גם 

 אתה דוד נמשל לאותו העגלון ופני דוד חפו.
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 בהעלותךפרשת  פניני עין חמד

 לעילוי נשמת  העלון מוקדש
ז"ל גורג'יה בן משה

 לרפואה שלימה
אסתר בן לנוריאל

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 אורי חיים בן שליולילד 

כתוב בספרי: "מלמד שלא שינה". שואל המגיד 
הרי כל אדם יודע  -מדובנא בספרו 'אוהל יעקב'

שצריך לשמוע לציווי ה', ואם כן מה המעלה בכך 
 שאהרון לא שינה? 

 

ומיישב זאת על פי משל בשלושה אנשים, שהיו 
חולים במחלה קשה והלכו לרופא מומחה וקיבלו 

בהם. ממנו תרופות והוראות כיצד להשתמש 
הראשון עשה ככול אשר ציווה עליו הרופא 
והבריא. השני, שהיה מבין גדול בתרופות התחיל 
לחקור בטיב התרופות שקיבל מהרופא את 
התרופות שהכיר לקח ואת שלא הכיר לא לקח, 

 ולאחר זמן מועט מת מחוליו. 
 

החולה השלישי היה בקי ג"כ בחוכמת הרפואה 
של התרופות  וכמו חברו השני החל לחקור בטיבן

שקיבל אבל בכל זאת עשה בדיוק כפי אשר ציווה 
עליו הרופא למרות שלא הבין והבריא לאחר זמן, 
מכיוון שהשכיל לבטל דעתו בפני הרופא שהוא 

 מבין גדול יותר ממנו.
 

אותו הדבר הייחס שלנו לגבי הוראות התורה 
וקיום המצוות. אחד, שיעשה מה שהתורה אומרת 

מיהן. השני, שמבקש להבין בלי לחקור כלל בטע
את טעמי המצוות והוא נמצא בסכנה גדולה, שהרי 
אם יתקל במצווה שאינו מבין את טעמה עלול שלא 

 לקיים, ואכן רבים הנכשלים בדבר הזה. 
 

והשלישי הוא אדם, שיראתו קודמת לחוכמתו והוא 
מאמין בגודל חוכמת ה' יתברך ומקיים את כל 

מם אבל אינו קושר מצוותיו ובד בבד חוקר את טע
 את קיום המצוות בהבנתו.

 

ובעניין זה אמר דוד המלך ע"ה: "ֶּדֶר ֱאמּונָה 
הכוונה  (תהילים קיט, ל).ָבָחְרִּתי ִמְׁשָּפֶטי ִׁשּוִיִתי" 

של דוד המלך לומר, שגם במשפטים ודברים שיש 
לי כוח לחקור את טעמיהם אני מקיים אותם מתוך 

 אמונה. 
 

משים אזהרה עבורנו, שכן ישנם הדברים הללו מש

" ֹ  ח, ג)(במדבר  ן"וַַּיַעׂש ֵּכן ַאֲהר

 איתנה ובריאות , פרנסה טובהק"שז
 וגלית בת מסודי לאליהו ניזרי בן ימנה

 ן דליה אפרת וב"בבלהצלחת אברהם גורג'י 
 יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"בוהצלחת 

 להצלחת אלי ברוט ומשפחתו 

 העלון מוקדש לעילוי נשמת מור אבי ציון סאלח בן צ'חלה ז"ל



 

 

 
 ?הדין של פירות נטע רבעי מהו נטע רבעי ומה 

 

 :'הכשרות למעשה' ספרומתוך  אליהו חיים פנחסי, הרבלהלן סיכום ההלכה מפי 
 

 

ת ִּפְריֹו ְלהֹוִסיף ָלֶכם כתוב בתורה הקדושה: "ּוַבָּׁשנָה ָהְרִביִעת יְִהיֶה ָּכל ִּפְריֹו קֶֹדׁש ִהּלּוִלים ַלה'. ּוַבָּׁשנָה ַהֲחִמיִׁשת ּתֹאְכלּו אֶ 
ֵקיֶכם"  רה צריך לאכול . בשנה הרביעית הפירות קדושים בקדושת נטע רבעי. מדין תוכה)-(ויקרא יט, כדְּתבּוָאתֹו, ֲאנִי ה' ֱא

 את הפירות בירושלים, כדין מעשר שני. וחז"ל למדו, שניתן לפדות את הפירות. כפי שיבואר להלן.
 

הפירות, שהעץ מוציא בשנה הרביעית לנטיעתו, בזמן שבית המקדש קיים, היו צריכים להעלותם לירושלים ולאכול אותם 
ננו, שאין פירות נטע רבעי נאכלים, מפני שאין אנו טהורים, שם בטהרה או לפדותם ולהעלות את הפדיון לירושלים. ובזמ

שו"ע (שם ס"ו). וכתב בספר החינוך (מצוה רמז) שדין רבעי בזמן הזה  מקורות:ולאחר הפדיון מותרים באכילה.  -פודים אותם 
 מדרבנן.

 

שלב שהפירות ראויים עונת המעשרות שהוא  -אין דין רבעי חל, אלא לאחר שהפירות הגיעו לרמת הבשלה מינימאלית 
בשו"ע (שם ס"ו): פודים אותם אחר שייגמרו. וע"ע מה שביאר בשו"ת מנחת שלמה ח"א (סימן נה אות  מקורות:לאכילה על ידי הדחק. 

 ד).
 

אין פודים את הפירות, עד שייתלשו, ואם יש ברשותו עץ, והוא חושש שאנשים יאכלו מהפירות ללא פדיון, ניתן לפדות 
ש"ך (ס"ק יב) האידנא שפודים על  מקורות:רות כשהם עדיין מחוברים, על תנאי שהפדיון יחול, לאחר שייקטפו. בדיעבד את הפי

עורלה (פי"א הערה  -פרוטה ואין שמין שוויו יכול לפדות במחובר, ומכל מקום, אין זה לכתחילה אלא בשעת הדחק. וכ"פ בספר ילקוט יוסף
ולכתחילה, יש לחלל את הפירות רק עבור כל המקרים שמשערים, שייקטפו פירות מהעץ.  יח). אולם, יש להכין מראש מספיק פרוטות

 לאחר קטיפתם.
 

כשפודים פירות נטע רבעי בזמן הזה, אין צריך לפדות אותם בשוויים, אלא יכול לפדות את כולם  על מטבע השווה פרוטה, 
בן ג'וייא (יו"ד סימן א) כתב, שנהגו לחלל על חתיכת לחם השווה  -שו"ע (שם ס"ו). ובשו"ת טל אורות מקורות:או בפרי שווה פרוטה. 

פרוטה. ובשו"ת הר צבי (זרעים סימן קטז אות ה) הביא שהר"ש סלנט היה מחלל על סוכר. וכן היה מנהג אצל רבים מגדולי ירושלים. אולם 
 ון על פירות, דבעי כסף, שיש עליו צורה דווקא. ובחזון איש (דמאי סימן ג סק"י).הגר"א (ס"ק כד) חשש לדעת הראב"ד דלא מהני פדי

 

 

 

' שנשלח מפי בעל המעשה א.ה. ויש בו כדי ללמדנו, שכל מה שעושה טיב הקהילהלהלן סיפור מופלא, המעובד מתוך '
משמש למצוות. הוא אינו משמש לצורכי ביתי או כל דבר אחר כי אם לשמח לטוב הוא עושה: הרכב, שברשותי  -בורא עולם

חולים ואנשים נזקקים, לשם כך אני נוסע מעיר לעיר דרך בתי רפואה ועוד ועוד עשייה של חסד. בני ביתי יודעים כי הזמן 
ני מוציא אותם, לאן היחיד שאני משתמש ברכב לשמח את משפחתי אלו ימי חול המועד שאז הרכב מסור אך ורק להם, וא

 שרק ירצו כדי לשמחם.
 

והנה ביום הראשון של חוה"מ פסח, הייתה תקלה ברכב, הילדים התאכזבו, ואף גם לי כאב הדבר... לאחר שהתייעצתי עם 
רב, והתברר לי, שמותר לתקן את הרכב בנסיבות הקיימות הודעתי לילדיי, שיתפללו שהרכב יתוקן במהרה ועוד בחוה"מ 

ע עם הרכב לטיולים. בדקתי את מהות התקלה, והתברר, ש'הלך' הגיר ברכב. בדקתי עלויות תיקון במוסך מקומי נוכל לנסו
שקלים! נבהלתי מהמחיר והתייעצתי עם חבר, שמבין בתחום והוא הציע  18,000ואמרו, שמחיר החלפת גיר לחדש הוא 

יותר באופן משמעותי, וגם אחריות לתיקון... סמכתי להעביר את הרכב למוסך מורשה בירושלים. שם יש סיכוי למחיר זול 
 עליו ושלחתי את הרכב לתיקון במוסך החברה בירושלים.

 

כעבור יומיים התקשרו מהמוסך לבשר לי, שהרכב מוכן. נסעתי לירושלים לאסוף את הרכב בדחילו ורחימו ובתפילה, 
כבר הכנתי חבר עם כרטיס גיבוי להלוואה...  -שהתשלומים בכרטיס האשראי יעברו בשלום, ובמקרה שחלילה לא יעברו 

  אפס ש"ח.תשלום היה... ניגשתי לעמדת התשלום לבקש חשבונית. לתדהמתי הרבה הסכום ל
 

הבנתי, שיש טעות וביקשתי את הסכום לתשלום, אבל אז הסבירו לי את הדבר הבא: "לאחרונה הגיעו לחברה המרכזית 
העולמית תלונות רבות על הגיר, ומהחברה העולמית הורו למוסכים המורשים מטעמם, שכל רכב שיגיע עם גיר שעבר 

ר, יחליפו לו את הגיר ללא כל חיוב... שמחתי שמחת חג גדולה ועצומה, הן קיבלתי קילומט 150,000תקלה ועדיין לא עשה 
 במתנה ח"י אלפים שקלים בחינם.

 

ק"מ. כלומר עוד  149,670לקחתי את המפתחות בהתרגשות והנעתי את הרכב. לתדהמתי גיליתי, כי עשיתי עם הרכב 
הילדים, ואני שאלתי בליבי, מדוע ה' לא יכל לחכות עד ק"מ. כלומר יום אחד של טיול עם  150,000-ק"מ הייתי ב 330

 ש"ח. בתודה לבורא עולם, על כל חסדיו הנגלים והנעלמים מעינינו!!! 18,000אחרי חוה"מ. כי אחרי חוה"מ הייתי בוכה על 
 

ל-ָהאֵ י ַּדְרכֵ ת ִנְפָלאֹו  

 לשאלות בהלכה
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 (הנייד באישור ועדה רוחנית)
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 9076926. מבשרת ציון. מיקוד 83375א ת.ד. 26כתובת המערכת: עבור ליאור עצמון, רח' הבושם 
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לקבלת העלון חינם במייל מדי 
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 ק א'ֵחלֶ  -י ְרָבעִ ע ְנטַ  -ׁשֹוֵאל ּוֵמִׁשיב ַּבֲהָלָכה



 

 

 הדין הרבני נתניה וזוכה להוציא עלון שבועי בשם 'אורי וישעי' מעשה-יפר ידידי ורעי, ר' אלון ארביב הי"ו המשמש כמזכיר הראשי של ביתס
ה עשרה שנה התבקשתי ע"י ידיד קרוב, שאבוא לאסוף את מורינו הרב זצ"ל מביתו, מאחר שהוא ביקש ממנו שהיה עד אליו: לפני כשמונ

 לשמש כסנדק לבנו שיחיה. הרב זצ"ל הסכים מיד, ואמר לו את המקום ושעת הברית.
 

זמן אליה. והוא אמר לי: "אני תיכף לפני שהגעתי לביתו התקשרתי ומיד הרב ענה לי, "כן". אמרתי לו, שאני בא לקחת אותו לברית, שהוא מו
, חשבתי לתומי, שייתכן וכבר לקחו את הטלית או שהרב יקח הרב ללא הטלית שלויורד". רבינו ירד מביתו נכנס לרכב אך פלא היה בעיניי, 

ובידיעה מעמיקה, וכל  טלית מהאולם. אך כמובן, מחמת כבוד הרב, לא שאלתי על כך, אך שאלתי בנושא הלכתי אחר, ורבינו ענה לי בחריפות
הנסיעה הודיתי לבורא, שסיפק בידי את הזכות לקחת את הצדיק ברכבי, למרות שידעתי שלא אוכל להשתתף בסעודת ברית המילה, שהיא 

 סעודת מצווה, כי אצטרך גם להחזיר את הרב לביתו.
 

דירה "ימים על ימי מלך תוסיף" וכו', ומיד התחילו כשהיגענו לאולם, הייתה שמחה רבה נסוכה על כל המשתתפים, וכל הקהל פרץ בשירה א
ואכן הברית  הרב לא עלה לכיסא אליהו, ומי שעלה היה חמיו של אבי הבן,במילה, כל הזמן ידו של הרב לא משה מידי, אך היה דבר מוזר, 

 זור לביתו.נעשתה והרב זצ"ל לא היה סנדק, כמובן, שהרב הוא זה שבירך את הברכות לאחר הברית, ומיד ביקש לח
 

בדרך שאלתיו: "הרי כת"ר היה צריך לשמש כסנדק, מדוע לא ישבתם על הכיסא או שבכלל לא הייתם מטריחים את עצמכם לבוא עד לכאן". 
השיב לי הרב בעוונה ובחן: "אבי הבן שוחח איתי לפני מספר ימים וביקש, שאסכים להיות הסנדק בעבור בנו, מיד השבתי לו שכן, ובפרט 

 שזה זמן המנוחה ואיני נמצא ברבנות". שהברית בצהריים, כך 
 

, ולא ייתכן שהוא יפסיד סנדקאות, אך שחמיו כועס מאוד על שנותן את הכיבוד לרב"אלא שהבוקר הגיע אלי האבא לבית הכנסת, ואמר לי 
ברים אלו אמר לו חמיו: אבי הבן בשלו ואמר שלא ייתכן לבזות את כבוד התורה, כבר הרב הוזמן, והוא לא יכול עכשיו לבטל זאת, כששמע ד

'חלילה, חמיך קודם, הוא מה טוב, ואם לא, אז לא תהיה לי ברירה'. בבוקר, כששמעתי זאת השבתי לו:  -'תנסה לשכנע אותו, ואם יסכים
 צודק, לתת את הסנדקאות לסבא זה דבר טוב, אני מוותר, העיקר שיהיה שלום בית'. 

 

האבא הזמין אותי והסכמתי להופיע בשמחתו, וכי אני צריך כל זאת הגיע הרב?", השיב לי: "אז הקשיתי על הרב זצ"ל: "אז אם כן, מדוע ב
להתנות את הגעתי לברית בכך שאהיה סנדק, ואם לא אז אני פטור מלהופיע? אני ביקשתי לכבד את אבי הבן, שהזמין אותי ותו לא. 

בן לאחר הברית, והוא תיאר לי את העוול ועוגמת הנפש, שעשה לרב ". אציין, ששוחחתי עם אבי האין זה קשור כלל ועיקר לגבי הסנדקאות
שהוא לא מבין, מדוע הוא דואג לכבוד שלו באומרו: "הרי יש ברית והזמנת אותי, אז זצ"ל, אך הרב ניחם אותו במתק שפתיו וחזר ואמר, 

 אני צריך להשתתף!".
 

במרוקו. כאשר היה כבן  )1920(י' טבת ה'תר"ף -נולד ב -הגאון הרב דוד חיים שלוש זצ"ל
חצי שנה הוריו עלו לארץ. על אביו מסופר, שכאשר היה כבן שנתיים וחצי נטה למות. מכיוון 
שכל אחיו נפטרו במהלך השנים, ניגש הסב להתפלל וביקש מבורא עולם שיניח לבנו ויקח 

 אותו, ואכן לאחר כשבוע נפטר הסבא ר' דוד ואילו אביו הבריא מחוליו.
 

ע"י הראשון לציון דאז,  )1953('פורת יוסף' בירושלים. נשלח בשנת ה'תשי"ג  למד בישיבת
תפקיד הג"ר בן ציון מאיר חי עוזיאל זצ"ל, לשמש כרב הראשי הספרדי של העיר נתניה. 

מונה כחבר במועצת  )1982(בשנת ה'תשמ"ג  שנים! עד פטירתו. 63אותו מילא במשך 
ה ספרים בתחומים הלכתיים ואחרים. הרבנות הראשית לישראל. פרסם למעלה מעשר

גאון ובקי עצום בכל מכמני התורה. ביסס וחיזק את מנהגי עדת מרוקו שהוא נמנה עליה. 
אהב את לחם את מלחמתה של תורה. שקדן עצום. דבק בבורא בכל ליבו.  ענוותן מופלא.

המנוחות  שנים. ציונו בהר 96-. חי כ)2016(ב' סיוון ה'תשע"ו -נפטר ב ישראל בכל נפשו.
 בירושלים. 

 

(אב"ד, רב עדת המערבים בירושלים וכן ר' יוסף יצחק  אביו:(המכונה 'דוד המלך'). ר' דוד  סבא:
(בת ר' מאיר ועקנין ששימש כאב"ד טבריה).  מרת דינה אישתו:היה מרבני ישיבת פורת יוסף). 

 12-(ה' חנן את רבינו ב :מילדיו(רבה של כפר סבא. תלמיד הגאון ר' עזרא עטיה). ר' אברהם  אחיו:
(בנו הגדול של  ר' אליהו(אשת הרב של צפת), הרבנית מרים דיין  בנים ובנות, שניים נפטרו בחייו):

(מורה  ר' אוריאל(נפטרה בשנת ה'תשנ"ד), מרת ניצה ע"ה הרב משמש כרב בבולטימור ארה"ב), 
 -(נישאה לר' שמעון חדד רותיהרבנית (רב, נפטר בשנת ה'תשס"ד),  ר' נתנאל משה ז"לבישראל), 

(רב שכונת משכנות זבולון ר' יהודה (מנהל ההקדש הספרדי צפת מירון),  ר' שלמהרב ברחביה), 
(רב במועצה איזורית דרום השרון וכן משמש כיושב ראש ארגון ר' יוסף יצחק  בנתניה וראש כולל),
 .(משמש כרב)ור' עמירם שלוש  מורה)מרת יעל בריח ( (רב, עו"ד),ר' איתן הרבנים האזוריים), 

 

ג' חלקים הכוללים מידע מקיף אודות הפעלת חשמל בשבת  -שו"ת חמדה גנוזה• מספריו:
וביום טוב, תכלת של ציצית, זמן בין השמשות, שנת שמיטה, השתלת איברים, קביעת רגע 

על  -איילת השחר•בנושא יהודי אתיופיה המכונים פלשים  -נדחי ישראל יכנס•המוות וכו' 
פירוש על תהילים, מחזור לראש השנה  -מכתם לדוד•על התורה  -אור חדש•מגילת אסתר 

 -משכיל לדוד•דרשות למועדי השנה וימים נוראים, ולימי שמחה  -שושנים לדוד•ויום כיפור 
 ועוד. פירוש לסליחות•פירוש למסכת אבות, פירוש לאגדות חז"ל, והספדים 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 זצ"ל ְׁשלֹוׁשם ַחִּייד ָּדוִ ן ַהָּגאֹוב ָהרַ   -ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים 

גלאט?"-עושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך אותו לכשרות "מהדרין
 הבשר ועד למנה האחרונה.צוות משגיחים תלמידי חכמים ידאגו לכך בכל איזור בארץ. ההשגחה החל מזמן אספקת 

 (הנייד באישור ועדה רוחנית) 052-6329144 בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א 



 

 

  
 

 

 –כמנהגם של מוכרים היודעים שיצטרכו לרדת במשא ומתן 
למחיר הדירה  הוסיפה משפ' כהן עוד מאה אלף ש"ח

 המבוקש כדי שיהיה ממה לרדת...
 

לאחר מספר  ימים, התקשרה אישה וביקשה לראות את 
הדירה, כשהיא מדגישה, שהיא רוצה לבוא בשעה שהשמש 
בראש הרקיע. נקבעה שעה מוארת בעיצומו של יום. אם 

מה הסיכוי, שתחתום  –האישה רוצה לבחון את עניין השמש 
 ולת שמש? על קניית דירה חשוכה ונט

 

למחרת, בשעת בוקר הופיעה האישה המתעניינת. היא 
נכנסה לבית, בחנה את כל פרטיו ודקדוקיו, והחלה לבחון את 
עניין השמש. הסתכלה בסלון, בדקה את המרפסת, ועיניה 
מפיקות קורת רוח, היא מחייכת והולכת... היא שבה ונכנסה 
למרפסת, הביטה ובחנה כל העת את השמש שאיננה, 

 הייתה נראית יותר ויותר מרוצה...ו
 

"סגרנו!". קמה לפתע המתעניינת והפכה לקונה בהרף 
עין, בלי להתמקח על המחיר, בלי לדון בהסדרי התשלום, 
"מה שנוח לכם", אמרה, והחלה לכתוב את 'זיכרון 

 הדברים'. 
 

לאחר שנחתמה העיסקה כדת וכדין, פתחה את סגור לבה 
וסיפרה: "האמת, בוודאי הייתי שמחה להתווכח על המחיר, 
לחסוך לי כמה עשרות אלפי שקלים. אלא שאין לי ברירה. אני 
סובלת ל"ע ממחלה נדירה, וכל חשיפה לאור שמש ואפילו 

 מועטה עלולה לסכן את חיי". 
 

חת מהן יש שטח חשוף "ראיתי הרבה דירות, אך בכל א
לשמש, וזה מסוכן עבורי. עד שראיתי את הדירה שלכם, 
ואינני יכולה לוותר על ההזדמנות לקנות את דירת חלומותי. 

אמרה ולא הוסיפה מילה...  –דירה מקסימה שאין בה שמש!' 
 

בני הזוג כהן נותרו המומים, נטועים למקומם ואינם מאמינים. 
לא רק שמחיר הדירה לא לא רק שלא הפסידו מהוויתור, 

אלא הוא עלה והתעלה בעיני זו, שקנתה את  –ירד 
הדירה, עד שמיהרה לחתום, לפני שדירת חלומותיה 

 –תיחטף לה מבין האצבעות, ובמחיר יקר מהמקובל 
בה שמש, אותה שמש שוויתרו העיקר שזו דירה שאין 

 עליה בגבורה ולא ידעו כמה ירוויחו מהוויתור הזה...
 

אנו לומדים מזה, שמי שמוותר לא מפסיד! רואים זאת 
בעיניים, לעיתים זה לוקח שנים, רק בורא עולם המשנה 

 קובע כיצד זה יקרה באמת.  –ומסדר סדרי עולם כרצונו 
 

עימנו כמסר  נשתדל לאמץ את המסר הזה, וניקח אותו
לחיים: כשהשכן או החבר, כשהילד בבית הספר או 

לפעמים קשה לוותר, ונראה  –החברותא בישיבה מבקש 
שנפסיד. אבל אין דבר כזה, מוויתור מרוויחים, ורק 

 מרוויחים!

' פניני פרשת השבועלהלן סיפור מופלא, המעובד מתוך '
הוא לא  -ויש בו כדי ללמדנו, כי כאשר אדם מוותר לזולתו 

 רק שלא יפסיד, אלא אף ירוויח ממעשה זה.
 

את הסיפור סיפר הגאון רבי משה טולידנו שליט"א ממקור 
ראשון: ערב אחד נקשה שכנה בדלתה של משפחת כהן, 
ובידה אוגדנית דפים משורטטים, ובה תוכנית בנייה 
והרחבה מפורטות ומוכנות. השכנה פירטה בקצרה את 

 בקשתה, ולא הסתירה את הקושי שבה. 
 

ורך להרחיב את "את יודעת, בס"ד המשפחה גדלה, ונוצר צ
הדירה. שרטטנו תוכניות בנייה, ואנחנו זקוקים לאישור 

 השכנים כמקובל". 
 

"אני חייבת לציין", הודתה השכנה בגילוי לב, "שכאשר אנו 
נרחיב בצד מזרח, זה בהחלט יחסום לכם את השמש מחלון 
הסלון והמרפסת בסלון, וכל הצד המזרחי. ועדיין, אני 

להסכים לחתום לנו...", סיימה מבקשת, שתבדקו אם תוכלו 
 את בקשתה במבוכה קלה...

 

בשעת לילה מאוחרת החלה התייעצות בין הגב' כהן 
לבעלה. "אין ספק", קבעו השניים לאחר בדיקה מעמיקה, 
"שמרפסת השמש בסלון תהפוך למרפסת ה'אין שמש', 
והסלון יוחשך משמעותית. לפיכך, אנו רשאים להתנגד 

 נזק הנגרם לנו מהן"... לתוכניות הללו, עקב ה
 

"מצד שני, יש לנו הזדמנות לוותר, ויתור איכותי ואצילי, 
ויתור אמיתי מהלב לשכנים, כדי שירווח להם. אז נכון שזה 
יחשיך לנו את הבית, אבל אולי כדאי בהרבה, שהנשמה 
תאיר מוויתור זך וטהור לשכנים?". לאחר התייעצות 

 לית ואמיצה. שנמשכה כמה ימים, התקבלה החלטה גור
 

בכוחות משותפים החליטו בני הזוג כהן לוותר על השמש 
למען השכנים. הם הגישו את התוכניות החתומות לשכנים, 

 ובתוך תקופה קצרה החלו לבנות להרחיב את הבית. 
 

