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 (יח, א)היום   כחם האהל פתח ישב והוא

 לראות אם יש עובר ושב". –כתב רש"י, "פתח האוהל 
 מה הביטוי של "עובר ושב"?

רבי אברהם יעקב מסאדיגורא: העניים מצאו את דרכם  הק'אומר האדמו"ר
בעצמם לאוהלו של אברהם אבינו, אבל היו כאלה שרצו להיכנס אך התביישו, לכן 

רבו לאהל והתרחקו ממנו, וחוזר חלילה, והיו "עובר ושב"... אברהם אבינו הם התק
 המתין לראות היש עובר ושב, וכאשר מצא עניים כאלו, היה רץ ומזמינם להיכנס.

יצחק  הקדוש רבי על טביעת העין שהיתה לרבי בספר "אדיר במלוכה" מסופר
 מבוהוש זצ"ל והבנתו בנפש האדם:

ל רעב ונצרך. פעם אחת הגיע יהודי שנראה כגביר ובפיו ביתו היה פתוח לרווחה לכ
הוא אמר כי הוא גביר  –היתה בקשה שונה מבקשות הצדקה והעזרה השגרתיות 

גדול המקבל הרבה מאוד דברי דואר, אך ילדי השכנים מחטטים בתיבות הדואר 
והוא חושש שמא דברי דואר נעלמים לו, ולכן הוא מבקש להפנות את המכתבים 

 של הרבי. למעונו
הסכים הרבי בחפץ לב לסיע לו בכך, וכך בכל יום היה מופיע בשעת הצהריים 

 לשאול אם הגיעו דברי דואר עבורו.
משחלפו הימים ואפילו דבר דואר אחד לא הגיע עבורו, פנתה הרבנית אל הרבי 

 וסיפרה על הגביר המגיע לשווא יום אחר יום לביתם.
 ורוצה לאכול אלא שמתבייש הוא". "כך?" שאל הרבי, "כנראה שהוא רעב 

 "אם הוא מתבייש", סברה הרבנית, "ודאי יתבייש גם כשאציע לו אוכל"...
חייך הרבי ואמר: "כשיבוא מחר אמרי לו כי הדוור עדיין לא הגיע, תציעי לו להמתין 

 מעט, ובינתיים תגישי לו משהו לאכול"...
יה מגיע אותו אדם לברר הרבנית עשתה כדברי הרב, ומאותו יום ואילך כאשר ה

פרטים אודות מה שנשלח לו בדואר, ענתה שעדיין לא הגיע, ובנתיים הושיבה 
אותו על יד השולחן והגישה לו ארוחה חמה. הלה היה אוכל לשובע נפשו, ולאחר 

 מנוחה קלה, הלך לדרכו...
הנה כי כן, מצוות הכנסת אורחים צריכה להיעשות ברגישות רבה, תוך שימת לב 

 (ומתוק האור) פרט שהוא ייטיב עם תחושותיו של האורח.לכל 
 והוא ישב 

וברש"י ביקש לעמוד א"ל הקב"ה שב ואתה סימן לבניך שעתיד אני להתייצב 
  בעדת הדיינין כו'

חשב בלבו שהוא הוא האדון והבעל הבית ולכן  ויש לפרש דה"ק שאברהם אבינ
א הוא הבעל הבית יש לו לעמוד ולסבב אצל האורחים והודיעו הקב"ה שהו

וזהו סימן לדיינים שלא ידמו בנפשותם שהם הם הבעה"ב  ,ואאע"ה ישב במקומו
 ויכולין לדון כפי רוחם שיש דין ודיין והקב"ה הוא הבעל הבית על הכל

 (א"ש פנחס)
 (יח, ד)מים  מעט נא יקח

 כתב רש"י: ע"י שליח.
לשון של בקר, יש להבין, ג' פרים שחט אברהם אבינו בשביל שיהיה לכל אחד 

 מים"? למה לא לתת להם הרבה מים? מעטוכשמגיע אל המים אומר "יקח נא 
מתרץ רבי ישראל מסלנט זצ"ל עם יסוד מוסר, אי אפשר להיות צדיק על חשבון 
השני! אי אפשר להדר בהכנסת אורחים כשזה על חשבון השני, לכן כיון שאת 

 מים". המים הביא השליח, אמר אברהם אבינו יוקח נא "מעט
(אותו סיפר הרב אליהו דיסקין) על החפץ חיים, המלמד הן  ראוי לצרף כאן סיפור

 על "גדולה הכנסת אורחים" והן על היסוד הנ"ל שלא להדר על חשבון השני:
בחור אחד עבר בדרכו בראדין, היה זה ביום שישי, שעות ספורות לפני כניסת 

החפץ חיים, שקבלו בסבר פנים השבת. באין לו מכיר בעיר זו, פנה אל ביתו של 
יפות. כשראה החפץ חיים שהבחור נראה עייף מאוד ותשוש מהדרך, הציע לו 
מטה לישון. הבחור שבאמת היה מאוד עייף נענה להזמנה ונשכב לישון. 
כשהתעורר הבחור, אמר לו החפץ חיים, שכבר סיימו להתפלל בבית הכנסת, והוא 

ת סעודת השבת. לאחר הסעודה רצה מחכה שהבחור יתפלל ולאחמ"כ יסעדו א
הבחור ללכת לישון, וראה שהשינה ממנו והלאה ואינו מצליח להירדם. הלך 
להסתכל מהחלון וראה שכבר עלות השחר. נחרד הבחור להיווכח שהחפץ חיים 

 חיכה לו כל כך הרבה זמן עד שיתעורר.
לה, לאחר התפילה בבוקר, ניגש אל הרבנית, ושאל אותה מה היה אתמול בלי

סיפרה לו הרבנית, שכשהגיע החפץ חיים מהתפילה, וראה שהבחור עדיין יושן, 
לא הרשה להעירו משנתו, ואמר לבני הבית, שהם יאכלו, ובנו יעשה להם קידוש, 
ואחרי הסעודה, שיערכו מחדש את השולחן כאלו שלא אכלו עדיין, והוא יחכה 

תעורר ערכו באמת את לאורח. כשסיימו את הסעודה וראו שהבחור עדיין לא ה

השולחן מחדש, ואמר להם החפץ חיים שילכו לישון והוא יעיר אותם כשהבחור 
יתעורר. ואכן כשהבחור התעורר קמו כל בני הבית והצטרפו איליו לסעודה, כדי 
שלא ירגיש אי נעימות לאכול לבד, ועל שעיכב את החפץ חיים כל כך הרבה זמן 

 מלאכול. 
 (יח, ה)תעברו  אחר םלבכ וסעדו לחם פת ואקחה

אדם שעושה סעודה ומזמין את רעיו לשמוח אתו, מן הנימוס הוא שכשמגיעים 
האורחים מזמינם לשבת ולאכול. אבל אם פונה אליהם בהגיעם ואומר להם 
"תשבו, תאכלו, ותלכו" הרי שהם יבינו שאינו רוצה שיתעכבו ונותן טעם לפגם 

 בכל ההרגשה שלהם.
שאין  -ר הרעיון והמחשבה", מדוע פונה אברהם אבינו אם כן, שואל בספר "אוצ

 אל האורחים ואומר להם: "ואחר תעבורו"? -לנו מכניס אורחים גדול ממנו 
 כך: בדרך צחותומתרץ 

הנה אברהם אבינו נעשה לו נס שהקב"ה הוציא חמה מנרתיקה, כדי שלא יבואו 
שב מה קורה כאן אורחים, והרי אין בעל הנס מכיר בניסו, ישב אברהם אבינו וח

שכבר שלשה ימים ששום אורח לא רוצה להגיע? אולי יש איזה פגם בהכנסת 
אורחים שלי, שבגלל זה אנשים מרגישים כאן שלא בנח? חשב וחשב, והגיע 
למסקנה שאולי העובדה שכדרכו תמיד היה פונה אל האנשים בגמר הסעודה 

ם, אולי זה הסיבה ומחייב אותם לברך ולהודות למי שהעולם שלו, לבורא עול
שאנשים לא רוצים להגיע, כי הם לא תמיד רוצים להתעכב כדי לברך. לכן כשראה 
את המלאכים אמר להם: "וסעדו לבכם ואחר תעברו" אין לכם מה לחשוש 

 (אוצר הרעיון והמחשבה)        שתתעכבו בסיום האוכל אלא מיד תוכלו ללכת...
 (יח ו)עגות  ועשי לושי סלת קמח סאים שלש מהרי ויאמר

 שהאשה מכאן יצחק רבי אמר סלת וכתיב קמח (פז, א) "כתיב מציעא בגמרא  בבא
באורחים". ופירש רש"י שההוכחה היא ממה שאברהם אמר קמח  עיניה צרה

ושרה אמרה סלת. כל המפרשים מתקשים, מהיכן הראי' שצרה עיניה באורחים, 
אורה אין עיניה צרה הרי סולת הוא יותר חשוב מקמח, ואם הביאה סולת לכ

 באורחים?
בספר "אוצר הרעיון והמחשבה" שהנה כשעושים סעודה, יש  בדרך צחותתירץ 

בזה שתי סוגים, יש "סעודה" ויש "שלחן מתוק", אם רוצים שהסועדים יאכלו 
סעודה שלימה עם מנה ראשונה ומנה מרכזית מגישים בתחילה לחם או לחמניות 

רק "שלחן מתוק", נותנים על השולחן "מציות"  שיטלו ידיהם לסעודה. אבל אם זה
 או "לחמניות מזונות" וכו' ואז זה מנה אחת בלבד.

והנה מקמח עושים לחם, אבל מסולת עושים מיני מתיקה. וזה ההוכחה, שאברהם 
רצה שתביא קמח כי האורחים צריכים להתחיל עכשיו סעודה עם לשונות בקר 

 ינו שזה רק "שולחן מתוק"...וחרדל וכו', אבל שרה הביאה סולת, שיב
 (אוצר הרעיון והמחשבה) 

 עיניה שהאשה מכאן סולת אמרה והיא קמח אמר הוא) א"ע פז מ"ב( ל"חז אמרו
 שהיא להיפך הראיה הפסוק מן אדרבה שהרי מפורסמת הקושיא .באורחים צרה

 צרה עיניה האשה שאין ראיה מכאן כ"א מקמח ביוקר יותר שהיא סולת אמרה
  .באורחים

 לכם דעו להם ואמר לגוריו האריה קרא אחת פעם, משל פ"ע', הק ט"הבעש פירש
. מכם פוחדים הבריות כל. כלל לפחד ממה לכם העולם, ואין של הגיבורים אתם בני
, ציורים הרבה בו והיו חרב לארמון הגיעו, בעולם לטייל הגורים יצאו אחד יום

 ברוב האריות רצו, הגדי כשסע ומשסעו אריה הורג הגיבור שמשון מהם באחד
 בציור ראינו והרי בעולם הגיבורים שאנחנו אמרת איך: לו ואמרו אביהם אל בהלה
 אילו, לדברי ראיה מזה אדרבה, אביהם להם ענה. אריה משסע שאדם איך גדול
 כ"כ גדולות תמונות מזה עושים היו לא ארי ישסע שאדם טבעי דבר זה היה

 מזה עשו יום בכל מזדמן ואינו ויחידה אחת פעם הדבר היות משום אבל, לראוה
 שרה של לבה נדיבות מפרסמת התורה, ל"חז שאמרו וזהו. לראוה גדולה תמונה
 דופן יוצאת היתה אמנו ששרה ראיה מכאן סולת אמרה והיא קמח אמר שהוא
 ), וכעין זה כתב היעב"ץאברהם אהל(  .באורחים צרה עיניה אחרת ואשה

ואני ביארתי באופן נאה עפ"י ר"פ הירשפרונג זצ"ל כתב: בספר א"ש פנחס להגאון
מש"כ התוס' בשבת קי"ז ע"ב ד"ה הציל וז"ל אומר ר"י כשאפו בי"ט של פסח מצות 
מסולת נקיה שיש לו די לצורך י"ט אין אופין אחריהן פת של הדראה אלא מתחילה 

ם היה ביו"ט יעשה של הדראה ואחרי כן יעשה הנקיה עכ"ל והנה מעשה דהמלאכי
טען אברהם שצריכין לאפות מקודם מקמח בכדי שיוכלו לאפות אח"כ  פסח

מסולת כמ"ש התוס', אבל שרה שהיתה עיניה צרה באורחים אמרה שמקודם 
צריכין לאפות מן הסולת ואח"כ לא יכלו לאפות מן הקמח ועוד אמרתי דמה"ט 

האיש (ברכות י' אשה עיניה צרה באורחים לפי שהאשה מכרת באורחין יותר מן 
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ע"ב) ולכן יודעת שלאיש כזה אין מגיע לו יותר ממה שנתנה לו שאינו נקי וצדיק 
כמו שבעלה מדמה, משא"כ האיש שאינו מכיר בהאורחין מכבד את כולן כצדיקים 

 (אש פנחס)גמורים.
 פירושם של "בעלי התוספות" על התורה לפסוק זה, וזה לשונם: "מהרי מופלא הוא

 מכאן -עוגות"  ועשי לושי סולת "קמח  :עצלניות שהנשים מכאן -" סאים שלש
 לחם אעשה וכי לו אמרה קמח סאים שלש אברהם לה מדקאמר. צרה עינה ששרה
" [לפי פירושם, נסתר :נקייה פת כמו עשי סלת ל"א. מקמח שעושין כמו שחור

 (טעם הצבי)           הפירוש הנ"ל]
רש בדרך צחות, למה אשה עיניה צרה בספר אהבת וסגולת ישראל הביא לפ

באורחים, עפ"י הגמ' אוקירו נשייכו שביל שתתעשרו. שהאשה אינה חפיצה 
שבעלה ירבה בגמ"ח שכן צדקה היא סגולה לעשירות, "עשר בשביל שתתעשר", 
וכך, כשירצה הבעל להתעשר יוכרח להשתמש עם הסגולה האחרת ולכבדה 

                                      בשביל שיתעשר...
 שנת תרצ"ב) –(אהבת וסגולת ישראל 

 (יח, יב) ואדוני זקן.
לא מצאנו שקראה אותו אדוני כ"א בפעם הזאת, והנה רמב"ן כ' אברהם לא הודיע  

לה מה שנאמר מאת השי"ת שתלד בן ואת בריתי אקים את יצחק וכל הפרשה, 
א קורא אותה בשם נמצא לא נודע לה שהוחלף שמה לשרה, ושמעה כל היום שהו

חדש שרה והלא דבר הוא, ע"כ חשבה כי עד עכשיו קרא לה שרי ר"ל שר שלי כי 
הוא טפל לה ברוה"ק כפירש"י [כ"א י"ב], אבל עכשיו נכנס אאע"ה לברית מילה 
והיא לא נכנסה חשבה שהיא טפלה לו ע"כ קרא שמה שרה סתם ולא שרי שר 

אמרה ואדוני זקן, ויען כי אין האמת  שלי כי הוא אדון לה בנבואה ולא היא לו ע"כ
כן כי לעולם הי' אברהם טפל לה ברוה"ק ואיננו אדון לה ע"כ לא אמר הקב"ה 
כלשונה ואדוני זקן שלא להוציא שקר מפי עליון חלילה אלא אמר ואני זקנתי 
 שהוא אמת שאמרה על עצמה אחרי בלותי וגו' וכ"כ רמב"ן שבכלל זה ואני זקנתי.

 סופר) (חתם         
  (יח, כז) ואנכי עפר ואפר. 

השפיל עצמו בשני הקצוות, דעפר מעולם לא היה בו צורה חשובה רק יכול לקבל 
צורה חשובה דיכולין לזרוע בו ויגדל כל הצמחים או לעשות ממנו כלי חשוב. ואפר 
מקודם היה בו צורה רק שעתה אינו יכול לעשות ממנו מאומה דאינו בר גיבול וגם 

ל צמחים. וזהו שאמר על עצמו דמעולם לא היה דבר חשוב וגם אינו אינו מגד
עומד להיות יוצא ממנו דבר חשוב. וזהו שאמרו במסכת חולין (דף י"ח) דבשכר 
שאמר אברהם ואנכי עפר ואפר זכה לעפר סוטה ואפר פרה. דאפר פרה הוא לטהר 

ה. להטמא מכאן ולהבא. ועפר סוטה הוא לברר שהיתה מקודם טהורה עד עת
 ושניהם הם מדה כנגד מדה:

 (בית הלוי)
 (כב, כ').  אחרי הדברים האלה ויוגד לאברהם לאמר

פירש רש"י בשובו מהר המוריה היה אברהם מהרהר בלבו ואומר אילו היה בני 
שחוט כבר היה הולך בלא בנים היה לי להשיאו אשה וכו'. בישרו הקב"ה שנולדה 

 רבקה בת זוגו וזה הדברים האלה. 
ן שאברהם היה אחר העקידה במדריגה זו שהצטער מאוד ונשפל רוחו לאשר העני

לא זכה לגמור ציווי ה' בשלימות הגמור. והרהר בלבו לאמר כי הוא עצמו חייב 
בדבר שלא נגמר ונעשה החפץ ורצון הבורא להקריב את יצחק בנו על גבי המזבח. 

היה עדיין ליצחק כי הקב"ה הבטיחו כי ביצחק יקרא לך זרע. וממילא כאשר לא 
זרע לא היה במציאות כלל שיהיה נקרב עולה. אבל באם היה משיאו לו אשה 
מבנות ענר וכו' והיה לו ליצחק זרע קודם העקידה. כבר היה יכול להתקיים מאמר 
ה' יתברך שהבטיחו. וממילא היה ביכולתו להקריבו לעולה והיה נגמר ונעשה רצון 

לל באשר לא היה שום מציאות שיהיה ליצחק ה'. בישרו הקב"ה שאל יצטער בזה כ
זרע עד עכשיו. ולא היה אפשר כלל מקודם כי כעת נולדה בת זוגו. וההבטחה כי 
ביצחק יקרא לך זרע היא דוקא ממנה. ומתחילה כשצויתיך לא אמרתי לך שחטהו 

  אלא העלהו. ובודאי נעשה מאמרי על ידך בלי שום הפסד וגרעון כלל:
 (רמתיים צופים)   

 
  (יט, לז)מואב  שמו ותקרא בן הבכירה ותלד

 גדולי היו מובא בהקדמה לשו"ת "אגרות משה" (חלק ח), "בליובאן מעשה נורא
 כדי דלהלן המעשה את מספר היה ורבינו (הגר"מ פיינשטיין זצ"ל) רבים תורה

 :בתורה אמיתי גילוי של, כמעט הקודש רוח למדרגת שהגיעו מהם שהיו להראות
 מוזר חולי במין למשכב ונפל הבתים מבעלי אחד חלה ב"תרפ רףחו "בתחילת

 החולה ביקש, לבקרו בא ורבי משה, עלמא ליה תקיף כאשר. בפיו התנפחה ולשונו
 . חליו סיבת את לרבינו וסיפר מעליואיש כל להוציא

 לוט בנות זכו כיצד הקשה וירא פרשת בשבת לכן, קודם שבוע, וכה סיפר
 שבניהן והודיעו, שעשו עריות בגילוי בושו שלא אף מצאצאיהן יהיה שהמשיח

 זקנות נשים שתי בחלומו הופיעו בלילה. בזיון בדרך עליהן ודיבר, מאביהן הם
ששמעולוואמרוהוסיפוהן, לוטבנותשהןואמרומכוסיםופניהןשראשן, מאד
  לו. לענות האמת מעולם ובאו מענתו, את
 נס בדרך וניצלו אברהם ממשפחת הןש שמאחר לומר יכולות שהיו טענו הן

 נס מעשה כל לעצמן לייחס יכולות והיו זנות מעשה בהם תולים היו לא מסדום,
 כנצרות, חדשה דת ולייסד כביכול, השכינה מן שנתעברו לומר יכולות שהיו כך

 אב תמיד לוולד יש מתעברת אשה שכאשר להודיע ומואב עמון לבניהן קראו ולכן
  האמיתי. המשיח מהן ויצא זכו זה בזכות ודם, בשר
 שהוא ומאחר בזיון, בדרך עליהן דיבר כאשר גדול חטא חטא שהוא אמרו לו עוד
 ז)"ל ד"י במדבר י"(רש כמרגלים מידה כנגד מידה ייענש הוא בזלזול עליהן דיבר

 את לספר האיש כשסיים ימות. וכך משונה, בחולי ותתנפח לשונו ותשתרבב

 מאחר אמיתי, עניין בכך ראה רבינו לעולמו. ונפטר הקיר אל פניו את היסב סיפורו
  .אמת" הסבר לו נראה שגם ההסבר

 (טעם הצבי) 
 והאלקים ניסה את אברהם

כבר נודע מה שהקשו בספה"ק מדוע נחשב נסיון העקדה לאברהם ולא ליצחק. 
 ונזכיר ג' ביאורים מדברי רבוה"ק: 

רשת מטו"מ, דהיות ויצחק א. כתב בקדושת לוי על פרקי אבות בשבוע שחל בפ
אבינו ע"ה עבד את השי"ת במדת הגבורה, ממילא אין זה נסיון כלפי נפשו. משא"כ 
אאע"ה כל עבודתו היה להיות מרכבה למדת החסד, ולכן היה לו נסיון קשה כהנה 
וכהנה לעקוד בגבורה את יצחק. והוסיף הכת"ס 'ויהי אחר הדברים האלה' אחר 

'ויטע אש"ל בבאר שבע' ופרש"י אילן פירות להכין הוא סמוך למה שקדם לזה, 
לסעודה, וי"א פונדק ואכסניה ובו כל מיני מאכל, ויקרא שם בשם ה' אל עולם, 
אאע"ה היה מכניס אורח הגדול ביותר בעולם, בסדום נאסר להכניס אורח, והוא 
כבר יותר מעשרים שנה מכניס אורחים במדת החסד. אזי נתעורר מדת הדין האם 

אאע"ה לעבוד את השי"ת ולעורר בנפשו מדת הגבורה לעקוד את בנו. וזה  יוכל
שאמר לו הקב"ה לאחר הנסיון 'עתה ידעתי כי ירא אלק"ים אתה', עד הנה ידעתיך 
כאברהם אוהבי, ומעתה ידעתיך גם כירא אלקים. וביאר הקדושת לוי 'אבי, ויאמר 

דת החסד, ואמר לו הנני בני', כלומר ששאלו יצחק, והלא אתה אבא מרכבה למ
לבנו, כיון שהקב"ה צוה עלי כך, הנני בני, הרי כולל עצמי במדת הגבורה. כי גם בעל 

 חסד גדול, צריך לגעור על מי שמדבר באמצע קדיש. הכל כפי רצונו יתברך. 
ב. כתב המחצית השקל בסי' תקצ"א סק"ז על המג"א, שכשעלה לנהל על מבועי 

ה הראשונה ששם ה' בפיו הק', שלכאו' זכות הוראה בעיר קעלן, זו היתה הדרש
העקדה היא ליצחק? אלא שאאע"ה היה לו נסיון ארוך ביותר, שאילו היה שוחט 
את בנו, היה חוזר לביתו הריק מילדים, יום יום, לילה לילה, מי יודע כמה שנים היה 
צריך לחיות כערירי, זה הרבה יותר קשה מלפשוט הצואר ולהשחט על קידוש ה', 

גע כמימרא כבר עולה למקום עליון וגבוה ביותר שאין לנו שום השגה בה. הרי ובר
שנסיונו של אאע"ה הוא פי אלף מנסיונו של יצחק. וכ"כ הבית הלוי. והוסיף 
המחצה"ש בדרך צחות לפרש 'ויהי אחר הדברים האלה והאלקים נסה', עיקר 

בנו יחידו, הנסיון היה מתחיל אחר העקדה. כך ידע אאע"ה שהנה ישחוט את 
בפרט לדרוש השביעי דדרשת הר"ן שביקש ממנו הקב"ה שיוותר על הבטחת 'כה 
יהיה זרעך', והיה לו בחירה לוותר על הבטחת כלל ישראל או לאו... הרי חשב 
שישוב אל שרה לביתו, ויחיו עריריים כמה עשרות שנים. היה להם יצחק שהיה 

 טוהו ברגע אחד. יכול להאיר את העולם ברוחני ובגשמי, והנה שח
ולכן זכותו של אברהם אבינו הוא בעיקר על העקדה, אע"פ שהוא עצמו נכנס לאור 
כשדים, כי נסיון שהוא לרגע אחד אינו במעלה כלל לעומת נסיון מתמשך לזמן רב. 
כמו שכלל ישראל לדורותיהם עקדו עצמם על קידוש השם, בימי בעלי התוספות, 

י. וכמבואר בסליחות כ' סיון. הרבה יותר במסע הצלב הראשון והשני והשליש
 קשה הוא להתנסות בנסיון מתמשך. 

 ]וכ"כ הערוגות הבושם בקצרה[ג. הרה"ק רבי יחיאל מיכל מאוסטרובצא ביאר 
שבנוסח הוידוי אומרים 'אבל אנחנו ואבותינו חטאנו', וקשה מה לנו להזכיר עונות 

ת אבותינו נגרמו להם בגלל אבותינו עם עונותנו? אלא שזהו חלק מהוידוי שעונו
שאנו היינו כלולים בהם. כמו שהזכרנו דברי החת"ס טעם שהיה צריך לעקוד את 
יצחק, משום חלק העשיו שבו, כי מצד יעקב שבו אין צריך לעקוד אותו. לכך אנו 
מתודים מה שגרמנו לאבותנו לחטוא בהיותנו כלולים בהם. וא"כ נמצא 

שתתפות הדורות היוצאים אחריהם. שהמעשים טובים שאדם עושה הוא בה
ועפ"ז יובן מעלת אברהם בעקדה יותר מיצחק, כי אברהם כבר הוליד את בנו יצחק, 
והוא נשאר לבדו כביכול. משא"כ יצחק רץ להשחט על קידוש השם כי עדיין היו 
כלולים בו כל נשמות ישראל שעדיין לא נולדו ממנו באותה שעה ע"י יעקב בנו. 

כלולים במחו של יצחק. וזהו 'והאלקים נסה את אברהם', כלומר,  ועדיין כל ישראל
כאדם פרטי לבד, ולכן אומרים 'לזרעו היום תזכור', שזה עיקר זכותו של אברהם 
אבינו שהיה לבדו. וזה שאמר רש"י 'עכשיו עמוד לי בנסיון זה שלא יאמרו אין 

לך מארצך וכו'. ממש בראשונה', וקשה שהרי היו נסיונות קשים מאד לפני כן, לך 
ופירש רבינו יחיאל כי בנסיונות הראשונות עדיין היו כל הצדיקים כלולים בו, 
ממילא אין זה מעלה גדולה כ"כ, אך עתה שכבר הוליד את יצחק, כבר יצאו ממוחו 
כל נשמות צדיקי ישראל, ומנסים אותו לבדו, נסה את אברהם בפני עצמו. ויאמר 

ומן לעקוד את בני לכבודך, בלי סיוע הדורות הנני, הנני כאדם פרטי מוכן ומז
 הבאים. 

 פרשת העקדה תשע"ח)–(הגרמ"י רייזמן שיעורי תפילה 

 מאוצרות המגידים  
 את בנך את חשכת ולא הזה הדבר את עשית אשר יען כי ה' נאם נשבעתי בי ויאמר
 (כב, טז)יחידך 

מעשה יש המקשים, מה בעצם היתה הגדלות המיוחדת של אברהם אבינו ב
העקידה? נכונותו לשחוט את בנו? וכי מה יכול היה לעשות, הרי הקב"ה צוה עליו 

 "קח נא את בנך... והעלהו לעולה", האם יכול היה שלא לשחוטו?
 סוד הענין טמון כאן בפסוק, וכך דרשו חז"ל במדרש (ויק"ר כט, ט)

יוחנן אמר: "'בי נשבעתי נאם ה'', מה צורך היה לשבועה? ר' ביב בר אבא בשם ר' 
עמד אברהם בתפילה ותחנונים לפני הקב"ה ואמר לפניו: 'רבש"ע, גלוי וידוע 
לפניך, בשעה שאמרת לי 'קח נא את בנך את יחידך' היה בליבי מה להשיבך, והיה 
בליבי מה לאמר: אתמול אמרת לי 'כי ביצחק יקרא לך זרע', ועכשיו אתה אומר לי 

מה להשיבך וכבשתי את יצרי ולא  'והעלהו שם לעולה'? אלא כשם שהיה לי
כך כשיהיו בניו של יצחק באים  –השבותיך כחרש לא אשמע וכאלם לא יפתח פיו 

לידי עבירות ומעשים רעים, תהא מזכיר להם עקידת יצחק אביהם, ועמוד מכסא 
 דין לכסא רחמים".



 

 ג 

אנחנו מוכנים לעשות הרבה דברים, אבל לפחות להגיב איזו תגובה. אני מוכן 
י יעשה לי הכל, אבל לפחות שידע שהוא לא נהג עמי בצדק, מה, גם זה שחבר

 אסור לי?!
כשציוהו הקב"ה על העקידה, יכול היה אברהם לומר: "רבש"ע אני מוכן, אבל רק 

מה, רק שאלה אחת קטנה: הרי הבטחתני שממני ייבנה עם -תסביר לי דבר
זה גם הקב"ה  ישראל?! אבל אברהם לא הגיב, לא שאל שאלות, וביקש שבשכר

זה הוא לא היה  –לא יגיב כשעם ישראל יעשו עבירות. לבקש מהקב"ה שימחל 
גם  –יכול. כיצד ניתן למחול על עבירות?! רק זאת הוא ביקש: אני סגרתי את פי 

 אתה, רבש"ע, אל תעשה כלום, כביכול. 
וזה לא היה הנסיון הראשון שלו. בפרשה הקודמת הקב"ה מצווה עליו: "לך לך 

רצך וממולדתך ומבית אביך". היה זה דבר קשה מאוד עבור אברהם אבינו. מא
אברהם בנה את ביתו בחרן. הוא עמל קשות להחזיר את כל אנשי המקום 
בתשובה, עוד עבודה רבה היתה לפניו, והנה הקב"ה אומר לו "לך לך "! ומבטיח לו 

אלות, שיהיה לו שפע וכל טוב במקום החדש. ומה עושה אברהם? לא שואל ש
אלא מיד "וילך אברהם כאשר דבר אליו אלוקים", הוא משליך מאחוריו את הכל 

 והולך!
ועדיין אין זה הכל. סוף סוף הוא מגיע לארץ כנען, והנה בפעם הראשונה 
בהסטוריה האנושית נהיה רעב בעולם. אין מה לאכול. הרי הוא היה יכול לבוא 

ץ אשר אראך, ויהיו לך ברכה בתלונה ולומר: "רבש"ע אמרת לי לך לך אל האר
אין לי מה לאכול. זה דבר שלא היה  –והצלחה וכל טוב, ועתה, כשהגעתי לכאן 

לפני כן, פעם ראשונה שאין מה לאכול. ומה עם ההבטחה שהבטחת לי רבש"ע? 
 אבל הוא לא אמר מילה!

 ועל זה אנו חיים עד היום, על השתיקה הרועשת של אבותינו הקדושים!
 )(תפארת שמשון

 
 צדקה לעשות ה' דרך ושמרו אחריו ביתו ואת בניו את יצוה אשר למען ידעתיו כי

 (יח, יט)  ומשפט
 שוויה של פרוסת לחם במדבר

 מה ל"א ברך ל"א הוה ושותין אוכלין משהיו ושבים עוברים מקבל היה אברהם
 לואזי ושתי אכיל הוה וברך עליו קבל אם. משלו שאכלנו עליון אל ברוך אמר נימא
 דחמר קשיטה חד ל"א עלי לך אית מה ל"א והוה דעלך מה הב ל"א הוה לאו ואם

 בעשרה דפיתא עיגול וחד פולרין בעשרה דקופר ליטרא וחדא פולרין בעשרה
 פיתא לך יהב מאן במדברא קופר לך יהב מאן במדברא חמרא לך יהב מאן פולרין

 ליה עקי דהוה אעקת ההיא חמי דהוה מן במדברא עיגולא לך יהב מאן במדברא
 משלו" (ילקוט שמעוני רמז פב) שאכלנו עליון אל ברוךאמר הוה

המדרש מתאר את האופן שבו היה אברהם מחנך את באי ביתו לקיים את מצוות 
ד'. תחילה כיבד את אורחיו באוכל ובשתיה, וכאשר הודו לו הפנה אותם להודות 

 למי שהאוכל שלו, ולימד אותם כיצד לעשות זאת.
 "נאלץ" לעשות זאת... –ירב לברך מי שס
 כיצד?

אברהם אבינו היה אומר לו: "אם אינך רוצה לברך למי שהאוכל שלו, משום שאתה 
סבור שאכלת משלי, אם כן, עליך לשלם לי על סעודתך!", ואז הגיש לו אברהם 
חשבון מפורט על כל מה שאכל ושתה, כשהסכום לתשלום מגיע למספרים 

דמיוניים.
תפלץ למראה הסכום, ושואל: "כיצד הגעת לסכומים כאלו? פרוסת האורח היה מ

לחם בשווי חמש מאות שקלים? רבע עוף במחיר של אלפיים שקלים? מעולם לא 
 שמעתי על מסעדה כזאת... בסך הכל מדובר במעט לחם ובשר וקצת מים?!"

"הלא אתה נמצא כעת במדבר", הזכיר לו אברהם, "וכאן הכל יקר פי כמה מאשר 
ום ישוב. האם אתה יודע שרק התשלום על הדלק למטוס שהביא את במק

 הסחורה מן היישוב הקרוב ביותר עלה לי חמישים אלף שקל?!"...
 לשמע התשובה ההגיונית, השתכנע האורח שעדיף לו לברך...

מתוך מדרש זה הביא הרב חיים קנייבסקי ראיה לשאלה הלכתית שהובאה לפניו, 
 ומעשה שהיה כך היה:

מרדכי רימר זצ"ל שהה בימי השואה הנוראה באחד ממחנות הריכוז, ומצבו רבי 
הלך והתדרדר. הוא סבל קשות מן הרעב, ובנוסף לכך לקה במחלת הטיפוס. עד 

 שחש שאם לא יאכל דבר בשעות הקרובות, הוא ימות במהרה מרוב חולשה.
ביבו בקושי רב ובמאמץ אדיר הצליח לגרור את עצמו אל מחוץ לצריף, וראה מס

רק שלג וקרח. לפתע הופיע מולו אחד מאסירי המחנה, ובידו ארבע חתיכות לחם 
 אוצר אדיר באותם ימים! –

רבי מרדכי הבין כי היהודי שלפניו הצליח להוציא את הלחם בגניבה מהמטבח, 
 אבל גם ידע שאין שום סיכוי שהלה יתנדב מרצונו לתת לו מהלחם שבידו...

צא אחר, אזר את שארית כוחותיו, ודף את בעל מאחר שלא היה לפניו כל מו
הלחם. הלה החליק על הקרח כשחתיכות הלחם שהיו בידיו מתגלגלות לכל עבר... 

 ומיד חטף החולה את אחת החתיכות וברח...
אותה פת לחם הצילה את חייו של רבי מרדכי, הוא החלים ממחלתו, ושרד את 

 השואה.
וידוע, ושימש כמשגיח בישיבת  לימים נהיה רבי מרדכי תלמיד חכם חשוב

טשעבין, אולם כל ימיו הוא התייסר על הגזילה שגזל בהיותו במחנה. פעם אחת 
מחותנו, ושאל אותו אם עשה כהוגן בכך שגזל מן הלחם,  –נכנס אל הרב אלישיב 

 ומה עליו לעשות כדי לכפר על אותו מעשה.
יה מותר לו למעשה שאלתו התחלקה לשלוש שאלות נפרדות: ראשית, האם ה

לקחת מן הלחם? שנית, גם אם הדבר נעשה כהוגן, האם עליו לחפש את בעל 
הלחם, ולשלם לו על הגזילה? ושאלה שלישית, שאמנם לא שאל, אך נשאלה לרבי 

כפי  –חיים קנייבסקי: אם עליו לשלם, כיצד מחשבים את שוויה של אותה חתיכה 
 ...שוויה כיום, או כפי מה שהייתה שוה אז, במחנה?

על השאלה הראשונה נענה, שמאחר וליהודי השני היו ארבע ככרות לחם, הרי 
שנטילת ככר אחד מידו לא סיכנה את חייו. אם כן, אי כאן שאלה של נפש תחת 
נפש, אלא רק שאלה אם מותר לקחת את ממונו של הזולת בלא רשות כדי להינצל, 

על ידי גרימת נזק לממונו ועל כך התשובה היא, כי אכן רשאי אדם להציל את נפשו 
של חבירו. מסיבה זו נאמר בגמרא, שרשאי אדם להצית שדה חיטה של חבירו כדי 

 להינצל מאויבים הרודפים אחריו ומבקשים את נפשו (ב"ק ס, ב).
אלא שהמציל עצמו בממון חבירו, חייב לשלם לאחר מכן לבעל הממון את כל 

תה שעליו לשלם לנגזל את הנזק שגרם לו. על כן התשובה לשאלה השניה הי
הגזילה. אך מכיון שהוא לא הכיר את האיש ממנו גזל את הלחם, עליו לתת את 
הסך שגזל לצרכי ציבור, מתוך תקוה שגם אותו איש או יורשיו שככר הלחם נגזלה 

 ממנו יהנה מאותם כספים, ובכך יש מעין תשלום על הלחם שנגזל מידו.
כום שעליו לשלם, כפי שווי לחם בימים מהו הס –כעת נותרה השאלה האחרונה 

 אלו, או כפי שוויו במחנות ההשמדה?
כתשובה לשאלה זו, סבר רבי חיים קנייבסקי שאולי עליו לשלם כפי שהיתה שוה 
ככר לחם במקום שבו התרחשה הגזילה, ואף שאין לכך מקור מפורש, במדרש 

יב לשלם על לחם שהובא לעיל ניתן למצוא סימוכין לכך, שכן אנו רואים שהמתחי
שאכל במדבר, אינו יכול להיפטר בתשלום שוויו של לחם בעיר, אלא עליו לשלם 

 כפי שעולה פרוסת לחם במדבר...
 (ומתוק האור)

 
 "ולוט יושב בשער סדום"

כשהגיעו המלאכים להפוך את סדום מצאו את לוט יושב בשערה שבאותו יום 
תמוה: במשך יובל שנים לא נהפכה, מינוהו שופט עליהם (רש"י בראשית יט, א). ו

וביום שמינו את לוט כשופט, דוקא אז נהפכה? לכאורה, עם שופט צדק כלוט, היו 
 להם סיכויים לשפר את דרכם!

 אקדים לתשובה ספור מעשה, ובי היה מעשה.
כשהשתלטו הרוסים על ליטא אסרו על קיום הישיבות, סגרו את תלמודי התורה, 

לא יכלו לאסור את האנשים, כבודדים, לקיים מצוות אטמו את המקוואות, אבל 
דתם. ובנובהרדוק, הן יודעים אתם, חנכונו לאור: "לא יבוש מפני המלעיגים עליו 

 בעבודת השם", גירא בעיני השטן! הלכתי אפוא בחוצות העיר כשציציותי בחוץ.
 והשטן הגיע. שוטר עצרני: "מה החוטים האלו?!"

 . "יש ברוסיה חופש דת!""בגד של יהודים", אני עונה
עיניו ירקו ברקים: "חופש דת בבית. ללכת כך ברחבו זו התגרות, פרסומת לדת. 
 פעילות אנטי מהפכנית", צמד מלים שעורר חלחלה באותם ימים. "את התעודות!"
הרי לך. הייתי פליט מפולין, חסר תעודות. זו היתה עברה פלילית, שעלולה לסבך 

 בצרות צרורות!
, במשטרה יחקרו". וימצאו שאני בן ישיבה ואיני עובד, "טפיל" לפי "בוא אתי

 הגדרתם, עברה נוספת. אך מה באפשרות לעשות, כאשר אבדתי אבדתי.
אנו הולכים, וכולם סוטים מדרכנו כאילו היינו מצורעים. איש אינו רוצה בקשרים, 

 לא עם שוטר ולא עם אסיר.
 ם, ומושיט לו.תוך כדי הליכה אני שולף מהכיס שני רובלי

"טוב ויפה", הוא מסנן בארסיות. "פרופוגנדה, פרסומת חוצות לדת, וחסר 
מסמכים, ומנסה לשחד שוטר בעת מלוי תפקידו. תמשיך כך, לקבור את עצמך!" 
ומחיש את צעדיו לעבר תחנת המשטרה. כשנגיע לשם אני אבוד, הדברים יצאו 

 מכלל שליטה.
 ""טוב", אני עונה. "תגיד אתה, כמה?

 "חמישה, לא פחות".
למזלי הטוב, היה לי. החמישיה החליפה ידיים והוא הפטיר: "לך, ושלא אראה 

 אותך יותר". בלי חמישה רובלים, התכוון.
והבנתי שבסדום היו חוקים נוראים, ואיך שרדו שם? אם לא במתן קופיקות אזי 

בנוקשות על  במתן רובלים. אבל ביום בו מינו שופט הגון שאינו נוטל שוחד ושופט
 פי חוקי סדום, אחת דינה להחרב!...

 (והגדת)

 
 לוט, ואנחנו

נפש האדם מי ידע! "ויסע לוט מקדם" (בראשית יג, יא) הסיע עצמו מקדמונו של 
והכניס אורחים במסירות  -עולם, אמר: אי אפשי לא באברהם ולא באלוקיו (רש"י) 
 אשית יט, ג)!נפש, ואפה מצות כמנהג שראה בבית אברהם (רש"י בר

ואם אתה תמה על כך, בוא וראה: קורח חלק על משה רבינו ונבואתו ועל תורה מן 
השמים. משך אחריו מאתיים וחמישים ראשי סנהדראות, ואת און בן פלת 
להשתלף, אבל נתן תקיעת כף. אמרה לו אשתו: "תישן, ואני אסתדר אתם". באו 

צנוע לשוחח עמה עתה, והלכו  לקראו, וחפפה ראשה בפתח האוהל. אמרו: אין זה
 לבדם לאבדם (סנהדרין קט ע"ב).

כיצד יובן: לחלוק על משה ועל תורה מן השמים, "בהצותם על ה'" (במדבר כו, ט), 
 ובה בעת להקפיד על הידורי צניעות! כמה סתירות מתרוצצות בנפש האדם!
יקרו, בין חמש העבירות שעבר עשו בו ביום, מנו (בבא בתרא טו ע"ב) שכפר בע

וביזה את העבודה שהיתה בבכורות. לא מובן: וכי דורשים מהכופר בבורא שיעריך 
את עבודתו?! הלאה: אם כפר בעיקר, מדוע חפץ בברכות. וזעם כל כך על יעקב 
שנטלן, עד שנדר להרגו. וצעק צעקה גדולה ומרה עד מאד, ונשא קולו ובכה. הלא 

" (בראשית כז, כח). איך אפשר כל הברכות, ממקור הברכות, "ויתן לך האלקים
 לכפור בבורא ולחפוץ בברכותיו?!



 

ד 

אך זה האדם! רבי ירוחם ממיר זצ"ל אמר, שלשוא הוגיעו חכמים וחוקרים 
מוחותיהם ליישב סתירות בהנהגת האדם, כמה דיו נשפך וכמה קולמוסים 
 נשתברו בנסיונות אלו, ולחנם. ומדוע, כי אין כאן כל תמיהה: במהותו, האדם הוא

יצור מלא סתירות!
אני זוכר שספרו. אחד מראשי ההסתדרות, פוקר ומעביר על דת, רחץ בימה של 
תל אביב ונקלע למערבולת. למזלו, הבחין בו המציל. מיהר לסירתו, אל החסקה, 
ומשהו. כשהגיע אליו שמעו זועק בחרדה: "אני לא חוזר בתשובה, אני לא חוזר 

 בתשובה!"
רשת היא (ערובין יט ע"א): רשעים, אפילו על פתחו של נו, תאמרו, הלא גמרא מפו

גיהנום אינם חוזרים בתשובה. אבל לא, תשמעו עד הסוף. כששבה אליו רוחו 
שאלו על כך. ספר לו: גדלתי בבית דתי, אבי היה חסיד סלונים. נמשכתי אחר רוח 
 התקופה והתפקרתי, החלטתי לעלות עם גרעין חלוצי ולייסד קיבוץ בארץ ישראל.

אמר לי אבי: יתכן שאנו נפרדים לנצח ולא אראה אותך עוד, כפי שאכן היה. יש לי 
אליך בקשה אחת. לפני שאתה עולה ארצה, לך להפרד מהרבי, לקבל ברכת הדרך. 
האמת, כבר לא הייתי שם, אבל איך אומרים, בקשה אחרונה ממלאים. חבשתי 

אני, ואמר לי: "גדלת כאן, כיפה ונכנסתי אל הרבי. הוא ידע בדיוק מי אני והיכן 
אבל האדם הוא בעל בחירה, ונסחפת למחוזות אחרים. אבל כלום לא יעזור לך, 

 שרשיך כאן. דע, שלא תמות בלי תשובה!"
כשיצא, תלש את הכיפה ושוב לא כסתה את ראשו. וכעת, שנכנס לים ונגרף 

תשובה. למערבולת, חשש שקיצו בא ונזכר בדברי הרבי. החל לזעוק שאינו חוזר ב
 ואם אינו חוזר, הרי לא ימות. שהרי כך הבטיח הרבי. והראיה, שאכן ניצל!

 ואני מתבונן ושואל: ייצור כזה, כופר או מאמין?!
 אם כופר הוא, מה לו ולהבטחת הרבי. ואם מאמין, למה לא הניח הבוקר תפילין?

 והתשובה: אדם רגיל הוא, גדוש בסתירות...
ר מ"חובות הלבבות" (סוף הקדמה שער הבטחון): כמה שננו בנובהרדוק את הסיפו

חסיד נסע לסחור ולהתעשר במדינת הים, ומצאם עובדים לפסלי עץ ואבן. ולעג 
 בפני הכומר: "איזה עיוורון וסכלות, לסגוד לפסל מעשה ידי אדם!"

 התעניין הלה: "ואתה, למי עבודתך?"
 לכל!"התלהב: "לאלקים היחיד שברא הכל, ומשגיח על הכל, ומפרנס 

 אמר לו: "מעשיך סותרים את דבריך!"
 תמה: "הכיצד?"

הסביר: "אילו האמנת במה שאמרת, היה אלוקיך ממציא לפניך פרנסתך בעירך 
 ולא היית טורח לעבור אורחות ימים לחפשה!"

 נסתמו טענותיו, ושב לעירו, ולא יצא ממנה!
 (והגדת)    ולעניננו, הבין שחי חיי סתירה!

 
בבקר ויקח לחם וחמת מים ויתן אל הגר, שם על שכמה, ואת הילד  "וישכם אברהם

"ותלך (בראשית כא, יד). ופרש רש"י:  וישלחה, ותלך ותתע במדבר באר שבע"
 .ותתע", חזרה לגלולי בית אביה

 מזעזע.
נזכור: הגר בת פרעה היתה (תרגום יונתן בראשית טז, א) שאמר: מוטב שתהא 

בבית אחר (בראשית רבה מה, א). והיתה שרה בתי שפחה בבית זה, ולא גבירה 
מגיירת את הנשים, והגר דולה ומשקה מתורתו. עד שנתנתה לאשה לאברהם, 
וסברה שעולה היא בצדקותה על שרה, ושרה דרשה כפיפותה. וברחה, וראתה 
שני מלאכי מרום, ושמחה: "הגם הלם ראיתי אחרי ראי (בראשית טז, יג). רגילה 

רהם, וסברה שראתה בזכות אברהם. ועכשיו ברחה, היתה לראותם בבית אב
ורואה בזכות עצמה, ולא מלאך אחד אלא ארבעה בזה אחר זה, ולא נחרדה 

 (רש"י).
הגע עצמך: רבי שמעון בר יוחאי יצא בשליחות חבריו להצלת כלל ישראל, ובא 
שד לסייעו. בכה ואמר: "ומה שפחה של בית אבא [הגר] נזדמן לה מלאך שלוש 

ואני לא פעם אחת? יבוא הנס מכל מקום!" (מעילה יז ע"ב). אלמלא נכתב, פעמים, 
 ר יוחאי!מרבי שמעון ב אי אפשר היה לאמרו: גדולה

קבע מקום תפילתו  -יצחק אבינו!  -וכתב הרמב"ן (בראשית כד, סב) שיצחק אבינו 
 בבאר לחי רואי, בה נגלו המלאכים להגר, והמקום קנה קדושה!

אשתו של אברהם אבינו, הלא תקופה היא. ואף לאחר  ארבע עשרה שנה היתה
שפרשה שמרה עצמה, ונאים היו מעשיה כקטורת, ולבסוף שב אברהם אבינו 
ולקחה לאשה (בראשית כה, א וברש"י). ואיך יובן שחזרה לגלולי בית אביה? ויותר, 

 שבתוך שעה זכתה להתגלות מלאך ולנס מופלא!
 ?לא, אין הדברים כפשוטם, ואיך יובנו

 -רבי מרדכי פרוגמנסקי האיר בהם עינינו, ובמעשה שהיה 
בערב שבת הוצרך לנסוע לקובנה. עלה לרכבת, ומולו ישב יהודי הדור צורה. 
התפתחה שיחה והלה סיפר שהוא שוחט ומוהל, שתא אומנויות הקשורות למזל 
אחד (שבת קנו ע"א) וגם מגמת פניו לקובנה, עליהם לרדת במינסק ולהחליף 

הנסיעה התארכה ונמנמו מעט. כשהתעוררו נוכחו שהחמיצו את מינסק.  רכבת.
 הרכבת המשיכה הלאה, והם אנה הם באים.

 "מיר האבן זיך פארבלאנדזעט!" תעינו בדרכנו, קונן השוחט.
 "יהודי אינו תועה!" פסק רבי מרדכי.

 "מה?!" נתן בו השוחט עיניים תמהות.
ות. "על הפסוק: ותלך ותתע, דרשו "יהודי אינו תועה", חזר רבי מרדכי נחרצ

 -שחזרה לגלולי בית אביה. ואיך רמוז הדבר, משום שיהודי אינו תועה! 
המדרש מספר שספינה ובה יהודי אחד מגיעה לנמל זר. אמרו לו הנוסעים 

 הנכריים: "קח כסף ועלה לעיר וקנה לנו אוכל!"
 אמר להם: "הן זר אני פה כמותכם, ולהיכן אלך?"

"וכי יש יהודי זר? בכל מקום שאתה הולך, אלקיך עמך!"  -גויים! ה -אמרו לו 
 -(דברים רבה ב, טז) 

 נרד בתחנה הקרובה, וה' יצליח דרכנו!"
 משך השוחט בכתפיו, מה היה לו לומר.

הרכבת עצרה, וירדו בלב הישימון. כפר נדח השתרע במרחק. שמו אליו פעמיהם. 
שאלו האם מתגורר כאן יהודי. הפנה אין להם בררה, עוד מעט שבת. פגשו גוי, ו

אותם לבקתה אחת. נקשו בדלת, ובאיזו שמחה קדם בעל הבית פניהם: "אמרו לי, 
 אולי אחד מכם מוהל?"

 "כן, אני, מדוע?!"
חיבוק עז, והמארח אמר: "היום מלאו לבני שמונה ימים, הזמנתי מוהל מהעיר ולא 

ברוך הוא שימציא לי מוהל. גם בא, איני יודע מה קרה. הפלתי תחינה לפני הקדוש 
 עגל קניתי לסעודת המצוה. אולי כבודו גם שוחט, במקרה?"

 "במקרה", גם שוחט וגם מוהל.
 "חבל רק שאין כאן איזה רב גדול, שיהיה סנדק".

 "הבאתי עמי גם רב גדול", אמר השוחט.
 (והגדת)    "נו, האם יהודי תועה", שאל רבי מרדכי...

