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 פרשת בלק

 אבל', ק האות את הפרשה בשם מהן אחת בכל יש ובלק, חקת קרח בפרשיות
אמר בזה הרה"ק . בסוף' בלק'וב, באמצע' חקת'ב, בתחילה' הק' קרח' בפרשת

 שבת ראה', (קדושה' על רומזת' ק האות כי רבי משה מראזוואדב זי"ע, הענין
 כולם העדה כל כי" ובאמר מחלוקתו את שהתחיל קרח , ולכן,)א, קה

 פרה בענין היא חקת פרשת. הפרשה שם בראשית היא' ק האות לכן", קדושים
. באמצע היא' ק אות לכן טהורים ומטמאת הטמאים את המטהרת אדומה

רות המואביה אמה של  ממנו יצאה שלבסוף ממואב מדובר בלק ובפרשת
 (החכמה מאין)   מלכות, ולכן הק' הוא בסוף...

ע דמצאנו בתורה ”ק רבי מאיר מפרמישלאן זי”הקשה הרה צפור. וירא בלק בן
וירא 'בפרשת וירא,  'וירא אליו השם' 'וירא' פרשיות שפותחים בתיבת ’ב 'הק
 .בפרשת בלק 'בלק

נקרא פרשת וירא, וכאן פרשת בלק? האם משום שכבר יש פרשה שם מדוע 
  כי הלכה בידוע ,"ערליכער גוי"ל שבלק שהיה 'לכן? וביאר רבי מאיר וירא קודם

ולא כל הגויים מקיימים הלכה זאת בגלוי, ומדברים אחד  עשיו שונא ליעקבש
את שנאת עשיו  'בסתר ובגלוי' גוי כשר שקיים בפה ואחד בלב, רק בלק היה

 שמו, פרשת בלק. ליעקב. לכן מגיע לו שתקרא הפרשה על
צטוינו ל שמכיון שנ”זצוק 'בית ישראל'ההרה"ק בעל ר מגור ”וכתב האדמו
במנין הימים   , לכן כשמזכירים'מה יעץ עליך בלק עמי זכר נא' מצות הזכירה

 אילו היה נקראו ,זאת , מקיימים מצות זכירהש"היום יום פלוני פרשת בלק"
לקיים  'בלק' לא היו זוכרים מצות זכירה זאת, לכן קוראים לפרשה 'פרשת וירא'

 ן)(הגרמ"י רייזמ         בכל פעם מצות הזכירה.

 את השור כלחך סביבתינו כל את הקהל ילחכו עתה מדין זקני אל מואב ויאמר
 (כב, ד) ההוא בעת למואב מלך צפור בן ובלק השדה ירק

 שלא נצטוו ישראל הלא מישראל מואב יראת היתה מה הקשו המפרשים
 ישראל אהבת שלמען היתה דיראתו, תירץ ן"דהרמב אפס. עמם להלחם
 שנטהר כמו אחרת אומה מיד ארצם את יקחו ישראלו אחרת אומה ביד ימסרו
 אחרת אומה שיש היה יראתם כן ואם. שם עיין ועוג סיחון ידי על ארצם

 הוא ישראל וכבישות אחרת האומה את ישראל יכבשו כך ואחר שכובשים
 כיוצא ומצינו. אחרים כבישות ידי על עליה לארצם ויהא האומות של עלייה
 נצוצות להעלת ישראל דאכילת ל"ז רבותינו מרמא דידועאכילה בעניןבזה
, כך כל שכיח אינו למדבר חי צומח הדומם ושיתעלה, חי צומח בדומם שיש
 ומדבר צומח, דומם יאכל הבהמה דהיינו שחי דעים תמים מפעלות כן גלל

 שכיח בקל למדבר דמחי למדבר, בחי שיש צומח הדומם ומתעלה החי אוכל
, צומח לדומם עלייה יש החי, דהיינו, אמצעי ידי על נמצא. להעלות עת בכל
 כן וכמו. החי כשאוכל במדבר מתעלה החי בתוך צומח דומם שבאו ידי שעל
 ישראל שיכבשו ארצם יתעלה מואב את אחר שיכבוש אמצעי ידי על ל"הנ
 אי הלא תקשי ושלא, סביבותינו כל את הקהל ילחכו עתה וזהו. אחר מיד

 לזה, מואב את תצור לא) ט ,ב דברים( רשנאמ אותם לכבוש לישראל אפשר
 ירק את השור כלחוך שיהיה הוא שיראתו, השדה ירק את השור כלחוך פירוש
. חי דהוא השור דהיינו, אחר ידי על עלייה לו יהא שהירק שהכוונה השדה
 מואב ארץ שיתעלה בכאן יראתו כן כמו, אחר ידי על הוא העלייה דהתם וכמו

 אחרת אומה ביד שימסרו אחר ידי על עלייתם והוא ארצם ישראל שיכבשו
 ישראל שיכבשו זו בעלייה רצו לא ובלק ומואב ההוא מאומהיכבוש וישראל
 (קדושת לוי)                      :ארצם
 (כב, ה) ',וכו בעור בן בלעם אל מלאכים וישלח

' יהי שלא כדי. רשע גוי על שכינתו ה"הקב השרה מה מפני ל"ז י"רש הקשה
 להם העמיד. למוטב חזרנו נביאים לנו' הי אילו לומר לאומות פה פתחון
 עתה אדרבה מפרשיסחא בונים ר"הר והקשה. עולם גדר פרצווהם נביאים

 ה"מרע הוא אמת נביא לישראל העמיד מה מפני שיאמרו פה פתחון להם' יהי
 למוטב. והחזירם

' שהי. ניםעי מכאב להתרפאות ברלין לעיר אחת פעם כשבא. מעשה ז"ע וסיפר
 הלז האיש לו ואמר הרופאים על אותו ושאל. בשוק אחד באיש ופגע. ל"ר לו

 "דאקטער ווינדער" ונקרא קלה בשעה לרפאות שיכול אחד רופאפה שנמצא
 הישראלי איש דרך להיות צריך באמת הנ"ל ואמר: ק"הרה נענה (רופא פלאי),

 נוהג שהעולם רק רחמים, עליו שיבקש הדור צדיק אל שילך ל"ר חולה כשהוא

פלאי כזה,  רופא אצל ללכת ולכן צריך ללכת לרופא. אמנם, .הטבע דרך פ"ע
 ועתה. מקאזניץ ל"ז הקדוש המגיד אל לילך לי עדיף היה שלא בדרך הטבע,

 להאותות מאמינים היו לא שהאומות זאת כי. ל"הנ הקושיא מתורצת' יהי
 פ"וע. ו"ח מקרה פ"ע שהכל שאומרים מחמת הוא. ה"מרע שעשה והמופתים

 הרשע בלעם ה"הקב להם העמיד ולכן. אלקים איש שהוא מחמת ולא. הטבע
 בו מאמינים היו זאת ובכל. כידוע הטבע דרך פ"ע שלא הכל יעשה והוא

 מה מפני להם יאמר ה"הקב כי פה פתחון להם' יהי לא ומעתה האומות
 כ"ג עשה הרשע בלעם כי ה"במרע האמנתם ולא הרשע בבלעם האמנתם

   ה."במרע להאמין לכם' הי טוב בו האמנתם כ"ואעפ הטבע דרך פ"ע שלא
 (שיח שרפי קודש)    

 אשר את ידעתי כי וכו' ממני הוא עצום כי הזה העם את לי ארה נא לכה ועתה
 (כב, ו) יואר תאר ואשר מברך תברך

יש להבין בפסוק זה א. למה ביקש בלק מבלעם שיבא לקלל את ישראל ולא 
לעצמו. ב. למה שינה את לשונו לומר "את אשר תברך מבורך  בקש ברכה

ואשר תאר יואר" היה צריך לומר ואשר תאור "מואר" כמו "מבורך", או יאמר 
 אשר תברך "יבורך" כמו "יואר".

מתרץ על זה ב"אור החיים הק'" (וכן הוא ב"כלי יקר"), וכתב "כי לעולם ברכת 
כח לברך. רק לקלל יכול מצד  בלעם כברכת חמור", שבלעם לא היה לו שום

היותו רע עין, ומצד מה שהיה יודע לכוון לרגע של זעם. ומי שבא אצלו לבקש 
ברכה, היה בלעם מסתכל במזלו שהרי היה גם קוסם, ובאם רואה שלפי מזלו 
עתיד הוא להתעשר ברכו ברכת עושר, והמתברך חשב שנתעשר מחמת 

 כו למלוך, שראה במזלו כך.ברכתו של בלעם. וזה גם מה שעשה לבלק כשבר

ובזה מיושב היטב, כיון שבלק הרי היה קוסם יותר מבלעם, וידע שבלעם 
"מברך" רק לפי מזלו של אדם, לכן לא בקשו שיבא לברכו אלא שיבא לקלל, 
כיוון שכוחו של בלעם הוא רק בלקלל וכשמו כן הוא לשון של "בלע" וחורבן. 

יר את כוחותיך ש"את אשר תברך וזהו אומרו "ואני ידעתי" שאני בלק מכ
 –"מבורך" לשון עבר שהוא כבר מבורך עומד מפני מזלו ורק את  –מבורך" 

              לשון עתיד שבאמת כוחך הוא לקלל בלבד. –"אשר תאור יואר" "יואר" 

 (אור החיים הק' וכלי יקר)
 (כב, כז) במקל האתון את ויך בלעם אף ויחר 

 אמרו במדרש, קיללו ולא האתון את שהכה מה א,"שליט הגר"ח קנייבסקי אמר
 שבדרך וכנראה. ישראל את גם לקלל בכוחו היה לא האתון את מקלל היה שאם

 זאת נסה גיחזי כי, הועיל לא אלישע של מקלו כך ומשום. כוחו את מאבד היה זו
 . כוחו פקע א"פ שעשה וכיון מת כלב והחיה בדרך

 כרטיס שיקנה לו ואמר, הטוב הכרת חדלא להשיב רצה ל"זצ בנעט מרדכי ר"הג
 באמת אם לראות הגרלה בביתו עשה הקונה. וקנה הלה הלך. יזכה הוא וכי הגרלה
' לר בטענה ובא. זכה לא, כ"אח בהגרלה שהיתה שלו. הכרטיס יצא ואכן, יזכה

 שעשה מה הלה וסיפר, זכה שלא יתכן לא כי לו אמר מרדכי' ר, בנעט מרדכי
 אני! בידים הפסדת כן אם ב"רמ לו אמר, הצליח וכי יתובב ההגרלה את שניסה

 (דרך שיחה)           .יצא ובאמת שלך המספר שיצא התפללתי

 (כב, לד). לקראתי נצב אתה כי ידעתי לא כי חטאתי ה' מלאך אל בלעם ויאמר

איך הגיב בלעם אחרי שהאתון דברה, ואחרי שראה את המלאך עומד וחרבו 
 שלופה?

 תה נצב לקראתי"..."חטאתי כי לא ידעתי כי א

היה פעם גנב שבשעה שלוש לפנות בוקר טפס על צנורות הביוב, כדי להגיע 
ולהכנס לדירה בחשכת הלילה. חלפה שם ניידת משטרה, והוא נתפס. העמידוהו 
למשפט, השופט נותן לו תוכחה ומוסר [הם, הרי מושלמים, ויכולים לתת מוסר 

 : "האם אתה מתחרט על מעשיך?"בסיום דבריו שואל אותו השופטלאחרים...] 

 ודאי, אם הייתי יודע שחולפת שם ניידת, לא הייתי עושה את זה"... -

כך נראה היה בלעם בשעה שהמלאך התגלה לפניו והוא אמר : חטאתי כי לא 
 (יחי ראובן)     ידעתי"... 

 . (כג, כד)הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא לא ישכב עד יאכל טרף וגו'

כשהן עומדין משינתם שחרית הן מתגברים כלביא וכארי לחטוף את  -רש"י  וב
בלילה על מטתו  -לא ישכב  המצות ללבוש טלית לקרוא את שמע ולהניח תפילין:

עד שהוא אוכל ומחבל כל מזיק הבא לטרפו. כיצד קורא את שמע על מטתו 
ומפקיד רוחו ביד המקום. בא מחנה וגייס להזיקם הקב"ה שומרם ונלחם 

:וכו'תם ומפילם חללים.מלחמו

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

  ט˙˘ע" בל˜פר˘˙  
 כל ‰זכויו˙ ˘מורו˙ למו"ל. ‡ין ל˜רו‡ בזמן ‰˙פיל‰ ו˜רי‰"˙© 
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סימן א' סעיף א:  ידוע מה שפירשו צדיקים על דברי המחבר בתחילת השו"ע 
ובשכבו על והוסיף על זה הרמ"א: "לעמוד בבוקר לעבודת בוראו וכו' יתגבר כארי "

" ונשאלת השאלה מה ענין דין זה לכאן? הרי הלכות משכבו ידע לפני מי הוא שוכב
אלא, שא"א לילך לישון כסוס ולקום כמו אריה... לכן אלו נאמרו בסימני רל"ט.

אמר הרמ"א שאם ברצונו להתגבר בבוקר כארי צריך לילך לישון כמו ארי' וידע 
 לפני מי הוא שוכב...

וזה מה שאומר לנו כאן הפסוק: כלביא יקום וכארי יתנשא, מסביר רש"י שקמים 
על זה אמר הכתוב: בוקר? בבוקר כמו אריה וחוטפין מצוות ואיך מסוגל לזה מיד ב

לא ישכב עד יאכל וגו' ומסביר בזה רש"י שקורא שמע על מיטתו ומפקיד רוחו 
 (ציוני תורה)   ביד המקום.

 לא אוכל לעבור פי ה'

יש שני דרכי עבודת השם, אחד קם בבוקר והולך להתפלל  ':שם משמואל'הכתב
לה, אילו היה לו שחרית כי מוכרח להתפלל, אין שום דרך להתפטר מתפילין ותפי

אונס אמיתי שרחמנא פטריה היה עוזב את התפילה. אך מי שהוא רוצה באמת 
כל המניעות שבעולם עד  יסלקלהתפלל מצד עצמו, אינו מחפש שום פטור, הוא 

החילוק בין שני אנשים אלה, הוא . שיזכה להתפלל בנועם ומתיקות ואהבת נפש
אליה, ואומר אימתי תבא לידי אם הוא בשמחה שזוכה לקיים המצוה, ומתגעגע 

י "אל תעש תפילתך "ש רש"ואקיימנה, או שהוא עושה רק לצאת ידי חובה "כמ
 קבע', היינו שעושה רק כדי לצאת ידי חובה

תיכנסו לתיפלה  ם שם ו[אל]תיכנסו לבית כנסת קארלין ותראו איך מתפללי 
"י הן עם כלביא וזה שפרש', נוצרית, שם לא תשמעו קולות כאלה , או ריקודים וכו

יקום, שהם קמים בבוקר לחטוף את המצוות ללבוש ציצית לקרוא ק"ש ולהניח 
 תפילין, מה שהם קמים בזריזות לחטוף המצוות, זהו סימן שהם עושים מאהבה. 
ועי' תשובת שער אפריים לרבי אפרים זלמן מרגליות שהקשה מדוע הקדים רש"י 

ואל שיש לפעמים שאדם קם בבוקר וביאר השם משמ ן. ציצית וק"ש לפני תפילי
הוא 'חוטף  שר"ועדיין אינו ראוי בגוף נקי להניח תפילין, כיון שהוא כבר ראוי לק

פ שיש איזה סדר ויש זמן, היות שאינו ראוי לתפילה עם תפילין, "ש", "אע"את הק
אלא תופס באהבה מה דר, ש כבר יכול לחטוף מעכשיו, אינו ממתין לשום סק" אך

ה כמה כמה דאתי "כמו שמצאנו בהכנסת אורחים דאברהם אבינו עשהוא יכול. 
לידיה היה נותן לאורחים בלי סדר דיפלומטי איזה מנה ראשונה ואיזה מנה שניה, 
ה כי באהבת המצוה הוא מביא מה שבכוחו להביא. כשיהודי להוט אחר התפיל

ים מצוה כדברי אור החיים הק' על לימוד התורה 'משתגעים אחריה', יהודי רץ לקי
 .אינו עושה שום חשבונות

בלעם הרשע אומר כמה פעמים 'לא אוכל לעבור את פי השם', כלומר ': הייתי 
רוצה לעבור אלא שאיני יכול', לא משום שהוא חפץ ומשתוקק לקיים רצון ה', 
אלא שנעביך אינני יכול לעבור על רצון ה', אילו יכולתי, בוודאי הייתי עובר. 

ספר  'עי[ליה לרגל, שיכול כמעט כל יהודי למצוא פטור, משא"כ בני ישראל בע
ומשמע , שאלת יעב"ץ שכתב באריכות שאינה מצוה חיובית אלא מצוה קיומית

שרק מי שגר חמש עשרה ק"מ סמוך לירושלים מחוייב, מי שלא היה מן המודיעין 
ולפנים פטור מקרבן פסח, שכבר נקרא דרך רחוקה, ויש בזה מחלוקת לגבי פסח 

. כלל הדברים שאע"פ שאין אדם מחוייב לזה, הוא מוסר נפשו, ]בי עליה לרגלולג
באמצע עת הקציר ועת הבציר, הוא עוזב כרמו ושדהו ורץ עוד פעם לבית 
המקדש. לא היה יהודי אומר 'לא אוכל לעבור את פי השם', אלא היה זה בתנועה 

רים זמירות, 'מתי של שמחה 'מה יפו פעמייך בנעלים', בדרך לעליה לרגל היו מזמ
איך תוכל לבטל אומה החוגגת שלוש   י"ולכן הדגיש רש. תבא לידי ואקיימנה

  . בשמחה ואהבה 'החוגגת'אלא , רגלים לא המקיימת שלש רגלים
 (הגרמ"י רייזמן)  

 מאוצרות המגידים  
 (כב, כח) כי הכיתני זה שלש רגלים

ומה החוגגת שלש רגלים רמזה לו, אתה מבקש לעקור א -וברש"י: 'זה שלש רגלים 
 בשנה'.

על שלושת הרגלים נאמר 'מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב'. ויש להבין מה פירושו 
של שבח זה של ה'נעלים'? ובמדרש (שיר השירים רבה, פרשה ז' פסקה ג') שואל: 
 'א"ר יודן, אפילו הדיוט מקלס בלשון זה, גנאי הוא לו, ואת אומר מה יפו פעמיך'?

רש מתקשה להלום את פירושו של השבח בו התעטר עם ישראל, דהיינו, המד
שכביכול המנעלים שלו יפים בשלושת רגליו? היכן שמענו שמעניקים שבח שכזה 

 לבני אדם?

והנה, שמענו מפי ת"ח מפורסם המתגורר בשכונת רמת שלמה בירושלים, פירוש 
קח מוסרי נחמד מאוד לדברי הפסוק, ששמע מפי מרן הגרש"ז אויערבך זצ"ל, ול

הגון בצידו.

 הכל מופקר ועומד

גם מרן זצ"ל אמר שמעולם לא הבין כיצד הפסוק משבח את נעליהם של עם 
 ישראל, עד שעלה בליבו ההסבר דלהלן. וכן הסביר הגרש"ז:

 העליה לרגל התחלקה לשני חלקים. האחד עם נעליים והשני בלי נעליים...

יציאתו מביתו, עד שהגיע לשערי  הקטע שבו הלך היהודי עם הנעליים היה מפתח
הר הבית, שם חלץ את מנעליו. והנה, בקטע הראשון, שבו היה עם הנעליים, 
התייסר היהודי על שעזב את מעונו על כל הממון שהיה בו, עם כל השדות 
והעצים, הפרות והתרנגולות, ועכשיו הכל מופקר ועומד, והשכנים הרעים שלו 

 עלולים לגנוב לו את הכל.

ן, הוסיף הגרש"ז, שהשם יתברך כתב בתורתו (שמות, פרק ל"ד פסוק כ') 'ולא ונכו
יחמד איש את ארצך בעלתך לראות את פני ה' אלקיך שלש פעמים בשנה', אבל 
 אחרי הכל ליבו של היהודי לא היה שקט עליו כל כך. אולי אולי יגרמו חטאיו וכו'...

צריך לזכור שבימים ההם  ובאמת, לא פשוט הדבר לעזוב את הבית ללא שומרים.
לא היו אמצעי שמירה משוכללים כבימינו, ואדם שנטש את ביתו, ועלה 

 לירושלים, הפקיר בכך את כל רכושו וממונו.

נקל לתאר את מסכת התלבטויותיו של היהודי הזה, שהלך כברת דרך, ונעצר, 
ורצה לחזור לביתו, אבל התחזק בנפשו ואמר שאם הקב"ה הבטיח לי שאף אחד 

אמשיך ואלך, והכל יהיה בסדר. ושוב הלך כמה קילומטרים,  -לא יחמוד את ביתי 
 ושוב תקפוהו דאגותיו, ושוב התחזק והתחזק, עד שהגיע סוף סוף לירושלים.

הקטע השני, הפחות דאוג, של העלייה לרגל, היה כאשר הגיע היהודי להר הבית, 
תה בבית המקדש, שם חלץ את מנעליו. כאן הוא כבר שהה לצד השכינה ששר

 ושכח מכל הדאגות והטרדות שאפפו אותו בדרך.

והיה אם שוב עלתה לרגע מחשבת הממון במוחו, הוא הצליח להסיר ולדחות 
אותה כלאחר יד, שהרי מה ערכו של עוד פרדס וכרם, של עוד פרה וכבש, למול 

 ההנאה וההתעלות הרוחנית שהיו לו בבית המקדש!

 אם היו שואלים אותנו...

נה, אמר הגרש"ז, אם היו שואלים אותנו איזה שלב בעלייה לרגל חשוב יותר וה
לפני ה' יתברך; האם השלב הראשון שבו הלך עם המנעלים שלו, והיה טרוד 
 ומודאג על ממונו, או הקטע השני כשהגיע כבר לבית המקדש, והיה ללא מנעליו?

קדש, יקבל לכאורה היינו אומרים שהשלב בו הגיעו כבר העולם אל בית המ
עדיפות ראשונה במעלה אצל הקב"ה, שהרי אז ההתעלות היתה בשיאה, והאדם 

 היה דבוק בקונו בצורה נפלאה!

אבל מה לעשות, ממשיך הגרש"ז ואומר, שהשי"ת בעצמו העיד ואמר 'מה יפו 
פעמייך בנעלים'! אני מעריך יותר את קטע הדרך שבו הלכתם לבית המקדש, 

לכם ייסורים בענין הממון, ובכל אופן לא התייחסתם כשנעליכם ברגליכם, והיו 
לטענותיו של היצר הרע שניסה לפתותכם לחזור הביתה, אלא המשכתם ללכת 
 לבית המקדש, וסמכתם עליי שאשמור על הממון שלכם, כפי שהבטחתי בתורתי.

כי כאשר הגעתם כבר לבית המקדש, ושכינתי שרתה עליכם, הנסיון לא היה כל 
 ה באפשרותכם להתגבר על דאגת הממון בצורה הרבה יותר קלה.כך גדול, והי

רואים מכאן, אמר ראש ישיבת 'קול תורה', לאיזו דרגה אדם יכול להגיע דווקא 
 בגלל היסורים! עד שהשם יתברך מעיד עליו 'מה יפו פעמייך בנעלים'!

ומכאן ייקח כל אדם חיזוק ועידוד למול מה שעובר עליו בחיים. דווקא כאשר 
סורים תוקפים אותך, ומסבבים את כל כולך, דווקא אז הינך חביב לפני אלוקיך הי

 יותר ויותר מהתקופה שבה היית מצוי בשלווה.

אם היו בני התורה הצעירים משימים את הדברים הללו על ליבם, ויודעים כמה 
חשובים ומוערכים הם בעיני הקב"ה דווקא בעם שה'משברים' באים עליהם, אין 

ניתנת בידם אפשרות להתגבר על המועקות, ודווקא הירידה הגדולה  ספק שהיתה
 (ברכי נפשי)           היתה מביאה בעקבותיה עלייה של ממש!

 
 (כג, כא) לא הביט און ביעקב

הורים עושים לפעמים טעויות בחינוך ילדיהם, שההשפעות השליליות שלהן 
בשיחה של עלולות להיות קשות במיוחד. נעמוד כאן על אחת מהן, שהושמעה 

 הרה"ג רבי נחום דיאמנט, ויש לה השלכות רבות.

סיפר לי ת"ח גדול אחד, אמר הגר"נ דיאמנט, שבמוצאי שבת התכוננו הוא ואשתו 
לאכול סעודת מלווה מלכה. כיון שלת"ח זה יש ילדים רבים, בלעה"ר, הרי שלאחר 

אכן  השבת נערם מספר רב של כלי אוכל במטבח, והיה צריך לשוטפם. בני הבית
 שטפו את כל הכלים, והניחו אותם על עגלת תה שעמדה במטבח.

והנה, הוא מספר, אשתי נכנסת למטבח כדי ליטול ידיים ל'מלווה מלכה', ומבלי 
משים נתקלת בעגלת התה, ומזיזה אותה ממקומה. העגלה קורסת, וכל הכלים 

. לא נשאר נפלו בקול רעש גדול על הרצפה, ונשברו -עד האחרון שבהם  -שהיו בה 
 בהם עד אחד.

הת"ח ממשיך לספר שבתגובה אינסטינקטיבית אמרו הוא ואשתו, בקול אחד, 
'כפרת עוונות'... אחר כך הוסיפו גם את ההצהרה ש'הכל משמים', ו'הכל נגזר עלינו 
כבר בערב ראש השנה', ובכך תם מעמד ריסוק הכלים... אף אחד לא צעק על 

 בשלום. השני, אף אחד לא התרגז. הכל עבר

בני הזוג הבינו בדעתם שדבר כזה יכול לקרות לכל אחד, וממילא אין כל סיבה 
לעשות מזה ענין. נכון שההפסד הכספי הוא גדול מאוד, אבל אין מה לעשות... 
הרי אמרנו: זה הרי יכול לקרות לכל אחד. גם במשפחות הכי טובות מתרחשים 

 אירועים שכאלה.

לקם ניתזו למרחוק, ישבנו אני ואשתי לאכול מיד לאחר איסוף כל השברים, שח
 'מלוה מלכה'.

 צעקות רמות

רדי. נתאר לעצמנו מצב שבו בתוך כדי הסעודה, נתנו לפתע את דעתנו לענין אבסו
הבית נתקלה בעגלת התה, אלא אחד הבנים הקטנים היה חולף במקום,  לא עקרת

 ומבלי משים נתקל בעגלה וכל הכלים נשברים.

שהאירוע לא היה נגמר במלים 'כפרת עוונות', או 'הכל משמים'.  הרי הכל מבינים
הבן הזה היה 'חוטף' מאתנו צעקות וגערות רמות במיוחד! היינו מטיפים לו על כך 
שהכלים נשברו מפני שהוא לא נזהר די הצורך, ואם היה מביט טוב יותר במה 

 שנעשה סביבו, הכלים לא היו נשברים.



 

 ג 

נו, ההורים, מטפים לו מוסר על חוסר הזהירות שלו, במשך שעה ארוכה היינו אנח
וללא ספק שהיינו מביאים לכך 'ראיות' רבות מהעבר, ומזכירים לו עוונות 
ראשונים, ודואגים שייזכר שגם בשבוע שעבר, וגם לפני שבועיים ושלושה, הוא 

לא גילה זהירות מספקת, ולכן קרה כך וכך.
כל בית, והצעקות על הבן הקטן היו סביר להניח שדבר זה היה מתרחש כמעט ב

 בלתי נמנעות. לא כן?

ויבוא השואל וישאל: כיצד אנחנו יכולים לתבוע מילדנו זה, את מה שאין אנחנו 
תובעים מעצמנו?! האם הילד הקטן צריך להיות יותר זהיר מאמא שלו, שנתקלה 

ולגבינו בעגלה ושברה את הכלים?! מה ההגיון בכך שאנחנו מוכנים לצעוק על הבן, 
 מסתפקים ב'כפרת עוונות'?! האין זו עוולה הזועקת לשמי שמים?! -

אין זאת אלא שאנחנו דורשים מילדינו דברים שאין בכוחם לעשות! כל אבא ואמא 
רוצים שהילד שלהם יגלם את דמות ה'פרפקט' (מושלמות), וכל עוד הוא אינו 

זעמנו, גם אם כאשר אנחנו  ממלא רצוננו זה, 'מותר' לנו לצעוק עליו, ולכלות בו את
 נכשל בדבר ההוא, לא תהיינה לנו שום טענות על עצמנו!

 נזק חינוכי

לא פעם קורה שבליל שבת שולחת האמא את בנה מהסלון למטבח, עם שתי 
צלחות ריקות. הבן נתקל בדבר מה, מועד ונופל, ויחד עימו את הצלחות, הנשברות 

 לרסיסים.

ות נגד הבן, ותאשים אותו בחוסר זהירות גם כאן האמא תפתח את פיה בצעק
מוחלט, וכו' וכו', בעוד שאם היא עצמה תיתקל באותו דבר, ותשבור את הצלחות, 
 יעבור האירוע בשתיקה, ואף אחד לא יעשה מזה עסק, כי הרי 'זה קורה לכל אחד'.

יתירה מזאת. אם הילד שנפל ושבר את שתי הצלחות לא היה הבן שלנו, אלא בנו 
מאורחינו שהגיעו להתאכסן בביתנו, הרי ברור שגם במקרה זה לא נצעק של אחד 

עליו ולא נגער בו ולו במילה אחת, אלא ננסה לנחם אותו במלים 'לא נורא, זה קורה 
 לכל אחד...'

ורק כאשר הילד שלנו הוא זה ששבר את הכלים, נצא גם אנחנו מכלינו, ונצעק 
 עליו, על לא עוול בכפו.

למות, המתייחסת רק אל הילדים, עלולה לגרום לנזק חינוכי הדרישה שלנו למוש
רב, שכן הילדים עצמם רואים שהטענות שאנחנו משמיעים כלפיהם, אינן 

 (ברכי נפשי)          רלוונטיות כלפינו עצמנו.
 

 בכיותיו של גנב ליד ארון הקדש

 רבי יעקב גלינסקי זצ"ל

ונא א"ר אלעזר, מן "אמר רבה בר רב הונא אמר רב הונא, ואמרי לה אמר רב ה
בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו. מן  -התורה ומן הנביאים ומן הכתובים 

התורה, דכתיב לא תלך עמהם, וכתיב קום לך אתם. מן הנביאים, דכתיב אני ה' 
אלקיך מלמדך להועיל מדרכך בדרך (זו) תלך; מן הכתובים דכתיב אם ללצים הוא 

 מכות דף י)יליץ ולענוים יתן חן" (מסכת 

"בדרך שאדם רוצה לילך מוליכים אותו" נדרש מן התורה, מן הנביאים ומן 
הכתובים, ומבלעם. המדרש בפרשת שמיני על הפסוק "ויין ושכר אל תשת" מביא 

 סיפור (ובאסתר רבה פ"ה):

שיכור אחד אהב לשתות יין, כל כך היה תאב ליין עד כי מכר את החפצים בבית, 
שתות יין. הילדים שלו כעסו מאד. למה, מדוע? הם חששו כדי שיהיה לו כסף ל

שהוא יותיר אותם ללא ירושה... (הבנים אוהבים את אבא שלהם, אבל את עצמם 
אוהבים יותר) טוב, הם ראו כי אין עם מי לדבר, אבא מוכר את עצמו וחפציו למען 

בית הניחוהו ב -היין, מה עשו? בשעה שישן נטלו אותו במיטתו, כך עם המיטה 
אם יראה את בית הקברות,  -קברות. "שישאר שם". אולי עשו כך מסיבה נוספת 

 יתבונן קצת במצבו העגום "יזכיר לו יום המיתה".

 הוא לא ידע מהחיים שלו כלום, כן בית קברות, לא בית קברות, העיקר כוס יין.
ת למחרת בבוקר, הגיעו לכיוון העיר סוחרי בגדים, אוכל, משקאות, הם הביאו א

סחורתם למכירה בעיר. לפני הכניסה לעיר יצאו תושבים והזהירו אותם "חיילי 
המכס מסתובבים בעיר, מה שנתפס לא כחוק מחרימים בשביל המלך" הם נבהלו 
כיון שהיתה להם "סחורה שחורה" היכן יברחו? להיכן ילכו? החליטו הסוחרים 

ר יבחנו את להניח את הסחורה בבית העלמין עד יעבור זעם (יכנסו לעי
האפשרויות העומדים לרשותם, ישובו ויטלו את הסחורה) בין הסוחרים היה רוכל 
אחד שנשא שתי חביות גדולות, הוא מיהר בבהלה והניח את החביות בצידי בית 

 העלמין. במקרה, ליד מיטתו של הזקן.
הזקן התעורר הרים את ראשו וראה חבית יין גדולה וברז גדול בצידה. שכב בחזרה 

היישר לפיו. שתה ונרדם.  -ל המיטה, פתח את הברז ופתח את פיו, והיין נכנס ע
 תענוג! מעשה מובא במדרש. -התעורר. שתה עוד ויש עוד. 

חלפו שלושה ימים הסוחר עדיין לא שב לקחת את החביות, הן נחו שם ליד 
השיכור, ומאידך גיסא, הילדים של השותה אמרו לעצמם "בואו נראה מה קורה 

בא שלנו". נכנסו לבית העלמין, התקרבו בהססנות והנה ראו את אבא שוכר עם א
וברז יין ממש ליד פיו... אמרו לו "אבא, עד כדי כך ה' לא עוזב אותך, נוכחים אנו 
להבין כי מהשמים מסייעים למלא את רצונותיך, א"כ גם אנו לא נמנע ממך", מיד 

ילדים היה קונה לו יין ובא כל יום אחד ה -החליטו לקבוע תורנויות של ימים 
 להשקותו. כך קיבל את היין בלי לאבד נכסים ובדרך כבוד מילדיו.

 וכי חז"ל מספרים לנו סתם סיפור?!

הם באים להדגים לנו עד היכן מגיע "בדרך שאדם רוצה לילך מוליכים אותו" רוצה 
ם לו, הרי קח, רוצה יין שרף קח לך, כמה שאתה רוצה. נכון, כי גם כאשר נותני -יין 

מתקופה לתקופה מנסים לעוררו שולחים מהשמים "אדום" כלומר תמרור: 
"עצור" לאן אתה הולך? מה איתך? מאותתים לו בתקוה אולי יחשוב כי לא 

כדאי להמשיך עם היין ושאר מטעמים, אך אם אינו מבין, ממשיכים "להוליך 
 עוד יין. -אותו" כן, כן, לתת לו כתאוות לבו 

מה שהיה בלעם. "בדרך שאדם רוצה לילך מוליכים אותו" חז"ל  פשוט מאד, זה
אומרים "ולא קם בישראל עוד נביא כמשה" בישראל לא קם אבל באומות קם, מי? 
בלעם, שהיה נביא כמשה (שלא יאמרו אומות העולם, לישראל נתת נביא גדול כל 

מעשינו. לכן כך, לכן לא חטאו כמותנו, אם היה לנו נביא כזה היה חל שיפור ניכר ב
השתמש בה לתאוותיו, להשיג עוד כסף  -נתנו לו נבואה). מה עשה בלעם בנבואה 

ושטויות. העמידו לו בדרך אפשרות לשוב מדרכו הרעה, כמו הכתוב בפרשתנו 
בחנו אותו מהשמים להיכן רצונו נוטה, על ידי שהעמידו כמה עיכובים בדרך, אבל 

"בדרך שאדם רוצה לילך  -אנשים" ללא הועיל, ואז אמר לו הקב"ה "לך עם ה
מוליכים אותו..." והוא הלך! לקח את כל המעלות שהיו בו והשתמש בהן לרעה, 

 לקלל את ישראל.
בפסוק כתוב "זבובי מות יבאיש יביע שמן רוקח" מבאר אחד מגדולי החסידים, 
אם על השולחן ישנם זבובים מתים מתרחקים מהם פסיעה שניים או שלושה, כבר 

ים לא מרגישים, אבל אם זבובי מות נפלו בשמן רוקח, אזי השמן מעלה לא רוא
מאה מטר. כי הזבובים נוטלים את הכח הריחני הנודף של השמן  -עובש וצחנה 

הנזק גדול שבעתיים. (אם אדם מתגאה, ושוכח כי  -וכאילו משתמשים בו לרעה 
וטל את את כל מה שיש בו מקבל מתנה מהקב"ה, ומתנהג כחפץ ליבו, בכך, נ

 כוחותיו ומעלותיו להזיק לעצמו או לסביבה).

בנובהרדוק היו מסבירים את בלעם כך. היה פעם שמש נאמן שניקה את בית 
המדרש בשעת לילה מאוחרת, לאחר חצות. והנה לפתע, הבחין כי הגנב של העיר 

ף מיד מתחת אחד נכנס בשקט לבית הכנסת. הגנב לא הבחין בו. השמש התכופ
 השולחנות (להביט בעקבותיו ולתפוס אותו בגנבתו, אחת ולתמיד).

ניגש הגנב לארון הקדש, נישק את הפרוכת והחל לבכות, (אתם יודעים כי בשנים 
קדמוניות היו נשים צדקניות נכנסות בלילה ומתפללות ליד ארון הקודש בבכיות, 

בדמעותיהן). השמש לא הבין  היו שפתחו את הארון וביקשו לקרוע דלתות שמים
מה קורה כאן מה קרה לגנב שהגיע לארון הקודש, אולי הגנב הניח בבית ילד חולה 
ושמא קרה משהו אחר. המתין בסבלנות לשמע מה בפיו אלו בקשות ישמיע, והנה 
הוא שומע: רבונו של עולם, רבונו של עולם תן לי רוח הקודש!" יותר לא הצליח 

 לשמוע...

את ארון הקדש, לא יכול היה השמש להתאפק, יצא מהמחבוא ודילג אחרי שעזב 
אחריו, פנה אליו בחשיכה: "ר' יהודי, אף אחד לא נמצא כאן, רק אני ואתה, שמעתי 
שהתפללת אנא, תסביר לי, מה התכוונת בבקשותיך? תאמר לי את האמת, האם 

הרבה דרגות השתגעת וכי רק רוח הקדש חסרה לך?!... [עד רוח הקדש ישנן כל כך 
בעבודת ה' כפי שהתנא רבי פנחס בן יאיר מונה בבריתא שלו: תורה זהירות, 

 עד רוח הקודש], מה קרה לך ידידנו הגנב?!...". -זריזות, פרישות, טהרה 

"אי, מה אתה לא מבין. מי כמוך ידוע מה זה לילה חורפי קשה, כמה קשה להידחק 
עד שאני כבר בפנים, מאותו רגע לבית סגור ומסוגר, אני ממש מוסר את עצמי ו

חיפוש הארנק כל כך קשה, חיפוש בחורים ובסדקים מתוך פחד ואימה עד כי רק 
אנשים בודדים מסוגלים לעמוד בפחד כזה. פחד ומתח. אילו היה לי רוח הקדש 

פונה ישר אליה וחוסך את כל הצער החולף  -הרי הייתי יודע היכן טמונה הכספת 
 על ראשי"...

 לגנב הזה רוח הקודש, ואם תהיה לו מה הוא יעשה בה?...חסרה לו 

 -כך בלעם פונה להקב"ה מדבר עם הקב"ה וכו' כדי להרוג, על מנת להרוג יהודים, 
תן לי נבואה ורוח הקודש בשביל להרויח כסף. הבטיחו לי הרבה  -רבונו של עולם 

מגיד, ומציין כסף. אנו מהרהרים לעצמנו כי זו טענה רק על בלעם, אומר הדובנער 
מנה של  -כי חז"ל מגלים "אין לך אדם שאין לו שעה" כל אדם מקבל בשמים 

אשרי חלקו, אבל  -סיעתא דשמיא, אם הוא מנצל אותה כראוי הוא תופס אותה 
אם הוא משתמש בהצלחותיו אלו לשטויות, מפסיד. אל תהיה כבלעם! אומר 

 הדובנער מגיד.

*** 

רים, ומאידך גיסא קיימת סיעתא דשמיא מרובה, בדורנו, מחד גיסא יש צרות ויסו
דור דעה. זו מתנה מהקב"ה. לכן יש לדעת עוד, כי ה'  -אפשרויות רבות במיוחד 

לא נותן מתנות בחינם ומי יודע כמה יתבעו מאיתנו, על שנתנו את כל המוח 
 והכשרונות לשטויות, להבלי הזמן.

 בין ישראל לעמים

הרשע לימד אותנו עד כמה רב ההבדל בין נביאי אני מסיים בענין אחר. כי בלעם 
 ישראל לנביאי האומות.

לרכוש  -אנו חושבים כי יש ללמוד משהו מהגויים מחכמיהם, מגדוליהם ונביאיהם 
מנהג יפה מהאנגלים התנהגות מסוימת מהאיטלקים וכדו'. טעות! מה שיש לגויים 

כי  -ות שלכם יהיה מעט, הוא מה שהם חטפו לעצמם מעם ישראל...!! יסוד היסוד
התורה טומנת בקרבה דרך חיים בכל השטחים ובכל התחומים. מי לא יודע כי מכח 

 התורה אפשר לפתור כל בעיה שהיא בחיי האדם.

חז"ל אומרים כי במצרים נפדו בזכות הצדקה ובזכות מה ששמרו על המסורת 
רים "שלא שינו שמם לבושם ולשונם", גם כאשר היו עבדים, שבורי רוח והמצ

שלטו בהם בכח, לא שכחו את ערכם ולכן מיאנו להתערב בהם. (בטוחים היו 
הינו זמני בלבד, והגאולה תבוא), הכיר  -היהודים שהמצב הזה וכל הדומה לו 

בערכם! והבינו כי אם נביא של אומות העולם נראה כך בבושתו, סתם גוי כיצד 
 ץ!מה לנו ולהם. מי כעמך ישראל גוי אחד באר - - -הוא? 

 (להגיד)     וכך תבוא הגאולה.

 
 רבי שבתי יודלביץ זצ"ל -  סומא באחת מעיניו



 

ד 

עינו נקורה ומוצאת לחוץ... ורבותינו אמרו לפי שאמר ומספר  -"שתום העין 
את רובע ישראל, שהקב"ה יושב ומנה רביעיותיהן של ישראל מתי תבא טפה 

ו קדושים יסתכל שנולד הצדיק ממנה, אמר בלבו מי שהוא קדוש ומשרתי
בדברים הללו, ועל דבר זה נסמת עינו של בלעם. ויש מפרשים שתום העין 
פתוח העין, כמו שתרגם אונקלוס, ועל שאמר שתום העין, ולא אמר שתום 

 העינים, למדנו שסומא באחת מעיניו היה"

רבותי, לפני שנים רבות נסעתי פעם בטקסי. הנהג ספר לי כי לפני כמה 
 לירות. טוב. 50,000וסע אלמוני שהרוויח במפעל הפיס שבועות, העלה נ

כחלוף שבוע הוא לקח בטקסי את ש.י. עגנון. עגנון קיבל אז פרס נובל, יותר 
 לירות. 50,000-מ

"שאלתי את עגנון" ספר הנהג: "פרופסור עגנון, מה ההבדל בינן לבין הנוסע 
 הקודם שלקחתי אותו במונית והרויח סכום דומה לשלך?

. לא יותר. אצלי 50,000ור צחק: "שטויות, אצלו זה מתחיל ונגמר בהפרופס
זו רק סוכריה אחת, סכום זה הינו רק ההתחלה. הספרים שלי יודפסו  50,000

מעתה, וימכרו במליונים. השם שלי שווה. וזה, תבין, הכח של שירה (שי עגנון 
 היה משורר שלהם).

 כסף וכבוד, כבוד וכסף... ושוב, כסף וכבוד.