התקופה הראשונה הייתה כרוכה בהסתגלות לכך שהסלון 
הוצרך לתאורת  –שהיה מואר עד עתה באור שמש טבעי 

בכל שעות היום. במרפסת כבר לא היה שמש כלל  חשמל
 וכלל, שמש אפשר היה לראות רק בגינה השכונתית.

 

כל פעם שחלפו במוחה של גב' כהן הרהורים וערעורים על 
הצעד שעשתה, נזכרה בכך שרווח לשכניה, ביתם התרחב, 
חייהם מאושרים יותר, והיא השתדלה להתרכז בלשמוח 

 בשמחתם. 
 

צרה, ועקב שינויים שונים הוצרכה משפ' חלפה תקופה לא ק
כהן למכור את ביתם ולעבור לעיר אחרת. בני הזוג קיוו כי 
בעיית חוסר השמש בדירה תפגע כמה שפחות במחירה, 

 והתייעצו במתווך, שהעריך את שווי הדירה. 
 

םְלעֹולָ ם ַמְפִסיִדיא ם ְמוִּתּוִרי  

     ז"ל ולד יחיא בן יוסף  הרב שבתי בן אסתריא אטון זצ"ל    הרב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"ל                                               שמואל בן שמחה דרזי זצ"להרב זצ"ל         עובדיה יוסף בן גורג'יה הרב 
   יצחק בן ברקו דב ז"ל     מאיר מורד בן שושנה ז"ל       קטוריה בצרי זצ"ל הרב מנחם בן וי    הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל       הרב יעקב בן מרגלית זצ"ל                

ע"ה        שרה בת נרקיס ע"ה רייזל  שושנהבת  זהבה                     אביבה בת איירין ע"ה                                          שמואל בן רבקה ז"ל   ז"ל חיים משה גרשון בן שלמה יחזקאל
עמירם בן דבורה ז"ל               אביגדור בן ג'ולי ז"ל     אברהם בן יונה ז"ל                                                                                   משה בן רוזה ז"ל                         נעמי בת כתון ע"ה  

מסעוד בן יקוט ז"ל        יצחק בן חביבה ז"ל              ר' עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל           ז"ל   אביחי בן אסתר ע"ה                                מרים בת בלה 
אהרון (אורי) בן רבקה ז"ל                   דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל        מזל בת שמעון                                          נעימה בת גורג'יה ע"ה צדיק חכם בן חזלה ז"ל                          

ז"ל  יוסף בן מרים נוסרתדב בן יצחק ז"ל                            חי זיזי בן קלרה ז"ל                                דוד בר חסיבה ז"ל                                                                     ע"ה שני בת אסתר ע"ה   
את בת השמת ע"ה ע"ה    רחל רפ ז"ל             סוליקה בת עישהר' יצחק בן מסעודה קדוש                                                           חווה בת יעקב צבי ע"המסודי בת חביבה ע"ה                            

ז"ל  יעקב בן אסתר                     ז"ל סלים בן פרחהאסתר בת נעמי ע"ה                                 יונה בן סעדה ז"ל                                  שמעון בן שמחה ז"ל 
ז"ל                       מאיר בן נעמי ז"ל     לטיף בן פרחה     יעקב בן סלימה ז"ל                                                           ר' דב בן בנימין אלתר ז"ל      מרדכי ע"ה                       ברכה בת 

ספירנס תקווה בת נעימה ע"ה             דניאל רפאל בן חגית ז"ל         זילפה בת רנדה ע"ה                                יעקב בן נעמה ז"ל                                אורה בת נעימה ע"ה                                
אביבה לושי ע"ה                     ז"ל יהודה בן סעידההרה ע"ה                 ישא אסתר בת זשרה בת מורברי רחל ע"ה                     שמעון בן חנה ז"ל                                                                  מ

עפאת בת השמת ע"ה              כל נשמות עם ישראלאברהם בן דינה ז"ל                               אלון בן סעדה ז"ל                                 גורג'יה בת נעימה ע"ה                                                        

 לע"נ

תנצב"ה
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  ""בהעלותךבהעלותך""פרשת פרשת  
העלות הענן מעל האוהל ואחרי כן ייסעו בני ישראל ובמקום אשר ישכן שם הענן שם יחנו בני ולפי "

  ].יח-יז, ט ["יחנו' ייסעו בני ישראל ועל פי ה' על פי ה, ישראל
העת לנסוע ממקום  כשהגיע –כיוון שהיו ישראל נוסעים ,  שנינו במלאכת המשכן:י"רש כותב – "ייסעו' על פי ה"

ונעשה צורתו כמין קורה , גבי מחנה בני יהודה הנוסעים ראשונה- ונמשך על)נגלל(היה עמוד הענן מתקפל , חנייתם
 תקעו הרעו ותקעו בחצוצרות ועדיין לא היה הענן מהלך עד ,הם להתכונן לנסועוזה היה האות שעלי, ארוכה וצרה

ואחריו שאר המחנות , ראשונה', ונסע דגל מחנה יהודה'ולאחר מכן ', ...ויפוצו אויבך' קומה ה'שמשה היה אומר 
  . כמבואר בסדר המסעות

, עם ישראל ממתין ומתעכב, כאשר היה הענן במצב של עמידה', פי ה- נמצאנו למדים שעם ישראל היה נוסע רק על
               , כ נוסעים"היה מצב שהענן יום אחד עומד ואח, ברגע שהיה הענן נוסע גם עם ישראל היו מתקפלים ונוסעים

  .אז גם עם ישראל מתעכב, היה מצב שהענן חודש ימים או שנה מתעכב
זאת אומרת כל הטילטולים של האדם וכל המאורעות שעוברים על האדם הכל הם ', ייסעו' יחנו ועל פי ה' על פי ה'

והוא המחליט מתי האדם יתחיל לנסוע ולהתקדם , הוא המחליט מתי האדם יתעכב בכל מיני דבריםי כ. 'על פי ה
  .ת"נעשה על פי רצונו והשגחתו של השיהכל . בחייו

  .יתברך' זהו רצון ה, אשר יאמר לך החכם לעשות על פי דעת התורה כל –' ביד משה'
                   , שהיה אחד מגדולי הדור, יק'רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ', הבית הלוי'בעל , על הגאון הצדיקמספרים 

, פנה אליו הרב והוסיף לשאול, "שלום עליכם". אשר לא פגש כבר שנים רבות, אשר פעם אחת פגש באחד מתלמידיו
כיום אני מנהל ', השבח לה: " אל הרב ביראת כבוד ואמרהתלמיד חייך. "?מה אתה עושה היום ו?"מה שלומך"

  ."ה פרנסתי מצוייה בכבוד ובריווח"עסק וב
אולי תוכל לחזור שוב במה אתה , לא הבנתי": אל תלמידו ושאל אותו' בית הלוי, 'שוב פנה הרב, לאחר כמה דקות

: וחזר שוב, התלמיד שכפי הנראה הרב לא שמע את דבריו מקודםשב  ח."?מתעסק ומה אתה עושה במשך היום
  ."ה העסקים משגשגים ומצליחים"וב, אני מנהל עסק"

                   ,  אמור נא לי בבקשה:שוב פונה הרב אל תלמידו ושואל אותו, לאחר כמה רגעיםוהנה  .שמע הרב ושתק
כבר אמרתי לרב שלוש , כבוד מורי ורבי" : ואמר לרבואיבד את שלוותתלמיד  ה."?מה אתה עושה במשך היום

  ."ולכן מצבי טוב מאוד, ה רווחים טובים"פעמים כי אני מנהל עסק המכניס לי ב
ת נבאך לא ה, כי שמעתי אותך היטב כבר בפעם הראשונה שענית לי, דע לך: עצר הרב את דברי תלמידו ואמר לואז 

  "!ה עושה"ואתה עונה לי מה הקב, '!?מה אתה עושה': שואל אותך אני –את שאלתי 
הפרנסה של כל יהודי נקבעה ונקצבה " :והסביר את דבריו' בית הלוי'ואז המשיך , היה המום מדברי הרבהתלמיד 

והיא רק מעשה ידיו , מפני שפרנסה היא משמיים, כבר בראש השנה ואין אדם יכול לשנות מה שנגזר עליו במאומה
 –האם תעלה על עסקה טובה או שמא תיפול בפח ותפסיד כסף ,  כמה תרוויח היום וכמה תפסיד:ה לבדו"של הקב

  .בלי אפשרות לשנות שקל אחד מהנגזר עליך, זה נעשה רק בידי שמייםכל 
ומחליט אם תצליח '  אך את העסק מנהל לך ה- ענית לי כי אתה מנהל עסק, כששאלתי אותך מה אתה עושה, על כן

  .אך כל זאת בידיעה שהתוצאות קבועות ובלתי נתונות לשינוי,  כי עליך לעשות השתדלות,ודאי ו.או תפסיד
                 ...? מה עם לימוד התורה שלך, כלומר– "?מה אתה עושה במשך היום: " חזרתי ושאלתי אותך שוב ושוב,לכן
האם אתה נזהר בגזל ... ?ה עם היראת שמים שלךמ... ?האם אתה קובע עיתים לתורה... ?יך נראות התפילות שלךא

, כל הדברים האלה אינם נגזרים ונקבעים משמיים אשר –... ?בשמירת הדיבור והמאכלים... ?ובשמירת העיניים
 – ?חיכיתי שתענה לי מה אתה עושה במשך היום, על כן .ה בחירה לכל אדם כיצד ינהג בהם"אלא נותן הקב

, בריאות,  דירה:שהם כל ענייני הפרנסה והגשמיות, עושה ומחליט לך' ולא מה ה, הנתונים שבידך לקבועהדברים 
  .כולם נקבעים ונגזרים משמיים ביום ראש השנה אשר –שמירה וכדומה , הצלחה

רצים מבוקר ועד ערב בשביל הפרנסה שכבר נקצבה ונגזרה  אנשים – "אין אדם נוגע במוכן לחברו כמלא נימה"
, ביד האדם הם תורה' אך הדברים החשובים והעיקריים אשר נתן ה, אותה לא יוכלו להזיז במאומה, עליהם
                    !אשר הם מביאים לאדם ברכה בעולם הזה ואושר ושלווה לעולם הבא, מצוות ומעשים טובים, תפילה

   .)ויוציא עמו בששון(
  .)ספרי(שבתות אלו ]. י, י[ "וביום שמחתכם"

                      .ובקשו שיכריע בדין תורה שלהם, א הגיעו שני יהודים"למעונו של מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט
   :המרגש שהתעורר בין שני צדיקים אלו' סכסוך'נא להאזינו 

                      ,חברו הטובאליהו . ופרנסתו דחוקה מאוד, הממית עצמו באוהלה של תורה, שלמה הנו תלמיד חכם מופלגרבי 
  .ורואה ברכה גדולה בעסקיו ,ועוסק לפרנסתו במסחר, הוא יהודי תורני הקובע עיתים לתורה

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"היטומי רפאל בן אנה , ו"הי יקוט רבקה בת רחמה ,ו"הי בת דיאנה מיכל אפרת חיה, ו"הי אברהם בן סולטנה, ו"הישלמה אחיה בן הלן , ו"הימהרנגיז בת טאוס לרפואת 



שסעודת השבת בביתו כללה קופסת טונה , הדברים לידי כךהגיעו . שלמה היו נוראים' והמחסור בביתו של רהדחקות 
  .שלהם' בשר ודגים וכל מטעמים'היה הזה . וקופסת סרדינים קטנה לכל בני הבית

 –מהיום והלאה כל צרכי השבת שלך , יקירי ואהובי: "ומיהר לפנות לחברו, הזדעזעהלה . מן הימים נודע הדבר לאליהוביום 
ואילך החל ההסדר מכאן . הסכים לבקשתו בלית ברירה, אך משהרבה חברו להפציר בו,  שלמה סרב בתחילה'ר. !"!עליי

  .והכל בא על מקומו בשלום, אליהו שילם, שלמה קנה לביתו את כל צרכי השבת' ר: החדש לפעול בקביעות
התמיכה סכומי . בר מינן, עד שירד מכל נכסיו, תקופת השפל הכלכלי פגעה באליהוהנה . גלגל הוא שחוזר בעולםאבל 

                     . הפכו עתה להיות כבדים מנשוא עבורו, שעד עתה היו שוליים ולא מורגשים כלל בכיסו, שלמה' הגדולים בר
                    , ומה מהמשבר הנורא שאליו נקלעשלמה מא' לא סיפר לר, שמר אליהו את הדברים בסוד, מצבו הקשהלמרות 

  .מסירות נפש בהעברת כל הוצאות השבת לחברו כמימים ימימהבוהמשיך להתמיד 
מדוע לא סיפרת לי שנקלעת לקשיים ואין באפשרותך : "פנה אל חברו וטען כלפיוהוא . שלמה' אחד נודע הדבר לרום י

אך מהיום והלאה איני מוכן בשום אופן , אני מודה לך מקרב לב על כל העזרה במשך כל השנים... ?להמשיך את תמיכתך בי
  "...!להעזר בכבודו

כמבואר במסכת ביצה (הלא הוצאות השבת אינן נכללות בכלל המזונות הקצובים לאדם מראש השנה : "אך אליהו בשלו
. לו מן השמים מוסיפים –מי שמוסיף בהן , ואדרבה, לא תלויות במצבי הכלכליהן . הוצאות השבת אינן על חשבוני כלל. ).ז"ט

  "...?מה אתה מתערב בחשבונות שלי, כןואן 
הוצאות 'אולם כאן מדובר ב, נכון שהוצאות שבת אינן נכללות במה שנקצב לאדם בראש השנה: "שלמה דחה את טענתו' אך ר
לא בגדר צדקה וחסד גרידא א ,שלך בעבור הוצאות השבת שלי אינן בגדר הוצאות שבת שלךהתשלום . שלי ולא שלך' שבת

  "!מה שנגזר ונקצב לאדם בראש השנהוהרי על הוצאות של צדקה וחסד לא נאמר שאינן בכלל , שאתה עושה עמי
עד שלבסוף החליטו שני , והיה נחוש בדעתו להמשיך לכסות את כל הוצאות השבת של חברו, אליהו המשיך להתעקש

  ...א"יביאו את דינם להכרעת מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט, שמאחר ולא הגיעו לעמק השוה, הצדדים
  "!אשריכם ישראל שאלו דיני התורה שלכם, אשריכם'. ח את הדברים התרגש מאוד"מרן הגרכששמע 

הרי כתב  ,אך גם אם זו צדקה', הוצאות שבת'אמנם אין נתינה זו בגדר : "לאחר מכן התייחס מרן לגופו של עניין ואמר
. "שנאמר והיה מעשה הצדקה שלום ,ואין דבר רע ולא הזק נגלל בשביל הצדקה, לעולם אין אדם מעני מן הצדקה: "ם"הרמב

אלא הוא הדין , קא הוצאות שבתות וימים טובים אינם קצובים מראש השנהוא בביצה שם כתב שלאו דו"ויש לציין שהריטב(
אלא שנקטה הגמרא , ואם פוחת פוחתין לו, ואם מוסיף בהם מוסיפין לו, אף הם אינם קצובים, לכל הוצאות של מצוה

  .)הוצאות רגילים ושכיחים
  .וישוב וירווח לו כבתחילה' ובזכות זה יעזרהו ה, שלמה' ימשיך הצדיק אליהו לתמוך בר, ח"ן הגרר הורה מ,ולפיכך
  .)1אחת שאלתי ( כעבור מספר חודשים השתפר מצבו הכלכלי של אליהו מאוד בסיעתא דשמיא ,ואכן

   ].י, יב[ "והנה מרים מצורעת כשלגג"

                            , ואין בו שום שמץ דופי, בודאי נראה בעיניו שהוא עצמו זך ונקי מכל עון, כל המדבר לשון הרע על חבירו
 .)שפתי צדיקים(. כי אם היה יודע את נגעו ומכאובו לא היה יכול לדבר על חבירו

                  , ופגשתי בידידי משכבר הימים, תונהלאחרונה השתתפתי בח: ונציג אותה בלשונו של השואל, לפנינו שאלה מעניינת
מפגשים מהסוג הזה עלולים לגרום למכשול חמור באיסורי לשון , כידוע. מאז עזב את שכונתנו, שלא ראיתיו מזה שנים רבות

  ...וגם להיפך, לדבר בשבחם, כי שני הצדדים עשויים להתעניין על החברים והידידים מהעבר, הרע
             ... אחד מחברי השכונה, על שמעוןוהתחלתי לספר באוזני ידידי דברים קשים ונוראים פתחתי את פי , בעוונותיי, ואכן

והנהן שוב ושוב , ניכר היה שידידי גמע כל מילה. 'ירחם ה,  ומתוך שנאה ועוינותהתלהבותבסיפרתי את דברי הגנות עם כל 
  ... מין לדברים בלב שלםכאחד שמקבל ומא, בראשו
איך העזתי לחטוא בכזו עזות בעוון הנורא , משום שתקפו אותי ייסורי מצפון, בכל אותו הלילה לא הצלחתי לעצום עין, והנה

  ! ):ו"ערכין ט(והגדלתי עוונות עד לשמים , אוי לי על שזרעתי בלשוני הרס וחורבן! של לשון הרע
אסביר לו שלא , את הדברים' לעדן'ואנסה , בוקר אתקשר אל ידידי השואלשראשית כל השכם ב, גמלה ההחלטה בליבי

  ...ולמעשה שמעון הלזה הינו יהודי ישר וטוב, דייקתי בדבריי
  .  אותו ידיד מהחתונה-? ומי היה על הקו. הטלפון צלצל, אך עוד בטרם הספקתי לחייג, נטלתי אפוא את שפופרת הטלפון

רעש המוזיקה היה ממש מחריש , אמש כשנכנסתי לאולם השמחות; י חייב להתנצל בפניך אנ-  הוא פותח ואומר לי - תשמע "
כשהבחנתי בך מספר בכזו התפעלות את ... ולכן כיביתי את מכשירי השמיעה שבאוזניי. לא יכולתי לסבול אותו, אוזניים
                     , כי גברה בי הסקרנותאך כעת החלטתי להתקשר ... חירשכ  ממש שלמעשה כרגע אניומרלא היה לי נעים ל, דבריך

  ...".לשמוע את דבריך המעניינים
  ...והשמעתי באוזניו דברי תורה ערבים, השבתי לו" אני מיד הולך לחזור באוזניך על כל הדברים"

, ]ואף אדם אחר לא שמע אותי[לאחר שהתברר שחברי לא שמע מילה אחת של לשון הרע : עתה ברצוני לשאול את כבוד הרב
  ...?האם בכל זאת אני זקוק לסליחה וכפרה על הדברים הנוראים שיצאו מפי

שכן כוונתו היתה להשמיע לאחרים , השואל זקוק לכפרה ותשובה על דיבוריו :א"ר הגאון יצחק זילברשטיין שליט"מוהשיב 
     בשר טלה ]שלא מידיעתו[ועלה בידו , שהמתכוון לאכול בשר חזיר, :)א"קידושין פ(מבואר בגמרא ו, דברי גנות על הזולת

 ח"שהביאם הח(הזוהר הקדוש ויש להוסיף את דברי  .! צריך כפרה וסליחה על מחשבתו וכוונתו לחטא-  ]יןכשר למהדר[
               ,  עולה למעלההיאו', סכסוכא'הנקראת וטמאה מתעוררת רוח רעה , כאשר אדם מדבר לשון הרע: ) לספרודמהבהק

, אוי לאלו שמעוררים את צד הרע הזה ואינם שומרים פיהם ולשונם ואינם דואגים על זה. וגורמת מוות וחרב והרג בעולם
  !בין לטוב ובין לרע, שבהתעוררות שלמטה תלויה התעוררות של מעלה, שאינם יודעים

                     , אך לאור דברי הזוהר הקדוש, האישאמנם למדובר לא נגרם שום היזק ממשי מדבריו של : מכאן נלמד לשאלתנו
 גם אם בפועל חבירו לא קיבל או לא שמע את ,הרי הדיבורים שאדם מדבר אל חבירו יוצרים קטרוג נורא על כלל ישראל

שאם מחמת דיבורו לא נגרם שום גנאי או נזק , )ב"י',  כלל דר"הלשו(כתב רבינו החפץ חיים , ובאשר לדרך התשובה .הדברים
. שציוה שלא לדבר לשון הרע' דהיינו שעבר על רצון ה,  כי אם העוון שבין אדם למקום המדברכן לא נשאר עלאם , לחבירו

  . להבאויקבל על עצמו בלב שלם שלא לעשות כן, ויתוודה על כך,  שיתחרט על דברי הלשון הרע שהוציא מפיו,ותיקונו הוא
  .)077-8150023 : להזמנות– "3אחת שאלתי "  החדשמתוך הספר(

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

  ,ל"נ אלון בן דינה ז" לע,ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל" בן מרים זדודנ "לע, ל" זמנשה בן שמחהנ "לע, ל" זאליהו בן בתיהנ "לע, ל" מרים זנ יהודה בן"לע, ל" זציפורה בת רחלנ "לע
  .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל" זיאנו בן מיסה'לוצנ "לע, ל" זאברהם דוד בן תמרנ "לע, ל" זאסתר בת פרינ "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: ים בהפצת העלוןלמעוניינ



 

"

 ‘  ‘  
         ”
          
          

(  ) “
: ‘     

  – “  “  “ ”   
    ;   – “  “  ,
       
  .     ,  :  
  “ ) ‘  ‘      
    ,      (
   ” :  ,    
   ,    ‘ ‘    –  “

.   ‘ ’ ‘  “  ‘  ’

     
         ”

(  ) “
 ’  :  ?      ”
 “    ,   –  ‘   

.(   )

 ” :(   “ ) ‘  ‘    
    ,     
   :(  ) ‘  ‘   .“   
        
 )    ,(   )    
   .(  ‘  ) “    ” :(  
 ,     (   )     

.       
      ,     
    ,     
   ,       

?    
          
     (  )  ‘  ‘  
  ,   ,    ,  
        .  

.          ‘  ’

  
        ”
   ‘     

(  ) “
  ,       

:    

       
   ,     ,  .  
    ,     
      .    

.     ,  
  ,“...   ” :    
   –  “    ”  
   ‘   ”   ,

.(  ) “ ‘  ’

 –  ,   
(  ) “         ”

         
  “  ” :     ,

?‘  ’
  ‘    ,     
        ,

:‘  ’
        
    “   ” :(   )
 ,‘   ’ :     ,(    )
     :  ?    
      ,
        ;

.      ,  

          
       ,    
   ,“   ”    ,

.‘  ‘      
          
   ...     ” :(   )
            
       .“   ‘
 ,         ,
    –  “‘      ”  :

.“  ” ,   “  ,  ‘  ’ 

?  ‘ ’    
(  ) “     -   ‘    ”

?  “ ”    
:    

   ‘ ‘   ‘  ‘  .
    .‘ ’     ,‘ ’
 ”  :   (  )    :  
   .“       
   ‘       ,  
 .         ,(   )
  ‘        ,  
        ,

.    ‘    ,
 ,   ,   ”  :  “  .
     ;     

.“   –  ‘ ’
 :(   “ )       ‘  ‘  .
       .“   ”

.‘ ’   ,
    :      “  .
 ,         
  ” :   ,  .    
      ,(   ) “    
      ,   .     
      ,     –  
    .      –  
    ,“  - ” :    

.“   ” :
       :  ‘  ‘  .
     ,   – “  ” ‘  
     .     
  ;“  –   ,  –  ‘  ”  ‘ ’
     .       ,
 .          

 ;‘  ’ ;    ‘  ’ ;   ‘  ’
‘  ’ ;‘  ’

    
‘

‘     ’
(  ) “        ”

   ‘”  :  (   “ )  
      ...(   )  ‘
     ’ :  ,   

 .“‘   
:    “  

    ’  :(   )   ”
    ,   ,‘  
       .  
   ,      
 .        ,  
 ,‘   –   ’  :    
      ,    

.“     ‘  ’ 

 283 "

  
     

 
  
 

 

  

  ‘ ’ 
   ,( “   “  ‘ ) “    “      
     ‘  ‘    ‘ ’    ,‘  ‘   
 .        .   –  ‘  ’  

.             ,    
( “   “   )



 sh
ay

        | 9139191@gmail.com  .   |  08-9746102 .   |    102 . .  "  "

      
      ,  
   ‘  ’  

.   
     
      
      
      .   
      