 
 עברו מדי ויהי לחם לאכל בו ותחזק גדולה אשה ושם שונם אל אלישע ויעבר היום "ויהי
 עבר הוא קדוש אלקים איש כי ידעתי נא הנה אישה אל ותאמר :לחם לאכל שמה יסר

 והיה ומנורה וכסא ושלחן מטה שם לו ונשים קטנה קיר עלית נא נעשה :תמיד עלינו
 :שמה יסור אלינו בבאו
  גדול אדם נקרא מי

 מה", לחם לאכול בו ותחזק גדולה אשה ושם שונם אל אלישע יעבורו היום ויהי"
 . מחטאים יראה אשה" חטאין דחלת אשה" התרגום מסביר? גדולה אשה הפירוש
 ומסביר שואל? גדולה מהי" גדולה אשה ושם" מהזוהר שמצטט פלוני בספר עוד ראיתי
 : הקדוש הזוהר
 אם ובפרט), ז"פ דף מ"ב מסכתב בגמרא כמבואר" (באורחין צרה עיניה"ש האשה טבע
, לארח שמחה היא, להיפך, אשה שאותה ראה אלישע והנה, מחמתם כספי הפסד יש
 אשה" תואר לה נתן לכן, ועינה לבה בכל - האורח של לצורכו הוצאות להוציא ואף

 . הקדוש הזהר דברי". גדולה
. ביותר ולההגד המעלה זו - גדול איש הוא - מטבעו ההיפך העושה כי למדים נמצינו
 ". גדולה אשה ושם" הנאמר וזהו
 הליטאים, כולם כי, בביתו לתלמידים בשיחה שלום' ר מכריז, תמיד אומר אני

 שבירת כי ואומרים אמרו, בסגננו אחד כל, והעדות הקהילות גדולי וכל והחסידים
 : התכלית היא המידות

" חיים לו למה לאו ואם, המידות שבירת היא האדם חיות עיקר" כותב מוילנא א"הגר
, וכבוד תאווה, מקנאה נקיות פסיעותיו כאשר - אצילות בנועם - יום היום בחיי המתנהג

 להגיע - בחייו עבודתו וזו. האדם חיי בפסגת העומד הוא) הרעות המידות ראשי שהן(
 ע"זי אלימלך רבי שהרבי, וכידוע. חיים לו למה כן עושה לא ואם - חיים פסגת לאותה

 ". הטבע שבירת היא האדם בריאת עיקר" - שלו בנוסח כן אומר גם
 כל, פחות גדול או יותר גדול -" גדול איש" אדם לבני התארים מתחלקים זה פי ועל
 . מצבו לפי אחד

 " קדוש אלוקים איש"
 " תמיד עלינו עובר קדוש אלוקים איש כי ידעתי נא הנה אשה אל ותאמר"

 : ע"זי מרוזין הקדוש הרבי שאל, גדולה שאלה
 עובר שהנה לדעת הצליחה והיא, לחם ולאכול לנוח, לביתם נכנס היה, אלישע הנביא
 לבעלה אמרה אחד בהיר וביום, כלום עליו לה סיפר לא אחד אף, קדוש איש בביתם

 עונה?" ידעה מהיכן - ידעה מנא" הגמרא שואלת". קדוש איש הזה האיש כי לי ידוע"
, אז היו לא, וזבובים שרצים נגד מכשירים, יכ" שולחנו על זבוב נראה שלא" הגמרא

 מעל מתנהלים שחייו קדוש איש שהוא בהכרח, אחד זבוב היה לא - זאת כל עם - ואם
 .כ"ע. הטבע דרך
 לספר באה לא היא" ידעתי נא הנה" אומרת התורה שאם, להבין עלינו ראשון דבר
" ידעתי נא נהה" לו שסיפרה - בעלה עם הסעודה בשעת דיברה שהשונמית מה, סתם

 לא התורה, נכונים לא דברים נכונות שאינן, סרק בשיחות עוסקת לא התורה כי
 הרי, וכשכתוב; במלואו אמת הוא ך"בתנ שנאמר מה. אמת תורת היא התורה, מצטטת
 ! בביתה דר קדוש איש הנה כי לדעת הצליחה ידעה זו אשה שאכן
 בחוץ תעמוד למה' ה ברוך אב ויאמר" אמר שלבן, נאמר הבאה בפרשה: נוספת דוגמא
 בכלל והוא כנען מצאצאי היה שאליעזר פ"שאע ל"חז אומרים" הבית פיניתי ואנכי

 את, הצדיק את ששימש ידי על אבל", לאחיו יהיה עבדים עבד כנען ארור", "ארור"
  מכלל יצא, באמונה, אברהם

 זה הוא מי השאלה נשאלת'". ה ברוך בא ויאמר" שנאמר", ברוך" בכלל ונכנס" ארור"
 אלא?! ראיה מביאים מלבן וכי, הארמי לבן הכל בסך'"? ה ברוך בא" שאמר הוא ואיזה
 וכך" (אמת תורת" היא התורה כי, האמת זו'" ה ברוך בא" לבן דברי בתורה כתוב שאם

 ? ידעה מהיכן -" ידעה מנא' "הגמ שואלת כ"וא) זה בנוסח שיאמר משמים לפיו הכניסו
 חסר וכי?" ידעה מנא" הגמרא שאלת פירוש מה, ע"זי מרוזין' הק הרבי שאל, בקיצור
, השקידה את, שלו התפילה את רואים, וחשוב גדול איש שהוא אדם על לראות דרכים

 עודוכידוע', וכו מחטא יראה, במועט הסתפקות, לחבירו אדם בבין הזהירות את
 -? ידעה היא איך להבין לטרוח צריכים מה אז) ז"פ מ"ב" (באורחים מכרת אשה"ש

 . וגמרנו ידעה
 : נפלא תירוץ, ועמוק נורא הוא ר'הרוזינע של התירוץ
 חסידים ובלשון, תתברך צדיקים ובשפתי, תתרומם ישרים בפי" בשבת בתפילה אומרים
, צדיקים, ישרים  - מזו למעלה זו דרגות ארבע - ".תתהלל קדושים ובקרב, תתקדש
 מה. בקרב, בלשון, בשפתי, בפי - ונותלש סוגי ארבעה ולצידם. קדושים, חסידים
 ? הכוונה



 

ה 

 מדבר הפה כאשר. לשון ביטויי הארבע מכל ביותר הגלוי הוא פה, "ישרים בפי"
 ה"הקב כבוד כי -, הישרים האנשים של הראשונה הדרגה זו, כולם ורואים שומעים
 . החיצוני בפיהם מתרומם
 - פנימית יותר שלהם הקודש שמלאכת, הצדיקים הם - מהישרים מהם למעלה

 מברכים והצדיקים -. סגורים חתומים לפעמים השפתיים - "צדיקים ובשפתי"
 .בשפתותיהם

 י"עפ ונעלם טמיר, מכוסה יותר והרבה, פנימית יותר היא' לשון'ה "חסידים ובלשון"
 . בלשונם ה"הקב את מקדשים, והם, החסידים של מעלתם את להכיר קשה אכן כי, רוב

 והם, כמלאכים קדושים "קדושים בקרב" הקדושים של היא תרביו הגבוהה הדרגה
!" תתקדש קדושים בקרב" עבודתם את להכיר שייך לא, בקרבם עמוק וחבויים נסתרים
 קדושים בקרב" כי, אותו מכירים לא וכלל, קדוש אדם בבית שמסתובב אפשרי ומאד

 אלוקים איש" היה אלישע שאכן כיון, הגמרא שאלת זו כ"וא. מהותו זו" תתקדש
  הצליחה וכי, זאת ידעה מהיכן" קדוש
 משיבה "?אלקיו' ה עם" במעמקים טמון הכל" קדושים בקרב" והרי זה את לגלות
 הקדוש דברי כ"ע'. וכו שולחנו על זבוב נראה שלא הבחינה - סימנים שראתה הגמרא
 . קדושים דברים שאמר
 : לכם לספר מוכרח ואני

  אליהו לרבי סביב הזבובים
 היה מגוריו מקום, לירושלים הקודש בארץ לשכון מהגולה עלה לאפיאן אליהו כשרבי

 כמה במחיצתו להתגורר הזכות את אז לי הייתה. קמניץ בישיבת לו שהשכירובחדרון -
 . חודשים

 שכשהיה ידוע. (יעקב זכרון בישיבת כמשגיח לשמש נקרא אליהו ורבי, היום ויהי
 לשמש יסכים זקנותו אף שעל אליהו מרבי שאי החזון ביקש, איש החזון של בביתו

, בשיבה ינובון עוד: "ובהתרגשות בשקט א"החזו לו לחש, הקודש בארץ כאן כמשגיח
 "). תלמידים להעמיד ותזכו, ותגידו תאמרו עוד!" להגיד, יהיו ורעננים דשנים

 ונוכחתי, החפצים את לסדר לחדרו נכנסתי. בקמניץ החדר את שעזב לאחר, יומיים יום
 כך כל, אוי: "ראשי את ותפסתי עומדי על נעמדתי. רבים זבובים עפים החדר בחלל כי
 ל"חז במאמר נזכרתי גם" מיתושים נעקצתי לא, בזבובים הבחנתי לא היום ועד, כאן חם

, צבאו שר ופיכל אבימלך ויאמר ההיא בעת ויהי) נד פרשה רבה בראשית( בפרשתינו
 שנאמר אשתו זו אמר יוחנן רבי), ז"ט משלי( אתו ישלים אויביו גם איש דרכי' ה ברצות

, ביתו מזיקי לרבות, אויביו גם אויביו ברכיה ר"א'", וכו ביתו אנשי איש אויבי) "ז מיכה(
, והצפיפות, החם בקיץ, יום אותו שעד איך התבוננתי". וזבובים ופרעושים יתושים כגון
 אני שמא חששתי כי לאיש זאת סיפרתי שלא אלא. בחדרינו וזבובים יתושים נראו לא

 "...מעשיות מספר שלום' ר: "יאמרו, לי ילעגו ובוודאי, טועה
 עינו תחת" יעקב זכרון"ב שלמד) שבדרון יצחק רבי', (שיחי ובני, שנים כמה חלפו

, אמר חג של טוב וביום, הסוכות לחג לירושלים מהישיבה שב, אליהו רבי של הפקוחה
 : אליהו מרבי מענינת עובדה לך אספר, אבא
 יתושים של רבבות ריבי כאשר, וכרמים בפרדסים מסובבת יעקבזכרון, לך ידוע אם

 רבי הישיבה ראש מפי השיעורים באחד, תמוז בתקופת, היום ויהי. באויר עפים שונים
 ראש גם. מאד סבלו הבחורים. נדיר באופן ביתושים עמוס היה ההיכל, שמענוביץ נח

 רבי פנה לפתע והנה. השיעור באמצע ושוב שוב שיםיתו מפניו לדחות נאלץ הישיבה
 שהמשגיח איך, בצד שם! נא תראו: קלות דמעות פרצו ועיניו, אליו בסמוך ליושבים נח

 אין ובמחיצתו) בשיעורים להשתתף אליהו רבי של כדרכו( לשיעור ומקשיב יושב
 מהם יקשב הוא, והצדיק הגדול הישיבה ראש בכה!' קינדרלאך נא ראו! 'אין, זבובים
 . הישיש המשגיח עללהביט

 .ראיתי שאני מה את גם לספר בעצמי הסכמתי כבר, זה סיפור כששמעתי
 (להגיד)

 (יח, יא) אברהם ושרה זקנים, באים בימיםו
מולוטוב  -כששני השטנים היטלר וסטלין, חלקו ביניהם את פולין בהסכם ריבנטרופ 

להותיר בתווך מדינה זוטרה, ליטא  -בלי שום סיבה שבעולם  -הנודע לשמצה, החליטו 
החופשית, ויותר: להשאיר את הגבול פתוח. דבר שאפשר לרבבות יהודים להמלט 
מהגיהנום הפולני הכבוש בהם המוני בני ישיבות. לא ארכו הימים, והרוסים כבשו את 

 ליטא. אסרו על קיום הישיבות. חייבים לצאת מברית המועצות. אבל איך, ולאן.
 יו חסרי נתינות, פליטים מפולין הכבושה.ראשית, הם ה

 שנית, אף ארץ, אף מדינה, לא הסכימה לקבל יהודים לשטחה. 
שלישית, זקוקים היו לאשרת יציאה מברית המועצות, וכל מי שביקש לצאת מ"גן 
העדן הקומוניסטי" נחשד בהתנגדות למהפכה ונשלח לסביר, לחינוך מחודש במחנה 

 כפיה. 
לא, תאושר ההגירה, כרוך הדבר בתשלום גבוה. ומאין יבוא רביעית, אם באורח פ

 הכסף. אם ממקורות חוץ, הרי זו השגת מטבע זר בדרכים לא חוקיות ומאסר ודאי!
 בקצרה: שורת חומות בלתי עבירות. 

ואז נזכר מישהו, שפעם היתה בעתון כתבה, שבאמצע האוקינוס השקט יש שרשרת 
בבעלות הולנד. הממשלה ההולנדית בקשה  איים סלעיים שוממים בשם איי קוראסו

לישבם וחוקקה תקנה, שכל הרוצה יבוא ויתישב. אין צורך באשרת כניסה. פנה 
 לשגרירות ההולנדית, ואשרו: כל הרוצה יבוא ויתישב. נס מספר אחד. 

ומובן, שאיש לא חשב להגר לאיים השוממים, מים ושמים דקלים ושחפים. פנו 
לקבל אשרת מעבר לאיי קוראסו,  -יתה כבושה בידי יפן סין ה -לשגרירות היפנית 

בידיעה תחילה שהנוסעים 'יתקעו' ביפן לכל שנות המלחמה. נס אחד היה, שלמרות 
שליטא נכבשה על ידי הרוסים, החזיקו עדיין היפנים את שגרירותם בוילנה. נס שני 

פיהם  היה, שהשגריר שאל את השלטונות בארצו והשיבו בשלילה, והוא המרה את
והנפיק אשרות מעבר לאלפים. כשהטפסים אזלו הנפיק על נירות חלקים חתומים 
בחותמתו, וכשמכונת הכתיבה התקלקלה הנפיק אישורים בכתב ידו, כשבני ישיבות 

 מחתימים בקצב בחותמתו. כשחזר לארצו פוטר ממשרתו בשל כך. 
ם רוסיים לא הורשו הנס הרביעי, כדי לקבל אשרת יציאה, נזקקו לאזרחות זרה. אזרחי

לעזוב את המדינה. והם, פליטים מפולניה. ופולניה הלא פסקה מלהתקיים. השיגו 
אזרחות מטעם הממשלה הפולנית הגולה, שמושבה בלונדון. ממשלה, שברית 

לא הכירה בחוקיותה. וכאן, הפלא  -שהיתה שותפה בפשע חלוקת פולניה  -המועצות 
 ופלא., הכירה באזרחות זו.

לא במשרד הפנים כנהוג, אלא -ת אשרת יציאה, היו צריכים להגיש בקשה לשם קבל
במשרדי הבולשת הנודעת לשמצה. רבים חששו שהבולשת אוספת את כל השמות 
והכתובות, כדי לאסוף את כל הבלתי מרוצים מהמשטר ולהגלותם לסיביר. בחשש 

נסיעה ליפן והנה התקבל האישור. בתנאי אחד: שה -כבד ובלב הולם נרשמו אלפים 
תהיה בחסות משרד  -שגם סלילתה היא נס בסדרת ניסים זו  -ברכבת הטראנס סבירית 

התירות הסובייטי, תמורת תשלום של מאתים דולרים. הון רב באותם ימים. ומנין 
לאלפי הפליטים מאתים דולר לאיש? נשלח מברק בהול ל"ועד ההצלה" בארצות 

ילו. מהרו. לוו. משכנו. שלחו כרטיסים הברית, לאמר: "שעות ספורות. רחמו. הצ
 ל"אינטוריסט' (משרד התירות הסובייטי). לעולם לא נשכח". 

סכום השוה כיום לכמה מליונים.  -בתוך זמן קצר נאספו חמישים אלף דולרים 
והבולשת לא חקרה, העלימה עין מהקשר האסור עם המעצמה הקפיטליסטית 

 השנואה. 
ל, ראש ישיבת מיר, העיד שעד שהגיעו לעיר הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"

וולדיבוסטוק שבסיביר, ועד שעלו על הספינה שהעבירתם ליפן, לא היה בטוח שלא 
 ימצאו עצמם כלואים במחנה עבודה בסביר! באיזה נס אוחזים אנו?

 סיימנו? איפה! 
הפליטים הגיעו לשנחאי שבסין. היתה שם קהילה יהודית קטנה, שמנתה כמה עשרות 

פחות. אבל הם מצאו שם בית כנסת מפואר ובו למעלה מחמש מאות מקומות, עם מש
חדר אוכל ענק למאות סועדים. כיצד? התברר, שאחד מצאצאי בני המקום עשה חיל 
בעסקיו בארצות הברית וזכר את מקום הולדתו, ובנה בית כנסת אדיר ממדים לזכר 

 ת מיר! אביו. בית הכנסת שעמד שומם, והמתין למאות בני ישיב
 -שהיו בעלי בריתם של הנאצים הארורים -ובמשך כל שנות המלחמה, ארחו היפנים 

את בני הישיבה שמעולם לא קיבלו אישור שהיה בארצם, שהרי מגמת פניהם לאיי 
קוראסו השוממים, והם נתינים של פולין החפשית, ממשלה שיפן אינה מכירה בה, 

נה שיפן מצויה עימה במצב מלחמה, מדי -ומתכלכלים באמצעות תמיכה אמריקאית 
תמיכה המגיעה דרך השוק השחור (בו שווי הדולרים גבוה לאין ערוך ממחירם בשער 

 הרשמי[ שממשלת יפן נלחמת בו מלחמה חרמה. 
הגרמנים שיועציהם שהו ביפן, הסיתו נגד אלפי היהודים שמצאו שם מקלט והיפנים 

טביעה בלב ים. קצין יפני גילה את כבר הסכימו להעלות את כל היהודים לאניה ולה
 המזימה, ומשהתפרסמה התבטלה. 

לכמה ניסים הגענו? אין צורך לספור, משום שכל קיומו של עם ישראל, בנס. "חי נפשי" 
כתב היעב"ץ (בהקדמת סידורו "בית יעקב") שאין נס גדול מקיומו הפלאי של עם  -

העוטים עליה לטרפה, "כי  ישראל בגלות זה כאלפים שנה, כבשה בין שבעים זאבים
בהתבונני בנפלאות אלה, גדלו אצלי יותר מכל ניסים ונפלאות שעשה ה' יתברך 

 לאבותינו במצרים, ובמדבר, ובארץ ישראל!"
 ויותר: כל התהוות עם ישראל, בנס! 

 "אברהם ושרה זקנים, באים בימים". הוא בן מאה, והיא בת תשעים. 
, אין לה ולד" (בראשית יא, ל) . כלומר, שאין לא זו בלבד, אלא: "ותהי שרה עקרה

 בטבעה להיות לה ולד לעולם (רבינו בחיי), אילונית היתה (יבמות סג, ע"ב). 
  –לאחר יאוש 

 וילדו, יסדו את עם ישראל.
 להורות, שאין יאוש! 

  –וכל יסוד שושלת המלך המשיח 
י נעמי, "עמך עמי רות, בת מלך מואב, עוזבת עמה ומולדתה ובית אביה והולכת אחר

ואלוקיך אלוקי" (רות א, טז). מה היו הסיכויים שתנשא, ועוד לבועז גדול הדור (רות 
רבה ה, י) וכאשר ההלכה של "לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה'" (דברים כג, ד), "מואבי" 
ולא מואביה (יבמות עז ע"א, ויעויין מהרש"א שם), לא היתה מוסכמת על הכל. ובאותו 

 .ה (יעוין בט"ז יורה דעה קצב, א) ובאותו לילה מת (רות זוטא ד)יום נשא
להורות שיסוד עם ישראל, קיומו וגאולתו, כנגד כל הסיכויים. לאחר היאוש, 
ובשרשרת ניסים. והרי "כלל ופרט, אין בכלל אלא מה שבפרט", כן הוא בחיי כל אחד 

 ואחד במוחש!... 
 (והגדת)

ח ויאמר אל תשל מן השמים ויאמר אברהם אברהם ויאמר הנני: ה'ויקרא אליו מלאך 
 )יב-כב, יא( וגו'ידך אל הנער 

התורה, טעם נוסף שלא ירד  כתב הגה"ק רבי מרדכי מגורי האריז"ל בספרו ש"ך על
 היה אאע"ה משיב לו 'דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי המלאך כאן לעוה"ז, כי אז

השמים, שלא יאמר לו 'תלמיד  מן שומעין', והיה שוחט את יצחק ח"ו. לכן קרא אליו
  אתה ואיני שומע בקולך'.

לאחר שקיבל נבואה מפורשת  כי באמת צריך להבין איך שמע אאע"ה לקול המלאך,
 כונת הנבואה לשחוט בפועל ממש, ובשפת אמת בליקוטי מן השמים, ולפי דעתו היתה

הש"ך ע"פ מש"כ בספר מלכים  פרשת וירא, וכן בערבי נחל, נלאו לפרש הענין. וביאר
לנו  שמלמד אותנו יסוד גדול בהלכות נבואה, שזה מאד נוגע א' פרק יג שם היה מעשה

'ונבאו בניכם ובנותיכם', ועלינו  למעשה, כי היום או מחר יתקיים בנו מקרא שכתוב
  נבואה. לדעת פרט זה בהלכות

כב את הקרבת האמת ועי שם מסופר שבזמן שחטא ירבעם בן נבט, בא עדו הנביא
את  וביקש ירבעם להכות את עדו, ותיכף שהרים ידו להכות הקרבנות לע"ז של ירבעם,

אל, שבואל בן גרשום בן משה  עדו, נעשה נס ותיבש ידו. ונביא אחד זקן יושב בבית
 כמבואר בגמ' ב"ב, ויבא בנו של שבואל לספר את כל אשר רבינו, שהוא היה נביא לע"ז,

וידבר שבואל אל בנו, איזה  המעשה שנעשה עם עדו הנביא. איש האלקים היום, כל
 אשר בא מיהודה, תמצא לי את עדו. והלך ולא מצאו, מה הדרך שהלך איש האלקים

והיה אז זקן מופלג בן ארבע  עשה שבואל, חבש את החמור ורכב לקראת עדו הנביא,
איתי  ואכול יושב תחת האלה. ויאמר אליו 'לך איתי הביתה מאות שנה, ומצא את עדו

אמר לו עדו, אני לא אאכול לחם ולא  לחם'. כנודע שהוא היה מכניס אורח הרבה שנים.
אשתה  כאשר צוני השי"ת שלא אוכל לחם ולא -אלי בדבר השם'  אשתה מים, 'כי דבר

הזקן מבית אל שקר, 'גם אני נביא  מים בשומרון עד שובי לארצי ארץ יהודה. אמר לו



 

 ו 

ביתך  בדבר ה' ואמר לי לך אמור לעדו והשביהו איתך אלאלי  כמותך ומלאך דיבר
ויאכל לחם וישת מים בבית  ויאכל לחם'. כיון ששמע עדו השקר הזה, נכנע איתו

  האחרונה. שבואל הזקן. זו היתה סעודתו
היתה נבואתו האמיתית  זו -תוך כדי סעודה היה דבר ה' אל שבואל נביא השקר, 

'גדולה לגימה' שזכה נביא הבעל לנבואת אמת. ואמר  ועל זה דרשו בגמ' –הראשונה 
 תרמא שלי ה' ופ יתרי מכ ןער ה' ימה אהקב"ה שיאמר לאיש האלקים עדו הנביא, כ לו
 יךלר אבר דשם אקומם בימ תשתם וחא כל לתב ושתו :יךהלה' א ךור צשה אוצמת הא
'. ואח"כ מת בדרך ע"י יךתבא רבל קא ךתלבא נבוא תם לימ תשל תאם וחל לאכת לא

  נבלתו על החמור וכו' עי"ש. אריה, ובא שבואל ולקח את
לאכול אצלו, לא היה לו  הרי שעדו הנביא כשאמר לו שבואל נבואה של שקר שיבא

שאילו היה הקב"ה רוצה שכן יאכל אצלו, היה הוא  אלהאמין לשקריו. כי כלל גדול הו
שבואל, לא היה לו  אומר לו, חזור בך ולך אכול אצלו, כיון שבאה החזרה ע"י עצמו

  להאמין כלל.
? עד כדי כך אל הנער וא"כ צ"ע איך שמע אברהם בקול המלאך שלא ישלח ידו

ם ימשן הה' מ ךאליו מלא ארקיובסכינא חריפא.  שהשפת אמת חותך את הפסוקים
המשך הפסוק השני  עד כאן היה דברי המלאך. אך י,ננר האמים והרבם אהרבא ראמיו

ה תי עה כמאומ לו שעל תאר וענל הא ךדח ילשת לר השי"ת אאמיוהוא דברי השי"ת: 
ומדייק מלשון הכתוב  י.נממ ךידחת יא ךנת בא תכשא חלה ותים אהלא ארי יי כתעדי

שאילו היו דברי המלאך, היה צריך לומר 'ממנו'.  'ממני', כלומר שהקב"ה אומר זאת,
השי"ת לבדו. וכן הקריאה  בקולי', היינו בקולהמשך הפסוקים 'עקב אשר שמעת  וכן

 'ויקרא אליו מלאך ה' שנית', אך 'בי נשבעתי נאום השם' השניה היתה הכרוז ע"י מלאך,
צריך לכתוב 'ויאמר אליו השם'.  היה דברי השי"ת. וצ"ע שהעיקר חסר מן הספר, והיה

  שהמלאך אמר לו 'אל תשלח ידך'. וכן ידענו עד הנה
מן השמים ולא כדרך המלאך  ולזאת ביאר הש"ך על התורה שזו סיבת קריאת המלאך

 ידחהו אאע"ה ויאמר לו 'דברי הרב ודברי התלמיד דברי להתגלות בעוה"ז, כדי שלא
ס"מ, בדרכי לכאן, ולא שמעתי  מי שומעים'. כבר היו לי הרבה בלבולים ממלאך אחר,

שהכונה  הקול מן השמים, וצריך לבאראשמע. לכן נשמע אליו  בקולו, גם בקולך לא
לו 'דברי מי שומעים'. ואכן הוריד  שלא ידע אאע"ה מיהו המדבר אליו, לכן לא אמר

  יצחק. המאכלת מצוארו של
וחשב שהמלאך מן השמים  יתרה מזאת כ' הערבי נחל בפרשת וירא, לא שטעה אאע"ה

בנבואה הוא שאם המלאך מדבר מן השמים, לא נאמר  ל גדולהוא דבר ה', אלא שכל
ממדרגה אחרת. רק כשמלאך  הדין שלמדנו מעדו הנביא שלא לשמוע בקול נבואה בו

 בקולו לבטל הנבואה הראשונה, שכאן בעוה"ז מצאנו גם בא מעוה"ז אין שומעים
שבישר את  הופך ולא הקב"ה, או שמלאכים טעו ואמרו 'לבלתי הכפי' וכדו', כאילו הוא

ה',  אך בהיות המלאך בשמים אין בו שום צד נטיה שלא כרצון שרה ולא את אברהם,
 דווקא מן השמים. לכן שמע אברהם בקול המלאך שקרא אליו מן השמים,

 )הגרמ"י רייזמן שיעורי תפילה תשע"ח(
 

 , א)(יח והוא ישב פתח האהל כחם היום
 במשך שנים, אומרים חז"ל, הקים אברהם אבינו רשת של מסעדות;

אמר  .לג} ויטע אשל בבאר שבע-{בראשית כא – ב}–אומרים חז"ל {מסכת סוטה י, א 
 :חד אמר ;רבי יהודה ורבי נחמיה .מלמד שעשה פרדס ונטע בו כל מיני מגדים:ריש לקיש

כתיב ויטע אלא למ''ד פונדק מאי בשלמא למ''ד פרדס היינו ד .פונדק :פרדס וחד אמר
אמר  .מה} ויטע אהלי אפדנו וגו' ויקרא שם בשם ה' אל עולם-ויטע כדכתיב {דניאל יא

אלא ויקריא מלמד שהקריא אברהם אבינו לשמו של  אל תיקרי ויקרא :ריש לקיש
וכי משלי  :לאחר שאכלו ושתו עמדו לברכו אמר להם ?כיצד .הקב''ה בפה כל עובר ושב

 !משל אלהי עולם אכלתם הודו ושבחו וברכו למי שאמר והיה העולם ,אכלתם
בתי התמחוי שלו,  וביד נדיבה; הכניסם לתוך –אם ככה, אברהם אבינו אירח אנשים 

לברך על האוכל, ובכך הוא החדיר  –נתן להם לאכול ודרש מהם בקשה אחת ויחידה 
 בקרב אלפים ורבבות את דבר השם בעולם!

השוואה בין הכנסת האורחים של איוב, לבין הכנסת האורחים של באים חז"ל, ועושים 
 אברהם אבינו;

כיצד? מלמד שיהא ביתו של  יהי ביתך פתוח לרוחה – {פ"ז, א} אבות דרבי נתןאומר ה
אדם פתוח לרוחה לדרום ולמזרח ולמערב ולצפון כגון שעשה איוב, שעשה ארבעה 

ו? כדי שלא יהיו עניים מצטערים פתחים לביתו. ולמה עשה איוב ארבעה פתחים לבית
להקיף את כל הבית: הבא מן הצפון יכנס כדרכו וכן לכל רוח. לכך עשה איוב ארבעה 

ולא בני ביתך ממש, אלא שיהיו עניים משיחין מה ויהיו עניים בני ביתך  פתחים לביתו:
שאוכלים ושותים בתוך ביתך כדרך שהיו עניים משיחין מה שאוכלים ושותין בתוך 

ו של איוב. וכשנפגשו זה בזה, אמר אחד לחברו: מאין אתה בא? מתוך ביתו של בית
 איוב, ולאן אתה הולך? לביתו של איוב;

 "יש משהו לאכול???" –היה מגיע בנאדם לביתו של איוב 
 "תגיד רק מה אתה רוצה לאכול" –אמר לו איוב  –"ודאי!" 

"בבקשה, תמתין חמש  –תה..." תכין לי חביתה עם חומוס בפי –"מה אני רוצה לאכול?! 
 וכך היה נותן איוב לכל בנאדם, מה שהיה מבקש.  –דק' ותהיה לך ארוחה" 

וכשבא עליו ההוא פורענויות גדול, אמר לפני  – ואומר אבות דרבי נתןממשיך ה
הקב"ה: ריבונו של עולם! לא הייתי מאכיל רעבים ומשקה צמאים?! שנאמר {איוב לא} 

אכל יתום ממנה ? ולא הייתי מלביש ערומים?! שנאמר {שם} ומגז ואוכל פתי לבדי ולא 
כבשי יתחמם, אעפ"כ א"ל הקב"ה לאיוב: איוב! עדיין לא הגעת לחצי שיעור של 
אברהם. אתה יושב ושוהה בתוך ביתך ואורחין נכנסים אצלך: את שדרכו לאכול פת 

ת שדרכו האכילתו בשר. א –האכילתו פת חטים. את שדרכו לאכול בשר  –חטים 
השקיתו יין. אבל אברהם לא עשה כן, אלא יושב ומהדר בעולם, וכשימצא  –לשתות יין 

האכילוהו פת חטין. את  –אורחין, מכניסן בתוך ביתו; את שאין דרכו לאכול פת חטין 
השקהו יין. ולא  –האכילוהו בשר. ואת שאין דרכו לשתות יין  –שאין דרכו לאכול בשר 
טרין גדולים על הדרכים, והניח מאכל ומשקה, וכל הבא ונכנס עוד, אלא עמד ובנה פל

 אכל ושתה וברך לשמים;
יוצא א"כ,  שאברהם אבינו היה מכניס לאנשים 'מושגים' באוכל; היה מגיע בנאדם 

את זה תאכל בבית!  –היה אומר לו אברהם: "חביתה?!  –שביקש לאכול חביתה בפיתה 

הוא לא היה מודע בכלל, שיש  –נז???" אכלת פעם אומציית פטריות עם רוטב מיו

  "פטריות יש רק ברגליים, לא?!"  –מאכל כזה 
 "מה בשבילך צדיק???" –אחריו הגיע בנאדם נוסף 

 "תעשה לי שניצל עם צ'יפס!"

, אני אתן לך כתף מהאירוע של אתמול ְשניָצל ממה  –תאכל בחתונה בבני ברק  "שניֶצל
 ומה תשתה???"" –! 4בקר מס' 

 אט קוקה קולה...""די

 '!" 70"את זה תשתה בבית! אצלי שותים 'אמרטו בציר 
 התורה בפרשת השבוע, ומרחיבה בארוחה של ג' המלאכים; באה

{יח, ד} יקח נא מעט מים ורחצו רגליכם והשענו תחת העץ: {ה} ואקחה פת לחם וסעדו 
ת: {ו} וימהר לבכם אחר תעברו כי על כן עברתם על עבדכם ויאמרו כן תעשה כאשר דבר

אברהם האהלה אל שרה ויאמר מהרי שלש סאים קמח סלת לושי ועשי עגות: {ז} ואל 
 הבקר רץ אברהם ויקח בן בקר רך וטוב ויתן אל הנער וימהר לעשות אתו.

 .ג' פרים היו, כדי להאכילן ג' לשונות בחרדל בן בקר רך וטוב. – אומר רש"י
חד ופורס את לשונו לג' חלקים, זה לא ואם הוא היה שוחט רק פר א – נשאלת השאלה

 היה מספיק?!
{שם ח} ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה ויתן לפניהם והוא ועוד מרחיבה התורה: 

 עמד עליהם תחת העץ ויאכלו.
 זכו שלשה בשכר :ישמעאל רבי דבי תנא – אומרים חז"ל בגמרא {מסכת ב"מ פו, ב}

 בשכר .הענן לעמוד זכו "עליהם עומד והוא" בשכר .למן זכו וחלב חמאה בשכר ;לשלשה
 .מרים של לבארה זכו "מים מעט נא יוקח"

 מדוע מרחיבה התורה לפרטי פרטים, את מה שאירע באותו אירוח? – נשאלת השאלה
כיון שיש כאן הכנסת אורחים בצער, ואומרים חז"ל  –הפשוט שעונים רובם  התירוץ

 ". ר ממאה ברווחוטוב אחד בצע" –{אבות דרבי נתן פ"ג מ"ו} 
וישא עיניו וירא והנה שלשה אנשים נצבים  – מספר המדרש {תנחומא, וירא, אות ד}

עליו וירא וירץ לקראתם. התחיל דם המילה לטפטף. אמר לו הקדוש ברוך הוא: בשכר 
חייך, שבזכותך אני אחוס על בניך בשני דמים ואפרע משונאיהם, שנאמר: ואעבר עליך 

(יחזקאל טז, ו), שני דמים, שנאמר: ואמר לך בדמיך חיי, זה  ואראך מתבוססת בדמיך
 דם פסח. ואמר לך בדמיך חיי, זה דם המילה.

ח"א}, ואומר יסוד נפלא.  אור הצפוןבספרו { [ר' נתן צבי פינקל]סבא מסלבודקה ה בא
 אסביר את דבריו בשפה שלנו;

השני משאיל כלי ברוך ה', בדורונו אנו, רבו הגמח"ים; א' משאיל כסאות גלגלים, 
 עבודה, השלישי מלווה כספים וכו'. 

 006בנאדם, שבבעלותו גמ"ח לציוד רפואי. הוא פותח את הגמ"ח שלו בין השעות  ישנו
 ; באים אנשים, ומה שהם צריכים הוא משאיל להם. 0020 -

 מה קורה, אם ביום מסוים לא מגיעים אנשים לגמ"ח? – נשאלת השאלה
אז  –כולם בריאים!"  –לא רגל ולא יד  –, אף אחד לא שבר הבנאדם מבסוט: "ברוך ה'

 פותח תהילים ומתחיל לקרוא! –מה הוא עושה? 
יש לו.  –בנאדם, שיש לו גמ"ח לכלי עבודה; כל הכלים שנזקק להם השיפוצניק  ישנו

הוא ניגש לגמ"ח ומשאיל ממנו את הציוד,  –בנאדם צריך רתכת כדי לרתך משהו 
 ולמחרת הוא מחזיר. 

 מה קורה, אם ביום מסוים לא מגיעים אנשים? – נשאלת השאלה
ואם  –הוא עושה תחזוקה לכל הכלים; משמן את הכלים, מנקה, בודק תקינות וכו' 

 הוא קורא תהילים. –נישאר לו זמן 
בנאדם, שיש לו גמ"ח להלוואת כספים. בכל יום, ברוך ה', באים אנשים להלוות  ישנו

 ממנו כספים. 
 מה קורה, אם ביום מסוים לא מגיעים אנשים? – נשאלת השאלה

 כולם קיבלו משכורות בזמן!" –הבנאדם מבסוט: "ברוך ה', אנשים לא צריכים כסף 
האם תיתכן מציאות כזאת, שאדם שיש לו גמ"ח ולא מגיעים אליו  – נשאלת השאלה

 ירוץ לחפש אנשים? –אנשים 
הוא יוצא  –שים באותו יום לא מגיעים אליו אנ –אחד שיש לו גמ"ח לכלי עבודה 

 החוצה ותופס בנאדם: "בא רגע אדוני! תעשה טובה, קח מקדחה!"
 "אבל אני לא צריך מקדחה..."

 תיקדח!"  –"לא משנה 
 "אבל אדוני, אני לא צריך!"

 "אז קח קונגו!" 
 "בשביל מה קונגו?!"

 "בשביל להרעיש לשכן!" 
הוא  –ים אליו אנשים באותו יום אחד שיש לו גמ"ח להשאלת ציוד רפואי, ולא מגיע

 יוצא החוצה ותופס בנאדם: "סליחה אדוני, אולי אתה מוכן לקחת כיסא גלגלים?"
 "בשביל מה כיסא גלגלים?"

 "שיהיה לשעת חירום! מקסימום תעשה איתו קניות בסופר!" 
 בשביל מה לעשות את זה??? – נשאלת השאלה

מעלות בחוץ, אין נפש  70 –שי למילתו ביום השלי – 99יושב לו אברהם אבינו, בגיל 
אפילו לא חתולה אחת, כי הפחים היו כ"כ רותחים, שאם היא היתה שמה רגל  –חיה 

 ;על אחד מהם, מיד היא היתה נשרפת מהחום 
לכאורה היה אברהם פטור ממצות הכנסת אורחים, משום  – סבא מסלבודקהאומר ה

הזמן המסוכן ביותר. וגם לא היתה שהיה חולה אנוש, ביום השלישי למילתו, שהוא 
אפשרות שיבואו אורחים בחום כזה שהיה דומה לגיהנום ולפי מושגי השכל האנושי 
לא היה כאן כל מקום למעשי חסד. ולא עוד, אלא שאברהם שלח את אליעזר עבדו 
לחפש אורחים והביא לו תשובה שאין אורחים. אבל אברהם אמר: "לית אמונתא 

 ו {ראה ב"מ פו:}.ויצא בעצמ –בעבדי" 
 הקב"ה רואה שאברהם מצטער, ושולח לו מיד אורחים!

 מה אתה מצטער???  – נשאלת השאלה
 תגיד 'תודה רבה' לקב"ה, שאף אחד לא יצא מהבית! –אין אנשים 



 

 ז 

מובן. אבל אם אין אנשים, מה  –אז עושים איתם חסד  –כשיש אנשים שבאים לבקש 
 לתת ?! אתה רץ לחפש??? אם אין דרישה אז למה

לימדה אותנו התורה, מה זה 'איש חסד' אמיתי; אברהם אבינו לא נח ולא שקט. ראה 
 הקב"ה, שהייסורים שיש לו בגלל שלא מגיעים אורחים, כואבים לו יותר מפצע המילה!

אברהם למד את מדת החסד מדרכי הקב"ה, וידע כי "חסד – סבא מסלבודקהאומר ה
שום מקום פנוי מחסד הקב"ה ואף בגיהינום זה,  ה' מלאה הארץ" {תהילים קל"ג}, אין

יש מקום לחסד. ולכן ישב אברהם פתח האוהל וחיכה לאורחים כי היה בטוח שיזדמנו 
לו מעשי חסד. ואף אם אין כל אפשרות שילכו עוברי דרך בחום כזה, הבין אברהם 

נום, שבודאי יבוא שינוי הטבע שתיוצר כעין דרך חדשה למעשה חסד בתוך אותו הגיהי
וה' יברא ברואים מיוחדים שיוכל  להיטיב עמהם. ואברהם השתוקק ללכת בזה בדרכי 
הקב"ה. כשם שהכין הקב"ה את כל הבריאה לפני שהיה אדם בעולם ואח"כ יצר את 
האדם שיקבל את חסד הבריאה {ראה סנהדרין לח}, כך השתוקק אברהם ללכת בדרכי 

ורצה שיווצרו ברואים שיוכל לבצע  ה' לעשות חסד לפני שעוד היה עם מי להיטיב
 עליהם את מדת טובו וחסדו. 

עד כאן בענין הכנסת האורחים של אברהם אבינו. כעת נעבור לאדם 'יקר' מאוד, שגם 
 היה מכניס אורחים:

 לפני ששולח הקב"ה את המלאכים לסדום, הוא מודיע על כך לאברהם;
י כבדה מאד: {כא} ארדה נא {יח, כ} ויאמר ה' זעקת סדם ועמרה כי רבה וחטאתם כ
אברהם מנסה לבקש רחמים ואראה הכצעקתה הבאה אלי עשו כלה ואם לא אדעה ... 

 {לג} וילך ה' כאשר כלה לדבר אל אברהם ואברהם שב למקמו. –עבורם, אך ללא הועיל 
והקטיגור מקטרג,  ,נסתלק הדיין, נסתלק הסניגור ואברהם שב למקומו. – אומר רש"י

שני המלאכים סדומה להשחית. אחד להשחית את סדום, ואחד להציל לפיכך ויבואו 
את לוט, והוא אותו שבא לרפאות את אברהם, והשלישי שבא לבשר את שרה, כיון 

 .שעשה שליחותו נסתלק לו
 {יט, א} ויבאו שני המלאכים סדמה בערב ולוט ישב בשער סדם...

 ולמה ישב לוט בשער? – נשאלת השאלה
 .ישב כתיב, אותו היום מינוהו שופט עליהם ישב בשער סדום.ולוט  – אומר רש"י

 אם שמו אותו שופט עליהם, מה הוא עשה שם בלילה?! 
הוא היה חדש בתפקיד, ולכן את מי שמים בלילה?! את החדשים  –פשוט מאוד 

את הסטז'רים, ולכן שמו אותו שם בלילה, לעשות את כל העבודות  –בתפקיד 

 המזדמנות 
 ַוַּיְרא לֹוט ַוָּיָקם ִלְקָראָתם ַוִּיְׁשַּתחּו ַאַּפִים ָאְרָצה. {שם} –ט רואה אותם לו

 .וגו'. מבית אברהם למד לחזור על האורחיםוירא לוט  – אומר רש"י
{ב} ויאמר הנה נא אדני סורו נא אל בית עבדכם ולינו ורחצו רגליכם והשכמתם והלכתם 

 ם מאד ויסרו אליו ויבאו אל ביתו...לדרככם ויאמרו לא כי ברחוב נלין: {ג} ויפצר ב
עקמו את הדרך לביתי דרך עקלתון, שלא יכירו שאתם נכנסים  ורו נא.ס – אומר רש"י

 .שם, לכך נאמר סורו
 {שם} ויעש להם משתה ומצות אפה ויאכלו.

דבר ראשון הוא מוציא בקבוק, על קיבה ריקה  –מכאן לומדים, שהבחור היה שיכור 

 
. קביעות סעודה על היין בהיות היין אהוב אצלו כמו שהוכיח המשת– ספורנואומר ה

[וגם לא  – סופו על תחלתו אבל אברהם לא עשה משתה זולתי ביום הגמל את יצחק
לגדולי הדור שהיו מורגלים בכך בעת שמחתם כאמרם ז''ל קמי דשתי  בשבילו אלא] 
 .חמדא חמרא

 ית מנער ועד זקן כל העם מקצה.{שם ד} טרם ישכבו ואנשי העיר אנשי סדם נסבו על הב
 התחילו(בראשית יט, ד), טרם ישכבו  – אומרים חז"ל {בראשית רבה, פרשה נ, אות ה}

אמר , מי האנשים שפה אמרו לו: אנשי העיר מה הם[את לוט]  שואלים אותוהמלאכים 
אבל האנשים כאן לא כל אתר אית טבין ובישין, ברם הכא סוגיה בישין לוט:  להון

  .גדולים' 'צדיקים
{ה} ויקראו אל לוט ויאמרו לו איה האנשים אשר באו אליך הלילה הוציאם אלינו ונדעה 

 אתם.
 מאיפה ידעו אנשי סדום, שהגיעו אורחים ? – נשאלת השאלה

{ו} ויצא אלהם לוט הפתחה והדלת סגר אחריו: {ז} ויאמר אל נא אחי תרעו: {ח} הנה נא 
ה נא אתהן אליכם ועשו להן כטוב בעיניכם רק לי שתי בנות אשר לא ידעו איש אוציא

 לאנשים האל אל תעשו דבר כי על כן באו בצל קרתי.
. מתוך שבחו של האיש הזה באנו לידי גנותו אוציאה נא אתהן אליכם – רמב"ןאומר ה

שהיה טורח מאד על אכסניא שלו להציל אותם מפני שבאו בצל קורתו אבל שיפייס 
ן זה כי אם רוע לב שלא היה ענין הזמה בנשים מרוחק אנשי העיר בהפקר בנותיו אי

בעיניו ולא היה עושה לבנותיו חמס גדול כפי דעתו לכך אמרו רבותינו (תנחומא וירא 
יב) בנוהג שבעולם אדם מוסר עצמו על בנותיו ועל אשתו והורג או נהרג וזה מוסר 

 ...בנותיו להתעולל בהן אמר לו הקב"ה לעצמך אתה משמרן 
 ומלמד זכות על לוט: ספורנובא ה לעומתו,

החתנים ימתינו  –לוט ידע שבנותיו מאורסות, ובאותו הרגע שהוא יוציא אותם החוצה 
 להן, וממילא יגנו עליהם מפני אנשי סדום;

. חשב שיקומו לוקחי בנותיו וקאם שאון אוציאה נא אתהן אליכם – ספורנוכותב ה
 .ביניהם
אני לא מדבר על כך שהוא  –שה כאן מעשה אצילי , היינו בטוחים שלוט ערמב"ןלולא ה

רצה לזרוק את בנותיו מהבית, אלא על החלק הראשון של הכנסת האורחים. באים 
 חז"ל ואומרים נוסח מצמרר לגבי זה;

, כשם שנתן משה רבנו נפשו על ֶמה עשה לוט – {פרק כה}פרקי דרבי אליעזר אומר ה
 ים].[על האורח ישראל, כך נתן לוט נפשו עליהם

לוט מונה לשופט בסדום, וממילא הוא הכיר את כל החוקים שם. אך למרות שהוא ידע 
שהכנסת אורחים אסורה, הוא הכניס אורחים; חוק נוסף היה בסדום, שאסור לתת 

 ולמה ? –כסף לצדקה; היה מותר לתת צ'קים, רק עם פרטי הבנאדם שתרם את הכסף 
'קים של התרומות, היה מת לאחר כי כתוב בחז"ל, שכל עני שהיה מקבל את הצ

שלושה ימים כי היה אסור להכניס אוכל לסדום ולא היו מוכרים לעניים אוכל, אז הם 

אמנם היו אוספים צ'קים של תרומות, אבל אף אחד לא היה מוכן למכור להם אוכל, 
וממילא הם היו מתים לאחר שלושה ימים מרעב. לאחר מכן היה מגיע ה'פיקוח 

ציאים מהבגדים שלהם את הצ'קים של התרומות, ומחזירים לאותם מו –העירוני' 
אנשים שתרמו להם את הצ'קים לתיבות הדואר; לכל בנאדם בסדום היו שני צ'קים, 

היה אסור לתת צ'ק, שפרטי התורם לא היו מופיעים  –שכל הזמן היו חוזרים על עצמם 
ני דוקא ראיתי בנאדם : אברוך שאמרעליו. זו היתה אחת העבירות החמורות בסדום! [

לבית הכנסת, אבל לא חתם למטה; שאלתי אותו: ₪  10,000תרומה על סך  –שכתב צ'ק 

 ] אמר לי: "זה תרומה בעילום שם"  –"למה לא חתמת את השם שלך למטה?!" 
 איך ? –מספרים לנו חז"ל, שלוט היה אבא שכול 

ר: הכריזו בסדום ואמרו, כל רבי יהודה אומ – פרק כה} פרקי דרבי אליעזראומרים חז"ל {
מי שהוא מחזיק ידו בפת לחם לעני לגר ולאביון ישרף באש. פלוטית בתו של לוט היתה 
נשואה לאחד מגדולי סדום, ראתה עני אחד מֻדקָדק ברחוב העיר, ועגמה נפשה עליו. 

היתה עושה? בכל יום כשהיתה יוצאת לשאוב מים היתה נותנת בכד שלה מכל מזון  ֶמה
ומכלכלת אותו העני. אמרו אנשי סדום: העני הזה מאין הוא חי, עד שידעו הדבר ביתה, 

והוציאו אותה להישרף. אמרה: אלהי עולם עשה משפטי ודיני מאנשי סדום, ועלתה 
ֵאְרָדה ָּנא ְוֶאְרֶאה ַהְּכַצֲעָקָתּה ַהָּבָאה כא} בראשית יח, {זעקתה לפני הכבוד, אמר הקב"ה: 

הזאת עשו אנשי סדום, אהפוך יסודותיה שלה למעלה ופניה  אם כצעקת הנערה ֵאַלי,
 .כצעקתה'. 'הכצעקתם' אין כתיב אלא 'הכצעקתם'הלמטה, שנאמר '

 דעה אחרת, מביאה הגמרא;
דהות  היתה נערה אחת  הויא ההיא רביתא – מספרת הגמרא {מסכת סנהדרין קט, ב}

בחשאי בתוך כדה, כאשר שהיתה מוציאה לחם לעניים  קא מפקא ריפתא לענָיא ְבחצָבא
נודע הדבר לאנשי סדום, והחליטו  איגלאי מלתא היתה יוצאת לשאוב מים. לבסוף

ואוקמוה על איגר  סכו אותה בדבש דובשא פיוהָ שַ  להענישה באכזריות נוראה. מה עשו?
לנערה. ואכלוה  באו דבורים אל הדבש אתא זיבורי והעמידוה על גג חומת העיר. שורא

 .כ} ויאמר ה' זעקת סדום ועמורה כי רבה-{בראשית יח זה כוונת הכתובו והיינו דכתיב
את המלה 'רבה' אלא  כלומר, אין לקרא  על עיסקי ריבה :רב יהודה אמר רב על כך ואמר

 ִרָבה מלשון נערה, שזעקתה של אותה ריבה (נערה) עלתה לפני ה'.
גם  –העצים קצצו! את כל  –כתוב חז"ל, שבסדום לא היה אפילו עץ אחד לרפואה  עוד

עצי פרי וגם עצי סרק. כי אם יהיו עצי פרי, העניים יוכלו לקטוף את הפירות ובכך 
יהיו גם ציפורים, וממילא יבואו העניים ויצודו אותם,  –להתקיים. ואם יהיו עצי סרק 

 ומזה יהיה להם אוכל להתקיים! 
אדמה ואיתו היתה אדם היה תולש צנון מן ה –סדום היה המקום העשיר ביותר בעולם 

אדם  –מעין מה שיש כיום בכווית  –האדמה היתה ספוגה זהב  –יוצאת אונקיית זהב 

 יוצא לגינה, עושה חור באדמה ויש לו תחנת דלק 
בנוסף, המושלים בסדום לא הסכימו לעניים לגור בעירם, כי חששו שלא ייקחו להם 

יך להציג תחילה 'יכולות את כספם. לכן כל מי שהיה מעוניין לגור בסדום, היה צר
וגם ללוט ההלך את אברם {בראשית יג, ה} כלכליות'. מכאן שלוט היה עשיר, שנאמר 

 היה צאן ובקר ואהלים.
 אין לנו מושג ברשע שהיה בסדום!!!

אם ככה, לוט ידע את כל החוקים האלה, ובכל זאת הפציר במלאכים שיבואו להתארח 
 שלמחרת הוא כבר לא יהיה יותר שופט;אצלו; הוא ידע שאם יתפסו אותו, ביום 

 בשביל מה אתה מסכן את החיים שלך??? – נשאלת השאלה
 זה לוט, וזה מה שהוא למד בבית אברהם אבינו!