בותי, כעת נראה. שיבואו אלף משוררים כמו עגנון, ויעשו פסוק אחד של ר
שיר בלעם: "לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל ד' אלקיו עימו 
ותרועת מלך בו" גם אלף כמו עגנון לא יכולים ליצור משהו עמוק יפה וקדוש 

 כזה!
תורה! "ה' ניסוח זה, סגנון כזה, שירה שיצא מפיו של משה רבינו ונכתבה ב

אלוקיו עמו ותרועת מלך בו". ומאז, פסוק זה נלמד מפיהם של הנביאים, 
התנאים, האמוראים, איזו נעימות, איזה לב, קדושה טמונה כאן! הוא, בלעם, 
הביא שירה גדולה לעולם, היו לו כוחות טמירים! מי יכול להיות תחליף לבלעם 

: "כנחלים נטיו כגנות עלי שמילותיו נכתבו בתורה, איזו קדושה, נורא ואיום
 נהר כאהלים נטע ה' כארזים עלי מים... שכב רבץ כארי וכלביא מי יקימנו..."

"לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל ה' אלוקיו עימו ותרועת מלך בו" 
על ידי גאונים  -חלק זה של בלעם, מלים אלו נאמרות בראש השנה אלפי שנים 

בראש השנה! מילים של לב, נחלי דמעות נשפכו  וחכמים, ראשונים ואחרונים.
במשפט זה. ומי ביטא אותן? איזה בן אנוש הורידן משמי מרום לכדור הארץ? 

 בלעם.

והנה אחר כל זאת, הוא יורד מדיוטא עליונה עד ל... דיוטא תחתונה. עומד לו 
רציתי לתת לך כבוד וכסף  -בלעם עם בלק ובוכים: "אמרתי כבד אכבדך" 

לף לירות... הנה אתה מסכן אומלל, אומר בלק לבלעם, אוי מסכן חמישים א
לא הצלחת להשיג כבוד, "הנה מנעך ה' מכבוד"... מה כבוד? איזה כבוד? וכי 
זה כבוד?! אם היה משתף פעולה עם בלק ואומר קללות עם ישראל "ינעל 

 א'בוק יאלה" ועוד כהנה וכהנה, הם היו שמחים.
 א הכבוד... ואח"כ כסף.על הכבוד הזה הם הצטערו. שי

שוטה! נתנו לך שירת בלעם, אין לך כבוד גדול מזה! אתה מתחרה בנבואה עם 
משה רבנו, וזה כלום אצלך, הכבוד שלך, הן אותן שתי קללות ערביות להרוג 

 ולהרוויח דולרים... וכי זה כבוד?!

 עד כמה אדם עיוור ולא רואה מה נותנים לו.

 עיור
בחז"ל מוזכרים ב' פירושים.  -בר שתום העין" כתוב אצל בלעם "נאום הג

פירוש אחד, כי ראה רק בעין אחת והשניה עיוורת. פירוש שני: פתוח העין 
שראה טוב בנבואה (עבודה זרה דף ס"ט). שני פירושים הפכיים. ואכן מקשים, 

או שלא ראה או שראה טוב בנבואה.  -כיצד יכולים לחיות יחד שני הפשטים 
 התירוץ הוא כך.

מעשה באחד מהגסטאפו ימ"ש, שהוליך יהודים לכבשן, רח"ל. לאותו גוי 
היתה עין אחת מזכוכית, אבל כיון שעשו אותה בגרמניה, אף אחד לא הכיר 

 בה. לא יכלו להבחין בינה לבין העין הטובה.
כאשר הוליך את היהודים לכבשונות, ה' יקום דמם. לחשו לו חבריו הארורים, 

 והצביעו על יהודי:
 הנה, זה רב של היהודים, החכם ביותר מכל היהודים הנמצאים כאן"."

 הוא עצר את השיירה פנה ליהודי ושאל:
"אף אחד מהחיילים שלי לא יודע עד היום כי יש לי עין מזכוכית, קשה להבחין 

 בה, אם אתה חכם, תגיד לי אתה איזו עין מזכוכית?".

 למטרה: "זו העין מזכוכית".החכם היהודי הי"ד הסתכל רגע קצר והצביע, קלע 

 שאל אותו הגרמני ימ"ש: "כיצד הבחנת?".

השיב לו היהודי תשובה ניצחת: "לעין זו אין מבט אנטישמי... הבנתי שהיא 
 זכוכית.

ועתה, נשאלת השאלה, איך בלעם בן בעור הטמא, בעיניים טמאות שכאלו, 
 ראה נבואה?

עין אחת, ובזו העין העיוורת ה' הוציא לו  -אומר הבעל שם טוב הק' -התשובה, 
ראה נבואה... ובכך אפשר להשלים את שני הפירושים גם יחד: בעין אחת בה 
היה עיור, בה ראה היטב נבואה, (ובעין הגשמית הרי היה טמא ומטומא ולא 

 (להגיד)        ראה בה נבואה).

 
 חמור נשאר חמור

סק, שראוי לכל ירא שמים זכורני, ששאלו בישיבה: ב"שלחן ערוך" (או"ח א, ב) נפ
להיות מצר ודואג ודואג על החורבן. וכי מי שאינו ירא שמים אינו צריך להתאבל 

  –על החורבן? 

 –ותרצו: ודאי שהוא חייב 
 אך מה יעשה, ואין זה חסר לו...

ובענין זה, מסופר שכפרי אחד שב מדרשת "שבת הגדול" בעיירה הסמוכה. פנה 
חודש ניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל, החודש לאשתו, מודאג: "הרב אומר שב

הזה יבוא המשיח ויעלנו לארץ ישראל! ומה יהיה על הבקתה שבנינו בזיעת אפינו, 
מה יהיה על הפרות והתרנגולים וגינת הירק. את הכל ניאלץ להשאיר מאחרינו?!"

"קטן אמונה אתה", נזפה בו אשתו. "הקדוש ברוך הוא כבר הצילנו מצרות כה 
 ות, וודאי יצילנו גם מצרה זו!"רב

לא נעים לשמוע תוכחה, ודאי שלא מפי האשה. מיד שינה טעמו: "יודעת את, 
אולי אין זו צרה כה גדולה! הלא הקוזקים פושטים לאחרונה וחומסים מכל הבא 

 ליד. שתי פרות טבחו, ותרנגולים החרימו!"

 למקום בטוח יותר?! מה שנכון, נכון. אולי בכל זאת כדאי שהמשיח יבא, ונעקור
חשבה, ומצאה מוצא: "אתה יודע מה? נבקש מהקדוש ברוך הוא שכאשר יביא 

 את המשיח, יעלה את הקוזקים לארץ ישראל, ואנו נישאר פה באין מפריע"...

 ועכשיו נשאל כאן שתי שאלות.

הראשונה, מה זה שייך לפרשת בלק. מלבד העובדה שהיא נקראת תמיד בראשית 
 האבל על החורבן.שלושת שבועות 

והשאלה השניה, מדוע זה כך. מדוע אין מעיינינו בגאולה. אוי לנו מיום הדין אוי 
 לנו מיום התוכחה, כאשר אחת השאלות בו היא: "צפית לישועה" (שבת לא.).

שמעתי מאדם שהשתתף בכנסיה הגדולה של אגודת ישראל בוינה. החפץ חיים 
כסא וקהל רב התגודד סביבו, לשמוע זצ"ל היה לעת זקנותו המופלגת, ישב על 

אמרותיו. בנחישות מרפק לעצמו דרך, ושמע משפט אחד בטרם הכריעו הלחץ 
ונפלט: "בכל יום, בכל תפילת העמידה אנו עומדים ומבקשים: את צמח דוד עבדך 

  –מהרה תצמיח וקרנו תרים בישועתך, כי לישועתך קיוינו כל היום 

 האומנם 'לישועתך קיוינו'?!

 נם 'כל היום?!"...האומ

 זה מה שהוא שמע, וסיפק לו חומר למחשבה למכביר...

 –והתשובה לשאלה הראשונה תנתן בתשובה לשאלה השניה 

כידוע, שלבים שונים יש בבריאה. דומם, צומח, חי, ומעליהם האדם: "מדבר". פעם 
אחת ויחידה בכל ימי עולם ניתנה לבעל חיים היכולת לדבר. לאתונו של בלעם. 

יכולה היא לומר לאדוניה מה דעתה עליו, יכולה היא לשוחח עמו כשוה  ף סוףסו
 אל שוה.

 מה היה ראוי שתאמר? שתי מילים: "רד ממני!"

  –באיזו זכות אתה משתרר עלי, חובש ורותם ורוכב 

 אולי נתחלף?!

 תכרע על ארבע, ואטעימך את ההרגשה...

 ומה אמרה? 

 –"הלא אנכי אתונך", למה אתה מכה?! 

 תרתום, תרכב, אבל ברחמים, אל תצליף...

 ומדוע? כי חמור נשאר חמור.

 –ומספרים 

הצאר הרוסי סקר מסדר של קוזאקים. עבר בין שדרת החיילים הזקופים, חנוטים 
במדיהם המרהיבים ומצליבים חרבותיהם מעל ראשו. עבר תחת חופת הלהבים, 

ספו באבחה. על אתר ולפתע הנחית אחד הקוזאקים את חרבו על ראש הקיסר, לש
התעשת חייל הנצב מולו והסיט את חרבו. חיי הצאר נצלו ממוות. מיד לפתו את 

 המתנקש וגררוהו משם, סופו נחרץ.

הצאר גילה שליטה עצמית למופת. המשיך בדרכו עד לאוהל הפיקוד, ושלח לקרא 
 לחייל שהצילו.

 "מי אתה", שאל.

 הצדיע: "טוראי ולדימיר, מלכי".

 י מלכך"."הצלת את חי

 הצדיע: "זו חובתי וזכות עבורי, מלכי".

 "הצאר חייב לך הכרת תודה, והצאר אינו אוהב להיות חייב. אמור מה מבוקשך".

הצדיע: "מלכי, מפקד הבסיס מתאנה ללי ומתעלל בי. שולל חופשות ומטיל 
מטלות וגוזר עונשים בעלילות שווא. יצוה שיפסיק להתנכל לי!"

 ר!""כן אעשה, אתה משוחר

 הצדיע, ויצא.

הצאר הביט לעבר מפקד הבסיס, שמצא לנכון להתנצל. קטע את דבריו: "זכור את 
 –שני הוראותי 

האחת, להפסיק את כל ההתנכלויות כלפיו מהיום והלאה. אין להענישו, יעשה מה 
 שיעשה!

 והשניה, שלא להעלותו בדרגה! טוראי ישאר, עד לשחרורו מהשירות".

 דוע, מלכי?" העלאה בדרגה מתבקשת כאן!תמה המפקד, ושאל: "מ

 –והצאר ענה: "כי איני חפץ בקצינים שוטים 



 

ה 

 הרי יכול היה לבקש להתמנות למפקד הבסיס"...

 אך מבטו מצומצם, מבט של טוראי. כל מבוקשו, שלא יתעללו בו. 

 –כאתונו של בלעם 

–וכמונו 
הגלות. כל מבוקשינו, שלא יתעללו בנו, שלא נסבול יותר מדאי מצרות 

שהקוזאקים לא יחמסו את תרנגולותינו. במקום לבקש שתבא הגאולה, ויאיר 
 האור, ויושפע השפע, ותבא הרווחה, ויורעף העושר, רוחני וגשמי כאחד!

 )(והגדת
 (כד, ב) וישא בלעם את עיניו 

ביקש להכניס בהם עין רעה, והרי יש לך שלש מידותיו  –וברש"י: "וישא את עיניו 
 ח גבוהה ונפש רחבה".עין רעה ורו

 –מתלמידיו של אברהם אבינו, עין רעה  –כך שנינו באבות (ה, יט): "עין טובה 
 מתלמידיו של בלעם הרשע".

אינני יכול לשכוח ביום שהתקיימה חנוכת הבית בישיבת "בית הלל" בבני ברק, 
לבנין ישיבת "בית מאיר", כבדו את  באותו יום ממש התקיימה הנחת אבן הפינה

 מפוניבז' זצ"ל לנאום. הרב

וקרא בקול גדול: "תאמינו לי, כאשר אני הוא נעמד ליד מקום הנחת אבן הפינה 
אני שמח עוד יותר  –רואה שנבנות ישיבות נוספות, כאשר אחרים בונים ישיבות 

מאשר כשאני בונה לבד. ואם תשאלו מה פתאום יותר, הרי "ואהבת לרעך כמוך", 
לכם: בישיבה שלי יש לי שמחה אבל גם עול כבד  ומדוע אני שמח יותר? אסביר

ובלי עול של של חובות. ומאידך, כאשר אחרים בונים, השמחה שלי גדולה 
האמינו לי כי אני שמח יותר מבעת  –החובות, כל כך שמח לי בלב... גלייבט מיר 

 בנית הישיבה שלי!"

 י ראובן)(יח       לרב מפוניבז'. –זו דוגמא של "עין טובה"! ואפשר להאמין לו 

 (כד, ב) "וירא את ישראל שוכן לשבטיו" 

כשביקש בלעם לקלל את ישראל, "וירא את ישראל שוכן לשבטיו"... (במדבר כד, 
ב) ואמר: "מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל" (שם ה) על שראה שאין 

 פתחיהם מכוונים זה כנגד זה (רש"י). 

מענין מה היה אומר על בני ברק. חלון מול חלון, סלון מול סלון, בקנין תורה של 
 דיבוק חברים (תנא דבי אליהו זוטא פט"ז). 

 טוב, בשביל זה יש תריסים, והמהדרין מוסיפים וילונות. 

מה תפקידם? ברור: שלא יסתכלו לי לתוך הסלון. אני לא אוהב שמסתכלים לי 
בורכם. נקרא ברש"י: "ראה שאין פתחיהם מכוונים זה בצלחת. אז יש לי הפתעה ע

כנגד זה, שלא יציץ לתוך אוהל חברו" (רש"י במדבר כד, ב) אתם שומעים: לא כדי 
שלא יסתכלו אלי, אלא כדי שאני לא אסתכל אליהם! כי לא מענין אותי מה נעשה 

. איני אצל הזולת, איני רוצה לדעת מה קורה אצלו. אני חי את חיי, יחיה את חייו
רוצה למצוא חן בעיניו ולהרשים אותו, ואיני רוצה להשוות עצמי אליו ולקנאות 
בו. יהי לו אשר לו, ומה לי ולו. אלו חיים מבורכים, ואפילו בלעם לא יכול היה 

 לקללם! 

והיום, היום חיים תוך השואות לשני ותחרות עם השני, ואם יש לשני מנה רוצה 
 רים ואני מחפש וילה. אני מאתים. הוא עבר לארבע חד

 מולו, כמובן. 

בגמרא (חגיגה ט ע"ב) אמרו: "יאה עניותא ליהודאי" יפה עניות לישראל, "כי ברזא 
סומקא לסוסיא חורא" כמו רתמא אדומה לסוס לבן. לא מצאו משל אחר, דוגמא 

 אחרת ליופי והתאמה. כפו פראק לחתן, למשל, או מגבעת לבחור בר מצוה.

ה מלובלין זצ"ל שרעיון עמוק טמון כאן. אימתי שמים רתמה ואומרים בשם החוז
על סוס, כשמוציאים אותו החוצה. כשמחזירים אותו לאורוה פורקים ממנו את 
הרתמה! אף העניות יפה לישראל בחוץ, "למה תתראו" (בראשית מב, א), אל 
תראו עצמכם שבעים, כדי שלא יתקנאו בכם (תענית י ע"ב). "לעולם הוי קבל 

 וקים" (סנהדרין יד ע"ב צב, ע"א)! ]ום חשוךבמק[

 והיום, עולם הפוך. חיים על חובות, כדי להתיפות כלפי חוץ! 

כשיוסף הציג אחיו לפני פרעה, בחר בחלשים שבהם (רש"י בראשית מז, ב) לא 
 ביקש להרשים, להפך. 

והיום?! אברך הסיע אותי לאחר שמסרתי שיחה. דוקא בחור נחמד. ופתאום 
 פר צפירה מחרידה. האדים וצ

 "מה קרה" נבהלתי. 

"חוצפה שכזו!" סנן "שבעה ושמונה עוקף שמונים ושתים!" אתם כבר מבינים 
 באיזו שנה זה היה. 

ן מה אמר. אז איך היה מסתכל על ה"חזון איש" זצ"ל, שעד סוף ילי לקח זמן להב
 ימיו הלך עם הכובע של החתונה?! 

כים שלוונו מבית הכנסת (שבת קיט בליל שבת אנו מקדמים בברכה את המלא
ע"ב). שלום עליכם מלאכי השרת, בואכם לשלום וברכוני לשלום, ומיד: צאתכם 
לשלום. למה משלחים ואתם, למה מגרשים אותם, מדוע לא ישארו? החפץ חיים 
זצ"ל ענה: שאנו מבקשים מהם שיברכונו. ואם ישארו עמנו, ויעיפו מבט סביב, לא 

ימצא חן בעיניהם, שהבית שלנו נראה כמו בית יהודי. בטוח שמה שהם רואים 
 שירצו לברכנו בברכת "מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל"!

פגשתי באחד, לבוש הדר ופניו קודרות. "מה קרה לך" שאלתי, "למה נפלו פניך". 
אח, כמה שמח לשאלה! סוף סוף מישהו מתענין, דאגה בלב איש ישיחנה. "מה 

"יש לי כסף לקנות חליפה חדשה? אני בקושי גומר את החודש! אתה חושב" אמר, 
ומה לא טוב בחליפה הישנה? נכון, קצת דהתה, קצת מרופטת, יצאה מהאופנה, 
אז מה, אי אפשר ללכת איתה? אבל מה, אני בא בין אנשים, אז בשביל החברה 

התאמצתי וקניתי חליפה חדשה. ואני מסתובב כבר שעה, ואף אחד לא בא ואמר 
 י תודה! הרי בשבילם קניתי, ולא מעריכים!" ל

גברים כנשים, בת ק' כבת כ', "על חטא שחטאנו  -ונאמר, שזהו שאנו מתודים 
לפניך בשקור עין" פסוק הוא: "יען כי גבהו בנות ציון ותלכנה נטויות גרון ומשקרות 
עינים" (ישעיה ג, טז) ופרשו בגמרא (שבת סב ע"ב יומא ט ע"ב) שהיו כוחלות 

יניהן, ופרש רש"י (ביצה טז ע"א קידושין עג ע"ב) שהיו נותנות כחול סביב עיניהן, ע
ליפותן. נו, טוב. ומה החטא שבדבר? מה האיסור? אין כאן חטא, ויש כאן אבי 
אבות החטא! לא רק על שקור עין שבא להדיח לחטא, חלילה, לפעפע כארס של 

ביל מה, עבור מה. למשוך עכנאי. אבל עצם השיקור, ההתיפיפות, הגינדור, בש
תשומת לב, למצוא חן, לקושש הערכה. על מה ולמה, מה עסקך עם אחרים, למה 

חייך, מלא את מצבריך,  התתחשב בדעתם, האם הם מתחשבים בדעתך. חיה את
 גדוש עצמך בתוכן, וההערכה תגיע מאליה! 

תיו ויתכן שזהו שאמרו (בבא בתרא יא ע"א): מעשה במונבז המלך שבזבז אוצרו
ואוצרות אבותיו בשנות בצורת ונאספו עליו אחיו ובית אביו ואמרו לו: אבותיך 
גנזו והוסיפו על של אבותם, ואתם מבזבזם? אמר להם: אבותי גנזו למטה, ואני 
גנזתי למעלה. אבותי גנזו לאחרים ואני גנזתי לעצמי. מהו "גנזו לאחים"? בפשטות, 

 רים יראו, ויעריכו, ויקנאו... הכונה ליורשיהם אחריהם. ולעניננו: שאח

ורבי ירוחם ממיר זצ"ל אמר: בוא וראה, מה בין הנזיר לבין המצורע. במצורע, הן 
בטומאתו והן בטהרתו, כתוב: "והובא אל הכהן" (ויקרא יג, ב. יג, ט. יד, ב) במהותו 
נגרר הוא, נסחף, מובל. ואצל הנזיר נאמר "יביא אותו" (במדבר ו, יג) פרש רש"י: 

א מביא את עצמו. עצמאי הוא, בלתי תלוי! (ויעוין במאמרינו שם).נבחן את הו
 עצמנו, ונראה באיזה מחנה אנו נמצאים. למי מהם אנו משתייכים! 

"עין רעה ויצר הרע ושנאת הבריות, מוציאים את האדם מן העולם" (אבות פ"ב 
היורשים מי"א), וכולם בבלעם. העין הרעה, אחת מתכונותיו ותכונות תלמידיו, 

 גיהנום בעולם הזה ויורדים לבאר שחת לעולם הבא (אבות פ"ה מי"ט ובתוי"ט). 

וכתב רבנו יונה (אבות פ"ב מי"א) שמי שאינו שמח בחלקו ועוין את הזולת, "אויר 
עולה מן המחשבה ההיא ושורף את הדברים שעיין בהם בעינו הרעה" וידועים 

מן כא) כי "מסודות הבריאה, כי דברי החזון איש זצ"ל (בבא בתרא לקוטים סי
האדם במחשבתו הוא מניע גורמים נסתרים בעולם המעשה, ומחשבתו הקלה 
תוכל לשמש גורמים להרס ולחורבן של עצמים מוצקים". וידוע, שרב צפה 
בקברים שבבית העלמין ואמר שתשעים ותשעה מתוך מאה מתו בעין הרע (בבא 

 מציעא קז ע"ב). 

צינו סיפור נורא. שר אחד היה לו בן יחיד כבן עשר. יום ובספר "אורות אילים" מ
אחד סרקה אותו אמו והלבישתו בגדים נאים, ושלחה אותו לשחק עם הנערים. 
היה השר יושב בלשכתו, ושמע את מצהלות הנערים. נשא עיניו וראה במשחקם, 
והנער התמיר והנאה המשחק כה יפה נשא חן בעיניו. חשב: אח, אילו בני היה 

 ולא ידע כי בנו הוא... -הו כמו
 לאחר מכן פנה לביתו, לאכול.שאל את אשתו: הנער היכן הוא?

אמר: קראי לו, ונאכל יחדיו. יצאה לקרוא לו, וראתה  אמרה לו: משחק עם הנערים.
 התגודדות מבוהלת. פלסה דרך, וראתה את בנה מוטל לארץ, מת, בר מינן... 

 עינו הרעה של אביו פגעה בו! 

בי אברהם הורביץ זצ"ל ישב ולמד לפני הסטייפלר זצ"ל, ונכנס אדם הגאון ר
לשאול שאלה: לא מכבר נכנסו לגור בדירתם החדשה, ואשתו שמה לב לכך שבכל 
פעם שהשכנה רואה את ילדיהם ומתפעלת מהם, הם חוזרים הביתה עם כאבי 

הם ראש וסחרחורות. היא מטילה בהם עין הרע, האם לעבור דירה?! שאל רבי אבר
וחייך: בשביל זה, לעבור דירה? הבחין הסטייפלר בחיוכו, והקפיד: "אם הגמרא 

 קובעת שעין הרע מזיקה, מציאות קיימת היא!"

 הפטיר רבי אברהם: "מי שאינו מקפיד, אין מקפידים עמו" (פסחים קי ע"א)
והסטייפלר אמר: "לא אמרו כן לגבי עין הרע"! שהרי מזיקה היא גם צומח (בבא 

 קז ע"א בבא בתרא ב ע"ב) ודומם (פסחים נ ע"ב)! מציעא 

כמה התפעל בלעם כשראה את ישראל שוכן לשבטיו (במדבר כד, ב) שאין 
פתחיהם מכוונים זה כנגד זה, כדי שלא יציץ לתוך אוהל חבירו (רש"י), שיותר יש 

 לאדם להזהר שלא יזיק, משלא יוזק (תוספות בבא קמא כג ע"א)! 

חיים הראותני והרהבתני של ימינו, להחצנת העושר כמה זה מנוגד לאורח ה
ולניקור העיניים. ולא מבינים, שיותר משמנקרים עיני הזולת, מנקרים עיני הזולת 
את נכסינו, חלילה! ואף בדבר מצוה, הרי אמרו שהלוחות הראשונים נשתברו 

 משום שנתנו בפרהסיה ושלטה בהם עין הרע (תנחומא שמות לא). 

פלאג'י זצ"ל (לב חיים סימן פח) כתב, ששליח הציבור לא יהיה גם  והגאון רבי חיים
 התוקע, "משום סכנת עין הרע, שרבים יתמהו למה כחו גדול". 

וכתב, שהמעשה היה באיזמיר ששליח הצבור היה גם התוקע בראש השנה, 
ומאותו היום ואילך הלך ונחלש עד שנפטר לבית עולמו, ותלו כולם משום עין 

 (והגדת)        הרע.

 ב רוזנבלום "הגר –בלק פרשת 

אפרים זייטשיק . שם הוא כותב נקודה, -, לר' חייםאור חדשישנו ספר שנקרא 
שכשקראתי את זה נורא הזדעזעתי, כי הבנתי שמה שחשבתי שידעתי עד היום, 

 בכלל לא נכון. 

בן אחתיה  בר קלוניקוס בר אונקלוס  - נז, א} –מספרת הגמרא {מסכת גיטין נו, ב 
 בנגידא לטיטוס אסקיה אזל רצה להתגייר, ילאיגיור בעי היה הוה דטיטוס אחותו

 עלמא בההוא חשיב מאן שאלו אונקלוס: ליה אמר הלך והעלה את טיטוס באוב.
 !ישראל השיב לו טיטוס: ליה אמר ?דהיינו העולם הבא –מי חשוב בעולם ההוא 

 ?כלומר להתגייר –האם כדאי להתחבר עמם  בהו לאידבוקי מהושאלו אונקלוס: 
מצוותיהם לקיומינהומציתולאנפישיןמילייהויב לו טיטוס:השליהאמר



 

 ו 

לך ותתגרה בהם בעולם  עלמא בההוא בהו איגרי זיל מרובות ולא תוכל לקיימם.
 לראש צריה היו} ה-א איכה{ דכתיב ותהיה למנהיג, שכן כתוב רישא והוית הזה.
 ליה ראמ מנהיג. -ראש נעשה לישראל המיצר כלמפסוק זה ניתן לדרוש ש 'וגו

מהו עונשו של איש זה (דהיינו, במה במאיגבראדההואדיניהשאלנו אונקלוס:
השיב לו טיטוס: הוא נענש  ל''א ?מענישים אותך על שהחרבת את בית המקדש)

 יומא כל במה שפסק על עצמו (בצוואתו לפני מותו): אנפשיה דפסיק במאי
רו (ובונים אותו מחדש) כל יום אוספים את אפ ליה ודייני לקיטמיה ליה מכנשי

ימי  אשב ומבדרו ואח"כ שורפים אותו שוב ליה וקלו ודנים אותו ביסורים,
הלך   בנגידא לבלעם אסקיה אזל ומפזרים את האפר על פני שבעה ימים.

 בההוא חשיב מאןאונקלוס:  ליה אמר אונקלוס והעלה באוב את בלעם הרשע.
 מהו !ישראל בלעם: ל''א  ?אדהיינו העולם הב –מי חשוב בעולם ההוא  עלמא

 בלעם: "חלילה, ל''א  ?כלומר להתגייר –האם כדאי להתחבר עמם  בהו לאידבוקי
 דההוא דיניה אונקלוס: ל''א !הימים כל וטובתם שלומם תדרוש לא} ז-כג דברים{

בלעם: "דנים אותי  ל''א ?מהו עונשו של אותו איש (כלומר עונשך)במאי גברא
הלך אונקלוס והעלה   ישראל לפושעי בנגידא אסקיה אזל ."רותחת זרע בשכבת

 מאן אונקלוס, כדרך ששאל את הראשונים: ל''אבאוב אחד מפושעי ישראל. 
 בהו לאדבוקי מהושאל אונקלוס גם אותו: " !ישראל :ל''א .עלמא בההוא חשיב

 נוגע כאילולרעה  בהן הנוגע כל ;תדרוש לא רעתם דרוש טובתם :ל''א ולהתגייר?"
 במאי גברא דההוא דיניהאונקלוס:  ל''אכלומר, מזיק הוא לעצמו.  – עינו בבבת

 נידון חכמים דברי על המלעיג כל מר דאמר .רותחת בצואה :ל''א ?מה עונשך
  ז''ע עובדי ,העולם אומות לנביאי ישראל פושעי בין מה חזי תא.רותחת בצואה

שראל, ואילו בלעם אותו פושע ישראל יעץ לאונקלוס לדרוש בטובתם של י
 (שהיה נביא אומות העולם) הזהירו שלא ידרוש בטובתם.

 האמת, בעולם היו שכבר בלעם וכן טיטוס להבין: וקשה  - אומר הרב זייטשיק
 את מייעצים הם איך הבא, בעולם שם חשוב ישראל מודים שעם והרי הם

 הרי דםהא מיתת אחרי האמת, בעולם שם, והלא ?לישראל מיצר אונקלוס להיות
 ובלעם יעצו טיטוס ולמה הרעות, המדות חשק מהם ובטל הרעיצר אצלם מת

 ?לישראל רע לעולל

 ישראל עם כי מודים שהם ראיה והא האמת, את רואים ששם ספק אין ברם,
 ועל עצמם, לבין בינם רשעתם ועל חטאיהם על נענשים הרשעים, והם שם, חשוב

 הוא הרגל בהם, טבוע שהרע אלא ומקודשיו, ישראל עם לגבי שעשו הרשעות
 להפריד אפשר שאי עד מלוכלכה כך כל להשתנות, נפשם מסוגלים ואינם להם
 נימי לתוך בהיבלעותו שלו את עשה רבות שנים של רע הרגל מהרע. כבר אותה
 פתחו על אפילו "רשעים ש:"וכמ לרע, נוטים הם כוונה מבלי שאפילו עד נפשם
 והעבירה בהם ואחוז דבוק החטא לחזור, יכולים ינםא כי חוזרים", אינם גיהנום של

 .לגמרי אותו ומרעילה לאדם חודרת

 שם יושבים והם ישראל בני של בחשיבותם מודים ובלעם שטיטוס אף ולכן,
 האמת, את ולשבח לדבר רוצים האמת, את ויודעים מכירים עולם, של ברומו
 לטבעם בניגוד שהוא דבר לעשות להם שקשה עד בחטא כךכל נשתרשו אולם

 שנים לאחר רק זה גם אבל נפשותיהם, ואת אותם מטהר הגיהינום ורק והרגלם,
 בהם, נשתרש כה החטא כי ולזככם, לנקותם להם הדרוש הזמן מהו יודע ומי רבות,
 אינם העליון בעולם שהייה של זמן לאחר שאפילו עד בתוכם חדור כה הרע

 בלשון הם מדברים מעצמם אילווכ בהם, הדבוק הרע מן להשתחרר עוד מסוגלים
 .השפל בעולם בו לדבר שהתרגלו

 שהם זה לבין ישראל, עם בחשיבות מודים שהם מה בין סתירהכל באמת ואין
 אלא טבעם על שולטים אינם עצמם, ביד אינם הם כי רעה, להם לעשות מייעצים

 ותטוהר חטאיהם יתלבנו בשנים רבות במאות אולם עליהם, שולט טבעם -להיפך 
 .נפשם

אם ככה יוצא, שכל אדם, עם המידות שהוא יוצא מהעולם הזה, הוא ישאר  
אם הוא גנב כאן, הוא גם יגנוב למעלה. היה עצבני כאן, יהיה  –איתם לעולם הבא 

 עצבני גם למעלה וכד'. 

לאחר שמביא הרב זייטשיק את היסוד הזה, הוא מביא לו ראיה ממסכת גיהינום 
מומלץ לכל מי שרוצה לעשות דיאטה  –שער היראה}  –, פרק יג ראשית חכמה{

 
, ראשית חכמה –, הורדתי את הספר שקיבלתי מתנה לבר מצוה וןארהלכתי ל

 פתחתי במסכת גיהינום והתחלתי לקרוא:

גנב  –מביא את הדברים ראשית חכמה דבר ראשון הוא קבע כלל, וראיתי שגם ה
ן נישאר שקרן, בעל גאוה ממשיך להיות גנב, גזלן ממשיך להיות גזלן, שקר

המידות ממשיכות  –ממשיך להיות בעל גאוה, בעל תאוה נישאר בעל תאוה וכד' 
 !להיות אותן מידות, הן לא משתנות

 כשקראתי את הדברים, פתאום קיבלתי הארה בגמרא שמעולם לא הבנתי :

 רחאבאו אזלי קא הוו יוסי' ור יהודה' ור מ''ר - מספרת הגמרא {מסכת יומא פג, ב}
ר' מאיר היה מדייק בשמו של בעל  בשמא דייק הוה מאיר' ר היו הולכים בדרך.

 דייקו הוו לא יוסי' ור יהודה' ר האכסניא לדעת אם שם נאה או מכוער הוא, ואילו
כשהגיעו   אושפיזא בעו דוכתא לההוא מטו כי לא היו מדייקים בשם. בשמא

התנאים לבעל  לו אמרו ,ונתנו להם להו יהבולמקום אחר בקשו מקום ללון, 
 מ''ש ר' מאיר לעצמו: אמר .כידורבעל האכסניא:  להו אמר ?שמך מה האכסניא:

, והרי המה תהפוכות דור כי} כ-לב דברים{ שנאמר ,הוא רשע אדםמוכח משמו ש
 יוסי' ור יהודה' ר שמו "כידור" הוא כלשון הפסוק הזה, "כי דור כו'. בערב שבת, 

הפקידו אצל בעל הבית את  כיסייהו ליה לימואש (שלא הקפידו בשמות)
לא הפקיד אצלו  כיסיה ליה אשלים לא (שהקפיד בשמות) מ''ר ארנקיהם לשבת,

הלך ר' מאיר וטמן את ארנקו בקבר  דאבוה קיבריה בי אותביה אזל את ארנקו.
נראה הנפטר לבנו,  בחלמיה ליה אתחזי אביו של בעל האכסניא. בלילה ההוא

בוא גברא דההוא ארישא דמנח כיסא שקיל תא לומו ואמר לו:בעל האכסניא, בח
 הכי בעל האכסניא: להו אמר ,למחר וקח את הארנק המונח לי מתחת לראש.

ר' מאיר לבעל האכסניא  ליה אמרי כך וכך הראו לי בחלומי. בחלמאי לי אתחזי
ממשאבהוליתשמשידביחלמאבכוונה לדחותו שלא ילך ויטול את ארנקו:

ות של ליל שבת, אין בהם ממש, שמתוך שאדם שרוי במנוחה, הוא החלומ
ושמר על ארנקו כל  יומא כולי ונטריה לקברמ ''רהלך  אזל מהרהר ורואה חלומות.

ר' יהודה ור' יוסי לבעל  לו אמרו והביאו במוצאי שבת. למחר ואייתיה אותו היום,
 דברים היו לא סניא:בעל האכ להו אמר תן לנו את ארנקינו. כיסן לן הב האכסניא:

 בשמא דייקיתו לא אמאי מ''ר להו אמר !?על איזה ארנקים אתם מדברים מעולם
מדוע לא אמר לנו  מר לן אמרת לא אמאי :ליה אמרו ?מדוע לא דייקתם בשמו

כשאמרתי  חששא אנא דאמרי אימר ר' מאיר: להו אמר ?האדון להזהר ממנו
האם  אמרי מי אחזוקי חשש. לדייק בשמות, אמרתי רק ששם מכוער מעורר

 משכוהו אמרתי שצריכים עד כדי כך להחזיק אותו כרשע ולהזהיר אחרים מפניו?
והכניסוהו לחנות יין כדי להשקותו   לחנותא ועיילוהו לבעל האכסניא בדברים,

הלכו התנאים אצל אשתו  אזלוראו עדשים על שפמו,  אשפמיה טלפחי חזויין. 
ונתנו סימן  לדביתהו סימנא ויהבו ו את ארנקיהםשל בעל האכסניא, ובקשו בשמ

לאשתו ששלחם, שאכלו אותו יום, הוא ואשתו עדשים. בכך האמינה להם 
לקחו את הארנקים  ואייתו לכיסייהו ושקלוהואשתו ומסרה להם את הארנקים, 

הלך  לאיתתיה וקטליה איהו אזלוהלכו לבעל האכסניא, להוכיח לו שהוא שקרן. 
  ג את אשתו.בעל האכסניא והר

רבותי, למדתי את הגמרא הזאת כמה וכמה פעמים, ותמיד שאלתי את עצמי 
איך יכל להיות, שמשמים נותנים לנשמה שנפטרה כבר, לרדת לבן שלו  – שאלה

בוא  –בשבת ולומר לו "כידור, כנס אלי, יש לך חבילת דולרים ליד הראש שלי 
ולעודד את הבן שלו  איך יכל להיות שמשמים נותנים לו לרדת –" !תיקח
 ???לגנוב

מי שהיה גנב בעולם הזה  -זה מובן  ראשית חכמה עפ"י דברי הרב זייטשיק וה
 ???אז מה הוא עושה –יהיה גנב גם בעולם הבא, אבל בעולם הבא אין מה לגנוב 

למעלה הוא כבר לא יכל לגנוב, לכן הוא בא לבן  –זה תורשתי  –"כידור ובניו" 

 " !"תמשיך את המורשת  -גנוב שלו ומעודד אותו ל

זאת אומרת, שהדבר הזה לא מפסיק לאחר המוות, אלא ממשיך הלאה עד 
 !המיתה

. דבעיא מכסא - מביא רש"י מעשה שמובא בירושלמי {מסכת סנהדרין מד, ב}
מעשה במוכס אחד ישראל רשע אחד שמת ובו ביום מת אדם גדול בעיר ובאו 

ובי אותו מוכס הוציאו גם את מטת המוכס כל בני העיר ונתעסקו במטתו וקר
אחריו וקפצו עליהם אויבים והניחו המטות וברחו והיה שם תלמיד אחד שישב 

לו עם מטת רבו לאחר זמן חזרו גדולי העיר לקבור את החכם ונתחלפ' להם 
מטתו בשל מוכס והיה אותו תלמיד צועק ולא הועיל וקרובי המוכס קברו את 

למיד מאד מה חטא גרם ליקבר זה בבזיון ומה זכה החכם ונצטער בה אותו ת
אותו רשע ליקבר בכבוד גדול כזה. נראה לו רבו בחלום ואמר לו אל תצטער בא 

ואראך בכבודי בגן עדן בכבוד גדול ובא ואראך אותו האיש בגיהנם וציר של פתח 
אבל פעם אחת שמעתי בגנות תלמידי חכמים ולא מחיתי  .גיהנם סובב באזניו

וזה פעם אחת הכין סעודה לשר העיר ולא בא שר העיר וחילקה  ,ענשתיולכך נ
עד מתי יהא אותו האיש נדון בדין  :אמר אותו תלמיד .לעניים וזה היה שכרו

 :אמר לו ?למה :אמר לו .עד שימות שמעון בן שטח ויכנס תחתיו :אמר לו ?קשה
למחר  .יןמפני נשים מכשפניות ישראליות שיש באשקלון ואינו עושה בהן ד

כינס שמונים בחורים  ?מה עשה .סיפר אותו תלמיד דברים לשמעון בן שטח
ונתן כד גדולה ביד כל אחד ואחד וקיפל  ,בעלי קומה והיה אותו היום יום גשמים

הזהרו בהן שהן שמונים ובשעה שתכנסו יגביה איש  :טלית בתוכם ואמר להן
 .לא נוכל להם ,אם לאוו,אחת מהן מן הארץ ושוב אין מכשפות שולטות בכם 

מי  :אמרו לו .והניח הבחורים מבחוץ ,הלך לו שמעון בן שטח לטרקלין שלהם
ומה כשפים  :אמרו לו .מכשף אני ולנסותכם בכשפים באתי :אמר להן ?אתה
ואע''פ  .אמר להן יכולני להביא לכם שמונים בחורים עטופי טליתות נגובות ?בידך

יצא לחוץ ורמז להם הוציאו הטליתות מן  .הנראה :אמרו לו ,שהוא יום גשמים
ונתעטפו בהן ונכנסו ואחז כל אחד את אחת מהן והגביה ויכלו להם  ,הכדים

ונתקנאו קרוביהם בדבר ובאו שנים מהם וכוונו דבריהם  ,והוציאום ותלאום כולם
והעידו על בנו של שמעון בן שטח חיוב מיתה ונגמר דינו וכשהיה יוצא ליסקל 

תהא מיתתי כפרה  ,ואם אינו כן ,לא תהא מיתתי כפרה לי ,עון זהאמר אם יש בי 
על כל עונותי וקולר תלוי בצואר עדים ושמעו אלו וחזרו בהם ונתנו טעם 

  לדבריהם מחמת שנאת הנשים ואעפ''כ לא נפטר:

 –זה מידה כנגד מידה  –בשלמא הצדיק שנקבר בתור מוכס  – נשאלת השאלה
שוכב תלמיד חכם על  –, לכן הוא נענש הוא שמע בגנותו של תלמיד חכם

זה ביזיון לתלמיד חכם. לכן  –הרצפה, אומרים לו : "אוי, כמה מס הכנסה גבית!" 
בגנותו של –אם הוא שמע בגנותו של תלמיד חכם, אז העונש במידה כנגד מידה 

 תלמיד חכם. 
איזה מין שכר זה שניתן למוכס,  –אבל אם אתה אומר שזה שכר שניתן למוכס 

שבעים שנה הרבצת  !שמלווים אותו אלפי אנשים ואומרים לו: "אוי, איזה צדיק
כאלה כינוים  !זה לא שכר, זה בושה עבורו –" !תורה. כל רגע הקדשת לתורה

 !?לומר לאדם שהדברים לא היו קיימים אצלו

פעם הגיע אחד, להתקבל לתפקיד  –סיפר לי פעם אחת הרב בויאר, ראש העיר 
 . פקח עירוני 

 אמר לו: "תשמע, אנחנו נותנים שכר מינימום" 

 "?"יש אופנוע



 

 ז 

 "יש אופנוע"

 "!"בסדר גמור

! אני ?בדר"כ, אף אחד לא היה מסכים לעבוד בשכר מינימום "שכר מינימום
 "  !לשעה₪  30מינימום 

!", ?! ככה ישר הוא מקבל את התפקיד?הרב בויאר ממש התפלא: "בלי ויכוחים
 ענין ...הלך לברר את ה

! אתה חושב שאנחנו חיים משכר ?אמרו לו: "כבוד הרב, מה אתה מתפלא
מבקשים 'אגרה' כדי  –! אנחנו עולים למעלה, אם בנו קצת יותר מידי ?מינימום

 !לא להגיש תלונה ויש לנו משכורת

מספר לי הרב בויאר, שכאשר הוא נבחר לראש עיר, הגיע אליו אברך אחד: 
 !!"!י"כבוד הרב, תעזור ל

 ??"?"מה קרה

מטר ... מה אני יכל לעשות  40"כבוד הרב, אתה יודע ... מותר לבנות על הגג רק 
! אתה יודע, אי אפשר להחזיר ?מטר מלט 30שלמשאית מלט נשפך 'בטעות' עוד 

אז כבר המשכתי עם  -! זה בל תשחית ?את המלט בחזרה למשאית ... לא חבל

 המרפסת" 

 "?"נו, אז מה אתה רוצה

הוא ירד חזרה  - 400$"תשמע, אתמול הגיע הפקח . אמרו לי תתן לו מעטפה עם 
למטה ולא יבדוק אותך. אתמול הוא הגיע, פתח את המעטפה, ואמר לי "אדוני, 

 " !דבר איתו שיעשה הנחה, אני אברך –, כבוד הרב  !1000$ -המחיר עלה ל 

ה אדם הולך לעבוד בתור למ – {חלק ב, ע' תקע"ד} מעיין האמונהכותב הספר 
הרי לא מרוויחים משכורת גבוהה מזה. עיקר הכסף זה מהמעטפות  ?מוכס

 . שנותנים להם בדרך 

 כולם רועדים מהם! –! הרבה כבוד ?אם ככה, מה יש למוכסים

! אתה אומר לעצמך "הלוואי שילך כבר", אבל ?כשרואים שוטר, מכבדים אותו
 כבוד מדומה.  כל עוד שהוא בשטח, אתה נותן לו

מגיע מוכס, שגם עליו אתה אומר "הלוואי שילך כבר", אבל בכל –כמו השוטר 
הוא חושב שמכבדים אותו, אבל זה לא באמת  –זאת, נותנים לו כבוד מדומה 

 שמכבדים אותו, אלא יראים ממנו ולכן מכבדים אותו. 

