
04:0305:1905:3505:57

04:1705:2105:3105:53

04:0705:1805:3105:53

04:1805:2205:3205:54

04:0205:2005:3405:56

04:2005:2105:3405:56

04:1005:1705:3105:53



3-18

meuchadim.org@gmail.com
05041-21231

054-845-8815



  
  
  
  
  
  
  

  







  



 
 

 
א 

 

 

 

 
 מאמר מיוחד: –עם התקרב חג החנוכה 

 החנוכה בזמן הדלקת נרותרצון לתפילות על חינוך הצאצאים הגודל עת  – לאנפסיפור 
 !!! "זה אמיתי"החבר התעורר בבהלה, 

 ??? "אבל עכשיו שבת, מה באפשרותי לעשות"
זו  מדוע המתנתי עם השליחות עד היום, הרי"מחשבות חרטה מלאו את ליבו. 

 "כבר הפעם השלישית שהוא מגיע, ומבקש, ומתחנן...
 מיהו החבר? ואיזה שליחות הוטלה עליו? ומדוע לא יכול לעשות זאת בשבת?

 אמתלקבל תשובות על השאלות הללו, ולהתפעם ממסר ברור ואמיתי מעולם ה
 עלינו לחזור לאחור, עם פרוס החנוכה בשנת תשע"ז.

 רה לשנת תשע"ג. בעצם, עלינו לחזור עוד יותר אחו
 ואולי לתחילת הסיפור, שנת תשס"ח.

המפורסם הגאון רבי מנחם מישרים הרב אוריה שטיין זצ"ל בנו של המגיד 
 שטיין שליט"א, חלה במחלה האיומה. 

 ילדים! 2אברך צעיר עם 
אף במשך שש שנים התמודד ונלחם על חייו הרב אוריה כאריה, במהלכם 

  .להציל את חייו בכדי –הוציאו את אחת מעיניו 
במהלכם קידש שם שמים בצורה מדהימה ובלתי נתפסת בדרגות גבוהות של 

 אמונה, של בטחון בהקב"ה, של "שמחים ביסורים". 
בניגוד גמור לתחזיות הרופאים שלא נתנו לו יותר מחודשים ספורים, המשיך 

  נולדו לו עוד שני ילדים ב"ה. -לחיות עוד שש שנים כאמור, ויתירה מכך 
בשנת תשע"ג נלקח נפש נקי לבית עולמו, והותיר אחריו משפחה שבורה, 

שלשה בנים ובת אחת, וכמובן ההורים והסבים האחים  –אלמנה, ארבעה יתומים 
 והגיסים וכו'.

גדלו, ונכנסו כולם ללמוד באותו תלמוד תורה חשוב  –היתומים  –הילדים 
 בשכונת "בית וגן" בירושלים.

 ...וכאן מתחיל סיפורנו
 תחילת החורף. .תשע"ז
יוצר קשר עם אם הילדים ומדווח על חוסר חשק ללמוד  'תלמוד תורה'מנהל ה

כבן העשר וחצי שנים שנמצא לאחרונה "מחוץ לעניינים"  -היתום  –של הבן 
 כלשון המחנך. 

האם מאוד הצטערה, אך אי אפשר לומר שהופתעה, גם היא ראתה את חוסר 
 חשקו ללכת לחיידר.

ורבים בדבר טכסו עצה כיצד לרומם את הילד ולהצית בליבו שוב את כל המע
הרב שטיין שליט"א  -הנהלת החיידר, הסבים המחנכים ו –חשקת התורה 

 והסבא השני, אבי האלמנה. ניסו כך וניסו כך, ללא הצלחות מיוחדות.
חבר שהיה בקשר מאד  - באותם ימים, חברו הטוב (לשעבר) של הרב אוריה ז"ל

  בבהלה.להבדיל. מתעורר בבוקר  –ו בחיים חיותו טוב עימ
 ---ראה את אוריה בחלוםהוא 

 :בכל הפרטים המצמררים הוא , נזכרככל שהוא מהרהר בחלום
אוריה הגיע אליו ואמר לו כך: "אחד מבני לא לומד כל כך בתקופה האחרונה. 
אני מבקש ממך שתיצור קשר עם אימי ותגיד לה שכיון שימי החנוכה 

ם, והילד הזה זקוק ליותר תפילות כדי שיחזור לו הטעם בלימוד, מתקרבי
שתראה לנצל את העת רצון המיוחדת בשעת הדלקת הנרות ותבקש במיוחד 

 - - -עבור הבן הזה" 
 חושב החבר לעצמו. –חלום מוזר 

וכי לא היה לו אל מי להגיע? מה הוא צריך לבא אלי שאני יפנה אל אימו? אין "
  "ם?הוא מכיר את כתובת

בנם.  –אם הילד בעצמה שתבקש עבור בנה  -ובכלל, מה יותר מתאים שהאמא "
 .'"חלומות שוא ידברו'שזה סתם חלום, ככל הנראה 

 –כעבור יומיים 
 "ויחלום שנית", אותו החלום פוקד אותו שוב. 

כנראה שחשבתי ביום על החלום "וחושב לעצמו:  בליבו החבר מבטל זאת שוב
 ."זאת שובהקודם, ולכן חלמתי 

 כמה ימים.עוד עברו 
 חג החנוכה מתקרב, הנר הראשון יחול בליל מוצאי שבת קודש הקרוב. 

  –ליל שבת קודש הגיע 
כל בית ישראל ידליקו  ,עשרים וארבע שעות לפני שחג החנוכה יפרוס את כנפיו

 נר ראשון.
 החבר עולה על יצועו, מבלי להתכונן למה שעומד להתרחש בלילה הזה.

 זצ"ל מופיע בפעם השלישית. אוריה
 בלי להשאיר ספקות או סימני שאלה.עם כל העוצמה! והפעם, 

 "תגיד לי אתה חבר שלי או לא?!" פתח מיד בתביעה נחרצת!
  -והמשיך מיד

"אתה לא מבין שיש לי צער מזה שבני אינו לומד?!" "אני לא יכול לפרט לך מידי 
 הרבה, אבל יש לי ממש צער מזה!!!"

תפנה אל אמא שלי ותגיד לה שתנצל את העת רצון הכל ביקשתי ממך, סך ב"מה 
נרות הבזמן הדלקת הנרות להתפלל על בני! שערי שמים פתוחים בזמן הדלקת 

 ושהיא תתפלל על בני שיחזור לו הטעם בלימוד!!!"
 " - - -"מחר בלילה כבר חנוכה! מה יהיה?!!!והוסיף בחרדה ממש: 

צמו את אחת השאלות שנקרו במוחו מאז אוריה ז"ל ממשיך ומתרץ לו מע
  –החלום הראשון 

 "אני לא רוצה לבא ישירות להורים שלי, אני לא רוצה להבהיל אותם"
"תגיד לאמא שלי שאמנם היא מתפללת על הנכדים, וזה עוזר! אבל הבן הזה 
זקוק ליותר תפילות. ואי אפשר, וחס וחלילה, שלא נפספס את העת רצון 

 ".נרות החנוכה להצלחה בחנוך הילדים! המיוחדת בעת הדלקת
 החבר היה המום!
 אזר אומץ ושאל את אוריה:  ,תוך כדי החלום

אם הילדים,  –האלמנה  –למה אתה מגיע אלי, למה שלא תפנה ישירות לאשתך "
 "שהיא תתפלל עבורם!!!

 עונה לו אוריה:
 - - -"מכיון שהיא נישאה, שוב אין לי יכולת להגיע אליה" 

הדו שיח, שם לב החבר כי פניו של אוריה מאירים ובפניו מופיעות שתי תוך כדי 
 עיניים יפות וברורות, ומיד הוא שואל את אוריה:

 "היכן נעלמה הרטיה הקבועה שהיתה לך בשנים האחרונות?"
 אוריה ענה לו בתוכחה:

"שכחת היכן אני נמצא? אני רואה פי אלף יותר טוב ממך! מה זה בכלל הגוף?! 
 יצונית בלבד!מעטפת ח

 נעלם מעיניו! –בסיום משפט תוכחה זו  
 החבר התעורר באחת!

 זה אמיתי! אמיתי לגמרי!
אני כבר לא אצליח יותר הלילה הזה. הוא קם, פתח  -לישון  ,עכשיו ליל שבת

 אוריה ז"ל. –ספר תהילים והתחיל לקרא ברגש רב עבור נשמת חברו הטוב 
שלו לפני שהם חייב להשיג את אמא  אני"המחשבות רצות, והוא כולו לחוץ, 

 "מה! מדליקים נרות, ויהי
  "! יש בעיה!ווי אוי"

מה אעשה אם הרב שטיין מדליק " –דאגה כבדה ממלאת את ליבו של החבר 
נרות מיד בצאת השבת, ואני הרי כן נוהג להחמיר להוציא את השבת רק בזמן 

 . "רבינו תם
ומחליט הוא  ,ום לספיקותמראהו המתחנן של אוריה לא משאיר אצלו מק

 אדעתא דהכי לא קיבלתי על עצמי להחמיר. –לעצמו 
מיד, אבל מיד בצאת השבת, ניגש החבר אל הטלפון ומתקשר לבית הרב מנחם 

 –שטיין שליט"א, ובליבו תפילה שיצליח במשימתו לתפוס את הרבנית שטיין 
 לפני הדלקת הנרות!

 אין מענה! -מתקשר ומתקשר, שוב ושוב, 
 "ונו של עולם, תעזור לי! שיענו כבר, שיענו לפני הדלקת הנרות!"רב

 - - -עבר זמן רבינו תם. והוא מתקשר ומתקשר 

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

  ט˙˘ע" וי˘ב פר˘˙ 
 כל ‰זכויו˙ ˘מורו˙ למו"ל. ‡ין ל˜רו‡ בזמן ‰˙פיל‰ ו˜רי‰"˙. ©
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החל מזמן צאת השבת " :הרב שטיין, מגיע הביתה, והרבנית פונה איליו בדאגה
הטלפון לא חדל מלצלצל! איני מכירה את המספר, מי יודע מה  –של הגאונים  –

 "קרה...
 ממהר לענות לטלפון:הרב שטיין 

ר הדלקתם "שבוע טוב הרב שטיין! מדבר החבר של בנך אוריה ז"ל, האם כב
יהודים יקרים, סיפור זה שמע כותב השורות מפי בעל  - - -נרות חנוכה????? 

 .שטיין שליט"א, בכלי ראשוןה"ג רבי מנחם הר -המעשה  
ספר סיפור להשלמת היריעה, אציין בפניכם שתי שאלות ששאלתיו בסיימו ל

 זה:
שאלה ראשונה, אומרים אתם שבנכם ז"ל טען בפני חבירו שיש לו צער מכך 
שבנו נמצא בירידה רוחנית, האם אכן הילד התדרדר מבחינה רוחנית בצורה 
משמעותית ח"ו או ש'רק' לא למד? ענה הרב שטיין: ממש לא משהו מיוחד. 

 פשוט חוסר חשק ללכת לחיידר וחוסר חשק ללמוד. 
שניה שאלתיו: האם הבן אמר להצמיד חברותא או לשלוח את הבן ליועץ שאלה 

מסויים וכדומ', משהו של "השתדלות" או רק תפילה? עונה הרב שטיין: הבן 
 ---ביקש, אך ורק להתפלל!!!

כפי שמובא וידוע ומפורסם בספרים הקדושים שחג החנוכה מסוגל מאוד 
עשה מפעים בגדולת הזמן לבקש על חינוך הילדים, הנה לנו חיזוק רב, ומ

 הקדוש.
מי יכול להשיג ולהעריך כח של אמירת "תפילת השל"ה" על ידי אם בישראל 
המבקשת ומתחננת בזמן הדלקת הנרות עבור צאצאיה שיאירו במעשיהם 
הטובים, שיטעמו את אור התורה ויהנו מכל נר מצוה ותורה אור! הבה ננצל את 

בתורה  ת הצאצאים גדלים ומאיריםהזמן הקדוש הזה למשאת חיינו לראות א
     :וכלשון התפילה קודם הדלקת הנרות וביראת שמים

ָלם,  ַע„ עו… ‰ ו¿ ָּ̇ ַע ינּו מ≈ ע≈ ַרע ַזר¿ י ז∆ ƒּפ ƒינּו ּומ ע≈ י ַזר¿ ƒּפ ƒינּו ּומ ƒּפ ƒָר‰ מ ו… ּ̇ ‰ַ ׁ̆ ל…‡ ָימּו ֈו¿
ן י ָרˆו… ƒ‰ ן י¿ ן ּכ≈ ים ָ‡מ≈ ƒי ֲחָכמ י„≈ ƒמ ל¿ ַּ̇ ים  ƒָבנ ‰ ל¿ ּכ∆ ז¿ ƒנ  .ו¿

 

 מרובה בברכה
 העורך

 
 כעת, לפרשת השבוע…

 (לז, ד) וישנאו אתו ולא יכלו דברו לשלם:
 בדברנו על יוסף והשבטיםכהקדמה לפרשת וישב, ועל הזהירות הנצרכת 

 מן הראוי להביא מעשה רב כדלהלן.
היה זה באחת התקופות הסוערות בקרב היהדות החרדית כאשר גבה 

לעניין מסוים שעלה על הפרק. אחד טורא בין גדולי ישראל בהשקפה הנצרכת 
העסקנים פתח את פיו ודבר סרה בצד השני כמבין גדול ופסל את הצד השני 
מכל וכל. מרן הרב מטשעבין זצוק"ל אשר שמע מדבר זה ביקש לקרוא לאותו 

 עסקן.
כאשר הגיע אל הרב מטשעבין בקש אותו הרב מטשעבין אם יכול לומר 

פלא על הבקשה, אך כמובן ציית ואמר הת"אתה חוננתנו" בעל פה. העסקן 
תאמר "ותודיענו"  –ביקש הרב  –"אתה חוננתנו" מרישא ועד גמירא. כעת 

בעל פה... העסקן התחיל: ותודיענו ה' אלוקינו את משפטי צדקך..." ונתקע. 
"אני לא זוכר" "זה הרי ברכה נדירה רק כשחל יו"ט במוצ"ש. ועיניו מביטות אל 

 ת המוזרות האלוהרב בבקשת הסבר לבקשו
אתה מדוע היודע אמר לו הרב מטשעבין, בא והסבירך נקודה חשובה. 

כי להבחין בין קודש  "?ותודיענו"ולא ידעת לומר  "אתה חוננתנו"ידעת לומר 
 !זה לא כל אחד יודע... "קודש לקודש"לחול זה דבר קל אבל להבחין בין 

אלו, המשיך הרב מטשעבין, החכמה היא לשבת בשקט ולא בזמנים 
 דש.לחוות דעה כלל בין קודש לקו

שבאים לדבר על יוסף והשבטים צריכים זהירות שבעתיים שאין לנו כ כך,
כזה או שום מושג ואחיזה בגודל קדושתם ואין אנו רשאים לנסות להבין צד 

 )טעם הצבי(   צבע אנו לא נבין את הנהגתם הקדושה.ין חלא יבומאסוכאחר 
 (לז, ג) כי בן זקונים הוא לו

וברש"י: "ואונקלוס תרגם בר חכים הוא ליה, כל מה שלמד בבית שם ועבר 
 מסר לו".

 ראש ישיבת תורה ודעת באמריקה רבי יעקב קמינצקי זצ"ל, שאל:
ם משם ועבר. את יוסף הוא יעקב אבינו למד תורה גם מאברהם ויצחק, וג

לימד, לפי המבואר ברש"י, את מה שלמד משם ועבר. ויש להבין מה ההבדל 
בין שתי התורות הללו? מדוע את יוסף לימד יעקב את "תורת שם ועבר", ואת 

 יתר השבטים, כך משמע, לא לימד תורה זו אלא "תורת אברהם"? 
ונה בעולם, הוא מבאר: תורתו של אברהם אבינו היתה להשפיע אמ

להשפיע אידישקייט. "תורת אברהם" היתה מסכת עבודה זרה של ארבע 
 מאות פרקים...

לא כן תורתם של שם ועבר. להם היה סוג אחר של "עבודה". שם חי 
בתקופת דור המבול, דור מושחת, "כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ". 

, כביכול. תורתם עבר חי בתקופה של דור הפלגה, דור שהולך להילחם עם ה'

של שם ועבר היתה שלא להיות מושפעים מן הסביבה, שהסביבה הקלוקלת 
 לא תחלחל, חלילה, אל תוך בית המדרש שלהם.

"תורת אברהם" היא להשפיע על אחרים. "תורת "שם ועבר" היא לא 
 להיות מושפע מאחרים.

יעקב אבינו, בטרם לכתו לבית לבן הארמי, ישב בבית מדרשם של שם 
ר, שם למד כיצד מפתחים את הכוחות לחיות בתוך סביבה קלוקלת ולא ועב

להיות מושפע ממנה לרעה. לימוד זה שנמשך ארבע עשרה שנה, נתן לו את 
הכוחות לשהות במחיצתו של לבן הרמאי ולא ללמוד, חלילה, ממעשיו 

 הרעים.
את התורה הזאת, "תורת שם ועבר", לימד יעקב רק את יוסף. יוסף שעתיד 

ות עשרים ושתים שנה בתוך טומאת מצרים, תועבותיה וערוותה, צריך לחי
 ללמוד כיצד לא להיות מושפע מן הסביבה.

יתר האחים לא היו זקוקים ללמוד את התורה הזאת משום שכשהם ירדו 
הם ירדו כולם יחד, ולמדו בישיבה שהקים יהודה לפני בואם  –למצרים 

       מצרימה.  
 (יחי ראובן)

 (לז, ב) את בני בלהה ואת בני זלפהוהוא נער 
 אחיו שהיו לפי בלהה בני אצל רגיל כלומר - בלהה בני "את י"כתב רש

מקרבן". יש להבין היכן נרמז בפסוק שהיה מקרב את בני  והוא אותן מבזין
 השפחות?