   ,     

.      
:   

 ,       
      . “
    ,  “  
     ,  
      
 ,      
       

.   
         
  ,      ,
  .      
   ,    ,  
      ,  
  ,     
       
  ,    ,  .
       

.  
       
   ,    ,  
      

.    
     ,   
 ,      
       
    .  ‘ ‘   
        

.  
:    

   ,     
      ,
   ,    
      
  ‘  ’    ,  

.‘  ’
      
       ;
    ,    
   ,‘ ’     
    .   
      
  ;      
  ,      
      

.    
     
      ,  
       ,

.     
        

  ;   ‘ ’  
       
  ,  ,   
    ,     .‘
 ,       
       
  ,     

.  
     
   ‘ ‘   ,  
    ,   

.
 ,        
       
     .   
    ‘ ‘    
       ,  

.   ,  
  ,      
         
     .  
 ,     
   ,     ,
  ,      
  .    ,   
    ,   ‘   

.  ‘ ’ 
       
  ,   .     
 ,       

.      ,  
      
       .  
        .  
  ,      .

...    
       
       
      ,
      

.  
  ,     
  ,       
        
   ‘ ‘   ,   

...    
  ,     
   ,     
 !   ”  :  
    ,     
      .‘  ’  
    ‘ ’   

.“
        
    ,     
   ,       
   .     
        ,

.    
.‘  ’  

     

 :   ‘ ’   
      ”
 :    ,“
 “     ‘  ”

.      .‘
 “       
      
 :‘   ’   
 ,       ”
   “...    
      
 ’    ,   
 :    ‘
 ,   – “   ”
 )      
 (  )     .(  
     
  .    
    ,    

.     
   :    
      ”
      ,“
 :    ,  
  – “     ”
   ,   
    ,“  ”
 ‘  ’ :   
  –  “‘    
  ,    
 “   ”  :  
 ’  “  ;   ‘  ’)
 [  “  “ ]  ‘  ’  “  ;‘

.(   “

    

  ,  ‘  ‘  
      
   ,   
     
    ,    
     
      .
     
   ,   

.      
  ” :   
      ‘  
  :  ,“   
 ,    
  ,    
     
  ,  .  
     
     
 :    ,  
  ...   ... ”
     ,“
 ‘  ’)     

.(‘  ’ “  “  ,

‘   ’
      
     ”  :
    .“  
 ,‘  ’    
      
      
 ,      
      
       ,
 .      
    ,  
    ,  
    ,  
      
       ‘
    ,    
 :    .  
 ”  ,   –  “‘  ”
     “
 ,      
 ’)  “   ...   ”

 .(‘  ’ “   , “   ‘

       
  ;     
     
   ,    
      
 ’   ,  ‘   .
 ,‘  ’    ,‘
 ,       
 ,‘   ’   
 ‘    ’  
     

.(‘  ’ “ )  

      
:  

      
       ,
   .    
  ,     
 ,     
      
    
   .   
  ” :   
     .“
     (   )  
  ,    ‘
  .      
  ...   ’  :  
     ,‘
 ’)     

(342 ‘  “  ‘

‘  ’     
  

       
(‘ ) ‘ ’  –   

( "  ) .           ,    



     -   
9242402  2   '  - "     '  "
paypal: ahavemet@012.net.il : "  077-7671812 :  02-5671812 :

   :  
     
     ,  

  9:03 : "  8:33 :  8:31 : -  8:29 :  :   7:19  7:26 : -  7:10  :   : "     

 

    
!  

     " :  
( -  ) "  '      

 '  '  ' '    -   
   , "        - '
       ,     
  " "    ,     
    .(:  ) "    
 ,    ,        '  

      .    "  " 
.      ,   ,   

      " :( - "  ) "  
     ...     ,
   -   :   .  
  ,        ,  

.        ,
    (   " )   
   ,     .   
  ,      :  ,    
  ,     ,   
     " "   
.       "  ,
 "     "  "   
        
   "     ,  
 "    " -    - "
  '  "  :      
      ..."   
 ,      ,    
  "   ,     

." "   " "  ."

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

"...       "
      , "      

         .   
 ,    . "       ,   ,
       ,     
   .        
       ,"  "    
        ,     

.
   :         
  ,          
    .       
         ,   
    ,     ," "    
 .       ,    

. "  '        
          
        ,    , '
           ,  

.
"  "   

 

 

 
 
 
 
 
 ,

...   
    ,   "     "  "

         , -    
   ...         
  .    .       :  

...   ,  
   .     ,   "     

.        .      
       " :      

?         



  ,     '  
!      

    " :  ,   ,
( -  ) "    ,

 :  "   "  - "   "  :'   
    ,         
 ) ...         ,  

.(   - "     

" "    -   '  
      "  :(  )  "  
   ."        
 ."       "   

!?        
     "    :" "  
          
     ,      '  '
  '         .   
      '    "  '  "

.
 -  ,     '      
           
  ...        ,  '  
   :  "      " (  ) "

. "  !     
  .        
      ,   "  
 .     ,      "
      (:   )   
      "    '   " 
          

.        ,  
       "  "   
      .       '  
           
."  "      ,"  '   "
    "       
  ?           , "
    ?      :   .  
  ...       :    .  
 ( -  )          

   ,     ."     "
 ,"    " (.  )   ,  
       .    

.        

?"  "    
  .      "    
       .     
          , "
 "   ,       "

:  
     ?       "
        ,  
   ,     :  .    
       !     :
    ,  " "      .
    ,       ?  
     "  .       

?"    
    ,       
       ,    
         ,   
      !"  " :   ?

... "     
        

   "  -     ,  
        "  
         

.       .
 ?" "  " "      
  ,   :    ." "    
     ,      

.     "   .  
     ,   " "   
     ,   :   

?" "  " "  
      ,  " :   
          
   " "  .      .
 ,     ,     
       .    
    "     ,
    .       
 '      ,  "   

.    
    .      
         ,

.       

 

 

 
 
 

 
 
 

..."    "
  , "      

 , "     "  "    ,
    '       
     ,      ,  

.     .  
   .      
 "  :        
     !      

"!?      ,
   ,   " :    
  ,        ,  
     ,      

..."      ,  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

"    -   "
    -   "  "  

   .     , "  
  ,        
 ,        .
      .  "  
    ,     

.    
       "  
     .     
      .    
       .   
   ,     

.      ,     
        "  
 ,         ,  
       '   
  ,        .
    .       

!"    ,   " :  



     
!

     "  :  
.( -  ) "

   .       :'  "  
     ,     "  
  ,        .  
 ."  "    ."     "  
   ."  "    :   '  
 ."  "  :  "    ,"   "  :
        ,    
 "     .       ,

. "  ."   "  
  -    :(   "  ) "  
     " :     
    '  :(  )  "     ."
     .   ,  ,  .  

.  
      - '  "  "  
       :(   )  "
           
     " "     ,  

!?"   
       "  "  
  "   (   ) "  
     :   ,( -  " )  "
        ,   
         

.       ,
     "  :     
 ,       ."     
       ,     
       ,   

.     ,  
          ,
   ,    .    
    ,       
.       ,   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

"...     "
    "       

      ,   "  " 
   .       
         

.        
   .        
     .       
          
 :       .    "
       ,   "
     ,      ...

.   

   !"  "     .  
         
    ,   ,    

.     
       :     
     .   "   "  
   .      ,  
 :(  )  "        
 " "    ..."    "
   - "  "      
     .     

.       "  "
   " ) "       
   ,      :( "  "

?        ,  
  ,      ,   :
         ,   '   
    "    .    
        ."  '   '
         ,  

.

 
...    - "  '  "

   ) "      
        "     :(
        "  
 :   . "       

?   
 ?       :     
 ..."         " :
 " :   "?     ,  " :  
    .        

"!       .
   .      :     
   ,        

?"   " :   ..."    
 " :  !"     " :     
    !?        
 ,       - "'     "

!"    - "  '  " 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 ,
 
 

 
 
 
.

"...    "
       ,

   "    "    ,
     .      ,

.  
  .        
 .          
 ,       ,  

.       ,   
 :    "     
          "
  "   :       ?
     ,     
     ,      ,
 ,     ,     

!?"        
     "  :   "
 ,        ."    
    ,    ,    
       ,    

"...
    " - "   - "  "

..."      
 



 "...   -      "
  ,        

.        

:    

    ,    ,' '
  .      .  
   ,   ,   .    ' '
  ,  , -    "  

.  

* * *

  .   ,  - ' '   
   .   ,     " "  
   ,[ -] " "     ,  

.

  -     ,   ,
       .    

.       ,

:    - "     "

  -      
     ,[   -]  " "
  ,      .
 ,      .   

.   

 ,    .      
   .     ,   
     .    ,   
       ,   

.  

 " :     , "   
   ?     ,    
       ?    

."

- - -   

* * *

     ,     
   .      -   
     .     /

!    -  

      ,    
.

 , -     ," "   
       .   
     .    .   
     .     
-     ," "    

...      

    ,      , '
      50     

.    

    ,     "  "
     .     

.       ,

.   ,      

* * *

   .  .    ..."   "
     ?   .    

...?

  ,     .     .
   . -   ,    
     ,      

.       

 -       ,   
.    

.  .     "  "

* * *

  . -      
  ,        

.  

:     

      -   "
     ,    .

"...     ,    

?    ?       
ahavemet@012.net.il : "  077-7671812 :  !   



131

4 3 2 1

 

             
           

 

 

           
         

       

           
            
          

     

         
          
              
          

    

  

            
 

          
         
             

        

  

     



   4  
        

         
  

          
      

            
   

         
  

          
         
           
          

        
         
          
           

 
         
          
          

       
          
         
          

   
          4   
         

 
           

  
          

       
         
            

2 113332        
     

          
           

       
         
         
        
         
         

          
          
         
          
         
        
       
           

          
         
           
         
          

   
             
          

            
         
         

 
     

 

 
 

5

7

   
  
   
  

     
 

  











    
"   "     "   "     

"  "     "  "       

(   ) 4        

?          
 .    .   ,  
 ,   ,   ,   
      .    
 ,         
   .  .      
   ,    
 ,  "    ,   ,

 .    
       
    ,   .   
     .   
   ,     ,
 ,       
    ,    

.      
 ,    -    ,
   ,    
     ,   
 -       

 .   ,   
   ,  "    
 ?      .   
 ,     ."  "
   ,      
 "   ,    
       ,"

 .  
      "   
  .     ,
   ,   "    
   ,    ."  
 ,        ,

 .   ...   ,   
 -        
 "    ,     
   ,( "   '   )
    .      
  ,      ,  
  .       
  ,      
     .    
   ,   ,   ,
     ,  

   ,   .  
 ,       .  
       
      .  
 "  ,      .
   ?    "?

?
  .     ,  -    
   ,  ,   .  
  ,    .   

 .   ,    ,
    ,  ,   
   ,    .
 ,   ,   ,   ,
  ,  ' "  ,    ,  

 .     "!

 "     ?    
     "   
   .     ?
   , "  .   
   .      !
    ,     
   .     
      ,  
  ,  ,     .
  .       
 ,     , "  ,   ,
 ,   ,     
 ,     .    ,
 ,   ,   .    

!  

 –       ,
.    ,   

          
      ,  ,  
    ,    
  ,"   " ,    

!     ,  
       
       

.   

(   - 7  )

 ,   
?     

 ,   ,     ,   
   ,        .  
       ,'  '  

 .  
   ,        
     , "     '

:    
     ,     "     ,     "
     ,     ,     ,     ,
         .           .  
  ,       ,  ,       ,
 ,     ,    , ,     ,    ,
  , “     “  ,      , “     “  ,    
   ,      "  "     ,      "  "  
         .           .  
  ,           ,         

.      “     .      “     
   ,     ,   ,     ,
    ,        ,    ,        ,
 '    ,       , '    ,       ,
   ,    ,       ,    ,    
 ,       “     ,' ,       “     ,'

.   '  .   '  
  , “          , “        
 ,'  '  ,     '   ,'  '  ,     '  
  ,   ,    '    ,    ,   ,    '    ,  
      '      ,      '      ,

.  .  
   ,  "   “  ‘      ,  "   “  ‘   
  .         ,"  .         ,"
 “    .    “     “    .    “    
       ,          ,   

."    ,."    ,
        ,  
         
   ,        ,
         ,  
   ,       ,   
 - "   "    ,   
  ,       '    
   ,       – "  "

.   ,  

  
  

20 :'    "   -  

.          .      ,   

"



    
   .      ,   
  ,   .     ,   
     .    ,     
     ,       
  ,         

 .          
 .    ,  "        
 " ,    ,         

"!        .    ,
    !    ,  
 ,  "      .    
    ,     .   
  .     ,       ,

 .         ,
    .    ,  ' '   
    ,        ,

!!!      .     
(4   ,  "    )

  
    .        
      ,     -
     "  .     .
   ,   ,       

 .  '     ,  
 .      ,     
   ,      !     ,  
  ?   ?   ,      ?
  ,      ?     
 ,   ?      ,  ,   

 .      
  ,    ,      
 ,      "  .      .
 .     ,        
   .      .     
   '   ,     .    

 .    
   .       
        ,      
    ,        ,

 .      
      ,    ,   
  .   '      ,    
 ,        ,  ,   

.    
  ,          ,
 ,     , " ,  ,     

."          
        ,  
     ,   ,  .
  –      .   

 .     
       
    ,    

 .   
 ,  "    )
(1 '   ,  

  
      .     .  "  .
   ,    .      ,
    ,    .       
         ,     
 ,           ,  
 ,  ,  ,  ,         

.      .      
     ,         
   .      ,   ?   .  
      .      

 .     
    ,   ,   .   
     ,     .  
  "  :   ,        ,

 ."   ,        ,  
 .      .   ,    
   ,     ,     
    .       
  .     ,    ,    
   ,       ,    
  ,      ,  ,    
    .      .  
   .      ,     
  ,           ,   

 .      
 .    ,"    "

  ,    " .    "!  "
  !       ,     
      ,  .      

"!  
       ,      
           ,   
    ,    ,    .
  ,       .    , " .  
      ."       
   .       ,   ,   

 .    ,     
       ,   ,      
        ,       ,
     .      ,
   .     ,     ,
    .       ,     
   ,   .     ,   

!    !    ,   ,  
 :    ,        ,   
    ,       !   !  ! "
    ,        ,
    ,      .     
      .        

."    ,    .    ,
   .        ,    
 ,       .    
 .            
  ,       , "  ,   ,"  "
  .        ,   
  ,      ."    



 
   ,   

      .
     .   

        .
     ,    

 ,'       '   
          

 .     
       ,      
  ,      .   
           

 .   
     ,        ,
        ,   
            ,
 '       ,  .
         .     .'
      ,     ,   
       ,   .   

.   
           
     .       ,
        ,      ,
 ,    ,"    " .     
 ."        ,    "

.  "      
     ,      
        ,   .
  ,   .     ,   .
   .       ,  
    .     ,   

 .   
  ,  ,  ,      "   
 .     ,   .     
  "     ,     
      .      
      ,      
   ,         .

 .     ,   
     ,      ,  
   .        
    ,     
     ,   ,   ,  
   ,     ,     
           .  
 ,        .   
     ,       
          ,   

.   , "     
 ,    "   ,      

 .    .    
        ,    
 "!  ' " . "    ?     ,  ,  

"?  " ,  
 .   ,"    "

"!    .  "
"?      ,    "

."    "
      " .     "? "
    "!     ?     

 .    
     ,     ,  

.   ,  
 ,    .  200       
 ,       ,    
    ,    ,    

.    ,     
(4   ,   ,  "    )

(   ) 1    

  ,     .     
 ,  ,  ,  ,  ,     

.       ,    
     "  ,  ,     

 .     ,       ."
 ,      .    ,   
 .    ,        .  
   ,      ,    
  . - -      ,      
        ,     
          ,
 .          ,  

 '   ,  ,      ,   
   .      .       .
 ,     "  ,      ,   
  .      ,      ,   

."       .   .  
     ,     !    
  ,         ,    "  ,

 .       ,   
     ,      
   ,    ,      ,

.       

 !  ' " .        .   
"!!!   !!!       ,  

."     ?     !      "
  ?      " ,      

."     .     
."    " .   ,"   "

      ?    " ,    ,"  "
."    ,  .

 :    ,   ,
   ,        ,  "  "
    .          
    .     .    
    ,         ,  
          ,  
        .      ,
     .    – '!   '  

.'     ,  ' ,    
     ,   ,      
      .        
     ,        ,   
      ,    ,    .  

 .      ,    
 ,     .          
    ,   .   "    
     ?   " .     
            ."   

 .     
       ,    

"!
  ,"     "  ,     ,  "
      " ,     ,    

"?  
..."        " ,  

 ,      ,       
     ,        
       ,        

 .          ,
   ,    ?    ,   ,  
  .     ,    ,   
 "   ,     ,   

 .         ."   
(    ,4/1       .86  - "    '   )



      
"   '"      "   '"      

.  ' '    ,    ,       
(2 '  ) .     ,      ,    

        
 .       
   ,"  "    
 :        ,
 '  ,       ,  
  ,  . "    – '  '
 ,   .    ,
   ,      
 , "        ,
      ,    '
 -    ,    

 .    ,   

      :   
       .
    ,      ,
    ,   ,  .
 ' " –       ,
      ,  "!   
     ,   "

 .  

      :   
   ?     
      ?
   ,    
  ,     .  
        
    !      ,

 .        

    ,      
       ,  

 . "     ,   

     :   
  "    
     ,"
    
   ?
 ,   
 ,"  "

      "  
        ,
      ,   

 .  

     :   
    .    
       ,  
   , "  '    "  .
  '       
       ,   

 .    

      :   
     ,   ,   ,
 ,     .     
     ,    
       .
    ,    ,
     ,  .  
  ,      ?  
    ,   .    
       ,   
  ,      .
   .       

 .  ?   

       ,  
        ,  
     ,   
        .
         ,

 .   

       :  
  .     "   
   ,      
      

 ,    .   .   
  ,     ,

    .  
 .  

   ,  :   
 .     

   
 .   

   
'   '
-    -

    
  -

 ,   
  

  280 -  
"   

  "  "     

 "   "  '   "  

    
 "     '

 "     "
"    "  

"   "     "  

    

  100 -  
        

   "   
     

  35 -  
      

"   '  "
     "    "

  30 -  
"    '  "    

   
 "       '  "
"   "       

 02-30-11-300 / 400 –   :
 646-58-52-979 - "  

 44-330-3900-489 – 
 3233-696-766 - 

______________________________________________________________________

  
   

 .   

   ,   
  "   ,    

.

     
.    '   '
.     ,    

 

   
.  .  .  

    
   ,  

   
02-372-1801 

 13:15-  11:00    
"         

P023011300@GMAIL.COM     

  
   3000-   90,000
.    

    ,  
 :    

    

     
     .       
      ,   ,    !

 !   '        ,
   ,     ,       
 .       ,     ,  

 .   ,     ,   

:        
.     
.6    "   "   
"   "      
0527-199-866 –     



  284 

 !וקריה"ת ת התפילהנא לא לעיין בשע                                                                                                                                   בסייעתא דשמיא    
 
  

                                                                                                                                                          

       ליוןג                                                                                                                                                                                                    
           

            
                       

                            תשע''ט בהעלותך פרשת
*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************  

  

י  י  ה'ַעל ּפִ עוּ  ה'ַיֲחנּו ְוַעל ּפִ   ), כגט( ִיּסָ

נסע  שכיהן בראשות ישיבה, מירושלים תלמיד חכם נכבד
דן רבי  ה"צגאת הפגש  סלחו"ל לאסוף כסף לישיבתו. במטו

בין הדברים  .החלו לשוחח בדברי תורהו, שליט"א סגל
ע לחו''ל הפעם הראשונה שהוא נוס זוש אותו ת"ח הזכיר
סיפר על החששות המקננים ו ,ולישיבתתרומות ף לאסו

  בליבו. 

אתה נכנס לגבירים לבקש כש ,עצה לי אליך" :ר' דן לו אמר
 ,קב"ה ישירותדבר אל ה ,אל תדבר אל הגביר ,מהם תרומה

   .!"!!שומעהגביר רק 

, ואכן ראה ברכה מיוחדת ,אותו תלמיד חכם עשה כדבריו
  . מאד בכל כתובת קיבל סכום יפהו

ים שבשעה שנתנו שהותו בחו''ל הגיע לאחד העשיר במהלך
לו כי העשיר הזה תמיד דורש לו בארץ את כתובתו,  אמרו 

   .ומשפחת שלוםוב ובשלומ

אני בא בזכות ' - הפעם הרגשתי": חכם תלמיד סיפר אותו
 נכנסתי לביתו שלכש תובאמ... 'כחבר אני אדבר אליו ,עצמי

ומה  ,שאל בשלומי ,אכן כיבד אותי כראויהוא אותו גביר 
בהחזקת ד היה רוצה להשתתף ולזכות ואמר כי מאו ,מעשי

ודיברתי  ...'שיש לי עם מי לדבר' הרגשתי סוף סוף הישיבה.
מכיסו הלה הוציא  ,כשסיימנוואז  .ליאליו כחבר שיעזור 

  דולר... ונתן לי...". 5שטר של 

פי  עלעל פי ה' יסעו ו' -תולה יהבו בבוראו כשאדם  ללמדך,
אבל  רים...משפיע עליו ופותח לו שע"ה אזי הקב -יחנו' ה' 

אתה לו הקב"ה: 'אומר כביכול  –כשאדם סומך על עצמו 
  ]'ברינה יקצורו'[             .', בהצלחה, תנסה לבד...לבד יכול

ה וְ    )יב, ג( ָעָניו ְמאֹדָהִאיׁש מֹׁשֶ

 מרן זה עתה נמסר כי  תכונה רבתי הורגשה במחלקה.
להתאשפז. האחות הראשית עומד זצ"ל הגראי"ל שטיינמן 

קבלה הוראה לדאוג לחדר נח במיוחד, כפי שראוי לגדול 
האחות מעיינת בטבלה המורה על תפוסת החדרים. הדור. 

יד בתפוסה מלאה. היותו נח הופך החדר הנוח ביותר תמ
  אותו גם למבוקש. כרגע שוכב שם יהודי זקן. היא תנסה. 

אם ישמע  -כפי שהתרשמה ממנו שמדובר ביהודי חם 
יש סיכויים  -לאיזה צורך היא מבקשת להעבירו לחדר אחר 

טובים מאד שיפנה את החדר, ואפילו בשמחה ומתוך 
  תחושה של זכות. 

זקן החולה את דבריה, החל מסתבר שלא טעתה, כשמוע ה
  אורז את חפציו שעל הארונית. 

   "....ת, זכות גדולה!איזו שאלה? זו זכודאי ובו ,דאיו"בו -

  וכך באווירה טובה התפנה החדר, וניתן לראש הישיבה. 

בהגיע היום בו השתחרר רבינו מבית החולים, סיפרו לו בני 
הבית כי הנה בחדר פלוני שוכב יהודי מבוגר, שוויתר על 

  בעבורו, וביקשוהו שלפני צאתו יסור אליו ויברכו.  החדר

אהה, עכשיו אני מבין! עכשיו "יהודי מבוגר ויתר על החדר... 
אני מבין... הנה התיישבה לי בזה תמיהה. על חלון החדר 
היו במשך כל הזמן עופות טהורים. כתוב בספרים שדרך 
עופות טהורים להיות ליד מקום קדוש, ולא הבנתי איזו 

יש כאן? אולם עתה כשסיפרתם לי על המעשה  קדושה
יתור המיוחד שלו הביא הנאצל של הזקן, אני מבין! הו

  ."...קדושה לחדר

  . ..נמצאנו למדים שויתור מושך קדושה אפילו על המקום

ונמצאנו למדים ענוותנותו של רבינו עד היכן, שכן ברור היה 
  לו שלא הוא סיבת בואן של העופות...

, יצא כרך נוסף של הספר הנודע 'אילת 'יומא טבא לרבנן'
השחר'. עולם התורה שש ושמח. אולם בביתו של רבינו 

  ראש הישיבה דאוגים מעט. ראש הישיבה אינו חש בטוב. 

המהלך הטבעי המוכר לנו הוא, שכשלא חשים בטוב 
דורשים אצל הרופא. אולם כאן המהלך שונה, כאן תופעות 

ין בריאותי גרידא. יש לחקור ולדרוש מה שכאלה אינן רק ענ
  זאת עשה לנו אלוקים. 

'גם כאשר יצא הכרך הקודם של '', מהרהר רבינו, ''הלא'
וק קרה לאחר אילת השחר לא חשתי בטוב ו... כך בדי

  "....הוצאת הכרך הקודם לו

  האמנם יש קשר בין הדברים?... אולי יש לחשוש מעין הרע? 



  
חיים הוחלט להעלות את הספק לפני מרן שר התורה רבי 

שליט"א, לשאלו האם לחדול מלהוציא כרכים  סקיקניב
  נוספים מחשש עין הרע. 