 -י אדם שנעשה מוכס ונהנה מכבוד שקרי,  גם לאחר מותו יקבל כבוד שקר
 "!עומדים אלפי אנשים ואומרים: "אחח, איזה תלמיד חכם הוא היה

יוצא, אם אדם נהנה מכבוד מדומה בחייו, הוא יהנה מכבוד מדומה גם לאחר 
 מותו.

 רבותי, זה לא רק זה:

בשעה שחמד אחאב מלך ישראל את כרם נבות, ביקש לקנות אותו מידו : "אתן 
 "!לך מיליון דולר

 "!"לא מעוניין

 "!תן לך שלש מיליון דולר"א

 מתתי מה' לי חלילה אחאב אל נבות {מ"א כא, ג} ויאמר –"בשום פנים ואופן לא" 
 .לך אבתי נחלת את

שכור  !אמרה לו איזבל אשתו: "מה אתה מנהל איתו משא ומתן, הרי אתה מלך
 " !שני עדי שקר שיעידו שקילל את הקב"ה, ותחסל אותו

 מספר הנביא: 

 את הבליעל אנשי ויעדהו נגדו וישבו בליעל בני האנשים שני ויבאו }מ"א כא, יג{
 באבנים ויסקלהו לעיר מחוץ ויצאהו ומלך אלהים נבות ברך לאמר העם נגד נבות
 כי איזבל כשמע ויהי} טו: {וימת נבות סקל לאמר איזבל אל וישלחו} יד: {וימת
 אשר יזרעאליה נבות כרם את רש קום אחאב אל איזבל ותאמר וימת נבות סקל
 נבות מת כי אחאב כשמע ויהי} טז: {מת כי חי נבות אין כי בכסף לך לתת מאן
 אליהו אל ה' דבר ויהי} יז: {לרשתו היזרעאלי נבות כרם אל לרדת אחאב ויקם

 בכרם הנה בשמרון אשר ישראל מלך אחאב לקראת רד קום} יח: {לאמרהתשבי
 ירשת וגם הרצחת ה' אמר כה מרלא אליו ודברת} יט: {לרשתו שם ירדאשר נבות

 ילקו נבות דם את הכלבים לקקו אשר במקום ה' אמר כה לאמר אליו ודברת
 אתה. גם דמך את הכלבים

נהנה מזיו השכינה. הגיע הזמן להעניש את  –נבות כבר נמצא בעולם האמת 
הוא רוצה לצאת למלחמה, אבל אומר לו הנביא: "אתה היחיד שתיפול  -אחאב  

 במלחמה"

חיפש נביאי שקר, שיאמרו לו שיצליח  –ר אחאב: "הנביא הזה שונא אותי" אמ
 במלחמה.

 אני ויאמר ה' לפני ויעמד הרוח ויצא} כא{  ... אחאב את יפתה מי ה' ויאמר} כב, כ{
 ויאמר נביאיו כל בפי שקר רוח והייתי אצא ויאמר} כב: {במה אליו ה' ויאמר אפתנו
 . כן ועשה צא תוכל וגםתפתה

 מהי הכוונה במלה מאי יהודה רב אמר - ת הגמרא {מסכת סנהדרין פט, א}אומר
 רבי אמר ?שנזכר בכתוב ?"רוחומהו ה" מאי .ממחיצתי צא ?שאמר ה' לרוח  צא

 ...היזרעאלי  נבות של רוחו :יוחנן
נהנה מזיו השכינה, מה זה צריך לעניין  -נבות נמצא בגן עדן – נשאלת השאלה

 אחאב?!אותו איך יענישו את 

 יצר הנקמה, נמצא גם לאחר המוות.  – אומרים רבותינו

 !! הוא מוכן ללכת?הוא כבר נמצא בעולם האמת, יש נקמה

זה סימן שהוא היה גם שקרן במהלך חייו. כי –אם הוא מוכן לשקר עבור הנקמה 
 מי שהיה שקרן בחייו, ממשיך להיות שקרן גם לאחר מותו.

אל הראיה שכותב הרב זייטשיק בספרו, ומכאן  אם אלו הם פני הדברים, הגענו
 :יש לנו הסבר נפלא

 איש וכארח לו ישלם אדם פעל כי – , איוב}אוצרות הרמח"לכותב הרמח"ל {
 מיתתו. לאחר הולך בה הזה, בעולם הולך שאדם בדרך כי יא}. {לד, ימציאנו
 מתמיד עצמו העון אותו לעונג. לו הוא ואז בבחירתו, ז"בעוה שעשה העון ואותו
 שיכול גדול היותר הצער הוא וזה בטובתו. שלא כרחו בעל אבל בגיהנם, ועושה
מיתתו אחר גם כן שיעשה ראוי היה עיניו, אחר הלך ששמשון ולפי לו. להיות
 מנוחה לו לתת כדי ז,"בעוה הזה העונש לו ונתן עליו ריחם ה"והקב כרחו. בעל
 ואחד אחד שכל מלמד ורים".האס בבית טוחן "ויהי ל:"שארז מה והוא ב."לעוה
 הפסוק אומרו זה וענין ממנו. שתתעבר כדי האסורים לבית אשתו לו הביא

 שגונב מי כי חטאו". שאול שלג מימי יגזלו חום גם {איוב כד, יט} "ציה בהדיא:
 יגזול, ושם להנאתו, ממון או מעות גזל שבחייו אלא יגזול, במותו גם בחייו וגוזל
 לצער אליו וזה יגזול שלג. –שלג  של בגהינם ואם אש. זוליג -אש  של בגיהנם אם
 עונותיו. ולכפרת גדול

ובמסכת גיהינום אמרו ז"ל: בכל ערב שבת מוליכין אותם  – כותב הרב זייטשיק
לב' הרי שלג ומניחים אותם, ובמוצאי שבת מחזירים אותם למקומם בגיהינום, 

נן אותם בששת ימי החול, ומהן נוטלים שלג ונותנין תחת בית שחייתם כדי לצ
{איוב והקב"ה אומר להם: רשעים, אוי לכם שאף בגיהינום אתם גוזלים, שנאמר 

 (כלומר, אף בשאול חטאו).  חטאו שאול שלג מימי יגזלו חם גם כד, יט} ציה

מילא  ?ולכאורה, מה שייכת גזילה בעולם הבא, איך יכולים בכלל לגזול שם
ים את האדם לבחור לו, אבל בעולם הבא הלא בעולם הזה  קיימת  בחירה ונותנ

 ?כבר ניטלה הבחירה מיד האדם ואין בידו לעשות הרע, מה איפוא אפשר לגזול
 ?ועוד, כלום גם שם קיימים יצר ונטיה לרע, ואם לא איך הם גוזלים

אלא כפי רעיוננו, שהורגלו אותם הרשעים לגזול בעולם הזה, כטבע נעשה להם 
ורה כ"כ בנפשם ודבוקה בכל חושיהם ועצמותיהם, עד הדבר, הנטיה הזו חד

שאפילו בגיהינום, מקום הדין והמשפט על הרע, מקום הזיכוך וההיטהרות מכל 
עוון ותיעוב, הרי ההרגל עוד עושה את שלו, אפילו מבלי  ידיעה והרגשה כבר 

עושים את הרע, שולחים את ידיהם לגזול, כי כל דמם וכל חושיהם טבועים 
ילה, היד נשלפת מעצמה, עוד בטרם באה ההכרה ומוחה על זה, כי אם ברעל הגז

ההתדבקות הזו באה עמם גם כשהם  –הרע נתדבק בכפותיהם בעולם הזה 
 מגיעים לעולם הבא, גם שם הם גוזלים. 

והקב"ה גוער בהם ומבכה עליהם ברחמנותו: "אוי לכם רשעים", שאף בגיהינום, 
והנפש, גם שם אתם גוזלים, עדיין לא  מקום הטהרה, מקום ההפרדה בין הרע

נטהרתם, עדיין עומדים אתם תחת השפעת ההרגל הרע שנתרגלתם בעולם 
השפל, עולם השקר, עדיין בתוך כתמיהם וגילוליכם אתם רובצים, לא הספיקו 

לכם עוד יסורי הגיהינום כדי לשרוף את הפגמים הדבוקים בכם, הכתמים 
, כמ"ש: כל העובר עבירה אחת בעולם שרחשתם לעצמכם בחייכם בעולם השקר

 הזה העבירה מלפפתו, ור"א אומר: קשורה בו ככלב. 

והר"ר יונתן מפרג ז"ל כתב בספרו יערות דבש: שבמחלוקת במסכת ברכות פרק 
'מי שמתו': אם המתים יודעים מה שנעשה בעולם הזה אם לא, אומר שאלו ואלו 

מדרגת עוה"ז יודעים דברי אלקים חיים, כי אלה שנשארו אחרי מותם ב
ומתענינים בו, משא"כ אלו שהיו בעלי מדרגה רוחנית בעוה"ז אינם יודעים 

מאומה מעוה"ז כי שוב אינם מתענינים מהנעשה בו בעוה"ז. כי בהיותם בעוה"ז 
 היו פורשים ורחוקים מכל הוויות שבה.

 עד כאן דבריו הנפלאים של הרב זייטשיק. 

 :ולא לשלילה רבותי, בואו נעבור עכשיו לזכות

היה בתורה  ועסיק בהו מיכרך ל''ריב -מספרת הגמרא {מסכת כתובות עז, ב}
 אילת יט)-ה (משלי : הפסוק קורא לתורהאמר מתדבק בהם ועוסק בתורה. וכך

וכי  – מגנא לא אגוני [ויעלת חן] לומדיה על מעלההיא  חן אם .חן ויעלת אהבים
גיע זמנו של רבי יהושע בן לוי כשה שכיב הוה כי ?לא תגן עליו גם מהמחלה

לך תעשה לו כל  רעותי ליה עביד זיל :המות למלאך :ליה אמרו להיפטר מן העולם
הלך מלאך המות ונתראה לו  ליה איתחזי אזל תמלא את רצונו –מה שהוא רוצה 

והראה לי את מקומי  דוכתאי לי אחויו עדן רבי יהושע בן לוי : הביאני לגן ל''א
תן לי  סכינך לי הב ריב"ל למלאך המות: ל''א (בסדר). לחיי אך:המלליה  אמר ,שם

אני חושש שמא  באורחא לי מבעתת דלמא את סכינך שבו אתה הורג אנשים
 להתם מטא כי .ונתן לו מלאך המות את הסכין ניהליה יהבה ,תפחיד אותי בדרך

ה והרא ליה מחוי קא הרימו מלאך המות על גבי הקיר דלייה כשהגיע ריב"ל לשם
קפץ ריב"ל לצד השני, כלומר לתוך  גיסא לההוא נפל שוור לו את מקומו בגן עדן

 ריב"ל: ל''אאך מלאך המות אחז בו בפינת כסותו.   דגלימיה בקרנא נקטיה גן עדן.
ובכן, נוצרה בעיה חמורה: מלאך  !שבועה שלא אחזור אתינא דלא בשבועתא

 אמר !נשבע שלא יחזורהמות רצה להחזיר את רבי יהושע בן לוי, אך הוא 
אם  ניהדר אשבועתא איתשיל אי אמר הקב"ה בישוב הבעיה: הוא בריך קודשא

 ניהדר לא לא אי נשבע ריב"ל בשבועה מעולם ונשאל עליה להתירה, עליו לחזור;
אך אם לא, אינו צריך לחזור. מכיון שלא נשאל ריב"ל  להתיר שבועה מעולם, 

תן לי את  סכינאי לי הבמלאך המות לריב"ל:   ליה אמר הותר לו להישאר בגן עדן.
סרב ריב"ל להחזירה ולא נתן לו, כי פחד שמא  ליה יהיב קא הוה לא סכיני בחזרה.

 ניהליה הבלריב"ל:  (לו) ליה ואמרה יצאה בת קול קלא בת נפקא ישתמש בה נגדו.
תן לו (למלאך המות את סכינו) כי הוא נצרך לה לבריות  לברייתא דמיתבעא

ת. הוא לא ישתמש בו נגדך, אלא נצרך הוא לו ליטול נשמתם של אנשים אחרו
החזיר לו את הסכין. הגמרא מתארת כיצד נתקבל  –אחרים. כששמע זאת ריב"ל 

 ליואי לבר מקום פנו הכריז אליהו הנביא לפניו: קמיה אליהו מכריז ריב"ל בגן עדן:
הלך ריב"ל ומצא  יוחאי בן שמעון' לר אשכחיה אזל ,(לבן לוי) ליואי לבר מקום פנו

שהיה יושב על שלש עשרה  פיזא תכטקי עשר תלת על יתיב דהוה את רשב"י
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 הן, ליה אמר ?ליואי בר הוא את רשב"י לריב"ל: ליה אמר כסאות מזהב טהור.
 ליואי. בר אתה אי כן אם .הן ליה אמר ?בימיך קשת נראתהשאלו רשב"י: האם 

שכלל לא היתה נראית הקשת  מידי הואי דלא ובאמת לא כך היה הדבר היא ולא
היה –"לא אתגאה בעצמי" לנפשאיטיבותאאחזיקלאריב"ל:סבראלאבימיו,
 !ענוותן

מי שהיה ענוותן בעולם הזה, ממשיך להיות כך גם בעולם  –מכאן אנו למדים 
 !הבא

 : אם אלה הם פני הדברים, נוכל לעמוד על נקודה אחת
 כל וטובתם שלומם תדרוש לא - : "אל תתגיירבלעם הרשע אומר לאונקלוס

 "הימים

 !?למה – נשאלת השאלה

אם בחייו היתה לו שנאה לעם  –עפ"י מה שלמדנו, התשובה פשוטה מאוד 
 !זה לא ניגמר –ישראל, הוא ממשיך לשנוא אותם גם לאחר מותו 

אברהם אבינו שבחייו ניסה להציל את סדום, גם לאחר מותו ממשיך לעשות 
 חסד:

אם אין אש של גיהינום שולטת ברשעי  - אומרת הגמרא {מסכת עירובין יט, א}
" שנתפרש קודם לכן, כלומר: הבכא בעמק עובריישראל, איך תפרש את הכתוב: "

העוברים על רצונו של מקום מעמיקים להם גיהינום והם בוכים, הרי שפושעי 
 ההיא דמחייבי קאותו פסוק, פירושו ר ההוא ?ישראל אכן נידונים בגיהינום

 אבינו אברהםובא  ואתישהם נידונים לפי לגיהינום לפי שעה  בגיהנם שעתא
 על שבא חוץ מיהודי מישראל בר ומעלה ומקבל אותם; להו ומקבל להו ומסיק

 מפני שערלתו נמשכת ומכסה את המילה שלו  ערלתו דמשכה כוכבים עובד בת
 ואין אברהם אבינו מכירו כיהודי.ליה  מבשקר ולא

על חג הסוכות  מעיין המועדאני רוצה לעמוד על נקודה אחת, שראיתי בספר 
 : {ע"מ שנ"ו}, שמביא סיפור נורא ואיום, שימחיש לנו על מה אנחנו מדברים

הגאון הצדיק רבי חיים פרידלנדר זצ"ל, המשגיח  – מעיין המועד מספר הספר
לו לבית החולים. בישיבת פוניבז', חש בשיניו. פנה לרופא שערך צילום, והבהי

גידול ממאיר בלסת, רחמנא ליצלן, עבר ניתוח בארה"ב ושב לארץ לסידרת 
הקרנות. בו בזמן המשיך בשיגרת שיחותיו בישיבה, ובישיבת הנגב ובישיבת "לב 
אליהו" בקרית ישמח משה, ובחוגי המחשבה שהעביר בביתו לקבוצת אברכים. 

קרנות, לא יוכל אלא מי שמכיר את השפעתן המדכדכת והמחלישה של הה
 להשתאות.

אבל המחלה הלכה והתפשטה, וההקרנות הלכו והתישו, וכאן מגיעים אנו 
. ידע  מרן הגרא"מ שך זצ"ללסיפורנו. תלמיד הישיבה ביקש להוועץ ברבו, 

שהדלת תמיד פתוחה. נכנס לדירה, אבל הדלת היתה סגורה; בחדר התקיימה 
 לסיומה. ישיבת הנהלה בראשות ראש הישיבה. המתין

עודו ממתין, והדלת החיצונית נפתחה. המשגיח, רבי חיים פרידלנדר, נכנס, "מה 
 אתה עושה כאן", שאל את הבחור, אמצע ה'סדר' עתה.

 "אני מבקש להוועץ בראש הישיבה".

 "ומדוע אינך נכנס?"

 "כי מתקיימת ישיבת הנהלה"
ר ראה כיצד אם זו ישיבת הנהלה, יכל המשגיח להיכנס. פתח את הדלת. הבחו

כולם קמים, כאיש אחד. פסע פנימה, ולא היה בו כח לסגור הדלת אחריו. ראה 
הבחור כיצד הוא פונה לראש הישיבה ושואל דבר מה. לא שמע את השאלה, 

אבל ראה שהכל דומעים. ראש הישיבה ענה, רבי חיים פנה לצאת, וראש 
 הישיבה ליווהו. בפתח ראה את הבחור, שאל לרצונו, וענהו. 

הבחור עלה לבית המדרש, אכול סקרנות. מה שאל המשגיח, מדוע כולם בכו. 
בצהריים פגש באחד הר"מים, ושאלו בחכמה: "ראיתי שהמשגיח נכנס ושאל 

משהו את ראש הישיבה. ראיתי שכולם בוכים, וראש הישיבה ענהו. אם זה דבר 
אני  שאיני ראוי לדעתו, כאילו לא שאלתי. אבל אם רשאי אני לדעת, מבקש

 לדעת".

 ענה הר"מ: "אספר לך, בתנאי שלא תגלה זאת בחודש הקרוב".

וסיפר שהמשגיח גילה, שהוא מגיע היישר מהרופא, הרופא הודיעו שנכשל 
בעצירת המחלה. אין עוד טעם בהקרנות, והן יופסקו. יינתנו רק תרופות לשיכוך 

 הכאבים. 

 "וכמה זמן נותר לי לחיות, להערכתכם", שאל המשגיח.

 "שבועיים שלושה", ענה הרופא.

שמע המשגיח, ובא סיפר זאת, ואין פלא שכולם בכו. אך לא לשם כך הגיע. הוא 
 בא לשאול: אדם שנותרו לו שבועיים לחיות, מה עליו לעשות. 

לערוך חשבון נפש, לשוב בתשובה יותר עמוקה, לחזור על תלמודו: "אשרי מי 
 שבא לכאן ותלמודו בידו {פסחים נ, א}

 ?כין ספריו לדפוס, להעניק זמן איכות לילדיולה

וראש הישיבה ענה: "אדם שנותר לו פרק זמן קצר לחיות, ינצלו כדי לעבוד 
 ולעמול על שיפור המידות".

מי שהכיר את המשגיח ומידותיו האצילות, את שליטתו העצמית המוחלטת, 
להרבה יותר.  ידע ששבועיים הספיקו לו לליטוש אחרון, לברק סופי. אנו, זקוקים

אבל התשובה כה תמוהה. רגילים אנו להתייחס למידות כאל יצרניות של 
מעשים. אבל המשגיח עמד בפני תקופת התנתקות ממעשים. לשם מה עליו 

 ?לשפר מידותיו

והתשובה, שכאשר מגיע האדם למרום נשקלים מעשיו, נקבע שכרו, אבל בראש 
 ובראשונה שואלים מי בא, מי הגיע, מי אתה.

 עד כאן. 

כשקראתי את זה, אמרתי לעצמי: "ר' חיים פרידלנדר צריך לעבוד על המידות 
 !"?שלו

עיקר חיות האדם, הוא להתחזק   – כותב הגאון מוילנה {אבן שלמה, פרק א}
 תמיד בשבירת המידות, ואם לאו למה לו חיים.

 אם ככה יוצא, שעבודת המידות היא העיקר. 

, הללו דברים שלשה בידו שיש מי כל - יט}אומרת המשנה {מסכת אבות ה, 
. הרשע בלעם של מתלמידיו, אחרים דברים ושלשה. אבינו אברהם של מתלמידיו

 ורוח, רעה עין. אבינו אברהם של מתלמידיו, שפלה ונפש, נמוכה ורוח, טובה עין
 .הרשע בלעם של מתלמידיו, רחבה ונפש, גבוהה

זו אין שום מצוה. אבל יש בה את דע לך, בפרשה ה – באים חז"ל ואומרים לנו
 !התשתית לבנות בן אדם

 ורוח, טובה עין -מ   -אם אתה רוצה לדעת איך נבנה אברהם אבינו, בבקשה 
  !שפלה ונפש, נמוכה

חי עם אתון, מחפש לקלל את ישראל  ?אתה רוצה לדעת איך נהיה בלעם הרשע
 תדרוש "לא אומר:וגם לאחר מותו, ששואלים אותו מה לעשות עם ישראל, הוא 

, גבוהה ורוח, רעה עין -!  זה נוצר מ ?איך זה נוצר –" הימים כל וטובתם שלומם
 !רחבה ונפש

 של לתלמידיו אבינו אברהם של תלמידיו בין מה" –בהמשך, שואלת המשנה 
 ?"הרשע בלעם

 !?'תלמידיו בין מהמה זאת אומרת ' – נשאלת השאלה

ב"ה עם חליפה ארוכה ועם כובע עגול. אבל  תלמידיו של אברהם אבינו, הולכים
תלמידיו של בלעם הרשע, הולכים עם ג'ינס מחורר וחולצה שכתוב עליה מספר 

' טובה עין' . יש להם י"ב עגילים באזנים כנגד י"ב שבטים ועוד עגיל בעין כנגד '10'

 !! יש הבדלים עצומים?מה זאת אומרת מה ההבדל - 

 ם האלה, אלא מה היא אומרת?! המשנה לא מביאה את ההבדלי

יכולים לשבת  –" הרשע בלעם של לתלמידיו אבינו אברהם של תלמידיו בין מה"
אחד יהיה תלמידו  –באותה ישיבה שני בחורים, עם אותו כובע ואותה חליפה 
 !של אברהם אבינו, והשני יהיה מתלמידיו של בלעם הרשע

 ???למה

 ' :טובה עיןאם אין לו '

"הלו, תבואו מהר, מישהו התחיל לבנות כאן  –לבניה של מרפסת אחד רק יצא 
 "!משהו

 ???! מה קרה?! הוא יגנוב לך את השמש?מה אכפת לך
 !הוא לא יכל לראות את השני מצליח –' רעה עין'

 !הוא נראה אותו הדבר –חז"ל לא אמרו לנו שהוא שונה 

  .תיומלמדת אותנו הפרשה, עד כמה האדם צריך לתקן את מידו

)ברוך שאמר(

 בדרך הדרוש  

 (כד, כג). אוי מי יחיה משמו אל
 שאמר הזה הפסוק על ל"ז י"האר בכתבי איתא

 לתיקון יבוא שקרח שראה מה עצמו את שציער, בלעם
 ראה לא עצמו על אבל, הרמתי שמואל ממנו דיצא מאחר
 בשתי שמואל דנרמז לך הרי. עצמו את ציער לכן, תיקון
 נלך בהקדמותיו לנו אירדה ומאחר". אל משמו" תיבות

 מי אוי" בלעם דקאמר מה בו נאמר אנו אף. באורחותיו
 ודבר, עצמו ציער שמואל לדעת דמשמע" משמואל יחיה
 . ביאור צריך זה

 לכל ידוע והוא מאמרות בעשרה דאיתא מהונקדים
 העשרה וכתב, הוידוי הוא התשובה דעיקר, רב בי

 ומודה, קנסב מודה דהוא הטעם) ג א דין חיקור(מאמרות
 אבל, דרב אליבא אלא לאוקמי אין וזה. פטור הוא בקנס
. בקנס דמודה מטעם הוידוי מועיל אינו דשמואל אליבא

 ,הארץ בכל משוטטים המה' ה עיני פסוק על בזהר דאיתא
 בני מעשה ורואין העולם בכל משוטטין מלאכין דאית
 ויגידון יעידון המה, האדם את דן העליון דין וכשבית, אדם

 . אדם בני מעשה על עדות דיש נמצא, אדם בני מעשה
 באו כך ואחר בקנס מודה) א, עה ק"ב( בגמרא ואיתא

 דהוידוי נמצא. חייב אמר ושמואל פטור אמר רב עדים
 הוא כשמתוודה חטא האדם אם ואפילו, רב לדעת מועיל
 דאמר שמואל לדעת אבל, חטא בלי דמי שנולד כקטן
, הוידוי לו מועיל אינו, חייב עדים באו כך ואחר בקנס מודה
 יחיה מי אוי" בלעם שאמר וזהו חטא. אם מיתה וחייב

 פי על אף בוידוי תקוה יש רב לדעת בשלמא", משמואל
 בארץ צדיק אין ואדם, מועיל אינו לשמואל אבל שחטא
  .חטא בלי לחיות יוכל מי כן אם, יחטא ולא טוב יעשה אשר

 (פניני הרמ"ע מפאנו)

 (כד, כג) .משמו אל אוי מי יחיה
 ואין הקיצין כל כלו רב "אמר (צז, ב) בגמ' סנהדרין

 אמר ושמואל טובים ומעשים בתשובה אלא תלוי הדבר
 אם אומר אליעזר רבי כתנאי באבלו שיעמוד לאבל דיו

 ליה אמר נגאלין אין לאו ואם נגאלין תשובה עושין ישראל
 קדושה אלא נגאלין אין תשובה עושין אין אם יהושע רבי

 וישראל כהמן קשות שגזרותיו מלך להן מעמיד הוא ברוך
למוטב" דהיינו שרב ס"ל כר"א  ומחזירן תשובה עושין

  ושמואל ס"ל כר"י שמעמיד עליהם מלך רשע כהמן.
וזה מה שאמר בלעם "אוי מי יחיה משמואל" 

   שלשיטת שמואל מעמיד עליהם מלך רשע כהמן.
 

לימים   -בי תורה מכתב כ' מכת –(שפע חיים 
 )נוראים



 

  

 

 ֶהָעִתיד ְּכָבר ַמִּגיַע 
 עְּבֶרגַ ר, ִעיל ֶׁש  ְרחֹוָבּה לִאּמֹו ֶא  תְויַ ְּבלִ  אָיצָ  ןָקָט  דֶילֶ 

 םְרָגִעי רִאּמֹו, ַּכֲעבֹוד ָידֹו ִמּיַ  הִנְׁשְמָט  תַהַּדַע  חֶהַּס  לֶׁש 
 .יִּבְבכִ  ץִאּמֹו ִאּתֹו, ּוָפַר ן ֵאי יּכִ  דַהֶּילֶ ס ָּתַפ  םֲאָחִדי

 יאֹותֹו ִמ  לִלְׁשֹא ְוִנּסּו דַהֶּילֶ  לָחסּו ַע  םְוָׁשִבי םעֹוְבִרי
ה ָׁשקּוַע ְּבִבְכיֹו ְוֵאינֹו עֹונֶ  דַהֶּילֶ  , ַאאהּו ןּוֵמֵהיכָ  אהּו

 טְמַע  דּוְלעֹוְדדֹו ֶׁשעֹו ִנּסּו ְלַנֲחמֹו רַּכֲאֶׁש ם, ּגַ וְלׁשֹוֲאָלי
 ִלּבֹו. לִנְתַקְּבלּו ַע  אְו הָּפֲעלּו ְמאּוָמ א ִאּמֹו,  רַּתְחֹז

ִלְקָראָתּה, ְוִהִּביַע ד ָׂשַמח ַהֶּילֶ  םָהֵא  הִנְמְצָא  רַּכֲאֶׁש 
 יַּתְחְזִר א ֶׁשֹּל י! ָחַׁשְבִּת אִאָּמ ׳ְּבָאְמרֹו: ה ִׂשְמָחתֹו ָהַרּבָ  תֶא 
א ֶאְמצָ א ְו׳םְלעֹולָ  אָֹת. 

 יָהַעְכָׁשו ּוְלִפ ת ֶא  הרֹוֶא  א, הּוןָקָט  דֶילֶ  לֶזהּו ִטְבעֹו ֶׁש 
ן ֲעַדיִ ה ְּבֵׁשלָ  ֵאיָנּה , ַּדְעּתֹודֶהָעִתית ֶא  רְמַׁשֵע  אהּו הזֶ 

 .דֶלָעִתיה הֹוֶ ן ֵּבין ְלַהְבִחי
:ר, ְוָאַמ הָהֲעִתיָד ה ַהְּגֻאּלָ  לַע  אִהְתַנּבֵ  עָהָרָׁש  םִּבְלָע 

ה ָרצָ  עָהָרָׁש  ם, ִּבְלָע בֶאְרֶאּנּו ְוא ַעָּתה ֲאׁשּוֶרּנּו ְוא ָקרֹו
׳ הַעָּת א ׳ הָהֲעִתיָד ה ַהְּגאּולָ , לִיְׂשָרֵא  בֵיאּוׁש ְּבלֵ  סְלַהְכִני

 ,רָוַמ  עַר  בַעְכָׁשו ַהַּמּצָ ל ֲאבָ ׳, בָקרֹוא ְו׳א ִהי הְרחֹוָק א, ִהי
 ִיָּמֵׁש. הזֶ  יָמַת  דיֹוֵדַע ַע  יִמ 

לֹו,  קֵּׁש ִמְתַח  וַעְכָׁש  - יַהּנֹוְכִח  עָהֶרגַ  תֶא  םַחִּיי םְרָׁשִעי
 ָּכ. ֵאי רַאַח  הִיְהיֶ  הלֹו ַמ  תִאְכַּפ ה , ַמ הֶנֱהנֶ  אהּו וַעְכָׁש 

ה רֹוצֶ י ֲאנִ ו ַעְכָׁש , םָּתֹמת ַנְפִׁשי מֹות ְיָׁשִרים:ִּבְלָע ר ָאַמ 
י ֲאנִ ז ָא ת ָלמּוי ִעִּת  ְּכֶׁשַּיִּגיַע ה, ִּכְבֵהָמ י ַת ַֹּתֲאו ם ִע ת ִלְחיֹו
 ק.ְּכַצִּדית ָלמּוה רֹוצֶ 

 םיֹוְדִעי םֵה  ,לִיְׂשָרֵא  יְּבנֵ  םֵה  עָהָרָׁש  םְּכִבְלָע אַא 
ָּכ  לּכָ  א וַעְכָׁש  ם, ִא בַהּטֹו דֶהָעִתיל ַע  תּוְלַצּפֹו תְלַחּכֹו

 .בטֹו הִיְהיֶ  טְמַע  דעֹו ,בטֹו
 לַע  תּוְלַצּפֹון , ְלַהְמִּתיתִּבְכָללּו לִיְׂשָרֵא  ינֹוֵגַע ִלְבנֵ  הזֶ 

 ,י, ַגְׁשִמי ְורּוָחנִ יקִֹׁש  ל, ְּבכָ טִּבְפָר ם ָאָד  לְלכָ  ם. ְוגַ הַהְּגֻאּלָ 
 .בטֹו ריֹוֵת ה ִיְהיֶ  טְמַע  דעֹו ןּוְלַהֲאִמי תָצִרי ָלַדַע 

 ר של בלקהצפו
ידוע שבלק היה קוסם גדול,  .רַוַּיְרא ָּבָלק ֶּבן ִצּפוֹ 

מעט  כמו שכתב רש"י שהיה אף קוסם גדול מבלעם.
 על קסמיו של בלק.

 ידעוני
ה לו תהישמספר  )(בפרשתינו קפד, א בזוהר הקדוש

מכסף,  הימזהב, פהיה  הראש :שוףיכשעשה בצפור 
מזהב,  הפרבת בכסף, גוומנחשת קלל מע הכנפי

 .מזהב הכסף, רגלימל הנוצות עדות שונקו
את , ו)1'ידוע' ששמובתוך פיה הכניסו לשון של עוף 

 מנקרין במחט של זהב.הלשון היו 

 בן צפור
לכן נקרא שמו 'בן צפור', שמכל המכשפים לא היה 

 מי שיודע בכישוף זה כמו בלק.
בעשב לפניה מכשכש וצפור, את לוקח הוא היה 

והיא היתה , שוףיעל ידי לחשים של כ באויר המפריחו
פורחת אל מעבר להרי החושך ושואלת מ'עוזא' את מה 

 שהיא צריכה וחוזרת.
כשהיתה חוזרת הכניסה לכלוב והיה מקטיר לפניה 

 קטורת ומשתחוה לפניה, והיתה מגלה את מה שרצה.

 פחדו של בלק
ראה שלהבת אש  כשחזרההצפור,  ח אתשליום אחד 

, והבין שזה כח הקדושה של טס אחריה ושורפת כנפיה
 .ישראל שמבטלת כשפיו

התחיל בלק מדבר אליה לבטל מעלת ישראל, הוא 
אומר 'העם' דרך זלזול, והיא משיבה 'ישראל', הוא 

בגלל ריבוים הם מנצחים, והיא משיבה  -אומר 'מאד' 
 70. וכך כי הגדול דהיינו הקב"ה עמהם א׳ִּכי ַרב הּו׳

פעמים נסה הוא לבטל גדולתם של ישראל, והצפור 
ם ַוָּיָגר מֹוָאב ִמְּפֵני ָהעָ ״ וזהו שנאמר:השיבה בשבחם, 

 א״.ד ִּכי ַרב הּוְֹמא
 

אל תפנו שכתוב: " 'ידעונימין הכישוף הנקרא בתורה 'זהו  )1
כתב הרמב"ם (הלכות ע"ז פ"ו ו", ניםות ואל הידעובואל הא
ברש"י [העוף ששמו 'ידוע' של בלשון אותו  עושיםה"ב) ש

 . ]כתב שמין חיה היא

 •   



 

 

בשמירת קדושת האדם תלויה  ִהֵּנה ִכָּסה ֶאת ֵעין ָהָאֶרץ.
 היא העינים, ומעלת בני ישראל 

שמכסים ושומרים קדושת עיניהם. לעומת בלעם 
.מפלתו היתה בזאת שהוא  – שכתוב בו 

(תפארת שלמה) 
 

בשבח  ִהֵּנה ַעם ָיָצא ִמִּמְצַרִים ִהֵּנה ִּכָּסה ֶאת ֵעין ָהָאֶרץ.
מקום הטומאה ישראל דבר, אף ש
שהארציות לא  והתאוות, בכל זאת 

  (אגרא דכלה) ֵיָראה יפה בעיניו.
 

שבני  בלק חששָּכל ְסִביבֵֹתינּו. ַהָּקָהל ֶאת ְיַלֲחכּו ַעָּתה 
הסובבות את  ישמידו את כחות הטומאהישראל 

כרת תיזה ל ידי את הפרי, וע הקדושה כקליפה הסובבת
 )צדק מבשר( מואב.

 
 ִמי ָמָנה ֲעַפר ַיֲעקֹב.... ֵמרֹאׁש ֻצִרים ֶאְרֶאּנּו 

גם ש, ואם תאמר זכות האבות הקדושים
, אבלישמעאל ועשו בני האבות הם, 

 בחיר האבות, יש רק לישראל. –ת יעקב שזכו
 (כתב סופר) 

 
הפחותים  אפילו אלואצל בני ישראל ֲעַפר ַיֲעקֹב.ָמָנה ִמי 

 (תשואותוהשפלים כעפר, חשובים לפני השי"ת מאד.
 )לקוטים חן

 
 )386( ל. -ָּדַר ּכֹוָכב ִמַּיֲעקֹב ְוגֹו' אֹוי ִמי ִיְחֶיה ִמֻּׂשמֹו ֵא 

בגימטריא דוד בן ישי, שהוא הכוכב שידרוך מיעקב 
 )אסטראפליו(ר"ש מא וינקום באומות.

 על הלבלהשליט את המח צריך 
ּכֹחוֹ "ל ֲחזַ  ָאְמרוּ  ּוְתרּוַעת ֶמֶלְך ּבֹו. ְלָע ל שֶׁ  ׁשֶ ם ּבִ

ַד ה ָהְיָת  יָּ ּבוֹ ע ָהֶרגַ ת אֶ ע ׁשֶ בָּ ם זֹועֵ  ׁשֶ ם ְואֹוְמִרי"ה, ַהּקָ
אֹותוֹ ת ַהּתֹוְספוֹ  ּבְ ֵלם רלֹומַ ל ָיכוֹ ה ָהיָ ע ֶרגַ  ׁשֶ  ַאךְ  ,ּכַ

בָּ  ִדְכִתי ֶמֶלךְ  רְוָאמַ  ֲהָפכוֹ "ה ַהּקָ ּוְתרּוַעת ֶמֶלְך "ב ּכְ
ֶרךְ  ְלָפֵרשׁ  ֵישׁ . "ּבוֹ  ּדֶ ִעקַּ ז, ֶרמֶ  ּבַ א ִהים ָהָאָד ת ֲעבֹוַד ר ּדְ

ִלי כֶ  ַהּמֹחַ ת אֶ  טְלַהׁשְ ֵ ֲאווֹ ל עַ ל ְוַהׂשּ ּדוֹ ת ַהּתַ ת ְוַהּמִ
ִכית ָהָרעוֹ  ְמׁשָ ְלטוּ  םְוהֵ ב, ֵמַהלֵּ ם ַהּנִ לֵ ל עַ  ִיׁשְ י ּכְ

ֲעשֶׂ  ֲעׂשוּ ה ַהּמַ יַּ כֶ ה מַ ק ַר  ׁשֶ ֵ ַהׂשּ ְלָע ל ֲאבָ ב. ְמַחיֵּ ל ׁשֶ ם ּבִ
ְהיוּ  הָרצָ ע ָהָרשָׁ  יִּ לֵ  ׁשֶ ֲעשֶׂ י ּכְ ל ַע ם ׁשֹוְלִטיב ְוַהלֵּ ה ַהּמַ

יֵֵּלךְ ם ָהָאָד ת אֶ ִלְמׁשְֹך  ַהּמֹחַ  ֲאוֹוָתיר ַאחַ  ׁשֶ ן ָלכֵ ו, ּתַ
לֵ  רלֹומַ ה ָרצָ  בוֹ י ָראשֵׁ  םּכַ בֵ  – חַ 'מֹ  ב'לֵ  דבֵ 'כָּ  תּתֵ ַהּכָ ד ׁשֶ

ּבוֹ  לֵ ת אֶ ל ַמְפִעיא הוּ ם ַהּדָ  ׁשֶ ֲעשֶׂ י ּכְ יה, ַהּמַ ב ַללֵּ ם ַיְקּדִ
ְלטוּ ם ְוהֵ  בָּ  ַאךְ . ַהּמֹחַ ל ַע  ִיׁשְ י"ה ַהּקָ  ִמיָּדוֹ ם אֹוָת ל ִהּצִ
ְלָע ל שֶׁ  בוֹ י ָראשֵׁ  ֶמֶלךְ ם ָלהֶ ר ְוָאמַ ע ָהָרשָׁ ם ּבִ  חַ 'מֹ  תּתֵ
ַהּמֹחַ  –ד בֵ 'כָּ ב 'לֵ  לֹ א הוּ  ׁשֶ לֵ ל ַע ט ִיׁשְ ֲעשֶׂ י ּכְ  ה.ַהּמַ

  )הרה"ק רבי ישראל מרוז'יןבשם נר ישראל ( 

 םדָ ל אָ שֶׁ ו ִמּדֹוָתית ְמַזֶככֶ ה ַהּבּושָׁ 

ְוָצִרי ֵּבאּור ַמּדּוַע ִּבְתִחָּלה ָאַמר לֹו 
א ֵתֵל ִעָּמֶהם" ְוַאַחר ָּכ ָאַמר "קּום  ַהָּקָּב"ה "
ֵל ִאָּתם", ְוִכי ַׁשָּי ִׁשּנּוי ָרצֹון ֵאֶצל ַהָּקָּב"ה. ֶאָּלא 

ה ֵמֵאת ה' ֶׁשִּבְלָעם ְיָבֵר ֶאת ִיְׂשָרֵאל, ָרצֹון ָהְיתָ 
ַא ֵּכיָון ֶׁשָהָיה ְמֻּׁשַקע ְמֹאד ְּבִמּדֹוָתיו ָהָרעֹות, 
א ָהָיה  ֶׁשֵהם ַעִין ָרָעה ְוֶנֶפׁש ְרָחָבה ְורּוַח ְּגבֹוָהה, 
ֶאְפָׁשר ֶׁשָּתחּול ִּבְרָכתֹו ַעל ִיְׂשָרֵאל. ָלֵכן ָעָׂשה 

ה לֹו ּבּוָׁשה ִּבְפֵני ָׂשֵרי מֹוָאב, ְּכמֹו ַהָּקָּב"ה ֶׁשִּיְהיֶ 
ֶׁשֵּפֵרׁש ַרִׁש"י ַעל ַהָּפסּוק "לּו ֵיׁש ֶחֶרב ְּבָיִדי" ְוגֹו' 
ֶׁשְּגנּות ְּגדֹוָלה ָהָיה לֹו ָּדָבר ֶזה ִּבְפֵני ַהָּׂשִרים, 
ּוֵמֲחַמת ַהּבּוָׁשה ִנְסַּתֵּלק ִמֶּמּנּו ְקָצת ַהִּמּדֹות 

יֹות ִקּיּום ְלִבְרָכתֹו. ּוִבְזכּות ֶזה ַּגם ָרעֹות, ְוָיכֹול ִלהְ 
. ָלֵכן ִּבְתִחָּלה ְּכֶׁשָּׁשַלח  ֵּכן ָזָכה ִלְראֹות ֶאת ַהַּמְלָא
א ָנַתן  א ָהיּו ָּכל ָּכ ִנְכָּבִדים,  לֹו ָּבָלק ָׂשִרים ֶׁש
א ִתְהֶיה  לֹו ַהָּקָּב"ה ָלֶלֶכת, ִּכי ִּבְפֵני ָׂשִרים ֵאּלּו 

, ַא ַּכֲאֶׁשר ָׁשַלח לוֹ ַהּבּוׁשָ   ה ְּגדֹוָלה ָּכל ָּכ
ָאז ַהּבּוָׁשה ֶׁשּלֹו ָהְיָתה  

ַעט ֶאת ְּגדֹוָלה יֹוֵתר, ְוָהָיה ָּבּה ַּדי ִּבְׁשִביל ְלַׁשֵּבר ְמ 
ִמּדֹוָתיו ֶׁשּיּוְכלּו ִּבְרכֹוָתיו ָלחּול ַעל ִיְׂשָרֵאל, ָלֵכן 

   ָאַמר לוֹ 

ַוָּיָגר מֹוָאב ִמְּפֵני ָהָעם ְמאֹד ִּכי ַרב הּוא ַוָּיָקץ מֹוָאב ִמְּפֵני 
מואב יראת ה תמה היתמהו המפרשים  .ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

מישראל, הרי נצטוו "אל תצר את מואב ואל 
מדוע פתח  גם יש לדקדקתתגר בם מלחמה". 