ים את ערי ק{יט, כט} ויהי בשחת אללאחר שהופך הקב"ה את סדום, אומרת התורה: 
ים אשר ישב הככר ויזכר אלקים את אברהם וישלח את לוט מתוך ההפכה בהפך את הער

 בהן לוט.
 '?את אברהםים קֱאֹל ויזכור מה פירוש ' – נשאלת השאלה

מהו זכירתו של אברהם על לוט, נזכר שהיה  ים את אברהם.קויזכור אל – אומר רש"י
לוט יודע ששרה אשתו של אברהם, ושמע שאמר אברהם במצרים על שרה אחותי 

 .עליו (ב"ר נא, ו.)היא, ולא גלה הדבר, שהיה חס עליו, לפיכך חס הקב"ה 
זה שמסר לוט את שתי  –לכאורה לא מובן, איזה מעשה גדול יותר  – נשאלת השאלה

 בנותיו כדי להציל את האורחים, או זה שהוא סגר את הפה ולא אמר אף מילה?!
"תשמע, לסגור את הפה זה ניסיון גדול!". אבל ודאי שכל אחד מבין,  –יש שיגידו 

אבל עם כל זאת,  –בסדום, היתה מסירות נפש ממש! שהכנסת האורחים שעשה לוט 
לא זוכר לו הקב"ה את הכנסת האורחים הזאת, אלא את זה שהוא סגר את הפה לפני 

 המצרים.  
{טז, פסוק מפורש בנביא יחזקאל  –לכאורה, זה לא מובן. הרי על מה נחרבה סדום?! 

וט לא שייך לקטגוריה ל –שלא נתנו אוכל לעניים!  – ויד עני ואביון לא החזיקה מט}
 הוא שיֶכל בת בגלל שנתנה אוכל לעניים! –הזאת בכלל 

מה רצה עוג מלך הבשן להשיג, בבשורה שבא לבשר לאברהם כי לוט בן אחיו נלקח 
 בשבי?!

ויבא הפליט (בראשית יד, יג), ריש  – אומר המדרש {בראשית רבה, פרשה מב, אות ח}
למה נקרא שמו עוג שבא ומצא את אברם לקיש בשם בר קפרא הוא עוג הוא פליט, ו

יושב ועוסק במצות עוגות, הוא לא נתכון לשם שמים אלא אמר אברהם זה קוניון הוא, 
ועכשו אני אומר לו נשבה בן אחיך והוא יוצא למלחמה ונהרג ואני נוטל את שרי אשתו. 

 אמר לו הקדוש ברוך הוא חייך שכר פסיעותיך אתה נוטל שאת מאריך ימים בעולם.
 הוא פחד! אמר לו הקב"ה: "אל תירא ממנו";  –כשהגיע משה רבינו למלחמה מול עוג 

 אין אומרים אל תירא, אלא למי שירא. – {פרק כה} תנא דבי אליהואומר 
 ממה פחד משה רבינו?! מאותה הזכות של עוג, שלכאורה הציל את לוט !

ת, לוט שמסר נפש היו לו זכויו–אם עוג שלא נתכוון לשם שמים –נשאלת השאלה
 לא יהיו לו זכויות???  –על אורחיו 

, סבא מסלבודקהכדי להבין מה מונח  כאן, הייתי רוצה לעמוד על יסוד שמובא בדברי ה
רק קודם לכן, נקדים  –} 111ח"א, עמ'  מכתב מאליהו{רב דסלר וביתר הרחבה בדברי ה

 הקדמה קצרה:



 

ח 

ביניהם זהו קו הגבול; כל אחד  מתנהלת מלחמה בין שני אויבים, מה שמפריד כאשר
ופתאום פורץ הקרב מבלי שאף אחד מוכן  –מהצדדים, מתכונן לקרב בצד הגבול שלו 

 וככה פורצת לה מלחמה. –לו; צד אחד נותן ירייה, ואז הצד השני מחזיר בחזרה 
הוא המנצח של  –ביום הראשון של הקרב, מי שמצליח לגרום לצד השני לסגת קצת 

רת, המלחמה לא מתחילה מאיפה שהיא התחילה ביום הראשון, אלא אותו היום; למח
 מאיפה שהיא הסתיימה ביום שלפני. 

 , ואומר יסוד נפלא;רב דסלרבא ה
 –ישנם 'מקומות כבושים' אצל בני האדם, ששום יצר הרע לא יצליח להיכנס אליהם 

 זה נקרא 'שטח כבוש'!
 ניקח דוגמא:

הרע לא יבוא אליו אפילו פעם אחת,  היצר –שנה בס"ד  60בנאדם מניח תפילין כבר 
 זה לא יקרה! –ויגיד לו: "תגיד, אולי תיקח היום חופש מהתפילין?!" 

יצר הרע בכלל לא יתאמץ לבוא לבנאדם, ולשכנע אותו לעשות את  – רב דסלראומר ה
 שם יצר הרע לא נכנס! –ולמה ?! כי זה 'שטח כבוש'  –זה 

לא ינסה היצר הרע לשכנעו, להתפלל בבית  –שנה  50כך גם אדם המתפלל במנין כבר 
 –"תשמע, אולי היום ... יורד גשם בחוץ ... יש לך תמונה של הכותל בסלון  –ביחידות 

פעם אחת שיתפללו במנין?!"  –יש שם תשעה מתפללים, אולי תשלים להם מנין הפעם 

 הוא לא יצליח להשפיע עליו! - 
 ניקח דוגמא נוספת;
ואומר לאשתו: "תשמעי רחל, הייתי כבר  3014ה ביום שישי, בשעה אדם חוזר מהעבוד

במקוה. אני נכנס להתקלח והולך לנוח קצת. תעירי אותי ברבע לארבע, כי שבת נכנסת 
 בארבע ורבע"

ונרדמת!  –היא מתיישבת על הכורסה בסלון ומתחילה לקרוא תהילים  –"אין בעיה!" 

לשיר 'שלום עליכם'; פתאום הוא הם מתעוררים מתי שאחד השכנים מתחיל  - 
 –הוא לא יודע אם זה בחלום או בהקיץ, ומזנק מהמיטה  –שומע 'שלום עליכם' 

 "רחל!!! שבת!!!"
 אין נרות ואין פלטה. מזל שנשאר אור בסלון; –היא קופצת בבהלה 

 מה אני עושה עכשיו???" –"חמש ורבע 
שם מהר מכנסים  –רבית!" שם מתפללים רבינו תם. רוץ אולי תתפוס ע –"לך לצאנז 

מצליח לתפוס ערבית, מתפלל במנין וחוזר הביתה; הוא  –על הפיג'מה ורץ להתפלל 
 "מה נאכל?!" –מגיע הביתה 

 "יש דגים במקרר ..."
 "ומה עם מרק???" 

 "לא שמנו אותו על הפלטה לפני שבת..."
 לבסוף הם אוכלים דגים וקצת חומוס...

יש ניסיון כעת, להדליק עכשיו אש כדי לחמם  האם לבנאדם הזה – נשאלת השאלה
 את המרק או הבשר?

לא; הוא יאכל את הדגים וישיר עליהם את כל שירי השבת, ויגיד:  –התשובה היא 
הוא שהוא ייקח כוס של שיבס ריגל  –"בע"ה בשבת הבאה, נאכל שתי צלחות מרק!" 

ים, הוא יכל ואם הוא ביחסים טובים עם השכנ - שתחמם אותו כמו צלחת מרק 

, ואם לא? אז הוא נישאר בבית, מחכה לזמנים טובים ילדים  7-8להיכנס אליהם עם 

 יותר 
תחמם את האוכל!  –"אדוני, בוא תדליק את הגז  –היצר הרע לא יבוא לשכנע אותו 

כי  –למה ?  –היצר הרע לא יתאמץ אפילו לשכנע אותו  –הרי צריך לענג את השבת!" 
 לשם הוא לא נכנס! –זה 'שטח כבוש'! 

 לאיפה הוא כן ינסה להיכנס ?
הוא שם פלטה גדולה, ואת הסיר של  –בערב שבת הוא ב"ה אירח הרבה אורחים 

ששם פחות חם. כי אותו לא צריך ללילה, אלא ליום  –הצ'ולנט הוא שם בצד הפלטה 
 שלמחרת.

בוקר, קם הבנאדם בשש וחצי בבוקר, ומברך 'ברכות השחר'; הוא נוהג שבכל שבת ב
להריח את הצ'ולנט,  –לאחר ברכות השחר, הוא פותח את הסיר ובודק 'מה שלומו' 

 " והריחו ביראת ה'שנאמר "
בהיר כמו בנאדם  –הצ'ולנט על הפנים!  -הוא ניגש לסיר של הצ'ולנט ופותח אותו 

 לבן כמו הלבנה!!!  –שאין לו המוגלובין 
יש ספירלות; אם הוא יזיז את הסיר מה הוא צריך לעשות עכשיו ? במרכז של הפלטה 

עד אז  –משש וחצי עד השעה אחת עשרה שהוא חוזר  –של הצ'ולנט למרכז הפלטה 

 הוא יתחיל לקבל צבע, ואז גם לו יחזור הצבע 
 מה עושים?

הוא  –אם מותר או אסור.  אבל אין לו מה לאכול  –הבנאדם הזה לא יודע מה ההלכה 

 –] [לא המפלגה  –יש דבר כזה שנקרא 'שינוי'" יושב עם עצמו ואומר: "שמעתי ש
הוא ניגש לסיר, ודוחף אותו עם המרפק לאמצע  –"ויש דבר שנקרא 'כלאחר יד" 

על הדרך הוא גם קורא  –"גם אם זה אסור, זה בטח דרבנן כי זה בשינוי"  –הפלטה! 

 "שנים שעשאוה פטורים"  –לחבר שלו 

 הוא פתח זירה חדשה מול היצר הרע!מה עשה כאן אותו בנאדם ? במעשה הזה, 
 :רב דסלראם אלה הדברים, נוכל לחזור בחזרה לדברי ה

ללוט לא היה שום ניסיון בהכנסת אורחים, בדיוק כמו אדם שמניח  –רב דסלר אומר ה
שנה, שאין לו ניסיון אם להניח או לא; לוט היה רגיל בהכנסת אורחים  60תפילין כבר 

אצלו הכנסת אורחים, היתה בדיוק כמו הנחת תפילין  –עוד מבית אדוניו אברהם!  –
 אצלנו!

אם ככה, איפה התחילה ההתמודדות של לוט? ב'קו הגבול' שהוא מתמודד איתו בבל 
 לוט אהב ממון! –ומהו קו הגבול שלו?!  –יום 

מי יסחוב לך את  –"אברהם, איך אתה הולך לבד  –לוט היחיד שהלך עם אברהם 
 !"75ן המזוודות?! אתה כבר ב

 למה הקב"ה לא זכר לו את זה ? – נשאלת השאלה
יב, ד}  {פשוט מאוד, תקרא טוב מה כתוב בפס'  – {פרשת לך לך} ר' אליהו מזרחיאומר 

וילך אברם כאשר דבר אליו ה' וילך אתו לוט ואברם בן חמש שנים ושבעים שנה בצאתו 
 –כאשר דבר אליו ה' "וילך אברם כך כותבים פסוק ?! אלא היה צריך לכתוב  –מחרן 

מה אתה מספר  –וילך אתו לוט"  –ואברם בן חמש שנים ושבעים שנה בצאתו מחרן 
 לי שלוט הלך איתו, ואז אתה מספר לי בן כמה היה אברהם?!

אלא רצתה התורה לספר לך, שלא תחשוב שלוט הוא א' מל"ו צדיקים שבדור, שרצה 
צמד אליו, כיון שאברהם היה בן להיות משב"ק [משמש בקודש] של גדול הדור. הוא נ

, כמה שנים הוא כבר יחיה?! עוד כמה שנים, 75אמר לעצמו לוט: "הוא כבר בן  –! 75
 לכן למה הוא הלך איתו??? כי " –ולא סתם, אלא יורש יחיד!"  –אני כבר יורש אותו 

זה היה לוט  –הוא כבר זקן!!!  –"  אברם בן חמש שנים ושבעים שנה בצאתו מחרן
 תו.מראשי

וגם ללוט ההלך את אברם היה צאן ובקר {יג, ה} אומרת התורה:  –לוט מצטרף לאברהם 
לוט מתברך ומעשיר; הוא לוקח רועים, והרועים האלה מתחילים לרעות  –ואהלים 

"מה אתם  –בשדות זרים; באים רועי אברהם ורואים איך הם גוזלים, ומיד מעירים להם 
 זה גזל!!!" –עושים 

הוא כבר זקן ואין מי שיירש  –ועי לוט: "הארץ הזאת הובטחה לאברהם אומרים להם ר
 ולכן כל השדות שלנו!" –אותו, ולכן לוט הוא זה שיירש אותו 

בא  –חוזרים רועי אברהם לביתם ומספרים לאברהם שרועי לוט רועים בשדות זרים 
"לא  –ים וגם ללוט ההלך את אברם היה צאן ובקר ואהל{יג, ט} אברהם ללוט ואומר לו 

 רוצה לראות אותך יותר פה!"
"אין בעיה דוד,  –אם לוט באמת היה אוהב חסד, מה הוא היה צריך לומר לאברהם ? 

 –'אני לעזוב אותך?!'  –לא ידעתי שזו כזו פרוצדורה!  –אני ברגע זה מפסיק לגנוב 
 ובמקום זה מה הוא עושה? אומר לו "להתראות" והולך לסדום; –בחיים לא!" 

ישא לוט את עיניו וירא את כל ככר הירדן כי כלה משקה לפני שחת יהוה את סדם {י} ו
ואת עמרה כגן ה' כארץ מצרים באכה צער: {יא} ויבחר לו לוט את כל ככר הירדן ויסע 

 לוט מקדם ויפרדו איש מעל אחיו.
מה יש לך לחפש בסדום, הרי אתה אוהב חסד?! אתה אוהב להכניס  – נשאלת השאלה

 אורחים?!
 בואו נראה פס' שקראנו בפרשת שבוע שעבר;

אומרת  –בשעה שארבעת המלכים כובשים את החמשה, ותופסים את לוט בשבי 
 יב} ויקחו את לוט ואת רכשו בן אחי אברם וילכו והוא ישב בסדם;{יד,  התורה

 קודם תכתוב מי הוא?! –כך כותבים פסוק  – נשאלת השאלה
 אי אפשר להפריד אותם! –אלא, לוט ורכושו זה 'חתיכה אחת' 

אם תיכנסו לשם תיראו, שיש להם כבל  –אנשים שעובדים בבורסה ליהלומים  יש
שאם יבוא מישהו לגנוב להם את התיק, הוא יצטרך גם  –שקשור בין התיק למכנסים 

, כל רגע הם בודקים עם 18הם עומדים בתפילת  - להוריד לו על הדרך את המכנסיים
 הכבל עוד קשור!

זה היה מבחינתו  –, הכנסת אורחים אצל לוט זה כלל לא היה ניסיון בשבילו אם ככה
 בדיוק כמו שיצר הרע לא ינסה אותנו בהנחת תפילין.  –'שטח כבוש' 

אם כן, במה יצר הרע בכל זאת ינסה להכשיל אותנו? בדברים שאנחנו איתם ב'מגרש 
 לשון הרע, ביטול תורה וכד'.  –ההתמודדות' 

ואיפה ? כשהגיעו  –'מגרש ההתמודדות' של לוט, היה בממון  – רב דסלראומר ה
אברהם, שרה ולוט לגבול מצרים  [ולוט כידוע הלך עם אברהם על מנת לרשת אותו], 

אמרו המצרים: "אה,  –"זאת אחותי"  –ושואלים את אברהם "מי זאת הגברת שאיתך?" 
גיד באותו הרגע ??? מה היה צריך לוט לה –מי שיתן אותה למלך יקבל הרבה מתנות" 

ובאותו הרגע היו הורגים את אברהם ואת כל  –זו אחותי!"  –"זאת לא אחותו  –
כאן התמודד לוט עם ניסיון הממון  –המתנות שהיו מיועדות לאברהם, הוא היה מקבל! 

'האם להלשין כעת על אברהם ולקבל הרבה כסף, או לסגור את הפה ולא להגיד  –
 התמודדות' של לוט!כאן היה 'מגרש ה –מילה' 

מה הוא זכר???  –כט} ויהי בשחת אלקים את ערי הככר ויזכר אלקים את אברהם יט, {
מהו זכירתו  ויזכור אלקים את אברהם. –אלא אומר רש"י  –לא את הכנסת האורחים 

של אברהם על לוט, נזכר שהיה לוט יודע ששרה אשתו של אברהם, ושמע שאמר 
היא, ולא גלה הדבר, שהיה חס עליו, לפיכך חס אברהם במצרים על שרה אחותי 

 (ברוך שאמר)     .הקב"ה עליו

 בדרך הדרוש  

 (כב, ג)ויבקע עצי עולה 
במדרש "לכן בקע הים לפני בנ"י". ונ"ל דמבואר בשל"ה הק' 
ז"ל דמתחילה לא רצה הים להיבקע דעדיין לא הגיע הזמן ת' שנים 

שנולד יצחק ונשלם לצאת ממצרים, ובקע אח"כ כי הגלות התחיל מ
הזמן, אמנם המפרשים הקשו הא נאמר 'כי גר יהיה זרעך בארץ לא 
להם' ויצחק היה בארץ ישראל אשר מוחזקת לנו מאבותינו, ותירצו 

והנה בתפארת יהונתן כתב דאתיא כמ"ד דא"י אינה מוחזקת לנו. 
דלכן בקע אברהם עצי העולה בביתו, ולא היה יכול ליקח עצים על 

ה אילן, דמבואר בע"ז (נג, ב) דאין לך אילן שלא עבדו בו הדרך מאיז
עכו"ם, ומחובר (נעבד) אסור לגבוה, לכן בקע עצים מאילן שלו שלא 
עבדו בו עכו"ם. עי"ש. והנה מבואר שם בש"ס דלמד"א דא"י 

מוחזקת לנו לא היו יכולים לאסור שום אילן, דאין אדם אוסר דבר 
קת לנו מאבותינו, כיון שנפלה שאינו שלו. א"כ אי נימא דא"י מוחז

בחלקו של שם כשחילק נח את הארץ לבניו כפי שכתב רש"י בפ' לך 
עה"פ והכנעני אז בארץ, עי"ש, א"כ מעולם שייך אר"י לבנ"י ולא היו 

וא"כ מדבקע אברהם עצים מאילן יכולים העכו"ם לאסור שום אילן.
וחזקת שבביתו ולא לקח עצים בדרך, ע"כ צ"ל דס"ל דאר"י אינה מ

לנו, והי' יכולים לומר דהגלות התחיל משנולד יצחק ונשלם הזמן, 
וזש"א המדרש ויבקע עצי עולה בביתו ואח"כ הלך אל המקום וכו' 
ע"כ דס"ל דא"י אינה מוחזקת לנו, לכן שפיר בקע הים לפני בנ"י 

 (בנין דוד)                דנשלם הזמן כבר.

 בהר היום יאמר אשר יראה' ה ההוא המקום שם אברהם ויקרא
. המפרשים בו שהאריכו כמו קשה הוא הזה הפסוק (כב, יד) .יראה' ה

 מקום בכל ה"מ דף זרה עבודה במסכת דאיתא מה פי על לפרשו ויש
. שםעייןזרהעבודהשםשישדע' וכווגבעהגבוההרמוצאשאתה
 ה"הקב לו רמז ורמז היה בקעה המוריה דהר ל"ז רבותינו אמרו והנה

 שם אברהם ויקרא פירושו דהכי לומר יש זה ילפ. גבוה הר ונעשה
 שלא וגבעה הר לך דאין לן קיימא הא וקשה יראה' ה ההוא המקום
 אשר הפסוק ומתרץ. לגבוה אסור ומחובר זרה עבודה שם נעבד
 על הר נעשה דהיום לומר רצה דייקא היום. יראה' ה בהר היום יאמר
 נעבד ולא היה עהבק לכן קודם דאלו. לעיל כנזכר ה"הקב לו שרמז ידי
 (חנוכת התורה)                            :מעולם זרה עבודה שם
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  בברכת שבת שלום
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 ַעל ָמה יָָצא ַהֶּקֶצף - אַוֵּיָר ָּפָרַׁשת 

 "פה'תש חשוון חי"

 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
טרית    משפ' ש       רחל ברכה בת פדילה דליה

רינה בת סימי וב"ב       נעם יצחק בן רחל ברכה
 הצלחה בכל העניינים -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
 

 במהרהזיווג הגון וכשר 
רונית בת סימי        אסתר       אלן בן חיים אורן 

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

 דוד עומרי בן יהודית         בן סופיה       דרור
 מאיר בן שרית ואליהו   מיטל בת מלכה         
 שולמית   יפית בת ג'ינה טליה עדן אסתר בת

 שירי ימנה בת שולמית       שמעון בן שולמית
 אנאל חביבה בת שולמית          אורן בן נעמי

 מיטל בת שושנה   שושנה שירה בת סילביה  
 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 

 דגנית בת שושנה            נעמה בת יפה       
 אסף בן סופיה

 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
     ישראל בן חווה      יהודה אריה בן רחל ברכה

  רחל בת זוהרה    הצלחה ורפואה-יפה בת שרה
     משה בן נזימה               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
 יצחק בן חנון               רפאל אבידן בן תקווה
    אליהו בן רחל                       נעימה בת שרה

 בנימין בן ברכה                    
אות ואריכות ברי  -יהודית אסתר פראדל בת חיה

 ימים
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(שער ג, כותב רבינו יונה בספרו שערי תשובה 
"ומצאנו בעניין אנשי סדום שהיו רעים לה'  טו):

מאד בכמה עלילות נשחתות, כמו הגזל 
וגילוי עריות, ועם כל זה  והחמס ועיוות הדין

כי אבדו ונשמדו בעוון ביטול הזכיר הכתוב 
, שנאמר: "ִהּנֵה זֶה ָהיָה ֲעֹון ְסדֹם הצדקות

א  ֲאחֹוֵת ָּגאֹון ִׂשְבַעת ֶלֶחם וכו' וְיַד ָענִי וְֶאְביֹון 
 (יחזקאל טז, מט).ֶהֱחזִיָקה" 

 

למרות שהיו לאנשי סדום עבירות חמורות 
נגזר עליה חורבן בגלל עם כל זה ביותר, 

כדבריו של רבינו  מניעת חסד מעני ואביון.
בחיי: "החטאת הזאת היתה שהיו בהם כל 

אבל נגמר דינם בעוון שהיו המידות הרעות... 
מואסים את הצדקה ולא היו משגיחים על 

וכו'  ענייהם ועל רעיהם שהיו מוטלים ברעב
ולפי שהיו תדיר בחטא הזה, לכך נגמר גזר 

ו, שהרי אין לך אומה בעולם שלא דינם עלי
יעשו צדקה אלו עם אלו, ואנשי סדום היו 

 מואסים בה והיו אכזרים בתכלית".
 

"ואף על פי שלא ניתנה תורה עדיין, הנה 
ודבר מתועב הצדקה מן המצוות המושכלות, 

הוא שיראה אדם את מינו מוטל ברעב והוא 
עשיר ושבע מכל טוב ואינו מרחם עליו 

על אחת כמה וכמה על מי  ו,להשיב את נפש
שהוא מאומתו ודר עמו בעיר אחת, ועל כן 
איבדן השם יתברך לאנשי סדום שהיו מונעים 

 אותה, ולקח נקמת העניים".
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 לעילוי נשמת  העלון מוקדש
 משה בן גורג'יה ז"ל

 לרפואה שלימה
 לנוריאל בן אסתר 

 ויראפרשת  פניני עין חמד

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

העיר סדום, זו שעל מעלליה מספרת הפרשה, 
הפכה סמל לדורות עולם, כשיא של השחתה, 
וכתמרור אזהרה המעיד על הצפוי לכל מי שילך 

 בדרכה. 
 

כאשר משה רבינו, על סף פטירתו מן העולם, 
מזהיר את עם ישראל לבל יסטו מדרך התורה 
ויעבדו אלילים, הוא מתרה בהם שאם יסטו מן 
הדרך אזי גורל ארצם יהיה רע ומר: "ְּכַמְהֵּפַכת 
ְסדֹם וֲַעמָֹרה ַאְדָמה ּוְצבֹיִים ֲאֶׁשר ָהַפ ה' ְּבַאּפֹו 

 (דברים כט, כב).ּוַבֲחָמתֹו" 
 

הנביא ישעיהו בבואו לתאר את השפל המוסרי 
של אנשי ירושלים ערב החורבן אומר: "ַהָּכַרת 

(ישעיהו ְּפנֵיֶהם ָענְָתה ָּבם וְַחָּטאָתם ִּכְסדֹם ִהִּגידּו" 
הקב"ה מסביר לאברהם אבינו את סיבת  ג, ט).

החורבן הנורא שגזר על סדום, ואומר לו: 
ה וְַחָּטאָתם ִּכי ָכְבָדה "זֲַעַקת ְסדֹם וֲַעמָֹרה ִּכי ָרּבָ 

 (בראשית יח, כ).ְמאֹד" 
 

כאמור, סדום מייצגת את השפל המוסרי הגדול 
ביותר אליו יכולה האנושות להידרדר, שפל 
חסר תקנה, שאין ברירה אלא למחוק אותו מן 
העולם, ולא להשאיר לו שריד ופליט. אכן, לפי 
התיאורים של חז"ל על מעללי סדום, מצטיירת 

מונה של עיר בעלת חוקים אכזריים, לנו ת
האוטמת את אוזניה משוועת הדל, מתעללת 
בבאים בשעריה, ומענישה בעונשים מרושעים 
את כל מי שמעז לפתוח את ליבו לנזקק או 

 לאורח.
 

אם נבוא ונשאל האומנם? נכון שיש עניין חשוב 
לגמול חסד עם הזולת, זו אפילו מצווה 

בשבע מצוות מהתורה, אבל הרי אין זה כלול 
בני נח, ואם כן על מה יצא הקצף? האומנם מי 
שאינו גומל חסד עם רעהו, ראוי להימחות מן 

 אכן כן!העולם? והתשובה היא: 
 

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

" ֹ  (בראשית יג, יג) "דוְַאְנֵׁשי ְסדֹם ָרִעים וְַחָּטִאים ַלה' ְמא

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

להצלחת ולרפואת אברהם גורג'י בן דליה אפרת 
 יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"בוב"ב והצלחת 

 זצ"ל בן בלנקהחיים אבישלום כהן פרחיה  ר'הצדיק  נ"לע



 

 

 
 מה הדין של אדם שקנה מגוי ענבים לשם יין וכן כשקנה ענבים מגוי לשם אכילה ועשה מהם יין? 
 

 רבנות מקומית מבשרת ציון: אליהו חיים פנחסי, הרבלהלן סיכום ההלכה מפי 
 
 

ואכן עשה מהם יין, בין שקנה מגוי בין שקנה מישראל, חייב בתרומות  -הקונה זן ענבים מיוחדים, שהבצירה שלהם לשם יין 
ומעשרות. וכן אם קנה ענבים שאינם ראויים להימכר בשוק כענבי מאכל כגון, בסוף העונה שרוב ככל הענבים המצויים הם 

 קדושת הארץ (עמוד לה). מקורות:אותם.  לתעשיית יין ולא נמכרים לאכילה, חייב לעׂשר

הקונה ענבים, שהבצירה הייתה לשם מאכל ועשה מהם יין, בין שקנה מישראל בין שקנה מהנוכרי, פטור מלהפריש תרומות 
(עמוד כד)  שו"ת יחוה דעת ח"ג (סימן פב). וראה עוד בשו"ת יביע אומר ח"י (יו"ד סימן י). וכתב בשו"ת מעין אומר ח"ה מקורות:ומעשרות. 

שלדעת הראש"ל הגר"ע יוסף זצ"ל גם אם הערבי שם שלט "ענבים ליין" נחשב הדבר כגמר מלאכה על ידי הגוי, ופטור ממעשרות, היות שמי 
ימכור לו הגוי: הדבר נחשב כגמר מלאכה. ועיין בשו"ת דברי דוד ח"ד (יו"ד סימן סב אות ה) שכתב להחמיר  -שיקנה ממנו את הענבים לאכילה 

 שביעית (עמוד נח). -עשר ללא ברכה, היות שהדבר תלוי בדעת הקונה ולא המוכר. וע"ע בספר אור לציוןל

חזון איש (שביעית סימן ז ס"ק כד), ובשו"ת מנחת שלמה  מקורות:אולם, יש מחמירים להפריש לאחר שיעשה מהן יין, ללא ברכה. 
הגר"ש סלנט, דרך אמונה (פ"א מתרומות ציון ההלכה אות רנג) בשם הגרי"ש  זרעים ח"א (סימן פו אות ד) בשם -ח"א (סימן נז), הר צבי

 שביעית (עמוד נט) כתב, אם עבר והפריש בעודם ענבים, יצא ידי חובה. -אלישיב זצ"ל שלא יעשרן עד אחר שיעשה יין. ובספר אור לציון

ם בשתיה עד להפרשה. וניתן להפריש מהם מיצי פירות ושמנים היוצאים מפירות וירקות, שלא הופרשו מהם תרו"מ, אסורי
 תרומות (פ"ב ה"א אות ג). -רמב"ם (פ"י מהל' מאכלות אסורות הכ"ב), מעדני ארץ מקורות:כעת בעודם מיץ קודם השתיה. 

זרעים ח"א -הר צבי  מקורות: כאשר מפיקים אלכוהול מדגנים ותירס או מענבים או מתסיסת פירות, חייבים בתרומות ומעשרות.
(סימן ל), שו"ת מנחת יצחק ח"ט (סימן קסג אות ה), שו"ת מנחת שלמה (תנינא סימן קיא). ולפי זה כאשר מכינים בירה מתערובת דגנים 

י אפרתי המגיעה מחו"ל ומרתיחים אותה ומוציאים ממנה את האלכוהול יש לעשר היות ונגמרה מלאכתו בידי ישראל. ודיברתי בזה עם הגר"
אולם כאשר דיברתי בזה עם הגר"ש מחפוד שליט"א, דעתו  שליט"א ולדעתו יש לדמות הדבר לסויה המגיע מחו"ל, והחזון איש מחייב במעשר.

הייתה לפטור מתרומות ומעשרות היות ואינו אלא זיעה בעלמא. וכן דעת אאמו"ר שליט"א. ולעניין ערק העשוי משמרים של יין, שלא הפרישו 
 גודיס ח"א (סימן צז) שיפריש ללא ברכה. -ראה בשו"ת מנחת דניאל -תרומות ומעשרות עליהם 

 
 

אין אנו יכולים לתאר ולשער, מהו השכר העצום של קיום חסד עם הזולת. לא בכדי אמרו רבותינו, שאדם העושה חסד עם 
. דהיינו בורא עולם חס על חס ד' -ים מורכבת משתי מל חסדהזולת, אזי בורא עולם עושה עימו חסד. רמז לדבר, שכן המלה 

הרי שהקב"ה 'לא נשאר חייב' אותו אדם העושה חסד עם הזולת, מעצם העניין שהאדם גומל חסד עם בנו של בורא העולם, 
 ואותו האדם זוכה לישועות מעבר לגדר הטבע.

הוא המשיך לירושלים לבקר את אמא יהודי מבני ברק, גומל חסדים ידוע, נסע לנחם את המחותנים שלו, בביתר עילית. משם 
, האוטובוס 422ששברה את הרגל. ניחום אבלים, ביקור חולים וכיבוד הורים. היהודי חזר לבני ברק בקו  86שלו, ישישה בת 

 כמעט ריק לחלוטין, נהג מבני מיעוטים, הוא ואדם אחד נוסף באוטובוס.

ים יש ארנק תפוח, הון עתק! להודיע לנהג לא היה שייך. הוא הוא הגיע למושב האחורי, ופתאום הוא שם לב שבאחד המושב
מצא בפנים כרטיס של קופ"ח מאוחדת... משפחת כהן. לך תחפש בבני ברק ובירושלים משפחת כהן... הוא לקח את הארנק 

 ולמחרת בבוקר הוא נסע למנהל של מאוחדת וביקש, שיעזור לו לאתר את הבן אדם.
 

זמן לא מבוטל הוא הצליח לזהות את האדם וותן לו את מספר הטלפון שלו. הוא התקשר ליהודי, המנהל נרתם לעזרתו ולאחר 
מסתבר שמדובר באדם רווק לא צעיר שפורץ בבכי: "אני לא מאמין... תקופה ארוכה שאני אוסף כסף לנישואין, וכל הכסף היה 

תבכה, הכסף פה מחכה לך בבני ברק, בוא  מונח בארנק... משם החתונה, השכירות, הכול משם!". אמר לו המוצא: "אל
 ותיקח את הארנק...".

ברגע שהוא סגר את הטלפון, הוא ביקש מרעייתו: "אני לא מרגיש טוב... תכיני לי בבקשה כוס קפה". באמצע שהיא הכינה לו 
א הספיק לענות הוא עוד לאת הקפה, הוא צעק: "אני לא מרגיש טוב, בואי מהר...". היא שאלה אותו: "מה קרה לך?". 

 והתמוטט על הריצפה. 

ב"ה, הוא שוחרר.  -הגיע אמבולנס, לקחו אותו לתל השומר, ואחרי יומייםבדיעבד התברר, שהוא קיבל דום לב במקום! 
דעי לך, במצב שהוא הגיע אלינו, לא יוצאים מבית חולים! זהו ניגש אחד מראשי המחלקה של טיפול נמרץ ואמר לרעייתו: "

 ".פק!נס ללא כל ס
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  וחוששני לעבור דרכו בלילה, מפני הסכנה (רגילים היו אנשים לומר כי בלילות קוראים לנפטרים לעלות לתורה). אי"ה מחר אלך מיד בבוקר".

החוצה, ישהה בחוץ כדי אולם רבינו הפציר בו, שילך מיד. המשמש לא יכול היה לעמוד בפני הפצרות הרבי, והוא התיישב בדעתו שיצא 
שיעור מהלך למקום המיועד, ואח"כ ישוב אל הבית, ולמחרת ילך וימסור את הכסף. וכן עשה, הוא יצא החוצה, ושב לחדר הגבאים הסמוך 

 "הלכתי, הלכתי". אמר לו הרבי: "והרי לא הלכת", ושוב הפציר בו שילך.  -לחדר הרבי. שאל אותו רבינו: "חיים, האם הלכת?"
 

ה חיים, שאין לו ברירה אחרת, הדליק את העששית, ויצא לדרך בחשכת הלילה. כשהתקרב, ראה מרחוק אור מתנוצץ מאותו בית, כשרא
הילדים רעבו  -אולם שמע קול צעקות. בדקות הבאות, קלט שהבעל מתווכח עם אשתו על עסקי פרנסה. האישה טענה: "מילא כל השבוע 

והבעל השיב לה: "מה רצונך  חמישי בלילה, כולם כבר הכינו את צורכי השבת, ולנו עדיין אין מאומה!". ולא היה מה לאכול, אבל כעת כבר יום
ממני? בכל השבוע אני עמל ויגע, אבל מה אעשה, שהמזל אינו מאיר לי פנים?!". באותו רגע נקש המשמש על החלון, כשהוא מבין את כוונת 

"אם חיים כאן, כבר טוב", הם פתחו את  -א השיב: "חיים". מיד התמלא הבית שמחה הרבי, ששלחו בשעה זו. הם שאלו: "מי זה?" והו
 הדלת, והוא מסר את הכסף בשם הרבי. כששב, המתין רבינו בכניסה, ואמר: "עתה נכון הדבר שהלכת".

סופר על רבינו, שכאשר חלתה בתו במחלה קשה, ולצורך רפואתה לא היה מנוס מלהביאה אל טובי הרופאים אשר בעיר הבירה. אביה, מ
אשר דאג לה כל כך, התעדכן בשלומה מדי יום באמצעות מברק, שהיה נשלח אליו מבית הדואר המרכזי שבעיר. באחד הימים לא הגיע 

מאו הטריד הדבר כי וניכר יותרהמברק מאוחר ספורות שעות בשרעפיו שקוע מנוחה חסר בביתו הסתובב הוא רבינו של מנוחתו את ד

נולד בערב שבת קודש ה אדר ה'תרע"ב  -הרב הגאון מרדכי לייב צוקרמן זצ"ל
) בעיירה לבדובה. בצעירותו למד בישיבה קטנה לידא במשך שלוש שנים 1912(

סלונים שבליטא. לאחר כשנה וחצי שסבל  -וחצי. לאחר מכן עבר לישיבה גדולה
מצרידות בגרון, נסע לסדרת טיפולים בוילנא ונכנס ללמוד בישיבת רמיילס. משם 

(מתוכם שנתיים וחצי בחיי מרן ראדין במשך שמונה וחצי שנים  עבר ללמוד בישיבת
 ה'חפץ חיים').

 

שזכה לשמש את ה'חפץ  (מזקני הרבנים בארה"ב),סיפר הגאון ר' חיים יצחק פופקא 
'הוא עולה חיים' במשך מספר שנים, ושמע מפי ה'חפץ חיים' שאמר על רבינו: 

ניה נאלץ לעזוב את הישיבה בזמן מלחמת העולם הש )1940('. בשנת ה'ת"ש תמימה
התלמוד בקלם. בהמשך ברח לגטו קובנא בגלל שהרוסים חיפשו -והלך ללמוד בבית

אחריו. שם הירבה לעסוק בקבורת הנרצחים הי"ד. בחסדי ה' ובניסים גלויים, שרד 
את השואה יחד עם הגאון ר' מרדכי פורגמנסקי ושניהם פעלו להחיות רוח שפלים 

 ולב נדכאים.
 

עמד בראש קהילת פרושים. בשנתו האחרונה ביקש לייסד ) 1999(בשנת ה'תשנ"ט 
כולל להוראה. מהם יצאו גדולי מאורי הוראה עבור קהילת פרושים. כאב בצרתם של 
ישראל ובמשך שנה שלימה סבל ייסורים קשים אשר קיבלם באהבה. ברח 

חשוון ה'תשס"ד מהמחלוקת. נפטר בשבת קודש פרשת וירא בעת רעווא דרעווין כ' 
) 2008(שנים. ציונו בהר המנוחות בירושלים. בשנת ה'תשס"ט  92-. חי כ)2003(

לאחר פטירתו הוקמה קרן לעידוד סמיכת מרביצי תורה והוראה בקהל פרושים בשם 
 'זכרון מרדכי'.

 

(ירא שמים שנודע במצוות הכנסת אורחים וכן פעל רבות לחיזוק הדת ר' נחמיה  אביו:
ר' יעקב  הגאונים מרבותיו:מרת חיה בריינא.  אשתו:מרת שולא.  מו:איבעיירה). 

ר' שלמה היימן,  (ראש ישיבה גדולה סלונים),ר' שבתי יגל  (ראש ישיבה קטנה לידא),ניימן 
ר' דניאל מובשוביץ  ראש ישיבת רמיילס), -(ה'חפץ חיים'ר' ישראל מאיר הכהן מראדין 

ר' יצחק  (משגיח בישיבת סלבודקא),ר' אברהם גרודז'ינסקי  התלמוד בקלם),-(ראש בית
הגה"צ ר'  חברותא: (משגיח בישיבת מיר).זאב הלוי סולובייצ'יק, ר' יחזקאל לוינשטיין 

  (משגיח בישיבת גבעת שאול. למדו כעשרים שנה).שלמה וולבה 
חידושי  -לב מרדכי• (רבינו כתב את הספר בעילום שם)פירוש על ספר שערי תשובה לרבינו יונה גירונדי  -פתח השער• מספריו: 

 ביוגרפיה, סיפורים והנהגות על רבינו. -יחיד ודורותורה והארות 
עם נישואיו קיבל רבינו 'קסט', בסך חמשת אלפים דולר שהופקדו בעבורו בבנק  :יחיד ודורו'רבינו, המעובדים מתוך הספר 'הלן סיפורים על ל

בארצות הברית. כסף זה היה מיועד לצורך פרנסתם. לאחר המלחמה, כשנודע לו כי אשתו נספתה, הי"ד, ביקש להשיב את הכסף לחמיו או 
 יות והוא היחידי שנותר בחיים, הרי שכל הכסף שייך לו. ליורשיו. ידידיו טענו בפניו, שה

 

אולם רבינו, נקי כפיים ובר לבב, לא היה בטוח, שהסכום מגיע לו. והדברים היו תלויים בכמה פרטים בהלכות ירושה, ומותנים בבירור 
המציאות מי נהרג קודם למי, מה שכמובן לא ניתן היה לעשות. על כן לא השתמש בכסף, למרות שכמובן היה נצרך לו לצרכיו הבסיסיים 

 בעל חוב בסך כתשע מאות דולרים מפעילותו הציבורית.  ביותר. מה עוד, שנותר
 

הסכום הגדול היה הזה שמור, עד שמצא בן משפחה קרוב רחוק למשפחת חמיו, ושיגר לו את הסכום העצום במלואו בלב חפץ ובמתנה 
כן ובזמננו יש איש וכלל אין הייתגמורה. לימים כששמע הרב מבריסק זצ"ל מעשה זה, השמיע את התפעלותו באוזני רבי מרדכי ואמר לו: "

 ".לו תאוות הממון?

כל שנותיו לא רצה רבינו להטריח אחרים בעבורו. אפילו מבני ביתו לא ביקש מאומה, וכל צורכי הבית התנהלו על ידו בלבד. גם עניינים ב
ל רפואי, לא הסכים שבניו שטרחתם מרובה והיה קשה לו לעשותם בעצמו, נזהר מלבקש מאחרים. גם כשנצרך לנסוע לחוץ לארץ לטיפו

סירב. רק בשנתו  –גם כאשר הציעו את עצמם וכן כשאחד מנכדיו הציע את עצמו לישון עימו בביתו  יתבטלו מתלמודם ושיעוריהם וייסעו עימו.
 ".עולם הנצחבעבורי, זאת תזכורת להתכונן להאחרונה הסכים שבתו וחתנו יבואו להתגורר בביתו ולסייע לו, ואמר אז לאחד מתלמידיו: "

עם אחת אחד מתושבי גבעת שאול ניגש אליו וביקש לעזור לו לשאת את הסלים עד לביתו. רבינו סירב לקבל את עזרתו, וטענתו בפיו: פ
אתה ממש מקלקל אותי! היום יש בידך לסייע לי, ואפשר שכך יהיה גם מחר ומחרתיים, אבל ייתכן ויגיע יום שבו שוב לא תוכל לבוא "

ואני, מתוך שכבר התרגלתי להיעזר באחרים לא אוכל להסתדר בעצמי ואצטרך לבקש מאדם אחר שיסייע בידי, וזהו ממש  ולעזור לי,
 ".קלקול בעבורי

מכתב לאחד מבני משפחתו שביקש ממנו לפעול בעבורו בדין תורה ממוני בו היה מעורב, ביקש רבינו שלא יערב אותו, ובתוך הדברים כתב ב
 ".י מן הנתבעים ולא מן התובעים!מעולם לא הייתלו: "

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 "לזצ ןצּוֶקְרמַ  ֵליּבי ָמְרְּדכַ ן ַהָּגאֹוב ָהרַ  -ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים

 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 



 

 

  
 

 
"האישה הביטה בי במבט מתפלא, שכן סביר להניח, שאינה 
רגילה לבקשות מעין אלו אבל הסכימה מיד. אמרתי את 

ז שהתחלתי להשתתף הברכות בכוונה, כפי שהורגלתי, מא
 ‘". שחר אבקשך’במיזם 

 

"כשסיימתי לומר את הברכות, התעניינה אותה אישה לשמי 
השאלות היו תמוהות בעיניי אבל עניתי על ולמקום לימודי. 

 ".שאלותיה בתום לב
 

"עברו כשבועיים מאותו מאורע. באחד הערבים בישרו לי 
חור מדובר בב –הורי, שיש על הפרק הצעת שידוך בעבורי 

 מצוין בן למשפחה אמידה ומכובדת". 
 

"האמת היא שהתפלאתי מאוד ואף הטלתי ספק ברצינות 
ההצעה. אחרי הכול המחותנים הקודמים שלנו היו כולם 
ממשפחות טובות אך פשוטות למדי, ואילו ההצעה הנוכחית, 

 היא משפחה חשובה מאוד". 
 

שאלה זו ניקרה  מדוע שיבחרו להשתדך דווקא איתנו?!"
במוחי. כשהגעתי לפגישה הראשונה עם המחותנת, כמנהגנו, 

 לא זיהיתי אותה כלל". 
 

"שוחחנו במשך שעה ארוכה שיחה נעימה ופוריה, והנה, 
לקראת סיום השיחה המחותנת פנתה אלי ושאלה אותי: 

 '. האם אינך מכירה אותי?'
 

"התפלאתי למשמע השאלה, וכי מהיכן אני אמורה להכיר 
בחינה בפליאתי וניסתה לעורר את זיכרוני. אותה?! האישה ה

הרי נפגשנו לפני כשבועיים 'אינך זוכרת?', היא אמרה לי, '
 '.בתחנה!

 

"ואז 'נפל לי האסימון'... באותו הרגע נזכרתי באותו המאורע. 
לא האמנתי, שזה קרה לי. זה היה נשמע לי כתרחיש 

 ". דמיוני ממש, אבל לפעמים המציאות עולה על כל דמיון
 

מדובר היה בבחור מצוין היטב. ‘ זרמה’"ההצעה ב"ה 
משכמו ומעלה, והמשפחה... כפי שציינו, משפחה אמידה 
ומיוחדת. כמה ימים לאחר מכן, הפך השידוך לעובדה 

 ".מוגמרת
 

"אבי, ששמע רק מאוחר יותר על הרקע של השידוך, הגיב 
בתדהמה, ומיד קרא על כך את הפסוק: 'וְֵאַרְׂשִּתי ִלי 

. אני מרגישה אליכם 'הכרת הטוב' (הושע ב, כב) ֱאמּונָה'ּבֶ 
עצומה, שהרי על ידיכם התגלגל הרעיון והשידוך יצא אל 

 הפועל". 
 

"אני בטוחה, שהרבה דרכים למקום, אבל דרך כזו נהדרת יש 
רק אחת, ואתם סללתם אותה. המשיכו בפעולותיכם 

בכל  הכבירות, הרבו עוני אמן ואומרי ברכות השחר בצוותא
וְיִָּמֵלא ”מקום ובכל פינה, עד שנזכה להתגשמות הפסוק: 

 (תהילים עב, יט). ְכבֹודֹו ֶאת ּכֹל ָהָאֶרץ ָאֵמן וְָאֵמן"

ויש בו ', וכל מאמיניםלהלן סיפור מופלא, המעובד מתוך '
כדי ללמדנו עד כמה גדולה קבלה טובה, שהאדם מקבל על 
עצמו גם אם אינו מבין את עוצמתה ובייחוד הקבלה של 

 אמירת ברכות השחר, כאשר יש מי שעונה אחריהם אמן.
 

' הפועל בני אמוניםמדובר במכתב שנשלח לארגון החשוב '
לחיזוק העניין של אמירת 'אמן' ואף פתח פרויקט בשם 

 השחר בחברותא'.  'ברכות
 

מטבע הדברים הסיפור גרם להתרגשות רבה אצל כל 
העוסקים במלאכת הקודש. תוכן המכתב סופר לא פעם 

 בכנסי הארגון וגרם לחיזוק עצום בקרב שומעיו. 
 

"אני תלמידה באחד מהסמינרים הנודעים בירושלים, 
תלמידה ככל  התלמידות. לפני כשמונה חודשים התחיל 

 ‘". שחר אבקשך’פרויקט העצום של לפעול אצלנו ה
 

"מדובר במיזם נפלא שהקמתם למען תלמידות הסמינרים 
המעודד את אמירת ברכות השחר בצורה מושלמת. 

 התחלתי כרבות אחרות לברך ברכות השחר בחברותא".
 

"למרות הקושי הטבעי שהתעורר אצלי בהתחלה, 
התעקשתי להתמיד בהנהגתי זו יום יום בנאמנות. אפשר 

 מר שמהר מאוד נהניתי מהרעיון והתחברתי אליו".לו
 

"נסיעה ארוכה למדי עלי לעבור מדי בוקר בדרכי משכונת 
מגורי לסמינר, וכמו רבות מחברותי אני מנצלת את הדקות 
הראשונות של הנסיעה לאמירת ברכות השחר בחברותא 

 עם אחת מחברותיי". 
 

בתי "זה ממש לא קשה, והסיפוק מהידיעה שמילאתי את חו
ובצורה מושלמת,  – להודות למלך מלכי המלכיםכיהודייה, 

יוצר אף תחושה של הנאה רוחנית שקשה לתאר אותה 
 במילים".

 

"כאמור, התמדתי בהנהגה זו במשך מספר חודשים 
בהצלחה יתירה. הדבר אף עודד אותי להקפיד לצאת בזמן 
לאוטובוס, כדי שאוכל לומר את הברכות יחד עם חברותי 

לץ לבקש ממישהי זרה. פעולה הכרוכה במידה ולא איא
 מסוימת באי נעימות".

 

"באחד הבקרים קרה שאיחרתי לאוטובוס שבו אני נוסעת 
לסמינר. ידעתי, שלא אספיק לומר את הברכות בכיתה 

לומר את  –והחלטתי שלא אנהג כפי שהייתי נוהגת בעבר 
 הברכות בהפסקה". 

 

שבדבר ניגשתי "אזרתי אומץ ועל אף חוסר הנעימות 
לאישה מבוגרת, שעמדה בתחנה וביקשתי ממנה בעדינות 
אם אוכל לומר באוזניה את ברכות השחר כדי שהיא תוכל 

 לענות אחריי 'אמן'.
 