ענה מרן הגר"ח שאין כאן מקום לחוש לעין הרע, כי החשש 
לכך הוא במי שמוציא את ספרו להתפאר בו ולא לשם 
שמים, אבל רבינו אינו שייך לזה, ומוציא את ספריו להגדיל 

  יך ימים. היה בזה סגולה שיארת - תורה ולהאדירה, ואדרבה 

שליט"א,  ןילשטידגרשון אומציין מרן ראש הישיבה רבי 
עין הרע ליווה את רבינו לאורך כל השנים שהחשש מפני 

שקדמו להוצאת ספריו. ומסיבה זו המתין עד גיל ששים 
להוציא את ספריו, שבגיל זה כבר רבים תורתם סדורה 

פניו, ואין זו תופעה מרעישה ווכרוכה דבר דבור על א
מאותה סיבה של חשש מפני וה ליצור הילה מיוחדת. שאמור

ל הוצאת ספר עין הרע, הקפיד רבינו שלא יפרסמו בעיתון ע
  ]גדול בקרבך''[                                             . חדש שלו

ת ּמֵ   )יב, יב( ַאל ָנא ְתִהי ּכַ

פרשת השבוע הנוכחי, מסתיימת בתיאור התפילה הנרגשת 
 עלהמסור של מרים הנביאה,  ינו, אחיהשנשא משה רב

הצרעת בה לקתה. כבן המתחטא לפני אביו, עמד משה 
רבינו וביקש רחמים למען אחותו, המשולחת מחוץ לשלוש 

ל, נמצאת נביאה בישרא -מחנות, וכמה מצער שדווקא היא 
  במצב כזה. 

ו, קדמה לתפילתו של משה בקשתו של אהרן ממשה רבינ
 -: 'אל נא תהי כמת' והוא התבטא על הצרעת שלקתה בה

זכה בקש שאחותו לא תיחשב כמתה חלילה, אלא תהוא מ
  לרחמי שמים ולתקווה מחודשת. 

 - השאלה כמו זועקת ועולה מאליה: התפילה על אדם חולה 
פשוטה ומובנת, וכך נהג משה. אך מהיכן הגיעה ההשוואה 
לאדם מת?! הן ניתן לבקש על אדם חולה, להתחנן למען 

חולה למת. מדוע בריאותו. ועדיין, יש כברת דרך ארוכה בין 
בהשוואה כה קיצונית של אחותו לאדם מת?!  אהרןנקט 

אלא ש בכך, ומבאר שהמצורע חשוב כמת. רש"י במקום ח
נכון שהוא סובל, מצורע, הרי האדם חי, חי!  לא מובן,עדיין ש

  יין הוא חי! עדאבל  –מנודה 

חיים הרעים ראש ישיבת מיר, הגאון רבי  את השאלה הזו
זצ"ל, בפני קבוצת תלמידים שהתכנסו במעונו  שמואלביץ

'איככה הידרדר המצורע 'ל'ועד מוסר'. וישא קולו ויאמר: 
למעמד של מת?! הרי מת הוא הדבר הגרוע ביותר, הוא 
סופי, נטול תקווה ונטול עשיה. לעומתו, המצורע במצב טוב 

ווה, עדיין הוא פעיל, ועוד ישוב לחיק לאין ערוך! יש לו תק
הגדיר תו בשם מת?! איך אפשר למשפחתו. כיצד ניתן לכנו

   '.רח"ל?' ,כאילו אינו בין החיים אותו

את שאלתו המהדהדת, לא הותיר רבי חיים בחלל החדר, 
'המצורע 'רבנות: ודברים כד ,בלי להשיב עליה בהתלהבות

לא יכול זו העובדה שהוא  -חשוב כמת, כי מה שמייחד מת 
להועיל לאחרים. כולנו יודעים כי המטפלים בנפטרים עושים 
חסד של אמת, כי המת אינו יכול לגמול להם טובה. עוצמת 

היא בגלל שמעתה לא  -הכאב והאסון כשהאדם הופך למת 
יוכל לסייע לאחרים, לא יוכל להועיל לעולם, לא יוכל לפעול 

מידרדר  למרבה הצער והכאב, - למען אנשים... והמצורע 
לאותו מקום. מרגע שנשלח מחוץ לשלוש מחנות ויושב בדד, 
אינו יכול להועיל לאחרים, אינו יכול לגמול חסד עם רעהו, 

כמת  - מאבד את היכולת להיטיב עם זולתו. אמור מעתה 
   '.הוא נחשב, שכן שניהם אינם יכולים להועיל לזולתם!'

 - . מוותמוות וחיים אינו מצב קליני, גם לא אבחנה מדעית כי
הוא מצב של אדם שלא יכול לעשות חסד עם זולתו, אינו 

 ומאידך, יכול להועיל לחבריו, אינו מסוגל להיטיב לסביבתו.
חיים העוסקים , יהלו חיים מלאי חסד ועשא -חיים ארוכים 

  טיב, לשמח, לגמול חסד איש לרעהו!יבלה

לפני עשרות שליט"א:  אשר קובלסקי מספר הרה"ג רבי
בלה מעלה, התגוררה הרבנית בשנים, בתל אביב של 

 יעקב רוזנהייםע"ה, שהיתה בתו של מורנו רבי  שלזינגר
. 'נשי אגודת ישראל'זצ"ל, והיא שייסדה וכיהנה כנשיאת 

היא היתה אשה ברוכת כשרונות ומעשים, שפעילותה הרבה 
  ן הציבור היהודי בארץ. חבקה עולם, למע

ער צעיר, של"ע לקה באותה עת, התגורר בשכונת מגוריה נ
מחלת ה'גנבת'. המוכרת יותר בשם , ה'יַ נְ מַ טֹוּפְ לָ ְק ה'במחלת 

זו מחלה נפשית שהלוקה בה מאבד את השליטה בדחפיו 
האישיים, ואינו מצליח להימנע מלגנוב כל מה שרואות עיניו. 

וך רוע או שרירות לב, אלא יודגש, לא מדובר בגנב מת
  באדם ההופך לגנב כתוצאה מחוסר שליטה במעשיו. 

שים ק - של אותו אדם כל בר דעת מבין, שהחיים בסביבתו 
מנשוא. לא רק שהאיש מזיק בפועל, הוא גם נחשב כאדם 
רע, והופך לאדם דחוי חברתית ואומלל נפשית. במצב כזה, 
כמעט ואין מה שיכול להוציאו מהסחרור הנורא אליו נקלע, 

  כן איש אינו חפץ להתקרב ולטפל בו. ש

אותו נער צעיר, חלה במחלה הקשה הזו, ובתוך תקופה 
, ו ממנווהכל התרחק קצרה נודע שמו כגנב שאינו חת מאיש,

של בוז ערות וקיתונות זכה לגגם מקרים מהכאשר בהרבה 
   .עשיוממ יזוקונשאותם מ

כך הלך מצבו הנפשי והידרדר, עד שהבחינה בו הרבנית 
שלזינגר, והזמינה אותו לביתה, להתגורר בבית שחסד 

היא ידעה כי בכך אורחים היו הבריח התיכון בו. והכנסת 
ה למקום מועד לפורענות, הן מצד הגנב תהיא הופכת את בי

אשר  -שיחמוס את כל מה שיעמוד בדרכו, והן מצד רודפיו  -
לבטח יבואו לביתה לדרוש את שגנב מהם. למרות זאת, 
אירחה אותו בביתה במשך תקופה ארוכה, ולמותר לציין 

ה קשה מאוד עבורה. דברים נעלמו שהיתה זו תקופ
ממקומם, כלים יקרים מצאו את דרכם לחדרו, לא היה 

  אפשר להשאיר כסף בבית ולו לרגע אחד. 



  
הן מדי  - -אך כל זאת היה רק אפס קצהו ממסירותה כלפיו 

היה מספיק  -יום, יצא הנער לדרכו, ועד שהיה שב הביתה 
ובאו לדרוש  כמה גניבות... הכל ידעו כי הוא מתגורר אצלה,

את הנגנב מהם, תוך שהם מטיחים לא פעם מילים קשות 
ונזעמות. הרבנית שלזינגר קיבלה את כולם בנועם, התנצלה 
בשמו, והיתה משלמת את עלויות הגניבות מכיסה הפרטי, 

  בלי לספר לו על כך כלל! 

 - תקופה ארוכה נמשכה המסורת הזו, כשהנער שחי בביתה 
לת על לא עוול בכפה, ומשלמת גונב כדרכו, והרבנית מתנצ

מכספה האישי את הגניבות. היא עשה זאת כדרך טיפולית 
הרה, נסללה הדרך מכי אכן, עד  -שהוכיחה את עצמה 

לטיפול בנער הסובל. העובדה כי אנשים כבר פחות הטיחו 
בו בחוצות, יחד עם העובדה שהרבנית ליוותה אותו בתהליך 

כמות הגניבות הלכה טיפולי ארוך ומייגע, הובילה לכך ש
וירדה, עד שהתופעה פסקה כליל. לימים, נפרד הנער 
בדמעות תודה, ויצא לחיים חדשים ומשוקמים, נטולי גניבות 

  ומעשים לא רצויים. 

נשכח כדרכו של עולם, הקשר ביניהם נותק, והנער כמו 
מלב. גם הרבנית עסקה כבר בעיסוקים אחרים, וכבר שכחה 

עד שחילצה אותו ממחלתו מהנער אליו כה התמסרה, 
  הקשה בעמל רב והוצאה כספית ניכרת... 

חלפו עשרות שנים, וללונדון נקלעה בתה של הרבנית 
שלזינגר, סבתי הרבנית טורק ע"ה. היא התפללה תפילת 
שחרית בבית כנסת מקומי, ועוף השמים הוליך את הקול 
לעזרת הגברים, כי אורחת מישראל בשם הרבנית טורק 

ע על כך אחד מחשובי ונכבדי בית הכנסת הגיעה. מששמ
  המקומי, ביקש לשוחח עמה בדחיפות לאחר התפילה. 

ה על שכאמור, נמנ -בקול רועד מהתרגשות, שאל האיש 
תה של אם האורחת ב -בכירי ופארי הקהילה בלונדון 

ואותו  השיבה בחיוב, הרבנית שלזינגר מתל אביב. האשה
, ובקושי הצליח להוציא הגה החל לבכות ולהתייפח דםא

י יכול ואין דעי לך שאיננ'מפיו. לבסוף, אמר בקול סדוק: '
מך. היא הצילה את חיי, נתנה לי דרך בעולם להודות לא

   '.חיים במתנה! זוכרת את הגנב שהסתובב אצלכם בבית?'

דמותו של לנגד עיניה כמו מחזה נוסטלגי עתיק, צפה ועלתה 
וך ערפל השכחה אותו נער, שהתגורר בבית הוריה. מת

מה?! 'שבה ועלתה תמונתו, והיא שפשפה עיניה בתדהמה: '
  '.זה אתה?!'

שב האיש וקבע, וסיפר על שנותיו כנער דחוי  -'אכן כן!' 
הכל טענו כי עתידי בין 'ומושמץ, גנב בשיא 'פריחתו'... '
רוח אחרת היתה עמה,  -יושבי בית הסוהר, אך אמא שלך 

משפחה שהקמתי, היא הצילה את חיי! כשאני מביט ב
אני יודע  -תקדמותי הרוחנית בקהילה בה אני שותף, בה

הייתי אמור לבלות  -שכל זה הוא לא בגללי, כי לכשעצמי 
בה הפתוח כאולם יאת שארית חיי מאחורי סורג ובריח. רק ל

מך, הציל את חיי, נתן לי סיכוי. היא הוציאה אותי של א

שי, היא שהעמידה אותי כאדם מעומק המחלה, גאלה את נפ
סיפר האיש,  - 'מן היישוב, שגם הצליח להתקדם בחיים!'

  כשהוא מנגב ללא הרף את דמעותיו הנרגשות...

שמואל צבי היה זה בשעת לילה מאוחרת. סבי, הגאון רבי 
זצ"ל, עלה זה עתה על יצועו. בתום יום ארוך  קובלסקי

לתת  בש את בגדי השינה ועמדועמוס, מייגע וגם מעייף, ל
כבו על מיטתו, מצחו נחרש תנומה לעפעפיו. אך לפתע, בש

קמטים. הוא נזכר במשהו שהעיק עליו, לא נתן לו מנוח... 
הוא מיהר לקום ממיטתו, ניער את קורי השינה שכבר 
התלבשו על עיניו, ואזר כח. התלבש בזריזות ויצא את 

י ברק, הסמוך הבית, בואכה בית הכנסת 'בעלזא' בבנ
  לביתו. 

, הרחוב כולו כבר היה ההשעה היתה אחרי חצות הליל
ש, שואל ודורש... לפתע, מתרוצץ ומחפ -שקט, ורק הוא 

צדה עינו דמות של אדם זר ומוזר, יהודי אומלל שהיה 
באחת, הוא שש אליו מהישנים בבית הכנסת. פניו הוארו 

חת ערב. 'רבי יהודי, בוודאי טרם אכלת ארו': א שלל רבכמוצ
   .''התואיל לבוא עמי לביתי ולסעוד סעודה דשנה?

המסכן, שהיה כנראה גם מאוד רעב, נענה על אתר להזמנה 
החמה. באחת בלילה עלו שניהם הביתה, רבי שמואל צבי 
העלה את האור במטבח, פרס לחם אל השולחן, והחל מביא 

צא. שעה ארוכה מוסלטים, ירקות ומגדנות מכל אשר  ביצה
 מואל צבי ושימש לפני אותו יהודי זר, נותן לועמד רבי ש

צה, עד שהלה אכל לאכול ולשבוע ביד רחבה ובנפש חפ
ושבע ודשן ובירך, ונפרד בתודה חמה ובברכת 'לילה טוב' 

  חיננית... 

הלה אמנם לא שאל שאלות, שכן היה רעב ומזה זמן לא 
מה "מה ראו כן תמהו: ה -אכל ארוחה טובה. אך בני הבית 

שמואל צבי לקום ממיטתו בשעת לילה מאוחרת, ראה רבי 
לחפש אדם זר, ולהזמינו לשולחנו? הרי השעה כבר 
 מאוחרת, ורבי שמואל צבי כלל לא ידע על קיומו של אותו

ל כך כמה טעם טרח  -בבית הכנסת באותה שעה  אדם
   ".לחפשו ולהזמינו?

'שכבתי על משכבי, 'נענה להם רבי שמואל צבי בחיוך: 
ולף בראשי. לפתע נחרדתי: הן לא והעברתי את היום הח

עשיתי חסד היום! מיהרתי לקפוץ בבהלה, שהרי איך יתכן 
ללכת לישון בלי לעשות חסד? אזרתי כח, וחיפשתי מישהו 
לעשות עמו חסד. עכשיו אני יכול ללכת לישון בצורה 

   הסביר בפשטות. - '.רגועה...'

את הסיפור שמעתי מאבי מורי שליט"א, והוא מאיר: יום 
חסד, לא ייקרא יום. יהודי נועד לעשות חסד, זה חלק ללא 

ממהות תפקידו. בכל יום נחפש לעשות חסד, לפחות מעשה 
חסד אחד בכל יום. כך נפתח את ליבנו למצות החסד, 

          עשיה טובה בין איש לרעהו!בונרבה 

  ]הרב אשר קובלסקי-'לקראת שבת מלכתא'[ 



  

  )יב, יג( ל ָנא ְרָפא ָנא ָלהּ ֵק 

חד מגדולי זצ"ל:  הכרתי את א לוברט נתןבי סיפר הגאון ר
חד היושבים ששמו יצא לתהילה כא - הרופאים בארץ ישראל

   .אם לא הראשון שבהם ,ראשונה במלכות הרפואה

א הזה לסיור במחלקות פהזמין את הרו 'הדסה' בית החולים
 בעצתו ובניסיונו הרב. שינחה אותםנת על מ ,בית החולים

פתע ול ,ממחלקה למחלקה עם צוות מלווים רופאאותו  עבר
החולה הזה  ,לפניכם רשמו" :נפנה למלוויו ואמר להם בלחש

וכך הוא עובר ממיטה למיטה  "....ימותיחיה, החולה הזה 
   .והם רושמים, ההיפך ,חלילה ,חיים ולזהפוסק לזה ו

 רשימהעקבו אחרי ה" :בתום הסיור אמר הרופא למלוויו
   ."אם התקיימו דברי בדקוו

קיימו דבריו של הרופא בתוך תקופה קצרה הת ,ואכן
חלילה ואלה ש ,חיו ,להם חיים 'פסק' אלה שהוא .במדויק
  ...קרה להם כך - ההיפך

אותו ת אשאלו ה' הדס'ב םרופאיהדבר התפרסם, ובכירי ה
    .ין ידע זאת מראש, וכי נביא הוא?!מנ רופא

 התבוננתי:ן החולים ועברתי בי ,פשוט מאוד ."לא אמר להם:
וה,  זיק של זיק של תקו ,אלה שבעיניהם היה זיק של אמונה

 -ה זיק כזה אלה שעל פניהם לא הי .ידעתי שיחיו ,חיים
   ."...ידעתי שלא יאריכו ימים

ולהביא  יכול האדם להאריך את חייו 'נהה'אמו הרי שבכוח
שעדיין עולם הרפואה לא מצא  למרותפעמים שו ,לרפואתו

הקב"ה  תקווה והתפילה,ח האמונה הוו אבל בכמזור לבעיית
   .השלימלו רפואה  בורא

, זצ"ל,  חלתה במחלה שמשון פינקוס רבי שכנה של הגה"צ
.  הוא נסע עם לרפואתה לקח על עצמו לדאוג פינקוס הרבו

  . תרופה בכל העולםלחפש לה הרב רגובי מ'עזר מציון' 

ייגו בקליפורניה הייתה בסן דהתחנה האחרונה בחיפושיהם, 
הם הגיעו לשם בעקבות מידע על רופאה שבארצות הברית. 
רופה למחלה.  הם התאכסנו באיזה בית שטענה שמצאה ת

יא האם ה ,הרופאה לחקור על התרופה שלהמלון וישבו עם 
  . לא אות אכן עוזר

טען כמעט  פואהבררחב  לו ידע שיש  -רב רגובי ה
בל הרב א ,לה שהרופאה הזו מדברת שטויותתחההמ

הוא היה חייב לבדוק ולברר עד פינקוס עדיין לא השתכנע. 
  .  'הצלת נפשות'אולי יש כאן  ,זה אכן כך הסוף אם

 ,על התרופה והשפעתה -גבי שעות  הם התווכחו שעות על
הם  הלכו וישבו  ,חדשה מסכת טיעונים העלוכל פעם שבו

כך נמשכו הדיונים ון עם הרופאה על הטיעונים הללו. לד
בשעות ו ...ביניהם במשך כעשרה ימים ולילות רצופים

פל על המיטה ונרדם הרב רגובי  נוהלילה המאוחרות,  היה 

' ספר יצירה'אבל הרב פינקוס התיישב ולמד מרוב עייפות, 
    ..בניגון שלא מהעולם הזה.

קרא לו  ,ל לישוןויכהיה התעורר הרב רגובי  ולא לילה אחד 
לימוד ה ."בוא נלמד קצת ספר יצירה" לו: הרב פינקוס ואמר

  ממש החיה אותו...  הזה 

  כיח לועד שהגיע אותו לילה שהצליח הרב רגובי להו
רופה שלה כדי שהרופאה הזו מדברת שטויות ואין בת

הרגיש הרב פינקוס שהעולם  באותו רגע לו במשהו.להועיל ו
   ...ביסוריה ומתפתלת בת, השוכמסכנה שהאאותה חרב על 

 הוא ישב ודמם לכמה רגעים ופתאום קם הרב פינקוס על
 נהיש ,אתה יודע" :רגליו ואמר בהתלהבות להרב רגובי

בורא ' שכתוב בה לשון בריאה וזהויחידה פילה אחת ת
 ,י להורות לעם ישראל אמונהאתה יודע למה? כד ,'רפואות

 אלא הוא בורא כל רגע ,שהקב"ה לא רק ברא רפואות פעם
יכול  שעד היום לא ריפא, - תכן שאותו דברכך שי ,ורגע

 ת!י הקב"ה הוא בורא רפואו,  שהרעכשו לרפאותלהתחיל מ
    "....באמונה נתחזקבא 

הרעיון  ,את השיעור הזה באמונה הרב רגובי לא ישכח לנצח
ואחת מהם  ,בכמה הזדמנויות פלאיות את עצמו הזה הוכיח

שחלתה  ירה,צע נערהשל  שהגיע לפניו מקרההיתה כ
עזר ' באו למשרדיהשבורים ורים במחלה חשוכת מרפא. הה

קצרה ידו אבל  ,מציון' ובכו לפניו שיעשה משהו למען בתם
אין זו למחלה  ,ולעכשי נכוןהוא ידע בבירור שמלהושיע. 

    .למות תוך תקופה קצרה ,רח"ל ,נידונהוהיא  ,תרופה

הרב רגובי לא הרים ו ...הרי הקב"ה 'בורא רפואות'אבל 
ש איזשהו אולי י ,העולם יהוא ערך חיפוש בכל רחב .ידיים

עד שלאחר חיפוש של שעות  רופא או תרופה בנידון,
וצת נפתחת קבוק בתקופה זו ידבהוא גילה ש ארוכות,

    .מחקר של תרופה ניסיונית לאותה בעיה באחד מקצווי תבל.

 סיונייהנ המחקרור המלווה את יצר קשר עם הפרופסהוא 
 הזו נערהה ולאחר שכנועים ופרוטקציות, הצליח להכניס את

 ,מה להפסיד לא היה לה כבר ...הראשונההניסוי לקבוצת 
 אותה נערה טסה, ישראל בברכת גדולימלווה רק להרוויח...

ים והמדענים החלו הרופא בו ,הוריה לאותו מקום נידח עם
אנשים שחלו במחלה הזו  20. של התרופהתוח יבמחקר ובפ

   .רחבי העולם לאותה קבוצת מחקר ,  נאספו מכללרח" -

 - שהשתתפו חוליםה 19 בסיומו של אותו מחקר, ,ולמעשה
 נערההיחידה שהבריאה היתה אותה ו, הלכו לעולמם

ישלון המחקר נסגר כי אחוז אחד לעשרים נחשב כ יהודיה.
  בפיתוח התרופה...  

ותה את כל המחקר הזה עשה הקב"ה כדי לברוא תרופה לא
וכיום היא  ,יקרה שהתרפאה בחסדי השם יתברך נערה

 ...שר ובבריאות והקימה משפחה לתפארתנשואה באו
  ]'ניצוצות'[   ... רגעכל רגע ו 'א רפואותבור'ללמדך שהקב"ה 

   parperet100@gmail.comלקבלת העלון במייל ניתן לשלוח בקשה ל:



1 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ר  אֹמר ה'ַוְיַדּבֵ ה ּלֵ רֹת. ֶאל ֹמׁשֶ ַהֲעלְֹתָך ֶאת ַהּנֵ ר ֶאל ַאֲהֹרן ְוָאַמְרּתָ ֵאָליו ּבְ ּבֵ  ב)-(ח,א ּדַ

רלכאורה יש כאן כפל לשון: " ּבֵ אלא, כל ?' ", מה זה 'דבר' ומה זה 'ואמרתְוָאַמְרּתָ ֵאָליו... ּדַ
ר : "אימת שכתובה לשון 'אמירה' הכוונה היא הגדה ברורה, לכן נאמר ה  ה'ַוְיַדּבֵ ֶאל ֹמׁשֶ

אֹמר ר ֶאל ַאֲהֹרן ְוָאַמְרּתָ ֵאָליו: "היינו שיאמרו באופן ברור, והכתוב ממשיך ואומר –" ּלֵ ּבֵ ", ּדַ
 . גם אתה כאשר הנך מדבר אל אהרן, אמור לו בלשון ברורה

 
ֹרת? "ומה יאמר ַהֲעלְֹתָך ֶאת ַהּנֵ . משה רבינו מצווה את אהרן על הדלקת נרות המנורה –" ּבְ

ומובא ברש"י: "לפי שכשראה אהרן חנוכת הנשיאים חלשה אז דעתו שלא היה עמהם 
בחנוכה לא הוא ולא שבטו, אמר לו הקב"ה: חייך שלך גדולה משלהם שאתה מדליק 

ת' של אהרן? הרי כל היום הוא מקריב מה פשר אותה 'חלישות הדע". ומטיב את הנרות
קרבנות ובשבעת ימי המילואים לבד הוא הקריב קרבנות רבים, ומדוע חלשה דעתו על 

אלא, כיון שהיה חסר לו לאהרן הכהן אפילו קורטוב של ? שלא היה בחנוכת הנשיאים
 !כבר חלשה דעתו -רוחניות 

 
 ק'ל לווינשטיין זצ"ל מדבר.אני נזכר בוורט שאמר לי יהודי ששמע בחתונה את רבי חצ

שנינו בפרקי : [אגב, זאת יש לדעת, כי פעם היו מדברים בחתונות...]. אמר רבי חצק'ל
אבות (ב, ח): "הוא [רבן יוחנן בן זכאי] היה אומר: אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזנים, 

ו כל אבא שאול אומר משמו: אם יהי. ואליעזר בן הורקנוס בכף שנייה, מכריע את כולם
חכמי ישראל בכף מאזנים ורבי אליעזר בן הורקנוס אף עמהם, ורבי אלעזר בן ערך בכף 

 שנייה, מכריע את כולם". 
 