ויש לבאר  'מפני העם', וסיים 'מפני בני ישראל'.
ה מפני הערב רב שנתגיירו תמואב הישיראת 



 

 

ה רק על תהית "אל תצר"ביציאת מצרים, ואזהר
בני ישראל, ולא על הערב רב אשר לא מזרע 

שזה תלוי אי אמרינן כל העם  אלא ישראל המה.
בתר רישא גריר, דאם כן הערב רב נחשבים כבני 
ישראל, וכמו שאין רשות לישראל להצר להם, כך 

והנה בלק עצמו לא מבני מואב היה,  גם לערב רב.
אלא מנסיכי מדין ובאותו זמן קיבלוהו מלך 
עליהם כדפירש"י. ולפי זה אם נאמר שכל העם 

כל מואב נמשכים אחר בתר רישא גרירי, אם כן 
ולכן ויגר מואב  מלכם ואין איסור להלחם בהם.

מפני 'העם' היינו הערב רב, שאינם בכלל בני 
ישראל ואין עליהם הציווי לא להלחם, ואם 
תאמר שהערב רב טפלים הם לבני ישראל 

 "כי רב הוא"מהטעם דבתר רישא גרירי, אם כן 
הוא הרב והמלך שלהם אינו ממואב ועמא שבלק 

ויקץ מואב "בתר רישא גרירי ואינם מואבים, לכן 
עצמם, שהרי לפי זה מדינים  "מפני בני ישראל

וזה מה  לא נצטוו שלא להלחם במדין.והם, 
אלו  "הנה עם יצא ממצרים"ששלח לבלעם, 

של ארץ  "הנה כסה את עין הארץ"הערב רב, 
להלחם בנו, ואם מואב כי הם לא נצטוו שלא 

עם  "והוא"תאמר עמא בתר רישא גרירי, אם כן 
יש להם טענה  - "יושב ממולי"ישראל עצמו 

לעומתי שאני אינני ממואב, וממה נפשך יכולים 
 הם להלחם.

 מטאלטשאווא זי"ערבי משה דוד להרה"ק (באר שבע  
 )[נפטר י"ח תמוז] מנו"כשם ואב"ד אשכנזים בצפת 

ֶאֶפס ָקֵצהּו ִתְרֶאה ְוֻכּלֹו א ר... ִאִּתי ֶאל ָמקֹום ַאֵח ְל ָּנא 
אם רואה כולו  נפקא מינהצריך להבין מאי ה. ִתְרֶא 

 ה. ונראה דהנה אמרו חז"ל שבלעם היואו מקצת
 פותיודע לכוון הרגע שהקב"ה כועס והקשו בתוס

באותו ותירצו ד ,יכול לומר ברגע אחדה מה הי
. והנה קשה שאם יאמר 'ַּכֵלם'יכול לומר  רגע

כלם 'אומר  ואם היה ,כוונתועל מי לא נדע  'כלם'
וצריך לומר  ,הרגעאותו עובר  הכבר הי 'לישראל

שכיון שבלעם עומד כנגד ישראל ורואה אותם 
פשוט שהמשמעות על  'כלם'כשאמר  ם כןא

רצה שבלעם לא שבלק  ומרלש י הז ישראל. ולפי
חול הקללה תאז לא יחד, שאל יקלל את כל ישר

 ,ישראל ה אתכבר נשבע הקב"ה שלא יכלשכיון 
קצהו תראה וכולו לא "לכן אמר בלק לבלעם 

חול הקללה רק על אותם תתראה ז כשוא "תראה
  )להגה"ק רבי שלמה קלוגר (אמרי שפר .חלקאותו 

.ָבֵר ֵּבַרְכָּת ְוִהֵּנה ְלַקְחִּתי אְֹיֵבי היתה כוונת בלק ָלקֹב
הנה שיקלל בלעם את מועדיהם של ישראל. ו

מונה קל"ב ימים טובים  'חסד לאברהם'בספר 
מימם שאין אומרים בהם תחנון, דהיינו שבתות, י

, חנוכה ופורים וכו'. ואם אשי חדשים, רטובים
, ישאר רכ"ב. לבנהשנת  תסיר קל"ב משנ"ד ימות

שתקלל  "איבי לקחתיך 'בלק"'וזהו שאמר בלק 
" הפכת את הקללה והנה"את קל"ב ימים טובים, 

ימים שאינם הרכ"ב אותם  - "ברךֵּבַרְכָּת ו" לברכה
 )הגה"ק רבי משה סופר (חתם סופר ם טובים.יימ

אל הרה"ק ר' מאיר מפראמישלאן נכנס אברך עם 
וקווצותיו סדורות בקפידה פיאותיו מסוסלות -[ן' אְק 'שיינע לָ 

, וד"ל}]שימוש 'על' ב{זה היה עוד טרם היה ה'גֶ לו תלתלים 
אזוי ווי ער האט געזעהן ַוַּיְרא אמר לו ר' מאיר'ל: 

האט ער ֶּבן אז ער קומט מיט שיינע לאקן, ָּבא ָלק 
אז דער איז יענער ִצּפֹור  [לשון בינה]פארשטאנען 

 (חמדה גנוזה) ל... פויג
 מ

באסיפה חשובה שהתקיימה בעיר סלאנים 
בהשתתפות האב"ד הגה"ק רבי אייזל חריף, 

יחסן גדול יותר מהם להתווכח מי  באמצעהתחילו 
נמשך המטופש , הויכוח יש יותר כסף וכו'ולמי 

 למעשה לא הצליחו להגיע לשום החלטה.ונמשך ו
: אני רוצה לספר לכם מעשה. כמובן אמר רבי אייזל

פר ואמר: פעם באו ישמיד נשתתקו כולם, וס
לפני בית דין של מעלה בטענה להתלונן החמורים 

החיות חיים ביער חיי הפקר באמרם על מזלם הרע, 
הבהמות גם ומזונותם מצוי להם בריוח, בלי עול 

לפחות מקבלים שאמנם משועבדים לבעליהם אך 
שיתפטמו כהוגן, אבל אנו  מזון בריוח כדיהם 

עבודת פרך ומעבידים אותנו משועבדים לבעלים 
וגם מזונותינו בצמצום. הוחלט לתת להם כח 
הדיבור שיוכלו לפחות להתחנן אצל אדוניהם 
שירחמו עליהם. החמור הראשון שקבל זאת היתה 
אתונו של בלעם, ואכן לאחר שהוכתה לחנם שלש 

לנצל במקום פעמים ניתנה בה כח הדיבור, והנה 
שעבר  צערולדבר על הלהתלונן את ההזדמנות 

ֲהלֹוא : וחשיבותה ה התחילה לספר על יחוסהעלי
ַהּיֹום  דָאנִֹכי ֲאתְֹנ ֲאֶׁשר ָרַכְבָּת ָעַלי ֵמעֹוְד ַע 

, משראו בשמים כן, אמרו הלא טוב שתיקתה ַהֶּזה
   ...ו ממנה את כח הדיבור.נטלמדיבורה ו



 

 

 {ב}ַרִּבי ֹמֶׁשה ַאֲהרֹן ִמָּנאִוויַטאִניץ זצוק"ל 
ַרִּבי מֶֹׁשה ַאֲהרֹן ֶאת ְרׁשּותֹו ּוִבְרָכתֹו ֶׁשל  ִמֶּׁשִּקֵּבל

ׁשּוב א ָהְיָתה ׁשּום ְׁשֵאָלה , ַרִּבי ֵמִאיר ִמְּפָראִמיְׁשַלאן
 . ְוֵהִכין ַעְצמֹו ַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְוָסֵפק

ָעְלָתה ְּבָידֹו ְלַקֵּים ַמְחַׁשְבּתֹו  1ְלַאַחר ַּכָּמה ָׁשִנים
ִהְתַיֵּׁשב ְּבִעיר ַהּקֶֹדׁש וְ ָלָאֶרץ ִעם ִמְׁשַּפְחּתֹו ְוָעָלה 

 .ְצַפת
ת ּוְטֶבְרָיא ָהְיָתה ְמֵלָאה ַּבָּיִמים ָהֵהם ְּבַתְלִמיֵדי ְצַפ 

ֶׁשָעְזבּו ַהּכֹל ְּבחּוץ , ֲחָכִמים ֻמְפָלִגים ּוְמֻפְרָסִמים
ַעל ֵּכן ִחּדּוׁש ָהָיה . ָלָאֶרץ ְוָעלּו ִלְׁשּכֹון ְּבֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש

ַּדְוָקא ֶׁשָּסמּו ְלַהָּגָעתֹו ֶׁשל ַרִּבי מֶֹׁשה ַאֲהרֹן ִהִּגיָעה 
ֵאָליו ִמְׁשַלַחת ַרָּבִנים ִמְּטֶבְרָיא ֶׁשָּיְדעּו ֶאת ֶעְרּכֹו 

 .ְוִהִּציעּו לֹו ְלַׁשֵּמׁש ְּכָחֵבר ְּבֵבית ִּדין ִּבְטֶבְרָיא, ְוִטיבֹו
ִמְּפָראִמיְׁשַלאן ְוַצאְנז "ק ַא ֵמֲחַמת ֲעַצת ָהַרַה 

אּוָלם . ַלֲעזֹב אֹוָתּהה ָב ָא ֶׁשָּיֲעצּו לֹו ֵליֵׁשב ִּבְצַפת א 
ֹזאת ֻהְסַּכם ִּכי הּוא ָיבֹוא ַּפֲעַמִים ְּבָׁשבּוַע ִמְּצַפת 

ּוִמָּכ ָהָיה לֹו . ִלְטֶבְרָיא ָלֶׁשֶבת ְּבמֹוַׁשב ַהֵּבית ִּדין
ַּפְרָנָסה ְּבַהְרָחָבה ְּכִבְרַּכת ַרִּבי ֵמִאיר'ל 

 .ִמְּפָראִמיְׁשַלאן
ָנַסע ַרִּבי מֶֹׁשה תרל"ב ת ִלְקַראת ַחג ַהָּׁשבּועֹות ְׁשנַ 

ַאֲהרֹן ִלירּוָׁשַלִים ַלֲעלֹות ְוֵלָראֹות ֶאל ָמקֹום 
י"א ּוְביֹום , ִּבְהיֹותֹו ָׁשם ָחָלה ֶאת ָחְליֹו, ִמְקָדֵׁשינּו

ְוִנְטַמן,ֹוָלממֹו .ְוִנְטַמן ְּבַהר ַהֵּזיִתים, ִנְפַטר ְלֵבית עֹוָלמֹו ַּתּמּוז

klk 
 }א{ ַרִּבי ֹמֶׁשה ָּדִוד ִמָּטאְלְטְׁשָווא ְזצּוַק"ל
 ֲאַּב"ד ַמְקֲהלֹות ָהַאְׁשְּכַנִּזים ְּבִעיַה"ק ְצַפת ת"ו

 ּתֹוְלדֹוָתיו
ַרִּבי ֲאֶׁשר ְלָאִביו ָּדִוד נֹוַלד ַרִּבי מֶֹׁשה תקל"ד ִּבְׁשַנת

ִמֶּגַזע ֶׁשָהָיה , ָראְזִדיל ְּבַגאִליְצָיא "דַאְנִׁשיל ַאֲּב 
ֶאְרֶאִלים ְוַתְרִׁשיִׁשים, ִנין ָוֶנֶכד ַלְּגאֹוִנים 

י טּוֵר ', ַה 'ָמִגֵּני ְׁשמֹה', ַה 'ֲחַכם ְצִבי'ַה 
ַהַּמַהְרַׁש"ל, ַרִּבי ָׁשלֹום ַׁשְכָנא , 'ָזָהב

ֵהִעיד ַּכֲאֶׁשר ִמּלּוְּבִלין ּוְלַמְעָלה ַּבּקֶֹדׁש. 
ְּכַתב ִיחּוס ֶּבן ְּבָידֹו ַעל ַעְצמֹו ֶׁשָהָיה 

                                                      
' ֶאֶרץ ֶחְמָּדה'ְקנּו ִמּתֹו ַהַהְקָּדָמה ְלַסֵּפר ֶאת ָּכל ָהִעְנָין ֶהֱעַּת  1

ֶׁשִּנְדַּפס ַעל ְיֵדי ֶנְכּדֹו ַרִּבי ֶּבן ִצּיֹון מֶֹׁשה תשמ"ה, ַמֲהדּוַרת 
ֶׁשָּכַתב ַמה ֶׁשָּׁשַמע ִמִּפי ִאּמֹו ָמַרת , ֵרייְכַמאן ֶּבן ַרִּבי ָּברּו ִמְּצַפת
 .ֶׁשה ַאֲהרֹןַחָּנה ַאְלֶטע ַּכָּלתֹו ֶׁשל ַרִּבי ֹמ

ַרִּבי ֵמִאיר ִמְּפָראִמיְׁשַלאן ָהְיָתה "ק ְלַצֵּין ִּכי ְּפִטיַרת ָהַרהַ ְוֵיׁש 
ְוִאּלּו ַרִּבי מֶֹׁשה ַאֲהֹרן א ָעָלה ַעד סֹוף ְׁשנֹות תר"י, ִּבְׁשַנת 

 ַאַחר ֶּבן, כ"ח ּדֹורֹות, ֻּכָּלם ַּבֲעֵלי רּוַח ַהּקֶֹדׁש.
ה ִנְתַמּנָ ֶּבן כ"ט ָׁשָנה, ַא ְּכֶׁשהּוא  –ִּבְׁשַנת תקע"ג 

ְקִהַּלת ָטאְלְטְׁשָווא ְּבהּוְנַגְרָיא, ָּבּה ִּכֵהן ְלַרָּבה ֶׁשל 
 ַאְרָּבִעים ָׁשָנה.

ַּבּתֹוָרה ְוִלֵּמד ַּתְלִמיִדים ִמּתֹו ַרֵּבנּו ָיַׁשב ְוָהָגה 
ָעָליו ָחִביב  ֶׁשָהָיהֶׁשִּסֵּפר ֲחָתנֹו ְּכמֹו , ַּדְחקּות נֹוָרָאה

ּוִתיֵאל ְיהּוָדה ֵטייְטְלּבֹוים ָהַרַה"ק ַרִּבי ְיק - ְּביֹוֵתר
ְלַאַחר ֲחֻתָּנתֹו ָהָיה ַּבַעל ִּכי  ,ִמִּסיֶגעט' ִייַטב ֵלב'ַה 

חֹוְתנֹו ְוָתִמיד ָהָיה ְמַׁשֵּבַח ֶאת ַהָּיִמים ֻׁשְלַחן ָסמּו ַעל 
ֶׁשּלֹו ָהָיה ִּבְׁשֵני ְּדָבִרים: ָהִראׁשֹון,  ָהֵאּלּו. ְוַהֶקעְסט
 א ָהָיה ַּבַּבִית ֵעִצים ְלַחֵּמם ִּביֵמי ַהּקֹר ֶׁשֵּמרֹב ֲעִנּיּות

ָהָיה ֶׁש ָהָיה קֹוֵפא, ְוחֹוְתנֹו  'ֶּנעְגל ַוואֶסער'ַעד ֶׁשַה 
ָהָיה ְמַׁשְפֵׁשף ֶאת ַהְּכִלי ְּבָיָדיו ַעד ַּבּבֶֹקר ַמְׁשִּכים 

ִני, ֵּׁש ִים ְוָהיּו ְראּוִיים ִלְנִטיָלה. ַהָּדָבר ַה ֶׁשָּנַמּסּו ַהַּמ 
ֶׁשָהַל ַלָּנָהר ִלְטּבֹל א ָהָיה ָצִרי ִלְׁשּבֹר ֶאת ֶׁשּכְ 

 ַהֶּקַרח, ֵּכיָון ֶׁשחֹוְתנֹו ְּכָבר ִהְקִּדימֹו ּוָפַתח ּבֹו ֶּפַתח... 
 'ִיְׂשַמח מֶֹׁשה'ְלֵבית ְזֵקנֹו ַה  'ִייַטב ֵלב'ְּכֶׁשָחַזר ַה 

ְרֵאה ִנְבֲהָלה ָהַרָּבִנית ְלַמְרֶאה ָפָניו ְוָאְמָרה ְלַבְעָלּה: 
: ַאְּדַרָּבה, 'ִיְׂשַמח מֶֹׁשה'ַּכָּמה ָרעֹות ְּפֵני ֶנְכֵדינּו, ָעָנה ַה 

 ַּכָּמה ָקַרן אֹור ָּפָניו.ּוְרִאי ַהִּביִטי 
 ֻּכּלֹו ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

ִהְסַּתֵּפק , ְבִעיםִּׁש ִּבְׁשַנת תר"ג ְּבִהָּכְנסֹו ִלְׁשָנתֹו ַה 
ֵּבל ַעל ַעְצמֹו ִּבְהיֹות ֶׁשִּק , ַרֵּבנּו ַמה ָעָליו ַלֲעׂשֹות

ְוָכֵעת , ַמֲעֶׂשה טֹובֶׁשְּבַהִּגיעֹו ְלָׁשָנה זֹו ַיֲעֶׂשה ֵאיֶזה 
אֹו ְלַהְדִּפיס , ָהָיה ַהָּסֵפק ַהִאם ַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

ְוִהְתָיֵעץ ִעם  '.ּתֹוְלדֹות ָאָדם"ס 'ַּׁש ֹו ַעל ַה ֶאת ִסְפר
ִּיְׂשַמח 'ִעם ְמֻחָּתנֹו ַה ְלִגיְרָסא ַאֶחֶרת ( 'ִּייַטב ֵלב'ַה חְֹתנֹו 

, ֶׁשָאַמר לֹו ְלַהֲעִדיף ֶאת ָהֲעִלָּיה ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ')מֶֹׁשה
 ה'.ִּכי ֶזה ְיַסֵּיַע לֹו ַּבֲעבֹוַדת 

ָהַל ְלִהָּפֵרד ִמַּצִּדיֵקי ַהּדֹור. ְּכֶׁשָּבא  ֹקֶדם ְנִסיָעתֹו
ּוְבֵצאתֹו  ,ִּכְּבדֹו ְמאֹד אסֹובֶאל ָהַרַה"ק ַרִּבי ַחִּיים ִמָּק 

ֹותֹו ְמקָֹרָביו ַמה ַעד ַלֲעָגָלה, ָׁשֲאלּו אַאף ִלּוָה אֹותֹו 
 :ָּכֶזה?! ָעָנה ָהַרַה"ק ִמָּקאסֹובָרָאה ְלַכְּבדֹו ְּבָכבֹוד 

ְּבָכל ְיהּוִדי ֵיׁש ִניצֹוץ ֶׁשל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, 
ְלְטְׁשָווא ֻּכּלֹו ֶאֶרץ ֲאָבל ָהַרַה"ק ִמָּטא

ִיְׂשָרֵאל, ְוִאם ֵיׁש ִלי ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַּבַּבִית 
 ?!אֹותֹוֲאַכֵּבד א 

ִּכי ֶאת ִסְפרֹו ִהְדִּפיס ְּבַעְצמֹו ָלִראׁשֹוָנה ִּבְלבֹוב ִּבְׁשַנת "ך, ַהתר
ַּגם ַהַּמֲהדּוָרה ַהְּׁשִנָּיה ֶׁשִהְדִּפיס ַרִּבי ֵלִוי מֶֹׁשה ַלאִּבין , תרכ"א

ָהָיה ִּבְרׁשּותֹו ֶׁשל ַרֵּבנּו ּוְבהֹוָספֹות תרכ"ה, ִּבְלבֹוב ִּבְׁשַנת 
ּוְכָכל . ֶׁשֲעַדִין ָהָיה ְּבחּוץ ְלֶאֶרץּוַמְׁשַמע , ִמַּמֲהדּוָרה קֹוֶדֶמת

ַהְּבָרָכה ֶׁשל ַרִּבי ֵמִאיר'ל ֲעַדִין ִהְתַעֵּכב  ַהִּנְרֶאה ֶׁשְּלַאַחר ַקָּבַלת
 .ְּבחּוץ ְלֶאֶרץ ַעד ֶׁשָעָלה ְּבָידֹו ְלַקֵּים ִמְׁשַאְלּתֹו
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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.

 

 com.@gmailLikutimNiflaim: לקבלה במייל
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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"

 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל
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. "וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור פתורה" 

"ויאמר אליו בלק לך נא איתי אל מקום אחר אשר תראנו משם אפס קצהו 
. תראה ואתו לא תראה וקבנו לי משם� 

. "לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל"
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 ַהִּמְקָּדׁש-תֵּבית ַהְׁשָּפעַ  -ק ָּבלָ ָּפָרַׁשת 

 בברכת שבת שלום 
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 הרבנות המקומית מבשרת ציוןחבר 

 ה'תשע"ט תמוז 'י

 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
    אליהו בן רחל                       נעימה בת שרה
 בנימין בן ברכה                    ישראל בן חווה

בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה
 ימים
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 ושאיפה להתעלות בתורה הקדושה!
 

ועתה, עלינו להפנים את המסר הנוגע אלינו. 
אין אנו זוכים לעלות שכן כיום למרבה הצער, 

 ולהראות לפני ה' יתברך בשלוש פעמי רגלינו. 
 

אין אנו זוכים להקריב קורבנות בבית המקדש, 
ולהתבשם מאווירת הרוחניות הצרופה אשר 
שררה בימים עברו בבית הגדול והנורא כאשר 

 עמד על תילו.
 

אולם זה הזמן לא זכינו לכל זאת,  -בעוונותינו
את זאת יכולים  לבקש! להתפלל! לייחל!

  ומחוייבים אנו לעשות!
 

עלינו  -בפרט בפרוס עלינו שלושת הרגלים
להעתיר ולהתחנן לפני ה' יתברך כי יחוס 
עלינו ויגאלנו גאולת עולמים, יבנה את בית 
המקדש במהרה בימינו, ועל ידי כך נוכל 
בעז"ה כולנו לזכות לעלות ולהתעלות עד 
 לפסגות הנישאות ביותר בלימוד תורה

 וביראת שמים!
 

זאת אנו צריכים לזכור מדי יום ביומו כאשר 
אנחנו מסיימים את תפילת העמידה באמירה: 

שתבנה בית "יהי רצון מלפניך ה' וכו', 
המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך 

דווקא על ידי בניין בית המקדש יכולים  וכו'."
 ".חלקנו בתורתך תןאנו לזכות ל"
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 בלקפרשת  חמדפניני עין 

 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
 ולילד אורי חיים בן שלי

פירש רש"י הקדוש: "רמז לו אתה מבקש 
 לעקור אומה החוגגת שלושה רגלים בשנה".

 

לכאורה יש לבאר, במה נתייחדה דווקא מצוות 
, אשר בה ציין הקב"ה את עם שלושה רגלים

ישראל כאשר ביקש לרמוז לבלעם על חומרת 
 המעשה שהולך לקללם? 

 

האם לא יכול היה להזכיר מצווה אחרת, כמו 
שבה יש הדגשה מצוות תפילין או מזוזה, 

מיוחדת על הקירבה שבין הקב"ה לבניו 
 חביביו?

 

ביאר על כך הרב 'מקדש הלוי', שדווקא במצוות 
וליתר דיוק: במצוות העליה  שלושה רגלים,

ישנה מעלה מיוחדת  -לרגל בשלושת הרגלים
 אותה ביקש הקב"ה להזכיר לבלעם.

 

על העולה  (ב"ב כא.)שכן כתבו התוספות 
לפי שהיה  -לירושלים: "כי מציון תצא תורה

רואה קדושה גדולה וכהנים עוסקים בעבודה 
היה מכוון לבו יותר ליראת שמים וללמוד 

  תורה".
 

לא הייתה רק מצווה  -לנו, כי העליה לרגל הרי
ככל המצוות, אלא יסוד אשר סייע לרומם את 

 כל מדרגתו הרוחנית של העולה לרגל!
 

עתה נתאר לעצמנו, אדם היוצא מביתו שלוש 
פעמים בשנה, עוזב את כל רכושו ומתפנה מכל 
עסקיו, עולה לירושלים תוך כדי שהוא מטלטל 

ת מדוע? לשם את עצמו בדרך ארוכה, וכל זא
 מה? 

 

אך ורק כדי להתרומם יותר ברוחניות! כדי 
להתקרב אל מקום השכינה הקדושה, לזכות 
לראות כוהנים בעבודת הקודש, ולספוג אל 
קרבו מלא חופניים של יראת שמים טהורה 

ׁש וַּיְִפַּתח ה' ֶאת ִּפי ָהָאתֹון וַּתֹאֶמר ְלִבְלָעם ֶמה ָעִׂשיִתי ְל ִּכי ִהִּכיַתנִ " י ֶזה ָׁש
 (במדבר כב, כח) ם"ְרָגִלי

 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 

  ורפואת כל עם ישראללהצלחת 

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



 

 

 
מאיזה גיל מותר להפריש תרומות ומעשרות וכן האם מותר למכור או לשלוח טבל לחברו? וכן מה דין 

 פירות הגדלים בחו"ל.

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

הפרשת תרומות ומעשרות יכולות להתבצע רק על ידי גדול מגיל י"ג שנה ויום אחד, ולנקבה מגיל י"ב שנה ויום אחד, 
   שהביאו שתי שערות.

 מקורות:אין למנות קטן או קטנה שלא הגיעו לגיל מצוות, להפריש תרומות ומעשרות. ואם הפרישו, אין הפרשתם כלום. 
 שו"ע (יו"ד סימן שלא ס"ל). וכתב הרמב"ם (פ"ד מתרומות ה"ב) אפילו שהקטן והקטנה הגיעו לגיל חינוך, אין תרומתם תרומה.

 

 לת טבל. ולאדם חבר הנאמן על המעשרות, מותר למכור לו לצורך.אסור למכור טבל, גזירה פן יכשל הלוקח באכי
רמב"ם (פי"ג מהל' מעשר הט"ו). וביאר הרדב"ז (שם) הטעם משום גזירה שמא ימכרם הגוי לישראל אחר, והם כבר התחייבו  מקורות:

 בתרומות ומעשרות משעה שלקחם ישראל לאכילה.
 

שו"ע (יו"ד סימן שלא סעיף קיז). מקורות:כו זה על זה ויאכלו טבל. אסור לשלוח פירות טבל אפילו חבר לחבר, פן יסמ
 

רמב"ם (פ"א  מקורות: מי שיש לו עציץ בבית אף שאינו נקוב, וגדלים בו ירקות או פירות, חייב בתרומות ומעשרות מדרבנן.
 מהל' מעשר ה"י).

 

(במדבר ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאנִי ֵמִביא ֶאְתֶכם ָׁשָּמה" פירות הגדלים בחוץ לארץ, פטורים מתרומות ומעשרות שנאמר: "ְּבבֲֹאֶכם 
רמב"ם (פ"א מתרומות הכ"ב)  מקורות:. ודרשו חז"ל, שמה בארץ ישראל אתם חייבים, אבל בחוץ לארץ אתם פטורים. טו, יח)

 חיו"ד סימן מו).וכל שנגמרה מלאכתם על דעת להוציאם לחוץ לארץ, פטורים מתרומות ומעשרות. וע"ע שו"ת יביע אומר ח"י (
 

שו"ע (יו"ד סימן שלא סי"ב).  מקורות:ופירות שבאו מחו"ל לארץ ישראל ונקבעו למעשר על ידי ישראל לאחר שנכנסו, חייבים. 
 בארץ ישראל אתם חייבים בין בפירות הארץ ובין בפירות חו"ל. -וכמ"ש הרמב"ם (פ"א מתרומות הכ"ב) "אשר אני מביא אתכם שמה". שמה

 

שו"ע (יו"ד סימן שלא סי"ב). וכתב הב"ח (שם  מקורות:פירות שגדלו בארץ ישראל ויצאו לחוץ לארץ, פטורים מתרומות ומעשרות. 
פטור תרומות ומעשרות (עמוד מה ס"א) ל -סי"ב) שפטור לגמרי. וכ"פ בשו"ת יביע אומר ח"י (חיו"ד סימן מו) וע"ע בספרו חזון עובדיה

ממעשרות פירות שנגמר מלאכתם בארץ על מנת להוציאם לחו"ל. וכדעת מהרשד"ם בתשו' ח"א (סימן עב). אולם החזון איש (דמאי סימן טו 
סק"ד ד"ה ופירות המובאין) דחה סברא זו. וכן דעת שו"ת משפטי כהן לרב קוק (סו"ס מו) כיון שגמר המלאכה היה בארץ, יש לחייב 

ספר קדושת הארץ (תשובות סימן א) לחייב כאשר נגמרה מלאכתן למעשרות בארץ והוציאם לחו"ל בעודם טבל. וע"ע בהפרשה. וכן העלה ב
תרומות (הל' פסוקות פכ"ה ס"ג). וכן מובא בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל. [ויש לציין, כי אם  -שו"ת חוות בנימין ח"א (סימן ג) ובספר כרם ציון

 50%ר, כיום מיוצאים מגוון פירות וירקות מארץ ישראל למדינות רבות באירופה ובארה"ב. ולמעלה מ בעבר הדבר היה שכיח רק בפירות הד
  ויש מחמירים.מהתוצרת המקומית מועברת לחו"ל]. 

 
 
 

כידוע, כאשר מעליבים אדם, ויש בכוחו לענות, ואף על פי כן הוא בוחר לשתוק, אזי אותה שעה היא שעת רחמים ויכול 
לבקש מה' יתברך ובקשתו בעז"ה תתקבל. סיפר רבי נחום דיאמנט שליט"א, על בת סמינר שיצאה עם המורה וחברותיה 

 יא לא מצליחה להשליט משמעת. לטיול. במהלך הטיול הרגישה המורה, שהיא מאבדת שליטה וה
 

אותה מורה התבוננה סביב והגיעה להחלטה, כי אחת הבנות היא זו שמתסיסה את כולן. לפיכך היא ניגשה אליה והחלה 
לגעור בה לעיני כולן במילים קשות. אותה נערה, שידעה, שאין היא אשמה בכך, הרגישה מושפלת וחסרת אונים, אך 

ך השתיקה והבלגתה, היא יכולה כעת לבקש מהקב"ה, הבליגה ולא הגיבה, ולא עוד אלא שהבינה שתמורת בחירתה בפל
 ובקשה זו בעז"ה תתמלא על ידי בורא עולם. 

 

ומה הייתה בקשתה של אותה בת מופלאה? שאותה מורה שצועקת עליה תיפקד בזש"ק, מאחר ששנים רבות מצפה 
מבורא עולם על אותה מורה, המורה לישועה זו... וכך כשאותה מורה צועקת וגוערת בה, מלמלה התלמידה תפילה ובקשה 

 שתזכה להיפקד. אך בזה לא תם הסיפור. 
 

כאשר ראתה המורה, שתוך כדי שהיא צועקת על התלמידה היא ממלמלת דבר מה, חשה המורה נפגעת, שכביכול היא 
מתעלמת ממנה, והוסיפה לצעוק: "לא מספיק מה שעשית, אלא שאת ממשיכה לזלזל במורה?!". התלמידה, שראתה 

ולפקודת השנה קות מתגברות, שבה והתפללה אל ה', שיפקוד את אותה מורה לא בילד אחד אלא בשניים!... שהצע
 נפקדה אותה מורה בתאומים! זהו כוחה של הבלגה, ויתור ושתיקה.
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עוד בילדותו  ).1861(ה תמוז ה'תרכ"א -נולד ב -האדמו"ר הרב יעקב משה ספרין זצ"ל מקומרנא
מילא את מקומו באדמו"רות.  )1874(ניכר כי לגדולות נוצר. לאחר פטירת אביו בשנת ה'תרל"ד 

מפורסם כבעל מופת והיה נערץ מאוד על  מופלא. בעל רוח הקודש. רבים פנו אליו ונושעו.ענוותן 
עדת החסידים גם בפולין. בימים הנוראים נהג לשמש כשליח ציבור בכל התפילות ולקרוא בתורה 

 בעצמו. תפילותיו נודעו בשערים. 
 

נתנו לו דמעות. נהג י -רבו, האדמו"ר ר' אברהם טברסקי מטריסק בירך אותו שבכל עת שירצה
בעזרת דמעותיו לקרב את אחינו בני ישראל לתורה ולמצוות. את דמי הפדיון הראשון שקיבל בכל 

שנים. ציונו ב'היכל  68-חי כ ).1929(ט"ו תמוז ה'תרפ"ט -יום תרם עבור עניי ארץ ישראל. נפטר ב
 בנו, ר' שלום מילא את מקומו באדמו"רות. ברכה' ליד אביו באוקראינה.

 

  (בעל 'היכל הברכה').האדמו"ר הרה"ק יצחק אייזיק יהודה יחיאל זצ"ל  (מצד אבא):סבא 
(בעל 'דמשק האדמו"ר ר' אליעזר צבי  אביו:הנגיד ר' יוסף שהנר מטורקא.  (מצד אמא):סבא 

(אב"ד ר' מנחם מוניש  אחיו: (בת הנגיד ר' יוסף שהנר מטורקא).מרת חנה שרה  אימו:. אליעזר')
 האדמו"ר  מרבותיו: (רבה של רודיק).' אברהם מרדכי סבוריסלב, ר' פנחס נתן ר פלשטין),

(המגיד והאדמו"ר ר' אברהם טברסקי מטריסק  (בעל 'דברי חיים')ר' חיים הלברשטאם מצאנז 
(האדמו"ר השלישי האדמו"ר ר' חיים אלעזר שפירא  חתניו:האדמו"ר ר' שלום.  בנו: מטריסק).

ר' חיים נחום הלברשטאם  (רבה של אושפיצין),ר' אליהו בומבך  חת אלעזר'),מחסידות מונקאטש. בעל 'מנ
האדמו"ר ר' אהרון מנחם מנדל גוטרמן מרדז'ימין ור' שמחה   (בן ר' משה מקשאנוב),ממאשציסק 

מחשבת יעקב •ישועות יעקב • מספריו: (נרצח בשואה. בן ר' צבי מרוזבדוב).הורביץ מווישנה הי"ד 
 שמחת יעקב.•
יפר הרה"ג ר' ישראל פראנקפורטר: פעם כשנסעתי אל רבינו זיע"א דיברתי עם יהודי מבראד. הנ"ל היה ס

בדרכו אל הרבי מקומרנא ואח"כ תכנן להגיע לסאמבור, לסטרי, לסטאניסלאוו ולבסוף להגיע להשאטין ברוסיה 
ריך שיעבור שבוע ימים. הנ"ל גם אל אביו. כשנכנס אל רבינו, אמר לו הצדיק, שאינו יכול להשיב לו על בקשתו וצ

הזכיר את אביו. אמר לו רבינו, אוכל להשיב על הכול בעז"ה רק כעבור שבוע, אמר הנ"ל, שכעת הוא נוסע אל 
 אביו, וכשיחזור משם יבוא אל רבינו זיע"א לקבל תשובות. 

 

ל שאביו כבר נפטר הוא רוצה שאברך את אביו ברפואה, ואני ראיתי בקוויטכשיצא מהחדר, אמר לי רבינו: "
". בדרך חזרה נכנס הנ"ל לרבינו זיע"א וסיפר, שאביו נפטר. אמר לו רבינו: "אמרתי אז לרבי ישראל בלילה הזה

 למברגר, שאביך נפטר באותו לילה". 
 

הלה כששמע זאת, רצה לשמוע זאת ממני, ולכן נסע במיוחד ללמברג. כשהגיע אלי שאל אותי: "מה אמר לכם 
מחדרו?", סיפרתי לו, שרבינו סיפר על פטירת אביו. אמר לי הלה בהתפעלות: "אלו הם עיניים רבינו כשיצאתי 

 קדושות שרואות ויודעות הכול. לכן, הצדיק לא רצה לברך את אבא, מכיוון שהוא לא היה בחיים באותו הזמן!".

דיברנו על רבינו זי"ע  יפר הרה"ג ר' ישראל פראנקפורטר: פעם הייתי בטורנא, ואחד הזמין אותי לשתות תה,ס
וסיפר: בתחילת החורף הייתה רעייתו אצל רבינו זי"ע  הרבי רואה הכול בקוויטל'וסיפר בשם אשתו שאמרה: '

 ודיברה בעיקר על מסחר. 
 

אבל כנהוג, היא כתבה את שמותיהם של כל ילדיה בפתק. אחר שדיברו על ענייני המסחר אמר לה רבינו זי"ע: 
"הנני רואה, שתיכף כשתגיעי לביתך צריכים להביא את בתך הבכורה אל הרופא, אולי בעז"ה יוכל להצילה". 

 אמרתי לרבינו זיע"א: "כשנסעתי מביתי, הבת הייתה בבריאות שלימה". 
 

לי רבינו: "את לא יודעת וגם בתך איננה מתלוננת על דבר, אבל היא צריכה רחמי שמיים, ואם תלך לרופא  אמר
אפשר להצילה". שאלתי את רבינו: "מהיכן יודע הרבי זאת?", רבינו זי"ע לקח את הקוויטל בידיו והראה לי על 

 שמה, וראיתי ששמה היה מלוכלך בדיו. 
 

עניינים, הקוויטל היה מונח על השולחן והסתכלתי עליו וראיתי, שהשם היה נקי דיברתי עם רבינו זי"ע על עוד 
וכבר לא היה מלוכלך בדיו. כשבאתי לביתי, הלכתי מיד עם בתי לרופא. אולם, הוא לא מצא שום דבר. חששתי 

עוד מדברי רבינו, ולכן הלכתי איתה לבית הרפואה, אחרי שהפרופסור בדק אותה אמר לי: "אילו היית באה ב
כבר היה מאוחר מדי, היא חולה מסוכנת", הוא נתן לה זריקות ותרופות שונות וב"ה התרפאה והיא  -כמה ימים

 כאחד האדם.

יפר הרה"ג ר' ישראל פראנקפורטר: פעם אחת כשרבינו זי"ע היה בלמברג, היה קהל רב, אנשים נשים וטף, ס
ילד אינו נושם, נהיה רעש גדול והשתדלו להציל והייתה שם אישה שנשאה ילד חולה בידיה. פתאום הרגישו שה

 את הילד, ולא עלתה בידם והניחו את הילד על השולחן, וכולם צעקו, שהמצב לא טוב. 
 

החסיד ר' משה אליעזר אפשטיין מאלטשטאד תפס את הילד בידיו ונכנס לרבינו ואמר: "הרבי מוכרח להחיות את 
הצדיק הניח את ידו הקדושה על הילד, והילד פתח את עיניו ורבינו הילד, כדי שלא יאמרו שילד מת אצל רבינו", 

 אמר: "שיביאו אותו לאימו". הקהל כולו היה נרגש, שראו בעיניהם נס של תחיית המתים בזכות הצדיק זיע"א.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ֹ ב ָהרַ  האדמו"ר -ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים   זצ"לא ְמקּוְמְרנָ ן ָסְפִריה מֹׁשֶ ב יֲַעק

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

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



 

 

  
 

 
 והבאתי לו את הכסף... 

 

עבר שבוע וחצי ואני מקבל טלפון. "שלום הרב זאיד, מדבר 
האבא של החתן. אני פשוט מודה לרב, שאפילו שלא 
מזמינים את הרב, הרב מגיע, ואני רוצה לומר לך משהו: 
בזכותך השלמתי עם חבר שלי, שלא דיברתי איתו חמש 

 ".שנים
 

" אני שואל. ?תמהתי. "בזכותי?", "כן בזכותך!". "מה קרה
הוא מספר לי. "תשמע הרב, אותו החבר שלי, לפני חמש ואז 

שנים עשיתי לו טובה גדולה מאוד, פיטרו אותו מהעבודה, 
ובמקום להביא לבן שלי את מקום העבודה, הבאתי לו את 

 העבודה". 
 

"לאחר זמן מה הוא חיתן את הבן שלו, והוא בשיא חוצפתו 
ה. לא שלח לי הזמנה, כמה חיכיתי אבל לא קיבלתי הזמנ

למחרת ראיתי אותו ברחוב ופשוט הלכתי הצידה, וגם הוא 
 הלך לצד, ומאז חמש שנים אני לא מדבר איתו".

 

"פתאום אני חושב, שבעצם גם הרב זאיד לא מוזמן, ואף על 
פי כן הגיע לחתונה שלי, והביא גם מעטפה של חמש מאות 

גם אני הייתי צריך ללכת לחתונה ולומר 'מזל  -שקל. ובעצם 
 , הרי זה חבר שלי". טוב'

 

"ואז הרמתי טלפון אליו. הוא היה בהלם. אמרתי לו, שלפני 
חמש שנים הוא לא הביא לי הזמנה. והוא עונה לי: 'אתה לא 
מתבייש? אני הבאתי לך, ואתה לא באת!'. בסוף התברר, 
שהוא שלח בטעות את ההזמנה למקום שבו הייתי גר פעם. 

 ום להיפגש".מחלנו אחד לשני והחלטנו לקבוע מק
 

ואז הוא אומר לי: "כבוד הרב, אני רוצה לבקש ממך בקשה. 
הרי חמש שנים אני לא מדבר איתו והורדתי את הראש 
למרות זאת ודיברתי איתו, ועכשיו זה עת רצון. אנא תן לי 

 ברכה, יש לי בן מעל הבן שהתחתן שתקוע בשידוכים". 
 

ת איתו אמרתי לו: "בזכות זה שהשלמת עם חבר, שלא דיבר
 חמש שנים בעז"ה תבוא הישועה ותראה".

 

יומיים לאחר מכן אני הולך ברחוב רבי עקיבא, נכנסתי לחנות 
לקנות שתיה. אדם אחד פוגש אותי ואומר לי: "כבודו הרב 

 זאיד?". אמרתי לו "כן". 
 

"כל הכבוד לך אתה באת לחבר שלי בלי להזמין אותך ועוד 
וא אומר לי: "הרב הבאת מעטפה עם כסף, יישר כוח". ה

תברך אותי, זאת שעת רחמים", אמרתי לו: "יש לך בת?" 
 הוא עונה לי "כן". 

 

"יש לי שידוך! הבן של חבר שלך!". והפגישה בין שני בני הזוג 
התרחשה. אומנם 'הפסדתי' חמש מאות שקל! אולם בזכות 
זה השלימו שני החברים ובנוסף בעז"ה גם היה בזכות זה 

 בבורא עולם, שהכול בחשבון מושלם!שידוך. אמונה 

לעיתים עלול האדם 'לטעות' בדבר מה. יתכן מאוד, שאף 
יכעס על עצמו בגין מעשהו. אולם עליו לדעת, כי יד הבורא 

 בדבר, ולעיתים אף יבין בדיעבד מדוע נעשה כן.
 

מספר מגיד המישרים רבי חיים זאיד שליט"א: שימעו סיפור 
מופלא, שהתרחש עימי. קרוב משפחה שלי, 'אשר' חיתן את 
הבת שלו, ואני גם זכיתי לחתן את הבת שלי לפני כמה 

 חודשים. 
 

הזמנתי את אשר הוא הגיע, שם מעטפה, כמקובל אצל כל 
חנו אחינו בית ישראל. כמה הוא שם? ארבע מאות שקל. לק

 את זה לזוג, כמובן.
 

כמובן הוא לא שילם סתם, אלא בגלל שהוא חיתן את בתו 
לאחר כמה שבועות והוא הביא לי הזמנה, שגם כתוב בה: 
"השתתפותם תיסב לנו עונג רב..." חלק מהתענוג זה 
להחזיר כמה כסף שקיבלת. ותדעו לכם: אדם שקיבל כסף 

 .מחברו או מקרובו הוא חייב להחזיר לו את זה
 

אני מכין מעטפה וכותב את השם שלי עליה. מסגנן ברכת 
'מזל טוב' לידידי הרב אשר וכו' ושם חמש מאות שקלים 

 עבור האירוע. 
 