אפשר לבאר עפ"י המעשה שהיה עם הרה"ק רבי מאיר מפרעמישלאן 
יזה שליחות כגון לקנות משהו או לסדר זי"ע, שדרכו היה, שאם נצרך אחד לא

היה אומר שיתנו לו לסדר זאת כיון שיש לו נער אחד שמוכן לעשות כל 
השליחויות, במשך הזמן עקבו אחריו, וראו שהוא בעצמו מבצע הכל. שאלוהו 

 למה אמר שיש לו נער?
ענה ואמר, שבדרך כלל כל אחד, בהיותו בחור ונער צעיר, מוכן לבצע 

שים מבוגרים, אבל כשגדלים, מפסיקים מכך. אמר רבי מאיר, שליחויות לאנ
 אני, נשארתי "נער" לגבי המידה הזאת, ואני מוכן לעשות הכל בשביל השני...
לפי"ז, כאן יוסף העדיף לקרב את בני השפחות אף שזה לכאורה כפחיתות 
כבוד להתרועע עימהן ולא עם אחיו בני האמהות, אבל יוסף העדיף לעשות 

ערות", וזה מה שאמר הכתוב "והוא נער את בני בלהה ואת בני "מעשה נ
 (ציוני תורה)                   זלפה". 

 )לז, יז( לכה דתינהויאמר האיש נסעו מזה כי שמעתי אמרים נ
כי שמעתי אומרים נלכה דותינה וגו'  "נסעו מזה"ה על הפסוק במדרש רב

 נסעו מזה ממדותיו של הקב"ה. 
וצריך להבין מה זה ועל מה זה. ויש לפרש על פי מה דאיתא בגמרא 
ובמדרש על הפסוק ויתנכלו אותו להמיתו שראו שיצא ממנו ירבעם שעתיד 

חים דנו את יוסף על שם להחטיא את ישראל וכו' עיין שם. אם כן חזינן שהא
סופו. והנה ידוע דמדת הקב"ה אינו כן דאינו דן אלא באשר הוא שם כמו 
שמצינו גבי ישמעאל כידוע. וזה הוא שאמר המדרש נסעו מזה ממדותיו של 
 הקב"ה שאינו דן אלא באשר הוא עכשיו והם רוצים לדון אותך על שם סופך:

 )חנוכת התורה(
 (לז, כא) מידם ויצלהו ראובן וישמע

במדרש רבה (רות, ה, ו) "אלמלא היה ראובן יודע שעתידה תורה לכתוב 
כל  עליו וישמע ראובן ויצילהו מידם, על כתיפו היה מוליכו לאביו". וכבר נלאו

 המפרשים  למצוא פשט בדברי המדרש.
אבל נחשים ועקרבים  –והנה בגמ' שבת (כב, א) " והבור ריק אין בו מים 

הרי  יש בו". יש להבין אם יש בו נחשים ועקרבים, אם כן מה הצלה שייך בזה?
 ימות מחמת הנחשים והעקרבים.

שאינו ויש לישב על פי דברי הזוהר הק' שתמיד יותר קל להציל מיד מזיק 
בעל בחירה מאשר להציל מיד אדם שהוא כן בעל בחירה. לכן אמר ראובן 
להשליכו אל הבור שאז צריך להינצל מידי נחשים ועקרבים שאינם בעלי 
בחירה, כיוון שראובן סמך על זכותו של יוסף שאם אין לו חטא של לשון הרע, 

 יזכה להינצל.
בו נדנוד של לשה"ר והנה ראובן עצמו היה מסופק האם באמת יוסף אין 

או שמא הדין עם אחיו השבטים הקדושים. לכן אמר להשליכו אל הבור 
כאמור. אמנם, אם היה יודע ראובן בוודאות שיוסף אין בו שום נדנוד של 
לשה"ר, היה מצילו בידיים. וזה מה שאמר המדרש, שאם היה יודע ראובן 

תורה אומרת שעצתו להשליך את יוסף אל הבור היא הצלה גמורה שהרי ה
"ויצילהו מידם", אם כך וודאי שיוסף אין בו שום חטא, ואם כך היה מצילו 

 (זהב שבא)                                                     בידיו.    
 והבור ריק אין בו מים (לז, כד)

 בר נתן רב דרש כהנא רב אמר -אומרת הגמרא {מסכת שבת כא, ב. כב, א} 
בדרשו לפני הציבור, לימד בשם  רב נתן בר מיומי, תנחום דרבי משמיה מניומי

כסוכהפסולהאמהמעשריםלמעלהשהניחהחנוכהשלנררבי תנחום:
 דכתיב מאי :תנחום דרב משמיה מניומי בר נתן רב דרש :כהנא רב ואמר: וכמבוי

בענין הבור שלתוכו השליכו אחי יוסף את  }כד-לז בראשית{ מהי כוונת הכתוב
 שאין יודע איני ",רק והבור"' שנא ממשמע א? והלמים בו אין רק והבור יוסף:

 מים ' ? שרקמים בו איןמה בא הכתוב ללמד במילים ' ל''ת מה אלא ?!מים בו
 בו. יש ועקרבים נחשים אבל בבור. בו אין



 

 ג 

 אלו שתי המימרות, שסמוכות אחת לשניה. 
אם בבור הזה היו נחשים, איך התורה מעידה שראובן  – נשאלת השאלה

תו לאביו ? ועוד, אם הוא יצא מתוך בור של נחשים ועקרבים, רצה להחזיר או
 איך האחים מכרו אותו למצרים, לאחר נס כזה שאירע לו ?

 נחשים יש שבבור ידעו לא ואחיו שראובן ל"וצ - תורה תמימהאומר בעל ה
 יודעים היו אלו אחיו וגם אביו, אל להשיבו זו עצה פ''ע חשב שהרי ועקרבים,

 בודאי הלא ואז מאד, גדול זכותו כ''א ודאית, סכנה ממקום שנצל כ''אח וראו
 נבוכדנצר אפילו הלא כי למדינים, במכירה בקרי, כ''אח עמו הולכים היו לא

 מכבשן שנצולו ועזריה מישאל לחנניה שראה אחרי ז''בכ מוחלט, רשע' שהי
 שבתוך מה ראו לא אם יפלא ולא יעקב. בני כ''וכש בלבו, תשובה הרהר האש,
 פחות השלכה דאין ק''ספ תמיד' למס המפרש שכתב מה לפיכי ר,הבו

 אמה עשרים עמוק הבור היה כ''א 'וישליכו', דכתיב וכאן אמה, מעשרים
 לענין ל''דקיי כמו שולטת אדם של עינו אין מעשרים דלמעלה ל''וקיי ויותר,

 ןהדי עם בגמרא זו דרשא ושייכות סמיכות ז''לפי לכוין [ויש וסוכה חנוכה נר
עינא,  בה שלטא דלא משום פסולה אמה מעשרים למעלה שהניחה חנוכה נר

 דטעם משום עוד ל''י אמורא, מחד הענינים שני שנאמרוהסמיכות ולבד
 -ודע  ק]."ודו שולטת, העין אין אמה מעשרים דלמעלה להורות שוה,שניהם

 א,''{קכ תיבמו בסוף ל''קיי שהרי בנס,' הי הבור מן יוסף דניצל דהא ל''צ כ''דע
 אשתו, את ומתירים שמת עליו מעידין ועקרבים נחשים מלא לבור נפל א}:

 להינצל יכול' הי לא הטבע בדרך כ''וא ש,''יעו שם, מת ודאי דאמרינן משום
 משם.

יוצא, שאם העין לא שולטת בגובה של כ' אמה למעלה, ודאי שהיא לא 
מסתירות מה שולטת גם למטה, כיון שהקירות שנמצאות בדפנות הבור, 

נעשה בתוכו. לכן זרקו האחים את יוסף לבור, אעפ"י שנחשים היו בו, אבל הם 
לא ראו שהם ישנם שם, כי העין לא שולטת בגובה כזה. לכן באה הגמרא, 

 (ברוך שאמר)              ומביאה את שתי המימרות האלה בסמיכות זו לזו. 
 אליהם ביקר ובטרם מרחק אתו ויראו: בדֽתן וימצאם אחיו אחר יוסף וילך
 להמיֽתו... אתו וֽיתנכלו

 האחים רוצים להרוג אותו... למה ?
ישנם כמה וכמה שיטות.... לא ניכנס עכשיו להרחיב בזה.. נאמר רק את 

 השיטות... מי שרוצה, יעיין במקורות בפנים:
 הם רצו להרוג אותו, מדין רודף. – דעת הספורנו

 – וישב} כותב השל"ה הקדוש {תורה שבכתב, מאמר צאן יוסף, פרשת
הסיבה שאחיו רצו להרגו היתה, משום מרידה במלכות. היות והם יהודה 
שיהודה צריך להיות המלך, ויוסף חולם חלום, שהוא יהיה מלך וכולם ישתחוו 

 חייב מיתה. –לו... הם הבינו שהוא מורד במלכות... ודין של מורד במלכות 
 דין עד זומם.הם רצו להרוג אותו, מ – החיים הקדוש סובר-האור

, שהאמת היא, שזה מופיע במדרש, מביא דבר נפלא האדמו"ר  מאוז'רוב
 והוא מרחיב בזה...

במדרש כתוב, שהשבטים ראו ברוח הקודש, שמיוסף הצדיק, עתיד לצאת 
נבט, שעתיד לחלק את -נבט, והיות ועתיד לצאת ממנו ירבעם בן-ירבעם בן

יר ליהודה רק את בנימין... וזה מלכות ישראל... הוא יקח עשרה שבטים, וישא
 מלכות דוד... 

 אם ככה, הם ראו שמיוסף, עתיד לצאת אחד שיחלק את המלוכה!
אז אם כמו שכותב השל"ה הקדוש, שהם רצו להרוג אותו מדין רודף 

 במלכות...זאת היתה הסיבה...
. הם ראו "מרחוק", מה מרחק אתו ויראו - כותב החיד"א {חומת אנך}

 ות, עם ירבעם בן נבט, ולכן רצו להרוג אותו!עתיד יוסף לעש
נבט, -... למה ?  בגלל שעתיד לצאת ממנו ירבעם בן להמיֽתו אתו וֽיתנכלו

 ובגללו רצו להמיתו. 
 המלךדוד , כיון שאמרו -היות והם חשדו שהוא חולק על מלכות בית

חשבו שהוא רוצה לחלוק על יהודה , אבל  – בנו תמשל משול-אם עלינו תמלך
נבט, -מרחוק", שעתיד לצאת ממנו ירבעם בן"–הראו להם ברוח הקודש כש

אז הם ראו שמה שהם רואים, זה נכון... אם ככה, הסכים גם יהודה, להריגתו 
 של יוסף...

... דמו את וכסינו אחינו את נהרג כי בצע מהכך -למרות שהוא אמר אחר
 .כך גם הוא הסכים, שיש לו דין שהוא מורד במלכות..-אבל אחר

 ואמרנו הברות באחד ונשלכהו וֽנהרגהו לכו ועתה} לז, כ{ - אומרת התורה
 מידם ויצלהו ראובן וישמע כא}: {חלמֽתיו יהיו-מה ונראה אכלתהו רעה חיה

 ...ֽנפש נכנו לא ויאמר
, בואו ונשליך  אם האחים אומרים  – מביא כאן רש"י, שאלה שמתבקשת

 יהיו מה ז מה הם אומרים " ונראהאותו לבור, ונגיד "חיה רעה אכלתהו"... א
 חלומותיו" ?! אם הוא מת, על איזה חלומות אתה מדבר ?!

בואו  –אלא אומר רש"י, שזה רוח הקודש אומרת זאת... אתם אומרים 
נראה מה יהיו חלומותיו ... אתם תראו,  –ונהרוג אותו , ורוח הקודש אומרת 

 שכל החלומות יתקיימו !
 אומר זה מקרא יצחק' ר אמר .חלומותיו יויה מה ונראה - לשון רש"י

 מה ונראה מסים והכתוב, נהרגהו אומרים הם. כן אומרת הקדש רוח, דרשני
 הם שיאמרו אפשר ואי. שלי או שלכם או יקום מי דבר נראה, חלומותיו יהיו

 חלומותיו. בטלו שיהרגוהו מכיון חלומותיו יהיו מה ונראה

 בא הפנים יפות, ואומר ביאור נפלא :
 גרסי הוו יוחנן' ור אילפא - ישנה גמרא {מסכת תענית כא, א} שמספרת

הגיעו למצב של פת לחם... לא היה להם  טובא מילתא להו דחיקא באורייתא
 אפס}  ד-טו דברים{ בנפשין ונקיים עיסקא וניעבד וניזיל ניקום אמרי מה לאכל

הלכו  ריפתא כיכר קא הוו רעיעא גודא תותי אותבי אזלו אביון בך יהיה לא כי
 יוחנן רבי שמעיה השרת מלאכי תרי אתו בדרך, ישבו מתחת לקיר רעוע לאכל

בא ונזרוק עליהם את  ונקטלינהו גודא האי עלייהו נישדי לחבריה חד דאמר
 ליה אמר שעה בחיי ועוסקין הבא עולם חיי שמניחין הקיר הזה, ונהרוג אותם

עזוב אותם, אחד מהם עתיד  שעתא ליה דקיימא חד בהו דאיכא שבקינהו אידך
 שמע לא אילפא שמע יוחנן רבי להיות ראש ישיבה, ועדין לא הגיע זמנו למות

 אנא מדשמעי אמר לא ליה אמר מידי מר שמע לאילפא יוחנן' ר ליה אמר
 לי קיימא לדידי מ''ש שמעאם אני שמעתי, ואילפא לא שמע,  לא ואילפא
י הולך להיות ראש ישיבה אם אני שמעתי והוא לא שמע, סימן שאנ שעתא
 אביון יחדל לא כי} יא-טו דברים{ בנפשאי ואוקי איהדר יוחנן רבי ליה אמר
 הארץ מקרב

היתה כאן בת קול. האחים אמרו "נהרוג  – תירוץ נפלא בעל ההפלאהאומר 
"ונראה, מה יהיו חלומותיו"...  –אותו, ונזרוק אותו לבור" , והבת קול אמרה 

 קול, היה ראובן. -היחיד ששמע את הבת – ראובן וישמע -אומרת התורה 
 קול ?-תגידו, שמעתם איזה בת –שאל ראובן את האחים 

 לא.  –אמרו לו 
 ...מידם ויצלהו ראובן וישמע} כא{ -זה דיבר אליי  –אם ככה, אמר ראובן 

קול, כמו ר' יוחנן , אז הוא -זאת אומרת, שראובן היחיד ששמע את הבת
 הלך להציל אותו...

 (ברוך שאמר)                                      ך כותב בעל ההפלאה, תירוץ נפלא.כ
 )לז, כו( ויאמר יהודה אל אחיו מה בצע כי נהרג את אחינו וכסינו את דמו:

ואני שמעתי מעטרת ראשי הרב אבא מארי זלה"ה, ששמע מרבו הרב 
המופלא מהר"א יצחקי ז"ל, ורבו מרבו, הרב הגדול המג"ן, שהשבטים היו 

הוא דרכב על סוס בשבת, ודנוהו בסקילה רוצים להמיתו בהוראת שעה, כה
למגדר מילתא ולהוראת שעה, וכן השבטים רצו להורגו להוראת שעה, שלא 
יהיו רגילים בלשון הרע, והשיגם יהודה מה בצע כי נהרוג את אחינו וכסינו את 
דמו, דמאחר דמשום כבוד אבא נכסה דמו, אין כאן הוראת שעה, דמי שמע 

 כאן שמעתי. כזאת לקחת מוסר השכל, עד
 )ראש דודא בספרו "הרב החיד(
הלב וזה המצאת יהודה שאם שמעתי כי נגזר על המת שישתכח מן 

יהרגוהו באיזה זמן ישתכח מהלב ותשרה שכינה על יעקב אע"ה וידע מי הרגו 
ויענישם אך אם לא יהרגוהו יתעצב ולא ישרה עליו רוח הקדש ולא יודע הדבר 

מיה זה לא תב ?"וכסינו את דמו"בהריגה  ה בצע כי נהרוג את אחינוז"ש מו
 בינו ולכן לכו ונמכרנו וגו'ודע לאואפשר דישתכח וברוח הקדש י

 )נחל קדומיםא בספרו "הרב החיד(
  (לז, כה)כסף  בעשרים לישמעאלים יוסף את וימכרו
 המעות את וחלקו כסף בעשרים יוסף את שמכרו כתב אליעזר דרבי בפרקי

 לקחו למה ותמוה. נעליים מהמעות ולקחו כסף שתי אחד לכל והגיע ביניהם
 .כסף שתי של החשבון רומז ומה, נעליים דוקא
 לעשות בניו שעתידין בא הלזה החלומות בעל הנה במדרש דאיתא ל"ונ
שלכך רצו השבטים להרג  שהטעם בהרבה מהמפרשים ואיתא. ז"לע בעלים

 מכח ק"ביהמ חרבן ויגרם ממנו, לצאת שעתיד ירבעם בשביל היה את יוסף
 הכתוב י"עפ בנעליים הרמז וזה ז."ע ונתרבה לרגל לעלות מניחם היה שלא
 לכן, בנעליים לרגל בעלייתם משתבחים ישראל שבני בנעלים" פעמייך יפו "מה
 בנעליים להתהדר י"בנ יוכלו שכעת לרמז המכירה לאחר מיד נעליים קנו

 לפחות עולה חגיגה שקרבן' בגמ' כדאי כסף בשתי דוקא וקנו. לרגל בעלייתם
                                        .כסף שתי

 )תקנ"ו -יוסף  פורת בן( 
במה שכתב שקבלו עשרים כסף, וכל אחד קנה נעליים בזה, יש להבין, מה 
עשו עם שתי הכסף המיותרים, שהרי  הרי בשעת המכירה היו רק תשעה 

 שבטים וצירפו את הקב"ה עימהם כמובא ברש"י. 
איתא חידוש נפלא ב"מדרשי תימן": באותה שעה לקחו השבטים את שתי 

יכול ליתן להקב"ה את חלקו, שהרי צירפו את הכסף וזרקו כלפי מעלה, כב
הקב"ה לחרם כנ"ל. המעות שזרקו נפלו באיזה מקום בסביבתם. לאחר הרבה 
הרבה שנים, בא יוסף אבי התנא הק' רבי עקיבא, ויוסף זה היה גר, עני ואביון, 
יוסף זה רצה לישא אשה ולא היה לו במה לקדשה, אותה האשה ג"כ היתה 

את אותה  –לה נעליים לרגליה. יוסף זה מצא מטבע  עניה מרודה ולא היה
וקנה עם זה 'נעליים' וקידש את אשתו בנעליים אלו.  –מטבע שזרקו השבטים 
 ונולד להם רבי עקיבא.