 מה פשר דברי ריב"ז "מכריע את כולם"?  שאל רבי חצק'ל:
הרי מדברים כאן על התנאים הקדושים, שאין לנו כל השגה בגדולתם, והנה לדעת רבן 

בן הורקנוס מכריע את כולם, ואילו אבא שאול סבר שרבי יוחנן בן זכאי רבי אליעזר 
אלעזר בן ערך מכריע את כולם, אף את רבי אליעזר בן הורקנוס. מחלוקת תהומית 

חזק:  אמר על כך ר' חצק'ל וורט? שכזאת, מן הקצה אל הקצה. מה פשר הדברים הללו
ברוחניות אין מושג כזה שאחד 'קצת' יותר מהשני. אם לאחד יש מעלה רוחנית על 

הוא 'מכריע את  -זולתו, הוא אדם שונה לחלוטין. אם הוא מעט יותר גדול ברוחניות 
 .עולמות' ממש, דרגה אחרת, עולם אחר'כולם'. ברוחניות כל 'משהו' זה 
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 וסיפר לו  לרבי משה פיינשטיין זצ"לסיפר לי בני על יהודי אחד מארצות הברית שבא 

 ברא מזכה אבא' 'כי היה חילוני ובנו חזר בתשובה והחל ללמוד בישיבה. יודעים אנו כי 
 לא רק בעולם הבא אלא גם בעולם הזה, והבן החל ללמוד עם אביו גמרא. 

למד, החל ללמוד עם הבן, על אף הקושי כל ההתחלות קשות, והאבא הזה שמעולם לא 
 הגדול שבדבר, ולאחר תקופה ממושכת של לימוד, הצליח לסיים דף גמרא שלם. 

 
 !". "באתי אל הרב בבקשה שיבחן אותו על הדף גמרא שלמד -כך אמר  –"עתה" 

כאשר שמע זאת רבי משה, אמר לאבא בשמחה: "סיימת דף גמרא שלם? אם כן צריך 
 !".'סיום'. תערוך מסיבת 'סיום' בביתך, ואני אבוא להשתתף בשמחהאתה לעשות 

 
 וסיפר רבי משה, שגם בישיבתו של ה"חפץ חיים" למד בחור עם ראש חלש ביותר, 

אבל עם הרבה רצון ותשוקה ללמוד ולדעת. במשך חודש שלם עמל ויגע כדי להבין דף 
א בקושי לומד דף גמרא וסיפר לו בכאב על כך שהו ל"חפץ חיים"גמרא אחד, עד שבא 

 ?"... בחודש, תוך שהוא אומר: "בשביל מה אני לומד
והנה הוא שומע את החפץ חיים ממלמל לעצמו: "בחור מתלונן על כך שהוא למד 

 "...בחודש רק מאה דפי גמרא
 

חיים" לא שמע אותו, ולכן חזר ואמר שהספיק ללמוד  נראה היה לבחור כאילו וה"חפץ
 אמר לו ה"חפץ חיים": "וכי חושב אתה שלא שמעתי? . בחודש דף אחד בלבד

 ממאה שלא בצער",  –אך הרי אמרו חז"ל (אבות דרבי נתן ג, ו) "יפה אחד בצער 
 "! ואם כן דף הגמרא שלמדת בקושי כה רב, נחשב לך כמאה דפי גמרא

 
 ! עולם ומלואו היא -חניות, אפילו מעלה אחת קטנה הרי לנו שברו

מעתה מובנת חלישות הדעת של אהרן, כי מאחר והיו חסרים לו קרבנות הנשיאים, 
 (יחי ראובן) !והיינו חסרון של עוד קורטוב רוחניות, אשר על כן חלשה דעתו

 
 

ם  ּוְלִפי ֵהָעלֹת ם ֶהָעָנן ׁשָ ן ׁשָ ּכָ ר ִיׁשְ ָרֵאל ּוִבְמקֹום ֲאׁשֶ ֵני ִיׂשְ ֶהָעָנן ֵמַעל ָהֹאֶהל ְוַאֲחֵרי ֵכן ִיְסעּו ּבְ
ָרֵאל ֵני ִיׂשְ  (ט,יז) ַיֲחנּו ּבְ

 : ברצוני להאיר שתי הארות נפלאות ביחס לענני הכבוד
לא זו בלבד  ...אומר, כי במדבר היו לבני ישראל "מכוניות" טובות ומשוכללותהחיד"א א. 

שהם לא היו צריכים ללכת ברגל, אלא שגם "לנהוג במכונית" הם לא היו צריכים! הם 
 !ונסעו -פשוט ישבו על הענן 

 
יתבאר כמין חומר מה שאמר  -" אחיו של הגאון, בספרו "מעלות התורהאומר  -לפי זה 

ר ָאַמר  קֹום ֲאׁשֶ ן ָלֶכם  ה'משה רבינו ליתרו: "ֹנְסִעים ֲאַנְחנּו ֶאל ַהּמָ נוּ  ְלָכהֹאתֹו ֶאּתֵ  "ִאּתָ
ענני הכבוד שימשו רק את בני ישראל. לכן ביחס אליהם אמר משה  .)במדבר י,כט(

ר, אומר לו  "ֹנְסִעים ֲאַנְחנּו", כי ענני הכבוד "הסיעו" אותם! אבל ביחס ליתרו, שהיה ּגֵ
נּו": ל לא ניתנת לך האפשרות לנסוע  ניתנת האפשרות רק ללכת.ך משה "ְלָכה ִאּתָ
 . באמצעות העננים

 
העננים סימנו לבני ישראל את רצון ה', מתי עליהם לנסוע ומתי עליהם לחנות.  ב.

היה זה  -היה זה סימן שה' רוצה שייסעו, וכשהיה מתקפל  -ר ועולה כשהענן היה מיתמ
 '!נמצא, אפוא, ש"הענן" הוא בעצם "פי ה'"! הוא גילה את רצון ה. סימן שרצון ה' שיחנו

 (יחי ראובן)
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ֹרת ַהֲעלְֹתָך ֶאת ַהּנֵ רֹות ּבְ ְבַעת ַהּנֵ נֹוָרה ָיִאירּו ׁשִ ֵני ַהּמְ  (ח,ב) ֶאל מוּל ּפְ
על שם שהלהב עולה כתיב בהדלקתן לשון עלייה, שצריך להדליק עד שתהא : י"רש

יסוד גדול בהלכות 'רב ותלמיד' למדו מכאן, הרי המנורה מסמלת . השלהבת עולה מאליה
לתורה, כפי שכתוב 'כי נר מצוה ותורה אור', וכמו"כ נאמר 'הרוצה להחכים ידרים, שהרי 

שהרב המלמד תורה נמשל למדליק המנורה, והתלמידים  אם כך יש לומרמנורה בדרום', 
כשם שבמנורה צריך להדליק  אם כךהלומדים ממנו, נמשלים לנרות הנדלקים ע"י המדליק 

באופן שתהא השלהבת עולה מאליה, כך תפקידו של הרב, ללמד תורה לתלמידים, עד 
שתהא השלהבת עולה מאליה, היינו שהלימוד ייהפך אצלם לקנין בנפש, עדי יוכלו ללמוד 
בעצמם מכוחם. תפקידו של הרב אינו רק בהעברת התורה כידיעה בעלמא, אלא תפקידו 

המתיק עליהם את הלימוד ולהקנות בנפשם אהבת תורה, כדי שיעמדו על דעתם, הוא ל
אף את  הכתב סופר על כךדרש . ויוכלו בעתיד לשחות לבדם בים התורה בהשקט ובטחה

נר המערבי, ממנו היה מדליק ובו היה מסיים', ופירשו התוס' שנר ' כב,ב):דברי הגמרא (שבת 
ה מדליק את כל הנרות, ואחר שהיה מיטיב את הנר המערבי היה דולק בדרך נס, וממנו הי

המערבי הוא היה כבה, והיה מדליק את הנר המערבי מהנרות האחרים שנדלקו ממנו. כן 
הרב המשול לנר המערבי אכן מדליק את התלמידים , הדבר גם בלימוד התורה תלמיד מרבו

חוזרים באש התורה, אך לאחר שהעמידם על דעתם והם דולקים מאליהם, אזי הם 
ומדליקים את הרב, בבחינת 'תלמיד המחכים את רבו', כפי שאמר ר' חנינא הרבה למדתי 

 .מרבותי ... ומתלמידיי יותר מכולן
 

עם כיתת תלמידים כדי שיבחן  החזון איש מנהל תלמוד תורה בבני ברק בא פעם אלמסופר על 
לא היתה כשורה.  אותם על החומר הנלמד, תלמיד אחד לא הצליח במבחן, ואף התנהגותו

מה אעשה? רבות השקעתי בתלמיד זה, : 'בסוף המבחן התנצל המנהל בפני החזון איש ואמר
הסתגר החזון  איש.'תקרא בבקשה לתלמיד' ביקש ממנו החזון  '.אך מאמציי לא נשאו פרי

איש עם התלמיד בחדרו במשך שעה ארוכה, ואכן מיום זה והלאה חל שינוי ניכר 
בהתנהגותו של התלמיד, הוא עלה והתעלה במעלות התורה, ואיש לא ידע מהי תרופת 

לימים, למד התלמיד בישיבת פוניבז', ובשמחת תורה . הפלאים שנתן לו החזון איש בחדרו
כאשר מכרו את הכיבודים בדפי גמרא, קנה התלמיד כיבוד בכמה מאות דפי גמרא, שמע 

ון איש לספר לו את נפלאות אותו תלמיד, ואז העיז ע"כ המנהל וסר בשמחה לביתו של החז
'מה היה בזמנו בחדר הסגור? איזה מעשה קסם נעשה, שבגינו  :המנהל ושאל את החזון איש

'למדתי איתו קטע גמרא עם רש"י ותוס', "וכי  :התחולל אצלו המהפך? אמר לו החזון איש
לא ולא" ענה " ,מה המנהליבות לימוד התורה?" תהרב לא הטיח בו דברי מוסר ואגדה בחש

וסיים החזון איש: "אם נותנים ",  החזון איש "לא דיברנו אף מילה מעבר ללימוד הגמרא
 )433('אהלה של תורה' גיליון  לגמרי".לנער גישמאק בתורה, אפשר להפוך אותו 

 
ר ּבוֹ  ֲחלֹום ֲאַדּבֶ ע ּבַ ְרָאה ֵאָליו ֶאְתַוּדָ ּמַ  (יב,ו) ּבַ

, נודע כאחד מגדולי המשיבים והפוסקים בדורו, ורבים שגרו אליו רבי ישראל טרונק מקוטנא
את שאלותיהם בהלכה. פעם אחת הגיעה אליו שאלה חמורה וסבוכה, והוא פסק להתר, 

אולם לאחר שעיין שוב בעניין, הגיע למסקנה כי טעה בדבר הלכה. צערו על שתקלה חמורה 
ף נרדם על ספריו הפתוחים תוך יצאה מתחת ידו היתה עצומה, עד שפרץ בבכי מר ולבסו

והנה הוא רואה בחלומו את החת"ם סופר, אותו לא הכיר מעולם למרות שכבר היה כדי עיונו. 
כבן עשרים בעת פטירתו, והופתע לשמוע את דבריו: "אל תצטער על פסק ההלכה שהוצאת 

ני, עיין מתחת לידך, כי יפה הורית. ואף אני קבעת הלכה כך בספר התשובות שלי בסימן פלו
". רבי יהושוע התעורר מחלומו הנפלא, ותתפעם רוחו. הדבר היה באישון שם ותרווה נחת

לילה, בחוץ שרר קור עז והוא היה לבוש בבגד ביתי דק בלבד, אולם הוא לא ייחס לכך 
חשיבות, ומיהר לרוץ לביתו של הדיין רבי לייב כדי לעיין בספר התשובות של החת"ם סופר 

ין נחרד לראות את הרב מתדפק על ביתו בשעת לילה מאוחרת, ורבי שהיה אצלו. הדי
יהושוע סיפר לו את דבר חלומו. יחדיו מיהרו השניים לפתוח את הספר, והנה התברר כי 

 (שבת טיש)חלום אמת היה הדבר, ואמנם החת"ם סופר פסק כן להלכה, ותשב רוחו אליו. 
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 יעמדו:זכות דברי התורה בעלון 
בן פנינה, אפרת בת מזל, נועה בת יעל, קרן בת  עוז בן מרים, לירון בע"ה זיווג הגון:

 רחל, עדן בת גילה.
 רווית רבקה בת אורלי, מוריה בת אורנה, מורן בת רותי.לזרע בר קיימא: 

 מורן בת רותי, לירון בן פנינה., שגיא בן מרים לפרנסה טובה:
ציפורה בת מורוור, ציפורה בת מרים, אורלי בת מלכה, אייל בן שרה,  לרפואה שלמה:

יחזקאל בן אידה, רבקה בת מסעודה, אלכס בן רימה, יצחק יעקב בן  שי בן רחל,
יוסי בן ציפורה, יוסף בן ציפורה, עזיזה בת שוליקה, שולה בת  יפה, אילן בן מסעודה,

 עזיזה.
 

בנימין בן סולי ז"ל, רפאל בן רבקה ז"ל,  אביגיל בת מרים ז"ל, אהרון לעילוי נשמת:
חביב בן סולי ז"ל, בתיה בת סולי ז"ל, גבריאל בן מורוור ז"ל, מיכאל בן מורוור ז"ל, 
רחמים בן מורוור ז"ל, יחזקאל בן יהודית ז"ל, דבורה בת טובה ז"ל, ישראל בן חנה 

ז"ל, חנה בת  ארז בן חיה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי בן רפאל דבורה בת מרים ז"ל. ,ז"ל
שמחה ז"ל, דוד אמנו בן מזולה ז"ל, משה בן שושנה ז"ל, שרה רוסיקו מנשרוב בת 
תמרה ז"ל, ז'קלין לוי בת מסעודה ז"ל, יוסף בעדאש בן נוארה ז"ל, ירושה בת רות 

זהרה ואסתר ושמחה ומכלוף בר חנינה למשפחת בן שבת ז"ל, אברהם בן חנה  ז"ל, 
 מרים ז"ל, רות בת יוכבד ז"ל.וזבולון הכהן ז"ל, אסתר בת 

 
 

ן ַאֲהֹרן ַעׂש ּכֵ  (ח,ג) ַויַּ
 ) רש"י(להגיד שבחו של אהרן שלא שינה  -ויעש כן אהרן" "

הנה המפרשים התקשו : בספר ה"מאור הגדול" הביא מהגר"א. ורבו בו המפרשים מה השבח בזה
שאומרים 'הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל', דהרי דת משה  בנוסח קידושי אשה

, וישראל היא התורה כידוע, לכן תמוה מה שמקישים קדושת האשה לקדושת התורה
שאומרים 'הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל'. והתירוץ הוא על פי מה שאמרו חז"ל, 

סור לו לומר לחבירו אם שמע אדם מחבירו דבר תורה שהוא כבר שמע אותו פעם אחת, א
כבר שמעתי את זאת, אלא תמיד יהיה בעיניו כאילו דבר חדש הוא, וזהו קדושת התורה. 

הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל', שתמיד תהיה בעיניו כחדשה, מפני ' ,וכמו כן
תוכל להיות קלה בעיניו ויזלזל בה, , שהאשה נמצאת תמיד עם הבעל והיא משמשת אותו

מבאר הגר"א שכן הוא . ז"ל שתמיד תהיה בעיניו כחדשה ויכבדה ויאהב אותהלכן הזהירו ח
ואהרן היה עושה אותה משך ל"ט שנה מידי יום , בהדלקת הנרות, משום שהיא עבודה קלה

 ואפשר לחשוב שהדבר היה קל בעיניו, ועשה זאת מתוך הרגל., ביומו, בבוקר ובערב
 .שהיתה חביבה לו תמיד, וזהו שבחו '.ה ה'לכן מעיד עליו הכתוב 'ויעש כן אהרן כאשר צו

 
בתקופת מלחמת המפרץ, בחלק גדול מבתי הכנסת שבבני ברק הקדימו את תפילת ש מסופר

מעריב בליל שבת לשלושים דקות אחר השקיעה במקום ארבעים וחמש דקות כמנהג מרן 
ה'חזון איש' זצ"ל, וזאת מחמת ההפגזות של טילי הסקאד שהיו בלילות, וכמו כן היו מי 

הגאון רבי דוד פוברסקי זצ"ל, אמר שסדרי . 'שרצו לשנות זמן התפילה גם בישיבת פוניבז
הישיבה זהו זמן קדוש ואסור לשנותו מחמת שום רוחות שבעולם, וסיפר הגר"ד אח"כ 
שבאותו ליל שבת בא אליו בחלום הרב מפוניבז' זצ"ל ואמר לו: 'יישר כחך, שמור על 

 )שיעורי "ירחי כלה" תשנ"ט( .'..הישיבה מכל משמר
 

הְוָהִאיׁש  ֵני ָהֲאָדָמה ָעָניו ֹמׁשֶ ר ַעל ּפְ  (יב,ג) ְמֹאד ִמּכֹל ָהָאָדם ֲאׁשֶ
השתתף גם הגה"ק רבי יוסף , באסיפת רבנים שהתקיימה בפטרבורג בהשתתפות גדולי הדור

והתפתח , דב רבה של בריסק זיע"א. הגאון הנ"ל הקשה קושיה חריפה בשם בנו ר' חיים
לאחר מכן תירץ הגאון הנ"ל תירוץ אחד שלו,  ויכוח סוער בין הרבנים שנוכחו במקום.

את השומעים. הגה"ק רבי יצחק בלאזר זיע"א  ותירוץ נוסף בשם בנו ר' חיים אשר הפליאו
שנכח באותה אסיפה, ישב כל הזמן ולא פצה את פיו. ר' יוסף דב תמה ואמר הזהו שאומרים 

רבי יצחק "פרי יצחק"  עליו אדם גדול הוא? כשבא לביתו ביקש שיביאו לפניו את ספרו של
השתומם ר' יוסף . כדי לתהות על קנקנו. להפתעתו מצא שם את הקושיה עם שני התירוצים

 .דב ואמר כמה גדולה מידת ענוותנותו של ר' יצחק בלאזר
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  "קדיש על החי"
  .האיש המסתורי ביותר– 'ופרק 

  : של הסיפור עם יצחק סאלאןתקציר

 שמתגורר בכפר לולה מרינסקא שבחבל לובלין מקבל הוראה מאביו לנסוע לאמסטרדם כדי לאשרר את סאלאן צאצא לגולי ספרד קחיצ 'ר

צה אחרי לידת הבן הבכור מתנגדת לכך בכל שיים ומחאשתו שהייתה כחוד, מארקיםהירושה הגדולה שממתינה להם שם בסך שלושה מליון 

אחרי כן תהיה בידם הירושה שתוכל לעמוד להם , סע שמשוער על ידו כשלושה חודשיםאבל רב שלמה חמיה משכנעה שתסכים למ, תוקף

י לא ממתין לו העגלון  מתגלה כבנמל הורן, חרי כן משתבשת לחלוטיןאבל א ,פי המתווהת בדיוק כהנסיעה בתחילתה מתנהל. לדורי דורות

כשהוא כל הדרך ת לקחת עגלון גס נפש שמענה אותו הוא נאלץ מכורח הנסיבו) בשל מחלה(אופנהיימר שצריך היה להובילו לאמסטרדם בער 

  ובכוחות עצמו מגיע לכפר הולנדילאחר מספר ימי מסע קשים ביותר נפרד ממנו, התנהגות נלוזה ביותרמעדיף לנסוע בדרכים צדדיות וב

באמצע הלילה פורצת , הוא משתכן במלון בחדר עלוב בקומה השניה,  פרסאות4 - קרוב לאמסטרדם כלמזלו הטוב מתברר כי המקום , טיפוסי

 הוא נשמע ,אך לפתע הוא שומע קול בגרמנית שמודיע לו כי אם יקפוץ מבעד החלון יש לו סיכוי להינצל, סופו קרוביצחק חש כי , דלקה ענקית

    .בעת הקפיצה הוא מאבדת את הכרתו אך ,להוראות

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  

לוקח לו זמ� ניכר כדי להתחבר , הרי הוא מבולבל לחלוטי�, כשאד� מתעורר לאחר מספר ימי� ממצב של חוסר הכרה מוחלט

כ� אירע ע� יצחק סאלא� . כדי להיזכר מה קרה לו ובאלו נסיבות ניטלה הכרתו, ות את עצמו ולחזור לאחורעליו לזה, לאישיותו

מה , לפתע מגלה הוא את עצמו בבית זר שכוב על גבי מיטה ומצעות נקיי�. בעת שפקח את עיניו לאחר מספר ימי חוסר הכרה

  ? הוא עושה כא� ומי הוא האד� הזר שנמצא בחברתו

 לו לקלוט כי הוא נותר בחיי� לאחר שזרק את עצמו מחלו� בית המלו� באיזה כפר הולנדי וכי נמצא הוא בעיר כל זמ� רב לקח

הוא נזכר קלושות כי , מי הוא ולמה הוא עושה בביתו. בביתו של אחד שחזותו מראה שהוא יהודי שומר תורה ומצוות, שהיא

הוא נזכר שמישהו צעק אליו , א אחוז ייאוש אי� יחל� מהמקו� חיהמאורע האחרו� שחקוק בזיכרונו מלו� עולה בלהבות והו

  . לזרוק את עצמו החוצה וזה היה המעשה האחרו� שעשה יותר לא זכר

משה "הוא הציג את עצמו בש� , הוא השלי� לו את כל הפרטי� החסרי�, הלה ניגש אליו רק לאחר שבדק כי יש ביכולתו לשוחח

יהודי בעל מראה פולני וכי הוא ,  שני� במקו�4 שמתגורר כבר �50 � סתגפניות שגילו נושק לגבר ממוצע קומה ובעל פני" טויער

הוא נקלע בהשגחה , אידיש פולנית גרמנית והולנדית בשליטה מלאה, שהשתקע באמסטרד� ודובר ארבע שפות" רדומסק"מעיר 

בעת הדליקה היה מחו� , התכוננו להגיע לירידפרטית באותו יו� בכפר בו שהה יצחק כדי ומגמתו הייתה להסיע מספר סוחרי� ש

  . לבני� וכ� ניצל מהשריפה

הבי� כי מדובר ביהודי ) הצילו" (ראטעוועט"אבל כששמע את המילה , כששמע את הזעקות הנואשות לא ידע כלל כי מדובר ביהודי

הוא ליקט מספר כרי� , י לאבד זמ�נחל� להצלה תיכ� ומיד בל" לא תעמוד על ד� רע�"כיהודי האמו� על , אומלל שנקלע למקו�

בסייעתא , וכסתות מהבתי� שמסביב למלו� והציע אות� מתחת לחלו� כדי לרפד את נפילתו שחלילה וחס לא ירסק את אבריו

�בניסי ניסי� לא קפ� , למרות הסכנה החמורה ליפול לתו� הלהבות, דשמיא עצומה הצליח לשכנעו לצאת מהחלו� ולקפו� אלי חו

  .  עתה התעורר מעלפונו הכבד, הוא איבד את הכרתו למש� כמעט שבוע, ת וא� לא נחנק מהעש� הכבדלתו� הלהבו

ימי� מספר נאבק על , דלקת ריאות חריפה מאד תקפה אותו לאחר זאת, עדיי� היו חייו בסכנה מוחלטת, א� ג� לאחר שהתעורר

  .. חייו הוא היה שרוי בי� חיי� למוות והכ� כמעט נוטה יותר כלפי

הוא שכר כרכרה על חשבונו , הוא לא חס� במאמצי� וכס� כדי לרפואתו, משה טויער בכל אצילותו' באות� ימי� התגלה אותו ר

, הוא לא סמ� על הטיפול הקונבנציונלי שנית� לכל חולה, ששכ� לא הרחק מביתו" לעבנסרטונגס"והביאו לבית החולי� היהודי 

  . כדי שיקבל את הטיפול הנאות ביותר, ורות על חשבונואלא שכר עליה� רופאי� מומחי� ואחיות מס

היו רגעי� שנראה היה שהוא נכנע לגורלו ונשמתו עומדת חלילה להיפרד , קרוב לשבועיי� היו עליות ומורדות במצבו הבריאותי

לאחר , בהעבר את המשבר הזה בהצלחה מרו, לאחר מאבק קשה ע� מלא� המוות, א� משמי� נגזרו עליו שנות חיי�, מהעול�

היה זה השלב הראשו� להחלמתו נדרשו לו עוד , הפע� נראה כי התאושש, קרוב לשבועיי� של עלפו� כבד התעורר יצחק שוב

האד� הטוב "משה טויער שהצטייר בעיניו כ' ר, שבועות נוספי� של החלמה איטית מאד עד שיצא מבית החולי� לבית מצילו

  .להשיג אנשי� כאלוסייעתא דשמיא מיוחדת " ביותר עלי אדמות

  .ישב לשיחה ראשונה ע� מצילו, שבקרבת מגוריו" אוהל משה"בבית הכנסת הספרדי " הגומל"לאחר שביר� 

פתח יצחק את השיחה " אני לא יכול לתאר ולשער לעצמי איזו זכות הייתה לי להכיר אד� יקר כמו� שכל כ� טרח ועמל להצלתי"

  . ע� מצילו וידידו היקר רבי משה טויער

משה לא רצה ' ר". גדול ענווי הדור"הוא ג� , לחוד" אד� טוב לב ואציל הנפש"וא לא ידע שמיטיבו היקר אינו מתייחד בתכונת ה

  .לקחת לעצמו כל קרדיט על התגייסותו להצלת יצחק

המעשה , אני מלאתי את חובתי הקדושה המוטלת עלי) אל תעשה מזה עניי� גדול(מאכ� נישט פו� דע� קיי� גרויסע וויסע� "

  ". סיי� את דבריו כשעיניו מושפלות כלפי מטה כדר� הענווי� האמיתיי�" שעשיתי אינו כדאי לדבר עליו
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בר� מידה זו " נו�"וכמעט שנגע בשער ה" ט שפלות בר�"מ"הפליג עד , כיו� שנכנס לעומק שערי הענווה, "ענווה גוררת ענווה"ו

הרי לוקח עמו את כל " נפשו שחה וכעפר לכל תהיה"ר� עד שנושק לאדמה וכי מי שהוא שפל ב" סוד]בי[הסוד ש"טבולה במידת 

  .למה שלא ייטול עמו את כל הסודות שיש, כחלק הטבעי שבו" אלי קבר"הסודות 

הוא ניח� אבל , לראשונה הוא מראה בו עניי� מעבר להצלה, משה' תוהה בפניו ר? ספר נא לי מה הביא� עד הנה ומהי מגמת פני�"

  . ט ומיד ממהר להתנצלבקורטוב טק

כי תצטר� אולי לא בשל סקרנות גרידא אלא בשל תחושתי העמוקה , אשמח לשמוע, כמוב� שכל זה א� אי� הוא סוד כמוס עמ�"

בשו� השכל הישר שחונני ,  ותושייהמלא תקווה שאהיה ל� לעזר, ת"בעזרת השי) העניו ביותר עלי האדמה(לעזרתי הנכבדה ואני 

, שאהיה לח� ולחסד בעיני חלק גדול מהבריות, ובעזרת הקשרי� ההדוקי� שהערי� עלי הבורא!! ממש" מתנת חינ�"הבורא כ

כבר יצא שמי , ד אינני נסתר לחלוטי�"כי בס, את זה תוכל לברר בעיר בכל רגע נתו�" באש ובמי�"שמוכני� לעשות עבורי הכל 

  . דרוש מה�ורבי� האוהבי� והידידי� שיעשו עבורי כל מה שא" לש� ולתהילה"

שמוכני� לרדו� , באותה מידה יש לי שונאי� ושוטמי�, אמנ�: "אלא שלפתע הוא עובר ללחישה מסתורית מאד ורבת משמעות

או : אפשר. כאד� מיוחד במינו שאי אפשר להיוותר אדיש כלפיו, זכיתי להקי� שתי מחנות, מה לעשות. אותי ולהשפילני עד מוות

כנראה שאני דומה מעט לאשה , חחחחח כבר הפלגתי בדיבורי יתר על המידה!!! שנאת מוות, ותיאו לשנוא א, לאהוב אותי ביותר

ג� לי יש איזשהו חסרו� דקיק ) מה לעשות(וואס קעה� מעה� טאה� , פעמי� אני דומה לה, קבי� שיחה הוא מנת חלקה' שט

  ".אי� מושל� בלא זה, בבחינת

אותו משה , למשמע דברי� מוזרי� ביותר שרק נית� לשמוע,  ונדה� ביותרעמד תמה" שה תמי� לעולה"יצחק שעדיי� הוא ' ר

שהוא , שמוכ� למסור את נפשו עבור זולתו בלי לצפות לכל גמול, איש טוב ומטיב כמוהו, עו� מוזר לחלוטי�, טויער נראה לו עתה

  ! ?ירכוש לעצמו שונאי ד�

בדוק נא את האד� , עצור נא לרגע"מש לו כתמרור אדו� מאותת היה סוג דיבורי� זה צרי� לש, א� היה קצת יותר בוגר בנפשו

שערי זהירות ושער אמונה ' רצויי� ט: נקוט ביד� כלל"א� באות� רגעי� עדיי� לא למד את מאמר החכ� " הזה קצת יותר לעומק

  "אחד) מוגבל(

  "רי� הסתומי�אנא באר לי את דב? מי זה שיוכל לדבר מילה אחת רעה עלי�? הא� לא נסחפת, משה הצדיק"

אוהבי� , תראה שלכל אחד בעירנו שפועל למע� האחרי� בלא לאות יש שתי מחנות, כשתשהה קצת זמ� בעירנו, נו שוי�"

חייב ". לא לש� שמי�"תמיד יהיה אחד שיאמר שכל מעשי� ש, לא משנה מה תעשה, וע� חיו� רב משמעות הוסי�. ושונאי�

א� אל תשי� ,  רציני כשתפגוש באחד משונאי שינסה להשחיר את פני בפיח הכבש�כדי שלא תהיה בהל�, הייתי להקדי� ל� זאת

, תפתח את החומש והנביאי� ותראה לכל אור� הדר�, ג� בדור המדבר ובאר� ישראל לא ליקקו המנהיגי� הגדולי� דבש, לב� לכ�

וירמיה , שדוהו בדברי� הנוראי� מכלמשה רבינו ח, אי� צדיקי הדורות זכי המעשי� וצרופי האישיות היו נרדפי� על צוואר�

אלו שמאמיני� "אבל תוכל לראות דבר נוס� . לפיכ� הקדמתי הקדמה קצרה שלא תיכנס לבהלה, ירח�' הנביא הושל� לבור מות ה

  ".יאמרו עלי את הדברי� הטובי� ביותר, בי ונאמני�

כל מי שמדבר על צדיק עתק זה הוא בגדר , דעדבר אחד י, יצחק חש עתה רוגז עז על כל השונאי� העלומי� שעדיי� לא הכיר

  .הוא החליט להתייע� עמו על המש� דרכו". מטיל מו� בקדשי�"

  . 'כדי לממש את ירושת אבי שיחי, לא בכדי הגעתי לכא�... ובכ�, שאלתני בשביל מה הגעתי לאמסטרד�, משה' ר"

  .  משה טויער מקדיש עתה ליצחק את מלוא תשומת לבו' ר

, בר� זה נשמע מוזר בעיני מאד) סיפור חדש(נייע געשיכטע 'א? שלמה סאלא� ישנה ירושה בעירנו' לאבי� ר) ככה(זוי גאר א.. אממ"

. אית� אני ידיד אמת, לא בקהילתנו האשכנזית וא� לא בספרדית. אחד שעונה לש� סאלא�, אני לא מכיר בכל רחבי אמסטרד�

  . אלא א� הוא מתגורר מחו� לפרברי אמסטרד�

מצטחק לו יצחק קצת נבו� " ל יש פה ירושה מכובדת מאד"אבל לאחיו ז, אי� כל שייכות ע� אמסטרד�'  לאבי שיחי,אמת"

  .מהתחקור הרציני שעושה מיטיבו בלי שיוכל להתגונ�

אני מתגורר בעיר ארבע שני� ומעול� לא נפגשתי ביהודי , מוזר מאד? היה לאבי� אח בעירנו) חדשות נאות(שיינע נייעס "

  .פחת סאלא� עד כמה שאני זוכרממש

יעקב והוא היה מבוגר מאבי שיבדל לחיי� טובי� וארוכי� ' שמו היה ר, ל החלי� את שמו מסאלא� למוטערפערל"דודי ז.. ובכ�"

  ".בעשר שני� ומחצה

משה את '  רהעביר. ירושה) חתיכת(שטיק 'אכ� הייתה לו א, ל הכרתי היטב"את רב יעקב מוטערפערל ז, אוהו עכשיו אני שומע"

  .נראה שהוא שרוי בהתרגשות רבה מאד מהמידע החדש ובנשימה אחת הוסי�, ידו על פדחתו הלו� ושוב

אני , א� תהיה זקוק לכוח עזר, ברגע שתעמוד על רגלי� תצטר� לעשות הרבה בעניי�, אני מבי� שיש ל� כעת עבודה רבה מאד"

כעת לא הסתיר רב משה את ".  כידיד אמת תמיד אהיה לציד�,הקט� מוכ� להושיט ל� יד בכל עת שתצטר� ביו� ובלילה

  .   התעניינותו הרבה בסיפור החדשותי

אי� לי מעתה עניי� להתעסק בירושה זו , אני חושב בעוד מספר ימי� לשוב לארצי פולי�.. ובכ�, בדיוק על זה באתי לדבר אית�"

  .שנראית לי כאינה ברת השגה

  .משה כולו אחוז תדהמה אמיתית' רהשיבו !" ?וכי למה אתה אומר כ�"

כל בגדי מסמכי וכספי שהיו מצויי� " ערו� ועריה"ובכ� יצאתי מש� , אתה זוכר שהייתי באותו לילה בבית המלו� שבער באש"

  באתילפיכ�, אי� לי מה לחפש כא� יותר, יעקב פערלמוטער' כעת אי� לי בדל הוכחה כי אני יורשו של ר, במזוודתי היו למאכולת אש

אני זקוק כעת , להתייע� אית� או יותר נכו� להיפרד ממ� ולבקש� הלוואה לתקופת זמ� בלי נדר אשיב ל� זאת ברגע שאשוב לביתי

כל , השארתי בכפרי אשה וילד קט� שכמעט ולא מכירני, אני מתגעגע מאד לביתי, לסכו� כס� מכובד שאוכל לצאת לדר� הארוכה
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איני מצטער , משמי� מראי� לי שכל מסע זה היה בטעות, � לי כוח להתעכב כא� יותראי, רגע שאני מתמהמה מוסי� על סבלי

  ". שלו� ביתי חשוב לי יותר, לרגע על הכס� הרב שאני עלול להפסיד מכ�

אי� לי מושג מדויק בכמה זה , אתה הול� לאבד ירושה ששווה הו� עתק) אתה מסובב לחלוטי�! (?ביסטו אינגאנצע� צודרייט"

יש כאלו שאומדי� אותו בסכו� , ל דוד� היה עשיר מופלג ובעל נכסי� גדולי�"אבל כל מי שגר כא� בעיר יודע שרב יעקב ז, נאמד

אתה ועוד ששה . אנסה להמשיל ל� זאת כ�.. ובכ�,  א� אתה מבי� בער� הירושה הזואי� לי מושג, של כשלשה מיליו� מארקי�

אתה מבי� איזו טעות , בלי לתת את הדעת על עניי� הפרנסה, דורות צאצאי� תוכלו לשבת במנוחת הנפש גמורה בלי לנקו� אצבע

  !?אתה עומד לעשות א� תוותר על הירושה

, ירצה' א� אבי שיחי, אינ� קיימי� ואי� לי את הכוח לחזור לביתי ולשוב לכא� עודאני נזקק למסמכי� ש, אבל כדי לממש זאת"

אבי עצמו א� הוא בעל ממו� מכובד ובזכותו , ה אינני עני אביו�"ב, מבחינתי הנושא הזה מאחורי גווי, יוכל לבוא ולעשות בעניי�

שאינו נדרש לי רק לדורות " הבל הבלי�"תעסק בלמה לי לה, במנוחת הנפש גמורה" על התורה ועל העבודה"ד לשבת "אוכל בס

  !מי שעושה חשבונות כאלו יפסיד את הזמ� היקר מכל? הבאי�

עלי� לעשות ,  לכא�כיו� שכבר הגעת, אסור ל� לזרוק את הירושה לי� המלח כאיסורי הנאה, אני חושב שאתה טועה טעות מרה"

  .כפי שאוכיח ל� זאת באותות ובמופתי�, ל כ�והמצב אינו חמור כ, את כל המאמצי� כדי ליטול את הירושה

הוא שכנע אותו כי לא , יצחק סאלא� להישאר במקו�, משה טויער הוצר� להפעיל את מיטב קסמיו האישיי� על ב� חסותו' ר

  . יש לו את מיטב הסיכויי� לקבל את הירושה וחבל על כל רגע שיעבור עליו בלי לעשות את מה שצרי� לעשות, אפסה תקווה

יונת� פליטנשטיי� שמתגורר ' ששמו ר, ובכ� יש לי חבר מהימ� ביותר) הקשב נא לי אהובי(מיי� ליבער יצחק , ר זי� צו צומירע"

הוא יכתוב עבור� מכתב וישלחנו בידי צוות שלוחי� מהירי� קלי� כנשרי� , הוא גברא רבה ובר סמכא מובהק, בקרבת מקו�

' לא יתכ� שאבי� שיחי,  תו� זמ� קצר ישלח אבי� ל� גיבוי מוחלט מכל המסמכי�)היימישע פוסט(שעובדי� בכל רחבי אירופה 

לא , כל חכ� הרואה את הנולד יעשה כ�, למצב בו יצטר� לזה" עותק גיבוי"שנראה לי שהוא אד� חכ� מאד שלא הכי� לעצמו 

  . יתכ� שהוא לא חשב על כזו תוצאה

, שיוליכו את המכתב בקפיצת הדר�" גמלי אליעזר עבד אברה�"אמנ� אי� לו את , יונת� ועוד היו� יסודר העניי�' ובכ� תיכ� נל� לר

מיד לאחר מיכ� אגייס לעזרת� את אחד מגדולי עורכי הדי� של , אבל אני תקווה שבעוד מספר שבועות בוא יבואו המכתבי�

פט יודעי� כי איתו לא כאחד שכל בתי המש, שמו הוא מרטי� פלשר וכבר יצא שמו לתהילה, אמסטרד� ידיד אישי שלי

  .תיק שהוא מנהל תמיד מסתיי� בהצלחה רבה, מתעסקי�

אי� לי את היכולת לממ� אפילו , נא לא לשכוח שמזוודתי נשרפה ובו מסמכי וכל ממוני, אבל אי� לי מהיכ� לממ� את המערכה הזו"

  "?נסיעה חזרה לביתי לא כל שכ� מערכה כבידה כל כ�

למה אני כזה נדיב וכי אי� לי מה לעשות ע� , וא� תשאלני,  על עצמי את מימו� כל הוצאותי�אני לוקח, לה חביב שלי'שוטה"

ודאי ישלח ל� סכומי� נוספי� יחד ע� כל ' אבי� שיחי" קר� הצבי"איני חושש לרגע שמניח אני את כספי על .. ובכ�! ?כספי

הוא ... ובכ�. הרי לבטח תזכה בתיק השמ�,  מלבד זאת,אני מאמי� שיהיה בכס� זה כדי לממ� את כל ההוצאות, המסמכי� הדרושי�

לא , א� כשאפעיל עליו את מיטב קסמי וכוח השפעתי, אמנ� הוא קצת יקר�, ייקח לו איזה אחוזו� מסוי� לצור� ניהול התיק

י� היה ביחס למה שהוא לוקח מאחר, כבר ראיתי זאת מתיק אחר שניהל עבורי וממש לא לקח יקר מדי, יחפו� להתעשר על יד�

  ".תת חסד)י(זה ממש מ

הא� את� ? אבל מהו אש�" אל תבטחו בנדיבי� בב� אד� שאי� לו תשועה"הוא שכח את הפסוק " אדו� המושיע"ובכ� יצחק הבי� כי אכ� ק� לו 

 לעשות ניסיונות זה מה(מי יודע א� לא הייתי שוכח חלילה וחס , אולי להיפ�, אני על עצמי לא בטוח? קוראי� חביבי� נוהגי� היית� יותר טוב

  )?דבר קשה ומי אני שיכול לומר על עצמו שהוא חסי� בזה

, אבל סוסי המרו� שלו אכזבו קשות, יצחק גמר עליו את ההלל' הלה אמנ� ניסח מכתב מעולה ור, משה המתוק טעה בעוצמת יונת�' רק שר

רו� תיקיה שהכילו סכומי כס� רבי� למימו� התהלי� המשפטי בצי, כשלושה חודשי� תמימי� עברו בצפייה דרוכה עד שהמכתבי� הגיעו מפולי�

יצחק היה המו� . מישהו קרא מה שכתוב, כל המכתבי� היו פתוחי�, משהו מוזר נלווה לעניי�. וכל ההוצאות הנלוות לשהייה ארוכה מהרגיל

  .פגיעה אנושה בחוק הפרטיות, מהפתיחה

ובכ� אמסטרד� כרגע לא חיה , כי יש לא מעט מתיחות בי� המדינות, מי� כילד ב� יומוהוא הבהיר ליצחק הת, משה ידע להבהיר את העניי�' ר

שמא ה� מכותבי� , לפיכ� ישנ� חוקי צנזורה שמחייבי� אות� לעיי� בכל מכתב שעובר בי� הארצות, בשלו� ושלוה מוחלטת ע� מדינת פולי�

  ). מרגל(לאיזה שפיאנער 

משה הסבר ' לזה כבר לא היה לר, למה אות� פקידי� לא חתמו על כ� כי המכתב עבר תחתיה�,  לואלא שפליאה גדולה הייתה, יצחק גמר וסבר

אולי א� קושיא זו תיפתר בהגיע הגואל צדק במהרה בימינו , יש הרבה קושיות ואיבעיות שנותרות בתיקו: "הוא כחכ� בגרונו ופלט משפט, נאות

  ". אמ�

  ).ג� קושיא זו תיפתר ע� ביאת הגואל(ל מענה לכל המכתבי� ששלח לאביו ולאשתו למה לא  קיב, ש שלא היה לו הסבר נאות"לא כ

 מער� הירושה סכו� עלוב מכלל הירושה 3%לא ליטול יותר מ, הוא התחייב, ד מרטי� פלשר קיבל על עצמו את הייצוג"עו, עתה עברו לשלב השני

, יצחק חרק בשיניו, )הנקרא מס עיזבונות, הממשלה נוטלת נתח שמ� מתוכואבל ,  מיליו� מארקי� גרמניי��3 הירושה בכללותה הייתה מוערכת כ(

' בר� ר? ד אחרי� נוטלי� רק אחוז ומחצה וג� פורסי� זאת בתשלומי� סבירי�"בשעה שעו, הא� זה נחשב למחיר סביר: ושאל את רב משה

  .  הצלחה100% בעוד שאצל מרטי� פלשר יש ,ד אינ� מצליחי� להבטיח את הצלחת התיק"משה הסביר לו שיש לקחת בחשבו� שרוב העו

  ?  א� יש את כל המסמכי� שמבטיחי� כי הירושה אמורה להגיע לצידי, ד הצלחה בתיק שלי"למה לא יהיה ליתר עו: יצחק הביע תמיהה קשה

להיות נחלת הרבה עיזבונות הפכו . בתקווה להלאי� את כספיה�, הממשלה מערימה קשיי� רבי� על התובעי�: משה' על כ� ענה ר

לכ� צריכי� לעורכי דיני� . כל איזו סירכונת ה� מגדילי� כבועת ענק, הממשלה בשל חוסר יכולת היורשי� לממש את בעלות�
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לזה יש למרטי� את הזכות המלאה , בשל זה צריכי� להרבה השקעה ונדודי שינה, שיודעי� לעשות את מלאכת� כיאות" טורפי�"

  .מאשר להקשיח עמדות ולא לקבל כלו�, 97% מעוד אחוז וחצי ולממש  והרבה מעדיפי� להיפרד3%לתבוע 

  . ד שלו"וכ� נעשה אותו מרטי� פאלשער העו. לפיכ� סבר וקיבל, לא היה ליצחק סאלא� לשו� לימודי� שיוכל לענות כנגדו

. צצו לה� בעיות נוראות שלא שיערמרגע לרגע , אבל משו� מה לא הועיל לו כלו�, יצחק המתי� בקוצר רוח לראות את ההצלחות הפנטסטיות

, ה� כלל לא באו למחות נגד הצוואה, אי� המדובר באחי אשתו הנפטרת, יש לרב יעקב פערלמוטער תובעי� קשוחי�, לפתע התגלה דבר מוזר

ה אי� לה� זכות ירושה ה� ג� ידעו כי על פי די� תור, אחיה היו יראי� ושלמי� שלא ניסו לפעול כנגד רוח הצוואה שנכתבה בפירוש לאחי הנפטר

כול� הביאו מסמכי� . יעקב פערלמוטער' היו אלו שלושה גברי� שטענו כי היו מנהלי העסקי� של ר) הבעל יורש את אשתו ולא להיפ�(כלל 

  . כאות הערכה לפועל� הרב במש� כל ימי חייו, בה� התחייב המנוח לכל אחד מה� סכומי� גדולי� מהירושה

  .  שה� מליו� ומאתיי� אל� מארקי� שאינ� שלו40%התקטנה הירושה ב) ל מס העיזבו� הממשלתיכול(בצירו� כל התביעות 

כידוע שצוואה אחרונה , אי� לו כל ספק כי הירושה נכתבה מאוחר יותר מתביעותיה�, יצחק נגס את שפתיו וטע� כי אי� ער� למסמכי� אלו

תארי� של מי ,  את תארי� כתיבת הירושה ואי אפשר היה לדעת בבירורהממשלה הסתירה, א� הייתה לו בעיה קשה, מבטלה את הראשונות

  . לפיכ� לא התקבלה טענתו של יצחק בערכאות. קד�

אחת בש� בריינדי שטענה טענה מגוחכת שא� , לפתע הגיעה תובעת חדשה, גילה כי העתיד לוטה בערפל, א� סבר לרגע שבכ� הצרות הסתיימו

יעקב המנוח ידע כי היה יהודי חרד וירא שמי� שניהל חיי� ' כל מי שהכיר את ר. יעקב' ואה בסתר לרכי היא הייתה נש, גבלה בעלילת ד�

נשוי היה לאשה צדקנית ביותר שנפטרה על פניו בלי להותיר לו זרע של . טהורי� על פי ההלכה הצרופה ולא עשה מעשי� שיש בה� סר� פסול

  . היה כא� סיבו� מושל�, די זו וטרפה את כל הקלפי�לפתע באה בריינ. לאחר מיכ� לא נישא יותר, קיימא

. א� טענתה הייתה לא צנועה בעליל, עטויה בשביס שחור ובגדיה צנועי� מאד, היא אכ� נראתה חרדית מאד, מבחינה חזותית התאימה לו מאד

. א� כל זה נעשה בסתר, ר יחודנשאה בשל איסו, כיו� שנפטרה אשתו, היא סיפרה כי שימשה כסוכנת הבית של רב יעקב מש� עשר שני�

לכ� לא ידעה לנקוב בש� , הודתה כי היה זה במעמד מניי� אנשי� א� כול� אינ� ידועי� לה? לשאלת יצחק אי� נשאה דודו בלי שידע על כ� איש

  . היא ג� לא ידעה לספר מי היה מסדר הקידושי� ושני העדי� שהעידו על הקידושי�, אחד מה�

לפתע ישנה איזו , מאביו שמע כי דודו לא נשא אשה לאחר פטירת אשתו הצדקנית, זו משקרת במצח נחושהיצחק בטוח היה כי אשה 

, בשעה שבכל העיר פקע שמו של רב יעקב כאחד שנותר ערירי, ולא עוד שילדה לו שני בני�! ?פלויניסטע שנשבעת כי נשאה ועוד בסתר

  . שסידר צוואה שמתארת את מצבו כאד� ערירי שיורשו היחידי הוא רב שלמה אחיוי נוטריו� מוסמ� העידו בעליל "המסמכי� שחתומי� היו ע

הלא גרה עמו , מינימו� של אישוש לטענתה, כדי להציגה באור מגוח� תבע ממנה יצחק שתביא מספר שכני� שיעידו כי נודעה בשכונה כזוגתו

  . י� שטע� שאי� לו זכות להבי� את מרשתו ולהציגה כנוכלתד עז פנ"י עו"היא חמקה מטענה זו ע? מספר שני� אי� איש לא ידע על כ�

אי� ספק שא� היה מתגלגל דינו בבית די� שד� על פי דיני " עורבא פרח"יצחק יכול היה להישבע בציציותיו כי הכל , כל הסיפור הריח רע מאד

   .הגויי� יכול הכל להיות" ערכאות"אבל ב, לא היה לסיפור זה כל אחיזה במציאות, התורה

הוא ג� לא , התגלה כי הלה שוכח לטעו� את טענותיו כאילו לא שמע� מעול�, ד הגאו� וביקשו להיות לו לפה"למרות שהעביר את טענותיו לעו

 10כולל זה ששימשה כסוכנת הבית מש� , נראה היה לו כי אי� לו כל חוזקה לגבור על כל הטענות האוויליות, ניסה להראות את חריפות שכלו

ה� אישרו , מלבד שני נוצרי� שמרא� החיצוני העיד כי נמני� ה� על טובי אנשי העול� התחתו�,  ג� על זה לא  הביאה עדי� אמיני�כי, שני�

  . 2 והשני ב� 5האחד ב� , יעקב וכי יש לה ממנו שני בני�' את טענתה כי נשואה הייתה לר

  . סיפור ברוב רגש מלווה בבכי רבוהילד הגדול אישר את ה, הילדי� הובאו לבית המשפט כמוצג ראייתי

התבטא בצורה נחרצת כי ] הבכיר מכול�[אמנ� אחד השופטי� , שבועת העדי� ועדות הילדו� התקבלה בבית המשפט ללא עוררי�

א� שהיה הבכיר , הוא היה שופט אחד מהרכב חמישה שופטי�, א� הכרזתו לא הותירה כל רוש�" מצו� מהאצבע"הסיפור כולו 

היו לו ראיות מוכחות על ,  טענתה נכונהג� לאחר שאותו שופט טע� שאי� כל סיכוי כי, בטלה דעתו לחלוטי�) ד"שבבימופלא (שבה� 

א� ג� טענה זו נדחתה על ידי חבריו השופטי� שמשוחדי� , יעקב שמקטיני� את הסיכוי להוליד בשנות השבעי� ומעלה' זקנותו המופלגת של ר

  . היו ללא כל ספק על ידי התובעת

עדיי� , ה� סיכמו ע� האשה שלא תתבע יותר ממיליו� דויטשע מארק�. כי על יצחק להתפשר ע� האשה וילדיה, כיו� שכ� יצאה לבסו� הכרזה

  . סכו� מכובד דיו כדי לחת� את כל ילדיו ונכדיו ולחיות בטוב ובנעימי�, יהיו בידי יצחק קרוב למיליו� מרקי�

  .שמא יצא קרח מזה ומזה, כי עדי� לקחת את מה שיש ולא להגיש ערעור, שכל הגמרא שבו אמר לו, �מרוב יאוש מוכ� היה יצחק להתפשר על כ
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הייתה יראת החטא על פניו  הכמ עדד
 , זצל  ילו משהשל רבנו רבי 

מספר הרב ירון בטשי, ראינו פעם 
 בשיעור ביום שישי בחולון. 