אני חוזר מנתניה אחרי יום עמוס. החתונה של קרוב שלי 
אשר הייתה באולמי 'היכלי הפאר'. חשבתי 'בטעות', 

 שהחתונה אמורה להתרחש באולמי ווגשל. 
 

ע לווגשל. דבר ראשון שעשיתי הוא להכניס את אני מגי
המעטפה לכספת שניצבה בכניסה. נכנסתי לתוך האולם, 

 כשאני מחפש ציבור תימני, ולא מוצא. 
 

ואז גיליתי שלמעשה טעיתי באולם. מה עושים עכשיו? זה 
חמש מאות שקל! חשבתי לעצמי: 'אני אלך לאבא ויגיד לו 

 שיחזיר לי את המעטפה'. 
 

מי האבא של החתן?" והצביעו לי עליו. הלכתי שאלתי: "
אליו ואמרתי לו: "שלום", הוא מסתכל עליי ואומר לי: "הרב 
זאיד, באת לחתונה, כל הכבוד. למרות שלא הזמנו אותך. 

 תודה רבה שבאת", והוא מחבק אותי.
 

אני מנסה להשחיל מילה והתחלתי לומר: "תשמע, הכנסתי 
מעטפה", "מה? גם מעטפה הכנסת? לא היה צריך איזה 

 זכות"... סגר אותי לחלוטין. 
 

אמרתי לעצמי: "בורא עולם, אני מאמין, שהחמש מאות 
שקל האלו שייכים לאותם בני זוג". אני יוצא החוצה 

שר?" והיא ומתקשר לאחותי ושואל: "איפה החתונה של א
 ענתה לי ב'היכלי הפאר', ואז סיפרתי לה מה קרה. 

 

אני מגיע להיכלי הפאר, אבל כמובן ללא המעטפה... 
למחרת על הבוקר הכנתי מעטפה עם חמש מאות שקל 

תְמֻכֶּונֶ ת ָטעּו  

    ז"ל יוסףולד יחיא בן    הרב שבתי בן אסתריא אטון זצ"ל     הרב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"ל                                            הרב שמואל בן שמחה דרזי זצ"ל   זצ"ל        עובדיה יוסף בן גורג'יה הרב 
יצחק בן ברקו דב ז"ל           מאיר מורד בן שושנה ז"ל       הרב מנחם בן ויקטוריה בצרי זצ"ל    הרב יעקב בן מרגלית זצ"ל                   הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל     

ע"ה     שרה בת נרקיס ע"ה ל    רייזל  שושנהבת  זהבה                        אביבה בת איירין ע"ה                                         שמואל בן רבקה ז"ל    ז"ל חיים משה גרשון בן שלמה יחזקאל
אביגדור בן ג'ולי ז"ל     עמירם בן דבורה ז"ל                אברהם בן יונה ז"ל                                                                                   משה בן רוזה ז"ל       ר' עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל

וד בן יקוט ז"ל מסע                     נעמי בת כתון ע"ה               יצחק בן חביבה ז"ל                      ז"ל   אביחי בן אסתר               דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל
מזל בת שמעון ע"ה                      מרים בת בלה ע"ה     אהרון (אורי) בן רבקה ז"ל                                                      נעימה בת גורג'יה ע"ה צדיק חכם בן חזלה ז"ל                        

ז"ל  יוסף בן מרים נוסרת  חי זיזי בן קלרה ז"ל                            דב בן יצחק ז"ל                                 בר חסיבה ז"ל                                                 דוד                   שני בת אסתר ע"ה   
רחל רפאת בת השמת ע"ה  ע"ה     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 פרחהסלים בן אסתר 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                                                                                   יוסף בר סעדה ז"ל

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 סעידהמישא אסתר בת זהרה ע"ה                    ה                    שמעון בן חנה ז"ל                                                                 שרה בת מורברי רחל ע"

כל נשמות עם ישראל         אברהם בן דינה ז"ל                           עפאת בת השמת ע"ה      ת נעימה ע"ה                                                           אלון בן סעדה ז"ל                                גורג'יה ב

 לע"נ

תנצב"ה
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  ""בלקבלק""פרשת פרשת  
 "וישא משלו ויאמר מן ארם ינחני בלק מלך מואב מהררי קדם לכה ארה לי יעקב ולכה זועמה ישראל"
  ].ז, כג[
שמותיו אמר לו בלק  כי בשני', בישראל'וסיים ' ביעקב' פתח :י" כותב רש–" ארה לי יעקב ולכה זועמה ישראל"

ואף שלא מצינו , ומתוך כך לא תחול עליהם הקללה, )עיקרי(שהיה חושש שמא אחד מהם אינו מובהק , לקללם
  ).ם"רא(כאן למדנו מדברי בלעם שכך אמר לו , בדברי בלק שאמר לו כן

ה רק בברכתם ולא "הלא מעולם חפץ הקב, כלומר. ' מה אקלל הרי לא קיללו ה–" מה אקוב לא קבוה אל"
  .כי גם כשהיו ראויים להתקלל לא נתקללו, בקללתם

              , בתוכחת יעקב לשמעון ולוי על הריגת אנשי שכם, "כי באפם הרגו איש. "כגון כשהזכיר אביהם את עוונם
: שנאמר, אלא את אפםלא קילל את עצמם , שעל אף שהזכיר בתוכחתו לשון קללה, כי בכעסם הרגו כל איש ואיש

  ".ארור אפם"
          : במברכים נאמר". גם ברוך יהיה"מה נאמר שם , וכן כשנכנס אביהם במירמה אצל אביו היה ראוי להתקלל

: אלא שינה הכותב ואמר' ואלה יעמדו לקלל את העם': ואלו במקללים לא נאמר', אלה יעמדו לברך את העם'
  . להזכיר עליהם שם קללהה" הרי שלא רצה הקב–' ואלה יעמדו על הקללה'
, ה כועס בה" למצוא את הרגע המדוייק שהקב– אני אין כוחי אלא בכך שאני יודע לכוון את השעה –" 'לא זעם ה"

והקללות הנאמרות , ה כועס"ואמרו חכמים כי בכל יום יש זמן מסויים שבו הקב', ואל זועם בכל יום'כמו שנאמר 
  .אז עשויות להתקיים

עמי זכור נא מה יעץ בלק 'וזהו שנאמר .  ממנהגו ולא כעס כל הימים הללו מאז שבאתי אליךה שינה"והוא שהקב
  .''למען דעת צדקות ה' מלך מואב ומה ענה אותו בלעם וגו

, שאלמלי כעסתי, שלא כעסתי בימי בלעם הרשע, עשיתי עמכם) חסדים(ה לישראל דעו נא כמה צדקות "אמר הקב'
 כי מראשי הרים וסלעים גבוהים הנני רואה –" כי מראש צורים אראנו. "'יטלא היה משתייר מישראל שריד ופל

  .ומרום הגבעות אני מביט עליהם, אותם
) כסלעים(ואני רואה אותם מיוסדים וחזקים כצורים , י מסתכל ומתבונן בראשיתם ובתחילת שורשיהםנא, כלומר

  .ו לגבעותי אבות ואימהות אשר נמשלו להרים והאימהות נמשל"ע, וגבעות הללו
  .ע מחסיד אשר היה מיואש עד למאוד ממצבו"זי' מספרים כי פעם אחת הגיע מכתב אל הרבי מלבוואיטש

כן הוא מבקש בבקשה מהרבי -ועל, במכתב הוא סיפר לרבי עד כמה מר גורלו ועד כמה הוא מדוכא בייסורים
  .שיתפלל עבורו ועל אשתו ובניו
. וזאת מפני הסתירה הגדולה הקיימת בו, איתי מכתב מזויף כמו זהמעולם לא ר: "לקח הרבי את העט והשיב לו

והרי זו , שה וילדיםיבעוד שאחר כך מעיד אתה שיש לך א, בהתחלה אתה מתאר את עצמך כאומלל שבבני אדם
  !סתירה גמורה
' ך להכ- וכמה אתה צריך להודות על,  אין מאושר בעולם יותר ממך–זכית לילדים , ואף יותר מזה, שהיאם יש לך א

ה נתן לנו "צריכים להסתכל תמיד בשפע הרב שהקב". ולא להיכנס אל תוך ההרגל ולראות רק את הקושי, בכל רגע
  .אחרי שהתחתן הוא דואג האם הוא יזכה לילדים; כשאדם רווק הוא דואג האם יתחתן

:  והשאלה הנשאלת.הוא דואג כיצד הם יסתדרו, אחרי שחיתן אותם. הוא דואג כיצד יחתנם, אחרי שזכה לילדים
  ?למה

  !...?למה תמיד לדאוג ולא לשמוח בטוב העצום שיש
כל ' תגיד תודה לה, ואם זכית להתחתן, למה כאשר אתה רווק והגעת לגיל הבחרות אינך שמח שזכית לחיות עד כה

ם גם וא, כמה יש לך להודות על הנס הזה שנתן לך המשכיות, ואם גם זכית בילדים, יום על שזיכה אותך באישה
  !שנתן לך עזרה כה גדולה משמיים לראות את בניך בונים בתים'  כמה יש להודות לה–זכית לחתן אותם 

ע "רבי זושא מאניפולי זי, כאשר היה הצדיק הקדוש, מספרים כי פעם אחת. עליהם' לשמוח מהחיים ולהודות לה
  .דהחל הוא להרגיש בתחושת רעב נוראית שהציקה לו עד למאו, היה הולך בדרך

אבל הוא , זושא מודה לך על התיאבון שנתת לו! ריבונו של עולם: "הרים עיניו לשמים ואמר, מיד עצר הוא במקום
כך אני מבקש - קודם הוא פתח בהודאה שבכלל נתת לי תיאבון ורצון לאכול ורק אחר, כלומר". מבקש גם לאכול

  .שתעזור לי ותזמן לי אוכל לאכול
כגון שיש להם בעיות של , הרי כמה אנשים בעולם היו רוצים לאכול מאכלים מסויימים אך הדבר אסור עליהם

  !...?כך פעם-האם הודית על!... ?ה יכול לאכול כל אשר תחפוץ"ואתה ב, סוכר או שומנים ועוד
 -, "ודה אני לפניךמ: "ל לומר הם"המילים הראשונות שתיקנו חז, אין פלא כי מיד עם התעוררות האדם בבוקר

             ... פוקח עיוורים' ברוך אתה ה: "' שכולם הודאה לההשחר- ואחר כך מיד פותחים בברכות! קודם כל תודה

נא לשמור על קדושת העלון    
   .אין לקרוא בשעת התפילה
 !מומלץ לקרוא בשולחן שבת

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

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"הי יצחק בן טובה, 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 



להודות על כל דבר קטן . תודה על הבגדים, תודה על העיניים,  תודה על החוליות- "מתיר אסורים... מלביש ערומים
  !ולא לקבל זאת כמובן מאליו, נותן לנו' שה
' מודים אנחנו לך שאתה הוא ה: "וכמו שאנו אומרים בתפילה, ות כמה טוב יש לנו בחיים ולהודות עליהםלרא

  .)ויוציא עמו בששון( !זה כבר שווה הכל,  תודה לך שאני יהודי ואתה בוראי–" אלוקינו
  ].ה, כד[ "תיך ישראלומשכננ"

לעוסקים בם כי לא בלבד הם מטיבים ' בוומה ט'ואמר . המיוחדים לשכן שמו שם ולקבל תפילת המתפללים, בתי כנסיות
 ).ספורנו(אלא גם מטיבים לכל האומה 

ומיד לאחר שיצא אחרון , הסתימה התפילה בה השתתפו מתפללים רבים, באחד מבתי הכנסיות בדרום הארץ
  .נחת טיל בהיכל בית הכנסת, המתפללים מבית הכנסת

  .ברחמי שמים ניצלו כולם בנס מופלא
שאת אחד , קם אחד המתפללים והציע, שלמתה וצביעת הכתלים מחדשולקראת ה, נערכה עבודת שיפוץ במקום

             . הנורא' זכר לנס'כדי שיישאר במקום , כדאי שלא לצבוע בחלקו, הכתלים שהלך כולו מפויח מחמת הטיל
  ".וכך יונצח הנס ויתקדש שמו יתברך,  נתלה שלט שבו יצוין המאורע הנסי– הציע –על גבי חלק הקיר המפוחם "

  ...תל מושחר בבית אלוקינוושאין זה מכובד להותיר כ, כנגדואחרים טענו 
  ?האם יש לקבל את הרעיון הנצחת הנס על ידי השארת הקיר המפויח או לא: ובאו המתפללים ושאלו

אין להשאיר בבית , אולם, מעלה עצומה נודעת להנצחת וזכירת הנס :א"ר הגאון יצחק זילברשטיין שליט"מושיב ה
: שנאמר, מובחר לחזק את הבניין ולהגביהומצוה מן ה: "ם"שכן נאמר ברמב, הכנסת קיר מפויח משום כך

). 'מקדש מעט'שנקרא , ומדבריו נלמד לבית הכנסת" (ומפארין ומיפין אותו כפי כוחן', ולרומם את בית אלוקינו'
יהיה נאה מבית , ואם בנה בית תפילה, יהיה מן הנאה והטוב, כל דבר שהוא לשם האל הטוב: "ם"עוד מצינו ברמב

  ).דהינו לנקותם" (לכבדן ולרבצן, נוהגים בבתי כנסיות כבוד: "ע"שווכן שנינו ב". ישיבתו
             , ובוודאי בבית המלך לא יעשו כך', אנדרטה'קיר מפויח כ' שאין זה כבוד להשאיר בבית ה, לאור האמור נלמד

שבבית הכנסת אין צריך לשיר אמה על אמה לא מסוידת , והלכה בידינו! ה"כל שכן בבית מלך מלכי המלכים הקב
  .'שהרי זה נגד כבוד בית ה, כל שכן קיר מפוחם). ס"תק' באור הלכה סי(ר לחורבן זכ

הדרך שלמדו אותנו רבותינו . ואין לנו לבדות מלבנו צורות זכרון הנס, וישנן דרכים אחרות כיצד להנציח נס שארע
 וקיבל על עצמו ,שמי שנעשה לו נס, ין במשנה ברורהויויע, לעשות בכל שנה סעודה באותו יום שארע הנס, היא

משום שכל סעודה שעושים , אזי הסעודה שעושה בשביל הנס היא סעודת מצוה, לעשות באותו היום משתה ושמחה
  !הרי היא סעודת מצוה', לזכר נפלאות ה

וראוי לערוך ביום התרחשות הנס מדי שנה . אלא יש לצבעו, אין להשאיר את הקיר המפויח בבית הכנסת: לסכום
  .)אחת שאלתי( ונפלאותיו' רון חסדי הסעודת מצוה לזיכ

  .] הפטרת בלק- 'מיכה ו[ "דסת חבהאוט פשת מושם עי א כךמ משרוד' ה המו"
ולשם כך רכש ספרי , מעשה באדם שחפץ היה להרבות בזכויות: הודי וסיפרא הגיע י"אל הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט

        !". ספרים לחלוקה חינם אין כסף: "על גבי חבילות הספרים כתב. הלכה רבים והניחם לחלוקה בחינם בבתי כנסיות
בית הכנסת שרובם של מתפללי , אלא.  ספרים14שכל אחת מכילה , האיש הניח שלוש חבילות, בבית הכנסת בו אני מתפלל

אך מיד כשהתחילו לקרוא את , המתפללים פתחו את הספר. ורמת הספר היתה מדי גבוהה עבורם, אינם בני תורה, שלנו
נותרו סגורות , שתי החבילות הנותרות. נגמרה רק החבילה הראשונה, בחלוף שבועיים. החזירוהו בחזרה לחבילה, תוכנו

ופשוט הניח כאן את החבילות (שאף אחד מהמתפללים אינו מכירו , רםהנה התו, חשבתי לעצמי. במשך השבועות הבאים
  ...ולכן החלטתי לעשות מעשה, וממילא הם יושלכו לגניזה, מן הסתם לא יחזור לכאן ליטול את הספרים הנותרים, )ונעלם

ודאי יעניין שאופי הספר בו, שם לומדים תלמידי חכמים מופלגים, לקחתי את הספרים לבית מדרש גדול בשכונה סמוכה
                     : ותחתיה הנחתי מודעה אחרת, "ספרים לחלוקה"הסרתי את מודעת ה, לפני כניסתי לבית המדרש. אותם

  "! שקלים50:  מחיר מיוחד לרגל ההוצאה-  - -הספר החדש שכולם ציפו לו "
                     , את כל הספרים' חטפו'ופשוט , הלומדים הקיפו אותי, עוד בטרם הספקתי להניח את החבילות על השולחן

 - חשבתי בליבי (!).  שקלים1,400כך שיצאתי מבית המדרש כשבידי ,  שקלים50כל רוכש שילם לי ...  ממש כמו לחמניות חמות
, )במקום שיונחו בגניזה( מחלק הספרים שבע רצון בכך שספריו הגיעו לידי הלומדים המופלגים -הנה עכשיו כולם מרוצים 

  ...י נהניתי מכל העסקוגם אנ, וגם רוכשי הספר שמחים בספר שרכשו
שמא יש בכך משום גניבת מחלק הספרים ,  אולי לא נהגתי כדין- החלו לצוץ אצלי נקיפות מצפון , שכעבור זמן מה, אלא

   ?כיצד עלי לנהוג, יורה נא לי רבינו... ?או גניבת הקונים, )שאיני יודע מי הוא(
 להם כלל בשעה שהספרים הונחו בבית הכנסת הראשון זמן רב כשאין :א"ר הגאון יצחק זילברשטיין שליט"מושיב ה

וגם לגבאים , ואינם מעוניינים בהם, כי המתפללים אינם יודעים להעריך את הספרים האלו, לכאורה נחשבו כהפקר, דורשים
, לא נחשב עושה סחורה בפרתו של חבירו, מי שמכר אותם, ולכן. וסופם להיות מושלכים לגניזה, אין מה לעשות עם הספרים

  . פקראלא עושה סחורה בדבר שזכה בו מן הה
היה עליו לקחת את הספרים לאותו בית מדרש , שרוצה לזכות במצוות' חכם לב'אם היה האיש אוהב חסד ו, ובכל זאת

חלוקת ספרים בחינם ) ב. שילמדו תורה בספרים שלו) א: שכן בעל הספרים רצה לזכות בשתי מצוות. ולחלקם ללא תמורה
' אבידה'נחשב כאילו השיב לבעלים את ה, ם דורשים ומחלקם בחינםהלוקח את הספרים למקום בו יש לה, וממילא. אין כסף
מכל מקום כשיקח אותם למקום בו תלמידי חכמים יטלו אותם בחינם וילמדו , למרות שהספרים נחשבו כהפקר(, שלהם
  ).ולאיש החסד תהיה בכך זכות גדולה, בוודאי שרצון הבעלים יתמלא, בהם
ויחלקם לתלמידי , ספרים טובים ומועילים,  שקלים שבידו1,400- בכך שירכוש ב-? כיצד, גם עכשיו בידו לעשות כן, אמנם

  . 'חכם לב'ובכך יזכה להיקרא , )לזכותו של אותו תורם(חכמים חינם אין כסף 
סף ספרים ויחלקם ללומדים אבל ראוי שירכוש בכ. מן הדין נראה שזכה האיש בכסף שקיבל בעד מכירת הספרים :לסיכום
  .)אחת שאלתי(. בחינם

  ,ל"ז פארי בת מונירה מרת נ"לע ,ל"זבת כורשיד ני חז 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" זיהו בן בתיהאלנ "לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל" זציפורה בת רחלנ "לע
 .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל" זיאנו בן מיסה'לוצנ "לע, ל" 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: למעוניינים בהפצת העלון
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       ליוןג                                                                                                                                                                                                  
           

            
                       

                            תשע''טבלק פרשת 
*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************  

  

י ָברּוְך הּוא   )כב, יב( ּכִ

 נגלהבו תבונן אם נ, שמעניין לאורך כל הפרשה, שזור חוט
לח . בלק מבקש לקלל את העם היהודי, ושוחכימהתובנה מ
מטרתו הנלוזה. בלעם ללהתגייס  להזמינו -לבלעם משלחת 

היה רוצה ללכת, אך 'פתאום' משתבשת התוכנית והוא 
נאלץ לסרב להזמנה. בלק לא מוותר, שולח שרים נכבדים 

 ,מלא כסף וזהביותר, מבטיח הון תועפות ומוכן לשלם בית 
מצליח לצאת לדרך, ושוב תוכניתו בלעם בסופו של דבר ו

משתבשת, אתונו מקרטעת, רגלו נתקעת, דו שיח מוזר 
משתבשת...  ו, התוכנית המקוריתלאתונופלאי בין בלעם 

ה להתחכם, בטוח בלעם עדיין לא מבין את המסר, ומנס
שבסופו של דבר מזימתו תצליח. גם בלק מתאחד עמו 
ויחדיו הם מגייסים כל כלי אפשרי: מנסים להתגבר על זכות 
אבות של עם ישראל, בודקים מקומות בהם אירעו צרות 

י עבר, הכל לעם ישראל, מכניסים עין הרע ומזכירים חטא
עם קלל את ל - המקורית  םתוכניתכדי להצליח ליישם את 

... אך ללא מנוצל , כל תכסיסישראל. כל תחבולה נעשית
הצלחה. בלק זועם על הכישלון הצורב, בלעם נאנח ומנסה 
להתנצל, וחושף שהוא לא יכול לעשות כלום, וכל הכלים 

ינם שווים מאומה, כי בורא עולם מנהל את א -שיפעיל 
  העולם. 

ום לתכנן, ליז, 'אנחנו יכולים לנסות, לעשות, להשתדל
בלעם לבלק, 'אבל ומר א - ולבצע תכסיסים' מהלכים, לנסות 

יקרה, רק התוכנית עליה בורא  - רוצה  'מה שהבסוף, רק 
  תצא אל הפועל!'  -עולם החליט 

זהו אחד המסרים החשובים העולים מפרשת השבוע, 
י אדם עושים ופותחים לנו את העיניים. מתברר, שבנ

רוקמים מהלכים בסתר ובגלוי, מתוך מטרה להגיע ת, תוכניו
ליעד מסויים ומבוקש. כשהמהלך לא מצליח, כשהתוכנית 

אנו  -נכשלת, כשקושי לא צפוי משבש את ההגעה ליעד 
עשויים להתאכזב, נוטים להישבר, עלולים להצטער... כמה 
שמחה ואושר נוסיף בחיינו, אם נתבונן ונשנן שבאמת בורא 

מזמן את וקבע יב מראש את התוכנית, חקק עולם כבר הכת
להשתדל  -נכון שנדרשנו לעשות את חלקנו  .מידת ההצלחה

חובת 'כמידת יכולתנו, אך כפי שביאר בהרחבה בספר 
עלינו ש 'חובה', השתדלות זו הינה )פ"גשער הביטחון ( 'הלבבות

נקבעה אלא בה, , אף שמידת הצלחתנו לא תלויה עשותהל
  מראש בידי בורא עולם.

במזל ים. קרוב לחצי יובל שנני היה זה בשנת תשנ"ג, לפ
ם, עם חתן טוב חגגה משפחת א. את שמחת אירוסי בת

. כמקובל, סיכמו ה"בבאר המתגורר "שמופלג בתורה ויר
ההורים ביניהם את העניינים הכספיים, ונקבע כי הורי 
הכלה, משפחת א., יטפלו ברכישת דירה לזוג הצעיר בבני 

החתונה, ומועד החתונה ייקבע רק אחרי ברק עוד קודם 
. כבר למחרת היום, התקשר אבי לבני הזוגרכישת הדירה 

הכלה למתווכים שונים בעיר, וביקש כי יציעו בפניו דירות. 
במשך תקופה ממושכת התרוצצו ההורים והכלה בין דירות 

לאתר את הדירה המתאימה. אלא שחודשים  שונות, בניסיון
מועד וודירה אין,  -רבים חולפים, כבר חצי שנה נקפה 

החתונה מתעכב, ומתעכב, ומתעכב... במשך אחד עשר 
נמשכה מלאכת החיפוש האינטנסיבית. קרובי  חודשים

משפחה גוייסו, מכרים עודכנו, מתווכים ניסו, ההורים 
סיקה להתפלל, עד שבסופו של דבר התרוצצו, והכלה לא הפ

נמצאה הדירה המבוקשת, העונה על כל הקריטריונים: 
סביבת מגורים טובה, לצד דירה נאה. אמנם הבנין ישן, אך 

 ]...במושגי הימים ההם[המחיר קצת יקר  .סבירגודל הדירה 
לחטוף את דולר, אך אפשר לעמוד בו. יש להזדרז  117,000

חלת הדירה לפני שיהיה מאוחר. עד שנמצאה הדירה המיו
  ואפשר להתקדם לחתונה, אי אפשר לאבד הזדמנות כזו... 

ח להם המוכר בחיוך מסתורי, ס - 'יש לי הרבה קופצים'''
'אני לא ממהר לחתום... הראשון שיהיה פה עם כל הכסף '

   הלחיץ. - 'זוכה בדירה!' -במזומן 

 שיבו ההורים מיד,ה -, 'אנחנו ממהרים להביא את הכסף'''
חודשים  11כבר אחר!  למישהו תמכור אל  'רק אנא'

כמה שעות,  תן לנו עד שמצאנו דירהמתעכבת החתונה! 
   'ונביא לך את כל הכסף!'

'אני לא מחכה לאיש, הראשון 'אך המוכר מיהר להשיב: 
   .'וכה בדירה!'ז -שמביא את כל הכסף 

ההורים יצאו מהדירה הנכספת, מרוצים אך לחוצים. מצד 
נמצאה הדירה, אפשר להתחיל להתכונן  סוף סוף -אחד 

יש לגייס סכום עתק תוך כמה שעות.  -לחתונה. מצד שני 
הם התחילו בבנק, משם לגמ"חים, וגם ביקשו הלוואות 

'תבינו, זו לא דירה על הכף, זו החתונה 'מקרובי משפחה. 
כולה! אתם יודעים כמה אנחנו מחכים לרגע הזה, לחתום 

ם ניסו, בשעות הקרובות היה כול 'חוזה ולהתקדם לחתונה!'
ביתם כמרקחה. כולם התרוצצו, משלוחנים התאמצו, שיקים 



  
בשעה תשע וחצי בערב נקשו  ..נפדו, תוכניות חיסכון נשברו.

ההורים בדלת הדירה כשמאה אלף דולר, שטרות ירוקים 
  במזומן, בידיהם... 

, קיבל אותם המוכר בחיוך רחב, כשעיניו נוצצות 'תיכנסו!'''
' 'הבאתם את כל הכסף?'ות המסודרים, 'לנוכח השטר

ר. השאר 'הבאנו מאה אלף דול', השיב המחותן, 'כמעט'''
לדבר על לב  הבטיח, מנסה - '!'נשלים בימים הקרובים

  המוכר שלא מיהר לסגור. 

כאן עוד מישהו, נראה  יש'ביקש מהם, ' - ''המתינו קמעא''
מר, ועבר לחדר הסמוך. אחרי רבע א - 'מה הוא מציע...'

מתוחה ולחוצה חזר אליהם כשבפיו הודעה קצרה  שעה
'מצטער, הוא הצליח יותר מכם, הביא את 'ומאכזבת מאוד: 

אמר  - 'תו!'יד הדולר האחרון, במזומן. סגרתי אכל הכסף, ע
קצרות, והחווה באצבעו על הדלת... לא היה טעם להתווכח, 
לא היה ענין לבקש. היה ברור כי כלתה ונחרצה הגזירה, 

  ...הסכום ולכן זכו בדירהוא אחרים הביאו את מלהרוכשים ה

בני הזוג א. ובתם הכלה יצאו מהדירה שבורים ומאוכזבים, 
וצנחו על הספסל הראשון ברחוב בחוסר אונים... גם 
הדמעות לא המתינו מלבוא, וכהרף עין פרצו מעיני הכלה 

כמה 'יכתה בצער, 'ב -' ''אוי, כמה חיכינו...'כנחל שוצף. 
מה התאמצנו, כמעט הגענו לדירה, כמעט הגענו נו, כרצ

עקה בכאב, ואביה לא מצא את ז -'לחתונה! איזו אכזבה!'
  המילים לחזק את נפשה השבורה...

שעה ארוכה של הפנמת הכאב חלפה, עד שהאב התאושש. 
אעלה ', אמר לבני משפחתו, '''בבנין הסמוך גר הרב טויסיג''

 'ע, אולי ימצא מילים בפיו לנחמנו!'אליו ואסיח את אשר איר
בתקוה, וכעבור כמה דקות נקש בדלת בית הגה"צ  הוסיף -

אשר סיפר לנו את הסיפור והעיד בפנינו על [ שליט"א אהרן טויסיגרבי 

. מיד כשנכנס ותיאר בארוכה את הפרטים, לא הצליח ]פרטיו
גם האב לכבוש את דמעותיו. ההמתנה הארוכה הציפה 

קשה לא נתנה לו מנוח, הדירה האבודה אותו, האכזבה ה
נראתה לו ככאב שאי אפשר להכיל. הרב טויסיג האזין 
בקשב רב, שמע את כל הפרטים, ונאנח בהשתתפות בצער. 

'מה שעברתם באמת 'רק אחרי כמה דקות, השיב ואמר: 
כואב ומאכזב, אך אספר לכם שיש ברשותי ספר קטן בשם 

ו ולהתעודד במצבים 'קונטרס הצוואה', ואני נהנה לעיין ב
   '.כאלה, הבה נעיין בו יחדיו...'

פרק א' בספר, בו מתאר חלו לעיין ביג והמחותן ההרב טויס
המחבר התמודדות של אדם שרצה רווח מסוים, משרה 
נחשקת או דירה מבוקשת, והתאכזב לגלות שמישהו אחר 
שם ידו על המציאה והצליח להשיגה, והותיר אותו מאוכזב 

.. הוא מעודד את הקורא לבל יתאכזב ויישבר, כי מאחור.
 -'אין אדם נוגע במה שמוכן לחברו, וכי מה שמוכן בשבילך 

בשמך יקראוך ובמקומך יושיבוך... וגם יכול שעל ידי מניעת 
הרב סיים כלשונו.  -הרווח מזה ירוויח ממקום אחר יותר...' 

'אנשים עשויים 'לקרוא והסביר למחותן בפנים מאירות: 

שוב: הרי הייתי יכול לחתום את העסקה הזו ולהרויח לח
איך פתאום מישהו זר נכנס לתמונה והצליח?  -ממנה יפה 

הרי הייתי כמעט סגור על הדירה המקסימה הזו, המיקום, 
איך זה שפתאום מישהו  -הכל התאים לי...  -הנוף, המחיר 

אך כמה טוב ומחזק לגלות, שהמחשבה  אחר לקח אותה?
הזו מוטעית מיסודה. הן לבורא עולם יש תוכנית סדורה 

הכל כבר קבע והכריע מי יצליח ועד כמה, הוא כבר מראש, 
בני האדם, עשויים  -רק אנו  קבוע, ברור ונחרץ, מלמעלה!

אילו מאמצינו יכריעו הו, כים משלטעות ולחשוב שאנחנו עוש
י, כי בורא עולם משחק דמיונרק את הכף... אבל באמת זהו 

, והחלק שלנו מתחיל ונגמר בלעשות כבר קבע את התוכנית
זהו סימן  -השתדלות במידת האפשר, ואם לא הצלחנו 

קובעת , והתוכנית האלוקית ו אחרתמובהק כי משמים סידר
   '.משהו אחר, טוב בהרבה!'

 .ם מחממי הלבהמחותן התרגש, והודה בחום על הדברי
תאמין כי הכל 'יים הרב טויסיג, 'ס - ''חזק והתחזק!'''

מלמעלה, עשית את שלך והקדוש ברוך הוא יש לו דרך 
   .'ך לדירה הנכונה!'משלו, והוא יוביל

ולמחרת  –שעות  24אפילו לא חלפו ר מפתיע, המשך הסיפו
בשעת ערב מאוחרת, התקשר אבי הכלה שוב לבית הרב 

לא תאמינו 'הוא אומר בסערת רגשות, ' ,''כבוד הרב'טויסיג. '
מה קרה! התברר כי מוכר הדירה לא היה אלא נוכל, 

של מכירה. הוא  שהשתלט על דירה לא לו, ועשה מצג שווא
לקח את הכסף ונמלט לחו"ל, אף שהבטיח כי יתייצב היום 
אצל עורך הדין להסדיר את החוזה. לא ייאמן, ברוך המקום 

רק היתה  אך זו  .''שהצילנו מידיו של נוכל רמאי זה!
יומיים אחר כך, שוב התקשר המחותן לביתו  ...ההתחלה

', אמר בשמחה גלויה 'מגיע לנו מזל טוב'של הרב טויסיג. '
'כי בדיוק היום 'יבורו, כשדמעות אושר קוטעות את שטף ד

התקשר אלי קבלן מוכר, והציע לי אחת משתי דירות 
אחרונות שנותרו בבנין שבנה. כבר חתמנו חוזה, על דירה 

יותר זול מהעיסקה ההיא! במחיר וגדולה מקודמתה, וחדשה 
  . ''....ה'הודו לדולר,  113,000 -ב

   ]רב אשר קובלסקיה- 'לקראת שבת מלכתא'[

ן ִלי ָבָלק ְמלֹא ֵביתֹו               ִאם ִיּתֶ
ֶסף ְוָזָהב   )כב, יח( ּכֶ

נו שנפשו רחבה ומחמד דלמ -מלא ביתו כסף וזהב 
  )רש"י(... ממון אחרים

הכל יודעים את דברי זצ"ל: ראובן קרלינשטיין הגה"צ רבי 
–דברים הללו ג' ): "כל מי שיש בידו יט ה,פ"המשנה באבות (

מתלמידיו של אברהם  - עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה
מתלמידיו של  –ה ורוח גבוהה ונפש רחבה אבינו, עין רע
  בלעם הרשע".



  
. בעברית ישנה מילה 'עין טובה'הבה נראה מה הכוונה 

רה. ברש"י במשנה פרגן לשני. זה הפשטות לכאול – 'מפרגן'
רו, וחביב ין לו קנאה על חבא –עין טובה 'כתוב מעט אחרת: 

  . 'עליו כבוד חברו ככבודו

בערל, אתה  "שמעת? שמעת?" אומר פלוני לאלמוני "יענק'ל
  בטח מכיר אותו, הוא התמנה לדיין בבית דין של..." 

"מה?!" הלה מתמלא חוסר פרגון, "למדתי אתו ב'כולל', היו 
אברכים טובים ממנו, והוא דיין?! הרי בשעתו לא היה שפיץ 

  ]. נו, עולם משונה". מתכוון שהוא עצמו היה יותר שפיץ...ו[

עין 'ו חבר! קשה לו לעכל... מה אכפת לך, תשמח עם אות
פך: "מה?! הוא נהיה דיין, אה, ברוך י. תאמר לה'טובה

השם, איזו שמחה! תראו איך מסתובבים העניינים בעולמנו, 
כמה הוא חשוב ונכבד, כי חז"ל אומרים אלף נכנסים למקרא 

זה שיצא  –ואחד יוצא להוראה, והנה בדיוק הוא, החבר שלי 
  להוראה, נפלא!" כך תדבר. 

פרים לך: "אתה שומע, זה החבר שלך דוגמה נוספת. מס
 ,"נהיה מחותן עם המשפחה המפורסמת, עם הגאון והצדיק

רים בעבודה שידוך כזה לא להאמין, אנו חב" במקום להגיד:
אומרת לפרגן, לשמוח  'עין הטובה'עשרים שנה והוא..." ה

  אני שמח, יופי, כמה טוב שעשה את השידוך הזה!". " –עמו 

. הוא 'בת לרעך כמוךואה'ממצות  ?'עין טובה'מהיכן נובעת ה
כמה הוא  –אוהב את השני. אם הבן שלו יתמנה לתפקיד 

  ישמח? תאהב את השני כמוך. ממש כמוך.

אספר לכם מעשה אמיתי שהיה, נזכרתי בו בזכות הצבור. 
פלוני, תלמיד אחת הישיבות מאז, סיפר לי את העובדה 

אשי הישיבה שהתרחשה לפני כחמישים שנה. אחד מר
לא מועטות היה נתקף  שלהם סבל מאסטמה, כך שפעמים

בעיצומו של שיעור, ה' ישמור, דרכי פעמים ל. ובקוצר נשימה
הנשימה נסתמו. באותו רגע הוא היה מפסיק כמובן לדבר, 

יר הטוב של ירושלים היה וויוצא למרפסת הפתוחה, ובא
תופס לעצמו נשימה במשך דקות ארוכות, לפעמים רבע 

ר לעצמו. התלמידים ידעו שבדרך כלל עד שעה, עד שחז
כרבע שעה, או לפחות עשר דקות, הוא לא ישוב לאמירת 
השיעור. היו לומדים לעצמם עד שהרב ישוב, מקווים 

ויהי היום, ובאמצע בסבלנות להתאוששותו ורפואתו. 
השיעור הוא לא יכול היה להמשיך, יצא אל המרפסת לחפש 

ה רגעים והוא שב אויר. והנה, לא חלפו יותר משלוש
לתלמודו. הם ממש לא הכירו כזה דבר, אך כמובן לא שאלו 
שאלות. לאחר השיעור, תלמידים מקורבים העזו והתעניינו: 

ך רגעים בודדים בלבד, וברו ...'מעשה נסים'"היום היה 
   "....השם הרב יכול להמשיך את השיעור

"אספר לכם מה התרחש באותם רגעים ספורים", אמר 
לא הצלחתי  –הרב. "יצאתי לשאוף אויר, היה לי קשה מאד 

י בבנין כמעט לנשום! אך כאשר עמדתי במרפסת ראית
ממול, שאברך פלוני שאתם מכירים אותו, בעל משפחה 

עם חדר  –ברוכת ילדים, והנה הוא בונה, יוצא החוצה 
וסוכה, חתיכה ראויה להתכבד. כל כך שמחתי בליבי: 'הוא 
בונה! הוא בונה, ברוך השם!' נכנס לי כל כך הרבה אויר, כזו 

   "....אותיי והכל עבר ליישאפתי אויר לר שמחה, רחב לי.

רבותי! ה' יעזור לעם ישראל. כמה דיני תורה  ,מעשה שהיה
מגיעים לבית דין, הדיין שואל את התובע: "ר' איד, מה 
מפריע לך, הרי חמש עשרה מטרים מפרידים בין המרפסת 
שהוא בונה עד הבית שלך, היכן האויר שאתה צריך, וכי יש 

מרחיקים את 'בנבלה כתוב: רק הלא לך צורך בחמישים מטרים? [

   "....], מה חסר לך?!'נבלה מהעיר חמישים אמהה

"לא, לא! כבוד הרב, הבניה מפריעה לי את הנוף, ממש  -
  מפריע! לא יכול!"... 

לא אדבר, חלילה, כאן בתוך בית הכנסת, רע על יהודים, 
  נדבר על גויים... נקווה שאצלנו לא קורה דיני תורה כאלו...

זצ"ל: סיפרו  שלמה וולבה"צ רבי שמעתי בשיחה מפי הגה
לו על ראש ישיבה פלוני שנכנס באמצע הלילה, אחרי חצות, 

בחורים ערים ולומדים.  וראה שהיכל הישיבה שלו מלא
מלאה, הפלא ופלא. מרוב ת עם שקידה חרבשעה מאו

שמחה, הוא יצא החוצה והתחיל לרקוד. אנשים שראו את 
הוא רואה איזו אהבת התורה!" " –הריקוד התבטאו 

שלומדים ופותח בריקוד נלהב של אהבת תורה. אמר הרב 
וולבה: יכול להיות שהוא הגיע לדרגה מרוממת באהבת 
תורה, אבל בריקוד הזה לא ראינו את הנקודה הזו. אם היה 
נכנס לישיבה של מישהו אחר, רואה שלומדים, ויוצא בריקוד 

 ו עדות אמת על אהבת התורה. אבל אם הואז –של שמחה 
זוהי, לכאורה,  –רוקד כאשר אצלו בישיבה יושבים ולומדים 

האישיים. אין ראיה שאכן אוהב  ווהישגישמחה על הצלחתו 
  הוא את התורה בכל לבו. 

יום שהתקיימה חנוכת הבית בישיבת אינני יכול לשכוח ב
הנחת  ג"כ מהיבאותו יום ממש התקיובבני ברק,  'בית הלל'

דו את הרב , כב'בית מאיר'אבן הפינה לבנין הישיבה 
מפוניבז' זצ"ל לנאום. הוא נעמד ליד מקום הנחת אבן הפינה 
וקרא בקול גדול: "תאמינו לי, כאשר אני רואה שנבנות 

אני שמח עוד  –ישיבות נוספות, כאשר אחרים בונים ישיבות 
יותר מאשר כשאני בונה לבד. ואם תשאלו מה פתאום 

מאידך  אבל ,יותר? אסביר לכם: בישיבה שלי יש לי שמחה
כאשר אחרים בונים,  אבל ..עול כבד של חובות. גם יש לי

השמחה שלי גדולה ובלי עול של החובות, כל כך שמח לי 
האמינו לי כי אני שמח יותר מבעת  –בלב... גלייבט מיר 

בנית הישיבה שלי!". זו דוגמא של 'עין טובה'! ואפשר 
  ]בן''יחי ראו[                          ..בז'.לרב מפוני –להאמין לו 

גרשון  כבר משחר טל ילדותו, שם מרן ראש הישיבה רבי
על עבודת המידות. כבר שליט"א דגש מיוחד  אדלשטיין

בהיותו רך בשנים ניכרו בו ניצני ההטבה ותכונות מיוחדות 
של רגישות לזולת, ולמרות שהיו בו מעלות גדולות מעל בני 
גילו לא התנשא ולא התפאר אפילו לא במשהו. הגיע לידינו 



  
מעט אפיזודות מלאות הוד ומפיקות נוגה, המשתלבות 

של חסיד אמיתי, האחת לחברתה, מגלמות צורה בוהקת 
): פרק יטונותנות המחשה חיה לדברי בעל ה'מסילת ישרים' (

כללו של דבר הרחמנות וההטבה צריך שתהיה תקועה בלב '
וח החסיד לעולם, ותהיה מגמתו תמיד לעשות קורת ר

  .  'לבריות ולא לגרום להם שום צער

בהזדמנות סיפר מרן שליט"א לאחדים מתלמידיו, כי בימי 
אחת  עםשיר 'סולו' בשמחות בר מצווה, עד שפילדותו נהג ל

כולם ו ,מתמקדת בותשומת הלב שם לב כי בעקבות כך 
מביטים בו תחת שיביטו בחתן הבר מצוה, מאז חדל לשיר 

דוגמא מזערית של רגש לזולת שהיתה בו כבר זו 'סולו'. 
  מימי הילדות ממש. 

עד לפני כעשרים וחמש שנה היה מרן שליט"א מגיע חזרה 
הביתה בשבת בבוקר בשעה מאד מאוחרת, הוא היה אומר 

התפילה.  לאשתו הצדקנית ע"ה כי הוא מתעכב מעט לאחר
אחד התלמידים ביקש פעם להתחקות אחריו, והעלה בידו 

ה את מרן את פשר האיחור. הוא הלך אחריו, והנה הוא רוא
ים, עולה כמה קומות, דופק אצל שליט"א נכנס לבניין מסו

אחת המשפחות, מתעכב דקה שתיים ויוצא. שוב עולה 
ך לבנין אחר, דופק בבית נוסף, מתעכב דקה מועטת ויוצא. כ

הולך מבנין לבנין ברחבי בני ברק.  בירור קצר הבהיר לו, כי 
מרן שליט"א מסתובב בבתי כמה וכמה אלמנות ושבורי לב, 
כדי לאחל להם 'גוט שבת'. כך במשך שנים הסתובב מבלי 

  שאיש ידע לאן הוא הולך ומה מעשיו, רחוק מעין רואים. 