הַקָּבלָ ל ׁשֶ  ּכָֹחּה  

    ז"ל ולד יחיא בן יוסף   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       ליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"לר' עו

מסעוד בן יקוט ז"ל                      נעמי בת כתון ע"ה               יצחק בן חביבה ז"ל                      ז"ל   בן אסתר אביחי               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                                 דוד בר חסיבה ז"ל                                                                   שני בת אסתר ע"ה   
 ע"ה רחל רפאת בת השמת ע"ה     סוליקה בת עישה        ז"ל     ר' יצחק בן מסעודה קדוש                                                             חווה בת יעקב צבי ע"המסודי בת חביבה ע"ה                          

ז"ל  קב בן אסתריע                     ז"ל סלים בן פרחהאסתר בת נעמי ע"ה                           אסתר בת גולה גאולה ע"ה                   רפאל בן אסתר ז"ל                                                                 
ז"ל    שלום בן אסתר ז"ל                      לטיף בן פרחה     יעקב בן סלימה ז"ל        ר' דב בן בנימין אלתר ז"ל                                                                                   יוסף בר סעדה ז"ל
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  ""ויראוירא""פרשת פרשת  
וישכם אברהם בבקר ויחבוש את חמורו ויקח את שני נעריו אתו ואת יצחק בנו ויבקע עצי עולה ויקם "

  ! עושים–אם צריך  ].ג, כב ["וילך אל המקום אשר אמר לו האלהים
                    .שהכל הכירוהו בשל גאונותו המיוחדת, ל"צ רבי יצחק זילבר זצ"שלים הגהלפני כמה שנים נפטר בירו

           , כילד נולד לתוך חיים כפולים, מ ממוסקבה הבירה" ק800עיר אפורה ומתועשת , רבי יצחק נולד בקזאן
      , כסטודנט, כנער בבית הספר, והמדובר היה בסכנת נפשות ממש, ברחוב ויהודי ובן תורה מופלא מבית" גוי"

  .בן ציון, את לשד חיותו העביר לבנו, שם נפשו מנגד לקיים תורה ומצוות, מכן כמרצה בכיר בטכניוןולאחר 
זו סוגיא שקשה , בתורה ודרכי העתקתה והנהלתה נהג וקיים אף הוא, ד"כל מה שלמד מאביו שנפטר בשנת תש

גים והשגות כמו שהגיעה גם בזמנים רגילים ובישוב מתוקן ובתנאים הנוחים קשה להגיע להיש, לרדת למעמקיה
  .ובתנאים לכאורה הבלתי אפשריים, על אחת כמה וכמה בזמן סטלין וברוסיה הקומוניסטית, משפחת זילבר

הוא יציב ומסור . וחסרת פשרות לכל עניין שבקדושה, חייו מאחורי מסך הברזל התאפיינו במסירות נפש בל תואר
  .ולם לא יכלו לולעבודה הרוחנית כסלע איתן שכל רוחות הכפירה שבע

הקומוניסטים ,  קשהההי, צריך לשמור שבת שומרים, מה שצריך לעשות עשה ללא כל התחשבות בגורמים שונים
             . נקודה. אז כך עושים, והוא ציווה, אותו זה לא מעניין יש בורא לעולם, מאיימים במאסר, לא מאפשרים

ממהרים , אז לומדים תוך כדי עבודה, ברעב צריך לעבוד כי אם לא הוא ימות ההי, צריך ללמוד תורה לומדים
  ...'כך נלחם ועמל על כל פסיעה ופסיעה בתורה ובעבודת ה, בעבודה כדי שיהיה עוד פנאי עוד טיפה ריכוז לתורה

, המחשבות, את כל הכוחות, יצחק לא היה שום דבר רק עשיית רצונו יתברך בלב שלם' בעולם הרוחני של ר
  ...הוא נתן בשביל כך, ייסוריםה, הקשיים, הפחדים, המאויים

              , הן בחינוך ולימוד עם בנו בן ציון, אלא גם כלפי הנהגתו עם האחרים, ולא נהג כך רק כלפי חייו האישיים
, רבי יצחק זילבר לעלות לארץ ישראל עם משפחתוב זכה "בשלהי חורף תשל, והן עם האחרים בכל תחום שהוא

, א"וביניהם הגאון הגדול רבי חיים שמולאביץ זיע,  לראשי ישיבת מירמיד כשהגיע נעל את בנו בן ציון והלך עמו
  .וביקש שיקבלוהו לישיבה

וניסו לרמוז לו שמא עדיף שילמד קודם בישיבה לעולים , לא רצו לביישו, הללו ששמעו את שמע הצדיק מרוסיה
  .לא שמעו, ממוסקבה למיר, בכל זאת על שיטת דילוגים כזו. וירכוש ידיעות ומושגים בסיסיים

חושב אני בכל זאת , וכל מה שבני יודע זה רק ממני, נכון שאנחנו לא תלמידים חכמים גדולים, הרב זילבר לא ויתר
וכדי שלא להביכו פתח ושאל ,  קיבלו לבחינה–ל " לבקשת רבי ביינוש זצ–ל "רבי חיים שמואלביץ זצ, שכאן מקומו

  ?מה אתה כבר יודע
, וגם רק ראש השנה, זה מה שהספקתי בגמרא ללמוד עם אבא", עיר ברחימוענה בן ציון הצ, "נזיקין- רק נשים"

ונביאים , ומשניות, וכמובן חמשה חומשי תורה, כן" .? כל נשים נזיקין– תמה רבי חיים –? מה ".יומא וסוכה
  . ענה בן ציון– "ומשנה ברורה אבל לא ממש מלה במלה, והמגילות

  !ופרץ בבכי, שמע את תשובותיו הנפלאות, בחנו רבי חיים בכל נשים נזיקים על מפרשיהם
, ובושו, הביטו בבכיו של מרן ראש ישיבת מיר המעטירה, בתמימותם ובצדקותם הלא מושגת, רבי יצחק ובנו הקטן

את כל הספרים : "ורבי יצחק התנצל, הם החליפו כמה מילים ברוסית, והבינו הם שבוכה הוא על קוצר ידיעותיהם
           ס כי אז "לו היה לנו את כל הש, רוצה לומר". ו הם הספרים היחידים שהצלחנו להצילאל, שדדו מאיתנו הגויים

  .בן ציון הקטן יודע היה את כולו
כי אצל ... לא למותר לציין הושב במזרח של הישיבה, בן ציון זילבר, חייך ושב להתייפח, רבי חיים ניגב את דמעותיו

, אין תירוצים, אין קיצורי דרך, אין חוכמות, אין פשרות! דעיםאז יו, רבי יצחק אם צריך לדעת את כל התורה כולה
  ...יש רק דרך אחת לעשות ולבצע בשלמות

                   , ד בטשקנט"יצחק בקרב חסידי חב' בילה ר, )כארבע עשרה שנה(חלק ניכר משנות חייו הבוגרות ברוסיה 
  ):יוצאי רוסיהשומרי מצוות (ר "מנהל אגודת שמי, מספר הרב בצלאל שיף. והיה אחד מבני החבורה

הוא עלה לרכבת נמלט מעירו לאחר שבית משפט מקומי שלל ממנו את זכות . הרב זילבר ברח לטשקנט מקזאן
ובחקירתו אף העז להודות כי הוא מאמין , מכיוון שנטפס שומר תורה ומצוות, זאת. ההורות על שני ילדיו

  .לגדל ילדים, אליבא דהקומוניסטים, אדם כזה נפסל. באלוקים
 היו עוד רבים שנרדפו על ידי השלטון בשל דבקותם םכמות.  לטשקנט בנסיבות דומותמשפחות רבות הגיעווד ע

  .ד" מרביתם חסידי חב–יראים ושלמים , כך נוצרה בטשקנט קהילה גדולה של פליטים אשכנזים. ביהדותם
ובחסידות הרב עד שהיה בהם מקום לשני רבנים גדולים בתורה , חיי הקהילה בטשקנט היו מפותחים כל כך

בהשגחה מיוחדת מאת , מסיבה שאינה ברורה לנו עד עצם היום הזה). בובער(שמריהו מרינובסקי והרב זלמן פבזנר 
  .עין כלפי יהודים ויהדות-נהגו השלטונות בטשקנט מידה רבה של העלמת', ה

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

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

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו" הייצחק בן ליבה, ו"הי יצחק בן טובה, ו"הי יקוט רבקה בת רחמה ,ו"הימיכל אפרת חיה בת דיאנה ,  ו"הי שלמה אחיה בן הלן, ו"הי מהרנגיז בת טאוסלרפואת 



             ,לם ראו את היראת שמים שלוכו, אך הכל הבחינו שמדובר ביהודי של צורה, כשהגיע הרב זילבר לטשקנט לא הכירו איש
המעבר לטשקנט היה . ומיד דאגו לכל צרכיו, את ההקפדה על קוצו של יוד בכל תנאי ובכל מצב, את הדקדוקי הלכה שלו

  .שיעורי תורה, חגים, שבת, שחיטה מהודרת,  אוכל כשר–לפתע הוא נמצא בסביבה יהודית חסידית . בעבורו הלם חיובי
 כמה חסידים עם הרב זילבר  עבדנו אנחנו ועוד,א" הרב יצחק הרשקוביץ שליט"נצוצות" מספר מחבר הספר ,ונלפרנסת

יום העבודה שלנו . מתמרורים ענקיים ועד דסקיות יצרן קטנות למכונות; הפקנו שלטים מכל הסוגים. במפעל שייצר שלטים
  .הרב זילבר היה ידוע כגאון בלימוד התורה. גם במהלך העבודה עסקנו רבות בתורה. נפתח כל בוקר בלימוד התורה

' יצחק בעבודת ה' ושהותיר עלי רושם עז ביותר המראה את דביקותו של ר, אגב עבודה, אחתאספר כאן סיפור שאירע פעם 
  ...ללא התחשבות בשום נתון מציאותי קל או קשה, מה שצריך לעשות עושים, עיכובים וקשיים, ללא שום חשבונות

, היה ברור שזו הלוויה. תזמורתאנו שומעים מכיוון החצר צלילי , יום אחד בעיצומה של עבודה. המפעל שכן בקומה שנייה
      . הצצנו מהחלון וראינו למטה בחצר אנשים מקיפים ארון קבורה פתוח. שכן הגויים המקומיים נהגו לנגן בהלוויותיהם

  .שנראו נושאי תפקידים בכירים במפלגה הקומוניסטית, סמוך לו עמדו שני חתניו. חנוט בחליפה מהודרת, בארון שכב המנוח
הלה תיקן : "הוא נקב בשמו והוסיף!". הוא יהודי: אני מכיר את המנוח", קרא, "רגע אחד. " זילבר ממקומולפתע ניתר הרב
אם הבטיחה לו האישה כי לא תשתמש . וכל אשה יהודייה שנכנסה אליו נהג לשאול אם היא שומרת שבת, פרימוסים בשוק
  ".מוכרחים לעשות משהו למענו: "אמר,  מחשבהכעבור רגע נוסף של". תיקן לה אותו חינם אין כסף, בפרימוס בשבת

       , התקרב לארון הקבורה וכך, נטמע בין המלווים, לאחר שהבאתיה לו ירד למטה. הוא שלח אותי להביא מקדחה ידנית
 על גבי האדמה –כדי שייקבר כהלכה . ליד רגלי המנוח.  התכופף אל הארון והחל לנקב בו חורים–בעוד הכל עסוקים בטקס 

  .הפטיר בסיפוק, "משהו פעלנו, נו. "סיים זאת שב למפעלכש. עצמה
הוא קרא לנו לבוא עמו . הרהר בקול רם, "היהודי הזה ראוי שנעשה למענו קצת יותר. "אך כעבור רגע הרגיש שלא עשה דיי

  .ואנחנו ביניהם, ואחריה נסע אוטובוס עם המלווים, ראשונה נסעה משאית ובה הארון. ולהצטרף אליו אל המלווים
הרב זילבר הורה לנו בשקט למהר אל המשאית ולהוריד מעליה את . כשהגענו לבית הקברות זינקנו ראשונים מהאוטובוס

בדרך הספיק הרב . כל זאת קודם שבני משפחה והמלווים קלטו מה קורה, בפקודתו נשאנו את הארון לחדר טהרה. הארון
  .לעכב את המלווים, )היה שמו, דומניכמ, מאיר-ה'איצ(זילבר לבקש משומר בית הקברות היהודי 

 זו היתה – בחור כבן שבע עשרה –שבעבורי , אני חייב להודות. הפשטנו את הנפטר וערכנו לו טהרה כדין, נכנסנו לחדר טהרה
  ...עושים-צריך. אבל הרב זילבר לא הניח לנו לחשוב ולהתלבט. פעולה לא קלה לביצוע

אמנם חתניו של  . החזרנו אותו לארון ונשאנו את הארון החוצה אל המלווים,לאחר הטהרה הלבשנו את הנפטר בתכריכים
ורתחו מזעם , שהעלמנו לשעה קלה את הארון עם המנוח בתוכואך הם קלטו , המנוח לא ידעו מה בדיוק עשינו שם בפנים

. וק לו כבוד יהודי אחרוןואנו באנו לחל, אבא שלכם היה צדיק: "בשקט וברוגע ניגש אליהם ואמר. הרב זילבר לא נבהל. ממש
  .)נצוצות( "כעת אתם יכולים לקבור אותו

  .מבחנו של האדם]. ג-ב, יט[ "יפצר בם מאד ו...כי ברחוב נלין, ויאמרו לאא"
אבל בשלהי . ת שיסוי והסתהריוהיתה או, הוטלו הגבלות על היהודים. נאצי-היה שלטון פרו, הן ברומניה והן בגרמניה

ך שלושה חודשים בתו. כלאו את היהודים בגטאות ושלחום להשמדה, מלחמת העולם השניה השתלטו הגרמנים על הונגריה
. מצא שם מקלט בבתי אחיו, שמי שרק יכול היה נמלט לרומניה הסמוכה, מובן. ינקום דמם' ה, עלה הכורת על מליון יהודים

  !סתיר בביתו פליט ומעניק לו מקלט צפוי לעונש מוותמופרסמו צו שה, השלטונות ערכו מצוד אחר הפליטים והסגירום למוות
משפחה מבוהלת ונרדפת מבקשת מסתור . אילו היו מתדפקים על דלתכם באישון לילה, יםמה הייתם עוש. דיומה יעשה יה

  ?הגסטאפולידי ויוסגרו , ימשיכו לשוטט עד שייתפסו, לתחינה, ואם לא תענו לבקשה. בביתכם
  .מקווים לטוב, מסתירים, מצטופפים. בלב חרד הייתם נענים, אין ספק

, אלא הולכים הייתם ברחוב. לא היו מתדפקים על דלתכם, נים אליכםמה הייתם עושים אילו לא היו פו: והשאלה הבאה
                  , כיהודי, מציגים עצמכם כאח, האם הייתם חוצים את הכביש. חרדה, נבוכה. ומבחינים במשפחה כזו מעבר לכביש

  ?ומזמינים אותם לביתכם
ליתן את , חלילה, עלולים תהיואמנם ? האם תניחום לשוטט עד שייתפסו בכף, וכי מה. כן, אבל. זו כבר שאלה קשה יותר

  .ואי אפשר להפקיר אח, "אין ספק מוציא מידי ודאי"אבל . ומשפחתכם תסבול. ועד לגזר דין מוות, להיאסר, להישפט. הדין
, הייתם מתלבטים לרגע קט. ורואים כזו משפחה, מה הייתם עושים אילו עוברים הייתם ברחוב: ולשאלה האחרונה

איננו רוצים . תודה, לא: "ואומרים, והם שומעים. ומציעים להם מקלט בביתכם, ונים אליהםפ. ומחליטים החלטה אמיצה
                     , גם גברנו על יצרנו! ירדה לנו אבן מהלב, מה נאמר ...!"אנו כבר נסתדר. שתסכן את עצמך ואת משפחתך בגללנו

  ?הלא כן. ואיננו צריכים לסכן את עצמינו ואת בני משפחתנו, וגם סירבנו בנימוס
וקם לקראת האורחים , תחת שלטון הרשע והאימה, שהרי בסדום חי! רחוקים אנו מאוד ממדרגתו של לוט,  הואואם כן

          ! סרבו, והם. והסתכן בהדחה ממישרתו, והזמינם לביתו חרף האיסור והעונש הצפוי, והשתחווה להם אפיים ארצה
  .וגם ניצלתי, גם הייתי טוב. י את שלי עשיתיאנ: לומר לנפשו, אנח לרווחההאמור היה ל". כי ברחוב נלין, ויאמרו לא"

              , ויסורו אליו. "התחנן לפניהם שייאותו לסכנו, "ויפצר בם מאוד" !...היה נהפך עם כל אנשי סדום, ואם כך היה עושה
  !ובזכות זו ניצל, שמח בזכות שנקלעה לידו, "ויעש להם משתה

                     . איזה עיכוב, והנה צץ מכשול. אשריו, יעור תורהיש לו לאדם ש! איזה פתח לחשבון נפש נוקב! כמה לקח יש כאן
, אולי אפשר להתגבר, ויש המנסים. יש תירוץ, אפשר להישאר בבית בלי ייסורי מצפון, יש השמחים בו. וכאן המבחן הגדול
  !להשתתף בכל זאת בשיעור התורה, לדחות את הדחייה

בסדום הצטיין , אמנם. ינו מצטייר כצדיק נשגב כל כךלוט א: ואנו עומדים ותוהים! כה נשגבה, כזו היתה דרגתו של לוט
  ".אינך ראוי לראות בפורענותם, אתה הרשעת עמהם, "אל תביט אחריך: "ונצטווה". רשע"אבל לעיל כונה בשם . יחסית

י סיכון עצמי וסיכון בנ, וכזו מסירות נפש להכנסת אורחים, רשע. איך יכולים אור וחושך לדור בכפיפה אחת: ואנו תמהים
  !המשפחה עבור מעשה חסד לאנשים זרים

              . ולוט התלווה אליו והתחנך במחציתו. עמוד החסד היה, אברהם אבינו: והשיב, ל עמד על כך"הסבא מסלבודקה זצ
  ...צלעו העניינים, ואילו בשאר הדברים. הפכו לו לטבע, בו והשתרשו בנפשוומעשי החסד חילחלו 

                     , בהם הורגלנו. תפילה ותפילין, מסירות נפש יש בנו לשבת כשרות וטהרהכמה . ונזכרים בנו עצמנו, ואנו שומעים
מה עם כוונת : אלא במה שאמורים אנו לחנך את עצמנו. אך לא בהם תקבע מהותנו, בזכותם נינצל, אכן. והיו לנו לטבע

  .)מעיין השבוע( ...מה עם שמירת הלשון. הברכות
  ,ל"ז פארי בת מונירה מרת נ"לע ,ל"זבת כורשיד חזני  מרת מונירה נ"לע ,ל"ז מרים ויעקבנוריאל חזני בן ' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות 

  ,ל"ז ניסן בן ננה נ"לע ,ל"ז אור בת יפה נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ"לע, ל"ז מרת מנסורה בת כשוור נ"לע, ל"ז עזיזולה בן שרה' ר נ"לע
  ,ל"נ אלון בן דינה ז" לע,ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל" בן מרים זדודנ "לע, ל" זמנשה בן שמחהנ "לע, ל" זאליהו בן בתיהנ "לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל" זציפורה בת רחלנ "לע

 .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל" זאברהם דוד בן תמרנ "לע, ל"נ תמר בת רחל ז"לע, ל" זאסתר בת פרינ "לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל" זאברהם בן סולטנהנ "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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ֹחם ַהיֹּום ַתח ָהֹאֶהל ּכְ ב ּפֶ  (יח,א)  ְוהּוא ֹיׁשֵ

 
 ".לראות אם יש עובר ושב –פתח האוהל   רש"י מבאר:

 ?".  מדוע השתמש רש"י בביטוי של "עובר ושב שואל בספר 'ומתוק האור': 
בדרך כלל, העניים מצאו   והוא משיב בשם האדמו"ר רבי אברהם יעקב מסאדיגורה זצ"ל:

את דרכם בעצמם לאוהלו של אברהם אבינו, אבל היו עניים ביישניים שרצו להיכנס  
וחוזר חלילה, והיו  ,  הם התקרבו לאוהל והתרחקו ממנו  -אך התביישו... קל לזהותם 

הייתה בכך שהוא המתין לראות היש עובר ושב,   גדולתו של אברהם אבינו "... "עובר ושב 
 .היה רץ ומזמינם להיכנס, וכאשר מצא עניים כאלו 

 
ביתו היה פתוח לרווחה לכל    ומסופר על טביעת העין שהייתה לרבי יצחק מבוהוש זצ"ל:

רעב ונצרך. פעם אחת הגיע יהודי שנראה כגביר ובפיו הייתה בקשה שונה מבקשות  
הוא הסביר לאשת הרב, כי הוא גביר גדול המקבל הרבה    –  הצדקה והעזרה השגרתיות

מאוד דברי דואר, אך ילדי השכנים מחטטים בתיבות הדואר והוא חושש שמא דברי  
 . דואר נעלמים לו, ולכן הוא מבקש להפנות את המכתבים למעונו של הרבי

ה  הרבנית הפנתה את בקשתו והרבי הסכים בחפץ לב לסייע לו בכך. וכך מדי יום הי
 .  האלמוני מופיע בשעת הצהריים לשאול אם הגיעו דברי דואר גם עבורו

 
משחלפו הימים ואפילו דבר דואר אחד לא הגיע עבורו, פנתה הרבנית אל הרבי וסיפרה  

על הגביר המגיע לשווא יום אחר יום לביתם ומתאכזב לדעת שאין עבורו מכתב כל  
ורוצה לאכול אלא שהמסכן   שהוא... הרבי קם ממקומו ואמר: "כנראה שהוא רעב

הרבנית לא הבינה והקשתה: "הלא אם הוא מתבייש  !".  מתבייש הוא, ויש לנו להאכילו
 ?!"...  ודאי יתבייש גם כשאציע לו אוכל

 
"ראי! כשהוא יבוא מחר פשוט אמרי לו כי הדוור עדיין לא הגיע,   חייך הרבי ואמר:

תציעי לו להמתין מעט, ובינתיים תגישי לו משהו לאכול" ...הרבנית עשתה כדברי הרב,  
 ...ומאותו יום ואילך הלה היה אוכל לשובע נפשו, ולאחר מנוחה קלה, הלך לדרכו

 )456(עלון 'פניני בית הלוי' גיליון 
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 הרב אפרים שרבני   - תורה תורה, שלא תעזבי אותנו ולא נעזוב אותך 

 
שהיה רגיל ללמוד תורה כשהוא מעוטר בתפילין כל היום.   מסופר על מרן הבית יוסף 

באחד הימים נקרעה לו רצועת התפילין והיה יושב ומצטער צער גדול על מצות  
התפילין שנאבדה ממנו. בחלום הלילה נגלו ואמרו לו: "אם היית יודע כמה צער היה  

לא  אם היית יודע מה הדממה הזאת עשתה, כבר  ,  בשמים בשעה שפסקת מלימודך
 היית משגיח בצערך על התפילין, לא היה נשאר לך מקום בלב לכאוב על הרצועה".  

 כך גילו את אזנו של מרן הבית יוסף בחלום.  
 

הדבר שרוצים לראות אותך איתו יותר מכל דבר  ,  התורה היא מעל הכל, היא לפני הכל 
  , כשאתה טובל במקווה זה יפה, אבל כשאתה עושה חסדים, אחר, זה עם התורה 

כשאתה קובע עיתים, אתה הכי יפה! כי היא יותר מהכל, אפילו מהתפילין  ,  כשאתה לומד
שעל הראש שלך, לכן מובא בתנא דבי אליהו: "אין מנוחה לקב"ה אלא עם עושי תורה  

 .בלבד", כך אמר הקב"ה לאליהו הנביא, השעות הכי יפות הן איתם
 

ה מספיק, לא מכירים מספיק את  אנחנו לא מבינים, אולי בגלל שאנחנו לא מכירים אות 
בעלת הבית. היו כאלו שהבינו, כאלו שהכירו, שידעו לא לוותר על גרגיר אחד שלה.  

שהיה צעיר היה עילוי, היה מתמיד, לא עזב את בית   הגאון ר' משה פיינשטיין זצ"ל,
 . המדרש לרגע, אביו היה רבה של העיירה ולא היה לו כסף להחזיק מלמד טוב לבנו

 
ה אבא שאכפת לו מהבן שלו, שאכפת לו מהתורה ואין לו כסף? פעם בשבוע הם  מה עוש 

היו מתענים כל בני המשפחה ובכסף של האוכל שחסכו היו משלמים למלמד את  
הם לא אכלו בשבילה, הם לא שתו בשבילה, הם צמו בשבילה, רק כדי לראות    -הכסף

  נה הזאת. אבאהתמואת מוייש'לה הקטן מתנועע ליד גמרא בערב, רק בשביל  
 .שבשמים, הם הבינו, זכה אותנו שגם אנחנו נבין. אנא אבא, פתח לבנו בתורתך

 
משרה אחת  ,  . הוא סיפר שהציעו לפניו שתי משרותניגש אדם לחזון איש ושאלתו בפיו

לכהן בתור משגיח בישיבה והשניה משגיח כשרות ששם יש לו פוטנציאל ויכולת  
החיים תזכור: 'תורה זה מעל    כל: "לו החזון אישלמנוע הרבה תקלות הלכתיות. ענה  

אם אתה יכול לעזור תעזור לתורה, תהיה קרוב אליה, תינק ממנה, כי היא עץ של    -"הכל'
 .חיים, היא יכולה הכל, היא יכולה הכל

 
הייתה לו בת הוא קרא לה   אחד מגדולי החכמים לפני כמה דורות היה שמו בעל הלשם, 

הילדה הזאת גדלה וזכתה להתחתן, אך לאחר כמה שנות נישואין לא זכתה   ). מושא(חיה  
להיפקד. הרופאים הודיעו לה שיש לה פגם ואין היא יכולה ללדת. היה פרופסור אחד  
בעיר וינה שאמר שיש לו דרך ריפוי, היא נסעה לוינה ולאחר כל הבדיקות אמר לה  

 לו שום אפשרות לעזור לה, היא וילדים זה לא הולך.  הרופא שאין 
 

היא חזרה לביתה. בחצר היה כעין רפת והיא ישבה שם בערב  , היא נשברה לרסיסים
אביה, בעל הלשם אשר גר יחד איתם יצא לתפילת ערבית ושמע   .ובכתה ללא הפוגות

מדוע את  : "כשניגש לעבר הקול ראה שזאת בתו שם. שאל אותה,  קול בכי בחצר
 בוכה?". וסיפרה לו את תשובת הרופאים. "ומדוע לא נכנסת לבית עד עכשיו?".  
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ענתה לו אותה צדקת: "חששתי שהבכי שלי יפריע ללימוד שלך ויבטל אותך מהתורה". אמר  

את דאגת שלא להפריע לי ללמוד, אז שתדעי  לה אביה: "עם כל המועקה ומפח הנפש שלך 
 ".   ש'בשביל לא להפריע ללמוד מקבלים בן'

 
היא ילדה    זה הרב אלישיב,הבן שלה לא פחות ולא יותר ,  וכן היה לתקופת השנה נולד לה בן

את שר התורה. זה ילד שנולד מהתורה! את דאגת לה היא תדאג לך, תשאירי לתורה את  
 אלישיב זצ"ל על אמא שלו   הרופאים היא תסתדר איתם, את הסיפור הזה סיפר הרב

 כמה צריך להיות דבוק בה, אחוז בה, לא להרפות ממנה, איפה שהיא הולכת ללכת אחריה.  
 

היא החלה   בחורה מבוגרת רווקה שקיבלה את המחלה הנוראה ל''ע.בספר מנחת תודה מספר על 
לעבור טיפולים, אך מצבה החמיר וחייה עמדו לה מנגד. בעצת הרופאים היה חייב לנתח  

, הרב בירך  לר' חיים קנייבסקי שליט"אולהוציא את הגידול. שבוע קודם לכן היא הגיעה 
י תורה, תחזיקי בה, היא הכי חזקה, היא  אותה ואמר לה: "יש לי דבר אחד להגיד לך: 'תחזיק 

יכולה הכל, ובזכות זה תצאי בריאה' ". לפני שיצאה אמר לה הרב שוב: "לא סתם צדקה אלא  
 לתמוך בתורה". ואכן היה לה את היכולת והיא קיבלה על עצמה להחזיק כולל.  

 
ול  לאחר שבוע חזרה לבית החולים הוכנסה לחדר הניתוח פתחו את הראש וראו שהגיד 

איננו וסגרו בחזרה. הם תהו מה קרה, במה טעו, מסתכלים על הצילום הקודם ורואים גידול,  
הם רק לא ידעו שהצילום הקודם  ? איך זה יכול להיות שעכשיו הוא נעלם? לאן הוא הלך

היה בלי כולל מאחוריה, עכשיו היא באה יחד עם כולל, בצילום הזה התורה התערבה!  
שטיינמן שליט''א, הוא אמר: "ככה זה התורה יכולה לעשות   כששמע את המעשה הזה הרב

הרבנית קנייבסקי זצ"ל סיפרה, שבאותו יום שנחנך הכולל הבחורה הזו הכל". זה לא נגמר שם, 
 .התארסה

 
.  אנחנו פה כדי להיות איתה, פה בשבילה  -: "לא נברא האדם אלא לתורה"אומר רבינו בחיי

תורה למה היא דומה? למלך שביקש מעבדו לספור לו כסף.    ,תמיד היה אומר ר' חיים מוולוזי'ן
 אמר לו המלך: "מה שתספור יהיה שלך וגם תקבל משכורת". מי לא היה סופר?  

 
מה שתלמד זה לחיים שלך, מה שספרת זה שלך, זה טעים, ערב, אתה תהיה בן   -כך התורה

אשונה אתה תכיר  אדם, אתה תלמד שלום בית, תלמד להעריך את מעלת החיים, ובראש ובר
 .את מי שאמר והיה העולם, וחוץ מזה גם תקבל משכורת, גם תזכה לחיי העולם הבא

 
כמה התורה יפה, אף פעם לא החזירה מישהו ריקם, היא מעולם לא אכזבה, לכולם היא רק  

כשהייתה עוד ממוקמת   בישיבת חברון לפני שנים, מחלקת, אילן של חיים, עץ של חיים.  
בשכונת גאולה, ערב אחד נסעו כל התלמידים לחתונה של אחד הבחורים. שלושה תלמידים  

נשארו בישיבה, הטלפון הציבורי צלצל, על הקו היו האחיות בבית החולים שערי צדק  
שהודיעו: "לצערנו גברת מינה נפטרה, צוות הרופאים שטיפל בה קבע את מותה וצריכים  

 לסדר את הסדרי הלוויה". להגיע כדי 
 

גברת מינה הייתה המבשלת של הישיבה, אישה גלמודה, לא היה לה נפש בעולמה  
היה לה סוד כמוס  ,  והתלמידים היו לה כבנים, לפעמים הייתה מורידה דמעות על הבדידות

שלבסוף היא גילתה אותו לכמה מן הבחורים, שראש הישיבה ר' יחזקאל סרנא זצ"ל הבטיח לה  
כמה פעמים, שאחרי מאה ועשרים היא תזכה למה שהרבה לא זכו: "מאות בני ישיבה ילכו 

  הבטיח לה הרב.  ",אחרייך
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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    ז"ל. דבורה בת מרים ,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, אליעזר בן אסתר ז"ל.

 

 
והנה דווקא באחד הלילות הנדירים בהם כל הישיבה חוץ לעיר היא נפטרה. הבחורים אמרו:  

לפנות בוקר,    3- 2בערב עד שיחזרו יהיה    18:30לה מזלה,   "מסכנה אף במותה לא שיחק 
את המת בירושלים אי אפשר לעכב את הלוויה, במקום לוויית ענק תהיה   ידוע שאין מלינין

לה לוויה של שלושה אנשים, איך אפשר לעשות לה את זה... היא שרתה את התורה כל ימיה  
 "...ואף ראש הישיבה הבטיח לה 

 
ושאלו אותו אם יש    ל"הגאון ר' צבי פסח פראנק זצ הם מיהרו לביתו של רבה של ירושלים,

לו ידעתם כמה צער נגרם לנשמה שאין  : "מתין עד שישובו הבחורים. ענה להם הרבהיתר לה
מובילים אותה לקבורה הייתם מזדרזים ביותר". הצער שלהם היה גדול, הם הרהרו בלבם:  

 "היא שירתה את התורה כל ימיה, איך זה יכול להיות שהתורה לא תפרע לה...".  
 

 סיימו הלכו משם לישיבה לכבות את האורות. משם הלכו הבחורים לחברא קדישא ולאחר ש
רצינו להודיע שקרה משהו מוזר  : "כשהגיעו שוב צלצל הטלפון, האחיות היו שוב על הקו

מאוד, לאחר שהכל נדם היא חזרה לחיות, היא פקחה את העיניים, היא נושמת!". התלמידים  
לנשום עד יום  כמה אושר היה בלבם. היא נשארה   גברת מינה קמה לתחיה!, לא האמינו

   המחרת, יום למחרת היא החזירה נשמתה לבוראה.
 

ירושלים לא ראתה מחזה כזה, מאות בחורי ישיבה הלכו אחר מיטתה, כמו לוויה של אחד  
מגדולי הדור, אישה ששירתה את התורה כל ימיה, האכילה עמלי תורה, התורה לא עזבה  

 .  אותה, היא ליוותה אותה עד הרגע האחרון
 

 אחרי כל המילים והסיפורים האלו איך לא נקבע עיתים לתורה?!  
 מי רוצה שנה טובה? עכשיו מחלקים שנה טובה! תקבע עיתים לתורה! 

 . ומה הפירוש לקבוע עיתים? כל אחד שפותח ספר נקרא קובע עיתים? לא, לא
 

צי  שתהיה לך ח -הרבה" כותב בשולחן ערוך: "שלא יעבירנו אף אם סבור להרוויח ממון 
שעה ביום שאף אחד לא יקח לך אותה, שלא תתן אותה לשום קליינט או מעסיק, רק שלך  

ושלה, שיהיה זמן ביום שגם אם יתהפכו העולמות אתה תגיע, ברגע שאתה תחליט להיות  
כזה, אתה תהיה קשור אליה, אתה תהיה חלק מהתורה. ויזכו כל בית ישראל לשנה טובה  

 )204(עלון 'מחנה אפרים' גיליון  .ישראל! אפרים שרבנישבת שלום עם . ומבורכת, אכי"ר



 

 

  
  
 

 
 

 
 

   דבר העורך
בהיותו כואב , רהם אבינו ע"האבתחילת הפרשה עוסקת ב

ם השלישי למילתו, הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה על ביו
כנסת אורחים שהיתה  ה מצוותבשאברהם לא יטרח מנת 

 . חסד  -מידתו , שהרי אברהם טבועה בו
 יביכול להיט  שהוא אינו אך דא עקא שאברהם כל כך הצטער

עליו ושלח לו   עד שהקב"ה ריחם ולעשות חסד, עם הבריות 
 כים.דררי בעוכ נראיםהלאכים מ 3

מנת לבקר והנה למרות שהקב"ה הגיע אל אברהם אבינו על 
את החולה, אמר רבי חמא בר חנינא, לבקר וברש"י: (חולים 

ע"פ (ובא הקב"ה ושאל בשלומו  יום שלישי למילתו היה,
 קיים ל מיד הפנמתואברהם  הולך, ):יעא פובבא מצמסכת 

גדולה  : "(שבת קכז) מצוות הכנסת אורחים, ועל כך אמרו חז"ל
 . "הכנסת אורחים מקבלת פני השכינה

ַעל ְׁשלָׁשה ְדָבִרים ָהעֹוָלם עֹוֵמד, " אומרת: , ב)אבאבות (משנה ה
  . העמוד החזק "ָסִדיםְּגִמילּות חֲ ַעל ַהּתֹוָרה ְוַעל ָהֲעבֹוָדה ְוַעל 

תהלים סא, ( מרהוא גמילות החסד, שנא - מך עליו שהעולם נס
בזכות  .ֶוֱאֶמת ַמן ִיְנְצֻרהּו" ֶחֶסד "ֵיֵׁשב עֹוָלם ִלְפֵני אלקים  :)ח

  .ואמת חסד מה העולם עומד ומתקיים? בזכות 
כאשר האדם מסייע לזולתו, הריהו זוכה ממעל לסיעתא 

 מידה. כנגד מידה  דשמיא במידה גדושה, 
" נקראת כי המילה "נתן דורשי רשומות, אה דרשוואכן, נ

מתחילתה לסופה ומסופה לתחילתה באופן שווה, כאשר 
הדבר מרמז על כך שהנותן לאחרים זוכה לנתינה רבתי מן  

שיסרב להטבתו של הבורא,  ואם כך מי הוא זההשמים. 
:  )ימלאכי ג, (שהינה הטבה נצחית ואינסופית, וכמאמר הכתוב 

 ."רכה עד בלי דיהריקותי לכם ב"ו
: "תנו רבנן מעשה  ).בבא קמא נ(ר המופיע בגמרא הסיפוידוע 

בבתו של נחוניא חופר שיחין שנפלה לבור גדול, באו 
והודיעו את רבי חנינא בן דוסא. שעה ראשונה אמר להם: 
שלום. שניה אמר להם: שלום. שלישית אמר להם: עלתה. 

נזדמן לי  להם: זכר של רחלים  אמרו לה: מי העלך? אמרה
לו: נביא אתה? אמר להם: לא נביא  יגו! אמרון אחד מנהוזק 
כי! אלא כך אמרתי: דבר שאותו  וכי, ולא בן נביא אנואנ

  ?!"יכשל בו זרעו -צדיק מצטער בו 
של יצחק,  ֵאילוֹ רש"י כתב כי אותו זכר של רחלים היה 

באו  והזקן שהנהיגו היה אברהם אבינו. אברהם ויצחק
 ין.  ל נחוניא חופר שיחלהציל את בתו ש

שואל הרב דסלר זצ"ל: בשלמא אברהם אבינו שנחלץ 
מובן! אברהם אבינו הוא עמוד החסד והוא בא  -לעזרתה 

להציל את בתו של נחוניא שהיה בעל חסד. אבל, יש להבין,  
מדוע הגיע גם יצחק אבינו? הרי יצחק הוא מידת הדין, "פחד 

  חוניא חופר שיחין?ך הוא ל'מחותן' עם ניצחק", וכיצד נהפ
", אף מידת הדין  בעל חסדר הרב דסלר: מי שהוא "אבמ

מכריזה ואומרת כי על פי דין מגיע לו חסד! מידת הדין  
נהפכת לו, לבעל חסד, למידת רחמים, ומבקשת עבורו חסד 

כך קבע הבורא בעולמו ממעשה טוב לא יצא רע  שעל פי דין. 
ת לעולי רגלים ואם נחוניא חפר בורוומאור לא יצא חושך! 

 בתו תינזק מאותם בורות!ש כןלא ית
לתה גמילות  י תורה תח : יד.) אסוטסכת מב( שמלאידרש רבי 

  לתה גמילות חסדים יתח . חסדים וסופה גמילות חסדים
ויעש ה' אלקים לאדם ולאשתו  "  דכתיב )שהלביש ערומים(

ר ַוִּיְקּבֹ " דים דכתיבוסופה גמילות חס". םכתנות עור וילביש
 . חסד  -מכאן שכל התורה  ".אותו בגיא

 
 
 
 
 
 
 

 

   דבר העורךהמשך  
ִיְרְּדפּוִני ָּכל  ָוֶחֶסדַא טֹוב " :)כג, ו (תהליםאומר דוד המלך ע"ה 

אומר דוד המלך אני מעדיף שרק טוב וחסד ירדוף  ".יְיֵמי ַחּיָ 
תי ולא פגעים וגזרות קשות, דהיינו כשאדם מחפש  או

 ,מזכה אותו ואת משפחתוה ז עוד חסד ועוד חסד לעשות
. דברים לא טוביםמבני משפחתו ין ספק שזה מונע ממנו ו או

ֶחֶסד ַלֲאָלִפים  )ההקב"(ְוֹעֶׂשה : ")ושמות כ, ( שהרי כתוב בתורה
 . "ְלֹאֲהַבי ּוְלֹׁשְמֵרי ִמְצֹוָתי

למדנו, כפי פעולת : )אמור צב, ב מתורגם(דוש מובא בזוהר הק
עשה למעלה. אם מתנהג טה, מעורר על עצמו מהאדם למ

ם הכח שלמעלה. עשה אדם חסד טה כראוי, מתעורר כך גלמ
בעולם, נתעורר חסד למעלה, ושורה ביום ההוא ומתעטר בו  
בשבילו. נוהג אדם ברחמנות למטה, מעורר רחמים על אותו  

ומד לו יום, והוא מתעטר ברחמים בשבילו. והוא היום ע
מי שלא מרחם ש וצרך לו. ומזה למדנולהגן עליו בשעה שי 

תעורר עליו בהתאם ת ולא עושה עמם חסד מעל הבריו
  .קטרוג מלמעלה

"שם האיש   :)רות ב, יט( ירות לנעמ אמרהבמגילת רות מובא 
רות מדרש (אשר עשיתי עמו היום בועז", והקשו חכמינו ז"ל 

הלא בועז הרבה להיטיב לה שלא רק שנתן לה  )רבה ה, ט
אלא גם בעת אכילה   ט מתנות עניים בשדהו רשות ללק

מלחמו, וקיים מצות   בה בצד הקוצרים והאכילההושי
ה לומר "אשר עשה  לואה, ואם כן היה לת אורחים במהכנס

העני   ,עמי", ותירצו "יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני
עושה עם בעל הבית", הרבה פעולות והרבה טובות עשיתי  

 .ה אחתעמו בשביל שהאכילני פרוס
, הזולתעם  דבחיינו הוא לעשות חסקר העי ש נו,דמלל

  שה סימנים יש באומה זו ושלהרי ו כלפי השני, ולהיות רחמן 
 .וגומלי חסדים םביישני ,רחמנים :)יבמות עט.(
 

 

   
 ביקור חולים. -מברית המילה, וה' מבקרו  מחליםאברהם  . א
ם) אכיהמלג' הכנסת האורחים (ים ואברהם מחכה לאורח . ב 

 . בזריזות למרות חוליו נו ע"השקיים אברהם אבי
 בן  ֶּׁשִּיָּוֵלד להם ,אברהם ושרה מתבשרים מאחד המלאכים . ג

 .טו)-(יח, א , ותצחק שרה. בשנה הבאה
אמונה : מחנך את בניו בדרך הישרשאברהם אבינו בזכות  . ד

 העתיד לבוא לסדום,מגלה לו את ה'  יקון המידות,ות
  סדום, אם יהיו ערי פעמים להצלת  אברהם מתפלל שש . ה 

 מעט צדיקים. בעיר 
הפיכת סדום ועמורה לוט,  המלאכים מתארחים אצל . ו 

 .לח)-יט, א-(טזוהצלת לוט ומשפחתו  
   -וכל בני ביתו ועבדיו  לךרהם ושרה בגרר, נגעי אבימבא . ז 

 .(פרק כ) תפילת אברהםב םורפואתבעבור שרה,  
 . להולדת יצחק הולדת יצחק, שמחת שרה, ומשתה גדול . ח
 .של שרה דיבורה ע"פ ה ובנ הגר מגרש מביתו אתאברהם  . ט
 אבימלך מלך גרר.לבין  בין אברהם  שלום ברית . י 

 .יט)-(כב, אהנסיון העשירי   -עקידת יצחק  . יא 
 .ד)כ-כ (כב,נחור  בן תואלרבקה מב הבשורה על הולדת . יב 

 

 בס"ד

  שבת שלום 

 פ "שת חשון  י"ג             בן גורג'יה זצ"ל ה יוסףמרן הרב עובדי לע"נ שעלון מוקדה                 'ישנה   440ן מס' עלו

ַוּיֵָרא 
שנערך ביום ב'  554בעלון נעסוק בתוכן שיעור 

,19:00ה , בשע2ברמת השרון ברחוב הקוצר 
 הגאון מו"ר של מיסודו יקצורו", "ברינה רשתבמד

צ"ל.זאדלשטייןקביערבי



 

 

 הנפח לא חתם   
'הנפח', זה היה כינויו במחנה. הידע המקצועי שלו סיפק לו  

ה יכול המר. כל זמן שהי תעודת ביטוח מסוימת מפני הסוף
 זכה בחיים. - למרצחים ביא תועלתלה

ת תש"ד למחנה העבודה 'הק"פ'. במקורו היה  הוא הובא בשנ
יו  באותה תנוחה: כתפמעיירה קטנה בליטא. תמיד נצפה 

 שחוחות וגופו רכון על פיסות המתכת הגולמיות.
הנפח היה אדם בריא וחסון, שכוחותיו בגילו המופלג לא 

 ר'.  ון הגיבווהו 'שמשם צעיר. במחנה כינביישו על
ות את הברזל בזריזות  שעות רבות עמד במקומו, ידיו מחשל

יר ובמיומנות. עד מהרה למדו עובדי הכפייה האחרים להכ
 גר ושתקנותו.את אופיו המסו

מפקחי העבודה לא הסתירו את השתאותם מעבודתו 
המדויקת והרעיפו עליה שבחים, בהציגם אותו כמודל 

 חשוב בעבורם.  תו לנכסהפכה אוקוי. התפוקה שהניב לחי
יע להסכם יוצא דופן עם הממונה בזכות זה הצליח הנפח להג

האסורות מן עליו: בכל שבת זכה לפטור מעשיית מלאכות 
. הותר לו להסתפק בעבודות שאסרו חכמים, כמו התורה

 קצה' בלבד.גרירת גרוטאות ברזל, מלאכה האסורה מדין 'מו
אלה כירים. הלים הבוזני המנפח הגיע לאשמעו של הנ

ולהעבירו   לקדמו יטווהחל לאיש, שיצאו וניטיןמהמ התרשמו
 אל בית המלאכה הראשי של המחנה.

בכל יום נערך מפקד  ים אחרים. פעמייםכאן היו נהוגים כלל
ה, ובמהלכו נדרשו לחתום את שמם לכל עובדי הכפיי

דרות במחברת הנוכחות. הימנעות מחתימה משמעה היע
 .ונש קשהשגרר ע  מעשה -מעבודה 

תו החדש. השבת הראשונה של הנפח במקום עבוד הגיעה 
 בשעת בוקר מוקדמת פסעו האסירים לעוד יום מפרך.  

ח. הטור התקדם לאיטו  עד הנפהעורפית צ בסוף השורה
ההחתמה. איש לא הבחין בדמות החומקת וניגשת לעמדת 

 היישר אל שולחנות העבודה.
ר הממונה  האסידר, מואל שנייה בא בריצה שכעבור שעה קל

אל הנפח, טפח קלות  הוא ניגש בבהילות  על פלוגת העבודה.
על כתפו, והצביע באצבע רועדת על מחברת הנוכחות. 

ר בטון נוזף, "הוסף מהר את חתימתך, "שכחת לחתום", אמ
 !!!"בטרם יבולע לך

חרש הברזל הסב את ראשו באיטיות לעבר הדובר. הוא 
למראית עין,   מוש שי ידיו את הפטיש, שבו עשההניח מ

היום, וכתיבה היא  ואמר בשקט: "לא שכחתי לחתום. שבת 
ו מלאכה מדאורייתא. כך למדתי מהרב שלי, שלימד אותנ

 !"רההלכות שבת בעיי
לחש בתדהמה, "וכי   - ?!"פניו של שניידר החווירו. "מה

יצאת מדעתך? האם אתה חי על הירח?! חתום מייד! אינך  
 !"מבין את גודל הסכנה שבדבר

ש  שריר לא זע בפניו של הנפח. הוא הסב את מבטו מאי
שיחו אל שולחן עבודתו, ושב לשקוד על עבודתו המדומה.  

עקשן כסלע ואינו מוכן הזקן ע את נפשו. הנפח שניידר לא יד
הוא הזעיק למקום את ... לחתום בשום אופן. מה עושים?
לניסיונות השכנוע וניסה   מנהל העבודה היהודי. הלה הצטרף

 דבר על ליבו של הנפח. ל
הלים את החתימה החסרה, בעוד זמן קצר, הזהיר, יגלו המנ

 השתמטות מעבודה.  -שמשמעותה אחת בעיניהם  

ם ערלות. הנפח התגלה כיצוק  על אוזניי  אך הדברים נפלו 
מבטון. לא היה אפשר להזיזו מעמדתו. "שמע נא", ניסה 

השיג  ת, "להבא אעשה מאמץ לּכּוְּברַ המנהל לדבר עמו 
ימה בשבתות. אבל עכשיו עשה לעצמך בעבורך פטור מחת

 ...!"נו טובה וחתום את שמךול
הכפייה  פידים. כל עובדי פתאום הזדקף הנפח. עיניו בערו כל

באחת. הנפח פתח את פיו והחל לשאת נאום השתתקו 
בבית  נרגש וחוצב להבות על חשיבות שמירת השבת.

נשכחו במלחמת ם אבודים, שהדו לפתע מושגיהמלאכה הד
, מצוות, בורא עולם, ההישרדות בתופת. שבת, אמונה

שמטו כלי העבודה מהידיים  אט נ-התורה הקדושה. אט
עיניהם הכבויות  רק חזר להאיר בגווים הזדקפו וב העמלות,

במחנה קמה סערה. הנפח האמיץ,  של היהודים המעונים. 
פל, עורר תסיסה בקרב שהעז לקרוא תיגר על חוקי האו

ים. היו שהביעו תמיכה במעשהו והיו שהסתייגו.  האסיר
להיהרג, אך לא "רבותיי", השתיק אותם הנפח, "אני מוכן 

 ברתח לא חתם במחוכך היה. הנפ !!!"אחלל שבת בפרהסיה
 הנוכחות. הכול ציפו במתח להתפתחויות הצפויות. 

על אך אז אירע דבר מפתיע. המפקחים הגרמנים רפרפו 
א הבחינו בחתימה החסרה, רשימת השמות במחברת, ול

 . וכו בסנווריםה כאילו  
ידר את הנפח ביום שישי שבשבוע הבא החתים הממונה שני

 בת. מת הנוכחות של השמראש, בסוד, על רשי
צפוי. בטרם ניגשו האסירים לחתימת -בר בלתיבבוקר קרה ד

אס, שהיה ידוע  -הנוכחות נכנס למקום במפתיע קלגס האס
ם את מחברת הנוכחות והחל באכזריותו. בחיוך שטני הרי

לעלעל בה, בניסיון לגלות אם מי מהאסירים מעז להערים 
 המחנה ולחתום מראש.  על חוקי

ה נידף. שניידר רעד כעל סירים.נפלה על האאימת מוות 
לעומתו, הנפח נותר שליו. השניות האלה נדמו לנצח. ואז  

ן ועל פניו עווית  השליך הקלגס את המחברת על השולח
וא סב על עקבותיו ויצא. האסירים ראו נס גלוי  החמצה. ה 

 '... ַּסְנֵוִרים ּבַ '   הוכה   איך הנאצי מול עיניהם!
 ]שואה'תורה ב-מנו של בןפי 'יו-על[                           

 
 

:  פג יד) הברראשית ב(מדרש מה ,דהיאב ידועה הסגולה למצוא
 , (כסומא שאין רואה)הכל בחזקת סומין  ,"אמר רבי בנימין

ויפקח אלוקים את "מהכא: , עיניהםקב"ה מאיר את שה  עד
בפסוק שלפנינו לא מסופר ש ,. ביאור דברי המדרש "עיניה

עתיק הבאר ממקום אחר, אלא שהקב"ה ברא באר חדש או ה
 שנעלם מעיני הגר, עדשכבר קודם היה באר במקום, אלא 

 . "ותרא באר מים"שהקב"ה פקח עיניה 
בשם  'ויפקח'דרש ד"ה במוירא  שת(פרומבאר ה"שפת אמת" 

מכאן מוכח שכל צרכי האדם נמצאים  :)ה"חידושי הרי"ם"
  , ךאו שידו המצוקת פרנסכבהישג ידו, סמוך אליו בכל עת, 

, ואינו רואה לפניו שום מוצא "רי מאין יבוא עז "וכשהשאלה 
בה',  ןובטחו האלא חסרון באמונון לעזרתו, אין זה ופתר

יו  ל חיפושיו וגישושוהוא דוגמת הסומא שלא יועילו כ
 ,ןבאפילה, עד שהקב"ה יפקח עיניו. וזה חידש רבי בנימי

סרון תלוי באמונת יהח כי יני העולם צריכים לדעתישבענ
ם". ד שהקב"ה מאיר עיניה "הכל בחזקת סומין ע - האדם

לב. לפקוח עינינו להאיר כליות ו םמין חודרידברי רבי בני
   .הקב"ה בנו איך להתהלך עלי אדמות בעולם שליל



 

 

 קר מול השקיעהנֶ 
נפלטה הקריאה מפי המוהל  "רק זה חסר לנו עכשיו", 

תנייתי הרב אברהם סילם, כאשר מכוניתו החלה לקרטע הנ
יום זכה   ותהגיעו לצומת השרון. זה היה בשנת תשס"ג. באוב

של אברהם אבינו. כעת  ה תינוקות בבריתולהכניס ארבע
החמישית, בבית הכנסת 'אליהו הנביא'  היה בדרכו לברית

 בקריית נורדאו.  
ל הל בער כמוֻמּכָ מוהלים מומחים, סילם, דור שלישי ל

מוניטין ולצד זה מוזיקאי ומלחין, שהפיק כמה תקליטורים 
ני עיסוקיו, ומוסיף שפרי יצירתו. הוא מיטיב לשלב בין 

 ופך מוזיקלי חגיגי.  טקס ברית המילה נל
באותו יום חל עיכוב בברית הרביעית, וכשיצא ממנה כבר 

ה תשקע וכבר נטתה השמש לפאתי מערב. בעוד כרבע שע
לעשות את הברית. הוא ועוזרו נכנסו לא יהיה אפשר 

למכונית והחלו לדהור לעבר היעד, ואז גילו כי יש נקר 
ושים? ו של המוהל. מה ע עה קרה כיסתה את פנייבגלגל. ז

ובינתיים תשקע השמש. דקות יקרות,  גזולתהחלפת גלגל 
את תיקו  גם הזמנת מונית תארך זמן. בהחלטה של רגע תפס 

הוא התייצב בשולי הכביש   !"אחרייבידו וקרא לעוזרו: "בוא 
 הסואן והחל לנופף אל הנהגים. רכב אחד האט ועצר. 