"  "רבנו הגיע עם ספריו "
וחלקם לכל מי ששילם דמי קדימה 
ועמד והתחנן בפני כל מי ששילם 

ו, שלא יתבייש, יגש ויקח ארת משה
יעבור -הספרים, שהרי אם לא יבוא 

והאריך  ל רבנו חלילה על 
הרבה בשיעור על חומרת איסור זה, 

 שפעמים רבות נכשלים בו מבלי משים. 
 

שנה  4זצ''ל בן  חיים יוסף רבנו בהיותת
בלבד, כשבחן אותו אביו על פרשת השבוע, 

בעניין אדם הראשון שהתחבא בגן עדן, 
 ושאל אותו הקב''ה 'איכה'.

שהקב''ה  שאל אותו אביו:
סתר שואל אותו היכן הוא, הרי כתיב:"אם י

איש במסתרים ואני לא אראנו נאם ה'", 
ובודאי הכל גלוי לפניו יתברך.השיב לו 

 ו, רבינ
 לע ודעי ניה איכה כך אמר לו הקב''ה:

 מה יש לך לברוח מפני... נסתרות, 

קר עם הנץ החמה. גם אם הרב היה חוזר וזצ"ל היה מתפלל בכל ב אליהו מרדכי הרב מו"רר  
לביתו בשתיים אחר חצות הוא היה מגיע לתפילה עם הץ החמה. לשם ביטחון שיקום, למרות שהיה 
ישן מאוחר, היה בא באופן קבוע שלום כהן להעיר את הרב כל בקר לתפילה, ומסיע אותו עם אוטו 

  אם מישהו היה בא עם אוטו פאר אחר. להחליף אפילו ם שהרב לעולם 
 

גם היה מקפיד לקום כל בוקר לסליחות בכל חודש אלול ובעשרת ימי תשובה. ובחודש זה היה  הרב 
והרב מסתובב ברחי הארץ לשיחות ולהתעוררות, ופעמים רבות היה הרב מגיע לביתו 

גם בשאר המצוות היה הרב  , ובכל זאת לא הסכים לוותר אפילו פעם אחת על סליחות.
 חצי מזל".  -"ל: "זריזות צז הצדק יהודהלומר מה ששמע מפי הרב  זריז. היה רגיל על לשונו 

 שתו כבר בשעות הבוקר. יאת הנרות של השבת היה מכין לא
והפלא היה שנרות אלו, שהשקיעו בהם כ"כ הרבה אהבה, היו לפעמים דולקות כמו הנרות של 

 . ואלו היו צלוחיות רגילות דביהמ"ק, כמעט עד 
 ופתילות רגילות והכל רגיל, רק האהבה אחרת.

והניסים  במליוני החסדיםלהכיר עלינוו
ה` גמל לנו. הוא שעזר לנו להתקרב -ש

 .  ת אליו, להכיר את 
בריאות,  -להודות על החסדים הגשמיים 
 שגשוג, הצלחה. 
ו תמורת כל אלה נרבה לו

, ברכות והודיות, כי אין טעם 
ונימוס לבקש דבר בטרם הודינו על מה 

 .קיבלנו שכבר

 תמיד בשמחה כשהאישש
 ו אף שתבוא עליו מחלה ח"ו

 צבון יבטלנה אבל מי שיש לו ע
זאת רוח איש  :יכול לישא את לא

יכלכל מחלהו ורוח נכאה מי ישאנה

 האהבה 
 

יאה מב

 ,לאחדות
 

 והאחדות  
 היא 

 

עוצמה 
 גדולה 
 מאד.

  השוחדמה גדול עיורון 
 

 אצל הנמשכים אחר החומר

 המים משיבים נפשו  מהה
משיבה  ךשל אדם כך 

 נפשו של אדם

 תפתחו רק שלושים יום אחרי מותי'. ה 'ואת הצוואה  ,, עוד לפני הקבורה'תפתחו מיד אחרי מותי ה 'את הצוואה                                          
'בניי  שות:הם ניגשו לכספת הגדולה שבקיר, הם פתחו אותה ביחד וגילו את שתי המעטפות. הם פתחו את המעטפה הראשונה. הבכור שבהם התחיל להקריא בהתרג

בר לא אתכם.' פרץ של בכי נשמע בחדר, 'חייתי לצדכם חיים יפים ומלאי תוכן. השתדלתי לחנך אתכם להיות כשאתם קוראים את השורות האלו אני בודאי כ ובנותיי .
הבכור עצר את קריאתו, מכין את עצמו   .תטובים וישרים, ללכת בדרך התורה והמצוות, וזכיתי לראות את כולכם פורחים. אני בטוח שתמלאו את 

!'ם 'אבקש שתקברו אותי עם  ח שהוא קורא נכון, אבל כולם מסביב האיצו בו. הוא כחכח בגרונו והמשיך:לקראת המשפט הבא, לא בטו

 הם פנו לחברא קדישא המטפלת בכל עניני ההלוויה . כולם היו בהלם. 'גרביים?! בקבר?!' הם היו בטוחים שמשהו קרה לו לזקן שלהם רגעים לפני מותו
 אנשי החברה קדישא סירבו. 'זה בניגוד למסורת.  להם את גרבי השבת הלבנים וביקשו שילבישו למת את הגרביים לפני הקבורה. והקבורה נתנו

החדש אם  . לא נוכל לקבור אותו עם גרביים'. הם ניסו לשכנע אותם. הם אפילו רמזו שהם מוכנים לממן את בניית בית ההלוויותת זה נוגד את 
 .ט.אבל נתקלו בסירוב מוחלט. יסכימו 

 

  תחיל להקריא:שלושים יום אחר כך. שוב התאספו כולם בחדרו של הזקן. הם פתחו את הכספת הוציאו את הצוואה השנייה. הבן הבכור אחז בה בידיים רועדות וה
. אני יודע שלא נתנו לכם לקבור אותי עם גרבי . אני יודע. כן, אני יודע שלא עשיתם את מה שביקשתי. 'בניי ובנותיי האהובים.

שהו לא, אני לא כועס. אני גם לא יכול לכעוס מהמקום שבו אני נמצא כעת. לא ביקשתי את זה בשבילי. רציתי את זה בשבילכם. רציתי ללמד אתכם מ השבת שלי.
 'רציתי להראות לכם. שבן אדם יכול להיות עשיר מופלג.  כל כך סנילי. חשוב.' הם הביטו זה בזה, מבינים פתאום שהזקן לא היה

 
'את הדברים הטובים שעשיתי בחיים, אותם אני לוקח  אפילו לא זוג גרביים. פשוט כלום! א יכולים להיות לו מיליארד דולר בבנק. אבל לקבר הוא 

 ....שוב פעם לקרואמומלץ   איתי. שום דבר אחר!'
 

ולות על וד לא חושב על המוות, בטח שלא. מה פתאום שתחשוב על המוות? אתה לא מהסוג שמתים. אבל אתה בודאי חושב על החיים. יש לך תוכניות גדאתה ע
 )העורך( .תך בסופו של דברימה אתה לוקח אזה נפלא. זה מצוין.אבל רק תזכור . החיים. אתה רוצה להצליח

 זצ״ל        זכותם תגן עלינו ב זצ״ל                    הרב ב העלון לעילוי נשמת:          הרב 
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  הפטרה
 " רוני ושמחי"



 

גויה והבן שלה המגמגם עולים  אישהה
ולקלת. אין והמעלית מק 15לקומה 

ם ברגל. כשהם עולים הוא יברירה עול
"   - -אומר לה "א.. א.. א.. אמא" 

תפסיק להפריע!" בסוף הם  מגיעים 
והוא שוב אומר, "א... א...  15לקומה 

"מה אתה רוצה?" היא   -א.. אמא" 
שואלת.  "ש... ש... ש.. שכחתי את 

  -אמרת?" לא " למה   -המפתחות" 
... אני אומר לך" "א... אבל כל הדרך א

"טוב בוא נרד". יורדים כל הדרך  -
למטה והוא עוד הפעם אומר, "א.. א.. 

"אבל א...  –" תפסיק להפריע"  -אמא" 
א... אמא" מגיעים למטה "א.. א.. אמא" 

    - "מה אתה רוצה?"  -

 

נֹוָרה  ֵני ַהּמְ ַהֲעלְֹתָך ֶאת ַהּנֵרֹת ֶאל מּול ּפְ ר ֶאל ַאֲהרֹן ְוָאַמְרּתָ ֵאָליו ּבְ ּבֵ "ּדַ
ְבַעת ַהּנֵרֹות"  (במדבר יב, א). ָיִאירּו ׁשִ

 

ינו (ראה במדבר רבה טו, ו, ובפירוש רש"י)  למה נסמכה פרשת המנורה רבות 
לפרשת הנשיאים (השנויה בפרשה הקודמת, פרשת נשא), לפי שכשראה אהרן חנוכת 
הנשיאים חלשה דעתו, שלא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו, אמר לו הקדוש 

 רות.ברוך הוא חייך, שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנ

ַמת ָאָדם (משלי כ, כז), אהרון היה מדליק   הם רמז לנשמות, ֵנר ה' ִנׁשְ
יִתי  מֹות ֲאִני ָעׂשִ ּוְנׁשָ ו"מטיב" את הנשמות, מטיב את מעשיהם והופכם מרע לטוב,
(ישעיה נז, טז). אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה (אבות 

 פ"א מי"ב).
ואה ברוח קדשו את כל עוונות האדם ואיזו עבירה עבר איש פלוני אהרון הכהן היה ר

בשעה פלונית, אך כשהיה פוגש באותו אדם לא היה מזכיר לו מאומה מחטאו אלא 
 מקרבו ומחבבו, ומציע לו ללמוד ביחד כמה דקות בכל יום.

 

אותו אדם היה מפשפש במעשיו וחוזר בתשובה שלימה באומרו בליבו, "אהרון  
גדול ישראל רוצה ללמוד איתי? אוי ואבוי, הלא פשעי וחטאי אני אדע, לּו הכהן, 

יריחון בהם שכני אזי ירחקון ממני (מתוך פיוט "אלקי אל תדינני" ליום ראשון של 
ר"ה, יעוי' בפלא יועץ אות ע' ערך ענוה ד"ה וחייב אדם לומר), מוכרח אני לשוב 

 ממעשי הרעים".
ות אבודות רבות אל אביהם שבשמים, אל כור כך זכה אהרון הכהן להחזיר נשמ

מחצבתם, וזאת מפני שלא הסתכל על הגוף הנגוף המלוכלך בעוונות אלא התבונן 
בנשמה הקדושה החצובה מתחת כסא הכבוד הטמונה בכל יהודי, איזהו חכם הרואה 
את הנולד (תמיד לב ע"א), אהרון הכהן ראה מה יכול לצאת מאותה נשמה קדושה, 

ם עינו מעוונותיו של אותו אדם וקרבו בעבותות אהבה.ולכן העלי

שנזכה לקרב את כל אחינו בית ישראל לאבינו שבשמים ונראה בקרוב  
 בישועת ישראל השלימה, אמן.

 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך

התחתן עם גרושה,  קמצןן
למחרת הוא אורז לו 

 מזוודה. "מה אתה עושה" 
 שואלת אישתו.

"אני הולך לירח דבש" הוא 
 עונה לה. "ומה איתי?"

 """... 
 

**** 
אישה הופכת גבר  כיצדד

 ?יונרלמיל
איתו  תשובה: מתחתנת

 א כשהוא

היו אומרים על  -נאה  ציצית - זה אלי ואנוהו
פעם שהיה  זצ"ל, שבכל מימון ליב יהודה הרה"ג

היה גם קונה טלית חדשה.אנחנו  קונה חליפה חדשה
נוהגים לא להחליף את הטלית שרגיל להתפלל בה 

 .וכדלקמן ,יום יום
 

 זהב' ה'טורי ומסופר על בעל - הטלית של הט"ז
שטליתו היתה מלאה קרעים, ובאו ואמרו לו שיחליף 

ואנוהו". אמר להם בעל  אותה בחדשה משום "זה קלי
ר מאה ועשרים שנה יכסו אותי בטלית זו הט"ז: לאח

בשמים על כל התפילות שהתפללתי  א והיא
 וזה טוב לט"ז.  -עמה 

 

נקיה, יכבסנה בביתו  אבל סתם אדם, אם טליתו אינה
או ישלח אותה למכבסה משום "זה קלי ואנוהו", 

דף קל"ג ע"ב): "זה אלי ) וכדברי הגמרא בשבת
שה לפניו סוכה נאה, עוואנוהו 

ושופר נאה, ציצית נאה , ספר תורה נאה  ,ולולב נאה
 ."וכתוב בו לשמו בדיו נאה, בקולמוס נאה

 

יהודה אמר בשם רב,  יירב
"אדם שישמור ויקיים את 

 משאלות ליבו יתגשמו".  ,השבת
הוא לומד זאת מדבריו של 

 ע"ה,  המלך דוד
  ,שאמר "והתענג על השם

 ויתן לך משאלות ליבך" 
 (תהלים לז, ד). 

ה"עין יעקב" מסביר שההגדרה 
השבת אותה  ל"והתענג" היא יום

 .נתן לנו השם

, כי הסיבה לכשלון האדם א לא נאמר ראה רשע וכדומה אלא  "ראה שובב ושים על לבך"
 ולאי הצלחתו נובעת משובבות מחיי פרא ללא שימת לב על דרכיו. 

 לת החייםשא וננות הוא שאינו יודע כלל עד היכן הדברים מגיעים, ואינו מבין כלל והטעם לחוסר התב
 . תדהיינו אם יזכה לחיות חיי נצח נצחים או רחמ"ל יעשה לפגר מות תלויים בהתבוננות  

 ובעניו נראה שהכל קל כאכילת כעך וכדומה ולכן אינו מתבונן להבין ולהפיק מכך דרכי שמים
 ולידע היאך חובתו בעולמו. 

 אברהם די בוטן רבי - משנהה לחם
שימש ברבנות בסלוניקי,  .1545נולד בתורכיה בשנת 
(הרשד"ם).  שמואל די מדינה והיה תלמידו של רבי

 מקורותיו של הרמב"ם,  הספר עומד על
ד. בהלכות תפילה יא:טו ומיישב סתירות בינו לבין התלמו

היום, ד' לאדר שנת השל"ה, הגיע לידי " :הוא כותב
רבנו ז"ל,  פירוש הרב הגדול מוהרי"ק ז"ל (ר"י קארו) על
 וראיתי שיש בו הרבה דברים אשר

ומכאן  .בהלכות שכתבתי עד עתה  
 ."והלאה לא אכתוב אלא הדבר המחודש אשר לי

היה רגיל לאומרו, כדי  זצ"ל חיים שהחפץ "חפץ חיים על התורה" מובא משל בספר
 של האדם:  כמה גדול החיוב לשמור אפילו דיבור אחר היוצא מפיו להמחיש ער

בתוך אולם  אדם נכנס לבית חרושת גדול ומצא שם מאתיים ארבעים ושמונה מכונות העומדות
 ענק אחר. כאשר היטיב האיש להתבונן ראה מכונה ולמבקרים אין לגשת אליה

וסבר לו כי למכונה זו תפקיר פי רשיון מיוחד. לאחר ששאל האורח לפשר הדבר, ה אלא על 
את כל שאר המכונות. אם תארע בה תקלה, ואפילו הקטנה ביותר,  א היא :מיוחד

כל שאר המכונות ובית החרושת יושבת ממלאכתו. מאתיים ארבעים ושמונה  תופרע מלאכת
 . לרמ"ח מצוות עשה שהוזהרנו בהן המכונות הינן משל

 

שהוטבע באדם. מוות וחיים  ביר  א היא שעליה יש לשמור ביותר,
זוהי איפוא המתנה הגדולה ביותר  . הלשון, ועל כן צריך האיש החפץ חיים לשמור לשונו מרע
 .פתחי פיו  ו עינו שנתן הבורא לאדם וחובתו היא להשגיח עליה כעל בבת

לא לדלג על 
  בנותהקור

היא כנגד  ן כיון 
הקרבנות לכן ראוי שנזכיר 

. בקטע ה בה 
את סדר  זה אנו אומרים

הקרבנות שהיו מקריבים 
 בבוקר בבית המקדש 

 
ומלבד זאת גם את כל כללי 

האחרים שהיו  הקרבנות
עשו  ם מקריבים 

זאת. קרבן קבוע היה 
מוקרב בבקר ובצהרים 

ן גם תפלת מנחה ולכבזמן
בשחרית וגם במנחה יש לנו 

 .קטע הנקרא קורבנות

 '' אור יחזקאל''  בספר כתוב
 והערה זו נוראה למבין,  –על דברים אלו 

יו משאר השבטים האף ששבט לוי גדולים  כי
עד שנמנו לבדם ולא נכללו בתוך מנין כל 

   ל ישראל, וכדאיתא בחז''ל
נמנה נפרד, מכל מקום כיון שבשיעבוד מצרים

 . ם לא היו, לא חלה עליהם
אשר האדם זוכה בכבוד כודבר זה מלמדנו ש

 ובעשירות מפסיד עבור זה, 
בל צער ויסודים יקבל שכר סל ורק בעת ש

 עבור היסורים שקיבל...

החיים הם 
כמו 

 ,אופניים
שום דבר  

ני לא רצי
יקרה אם 
לא תזיז 

את 
הדוושות

 

ספרו הראשון בשם "דבר  את
 אליעזר אליעזר", הוציא הרב

 19ל כבר בגיל "זצ  ולדנברג
 –בשנת תרצ"ד עוד לפני השואה 
את הספר חיבר בהיותו בחור 

וא קיבל הסכמות בישיבת חברון וה
  מכל הגדולים של התקופה,

 

 איסר זלמן מלצר כמו הרב
בעל ה"אבן האזל", בעל "החבל  –

יעקב" זצוק"ל, וראש ישיבת 
, סרנא יחזקאל חברון הרב

שבדיבריהם מפליגים בתארים על 
העילוי הצעיר שהתנכר מנעוריו 

  וכבר הוציא ספר מהדהד.
 

 כאשר כולם כאחד מלאי התפעלות
השוחה בשני  

התלמודים, בבבלי וירושלמי, מלא 
 וגדוש בגפ"ת, ראשונים ואחרונים.

על מנת 
להיות 
אדם 
 ב, טו

אתה 
צריך 

ליהנות 
מלהיות  

 טוב.

 
חיא בן לולו'ה, יהב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן אילנה, ששון בן טיפחה, שמחה בת לולו, ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת ו נשמת:לעילוי 

 סעידה מזל בת יעקב, מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס,  פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, שולמית חיה בת אסתר, 
 יחזקאל בן שמחה, דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה,   ת,אלעזר בן שמחה, יעקב בן אוריהרב יגאל בן מלכה, דוד ומרים אלבז, 

שמעון בן רינה,  , אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אורה מורי  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,יעקב יוסף בן מרגליתהרב 
 , שמואל בן רבקה זכאי רחל רשל בת קלרה, חכם יהודה בן חנה פתייא       ישראל בן שמחה סבג, אואסינה בת גור'ה חלפון

 ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב 



  

  : בבנק

   53957חשבון 

  בנק דיסקונט 

    106סניף 

  

  :באשראי

  " נדרים פלוס"

  "קהילות"-

  

  : בטלפון  

  )מענה ממוחשב(

0799-654321  
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  ???...לאיפה ההדרת פנים שלכם נעלמה:  א"מורינו ורבינו שליטט

... הזקן שלי לא מספיק ארוך... אין לי מספיק ניסיון!!! ל זקן במשך שניםבן אדם מגד: תחשוב
... והנה!!!! זה תהליך של שנים??? כמה זמן אורך לגדל זקן ארוך... אבל מי שהזקן שלו כן ארוך

השטעלע ... 'אויס קאפעלוטש!!!! תוריד את הזקן: יום בהיר אחד מגיע משה רבינו ללוי ואומר לו
בבום אחד תקצר ... הפראק שהגעת אליו צעד אחר צעד... תו במשך שניםשהשקעת וטפחת או

  !!! מאוד מאוד קשה??? היית מסכים... אותו ותחזור לחליפה קצרה
  !!!והיו לי הלויים- זה מבחן ל!!! זה מבחן כניסה של לוי!!!! זה כח של לוי

 ---  
אבל שבט לוי ... גלככככולם חוטאים בחטא הע... המבחן הראשון של הלווים היה בחטא העגל

לשבט לוי יש משהו חזק ... כי שמרו אמרתך ובריתך ינצורו... ה"היחידים שנשארו נאמנים לקב
גם אם השטן מגיע ומערבב את העולם ... הם לא מתבלבלים מכל מיני התערבבויות!!! בנאמנות

כעת !! !את המבחן הראשון הם עברו בהצלחה... ה"הם עומדים על המשמר ונשארים נאמנים לקב
... אתה לא זז מהעמדה העקרונית שלך... ה"אתה נאמן לקב... כן לוי... צריך לעמוד במבחן השני

אולי זה מגיע סתם ?? אולי זה מגיע סתם מעקשנות?? ה"מי אמר שזה מגיע מנאמנות לקב... רגע
  ... כעת מגיע המבחן הבא... אז בבקשה ??מזה שאתה לא מוכן לשינויים

??? אתה מסכים.. להוריד את הפיאות הקדושות!! וריד את הדיקנא קדישאה כעת מצוה לה"הקב
  ???או שאתה מתעקש כמו שהתעקשת בחטא העגל... או

אלא סתם ... התגלה למפרע ששם זה לא הגיע מנאמנות... אם גם כאן אתה תעמוד על שלך
... ים את הזקןוכולם הולכים באותו יום ומוריד... ומשה רבינו מצווה את שבט הלוי... מעקשנות

  !!!! מוכנים לשינויים... מורידים את הפאות
נעמד ... ה"לוי הוא נאמן לקב !!!כעת התקדשתם בקדושת שבט הלוי!!!! והיו לי הלווים: אם ככה

בשניה שתבא הוראה מפיו של ... ובאותה מידה!!! 'הוא לא יזוז מילימטר מרצון ה... לשני הכיוונים
הוא יעשה את זה באותה שניה בלי לחשוב ... מעלות ה לעשות מהפך מאה שמונים"הקב