בתקופה מסוימת התקיימה קבלת הקהל אצל מרן שליט"א 
דם שעת המנוחה בצהריים, אך לאחר תקופה הפסיק קו

בכך, ואמר לאחד מבני הבית כי הסיבה שביטל את קבלת 
הקהל היא מפני שאינו מצליח להירדם בצהריים, "כיצד 
אפשר להירדם כשאתה שומע על צרות ובעיות של 

  יהודים?!". 

בעת שנשמעה אזעקה בימי מלחמת המפרץ, ראה יהודי 
נס לבנין ברחוב ראב"ד, עומד בחדר יקר את מרן שליט"א נכ

הרגעה. היהודי נכנס אחריו, עלה המדרגות וממתין לצפירת 
קומה ודפק בדלת אחד השכנים, משפחת פרידמן, וביקש 
כסא עבור מרן שליט"א. הוא הביא את הכסא והציע למרן 
שליט"א לשבת, אך הוא סירב. שוב ביקש מהרב לשבת, 

. תמה היהודי: "מה ושוב מרן שליט"א סירב בתוקף לשבת
לא טוב בכסא הזה, שמא הרב חושש שיש בו שעטנז?!...". 
אולם תשובתו של מרן שליט"א היתה יותר ממפתיעה: 
"אתה לא רואה שיש לכסא שתי ידיות, איך אשב בשעה כזו 

  על כסא מלכות כשכלל ישראל נמצאים בעת צרה וצער...". 

רים בנפשם עד לפני שנים אחדות היו טיפוסים שונים מעורע
מידי יום ביומו למרן שליט"א, והרבו לשוחח עמו  מתקשרים

במשך זמן ארוך על דא ועל הא, ומרן שליט"א היה יושב 
לנות, בטוב לב ובמאור ומקשיב לדבריהם באריכות ובסב

שפעם ישב ולמד עם מרן  יולמידתאחד ממספר  כמו"כפנים. 

שליט"א בצוותא, ובמהלך הלימוד בא יהודי המוכר כמוכה 
, לביקור בבית מרן שליט"א, ובמשך חצי שעה או יותר סבל

ישב ופטפט עם מרן שליט"א, הוציא את זעמו ותסכולו על 
 דבר פלוני ועל בעיה אלמונית, והדבר הפריע מאוד למרן

בלם את פיו וגילה ענין בדברי אותו רכו שליט"א, אך הוא כד
פשר עלוב הנפש. "זה מצוות עשה של גמילות חסד שאי א

לעשותה על ידי אחרים, אין מי שיקשיב לו, לכן הוכרחתי 
  לעצור", הסביר מרן שליט"א לתלמיד מאוחר יותר. 

אחד מותיקי התלמידים מספר לנו, כי תחילת הקשר ההדוק 
שלו עם רבו החל בעת שפנה פעם למרן שליט"א ללמוד 
עימו חברותא בשבת, ומרן שליט"א באופן נדיר הסכים. 

הלימוד ביקש ממנו מרן שליט"א שיאמר לו את בתחילת 
זקוקים לעידוד כדי ישיבה שלדעתו ה-שמות הבחורים מבני

שאינני מכיר "אני מבקש ממך פשוט משום  שיוכל לעודדם.
היטב את הבחורים, אך אתה תוכל להיות לי לעזר בענין 
הזה". בסוף הלימוד אמר לו מרן שליט"א, כי הוא מבקש 
ממנו שבכל שבת יביא לו לפחות שני שמות של זקוקים 

  לעידוד, וכך נמשך הדבר שנתיים ימים. 

אותנו בהתפעלותו הגדולה מדרכיו של מרן התלמיד שיתף 
שליט"א; הרי לפעמים הבחורים בישיבה רואים את מרן 

", "מה ?שליט"א ניגש לבחור ושואלו בחום: "מה נשמע
", וזה נראה בעיניהם כבדרך אקראי. אך מאותה ?מחדשים

שיחה הבין כי לא בא בסוד קדושים, וכל מילה וכל צעד 
היא מערכת מופלאה  שעושה מרן שליט"א עם התלמידים,

של דאגה כנה להצלחת כל תלמיד ותלמיד, ומטרה קדושה 
  יש לה להחיות את נפשם. 

דניאל בענין זה מספר מקורבו של מרן שליט"א, הגאון רבי 
שליט"א, ראש ישיבת 'נחלת בנימין', כי מרן  יעקובוביץ

זצ"ל, כי  הגרא"מ שךשליט"א אמר לו פעם בשם מרן 
ה ור"מ הוא להיכנס לבית מדרש תפקידו של כל ראש ישיב

למי היום אני אעשה פה 'בבוקר עם פשיטות חדשה כזאת, 
, לחפש כל הזמן לעשות טוב לשוהים בה. לחיות ?'טוב

בתחושה כי ישיבה זו הזדמנות לעשות המון טוב, יש בה 
  הרבה אפשרויות לעשות טוב". 

באחד הימים שאל אותו אברך שאלה רגישה. באחד 
- ות ה'חינוך העצמאי' פוטרה מורה בגלל חוסרממוסד

התאמה. לאחר פיטוריה התבקשה רעייתו למלא את 
  מקומה. 

"חלילה!" נרתע מרן שליט"א, "דם יהודי עדיין מבעבע שם 
  בכיתה...". 

"אבל המורה פוטרה ללא כל קשר לרעייתי! היא פוטרה לפני 
  שהוצעה לה המשרה!..." טען האברך. 

מרן שליט"א. "מן הסתם גם נאלצו "זה אמנם נכון", השיב 
לפטר אותה... אבל אברך כמוך! נו, שמור על עדינות הנפש, 

  ]'אדיר במלוכה'[                            דם יהודי נשפך שם!". 

   parperet100@gmail.comלקבלת העלון במייל ניתן לשלוח בקשה ל:
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חַ  ְזּבֵ ּמִ ר ָוַאִיל ּבַ ָלק וִּבְלָעם ּפָ ַעל ּבָ  (כג,ב) ַויַּ

 
נהג לדרוש בירושלים בפני הציבור, ולדרשותיו היתה הרבי רבי שלום שבדרון זצ"ל, 

ראוי פעם נכנס בו הרהור מחשבה, שכדי שיהיה . השפעה גדולה על קהל השומעים
לדרוש ולהטיף ברבים צריך שהוא עצמו יהיה נקי דעת ובר לבב, שלא יתערבב 

שום נגיעה של כבוד וגאוה. ומי יודע, אולי חסר בנקיות , בדרשות שלו שום רגש זר
שלו, ב'ריינקייט', אולי חסר משהו ב"לשמה". הגיעו הדברים לידי כך שהוא חשב 

שני זו החלטה המצריכה שיקול דעת בדעתו להפסיק לגמרי את דרשותיו. אבל מצד 
 ?מה עושים. ואחריות

 
התגורר בירושלים. רבי שלום החליט  המשגיח רבי חצק'ל לווינשטיין זצ"לבאותה תקופה 

להיכנס אליו ולשטוח בפניו את העניין. אמר ועשה. שמע ר' חצק'ל את הדברים, הרהר 
 גונהגאוה היא מידה מ... בינו לבין עצמו ואמר לו: "אם חסר בנקיות, זו בעיה גדולה

רבי שלום יצא משם ברוח נכאה. הוא היה שבור ורצוץ. בעודו עושה את דרכו  !"... מאוד
מביתו של ר' חצק'ל עבר שם חסיד גור נכבד, ממכריו של רבי שלום. פנה אליו רבי 

שלום ושפך לפניו את לבו: "חשבתי שר' חצק'ל יעודד אותי, ולבסוף הוא עוד הגביר את 
אמר לו אותו חסיד: "הגמרא (סנהדרין קה ע"ב) אומרת ". ת המועקה שבלביתחוש

'לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה יבוא 
לשמה'. ושמעתי בשם אחד הגדולים שפירש כך: אמנם גם אם אתה עצמך עושה זאת 

רום לשני שיבוא דהיינו, שתג -מתוך שלא לשמה יבוא לשמה" "שלא לשמה, אבל אם 
 ".על כך אמרו "לעולם יעסוק אדם   -'לשמה'מזה לידי 

 
"גם אם אתה חושש על עצמך שאולי חסר לך ב'לשמה',  :פנה החסיד ואמר לרבי שלום

עליך לדעת: אם אפילו יהודי אחד יתחזק מדרשותיך ויתעורר על ידך לעבוד את ה' 
הוכחה מפורשת לדברים הללו !". די בכך כדי לחייב אותך את דרשותיך ברבים –לשמה 

ה ובמצוות אנו מוצאים בפרשתנו. שכן, אחת ההוכחות לכך ש"לעולם יעסוק אדם בתור
זכה  -אפילו שלא לשמה" היא מבלק: "שבשכר ארבעים ושתים קרבנות שהקריב בלק 

 ). ויצאה ממנו רות" (סנהדרין שם
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צא ולמד, בלק הרי הקריב מ"ב קרבנות ב'לא לשמה' הגרוע ביותר שאפשר להעלות על 

נעשית לצורך עבודת השם ולטהרת הנפש, אך הסיבה הדעת. בדרך כלל הקרבת קרבן 
שבלק הקריב את עשרות הקרבנות היתה הפוכה בתכלית: הוא רצה שזכות הקרבת 
 . הקרבנות תעמוד לו שיחולו הקללות על עם ישראל והם ייכרתו מעל פני האדמה

 
 : איזה ערך יש לקרבנות שכאלה?! הרי על קרבנות טובים מאלו אמר הקב"ה

ה לִּ " ולמרות זאת, המעשה הזה של הקרבת הקרבנות )! יא" (ישעיהו א,י ֹרב ִזְבֵחיֶכםָלּמָ
הוא זכה שיצא ממנו רות,  –ב'לא לשמה' הגרוע והשפל ביותר, עמד לו לבלק לזכות 
ָרֵאל ִעּמֹו ֹזְבִחים  -וממנה יצא שלמה המלך שהקריב קרבנות לשם שמים  ֶלְך ְוָכל ִיׂשְ "ְוַהּמֶ

 ). סבח, 'מלכים א( ה'"ֶזַבח ִלְפֵני 
 

בלק אמנם הקריב את קרבנותיו שלא לשמה, אבל כיון שסוף כל סוף המעשה שלו גרם 
כשלעצמו, ייזקף לו די היה בכך כדי שהמעשה שלו, החמור  -שאחרים יקריבו לשמה 

 (יחי ראובן)ת. לזכו
 
 

ֹאר יּוָאר ר ּתָ ָבֵרְך ְמֹבָרְך ַוֲאׁשֶ ר ּתְ י ֵאת ֲאׁשֶ י ָיַדְעּתִ  ,ו)(כב ּכִ
 :את מה שבלעם היה מצליח בקללותיו אפשר להביןהקדוש:  'אור החיים'שואל 

  .א. משום היותו רע עין
 . ב. שהיה יודע את הרגע שבו הקב"ה כועס והיה מקלל ברגע הזעם

 ? אבל כיצד יתכן להבין שברכותיו היו חלות
 

יהודי קיבל ערב אחד טלפון מאדם שהציע לו הצעה: 'אני יכול  לפני התשובה סיפור:
לגרום לכך שהמספרים אותם מילאת בכרטיס הלוטו יעלו בגורל, אבל בתמורה אני 

דורש עשרה אחוז מסכום הזכייה, אותם תטמין במקום סודי ובתנאי שלא תגלה זאת 
ע היה אדם אחר וכך בכל שבו. לאיש' היהודי חשב והסכים ואכן המספרים עלו בגורל

שקיבל את ההצעה ואכן היה זוכה. כל זה נמשך מספר פעמים עד שאדם אחד התלונן 
 במשטרה, נערכה חקירה והתברר שאותו אדם היה עובד במפעל הפיס... 

הוא פשוט היה מתקשר לאנשים רגע לאחר ביצוע ההגרלה, כאשר התוצאות טרם 
חו להשפיע על המספרים שיעלו פורסמו, והיה מציע להם את העסקה כאילו שיש בכו

 . בגורל
 

: 'ונראה כי לעולם ברכת בלעם כברכת חמור, אלא שהרשע היה הקדוש 'אור החיים'אומר 
היה עושה שמברכו וכשבא , באצטגנינות שפלוני יעלה לגדולהמערים, כשהיה רואה 

 ...הדבר ומתברך חושב שברכתו של בלעם גרמה, ולא כן הוא אלא שמזלו גרם
 )130('מתוק מדבש' גיליון 

 
 

ֲאָהִלים ָנַטע ַגּנֹת ֲעֵלי ָנָהר ּכַ יּו ּכְ ְנָחִלים ִנּטָ  ה' (כד,ו) ּכִ
לומר לך, מה נחלים מעלין את ? "למה נסמכו אהלים לנחלים): דרשו בגמרא (ברכות טז
( בתי מדרשות) מעלין את האדם מכף חובה לכף  -אף אהלים  ,האדם מטומאה לטהרה

שכמו שבטבילה במקווה אסור , לבחור האדמו"ר ה"פני מנחם" מגורהסביר פעם ".  זכות
שתהיה חציצה, ואסור שתהיה אף שערה אחת מחוץ למים, שכן המקוה מטהר רק 

 .ללא חציצה, להיות שקוע כולו בתורה: כאשר כולו מכוסה במים, כך צריך להיות בתורה
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ן ִצּפֹור ָלק ּבֶ ְרא ּבָ  (כב,ב) ַויַּ

  וחשבנו לומר בס"ד ע"פ הקדמה:? מפני מה זכה בלק שתיקרא פרשה על שמו בתורה
ְקַהל ): "ד'דברים כג',(התורה הקדושה ציוותה  יִרי לֹא  ה'לֹא ָיֹבא ַעּמֹוִני ּומֹוָאִבי ּבִ ם ּדֹור ֲעׂשִ ּגַ

ְקַהל  ִים "וזאת מדוע? ". ַעד עֹוָלם ה'ָיֹבא ָלֶהם ּבִ ֶחם ּוַבּמַ ּלֶ מּו ֶאְתֶכם ּבַ ר לֹא ִקּדְ ַבר ֲאׁשֶ ַעל ּדְ
ְצָרִים ֵצאְתֶכם ִמּמִ ֶרְך ּבְ ּדֶ  אבל הרי היו עוד עמים שלא קידמו אותנו? (שם כג ה). "ּבַ

התשובה היא: מואב הוא מזרע לוט, ולוט הרי ? ומדוע הם לא נאסרו מלהיכנס לעם ישראל 
ֵחת " (בראשית יט,כט): ו שנאמרנניצל מהפיכת סדום ועמורה בזכות אברהם אבי ׁשַ ַוְיִהי ּבְ

ח ֶאת לֹוט ִמּתֹוְך הַ  ּלַ ְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת ַאְבָרָהם ַוְיׁשַ ר ַויִּ ּכָ  "...ֲהֵפָכהֱאלִֹהים ֶאת ָעֵרי ַהּכִ
למואב הייתה צריכה להיות הכרת הטוב כלפי בני אברהם ומצד זה הוא היה צריך להיטיב 

עֹור'עמם, ולא רק שהוא לא עשה כן אלא  ן ּבְ ְלָעם ּבֶ ַכר ָעֶליָך ֶאת ּבִ ר ׂשָ תֹור ֲאַרם  ַוֲאׁשֶ ִמּפְ
ולכן אומרת התורה  יסוד היהדות כולה הוא 'הכרת הטוב' ' (דברים כג,ה)ַנֲהַרִים ְלַקְלֶלךָּ 

 . הקדושה למואב ועמון כיוון שאתם כפויי טובה לא תוכלו לבוא בקהל ה' לעולם
נלמד  בלק לא זכה שנקראה פרשה על שמו אלא להיפך, הוא נזכר לדיראון עולם כדי שאנו

 .ממנו להיות מכירי טובה הן לבשר ודם והן להשם יתברך
 

נוע הגיע למאהל בדואים שליד העיר ערד בדרום שליח רכוב על אופ: ובעניין זה סיפור נפלא
הילדים הביאו אותו לאחד מנכבדי המאהל שישב '? הארץ ושאל 'מי זה מוסטפה ג'לאל

 השליח הגיש לבדואי מעטפה, הוא פתח אותה וביקש. באחד האוהלים ועישן נרגילה
התברר שזו הזמנת כבוד לטקס הכתרת הרב החדש . לתרגם לו את הכתוב באיגרת שבתוכה

אביו של הרב החדש 'מה לי ולרב החדש של היהודים? שאל הבדואי ' גבעול'של היישוב 
ביקש להזמינך באופן אישי' ענה השליח 'הוא אמר שהוא ישמח מאוד אם תוכל לפנות 

י השבט בערב המיועד הסיע אחד מצעיר'. מזמנך ולבוא להשתתף בשמחת המינוי של בנו
הבדואי את מוסטפה ג'לאל ליישוב היהודי הסמוך 'גבעול' כבר מרחוק הם ראו את האורות 

קולות הזמר נשמעו למרחוק, מוסטפה תהה לרגע בינו , הצבעוניים ואת השלטים החגיגיים
לבין עצמו האם היה עליו לבוא לכאן? אך כאשר הם התקרבו למקום האירוע ניגש אליו 

שכבודו טרח  בהתרגשות 'ברוך הבא מר מוסטפה, לכבוד הוא לנו יהודי מבוגר ואמר לו
להגיע' מוסטפה והנהג המסיע נכנסו למסיבה והושבו בשולחן הכבוד כשלצדם יושבים 

השמחה נמשכה נישאו דברי תורה ובשלב מסוים הוזמן לשאת דברים . רבנים ואישי ציבור
 מים ואמר: הרב דוד כהן אביו של הרב החדש. הוא ניגש אל דוכן הנוא

 
 'אורחים יקרים, הרשו לי לשתף אתכם בסיפור אישי: 

לפני ארבעים שנה אושפזה אשתי בבית החולים, אני סעדתי אותה ביום ובלילה הייתי חוזר 
בשעת לילה מאוחרת יצאתי מבית החולים לתחנת האוטובוס,  .לטפל בילדיי שהיו בבית

תי הבחנתי באוטובוס האחרון שעוזב היה זה לילה גשום וסוער במיוחד, להפתעתי עם הגע
 את התחנה, עמדתי בתחנה רטוב ורועד מקור וניסיתי לעצור טרמפ... 

לפתע עצר לידי רכב והציע לי טרמפ, לאחר . לצערי מכוניות רבות עברו ואיש לא עצר לי
שבדקתי כי אין אתו עוד נוסעים נכנסתי וישבתי בכיסא האחורי והוא הסיע אותי 

 . ניסה לביתי, הודיתי לו ובירכתי אותו על החסד הגדול שעשה עמיבאדיבותו עד לכ
נכנסתי לבדוק בחדרים ואז הייתי , מיד עם כניסתי הביתה הרחתי ריח של משהו שרוף

בהלם... תנור החימום שהיה דלוק בחדר של הבן הקטן החל לבעור, האש אחזה בשמיכה 
הסמוכים ולא חשו בשריפה, בלי  והתקרבה למיטת התינוק הישן, יתר האחים ישנו בחדרים
קשה לחשוב ולדמיין מה היה . לחשוב יותר מידיי מילאתי דלי מים וכיביתי את הדליקה

 ...קורה אילו הייתי מגיע דקה אחת מאוחר יותר
 

 אורחים יקרים, התינוק שניצל מן השריפה באותו לילה גדל והתעלה בלימוד התורה... 
אני מלא תודה להשם יתברך שזיכה אותי ושלח לי . היישובוהערב הוא עומד להתמנות כרב 

  את אותו נהג שהסיע אותי באותו לילה קר הביתה חברים יקרים! 
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 זכות דברי התורה בעלון יעמדו:
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  , אילן בן מסעודה,יפה

 עזיזה.
 

בנימין בן סולי ז"ל, אביגיל בת מרים ז"ל, אהרון רפאל בן רבקה ז"ל,  לעילוי נשמת:
חביב בן סולי ז"ל, בתיה בת סולי ז"ל, גבריאל בן מורוור ז"ל, מיכאל בן מורוור ז"ל, 

"ל, יחזקאל בן יהודית ז"ל, דבורה בת טובה ז"ל, ישראל בן חנה רחמים בן מורוור ז
ארז בן חיה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי בן רפאל ז"ל, חנה בת  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 
נוארה ז"ל, ירושה בת רות תמרה ז"ל, ז'קלין לוי בת מסעודה ז"ל, יוסף בעדאש בן 

זהרה ואסתר ושמחה ומכלוף בר חנינה למשפחת בן שבת ז"ל, אברהם בן חנה  ז"ל, 
 וזבולון הכהן ז"ל, אסתר בת מרים ז"ל, רות בת יוכבד ז"ל.

 
 

 
אותו אדם נמצא כאן הערב הלא הוא מוסטפה ג'לאל. ברוך הבא מוסטפה, אני כל כך שמח 

בטובך להגיע, תדע לך שאיני שוכח את החסד שגמלת עמי ובזכות היותך שליח שהואלת 
תודה רבה מוסטפה ותודה . טוב זכית להציל את חיי בני שהערב הזה מוכתר כרב היישוב

 אלי'...רבה להשם יתברך ששלח אותך 
 

אחים יקרים! אנו נקראים יהודים כיוון שהתכונה היסודית שמאפיינת אותנו היא ההודיה 
הכרת הטוב הן לכל אדם שגמל עמנו טובה והן להשם יתברך שמחיה אותנו ובחר בנו ו

להיות לו לעם סגולה פרשת בלק שהיה כפוי טובה מלמדת אותנו עד כמה עלינו להיות 
  !ה' יזכנו אמן! שבת שלום ומבורך, מכירי טובה לחברנו ולאבינו שבשמים

 )130ש' גיליון (הרב ברוך בוקרה שליט"א, מתוך העלון 'מתוק מדב
 

ְלָעם ֶאל ַמְלַאְך  ֶרךְ  ה'ַויֹּאֶמר ּבִ ּדָ ב ִלְקָראִתי ּבַ ה ִנּצָ י ַאּתָ י ּכִ י לֹא ָיַדְעּתִ  (כב,לד) ָחָטאִתי ּכִ
? איך הגיב בלעם אחרי שהאתון דברה, ואחרי שראה את המלאך עומד וחרבו שלופה

י לֹא ָיַדְעתִּ " ב ָחָטאִתי ּכִ ה ִנּצָ י ַאּתָ פס יהיה פעם גנב שבשעה שלוש לפנות בוקר ט"... ִלְקָראִתיי ּכִ
כנס לדירה בחשכת הלילה. חלפה שם ניידת משטרה, ינורות הביוב, כדי להגיע ולהיעל צ

והוא נתפס. העמידוהו למשפט, השופט נותן לו תוכחה ומוסר [הם, הרי מושלמים, ויכולים 
 - ך"?: "האם אתה מתחרט על מעשילתת מוסר לאחרים...] בסיום דבריו שואל אותו השופט

כך נראה היה בלעם "... ודאי, אם הייתי יודע שחולפת שם ניידת, לא הייתי עושה את זה 
י"בשעה שהמלאך התגלה לפניו והוא אמר :  י לֹא ָיַדְעּתִ  (יחי ראובן) "...ָחָטאִתי ּכִ

 
לֹו ַויֹּאַמר א ְמׁשָ ָ ׂשּ  (כג,ז) ַויִּ

דברי ברכתו של בעלם ושבחו על ישראל בשם "משל", הלא הכל ויש להבין מדוע נקראים 
הם דברי אמת, ואילו "משל" נקרא דבר שאינו אמת והוא בא לסבר את האוזן, בכדי שמתוך 

ל (סנהדרין "מאמר חזעל פי , "לרבי נתן גשטטנר זצוקה"צ ומפרש הג?  המשל יובן הנמשל
יקש לומר שלא יהיו להם בתי קה): "מברכתו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבו, ב

ֹנֶתיָך ו -לא תשרה שכינה עליהם , ),ה(כד 'ַמה ּטֹבּו ֹאָהֶליָך ַיֲעֹקב – כנסיות ובתי מדרשות ּכְ ִמׁשְ
ָרֵאל נמצא שברכותיו הטובות לא היו אלא משל וסימן על כוונתו הרעה, והנמשל האמיתי  '.ִיׂשְ

א "ולכן נאמר בכל דברי ברכתו ושבחיו על ישראל  . הוא מה שהיה בלבו להרע לישראל ָ ׂשּ ַויִּ
לוֹ  כי דברי השבח מבחינתו לא היו אמיתיים כלל, אלא אכן רק בבחינת משל שמהם  ",ְמׁשָ

 לון 'שביל הפרדס')(מתוך הע. מובן הנמשל
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 מאוצרות הפרשה 

  פר"ש  חידה         
 ?היכן עשה ד' לאדם פעולה שרגילים לעשות לבהמות          

ויאמר אלקים אל בלעם לא תלך עמהם לא תאר את
 (כב, יב) העם כי ברוך הוא

אמר לו: אם כן אקללם –מובא ברש"י מהמדרש: "לא תלך עמהם 
במקומי. אמר לו: 'לא תאור את העם'. אמר לו: אם כן אברכם, אמר
לו: אינם צריכין לברכתך, 'כי ברוך הוא'. משל אומרים לצרעה: לא

 מדובשיך ולא מעוקצך". 
אחד האדמורי"ם זצ"ל הסביר, כי המשל והנמשל שווים במדויק.

איך מותר לאכול דבש דבורים, הרי היוצא –גמרא מסבירה שכן, ה
מהטמא טמא ודבורה זו שקץ היא? התשובה היא: כי הדבש אינו
מיוצר מגופה עצמה, אלא שהיא אוכלת פרחים, מעבדת אותם
בתוכה, והדבש רק נוצר אצלה, כמו בבית חרושת. מה שאין כן

א תקללהעוקץ, הוא באמת ממנה, מעצמותה. אומרים לבלעם: ל
ולא תברך, אבל יש הבדל בין הברכה לבין הקללה של בלעם:
הברכה אינה שלו, היא איננה נובעת מעצמותו, היא רק עוברת

זו –הקללה  –דרכו, כמו הדבש, וזהו "לא מדובשך", והעוקץ 
 (יחי ראובן)מהותו, ועל כן אומרים לו: "ולא מעוקצך". 

י כי אתהויאמר בלעם אל מלאך ה' חטאתי כי לא ידעת
 (כב, לד) נצב לקראתי בדרך

"לא ידעתי", ומצד שני הוא מודה –מצד אחד בלעם טוען להגנתו 
"חטאתי". אך הדבר קשה מיניה וביה, אם "לא ידעתי" –ומתוודה 

מדוע נחשב ש"חטאתי"? אומר השל"ה הקדוש: "חטאתי כי לא –
דהיינו, ה"כי לא ידעתי" זה גופא ה"חטאתי"! כיצד –ידעתי" 

בלעם מעז לומר "לא ידעתי"? הרי הוא עצמו מודה שמעולם
האתון לא עשתה לו בעיות. אם כן היה עליו לחשוב מה קורה כאן,
למה דוקא כעת היא מתעקשת. כנראה זה אות וסימן משמים, יד ה'

ולחשוב, מה יכולה להיות הסיבהבדבר. ואם כן היה עליו להמשיך 
דיף לעצום את עיניו כאילוהשמים עוצרים אותה. אך הוא הע שמן

אינו רואה מאומה. ונמצא שאי הידיעה זה גופא החטא שלו.
לפעמים באים על האדם ייסורים כאות וסימן מן השמים. הם
מאותתים לו: תעצור, תתבונן, תחשוב רגע! אינך רואה שזה יד ה'?

(ברכות ה.) יפשפש במעשיו" –"אם רואה אדם שיסורין באין עליו 

ת ידיו על עיניו, לתחוב אתדיף להניח את שתי כפואך האדם מע
בעותיו לתוך תנוכי אוזניו, ולומר: מצטער, אני לא רואהשתי אצ

 (שם)כלום, אני לא שומע כלום...  

 (כב, יח) אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב
הללו מתלמידיו של אברהם אבינו "כל מי שיש בידיו שלשה דברים

ידיו של בלעם הרשע, עין טובה רוחושלשה דברים אחרים מתלמ
נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברהם אבינו, עין רעה ורוח

(אבות פ"ב מכ"ג).גבוהה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע" 

שאל הגר"ש היימן זצוק"ל, וכי רק במידות אלו נבדלו תלמידיו של
בבורא מאמיניםאברהם אבינו מתלמידי בלעם הרשע? הלא אלו 

דהו, עובדי עבגמורים כופריםומקיימי תורתו, ואלו  עובדי ד'לם, עו
זרה! כלום זהו ההבדל, רק בשלושת המידות האלו? הלא רחוקים

מרחוק מזרח ממערב! וביאר הגר"ש זצוק"ל, כי יותרהמה זה מזה 
אברהם אבינו מה עמד לימיןמה שמבקשים חז"ל לבאר כאן הוא, 

ך להיות מאמינים בבורא עולם., להמשילעמוד על נפשםותלמידיו, 
, מה נתןתאוות ויצר הרע, של עבודה זרההלא מולם קיים עולם של 

להשאר בתמימותם, באמונתם ובעבודתם. על זה להם את הכח
, ולאמתוקנות, המה הסיבה. כי כשהמידות ות טובותדימהשיבו: 

" של המידות הרעות, נגלית האמת במלא עוזה.נגיעותקיימת ה"
שהמידות מקולקלות, הכל סתום ומלוכלך. כך שגםואילו כ

מאורעות של התגלות אלקית, ניסים ונפלאות, יד ד' גלויה ונראית,
אף על פי כן מידות רעות טחות את העיניים מראות, השכל
מתעוות, ורואים את "בלעם" כחזות הכל. לכן, היה מתלמידיו של

תקיים לעין, והאמונה תראה ותהאמת, או אז תראה אברהם אבינוו
 (מרן הגרמ"מ אזרחי שליט"א, סברי מרנן) כל.

 (כג, כד) הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא
"כשהן עומדים משנתם שחרית, הן מתגברין כלביא וכארי לחטוף

פסק (או"ח א,א)בהגהתו לסעיף הראשון בשו"ע  (רש"י). את המצות"
על הרמ"א: "ומיד שיעור משנתו יקום בזריזות לעבודת בוראו".

לאו דוקא, אלא -דבריו הוסיף והעיר ה'משנה ברורה': "בזריזות
ישהה מעט ולא יעמוד פתאום כי זה מזיק לגוף. טוב לומר תכף

ת בי נשמתי בחמלהמודה אני לפניך מלך חי וקים שהחזרבקומו: '
רבה אמונתך". על פי הדברים הללו באר הגאון רבי שמשון

לפנינו באופן נפלא: "הןהירשלר שליט"א מלונדון את הפסוק ש
מתוך שחסים הם על בריאותם, מדקדקים –עם כלביא יקום" 

[המכונים 'לביא' (תרגוםישראל לקום משנתם במתינות, כגורי אריות 
שטרם התחזקו בכחם, אולם לאחר מכן: "וכארייונתן יואל א ו)] 

 הם מתנשאים כאריה בגבורה ובזריזות לעבודת בוראם. –יתנשא" 
נינת, התרחשה בכנס נוירולוגים עולמי שנערך בשניםעובדה מע

האחרונות, כאשר אחד הנוכחים, נוירולוג בכיר בתפקידו, הציג
בפני המשתתפים תוצאות מחקר מקיף שערך. בדבריו טען כי לאחר
ההתעוררות מהשנה, הדם זקוק לשתים עשרה שניות כדי להגיע

גרוםמהרגלים למח, ועל כן קימה חפוזה מהמטה עלולה ל
להתעלפויות. לשמע הדברים ביקש נוירולוג אחר, יהודי שומר
מצוות, את רשות הדבור והפעים את הנוכחים כשאמר: "אצלנו

נה את תפילתיהיהודים יש מנהג עתיק לומק מיד עם הקימה מהש
'מודה אני' שבה אנו מודים לבורא העולם על שקמנו בריאים

אמירתה כראוי, לאטושלמים. בתפלה זו יש שתים עשרה מלים, ו
 (שה לבית, 'דברי מיכאל') ובכונה, אורכת כשתים עשרה שניות".

 (כד, ה) מה טבו אהליך יעקב משכנתיך ישראל
אמרו כי כל ברכותיו של בלעם חזרו לקללה, כפי(סנהדרין ק"ה:) בגמרא 

שהיתה כונתו מתחילה. מלבד ברכה זו העוסקת בבתי כנסיות ובתי
ים להפסק מישראל לעולם. מדוע נשארהמדרשות, שאין הם עתיד

דוקא ברכה זו מכל יתר הברכות? פרש האדמו"ר רבי יואל
מסאטמר: אם יש בידיהם של ישראל את ברכת "מה טבו אהליך
יעקב", ממילא הם מוגנים מכל הקללות, שהרי אמרו חכמינו

כי "בזמן שקולו של יעקב מצוי בבתי (ב"ר סה כ)זכרונם לברכה 
  ('דברי יואל' ויקרא, הובא ב'וכל מאמינים')  הידים ידי עשו".כנסיות אין 



 סיפור       
 "תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמהו"

 כיצד עודד מרן הגראי"ל שטיינמן את הקשיש?
... אבל הרשע הזה, בלעם, רוצה לחיות כגוי, ולמות כיהודי; דבר זה החפץ חיים היה אומר שמי שרוצה למות כיהודי, צריך גם לחיות כיהודי

אחד ההבדלים הגדולים בין צורת החיים של גוי לזו של יהודי, מתבטאת בימי הזקנה, והאמת שההבדל החד הזה בא הוא בלתי אפשרי!

כאשר הם מגיעים לתקופה זו של ימי הזקנה, אי לידי ביטוי לא רק בין גוי ליהודי, אלא גם בין יהודי של בית המדרש, לזה שאינו כזה. 

שאת, וחייו נעשים יותר  ראפשר שלא לראות את ההבדל בין מי שגדל בין כתלי בית המדרש, הממשיך גם בימי זקנותו להגות בתורה בית

מעשה -תובב באפסתוכן, לבין מי שהעביר את חייו לריק, ועסק בדברים של הבל, שכאשר הוא מגיע לימים אלה, הוא מס-ויותר מלאי

 וסופר את האוטובוסים בקרנות הרחוב, והופך לנטל על כל בני משפחתו, ירחם השם. 

אל מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל נכנס יהודי חרדי שהגיע לגיל זקנה וביכה על מר גורלו שהוא כבר אינו שולט כל כך 

שם, סיפר הקשיש לראש הישיבה, ובמשך כל השנים תמכתי כלכלית בילדיי אמצעים ברוך ה-בעצמו ונזקק לעזרת ילדיו. 'אני אדם בעל

שלמדו בכוללים, ועקב תמיכתי היתה להם אפשרות להמשיך וללמוד, ואילו עכשיו התהפך הגלגל והם צריכים לתמוך בי ולסייע לי 

התורה מישרת לאדם את -שהשקפת לתפקד, והדבר גורם לי למרירות קשה'. בואו ונשמע מה השיב לו ראש הישיבה, ונראה עד כמה

החיים. 'אתה אומר שכאשר היית בריא עזרת לילדיך, ואילו עכשיו אינך מסייע להם. ואני טוען שהמצב הוא הפוך! דווקא כשאתה במצב 

 –ך? אמר מרן הגראי"ל לקשיש. והסביר את דבריו: כשהתהלכת על רגליך כאחד האדם, במה תמכת בילדי –כזה, הינך עוזר להם יותר'! 

בכסף. בוודאי שזו מצוה גדולה, אבל האם הכסף היה שלך? הרי הממון והפרנסה בידי שמים הם, ואתה רק העברת את הכסף מרשותך 

לרשותם. אבל כיום, כשהינך זקוק לעזרת בניך, והם כילדים טובים ומחונכים באים לסייע בידך, הרי אתה תומך בהם עוד יותר, בכך שהינך 

גדולה שהינך -גדולה של כיבוד אב! ומדוע תיחשב בעיניך כמי שהפסקת לתמוך בילדים?! אדרבה, זו העזרה הכימזכה אותם במצוה ה

 (ברכי נפשי)    מגיש להם בחייהם!             איזו השקפה זכה וטהורה!

 

 הילדה לקחה בטעות מהקופה, מי סופג את הנזק, הלוקח או המוכר           
גדולה, והנחתי את המוצרים בקופה. הקופאית העבירה את המוצרים, גמרה לערוך את החשבון ושילמתי לה על  ערכתי קניות בחנות שאלה:

הקניה. כשהתחלתי לארוז את המוצרים ראיתי שחסרים לי הרבה מוצרים שכבר שלמתי עליהם, בדקנו יחד במצלמות האבטחה מה קרה, והתברר 
הקופאית כבר העבירה את המוצרים שלי, ובטעות חשבה שזה המוצרים שלה, ולכן לקחה  ,רוזשהילדה שהיתה בתור לפני, כשעדיין לא גמרה לא

אותם בטעות הביתה. כעת התחיל ויכוח האם החנות צריכה להביא לי מוצרים אחרים, תמורת המוצרים שנלקחו ממני, כלומר את המוצרים של 
כשמכניסים מוצרים לעגלה גם  :טענת הקונההשמא את המוצרים של החנות.  מי הילדה לקחה האם את המוצרים שלי, כי אני כבר זכיתי בהם, או

הקונה וגם בעל החנות לא רוצים שהוא יזכה במוצרים, כי הקונה רוצה עדיין את האפשרות להחליף את המוצרים, ובעל החנות אינו מעונין 
לא זכיתי במוצרים, ולאחר התשלום, עדיין לא הגבהתי ולא  שהקונה יזכה במוצרים עד שישלם. ואם כן כל עוד שלא שלמתי על המוצרים, עדיין

: אני לא יודע, אבל כל אדם צריך להיות אחראי על המוצרים טענת המוכרמשכתי את המוצרים, ואם כן המוצרים לא נגנבו ממני, אלא מהמוכר. 
שות הפרדה בין המוצרים שלך, לבין המוצרים של שלו, ההקופאית אינה יכולה גם להעביר את המוצרים, וגם לדאוג שלא יקחו, היית צריך לע

אף שהלוקח לא קנה, מכל מקום מתחייב על המוצרים כשומר שכר,  :תשובההילדה, ואם כן היא לקחה את זה ממך, ולא מאתנו. הצדק עם מי? 
וקח מוצר בחנות, ומכניסו לעגלה : למרות שמשיכה קונה, מ"מ הלמקורות ונימוקיםוכיון שנגנב ממנו, הרי שומר שכר חייב בגניבה ואבידה. 

עדיין לא קנה, כי גם המוכר וגם הלוקח אינם רוצים שיקנה עד שישלם, המוכר אינו רוצה שיקנה, כדי שלא יבוא לזכות בחפץ ויאמר שזה שלו, 
נות מוצר אחר שיוכל ולאחר מכן יצטרך לרדוף אחריו עד שישלם. וגם הלוקח אינו רוצה לקנות, שאם ירצה להחליף מוצר באמצע, וירצה לק

הלוקח פירות תלושין לאוכלן נקבעו למעשר  (מעשר פ"ה ה"א)להחליפו, כי עדיין לא זכה בזה. וכעין זה נאמר במסכת ב"ב פ"ח. ונפסק ברמב"ם 
ים, והיה מדבריהם, ומאימתי יקבעו, משיתן את הדמים [כי מעות קונות מה"ת, וכיון שכן נתחייב במעשר] אע"פ שלא משך, הרי שלא נתן דמ

בורר ומניח בורר ומניח אפילו כל היום כולו ואע"פ שגמר בלבו ליקח לא נתחייב לעשר, ואם היה ירא שמים משגמר בלבו מעשר ואח"כ יחזיר 
למוכר אם רצה להחזיר. ואם כן בעניננו כל זמן שלא שילם עדיין לא קנה את המוצר, ואם כן גם לאחר ששילם, לכאורה עדיין לא זכה במוצר, 

לא הועילה כדי לקנותו, וכעת כאשר משלם כסף, אינו קונה, עד שימשוך על מנת לקנותו. ובפרט שמסתבר שהילדה כיון שהמשיכה הראשונה 
לקחה את המוצרים לאחר שהעביר את המוצרים עוד לפני ששילם, ואם כן עדיין לא זכה במוצר, ולכאורה הילדה לקחת את המוצרים מהחנות. 

וא"כ חייב לשמור מגניבה (חו"מ סי' קפ"ו), זכה במוצר, מ"מ מתחייב על המוצרים כדין שומר שכר כמבואר בשו"ע  אמנם נראה שאף שלא
ואבידה, ועליו מוטל לדאוג לעשות הפרדה בין המוצרים שלו, לבין המוצרים הקודמים, וכיון שלא שמר כראוי, חייב לשלם מדין שומר שכר 

 שיב שברגע ששילם קנה את זה מדין סיטומתא.והגאון רבי יצחק בירך דסקל שליט"א ה .שטיין, ווי העמודים)(הגר"י זילבר  שחייב בגניבה ואבידה.
 