והנה ידועים דברי הגה"ק רבי שמשון מאוסטרופולי ב'מעשר בהמה', 
הרמז שמביא שם שרבי עקיבא היה מעשרה הרוגי מלכות, והרי לא היה 

צאי השבטים ולמה נתפס בעוון זה? אלא שהוא כנגד הקב"ה. ולפי דברי מצא
המדרש הרי זה מובן ביותר שהרי באמת נולד ר"ע בזכות הכסף שהיה כביכול 

           עבור הקב"ה.
 (הגרמ"י רייזמן)

 (לז, ל) בא אני אנה ואני איננו הילד ויאמר אחיו אל וישב



 

ד 

 וצריך ביאור. במדרש: "ואני אנה אני בא במעשה בלהה",
בספר "ארץ חמדה" להמלבי"ם, וכן הוא בחומת אנך להחיד"א, ביארו עפ"י 
דברי האריז"ל שכשהניח יעקב מיטתו באוהל בלהה אחר פטירת רחל, חשב 
להעמיד ממנה עוד ב' שבטים. וכשבלבל ראובן את יצועי אביו, שוב לא העמיד 

עקרו שתי נשמות עוד שבטים. אמנם, הספיקה מחשבתו של יעקב, בכדי שית
ממקורם, וכיוון שלבסוף לא העמיד עוד שבטים, נשארו תלויים ועומדים, עד 
שבא יוסף והוליד את מנשה ואפרים. וזה מה שאמר יעקב מנשה ואפרים 

 כראובן ושמעון יהיו לי, שנשמתם שייכת אלי וכבני הם.
והנה ראובן, גם הוא ידע כל זאת, וקיווה שאכן יוסף שהוא היה הדומה 
ליעקב בזיו איקונין שלו, דוקא יוסף יכול לתקן את הנשמות הנ"ל, וכעת שראה 
שיוסף איננו בבור נתבהל שלא יהיה תיקון למעשה בלהה, וזה מה שאמר 

                                                                                            המדרש "ואני אנה אני בא במעשה בלהה".  
 (ארץ חמדה)

 (לח, כה) היא מוצאת
"אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי: נח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך 

מתמר, שנאמר "היא מוצאת"  –כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים. מנלן 
 (ברכות מג, ב)

ידוע המעשה שהיה מספר רבי ישראל שיינקר זצ"ל, כי רבי  יהושע לייב 
 , מטעמי בריאות, היה עליו לשתות את התה שלו עם הרבה סוכר.דיסקין זצ"ל

ויהי היום, ובעת השיעור הכניס לו השמש כוס תה שבטעות הניח שם 
ה, הכניס הרבה מלח במקום סוכר, וכיון שהשמש ידע שהוא זקוק להרב

 מלח...
רבי יהושע לייב שתה את התה, ולא ראו עליו שום תגובה חריגה, שתה עד 

 הסוף.
ע נכנסה הרעבצין בבהלה ולחשה לתלמידים: "אוי וי, היכן התה? באמצ

 אני מגלה שהשמש טעה והשתמש עם צנצנת המלח!"
 התלמידים הרגיעו אותה, ואמרו כי כנראה היה שם סוכר כרגיל.

 "מהיכן אתם יודעים?" שאלה.
 "כי הוא שתה את הכוס כמידי יום, כרגיל, ללא תגובות" ענו התלמידים.

השיריים וצעקה: "כן כפי שאני אומרת, הרי זה פקוח נפש  היא טעמה את
 בשבילו!"

למחרת שאלוהו התלמידים: "ילמדנו רבינו, אם זה פקוח נפש, מדוע הרב 
 "שתה?

לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש  נחוהרב השיב בפשיטות: "למדנו, 
                 ולא ילבין פני חבירו ברבים"

  חי ראובן)(י                  
 ) א, מ( האלה הדברים אחר ויהי

 הביא בו לדבר כולם בפי הצדיק את ארורה אותה שהרגילה לפי: י"וברש
 הרווחה שתבוא ועוד. אליו ולא אליהם שיפנו אלו של סרחונם ה"הקב להם

 . ידיהם על לצדיק
 החדשות על לגמרי אחרת והשקפה הבטה האדם יקבל מכאן הנה

 מתרחשים כולם כי, ביום יום מידי העתונים על המופיעים המפליאות
 נסתרות היודע והוא, העלילות נורא ת"השי מאת ובכוונה במחשבה ונשמעים

 ונכבדים גדולים שרים ששני יתכן כי, כגדול כקטון בעולם דבר כל פרסום סיבת
 להסיר מיוחדת לתכלית ורק אך כל בפי ונתפרסם מכשול לפניהם הקרה כאלה
 .במכוון הכל הפרסום וכן והמכשול, יקצד מאותו נבל חרפת

 )תורה דעת(                 
 ויאמר יוסף ויען :הם ימים שלשת השרגים שלשת פתרנו זה יוסף לו ויאמר

 (מ, יב יח) ימים שלשת הסלים שלשת פתרנוזה
ואילו כשפתר לשר האופים  ויאמר יוסף"כשפתר לשר המשקים כתוב "

  ויען יוסף".כתוב "
(סוטה לב, ב) אומרת שכשכתוב לשון של עני'ה היינו שיש  והנה הגמרא

לומר בקול רם כמו "וענית ואמרת". אם כן יש להבין למה אצל שר המשקים 
 אמר שלא בקול רם, ואצל שר האופים אמר בקול רם?

 רב מבאר הגר"ח קנייבסקי שליט"א, עפ"י הגמרא ברכות (נה, א) "ואמר
חלום רע, העצבות ממתיקה אותו,  -[מסתייה,  עציבותיה בישא חלמא חסדא

 חדויה טבא חלמא דהיינו מה שהאדם מתעצב עליו מבטל את החלום]
 מסתייה [חלום טוב, השמחה מבטלת אותו].

יוסף הרי ודאי רצה שיהיה להם טוב. והנה כשמפרסמים על אדם שהוא 
הולך לעלות לגדולה, זה כבר גורם לו שמחה גדולה. כמו"כ כשמתפרסם על 

 וא להיהרג, כבר יש לו מזה עצב גדול. אדם שה
לכן, אצל שר המשקים רצה יוסף שיתקיים, ושלא תהיה שמחה גדולה 
מדאי שלא יתבטל אז רק "ויאמר יוסף", שלא אמר בקול רם. משא"כ אצל שר 
האופים, שרצה שיתבטל החלום, "ויען יוסף" אמר זאת בקול רם, כדי שיתעצב 

             ואולי עי"ז יתבטל החלום.    
 (טעמא דקרא)       

 פרעה כוס ונתת כנך על והשיבך ראשך את פרעה ישא ימים שלשת בעוד
(מ, יג,  וגו' כאשר אתך זכרתני אם משקהו: כי היית אשר הראשון כמשפט בידו

 יד)

יש להבין בפסוק זה, מהו הלשון של "כמשפט הראשון", הרי כבר אמר 
וכי רק אם יזכרהו ישוב לתפקידו  והשיבך וכו', כמו"כ מה שאמר "כי אם"

הראשון? עוד יש להבין וכי יוסף אכן אמר זאת רק בשביל להינצל, ולא סמך 
 ח"ו על הקב"ה?

אלא, מתרץ הגאון רבי עקיבא אייגר זי"ע, ידוע ש"הנכווה ברותחין נזהר 
בפושרין", שר המשקים חשש שאף אם יחזור לתפקידו הראשון, הרי שיוקשה 

ת הזכרונות וה"משקעים" שיש לו מהזבוב שנמצא, ובגלל עליו העבודה מחמ
זה הושלך הרי לבית האסורים, ומעתה בכל פעם יעביר את היין בסינון אחרי 

 סינון לאין גבול ומספר.
על זה הבטיחו יוסף "והשיבך על כנך ונתת כוס פרעה כמשפט הראשון 
ם אשר היית משקהו" אתה יכול לעשות את מלאכתך כבראשונה, בלא שו

חשש. כי כל מה שנגרם לך כעת שנפל הזבוב אל תוך היין והושלכת לבית 
האסורים זהו רק "כי אם וזכרתני" רק בשביל שתספר לפרעה בוא העת על 

                                      פתרון החלום שאמרתי לך. וזה היה עם מטרה מיוחדת משמים.     
 .(ע"פ זר סופרים)

 המגידים מאוצרות  
וישאל את סריסי פרעה אשר אתו במשמר בית אדניו, וגו' מדוע פניכם 

 ז) מ,( "רעים היום
כשלומדים אנו פסוק זה, צריך להבחין ולהתעורר בנקודה חשובה מאוד, 
והוא, שחובת האדם להיות מטיב פנים לחבירו בכל מצב, וכדאמרו "לעולם 

 יקדים אדם שלום לכל אדם ואפי' לגוי שבשוק".
"לעולם" מהו? כי אצל האדם יש לפעמים מצבים קשים, שרוחו שבורה 
בקרבו מפני הצרות שיש לו, וכשחבירו נפגש בו ומברכו ב"בוקר טוב" לבבי, 
משיב לו בפנים קודרניות... וכ"ש אם כמה ערביים שבשוק יפנו אליו לברכו, 

אליו  שלא יביט לעברם כלל, וק"ו בן בנו של ק"ו לראות גוי במצוקה ולגשת
ולשאלו "מה אירע"? "מה אפשר לעזור"? דברים כאלו לא עולים על דעתינו 

 בזמני צער ויגון.
והנה, יוסף במצרים מכור לעבד, נתפס על מעשה שלא היה ולא נברא, 
והוכנס לבית הסוהר, וכבר עשר שנים יושב שם ללא עוול בכפו, ואינו רואה 

לכאן' צריך להעכיר את פתח הצלה משום מקום, ובוודאי שמצב כזה היה 
רוחו, לפי מושגינו, ובוקר אחד, רואה יוסף שני הערביים שאתו בבית הסוהר 
ומבחין כי פניהם רעים היום הרי בהכרח שהבין וראה כל אותם הימים יום יום 
וראה את שלומם, שלכן הבחין שהיום אירע משהו, וכבר הוא מקדים לשאלם 

ים להתייעץ עמו, ואינו ממתין יום או "מדוע פניכם רעים היום", ולא שהם בא
 יומיים לראות מה מצבם אלא תיכף הוא שואל אותם למצבם.

ושנינו בברייתא (מסכת כלה רבתי) ר' יהודה אומר דרכן של ת"ח, עניו, 
ושפל רוח, זריז, וממולח. ומפרשינן התם, דכתיב "ממולח טהור קודש", 

 כקדירה שאין בה מלח! שצריך תלמיד חכם להיות ערב לכל אדם, ולא יהיה
כלומר: כי כמו כשחסר מלח בתבשיל הרי כל התבשיל אין בה טעם טוב... 
כך גם ת"ח שהוא מלא בעניוות שפילות רוח, וכל שלל המעלות שמנו שם 
חכמים, אבל אם אינו "ממולח" אין בו טעם... שאם שוקע הוא בתלמודו או 

ואומר לו שלום בפנים רץ לעשיית מצוות ואפי' גמ"ח, ובדרכו פוגשו אדם 
מסבירות, והלה לרוב טרדתו עונה לו בוקר טוב חמוץ... הרי אין בו טעם טוב, 
וא"א לקרא לו "טהור קודש" ואימתי נהיה מושלם עם טעם וריח, כשיודע 
להסביר פנים כראוי בכל מצב, ולכל אדם, בעריבות ובשמחה, ושלא יהיו פניו 

 י הוא ממולח טהור וקודש!החמוצות בכור ברשות הרבים... ובכך הר
סיפר לי אדם אחד, שבבחרותו תר אחרי ישיבה ללמוד בה ונסע 
לסלבודקה להכיר את המקום, וכשהגיע, אמר בדיוק הסבא ז"ל שיחה 
לתלמידיו, ושמע אז רעיון עמוק ונחרתו הדברים בליבו, וכך אמר הסבא, נתאר 

לב בידו האחת לעצמינו שרואים אנו אדם שעומד בפתח בית הכנסת עם כד ח
וכוס בידו האחרת, ומוזג ומשקה לכל נכנס, כוס מליאה חלב... הלא היינו 

 מתפעלים מאותו איש עד למאוד.
ואם כך, סיים הסבא, הרי תוכחה מוסרית לכל אדם, שיכול בקלות להעפיל 
לדרגה גבוהה יותר, בפחות מאמץ! שאילו בכניסתו וביציאתו מביהמ"ד יאמר 

ות, בחיוך עד שהלה ישיב כמו"כ חזרה כשחיוך על וישיב לכל אדם בלבבי
שפתיו, הלא הוא גדול מאותו זה שמשקה חלב, ומפורש אמרו חז"ל (כתובות 
קיא) גדול המלבין שיניים לחבירו יותר ממשקהו חלב!!! כנראה אפוא, 
שמלאכה זו להשקות חלב כל בוקר עם כל המאמץ וההוצאות הכרוכות בה 

נביא אם כן מעשה נוסף המלמדינו דעת, ומידות  קלה יותר מלחייך לחבר...!
 דרך ארץ ומוסר, אולי ישמעו באזננו ויפתח ליבנו.

ר' ראובן מלצקי שוחח פעם על גדולי הדור הקודם, ונתגלגלה השיחה 
 למעשה נפלא ומוסרי על ר' לייב חסיד מקעלם, וכך סיפר:

הדור, בהיותי אברך צעיר לימים, חשקה נפשי להכיר את גדולי וצדיקי 
וללמוד מדרכיהם, ושמעתי על ר' לייב חסיד, שהיה מפורסם לצדיק וחסיד 
בעיירת קעלם, שמתי פעמי אל העיירה, חיזרתי על מקום מגוריו ודפקתי 
בדלתו, בעודי דופק, שומע אני מיד שמעבר לדלת "רץ" מאן דהו, וכשנפתחה 

רץ תיכף הדלת ראיתי שהיה זה ר' לייב חסיד בעצמו, שכיון ששמע דפיקות 
 לפתוח.



 

ה 

ובעודי משתהה על הדבר, כבר הושטה לי ידו בשלום עליכם נלבב עד 
למאוד ובמתיקות שלא תתואר בעט סופר, ותיכף אחז בי בשתי ידיו והכניסני 
לביתו פנימה, והניח ידו האחת על שכמי, משל היינו ידידי נעורים, והחל 

מה נשמע, מה  מתהלך עימי כך אנה ואנה בחדרו והשאלות זרמו מאליהם,
עושים אתם, איך אתם מרגישים ומה שלום הילדים ואיך הפרנסה וכו', כך 

 שוחח ושוחח כשחיוך נסוך על פניו וידו על שכמי במשך עשרים רגעים!
וכאן פנה ושאל, נו... כעת תאמר לי בבקשה מי אתם? כלומר שלא ידע ולא 

מקבל את כל אדם  הכיר מי אני כלל, מסביר ר' ראובן, אלא מאי למדתי, שהוי
בסבר פנים יפות, "כל אדם" באשר הוא, ובסבר פנים היפות ביותר! דרכן של 

 תלמידי חכמים... פלאי פלאות!
ולכשנתבונן בכל מה שאירע ליוסף למן היותו בבית אביו עד בואו אל 
מלכות מצרים, נראה שהכל שרשרת ניסים אחת גדולה, מעשה גורר מעשה 

ב עשה כתונת פסים האחים שנאוהו, מכרוהו כל פרט אחוז במשנהו, יעק
 למצרים, ומעשה דפוטיפר ענין החלומות וכו'.