ונכנסו פנימה  חו בסערה את הדלתות סילם ועוזרו פת
ג. "מי אתם? ילות. "בבקשה, סע", קרא המוהל אל הנהבבה

תמה האיש. "נסביר לך הכול בדרך. עכשיו   ?"מה רצונכם
התחנן המוהל. משום מה החליט הנהג להיענות  !"סע

 שת התאוצה והחל לנסוע. לבקשה, לחץ על דוו 
לברית מילה  ך"אני מוהל", החל סילם להסביר. "אנחנו בדר

אירע נקר. עוד מעט תשקע  בקריית נורדאו. ברכב שלנו 
אוכל לעשות את הברית. נשלחת מן השמים כדי השמש ולא 

לברית ביום השמיני".  לאפשר לתינוק מישראל להיכנס
קרא הנהג כלא מאמין. עכשיו הגיע   !""אתה אברהם סילם

 ?"תורו של המוהל לתמוה: "כן... מאיפה אתה מכיר אותי
רר ששנתיים קודם לכן השתתף הנהג, אברהם יעקב, בתמ

ילה לנכד אחיו, שאותה ערך חשמלאי במקצועו, בברית מ
קלטות   הטקס חילק המוהל למשתתפים המוהל סילם. בסוף

משיריו, ובהן שירים שהוא שר בבריתות. גם הוא נטל 
קלטת, וכשנכנס לרכבו הפעיל אותה. קולו המתרונן של 

, ומאותו רגע היה מקשיב לה  בכהרסילם מילא את חלל 
מוהל סילם המעת לעת. והנה הוא זוכה לארח במכוניתו את 

 עצמו! הוא האיץ ונסע במהירות לעבר בית הכנסת. 
ות ספורת בלמים מול שעריו נותרו דקות כשעצר בחריק

לשקיעת החמה. המוהל ועוזרו זינקו מתוך הרכב ושעטו  
הקהל עבר להל קרא המו !"לתוך בית הכנסת. "מהר! מהר

חייבים לעשות את הברית שציפה להם בקוצר רוח. "אנחנו 
 . ..גע זה, בטרם תשקע השמש"בר

וחה בתוך שתי דקות כבר היה הילד מהול. המוהל נשם לרו 
והיה יכול להירגע ולערוך את המשך הטקס בנחת, עם כל 
השירים שהוא נוהג לשיר ולזמר. כשהסתיים הטקס יצאו 

לבית הכנסת וחשבו להזמין מונית  ץהמוהל ועוזרו אל מחו
שארה בצומת השרון.  שתיקח אותם בחזרה אל מכוניתם, שנ

להפתעתם ראו את הנהג שהביא אותם למקום עומד 
ילם התרגש מאוד והרעיף ברכות על ראשו:  וממתין להם. ס

פניו   !""אני מברך אותך שתזכה להזמין אותי לברית של בנך
 ", מלמל בלחש. ןחתשל הנהג הרצינו. "קודם כול שאת

אם כן " !"יזוגבת ועדיין לא מצאתי את  39 "אני כבר בן
אכפול את ברכתי", נענה המוהל בהתרגשות. "כשם שסייעת 

ית מילה בזמנה, כך תזכה למצוא את לקיים את מצוות בר
זיווגך הראוי עוד בשנה הזאת, ובהמשך לעשות ברית מילה 

 רו של המוהל.  וזהשיבו הנהג וע  !""אמן !"לבן שייוולד לך
נו חודשים. אברהם הכיר את יהודית. הם התחת מספרחלפו 

כדת משה וישראל, ועכשיו ציפו לילד. יום אחד, כשביקר  
 רובת משפחה. אברהם אצל אמו, פגש ק

"איזו השגחה פרטית", אמרה לו. "אביך עליו השלום נראה 
אליי הלילה בחלומי. הוא היה לבוש חגיגית ואמר: 'התכוננו 

". ואכן, כעבור שנה מאז  לד לאברהם בן בקרוב'וושיי
הם ורעייתו להיפקד בבן זכר. האב הנרגש נישואיהם זכו אבר

שהסיע אותך   מיהר לטלפן למוהל סילם. "זוכר את הנהג
 ?"לחגיגת הברית בקריית נורדאו כשהשמש כמעט שקעה

רענן את זיכרונו. "ובכן, מגיע לי מזל טוב; נולד לי בן בשעה  
  !"טובה

 !"רמורת חלפה בגופו של המוהל. "עד מהרה ירוץ דברומצ
מות. "מובן שאשמח להיות המוהל. נפלאות  מלמל בהתפע

 ..." דרכי ה'
המילה שהתקיימה אף היא  עיניים רבות דמעו בברית 

בנתניה. המוהל שעמד לצד אבי הבן, אברהם יעקב, קרא 
 זוהר בן אברהם". -קרא שמו בישראל בקול נרגש מתמיד: "וי

סוף -טיהם של אברהם ואברהם נפגשו, וכמו השלימו סוףבמ
ר פלאי שנוצר ביניהם ובין בריתו של אברהם  מעגל של קש

 ]סילם ואברהם יעקב המעשה, אברהם תודה לבעלי[               אבינו. 
 

  
 נוקותית עם חסד–

ולומד זמן רב  יושב יה הש מבריסק זצ"ל על רבי חיים  מסופר
פה בחושך,  ה, ואם העיירה כבר הייתה עטואחר חצות הליל

. כך היו מגיעות  ר הלימודים של רבי חייםדמחאור זרח עדיין 
מהות שלא יכלו יאילה אל דירתו של הגר"ח בחשכת הל

מכיון   .ונטשו את ילדם לפני סף דלתו ן,לפרנס את ילדיה
,  ה שעהבאות דההעבועל שהגר"ח היה יושב על התורה ו

אורח יש בחוץ כי וש הילדים היה מרגיש על ידי רשר
תמיד בספר פנים קיבל את אורח הלילה  ...להיכנסמבקש ה

הוא לא כש ,ך והשקהו חלב חםיצוע ר בעצמו הכין ו יפות, 
ער   העיר את בני ביתו, אלא עשה הכל לבדו. וכך היה הגר"ח

 , זוביםקטנים העילדים עד שעות הבוקר כדי להשגיח על ה
ת הזמין  ום המחרכבר בי .את שמותיהם לא הכיר לושאפי
ת ואת הוצא .ישרים ומסר להם ילד כזה לטיפולם אנשי

  .עתידבכם חינואף להכלכלה שילם מכיסו, ודאג 
גדל ילדם,  כמה יפה ו מהות שראישא פעמים רבות אירע

   ליו ובקשו להשיב את הילד תחת חסותם.הלכו א
ם עוזר גרודזינסקי זצ"ל: היה זה  רבי חייבשם  יםוכך מספר

לבקר את הגר"ח  עוזררבי חיים  ר שבו נסעביום חורף ק
בבריסק, מחמת סערת השלגים הממושכת לא ניתן היה  

ורבי חיים   ,פסי הרכבת, עקב כך התאחרה הנסיעהלנסוע על 
העיר הייתה עטופה   כל .בלילה לבריסק 2הגיע בשעה עוזר 

עדיין ער, וכך  ה של בריסק ה בדעתו אולי רבבחושך, ואז על
. ם בקע אור יקרותמבעד לתריסי ,ואכן .הרבפנה וצעד לבית 

רבי חיים עוזר מתקרב לבית, הוא סבור שיראה מבעד לחלון  
ל ספריו, והנה משתקפת לפניו  בה של בריסק רכון עאת ר
רכון על מיטת שני ילדים, ידו אוחזת בכוס  הרבו של דמות

זה אחר זה, כפית עם ב ,יהםיה מגישה לפיחלב, וידו השנ
ניצב משתאה, עוזר  ר' חיים מאונם.יצחלב להרוות את 

הוא   .אורחיםהממתין עד שהגר"ח יסיים את מצות הכנסת 
את פיות הילדים, מכסה אותם  הרב גברואה כיצד מנ

 חמה, ורק אז פונה לשוב לתלמודו. בשמיכה 
לו  הגר"ח קם לפתוח ורואה מועל הדלת, רבי חיים עוזר דפק 
  פנה אל ר' חיים , ביתרבה של וילנא. משנכנס האורח לאת 

סיפר  ?במיטתם הרב התינוקות שזה עתה סעד הםימושאל: 
את רות אצלו מהות שבאות ומותיילו הגר"ח על הא

 הגר"ח הוסיף: יכול . שהוא ידאג לעתידם ןבידע תינוקותיהן,
  אךהאימהות,  יהן כדי לדעת מאת הדלת למהר ולפתוח  אני

האש ואל  "נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן ;ז"לאמרו ח
ותתייצב   עד שהאם תתרחקאני ממתין כן ילבין פני חברו", ל

 - מטפל היטב רואה שאניש לאחרו ,לראות מה יהא עם ילדה
            ]הכרם[                      ...לדרכהוהולכת  מתרחקת בלב שקט 



 

 

   
שערך, סיפר ר' שמעון דייטש,  ורהתר פבמהלך הכנסת ס
לו ימי תום היו אא: המעשה הב את פלג,עשיר לונדוני מו

יר הייתי, ובסיום המלחמה ר צענע  יה. ימלחמת העולם השנ
שנה, מתהלך בודד בעולם, ללא מכר  18בן  עצמי מצאתי
ישוב  יתרתי אחר ו התגלגלתי ללונדוןלשהי בדרך כ וגואל.

רבי משה   ו שלמאן דהו לישיבתיהודי, וכאשר הפנה אותי 
  תי.שניידר, לא היה קץ לשמח

בקשתי  את הישיבה ושטחתי בפניו עליתי לחדרו של ראש 
ן. תוך רגעים התברר לי  ייבתו כתלמיד מהמניתקבל לישלה

,  12נער כבן מלחמה הייתי כי מצבי בכי רע. מכיוון שבפרוץ ה
 הפסדתי לדאבוני את שנות הלימוד המכריעות ביותר. 

שך שש שנות המלחמה נאלצתי להתמודד עם קשיי  במ
אביי ורבא... התוצאה  בתלמוד של עם הוויות החיים במקום 
מרא ובפוסקים, ת במיוחד בגידיעות דלו תהיהעגומה הי

וסיכוי שואף לאפס ככל שהדבר קשור ללימודים בישיבה  
האיר לי את פניו,   ראש הישיבה אמנם ם עולמי...בעלת ש

 אין לי מה לחפש בישיבה.  כי  אולם הסביר לי
 בים התלמוד אמר בנועם, "בחורי הישיבה צוללים  ,"ט"הב

רבות.  שעות רבות מידי יום. רובם מילאו כרסם במסכתות
ות  שהשה וחוששני שלהם, הלימוד קצב את להדביק תוכל לא

ברם,  ת נפש מיותרת".ָעְגמַ לך  לצידם בישיבה רק תגרום
מוכרח  - פליט בהיותי ,ברירה לי הותירו לא המלחמה תלאות

ישיבה, הייתי למצוא לעצמי מקום אכסניה. הבהרתי לראש ה
שלב  אעשה זאת, כי גם אם אצטרך ללמוד הכל מהתחלה

  ב, ובלבד שאזכה להימנות על יושבי בית המדרש.חר שלא
בה, נטלתי נייר ועט ורשמתי מלא היסוס עליתי לאולם הישי

לחמת העולם. עקב  ט ממכך: "שמי שמעון דייטש, והנני פלי
אשמח  "כבלימוד דלות במיוחד, וע י ידיעותי שנות המלחמה

ללמוד  ה שתוצע לי. אודה מאוד למי שיאותל עזרלקבל כ
את המודעה הצנועה הצמדתי ללוח  ה".ת סדרי הישיבעמי א

יום תמים חלף בלא . ביצנצו בליהמודעות ושביבי תקוה נ
לא שמו לב  יפנה אלי, אך לא התייאשתי. 'בוודאי ישהושמ

למודעה, אולם מחר לבטח יפנה אלי אחד מבחורי הישיבה  
אפס, גם יום המחרת עבר במפח נפש  '.י עזרהויציע ל

כות שלום קלושות, איש לא ממש התעניין  מוחלט. לבד מבר
אם עד הערב לא בבוקרו של היום השלישי נשברתי. 'במצבי.

'. יפנה אלי איש, אארוז את חפצי ואסתלק כלעומת שבאתי
סדר ראשון חלף ביעף וגם סדר שני נטה לערוב, ובהגיע  

וננתי לצאת לדרך. 'בין כה וכה י והתכהסדר השלישי קמת
פילח  ?'ו בהיעדרילא שם לב לנוכחותי, מדוע שיבחינאיש 

   הרהור נוגה את ליבי.
. הסתובבתי. מולי עמדו שני  לפתע חשתי נגיעה בכתפי 

אחרונים לא שהינו  בחורים. אחד מהם אמר לי כך: "בימים ה
ורק עתה הגענו. הבחנו במודעה המרגשת שעל   ,בישיבה
 ?"כןד חיפשנו אותך. אתה הוא שמעון, הלא , ומיהלוח

השבתי בחיוב והבחור הציג את עצמו ואת חברו. "שמי  
סדרים ביום,  טוביה ושם חברי משה, אנו נלמד אתך שני

 ידיבורו והציץ בהדובר עצר לרגע את שטף  בשמחה רבה".
לראות אם נחה דעתי קמעה, ולמראה ההלם שאחז בי, החל 

החל מיום המחרת נפתח  רגשות.ות וממעודדני במילים חמ
בחיי. שני הבחורים המופלאים השקיעו בי את כל דף חדש 

ים מרצם. לעיתים ריחמתי עליהם. ניכר היה בהם שלמדנ

מופלגים הם, ובכל זאת היה עליהם ללמדני את יסודות 
ואת התהוות מהלכיי  ,וד, את הלשון הארמיתהגיון התלמ

  ושאר המפרשים.  ,פותסהסוגיות, שלא לדבר על רש"י, תו
תקופה לא  ם משה וטוביה, ובסיוצעד אחר צעד הובילוני 

דם הקרבה אדירה, העמידוני על  דרשה מצ ש קלה ולא קצרה
ה, כשהם נהנים לראות אותי לומד בכוחות קרקע מוצק

יו מלעלעות את קולו, הגיע רבי וכאן, כשדמעות עינ ."עצמי
ת שנים שרוע" :אל נקודת השיא בסיפור חייו המרגששמעון 
רים שלמדו הבחוזוכר את  ה תקופה בחיי, ועודניאותחלפו מ

הרב שניידר. את כולם אני מכיר גם  באותם ימים בישיבת
שסירבו בחורים הי כאן נאמנה, כי מכל מעיד אנ יום.ה

מיד חכם אחד שתורתו ו תללא צמח אפילללמוד איתי 
להתגדל  ולימודם, לא זכל זמנם ומשום שחסו ע אומנותו!

 להיות תלמיד י בתלמוד תורה. ואמנם גם אני לא זכיתי ראוכ
זכיתי לברכת עושר, שבכוחה אני  חכם, אולם לכל הפחות

   מחזיק תורה במידה רבה...
רק אותם שני בחורים ש''בזבזו" את זמנם והשקיעו אותו  

וני, פליט מלחמה שאפילו לשון ארמית אינה בבחור אלמ
   דולי הדור.גשגורה על לשונו, רק הם זכו וצמחו ל

העדה החרדית בירושלים, טוביה הנער גדל והיה לגאב"ד 
הגאון רבי יצחק טוביה וייס, ומשה הנער גדל והיה לראב"ד 

    דית בירושלים, הגאון רבי משה שטרנבוך.העדה החר
נים לעיתים עלולות לעבור שאכן, מחסד לא מפסידים! 

כי החסד משתלם יותר  רבות, אך בסופו של דבר מתברר
 ]בראשית ,דרך עץ החיים[                           .ל... לנותן עצמוכמ
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 כוי הרביםלזי עשרום מכספי מתרצוה למ
 רוןרמת הש 2 וצרקהח' ר: לכתובת ק צ' ן לשלוחתינ 

 לרפואת: 
 ט"א  אנה שליסים בן כמסיר נהרב מא

לית  קב ישראל בן ג: יע יהודה בן אסתר 
 בת מרים  : הדסה  יתל בת גלאורט

 חנהליט בת ה : זועליז חה : מנחם בןדוד בן שמ
 זהבה בת הודיה :פאולה בת דינה

     לה בת ציפורה   אירבקה : מרים קרן בת 
 השרה בת רבקה : שרה תהילה בת חנ

  ן חמובת חביבה ביבי פנט : אברהם בן א
 רות : גלית בת רחל בת נוארה: נורית בת רחל 

סיפור-הקטן של שני גדולי הדורהסוד

 א:קימ ל לזרע ש
 מרים חלן ר וסף בהודה יחזקאל יי

 נה: ליאור בו די לאה בןמה שלנפתלי 
 : שירה בת שושנה ינהמ ל בתזייר  שושנה

 ויקטוריה בת: ליאת  לולו בת טלמי
 בת רחל החה צבישמ

 רנהאו תר באוש:  תובל בן שלומיי
 הית חב ה : רחלר בת ציפוהודיה 

 כר)זן ב(לה ילד בת ןח : לבת מז יעד



 

"

     
(  ) “‘   ”

.( “ ) “   ”
    ‘    “   

?  
:     

       (   “ )  
    ,‘  ’  :  ,   
        
 :          .  
  ,       ,“‘   ”
         

.   [ “  ] ‘  ’ – ‘  ’

   
(  ) “          ”

        
 ;        
  –  “     ”  ,   

.      ,   
[  “ ] ‘  ’

   
  ‘         ”

(  ) “  
 :       

   ,      
       ” :(   ) 
 :(   )   ,[  ]     
 :     .“‘    ’
    ,“‘      ”

.“   ” :  ,
[ “  ] ‘  ’

?    
      ;      ”
 (  ;  ;  ) “        ;...
         ,  ”

.(  ‘   ) “‘  
 ,“   ”  :(   )    
     (  )   
 ‘ ’  :     ,  
   .  –  ‘ ’  ,  –  ‘ ’  ,  –
  ,   ‘ ’     ‘ “  ‘

.  – ‘  :      
 “        

    :‘  ‘   
  ,  ‘   ,   ‘  ’

 .    ‘    ‘
“  ‘  ’   “  

    ‘  ’
(  ) “      ”

    (   “  “   ,  )  
 :         
  ‘  ,      ‘   ’
 ,        ‘  
      ” :(  ‘  ) 

 .“   
 (   “ )  ‘  ‘    :‘  ‘  
      ‘  ’  

?       ,   
         ,  :
 ,         ,
  ,        

 .     ‘  ’

   
 “    ‘        ‘ ”

(  )

 ,        
        ‘  
   ,  .(   “ )  ‘    

.( “ )      
    :(  “    “ )   
    ,      
       ?(   )    
  ,    ‘  ’  
     ,      

.     
   ‘  ’   “   

:  “   
    ,   ‘    
   ‘       
      ,   .  
     ,    
 ,        ,

.      
 :       

   ,       
      ,  
   ”  :  .    
   ,       ,  

 .“     
 ‘  “  ‘  ’ ;   “  “   

    
...‘  ’   ‘ ’ 

        ”
      ‘   ;   

( -  ) “
     :(  )  “  

!?  
  ,      :
 .       
        ,
        ,  

.“‘    ” :  
    ,     
       
       .
    ,    

:    .    
      ,     ”
  .      ,  
       
    ,    
 .‘  ‘  ’  :(  ‘ )      
       “   

.“‘    , ’ :  
    ,  ,  ,   ”
      ,   
 :    ,      
 ,     ‘‘    , ’

.  ‘    
  ‘ ’    ”  ,   ,“  

“...         ,
43 ‘  [ “  ‘  ’ “   ] ‘   ’ ‘

        
        ,
  ‘  ‘  )    
 :   ,(      
  ,  ,     ”

.“       
 ‘  [ “  ] “   “

 304 "

.‰ ¡‡  ‡ ƒ …  – ‡ ‡… ¿



 sh
ay

        | 9139191@gmail.com  .   |  08-9746102 .   |    102 . .  "  "

       
-  ‘  ’   “  
      
     .  
        
 ,      ,   
       
       

.    

   ,    
   ,     
   .      “
     ,
       ,
  ;      ,
 ,      
     ,    
       

.       

      
     .   
        
  ‘  ’     
     ,   

.    

       
      ,  
       
      
      .
  ,      
        
  ,        ,

.   

        
: “

  ,      
     .  
       
    .    
  ,      
  .     ,
      ,   
      .  
        ,
 ’  ;      
         

.  ‘!?      ,

  ,       
   ,     
      ,   

.

        
       
      ,
 ,      .  
.   ,   ,    

        
  ,      
  ,    ,   
      

.   

   ,     
 .      

:      

 ;       ,   ”
  –     ,   
  !?       
      !    !
     “!

.

      ,   
   ”  :   

 “!?

     ,   
       
        .
   ,     , ” :  

.      

 ,          
        
   -     ,‘ ‘

.       ,  

        
   ,    
    ” :   
 ;     ,“?...
     ,      
 !  ” :     ?

.“    “     ‘  “

        
 ”  :    ,   

“...      

   ,     
.     ,

        
      ,
      
       .
      ;   
 .      
  ‘   ,     
    ,    

.     

        
     ,  
         

.  
 ‘  “  ‘  ’

‘‘   ’
 ,      
    
    
- ”  .  :   ,

 ;“ ”  .  ;“ ”  .  ;“
 ;“ ”  .  ;“ ”  .
 .  ;“ ”  .  ;“ ”  .
 .  ;“   ”
 ” .  ;“   ”

.“  
: “  

     ”
    
  ,    
 .     
     
 ,    
  .     
    
  ,[‘   ’]
   .   

.( “  ‘‘  ’) “  

   
 ‘    ‘ - ’  
     
 “ )    ,(   “ )

  ,“  ”  :(  

     
 :(   )   
  “ )  “   -  ”
 ,  .(   ‘  ’  ;  

     )   
     (  -

 .    
    ,   
     
     ,

 .  
  ( “    “ )  
   ‘ - ’  
  ‘    
  ‘ - ‘” :  ,
     ,  
  .“    
  ‘  ’)   
   (   

     
    
  ”  :(   )

 ,“     
    ” :  
     ,

.“    
  :    
     
  ?   ,  
    
    ?  
     
    ,  
    

 ,     
     
    –  
     
   !?   
   ,   
     
   ,   
     
  ,   
     
    
     ,
      

.(  ‘  ‘  ’ ) 

  
 “  ”  :  
 ,   
   
   ,  
   .  
   ,   
   (   )  
    
    
     ,
 ‘...  ’   

.  
    
  ,   
     
 .   –   ,
     ,
  ,   
      
     ,
    ,
   .   
 ,‘  ’   
    
    ,
 ,    .
 :  ,‘  ’  ‘
     
 ’)  ‘ ’  

.(   ‘

    
 “    

:
     
   ,   
 .      
  ‘  ‘  
   
   ,  
      
 ‘    ‘  ’)  

.(

  
‘  ’   

    

’        
 (‘ ) ‘  ’ –  

( "  ) .           ,    



 
 

[153]

"



'

0527113332

 

2

 

 78

 



            

*



*





קנר
קי 

שו

magdenot@gmail.com



15,000

K S H A B AT @ I N N . C O . I L  

.052-7620219

15,000

. "ְוהּוא יֵֹׁשב ֶּפַתח ָהאֶֹהל ְּכחֹם ַהּיֹום" 
  

,  

 
 

. גֹות"  "ַמֲהִרי ְׁשֹלׁש ְסִאים ֶקַמח סֶֹלת לּוִׁשי ַוֲעִׂשי ע�

 

. "ַוּתֹאֶמר ְלַאְבָרָהם ָּגֵרׁש ָהָאָמה ַהּזֹאת ְוֶאת ְּבָנּה" 
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. "ְוָהֱאֹלִקים ִנָּסה ֶאת ַאְבָרָהם" 
 

. "ַוֵּיְלכּו ְׁשֵניֶהם ַיְחָּדו" 
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 "והוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלו"                                
ין הכינו בני              ‘   כאשר נפגש הצדיק רבי חיים מקוסוב עם מחותנו הצדיק רבי ישראל מרוז                                                                

הבית סעודה גדולה לכבודם של שני שרפי קודש אלה. רבי ישראל נוהג היה שלא לאכול                                                                            
כמעט מאומה וגם כעת לא שינה ממנהגו אלא טעם מעט מזעיר ודחה את הצלחת מעליו.                                                                          
הרבי מקוסוב שאל: מחותן יקר מדוע אינכם סועדים את ליבכם? השיב רבי ישראל: לפני                                                                             
שירדנו לעולם הזה התנינו תנאי מפורש עם הגוף שלא נרד לעולם הגשמי אלא אם כן יסכים                                                                                
הגוף שלא ליהנות מהעולם הזה ויסתפק רק בנחוץ לו להחזיק את עצמו. כאשר שמע את                                                                           
הדברים הפסיק הרבי מקוסוב את אכילתו ודחה גם הוא את צלחתו מפניו שאל אותו רבי                                                                            
ישראל: ואתה מחותן? מפני מה אינך אוכל? האם גם אתה התנית כך עם גופך? השיב רבי                                                                             
חיים בחיוך: אני לא התניתי כל תנאי אלא שלימוד גדול למדתי מהנהגת ליל שבת, כאשר                                                                              
שבים מבית הכנסת מלווים לו לאדם שני מלאכים ובהגיעו הביתה מברך אותם האדם בברכת                                                                              

  -אולם, המשיך הרבי מקוסוב                         “.      בואכם לשלום מלאכי השלום                       “, ”    שלום עליכם מלאכי השרת                     ” 
מדוע איננו מזמינים אותם                         “,      צאתכם לשלום             ”   עוד בטרם נפתח בסעודת השבת אנו אומרים:                                         

לסעודה? האם זו קבלת פנים ראויה? אלא אנו אומרים כן מפני שאין זה נעים לשבת                                                                          
 לסעודה יחד עם מלאכים שאינם אוכלים ושותים...                                           

 

 "וייקח אברהם צאן ובקר וייתן לאבימלך ויכרתו שניהם ברית"                                                      
פעם אחת ציווה הצדיק רבי שמחה בונים מפשיסחא לאסור את מרכבתו כי ברצונו לנוסע                                                                            
לוורשה. עשו החסידים כמאמר רבם ועד מהרה יצאו הרבי וכמה מחסידיו אל הדרך. בהגיעם                                                                               
לוורשא שאל החסידים את הרבי להיכן מחוז חפצו ואילו הוא השיב כי יתנו לסוסים ללכת                                                                               
כאוות חפצם ברחובות העיר. לפתע פתאום ציווה הרבי על העגלון לעצור את המרכבה. היה                                                                               
זה בסמוך לבית מזיגה פשוט. נכנסו הרבי וחסידיו אל בית המזיגה ומצאו שם יהודים                                                                            
פשוטים היושבים במקום ומשוחחים. האזין הרבי לשיחתם של שני יהודים שניכר בהם                                                                          
שעבודתם כסבלים וכה שוחחו השניים: אמור נא לי, שאל אחד את חברו, האם כבר למדת                                                                            
היום חומש? אכן כן! ענה האיש. אף אני למדתי, אמר הראשון, והיה קשה לי מאוד הפסוק:                                                                                

כיצד זה כרת אברהם ברית עם גוי?!... אף אני שאלתי קושיה על פסוק                                                               “,    ויכרתו שניהם ברית                 ” 
ולשם      “     ויכרתו ברית             ”   והרי די היה לכתוב                     “,      ויכרתו שניהם ברית                   ”   זה, אמר חברו, מדוע כתוב                           

אלא, המשיך האיש, על ידי קושייתך מתורצת גם קושייתי, כוונת                                                          “.    שניהם     ” מה כתבה התורה               
כל אחד נותר             “,      שניהם       ”   הפסוק שאכן כרתו ברית אבל למרות זאת נשארו להיות בבחינת                                                         

לעצמו ולא נתאחדו בברית זו! כאשר שמע רבי שמחה בונים את הדברים ציווה על חסידיו                                                                              
שישובו לביתם. כל מטרת נסיעתי לוורשא, אמר רבי שמחה בונים, לא היה אלא כדי לשמוע                                                                               

 פשט נפלא זה.            

א רבי משה בן עישה, עישה בת חנינה, חדווה בת מיכל מסעודה, מרן רבנו עובדיה יוסף בן גורג'יה, ר' יצחק בן שושנה חמשנה,  “מולע"נ: 
אליהו איטח ‘ ישראל אפללו בן איז'ה, יאיר עידן בן יעקוטא תחי', מקיקס בן שקלילה, הרב אברהם ביתאן בן ברקא, אמנון בן יחיא פנחס, ר

 ינה.‘בן עזיזה, ורדה בת זכרונה, ניסים בן ז

אילה יסכה בת לזב"ק: 
יפה, איילת עליה בת 
אסתר, שולמית בת 

  איריס 

שירה , נועה ויהונתן  להצלחת:  
אביחי בני שני, טליה, משה חיים  
ותאיר בת רחל, תאיר ערביה בת 

   ינה.  ‘דינה ז 

להצלחה בריאות 
מ “א‘: ופרנסה טו

‘. יפה בת וורדה תחי

 ‘.העלון להצלחת מר תומר סגרון ורעייתו תחי
ניתן להצטרף לרשימת התפוצה במייל. שלחו מילת 

  -ל“ הצטרפות”
 052-7148454לתגובות תרומות הארות והערות: 

 9941870-08ניתן לשלוח גם בפקס: 

 ם  úון מופץ ברבבות עותקים בארץ ובעוúהע
úשמוקדש 

ץץץץץ ןןןןןןןןןןןןןןןןןןן
úúש 
ץץץץץץץץץץץץץןןןןןןןןןןןן

בי ע"נ מור אבי רבי 
קק

משה אלפסי 
ץץץץץץ

בן סי 
ץץץץץץץץץץץץ
 ú"""úúזז"ז"שה שעישהבן

ממוופץ ברבבותúúúúúúúעעעעעעעעהעה בבבבב ב ב ב באוןןןןןןןןןןןןן קת עותתקים עובעועארץע ו ובעúúúúúעעעעעעעעהעה םםםúúúúúúוווווווץ בארץ עותקים ברבבות מופץ םםםúúúúúúúווווווווועון עותúúúúúúעעעהעה ברבבות ממוופץ וון בארץ עותתקים ות עובעוווועארץ ו םםםúúúúúוווווווץ

‘.חי
ילתת 

05

  ת 
  ר 
  ו 
 ע 

  ת 
 ה 
  ם 
  ם 
  ת 
 :  
 ק 
  ם 

  ם 
  ת 

  ע 
 ם 
תת

  ם 
  ת 
  י 
  י 
 ר 
ת 
-
ם

  י 
  ל 
   ו. 
  י 
םם

 16:23כניס˙ ˘ב˙: 
 16:45˘˜יעה: 

 17:21ˆ‡˙ ˘ב˙: 
 17:58רבנו ˙ם: 
 הזמנים לפי
 ˙‡ופ˜ נ˙יבו˙

ון
על

 ה
ת
א

א  
רו
ק
 ל
ין
א

 
  

רה
תו

ר 
ספ

  ו
לה

פי
ת
 ה
מן
בז

 

האם מותר להעמיד 
בבית הכנסת אורחים 
 בשר וחלב באותו זמן

שאלה: ר' יצחק הוא בעל חסד גדול, ויש לו בית הכנסת 

אורחים שבו יכול כל אחד להשיב את נפשו במאכל 

ובמשקה בכל שעות היום, ובדרך כלל בשעות הבוקר 

מוגש לאורחים אוכל חלבי ובשעות הצהרים אוכל בשרי, 

אולם ישנה פינת קפה שבה ניתן להכין כוס קפה עם חלב 

במשך כל שעות היום עבור אלו שאינם אוכלים בשרי. 

והנה מטבע הדברים מקום כזה מושל אליו כל מיני ארחי 

ופרחי, ואחד מהם אינו מקפיד על איסור בשר וחלב, 

ותיכף לאחר ארוחה בשרית הוא הולך ומכין לעצמו כוס 

קפה עם חלב ושותה. ור' יצחק נבוך ואינו יודע האם מוטל 

עליו למונעו מזה, ואולי עליו לבטל לגמרי את פינת הקפה 

בשעות אחר הצהרים כדי שלא להכשילו באיסור, או שלא 

 מוטלת עליו האחריות בזה כלל.

תשובה: הגאון רבי יעקב מאיר שטרן שליט"א אמר 

שאין חיוב על בעה"ב לסלק משם את החלב ואין זה בגדר 

לפני עור לא תתן מכשול, שהרי אף אם ירצה לשתות 

קפה עם חלב תיכף לאחר אכילת בשר הרי יכול לעשות 

זאת לאחר שסילק את הפת ובירך ברכת המזון, וגם עשה 

קינוח והדחה, שבזה מצד עיקר הדין יש להתיר מיד לאחר 

אכילת הבשר כמו שכתב הרמ"א יו"ד סימן פט ס"א, ואף 

אם זה האוכל אינו עושה כשורה ושותה הקפה בלא קינוח 

והדחה כראוי, אין זה נקרא שבעה"ב הכשילו. והרי זה 

דומה למי שמשכיר ביתו לאחר ויודע שהשוכר אינו נוהג 

שם כראוי ע"פ ד"ת, וכי בעה"ב עובר בזה על לפני עור? 

ומ"מ מדין מצות תוכחה חייב בעה"ב לגעור בו ולאיים 

עליו שאם לא יחדל ממנהגו הרע לא יתן לו להיכנס לשם, 

 אבל אינו חייב לסלק את החלב.

וכן הורה הגאון רבי מרדכי גרוס שליט"א ואמר דמכיון 

שהמקום פתוח לכל מאן דבעי, ויש הרבה אנשים שלא 

אכלו בשרי והם נהנים מן החלב, אין בעה"ב צריך לסלק 

את החלב בעבור זה שנכשל בו, משום דחב בזה לאחריני 

 ולאו כל כמיניה.

ככניס
˜˘̆
˙‡ˆ̂
ררבנ
הזזמני
‡ו‡ופ˜

 

 חידה: מה משותף בין ברית מילה לחליצת יבמה?
 חידה של שבוע שעבר: היכן מצינו זית ששיעורו כביצה?
 פתרון: אדם שגוזם עץ זית צריך להשאיר כביצה מהגזע.

המ˘˙˙פים במ„ור זה, ופ˙רו נכונה יכנסו לה‚רלה נו˘‡˙ פרסים י˜רי ערך, ב˘ווי מ‡ו˙ ˘˜לים.                                                                                       
 (˙ווי ˜ניה בר˘˙ו˙ המזון, בחנויו˙ בי‚ו„, וכן מוˆר פטנט בלע„י ל˜ור‡י ‡ור ה˘ב˙ ועו„)                                                                                   

מיל ברית בין משותף מה חידה

 אור התורה           
 לע"נ בנימין בן רחל

לי˘י ב˘בוע                                               ̇  למ„ור ני˙ן ל˘לוח  ע„ יום̆   ˙˘ובו
 08-9941870לפקס:         

 gmail.com@7665190  –או למייל          

 ת אשדוד | כל הלבוש לבן תורה במחירים מיוחדים“תהמדור בחסות: 
  052-766-8251רחוב: חסדא אשדוד | טלפון: 

ם     ם ושות

ל וייתן ר



‘ ’

ידוע שלאברהם אבינו היה אוהל שפתוח 
הכנסת  מצות  לקיים  בשביל  וונים,  הכי לכל 
אורחים. כתוב במדרש על הפסוק "ַוִּיַּטע ֶאֶׁשל 
ִּבְבֵאר ָׁשַבע" (כא, לג), "אשל" אלו ראשי תיבות 
חלק  שאלו   ( י ו ו לי כן  ו ) לינה  שתייה  אכילה 

 מהדברים שעשה בשביל האורחים. 
לתו  למי השלישי  ום  בי ו  נ אבי ואברהם 
שהכאבים גדולים מאד, עם כל זה הלך לחפש 

 אורחים. 
חם  שהרי היה  אך זה קשה, 
מאד, (שהרי חז"ל אומרים שבאותו 
יום הקב"ה הוציא חמה מנרתיקה. 
בבא מציעא פו ע"ב) אז מן הסתם 
האורחים מאתמול שישנו אצלו לא 
להישאר, אם כך  לצאת אלא  רצו 
חיפש עוד אורחים חדשים  מדוע 
ם  י ח ר ו א ב ק  פ ת ס ה א  ל ו ח  ר א ל

 הנמצאים? 
אומר הגה"צ רבי שלום שבדרון 
ו  ת ר ט מ ש  , א ל פ נ ץ  ו ר י ת ל  " צ ז
לא  נו  אבי אברהם  של  העיקרית 
להאכיל אורחים, אלא  רק  היתה 
לאכול,  איך  ללמד  רצה  בעיקר 
לחזק  לברך וכדומה,  כלומר איך 
אותם ברוחניות ולהכניסם מתחת 
ם  ת ו א ך  י ר ד ה ל  , ה נ י כ ש ה י  פ נ כ

שהקב"ה זן בחסד וברחמים רבים, וכמו שהקב"ה 
מחדש בכל יום מעשה בראשית, כך רצה אברהם 
 ליצור כל יום נשמות חדשות שיעבדו את הקב"ה. 

לכן לא הסתפק באורחים שהיו אצלו אתמול, 
אלא רצה לעשות עוד נפשות בקירוב לבבות 
ומשום זה נצטער שלא באו אורחים חדשים. (לב 

 שלום) 
מכאן חז"ל לומדים   -מענין לענין באותו ענין  

שגדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני כבוד 
השכינה (שבועות לה ע"ב ובשבת קכז ע"א). 

 והשאלה איך רואים זאת מהמסופר בפרשה? 
הסביר מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף 
זצוק"ל (מובא בספר "משיעורי הראשון לציון") 
שמסופר בגמרא, שהיו תלמידים שמשום כבוד 
רבם לא היו מפנים את גבם אליו כשרצו ללכת 

 אלא היו הולכים לאחריהם. 
ביום  כשהיה  ו  אבינ אברהם  אצל  לו  ואי
מיד  לבקרו, אך  בא  למילתו הקב"ה  השלישי 

לקראתם   רץ   -שראה אברהם את האורחים 
כן  לקב"ה, ואם עשה  הפנה את הגב  כביכול 
והראה את הפנים לאורחים, נמצא שהמצוה הזו 
יותר חשובה מאשר קבלת פני שכינה, לכן למדו 

 חז"ל: 
"גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני 

 שכינה". 
את הסיפור המדהים הבא קיבלנו לתיבת 

 המייל בשבועות האחרונים.

עברתי תאונת  חודשים  שנה וכמה  לפני 
בזמן  שידוכים,  כאשר הייתי בפגישת  דרכים, 
שאנחנו הולכים ומטילים לנו, חוצים רק במעברי 

 דבר שאני מאד משתדלת לבצע תמיד. –חציה 
במעבר החציה הייתה מכונית שעצרה ונתנה 

 זכות קדימה לבאים מצד ימין שלה.
כאשר ראיתי שהיא עצרה בעצירה מוחלטת 

שצריך   –ירדתי לכביש. רק דבר אחד שכחתי  
לראות שהנהג באמת גם מסתכל 

 לכיווננו.
כאשר ירדתי לכביש ופסעתי כמה 
בנסיעה  התחיל  הנהג  פסיעות 
כאשר הוא נכנס בי אך לא שם לב 
ו  ל י פ א ש ד  ע  , י ב ע  ג פ א  ו ה ש
כשנפלתי הוא לא הרגיש. הבחור 
הרכב  על  דפק  נפגשתי  שעמו 

 ואמר לו שהוא פגע בי.
יצא  והנהג  לקום,  לי  עזרו  הם 
מהרכב אך לא הגיש עזרה. הוא 
ד  ח א דבר  ר.  ממה וא  שה אמר 

לקחת את מספר  –הצלחנו לעשות 
הרכב של הנהג והטלפון שלו.

כאשר אמרתי לבחור: "תראה, אף 
אחד לא צפצף לנהג", הוא הראה 
לי איזה נס נוסף היה כאן, שאם היו 

אותו נהג היה ממשיך   –מצפצפים  
 לנסוע, והפגיעה הייתה קשה יותר, גם בי וגם בו.

אחרי התאונה קמתי והלכתי. בתחילה לא 
הרגשתי כלום חוץ מכאבי ראש וסחרחורות. 
בדרכי הביתה התחלתי להרגיש קצת כאבים ביד 
וברגל שמאל, שבהן קיבלתי מכה. הגעתי לבית 
החולים. לא מצאו כלום, ושיחררו אותי הביתה. 
למחרת בבוקר, כאשר הגעתי לקופת החולים 
בכאבים עזים בכמה מקומות בגופי, שלחו אותי 
בחזרה לבית החולים, שם עברתי בדיקות וברוך 
ה' כל התשובות היו טובות. נתנו לי עירוי משככי 
כאבים ושיחררו אותי הביתה, אך לאחר תקופה 
גיליתי שמהמכה הנני סובלת מפריצות דיסק בגבי 

 ובצווארי, ומירידה בשמיעה.
שמים גדולים יצאתי עם פציעות  בחסדי 
כאלה. ממה שעברתי יכולתי גם אולי להיות נכה, 

 חס ושלום, לכל החיים.
כמובן שחודשיים אחרי עשיתי סעודת הודיה, 
ופרסמתי את סיפורי. אני מתפללת לבורא עולם 
שאזכה להמשיך ולפרסם את הנסים והנפלאות 
שהוא עושה עמי, ושנזכה תמיד לראות בכל דבר 

 את האור שבו.
קוראים יקרים ואהובים. סיפורים כאלו לא 
קורים מידי יום ביומו. זה סיפור שאם הוא אירע אז 

שהקב  בחתיכת נס  מדובר כאן  שולח “ אכן  ה 
לאדם בבירור כי הוא רוצה בקרבתו. הוא מראה 

ה  את  ה “  צל “ לאדם  הניסים ‘  את  את  צילך. 
 הגדולים והנעלים.

כאשר ירדתי 
לכביש ופסעתי 
כמה פסיעות 
הנהג התחיל 

בנסיעה כאשר 
ךהוא נכנס בי אך 

לא שם לב 
 ביבי.שהוא פגע בי.

 בלעדי
עניין עקידת יצחק,  בפרשת וירא מובא כל 
ואמרו חז"ל: כששמעה שרה אימנו על העקידה, 
פרחה נשמתה וכך נפטרה מן העולם. וקשה, כמה 
ו  מצאנ הדורות  כל  לאורך  וצדיקות  צדיקים 
שמו  ילדיהם למען קדושת  שהקריבו את כל 
 יתברך, ולא באו בשום טענה וטרוניה כלפי שמיים.

בניה, אשר  חנה ושבעת  עם  הסיפור  וידוע 
הקיסר ביקש מהם להמיר את דתם ואף לא אחד 
מן הבנים רצה להמיר את דתו, ולכך הרג הקיסר 
את כל ילדיה. ובבן הקטן, אמר לו המלך שלא 
ימיתו, בתנאי שישליך הקיסר את טבעתו על 
הקרקע והילד הקטן יתכופף וירים את הטבעת, 
הילד הקטן השתחווה. לא  וכולם יראו כאילו 
המלך  הוציא  הילד אף לזו, ואף אותו  הסכים 
להריגה. ועל אותה חנה נאמר: "ֵאם הבנים שמחה 

 הללויה".

אם כן, שרה אימנו, צדקת קדושה, אשר שמה 
ברוח  שהייתה סוכה  השני יסכה ואמרו חז"ל 
הקודש, הייתכן שתצא נשמתה על זה ששמעה על 
עקידת יצחק?! ועוד צריך להקשות, מה הלשון 
לומר  צריך  היה  עקידה?  מהי  עקידת יצחק? 
הקרבת יצחק, העלאת יצחק לעולה, מהי עקידת 

 יצחק? 

ואפשר לבאר ולומר יסוד גדול: עקידה היא 
מלשון קשירה, לעקוד פירושו לקשור, ושם טמונה 
הסיבה לפטירתה של שרה אימנו. כששמעה שרה 
שהיה צריך לעקוד, לקשור את יצחק, הצטערה 

, אשר השקיעה בו את כל 37  –צער גדול. בנה בן ה 
כוחותיה וחינכה אותו למסירות נפש גדולה, מדוע 
צריך לקשור אותו, לעקוד אותו, ומדוע לא נתן 
נפשו בלי לקשור? ומצער העקידה, אשר חששה 
שמעלתו של יצחק אינה גדולה, פרחה ויצאה 
האימהות  צער  את  מכאן  רואים  נשמתה.  

 הקדושות על חינוך ילדיהם.

וכשנקשה מדוע היה צריך לעקוד את יצחק, 
התשובה היא שיצחק אבינו פחד מהיצר הרע אף 
על פי שמעלתו וגדולתו גדולה, כי היצר האורב 
מסוכן הוא, ומי יודע, אולי ברגע האמת יגבר היצר 
וישנה את דעתו. לכן, יצחק אבינו מבקש מאביו 
שיקשור אותו, הדק היטב היטב, משום שלא סמך 
על עצמו. אם כן, כמה לימוד זכות אפשר ללמד 
על עם ישראל: יצחק אבינו, עולה תמימה לפני 

פוחד מן היצר האורב   –הקב"ה, אשר נפשו רמה  
ואינו סומך על עצמו, קל וחומר בן בנו של קל 
וחומר אנו, בדור יתום זה אשר הניסיונות קשים 
מרגע לרגע ומשעה לשעה, ובכל אשר פונים 
מוצאים את היצר המנסה בכל כוחו להחטיא את 

כמה רחמים אנו צריכים משמיים! אם   –האדם  
יצחק פוחד ומבקש לעוקדו, מה אנו צריכים כדי 

 להתמודד עם היצר?!

 רבי י‡˘י‰ו פינטו:ˆ ”‰ר‰

את המשפט הזה אין קורא אחד שלא מכיר: 
אל תאמין בעצמך עד יום מותך. כמה 

שלפעמים זה מכעיס, אבל אין זה אבן דרך 
אלא התכלית שלנו בעולם הזה ויודעים מה? 

 ||| מאמין בניסיםאולי גם לעולם הבא 



שנים,  וחצי  שבע  י  לפנ אירע  שלי  הנס 
י  אנ בה  העיר  בתוך  הביתה  בדרכי  יתי  כשהי

 מתגוררת, סמוך מאוד לביתי.
הזמן הוא סוף הקיץ, זמן אלול, ואני נוסעת 

מקומות.   9הביתה ברכב טויוטה הייטס גדול,  
בדרכי הביתה יש פיצול: אפשרות להמשך ישר, 
וירידה חדה ימינה. לפני הירידה והפניה, אני רואה 
תיקונים בכביש ומים שנשפכים סמוך למדרכה 

מים שמציפים   –לאורך כל הירידה  
מים  מהכביש,  השומנים  כל  את 
א  של מאד  רת  נזה י  נ א  . ים י קצפ
להתקרב ולגעת במים, אבל רצה 
ריבונו של עולם, והגלגל הימני נוגע 
במים. הרכב מסתובב בזווית חדה, 
לרדת למטה, הוא פשוט  ובמקום 
מעיף גדר ברזל כאילו הייתה עשויה 
ל  ש ך  נ ו א מ יר  ק ר  וב ע  , וק מב מב
תשעים מעלות, עובר כביש ביטחון 
ה  א מ ל  ש ה  יל פ נ  . י ד וא ו ל ק  ס ו נ ו

 וחמישים מטר.
 ? את עצמי איפה אני מוצאת 
בנפילה הבנתי לאן הרכב הולך, אך 
לא ראיתי ולא חשתי דבר, חוץ מרקע 
ל  ש ש  ע ר ו  , ו ז כ ר מ ב ן  ב א ו ב  ו ה צ
נמצאת  אני  בשלב הבא  ברזלים. 
בוואדי למטה, כשהאוטו הפוך על 

צידו. אני יושבת לפניו, מחוץ לאוטו, ורואה מולי את 
שכריות  תחתית הרכב. מאוחר יותר מתברר, 
האוויר ברכב נפתחו, ושחגורת הביטחון שסגרתי 

אין שום הסבר הגיוני   –נשארה סגורה במקומה  
איך יצאתי מהרכב. אני יושבת על הקרקע כשגלגל 
אחד של הרכב לוחץ לי על הרגל. ואני צועקת כי 
הכאבים עזים מאוד, והתחושה היא שמנפחים לי 
את הרגל והיא עוד רגע מתפוצצת. אני בוואדי, 
רחוקה מבתי מגורים, הסיכוי שמישהו ישמע הוא 

 קלוש.
בינתיים אני רואה סולר שנשפך מהאוטו. אני 
לא יכולה לזוז, ובמוחי עוברת המחשבה: יש כאן 
קוצים, סולר נשפך, זה רכב שעבר את כל המדרון, 

 הכל יכול להידלק בתוך רגע, ואני לא יכולה לזוז.
ריבונו של עולם לא עזב אותי לזמן רב, ברוך 
הוא וברוך שמו. כמו שעטף והגן עלי בנפילה, כך 
המשיך להגן עלי ושלח לי עזרה. בתוך מספר 
שניות בלבד הגיעו אלי אנשים טובים וצדיקים 
שראו לאן הרכב צולל. הם רצו מיד אחרי הרכב, 
התלולה  מהירידה  ולחשוש  להתלבט  מבלי 
שנאלצו לרדת. נשאלתי אם יש מישהו ברכב, כדי 
לא לפגוע חלילה בחיי אדם, וכשהתברר כי הרכב 
ריק, דחפו מספר גברים את האוטו קדימה כדי 
לשחרר לי את הרגל. מהר מאוד הגיעו אמבולנס 
ומכבי אש לכביש הביטחון. הייתה התלבטות 
ומהר מאוד  קצרה האם להזמין פינוי במסוק, 
הוחלט לפנות אותי באלונקה לכביש הביטחון. 
השאלות  לכל  תי  י ענ מלאה,  בהכרה  תי  י הי

שנשאלתי, כשהחשובה שבתשובות הייתה שאף 
אחד משמונת ילדי לא ברכב. קיבלתי תרופות 
לשיכוך כאבים, הכאבים ברגל הימנית היו חזקים 

 ביותר.
את גודל הנס אפשר להבין כשרואים את 
המיקום הגאוגרפי בו נפלתי עם הרכב. היה ברור 
לכל מי שנמצא למעלה כי מי שנפל, וודאי שאינו 
בחיים. בתחילה, לפני שידעו כי ניצלתי, אנשי 
השכונה בה אני מתגוררת, ששמעו 
ת  א ה  א ר ש י  מ מ ה  ל י פ נ ה ל  ע
התאונה, חשבו כי יש להכין את 
ילדי לבשורה הגרועה מכל, כי לא 
לאור  ים  בחי שנשארתי  חשבו 

 עוצמת הנפילה.
ן כרם. לאחר  עי פוניתי להדסה 
הסי.טי. שעברתי התברר בסייעתא 
דשמייא שנשברה לי עצם הירך 
בלבד! אין פגיעה, חלילה, בעמוד 
שדרה או באיברים חיוניים אחרים 
 , נותחתי יום  באותו  עוד  בגוף. 
והעצם אוחתה. גם כאן שמר עלי 
ריבונו של עולם, וזיכה אותי לבחור 
בחירה נכונה, ברופא מלאך בדמות 
אדם, ד"ר עמוס פייזר, שטיפל בי 
ת  ו ש י ג ר ב ך  ר ד ה ל  כ ך  ר ו א ל
ובעדינות ובענווה גדולה. הרבה 
הרופא הזה.  של  לזכותו  נזקף  שלי  י  מהריפו
האשפוז ארך כשישה שבועות. אחריהם שוחררתי 
הביתה לשבוע, וחזרתי לשיקום בהר הצופים לעוד 
שלושה שבועות. הקטע הקשה והכואב ביותר היה 
שהעור שעל הרגל לא נרפא, והיה צורך בהשתלת 
עור מהרגל הבריאה לחולה. זה היה עוד ניתוח 

 נפרד, שההתאוששות ממנו הייתה כואבת וקשה.
את  עברתי  אלול.  בחודש  התרחש  הנס 
האשפוז והטיפולים בעשרת ימי תשובה והחגים, 
וכך הייתה תחושה של ניקוי והיטהרות, של ימי 
בצורה  מערכת שפעלה  וכפרה. עוד  תשובה 
המשפחה  הייתה  הלב,  ומחממת את  עוטפת 
המדהימה שלי, שפעלה באופן בלתי רגיל. הבית 
תפקד, ב"ה, כרגיל, ואישי יכול היה להמשיך ולנהל 
את הישיבה ללא כל הפרעה, כשיש שמונה ילדים 
בבית. גם אנשי השכונה והשכנים התגייסו לעזור 
בכל מה שהיה צריך, מכביסות ועד הכנת אוכל 

 ודאגה לכל צורכי הבית. עם ישראל בתפארתו.
ה  מ ל ח ה ו ם  ו ק י ש י  ש ד ו ח ר  פ ס מ ר  ח א ל
ממושכים התחלתי לצעוד בשכונה. כששכני ראו 
אותי, ברכו אותי בברכת "ברוך מחיה המתים", או 
שאמרו שזכו לראות "נס מהלך". מאחר שחשתי 
על גופי ממש את חיבוקו המגן של ריבונו של 
עולם, גם בהצלה מהתאונה וגם במהלך ההחלמה 
הממושכת, אני רואה את חובתי בכל הזדמנות 
שמתאפשרת לי, להעיד שריבונו של עולם נמצא 
איתנו בכל מקום, ושומר עלינו גם במצבים שאין 

 לאדם הנורמלי סיכוי להישאר בחיים.