וסלמי. ידוע ש: חיים מהחיים היהודי, ג'ון הנוצרי ואחמד על ספסל בגינה יושבים זה לצד זה שלושה אנשים:                       
אומר את האמת. ניגש אליהם אדם כבד ראייה, שידע את  תמיד דובר אמת, אחמד תמיד משקר וגו'ן לפעמים משקר ולפעמים

פשרות לזהות את הלאום שלהם. הוא פנה אל היושב משמאל ושאל הפרטים הנ"ל אך התקשה להבחין בפניהם, כך שלא הייתה לו א
: תו: "מי יושב באמצע?" ענה לו השמאלי: "חיים היהודי". השאלה הבאה הופנתה אל היושב באמצע: "מה שמך"? ענה לו האמצעיאו

"ג'ון הנוצרי". השאלה האחרונה כוונה אל השלישי שבחבורה, היושב מימין: "מי יושב באמצע?" ענה לו הימני: "אחמד המוסלמי". 
  כריז כבד הראייה, "עתה יודע אני מיהו כל אחד מכם". התדעו גם אתם?"תודה רבה לכם", ה

    דוברוביצר נ״ייהודה שם הזוכה:      .מים לא יכולים לשקשק כשהבקבוק מלא :תשובה לחידה השבועית. הר ההר :פר"שתשובה לחידה 
 . לתושבי פ"ת בלבד3. כתובת מלאה. 2. בתשובות על שתי החידות 1תזכורת: הכניסה להגרלה מותנה                            
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(הגר"י  שחייב בגניבה ואבידה.
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ה  י ָאָרה ּנָא ְלָכה ְוַעּתָ י ַהזֶּה ָהָעם ֶאת ּלִ י הוּא ָעצוּם ּכִ ּנִ  היכן עד וראה בא .ִמּמֶ
 - עושה הוא מה, טוב אינו שמצבו יהודי.העולם אומות של רשעותם מגיעה
 של דרכם כן לא. שיושיעו להשי״ת ומתפלל ברכתו ומבקש לצדיק הוא הולך
 מבלעם ביקש לא, מישראל ציפוור בן בלק פחד כאשר. העולם אומות

 היכן עד ראה.ישראל את שיקלל ביקש אלא, וכדומה ינזק שלא שיברכהו
 )חיים חפץ.(לזולתו קללה אלא לעצמו ברכה ביקש שלא, רשעותו מגעת

 

ב ְתַיּצֵ ֶרךְ ' ה ַמְלַאךְ  ַויִּ ּדֶ ָטן ּבַ " סופר ם"חת" בעל, סופר משה רבי. לוֹ  ְלׂשָ
 מי נגד בתקיפות נלחם זה ועם, הרחום ובליבו הנוח במזגו ידוע היה, ל"זצ

 שאלוהו אחת פעם. מהם להיבדל והורה, בדת־ישראל שינויים לחולל שניסו
 הבריות ואהבת הנוח אופיו עם מתיישבת הנחרצת מלחמתו כיצד מקורביו

 בדרך' ה מלאך ויתייצב: "נאמר בלק בפרשת": "סופר ם"חת"ה השיב. שלו
 ה"הקב שלח מדוע ולכאורה". היה רחמים של מלאך: מפרש י"ורש", לו לשטן

" שטן"ל רחמים של מלאך התהפך וכיצד, דווקא רחמים של מלאך לבלעם
 הראוי הוא ישראל על וחמלה רחמים בליבו שיש מי דווקא אלא? "לבלעם
עם־ יסודות את לקעקע המנסים, ודור דור שבכל" בלעמים"ה כנגד לעמוד
 במי פשרות ללא להילחם לו גורמת לעם־ישראל האהבה דווקא. ישראל

 ".היהודי העם של קיומו את שמסכנים
 

י ָבעֹות ֶאְרֶאּנוּ ֻצִרים ֵמֹראשׁ  ּכִ ּכֹן ְלָבָדד ָעם ֶהן ֲאׁשוֶּרּנוּ וִּמּגְ ב לֹא וַּבּגֹוִים ִיׁשְ ָ : ִיְתַחׁשּ
. הגדולה העיר אל בדרך הצועד לאדם במשל זה פסוק ביאר מדובנא המגיד

 הוא יכול הרי, גבעה ולא הר לא העיר ובין בינו מפסיק ואין ישרה הדרך אם
, גבעה או הר מפסיק אם כן לא. ממנו רחוקה היא אם אף העיר את לראות

 עדיין היא כאילו לו ונדמה לראותה יכול אינו קרובה העיר אם אפילו הרי
 אבות זכות לישראל יש מדוע מסביר הרשע בלעם: הנמשל. מאוד ממנו רחוקה

 שאין משום וזאת.אחריהם בניהם ובין האבות בין דורות הרבה עברו שכבר אף
 נתערב לא עתה ועד מאז כי. מפסיק דבר שום הבנים ודור האבות דור בין

 ומגבעות אראנו צורים מראש כי" שנאמר מה וזה.אחר גוי זרע שום בישראל
 או הר של הפסקה כל ללא במישור ההולך לאדם דומה ישראל עם" אשורנו

 לאורך" יתחשב לא ובגויים ישכון לבדד עם הן" מעלתם מפני? ומדוע, גבעה-
 .אבותם זכות להם עומדת כך ומשום, בגויים נתערבו לא השנים כל

 

א ָ ׂשּ לוֹ  ַויִּ ְלָעם ְנֻאם ַויֹּאַמר ְמׁשָ נוֹ  ּבִ ֶבר וְּנֻאם ְבֹער ּבְ ֻתם ַהּגֶ : רש״י פירש:.ָהָעִין ׁשְ
 תרגם אונקלוס בתרגום כי לתמוה ויש.לחוץ ומוצאת נקורה עינו - העין שתם 

 רש״י פירש כיצד כן ואם טוב ראה שבלעם כלומר, חזי דשפיר גברא: להיפך
 כן אם אלא לנבואה זוכה אדם אין באמת, ברם?נקורה היתה בלעם של שעינו
 כל שעשו וכפי ה׳ לעבודת שלו והאברים החושים כל את ומטהר מקדש

 כל את טימא הוא שכן, מזה הגמור הניגוד היה הרי בלעם אבל, הנביאים
 שלא כדי נבואה עליו להשרות השמים מן רצו כאשר כן על. ואיבריו חושיו
 לא למען מעיניו באחת יתברך 'ה סימאהו העולם לאומות פה פתחון יהיה
 סתומה היתה זו ועין יוןכשמ, איפוא יוצא.זו בעין הפחות לכל לחטוא יוכל
 )טוב שם הבעל בשם יצחק קהלת( בה לראות מיטיב היה

 
ָלק ָהַלְך ְלַדְרּכֹו: תמיהה גדולה על כל אחד  ב ִלְמֹקמֹו ְוַגם ּבָ ׁשָ ֶלְך ַויָּ ְלָעם ַויֵּ ָקם ּבִ ַויָּ
מרשעים אלו. הכיצד יתכן שאחר כל מה שראו מהנהגתו הנפלאה של הקב״ה, 

ואחר ומהשגחתו על ישראל, אחר הנס שראה בלעם בפתיחת פי האתון, 
שראה הוא, ובלק עמו, איך שכל קללותיו הפכו לברכה, שב כל אחד למקומו 
ולדרכו, וכל המראות הגדולות הללו לא השפיעו עליהם כהוא זה.נמצא אתה 

וקא נסים ונפלאות הן המשפיעות על האדם לשנות ולמד מכאן, שלאו ד
אדם. השקפתו, ואף לא ביד מאורעות גדולים וכבירים, לשנות מהלך חייו של 

ההיפך הוא הנכון, כי דוקא הליכות החיים עצמם, בפרטים הקטנים והגדולים 
של היום־יום, בכוחם להשפיע ולהרשים נפשו של אדם, יותר מהמופתים 

(פנינים משולחן גבוה בשם רבי אליהו מישקובסקי זצ"ל)הגדולים ביותר. 

 שנים ׳לפני: יעקב באר ישיבת של המשגיח ל"זצ וולבה שלמה רבי סיפר
 על להתייעץ ובאתי, בישיבה בחור עם מאוד קשה בבעייה ניתקלתי רבות
 יחזקאל רבי. זצ״ל לוונשטיין יחזקאל רבי, 'פוניבז ישיבת של המשגיח עם כך

, הדלת מפתן על כבר בהיותי. החדר את לצאת ופניתי, שהשיב מה לי השיב
: יחזקאל ר׳ אותי שואל ואז, חזרתי.שנית אליו להתקרב יחזקאל רבי לי קורא
 לרגע המום היה וולבה שלמה רבי —? לעולם בורא שיש יודע אתה, תגיד
 לא, יחזקאל רבי של בדבריו להתעמק שניסה לאחר וגם, השאלה מעצם
, "לעולם בורא שיש יודע אני, כן". בחיוב השיב אבל.מתכוון הוא למה הבין
 בורא שיש יודע אתה באמת האם"; מרפה אינו יחזקאל רבי אבל.אמר

 ואז.בחיוב ומשיב, רבה ביגיעה מוחו את שוב מאמץ שלמה רבי —?  "לעולם
 את ותספר לך אז, בכך בטוח אתה אם": ואמר זצ״ל יחזקאל רבי אליו פנה
 רבי סיפר, שבועיים במשך.יסף ולא אמר..."יעקב בבאר הישיבה לבני זה

 עד, לי לומר יחזקאל רבי התכוון מה בליבי והרהרתי הלכתי, וולבה שלמה
 שאדם, כזו מציאות שקיימת תפסתי. הדברים נסבו מה אל הבנתי סוףשסוף
 מקיים שהוא דהיינו, לעולם בורא שיש יודע ואינו, המצוות כל את מקיים
 עליו שציווה למי קשר כל לו אין אבל, לעשות צריך שהוא מה את בפועל
 רבי סיים, לעשות עליי ציווה יחזקאל שרבי מה וזה... הדברים את לקיים
 לסייע, לעולם בורא שיש לבחורים" לגלות"ו, לישיבה לחזור. וולבה שלמה
 מרגיש, שכזו הרגשה מתוך שחי מי רק כי, אמיתית בהרגשה זאת לחוש להם
 כל וממילא, עושה שהוא צעד בכל עולם של הריבונו אל "מחובר" עצמו
 שצועד למי, ברחוב סתם־כך שצועד מי דומה אינו כי.אחרת ניראה שלו צעד
 )לשבח עלינו.(המלך של ארמונו בתוך

 

 מובא, הלב ממעמקי תפילה בוקעת הייאוש מתוך דווקא כיצד נפלא מעשה
 - גארדיה אהרן ר"ד היהודי הרופא'). לתורה פרפראות' בשם(' לארץ המאיר' בספר
 פרוסיה מלך הגדול פרידריך של האישי ורופאו באשכנז הרופאים מגדולי

 ממעזריטש המגיד של מופלג וכחסיד מובהק תשובה כבעל בזמנו נודע -
 אצל לבוא שימהר נפחד בקול וקראה יהודיה נערה לביתו נכנסה פעם.ע"זי

 היציאה לקראת ארוכות בהכנות גארדיה ר"ד החל. אנוש חולה שהינו אביה
 הבריש כך אחר. היטב אותה וניער מיוחדת חליפה הארון מן הוציא. לדרך

 שהרופא הנערה הבחינה כאשר...נעליו את צחצח... כובעו את במתינות
: בוכים בקול וקראה וייאוש צער מרוב ידיה פכרה, לדרך לצאת משתהה

!" לאבי לבדך אתה הושיעה - לבוא נחפז אינו הרופא אם! עולם שלריבונו"
 הוטב שכבר לביתך לכי: "ואמר הבוכיה הנערה לעבר גארדיה ר"ד פנה

 מפנה חל שאמנם ומצאה אביה לבית מיהרה הנערה".לאביך השם בעזרת
 נשאל לימים. הקשה ממחלתו כליל הבריא מה זמן ולאחר, במצבו לטובה

!) נפש פיקוח זה והלוא? (בוקר באותו לבוא השתהה מדוע גארדיה ר"ד
 אכן מצבו כי, לאביה להועיל יכל לא וכה כה בין הוא הטבע שבדרך השיב
 לחולה להושיע שיכול שהיחיד שהבין כך מחמת ודווקא. ייאוש לאחר היה
 לקרוא לנערה לגרום כדי" הצגה" יזם לפיכך בעצמו" רפואות בורא"ה הוא

 .ממרום לישועה דווי ערש על השוכב יזכה ובכך והנפש הלב ממעמקי להשם
 

 נבצר, כסף לאסוף לחו״ל שנה כל לנסוע רגיל שהיה הישיבות מראשי אחד
? השנה כסף ישיג מנין: פניו את כיסתה ודאגה, לצאת אחת שנהממנו

 נענה, זצ״ל סולובייצ׳יק זאב יצחק רבי -מבריסק הרב לפני לבו כששפך
 הרב נענה. כסף בפועל יהיה מהיכן אבל, השיב, אמת. ביטחון״ ״צריך: מיד

 השיב.דואג״ ואינני - לאברכים חודש מדי לשלם צריך אני ״גם: מבריסק
 לרב כמו הביטחון מידת אותה לי היתה אילו, ניחא: הישיבה ראש אותו

 אתה צריך: אתר על מבריסק הרב השיבו. מודאג הייתי לא ודאי, מבריסק
 תוכל כן וע״י, בה שייך שהינך וכפי מידתך כפי בטחון מידת לך שתהיה
 חיזוק הוא הבטחון מידת על השכר שהרי, יותר גבוהה בטחון לדרגת להגיע
 תזכה אזי - ד׳״ אל ״קוה - לבטוח תתחיל רק ואם, הבטחון הרגשת של נוסף

 )חסידיך ארחות( .׳״ד אל וקוה לבך ל״יאמץ

בלקבלק     
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על  בתו של יןאירוס בסעודת אמר, מלאפוש זצ״ל םטייטלבאו דוד משה רבי

 בלבי אומר מרתיגכמעט ו: המציאות הכואבתאת כדי להמחיש  דרך החידוד
. ,תלמיד חכם לבחור בתי את להשיא רציתי לאו הארץ לעם בתי את להשיא
 היהי לא שלי החתן כי בטוחה שאהי כדי אצלי בקהילה שהיו המחלוקות בשל
 שנוכחתי וןמכי אבל. בעלי מחלוקת םולא יפגע מאות בישראל רב פעם אף

 בתי את אשיא אפילו, כלומר, לי תעמוד לא זו עצה גם, אנו בימינו כי, לדעת
 אמרתי אז, בישראל רבל יתמנה שלא זאת בכל בטוח אינני, גמור הארץ םלע

 תלמיד החתן השיהי אזי, בכל מצב יוכל להיות רבש הדבר כן אם, בלבי
 )עולמו של אבא( ־״...חכם

 
 

 חוליום  שלאור"  יוצרבברכת " ..."בית ,אלף"על סדר  לומר שתקנו מה טעם
 להודיערוך ומבורך...)בל אדון על כל המעשים, -א( שבת ושל ...) עהד דולגרוך ב ל-א(

 לא אם" שנאמר התורה בעבור אלא ותולדותיהם וארץ שמים נתקיימו לא כי
 מאותיות יוצאת להוכ והתורה, "שמתי לא וארץ שמים קותוח ולילה יומם בריתי

 ).אבודרהם( "בך" ונשמחה נגילה הכתוב שאמר וזהו, אותיות ב"כ ..."בית,אלף "
  
 

הוא אחד ממכשיריו הכבירים  -כח הדמיון מתעתע ומפליא זה שבתוך האדם 
של ה"יצר", והרבה ביארו בזה גדולי המוסר מבית מדרשה של היהדות, 
התובעת מן האדם להבחין בין חיים מציאותיים לבין חיי דמיון. והדברים 

נו כאן בנושא זה רק בדרך רפרוף, בכדי להמחיש את ארוכים ועמוקים. נגע
מהות חוסר סיפוקו של האדם ומקור אי שלוות נפשו, אשר היא כיום בעיה 
בוערת, המציתה תבערות רבות בחיינו. והגדיר זאת רבינו סעדיה גאון במלים 
דלהלן: "כל הנפשות אשר ידעתים אינן נחות בעולם הזה ולא בוטחות, אף אם 

דול שבמלכיות ואל עליונה שבמעלותם. ואין זה בטבעה, כי אם הגיעו אל הג
בעבור ידיעתה כי יש מדור אחר יותר נכבד מכל טובות העולם והיא נכספת 

 )אמונות ודעות, מאמר ט(לו ועיניה צופיות אליו, ולולא זאת היתה נחה ושוקטה" 

מכאן אי השקט הנפשי וחוסר המנוחה. כל זה נובע מרגשי השתוקקות 
עלות נפשית, אשר פורצת החוצה בכל מיני צורות ובשום פנים אין להת

להחניקה. הנפש הישראלית צופה לעולם מלא אור, אשר משם לוקחה ושם 
בית חייה הטבעי.במצב זה על כל אחד להאזין ל"בת קול" היוצאת בכל יום 
ויום מהר חורב ומכרזת ואומרת: "אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, שכל 

. במצב זה בוקעת ועולה בחלל )אבות פ"ו(נו עוסק בתורה נקרא נזוף", מי שאי
עולמנו קריאת ד' בפי הנביא: "הוי כל צמא לכו למים! למה תשקלו כסף בלא 
לחם ויגיעכם בלא לשבעה, שמעו שמוע אלי ותתענג בדשן נפשכם!"אחים 

ל חי: הבה נלמד ונעסוק בתורה! נקבע עתים -אהובים זרע קודש, בני ק
מודה, ניגע ונעמול בה, נלמד תורה ממש, כמאמרה, בטהרתה ובשלימותה, ללי

 )רבי צבי מרקוביץ זצ"ל-נתיבות האמונהב( כפי שניתנה לנו מורשה מפי הגבורה
 
 

 ,פסולים לנטילת ידים לסעודה ,הדין הוא ,מים שעשו בהם מלאכה שאלה:
ואף על פי ,בהם כלים שאדם יעשה מלאכה במים על ידי שידיח יתכן  ךאי

 ? כשרים לנטילת ידיםכן המים יהיו 
כיון שאינם צריכים הדחה אף  אם הכלים היו מודחים או חדשים תשובה:

 )כרם שלמה(        )(אור"ח סי ק"ס. שמדיח אותם אין זה נקרא מלאכה

ט ְוַאֲהַבת ֶחֶסד  ּפָ י ִאם ֲעׂשֹות ִמׁשְ ָך ּכִ יד ְלָך ָאָדם ַמה ּטֹוב וָּמה ה' ּדֹוֵרׁש ִמּמְ ִהּגִ
ש רבי משה בוים ז״ל שהפליג בזקנה הרה״ח הישי: יךָ קֱאלְֹוַהְצֵנַע ֶלֶכת ִעם 

למעלה ממאה שנים, מותיקי נאמני בית ווארקי ואמשינוב, זכה לארח 
 "החפץ חייםרבי ישראל מראדין בעל "בימי אברכותו הצעירים את מרן 

זצ״ל בצל קורתו במשך כמה ימים, בעת שעדיין לא יצא שמו וטיבו של 
בעולם, בימים בהם נדד ברחבי הערים ועיירות למכור את  "חפץ חיים"ה

ונים. וכה תיאר ברגש רבי משה בוים ז״ל את פרטי אותו ספריו הראש
ביקור לאחר יותר משמונים שנה, כשהכל עומד חי אל מול עיניו: בעת 
שהייתי שוכן בבית חותני הנגיד בעיר ראדום, והייתי סמוך על שולחנו 
כאחד האברכים, ביקשתי וקיבלתי מאת חותני רשות להכניס תחת קורות 

פו אל שולחנו. והנה יום אחד איקלע לבית ביתנו אורח נכבד, ולצר
החסידים של האברכים יהודי בלבוש פשוט ודל, כשהוא נושא עימו כמה 
חבילות של ספרים. הושטתי לו את ידי ל״שלום עליכם״, וכהרף עין 
תפסתי שזה לא סתם מוכר ספרים נודד או ״מגיד מישרים״ שאלתי את 

מעיירה ראדין  האורח, מהיכן יהודי בא? והוא השיב בצנעה:
אני...ומששאלתי אם יש לו איזה בקשה ממני, השיב, שיש לו בקשה 
קטנה כעת,שירשו לו להשאיר את חבילות הספרים בבית החסידים... 
ואז הצצתי עוד הפעם בדמות דיוקנו והסברתי לו, שמקום זה אינו שמור 
 ואינו בטוח, ואם הוא יסכים אני מוכן להציע לו להיות אורחי בביתנו,
ושם. אתן לו מקום נוח להשאיר את חבילות הספרים, כאוות 
נפשו.הסכים אותו היהודי ובא לבית חותני, שהיה בית גדול כמנהג 

סירב, בהסבירו שהוא נוהג לאכול רק  -הנגידים.כשהגשתי לפניו לאכול 
פת קיבר עם קפה שחור... נתתי לו את מבוקשו, והוא התארח מספר 

היום היה מסובב בבתי הכנסת בעיר למכור ימים בביתנו, כשבמשך כל 
את הספרים שהביא עמו. כשהתקרב יום השבת ונזדרזנו עם ההכנות 
לשבת קודש, שאלתיו מה בדבר סעודות השבת? והוא ביקשני שאומר 
לו, למי אני מוסר את העופות לשחיטה. לאחר שיברר על אודות השוחט 

אוד מחרדתו הבטיחני לסעוד אצלנו בשבת קודש. אני התפעלתי מ
וקפדנותו לשמור על כל מצוה ומצוה בכל דקדוקיה.בליל שבת קודש לא 
היה קץ להתפעלותי: הקצינו לו חדר מיוחד, שלא הודלק בו אור. תיכף 
אחר הסעודה נכנס וסגר אחריו את הדלת, אם כי השעה היתה עוד 
מוקדמת. האורח סובב בחדרו הלוך ושוב, ולאחר זמן קצר שמעתי קול 

דרו. הטיתי אזני אחר הדלת ושמעתי, משנן פרקי משניות על חלש מח
פה בניגון מתרונן.הוצאתי מארון הספרים שלי משניות ועד מה גדלה 
השתוממותי מבקיאותו ודייקנותו המופלאה. מה ששינן על פה היו אל 
משניות ״קנים״, והוא חזר על כל משנה ומשנה בעל פה ושינן לעצמו 

אל השערה ולא החטיא אף שינוי קל, כי  עם כל המפרשים, והוא קלע
הצצתי כל הזמן לתוך המשניות, ונוכחתי בזה.לאחר שנים, משנודע שמו 
ושמעו של ה״חפץ חיים״ הקדוש בעולם, התברר לי בעליל, שיהודי זה, 
שהתארח אז בביתנו ומכר גם לנו את הספר ״שמירת הלשון״ ו״חפץ 

ר בכבודו ובעצמו! ותדיר חיים״, שנדפסו בעילום שם  היה זה בעל המחב
כשאני נזכר באותם ימי עבר רחוקים, אני מתמלא גיל וחדוה על שזיכני 
הקדוש ברוך הוא לארח בתוך ביתי תלמיד חכם וצדיק כה מפורסם כבעל 
  ה״חפץ חיים״, שכל יהדות התורה היתה חרדה למוצא פיו...

 (״זכרונותיו של איש פשיסחה)
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 """" 
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 (מבחר הפנינים))  ..אחרי כל קטטה חרטהה 
 האמת לא ביישנית ולא פחדנית (שו״ת חוט המשולש)

  ))רמב"ם באגרת תימןן.((כן מכזב בקולמוסוו  ,,שמכזב בלשונוו  כמוו,,המכזב  



 פורי המגידמס
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 רתק בעיבוד חדשני]" [סיפור היסטורי מקדיש על החי ""
 עומק הניסיון""-'יפרק 

בעת גירוש ספרד לפולין, הוא נולד כבן יחיד לתה רדית שגפר למשפחה סלאן נצסא יצחק :מעט מורחב תקציר
ם כסף וכשהתגורר בלובלין היה סוחר סוסים וצבר ס אביו ר' שלמה ,להוריו לאחר שנים רבות של צער גידול בנים

ר' שלמה לקח על עצמו את כל עול  ,מאדממשפחה עניה באה ס שפרנ רויזי טויבעיצחק להוא השיא את  גדול,
להם בן בכור שנקרא בשם שנה מנישואיהם נולד לאחר  "לולה מרינסקה" בנה להם טירה מיוחדת בכפרוהכלכלה 

 .הסדאגתו לפרנתת יצחק ישב ולמד כל העת בלי ל, ה'שימעל
מרקים גרמניים, הוא דוחף ליון ימ 3ום כסירושה כבירה בלו ה טרדם שם מצפלצאת לאמסך לפתע נדרש מאת אביו א

בשל לצאת יכול אה את עצמו הוא לא רבקושי זכה לראות את ילדו, צעיר לימים והיותו את יצחק לצאת לדרך על אף 
 ,גיעלאחר זמן קצר החלו כל הצרות להכלתו שמאד לא רצתה, יצחק יצא לדרך אך ולכן הפציר בו ובגילו המבוגר 

משה , מצילו ץ מהחלוןפכשק ם גדוליםיסי, הוא ניצל בנבותול התעודות החשתחילה פרצה שריפה שכילתה את כ
  .את הירושה מכל וכל ע"י צירוף תובעים לירושה והצמדת עו"ד נוכל מרושעלו מאד כדי לרוקן  "אגדוטויער "

 קיסבפר נכבש ע"י גנרל צברוהככי לא היה ידוע לו שלאחר שהפסיד את כל ממונו הוא חוזר בכוחות עצמו לכפרו אלא 
דבר שמעולם לא היה  ה בשעה כה מאוחרתחופת בנו מהמקום כשהגיע לביתו לא שם לב שהדלתשגירש את אשתו ו

אצלו, הוא ממהר לחדר הילדים ומוציא את הילדון הישן ומחבקו תוך כדי הוא נתפס ע"י שומרי הבית הגנרל רוצה 
, לאלתרדן אותו למיתה צבאי שמשפט בית מים הובא לפני להמיתו בו במקום בלי משפט, רק לאחר שידולים עצו

 המשפט האכזרי. לדחות אתומנסה מנסה לפרוט על רגשות השופטים  קיצח
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 ם בקצרה.  השופט הראשי רמז ליצחק לומר את דבריו, אך ביקש ממנו לומר אות
שקלו שוב את דינכם, כי במעשה אכזרי זה אותו אתם רוצים לעשות, הנכם  מבקש מכם, "שופטים נכבדים ביותר, אני

קנים ששכלו שבעה ילדים בחייהם, אני הילד השמיני שנולד להם ות, יש לי הורים זממיטים מוות אכזרי על חמישה נפש
 3שימעל'ה והוא כבן קטן ששמו  אלי אשה צעירה ששמה רויזי טויבי וילד לאחר שנים רבות של צער ויגון, כמו כן קשורים

י לשמוע את להמיתני בל ,נפש ימכת מוות עבורם, האם יכולים אתם להיות שוו תהיהשנים, חייהם קשורים בחיי ומיתתי 
  !רסתי?ג

 משתוקקיםאם לא הייתם האם אין לכם הורים אשה וילדים? חשבו נא מה הייתם עושים אם הייתם עומדים במקומי, ה
ש מול טענה יו שווי נפהלא ישהשופטים מולכם  ,קשה ביותר דין גזר עליכםיעומדים במקומי ועומד להה והייתם מידב

בטרם  ,משפחה בדירה זו עד לא מכבר תגוררהאת שר הצבא, האם לא הנא לו שא. בקשתיושוב על אני חוזר שוב  כזו?
ים לכם דבר זה מתאים לגרסא שאמרתי לכם. האם דברי נרא ,3כבן  ה וילד קטןשם אשה צעירהאם לא ראה  ?לכפרהגיע 

  ר?קלוטים מהאוי
שומרים בר צבא שביתו מוקף וא לחטוף בנו של שתכם, האם נראה לכם דבר נורמאלי שאדם בלתי חמוש יבאעוד אשאל 

חיילים חמושים לגבור על ארבעה  ותיהיה זה בלתי מציאוגיבור חייל הייתי חמוש אם גם חמושים ולא יבוא חמוש כהוגן? 
ולא עשיתי את  חפת עליסכנה מרכאילו אין הילד שעה ארוכה  וחבקתי אתך זה עמדתי יא ,מלבד זאת .מכף רגל ועד ראש

 נבנציונאלי?! וטף ילדים קריח את הילד תחת כנפי כסותי ולברוח מהמקום כחוהפשוט ביותר, להב עשההמ
, הרי יש לכם את הכוח להעניק דברי בנכונות יראת צדקת דברי. אף אם קשה לכם להכאנא מכם, התבוננו בדברי ותראו 

רק  ,כל ימי חייהצבא  לשר 'עבד נרצע'ות להיתמורת זאת ני , מוכן אם הללושמענו כדברילא אחת חינם,  נתמתאת חיי ב
 כגמולכם הטוב". על כך ומשמים יגמלו לכם ,תשאול תחתיה חמש נפשותורידו ל לא ךה, כהעניקו לי את חיי במתנ

השופטים אפילו להודות ה מוכרחים היו זב לא היה סנגור מוצלח ממנו, בלב כל הנוכחים, המילים של יצחק חדרו היטב
ובעיני יצחק שכבר ראה את בלטינית  הם התלחשו ביניהם דקות ארוכות ,ליאם הקשוח התרכך להפ, מבע פניההאכזרים

 י נצח. יו אלו רגעולם האמת המו קרוב לעעצ
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 בוצריך לכת היה כי ,נראה היה שהמשימה לא הייתה קלה בשבילו ,לבלר בית המשפט התיישב לכתוב מגילה חדשה
 ,השביע את רצונםהנוסח עד ש ,סוח זה או אחרשהתנגדו לניופטים את הנוסח לש פעמים ולהראותולמחוק מספר 

 פולנית צחה.החדש ב א את הנוסחהוא הקרי ,שנעמד ממקום ישיבתולראש השופטים נמסרה שהמגילה נכתבה  לאחר
להכחיש את מהימן לא בא איש  עד עתה ,נותולם שיוכל לשובעאין כוח משפטו של היהודי יצחק סאלאן שריר וקיים, "

הנאשם  ברוח מן הבית, גרסתפני בית הדין כי ראו את הנאשם חוטף את הילד ממיטתו ומנסה לשנשבעו ברי העדים דב
על צוות  כבר עתהנותר הדין בעינו, יש ביכולתנו לצוות  ם. הלכךרים מכובדינוצשהם דברי עדים אינה קבילה לסתור 

 .נוספות ללא כל שהיותבצע את הפסק צאה להורג לוהה
 שמו של המוטבליצחק סאלאן, אבל לא כלפי איגנטיוש מאתיוס ששמו הנאשם כלפי  רקט הזה תקף פשהמאלא... ש
בעצם  "בריה חדשה" יותוה בשל ,כל תוקףט פשלמאין זה  אחרזיית "המים הקדושים" לנצרות הקתולית על ידי ה החדש

תקווה עושר  בההרויר עתיד מזה ומד בפנימרגע זה עו .נמחק לחלוטין ונולד מחדש וכל עבר הואת צריוהנכניסתו לברית 
 וכבוד"

המום מכל ולעיני יצחק סאלאן שהיה נגול  ניימיהפתח העל ש שהיה פרוילון הכבד ולאחר הדרשה החדשה ניתן האות והו
ששימשה כעין ""מזבח"" מפואר עם במה גדולה  טןק "בית תיפלה"לה נג ,התרחשות המשונה שכלל לא היה ערוך אליהה

לה ובידו כלי טבילה. ברגע זה התג כמטבילשל כמרים בשל תפקידו טוי בגדים מיוחדים היה עשדו עמד הכן כומר לי ,והדור
 שעיםפיתוי והסתה להמרה על הדת, אותם רפשוט של ילו לא עמלו לטשטשו. היה כאן תרגיל כל השקר הגדול שאפ

הולכים  ]ת העיןלמראי ילואפ[ שמוע את גרסתולו לחרוץ דינו של בחור צעיר למיתה אכזרית בלי לנסות הרישמ יםררוא
פול יאת עצמם כי הנידון למוות י ם, נראה שהם הכינובלי לתת לו אפילו לשקול את שני הצדדי להמיר את דתו בכוחעתה 

כבוד והצלחה עושר בטיחים לו מ ,מאדכבדים פינים ות עםלרגלי השופטים ויתחנן על חייו, הם נתנו לו צ'אנס לחיים 
מילים חסרי פשר ושחר ניתן ת כמה טיפות מים ומלמול בהתז .הפשע הגדול שעשה יקתאחר מח בלתי רגילהחומרית 

כי מי שטובל לנצרות הרי הוא כתינוק  ,ה במעשי פשעיומלאהכרה מתוך עשה אדם הפשעים הגדולים שלמחוק את 
 בפניו. מדעושנולד וכל העולם 

אלא נתנו לו למעלה מעשר  ,קו אותו לפינההם לא דח ,הדברים לעכל את משמעות "חסד"ליצחק את ה טים נתנוופהש
 . הבזק) יוריתווה לגמשכמעט ו( שקול את הדברים מחדשדקות ל
ר ין עולם עובב , הוא קיבל חינוך טהור שיודע להבחיןת נפשעד מסיר יו עליה חונךה לעמוד על דת חיצחק מוכן היאבל י

 המיר חלילה וחס את דתו.בלי שיוצרך ל ,ת חייושיחונו אים וביקש ט. הוא פנה אל השופאמתהו לעולם הנצחקרי שו
בקשה אחת ים, אתם חפצבטובתי אין לי כל ספק כי  ,הנכםמלאי טוב ורבי חסד הרי ים מאד, "אנא מכם שופטים נכבד

על  םערך מתנתכבה את אמונתי, אל תמעיטו חת עבורבלי לק ם,י מכשתכפי שביק ,אנא העניקו לי את חיי במתנה ,בפי
כי היה כאן  מביניםזה פוגם את כל ערך המעשה הנעלה והמרומם, הלא ישרי לב אתם ואף אתם כי פה, שה החלידי מע
, ותמידות תרומיבעלי ישרי דרך ו נכםלחיים, אם כן ה תופטי ממלהמיר את מש כן החלטתםעל  ,מעוקלו מעוותמשפט 

 כל עיקר. אינה ראויה ,חיים לתהצב דוברמ אםאפילו ים המרת דת תמורת חופן ממתקם טענתי שלכך עליכם להסכים עה
 פנימית. איזה ערך יש לדת אם אתם כופים אותה על אדם שאינו בא אליה מתוך הכרה 

 עליה ק בחבלי אהבה לדתותו גם בלי להסכים לטיב הבגד? האם ניתן לנתק אדם שמרחליפן להשנית "בגד"האם דת היא 
גאה בדתו ולא מנסה לשנותה בעד כל הון ערך הנעלה של עמו ויר בתר והכבר עשיר ביושגדל על ע מימיום היוולדו,  חונך

רק בגלל שמנסים  ,בכל נימי לבי האהבה שיוקדת בי לדתי אליה קשור אניתוכלו לכבות את אש  לא .אינו קל דעת דעלמא
  !אתם להפחידני

ום חונכתם מי עליהחי יד את אמונתכם האם תוכלו להשליך מאחרי גווכם במ ,ים את עצמכםופטים יקרש שאלו נא
איזה כבוד  תכם:א אנישואל  ודעעליכם? שחופף  "צל הגרדום"עמוק מפחד אפילו אם יהיה זה בשל הגיעכם אל הדעת? 
ם רוזנים כאשר מלכי ,ד' קצוות תבל כלרשת את כנפי חסותה על מאות מיליוני מאמינים בושפלית יהיה לכנסיה הקתו

חיים בשל  זכותונבזה שבעיניכם אין לו  איש נקלהלה ן ומה יוסיף תיי, מה ארץ משתייכים אליה ושועי םנסיכיוכסים ד
יה לכנסיה שלכם אם התתועלת מה  ?מורים שביצע כנגד בנו של שר צבא המלךהחשד הכבד למעשים קרימינאליים ח

רט בפמהמאמינים שלכם ם לצרפני כחלק בושה תאחז בכחושבני שרק  !א מרצונו הטוב?שלאדם כזה יצטרף אליה ו
 "החופשי?! ישה כנגד רצונענכשהדבר הזה 
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ביהדותו, לא נתקררה דעתו עד שפנה הוא גאה מה לראשונה חש עד כ ,מץוה ואיצחק חש שדבריו מפיחים בו עצמו חוזק
ב אתה, ל ובעל מזג טוה בך כי לב חומדימעיושר למעני, הכרת פניך ץ היה נא כומר נכבד מלי": הכומר המטביל ואמראל 

 אתה למעני".אנא השתדל 
ל כך טוב להמליץ טוב יצחק סאלאן נפלו לאוזניים קשובות, נראה היה כי אכן רוצה הוא בחיי יצחק שיודע כ ינראה שדבר

א היו הם ל" אנושצלם "כל נידונים למות מאבדים האה איך היו בעד עצמו, שנים לא מועטות עמד בכאלו מעמדים ור
יצחק  לעומתם .המתקרבפחד המוות צער וב יחים את ראשם בקיר מרובקולי קולות או מטמדברים כלל רק צורחים 

  .מאבד את תבונתו, הוא גם יודע לטעון ולבקש על נפשו בצורה מכובדתהוא אינו  ,גאה כאדם אצילימול המוות עומד 
יסה תחת זו ולהכנ אומללהה נשמ "לגאול"כבוד גדול לעצמו חדש, הוא ראה  "נוצרי"אותו לחשוק בו כ התובנה זו הביא

ניסה לתאר הוא  ,לחסות תחת כנפי השכינה" כאיגנטיוש מאתיוס"הוא ניגש אל יצחק האמור מעתה  """השכינה"כנפי 
אשר מוענק  "גן עדן"את הבפניו א תיאר וה ,מעניקה "אושר מדומה" לכל מאמיניהשבפניו את חשיבות האמונה הקתולית 

 לעומת הדת ה,עבור דהו אפילו מעשה כלולעשות  התאמץל בלי, עליון של הדתינם לכל מי שרק מאמין בערך הח
ד את הוא חיד ,גם אם יעמול בתורה ובמצוות כל חייו "גיהינום"להוא דרכה להגיע  ניתןהמקסימום ש ,בעניתוהתהיהודית 

ערך האמיתי של מתוך אמונה ב חייו טשטש את דעתו של מאמין שחי כלשי, במילים אלו סבר הפלוס לעומת המינוס
 דות.היה

הכומר הוא הביע התנגדות נחרצת לכל דבריו, כשראה  ,המחופות בדבש עסיסי הארס יצחק לא הבה להקשיב אל מילות
 ,בלטינית כדי שיצחק לא יבין את שפתוכי דבריו נופלות על אוזניים ערלות לחלוטין, ניגש אל ראש השופטים ולחש לו 

 בצעלא ימהרו לם כי כומר מנסה לשדל את השופטים הכועסין הדברים קלט כי ההבין את תוכות שלא ברם יצחק למר
 לטובת הדת שלהם רח"ל.אלא ינסו לתת לו את היכולת להכריע  וותמהאת משפט 
כשלבו מפרפר בקרבו מרוב פחד. בכך הסגיר  ,השופטיםכשהפנה עיניים צופיות מלאות בתחנונים אל חמורות יצחק שגה 

ן שחרפו נפשם למות בלי כל קדושי עליו אותםמהם קורצו  םמיוחדיה החומריםמד, הוא אינו בנוי מאם כי חפץ הוא חיי
 הדברים ויצאו כנגדו במלחמת ערמה.שיקולים. השופטים קלטו היטב את 

אי  ,סתומה ארשת פניהם הייתה, ת כדי שיצחק לא יבין את דבריהםהם נעמדו בעגולה והסתודדו ביניהם בדברים לטיני
נעמד שוב ראש השופטים  ,יצחק לנצחם שדמו בעיני לטובה היא או לרעה. לאחר רגעיאם  כוונתם על עמודה לאפשר הי

 .נראה שלמד לאלתר דברים (גם זה קורה לפעמים) ,לא קרא מתוך הכתבהפעם 
שכבר  יפכ ורות.יח זמן טועה אתה חמוולהרו עתעאם חושב אתה שתוכל לת :נהורהאח ישמע בפעם יצחק סאלאן"

 ךאם כ ,ךתוכסהם ראו אותך עוטף את הילד מתחת כנפי  ,שמכחישים את כל טענותיךמנים יהמ היו כמה עדים, רנואמ
 נוגע  נויאלא היית חמוש ש טוען להגנתךומה שאתה  .על הדתלהעבירו  ,לחלוטיןברורה והמטרה  ים"וטף ילדח" הינך

כל אחד עולה בכוחו עליך, הלכך שומרים שכמה ם עם להילחוטין לחל ורףחמוש גם אז היית מטאם היית ף כי א אלינו,
כים שאינם יכולים רילדים דתם של  ה להמירש מטרה עליוני אנו מאמינים שליהודים, זה מוסיף לצידוק דבריךאין 

ערך  ן איןעל כ .כך על פשכם למיתהנלמסור אתם  מוכניםועל כן  עולםמשימתכם בזוהי  ,התאבדותגם במחיר  ,להתגונן
 .תאי לזאת דינך נחרץ למוו ,ואין היא אמתממות הינצל מטרתה לועת נידון למוות שבכי  ,וקףם לשבועתך אין תג ,לדבריך

לידי לבוא שיכול רש יין שובנשמתך שיש לה עד שמכיר אשיילאהנרי  ילמטבהקבלים את דברי הכומר עם זאת אנו מ אך
אם תמיר את דתך בדת  ,חיים למוות לבחור בין ,אחרונהזדמנות הועל כן אנו שוקלים לתת לנו את הה .צל דתנותיקון ב

זו היא ההזדמנות  ,החליטדקות נוספות ל לך עוד חמש נותנים , על כן אנואושר וכבודלתזכה שאר בחיים ותי הקתולית
לילך פץ ופעי אהבה לכל אשר חחסד ששי צה, אנו מציעים לך כאנאם תר ףאאותך  חוןא יאחרי כן איש ל ,שלך רונההאח
 ".ואל תעשה את שטות חייךדברינו את שמע  ,ך החייםרבד

רית אשלבגוד חלילה וחס בדת אבותיו. בולא איתן עם זאת השתדל להחזיק את עצמו  ,חות גופו אוזליםיצחק חש כי כו
 וחר למות".הנני ב" :כוחותיו זעק
 ,ות במיוחדאכזרישהיו  ופני לעשהיה מרוח מלא שמחה בחיוך רחב  "טוב הלב"ניגש אליו התליין  ואת דברברגע שאמר 

 "רף ראשיםעו"כהמיוחדים את כישוריו מנות להוציא לאור בתשובתו, עתה תהיה לו הזד שמחאד מאד היה שמ יכרנ
כופפו את ראשו על בול הם  ,שני עוזריו מצטרפים אליושכדיים חסונות בשתי יהוא תפס את יצחק  ,מחזה מרנין לדעתו

בעוד שניה  ,אלי על מוהריוהמלוטש כתער קרדומו ב אחזכזר ש האהאיו. וארת צוהעץ והסירו את המטפחת שעטפה א
יחוש את ספק אם  ,שניות בודדות יע תוךשמגמוות זה אחת,  דהח צווארו של יצחק ותכרות את ראשו באבחה על תורד

 הוא מהיר כברק.המוות כי  ,המכה החזקה
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שמותו נראה  ,פחדרוב מבקרבו  עקופו ולב חלוטיןם לותקיריו משבאותה שניה אחרונה של החיים חש יצחק איך כל אב
 ,כל מסכת חייו חלפה במהירות האור על פניו אביו, כרון ביתינוצץ בקרבו זבאותה שניה הת ,ם מכת החרביגיע עוד קוד

 תובי אשישל רויזי טו דמותהבצורה בהירה מאד ה תלפה ועצ ,אין מגבלה לנצחכי היה הרבה מקום  שניהשברירי  ןאותב
 מרו ברגעלו שהם בוכים ומבקשים על חייו שלא יג דמהנ ,בכורו המתוק ה'עלמיאוחזת בידיה את ש כשהיא ,האומללה

הוא  ףשואמחד  ,ורה מאד מבלבלתבצשו התבלבלה בין הרגשות הסוחפים רצון החיים מאד ונפר בו גב פתעלאחד.  יראכז
 הרהרלבלי  ,ונהמת תמימות על מזבח האאת נפשם לה' כעולולהיות בין אותם קדושי עליון שמסרו  לחיי עולם הבאמאד 
הוא רוצה לחיות  ,ותנו רוצה למבחורון צעיר שאיר בו יצר החיים של פרפ, אך מאידך שאוזלים על החיים הרגעייםקט  רגע

  אשתו ובנו אהובו.למען הוריו ו
יפון שמנסה שפהקול בעל  ופטיםראש השלת את בצורה מעורפ מעא שהו ,ארצה שחגופו לפתע מאד ו רחרתסחו המו

 .לעושיצטרך לעמול לבלקרבו בלי להיכנס  ]העניין ובתטל[ ולפני שמכישרבנו ולפתות את ק
ממות וורהתעלות  שהצענו לך הצעה מאד תועלתית, על כן מתוך ןכלומר בעצם אתה מבי ,ססמהמאד ין שאתה אני מב"

  .לחיצךועל כן לא נבונה ט את מעשיך בתלשקוכדי שתוכל  ניתן לך עוד רגע נוסף של חיים ,מידותינו
לך את  להעניקחון אותך ומוכנים להפעם האחרונה בו אנו  היזו ...בונה, אבל דע לךבת שיךמע אתה יכול שוב לשקול את

ואים את את הפסק הסופי, אך אנו ר זנו בפניוכרלאחר שכבר ה ,כזה מעולם לא עשינו צעדכי ינם, תדע לך במתנת ח חייך
 צים לתת צ'אנס אחרון להציל את חייך"., ואנו רושה בו אתה ניצבהק המאבק

מתחיל י ראשו כ שהוא ח ,שהו חזק אוחז בוייכול כי מכב הוא מרגיש ,ערפל שחור כיסה אותו ,חקברגע זה התעלף יצ
 ,וא נמצאו, הוא לא מבין היכן הע עדיין מה נעשה איתן, אך משום מה הוא חש שיודהוא מת לחלוטיכנראה ש היערף,ל

  !ן?הרי הוא מת לחלוטי ,תחושותאילו שהן נורמלי שמת יש לו האם  ...ש מי שנהרגהאם כך ח
 יםלופתו ומטלטנדמה לו שאנשים אוחזים בג ,, אבל משום מהמצבו של מתהוא כך  ,וניםו שוכב על הרצפה חסר אגופ