ואולם מעשה זה של שאילת שלומם של אותם שני המצריים, יוסף עשה 
בעצמו זאת בעצמו ומזוהר ליבו, כמבואר לעיל באריכות והרי אם לא היה ניגש 

ח של השנים הרי לשאול בשלומם, או שלא היה מבחין כל הימים במצבי הרו
שלא היה נעשה למלך מצרים, ונמצא ששאילת שלום אחת הביאה וגלגלה 
את יוסף מן הבור עד "ויוסף הוא השליט" ומכאן מה כוחה של שאילת שלום 

    ולהיפך חומר מניעת מעלה זו עד היכן מרחיקה לכת.
 (לב שלום)    

 
 רבי יעקב גלינסקי -העיתון ההפוך 

 לו שקראו, בפולין ישראל אגודת של עיתון על וייהמנ הייתה ה"ע אימי
 אחר בשעות בעיירה בתינו אל שהגיע עד מרחקים גמא העיתון", בלאט טאג"

 .כדלהלן, מגורינו בסביבת רבות לנשים משיכה מוקד היה הוא. הצהריים
 .העיתון סביב שהתרחש מעניין פרט ילדותי מימי בזכרוני חרוט

 הן, הכתובה המדינה בשפת לקרוא ידעו שלא נשים התגוררו באזורינו
. בפולנית ולכתוב לקרא ידעו לא אבל, פולנית ולדבר, הקודש לשון לקרוא ידעו
 היו, ערב שלפנות הרי, מהעולם לחדשות היו רעבים -כולם כמו– שהם וכיוון
 הייתה אימי, קלה לשעה לבתינו ונכנסות זמן קצת לעמן מפנות נשים אותם
 .ויפה טוב הכל' תחדשו'ה את להם קוראת
 .ערב ויהי
 בשעה לבית נכנסה היא. לבוא הקדימה, מבוגרת אשה, השכנות אחת
 ראתה כאשר. במטבח אדמה תפוחי בקילוף עסוקה הייתה עדיין שאמא

 בעמוד כתבה על והסתכלה אותו הגביהה, הבית בפתח מונח כבר שהעיתון
 )דשהח אניה אז בנו האנגלים( חדשה אניה בניית בנושא, הראשון

 פנימה רצה לקרוא ידעה שלא האשה, גדול בקול הישישה נזעקה, לפתע
 :וצעקה העיתון עם

 ואת בים טובעת ספינה, לך קורה מה) דבורה קראו לאמי( דבורקי"  -
 ?!...במטבח אדמה תפוחי ומקלפת עומדת

 עם מהמטבח יצאה, לקראתה מיהרה, בעיתון עלעלה לא שעדיין אמא
 :הישישה של בטעותה הבחינה מיד. בו והביטה העיתון את נטלה. הסינר
 ספינה וראתה – הפוך העיתון את אחזה היא, לקרוא ידעה שלא כיון
 ...הפוכה
 כאן כתוב הלא?! עיתון קוראים כך? איתך מה: בידידות בה סנטה אמי
 פאר אניית בנו באנגליה תביני. עיתון לאחוז יודעת לא את! אניה שבונים
 ".חדשה

 :שבהן השכל מוסר עם, במוחי נחרטו האלו המילים, כילד
 חושב, לקרוא יודע לא הוא, הפוכה בצורה המציאות את קורא האדם
 ...חדשה אניה בונים – הנכון הוא שההיפך בזמן בו, טובעת שהספינה

אין לנו השגה באבות הקדושים, אך מה שאנו כן יכולים ללמוד מפרשתינו, 
 שהם, ידעו לקרוא ואנו לא..

ק ע"ה הסתובב במקומות קשים ורעים, מי בכלל יכול להעלות יוסף הצדי
על הדעת את הסבל שלו עשרות שנים. הוא החזיק מעמד למה כי "ה' עמו"". 

לא אני מנהל  –יוסף ידע שה' מנהל אותו ו"כל מה דעביד רחמנא לטב עביד" 
 את העולם. ולבסוף? התגלה כי הצרות רק הועילו לו להרויח כפל כפליים.

גם עם יעקב אבינו ע"ה היה כך. "ביקש יעקב לישיב בשלווה" ולא עלה 
בידו. חייו המשיכו להתפתל בשבילי הצער והייסורים, והוא בטח באלוקי 

את כל  –השמים והארץ, וכידוע, צרות אלו בנו את העתיד, עתיד האומה 
 שבטי קה.

נו צריך רבותי, גם בימי–מנגן רבי יעקב בקול בוכים מלא בטחון ואמונה 
בונים אניה!. רק שבדרך כלל  –לדעת. האניה לא טובעת. ההיפך הוא הנכון 

 אנחנו לא יודעים לקרא את החדשות...  
 (להגיד)                                            

מן הראוי להסמיך לכאן מה שמביא בספר ציוני תורה בשם אחד 
 וישב, ברים ג' הפרשיותעה"ת מחו' הק ה"שספר השל שביאר, ,מהצדיקים

 על המסופר י"עפ, וביאר? הטעם ומה, שלימה אחת לפרשה ויגש, מקץ,
 בתרא בבא מסכת ללמוד שלא היה שנוהג, ע"זי" משה ישמח"הרה"ק בעל ה

 מפני? ומדוע! ברציפות ה"קס עד ג"כ מדף ללמוד זמן לו יהיה כן אם אלא

 מסופר ג"קס ובדף ,ירמיה מבית המדרש רבי את שהוציאו מסופר ג"כ שבדף
, כאן גם הדבר כן... בחוץ ירמיה כשרבי להפסיק רצה ולא אותו. שהחזירו
 ולא, אחיו אל התוודע כבר ויגש ובפרשת יוסף מכירת התחיל וישב בפרשת

            .באמצע להפסיק' הק ה"השל רצה

 (לט, י) ויהי כדברה אל יוסף יום יום ולא שמע אליה
מפני מה לא עסקת בתורה? אם אמר נאה הייתי וטרוד ... רשע אומרים לו" 

ביצרי, אומרים לו: כלום נאה היית מיוסף, אמרו עליו על יוסף הצדיק, בכל יום 
ויום היתה אשת פוטיפר משדלתו בדברים... ולא רצה לשמוע אליה, נמצא 

 וכו' יוסף מחייב את הרשעים" (יומא לה, ב)
הרשע אינה מובנת כלל.  לכאורה, שואל רבי איצל'ה בלזר, תשובת

שואלים אותו מדוע לא עסק בתורה, ומה הוא עונה? איך אלמד תורה, הלא 
הייתי עסוק בשטויות... נתאר לעצמנו שמשגיח ניגש  –"טרוד הייתי ביצרי" 

לבחור בישיבה ושואל אותו: "היכן היית אתמול, מדוע לא באת ללמוד?" והוא 
 בל הייתי עסוק".יענה: "כבוד הרב, כ"כ רציתי ללמוד, א

 "במה היית עסוק?" -
 "ישבתי עם חבורת פרחחים על הברזלים ולא יכלתי לעזוב באמצע"... -

וכי תירץ הגיוני הוא זה? הלא ההתנשאות שבדבריו כבר גדועה יותר 
 מעצם הטענה!

כדי לשבר את האוזן כמה לכאורה מגוחכת טענה זו, נזכיר מעשה שמספר 
ע אל רב העיירה בערב יום הכיפור ואמר: "באתי ה'בן איש חי', על אדם שהגי

 לבקש דרך תשובה על מעשה עבירה שעשיתי".
 "מה עשית, איזו עבירה?" -
 "כבוד הרב, לא נטלתי מים אחרונים". -
נו, טוב, זה באמת לא בסדר, אך עדיין ביטול נטילת מים אחרונים אינו  -

 כה חמור"...
י שגם לא נטלתי מים ראשונים כבוד הרב, לא נטלתי מים אחרונים מפנ -

 לפני הסעודה".
 "אכלת בלי נטילת ידיים?!" -
 "כן". -
 "מדוע?" -
"כבוד הרב, אם אני אוכל מאכלי טריפה, היעלה על הדעת שאטול ידיים  -

 לפני הסעודה?"
"אכלת נבילות וטריפות?! מדוע? הרי ישנן כל כך הרבה מסעדות  -

 ריפה?"כשירות, ומדוע הוצרכת לאכול מאכלי ט
 כי כל החנויות היו סגורות, זה היה בשבת"... -

 ואדם זה בא לבקש תשובה על מים אחרונים...
וכך, שואל רבי איצל'ה, כיצד זה שעל התביעה מדוע לא עסק בתורה, 

עברתי עבירות ולא היה לי זמן ללמוד  –אומר הרשע: "טרוד הייתי ביצרי" 
 גמרא. איזה מן תרוץ הוא זה?

שאכן כך הוא: עד כמה שמעשי העבירות גרועים הם, עוון התשובה היא, 
ביטול תורה עולה עליהם בחומרתו! "טרוד הייתי ביצרי" פחות חמור מביטול 
תורה. לכן, אדם מעדיף שיענישוהו על העבירות שעבר מחמת יצרו, רק שלא 

 יענישוהו של עוון ביטול תורה שהוא החמור מכל!
ורך להזכיר שמו של אדם, מזכירים מנהג האשכנזים שבכל עניין שיש צ

אותו עם שם אביו, כגון כשקוראים יהודי לתורה אומרים: "יעמוד יוסף בן 
יעקב" וכן על הקבר כותבים: פה נטמן ראובן בן יעקב" וכו'. המקום היחיד 

 שמזכירים את שם האמא הוא בתפילה על החולה.
 מדוע?

ל תורה, משא"כ הנשים באר ה'בן איש חי': משום שלאביו יש גם עוון ביטו
שאינן חייבות בלימוד תורה ואין להן עוון זה. לכן כשבאים להתפלל על חולה, 
מזכירים את שם אימו, כי הזכרת שם האב עלולה לפעמים אף להזיק יותר כי 

 )האור ומתוק(       יש בידו ביטול תורה

 
 "עצת ה' היא תקום"

מלך עלינו [בהסכמתנו], יוסף סיפר לאחיו על חלומותיו. התקוממו: "המלך ת
אם משול תמשל בנו" [בעל כרחנו] (בראשית לז, ח). ומכרוהו לעבד, באמרם 
"ונראה מה יהיו חלמתיו" (שם, כ). ומה, בסופו של דבר? לא זו בלבד שלא מנעו 
קיומם, אלא שעל ידי המכירה נסתבכה המלוכה! "ואתם חשבתם עלי רעה, 

 אלקים חשבה לטובה!" (בראשית נ כ).
עה שמע מאצטגניניו שעתיד להולד מושיען של ישראל וילקה במים [במי פר

מריבה], ואמר: "הבה נתחכמה לו", למושיען של ישראל. גזר "כל הבן הילוד 
היאורה תשליכהו". ולבסוף, על ידי גזרה זו עצמה, גדל בארמונו את משה רבינו, 

 ושם למד טכסיסי מלכות (ראב"ע שמות ב, ג)!
מרא (שבת קיט ע"א) ביוסף מוקיר שבת, שהחוזים בכוכבים והספור הידוע בג

הודיע ולשכנו הנכרי עתיר הנכסים שיוסף ינחל כל רכושו. מה עשה, מכר כל אשר 
לו, את האחוזות והנחלאות, הבתים והטירות, התבואה והסחורות, והמיר הכל 
במרגלית יקרה. כדי שלא לאבדה, טמנה בכובעו. כשעבר על הגשר באה רוח 

יפה כובעו לנהר, בא דג ואכלו. עלה הדג ברשת בערב שבת לנפות ערב. אמרו: והע
"מי יקנה בכזו שעה", והשיבום: "יוסף מוקיר שבת!" קנאו, ומצא את המרגלית. 



 

 ו 

מכרה בשלש עשרה עליות מלאות דינרי זהב. אמר לו אותו סבא [אליהו הנביא 
 !(תוספות חולין ו ע"ב)]: מי שמלוה לשבת, השבת פורעת לו

והנה, אילו לא היה אותו נכרי מוכר כל נכסיו ומשקיע תמורתם במרגלית, איך 
היה יוסף זוכה בכל הנכסים הפזורים? נמצא, שכאשר בקש להפר את הגזרה פעל 

 למעשה בשליחות עליון!
 -ובענין זה 

רבותינו נתנו טעמים רבים, מדוע קוראים בספר יונה ביום הכפורים בין 
והקובעת ביותר בשנה. גם רבנו ה"חפץ חיים" זצ"ל  הערביים, בשעה הדוחקת

נדרש לכך ("שער הציון" תרכב, ו) וכתב, שספר יונה בא לומר שאין אדם היכול 
לברוח מה', ועצת ה' היא תקום בכל מקרה. וכן אמרו בירושלמי (סוף מסכת 

 ברכות) "ואתה מרום לעולם ה'" (תהלים צב, ט), לעולם ידך על העליונה!
 - ויותר מכך

אשאל שאלה: אילו היה יהודי גדול, צדיק ובעל רוח הקודש, ה"חפץ חיים" 
למשל, מגיע לעיר זרה במדינה זרה, עיר של פריצות והוללות. פריז, למשל. למרות 
ששמעתי שפריז מלאה ביראת שמים. כי יהודים רבים הגיעו אליה, והשאיר שם 

ות שאנס אליזה את היראת שמים שלהם. אבל זה רק משל. והיה הולך בשד
ומכריז: "בעוד ארבעים יום פריז נהפכת". האם היה סיכוי שמישהו ישים אליו לב? 

 שיקבל איזו פינה בעתון?
יונה הנביא נשלח להחזיר את נינוה בתשובה, כי הקדוש ברוך הוא חס על 
מעשה ידיו. פחד יונה שאכן יחזרו, ותשובתם תעורר קטרוג על ישראל. לכן החליט 

וח. נניח שהיה הולך, וקורא את קריאתו, איזה הד היה לה? היו לערוק ולבר
מושכים בכתפיהם וממשיכים במעשיהם. ככלות ארבעים הימים היו נבלעים 
באדמה, אות לבני מרי. והי המתברר למפרע שחשש שוא חשש, ולא התעורר כל 
קטרוג על העם. אדרבה, יכול היה להשתמש בענשם כאזהרה לישראל, ככתוב: 

י גוים נשמו פנותם החרבתי חוצותם מבלי עובר, אמרתי: אך תיראי אותי, "הכרת
 תקחי מוסר" (צפניה ג, ו).

  -ובענין זה 
מסופר, שסוחר יהודי המתגורר בסין החליט ליבא בעצמו סחורות מאירופה. 
הפליג ויצר קשרים עם יצרנים וספקים, ולפני שובו נסע לראדין לקבל ברכת 

 ו: מסין הגיע.ה"חפץ חיים". הציג עצמ
 סין, בקצה העולם.

 "מה נשמע בסין", התענין ה"חפץ חיים".
נאנח: "הענינים יגעים. היהודים מפוזרים. אין חינוך יהודי, אין שחיטה כשרה, 

 יש נסיונות קשים בשמירת השבת, השם ירחם".
, בקהילות רבות, וה"חפץ חיים" לא התפעל. ענה: "צרתכם צרת רבים בדורנ

רום אפריקה ועד לדרום אמריקה וצפונה. חברתי עבורם את ספרי מאוסטרליה וד
"נדחי ישראל". קח עמך כמה ספרים, תפיץ אותם בסין. הם מורים איך להחזיק 

 -מעמד בתנאים הקשים 
 ומה עוד נשמע בסין"

תמה: על מצב היהודים כבר ספר, על מה עוד ידווח? אמר: "זה כמה שבועות 
 -שיצאתי משם" 

 לגת, על מה דברו שם. על מה דווחו העתונים?|"אבל לפני שהפ
ענה: "הסינים בנו סכר ענק, שפינה עמק שלם להתישבות חקלאית. אבל 
הסכר נבנה ברשלנות ומסת המים הכבירה ערערה אותו. הוא קרס, ומאה אלף 

 סינים טבעו למוות!"
 ה"חפץ חיים" הזדעזע: "אוי ואבוי. מידת הדין מתוחה, עד לסין הגיעה!"

 , מותר לשאול שאלה?""הרב
 "ודאי".

"כשספרתי על מצבת העגום של היהודים, הגיב הרב בהשלמה. וכשספרתי 
 על טביעתם של קולים, אכרים סיניים, מזדעזע הוא כל כך?!"

 "ברכות יחולו על ראשך! אמור לי, בורשא היית?"
 "ודאי!" לראדין, מגיעים דרך ורשא.

 סיה?""כמה יהודים גרים שם, ומה חלקם באוכלו
תמה, אבל ענה: "מספרים שכשלוש מאות אלף יהודים, מתוך כמיליון 

 תושבים"
"כן", אישר ה"חפץ חיים", "כך אומרים. אמור נא, אילו היית רואה אדם עומד 

 בככר העיר ונואם באידיש, אל מי היה פונה?"
 "מה השאלה, ליהודים העוברים ושבים!"

 "אבל בעצמך אמרת שאינם אלא מיעוט!"
: "אכן, הגויים הם הרוב, אבל אינם מבינים אידיש. אם דיבר באידיש, חייך

 ליהודים דיבר".
"כדבריך", הנהן ה"חפץ חיים". "אם כך, הלא תבין. שטפון הגורף מאה אלף 
יצורי אנוש, "מי במים", השם ירחם, שפת שמים הוא, איתות ממרום. אך מי מבין 

ם? הרי אינם מבינים שפה זו! אם כן, אל אותו, מי יתבונן בו ומי יזדעזע ממנו. הסיני
מי פנו, למי אותתו? לנו! אבל אנו, בראדין אנו. ומהיכן נדע על האיתות, איך נשמע 

 …אל הנאום השמימי? הביאוך הנה, שתספר אודותיו"
 זה המבט הנכון, המפוכח. המבט של ה"חפץ חיים" זצ"ל!

 זה מה שהיה קורה, אילו מילא יונה את שליחותו.
קדוש ברוך הוא אכן ביקש שבני נינוה ישובו בתשובה. ולכך, לכאורה, אבל ה
 אין סיכוי.

 ברח יונה.
ירד בספינה, והתרגשה סערה. המלחים קראו איש לאלוהיו, ולשוא. יונה 
התגלה בירכתי הספינה וסיפר סיפורו, וחרדו חרדה גדולה. הורידוהו לים, ושקט 

ב, ובלעו הדג. "וייראו האנשים מיד. העלוהו, והסערה התחדשה. הורידוהו שו

יראה גדולה את ה', ויזבחו זבח לה', וידרו נדרים" (יונה א, טז). התפלל יונה ממעי 
הדגה, והקיאתו ליבשה. שב ונצטווה, והלך. קרא קריאתו, "ויאמינו אנשי נינוה 
באלקים". כתב הרד"ק: "כי אנשי האניה היו בעיר והעידו עליו כי הטילוהו אל הים 

-נינו כאשר היה, לפיכך האמינו בנבואתו ושבו בתשובה שלמה" וכל ע
הרי לנו שכאשר האדם מנסה להתחכם על רצון הקדוש ברוך הוא, "יושב 

          בשמים ישחק, ה' ילעג למו" ואדרבה, על ידו יסובב את עצתו ביתר שאת ועוז!  
 (והגדת)

 
 "נכאת וצרי ולט"

ודי בני ברקי, חסיד בורשא. סיפר לי סיפור יום אחד פגש בי ר' יצחק וידר, יה
אודות דין תורה מעניין שבא לפני הגאון רבי שלמה קלוגר זצ"ל מברודי. (היה זה 
 לפני הגאון המהרש"ם מברעזאן, ומופיע בשו"ת מהרש"ם) ומעשה שהיה, כך היה.
פרנס הקהילה זומן ללשכת המושל. זימון כזה לא בישר טובות. עלה, וחששו 

מושל הודיעו שגדוד צבא עומד לערוך אימונים במחוז, ויהודי העיירה התאמת. ה
נדרשים לארח את החיילים, חייל ושנים במשפחה. חשכו עיניו: לארח בריון גוי 
בבית, על הליכותיו ושפתו ההמונית וגדופיו הנוראים. להאביסו, ולהשביע רצונו, 

צנועות. בקצרה, בשורת שאם לא כן מי יודע כיצד יביע מורת רוחו. ובבית נערות 
 איוב. אבל גזרת המלכות היא. כינס את יהודי העיירה והודיעם.