‘ ’

בינתיים אני רואה 
ךסולר שנשפך 

מהאוטו. אני לא 
,יכולה לזוז, ובמוחי 
עוברת המחשבה: 

,יש כאן קוצים,  ק ן
ך,סולר נשפך, זה 

רכב שעבר את כל 
ן,המדרון, הכל יכול 
,להידלק בתוך רגע,  ך ק

ואני לא יכולה 
 וזוז.לזוז.

 ‘מברכים וזוכים לניסים’

 

ם  כ י ת ו ר ש פ א ב
לזכות את הרבים 

 ללא כל מאמץ!
אם אירע אתכם 

או מכיריכם 
 סיפור מחזק
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בתלמוד ירושלמי (ראש השנה פ"ב ה"ה) מסופר על רבי חייא בר אבא שהיה מתפלל, ובא רב כהנא 
שהיה בחור צעיר ועמד להתפלל אחוריו והאריך בתפילתו. כשסיים רבי חייא, המתין ולא פסע, כדי 
שלא לעבור לפני המתפלל. לאחר שסיים רב כהנא, אמר לו רבי חייא, כך נוהגים אצלכם לצער את 
הגדולים שבכם? אמר לו, רבי, אני מזרע בית עלי שהתנבא עליהם אלקנה (שמואל א ב לג): "וכל 
מרבית ביתך ימותו אנשים", שחס ושלום ימותו בהיותם בחורים קודם שיגיעו לגיל עשרים שנה, אך גם 
התנבא שמואל הנביא (שמואל א ג יד) ואמר: "ולכן נשבעתי לבית עלי אם יתכפר עון בית עלי בזבח 
ובמנחה עד עולם", ודרשו חז"ל בזבח ובמנחה אין מתכפר, אבל בתפילה מתכפר, לכן אני מאריך 
בתפילה, כדי שאזכה להאריך ימים ושנים. ריחם עליו רבי חייא והתפלל עליו שיאריך ימים, וזכה 

 לאריכות ימים רבה, עד שנעשו צפרניו אדומות כתינוק שנולד. (בית יוסף סימן קב).
 

מעשה ברבנו האר"י ז"ל בהיותו מתפלל יחד עם מרן השלחן ערוך רבנו יוסף קארו זיע"א, ויהי היום 
ורבנו האר"י סיים את העמידה ומרן עדיין לא סיים, אף שבדרך כלל רבנו האר"י היה מהיר בכוונות 
הסוד ומסיים תפילתו יחד עם מרן שהיה מתפלל על פי הפשט. השליח ציבור המתין למרן עד שסיים. 
לפליאת הציבור, מה יום מיומיים שמרן מאריך כל כך, שאלו לרבנו האר"י, ואמר להם, "מרן עכשו 
מתיר עגונה". לא הבינו את כוונתו, מה לו להתיר עגונה באמצע העמידה. בסיום התפילה ניגשו אל 
מרן ושאלוהו, מה יום מיומיים שכבודו האריך כל כך? אמר להם, כשהגעתי לברכת 'שמע קולנו' 
התפללתי לה' שיעזור לי למצוא היתר לאשה אחת עגונה שבאה מזה זמן רב לבית הדין להתיר אותה 
להנשא, והיא בצער גדול, ועדיין לא מצאנו לה היתר, ותוך כדי שאני מתחנן ומבקש מה' שיאיר עיני 
בתורתו למצוא לה היתר, פתאום נזכרתי מתשובת הרשב"א שעל פי דבריו יש מקום להתירה, 
ופלפלתי בדבריו. אמרו לו, הוא אשר אמר לנו רבנו האר"י, שכבודו עכשיו מתיר עגונה! (מפי מרן 

 הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצ"ל).
 

שנה), שלמרות ענוותנותו   150-מסופר על הגאון רבי ניסים הררי רפול זצ"ל מארם צובה (לפני כ 
הגדולה, אך כשנגע הדבר בכבוד התורה ולומדיה היה עומד בפרץ ומתגבר כארי. ופעם היו לומדים 
בחורים צעירים ב"מדרש חסידים", באותה תקופה לא היה להם נפט וחשמל, והיו לומדים לאור מנורת 
שמן. אחד הבחורים שלא שם לב ובטעות נשפכה צלוחית השמן על הכר והכסת שבמקום מושבו של 
אחד המתפללים. לעת זמן התפילה כשבא איש זה וראה את מקומו מלוכלך בשמן, התרגז על 
הבחורים הלומדים וגער ונזף בהם. כששמע הרב שהוא גוער בבחורים העוסקים בתורה, ניצב כארז 
וצעק על אותו האיש ואמר לו, אם ישפכו שמן על בגדי, [והרב היה רגיל ללבוש בגדי משי נאים אף 
בימי החול], לא אכעס ולא אגער בהם ובלבד שיעסקו בתורה, ואתה גוער על העוסקים בתורה? אוי 
לה לאותה בושה, אם יחלש בחור זה ויתבטל מלימודו, לא נמצא שאתה גרמת לכך?! שכשם ששכר 

 תלמוד תורה כנגד כולם, כך עונש ביטול תורה כנגד כולם. (ספר הזכרון כנסת עזרא עמוד קי).
  

בספר קדושת בית הכנסת (עמוד קטו) הובא מעשה על הסטייפלר, הגאון רבי יעקב ישראל קניבסקי 
זצ"ל, שפעם בא אליו אדם מלונדון, וכשאמר לו את שמו, שאלו הרב האם יש לך אח שגר בשיכון ויזניץ 
בבני ברק, ושמו כך וכך? השיב לו, כן. אמר לו הרב: תבקש ממנו שיבוא אלי. כאשר בא אליו, שאלו 
הרב, האם כשהיית בחור למדת בבית מדרש פלוני בימי שישי אחר הצהריים? השיב, כן. שאלו הרב, 
האם אתה זוכר את השמש שהיה פעם מנקה את בית המדרש? השיב, כן. אמר לו הרב, הנה הלילה 
הזה בא אלי אותו שמש בחלום, ואמר לי שאין לו מנוחה בעולם העליון, בגלל שהיה מפריע לך בלימוד 
והיה מקים אותך ממקום למקום, ולכן אני מבקש ממך שתלך מיד על קברו ותמחל לו על כל מה 
שִצערך וביטל אותך מלימודך, וכך עשה. ואמר הרב, שאף על פי שהיה השמש צריך לנקות את בית 
המדרש, בכל זאת לא היתה לו מנוחה בעולם הבא. ע"כ. ישמע חכם ויוסף לקח, ואדרבה, ישמחו 
הגבאים על הזכות שניתנה להם מאת הבורא יתברך לשרת את הציבור באמונה, וינצלו זכותם 
להנעים ללומדים, ולהרבות חשקם לבוא בבית המדרש ולהביא עימהם עוד ועוד חברים לעסוק 

 בתורה, ואשריהם בעולם הזה, וטוב להם לעולם הבא. 
 

בגמרא (שבת קנו ע"ב) מסופר, שהחוזים בכוכבים אמרו לאמו של רב נחמן בר יצחק, שכאשר בנה 
יגדל הוא יהיה גנב. מאז לא הניחה לו אמו שילך בגילוי ראש, ואמרה לו: "כסה את ראשך כדי שתהיה 
לך יראת שמים, ותבקש רחמים מהקב"ה שלא ישלוט עליך היצר הרע." לא ידע רב נחמן למה אמו 
מזהירה אותו כל כך. והנה יום אחד ישב ללמוד תחת עץ דקל אחד, פתאום נשבה הרוח והעיפה את 
כיסוי ראשו, מיד הרים את עיניו וראה את עץ הדקל מלא בתמרים עסיסיים ומשובחים שלא טעם 

 מעולם, התגבר עליו יצרו, טיפס על הדקל וחתך אשכול של תמרים בשיניו... 

‘ ’

 

ל‡ ה‡כיל ‡˙  נו  למה ‡ברהם ‡בי
 המל‡כים „‚ים? 

 ב„‚ים ‡ין ˘ום מˆווה בע˘ייה
בספר קדושת לוי מתרץ שאף על פי שבכל סעודה חשובה 
מביאים דגים, מכל מקום אברהם אבינו לא הקפיד להביא 
דגים אלא בשר דווקא, לפי שבבשר יש כמה מצוות, 

שחיטה מליחה וניקור, אבל בדגים אין שום מצוה.

 ל‡ היו ˆ„י˜ים ˘י˙‚ל‚לו בהם
העולם מתרצים שמעלת הדגים לפי שהצדיקים מתגלגלין 
בהן, כמ"ש הרמ"ע מפאנו (כנפי יונה ח"ב סי' ק"ד) וממילא 
בזמנו של אברהם אבינו שעדיין לא נתגלגלו הצדיקים 
בדגים לא הקפידו לאוכלן, שהרי חנוך ומתושלח צדיקים 

 גמורים היו, וממילא לא היו נשמות שנתגלגלו בדגים. 

‡ברהם ‡בינו היה לי„ ‡לוני ממר‡ 
 ˘˘ם ל‡ היה מˆוי נהר ‡ו נחל

הפני מנחם מבאר שכיון  בעל  האדמו"ר מגור זצ"ל 
שאברהם אבינו היה אז באלוני ממרא, ליד חברון, ושם אין 

 ים או נהר, לכך לא היה מצוי לפניו דגים.

 כ„י ל‡ לעורר ˜נ‡ה ו˙חרו˙ 
בספר חשבי מחשבות (עמ' קל"ג) מתרץ שדגים מסוגל 
לעורר את האדם ללימוד התורה וזכירתה, ורמז לדבר 
ממ"ש בגמ' (ע"ז ג) "ותעשה האדם כדגי הים" מה דגים 
שבים כיון שעולין ליבשה מיד מתים, אף בנ"א כיון 
שפורשין מן התורה מיד מתים, וכיון שהמלאכים היו 
מעותדים לקטרג על נתינת התורה לישראל על כן מן 
השמים זימנו שלא יביא לפניהם דגים שהוא לזכירת לימוד 

 התורה שלא לעורר עוד קנאה ותחרות מצידם.

„‚ים ‚„ולה מעל˙ן מב˘ר ול‡ כל ‡ח„ 
 ר‡וי ל‡וכלן

עי"ל דהנה אדם שפחות בדרגה שייך בו איסור אכילת דבר 
שבמעלה, כדאי' בפסחים (מט:) רבי אומר, עם הארץ אסור 
לאכול בשר, שנא' (ויקרא י"א) "זאת תורת הבהמה 
והעוף", כל העוסק בתורה מותר לאכול בשר בהמה ועוף, 
וכל שאינו עוסק בתורה אסור לאכול בשר בהמה ועוף, 
מיהו לבני נח מותר כמבואר במהרש"א. ויתכן שהטעם 
בזה לא משום שעם הארץ אינו בקיא בשחיטה ניקור 
ומליחה כמ"ש המפרשים, אלא אדרבה משום שיש בבשר 
מצוות אלו מתקדש הבשר, וממילא עם הארץ אינו ראוי 
לאוכלו. ולפי זה י"ל שגם דגים לא היה אברהם מאכיל כי 
גדולה מעלתן מבשר, לפי שלא השחיתו את דרכם בזמן 
דור המבול ולכן לא מתו, כדאי' בחז"ל, ומפני שאברהם 
לא היה מכיר בטיב האורחים, לכן לא היה מאכילם דגים, 
ולפי"ז מובן טעם נוסף לאכילת דגים בסעודות שבת 

 ומועדים.

))))
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ֵאלֵֹני ַמְמֵרא ה'ַוּיֵָרא ֵאָליו    )יח, א( ּבְ

  )רש"י( ת החולהאלבקר  -וירא אליו 

היה זה בלובי הכניסה למרכז הרפואי 'מעיני הישועה'. 
רפואי היה נרגש, מסדרונות בית החולים לבשו חג, הצוות ה

המתינו כבר לרגע הגדול.  יהםמשפחותהמאושפזים ובני 
זצ"ל  שמואל הלוי וואזנרבשעה היעודה הגיע הגאון רבי 

היו נרגשים  לבקר בבית החולים שנוהל בהכוונתו, והכל
  לקראת ביקורו של גדול הדור. 

בין העומדים בשורה הראשונה לקבל את הרב בברכת 
שליט"א, רב בית  ישראל זיכרמןשלום, עמד גם הגאון רבי 

וכיום רבה של אחוזת ברכפלד. הוא לא  ,החולים בזמנו
המתין לברכת שלום בלבד, עז היה רצונו לפרוש בפני גדול 

נשאל הבוקר על ידי אחד הדור שאלה הלכתית, אותה 
, המתין להזדמנות פלים. מכיוון שלא ידע כיצד לענותהמטו

  לשאול את פוסק הדור כיצד יש להורות. 

לקראת תום הביקור המרומם, ניגש הרב זיכרמן אל הגאון 
הרב וואזנר, ופרש את השאלה. מדובר ביהודי מבוגר 

א יחסית, הסובל כאבים שונים ומשונים בכל חלקי גופו. הו
מרותק למיטתו, זקוק לעזרת הצוות הרפואי בכל פעולה 

הפכו לכעין סיוט  - ובעיקר לילותיו -קטנה כגדולה, וימיו 
מתמשך, כשהוא לא מסוגל לסייע לעצמו בכלום, ממש כך. 

'האם אני יכול לברך 'שעשה לי כל צרכי'? והלא אני מוגבל '
  שאל החולה.  -' כל כך, אין בכוחי לדאוג לצרכיי כלל?'

בו הגדול כבר הבין דבר ירב וואזנר את השאלה, לכשמוע ה
  אל הגאון. ש - 'היכן הוא מאושפז?''מתוך דבר... '

כרמן, השיב הרב זי - ''ב'פנימית', בחדר השלישי משמאל...''
והרב וואזנר ממרום גילו ומעמדו, החל עושה את דרכו 
למקום. כשהמעלית נפתחה ודמותו של גדול הדור נראתה 

הצוות ביראת כבוד, דרוכים  לנעמד כ -בפתח המחלקה 
ונרגשים מהביקור המפתיע. הרב וואזנר חיפש את חדרו של 

  החולה, ומיד שם פעמיו לשם. 

כשנכנס ונתקל בעיני החולה המדובר, ניכר הצער על פניו 
של הרב וואזנר. לא קל לראות יהודי סובל כל כך, מחובר 
לכל כך הרבה מכשירים ומחטים, והוא שוכב חלוש וכאוב 

  מעט ללא ניע... כ

בחדרו, וניסה  בחין לפתע באורח המרומם שנחתהחולה ה
לקום מהמיטה... הרב וואזנר חיווה לו מיד בידיו כי יישב, 
לבל יטריח עצמו אפילו מעט. הוא קרב אליו, לחץ את ידו 

 ''מה שלומך? איך אתה מרגיש?''בחום, ושאל בהשתתפות: 
  אנח. החולה נאנח, חייך קלות, ושוב נ

הרב וואזנר ניצל את 'פירצת' החיוך הקטנטן שעלה על 
   ".?לשמוע סיפורתרצה 'שפתי החולה, ושאל קצרות: '

החולה הנהן במבוכת מה, והצוות הרפואי שהלך והתקבץ 
במקום פער עיניו בסקרנות מי הוא זה החולה האלמוני, 

  .הפנימית?לו סיפור במחלקה  אשר גדול הדור הולך לספר

פתח הרב וואזנר בהתרגשות  ,"ה כשהייתי עלם צעיר'היה ז'
'אני נזכר שכאשר למדתי 'וחשף טפח משנות נעוריו, 

מאיר בישיבת 'חכמי לובלין' בראשות הגאון הנודע רבי 
בוא עמו, לבקר זצ"ל, פעם קראני ראש הישיבה ל שפירא

הצליח לקום מהמיטה. התלוויתי  לא כברלה עד שיהודי שח
ל החולה, ומיד כשנכנסנו ראינו כי לרבי לביקור בביתו ש

מצבו אכן קשה מאוד... כשהחולה הבחין בנו, חייך מאוזן 
שחוק קלה. זה היה קצת לאוזן, ועל שפתותיו עלתה בת 

מחייך  במצב כה קשה, בקושי יכול לזוז, והוא אדם - מוזר 
  חיוך גדול ורחב?! לשמחה מה זו עושה?! 

ם מתשובתו. וכה מורי ורבי שאל את החולה שאלה זו, ונפע
הייתי שמח לקום לכבוד הבאים במעוני, 'השיב החולה: '

להגיש להם שתיה קרה, אולי לכבדם בעוגה חמה... אך אין 
ביכולתי לעשות זאת! הדבר היחיד שאני יכול לעשות כדי 
לשמח ולכבד את הבאים בצל קורתי, הוא לחייך אליהם, 

יבין כבוד לשמוח על ביקורם, להגיב להם בחיוך רחב וגדול. 
ראש הישיבה! זה הדבר היחיד שאני יכול לעשות לכבוד 
הבאים לבקרני, זו השליחות שלי עלי אדמות, כי זה מה 

זאת בחיוך גדול  האם לא אעשה -שאני מסוגל לעשות! 
   '.ויותר?!' ,ורחב ככל יכולתי

הרב וואזנר סיים לספר, ולחץ בחום את ידי החולה השוכב 
לך, נזכרתי בסיפור הזה. 'כשראיתי את החיוך ש'לפניו: 

אתה שואל כיצד תוכל לברך 'שעשה לי כל צרכי' כשאינך 
הרי יש  -יכול לעשות דבר? אתה מרגיש חסר יכולות מעש? 

לך שליחות מיוחדת, יש לך שליחות לחייך! תחייך לאנשים 
הבאים לבקרך, תחייך אפילו לעצמך! תתעודד, בעזרת 



  
תשמח, 'כי השם אנשים יצאו ממצב כמו שלך, תחייך ו

   '.בשמחה תצאון' מכל הצרות ותזכה לרפואה שלימה!'

הרב וואזנר הוסיף לעודדו במילים חמות ומרגיעות, ואחר כך 
פנה ויצא מבית החולים. את המשך הסיפור שמענו מכלי 
ראשון, המעיד עליו כפי ששמעו מהרב זיכרמן, שהתעדכן 
מהרופא המטפל: באופן מפתיע ויוצא דופן, החל מאותו 

ור השתפר מצבו של החולה. הוא החל לקום ואף ללכת ביק
בכוחות עצמו, ומצב בריאותו השתפר באופן מעורר 

  השתאות! 

 הביקור , עד כמההכח של ביקור חולהמדהים עד כמה גדול 
לחולל מהפך, ולהביא יהודי חולה להבראה שלימה  יכול

'כל המבקר  :מרתאו )מ.שהגמ' במסכת נדרים ( וכפי ,איתנהו
 יםי העובדה שמבקרכ -גורם לו שיחיה'  - את החולה

ב את מצ תמשפרות, בו כוחו תנוסכ - משתתפים בצערו ו
לפעמים אדם עשוי לחשוב, אולי אני  .רוךעהחולה לאין 

לי  חשוב מדי או פשוט מדי לבקר אצל פלוני, הוא לא זקוק
ינינו את דמותו של . נעמיד לנגד עלזהאו שאין לי את הפנאי 

ת, מתוך גאון הדור המבקר אצל יהודי פשוט במחלקה פנימי
על כל אחד  מצוה המוטלת אהבנה כי ביקור חולים הי

פסק להלכה. כל מה שצריך מאיתנו, בכל גיל ומעמד, כפי שנ
ניתן  לעשות, זה ללכת ולבקר, לחפש היכן ניתן לעודד, היכן

יפה ניתן להעלות תקוה, כיצד אפשר להעניק לחזק, מא
די יכול כל יהו -כוחות. במילה, בסיפור, בטפיחה על השכם 

רפא חולה, הרבה יותר מרופא לעשות עבודת קודש ול
  גדול ומפורסם! ימקצוע

 קרבהממה שכרו של  ת:מוסיפה ושואל )שםהגמ' בנדרים (
 אשהו הגמ' עונהו ,?], מלבד שכרו בעוה"בבעוה"זשכרו -[ את החולה

   'שמירה מהיסורים'. - דברים ואחד מהם זוכה למספר

ראיה שליט"א, שהיה עד  אליעזר טורקהגאון רבי סיפר 
הסוכות תשע"ז בעיר היה זה בעיצומו של חג למעשה: 

בית השואבה בבית הכנסת המקומי שמחת  .מודיעין עילית
הסתיימה זה עתה, והקהל השמח אך המותש קמעא החל 
להתפזר. הערב החל בסעודה גדולה לכבוד האושפיזין, 
נמשך בריקודים סוערים לצלילי מוזיקה משמחת, והסתיים 

ות להמשיך לרקוד בהתלהבות, כשכל כשאזלו הכוח -עכשיו 
ט' מעייפות... על השביל וסחבר 'הקהל השמח והמרקד כ

בואכה בית הכנסת, עמד יהודי ועצר את אחד היוצאים 
יש כאן, בבנין ממול, יהודי חולה, שמצבו 'מבית הכנסת. '

הבריאותי לא איפשר לו לרדת ולהשתתף בשמחת בית 
השואבה. אולי תסכים לעלות אליו, נעשה לו שמחת בית 

   .''?ח עמו קצתמַ ְש ח אותו ונִ מֵ שֲ השואבה בבית, נְ 

במחשבה ראשונה, האיש כבר עמד לפתוח את פיו ב'לא' 
נחרץ, ועל שולי שפתיו כבר עמדו ההסברים על העייפות 
המכריעה, הריקודים עד עתה, העובדה שהוא מותש 

חזק תאחרי רגע של התלבטות האבל וההשכמה למחרת... 
ואמר לעצמו: 'ביקור חולים! לחזק יהודי חולה בעיצומו של 

בו! היש שמחה חשובה מזו? חג השמחה! לשמח את ל
   .תתגבר, תעלה לבקר, תעלה לשמח!'

פחות מחצי דקה חלפה, והיהודי העייף כבר היה במדרגות 
המובילות לביתו של החולה. הוא נשם עמוקות, התחזק 

  באנרגיות חדשות, חייך בגבורה עילאית ונקש על הדלת. 

קרא לחלל הסלון שכבר שהו בו כמה יהודים,  ''גוט מויעד!''
רון ניחר, והכל הוא מזמר בג - ', ושמחת בחגך...'אוי''

מצטרפים לריקוד המרומם... כאילו לא רקד עד כלות 
הכוחות אך לפני כמה דקות, כאילו זו לו שמחת בית 
השואבה הראשונה השנה. הוא שותה מעט יין, מברך את 
החולה בבריאות איתנה, מאחל כי השמחה תועיל לרפואתו, 

אך אך  'אוי אך אך שמייח,': ואינו פוסק מלרקד בשמחה
  '.שמייח...'

החולה ישב למול המרקדים, פניו קורנות משמחה וכולו שרוי 
באושר. לרגעים ספורים אף אזר מספיק כוחות והצטרף 

ה על השיפור המיידי במצב רוחו. עובדה שהעיד -לריקוד 
הוא שמח עד אין קץ, התעודד והתרגש עד דמעות, וכל בני 

קרים על שמחת בית השואבה משפחתו הודו למב
בשעת חצות ליל המאולתרת לכבוד החולה האומלל... 

התפזרו המבקרים, וגם מיודענו יורד במדרגות הבנין לכיוון 
ביתו. לפתע, מול עיניו, הוא מבחין באשה המחליקה על 
שלולית שמן שנשפכה על המדרכה, מועדת ונופלת לכביש, 

להיאחז במוט  נסיונותותוך כדי 'גלגול ראש' של ממש, 
ברזל, עד שהיא צונחת על האספלט גונחת מכאבים... הוא 

  מתקרב למקום, כשאצבעותיו כבר מחייגות למוקד מד"א. 

'מי יודע מה חומרת ', הוא מהרהר, ''היא נפצעה ללא ספק''
הוא מהרהר,  'הפציעה... זה לא פשוט לאשה ליפול ככה...'

אשה וא מזהה מתוך החשיכה כי הה -וכשהוא מגיע אליה 
שנפלה, האשה שמעדה מול עיניו, האשה שהשתטחה על 

  שתו! א - - -הכביש גונחת מכאבים, אינה אלא 

בונו של עולם! כל המחשבות הנוגות על גורל האשה יאוי, ר
שנפלה, התחלפו בפחד אמיתי, בבעתה של ממש. הדאגה 

רק  -לגורלה, הפכה לאימה. יללות האמבולנס המתקרב 
.. האשה פונתה לבדיקות הגבירו את המתח לשיאים.

מקיפות, וכמה שעות מאוחר יותר כבר שוחררה לביתה. 
הכל תקין,  -צילומים נערכו, רופאים סקרו, כל עצם נבדקה 

שלם, בריא! כמה מכות יבשות וסריטות קלות מהן 
  התאוששה כעבור ימים בודדים, וזהו! 

ביום המחרת, סיפרה האשה: 'עברתי ליד הבנין, ושמעתי 
השמחה והריקודים מלמעלה. לא כל כך הבנתי את קולות 

מה פשר הריקודים והשמחה בבית רגיל ושגרתי, אך אחרי 
יקודים הללו, שמחתו של הבנתי כי הר -שנפלתי וניצלתי 

היא שעמדה  -החולה שגם בעלי היה שותף פעיל בה 
להצלה, היא ששמרה עליי בעת הנפילה הקשה והותירה 

  אותי בריאה ושלימה ללא פגע!' 



  
כשיהודי משתתף בצער זולתו, מבקר את חברו החולה, 

זוכים  הוא ומשפחתו -מחזק ונושא בעול סבלו של רעהו 
להינצל מסאת הייסורים, מוותרים להם משמים על העונג 

ביקור חולים הוא 'תעודת פק להיות חולים בעצמם. המפוק
  .חלות, להצלה מן הייסוריםביטוח' אמיתית למניעת מ

הבה ניקח את המסר הזה אל ליבנו, נאמץ אותו בחום: 
 ביקור חולים אולי לוקח זמן, לפעמים יכול לגרום למבוכה,

איננו יודעים מה המילים הנכונות או שאין לנו את הפנאי. 
ועדיין, כדאי להתאמץ ולהתחזק לקיים את המצוה הזו, כדאי 
כל כך לבקר את החולה ולעודד את רוחו, למען החולה וגם 
כי המבקר את החולה מציל את עצמו ומובטח לניסים של 

   רחום שבשמים!האב הממש מידי 

  ]רב אשר קובלסקיה -ת שבת מלכתא' 'לקראמתוך [

ח ָנא ְמַעט ַמִים   )יח, ד(וגו'  ֻיּקַ

 ,בשכר שלשה זכו לשלשה :תנא דבי רבי ישמעאל
 'והוא עמד עליהם'בשכר  ,זכו למן 'חמאה וחלב'בשכר 

רה זכו לבא 'יקח נא מעט מים'בשכר  ,זכו לעמוד הענן
  )ב"מ פו:( של מרים

 'חסד'לה יהמ י עושה חסד, הקב"ה לא נשאר חייב.כשיהוד
על  בורא עולם חסש. דהיינו חס ד' - מורכבת משתי מלים

זוכה לישועות מעבר והוא  אותו אדם העושה חסד עם זולתו
 זצוק"ל ליעגולדמן מזוושלמה  רה"ק רביהלגדר הטבע. 

למען זולתו,  אדם עושהסיעה שכל פסיעה ופב"היה אומר: 
  . "חוסך הוא בכך אלף פסיעות עבור עצמו!

נים רבות לאחר נישואיהם היו בני הזוג, מהמשפחות ש
דרשו  םה. ת שבארצות הברית, חשוכי בנים ל"עהחשובו

אולם  ,ברופאים שונים, הגיעו לפרופסורים בעלי שם עולמי
כל אלו לא הועילו להם. בצר להם הם פנו לרבנים, התפללו 
ושפכו את ליבם אצל שוכני עפר בנוסף לקיום של סגולות 

ם וה ,ראה, כי שערי שמים נעולים בפניהםאולם נ רבות,
פתע פתאום לאחר לעד ש. בניםנותרו עשרות שנים חשוכי 

עשרות שנות עקרות, הגיעה ישועתם הגדולה, ונולד להם 
  ילד אחד בלבד, עלם  חמודות מוצלח מאוד בכל ענייניו. 

לכך. ואכן לאחר  וכיצד זכ ביקש להבין בעלה מקרוביאחד 
הבעל הסכים  ,לאחר שניםו ,שנותיחוזרות ונ הפצרות רבות

וכך היה סיפור המעשה: כידוע, הוצאות  ,לגלות את אוזנו
הלימודים הפרטיים בארצות הברית מגיעות לסכומים 
גדולים ולעיתים מתקשים ההורים לעמוד בסכומים אלו. 

שפרנסתו הייתה בדוחק,  ,יהודי אחד המתגורר באמריקה
בתו בת ל עבור תשלום שכר לימוד כסף מספיק א היה לול
הנהלת הסמינר עשרה שלמדה בסמינר המקומי. -חמשה

שלחה בתחילה עם הבת את ההודעה, שעליהם להסדיר 
ומאחר  ,את התשלום. לאחר מכן ניסו ליצור קשר טלפוני

  ועניין התשלום לא הסתדר, נאלצו לשלוח מכתבי אזהרה.  

כלי הקשה, לא יכול היה לשלם, ולפיכך הלה בשל מצבו הכל
בחר להתעלם מהבקשות החוזרות ונשנות של הסמינר. 
בסיכומו של עניין כשלא נענו, נאלצו הללו להוציא את הבת 

  בבושת פנים מן הסמינר. 

 לאחרו .צערה של הבתבושתה וקשה לתאר את גודל 
ש בשדה קוצים בקרב בנות הסמינר הסיפור התפרסם כאש
וריה לה, אף האנשי הקהישאר בקרב כן ומשפחותיהם, ו

  .  ובושותסבלו ביזיונות 

מאוד לליבו. אולם,  נגעו שהעבעל המ הגיע לאוזניזה  סיפור
בלשון  ,מזהיר כ"כ י גם לא היהלמגינת ליבו מצבו הכלכל

הוא התייעץ עם אשתו, והם הגיעו למסקנה, המעטה. 
שכדאי לגשת למוסד בו הנערה למדה ולנסות להגיע להסכם 

וממחשבה למעשה, הוא ניגש בדבר התשלום עם ההנהלה. 
שיישאר  אל מנהל הסמינר, ובתחילת דבריו התנה עמו,

 ההסכםמ עיהם, ושום אדם שבעולם לא יידהדבר בסוד בינ
הם ישבו במשרדי הסמינר, וחישבו את עלות שכר . הזה

 .תה נערה בכל שנות לימודיה בסמינרהלימוד של או
  ! שבעת אלפים דולרשל החישוב הגיע לסכום 

מספר הסיפור והוא ביקש שיפרסו  ידיסכום זה לא היה ב
הוא שאל אותו, מהו הסכום החודשי ש את החוב. המנהל

הלה השיב לאחר מחשבות רבות, כי יכול יכול לעמוד בו. 
חודש. ובחישוב  לבכ דולר 100סך  להפריש ממשכורתו

חוב  בכדי לשלם יםחודש 70הוראת קבע של במהיר מדובר 
! מדובר בכמעט שש שנים רצופות בהם ישלם עבור זה

  על כך.  מוהחתי ל הסמינרמנההדברים סוכמו ו ..הנערה.

מאחר שהבעיה המרכזית סולקה, והתשלום עד סוף 
הלימודים סודר, התקשר המנהל למשפחה ואמר להם, כי 
הנהלת הסמינר התכנסה כדי לדון על כך והוחלט להשיב 

 הלהמנ וסיף"בנוסף", מאת הנערה לסמינר ללימודים. 
שנות כל עד סיום  , "הוחלט לפטור אתכם מכל תשלוםואומר

  !". בסמינר הלימודים

של אותה משפחה אי אפשר לתאר את השמחה העצומה 
כמובן, המנהל כפי שהתחייב בפני ולשמע הבשורה הטובה.  

בעל המעשה, לא גילה לאיש, מה גרם לשינוי ההחלטה של 
הנהלת הסמינר וכיצד התחולל הנס בו ההנהלה הסכימה 

נאצל,  תיכף לאחר אותו מעשהוהנה,   ..לקבלה מחדש.
ומוצלח מדהים ילד  !ם לזוג, והם נושעו בבןבורא עולם שיל

 ,יועל פניו ומוצא חן בעיני כל רוא חוט של חסד משוךש
  .16בחור בגיל  היה אותוכבר בעת הסיפור ו

   ]'פניני עין חמד'מתוך [

בירכתי עיירת הנופש  . אל מלוןקיץ תשס"דת היה זה בראשי
עם בני  א. ןרית דאבוס שבשווייץ הגיע ר' אהרהציו

משפחתו, על מנת לנפוש בו שבוע ימים. במהלך ימי הנופש 
ם השבת, יום שכולו עונג ומנוחה, ובצאת השבת, חל גם יו

לאחר סעודת מלווה מלכה, יצאו בני המשפחה לטיול בנופים 



  
הלילה,  ר בשעת חצותהקסומים. כששבו למלון היה זה כב

גילו שבגינת הלובי שבקדמת המלון יושבים  תםהפתעלו
בחוסר מעש זוג הורים ובתם שנפשו במלון בימים 

ומזוודותיהם וצרורותיהם לצידם. ר' אהרן ניגש האחרונים, 
מיד אל האב, מבקש להבין מדוע המשפחה על חבילותיה 
'זרוקה' בחצר המלון, ללא קורת גג לראשם... עד מהרה 

שחר, ואילו  התמונה: הטיסה לישראל יוצאת עם התבררה
ואם לא  בלילה, 12 המלון מחייב פינוי חדרים עד השעה

. לפיכך, החליטו נוסף יוםשלם עבור עומדים במועד זה יש ל
לפנות את חדרם לפני חצות הלילה, כשאת בני המשפחה 
יעשו  -וקר ב וחצי לפנות השעה שלושעד  –המשך הלילה 

על אתר הודיע ר' אהרן, תחת כיפת השמים!  ןבגינת המלו
כי משפחתו יכולה להצטמצם לשני חדרים, כדי להקצות 

קורת גג למשך השעות שנותרו  - למשפחה הזו חדר אחד 
עד הטיסה. אך אבי המשפחה סירב בנימוס להזמנה, והם 

  יצת יד ואיחולי נסיעה טובה. נפרדו זה מזה בלח

הרן, ומחשבותיו לפנות בוקר התעורר ר' א 3:00בשעה 
הממתינה תחת כיפת השמים. 'בוודאי  נשאוהו אל המשפחה

הם נרדמו קלות ועתה עליהם להתעורר, איך יצליחו לשאת 
את כל חבילותיהם ומזוודותיהם באמצע נמנום לילי? איך 

הרהר ר' אהרן, מ –יסתדרו בהעברת המזוודות לרכב?' 
וכבר הוא מתלבש ונועל נעליים, מבקש לרדת אליהם 
ולסייע. בני ביתו תמהו לנוכח כוונתו, לקום באמצע הלילה 
ולרדת לסייע למשפחה שעוד רגע עוזבת את המלון, אך ר' 

לסחוב את 'זה לא רק לסייע להם 'אהרן נותר נחוש: 
המזוודות, זה גם לתת להם חפיסת שוקולד לטיסה, וגם 

להם זו מצוה הלכתית חשובה. ובכלל, לתת ש –ללוות אותם 
   .'קלה היא בעיניכם?!'תחושה טובה טרם צאתם לדרך, ה

חושך, אפילה למלוא האופק. אף פרה שוויצרית אינה גועה 
משפחה מישראל הבמרחקים, עיצומו של הלילה. בני 

את עצמותיהם מכורסאות גינת המלון, נרעדים  מחלצים
מצינת הטל שירד עליהם לאורך השעות האחרונות. הם 
 מחפשים את המזוודות והחבילות שסביבם, בולשים לראות

  מתחילים לנוע לכיוון הרכב...  משהו, ובלאותאם לא שכחו 

'באתי לומר 'ולפתע, כאלומת אור באפילה, מתייצב ר' אהרן. 
'תנו לי לסחוב, ' ב.רח בחיוך הוא אומר – 'עה טובה!'לכם נסי

תנו לי. אתם עייפים, ולפניכם עוד דרך לשדה התעופה ואחר 
כבר הוא מגלגל הוא אומר, ו - 'כך טיסה. תנו לי לסחוב!'

לפניו עגלה טעונה מזוודות בדרכו לרכב שבחניה, ולא נחה 
מזוודות ברכב, וגם העניק דעתו עד שהעמיס וסידר את ה

מתוק 'למשפחה חפיסת שוקולד שוויצרי, שיהיה להם 
 . אביהוא מכריז בחיוך רחב – ''נסיעה טובה!''... 'בפה

מנפנף בשלום ו ,המשפחה לא מוצא מילים להודות לו
  ידידותי במבוכת מה. 

חולפת שנה, וביום מן הימים נוחתת בתיבת הדואר של ר' 
אהרן הזמנה לחתונת הבת של אותה משפחה. ר' אהרן 

וכר לו, ועד מהרה הוא נזכר פותח את ההזמנה, השם מ

 –. הוא מבחין שהחתונה תתקיים בירושלים ההוא סיפורב
יפה  בעוד הוא תושב בני ברק, ועל אתר הוא מציין בלבו כי

ב אותו שנשלחה לו הזמנה, אם כי הקשר ביניהם אינו מחיי
'ר' 'עוברים יומיים, והנה שיחת טלפון. . לירושליםלנסוע 

שואל אבי  – 'אהרן היקר, קיבלת את ההזמנה שלנו?'
  המשפחה בידידות מופגנת. 

והרבה נחת. בוודאי אתה משער  'מזל טוב''בוודאי, קיבלתי, '
 – 'ים, אני ממעט לצאת מחוץ לעיר!'שקשה לי לבוא לירושל

  ה על עצם השיחה הטלפונית... מתנצל ר' אהרן, תמ

ורא לעברו המחותן, ק – 'לא ולא, ר' אהרן, אתה חייב!'''
'אתה פשוט חייב! אתה המחותן הראשי, כל החתונה הזו '

קורא המחותן  – 'היא רק בזכותך! אני חייב שתבוא!'
  בהתלהבות נרגשת... 

שואל ר'  – 'זכותי? מה כבר עשיתי?!''מה קרה? החתונה ב'
   .''מה הקשר אליי?''אהרן כשגבותיו מתעגלות בתדהמה, 

 – ''זה הכל בזכותך, החתונה הזו, הבת הזו, הכל בזכותך!''
'הלא 'רץ המחותן בבכי, ומגלה את הרקע לחופשה ההיא: ופ

לשאת בעלויות  אמצעיםרבי אהרן יקירי, שאינני בעל תדע 
באופי שלי. אבל קרה מה של חופשה כזאת, זה גם לא 

 ינונוהאהובה סטתה מדרך החינוך שהקשקרה, בתי היקרה 
לה, מצאה את החברות הלא נכונות, ועוד רגע היתה 

   .''מאבדת את עולמה הרוחני בשתי ידיה...

ר' אהרן נפעם. עדיין לא הבין מה הקשר אליו, אך מבועי 
הרגש של המחותן לא הותירו לו פנאי להשחיל שאלה. 

בעצת יועצים שונים, הוחלט שניסע יחדיו, 'המשיך: 'המחותן 
ההורים והבת, לחופשה בשווייץ. אולי אם נשהה יחד, רחוק 
מהסביבה המוכרת, נמצא מסילות לליבה, נצליח לשוב 
ולחבר אותה אלינו ואל כור מחצבתה. אבל למרבה הצער, 
לכל אורך שבוע החופשה היא נותרה אטומה, לא אבתה 

   ."תח ולו כדי סדק קל...לשמוע, ליבה לא נפ

ת הגע', המחותן עצר לרגע כדי להסדיר את יבבותיו, '"ואז"
 - . בתי ראתה אותך, בשיא האפלהבעיצומו של לילה .אתה

ו כדי לסייע לאחיו הזקוק יהודי לא צעיר, שקם ממיטת
תמסר מכדי להעניק תחושה טובה, הכל  שהועלעזרה, 

וזה מה שפתח לה את  –ען זולתו באופן כה יוצא דופן למ
זה  –לחתן בן תורה יא עומדת להינשא עכשיו הלב! ואם ה

דבר לא הועיל. רק  –רק בזכותך. עד הרגע שראינו אותך 
שעושה  המפגש עם החסד הטהור שלך, המראה של יהודי

ה מה ז –תועלת, כבוד או תמורה כספית כוונת  לאל חסד
  ."טהרתה!השיב אותה לאמונתה ווה, במיס את לשה

אוכל  'לא'חתם המחותן את השיחה,  – 'רבי אהרן יקירי!'"
הרי כל החתונה היא הודות  לשמוח בחתונה בלעדיך,

כמעט התחנן  – ', שוש עמי משוש!'םמעשיך הנאצליל
ר' אהרן משנה את תוכניותיו וקובע מיד כי ו. המחותן

  ]'פניני פרשת השבוע'מתוך [  ישתתף בחתונה לכל אורכה...

   parperet100@gmail.comלקבלת העלון במייל ניתן לשלוח בקשה ל:
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 גידפורי הממס
 

1

 מהעבר הלא רחוק) היסטורי מפעים    (סיפור   " ההפיכה   תוך מ "  
 " פורצת גבולות חה  שמ " '  ד רק  פ 

ו  שעמל חשף סוד קשה ו"ל ומגלים לשמוע כי בנם יקירם נבר במגירות סודיות ו ח תקציר: הורי שלמה זלמן חוזרים מ 
. הם מניחים  ת י ל ית והמנט נ ח הרו   חותו פת הת כדי שלא לפגוע ב   ו להסתירו, לאחר התייעצות ביניהם הוחלט שאסור לנזוף ב 

כשחיים שלום מתקרב  "ו  צ ר ת חוזרים אנו לשנת  זו  במחברת    . שכתבו הם מתוך מחברת  את סיפור חיי   רגתיות בהד   לו לקרוא 
צורת הלימוד המיוחדת  ו ם  ו חיים של נו  לב רב שלמה זלמן ז"ל  א  והסיפור נוגע למערכת היחסים המיוחדת בין האב למצוות  

,  מן ז י אבא ובן משפחת הו   , יש עוד זוג מתחרה להם   . מתעתד לגדולות עצומה והבן    התמדה מוד ב ל ל שאינם פוסקים מ   שלהם 
בנו  רב שלמה זלמן מסתייג מאד משיטת הלימוד של רב משה יוסף ומרחיק את    , אך מערכת היחסים שלהם קצת מעורבת 

       מגישה זו. 

 רצ"ו. ת   אלול חודש    י'   משינוב א 
אם אצל כל  חיים שלום, היה יום הבר מצוה של הבן יקיר  לשטיין ינק פחת פ מש אצל אין ספק כי היום המאושר ביותר 

כמה  וכי    . אצל משפחת פינקלשטיין על אחת כמה וכמה   , ינו מאורע מיוחד במ הוא  שמחת בר מצוה של בן ראשון    , חה פ מש 
עד שדמה    , אה יפה תואר ויפה מר   , גם תוארו החיצוני היה מושלם   ? מאד פיקח  ו עילוי נדיר    , ש בשוק שר לפגו אפ   " ום חיים של " 
   . בעל תכונות תרומיות במיוחד   נסיך אמיתי ל 

ד  שמיוע   ) (בשמחות   " אויפ שימכעס " גדול  ה   ולם בא   יש לערוך הזו  השמחה    את ,  בנחרצות טה  י ל הח   שרת חה המאו פ ש מ ה אם  
שים באולם  היו עו ותנאים  ת  שבע ברכו בריתות    , בר מצוה מחות ה , את ש יבה ב עיירות שס ר וה י י הע נישואין של בנ ה לשמחות  

   . לא היו ברי יכולת לנהל שמחה בסדר גודל כזה   שינוב אמ העיר  גם רוב בני    , הוא   ת דבר יפה כן הצניעו ש ,  קטן שהיה    ז לוי הק 
  די   רהיטים עמדה חנות    ים ולרשותה גדול רים  בת גבי בשל היותה    , לא נאה הדבר תר פינקלשטיין  אס מרת    , לאם החתן   ם ול א 

היא לא  .  תאים יותר לאולם חתונות מ ש ומכובד    ם גדול באול   ונה הראש   תם שמח את    לערוך   את היכולת לה  ה  ת היי   , מכובדת 
נטלה    האם   , ת כיסה ו מחה לפי יכול עושה שעורכת את הש   וכי איזו עבירה היא   . משהו שלילי ופן  ד   ת יוצא ה תה  ט ראתה בהחל 

 ?  ר זאת ממישהו אח 
  : במלוא הטקט ה  קיק רמיזה ד ב   הערה על כך  קיבלה  שליט"א  אדמו"ר  ה כ"ק  אשת  רבנית הצדקנית  זאת ל   אה לספר כשב   ך א 
   . " ים הרב י נ ו גיש את ע ומאורע זה יד   יכולת כולם מיעוטי  כ בם  רו ש   לנקר את עיני הבריות   מן הנכון אין  " 

 היכולת לקלוט. משחקות אין את  ות  אבל כשהנגיע   , חלילה אטומה לא ש ,  אסתר לא נרמזה כלל בעלת השמחה  ש א  אל 
  גורסת זאת, וב בפרט)  (ושל אמשינ שאין דרך החסידות    , ויה צורה גל בר ב עברה לד   , כשראתה הרבנית ששפת רמזים לא תועיל 

ודם לכן  ק   חצי שנה אף הם ערכו  ו   כדוגמתה   ם צעי אמ   א בעלת שאף הי שיחי'  מן  ז י הו את משפחת  מוצקה  כראיה    היא הביאה 
הבר  שמחת  עשו את    לכך   נקר את עיני הבריות יין ל ענ   הם לא ראו   , לם הקלויז או ב   נ"י   ם זלמן פרי א   בכור ה את שמחת בנם  

   . כה ה הנמו דרג מה   בושה שנהגו כפשוטי עמך   ות רגש   בלי לחוש   , נסת כמו כולם ה של בנם הגדול באולם בית הכ ו ו מצ 
ת דמיינה  משנה, שעות רבו תר  כוננה נפשית לשמחה הזאת יו הנרגשת שהת   לאוזני האשה לא חדרו    רת ו ק י מילות הב אלא ש 

בני    ם אש בר ו   סמוכות ה ות  ר יי ע ה רות מוזמנים מ עש   בי העיר ועוד ש ו ת   שכל ואת הכבוד הגדול שיהיה לה בעת    את המסיבה 
לא  ראשונה  ל   וכך   ?! תם ואת עצמה ש או תביי יך  , א הגדולה   חבל בשמחה   כדי ליטול   וורשה יר  מהע חד  ו במי משפחתה שבאים  

א  ית של ריכת שמחה גרנדיוז על ע   רת ו ק בלה הערת בי עלה הצדיק כי קי אף לא סיפרה לב יא  , ה החשובה   צייתה לדברי הרבנית 
 היהודית.   ח רו ל   ימה מתא 

ם  הסכי   , קרה הי אשת נעוריו    ה של טותי החל בעל נאמן שמסכים כמעט בכל דבר עם    ש ובראשונה א ר שהיה ב   ר' שלמה זלמן 
מסתפק  היה  לה, הוא אישית  הגדו   ונה כל התכ ף ל לא היה שות   למרות שהוא עצמו   , פעף בלי להניד ע   ראוותנית חלטה ה לה 
כה לפני יותר  ו עצמו נער כפי ששמחת  , ורה הצנועה ביותר בצ  ודו פילתו ולימ בה קבע את מקום ת שמחה בבית המדרש ב 

   . משלושים שנה 
  מחזה אברהם" "  שטיבל הביא ל  , ות ני י ע ק קדו מופלג בד לא פחות בל לג א תלמיד חכם מופ שהיה ז"ל לייב  הרן אביו רבי א 

  , קטנות מציות    עם   לים נאכ מעושנת ש לקרדה  י נתחי  נ ש ועוד  שלם  ים ועוד דג סלומון  מלוח   ים דג שני    ) יו ר ו ליש (מקום מג קא ב 
הייתה עד לב    ... והשמחה   . ברונפמן הכהן  ר' אייזיק    נפשו   מידיד   , ר מוזל וב שהשיג במחי בוק יין שרף ט בק הלוקסוס הרציני היה  

כובד    לאחר מיכן   , השטיבל ושרו שירי שמחה וערגה לבורא   שבי יו מ ומחצה    נים ישבו שני מניי חצה  מ משך שעתיים ו   , ם השמי 
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חריפות  מלאה ב   , הוא נשא דרשה אותה סיים יחד עם אביו   , שלם על מסכת שבת   " הדרן " לתת    , וות חתן המצ שלמה זלמן  
  , לאחר לא מראה סימני ליאות כשהקהל כולו מרותק ו   , טוע לי לק ב   מחצה ו   עלה משעה דרשה שנמשכה למ   , יאות עצומה ק ב ו 

ספק  א היה  ל   . משך דקות ארוכות   ות כוח ומרקד עד כלות ה מפזז    כשהוא   על גבי כתפיו ו  לייב את בנו יקיר   הרן רב א א  נש מיכן  
עד לרגע   תן של הח  ו הרך ה בעומק לב נחרט תה לפיכך השפע  , וחנית ר כולה  , וה שהשמחה הייתה שמחה של מצ  , לאיש 

 . האחרון בחייו 
נוטה לשמחה מכוננת שלא תשכח מלב אחד מתושבי  הנגידה  ו  אשת   ן כי לב גע שהבי חוד, בר אבל מחשבות לחוד ומציאות ל 

 ה כאילו הוא צד בעניין. עול שיתף פ   , העיר 
  ות (עגל   טעס רע קא ו קעס  ש דראז יתר העם ב   , צב ות  עגל ו בכרכרות  והיחסנים  הגבירים  אורחים  מאות    , באותו יום נהרו לעיר 

כמו    , מגודלם ועד קטנם   פחה משני הצדדים ש מ ה ני  ב   חלק,   חה נטלו בשמ   ) ם יי ענ ה לבני    בעיקר   שמתאימות ת  ו פולני נוסעים  
  ים ג ה ו רגילה כפי שנ הזמנה משלוח לא  , רד ד מיוחדת, כל אחד בנפ שהוזמנו בצורה מא  דים כן מכרים רבים חברים וידי 

זמנות  לחו ה נש   ו ז חה  ך בשמ א   בחיי היום יום)   ם ש ג ו לפ א ניתן  אלו של ת רק ל ם ימים כמעט ולא שלחו הזמנו באות ( בשמחות  
ערב  " שתכליתו הייתה    דיר הא   בצע פו למ על ידי האמא ואחיותיה שהצטר   שנכתבה אישית    נה צורפה בקשה כל הזמ ל כולם ו ל 

 זכר רבות בשנים.  י שעוד י   " מרשים ביותר 
על ידי שתלה הזמנה גדולה בבית  לחתונת בנו  חבריו    החליט להזמין את   תש"י שנת  ב ל ש ז" מכובד  יהודי ירושלמי  (מעשה ב 

מזו  יהודים נר ב ה . רו סבור היה שבכך יצא ידי חובתו  , לידידים הקרובים ביותר ששלח בודדות  הזמנות  מלבד ו, הכנסת של 
לא    עם הזמנה כל כך   , א לחתונה החליט שלא יבו   , ו מ ש "ל  ז ין  י נדוו זישא בר   י חכם מחוכם ורב מסוים  ובאו לשמחה, אבל יהודי  

ענה    ? שמחתו מפני מה הדיר רגליו מ   , ה לתו הקש שא ל ה.  ח אי השתתפותו בשמ ותן שהיה פגוע מ פגש במח למחרת    . מחייבת 
במודעת ההזמנה שתלתה    ? רגע איפה הזמנת אותי   : והלא לא היית?! אמר לו תן  חו מ של ה יהתו  הייתי בשמחה שלך. לתמ ר"ז  