 ??? מי יודעבאיזה בור אשפה ת גופתואכים כעת לקבור אם הולה ?ןאותה, לא

 על זה נצטרך להמתין לפרק הבא בו יתבארו העניינים.זה עולם הוא נמצא? יצחק שלנו, באי מה באמת קורה עםם
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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???...מי הם שני האנשים שהציצו ונפגעו
  !!! ובלק --- יתרו... לפניך שני אנשים שהגיעו מבחוץ וזכו שנקראה פרשה בתורה על שמם

  !!!!הציצו ונפגעושני האנשים האלו ... יש מכנה משותף מובהק בין שני האנשים האלו
  אנשים האלו עקבו בחשדנות ובדריכות ובענין רב אחר העם החדש הזה שיוצא ממצרים שני 

  ... וכעת מצא את ההבדלים!!!! ושני האנשים האלו הסיקו מסקנות מעשיות
  ... הסיק את המסקנה שצריך לקום ולהתגייר... כתוצאה מכל האותות והמופתים!!! יתרו

  ... שצריך להכריז מלחמה נגד עם ישראל?? סקנהומה המ... הסיק גם הוא מסקנה... ואילו בלק
  !!! ומצא את ההבדלים... שניהם עומדים באותה צומת בדיוק!!! שני אנשים?? אתה קולט

שבחומש שמות ... שזה היה יוצא בדיוק הפוך... בכלל בכלל לא מופקע :שתבין... אני רוצה רק לחדד את הנקודה
ויבא בלק ... וישמע בלק בן ציפור את כל אשר עשה אלוקים: ה כתובושם הי... הייתה לנו איזה פרשת בלק כזאת

ע בכלל שהיה כתוב וירא יתרו את כל אשר עשה 'ובאותה מידה לא היה מופק... ויחד בלק... ובניו ואשתו אל משה
יתן  אם... וישלח יתרו מלאכים אל בלעם בן בעור... עתה ילחכו הקהל מואבאל זקני  מדיןויאמר ... ישראל לאמורי

שניהם עמדו בעמדת ... ס שניהם כבר עמדו באותה צומת"סו !!!זה בכלל לא היה מופקע....  'לי יתרו מלא ביתו וגו
יתרו !!! מצא את ההבדלים: ובכל זאת...  תצפית ועקבו אחרי ההתפתחויות ושתי האופציות היו פתוחות לפניהם

  ...והחליט לדבוק בעם ישראל... הציץ ונפגע
  ... פגע והחליט שחייבים לחסל את עם ישראלובלק הציץ ונ
... הבנת שאי אפשר להישאר ככה?? ראית את האמת בעיניים?? ראית כמה טוב לעם ישראל ???לא חבל בלק

הרי באותה מידה היית יכול לקום ... אז למה בחרת לצאת נגדם במאבק?? הבנת שחייבים לעשות משהו
... הרי באותה מידה אתה יכול לקחת את אותה עין??? ן הרעלמה בחרת להכניס להם עי??? ולהסתפח אליהם

גם ... הרי הנינה שלך ???לא חבל בלק!! אבל לטובה. יתרו גם השתמש עם העיניים... כיתרו -ולהיות להם לעיניים
ובמקום לצאת נגדם במאבק .. גם היא תתחכך עם האמת של העם היהודי... היא תעמוד באותה סיטואציה כמוך

  ??? לא חבל... לדבוק באומה הזו באש ובמים ולזכות להיות אמא של מלכות היא תחליט
  : יש פה מסר מאוד מאוד חשוב

כל זמן ... או שחור או לבן... הוא חייב להחליט משהו!!! מול אמת מוחלטת בן אדם לא יכול להישאר שאנן
של קופת " ערבים"מאוד מתכנית  בן אדם יכול לאחוז... כאן אפשר לחיות בדו קיום... שמדובר בשטחים אפורים

... 'באותה מידה אנחנו מסוגלים לעמוד מול כל מיני מחדלים בעבודת ה... ובכל זאת לא להצטרף לזה... העיר
... עדיין הדרך רחוקה... ולעשות מהפך בחיים... אבל מכאן ועד לקום ולעשות מעשה... וכולנו מודים שזה לא בסדר

אבל כשבן אדם עומד מול אמת ... כ תנודות נקודתיות קדימה או אחורה"ר בסהמדוב... כי עדיין זה שטח אפור
הוא מוכרח לקבל ... הוא לא יכול להתמודד עם זה בדו קיום... כאן הוא לא יכול להישאר שאנן!!!! מוחלטת
לק וזה מה שקורה עם ב!!! או שאני מכריז על זה מלחמה עד הסוף!!! או שאני הולך על זה עד הסוף... החלטה

אלוקיו עמו ' ה מראה לכל העולם כולו בצורה הכי מוחשית שה"שהקב... שניהם עומדים מול עם הנבחר... ויתרו
או להיהפך להיות יתרו ... אתה חייב להחליט... ממילא אין לך אפשרות להישאר ככה ניטרלי..." ותרועת מלך בו

שהפער בין !!!! והאבסורד הגדול ביותר... סוףאו להיות בלק ולהילחם נגד זה עד ה... וללכת אחרי זה עד הסוף
אבל שניהם מגיעות מאותו ... יש פה שתי ההחלטות מנוגדות לגמרי: כלומר!!! שתי ההחלטות הוא כחוט השערה

שניהם בלאו הכי לא יכולים ... גם בלק וגם בלעם שניהם עומדים באותה מצוקה!! מחוסר ברירה!!! מקום
וכאן שני ... הכי נמצאים בפרשת דרכים ושניהם בלאו הכי חייבים לקבל החלטהשניהם בלאו ... להישאר שאננים

זה לא שיש פה צדקות עצומה ?? אתה מבין מה אני אומר... או ללכת על זה או להילחם נגד זה... דרכים לפניך
כל ו!!! יש פה פרשת דרכים ששני אנשים עומדים בה בשווה ושניהם חייבים לעשות משהו? מול רשעות עצומה

  ...מה שצריך לעשות זה ללכת לכיוון הנכון
כיום אין !! הנושא של פגעי הטכנולוגיה... זה דוגמא מאוד בולטת בדורנו... לדוגמא??? כלפי מה הדברים אמורים

... וכל אחד חייב לעשות משהו... בעיה אמיתית... כי יש פה בעיה... אפשרות להישאר שאנן מול ההתמודדות הזו
וחבר שלו ... ואחד החליט שהוא נותן גט כריתות לאינטרנט הפרוץ... חליט לאן פניו מועדותכל אחד חייב לה

אצל שניהם זה מגיע ... החליט ללכת עם זה עד הסוף ויש לו דרשות מכאן ועד הודעה חדשה למה זה בסדר
ה הזו מגיעה הבעיר... אותו אחד שכל היום מסביר כמה שאי אפשר אחרת וכמה שחייבים את זה!!! מאותו מקום

שניהם ... כי שניהם הבינו שאי אפשר להישאר ככה!! אצלו מאותו מקום של אותו אחד שהחליט לעשות לזה סוף
במקרה הנקודתי והספציפי (... רק זה החליט ללכת בדרכו של יתרו וזה בדרכו של בלק... הבינו שחייבים לעשות משהו

כל מה שנדרש מאיתנו זה לעמוד מול אותה פרשת דרכים ולקבל את  )ההזה בלק הוא הדרך הנכונה ויתרו זה הדרך הלא נכונ
אבל ... והיה יכול לייתר פרשה בדיוק כמוהו בתורה... בלק עמד בדיוק באותו מקום של יתרו??? לא חבל!! ההחלטה הנכונה

  ???לא כואב הלב... לעיניים אלא ממקום של יתרו שהיית לנו... לא ממקום של בלק שעושה עין הרע
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  ! ראה הוזהרת!! אל תזלזל בעצמך: עצה לשמירת העינייםם

אל תזלזל : והכי הכי !!תכבד את עצמך!!! זה להיות מכובד: אחת מהעצות החשובות ביותר בשמירת העיניים
. לפני כמה שבועות היה לי עומס גדול  ...התובנה הזו התחדדה אצלי מאוד לפני כמה שבועות.. בעצמך

... ייתי צריך לנסוע לירושליםבדיוק ה?? מה עושים... נו... הייתי חייב הרפייה.. והרגשתי צורך גדול להשתחרר
לא ... אף אחד לא מכיר אותי שם... אני נוסע לירושלים ומסתובב שם בסמטאות כמו הומלס... החלטתי

אני עכשיו !!! ואני צריך עכשיו להשתחרר... אני לא צריך להרשים אף אחד... יודעים שאני כותב את אז נדברו
והתחלתי להסתובב ... ובאמת הגעתי שמה בתוך מאה שערים... רק משתחרר... הולך ברחוב ולא עושה כלום

היה שם איזה ערבי אחד ... נעצר ליד כל מיני מודעות... לא ממהר לשום מקום... מרושל כזה... לאט לאט
משום מה נעצרתי מולו כמו איזה גויילם והסתכלתי עליו כמו ילד שמסתכל על ... שמכר אבטיחים

... אף אחד לא מכיר אותי... מה אכפת לי... והתחלתי להסתכל בקומיקס... נכנסתי לחנות ספרים... התזמורת
יש פה אברך עם זקן ... מה אפשר לעשות... כמו שצועקים על הילדים... כן...  בשלב מסוים המוכר גער בי

רציתי ... הלכתי לאיזה קופיקס... ואז נהייתי צמא... משם המשכתי לגרור את עצמי...  שמתנהג כמו ילד
!!! אבל לא ידעתי שזה ברד... ובקשתי שיתנו לי... הדבר היחיד שראיתי שם זה אייס קפה.. תות משהולש

ס אני קצת "אבל היות וסו... ניסיתי להמיס אותו ללא הצלחה... ומשום מה לא הסתדרתי עם הברד הזה
קיויתי ... ך הקשהתחלתי לעשות פו פו פו בתו... מצאתי שיטה יצירתית איך אני מפשיר את הברד... למדן

ברגע שאתה מכניס אויר לתוך שתיה זה קופץ ... אבל כידוע... שזה יכניס חום בתוך הכוס וככה זה יפשיר
ולפתע אני קולט בזוית העין שמאחורי הגב שלי עומדים המוכרים של החנות ומתגלגלים ... עליך כמו בועות

בהתחלה ... זה באמת מחזה משעשע... פהלראות אברך עם זקן נאבק עם איזה אייס ק... בטח!!! מצחוק
הכל לפי המבייש ... "אבל מאוד מהר קלטתי שאין לי מה להיעלב? ...מה אתם צוחקים עלי... נעלבתי

ואני כעת בבחירתי האישית בחרתי להיראות הומלס מרושל ומשועמם שנאבק ממושכות מול ..." והמתבייש
לא נותר לי אלא לזרום ... צוחקים עלי ביושר... מת מצחיקאני בא... זה מה שאני... אז בבקשה... אייס קפה

... יצאתי משם עם הרגשה שאני סמרטוט רצפה... ולספק להם עוד כמה דברים מצחיקים עלי... איתם
פתאום הרגשתי שהרבה הרבה !!!! ואז כשיצאתי... הרגשתי אוילי כזה שצוחקים עליו והוא אפילו לא נעלב

אני בלאו ... כי אני בלאו הכי כלומניק... הרגשתי שכל החוסן שלי התפוגג!! ייםיותר קשה לי לשמור על העינ
  ???לשלוט על עצמי??? אז מאיפה יש לי כח לשמור על עצמי... הכי אחד כזה שלא שווה גרוש

אני חייב להפסיק את הטיול המשוגע הזה ואני חייב !! זהו... באותו רגע החלטתי שההצגה הסתיימה!! זהו
אתה : תגיד לי... ואז לפתע מישהו צועק לי ממרחק... ולא מצאתי... חיפשתי מונית... פה על טיללהתעופף מ

ועניתי לו ...  חשוב כזה... בבת אחת הגב של הזדקף והקול שלי נהיה כזה צרוד כזה?? כותב את אז נדברו
ונפרדתי ... ואז הוא פירגן לי.. .ועניתי לו... ואז הוא אמר לי איזה הערה נקודתית!!! זה אני... כן": ענוות חן"ב

  !אני מסוגל לשלוט על עצמי!! אני מכובד! חזר לי החוסן... ופתאום הרגשתי שהנה... ממנו ברוב חשיבות

בן אדם שמכבד את עצמו הוא בן אדם  ...אבל אחרי כל הפוזות האלו... פוזות פוזות!!!! זה לא צחוק... כן
שגם אם ... אני כבר קלטתי עניין!! זה פשוט וברור!!!! על עצמואדם שמכבד את עצמו הוא גם שולט ... חזק

הצורך להשתחרר לא מצדיק להרוג את !!! אבל תשמור על מכובדות... בבקשה... אני רוצה להשתחרר
  !!! המערכת החיסונית שלנו

---   
כידוע דוד המלך ציווה את שלמה שיעניש את שמעי בן גרא בצורה ... א"יש וורט נפלא של הרב פינקוס זיע

ושלמה ידע שברגע שיהיה אסור ... ציוה את שמעי שלא יצא מירושלים?? מה עשה שלמה... מתוחכמת
זה ... לצאתכי המחסום הזה שלא מאפשרים לאדם !!!! הוא בטוח יצא... לשמעי בן גרא לצאת מירושלים

ובאמת שמעי בן גרא יצא ושלמה ... עצמו דוחף אותו עם כל העוצמה לשבור את הגבולות ודווקא לצאת
שואל הרב פינקוס ... פשט בנביא מלכים... חיים שמואלביץ' עד כאן וורט של ר... הרג אותו כמצות אביו

   :שאלה
!! הוא אינו יוצא מירושלים לעולםואחד מהם ש... ם מונה רשימה של דברים שנאמרו בכהן גדול"הרמב

"... הרבה יותר מזה... אבל לא רק זה... בדיוק כמו שמעי בן גרא

... הכהן גדול במשך כל היום כלוא בתוך בית המקדש??? שמעת
איך הכהן גדול מחזיק : אם ככה... נו... חוץ מהפסקה  קצרה של שעה או שעתיים שהוא יכול לחזור הבייתה

איך לא חששו שיום אחד ?? איך לא חוששים שהכהן גדול ירגיש מחנק כשמעי בן גרא בשעתו ??מעמד
ואנחנו נמצא אותו מטייל ... יברח מירושלים... והוא פשוט יברח מבית המקדש הכהן גדול לא יחזיק מעמד

  ???  יחד עם כמה בחורים באיזשהו מסלול ביהודיה

!! משפט אחד שמשנה את כל התמונה!!!!! ם הוספה של משפט אחד קטן"יש ברמב :עונה הרב פינקוס

   !!!אני מכובד... אני לא כבול ואני לא כלוא... לא

כי !!!! תתחיל לעבוד על מכובדות?? אתה רוצה להפסיק להרגיש כלוא !!!זה כל הטקטיקה!!!! זה כל התרגיל
... מי שלא מכובד תמיד מרגיש כלוא: אני חוזר?? שמעת.. מי שלא מכובד תמיד תמיד תמיד ירגיש כלוא

אצלי האוכל ... ואני נעבעך כלוא... תשכח שלחתולים יש המון המון אוכל בפח זבל כי אל?? אתה יודע למה
ר 'קאבע'אני גם רוצה להיות צי... תעזוב אותי... די... רק באמצעות תשלום... מגיע רק דרך הקופה במכולת

... אה... ןקפיצה ראש אחת לתוך הפח והשיניים שלך כבר קורעות את הניילו... רק רוצה לאכול... כמו החתול
והמינימום כבוד הזה לא נתן לי אף פעם את  !!!כי יש לי מינימום של כבוד?? למה אני לא מרגיש כלוא

 !!!!שהמפתח ליציאה מהמעצר זה מכובדות: הרי לך... אף פעם לא חשבתי על כזו אופציה!!! התחושה שאני כלוא
אם זה היה ... ת הוא אדם שמצידו אין לו שום גבולותאדם חסר מכובדו!!! והכניסה לצינוק הכי גדול זה חוסר מכובדות

כלוא בכל מיני ..." מה יגידו"כלוא ב... כלוא בנימוסיות!!! הוא כלוא... רק נעבעך... הוא היה תולה את כולם -תלוי בו
!!! י גדולאנ!!! אני מכובד: תפנים ותבין: בחור יקר!!!! זה הכלא הגדול ביותר... שיקולים שלא מאפשרים לו להיות חתול

זה כבודי .. ואני לא הולך להפסיד את הרוממות הזו בקיץ הקרוב... הלב שלי נקי והעיניים שלי טהורות
 ... !!!!!!!!ותפארתי

...תמימה' תורת ה -- ואין נסתר מחמתו

האם קיץ חם מאוד ?? מה יותר קשה ובלתי נסבל... יש ויכוח
לפני קרתו מי "מצד אחד כתוב ??  ...או חורף קר במיוחד

  ??..."ואין נסתר מחמתו"אבל מאידך כתוב  ..."יעמוד

... ככל הנראה זה תלוי בכל מקום לפי עניינו!!!! אז לא ברור
ני שרוב האנשים מודים פה אחד שהחום הרבה פ כמדומ"עכ

, עם קור אנחנו איכשהו מסתדרים... יותר מעיק מאשר הקור
אבל ... תמיד אפשר להתלבש עם עוד כמה שכבות ולהתמודד

  !! אין נסתר מחמתו! אין? כשחם

הם ... מעלות מתחת האפס 10 -כשקר שם מאוד... ב"כך גם רואים בארה(
  ...)אבל כשחם מאוד הם בורחים להרים. ..עדיין נשארים בניו יורק

ובאמת בכל מוסדות הלימוד של העולם הגדול ישנה מוסכמה 
לא ... ולא לחינם !!!!חופש הגדולגלובלית שבימים האלו יש 

... כי החום מתיש... יש לזה סיבה... כ גורפת"סתם זו מוסכמה כ
וגם המורים וגם ... ותפוקת הלימוד יורדת במאות אחוזים

ולכן כולם מבינים ... ים עצבניים ומתנהגים בהתאםהתלמיד
שלטובת כל הצדדים מומלץ לסיים את שנת הלימודים בשביל 

חוץ ממקום ... ככה זה בכל העולם כולו... לצמצם נזקים
ששם ... יש מקום אחד ויחיד בכל העולם כולו !!!!!אחד

  !!הלימודים ממשיכים כרגיל בקיץ כבחורף

     !!!בית המדרש היהודי

בית המדרש הוא האי השפוי היחיד שמצליח מידי שנה לנהל 
גם כשכל העולם ... שגרת חיים רגועה ומיושבת גם בימים אלו

הרי המקום היחיד שאתה יכול ... נכנס לחוסר מנוחת הנפש
עם , יושב באותו מקום בבית המדרש, לפגוש את אותו יהודי

וך המוסדות חינ !!!זה רק פהאותו סדר יום בלי להתעייף 
היחידים בעולם שמסוגלים לתפקד ולנהל שגרת לימודים 

זה רק במוסדות שלומדים ... גם בימים אלו) פ לנסות"לכה(
עדיין מצליחים לסחוב ... אבל נסבל... כמובן שזה לא קל(... בהם תורה

   ???השאלה היא איך  ...)ואפילו לזרום

מה הסוד של מוסדות התורה שמצליחים לשמור על מזג 
  ?? כ חמים האלו"ם בימים הכאנושי ג

  : התשובה כתובה בפירוש בספר התהילים

  !!!!תמימה משיבת נפש' תורת ה--- ואין נסתר מחמתו

מה המילים הבאות ..." אין נסתר מחמתו"מיד אחרי שכתוב 
   "!!!תמימה משיבת נפש' תורת ה"?? כ"מיד אח

קרם שיזוף אחד שהוא כן נסתר דוד המלך מגלה לנו שיש 
היא המשיבת נפש  !!!תמימה' תורת ה??? מה זה... מחמתו

היחידה שיכולה לרענן אותנו מול העייפות והכבדות של 
לא המזגן שעומד ... ה'לא הדאצ... לא הכוס קולה קר... הקיץ

לא הקונטיינר של הגלידות שמציץ ... מעלות בעצבנות 16על 
גם לא הפרסומת של הנופש הקסום ו... לנו מכל פתח קיוסק

כ אין מערכת העיתון לוקחת אחריות על כשרות ורוחניות "שבדר(ל "בחו

לא שם נוכל להסתתר ... לא משם תבא השבת הנפש )המקום
זו !!!! תמימה משיבת נפש' תורת ה?? אלא איפה... מחמתו

את המאמר הזה כתבתי : אגלה לך סודאני ... המלצה חמה
תמיד !!! תמיד... לעצמי בסוף בין הזמנים אב של שנה שעברה

רק ... אבל למרבה התסכול רק אז... אני מגיע למסקנה הזו
אבל ... בסוף הבין הזמנים אני נזכר להסיק את המסקנה הזו

... בטח... אני תמיד חולם על בין הזמנים... בחודש תמוז!!! כעת
בטח שזה נשמע ... משיבת נפש' בית המדרש מול גמלשבת ב

... מאוד נחמד לדמיין את הקייט בירושלים ואת הטיול בנחלים
החום עולה לי ... נסגרת' שברגע שהגמ... אבל מתי תבין

ואז אני כבר לא רוצה ... והעייפות נופלת על הרגלים... לראש
לא נותר לנו אלא ... כלום רק להסתתר מחמתה של החמה

ולדעת שהאנשים הרגועים ביותר על !!! סיק לפזול החוצהלהפ
  ...'פני הגלובוס בימים אלו זה מי שצמוד לדף גמ
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בקרוב ממש

או (... מצוי שמבקשים ממישהו להיות בעל קורא חד פעמי

ומשקיע ... והוא משתדל להכין )יותר נכון בעל קורא מתחיל
כשזה מגיע לשעת מעשה .. ס'ומתאמץ וחוזר אבל תכל

הקריאה יוצאת מזעזעת לא רק שהוא שוכח את כל 
הוא מאבד את כל ... הוא נתקע כל הזמן... הטעמים

הכל ... אין סוף פסוק.. אין אתנחתא... הפסיקים והנקודות
ך כמה טיפים אז כאן אני רוצה לתת ל... נהיה בלגן אחד גדול

.. קטנים מהניסיון למה זה קורה ומה עושים שזה לא יקרה

אתה מצידך היכנת מאוד והשתדלת מאוד  
עשית לעצמך כמה וכמה .. כשהגעת לקרא... עכשיו... לזכור

הכנסת לעצמך ... סימנים בתור תזכורת בשביל שלא תשכח
... לראש שהפסוק השלישי והרביעי מתחילים בגרשיים
... ובפסוק השמיני יש איזה זרקא וסגול במילה ויאמר השניה

התחלת לקרא ופתאום באמצע הקריאה ואז  ...)לא הראשונה(
אתה עסוק ... ובמקום לקרא כמו בן אדם... זה בורח לך

וזו  .. שברחו לךבלחפש את הפזר והזרקא 
... כ מזעזעת"הסיבה שהקריאה כ

כל ההכנות וכל    
ל זה אתה יכול לעשות עד הרגע כ... החזרות וכל הטעמים

אבל ברגע שאתה מגיע כבר לקרא !!! של קריאת התורה
כעת אתה לא ... כעת תשים בצד את כל הטעמים... בתורה

גם אל תסתכל בחומש בין גברא !!! (צריך לזכור כלום
כעת אתה צריך  ...) אין עניין... לגברא

צריך להסתכל על  אתה כעת 
... הפסוק ולקרא אותו כמו שאתה קורא משפט בלי ניקוד

אתה לא עוצר ... 'ובדיוק כמו שאתה קורא משפט בגמ
כי אתה מספיק ... באמצע משפט ונדמה לך ששם הוא נגמר

אינטלגנט לקרא משפט מושלם ולדעת איפה מתחיל ואיפה 
... כך גם בקריאת התורה... הוא נגמר

אין שום סיבה בעולם שלא תדע איפה לשים את  
אחרי שאתה כבר עומד !!! ולכן כעת... הפסיק ואת הנקודה

וכעת ... מול הספר תורה תשאיר את כל מה שהכנת בצד
... תקרא את הטקסט כאילו אתה קורא אותו פעם ראשונה

הטעויות   
כי עד עכשיו במקום ... שעד עכשיו היו לך יעלמוהמזעזעות 

היית עסוק בלרדוף אחרי הטעמים .. לקרא כמו בן אדם
... וכעת אתה קורא כמו בן אדם... שברחו לך
?? למה... שפתאום אתה תגלה שאתה קורא מצוין 

והטעמים אמורים ... ס הרי למדת טוב והכנת טוב"כי סו
הטעמים לא אמורים להיות ... הקריאה לזרום תוך כדי

... לא... כאן זרקא... כאן פזר... מונחים לך בזכרון כמו נתונים
ובשביל זה אתה צריך להיות ... זה אמור להתנגן לך אוטומטי

...   תנסה את זה... משוחרר ולקרא טבעי
הרבה פעמים קורה שאנחנו נקלעים לקריאת  

ומישהו ... ואז אין ברירה... ואין בעל קוראהתורה 
ואז ...  וזה נראה בהתאם ...מהמתפללים ניגש לקרא בתורה

... בדרך כלל הבעל קורא מבקש ממישהו שיעמוד לידו ויעזור לו
הבן אדם מתחיל לעשות כל ... ואז מתחילה פנטומימה מושלמת

!!! יקבדרך כלל זה רק מז!!!!! ובדרך כלל... מיני תנועות מוזרות
וצריך שהם גם ... יש אנשים בודדים ממש שמכירים את האומנות(

קורא יותר טוב אם ... בדרך כלל הבעל קורא...) יהיו מתואמים
כשאני קורא : וזה מאותה סיבה בדיוק... העוזר לא יעמוד לידו

אני קורא מה ... אם אף אחד לא עומד לי על הראש... בתורה
אני לפחות קורא את ... טעמים אז גם אם אני לא יודע... שכתוב

ואחרי (... ומבין לבד איפה האתנחתא ואיפה הסוף פסוק... הטקסט
 )כבר לא מופקע שבטעות יצאו לי גם הטעמים הנכונים... שאת זה אני עושה טוב

אבל ברגע שיש פה מישהו שנושף לי בעורף ועושה לי כל מיני 
ואני עסוק  ...הראש שלי לא מתרכז בתוכן של הדברים... תנועות

... במקום לקרא כמו בן אדם... בלהבין מה התנועה שהוא עשה לי
תגש ותקרא באופן ... לכן אם ביקשו ממך להיות בעל קורא פיראטי

אל תקח את ... תנסה... אל תחפש בכח לעשות טעמים!! טבעי
תבדוק את הדברים לגופו של ... הדברים בתור הלכה למשה מסיני

כול להיות שתגלה שאתה בעל קורא לא כזה י... מה שבטוח... עניין
  ...גרוע כמו שחשבת



”  

 

  ...לא המשגיח... המסרים שרק אני יכול להגיד לךך

תמיד ... הם שואלים שאלות ואני עונה... יצא לי כמה פעמים לעמוד בסימפוזיון מול בחורים
אז או שעניתי שאני לא יודע או ... גם כשלא ידעתי מה לענות... איכשהו הסתדרתי בסוף

או שהתפללתי חזק  ...)בפרט כשהשאלה היא נגד הממסד(... שהצלחתי להתחמק באגלנטיות
אבל הייתה פעם אחת שהבחורים הציבו לפני שאלה ... י תשובה ונושעתיה תוך כדי שיתן ל"לקב

לא הצלחתי לענות ... אבל לא... שמצד אחד התשובה הייתה מאוד ברורה לי!!!! מאוד פשוטה
הם הרגישו שאני סתם ... כל מה שעניתי נשאר חיוור... גם להתחמק לא הצלחתי... אותה טוב

יצאתי ... לא לגמרי מצליח לתת להם מענה לשאלה הזו... מורח וגם אני בעצמי הרגשתי שאני לא
כ פשוטה והם "הרגשתי שבחורים שאלו פה שאלה כ... הרגשתי מאוד רע עם עצמי!!! בשן ועין

איפה היה פה הקצר ... ארך לי המון זמן לקלוט מה הייתה הנקודה!!!! לא קיבלו מענה
  !!!!בתקשורת

  :ה ביחד לענות תשובהובא ננס... אני אגיד לך את השאלה: ובכן
  !!!!זה כל השאלה!!!! זהו????? תסביר לי למה לצאת מהמיטה 

ואתה עושה נחת רוח .. וכדאי לך... אתה אומר לי כמה חשוב לשבת וללמוד והתורה והתיירה
ובשביל לצאת !!! אני עכשיו במיטה... ס'כי תכל... כל זה לא משכנע אותי... עזוב... ה"לקב

סיבה שתשכנע !!! סיבה מספקת!!!! בה שהיא יותר חזקה מכח המשיכהמהמיטה אני צריך סי
שאם אתה היית ... אתה בעצמך תסכים ??איך הם אמרו לי שם... המשכנע - לא אותך... אותי

זה ... זה... ע"תיירה ורבש... כדאי לך... ואיזה מישהו עם זקן מגיע ואומר לך... עכשיו במיטה
ומחכה שמישהו יבא ... אני במיטה... ס'תכל... נו... מהמיטהזה לא סיבה מספקת לצאת ... חיוור

  ...תשכנעו אותי... בבקשה... נו... וישכנע אותי לצאת משם ולהתחיל ללמוד
  !!!לא?? זו שאלה גאונית!!!! זה כל השאלה!!! זו השאלה

  !!!לא? צריך פה לעיין בספרות הרפואית בשביל למצא תשובה
  ... ופשוט לא מצאתי מילים לענות עליה... ו... שאלה הכי פשוטה בעולם

  :והתשובה היא כדלהלן... ארך לי המון זמן עד שמצאתי את התשובה

    !!!!!!!!תשאר במיטה!!!! תשאר

זו התשובה היחידה שאפשר  !!!וזו התשובה!! על התשובה הזו לא חשבתי!!!! על זה לא חשבתי
מוכן לעשות לי טובה ולהוציא את  לענות לבן אדם ששוכב כמו אחשוורוש במרומי המיטה והוא

לא ... ושאני אבא אליו עד המיטה ושם אני אשכנע אותו לצאת ממנה... האוזן מהשמיכה
   !!!!!!תשאר במטה: לאדם כזה הדבר היחיד שנותר לי להגיד לו!!!! אדוני

 ---  
ואני צריך כעת לבא ולשכנע אותך  ...נג'תאר לעצמך יש מצי... ואני אסביר לך מה אני מתכוין

ואתה לא !! אני כעת צריך אותך!!! אתה הגביר ואני השנורר.. אני מגיע.. שתתרום למוסדות שלנו
ואתה מחזיר לי ... אני מתחנן לפניך... וזה לא עובד!! ואני מתחיל במסע שכנועים!!!! צריך אותי
על כל משפט שאני אומר ... תקיף אותיואתה מ... אני מנסה לשכנע אותך מכיוון אחר... בשיניים

ואני " מוחזק"אתה הוא ה... אתה כעת בעל המאה ובעל הדעה... מה נעשה.... יש לך מה לענות
קיויתי לצאת מפה ... אני באתי כאן להתרים אותך!!! אני?? מי יצא בפחי נפש... נו..." מוציא"ה

ואני ... אתה נשארת עם הכסף... לא הצלחתי לשכנע אותך... ס'אבל תכל... עם כמה שקלים
  ...נעבעך... נשארתי עם לשון בחוץ

  ... כעת נעבור לסיפור קצת שונה!!!! עד כאן סיפור אחד
ונקלעת לחובות ... השקעת איפה שלא נכונים... אתה עשית כמה טעויות טראגיות בענייני כספים

... משפחה קורסת יחד איתךוכל ה... אף בנק לא נותן בך אימון... אדירים וכעת שקעת בבוץ רציני
אדם ... אני איש כלכלה?? מי אני!!!! והזעיקו אותי..  וקופת הצדקה של השכונה נכנסה לתמונה

אבל בקשו ממני והסבירו לי את נחיצות ... אין לי זמן מיותר... כל שעה אצלי שווה כסף... עסוק
יתך ולתת לך כלים לשקם והחלטתי שאני מוכן להקצות כמה פגישות א... העניין וזה נגע ללבי

אני לא גומר להשלים את המשפט ... אני מגיע ומתחיל להסביר לך.. את המצב הכלכלי בבית
... ואז אני מנסה להגיע מזוית אחרת... מי אמר... לא נכון!! לא... ואתה מתחיל להתקיף אותי

אולי ... אולי לא... מי אמר... ושוב אתה מבטל את הדברים שלי... ומנסה להסביר לך שככה וככה
...  וככה כל משפט שאני אומר אתה עסוק בלהפריך אותי... אתה סתם מורח אותי... הכל המצאה

  ???מה אני אמור לעשות עכשיו??? איך אני אמור להגיב: עכשיו תגיד לי
מי !!!! יש לך טעות: אדוני היקר: בשלב מסוים אני פשוט אתרומם מהכסא ואני אודיע לך חגיגית

??? אני אותך או אתה אותי??? מי צריך את מי?? מי פה המתרים ומי התורם?? מי עובד אצל
אני בן ... אני לא במינוס... אני לא צריך אותך!!! אני בן אדם מסודר בחיים?? מי פה מסודר ומי לא

... אתה פה הנעבעך... אתה פה המסכן?? רק מה... אדם עסוק ואין לי שום אינטרס לדבר איתך
אם אתה מוכן להקשיב ולהתאמץ להבין אותי ... מוכן להסביר לך איך לצאת מהסבך!! !!ואני מוכן
אני לא ... אבל אם אתה תמשיך להתקיף אותי ולהיות עסוק כל הזמן בלנצח אותי.. מה טוב
אבל אתה תשאר פה עם הברוך ואני אמשיך את החיים שלי ... אני אתן לך לנצח אותי... אתווכח
  ....ה תפסידרק את... חבל... הלאה

  ???הבנת את ההבדל בין שני הסיפורים
לא ... אבל במקרה השני... ואני צריך להתאמץ לשכנע אותך!!! אני המסכן! במצינג אני המתרים

שמתרים אותי שאני אתרום לך ... אתה המסכן!! אתה המתרים!! אלא אתה!! אני המתרים
  ..אני צריך להתאמץ לשכנע אותך ולא... ממילא אתה צריך להתאמץ להבין אותי... מניסיוני

  : על אותו משקל כאן
שאין לו סיבה לקום ... שהוא נעבעך... והבחור טוען שהוא מסכן... אני מגיע לדבר מול בחורים

אתה לא ??? ומה הוא עונה לי... אני אומר לו כך וכך.... ואני פה בשביל לנסות לעזור לו... בבוקר
  !!! מספיק משכנע אותי

  ... משהו פה לא תקין בתקשורת... גינה לא נכוןמשהו פה במנ
  !!!!מי צריך את מי!!! תחליט מי המתרים ומי התורם

נג של 'אני מתרים אותך למצי... כאילו אני פה המסכן... אתה מדבר כאילו אני מתרים אותך
ולא .. ואתה יושב רגל על רגל ומקשיב לי בחצי אוזן... ו... הקימה בבוקר והתפקוד כמו יהודי

אתה !!! זה הפוך ...זה לא אמור להיראות ככה!! לא המפה וז!! וזה לא נכוןהצלחתי לשכנע אותך 
אתה (אתה הוא זה שמרגיש דפוק בחיים ... אתה פה זה שלא מצליח להזיז את עצמך... מסכןפה ה

אבל בסופו של דבר ... מוכן להסביר לך... ואני הוא זה שמוכן לתת לך כלים )בעצמך מודה בזה
אלא אתה הוא זה שצריך !!! לא אני צריך להתאמץ לשכנע!!! השיעורי בית הם שלך

בחור שטוען   !!!!הנקודה הזו בחורים לא מספיק מביניםואת !!! להתאמץ להשתכנע
שהמשגיח ??? מה טמון במשפט הזה... שהמשגיח לא מצליח לשכנע אותו לקום בבוקר

לעשות לו ... לפרגן לו ...לתרום לו... ואני זה שמואיל בטובי להשתכנע ...המתריםהוא 
  : אגלה לך סוד כמוסאני !!! אז זהו שלא... טובה ולהגיע לוועדים שלו ולקבל ממנו

תתחנן לפניו שיסביר לך ויתן לך חוקי ... אותו ותתריםלך למשגיח  !!מתריםאתה הוא ה
!!! עזר לך !!הוא זכה לתרום לך... אם הוא יצליח מה טוב... חיים איך לקום בבוקר ולתפקד

אבל המסכן ... אמנם כואב לו הלב שהוא לא זכה לתרום לך... אבל אם הוא לא הצליח
לא !!!! לך לא תרםכי הוא ... שיצאת בפחי נפש... אלא אתה... הגדול באמת זה לא הוא

מי שנשאר ... הרי מי שישאר במיטה זה אתה :תבין ...ומה יהיה איתך... הצליח לתרום לך
אבל המשגיח ... אתה אולי לא יודע: אני אגלה לך בסוד.. אדוני היקר ...מופסד זה אתה

הוא לא באמת צריך ... הוא היה פה לפניך והוא יהיה פה אחריך... שלך מסודר בחיים
אתה הוא זה שנמצא פה ??? אבל אתה.. הוא ימשיך את החיים שלו הלאה... אותך

קרות לחיים מה שבטוח אתה ולהוציא ממנו מתנות י! עכשיו ואתה יכול להתרים אותו
     ...ויהי רצון שהוא יצליח לתרום לך... הוא המתרים

כ קשה לי לעמוד מול בחור ולשכנע אותו לקום בבוקר כשהוא נותן לי "זו הסיבה שכ  
כשאתה עומד מול בן אדם בוגר שאמור לעזור לעצמו ... תחושה שהוא עושה לי טובה
יתוף פעולה מצידו שיבין שזה האינטרס נטו ובמקום ש... ואתה רואה שהוא לא מסתדר

אתה לא צריך להתאמץ ... זה בסדר... שיהיה לך לבריאות...   הוא עסוק בלנצח אותי... שלו
...  ובשעתחזור למיטה ותמשיך להעלות שם ... בבקשה... אני מנוצח ועומד... לנצח אותי

ואני ... אותי התריםלאם סוף סוף תבין שאתה באמת בבעיה תבא ... ועוד כמה חודשים
    ...לתרוםש "אשתדל בעזה

 ---  
  !!!האמת היא שלא?? האם אני צודק בגישה שלי: עכשיו למעשה

ויצוום אל בני : ה אומר למשה ואהרן בתחילת פרשת וארא"סוף סוף על זה בדיוק הקב
... וצוה עליהם להנהיגם בנחת... עם ישראל סרבנים הם טרחנים הם: י"אומר רש... ישראל

אתה תעמוד מול אנשים שאתה !!! אני מכין אותך :ה אומר למשה"הקב?? פירוש מה
והם ... כ  רוצה לגאול אותם להוציא אותם ממצרים"אתה בסה... כ רוצה לעזור להם"בסה

ובכל זאת אתם צריכים להכיל את  !!!!וזה מפוצץ... כל הזמן ירגישו שהם עושים לך טובה
ובאיזה ... של כל אחד שנמצא בעמדה של הוראה' ב' זה א!!! של חינוך' ב' זה א... כן!! זה

כל אבא ואמא עומדים במצב ... בינינו... מ בישיבה"ממורה בחידר ועד ר - שלב בחיים
ואנחנו צריכים ... יש לך עסק עם ילד שעושה לך טובה שהוא אוכל ארוחת צהרים... הזה

... לך?? לא מבין שזה לטובתך אתה: אין לנו רשות להתעצבן עליו ולומר לו... לזרום עם זה
הוא כעת ... זו כעת הרמה של הילד!!!! אין מה לעשות!!! לא... תתבשל בבוץ של עצמך

ובשביל זה אני !!!! ואי אפשר לדלג על השלב הזה... באמת מרגיש שהוא עושה טובה
בשביל להכיל את משוגותיו של הצעיר שכעת ... בשביל זה אני אבא... אני מחנך... רועה

הוא עוד יגדל ויבין ואז ... ואל דאגה... ושה טובה לאנושות שהוא בכלל מוכן לקבל ממניע
צריך הרבה ... אז עד אז!!! הוא יודה שלא הוא עשה לנו טובה אלא אנחנו עשינו איתו

  !!!! אבל זו המציאות!!!! קשה... סבלנות
  !!!זה חלק מהעסקת חבילה של המגרש החינוכי!!! אין מה לעשות

לא בגלל שאני לא ... משפטים שכתבתי עכשיו במאמר הזה הם לא לגמרי נכוניםולכן ה
בחור נתן לי ?? מה קרה!!! אלא בגלל שזה חלק בלתי נפרד מהתפקיד של הוראה!!! צודק

תחושה שאני המתרים של היהדות והוא מואיל בטובו לשבת בדינר של הקימה בבוקר 
אין לי רשות !!! לא?? מתפוצץ ועל זה אני... ו??? ולהשתכנע או לא להשתכנע

  !!!! להתפוצץ
ועד כמה שאני עומד במקום של ... וכעת הגיע תורו להיות כזה... גם אני הייתי כזה בגילו

ולאט לאט להביא את הצעיר ... אני צריך לבלוע את הרוק ולהכיל את העיוות הזה... מחנך
  ...להבנה שזה עניין שלו

אלא  !!!!אבל לא בגלל שאני לא צודק... ים שלי חזרהאני לוקח את המיל... לכן בחור יקר
  ... בגלל שצריך לתת לך את הזמן שלך

כי ... וסוף סוף אתה כבר לא בחור צעיר... סוף סוף היות ואני לא המחנך הרשמי שלך... אבל בינינו
יכול אני ... נטו כמו חבר!!!!! אז כמו חבר... אוטוטו אתה צריך להקים בית ואז נגמרים החיבוקים

אז זהו שתדע לך ... ללחוש לך באוזן משפטים שאתה לא תשמע מהצוות הרוחני של הישיבה
. אוטוטו אתה מקים את ביתך ואז אתה בבת אחת נזרק לחיים... זה עניין של שניות... שאוטוטו

יום אחד  !!!!וזו הפתעה אדירה!!! ובבת אחת אתה מגלה שאתה לא עושה טובה לאף אחד
ואז אתה פתאום קולט ... ואתה בטוח שאתה דופק פה מישהו... אתה נשאר בבית לישון

והראש ישיבה לא יתרפס ... המשגיח כבר לא רץ אחריך... שאתה לא דופק אף אחד
והראש כולל יוריד לך במילגה בלי ... ואשתך רק תסתכל עליך בעיניים זועפות... אליך

נג של 'אתה פתאום קולט שנגמר המצי !!!!וד כואבתוזו הפתעה מא... למצמץ בכלל
נגמר ... אבל זהו... פעם היו מתרימים אותך בישיבה על קימה בבוקר... הקימה בבוקר

ומכאן ואילך אם ... שנות חסד שכולם חיבקו אותך והתרימו אותך 6-נגמרו ה... נג'המצי
המסר הזה כבר  ולא קשה להבין את... אתה לא קם בבוקר אתה נשאר בלי לחם וחלב

אבל את המסר אף אחד לא יגיד לך  ...מאוד בקלות אפשר להבין את זה... עכשיו
: ע"כי הראש ישיבה והמשגיח נאמנים להוראה הנוקשה שהגיע אליהם מהרבש !!!!עכשיו

את המסרים !!! ולכן... לנסות להתרים אותך על התורה והמצוות... לזרום איתך על זה
תחליף ... אדוני... אבל אני כמו חבר לוחש לך באוזן... א יגידו לךהאלו הצוות של הישיבה ל

תפסיק לחשוב שאתה עושה טובה למישהו תפסיק לחכות ! מהר מהר את הדיסק
אל תהיה ... כי יום אחד אתה תמצא את עצמך לבד... שהמשגיח יתרים אותך על היהדות

  !!!!קח קרדיט על עצמך. קום!!! כי אין מי שיצדיק אותך! צודק



 



 



 