הידיעה הממה, אבל היו ביניהם חסידים שהתעשתו מיד: "נפנה אל הרבי, 
ויעתיר להעביר רוע הגזרה!" היו שם 'מתנגדים' שהתייחסו בספקנות, אך מובן 

 שלא התנגדו.
 שווה עבורכם להעביר רוע הגזרה?"הגיעה המשלחת אל הרבי, שנענה: "כמה 

 אמרו: "כל מחיר, רבי!" מלבד הפגעים הרוחניים, הרי 'הארוח' יעלה הון עתק!
אמר הרב: "אני אוסף עתה כספים למצוה רבה של פדיון שבויים. אם תתנו לי 

 תוושעו!" -אלף כתרים, המטבע האוסטרית  -אלף קרונות 
חות, יצאו מורווחים. שבו אורו עיניהם. אם יחלקו סכום זה בין המשפ

 לעיירתם ובשרו על הישועה. החסידים שמחו, וה'מתנגדים' פקפקו.
בטחו החסידים בכוחו של רבם, והציעו עסקה: יתנו הכל את חלקם, ואם הרבי 

 לא יפעל לבטול הגזרה יחזירו להם החסידים את כספם!
דה. היתה זו הצעה שאין לסרב לה. שבה המשלחת אל הרבי וצרור הכסף בי

שמח והבטיח שבזכות המצוה "שאין לך מצוה גדולה כמוה" ומצוות אין ספור 
כלולות בה (רמב"ם הלכות מתנות עניים פ"ח ה"י) לא יהיו הם שבויים בכף 

 אורחיהם.
כעבור ימים מספר נקרא פרנס הקהילה אל המושל. הודיעו שהגיע מכתב 

זה, וגזרת הארוח המבטל את התכנית הקודמת. האימונים לא יתקיימו במחוז 
בטלה. לחסידים היתה אורה ושמחה וששון ויקר. אחת היא, אם פעל זאת רב או 

 זכות המצוה פעלה.
ה'מתנגדים' לא ויתרו. עלו אל המושל, ובקשו לראות את המכתב שהגיע 
מעיר המלוכה. עיינו בו ומצאו, שנכתב לפני שבועיים ימים והתמהמה בשיגורו 

שהגזרה בטלה עוד לפני שהיו אצל הרבי. הווה אומר,  וכדרכי הדואר. הווה אומר,
 שלא הרבי פעל את הישועה.

 תבעו שהחסידים יעמדו בדיבורם וישיבו להם את כספם.
החסידים טענו שהרבי צפה הכל ברוח קדשו, וביטל את הגזרה בשרשה עוד 
לפני בואם. ה'מתנגדים, בטלו ולעגו, והעיירה היתה כמרקחה. החליטו להגיש 

ותיהם לפני הגאון רבי שלמה קלוגר זצ"ל. אבל לפני כן, הצהירו נציגי תעצומ
ה'מתנגדים': "רבי, אין רצוננו בפשרה אלא בדין תורה, ונבקש לדעת 'מהיכן דנתנו', 

 מה מקור הפסק!"
שמע את טענות הצדדים, ואמר: "דינו לבקר משפט (ירמיה כא, יב), שובו 

 מחר".
 ורה!"הזכיר ה'מתנגדים': "אך ורק דין ת

 מוסכם.
 למחרת התיצבו, והרב פתח: "התנ"ך, הוא מקור מספק?"

 בלי ספק.
"ובכן, הבה נלמד פרשה בנביא (שמואל ב, ו). דוד המלך ביקש להעלות את 
ארון הברית מקרית יערים לירושלים. נהג בו עוזא שלא בכבוד הראוי, וה' המיתו. 

, והביאו לבית עובד אדום כיון שכך, פחד דוד מקדושת הארון, מי יוכל להזהר בו
הגיתי שהיה לוי, וראוי לשרת לפני הארון. ראה דוד שבית עובד אדום הגיתי 

 התברך בעבור ארון האלקים, והעלהו לירושלים. עד כאן, דברי כתוב.
ואמרו בגמרא (ברכות סג ע"ב): מה היא ברכה שברו? זו חמות [הינו אשת 

ה בניה] שילדו ששה ששה בכרס עובד אדום] ושמונה כלותיה [הנשואות לשמונ
אחד. שנאמר (דברי הימים א, כו) "ולעבד אדם בנים שמונה כי ברכו אלקים, ששים 
ושנים לעבד אדם". כלומר, היא וכלותיה ילדו ששה בכרס אחד הרי חמשים 

 וארבע, ועם שמונה הבנים מנו ששים ושנים.
לשבעה (יבמות הבה נתבונן. כמה הם ריחי לדה, תשעה. ויש מיעוט, היולדות 

לז ע"א). וכמה זמן היה הארון בבית עובד אדום הגתי, פסוק מפורש הוא: "וישב 
ארון ה' בית עבד אדם הגתי שלושה חדשים ויברך ה' את עבד אדם ואת כל ביתו" 

 -(שמואל ב ו, יא), פרש רש"י: אשתו ושמונה כלותיה ילדו ששה בנים בכרס אחד 
בד אדם ואת כל אשר לו בעבור ארון האלקים, "ויגד לדוד לאמר ברך ה' את בית ע

 וילך דוד ויעלהו עיר דוד בשמחה" (שם, יב).
והנה, אם ילדו כעבור שלושה חדשים, הוברר למפרע שהתעברו חצי שנה 
לפני כן. אם כן, מה הראיה שבית עובד אדום התברך בעבור ארון הברית? על כרחך, 

שכר עבור מה שיעשה בעתיד, שהקדוש ברוך הוא מכין הברכה והישועה מראש כ
 -ובפועל בא השכר לאחר המעשה הטוב 



 

 ז 

כך בבית עובד אדום, וכך בענינכם. שנתתם עבור פדיון שבויים, והרבי התפלל, 
 ובאה הישועה. וגם אם הוכנה מראש, עבור המצוה והתפלה הוכנה!"

נעניתי ואמרתי: "נאה פסק, אך מזלם של החסידים שהיו מוחזקים בכסף, 
ים בקשו להוציא מידם"...והמתנגד

ר' יצחק וידר נדרך: "מה מבקשים אתם לרמוז, שאם המתנגדים הבטיחו ועדיין 
 לא נתנו חלקם, לא היו החסידים יכולים לתבוע מהם?!"

אמרתי: "יכולים היו לטעון שאין משם ראיה. כי בתלמוד הירושלמי (יבמות 
ב, יח) אמרו, שילדו שנים פ"ד הי"ב) ובמדרש (במדבר רבה ד, כ. שיר השירים רבה 

 -בחודש, ששה בשלושה חדשים. ואם כך, אין משם ראיה" 
ומהרתי להרגיעו: "אבל היסוד, עמוד של ברזל! ואביא לך ראיה. שספרו 
בגמרא (כתובות סד ע"ב): מעשה בעני אחד, שבא לפני רבא. שאלו: במה אתה 

חושש להטיל עצמך על סועד? אמר לו: בתרנגולת פטומה, ויין ישן. אמר לו: ואינך 
הצבור. הרי מקושש אתה נדבות למחיתך, מי התיר לך להרגיל עצמך בכאלו 
מותרות על חשבונם? אמר העני: וכי משלהם אני אוכל, משל הבורא אני אוכל! 
שלמדנו: "עיני כל אליך ישברו ואתה נותן להם את אכלם בעתו" (תהלים קד, כז), 

שכל אחד ואחד נותן הקדוש ברוך הוא 'בעתם' לא נאמר, אלא 'בעתו', מלמד 
 -פרנסתו בעתו!

אדהכי, בינתיים, הגיעה אחותו של רבא שלא ראה אותה שלש עשרה שנה, 
 והביאה איתה תרנגולת פטומה ויין ישן.

אמר רבא: "מאי דקמא". פרש רש"י: מה דבר זה שארע לפני עתה, שלא הייתי 
. "נעניתי לך", דברתי יותר מדאי, רגיל בכך. שבאה זו לכאן ותרנגולת ויין ישן בידה

 "קום אכול"!
עד כאן דברי הגמרא. ואני שואל: יש כאן אשה שזכתה שאחיה הוא רבם של 
ישראל, עומד בראש הסנהדרין [כמבואר בקונטרס הסמיכה לרלב"ח, אלא שלא 
היה להם דין בין דין הגדול], ראש לכל החכמים (יומא נג ע"ב), חכם ועשיר (מועד 

 -א), גדול בנגלה (ערובין כט ע"א) ובנסתר (סנהדרין סה ע"ב) קטן קח ע"
שלוש עשרה  -לא חודש וחודשיים, לא שנה ושנתיים  -ואינה מתראה אתו 

 שנה?!
 כנראה שהתגוררה ברחוק מקום.

 ומה ארע כעת? כנראה שתקפו עליה געגועיה.
 והחליטה שלא תבוא בידיים ריקות. נשאה עמה תרנגולת פטומה, ויין ישן.

מתי יצאה לדרך? לפני ימים. ומתי הגיע העני? לפני דקות. ואיך הגיעה האחות 
בדיוק עתה, הזדמנה ברגע הנכון, ובידה התשורה המותאמת? "מאי דקמא"?! 

איזה תזמון!
 -ומוכח בעליל, שממרום מכינים מראש כל הנצרך, שיגיע ברגע הנכון!" 

ם מהנביא, ליכא מידי דלא והוספתי: "בין אם המקור ליסוד זה מהגמרא, בין א
 רמיזא באורייתא, אין לך דבר שאינו רמוז בתורה!"

 והיכן, כאן בפרשתנו. בענין מכירת יוסף.
האחים מתנכלים ליוסף להורגו, בחסדי שמים מתערב ראובן ומצילו מידם, 

 -משכנעם להשליכו אל הבור. יהודה מציע למכרו לארחת ישמעאלים מזדמנת 
ית. והנה מתברר שהשירה לא נושאת נפט ועטרן, השתלשלות מקרים אקרא

אלא נכאת וצרי ולוט, שלא יסבול אותו צדיק מריח רע אלא אדרבה, ישיב רוחו 
 בבשמים משובבי נפש!

 -מתי יצאה השירה מגלעד, מתי רכשה והטעינה מטענה 
                                      אבל במרום מכינים הכל, לזמנו ברגע הנכון! 

 (והגדת)       

 
 "זה פתרונו"

ידועה השאלה, שר המשקים ושר האופים חלמו חלומות כענין עבודתם. 
האחד חלם שהוא סוחט ענבים עבור כוס פרעה, והשני שהוא נושא סלי מאפה 
על ראשו. שמע יוסף, ופתר לשר המשקים לטובה, שבעוד שלושה ימים, כמנין 

ניו. ולשר האופים פתר שבעוד שלושה שריגי הגפן שראה, ישיבו פרעה לשרת לפ
 ימים כמנין הסלים שראה יתלהו פרעה. כיצד ידע לפתור לזה לרעה ולזה לטובה?

כאמור, ידועה השאלה ותשובות רבות לה, וכולן נכונות. אבל אנו, להרגלנו, 
חותרים לתשובה מחיבת, שתזעזע ולו במעט את שויון הנפש. שתבקיע ולו כסדק 

 את שריון האדישות.
 וכהרגלנו, נפתח בספור.

איכר צרר יבולו בשק, כתפו על שכמו והלך למכרו בעיירה הקרובה, להרויח 
כמה פרוטות. רוח נעימה נשבה, וכובע הקש רחב התיתורא הצל מפני קרני 
השמש היוקדת. הדרך השתרעה לפניו למלא העין, והיה לו פנאי למכביר לחשוב. 

 וכפי שנראה, בחור הוגה היה.
 מו: אשרי שיש לי רגלים, להלך בהן לעירה.אמר לעצ

 ואשרי שיש לי כתף, לכתף עליה את השק הכבד.
 ואשרי שיש לי גב, לתמוך את השק הכבד.

 אבל ראש, למה?!
 חשב וחשב, ואשריו, שהדרך ארוכה. יכול היה להקדיש זמן רב למחשבה.

 -הפך בה והפך בה, יגע ומצא: ודאי, מה השאלה 

 הכובע הרחב, להגן מפני קרני השמש הקופחת!הראש, לחבוש עליו את 
 ואם זו המסקנה אליה הגיע, באמת לא היה לראשו כל שמוש אחר!

 -אנו, הרי יודעים עבור מה נועד הראש 

"שיר המעלות, אשרי כל ירא ה' ההלך בדרכיו. יגיע כפיך כי תאכל, אשריך 
יגיע מוחך. וכבר  ב). ודרשו רבותינו: "יגיע כפיך", ולא-וטוב לך" (תהלים קכח, א

דרש רבנו ישראל מסלאנט זצ"ל ("אור ישראל" אגרת טו) שירגיל האדם עצמו 
 לעסוק במלאכתו ובמסחרו וראשו יהיה שקוע בתלמודו.

 -וכבר היה מעשה 

בחור בן עליה, מתמיד ושקדן, בנה ביתו. חותנו הבטיח נדוניא נאה, וחמש 
דלתות תורה, הרחיב ובסס  שנות מזונות. נצל האברך את שנות השבע לשקוד על

ידיעותיו. בנתיים גדלה המשפחה, ושנות המזונות כלו. בקש את כספי הנדוניה, 
וחפש מלאכה נקיה וקלה, שתאפשר לו להמשיך ולשקוד על התורה במדת 
האפשר. יגע ומצא: ירכוש סוס ועגלה ויהיה לעגלון. יסיע אנשים ויוביל משאות. 

 לקבל רשותו וברכתו.לא עשה את הצעד בטרם נסע לרבו, 

 שמע הרב, הסכים וברך.

קנה את הסוס והעגלה, רכש את המקצוע והצליח בו. הסיע והוביל, ונצל את 
הדרכים הארוכות לשנון מזמורי תהילים, פרקי משניות ודפי גמרא. לתקופת הימם 
נסע לרבו. אך ראהו, פסק פסקו: "תמכור את הסוס והעגלה, ותחפש מלאכה 

 -אחרת" 

 לא הייתי אצל הרב ונועצתי בו, קבלתי הסכמתו!"תמה: "ה
ענהו רבו: "אכן כן, אבל לא שערתי בשעתו, שאם תרכוש סוס ועגלה תעשה 

 את מוחך לאורווה!"...

איי, כמה אברכים יש, שראשם הוא מסלקת גמ"חים, או קיטון של יעוץ 
 השקעות. קטלוג של ריהוט או מפת מסלולים...

 -שאלנו שאלה, והנה התשובה 

שר המשקים פעל בידיו, סחט ענבים והניח את הכוס על כף פרעה, ניחא. אבל 
 -שר האופים השתמש בראשו כבמדף, שלושה סלי חרי על ראשי 

           וכי עבור זה נועד הראש?!...

 (והגדת) 

חסד והזכרתני אל פרעה  כי אם זכרתני אתך כאשר ייטב לך ועשית נא עמדי
 )ידמ, ( והצאתני מן הבית הזה

 במדרש רבה מקץ ]פ"ט ג'[ איתא "אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו זה יוסף.
 ולא פנה אל רהבים ע"י שאמר לשר המשקים זכרתני והזכרתני ניתוסף לו שתי

 שנים" וכו'.

  כתיב "קוה אל ה' חזק ויאמץ לבך וקוה אל ה'". )כז, יד(והנה בתהלים 

 פסוק, דמי שבוטח בה' איןובחידושי מרן רי"ז הלוי על התורה ביאר כוונת ה
גדול  שכר בעולם אשר יוכל הקב"ה לשלם בו שכרו, אלא רק שיעשנו בעל בטחון
יחזק  יותר. וזהו דכתיב "קוה אל ה'" וגו', שכרו יהיה "וקוה אל ה'" היינו שהקב"ה

  ויאמץ לבבו, ויהיה בטחונו עוד יותר גדול ויותר חזק. יעו"ש בדבריו.

 גרי"ז זצ"ל, ישב שם סוחר אחד והתפעל מאד,והנה כאשר אמר זאת מרן ה
 והיה חוזר ואומר "זייער א גוטער ווארט..." והתפעלותו היתה עצומה. שאלו מרן

תשב  זצ"ל "נו, ר' פלוני אולי באמת תניח את עסקיך, ועם בטחונך הגדול בהקב"ה
 ותלמד תורה ובעז"ה תמצא פרנסתך"... וכמובן שלא השיבו הסוחר דבר.

 זצ"ל "דאס נישט"...התבטא מרן 

 וסיפר דכשהיה מרן הגר"ח האב"ד דבריסק, היה בבריסק משולח אחד שהיה
 נוסע לאסוף כספים והתפרנס מן האחוזים כדרך משולחים. ויהי בסוף החורף,
 כשהלך לדואר לשלוח לביתו כמה מאות רובל, שכרו מחודשים ארוכים של

 אסיפת כספים, ראה לפתע כי הכסף איננו.