מתוך שמחה  שם  י  בבית הכנסת ורקדת   דעה ו עמדתי ליד המ   , ה גיע עת השמח שכשה   , ובכן רוצה אני לומר לך   , כנסת ה   בבית 
   ת) י אמית 

האורחים אכן הופתעו  , ותם זוכה לרא  ם שלא כל עין ה במיני מטעמי שמחה גדוש  בו י ולים הנ יה וביש של אפ  ות רבות שע 
  ה ח לא הייתה אשה שהשתתפה בשמ   . אל בעלי השמחה   גיע במהירות והמשוב לכך ה   .. נדיר במיוחד   מהמגוון הגדול שהיה 

גריש    , כליזמרים על ידי שני  לוותה  פוארת ש שמחה המ ה תפעלות מהעריכה המופלאה ומ להביע את הה חד  שלא באה במיו 
גן  כשעמו נ   , לפאר את המאורע ו  וב בט הואיל    , של מודזיץ הלה)  מק ( לע  ע פ קא את ה   ה ו יו ל ש   ] ים נגנ מטובי ה [ כינור  ה נגן  יימסון  ח 
ע  ל ע אפ הק שם    ה כמובן היית ו   ) חתונות ומסיבות   גן נ ו ( מתושבי העיר    ר ע פ טא ל ש לייב   ) תם ימים שהיה כלי נדיר באו ( סקסופון  ה 
וואלסים וואלאכלעך   : קה קלאסי ה את מיטב  ה נ שניג לייזר בליטשטיין חיים וליסט ס ה  " ילד הפלא " עם  וב ל אמשינ ש 
שנות  י הגברים באו בבי   תפים לחוש את המיוחדות של השמחה. גם המשת   וב הזה גרם לכל השיל   , ינוב אמש של  ים  ש ר א ומ 
 . בפני רב שלמה זלמן ובנו חיים שלום   הביע את התרגשותם ל 

  היא האמיתית  ה  שמח האם ה   , בקרבו נחמץ    ו לב   . למערב   מזרח   כרחוק   כל האווירה הרגיש רחוק מ   , צמו ע מן  זל   רב שלמה אך  
  ת ו ולה להכניס בן יקיר שכזה לנועם המצוות, מעתה הוא הופך להי הגד   זכות על עצם ה לא  האם    ? יצונית ורה הח על כל התפא 

אם    , בלעדיו אי אפשר לומר קדושה   , דה קדושה של ע לי  טגר נ אי   חלק   , ניין מ השלים  הצטרף ל בר חיובא בפני עצמו, יכול הוא ל 
   . ין למני יחסר  

  לא מהני"   אי מהני או   , ועביד יד  א תעב כל דאמר רחמנא ל " של    לת בסוגיא המפות לומר מערכה גדולה    הוא עוד מעט עומד  
זו   הלא   וש" וש וחיד דר " זצ"ל   א של הגרקע" טאלי  נ מ ו המונ מתוך ספרו   , רוצים תי ת ו ו י מערכת קוש ב  משולבת  ) תמורה מס' ב ( 

  יומא  , הקשות  ות מסכת בס"ד את ה סיים מ א הו  , וות בא בכל המצ היה בר חיו נ היקר ים שלום י ח ב"ה  , היא עיקר השמחה 
שיש כל כך הרבה    ה ת ע   אבל   . הוא לא דילג על סוגיא אחת ותהיה הקשה ביותר   , יותר ה ו שנ   ם שהשקיע בה   , שקלים ו פסחים  

עדניה  שהוכנו במ רים  ו פ טי ויתר הפ   " סופלה " לא ל   " ו נ ו וייחל נ י כ ח   לזה "   : ר פק ולומ צבע על הדו י יוכל להניח את הא מ   " מכסים " 
   יל בין העיקר וטפל. לדעת להבד   שוב , ח חדת מיו 

חתן הבר  די  י ב   לה כמעט כו   , הדרשה שהייתה ערוכה ביד אמן   . השמחה מסמר    ו זה כי    ראו באמת   , רשה כשהגיע שעת הד   ברם 
בלי    , ביותר ה  ברור בצורה ה   , ביר מושגים מסובכים ביותר ע להס וד שי   , יר ע הראתה טפח מגאונותו הרבה של הבחור הצ   , מצוה 

 מיט פרט אחד.  ש ה ל 
יתכו על טיב  יותר מכל המחמאות שנ   י ההורים היה נעים לאוזנ   , רוכות א   דקות משך  רחקים  מ ל שמע  מחיאות הכפיים שנ   רעם 

באה לברך    , הנשים בעזרת    ם ונשים ת הגברי זר שורה ענקית של גברים בע   . ל יום רואים בכ   א את ל ז כ ש   , ירוח המאכלים והא 
מלבד חתן    כן ירבו,   , ובנות   ארבעה בנים ב"ה יש להם    . הם י א צ בות שמחה מכל צא נים ר וות עוד ש שיזכו לר   , את הורי החתן 
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קת  התינו ו   , שיחי'   ן בנימי ו יענקל  ברכה    , עם   ו ח נחת רוח כה עצומה, כן ישמ להורים  מסב  הי"ו  וכפי שחיים שלום    . הבר מצוה 
 . חתון ת ה   נטוע בגן עדן ש   שתיל מלבב הוא  רע כל אחד מהם  בלי עין ה ,  חי' ת ש מי  ו ל ב   ם י דשי בת החו המתוקה  

   שבועיים אחרי השמחה.   , אלול   א כ"  
פחדים  פתע  חש ל   רב שלמה זלמן ו של  אך לב   , כזו צריכה להרנין את הלב למשך שנים רבות ש שמחה    , ויפה   הכל טוב לכאורה  

זצ"ל  יב  הרן לי ביו רב א את א אה הוא  ו בחלומו ר   , ד לה אח יים בלי פעמ   חלום שחלם   , בליל אמש   חלום רע שחלם נוראים בשל  
פר פעמים החלומות לא היו משמעותיים כמו  ותו מס , מאז ראה א פר כבר שבע שנים הוא מישיני ע ,  מאד ניו מאוימות  פ ש כ 

אביו    למה   אינו מבין   זלמן   שלמה   ב , הוא מסתכל עליו בפנים זועפות, ור שי ח ו החלום היה ממש מ   פעם ה , אך  כל החלומות 
אבל אביו שותק שתיקה בעלת   , ר ורצוץ מקבלת הפנים של אביו ו ב הוא הרגיש בחלום כי הוא ש  ה מבט. ביט בו בכז מ 

עד שפסק אם יוכל    , והקטרוג כה גדול לו כי יש עליו קטרוג גדול בשמים   משמעות רבה, רק לאחר הפצרות רבות ניאות לומר 
ור מחלומו  והלוואי שיוכל להמתיק זאת. שלמן זלמן נע  , ת מהפה א זא צי ו ה שחלילה וחס אסור ל להמתיקו גזר דין קשה 

הוא קם מהמיטה והלך  את בני ביתו  עקה לא העירה הז ה חנוקה נשמעה מפיו למזלו הטוב זעק פחדים נוראים המטורף ב 
ישב  התי   . הוא איזו שעה   כול היה לישון ע הוא כבר לא שב למיטתו על אף שי לומר את כל ספר תהילים רק לאחר מיכן נרג 

שלום לא הצליח להבין מה קרה לאביו    . הלימוד עם בנו באותו יום צלע מאד, חיים שו היה מוסח לחלוטין וד גמ' אך רא ללמ 
וב  לשתוק, חינוכו הט   שתמיד היה שוקק חיים עם ברען עצום לתורה, ואילו עתה הוא בקושי נושא את עצמו, אבל העדיף 

 בוכה. א למ לא מתאימות שיכולות להבי   אלות מנע ממנו ש 
בקרוב  זירה שנחתכה בלא ערעור ו וברים יומיים ורב שלמה זלמן חולם שוב חלום מבעית, הפעם כבר שמע את דבר הג ע 

רה ורק תשובה  שהגזירה נגז רה אבל אביו אמר לו י ז מתיק את הג הוא ניסה לה  , ני עפר יש להצטרף לכלל  עומד הוא ממש 
הפעם קם   , זעקה חנוקה העירה אותו מהחלום המר  , תו מאד או  ת הבעי  ום החל  . רה את הגזי  מיוחדת במינה תוכל לקרוע 

לגמרי  פיו יבש  ו   מבוהל לחלוטין   הקים רעש כדי שלא להפחיד את רעייתו די לו בכך שהוא שתדל לא ל חנוק מדמעות הוא הת 
   . שבוע ימים כאילו לא שתה  

רש הוא נכנס  המד   פתח בית יה מ שעוד היה חשוך לחלוטין בשל השעה המקודמת אבל לרב שלמה זלמן ה ויז  קל ל רץ  הוא  
  ם הפעם החליט לא די בזה הוא יתענה תענית חלו ילים תה פעמיים את כל ספר עמד לומר דליק נר גדול ונ לחדר צדדי ה 

ידוי  ו חזהו ואומר את כל נוסח הו תוך שהוא מכה על ל ש"י טבילות במקוה יפה להמתיק חלומות רעים הוא טב שכוחה 
כדי שלא יעזו לשאול אותו שאלות  מרוחק שלא דרכה רגלו ת כנסת לום בבי ת ח ב מלבד הצום שערך עשה הט  . רוך הא 

     לאכול.   חש בטוב ואינו יכול שאינו    אמתלות הוא התחמק עם כל מיני  הסתיר את הצומות מאשתו וילדיו  חטטניות. הוא  
את   להרגיע  ניסה כדי שלא להבהילה הוא גם  הוא לא סיפר דבר לאשתו  , ה וכמה ימים למרות שהסיפור מתמשך כבר כמ 

לאחר  כך ת  הייתה לו ש העמוקה צות החמי  ת תחוש בשל את החלומות לתלות ה במה וא ידברון" הי מות שו שהחלו עצמו 
ים ונאבקו להביא  חבריו שרובם ככולם היו עניים מרוד הוא פחד מאד מההפרזה שנעשתה שניקרה מאד את עיני    הבר מצוה 

חמיצות זו גרמה   . עוגות מכל הסוגים ובגבהים שונים  של  רמים ילוג ק פרוסת לחם לטפם, ואילו בבר מצוה היו עשרות 
שנעשו  יות  נ הבזבז   הוצאות ה ת מנת חלקו בשל  העלולה להיו   ה הרע   העין מ ופחד עצום    צרב בלבו נ   (קמט) עמוק   " קנייטש " ש 

   . זור הא   י שוב י אח ורע בכל י   ן שלא היה לה   ה בבר מצו 
מי    , ה לו כל ספק בכך, רק שלא ידע להניח את האצבע לא הי   , ה בו שניתנ   " ה רע עין  " ד איום ונורא מ פח   שרר בתוך לבו  מאז  

שערי  " הספרים הקדושים  למד את  רבות  ות  ע משך ש ו א ערך וידויים  לא היה יום אחד של   . ה הרע   נו י ע את  תן בו  הוא זה שנ 
   וב ביותר ון עצ ג בני   " יסוד ושורש העבודה " ו   " תשובה 

  , ים ל הי ם כל יום עד לערב וגמר בכל יום את ספר ת הוא צ   , שובה בודת הת בע   אים השנה היו מל כל הימים שנותרו עד לראש  
מונים   עשרות פכות הנפש ת ש בה התפילות של ראש השנה ויום כיפורים היו חוש בדבר. כל זה עשה בשקט בלי שאיש י 

וא  ה החג.    ימי ל יום של  ווה אותו בכ פחד איום לי בתחושת אומללות ו   שמחתנו חגג   ן א זמ ו שה חג הסוכות    ת א   . משנים עברו 
   . טין וגם זה הכאיב לו מאד וח בחג אבל השמחה הייתה חיצונית לחלו יסה לשמ נ 

אצלו    אך   , לדרך המלך   לב שבורי  אפילו  ולים להעלות  ושמחה שיכ ימי הוד    , חג הסוכות ו ו עליו הימים הנוראים  לאחר שעבר 
גבר    ם ליו מיום    , ה י הוא ז ע בכ נרג לא  שמא יומו מתקרב  העצום  פחדו  ,  מהלא נודע   חששותיו את  בו    העצימו   הם   , ך פ י רה הה ו ק 

החליט    , שיכול בעצמו להמית מנוס מן הפחד  כל כך ואין    כשראה שעוברים ימים רבים   , די מחנק ש את לבו עד כ וכב   ו פחד 
 . ית כתר הב   , אסתר   בפני אשתו את לבו    השיח ל   הוא חייב   , ל בתוכו ו את הכ   אגור ור לו ל שאס 
   . ו כלשונ   " מיותרת דולה וה ה הג ח השמ מ " שש  ו ח בעלה  כמה  מאד, היא לא ידעה עד    תעת ה מופ ית הי ה הנאמנה  י הרעי 

,  שמנהיגה בבר המצוה   בעניין הראוותנות המיותרת יט"א  תל   לה הרבנית הצדקנית שנתנה    ה יק הדק   הערה לפתע נזכרה גם ב 
רצתה  רק  היא    , חלילה וחס   ? וכי היא חיפשה כבוד וראוותנות ,  כל כך רע במה שעשתה מה  יחה להבין  היא לא הצל א ש ל א 



4 גידפורי הממס

  מעולם לא   , ה יס בכ יה  , תמיד הייתה הפרוטה מצו משפחתה בני  ה ועם  שגמל אית   ד חס רך על כל הטוב וה ורא יתב לב   ת להודו 
ר  כל העי   ? ה פ ה כספים לאש ק זר האם    ! ? כך ן להתעלם מ איך נית מחברותיה סבלו בשקט ואף בגלוי,  שרבות    המחסור   ידע טיב 

  ... רבים לצדקה ים  כספ חילקה  , היא  שמים מ ה  שפחת מ עם  ו   עמה   להודות יחד עמה על הטוב שגמלו   ו ובא   השמחה ה מ ת נהנ 
 . שיחיו עמו"ש   ים מהוריה היקר   לא אחת   ה ע שמ   , ומי שאינו חושש מעין הרע אינו ניזוק 

  רב לייזר עוזר   מיו היקר ח שלה ושל    שיחות העידוד ת  רו עש   אחר ל לא סרו גם    , ק הלב שנצרבו בעומ הנוראים  ברם הפחדים  
לא  ער קוועטש ג וני א ר' יעקל  , הגדול ) ומוציא עין הרע  שים ח ל (בעל  ר רעכע שפ ופ א " ל  אסתר , גם הפניה שעשתה שארפער 

  תכת) קערת העופרת המו ב (   " בליי גיסונג א  די אין  "   שניכרו מאד    גדולות   " ים י נ שלושה עי " י היו  ר לה כ פ וא סי אמנם ה   , הו הרגיעו 
יבל  שק )  וך בתו   ה מס ח בת  הצ   ללות שכו (   עמוקות הכוונות ה   כל   עם   " יושב בסתר עליון " את  מר  א ש   מים לושה פע חרי ש אבל א 

עד השורש,  ניים  העי   מוגרו   ) מסתורי   דד מ איזה  וד ל צמ   , ריף שונה בתכלית שהתע ומר  ה א ז ו ( זיע"א  רש"ש  עד ל איש מפי איש  
זאלל  "   שיקנאו על כל השונאים  טפו  פו  ט   , אדמות ימי חייהם על  מנת חלקם כל    ו יהי   ונחת   חדווה ועושר    מעתה רק אושר " 

  חש ש רב שלמה זלמן  ל הועיל  א  כל זה ל . אלא ש ) מחוריהן   ינקרו קנאים  שעיני הצרים וה (   " ריסן ע ג ס י אויגן וועלן ווערן או   זייערע 
   . ינו נותר בע (הקמט)  נייטש  ק כי ה 

  ים רצופ תעניות בה"ב  כת  י ער מ לא פסק    מן ל ז   רב שלמה   זה. סוג ה מה   אבל כאלו פחדים אינם   , נאמר "  אשרי איש מפחד תמיד " 
שיך  זאת המ עם  , פחדים ת עליה לא השרו ש כדי  , לה זאת לאשתו א לא גי הו  , ונתינת צדקה לכל מיני גופים בעילום שם 

  , כלפי חוץ כי אף הוא עצמו היה בוש לגלות זאת    , שרוי הוא בפחדים עצומים   לפי חוץ לא נראה עליו כי תמדתו הגדולה, כ בה 
   . ו יו נסתר ממנ היה פרט מחי א  דוש אף של בו הק לא גילה את אזנו של ר פיכך  ל 

חדים  פ למן לבדו עם ה שלמה ז רב  לו  כך התהלך  מרחקים,  היו צופות ל   בי הקדוש שעיניו גם מהר   זאת   ו משמים העלימ ברם  
ן מתקתק  ו כי השע לו ה דמ נ  , להיפך כלל, אלא  הו שעבר עליו והכל כשורה לא הרגיעו , כל יום בו יותר ויותר  רק העמיקו ש 

     מהו. לא יודע  ל שהוא עצמו  מו התג   כל יום שחולף מקרב את   , בחוזקה 
היה בעל עין חדה  הטוב    ו יד ד י   יזמן יוסף הו   חדיו מעיני כולם, אך מאדם אחד לא הצליח, רב משה יר את פ יח להסת הצל   ם מנ א 

אבל   , ר שלו, אמנם הוא לומד בהתמדה עצומה (משהו) לא חלק אצל החב  ס ע פ ע , בעינו החדה הצליח להבחין כי ביותר 
אמנם רק חדי עין ביותר מסוגלים היו לעמוד  כפעם,    ה) מ צ ץ (חוזק ועו , הוא לא מדבר עם אותו שטאל בויה מעט כ רגיה  האנ 

שה יוסף נמנה על אלו שיש להם עין חדה כשל נשר, והוא הצליח למצוא סדק מסוים  מ רב    מרנו כפי שא   ך על הבדל זה, א 
אך צריכים   עליו כבר זמן מה ועליו לדעת על מה ולמה? עיק , משהו מ של רב שלמה זלמן  בשמחת החיים ובהתלהבות 

 . שלא לקלקל   עדינה בצורה    זאת   לעשות 
 ?" ין וב עיר ש  רי ב   האם אני יכול להציע לך קושיא בתוס'   "רב שלמה זלמן מה נשמע אתכם, לאחרונה לא דיברנו בלימוד, 

 עניין. משיב רב שלמן זלמן ב   " כן בהחלט, הבה נשמע " 
עם, היא יותר  ל פ ות ש יחוח לה בנ ברק, היא לא טבו תשובה טובה אבל חסרה  שלמה זלמן עונה, ה   יוסף מקשה ורב   ה רב מש 
         מה וכמה ראיות לדברים. , אומנם היא עונה על הדברים, אבל לא כפי שהיה עונה עם כ קצרה 

 רות את רב שלמה זלמן להרחיב את הנושא. ה הוא לג ס מנ   " ? ת באמתחתך י ה מה שהעל זלמן רק ז רב שלמה  " 
הוא    משה יוסף לשמוע. גיל רב  ובות שר התש   " נשמעת תשובה מפתיעה לא מסוג אפשר לקצר ך במקום ש הארי צורך ל ן  אי " 

 ו סקרן חסר טקט.  לחטט כמ הרחב מזהירו מ   , שכלו לא יודע מה לעשות 
א  ל   , אבל רב שלמה זלמן הכל בצורה דקיקה   " הברען " חבורה בשיא  הוא לא חש את הארי ש   הוא מנסה לרמוז לו כי באחרונה 

   מעוניין לשותף בסודו הקשה.   ז, הוא לא רוצה להירמ 
אלא שהוא יודע    , משהו קשה עובר עליו   , ל שלשום הוא חש שרב שלמה זלמן אינו כתמו   , כבד עליו   שה יוסף רב מ לבו של  

  באמנות נפלאה להסתיר זאת מעיני הבריות, אבל לא ממנו הוא לא יכול להסתיר זאת, לבו אומר לו שמשהו מאד לא פשוט 
 תמונה? ר עליו. השאלה איך נכנסים ל עוב 

,  רם כסד   ן רואים אצלו תמידי מלבד רוח הקודש ש   " חכימא דיהודאי " , הרי הוא  ליט"א הקדוש ש רבי  אולי צריכים לדבר עם ה 
 ילה כדי לדבר על כך עם הרבי ולא מוצא, וכך נדחה הדבר מיום ליום. הוא מחפש ע   , אבדה עצה מנבונים   אבל 

נשים  הציל א  אחת  אדם חכם מחוכם שיודע לרדת לנבכי הלב ולא  , יש שיחה מלבב ביותר פסיד א ורב שלמה זלמן ה 
ת הלב  ו קצת להיחלץ מתעוק ב זר  ע נ תכן שהיה  י שוחח בפניו על פחדיו  אם היה נרמז ל   , אובדניות   יאוש ות  ש מתחו אומללים  

שתי    אן כ   , תו מדע נה  ח י או יס   ואמרו חז"ל ישיחנה לאחרים   " צרה בלב איש ישיחנה " הקשה שפוקדת אותו. הלא אמרו חז"ל  
בני ביתו הקרובים ביותר שקצרה ידם לעזור לו וודאי שלא הסיח  ש מלבד לאי  הוא לא שח אותה  , ההצעות לא נתקיימו 

               נה. מ דעתו מ 
"י נך חיים וינשטוק חנו w0533194197@gmail.com קבל מייל זה נא ליצור קשר במיילל
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  ....קיצור דרך לפניךך!!!  מנהרהה

טובים  יש לי ימים?? בשביל מה זה טוב?? ה ברא קשיים"למה הקב: בחור מתקשר אלי בכאב ושואל אותי
... אני מרוצה וטוב לי גם ...כולם מרוצים... איזה חיות והתלהבות... איזה גישמאק... שבהם אני עושה שטייגן

!!! כ טוב ויפה ומושלם"הכל כ... כי אני יושב ולומד בהתמדה ואני עושה את רצונו ממני ה מרוצה"וגם הקב
עושה אותי ... וח מזרחית שמשגעת אותיעם ר. ..מעצבנים ועייפים כאלו ימים ם סתםמגיעי ...ופתאום
ואז בימים האלו אני לא מצליח ... ואני מרגיש שכולם כועסים עלי... ופתאום לא הולך לי כלום ...מבולבל

בשביל : ואני עומד ושואל... ואני כל הזמן מחכה מתי יעברו הימים האלו... לא להתפלל טוב... ללמוד טוב
  ???בשביל מה זה טוב? לוה עושה את הימים הקשים הא"מה הקב

זה כבר סוגיה שלא מתאימה למאמר  למה כי... ה מביא קשיים"הקב למההבא נעזוב כעת ... בחור יקר
אתה מרויח כשאתה מתאמץ מה אתה יודע  !!!!מהבא נדבר  ...עזוב למה כעת אבל... מקוצר שכזה

  ... אתה יודע איזה רווחים יש לך מזה... ולומד ביום של קושי
 הפתרוןתנחש מה ו... יום במשרד התחבורה יש מגמה לעשות קיצורי דרך בכבישים כמה שאפשרכ :ובכן

 !!! יעילו טוב מנהרה זה הקיצור דרך הכי !!!!מנהרה?? בכביש לקיצור דרך ויעיל הכי הכי מוצלח התחבורתי
למרגלות ... השני ואילו כביש החוף נמצא בדיוק בצד ...מצד מזרחאני גר בחיפה למרגלות הר הכרמל  :לדוגמא

אוטובוס צריך לטפס עד פסגת פעם שאני רוצה לנסוע לבני ברק הכל : זאת אומרת ...מצד מערבהר הכרמל 
... דלקוהמון זמן  לוקחתו שמסתובבת ומתעגלת על צלע ההרזו נסיעה ארוכה  ...כ לרדת את הכל"ואח הכרמל

במקום ... ומאז זה גיוואלדיג... הר הכרמל מנהרה שחוצה את כל !!!!עשו מנהרה??? מה עשה משרד התחבורה
 אמנם  !!!!תוך ארבע דקות חצית את כל הר הכרמל !!!אתה נכנס למנהרה ונוסע דוך... לעלות ולטפס ולהסתובב

אבל בסופו ... ומשמימה המנהרה היא משמעממת וחשוכה סתם ככהו ...זה עולה כסף כי ...למנהרה הזו יש מחיר
ואנשים מוכנים לשלם עשר שקל בשביל להיכנס למנהרה החשוכה העיקר שנקצר  ...קיצור דרך של דבר יש פה

  : 'על אותו משקל בעבודת ה  ... את הדרך ונעקוף את כל הפקקים
 מנהרהו... פתאום כל השטייגן שלך נוחת לאיזה מנהרה!!! לפעמים יש לך ימים חשוכים של מנהרה

עושה ' למה ה?? ואתה שואל בשביל מה... וברפחות מח. ..אתה פחות לומדוסתם ככה ... חשוך זה
אל תשכח שעל המנהרה הזו  ??לך מושג איזה קיצור דרך אתה מרויח פה יש: יקר בחור ???מנהרות

דקה של  כל ...במנהרות הכרמל זה ממש מורגש.. .כן!!!! בצער ממאה שלא בצער אחד טוב: נאמר
כל !! יותר הרבה זה הרבה' בל בעבודת הא ...נסיעה בעיר זה חסכון של רבע שעה רותנסיעה במנה

איך ... דקה של לימוד התורה במנהרה של קושי זה שווה יותר ממאה דקות של שטייגן עם מצב רוח
אבל אם  ...זה לא נחמד ואנחנו לא מזמינים את זה: שיהיה ברור.. כן??? לא תקפוץ על קיצור דרך הזה

מנהרה  הוא זהתזכור שהיום ה ...ץ על המציאהאז תקפו... היום אם כבר קשה לך... זה כבר הגיע
 כשנגמר הקושי וחוזר... בחור שיודע ללמוד מתוך קושי.. 'בעבודת ה ארוכים שחוסכת לך המון פקקים

אלא הוא פשוט יוצא מהצד השני של המנהרה !!!! ומה שהיה היה אז זה לא סתם נגמר... לו ההארה
ואז אתה קולט איזה הישגים  ...איפה אני נמצא ..רגע ...שף את העיניים ומסתכל אחורהואז הוא משפ

  ... דווקא בימים של הקושי צברת
אתה ... לא מרגיש שאתה מתקדםשאתה ... אחד מהקשיים העיקריים בימים של קטנות המוייחין... כן

שאני  איך כשאני נוסע בעיר אני רואה ...ככה זה גם במנהרה!!! בטח... שאתה תקוע באותו מקום חושב
אתה ... סיימנו את רחוב פנים מאירות והגענו לסורוצקין ...ועוד תחנה... עברנו עוד רמזור... הנה... קדםמת

אתה נוסע ונוסע ולא ... אתה לא רואה כלום... אבל כשמדובר במנהרה...  שאתה מתקדם כל הזמן מרגיש
אז אתה ... ט מה חסכתאז אתה קול ?!?!?...אבל ברגע שאתה יוצא מהמנהרה... מרגיש שמשהו שם מתקדם

  ... כ"רק אח את זה רואים אבל... קולט באיזה מהירות התקדמת ואוהו התקדמת
!!! תדע שאתה מתקדם המון... אבל מה אתה עושה בקשיים... ע"זה נושא בפ... למה יש קשיים... אז שוב

היית חולם שתעקוף ו' ואם יש לך מידי פעם תחרויות בעבודת ה... וכל יום של קושי הוא קיצור דרך אדיר
כי ... כי... מישהו סיבה שתצליח לעקוף שום אז ביום יום אין ...)ל"ואכמ... ע"זה שוב נושא בפ(... מישהו

מאוד סיכויים פה יש לך  ...במנהרה אבל אם נכנסת... איך תעקוף אותו... החבר שלך נמצא לפניך בכביש
ובתוך  .כי עכשיו אתה בתוך המנהרה עצמה(.. .עכשיו אתה לא תראה את זהאמנם ... לעקוף אותוגדולים 

  ...אבל כשתצא מהמנהרה פתאום תראה איזה עקיפה אדירה עשית )מנהרה נדמה לך שאתה לא זז כלוםה
 ---  

י היה חבר שקראו לו "לרשב ...אחד מתלמידי רבי עקיבא... רבי שמעון בר יוחאי בהתחלה הוא היה תלמיד
 כמה ימים ספוריםי ונכנס לישיבה "ת שרבי חנניא הקדים את רשבמספר' והגמ... רבי חנניא בן חכינאי

 14- העיד שבמשך כל הי "ורשב !!!!ארבע עשרה שנים רצופותושניהם למדו בישיבה במשך ... י"לפני רשב
שנים רבי שמעון  14?? אתה קולט את זה... שנים האלו הוא לא הצליח להדביק את הקצב עם רבי חנניא

י "רשבאם !!!! חד סטרי אי אפשר לעקוףכביש ב!!! אין מה לעשות... כן... מצליחמנסה להדביק קצב ולא 
הוא אף פעם לא יוכל לעקוף  במצב הנוכחי !!ורבי חנניא אז הוא תמיד ישאר מאחורי אחרי נכנס לכביש

כזו והוא עשה ... שנים הוא יצא משם ב"אחר יול... עם בנו י נכנס למערה"יום אחד רשב... והנה... אותו
הוא היה שואל את רבי פנחס בן יאיר שאלה ורבי פנחס היה  שאם לפני כן!!!! עד כדי כך... עקיפה אדירה

ד "י היה עונה כ"י היה שואל שאלה ורשב"רפבו התהפכו היוצרות הרי מעכשיו... ב תירוצים"י לו עונה
שנה הוא לא הצליח  14י הר ??ועוד איזה... י פתאום כן הצליח לעשות עקיפה"איך רשב???? איך... תירוצים

  ???מה התשובה??? שלו עסאז איך פתאום הוא הצליח לעקוף את הרב... חנניא' לעקוף את חבירו ר
י היה צער "לרשב!! במנהרה יש דרך קיצור!!! המערה של רבי שמעון זה מנהרה !!!!י נכנס למנהרה"רשב

מה הפלא ... פנחס בן יאיר שלא בצער היה שווה כמו מאה של רבי... התורה בצערכל יום של עסק ... מערה
  ??הבנת.. י הצליח לעשות כזה קיצור דרך"שרשב

ואנחנו ... הקושי קשה... לא בשביל להמעיט בקושי הוא המאמר הזה... שלא תבין לא נכון: אבל בחור יקר
תכנס ואני מברך אותך שאף פעם לא ... וגם אני בחיפה בדרך כלל לא נכנס למנהרה... לא מזמינים קשיים

.. .ותחכה שיעבור טהיאל תכנס למ... אבל אם כבר אתה עומד מול עובדה שאתה נמצא במנהרה... למנהרות
  ...קיצור דרך לפניך... קדימה גז ותתחיל לדהור תשים... אדרבה

לא נבראו  ...אזעקות עולות ויורדות
  'רעמים וכו

לפתע נשמעים קולות ... בשעת סגירת גיליון זה
ישמור ' שה... ארצנואזעקה בחלק גדול מאזורי 

ויכלה שעיר וחותנו ויעלו לציון ... ויציל אותנו
ש כיפת "גם אם בעזה... מה שבטוח... מושיעים

  !! ולא יקרה כלום... הברזל תיירט כל טיל
וחרב לא : אבל הטילים האלו הם בוודאי בבחינת

כשהיא עוברת מעל ... והחרב הזו... תעבור בארצכם
שנשלח לנו כדי  זה רעם!!! ראשינו זה אמירה

  ...לפשט עקמומיות שבלבנו
  ???מה צריך לחזור בתשובה?? מה צריך להתעורר

  !!!! התשובה הכי לא מדויקת זה להגיד מה
ולכל רסיס יש ... בדיוק כמו שלכל טיל יש כתובת

יש ... ככה לכל אחד שצריך להתעורר... גם כתובת
יש את ... לו את הנקודות החלשות הפרטיות שלו

ע שהוא צריך ללמוד אותו "אישי שלו בשוהסימן ה
לכל אחד יש את השער שלו בארחות ... שוב

לב יודע מרת ... צדיקים שהוא צריך להתחזק בו
אזי כל אחד צריך ... וכשצריך להתחזק... נפשו

להתחזק בנקודות שמי כמוהו יודע שזה מה שהוא 
  ...   צריך לעשות

 הטילים או כל שמועה אחרת שמזעזעת אותנו זה
זה אור שמהבהב ואומר שמשהו !!! תמרור אזהרה

  ... לא תקין
  ...זה כבר שיעורי בית של כל אחד??? מה בדיוק

אבל ... האזעקה יכולה להיות בניגון אחיד
ההתעוררות צריכה להיות לכל אחד בנקודות 

ה מפגין כעס זה "כשהקב: מה שבטוח... שלו
כשעצבן אותי !!!! אומר שהוא רוצה קשר

אני לא ... לכלכים לי את הבניןשהחתולים מ
אני ... כי אין לי על מי לכעוס... כועס עליהם

!! מתייחס אליהם כבעיה שצריך לפתור אותה
אני מתקשר לאיש מקצוע ומתייעץ איתו 
בצורה עניינית ושקולה איך מתפטרים 

כל זה כשמדובר ... מה עושים... מהמפגע
אבל כשאותו אחד נכנס לתוך ... בחתולים

ושם בתוך הבית יש לו אשה וילדים  ...הבית
כאן ... ושם משהו לא תקין... שאיכפת לו מהם

כאן הוא מתחיל !!! הוא כבר מפגין כעס
ושולח כל מיני תשדורות של ... להפגין ניכור

יש עם .. כי כאן אכפת לי... חוסר שביעות רצון
אמורה להיות פה תקשורת ... מי לדבר

כאן ... עסכאן מתעורר כ... וכשהיא לא תקינה
התקשורת מתבטאת בצורה של התפרצות 

ה מפגין כעס יש פה "כשהקב... של כעס
איכפת לי ... אתם מעניינים אותי!!! אמירה
אני מעוניין לקשר יותר תקין ... ממכם
כ מפגין שהוא רוצה "ה בסה"הקב.. .אתכם

כשגוים עושים !!! קשר יותר טוב איתנו
ה מתייחס אליהם כמו "הקב... שטויות

ה מטאטא "הקב... ולים שעושים בעיותחת
אותם בצורה עניינית ויסודית ומסיים את 

אנחנו הבן ... אבל אנחנו הבנים שלו... הפרשיה
ה לא מרוצה "כשהקב... ה"זוג של הקב

והכעס הזה   !!! זה מתבטא בכעס... ממשהו
מה !!! כ תשדורת חיובית סמויה"הוא בסה
 קשר!! קשר חיובי?? כ רוצה מכם"אני בסה

התחזקות ... 'של התחזקות בעבודת ה
  .. התחזקות בדקדוק הלכה... באמונה ובטחון
אנחנו רוצים לעשות לך קורת ... אבינו שבשמים

לא ... אנחנו רוצים שתפסיק לכעוס... רוח בעולמך
אלא ... רק בגלל שאנחנו מפחדים מהכעס שלך

  ...בגלל שאנחנו רוצים שתשמח בנו
  !!!!!שיךותשמח במע... חמול על מעשיך
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בקרוב ממש

ומרן !!! פרשת השבוע מדברת על גמילות חסדים
שלא ... שיש עניין כל יום לעשות חסד פץ חיים כותבהח

... ללא גמילות חסדים אחד יעבור עליו יום
גמילות משום מה יש כזו שמועה ש 

?? רק למי... מצוה שלא שייכת לבחורי ישיבה חסדים זו
לא ... הם צריכים לעשות חסד ...לאנשים נשואים

   ...בחורים
אלא !! ולא רק שזה לא נכון !!!וזה פשוט לא נכון

אם החפץ חיים  !!!מבחינה מסוימת זה בדיוק הפוך
שלא יעבור עליו יום אחד בלי  מזהיר שצריך להקפיד

כי ?? למה... אדם נשוי בן הוא ודאי לא מדבר על... חסד
 אין סיכוי שיעבור עליו יום שלם בלי? !?אדם נשוי

פרנס ס יש לו אשה וילדים והוא צריך ל"סו... חסד
מי מדבר   ...חסד יש המון כל זהבו... ולדאוג להם אותם

עליה דרשו ... שמגדלת ילדים ומאכילה אותם על אמא
תקן של היא כל הזמן על !! !עושי צדקה בכל עת: ל"חז

ח לא צריך להזהיר אנשים "ממילא הח... צדקה וחסד
אלא על מי ... שלא יעבור עליהם יום בלי חסד נשואים
בחור !!! על בחור ישיבה !!!עליך אדווק??? מדובר
יכול לעבור עליו ימים ושבועות  באמת ...ישיבה

  ... חסד מעשה וחודשים בלי לעשות
אתה מחויב במצות , בחור ישיבה יקר... אז זהו שכן

אתה מחויב לדבוק במדותיו של  !!!גמילות חסדים
ה וללכת בדרכיו ולעשות כל יום מעשה גמילות "הקב

גיעה השמועה מאיפה בכל זאת ה ???רק מה !!!חסדים
זה לא ?? גמילות חסדיםב לא חייב הזו שבחור ישיבה

שהיות ובחור ישיבה שייך  :העניין הוא ...לגמרי המצאה
שהוא ל "הרי קיי  להגדרה של

 'שכהן גדול אפיואפילו מת מצווה  ...פטור מכל המצוות
 ח פטור"מי שעוסק בשימוש תרי ה.. .צריך להיטמא לו

 שהיא מחוץ לתחום כל גמילות חסד: כלומר... מזה גם
ממילא  ...פטורמזה אתה באמת .. ח"של שימוש ת

להתחיל לחפש חסדים ולהתנדב בכל מיני ארגוני 
המון  לך אבל לא חסרים !!!זה לא התפקיד שלך... חסד

הבית מדרש שבהם אתה  ת חסדים יוהמון גמילו
 אתה בקבוצת סיכון קח בחשבון ...ואדרבה... מחויב

!!! ללא חסד לאבד ימים שלימים מוגברת יותר מכולם
אתה חייב לדחוף את עצמך 

ליזום ... לבחור שמתקשה בלימוד וסיוע וליזום עזרה
אוזן קשבת לצעיר שצריך תמיכה נפשית או גב של 

  ... 'וכו' בחור מבוגר יותר שיגונן עליו וכו

!! לא לחינם הסמל ודוגמא לתורת חסד זה מגילת רות
מדובר בשלושה רווקים  כי שם?? אתה יודע למה

שלושתם היו ללא , ורות, בועז, נעמי... ערירים
של  יומיומית לשלושתם לא היה מחויבות!! משפחה

ואנחנו . ..ובכל זאת הם עסקו בחסד... גמילות חסדים
עות בשביל להזכיר בחג השבו קוראים את המגילה הזו

תורה  -אל תשכח-ש... רווק בחור יקר אתה -לך
  ... תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים

---  
אתה מוכרח כבר !!! ברירה הרבה שאין לך... חוץ מזה

כי מי ... כי... לשני לתת מעצמך להתחיל להתרגל עכשיו
ך הבועה של עצמו שמתרגל יותר מידי לחיות בתו

 כשהוא מתחתן... כ"אח... סביב עצמוולהסתובב רק 
שינוי ולקלוט שיש עוד ה את לעשותלו מאוד קשה 

צריך לעשות !! אז אין ברירה ...חוץ ממנו מישהו בעולם
אתה בישיבה ש אל תשכח ס"סו ...אימונים כבר עכשיו

להיות שרוי  אלא בשביל... לא בשביל להישאר בישיבה
כבר עכשיו  ממילא צריך להתרגל ...שאחרי בתורה ביום

 !!!עוד מישהו לזכור שיש בשביל פ"ולכה ...לתת לשני
  ..ואדם לא נברא אלא להיטיב לזולתו



”  

 

  ??גבורה שבחסד- מה בין חסד שבחסד לל
וללמד אותנו ... ללמד אותנו שאברהם הוא עמוד החסד!!!! פרשת וירא פותחת בגמילות חסדים

וללמד אותנו שגמילות חסדים זה אחד מהתפקידים העיקריים ... שתורתנו היא תורת חסד
  ...בעבודתו של יהודי

יש ... שמקובל לחשוב בניגוד למה... כן !!!הגמילות חסדים זו מצוה לא פשוטצריך לדעת ש: ובכן
אבל  ...יוצאים לדרך ...לב טוב ועוד קצת מרץ וזהו כאלו שחושבים שבשביל לעשות חסד צריך

לעשות חסד צריך גם הרבה הרבה שיקול  בשבילש מניסיון אישי מר הבנתי בדרך הקשה !!!!לא
 הרבהו ...ובעיקר מה לא... כן לדעת מה צריכה מיומנות מיוחדתש חסד זו מצוה!!! דעת ושכל
... ושיום אחד הם נשבר מופלגים גומלי חסדיםאני מכיר כמה ... יקרים נופלים בזה בעלי החסד

הפסיקו להיות  פתאום... עשר צעדים אחורה פתאום לקחו אז הםלהם ו יום אחד נמאס
 ..אותם אנשים ואחד מהסימנים המובהקים של ...ממהרים לעזור ולהושיט יד לאכבר ... נחמדים

מי ( !!!רק לעצמי אני דואג ...אני דואג דבר ראשון לעצמי: שאתה שומע את הבן אדם מכריז
הוא מספיק בעל זכרון לדאוג לעצמו בלי ... כ הרבה פעמים"הוא לא צריך לשנן את זה כ... ת אנוכי ודואג רק לעצמושבאמ

דאגתי לכל  שאני... זועק פה כאב ..עמוק טמון פה תסכול ...זה טמון פה ריאקציהאומר את כן מי שו ...צורך לשנן את זה
   )...חזור על הטעות הזול ואני לא רוצה... העולם ונשארתי עם לשון בחוץ

 כמעט תמיד: שתבין  :הוא מאוד פשוט וצפוי מראש האבחון??? המשבר הזה מתחיל ומאיפה
מוכרח  זה הרי... אג לשניכשאני דו !!על האנוכיות שלי כרוכה בהקרבה וויתור יםגמילות חסד

ואני אוהב  ...בשביל זה אני בעל חסד !!ועל מנת כן ...ואני יודע את זה !!!!על חשבוני להיות
 ...אני מוכן בשמחה לוותר על שלי בשביל השנילכן ו ...ואני מאוד מאוד אוהב לעזור לשני... חסד

יש גבול !! ויב מהאנוכיות שללהקר מסוים עד כמה בן אדם מסוגל יש גבול !!!!יש גבולש דא עקא
ה ברא את האדם שהוא "כי סוף סוף הקב ...ולתת לאחרים כמה בן אדם יכול להפקיר את עצמו

וכשבן ... שאנחנו דואגים לעצמנו ובריאה נורמליתתכונה ויש לכל אחד מאיתנו . ..קרוב אצל עצמו
הרי האני ... ים את הגבולאם הוא לא יודע מתי לש...  שה חסד ומקריב מעצמו יותר ויותראדם עו

בבת אחת האני  אז פתאום... עד שזה נהיה בלתי נסבל... נהשלו נדחק לפינה ונדחק עוד יותר לפי
... ם החוצהלואת כ על שתי רגליו האחוריות וזורק מהפינה ונעמד ומתפרץ ויוצא... שבו מתפוצץ

אני דואג ... ר של אף אחדאני לא פראייע... אני פה בעל הבית... תלכו מפה... את כל הנזקקים
   ...סיפור אישי... אני אתן לך דוגמא ..  .ורק לעצמי לעצמי

אליו  יעהגל התחלתי ...להניח לו תפילין כל יום היה פעם זקן סיעודי שביקשו ממני שאני אבא 
 אבל אתה מבין לבד שחוץ מלהניח תפילין יש עוד כמה דברים שהוא... יום יום להניח לו תפילין

זה ארך רבע שעה לכל ... שחריתתפילת לבית כנסת ל גם אז התחלתי לקחת אותו... יךצר היה
אז גם את זה התחלתי  ...גם מנחה מעריב הוא צריך?? מה עם מנחה מעריב ...אבל רגע ...צד

יכול להחזיק  כמה בחור ישיבה ...תנסה לצפות מראש: עכשיו ...)שוב רבע שעה כל צד(לעשות 
תנסה ... נו ???ביום ר לזקן סיעודי במשך יותר משעתייםועזל צריך מעמד כשהוא מידי יום

   ???...לחשוב כמה זמן זה יכול להחזיק מעמד
אבל  !!!!פתאום נשבר לי!!! זה היה עניין של שבוע וחצי עד שבועיים שזהואתה מבין לבד ש

 גם את זה הנחתי לו שעוד תפיליןאת ה וגם לגמרי ופתאום נעלמתי מהאופק !!!!לגמרי לי נשבר
היו עוד כמה כאלו גמילויות חסדים חסרות ... וכן הלאה וכן הלאה ...כי מה יהיה איתי ...הפסקתי

עד שיום אחד נמאס ... לפינה לגמרי שלי שפשוט גרמו לדחוק את האנוכיות שעשיתי ופורציהפר
  ...חבל ...יאני דואג רק לעצמהתחלתי להכריז ש... עזבתי את כל החסד וזהו... וזהו... לי לגמרי

. .מאוד חסד שהיה יכול לעשות הרבה יהודי בעל חסד כלל ישראל וגם אותו זקן בעצמו הפסידו
הייתי ממשיך להגיע אליו להניח לו תפילין חמש דקות ובזה ... אם הייתי קצת יותר מחושב

 !!!!הייתי חושב פעמיים?? וכשהיו שואלים אותי האם אני יכול לקחת אותו גם לשחרית... לסיים
מנסה לדמיין מה יקרה בעוד  הייתי... חושב האם אני מסוגל כל יום לעשות כזה דבר הייתי

להם בהסתייגות  עם כזו הקרבה והייתי עונהכמה זמן אני יכול להחזיק מעמד ... שבועיים
לא תמיד זה נכון להיות טוב לב בכל : בקיצור ... שבאופן חד פעמי אני מסכים אבל לא יותר

  ???או לא אתה תחזיק מעמד בזה האם... על עוד חצי שנה ...וב על עוד שבועייםתחש !!!מחיר
ואתה מצידך מוכן להשליך את עצמך מנגד ... גם כשאתה מתלהב מאוד ממעשי חסד: לכן

 !!!מידי אל תדהר מהר!!! תזהר... גמילות חסדיםולעשות את עצמך כאיסקופה הנדרסת למען 
  !!!יקר יש לזה מחיר לפעמים
כי בעל ??? למה... ם שנפתחו בקול רעש גדול ונסגרו בקול דממה דקה"ון המון גמחייש המ

 !!!ולא ידע להציב את הגבולות וליצור את הגבורה שבחסד ...וטוב לב אדיב ח היה אדם מידי"הגמ
עשו ממנו  ...לא שילמו... לא החזירו ...שלו ניצלו את הטוב לב ...החולשה ואנשים זיהו את

ייעץ ואם היום תבא להת... ונמאס לו מכל החסד... ויום אחד זה התפוצץ לו בפנים... ו ...צחוק
 ...אל תעשה את הטעות הזו ...מה פתאום :ויגיד לךעליך  ח הוא יתפרץ"איתו אם לפתוח גמ
והוא לא ... אל תעיז לחזור על הטעות שעשיתי ...מושחתים... אנשים רעים ...אנשים לא מחזירים

ח כי זה גמילות "גמוצריך לפתוח ... אנשים לא רעים ולא מושחתים !!!בקולואל תשמע !!!! צודק
תלמד ליצור ... איזה טעויות לא לעשות תלמד מהתסכול של אותו אדם!!! אדרבה אבל... חסדים

להגדיר מה אתה  ...גרת הברורה של הגמילות חסדים שלךגבולות ברורים ולהגדיר את המס
רבינו יונה  ללשונו של תקשיב טוב טוב ... הנדיבות שלך מסוגל לעשות ומה כבר מחוץ לרמת

: בפרקי אבות

הבנת מה כתוב  ,

 ...ה רוצה שיגמלו חסדים"וכמו שהקב !!!!גבורה שבחסדזה , החסדשחלק בלתי נפרד מ??? כאן
ב ולכן עם כל הרצון הטו ... דעת תורהדעת ממוזג של  עשה על פי שיקוליה רוצה שזה י"כך הקב

 זה ...רוצה יתברך' חסד שה כי... עלול להיות חסד לאומיםזה  ...י טוב שתמיד אומר כןלהיות יהוד
שכידוע תורה זה תפארת שזה המיזוג הנכון והמדויק בין חסד (... האיזון של תורה חסד שמוכתב על פי

 ותמנוגד שלפעמים נראות .שזה כרוך לפעמים בדחיות כואבות ובעמידה על גבולות )...לגבורה
או יותר ... הרבה פעמים כדאי שהוא לא יגש לחסד... ומי שלא יודע ליצור גבולות. ת החסדלתכונ

   ...  גבולות ליצור נכון שיצמיד אליו אחד שכן יודע
 ---  

 !!!שהוא מפתח ציפיות... לוואי הרגישות ביותר של בעל חסדאחת מהתופעות  :יש עוד נקודה

אתה ... בלי סוף עם כל הלב לשני ומפרגן ומעניק ונותן... נתינההיות ואתה אדם שכולך 
לעוצמת  םצריך להיות מותא שהפידבק מצידו זה אומרש !!מתאים מצפה ממנו לפידבק

הוא לא מוכן נפשית לזה  ...והמקבל לא תמיד יודע איך עושים את זה ...מצידך הנתינה
רוד בכל מיני הוא עייף וט... אדם אדיש ברחובמהלך לו בן  :תחשוב... והוא גם לא מעוניין

כ צריך "הוא בסה ...והוא שואל אותך בחצי פה איפה אפשר להשיג מונית... נושאים
שהוא ביקש  לא יודע איזה טעות הוא עשההוא ו ..אבל גם לא יותר... לא פחות!!! מונית
אתה מיד מתחיל להתרוצץ ולהפוך את כל ... כי רק שמעת שהוא צריך מונית !!!!ממך

... בא... מביא ספר טלפונים... רץ הבייתה... מתקשר לזה ולזה אתה... העולם בשבילו
 !!!!והוא לא יודע איך להתפטר ממך... תשתה כוס קפה... בא לבית שלי ...תעשה ככה

ואתה שופך עליו את  .כ רצה מונית"כי הוא בסה!!! לו מבחינה מסוימת אתה פשוט מציק
ולא עצבים להיות נחמד אליך ואין לו כעת לא כח ולא סבלנות ... כל החסד שבעולם

וזה ... זה לא האיש !!!הוא כעת לא בשביל זה...  ולהתחיל לשפוך עליך תודות מעומק לב
מכריח אותו כמעט בכח  החסד הנשפך שלך... פשר לעשותאבל מה א ...לא האופי שלו
יש אנשים שהנחמדות !!! חסד מציק עלולה להיות המתיקות יתר הזוו... לצאת מגדרו

תודה רבה  להגיד להם... שההכרת הטוב אליהם נהפכת לנטל כ נשפך"שלהם כוהטוב 
ובדרך ... פעמים יוצא הרבה יותר יקר ממה שאתה מקבל מהםזה ל בעוצמה שהם נותנים

!!! סטופ... כי בשלב מסוים הבן אדם עוצר אותך !!!כלל סיפורים כאלו מסתיימים בעלבון
וזה באמת ... תן לי לחיות... כלום ממך לא רוצה. ..אל תביא לי כלום... תעזוב אותי!! תרגע
על  והוא דוחה את זה... העניק ולשפוךכ רציתי לעזור ולתת ול"כי אני מצידי כ... מעליב
אבל אל  )...ל"ואכמ יש גם מוקש שקוראים לו טוב לב... בחיי נישואין זה עלול להיות אחד המוקשים(... הסף

זה שאתה החלטת ... ן לך מה לכעוס עליואי!! העלבת את עצמךשאתה  תשכח לרגע
  ...לרקוד לפי מיתרי הטוב לב שלךחייב  לאהוא ... לשפוך עליו את כל הטוב לב שלך

י על החסד הרי התיאור הזה שתיארת: כאן יש שאלה שמתבקשת מאליה!!!! אבל 
אברהם  של מזכיר את ההכנסת אורחים בדיוק הרי זה... המציק והמתיקות יתר הזו

 מתנפל עליהם ומתרוצץ סביבם ואברהם... כ עוברים פה"בסה שלושה אנשים. ..אבינו
אז למה אצל אברהם אבינו זה נקרא חסד ואצלנו לא ... נו... והופך את כל העולם

   ???...תמיד
 המדיניות !!לא בפירוש!!! בחסד שלו אברהם אבינו לא היה מפתח ציפיות: התשובה היא

האוכל  ...המחירון היה מודפס בכניסה למסעדה ...ההייתה מאוד ברור של אברהם אבינו
... אם אתה משלם לבורא עולם ומברך אותו... לבורא עולם?? למי !!כאן בתשלום מלא

לא מצפה ממך  אברהם - אני ...שיהיה לך לבריאות ...אתה יכול ללכת... למתיש... זהו
י אתקרב למידתו כשאנו ...מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי: ומעתה ...בכלל לתודה רבה
 ...שום ציפיות ממך ואני לא מפתח ע"שתודה רבה תגיד רק לרבש ...של אברהם אבינו

אני גם אוכל להתנפל על בני אדם ולשפוך עליהם ... אין הכי נמי כשאני אוחז במקום הזה
כי הם ידעו שהם לא חייבים לי  ...חסד בלי הודעה מוקדמת וזה לא יהיה חסד מציק

ואם אני התרוצצתי והפכתי ... אני לא אברהם אבינו אעשה שנכון לעכשיואבל מה  ...כלום
לא אקבל ממנו ואז  הרי ואת זה אני... ו... לפידבק מתאים אני כן מפתח ציפיותאת העולם 
 ישמחאבל הוא ... המתאים שאני כן אקבל ממנו את הפידבק לחילופין או... אני אעלב

לא להטביע את !! עם פרופורציות!!! עשות חסדולכן צריך לדעת ל  ...להתפטר ממני כבר
  !!!המקבל בים של חובות של הכרת הטוב

 ---  
ואני ... ת לכל מי שאי פעם עשיתי איתו חסדאני רוצה לנצל את הבמה הזו ולפנו: ולסיום

  !!אבל מעומק לב!! תגידו לי תודה: רוצה לבקש מכם
זה ... לא... אמרתי לכם לא... תודה ובאתם להגיד לי... כשעשיתי את החסד... אני יודע... כן

... זה כלום בשבילי... כ על הדרך"זה בסה... זה בכלל לא קשה לי... לא עשיתי כלום... כלום
אני כן רציתי !!! שיקרתי עליכם!!! אבל זה לא נכון  ..אין... אין בעד מה... בעד מה אין

ה טובה שתרגישו לתת תחושורציתי ... אני רק סובל ממתיקות יתר ...לשמוע תודה
... לתודה רבה יותר לבבית ודווקא ציפיתי... עבדתי מאוד קשה !!!אבל ממש לא... נעים

: עמוק בלב חיכיתי שתגידו... אין בעד מה... כלום... תוך כדי שאמרתי לכם שלא... ובינינו
  .. 'בטח וכו... יש בעד מה... יש... מה פתאום

בנתם וה ..קניתם את הלוקש... בעד מהע שאמרתי לכם אין ברג !!!אבל לא הלך לי
גם תודה לא מגיע ... א מגיע לי כלוםל ואם לא עשיתי כלום אז גם... שבאמת אין בעד מה

תחזרו  :ולכן אני מבקש ממכם עכשיו... םאז אני לא הייתי בסדר שהטעיתי אתכ... לי
... ני מוחלא... בסיידר... תודה רבה תודה רבה תודה רבה: בפה מלא כעת בתשובה ותגידו

   ..קבלתי
  !! צריך לחזור בתשובה גם אני . אבל לא רק אתם תחזרו בתשובה 

על חשבון שאני רציתי להיות מתוק ?? מה היה החטא שלי... אני עד עכשיו חטאתי
ולהגיד שאין שום ... אני רציתי להיות יותר מידי מתוק ??מה הכוונה!!! שלכם החמיצות

ולא ראיתם צורך ... שאתם קניתם את הלוקש?? גרםמה זה ... הכל בסייידר... בעיה
... לא יודעים להגיד תודה... של אנשים חמיצות איזה... ואני יצאתי עצבני... להודות לי

טובה והתאמצתי ומה לא עשיתי ובקושי י עד היום עם טינה בלב שעשיתי נשארת
  !!!לחמוציםאתכם  הגדולה שלי הפכההמתיקות !!!! ואני אשם... אמרתם תודה

יותר "או שאני מפסיק להיות מתוק ... אחד מהשתים.. מקבל על עצמי בפעם הבאה אני
לרמת החסד שבה אני  עם פרופרוציותחסד  ואני עושה "...ממה שהמשטרה מרשה

 ...ה ולא לי"אש אני מגיע מתוך נקודת הנחה שתודה מגיע רק לקבאו שמר!!!! או ...אוחז
אני אשתדל לא לשקר לא את עצמי ולא את . ..כל זמן שאני לא מגיע למדרגה הזו

אני אדאג לעדכן ... ואם התאמצתי במיוחד יותר מהמדרגה שבה אני אוחז... אחרים
 לפעמים צריך גם לתת. ..יש כל מיני דרכים איך לעדכן(... אתכם בדרכים משלי עד כמה היה לי קשה

   )ל"ואכמ... ע"נושא בפ כבר זה ...ישיפגוש חלק קטן מהקוש ...שיטעם קצת מהמאמץ... למקבל" טועמיה"



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 חודה של פרשה:   
 .4 -עמ'. חידה נושאת פרסים 

 

 .052-7100-955עכשיו: חייג  להצלחתך, או להבדיל לע"נ יקירך, באפשרותך להקדיש את הלימוד

 ב"ה

רות וחשבתי אולי שרצונו שאשלם דמי במהי לעברי
אירוח, ואמרתי לו שאני מוכן לשלם, אבל הוא  

חה  פתאום כרע ברך והתחיל לבכות ולבקש סלי 
גדולה, ואמר מחילה רבנו לא ידעתי שאתה הוא רבנו 
סעדיה גאון. חשבתי שאתה תלמיד חכם רגיל, אנא  
תסלח לי אם הייתי יודע הייתי מכבדך הרבה יותר. 