  !!!!נאמנות מושלמת זו... פעמיים
 ---  

  : וכאן החשבון נפש האישי של כל אחד ואחד מאיתנו
יש לך ביקורת על כל מיני עוולות ... ה עד הסוף"אתה הולך עם הקב... ה"אתה נאמן לקב... כן

ילו לצאת בחרב וחנית ולומר לאביך אתה מצידך מוכן בשביל האמת אפ... שנעשות בציבור
  ...ולאמך לא ראיתים ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע

  ... המבחן עדיין לא הושלם... אבל חכה!!! ה"זה באמת נאמנות גדולה לקב
אולי ?? ה"מי אמר שזה נובע מנאמנות לקב... עדיין אתה צריך לבא חשבון נפש בינך לבין עצמך

אני מוכן ?? שאני עומד על שלי ואני מוכן למסור נפש על הגאווה שלי זה נובע מעקשנות וגאווה
יש המון אנשים ... כן??? לשרוף את כל הקשרים שלי בשביל להתעקש על הדעה האלילית שלי

אולי ?? מי אמר שזה נובע אצלי ממקום טהור?? מי אמר...) גם אצל הגוים... (כאלו בעולם הרחב
תאר לעצמך שמגיע ... 2בשביל זה יש מבחן מספר ??? וה שליזה מגיע מעבודת אלילים של הגאו

הוא מראה לך !!! טעית מאה שמונים מעלות!!!! אדם גדול ומוכיח לך כשמש בצהרים שטעית
אצל הלווים זה לא ... חס ושלום(... שהזקן שטיפחת אותו במשך שנים הוא טעות וצריך להוריד אותו

ג "אתה מוכן לקחת עמדה שטפחת וקידשת במשך שנים עהאם  )...אלא רק הוראת שעה... היה טעות
?? האם אתה מוכן לחזור בך במידה ויוכיחו לך שאתה טועה??? שנים ולהוריד אותה אצל הספר

כאן ורק כאן תוכל לקבל תעודה שאתה אכן שבט הלוי !!! כאן נקודת המבחן האמיתית שלך
  ...ה"שנאמן לגמרי לקב

 ---   
כאן ... ברגע שקורח חזר הבייתה קירח... ם עדת קורח התחיל כאןכל הסיפור ע... זה לא פשוט 

  !!! התחיל המרמור שהביא עד שאול תחתית
נאמנות האמיתית ביותר היא לדעת כל הזמן אבל ה!!! ה"אנחנו צריכים להיות נאמנים לקב

  ... ה"להיות עם יד על הדופק ולהיות מוכן לקבל הוראות אחרות מהקב
ה לוקח ממך את האידיאולגיה של "אפילו הקב!!! הוא נוטל את נפשך אפילו -בכל נפשך... כן

ה מנפץ את כל העקרונות שלך מול הפנים ואומר לך אני רוצה משהו "גם אם הקב... החיים שלך
  ...ה"גם אז צריך להיות נאמן לקב... אחר

... ותר משוחרריםממילא הם הרבה י!!! שאין להם חלק בארץ... ה נתן ללויים"זה אחד מהמתנות שהקב
  ...הרבה יותר פנוים לשינויים... הרבה יותר קלילים

... והוא מוברג ושתול בתוך איזה מערכת! בית כנסת משלו!!! קהילה משלו!!! בן אדם שיש לו בית משלו
כי אתה יותר !!! מאוד קשה לקום ולהחליט על שינויים... ופתאום משהו שם מתחיל לסטות מהדרך הנכונה

אתה יותר מידי בתוכו בשביל להיות משוחרר מכל הנגיעות ולגזור את כל החוטים !!! מידי בפנים
ה לא נתן ללוי "הקב!!! ה לא איפשר ללוי להתברג יותר מידי"הקב??? אבל הלוי... שקושרים אותך לכאן

ביום  לוי צריך להיות ערוך נפשית לקבל... כי הלוי צריך להיות מוכן לכל תרחיש!!! לקבוע מסמרות בריצפה
הוא לא יתחיל לעשות חשבונות איך זה ... והוא יעשה את זה... בהיר הוראה ממשה רבינו להוריד את הזקן

מקסימום הוא יעקור את הקראוון שלו למדבר ושם הוא ... יתקבל בקהילה ואיך יסתכלו עליו בבית הכנסת
ערוך לביקורת אישית  יך להיותלוי צרה שייך לשבט כל אדם שרוצה להיות... כן... ה"ישמור בריתו של הקב

לא לעשות בכל מחיר נגד מה !! אבל באותה מידה.. ולהיות מוכן נפשית לא לעשות בכל מחיר מה שמקובל
  .'רק לה. 'אלא להיות נאמן לה!! שמקובל

  --- -----------  

 

 ---------------------------------------------- ---  

עד כדי כך שמרים ... ה כועס על אהרן ומרים"בסוף הפרשה הקב
.." אביה ירוק ירק בפניה"וזה נקרא ש... נהיית מצורעת כשלג

ם כל התוכחה ע!!!! אבל...  והיא צריכה להיכלם שבעה ימים
  ??? מה כתוב... ה פונה אליהם בתוכחה"כשהקב... שבזה

אין נא אלא לשון : "י"אומר רש..." ויאמר שמעו נא דברי
תקשיב טוב : בזה הלשון... מסביר השפתי חכמים"!!! בקשה

...: "טוב

  ??? אתה שומע מה כתוב כאן

ה "ובהליגע מרים הנביאה והקב, מדובר בהליגער אהרן הכהן
ה היה "אם הקב!!!! ובכל זאת... מתגלה אליהם באופן אישי

כמובן ...  יםדבריו כביכול לא היו נשמע... פונה אליהם בכעס
ה היה "וכי יעלה על הדעת שאם הקב... שזה לא ממש כפשוטו

  ?  ! ? ! ? פונה לאהרן ומרים בכעס הם לא היו מקבלים 

  ???רק מה... פשוט שהם כן היו מקבלים??? אלא מאי

ה ברא בנפש האדם תכונה אינסטנקטיבית כזו שברגע "הקב
סה דבר ראשון אני  מנ... שמישהו פונה אלי בתוקפנות

אחרי ... כ"ורק אח... אני כן בסדר... לא נכון! לא!!! להתגונן
אז מיד מגיע השכל וההבנה שנכון ... התגובה הראשונית הזו

אבל .. ואצל אהרן ומרים ברור שההבנה הזו הייתה מגיעה... 'וכו
ה רצה "את זה הקב... התגובה הראשונית של ההתגוננות

  ... אני לא מגיע נגד!! !בשביל זה לדבר ברכות?? ואיך... למנוע

  : זה מוסר השכל מאוד גדול בשבילנו

לא רק בשם הרחמים והחמלה אלא !! צריך לדבר ברכות
כי כשאתה מגיע בהתקפה אתה מעמיד : לתועלת עצם העניין

כי היות והתגובה ... את המותקף מול מלחמה פנימית מיותרת
ה לא את... אני כן בסדר.. לא!!! הראשונית שלו היא התגוננות

 הוא יתעלה מעל... אם הוא יהיה מאוד כנה... כ"ורק אח... צודק

למה ... אז למה... המנגנון הזה ויקבל את האמת ממי שאמרה
למה להעמיד אותו בפני ??? להקשות עליו את החיים

... אתה רוצה להעיר לו על משהו?? מערבולת רגשות מיותרת
בה יותר קל ואז יהיה לו הר. תעיר לו... תבא עליו בעדינות

   ...לקבל
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בקרוב ממש
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  ????.....מה בין אשכנזים לספרדיםם

והיה עוד מאמר אחד ..." מכבדים זה את זה"בשבועות הקודמים הוקצו כמה מאמרים לנושא של 
אבל לבנתיים חג השבועות הלך והתקרב והיינו מוכרחים לעבור לעניינא ... מוכן בנושא הזה

... ליום שאחרי שבועותנשאיר ת המאמר הזה ... אז אמרתי ללבי... של קבלת עול תורה... דיומא
בשבועות עברו הנושא  :ובכןן ... בפרט בשבוע זה שהגיליון לא יוצא לגמרי במתכונת הרגילה שלו

אבל ... התמקד בעיקר בנהגו כבוד זה בזה בשינוי המגזרים והמנטליות שבין החסידים לליטאים
ם צריך הרבה גם בין הספרדים לאשכנזי... כן!!!! הפעם נתמקד בנושא של אשכנזים ספרדים

  ... גם הם צריכים להבין אחד את השני ולנהוג כבוד זה בזה... פעמים לתמרן
לאשכנזים !!! אני רוצה להתמקד בנקודת הבדל מאוד נקודתית שבולטת בין אשכנזים לספרדים

אמנם  ...רואים את זה לאורך כל הדרך!!! ולספרדים יש נטיה להקל!!! יש נטיה להחמיר בהלכה
כל נידון בפני עצמו הפוסק האשכנזי מנמק את דעתו נקודתית לגופו של עניין אחד על אחד ב

למה כאן ראוי להחמיר וגם הפוסק הספרדי מנמק את השיקולים לגופו של עניין לפי כללי 
אבל בסופו של דבר יש גם את רוח הדברים ואת הגישה ... הפסיקה למה כאן אין טעם להחמיר

למה ... שה האשכנזית היא אם אפשר להחמיר אז למה לאהגי... ואם תשים לב!!!! הכללית
ושני הצדדים לא ... אם מותר מותר... ואילו הגישה הספרדית היא מה העניין להחמיר... להקל

  !!!!!מצליחים להבין אחד את השני
אם מותר אז ?? מה העניין להחמיר?? מה העניין... הספרדי עומד מול האשכנזי ופשוט לא מבין

... ואילו האשכנזי מתפוצץ עוד יותר על הספרדי... העניין לעמוד אם אפשר לשבתמה ... מותר
אז למה ... לתבוע מעצמך יותר... יותר בן תורה... יותר פרומער... אתה יכול להיות יותר מרומם

והאשכנזי מתחיל להסתכל על הגישה ... ואז העסק יוצא מכלל שליטה... להישאר יהודי פשוט
והספרדי מתייחס לאשכנזי כאילו ... בהלכה כאילו הוא לא מספיק בן תורההמקילה של הספרדי 

זה אחד מהטלפונים השבורים בין : ובקיצור... יש נערווען כפייתיים ולא יודע את ההלכה
ותרשה לי בתור אשכנזי שאת כל הילדות שלי עברתי עם הספרדים !!! האשכנזים לספרדים

תרשה לי להסביר לך מה הרקע שעומד ...  עמוק ושנים אני מתפלל איתם ומכיר אותם עמוק
אבא שלי מרשה לי ... כשאני נמצא בבית של אבא שלי:  ובכן... מאחורי הטלפון השבור הזה

אני ... אני יכול לפתוח את המקרר בלי רשות !!חוץ ממה שלא!!! חוץ... לגעת במה שאני רוצה
... ולא צריך לבקש רשות על כל דבר. ..ולהיכנס לאיזה חדר שאני רוצה ...יכול להשתמש במגבות

שעד  ...באופן יוצא דופן שלא ו ממנישלי ביקש שההורים... מאוד מסוימים חוץ מדברים!!!! חוץ
  ...חוץ ממה שלא הכל כן ...במגירה הזו אתה לא נוגע!!! כאן

הכל  ???מה מותר לי לעשות בבית הזה... לקחתי דירה לשבת אצל מישהו כשפעם: לעומת זאת
שאפשר לקחת מה שרוצים  בפירוש כתבו לנווהם  אז היות !!!חוץ ממה שמותר!!! ראסו

האם ? מותר לפתוח את הארונות... רגע... אבל מה שהם לא כתבו אסור... אז מותר... מהמקרר
למה  !!לאש ברור !!!לא??? ואולי קצת לחטט במגירות ?שלהם מותר להשתמש בשמפו

וממילא כל מה שלא אמרו !!! כי זה לא בית שלי ...מה פירוש למה לא?? מה הבעיה??? לא
  ...הרי אוטומטית זה לא... בפירוש שכן

... ה"אני בן של הקב !!!!ספרדי גדל על חינוך של בן ...בין ספרדים לאשכנזים ההבדלנקודת  זה
חוץ ממה שלא ... שואלים מה אסור בבית לא שואלים מה מותר אלא ...ממילא אני נמצא בבית

כשספרדי שומע סגנון  ...ממה שאסור חוץ!!! חוץ... המנגינה היא שמותר בבית ...מותר אסור הכל
... הבקשת רשות הוא שומע יותר מידי את... פסיקה של בני אשכנז משהו לא מסתדר לו במנגינה

מה !!! זה לא מסתדר לו בהרגשה...  שכל דבר שצריך לבקש רשות... כאילו אתה נמצא בבית זר
וכל דקה הוא ... תאר לעצמך שאני אזמין מישהו לסעודת שבת אצלי ??כרת הזוזה הנימה המנו

... ההההלו?? אתה מרשה לי לקחת עוד קצת מהמיונז?? אפשר לשתות חצי כוס מיץ... ישאל
  ...תרגיש בבית ...תהנה... תאכל... שב

 הארץ' ולה!!! אין עוד מלבדו- האשכנזי מחונך ש !!!לעומת זאת האשכנזי מחונך אחרת
הכל  וממילא באמת!!!! ושום דבר לא שייך לך... ה"לקב וממילא באמת הכל שייך!! ומלואה
... ה התיר לך"והקב... שאלת רשות ובררת האם באמת מותרחוץ ממה ש ??חוץ ממה!!!! אסור

מה שהכי ... הספרדי לא מבין למה האשכנזי מחפש כל הזמן חומרות מתחת הריצפה... ואז מותר
  ???ומה התשובה... ך האשכנזים תמיד מצליחים למצא עוד איזה בעיהאי... משגע אותו

כשאתה מגיע לבית שלא שייך ... כן !!!!אסור אצלו עקרונית הכל!!! האשכנזי ניגש הפוך לגמרי
 והמושכל ראשון... תברר... אז תשאל?? ואם אתה כן רוצה!!! אסור לך לנגוע בשום דבר... לך

כל זמן שאתה לא יודע שמותר לך לנגוע בזה ... בירו עליו הראיהכי המוציא מח... תמיד יהיה שלא
שניהם מתיישבים מול ... יראי שמיםשניהם ... 'עובדי ה שניהם... אשכנזי וספרדי     ...אז אסור לך

הצלחת הזו ... ה"זה שייך לקב!!! רץ ומלואההא' לה: אצל האשכנזי המושכל ראשון הוא... צלחת
אני בכל זאת רעב ורוצה ... אה... ממילא אני לא יכול לאכול מה שיש בה ...לי ותכולתה לא שייכים

אולי יש ... אולי זה לא כשר?? האם זה בסדר: ע"רבש... אז בא ניגש לבקש רשות... טוב... לאכול
מול  --האשכנזי פתח דין תורה שלם של חושן משפט... 'וכו' בזה בעיה של תרומות ומעשרות וכו

כ הוא בדק עוד "אח... הוא בירר שהכשרות בסדר... ני כבר יכול לזכות בזההאם א... שולחן גבוה
זה ... חכה!!!! לא !!!!תאכל כבר... ונו... ואחרי הכל הוא גם הסתבך עם ברכות הנהנין... כמה בעיות

... כעת זה שייך לי, ואחרי כל הבירורים ואחרי שהוא שלל את כל האפשרויות!!! עדיין לא שייך לי
... הספרדי כבר ממזמן סיים.. עד שהאשכנזי נזכר להתחיל לאכול ...יכול להתחיל לאכולוכעת אני 

? מי אמר לך שזה כשר?? מי התיר לך ככה להתיישב ולאכול: סליחה... האשכנזי ניגש לספרדי
הוא רק מוציא ... הספרדי לא נכנס לויכוח... אולי זה ככה וככה? מי אמר לך שהבוס מרשה

... ומראה לאשכנזי ...שנראית כולה מרוטה מרוב שימוש" ...אביעה רננות" לאשכנזי את החוברת
אני באותה שעה שוררתי לאבא ... בשעה שאתה ביררת מול הבוס האם הוא מרשה לך או לא

הב לן ונבריך ... והנה... שמחתי איתו... דיברתי איתו... שלי שבשמים כמה פיוטים ובקשות
זה לא שיש פה מישהו יותר !!! זה ראש אחר לגמרי ...ייםלחי... שמים... למלכא אלקא קדישא

  ... זה שתי גישות שונות!! או שיש פה מישהו פחות ירא שמים !!צדיק
 ---  

  ???איפה אני פוגש את זה בצורה הכי בולטת
יש למרן הבן : רק לשבר את האוזן... יש לי בבית את כל ספרי התיקונים והפיוטים של הספרדים

ח מתעוררים בחצות "כל ערב ר... כן !!!לכל ערב ראש חודשל תיקונים איש חי ספר שלם ש

כמה ... הוי ...לעורר האהבה!! לא?? סליחות?? מה קרה... הלילה ומגיעים לבית הכנסת
מגיעים לבית הכנסת ועכשיו לילה שלם ... כן... פעמים המשפט המתוק הזה מוזכר שם

י מדרשים שמדברים על האהבה של כל מינ... ומדרשים... משניות... אומרים תיקון
ואז  ...לעורר אהבההבן אדם הזה יצא מהמיטה האהובה בשביל ... ה לכנסת ישראל"הקב

ה לכנסת "עשרות פיוטים של הבן איש חי על אהבה של הקב... מתחילים כל מיני פיוטים
 אבל... אני באופן אישי מאוד אוהב את הפיוטים האלו ואני אומר אותם הרבה... ישראל

 י הזה זהואת הספרדי האותנט... יש לציין שאף פעם זה לא הצליח להוציא אותי מהמיטה
והרי אנחנו לא מבינים ... ואז יש המון המון זוהר להגיד !!הוציא מהמיטה באישון לילה כן

... טוב... אז מה אתה מתווכח ...מעורר אהבההבן איש חי אומר שזה ... אבל אז מה... זוהר
אחרי שנגמר ... ואז בסוף בסוף... הרגשתי שאני צדיק... התיקון כלאת פעם אחת אמרתי 

טוב  ...שאם נשאר זמן פתאום יש שם שורה אחת שהבן איש חי כותב שם... התיקון
  !לעורר אהבה? בשביל מה ..אדרא רבהה את להגיד גם

 זה משהו ארוך כמעט כמו כל??? אתה יודע מה זה להגיד אדרא רבא... כאן כבר נשברתי
אחרי אני כבר : תחשובו... ספר התהילים וזה בארמית ומילים קשות ואתה לא מבין כלום

פתאום הבן  ...ס אני כבר מרגיש טוב עם עצמי"סו ...לילה שלם שאני שובר את השיניים
אז !!!! עד כאן!!! זהו... איש חי אומר לי שאם עדיין נשאר זמן אז תגיד גם אדרא רבא

כשהוא הגיע לבית הכנסת .. י של פעםוהספרדי האותנט... כנזישאחרי הכל אני אש... זהו
... יש לו את כל הזמן שבעולם... הוא לא רואה כלום בעיניים... מתוך רצון לעורר אהבה

... זוז כברת... ואני מתפוצץ בנקדישך הוא יושב שם בתפילה ושומע את הפייטן שמסלסל
יום מחודש אלול ועד יום כיפור ואומר הספרדי הזה קם ארבעים !!! טוב לי פה!!!! אבל לא
הוא לא מחפש !!!! אצלו הבית כנסת זה הבית ...הוא לא ממהר... הוא לא מדלג... סליחות

אבל הוא  נמצא כעת ... בבית כנסת??? כי איפה נרדמים!!! פה הוא לא נרדם!!! לסיים פה
  ... בבית חיים... בבית מתעוררים לחיים... בבית לא נרדמים... בבית

הוא ' הספרדי הזה שכל ההולך ילך שלו בעבודת ה !!!זה הספרדי האותנטי של פעם
מה הפלא ... זה כל הנושא... תסתכל בספרי התיקונים של הספרדים!!! ייחסים של אהבה

כשהוא כבר יוצא מבית  ..של שחרית לעורר אהבה שהספרדי הזה לאחר שעתיים וחצי
סוק בלהחמיר בזה ולנקוט כשיטות האוסרים כולו עם הוא פוגש אשכנזי שפתאו... הכנסת

הספרדי מחמיר בנידון ... הספרדי מחמיר באהבה!!! הוא לא מכיר את המנגינה הזוו... בזה
האם  ??ש או את שניהם ביחד"א וגם של הרש"את הלשם יחוד של החיד האם להגיד גם

שם הוא  ...להוסיף עוד נברשת לבית הכנסת או לקנות עוד איזה שטיח ססגוני לבימה
  ... מחמיר

יש פה ... ממילא צריך לעשות סדר בראש ולהבין שאין פה מישהו אחד יותר צדיק מהשני
ולכל אחד מאיתנו יש ... שבסופו של דבר שניהם אמת... ש... ש !!!י מהלכים שוניםשנ

  ...הרבה מה ללמוד מהשני
כל הנאה ה ועל "הספרדי צריך לדעת להעריך את האשכנזי שמבין שהעולם שייך לקב

ה "גם הספרדי צריך לדעת שהעולם הזה בסופו של דבר שייך לקב... צריך לבקש רשות
שבהם היצר הרע עלול  ובהצבת גבולות ברורים בפרט כשמדובר בכל מיני שטחים אפורים( !!!!חושן משפט

ת צריך לת... וגם אם אנחנו מרגישים בבית  )לגנוב את הבמה ולקחת את האהבה הזו לאן שהוא רוצה
ה "לאשכנזי לעורר את תשומת הלב על כל מיני תוספות בניה לא חוקיים בשטח שהקב

עולם של  שקיים... האשכנזי גם צריך לדעת לעומת זאת... לא מסכים שיבנו עליו
שיש ... ש... יש עולם מתוק של המון המון אהבה בין ישראל לאביהם שבשמים!!!! אהבה

 עלולים לשכוח הם... שמים וביראת מתמקדים בדקדוק ההלכה כאלו שמרוב שהם
של שיר השירים שכולו רצוף  ה זה מהסוג"הייחסים שלנו מול הקב תכלית יקרדיין עשע

אל תשכח ( ...והוא תקף גם לבני אשכנז... שיר השירים הוא גם חלק מהיהדות... כן. אהבה
החרדה על !!! יו באהבהשתהיו חרדים להתקרב אל: י בפרשת ואתחנן"שבייחס למתן תורה יש התבטאות ברש

אז יש פה חרדה לא ... ואם בחרדה הזו לא פוגשים את האהבה אז... ממקום של אהבה להגיע המצוות אמורה
  )ל"ואכמ ...לגמרי תקינה

 ---  
כשבאמת הספרדי כל כולו !!! כל ההבדל הזה אמת ויציב... כאן מגיע האבל הגדול!!!! אבל

  ...והאשכנזי כל כולו יראה... אהבה
אותו ... ספרדי אותנטי שמגיע לבית הכנסת ראשון ויוצא אחרון כי כולו רצוף אהבה אותו

לנמק את הגישה המקילה שלו  הוא יכול... ספרדי שמסוגל לשבת שעות ולעורר אהבה
... אבל אם אתה כבר ספרדי לא כזה אותנטי... בהלכה מהמקום של ייחס של בן לאביו

כ מתחבר לתיקונים ולאהבה "ולא כ... לאךאתה כבר מתפלל יחד עם האשכנזים בשטיב
אתה אפילו טיפ טיפה מזלזל בסבא שלך שמגיע לבית הכנסת ומסוגל לשבת (... הספרדית המדוברת

אז אדוני !!! אם את החלק הזה הפסדת ובנקודה הזו אתה אשכנזי )...שעות מול הזוהר הקדוש
 אם אין לך את אהבת בן. ..אין לך רשות לתפוס את החבל בשתי הקצוות כבר כאן ...היקר
כאן אתה צריך ... רשות להרגיש בבית כמוהו גם אז אין לך... שיש לספרדי המקורי לאביו

אז תסתכל גם ... אם אתה מסתכל בשעון מתי נגמרת התפילה... להחמיר כמו האשכנזי
ולבדוק כל דבר לפני שאתה מכניס אותו ... על המד מים ועל הפקק של הבקבוק טוב טוב

... לבדוק בסימני דגים!! יש רשימה של מצוות עשה דאורייתא לבדוק... כן... פיךלתוך 
זה עולם של .. זה רכוש פרטי !!!אדוני?? מה זה המצות בדיקה הזו... בסימני עופות

  ... של יראת שמים' ב' זה א. תבדוק אם מרשים לך ...לפני שאתה שולח את היד ..אלוקים

  !!!! כבוד זה בזהאנחנו צריכים לנהוג : מה שבטוח

  !!!הספרדי -ה"לאשכנזי יש המון המון מה לקבל מבנו של הקב
  !!!האשכנזי -ה"וספרדי יש הרבה מה לקבל מעבדו של הקב

ורק הוא הולך בדרך ... וכמובן יטען שרק הוא צודק... מי שיתעצבן על המאמר הזהו
  !!!!!!ההפסד כולו שלך: לא נותר לי אלא לומר לו... הנכונה

 ---  
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