היה  לבית מרן הגר"ח זצ"ל, התפרץ לחדרו וגעה בבכיה עד שבקושי ומיד נסע
הוסיף  ניתן להרגיעו לספר המעשה. תוך כדי שסיפר את כל השתלשלות הענינים

ג"כ הולך  כי יודע הוא מי שגנב ממנו הכסף, כי שם בדואר ראה אדם אחד אשר
ה כי מעילך תרא לשלוח דבר מה, ונכנס הלה עמו בדברים ואמר לו "ר' יהודי הלוא

לראות את מדתו היה  קרוע" ונכנס עמו למשא ומתן למכור לו מלבוש חדש. וכדי
 ודאי גנב את הכסף. ממשמש בכל הצדדים בהמלבוש שלבש. ובתוך כדי כך

 והנה מרן הגר"ח זצ"ל הרגיעו באמרו לו, שישתדל עבורו אצל עשירי העיר
תקוה  בוע ועד אז הינולאסוף עבורו את הכסף שאבד. ובקשו שיכנס אליו בעוד ש

 כי יצליח לאסוף עבורו סכום נכבד.

 לאחר שבוע כשנכנס הנ"ל שוב לבית הגר"ח זצ"ל קבלו מרן הגר"ח בשמחה,
אותו  ובישר לו כי הצליח למעלה מן המשוער, וכי יש לו עבורו את מלוא הסכום

 איבד ועוד עם תוספות וכו'.

בראותו  דבריסק. המשולח באותה שעה ישבו בבית מרן זצ"ל דייני הבית דין
לפני שבוע.  שכבר נאסף הכסף התבייש על שככה התמרמר ובכה אודות "כסף"

רק כיון שאיבד  ונענה כי מה שהצטער כך ובכה אודות מה שקרה לו, לא היה זה
היה שוטה להיכנס  את הכסף אלא היה זה כיון שהצטער על עצמו... על שככה

הבין מיד שהוא גנב. ענהו  המלבוש, ולאבדברים עם אותו אדם שרצה למכור לו 
אינך מתמרמר, ואלא רק על  הגר"ח זצ"ל "אם כך הם פני הדברים שעל הכסף

את עצמך כשוטה, הנה הכסף נדע  שהתפתית לשוחח עם אותו גנב, ומחשיב אתה
שכבודו דואג שנחשב "לשוטה" הנה אני  מה לעשות בו לדבר אחר שבצדקה, ומה

 שאתה חכם ולא שוטה"... בית דין" והבית דין ניתן לך "כתב

  המשולח בשמעו זאת, התחיל לצווח "אבער די געלט... אבער די געלט..."

 כך המשיך מרן הגרי"ז זצ"ל לאותו סוחר שהתפעל מן הוורט על "קוה אל ה'"
 "אבער די געלט, אבער די מסחר..."

 יש בנותן טעם להוסיף כאן מעשה בעניני השגחה ובטחון בה'.

 היתה שריפה הגדולה והידועה בעיר "בריסק" אשר כלתה הרבהלאחר ש
 מבתי העיירה עמד אחד בהשטיבל של הבית דין וסיפר לאנשים שעמדו שם,
לו  שהוא אחד מאותם אנשים אשר בסביבת מקום מסחרם אירעה הדליקה. שיש



 

ח 

ודאג  מחסן עם הרבה סחורה יקרה, וכל אותה העת כשהשתוללה השריפה פחד
 תכלה אותו האש. על רכושו לבל

 ובשעת מעשה כשאחזה השריפה באותו רחוב שבו נמצא רכושו, אמרו לו
עתה  כמה אנשים שיתנו לו בעבור סחורתו חמשים אחוז משוויה, אם ימכור להם

סחורתו,  את סחורתו, ולא הסכים. וכשנתקרבה האש יותר למחסן שבו נמצאת
כשהגיע האש  סכים. ואףבאו והציאו לו עשרים אחוז משווי הסחורה, וגם לא ה

 הסכים. לאותו בית עצמו והציעו לו עשר אחזו משווי הסחורה לא

 ואכן להפתעת הכבאים וכל האנשים שעסקו בכיבוי השריפה, נעצרה האש
  ממש בפתח המחסן של אותו האיש, ויהי לפלא!

 וסיפר זאת הסוחר לאנשים שעמדו בפתח בית הדין, כדי להראותם גודל
 שלא התפתה למכור את סחורתו היקרה בפחות משוויה.חכמתו ופקחותו, 

 מרן הגר"ח זצ"ל שמע מהחדר הסמוך את כל סיפור המעשה שסיפר אותו
 הסוחר, מיד יצא ואמר לסוחר "הנה כי כן אתה התכוונת לספר את גודל חכמתך
 ופקחותך, אך האמת דהוא להיפך, ספרת זה עתה את גודל טפשותך. דהא עפ"י

 צד הצלה לסחורתך כהאש אחזה בתחילת הרחוב, וכל שכןהשכל לא היה שום 
 כשכבר אחזה האש באותו הבית ממש, וכל מה שהיו נותנים לך באותן דקות

 גורליות, היה לך לרווח נקי, והיית צריך למוכרו.

מ"מ  אכן זה עתה ספרת דבר אחר והוא "שאפילו אם האדם הוא טיפש גמור,
טפשות  יפסיד מאומה, אפילו יעשה כלאם נגזר עליו שלא יפסיד את כספו לא 

 שבעולם"...

 זכה העולם שרבינו הקדוש הגרי"ז זצוק"ל העלה על הכתב את הביאור הנ"ל,
 ]דף נג ע"א[ונדפס ב"חדושי מרן רי"ז הלוי" על התורה 

 וזה לשון קדשו שם: "קוה אל ה' חזק ויאמץ לבך וקוה אל ה'. נראה להסביר
 תשלום הגדול שיזכה לזה הבעל בטחון הואכוונת הפסוק, כי הכתוב אומר שה

  שהקב"ה יחזק ויאמץ לבבו ויהי' בטחונו עוד יותר גדול ויותר חזק.

הי'  ואבאר דברי בדרך משל לשני אחים, אחד עשיר ואחד רש, והאחד העשיר
באכילה  טוב לבב, והעניק מעשירותו לאחיו העני בכל מלוא מדת ההרחבה, הן

נשאר  ה, ושאר דברים, הכל ביד רחבה, עד שלאושתי' והן בלבישה ודירה נא
 בהנהגתם שום חילוק ביניהם.

בעצמו  פ"א אמר העשיר לאחיו העני: אמת כי לא יחסר לך שום דבר, אבל זה
לבי מה שאני  הוא לא טוב, כי יהי' כל מצבך תלוי בי, וכל מחסורך יהי' נשען על טוב

ממנו עיסקה שימצא  ויעשה לו אתן לך, ולכן הציע לו כי יקציב למענו סכום גודל,
 בה כל פרנסתו ברווח, ולא יהי' עוד תלוי בו ובטוב לבו.

 והנמשל מזה לענין בטחון, שהכתוב מעיד שע"י מדת הבטחון יכולים להשיג
 כל דבר, כענין שנאמר והתענג על ה' ויתן לך משאלות לבך, ביאור הדבר, שאם

 אז יתן לך משאלות לבך, וכן תהי' בטחונך בה' כל כך חזק עד שתתענג ע"י זה,
צדקך  הכתובים מעידים להלן גול על ה' דרכך ובטח עליו והוא יעשה והוציא כאור

שאם יש  ומשפטך כצהרים, וכן דום לה' והתחולל לו, שכפי פי' חז"ל ענין הכתוב
הכל לפי ערך  לאדם שונאים המבקשים רעתו ידום וה' יפילם לפניו חללים חללים,

כל משאלות לבו  כה ישלם מאתו ית"ש לפי אותה מדה, וישיגשלימות הבטחון כ
 בהרחבה.

 אבל האם נוכל לומר גם שהקב"ה ישפיע לו עשירות גדולה עד שלא יצטרך
 עוד לבטחון, זהו דבר שא"א לאומרו.

 כי הנה בחובת הלבבות בשער הבטחון מסביר והולך שמדת הבטחון יתירה
 תים וכרמים וכל עשירות שבעולםבערכה על כך מה שיש בעוה"ז כגון שדות וב

פחד  וגם מבעל האלכימיאה שבדיו להפוך כל מיני מתכות לזהב שכל אלו יש להם
שלימה ואין  מבנ"א ומגנבים וליסטים וש"ד ואילו הבעל בטחון יש לו תמיד מנוחה
ערכו על כל  לו דאגה משום דבר עיי"ש בדבריו, באופן שהבטחון בעצמו יתירה

שהוא פחות  ך נאמר שה' ישלם לו בעד מדת בטחונו דברעשירות שבעולם, ואי
להשיג ע"י מדת  במעלה מהבטחון, אלא מה הם התשלומים יותר גדולים שיכולים

יותר גדול ויהי' עוד  הבטחון הוא שהקב"ה יחזק ויאמץ לבבו ויזכה לבטחון עוד
זכות לבך וקוה אל ה', שב יותר מאושר, והן הן דברי הכתוב קוה אל ה' יחזק ויאמץ

ודו"ק, עכ"ל רבנו מרן הגרי"ז הלוי  הבטחון יזכה לבטחון עוד יותר גדול וזהו שכרו,
 זצוק"ל זי"ע ועכי"א.

 וזכינו ללמוד בדבריו הקדושים הללו של רבינו הגרי"ז זצוק"ל, שאמנם כן
 "שהכתוב מעיד שע"י מדת הבטחון יכולים להשיג כל דבר", והנה רבים מקשים

דבר,  מדת הבטחון, ולא השיגו על ידה כל ]לפי דמיונם[ושואלים: שהנה יש להם 
אשר על ידה  והנה בא רבנו הגרי"ז זצוק"ל וביאר היטב: מה היא זו "מדת הבטחון"

משאלת לבך,  "כענין שנאמר והתענג על ה' ויתן לך -"יכולים להשיג כל דבר"? 
יתן לך ע"י זה, אז  ביאור הדבר, שאם תהי' בטחונך בה' כל כך חזק עד שתתענג

מאתו ית"ש לפי אותה  משאלות לבך... הכל לפי ערך שלימות הבטחון ככה ישלם
 הגרי"ז זצוק"ל.  מדה, וישיג כל משאלות לבו בהרחבה", עכ"ל רבינו

 )לב שלום(

בארץ מגורי אביווישב יעקב

פ הקדמה ”ע בפרשת וישב ע”וב זי’ק מבלאז”כתוב בספר צבי לצדיק להרה
וישב ‘פ ”ע, ליישב קושיית המפרשים עה”ממעזריטש זיידועה של המגיד הגדול 

שכל זה הפסוק לכאורה מיוחד שכבר כתוב ’, יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען
וישלח שיעקב אבינו נתיישב בארץ ישראל, ויבא יעקב אל יצחק אביו ממרא ’ בפ

קרית הארבע היא חברון אשר גר שם אברהם ויצחק, הרי כבר כתוב מדויק היכן 
ט שאין פסוק בתורה שאין ”וגם הוזכר ענין מגורי אביו. והרי לימדונו הבעש ישב

ן על ”כ יש ללמוד מה בא זה הפסוק ללמדנו. מלבד מה שביאר הרמב”בה לימוד, א
 דרך הפשט, הרי צריך גם למצוא בזה הוראה לעבודת השם.

מעשה היה בימי המגיד שעשיר אחד שנתקרב אליו ירד מנכסיו, ובא לשאול 
ל ”המגיד איך יזכה לשני שלחנות. כרבינו הקדוש ורב אשי, הרי אמרו חזאת 

הדרום והצפון רחוקים מאד ’ הרוצה להחכים ידרים, הרוצה להעשיר יצפין, ולכאו
כ לאיזה צד היה רב אשי מתפלל לדרום ”זה בזה, ממש כרחוק מזרח ממערב, וא

ענוה ושפלות או לצפון? והשיב המגיד ברוח קדשו שהעצה לזה שיהיה האדם ב
אין לו קצוות ויכול להיות בשני הצדדים כאחד. ’ אין‘הרוח בבחינת אין, ומי שהוא 

כך יזכה לתורה וגדולה במקום אחד, כי דרום וצפון יתאחדו כאחד. וכמו שמצאנו 
במשה רבינו הענו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה, וזכה לשתי שלחנות. 

 כה לתורה וגדולה במקום אחד.והוא ז’ משמת רבי בטלה ענוה‘כ ”וזש

ז אי אפשר לאהוב ולירא כאחד, כי ”ע שבענייני עוה”כמו כן אמר המגיד זי
כשאדם נמצא בתוקף האהבה אינו מושפע משום יראה, ואם יתיירא ויתפחד מאד 

’ כ בעבודת ה”מאיזה ענין מפחיד, לא יפעל בו מדת האהבה באותה שעה. משא
בורא, וכמו שהמשנה ברורה מונה שני הולכים כאחד אהבת הבורא ויראת ה

המצוות הללו כמצוות תמידיות, הרי שגם בשעה שהוא אוהב יכול לירא וגם 
בשעה שהוא ירא הוא גם יכול לאהוב. וגם בזה ביאר המגיד שכיון שהשכינה שורה 
על האדם כשהוא נכנע בשפלות הרוח, וכיון שהוא בבחינת אין, ממילא אין בו גבול 

’, אני‘להתדבק באהבה ויראה כאחד, בצפון ודרום כאחד. כי כשאני  וקץ כלל, ויוכל
אין שום צמצום של גבול. וכנודע שתלמידי המגיד ’, אני‘יש גבול קץ ומדה, כשאין 

כמנין ’ אני לא‘כ לומר ”היו צריכים אח’, אני‘אם אמרו ’, אני‘היה אסור להם לומר 
 יישב בלבו של אדם.וכך יכולים אהבה ויראה להת’... אני‘פעמים שאמרו 

ת ”הפסוק וישב יעקב. כי אברהם אבינו עבד את השי’ צבי לצדיק’ובזה מבאר ה
במדת אהבה, ויצחק הלך לצד השני, במדת היראה, הראשון שמחבר שני המדות 

ש אלה תולדות יצחק בן אברהם, שהוא כלול מאברהם ”הוא יעקב אבינו, כמ
ל ממרא קרית הארבע אל ויצחק כאחד. ובפרשת וישלח כתוב שיעקב בא א

המקום אשר דר שם אברהם ויצחק, היינו שיעקב אינו הולך אל המקום אשר דר 
שם יצחק מצד מדת הגבורה לבד, כדרכו של עשיו שהלך לגמרי לצד הרע 
שבגבורות דיצחק ולא היה לו שום שייכות לאברהם, וכן ישמעאל לקח צד הרע 

קב אבינו לקח הטוב שבאהבת שבמדת החסד דאברהם ונפל אל הקליפות, אך יע
אל המקום ‘כ ”אברהם והטוב שביראת יצחק ומחבר שניהם בחדא מחתא, וזש

 ’.אשר דר שם אברהם ויצחק

פ שהיא מדה המכרעת אך היא ”כנודע שמדת התפארת אע’, וישב יעקב‘וזהו 
נוטה יותר לצד החסד, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, מגורי לשון רבים, היינו הן 

’ י”מגור‘חק והן אבי אביו יעקב, כמבואר בראשונים דברי המדרש שתיבת אביו יצ
מספר שנות אברהם ושנות יצחק ושנות יעקב עד לאותו יום., כי אברהם ’ בגימ

פ, ויעקב עדיין ”פ שנה הרי ר”היה חי מאה שנה לפני לידת יצחק, יצחק היה חי ק
נה שהם מחיי יצחק עד א ש”ט, וחסרים כ”רנ’ י בגימ”חי ונבלע בשנות יצחק. מגור

 ל. ”לאחר מכירת יוסף כנודע. ויש שהקשו בחשבון זה ואכהמ

לשון ’ בארץ כנען‘ולזאת מגלה הפסוק איך יכולים לחבר שני העבודות כאחד; 
הכנעה, כשאדם נכנע ושפל בדעתו, אזי יוכל לזכות למדת אהבה ויראה כאחד. 

דבר מענין הענוה והשפלות כי עתה מ’, וישב ישראל‘ולא ’ וישב יעקב‘ולכן כתוב 
ק ”הרה’ פי’, אלה תולדות יעקב יוסף‘יעקב, עקב ענוה. וממשיך הפסוק ’ הרוח בחי

’. יוסף הצדיק’ ‘הוא בגימ’ ענוה –אהבה  –יראה ‘וב שמספר החשבון של ’מבלאז
י ענוה, ולכן אלה תולדות ”כי כל מה שזכה יעקב לחבר שני העבודות כאחד, היה ע

י הענוה. זכה רבינו המגיד הגדול ”אהבה יראה ע’ הצדיק בגימיעקב יוסף, שיוסף 
פ היסודות שלו בעבודת השם. זכותו יגן ”ע שכל צדיקי הדורות אמרו תורה ע”זי

  עלינו ועל כל ישראל אמן. 