 לו וניחמתיהו:  יתוסלח
 
 
 
 
 

יך לעשות  ומאותו יום כל יום שעובר עלי, אני צר
תשובה על יום קודם, שהרי למדתי תורה והתפללתי 
ועשיתי מצוות ועל ידי זה התקרבתי יותר אל הקב"ה, 
והכרתי יותר את גדלותו, וא"כ חייב אני לעשות  
תשובה על יום קודם שכיבדתי אותו לפי ָהָבָנתי של  

ך אני לכבדו יותר, ועל זה אני עושה  יראתמול, וצ
 תשובה: 

צל אברהם "פתח האוהל" דהיינו וזה מה שכתוב א
כל מה שאברהם אבינו ע"ה מסר עצמו למען ה'  
יתברך וכל עבודתו לה' עדיין הוא מרגיש שהוא רק  

 בפתח האוהל ועוד לא נכנס כראוי לעבודת ה', 
וזה גדלותם של הצדיקים שכל מה שהם עושים הם 

ד חושבים כמה רחוקים הם מלעבוד את ה'  ימת
כפי שהכירוהו יותר   -לכבדו וכיצד ראוי להם  כראוי

 . בגדולתו
 הרה"ג בן ציון מוצפי שליט"א).ע"פ שיחתו של (  

 ב"ה
 
 

בנשיאות הרב אייל עמרמי 
 שליט"א

 

 להשאלת:
 גמרות שוטנשטין,

 וספרי טוש"ע.
 

 -רח' נחום פינת מלכי
 ישראל, שכונת גאולה.

 

 :םיטלפר
 054-844-86-83פל': 

 או בקו המידע:
079-53-23-549 

ב"ה

בנשיאות הרב אייל עמרמי

 זכות ראיית פני צדיק. 
 .פניני אוה"ח

 

 (ע"ר) 

 אי"ה
 :יוצא לאור ע"י ארגון תורה וחסד יהדות,הפרשה וה עלון שבועי בעניני

 המסוגלים 'מים'ה
 .לשינוי ההרגלים

 ָעִין .  ֲעֵלי

השבורות הדלתות 
 שחסרות בגן עדן.

 סיפור לשבת .

פורים יין ואמר  ה בתששפעם  "
כל מי שיש לו איזה שאלה  

 " שישאל ואענה לו

 "פ.תש'ה בחשון     "זי    .ארוי פרשת:  .     68 גליון מס':
                         

 :הפרשהמבט מ
 פרשת השבוע.הסתכלות לחיים מ

  – ככל שמתקרבים  
 . טוב יותר רואים  

1. 

דוד המלך ע"ה אומר בתהילים לשמש שם אוהל  
בהם וגו'. דהיינו שהשמש עטופה באוהל שזה  
הנרתיק של השמש. ולפי זה ניתן להסביר והוא יושב  
פתח האוהל כחום היום. שכמו שאברהם נמצא  

דהיינו שהשמש   מחוץ לאוהל ובפתחו, כך חום היום
רש"י [בד"ה כחום היום]  מה שפ הזבפתח האוהל, ו 

אותו היום הוציא הקב"ה חמה מנרתיקה והוא יושב  
 פתח האוהל:  

ידוע המעשה עם רב סעדיה גאון זיע"א שפעם שתה  
בפורים יין ואמר כל מי שיש לו איזה שאלה שישאל  

 ואענה לו.  
קם אחד התלמידים ושאל יסלח לי כבוד הרב. בזמן  

יום לחדר אחד   האחרון ראיתי את הרב נכנס כל
תמימה, ורציתי לבדוק מה הרב   ומסתגר שם שעה

עושה שם והצצתי פנימה, וראיתי שכבוד הרב עושה  
וידוי ובוכה ומשתחווה אפים ארצה, ורציתי מאוד  

 לדעת על מה ולמה?  
ויען הרב ויאמר פעם אחת הייתי מהלך בדרך  

ד הבתים  והגעתי לאיזה מקום ונתארחתי באח
וכל   לי חדר כסא שולחן ומנורה ונוכיבדוני מאוד, ונת

ֹצְרִכי. ובבוקר כשהלכתי לתפילה כיבדו אותי מאוד  
 ונתנו לי עליה לתורה ועוד.  

טתי ללכת מיד אחר התפילה, ממקום  ובליבי החל
זה כיון שאיני חפץ כבוד. וכשבאתי ללכת מבית  

  שאירח אותי, ראיתיו שהוא מתקרב  בעה"ב 
 שבת שלום ומבורך
לכל בית ישראל.

העלון מוקדש לרפוא"ש בדרכי נעם:      
 תח"י   בת ציון אביגיל בת סימה יוכבד

(ע"ר)

 הי"ו, להצלחה ברוחניות ובגשמיות.           אברהם בן דליה מוקדש להצלחת ידידנו : 

   המבוגרים מוזמנים.גם 

 

 .וירא זמני שבת קודש:        
 כניסה   יציאה    ר"ת                   

 17:50  17:16  16:25      ירושלים:
 17:46  17:12  16:22     תל אביב:

 17:46  17:12  16:22       חיפה:   
 17:50  17:16  16:25    בית שמש:

 הזמנים עפ"י לוח אור החיים.

חודה של פרשה:   
.4-עמ'. חידה נושאת פרסים

זכות ראיית פני צדיק. 
.פניני אוה"ח

המסוגלים'מים'ה
.לשינוי ההרגלים

ָעִין . ֲעֵלי

השבורותהדלתות 
שחסרות בגן עדן.

סיפור לשבת .

  המבוגרים מוזמנים.גם 

   'וירא'מוצש"ק פרשת 
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 :שבת כהלכתה
 הלכות שבת.

כל דבר שאסור ליהודי לעשותו בשבת, בין אם הוא אסור מן התורה בין 
ר לגוי לעשותו. וזהו הנקרא בלשון חז''ל:  אם הוא אסור מדרבנן, אסור לומ

   שבות''. דהיינו עצם האמירה לגוי, היא איסור מדרבנן, -''אמירה לגוי 
על כן, יש לשים לב לפרטים  'שבות'', הוא שם כללי לאיסורי דרבנן.) -( 

ומחוסר ידיעה   דלהלן, כי לצערנו ישנם אנשים שנפרץ אצלם דבר זה,
 בקדושת   ואט אט מגיעים לזלזול   מקילים לומר לגוי ככל העולה על רוחם, 

 ת.נ.צ.ב.ה 

 בן ר' צבי דוד ומינה. יהודה אריה  
 אברהם בבר חי בן שמחה אבלין. 
 דניאל בן סעדה. 
 יוסף בן משה וליאה. 

 

 לע"נ: 
 מורנו ורבנו הגאון הגדול  

 הרב עובדיה יוסף בן גורג'יה. 
 יהודה בן אסתר. 

 ברוך פרג' בן יצחק ומרים. 
 בת מרים.  עזת אסתר

 בוריה בוריס בן ספירה. 
 

 אסתר הדסה בת אילנה. 
 נועה בת אסתר הדסה. 
 אליה שאול בן מיטל. 

 יל אליהו בן אילנה. אי
 סימה יוכבד בת רות סולטנה יהודית. 

 שירלי בת דינה.    
 . אסתר בן ליאון

 :סיפור לשבת
 

:סיפור לשבת

אסתר הדסה בת אילנה. 
נועה בת אסתר הדסה. 
אליה שאול בן מיטל. 

יל אליהו בן אילנה. אי
סימה יוכבד בת רות סולטנה יהודית. 

שירלי בת דינה.    
. אסתרבןליאון

 
 

   .דוד ראובן בן נלי נעכא
 רבקה אפרת בת שרה. 

 . אברהם בן דליה
 יוסף אברהם בן טובה. 

 יעל בת בתיה. 
 הגון  לזיווג -, פורטונה מזל בת נועה

 . ק"וזש, ש"לרפוא  - .יעל בת אסתר הין,מ  בן דניאל

 לבריאות והצלחה:

2. 

  הדלתות השבורות שחסרות בגן עדן

 ) 052-7100-955: יגוחי להקדשה (  מוקדש להצלחת רפאל בן יעל ברוחניות ובגשמיות.

 י בשבת אמירה לגו

ריהם יש כסף בקופת הקהילה, ומגיע עני נוסף כשבפיו אותה בקשה. אח 
ן הלאה, וכמעט כל העיר מבקשים סיוע לקראת שבת  שלישי וכ מגיע

קודש. אמר להם הרב: "אני לא מבין, אני משמש בתפקיד רב הקהילה  
מזה עשרים שנה, ואף פעם לא בא עני אחד לבקש ממני סיוע לשבת.  
פתאום כולם באים. איך במשך עשרים השנים האחרונות היה לכם כסף  

 ה?!". ר קאין, מה  לשבת ופתאום לכולכם
כולם השיבו כאחד, שמדי בוקר מצאו מעטפה עם כסף מתחת לדלת. זה  

עשר וכן הלאה. הציע הרב שיבדקו מי  -מצא עשרה רובל, זה מצא שנים
 מהקהילה נפטר באותו שבוע, ועל ידי כך יבינו את העניין. 

אחרי דין ודברים התברר לכולם שיוסל'ה "הקמצן" שכולם בזו לו, לא 
ואף לא רצו לקברו, הוא זה שפרנס את ם, לעגו לו ולבירכו אותו לש

משפחותיהם זה למעלה מעשרים שנה, ואף ידע בדיוק כמה היו צריכים, 
והביא להם סכומים מדויקים. הכריז הרב על יום ראשון כיום צום ותפילה  
בבית הכנסת, על מנת לבקש סליחה גדולה מיוסל'ה על הצער שהם  

 גרמו לו.  
בי העיר, מקצה ועד קצה, ית הכנסת כל תושבל ביום ראשון הגיעו 

והתפללו לבורא עולם. בסוף היום פתח הרב את ההיכל, וביקש בשם כל  
תושבי העיר סליחה ומחילה מיוסל'ה, ואמר לכולם שעדיין אין הוא יודע 

 אם יוסל'ה סלח. לפתע הרב איבד את הכרתו, התעלף ונפל לרצפה. 
אים כולם  לרב: "על מה ולמה ב יוסל'ה בחלום ואומר והנה נגלה אליו

לבקש מחילה?! אין להם על מה לבקש. אני הוא שבחרתי בדרך הזו, על 
מנת שלא יוודע הדבר לאיש וה' ית' הצליח דרכי. אם אתה בכל זאת רוצה 
להרגיעם, תגיד להם שאני מוחל להם מחילה גמורה, וכי מעולם לא 

ים ללא  מי: "כיצד הסתדרת כמה כעסתי עליהם". שאל אותו הרב
הכל היה בסדר", ענה יוסל'ה, "הגיעו אליי האבות הקדושים קבורה?". "

עם משה רבינו, אהרן הכהן, יוסף הצדיק, דוד המלך ואליהו הנביא, וכולם  
ליוו אותי עד מקומי בגן עדן. ומה אומר לך... אמנם אני בגן עדן, אבל  

  ם לתת תחתיהן מעטפות עחסרות לי כאן הדלתות השבורות שאוכל 
 כסף". 

   ומאז קראו לו "יוסל'ה קמצן קדוש", וכך כתבו גם על קברו.
 ) באר יעקב(ע"פ 

יה השבת  השבת, ואבדה מטרת חז''ל שאסרו לומר לגוי, כדי שלא תה
על כן, אסור לומר  שקלה בעיני העם, ויבואו לעשות המלאכות בעצמם. 

 (הרמב''ם. שבת ג תכג) לגוי אפילו בימי החול שיעשה מלאכתו בשבת. 
איסור אמירה לגוי הוא דוקא כשעושה את המלאכה בשבת עצמה, אבל  

ומר לגוי בבין השמשות של ערב שבת או של מוצאי שבת, מותר ל
לעשות דבר לצורך השבת או לצורך מצוה אחרת או כשהוא טרוד מאוד 

(סימן רסא סעיף  בדבר, וכגון שאומר לגוי להדליק את האור בבין השמשות. 
 א, סימן שמב סעיף א. שבת ב שמט)  

לאור האמור, יולדת שילדה בבית החולים סמוך לשבת, ובעלה ששהה 
ת עם ילדיו בשבת, רשאי לחזור בזמן עמה מוכרח עתה לחזור לביתו להיו 

בין השמשות עם נהג גוי, כשברור לו שיגיע קודם צאת הכוכבים. ואף 
מטר], מותר.  960אמה [  2,000-אם ביתו חוץ לעיר, ויש מרחק יותר מ

  .שבת שלום ומבורך                                                           )(שבת א רפג 

בעיר קראקוב התגורר אדם עשיר מאוד בשם יוסל'ה, אולם כפי שהיה 
היה   - עשיר כך גם היה קמצן. אם מישהו היה הולך לבקש ממנו צדקה 

מכאן, חוצפן, אתה לא יודע שאני לא   בביזיון ואומר לו: "לך  ויוסל'ה מגרש
תורם כלום לאף אחד?!". כשהיה מגיע לבית הכנסת אף אחד לא היה  
אומר לו שלום, וגם בשבת כשכולם בירכו איש את רעהו בברכת "שבת  

אף אחד לא לחץ את ידו של יוסל'ה, מתוך רצון  -שלום" ולחצו ידיים 
רחוב הילדים היו הבים אותו. גם בלכתו בואלהראות לו כמה הם לא 

לועגים לו על קמצנותו הרבה, וצועקים לו "יוסל'ה קמצן, יוסל'ה קמצן",  
במנגינה מעצבנת במיוחד, כמו שילדים מעצבנים יודעים לעצבן את מי  

 שמתעצבן כשמעצבנים אותו ילדים מעצבנים... 
א ואמרו לו שיהגיע היום ויוסל'ה קרב אל יומו. הגיעו אליו חברה קד

תה לא עזרת לנו בימי חייך, לפחות עכשיו, כשאתה על סף "יוסל'ה, א
מוות, תעזור לקהילה בסכום נכבד של עשרת אלפים רובל, ונערוך לך 
קבורה כראוי, שהרי את כספך לא תיקח אתך לבית הקברות. ואם לא 

אנחנו מבטיחים לך שלא נקבור אותך". ענה להם    -תיתן את הסכום הזה  
טובות שלכם, כל חיי הסתדרתי לבד, וגם 'ה: "אני לא צריך את ה לסיו

 לא בא בחשבון".  -עכשיו אסתדר לבד. סכום כזה גדול 
 "אתה יכול גם לתת פחות", אמרו, בניסיון להוציא ממנו משהו. 

 "אפילו לא אגורה שחוקה אחת". 
אנשי חברה קדישא עזבו את המקום כשהם המומים, וזמן קצר לאחר  

אנשי החברה קדישא קיימו את   ל'ה הקמצן הלך לעולמו.סו מכן י
הבטחתם ולא קברו אותו, אולם לאחר שלושה ימים בא אחד השכנים, 

 לקח את גופתו וקבר אותה באמצע הלילה. 
והנה ביום חמישי בצהריים, ניגש אחד העניים אל רב הקהילה, והתחנן 

 ו האם רולעזרה כספית לקראת שבת קודש. הרב טרם הספיק לבדוק עב
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 המחבלים בעזה?לידה אוהבים איזה ג

 .טילון -
 

 

 ניתן לשלוח בדיחות למערכת ולשמח את עם ישראל.

המחבלים בעזה?לידה אוהבים איזה ג

לטילון .ט

לניתן לשלוח בדיחות למערכת ולשמח את עם ישראל.

א

-

דולה הכנסת אורחים יותר ג" – חז"ל הנדרשים מפסוק זה יידועים דבר
 ., שהרי היה באמצע לדבר עם הקב"ה"נהמהקבלת פני שכי

וצריך להבין איך נלמד מהפסוק שמעלת הכנסת אורחים יותר חשובה הרי 
ס אורחים כיבד הוא את הקב"ה שציווה על כך בתורה, וזה בכך שהכני
 יתברך. ית רצונובעצם עשי

באותו הזמן, היה לו  אורחיםס ראוי שאברהם יכניהיה ש , שאפי' והביאור
 אם ,לפלונטר קטןאבינו ינה, וכאן נכנס אברהם ור על כבוד השכן לשמעדיי

, זה זלזול בשכינה שמפנה את ירוץ לאורחיםו )(כביכול יפנה גבו לשכינה
ואם יפסע  )ל המערבי'ת(וכפי המנהג לפסוע לאחור כשיוצאים מה'כו הגב
, וגם לא יוכל למהר  רחיםזלזול באו  יהיה זה  ר כשפניו עדין אל השכינה,וחלא

 .לכיוונם
פי ץ אל האורחים כומה שעשה אברהם בפועל זה שהפנה גבו לשכינה ור 

גבו ורץ אליהם,שהפנה  –'וירץ אליהם' " ולא כתוב רץ לקראתם"וי: שכ'
 ינה.לת פני השכומזה נלמד שגדולה הכנסת אורחים מקב

 , וחידושי הגאון מוילנא)ל"דיה יוסף זצוקע"פ הרב עוב(                              

 . ה'מים' המיוחדים לשינוי ההרגלים 

:ָעִין ֲעֵלי ּפֹוָרת ֵּבן
 .במקורות חז"לעין הרע 

:ָעִיןֲעללֵליּפֹוָרתֵּבן
.במקורות חז"לעין הרע 

:בקיצע'ר
 .חידוש קצר לשולחן השבת
::בקיצע'ר
.תחידוש קצר לשולחן השבת

 שבת שלום אחים יקרים 
פותחת בהתגלות הקדוש ברוך הוא לאברהם  'וירא'פרשתנו פרשת  

אבינו, ובהמשך אנו קוראים על ההבטחה לבן בעוד שנה על ידי 
 מחו במצוות הכנסת אורחים. המלאכים שבאו לש 

אם נתבון בין ההבטחה הראשונה שניתנה לאברהם אבינו מאת הקב"ה 
בפרשה הקודמת לקיום ההבטחה בפרשה זו, עבר ממש הרבה זמן, אך 
אברהם אבינו עומד חזק באמונתו וברוך ה' בסופו של דבר זוכה ליצחק, 

 וכו'  אך בזה לא מסתיימים הנסיונות וממשיך אברהם לנסיון העקדה
ונשאלת השאלה מהיכן שאב אברהם אבינו את כל הכח של האמונה  
והדבקות בה' והצליח לעמוד איתן בכל השתלשלות הנסיונות הללו  

 מבלי להרהר אחר הקב"ה? 
ניתן לנסות להסביר את הענין שידוע שאבותינו שמרו את התורה 
והמצוות. וברגע שאדם שומר את התורה ומקיים את המצוות לשם 

 שמים אזי מקבל כוח מיוחד לאמונה ולדבקות בה' יתברך. 
ויש רמז יפה בתחילת הפרשה מהפסוק "יקח נא מעט מים ורחצו  

 . רגליכם והשענו תחת העץ"
, הן בעניני שנות כל מני הרגלים "לא בריאים"לפעמים אדם רוצה ל  

אומרת לנו התורה תקח 'מעט מים'    ,מחייו  גשמיות והן בענינים רוחניים
ו"רחצו  -תטעם (אותיות מעט) מהתורה ובזה  –אין מים אלא תורה  -

על ידי כך יהיה לך את הכוחות לשנות את ההרגלים הלא   –רגליכם" 
בריאים ותזכה להישען תחת ה"עץ" שזה ר"ת עשית צדק וגם מרמז  

די שאדם לומד תורה לשמה זוכה אורך ימים בימינה  לעץ החיים על י
 . ובשמאלה עושר וכבוד

 . עם ישראלשבת שלום ומבורכת לכל 
 . שפע עד בלי דיי אמן 

 
לכך במדורים הבאים.  סניתן להעביר שאלות לפינה זו ואנו נשתדל להתייח

 .2ולאחמ"כ  3שלוחה  02-5-696-515להשארת הודעה חייגו 
 תח"י נועה בת מזל פורטונה להצלחת מוקדש

 טוב. וכל זיווג הגון ,יותלהצלחה ברוחניות ובגשמ

1

פניני אור החיים:
 מתורתו של רבנו הק'

 זיע"אר' חיים בן עטר 
1111111

א)
3. 

ץ ִלְקָראָתם  רוִַּיָּׂשא ֵעיָניו וַַּיְרא ְוִהֵּנה ְׁשלָׁשה ֲאָנִׁשים ִנָּצִבים ָעָליו וַַּיְרא וַּיָ 
 ְרָצה: ִמֶּפַתח ָהֹאֶהל וִַּיְׁשַּתחּו אָ 

רבינו האור החיים הקדוש מחדש חידוש נפלא, שאברהם נרפא מחוליו  
עדיין היה רחוק  באמצעות ראיית פני המלאך, וזה למרות שהמלאך 

ממנו, מכיון שהרפואה באה בדרך רוחנית וסגולית, לא נמנע ממנו  
 הרפואה. 

וזה לשון קודשו: 'אומרו 'וירא', מודיע הכתוב שבראייה שראה אותם 
א ממכאובו ועמד ורץ לקראתם, כי המלאך יראה מרחוק ואין הבדל  נתרפ

רפאל   לבחינת הרוחניות למנוע הרפואה, ותיכף ומיד עשה שליחותו
 וירפאהו, ולצד הרגשה זו וישתחו ארצה למשרתי עליון'. 

ובפרשת ראה מפרש רבינו הקדוש את הפסוק 'ראה אנכי נותן לפניכם 
שיבחרו בטוב הרוחני וימאסו היום ברכה', שאמר להם משה לישראל 

ברע הגשמי, כי הוא זכה גם לעולם הזה שהרי היה עשיר ומלך, וגם 
הוא אומר להם שעדיף לבחור בעולם הבא  לעולם הבא שעלה לשמים, ו

 הרוחני.  
וזה שאמר להם משה 'ראה אנכי' שיביטו ויתבוננו כי משה הוא זה שנותן 

די זה יטו את אזנם לפניהם את הבחירה בין הברכה והקללה, ועל י
לתוכחתו ויסכימו לבחור בצד הברכה והטוב, וכמו שמשה רבנו הכיר את 

 ים העליונים. ב' העולמות והעדיף לבחור בחי
וזה לשון קודשו: 'ולזה אמר מושיע ורב האיש משה: 'ראה אנכי', פירוש, 

 אלי תראו ותצדיקו ותשכילו להצדיק הדברים'. 
שעצם ההבטה בפניו של משה תביא  כלומר, שהפסוק 'ראה אנכי' רומז  
 להם לבחור בדרך הברכה וישועה. 

 

 א פסוק כו] [אור החיים פרשת וירא יח פסוק ב, פרשת ראה פרק י

ֵני   ה' ֵּיָרא ֵאָליו וַ" ְּבֵא
ַּיְרא וַָּיָרץ  וַ  ... ַמְמֵרא

"  ִלְקָראָתם ִמֶּפַתח ָהֹאֶהל
 ).ב', א'פס'  י"ח (פרק

  - ראיית פני צדיק או מלאך  
 רפואה וברכה מביאה  

 עצבות?
 חרדות?

מרגיש  בסיעתא דשמיא
 חסום?

להוצאת עיין הרע בעופרת ע"פ מקורות חז"ל 
 .052-7100-955חייג: 

 ובעז"ה נתבשר בבשורות טובות.



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  :נחפתרון החידה לפרשת  
 )רש"י"ה פרק ל"ז פסוק כוכן  י"ד' פסוק ו בראשית פרק(

מיני   םהישמעאליזימן הקב"ה שיורידו איתם  ,  צרימהכאשר יוסף הורד מ
כדי שלא יסבול יוסף הצדיק  שאתל םשדרכבשמים במקום נפט ועיטרן  

  בדרך מריח רע.
, שלא יריח ריח מבחוץ ולא מבפניםפת מו של משה מרחה זיאכך גם 

 י חוזק המים.מפנואילו אצל נח מרחו זפת גם מבפנים  .רע

 לחה!!!בהצ

  . ירושלים.1(ע"ר). רח' חנה  580646396דדית" הערבות למרכז ה " :העלון יוצא לאור בסיעתא דשמיא ע"י

                        .comHLA580646396@gmail: מייל .515-696-5-02 ./955-7100-052: טלפון

 . 155024:ח" מ, 64:סניף 11- דיסקונט בנק: רטי חשבוןפ

:דה של פרשהּוח
 .לפרשה עפ"י רש"י והפסוקים דהחי

 בעריכת הרב ישראל בראורין שליט"א.

:נחפתרון החידה לפרשת 
)רש"י"ה פרק ל"ז פסוק כוכן י"ד' פסוק ובראשית פרק(

מיני םהישמעאליזימן הקב"ה שיורידו איתם , צרימהכאשר יוסף הורד מ
כדי שלא יסבול יוסף הצדיק שאתלםשדרכבשמים במקום נפט ועיטרן  

בדרך מריח רע.
, שלא יריח ריח מבחוץ ולא מבפניםפתמו של משה מרחה זיאכך גם 

י חוזק המים.מפנואילו אצל נח מרחו זפת גם מבפנים .רע

:דה של פרשהּוחח
.לפרשה עפ"י רש"י והפסוקיםדהחי

בעריכת הרב ישראל בראורין שליט"א.

 : נחהחידה מפרשת 
 ברדת הנמכר לארץ חם.

 בהשגחת הבורא לא רע, כי טוב נשם.
 באותו עניין כך גם אם הגואל דאגה לבנה.

 מה קשר אלו אמרים שלב אחר שלב, למקלט הצלה שנח בנה.

 .רביעיפתרונות ניתן לשלוח עד ליום  
 .02-5-696-515  או בטלפון:ALONHLH@gmail.com  במייל:

 באמצעות "שלח הודעה". ":נדרים פלוס"  עמדותב
 העלון. שם הפותר, והיכן קיבלתם את    יש להשאיר תשובה מלאה בצירוף

ן

  בפשטותסוק במקרא היגוי מושג הדיבור בפ
 מוצג. 

ממשפחת   בחר האל מילה אחרתאך בפרשה 
 המושג. 

 . מלבד השלמת המשפט כראוי ראש

מעלת החיים  בהמושג בא לרמוז ולפרסם הנס 
 בגלוי. 

 . נעיין במקרא וברש"י ונמצא את המושג החבוי

ניתן לתרום בכל עמדות 
 .נדרים פלוס

 
 6500שלוחה:

 ע"ש המרכז לערבות הדדית

   

mediabar99@gmail.com 

 הדפסה והפצה: 

   ה:הזוכ
  בו אבן שלום  

         . הי"ו
 ירושלים.  –

4. 

 

 על:  הגרלה בין הפותרים נכונה תערך 
₪  100שובר בשווי  

ד  בֵ לְ לרכישת כובע 
 ברשת ברון כובעים. 

בין הפותרים

. 
 (אהבת חסד למרן החפץ חיים) 
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  כל כך טוב. ון היה מוטרד מכך שבזמן האחרון  יהודה  ברקוביץ              
קח לה הרבה זמן עד שהיא הוא שם לב שהוא מדבר אליה והיא לא עונה, שהוא שואל שאלות ולו

, שאולי היא תיפגע ה זה הטריד אותו מאוד, אבל לא היה לו נעים לדבר איתה על זה, הוא פחד שזה  עונה תשובות.
 ללכת להתייעץ עם הרופא המשפחתי. אם הוא יגיד לה שהשמיעה שלה נפגמה. והוא החליט

 

ך טוב. בזמן האחרון אני מדבר איתה והיא לא שומעת. אני מפחד שזה כבר לא שומעת כל כ כוכבה'מה עושים? דוקטור, אשתי  
הדוקטור הציע לו להתחיל  נושא רגיש ואני לא יודע איך להביא אותה לבדיקת שמיעה כדי לבדוק את הנושא בצורה יסודית.'

ו המרחק שבו היא ברור ומוגדר, תדבר אליה בקול רגיל וברור ותבדוק מה ה. בבדיקת שמיעה ביתית פשוטה. 
  שפתחה את הדלת. כוכבה 'איפה היית?' שאלה מתחילה לשמוע. תתחיל בחמש עשרה מטר ומשם תתקדם.'

 

עמדה במטבח, עסוקה בהכנת כוכבהכמה דקות אחר כך נעמד יעקב בפתח החדר. ונכנס לחדרו.הודה!' ענה ילישאוף אוויר קצת'
 ?', ', והתקדם צעד אחד נוסף.ארוחת הערב. 'חמש עשרה מטר' לחש יעקב לעצמו 

 מתקדם בכמה צעדים. 'שניים עשר מטר', הוא לוחש. הודהי שקט.
  ושוב שקט. , מה אוכלים לארוחת הערב?'כוכבה ' ומיד מכריז בקול: 

 

אין  וכלים לארוחת הערב?', מה אכוכבה ' הוא פוסע עוד כמה פסיעות. 'עשר מטר', הוא אומר ממש בשקט, ושואל בשלישית:
 הוא עדיין לא שומע תגובה. , מה אוכלים לארוחת הערב?'כוכבה ' 'שמונה מטר!' הוא מודד ולוחש. ושואל עוד הפעם: תגובה.

  ?'ה אוכלים לארוחת ערב מ     ,כוכבה ' ועכשיו הוא כבר ממש קרוב. חמש מטר. הוא אפילו מגביר את הקול מעט, ומכריז שוב:
 !'הודהאני כבר אומרת לך, אוכלים עוף לארוחת הערב, י , ה, הודה'עוף, י בבת את הראש.מסו כוכבה

 

 והוא משנה את הכל, בפעם הבאה לפני שאתה יוצא לתקן את העולם,  נו ר לנו סלפעמים ח
 )העורך( כדאי שתבדוק את עצמך.

 לימוד התורה
מהו עיקר הניסיון בימינו, ימי עקבתא 

דמשיחא? בעת התפתחות ענף 
היהלומים בארץ נהרו רבים למקצוע 
עיבוד יהלומים, שזיכה את עובדיו 

 . 
 

בני ישיבה לא מעטים לא עמדו  םג
ששררה בימים ההם, בעניות  

ויצאו לעבוד ביהלומים. שאלו את רבנו 
לסיבת עזיבת בני  ל"זצ משה לויהרב 

הישיבות את ספסל הלימודים בישיבה 
לטובת עבודה ביהלומים. ענה רבנו: 
שבזמן משיח יהיה בירור מי שיישאר 

 הוא זמן משיח. ה,בלימוד התורה, 

זצ"ל  וביקש ישועה  יצחק דודבא רבי  יהודי
 איפה אתה גר? במבשרת.  בילדים,

 

אצלך בשכונה יש צופר לשבת? לך הבית, תשיג רשיון 
 ילד...  ומידי שבוע, בתוך שנה נולד ל 

 
וסיפר הרב גוטפראב זצ"ל כי לקח את ה"מופת" 

מה'משנה ברורה', סימן רנ"ו, שם נאמר כי מי שיעורר 
 , יזכה לבנים ובני בנים...ס יהודים להיכנס 

צבי")  (רב בית הכנסת "הר יוסף בוגרד הרב סיפר
: זצ"ל מאיר חדש בישהיה מקורב מאוד למשגיח ר

י עם ילדי אל המשגיח לביקור. הילד החל למשוך הגעת
ממעשה זה.  י במפה ולא הועילו כל נסיונותי 

אמר לי המשגיח: "שים לב, הכוס שעל השולחן עומדת 
במהופך, הפוך אותה בחזרה והדבר ירגיע את הילד." 
להפתעתי קרה הדבר בדיוק כך. הילד חדל מיד למשוך 

הסביר  -נבעה משובבות במפה. "ההתנהגות של הילד לא
אלא ההיפך. הוא הרגיש שיש כאן משהו לא בסדר,  -לי

, לכן ניסה למשוך אליו 
 את המפה כדי להגיע לכוס ולהעמיד אותה כפי שצריך."

 מה אהבתי תורתך
מנחם בכל יום בצהרים סגר חכם 

את חנותו ופנה היישר לעבר זצ"ל  מנשה
ה בית מדרש צנוע לעסוק בתורה 

לעושיה, בנוסף לכך היו לרבנו  
שיעורי תורה תמידין כסדרן בבית 

מלבד עסק בלימוד התורה לאחר מדרשו, 
. 

זצ"ל  סאלם יעקב רבי
היה אחד מן הדמויות הנדירות 
בדורנו, יהודי אשר היה דבוק 
בבורא יומם ולילה ללא הרף. 
אצלו לא היה מושג של רגע 

מן  ד אחד 
הבורא, תדיר היה פיו ממלמל 

 בתורה ותפילה. 
 

גם כאשר פגש מי ממכריו, ישר 
לאחר אמירת שלום, היה מרים 

ידיו לשמים ואומר: הוא 
אלוקינו, הוא אבינו, הוא בוחן 

כליות, וממשיך בפסוקים ודברי 
תורה ונפרד לשלום. וכך ממש 
לא פסק פומיה מגירסא יומם 

 ולילה. 
היו  ף עד כי אף 

 שומעים אותו 
 ממלמל בדברי תורה.

 

 גדול המלמד דרדקי מרבו, שכן הרב
לימדו דברים שהוא מפרשם כך, 

ומפרש  
תורת אמת,  רתואחרת, ואילו המלמד, תו

  ן שכן 
בי"ת היא ובי"ת אל"ף היא .שאל"ף

 . יהודי של   ' אני מודה  ה' את  לטמא  בכוחן  ן  אי שבעולם  הטומאות   כל 
אחר,  או  זה  בדבר  שיחסר  שלם.         ייתכן  נותר   ' אני מודה  ה'  אך 

בידיים  אפילו  בבוקר,  ידיים  נטילת  לפני   ' אני מודה  ' אומרים  לכן 

 המתפלל היום מפני שהתפלל
 .רשע טוב הימנו -אתמול 

, זצ"ל לרמב"םמצרים אמר  סולטן
 רופאו: כל ימיי הנני בבריאות טובה, 

 ולא ניתנה לי ההזדמנות לבחון 
 את יכולתך ברפואה. 

רמב"ם: גדולתו של רופא השיבו ה
היא יותר  

מברפואתה. כפי שנאמר אצל גדול 
  –הרופאים, הקב"ה 

כל המחלה אשר שמתי במצרים לא "
 אשים עליך כי אני ה' רופאך".

 .אין יראה באה אלא מכוח לימוד התורה
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  הפטרה
 " ואשה אחת"

 זצ״ל        זכותם תגן עלינו ב זצ״ל                    הרב ב העלון לעילוי נשמת:          הרב 



 

י לֹא ְבַחִיל ְולֹא ְבֹכחַ   ּכִ
ַחת ָהֵעץ (בראשית יח, ד). ֲענּו ּתַ ָ ח ָנא ְמַעט ַמִים ְוַרֲחצּו ַרְגֵליֶכם ְוִהׁשּ  ֻיּקַ

 

היה אברהם שהם ערביים שמשתחוים לאבק רגליהם והקפיד שלא להכניס  
ל כן ציוה לרחוץ רגליהם (בראשית רבה נ, ד. הובא ברש"י).עבודה זרה לביתו, ע

והקשו המפרשים, כיצד יתכן שיהיו בעולם שוטים כאלה שמשתחוים לאבק 
רגליהם, ומה השכל וההיגיון שבכך? וביאר האדמו"ר הקדוש בעל ה'דברי יחזקאל' 

(רבי יחזקאל הלברשטאם, אב"ד בקהילת קודש שינאווא), שערביים היינו כינוי 
לסוחרים (יעוי' בב"ב עה ע"א), ודרך הסוחרים לדמות בנפשם כי כוחם ועוצם ידם, 
חריצותם ורוב השתדלותם במסחר, הוא הנותן להם כח לעשות חייל, ּכִֹחי ְועֶֹצם ָיִדי 

ה (דברים ח, יז), ורק בזכות כך הם מרוויחים. ה ִלי ֶאת ַהַחִיל ַהּזֶֽ  ָעׂשָ

גליהם, דהיינו שחושבים שבידם זרה שמתחוים לאבק ר 
ר  וברגליהם הם משיגים ומרוויחים את ממונם, אך טעות הוא, לפי שלֹא ְבֹכַח ִיְגּבַ
ר (קהלת ט, יא), אלא  ֹבִנים עֹׁשֶ ִאיׁש (שמואל א ב, ט), לֹא ַלֲחָכִמים ֶלֶחם ְוַגם לֹא ַלּנְ

י הּוא ַהּנֵֹתן ְלָך ּכֹ ֲעׂשֹות ָחִיל (דברים הכל הוא בהשגחה פרטית מאיתו יתברך, ּכִ ַח ַלֽ
 ח, יח), ומזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה עד ראש השנה (ביצה טז ע"א), 

 וכל חריצותו ומרוצתו של האדם לא יועילו לו שיקבל יותר ממה שנגזר עליו 
 לקבל בראש השנה.

עליהם אברהם לרחוץ רגליהם, דהיינו להסיר לרחוץ ולזכך את  
ותפיסתם שכוחם ועוצם ידם עושה להם את החייל, ולהישען תחת העץ, מחשבתם 

כדי שידעו שאין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים (סוטה מט ע"א), 
 שהוא הנותן לנו כח לעשות חיל, והכל בגזירת עליון (יעוי' ברמב"ן סוף פרשת בא).

 שנזכה לחזק את אמונתו ובטחוננו בה' יתברך,  
 זכות כך נראה בישועת ישראל השלימה, אמן.וב

 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך

ף עצים עשיר בא אצל רבו ובקשב בפיו: יתפלל נא רבינו בעבורי, שיהיה החור-סוחר
הבא מבורך בשלגים, שכן השלגים יפים להעברת העצים הכרותים מן העיר על גבי 

מיגררות מהירות. ותוך כדי דיבור הוציא את ארנקו ונתן לרבו "פדיון" של שלוש מאות 
ליתר  -ושלושה שקלי כסף, כמניין 'שלג'. בצאתו הוסיף גם לרבנית עשרה שקלי כסף

ושלג אין. הדרכים נשתבשו בבוץ טובעני ולא  תוקף. לבסוף היה אותו חורף גשום מאד
 עץ אחד.  -היתה אפשרות להעביר מן היער אפילו בול

בא הסוחר לפני רבו ותאונן מרה: היתכן? הכיצד לא הועילה תפילתו אחרי שנתן לו פדיון 
נאה, כמנין 'שלג'? השיב לו הרבי: אתה במו ידיך קלקלת,כאשר הוספת לזוגתי עשרה שקלי 

ןעל ידי כך הוספת י'  למניין כסף, שכן 

זצ"ל  החזו''א נכנס אחד למרן פעם
 ש כמה פעמים בדבריושאלו כי היות וי
שקשה לו מאד ליישבם  המהרש''א

ולהבינם,וביקש למרן ז''ל שיורהו דרך 
להבינם. ביקשו החזו''א שיראה לו מקום 

 והראה לו, מוקשה,
בדבריו תוך כדי  א החזו''א 

שהוא מתהלך בחדרו הלוך ושוב ופניו 
נתאדמו מרוב מאמץ,לבסוף אמר לו מהלך 

פן שדברי חדש בהבנת הסוגיה באו
,והוסיף ו המהרש''א הובנו 

ואמר:"המהרש''א הכל זאת היטיב ללמוד 
יותר מאיתנו,וקושיתו קושיה ותירוצו תירוץ.

אנגלי גוי,  כורדי
ואמריקאי ניתפסו על 

ריגול.לכל אחד היה זכות 
וצה לבחור באיזה דרך הוא ר

למות. האמריקאי ביקש כיסא 
חשמלי ,הכיסא לא פעל. אז 
שיחררו אותו, האנגלי ביקש 

גם כיסא הוא לא פעל אז 
מגיע תור  שיחררו, אותו.

הכורדי והוא בוחר תלייה. 
 שואלים אותו למה? 

הכיסא מקולקל ש שמעתי הרי
אז הוא אומר: מה חשבתם 

!? 

קקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקק

 תודות למזכי הרבים המפיצים את העלון "המאור שבתורה"
 

 (רשימה חלקית)
 "  "" (ארצי), ""בחוברות: "

, ת(פסגת זאב, ישיבת "אור החיים"), בתי הכנסת 
" (מיל) "(מול שטיבלאך מא"ש, גל פז), חוברת " 

 " "" " "באתר "
 . יישר כח!ולכל המדפיסים הכללים

פרטים מעניינים נוספים כוחו של דיבור אמיתי
מעט על התנהגותו של נשמעו מפי עד הראיה, מהם ניתן לעמוד 

בימי פחד וחרדה, בשהותו בצל זצ"ל  יצחק בנדרלוי  ביר
מספר אותו  –קורתו של הרב דמוסקבה. "מעט מאוד שהיתי בבית 

ביום נאלצתי לעבוד  -יהודי, המתרפק על זיכרונות העבר
הייתי משלים את לימודיי באוניברסיטה. נהגתי  , למחייתי,

טודנטים מחוץ לבית הורי. אך מיום לישון דרך קבע במעונות הס
עמדתי על דעתי הנני זוכר את בית הורי כבית דחוס אנשים 

 פליטים שונים. 
, ל, גם כשהגעתי הביתה מידי פעם, בעת חופשה למשל

הצר, שאף הוא היה מלא וגדוש באנשים. "בבית אבי  
עברו אנשים רבים למאות ואלפים. אך משום מה חרוצה עמוק 

לוי יצחק אשר הלכתי שבי אחריו. חן  בייכרוני, דמותו של רבז
ואצילות היו נסוכים על פניו, ותמיד נהניתי לשהות בקרבתו. הוא 

אשר חן של אמת נסוך עליה, וכל דיבור  ה היה
 מדבוריו השפיע עלי מאוד."   

היה מחכמי  יהודה לייב אויערבאךחיים  הרב
, ראש ישיבת המקובלים "שער השמים", אביו של ירושלים

 יפו. נולד בלמן אויערבאךז שלמההרב הגדול  פוסקה
, נכדו של אברהם דוב בער ביתרמ"ז לר טבתבד' ב

, מצאצאי מטשרנוביץאדמו"רה -אויערבאך פייבלרבי 
. למד בישיבות בירושלים, והיה מפולנאהרבי יעקב יוסף 

עשרה נסמך -בולט בחריפותו ובבקיאותו. בגיל שמונה
רבי חיים להוראה על ידי גדולי רבני ירושלים, ובראשם 

שלמה זלמן  בי. בשנת תרס"ו נשא את בתו של רברלין
פרוש, מעסקני ירושלים, אבי משפחת פרוש המפורסמת. 

 מפי המקובל  קבלההחל ללמוד 
 .שמעון צבי הורוביץ מלידארבי 

,'' ,אדם זה לזה? התשובה היא-הדבר הרגשי המחבר בני מהו '
אדם נמשך להתקשר לאישיות שמעריכה אותו. הדבר יכול לבלוט  – 
 של אדם לאולם שמחות שבו הוא יכול לשבת במקום שימצא לנכון.  בכניסתו

קש להציע לו שישאל את עצמו מדוע התיישבתי ליד אב הוא אכן מתיישב. בשלב זה
שהסיבה היא, שבשולחן זה הוא זיהה בלא  שולחן זה ולא ליד שולחן אחר? סביר

הבחין באדם שבעבר העיר לו  משים אדם שמעריך אותו בעוד שבשולחן האחר הוא
אותו, ולהימצא  הערת ביקורת. כלומר, אדם נמשך ליצור קשר עם אדם שמעריך

 .שיות שמוקירה אותובקרבת אי
יחוש שזולתו מעריך אותו כך יגדל  הזוג-. ככל שבן

שכל אחד מבני הזוג יחוש  הרצון להימצא בחברתו ולמלא את רצונותיו. כדי להביא
  .שמעריכים אותו, הם חייבים להחמיא זה לזה מספר פעמים ביום

ואין הוא מסגרת, בית, כלומר, בהבדל מהתפיסה המצויה שהדבר החשוב בניש
אבל מחמאות הן רק תוספת נעימות לחיים המשותפים.מתברר  ,ילדים, ופרנסה

מסגרת המאחדת שתי חצי נשמה והופכת אותם שכיון שנישואין אמורים להיות
לנישואין אלא ההליך החשוב  לנשמה אחת, הרי המחמאות הן אינן רק התוספת

מחמיאים זה  ני זוג שאינם. ובא ביותר שצריך להימצא 
 לזה, הם רק שותפים לדירה ,לילדים ולפרנסתם, אך עדיין אינם נשואים במשעות
המלאה שהתורה מצפה מהם. לכן נכון יעשו בני הזוג המעוניינים להשכין את 

 .שיזמו אמירת דברי שבח זה לזה ,השכינה בביתם

ראשה  אושוויץ,  כיסוי
צדקותה של . 

 רבקההרבנית 
, אשת רבה אונסדורפר

של לוצ'ניץ בסלובקיה, היתה 
לשם דבר. זו באה לידי ביטוי 
עז ביותר בעת שהותה במחנה 

 ר אושוויץ, שם בהעדר 
שנלקח ממנה, חתכה  

פיסת בד משמלתה והתקינה 
 מנה כיסוי לראשה. מ

 

-על מעשה זה הוכתה מכות
רצח לעיני בנותיה בידי 
"קאפו" נאצי, שמעשה 

"יהודית" זה היה לצנינים 
 בעיניו המרושעות.

 הו!יחוס?בקש שלום ורדפ מחפש
עולא האמורא,ראה שרב יצחק (בנו של 

 רב יהודה) גדל,ועדיין לא התחתן.
שאל עולא את האב,רב יהודה:מדוע 

 אינך משיא אשה לבנך?
ענה לו רב יהודה:כי איני יודע מהיכן 

שלא התערב ,[[ אקח לו אשה
 פסול במשפחתה]

אמר לו עולא:וכי אנו בטוחים שלא 
דוק התערב בנו פסול עם שנים?!אלא ב

כפי שבודקים בארץ ישראל:כאשר יש 
מריבה בין שני אנשים,ממתינים לראות 

מן  ם מי משניהם
     ואמורים:זה מיוחס יותר!-הויכוח

 ש,"כשאתה מתווכח עם טיפש, 
 שהוא לא עושה אותו דבר..."

כשיסתפק בחלקו, החפשי עבד  –העבד חופשי 
 כשיחמוד יותר מלחם חוקו. –

-הבעל
 טוב-שם

 אמר: 
-אהבת

ישראל 
 יקרה 
מאוד 
בעיני 
אבינו 

 שבשמים. 
כל יהודי 

 הוא 
אצל 

 הקב"ה 
-כמו ספר
 תורה.

 
 רק עסק התורה בהתמסרות וביגיעה 

 בלב ונפש מביא אל ביטול 
 ה "יש" של אהבת עצמו.

 אצל
הקב"ה נאמר  

"אני ה' 
ופאך" פעם ר

אחת, ואילו 
אצל רופא 

ודם -בשר
נאמר "ורפא 

–ירפא" 
 פעמיים. 

 
כי רופאים 

 
הם לפעמים 
מקלקלים, 

כך הם -ואחר
מרפאים את 
 מה שקלקלו.

רשימת תפוצה 
hamaor.net@gmail.com 

 