(הגרמ"י רייזמן)

 בדרך הדרוש  
 (לז, א)  כנען בארץ אביו מגורי בארץ יעקב וישב

 בשלוה לישב יעקב ביקש וישב בו נדרש וברש"י "ועוד
 הרימון הפלח עפי״ד לומר יש יוסף".  של רוגזו עליו קפץ
 אינו דהגלות דסבר בשלוה לישב יאע״ה ביקש דלכן

 אלא במצרים י"בנ יהיו לא שלכן והטעם, מאביו מתחיל

 מאות' הד השלים השעבוד דקושי משום הוא, שנים רד״ו
 ובאיכות, 'איכות'ה חשבון בתר אזלינן אי יתכן וזה. שנים
', כמות'ה חשבון בתר אזלינן אי אבל. הזמן נשלם אכן

 ל"ז הקדמונים והנה .הזמן משלים אינו השיעבוד קישוי
 של דבי״ד אע״ג, דבה שהוציא על יוסף דנענש דהא כתבו

' חכים בר' שהי׳ דכיון, עשרים מבן פחות עונשין אין מעלה
 ,מובן ובזה .עשרים כבן הוא האיכות חשבון לפי א׳׳כ

 האיכות חשבון בתר דאזלינן בשלוה לישב יעקב שביקש
 בתר דאזלינן כיוון שנענש יוסף של רוגזו עליו קפץ לכן

  (בנין דוד)    האיכות. חשבון

‚ליון ז‰ לעילוי נ˘מ˙ ‰ר‰"ח ר' ‡בר‰ם בן ר' ˘מו‡ל יˆח˜ ז"ל ויטרי‡ול נלב"ע כ"ח כסליו
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 וסיפוריםליקוטים 
 וישב -נפלאים 

 
 "אלה תולדות יעקב יוסף" (לז, א)

 "ביקש יעקב לישב בשלוה קפץ עליו רוגזו של יוסף" (רש"י).
גלאגוב זיע"א חלה פעם -הרה"ק רבי אלעזר רובין מסאסוב זקני

בצעירותו במחלת הטיפוס, וכשבא חותנו הרב מבלקאמין 
זצוק"ל לבקרו סיפר לו בתוך דבריו מעשה, בגנב אחד שהצטרף 
לחבורה של גנבים ובימיו הראשונים התחילו ללמדו איך לגנוב, 

שאם ואחד מן הכללים שלימדו בכדי להצטרף לחבורתם הוא, 
יתפסו אותו יום אחד וייסרו אותו, אפילו במכות קשות, לא יגלה 
בשום אופן מי שלח אותו לגנוב. ויהי היום, תפסו אותו שוטרי 
העיר והתחילו לייסרו בכל מיני עינויים וחקירות, עד שיגלה 
ויאמר מי שלחו ומי בני חבורתו. אך הוא עומד בשלו וכפי 

שהיכו בו מכות נוראות עמד שלימדו אותו לא פתח פיו, ועל אף 
בכולן ולא סיפר מאומה. 
החליטו השוטרים לקחת 
את בנו של אותו גנב 
ולהכותו מול אביו, מיד 
כשראה איך מייסרים את 
בנו לא עמד בזה, והסכים 
לגלות את כל שמות 
חבריו הגנבים, כשתפסו 
אותם ונפגשו עימו, 
שאלוהו מדוע הסגירם 
לשוטרים, הלא הוא הפר 

ם. השיב להם: את הכללי
אמנם קיבלתי על עצמי 
לעמוד אפילו בעינויים 
קשים, אך זה היה על גופי 
ולא כשאני רואה איך 
שמכים ומענים את בני, 
שהרי לא ייתכן שאב יוכל 
לראות את בנו מתייסר. 
וזהו: "ביקש יעקב לישב 
בשלווה", יעקב אבינו 
בצרותיו עצמו קיבל 
בשלווה ונלחם במוחו 
 לראות שהכל מאתו

יתברך, אך "קפץ עליו 
רוגזו של יוסף", כשהגיע לצרת בנו שם היה הניסיון קשה עד 

 (שיח יעקב יוסף) מאוד.
 

 "וישב יעקב" (לז, א)
 "ביקש יעקב לישב בשלווה קפץ עליו רוגזו של יוסף" (רש"י).

בשעת עריכת השולחן הטהור 
בשבת, אצל האדמו"ר מגור ה"בית 

ישראל", ישב ליד השולחן אחד 
 החסידים המכובדים.מן 

לפתע, עלה עליו רוגזו של זבוב 
אחד. הזבוב זמזם בלי הרף סביבו 

 ואף העז מפעם לפעם לנוח מעט על אפו.
ניסה האיש שוב ושוב להעיפו משם, אולם הזבוב ערך סיבוב 
קצר וחזר להטרידו. לבסוף כאשר החל העניין להימאס עליו, 

 השולחן. הניף האיש את ידו והיכה בזבוב שנפל מת על
כשראה זאת האיש החוויר כולו, ברגע זה עבר על מלאכה 

 דאורייתא, נטילת נשמה!
 ולא פחות ולא יותר עשה זאת על שולחנו של הרבי הקדוש!

הרבי ראה ושתק. והנה לאחר דקות אחדות התאושש הזבוב 
 פרש כנפיים ועף. 

 כשראה זאת החסיד שמח שמחה גדולה שנמנע מחילול שבת.
הרבי: היצר הרע דומה לזבוב גם אם אתה משוכנע אז אמר לו 

שמכת המחץ שנתת לו גרמה למותו, הוא עוד רחוק ממוות 
ועדיין חי ובעוד רגעים 

 אחדים יתעופף כרגיל.
: גם אם חשבת אמסקנ

לרגע שתוכל 'לישב 
בשלווה' תדע לך שהיצר 
בבחינת 'קפץ עליו' בכל 

 רגע. 
 

"וישנאו אותו..." 
 (לז, ד) 

שאלו רב אחד כיצד יכול 
הוא לקרב את החופשיים 
ולאהוב אותם כשהם 
עוברים על כמה עבירות 
שבתורה? השיב: מוטב 
שאכשל באהבת חינם 

 מאשר בשנאת חינם.
היה מבאי משכיל אחד 

ביתו של בעל "ערוך 
השולחן", ר' יחיאל מיכל 
אפשטיין, ואף הוא היה 
מקרבו. שאלוהו: הייתכן 
שהוא מקרב יהודי שעובר 
על עבירות חמורות 
שבתורה הרי נאמר 
משנאיך ה' אשנא? השיב: ייתכן שעל פי דין מחויב אני לשנאותו, 

 אבל מה אעשה שאיני יכול לשנוא יהודי.
 

 ם" (לז, ד)ו"וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשל
מעיר רבי יהונתן אייבשיץ, שעיקר  –"לא יכלו דברו לשלום" 

הצרה הייתה שלא יכלו לדבר 
אחד עם השני, ואילו נדברו 

לא מן הנמנע שהיו  –ביניהם 
מוצאים דרך לשיכוך השנאה 
שאפיינה את היחסים שבין אחי 

הנגף של -יוסף. הוסיף, כי זו אבן

ת 

 לעי"נ 
 בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 

 ויעזוב בגדו אצלה וינס..." (לט, יב)"וימאן 
 

סך ב     מאיפה לוקחים כזאת עוצמה? מאין הכוחות?
צעיר וחסון, מסלסל בשערו שבע עשרה, הכל בחור בן 

וממשמש בעיניו, נמצא במצב שאין לו כביכול מה 
להפסיד, יתום מאמא, מרוחק ודחוי ע"י משפחתו 

פים שמכרו אותו תמורת כמה שקי תבלינים זולים המדי
הוא מצרי בלי להניד עפעף, וכעת שוהה -ריח ערבי

בבת הוא הפך  ,במצרים ערוות הארץ, מבן זקונים ענוג
אחת למנקה ועוזרת בית אצל איזה שייח ערבי מגושם... 
והנה סוף סוף יש מישהו שמחכה לו, מישהו שרוצה 

 אותו...
מהיכן שאב יוסף הצדיק את הכוח העצום לזעוק 

 במצב כזה ירוד, ועוד במצרים ערוות הארץ?"וימאן" גם 
רעיון נשגב לחינוך הבנים הבליחו מאורי הדורות 

 מתוך סיפור זה:
בפרשה זו אנו מוצאים עוד פעם את המילה "וימאן", 

 "ויקומו כל בניו ובנותיו לנחמו, וימאן להתנחם"...
 ...מה היה שם?
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מחלוקת, שאין איש נדבר עם רעהו ואין צד אחד מוכן לשמוע  כל

ניתן היה  –את הצד השני ולהבינו. ואם התמונה הייתה שונה 
 בטוב.  –לפתור מחלוקות רבות הנובעות מקנאה ומשנאה 

 

תיו ועל ומופו עוד שנא אותו על חלי"ויוס
 דבריו" (לז, ח)

צריך ביאור מהו 'ועל 
דבריו'? אילו דברים 
דיבר מלבד סיפור 

 החלומות?
ביאור הענין כי אמרו 
חז"ל על עניין 
החלומות (ברכות נה) 
'אמר רבי שמואל בר 
נחמני אמר רבי יונתן: 
אין מראין לו לאדם 
אלא מהרהורי לבו, 
שנאמר (דניאל ב 
כט) אנת מלכא 
רעיונך על משכבך 
סליקו'. וכן אמר 
קהלת (ה, ב) "כי בא 

 החלום ברוב עניין". 
אחי יוסף אכן  וא"כ,

האמינו לו שחלם 
חלומות אלו אלא 
שסברו שהם באו לו 
מהרהורי ושאיפות 
לבו הקלוקלות 
למלוך עליהם ועל 
אביהם, וכיון שראו 
בו דין מורד דנו אותו 
להריגה. ועפ"ז מובן 
גם ששנאו אותו 'על 
דבריו' היינו על 
הרהורי ליבו שגרמו 

 לו לחלום. 
  

"ויחלום עוד 
חלום אחר" 

 ט)(לז, 
 יש לשים לב לשינויים הדרמטיים שבין שני החלומות של יוסף. 

לו, ואילו בחלום השני גם  םמשתחווירק האחים -בחלום הראשון
 [השמש והירח].  םמשתחוויההורים 

כלומר -בחלום הראשון, יוסף אף מיוצג על ידי נמשל 'אלומה'
ואילו ל'אלומה' שהוא יוסף.  םמשתחוויה'אלומות' שהם האחים 

השני, רק ההורים והאחים מיוצגים על ידי נמשל 'השמש  םלובח

והירח והכוכבים', ואילו יוסף מופיע כעצמו ללא נמשל 
 .לי' םמשתחווי'

יצגים שני השתחוויות יהחלומות מ שניוהביאור פשוט 
-שהשתחוו ליוסף, הפעם הראשונה כשהאחים באו לקנות אוכל

ום, מהטעם וכבר אנו מבינים מדוע ההורים לא מופיעים בחל
הפשוט שבשעת השתחוויה זו הם לא היו ולא השתחוו שכן רק 

 סמתייחהאחים ירדו לשבור אוכל. אבל החלום השני 
 ההשניילהשתחוויה 

שהשתחוו כאשר 
ירדו יעקב ובניו 
למצרים, שם גם 
השתחווה יעקב 
[ובלהה שגדלתו 
כאמו, ראה ברש"י על 
הפסוק 'והנה השמש 

 והירח']. 
מעתה נבין גם את 
ההבדל השני, בפעם 
הראשונה השתחוו 
האחים ליוסף, לא כי 
כבדוהו כמלך גדול 
אלא פשוט מאחר 
שהם רצו 'אוכל' 
ועליהם היה 
להשתחוות כדי לקבל 
את האוכל, יוסף היה 
מבחינתם 'אלומת 

אופציה -תבואה'
לקבלת אוכל לכן 
החלום היה אלומות 
תבואה שמשתחוות 
לאלומות אחרות, לא 

, ההשנייכן בפעם 
שבאו יעקב ובניו כ

 הההשתחווילמצרים, 
ליוסף כמלך  ההיית

של כבוד, שם החלום 
לי'  םמשתחוויהיה '

לא לאוכל שאני 
צג, אלא לאני ימי

 עצמי, המלך. 
 

 "ואביו שמר את הדבר" (לז, יא)
כתב הרה"ח ר' דוד אשר זליג ארליך זצ"ל, נראה לעניות דעתי 

השלום אמר הבוא דה"את" בא לרבות, שאף שיעקב אבינו עליו 
נבוא אני ואמך וגו' והלא אמך כבר מתה, מכל מקום היה שומר 
ומצפה שכל החלום ממש יתקיים, ואף רחל תבא להשתחוות לו, 
וזה על פי מה דאיתא במדרש (בראשית רבה פד, י) היה יעקב 

 אחד עשרה בניו הנותרים של יעקב אבינו, ושתיים עשרה בנותיו,
זה שבט יפה תראה אי? אבא מה אתה בוכהבאו ואמרו לו: 

הקמת, כולם ראשי ישיבות, ראשי כוללים, מגידי שיעורים, בעלי 
מוסר, גבירים אגדיים, תומכי תורה, דרשנים מופלגים, ואפילו 
כמה קנאים יש ביניהם. והבנות, או הו, כולן מנהלות סמינרים 
? ידועים, מרצות מבוקשות, נשות חסד ידועות. אז מה קרה

לא נורא, בכל משפחה ? סר אחדמתוך עשרים וארבעה ילדים ח
 יש נפיל אחד, בכל עדר יש כבשה אחת שחורה.

המשיכו ואמרו לו: תן תודה, הרי לסביך אברהם אבינו היה ס"ה 
מיוצאי חלציו  50%בן אחד שהלך בדרך התורה... לאביך יצחק 

קוראים להם בכלל מחמוד עבדול ונסראללה... אז מה לך 
ים ערוות הארץ "ולא לבכות? על אחד מצאצאיך שגר במצר

 רבינו תם"...דתפילין מניח 
אבל יעקב אבינו, לא הסכים להתנחם, וימאן... הוא ידע את נפש 
בנו יקירו שמאחורי הסלסול בשערו ומאחורי החלומות 
 התכופים, מאחורי הכל עומדת נפשו העמוקה של יוסף הצדיק...
האבא המשיך להאמין בבן שלו גם במצב שלכאורה היה 

גם במצב שהיה לו את כל הסיבות להתייאש  בוד,נראה א
ולהפסיק להאמין שיום יבוא ויוסף יביא לו נחת... גם במצב כזה 

 הוא דבק באמונה שהאמין בבנו.
אמונה זו שיעקב אבינו האמין בכוחו של יוסף, ה"וימאן 
להתנחם" של יעקב אבינו, זה נתן את הכוח ל"וימאן וינס" של 

 יוסף הצדיק.
דמות דיוקו של אביו נראה לו", האמונה שהאבא זו הכוונה "

האמין בבנו, החום והאהבה שמילאו את נפשו של האבא, על אף 
ולמרות מצבו, הם אלו שנתנו כוח לבן במצב הירוד בו הוא היה 

 מיותרת...נוספת כל מילה  נמצא...
 (כ"ק מרן אדמו"ר מספינקא שליט"א)
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אבינו סבור שתחיית המתים מגעת בימיו, אם כן שפיר תוכל 

 לבא גם רחל ולהשתחוות לו. 
 רי שאול להגרי"ש נתנזון זצ"ל)(דב

 

 "לכה ואשלחך" (לז,יג) "והשיבני דבר"(לז,יד)
ידע יעקב שאחיו שונאים את יוסף, לפיכך אמר תחילה "לכה 
ואשלחך", כדי לעשותו שליח להולכה ושליחי מצוה אינם 
ניזוקים, ומכיוון שיש דעה ששלוחי מצוה אינם ניזוקין רק 

בר" שיעשהו שליח גם לחזרה בהליכתם, לכן אמר לו "והשיבני ד
  (אור החיים הק') ויינצל מהם.

 

"ויאמר לו לך נא ראה את שלום אחיך ואת 
 שלום הצאן והשבני דבר" (לז, יד)

נצייר לעצמינו שאחד מגדולי הדור נסע במכונית וארעה תאונת 
דרכים. אנשים מתחילים לברר מה קרה בדיוק, האם גדול הדור 

נפגע, חלילה, מה מצבו וכו'. 
אם ישאל מישהו: "מה קרה 
לרכב?..." ודאי נחשוב 
שדעתו השתבשה עליו. וכי 
זה מה שחשוב כעת? מענין 
אותנו דבר אחד בלבד: מה 

ב! והנה כאן כתוב: שלום הר
"לך נא ראה את שלום אחיך 
ואת שלום הצאן". "אחיך" 

 –. זה מובן השבטיםאלו 
שרצה יעקב לדעת מה 
שלומם. אך מה פשר צוויו 
לראות גם את "שלום 
הצאן"? הרי זה כמו שישאלו 

 "מה עם הרכב?"... 
והנה לעיל מסופר, שכאשר 

יבן לו בית הגיע יעקב אבינו לארץ ישראל, הוא נסע "סכתה, ו
ולמקנהו עשה סכת". ואיך הוא קרה למקום? "על כן קרא שם 
המקום סכות" (לג, ז). ולכאורה זה דבר פלא: המבנה שעשה 

על שמו  אדווקלמקנהו חשוב יותר מהבית שעשה לעצמו, ולכן 
 קרא שם המקום! היתכן?! 

ובאר ה"אור החיים" הקדוש (שם): "אולי כי עשה דבר חדש 
ה, מה שלא עשה כן אדם קודם, שיכין סוכה בחמלתו על המקנ

לבהמות, ולשנוי חדש קרא שם המקום עליו". עד יעקב אבינו לא 
עשו סככות לצאן, ידעו שהצאן הם בהמות שניתן להפיק מהם 
צמר וחלב, אך מה פתאום לעשות להם סככות שיגנו עליהם מן 
השמש היוקדת בקיץ וממטרים עזים בחורף. יעקב אבינו הכניס 

וש לעולם: יש לרחם גם על הצאן וליצור עבורם תנאי מחיה חיד
סבירים. הם אמנם לא בני אדם, אך ברואיו של הקב"ה הם, ועלינו 
לרחם עליהם ולבנות להם סוכות. וכיון שהוא הראשון שעשה 

 "סכות".  – שחידוסוכות לצאן, קרא למקום על שם אותו 
היה חידושו  לפי זה יתכן לומר, שמאחר וענין הרחמים על הצאן

המיוחד של יעקב אבינו, היה לו ענין גדול להחדיר זאת לתודעת 

בניו, ולכן גם כאן בקש מיוסף: "לך נא ראה את שלום אחיך ואת 
שלום הצאן", ראה האם מקפידים הם לקיים את הוראתי לרחם 

 (ומתוק האור) על ברואיו של הקב"ה. 
 

 (לז, כב) "הבור ריק אין בו מים"
 .אבל נחשים ועקרבים יש בו

יוסף הצדיק יצא מזה, ובוודאי שאין אנו מבינים  ,הנה נס ופלא
שכתוב שלא יכלו לדברו לשלום,  לפיחשבונות השבטים, אבל 

 .בוודאי אם היו מדברים ביחד היו משיגים הרבה
 הלך לבדו בלילה ונפל לבור. אדם שלמשל 

צעק האדם  ,צעק האדם בכל כוחו לעזרה. לפתע הגיע רופא
לרופא בבקשת עזרה אך הרופא שנבהל מעומק הבור זרק לאדם 

בתרופות. וכך בא  רתיעזתרופות ואמר לו אם תהיה חולה בבור 
 הסנדלר שזרק לו נעליים חדשות והקצב שזרק לו בשר טרי. 

 .כמעט ושם סוף לחייו ,התייאששהאדם 
הסתכל , לפתע הגיע חברו הטוב ביותר שהיה מחוסר מקצוע

לתוך הבור ולהפתעתו 
הרבה של האדם קפץ 
פנימה. התחיל האדם 
לצעוק על חברו בשביל מה 

עכשיו שנינו  ,קפצת לבור
נמות פה, אך החבר הסתכל 
על האדם ואמר לו: "אתה 
חברי הטוב נפלת לבור 
ר הנורא הזה אבל אני כב

הייתי בבור הזה ואני יודע 
את הדרך החוצה בוא 
אחרי." וכך הוציא החבר 

 את האדם מחוץ לבור.
עזרה בזמנים הקשים ה

לא תבוא משום ביותר, 
 . באמת מומחה, אלא מהחברים הטובים

 

 (לט, יב) "ויעזוב בגדו אצלה וינס ויצא החוצה"
מסביר הרה"ק רבי הרשעל'ה ליסקער זי"ע, "בגדו" מלשון 
"בוגד", היצר הרע הגיע ליוסף הצדיק ולחש לו באוזן: "מה אתה 

אני יודע בדיוק מי אתה עמוק ? בורח? ממתי אתה כזה צדיק
בפנים, כמה בוגדנות יש בך, מה תפס אותך עכשיו להיות 

אמר ליצה"ר: אבל יוסף הצדיק עזב בגדו אצלה, הוא  צדיק?..."
עם כל הבוגדנות שיש בי, עם כל הנפילות, עם כל הפעמים שלא 
הלך לי... עדיין דמות דיוקנו של אבי שבשמים עומד לנגדי... 

 עדיין את הפעם הזאת אני יכול להרוויח...
קח לך את הבוגדנות שלי, קח את הנפילות שלי,  ',ויעזוב בגדו'

ביחד, אני יכול לצמוח  הם לא מפריעים לי, אני יכול לצמוח איתם
איתם יחד, הם יהיו בשבילי המנוף לצמיחה, לא הבור  אדווק

 ...שולייאולנפילה 
שמו, שנסע ברכבת יחד  יענק'לחלם ומסופר על "חכם" מחכמי 

עם קצין רוסי עטור דרגות, שניהם פשטו את בגדיהם העליונים 

 "ברכו נפשי את ה'... סלעים מחסה לשפנים... 
 הרים הגבוהים ליעלים"

 
 איך יוכל אדם לברך את ה' הלא אין לו כל מה שרוצה?

אלא, יביט אל הסלעים וההרים שאין להם כלום, 
למעט שהם משמשים את השפנים והיעלים, ואעפ''כ 
אומרים שירה לקב''ה, כל שכן אני שיש לי חיים, יש לי 

 עוד כמה מעלות, בוודאי ש'ברכו נפשי את ה'.
 
 ספינקא) -(א נקודה'לה 
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ונשכבו לישון על הספסל, באמצע הנסיעה התעורר החלמאי 

החושך הכבד הלביש בטעות את בגדיו של הקצין... עדיין  ומתוך
החלמאי  יענק'להחושך שולט והרכבת עוצרת בתחנת חלם... 

טרם התעורר סופית וכבר נחפז לרדת מהרכבת כשהוא לבוש 
 במדיו המגוהצים וענוד בדרגותיו הבכירות של הקצין.

 מגיע הביתה, וצווחה נפלטת מפיה של זוגתו החלמאית... יענק'ל
רץ למראה,  ? יענק'למתי נהיית קצין? זה אתה ? יענק'למה קרה

ולא מאמין למראה עיניו, "תראו מה קרה" הוא מתחיל לצעוק 
אוי ויי, בטעות הגיע לפה הקצין הרוסי, ואני נשארתי תקוע 

 בוגדיו......ברכבת"...ככה זה כשאדם שופט את עצמו לפי בגדיו
הבוגדנות שנפלה עלי  זה הכוח של יוסף. 'ויעזוב בגדו אצלה'

אתמול לא תשפיע עלי היום לרעה, אדרבה זה יתן לי את הכוח 
 ל אותי.ילהמשך. הנפילה תחשל אותי ולא תכש

  אדמו"ר מספינקא שליט"א)מרן (כ"ק 
 

"אין שר בית הסוהר רואה את כל מאומה בידו 
 באשר ה' אתו" (לט, כג)

רבי רפאל הלוי זצ"ל, בנו של הרב מבריסק, סיפר כי כאשר ברחו 
לווילנה בשנת ת"ש, שאל אביו על פסוק זה: הפסוק מדגיש, 

דבר רע אצל יוסף, באשר ה' אתו.  ששר בית הסוהר לא ראה כל
והרי לאמיתו של דבר, כל עצם ישיבתו של יוסף בבית האסורים 

מדוע אפוא הייתה מחמת עלילה, ולא היה בידיו של יוסף כל עוון, 
 נזקק לסייעתא דשמיא מיוחדת, כדי שלא יראו בו עוון ופשע?

רואים מזה, כי לולי הסייעתא  –אמר הרב מבריסק  –אלא 
המיוחדת שהייתה לו, שהיה ה' אתו, כבר היה שר בית דשמיא 

הסוהר מוצא עוולות חדשות לטפול על יוסף בכל צעד ושעל. רק 
"באשר ה' אתו", לא טפל עליו שר בית הסוהר עלילות שווא 

 להתאנות לו.
 

"בעוד שלושת ימים ישא פרעה את ראשך... 
ונתת כוס פרעה בידו כמשפט הראשון אשר 

יטב היית משקהו. כי אם זכרתני איתך כאשר י
 יד)-לך וכו' והזכרתני אל פרעה" (מ, יג

הגאון רבי עקיבא אייגר עמד כאן על דקדוק לשון הפסוק, וכי מה 
היה המקרא חסר אילו כתבה התורה: "ונתת כוס פרעה בידו" 
בלא להוסיף "כמשפט הראשון אשר היית משקהו". והוא מיישב 

תני זאת ע"י דקדוק נוסף בפסוק, מדוע כתבה התורה "כי אם זכר
איתך" והלא ניתן היה לכתוב 'כי זכרתני אתך כאשר ייטב לך' 
וכו'. מהלשון "כי אם זכרתני" משמע שבא למעט משהו. מהו 

 דבר זה? 
 ידוע בעולם שמי שננשך על ידי נחש מפחד אפילו מחבל

, וכן מי שנכווה ברותחין נזהר אפילו בפושרין. כך מבאר ורצועה
המשקים: מסתבר שכשתחזור הגרעק"א את דברי יוסף לשר 

למשרתך, תהיה שרוי בפחד שלא יקרה לך שוב מאורע שיזלזל 
בכבודו של פרעה, ולכן 

תקפיד לנקות את הכוס עשרות פעמים לפני שתמלא אותה, 
ותשים איזה בד או מסננת מעל הכוס עד שתגישנה לידיו של 
פרעה כדי שלא ייכנס לתוכה שוב זבוב. אבל אליבא דאמת אין 

לפחד שמא יישנה המקרה שוב, ולכן: "ונתת כוס פרעה  לך מה
בידו כמשפט הראשון אשר היית משקהו". שהרי כל הסיבה 
שבגינה נכנסת לבית האסורים היא רק "כי אם זכרתני אתך", רק 
כדי להוציאני מכאן נשלחת לבית האסורים, ואשר על כן אין 

עה פר -סיבה שתקרה לך תקלה כזו שוב, ובמידה ותקרה תקלה 
 (במחשבה תחילה)לא יחפוץ להשליכך לכלא. 

 

 יד) (מ, "זכרתני"... "והזכרתני"
בשאלה: היות והוא סובל מחמצן לרבו יהודי חסידי בוורשא פנה 

בקיבתו, פקדו עליו הרופאים לאכול רק מאכלים קלים ותכופים 
לאכול פשטידה  בשבת? ענה לו  אפואשולם, הרשאי הוא ילב

שבת היא מלזעוק  ,ולא יזיק לך מאומהרשאי הנך לאכול  -הרב 
ורפואה קרובה לבוא. שוב חזר האיש ושאל האמנם, רבי, לא יזיק 

הבטחה נוספת. אמר לו הרב, לא, שוב אסור לך ציפה ללי? ו
חה של השבת ולאכול! הישנות שאלתך מוכיחה שאמונתך בכ

רופפת היא, משום כך אסור לך לסמוך על זאת, אלא עליך למלא 
 י הוראות הרופא. בדיוק אחר

בזה מובן גם אצל יוסף, אלמלי הסתפק יוסף בבקשה אחת משר 
המשקים "כי אם זכרתני" לא היה בכך משום עוול, השתדלות 

מהווה סתירה לבטחונו, ואילו הוא שנה פעם  ההייתשכזו לא 
נוספת "והזכרתני אל פרעה" פעמיים שטח את בקשתו לפני שר 

הסאה לבעל בטחון כיוסף  משום הגדשת ההייתהמשקים, בכך 
הצדיק, בכך הרי מתח על עצמו חשד שאף הבקשה הראשונה 

מחוסר בטחון דק מן הדק לפי ערכו בבחינת  ההייתנובעת 
"הקב"ה מדקדק עם סביביו כחוט השערה" ונענש בשתי שנים 

 נוספות.
 

 )טז, מ"... (פתר טוב כי האופים שר וירא"
 חלומו לפתור יוסף ראה מה: מפוריסוב שלום מאיר לרבי שאלו
 ?לרעה האופים שר ושל לטובה המשקים שר של

 גפן': ה מפעלות רק הכיל המשקים שר של סיפורו: השיב
  עולה. ונץ בשלים אשכולות, כפורחת שעלתה

: ידי ועוצם כוחי על רק התבסס האופים שר של שחלומו בעוד
 .אדם ידי מעשה מאפה ומיני סלים
 ...טובות מבשר איננו כזה חלום

 

 (מ, כג) …" "וישכחהו
הקציב לו ואביו , היה , אביון גדוללר' מנדל מרימנובבן היה לו 

ה זהובים לשבוע לפרנסת ביתו. טען בנו הנ"ל: בין כה אתה שלוש
 נותן לי למחייתי, תן לי עוד שלושה זהובים ותהיה לי כל הפרנסה.

אם אתן לך כדי פרנסתך כולה, אטול  –אמר לו ר' מנדל  –לא ! 
 ממך חלילה, את הביטחון בהשי"ת.

com. LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל
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ְרא י  ַוּיַ ר ה ִאּתוֹ  ה'ֲאדָֹניו ּכִ ּוא ְוכֹל ֲאׁשֶ
ה  ָידֹו  ה'עֹׂשֶ   )לט, ג(ַמְצִליַח ּבְ

  )רש"י( מים שגור בפיוששם  -תו יכי ה' א

יו' היינו שמכניס את הקב"ה בכל עניניו, שמים שגור בפ-'שם
וסומך רק עליו ולא על ההשתדלות שעושה, בזה זוכה 

  ה' מצליח בידו'. א עושה וכל אשר הו' -שהקב"ה נמצא איתו 

הכירו היטב ו, חברים של ר' משה ג. ורעייתהו הבני המשפח
הם נחשבו אהובים יר... את הזוג הצעיר, שמזמן כבר לא צע

כל מכיריהם וחבריהם, ואולי לכן סאת יגונם  אצלואהודים 
הכאיבה כל כך לכל כך הרבה אנשים. כבר יותר מעשור 

קד, טרם ין, ועדיין לא זכו להיפחלף מאז באו בברית הנישוא
בביתם... בני המשפחה  נשמע קול פעיות תינוק רך

גם , המורחבת הרבו להזכיר את שמות בני הזוג בתפילה
הזוג לא פסק מלפעול בענין, כשלכל אורך תקופת ההמתנה 

התרוצץ ש רפואי בכיר ומוכרהממושכת עומד לצידם עסקן 
ם במרפאות פתח בפניהם שערי, עימם ברחבי הגלובוס

ייחודיות, והיה מעורה בכל הפרטים הגדולים והקטנים כדי 
  להחיש את הישועה. 

אך השנים חולפות עוברות, וישועה אין. ואז הגיע יום דרמטי 
במיוחד. היה זה תקופה לאחר ששבו מחו"ל, ממסע מתיש 
בו נערך מאמץ מורכב בתקווה להגיע לישועה המיוחלת. 

והעסקן המטפל נחרד לגלות כי באותו יום הגיעו התוצאות, 
ענין הסתיים ה –מרות ההשקעה האדירה ל –גם הפעם 

בפנים נפולות התקשר ב. בכישלון מהדהד, כואב וצור
שה. הוא התחיל העסקן לר' משה, לבשרו בבשורה הק

אך נאלץ לומר את העובדות ללא כחל תמיכה, בדברי עידוד ו
זה. עשינו  משה, אני נורא מצטער להודיע שזהו ''ר'ושרק: 

את כל מה שאפשר, הפכנו את כל העולם. דיברתי עם 
שאין הרופא לנוכח התוצאות, והוא פסק את פסוקו ואמר 

   בעולם!".סיכוי, אין סיכוי 

והבטיח , העסקן הניח לר' משה לעכל את הבשורה הקשה
להתקשר שוב בעוד כמה ימים. אך למרבה הפתעתו, כבר 

חר לחלוטין, כשהוא למחרת התקשר אליו ר' משה בנושא א
שהוא עורך בעוד כשבוע. ' מזמינו לסעודת 'סיום מסכת

מר ר' משה בשיחת הטלפון, א א"'מאד חשוב לי שתבו'

מזמין  התיידדנו כבר, אנחנו מכירים היטב זה את זה. אני''
  ".כאח לי ממש -כל בני המשפחה, ואתה  את

על אף שאין עתותיו בידיו, הזדרז העסקן למעמד הסיום 
תו של ר' משה. כמוהו כל יתר בני המשפחה, התכנסו בבי

משה, בלי לדעת על מה הסיום  'בערב הסיום בביתו של ר
ועל שום מה נערכת המסיבה... ואז, אחרי המנה הראשונה, 

  ביקשו כל האורחים לשמוע את הסיום. 

שאלו האחים והגיסים. ר'  – ''איזו מסכת אתה מסיים?''
סקן המלווה אותם מזה שנים, משה מילא פיו מים, וניגש לע

'אני מבקש שתקום ותספר את ' אליו ולחש באוזנו:גחן 
הקביעה הרפואית הנחרצת ששמעת בענייני אך לפני שבוע, 

   ".!מול כל הקהל

מעט שאג בתמיהה, כ – ''מה???!''עסקן נאלם ונדהם. ה
אתה מבקש שאני אקום עכשיו ואספר על הסיכוי האחרון ''

ו? באמת אתה מצפה שאצטט מילה לישועתך שאבד ואיננ
שב ר' משה  – "!'אכן כן'  .''במילה מה שנאמר לי בעניינך?!

  לחץ על העסקן בהתרגשות. יעה ועל הקב

'כולנו יודעים את סאת יגונו של ר' נעמד אותו עסקן וסיפר: '
משה ורעייתו, נוכח המתנתם הארוכה לישועה. ר' משה 

זרו התוצאות ביקש ממני לספר לכם, כי לפני כשבוע ח
 שערכנו בחו"ל, והתוצאותממהלך מאוד מורכב ומסובך 

  היו...". 

יה ניתן לחתוך את המתח בסכין, למשש אותו בידיים. כל ה
הנוכחים ישבו פעורי פה, איש מהם לא חשב שהנושא 
ייפתח כאן ועכשיו על שולחן הסעודה בקול גדול. הם היטו 

כשכאב  אוזניהם ושמעו את העסקן מצטט מילה במילה,
'לדברי המומחים, אין מנוס מלקבוע 'עצור זועק מכל מילה: 

  !''.בצער שאבד הסיכוי האחרון

ממה מרטיטה השתררה. איש לא דיבר, איש לא ההין ד
לפצות את פיו. את הדממה שיסע ר' משה בעצמו, כשקם 

'ובכן, 'והכריז בהתרגשות, כשדמעות נוצצות זולגות מעיניו: 
ללו אני עורך סיום הלילה. סיום על רבותי, לנוכח הדברים ה

במעמד  '.סליקא לך מסכת השתדלות!'. 'ההשתדלות'מסכת 
 –מרגע זה ת. יימתי עם כל ההשתדלויוזה הריני מודיע כי ס

עד עתה עסקתי בהשתדלות, אני רק בידי בורא עולם! 
מסיים חוצת גבולות. עכשיו, במעמד זה, אני ת בהתרוצצו



  
את מסכת ההשתדלות, ואני מפקיד את התיק שלנו בידו 

  !".הגדולה והרחומה של אבא שבשמים

הוא סיים את דבריו הקצרים, ויצא להגיש את המנה 
העיקרית. כל הנוכחים היו המומים ומופתעים, דבריו שיתקו 
אותם ממש. את המבוכה וחוסר האונים פתר ר' משה די 

שמחה ובטוב לבב, כי סעודת בקלות, בהגישו בשר ועופות ב
   ...סיום היא זו

סעודת הסיום הסתיימה, כל הנוכחים התפזרו בתחושות 
הנה, ה. ומעורבות של הלם, הערכה ורחמים שלובים זה בז

עד ששב והזמינם ר' משה לעוד חודשים,  11 לא חלפו אלא
מרבה השמחה, היתה זו סעודת ברית ם, לסעודה. הפע

שעה טובה ללא כל השתדלות מילה לבנו בכורו, שנולד ב
סתיימה מסכת הכשחיצונית, ללא כל עזרה, ללא כל מאמץ! 

התאזרו ר' משה ורעייתו רק בבטחון ואמונה  –ההשתדלות 
  ם!בה', וזכו לראות את ניסיו ונפלאותיו לנגד עיניה

 זילברברגצבי מאיר רבי  רה"צסיפור זה, אותו סיפר ה
 עושים, וחנאנמחזק לנו את התחושה, שכל מה ששליט"א, 

כי זהו הציווי שהוטל חנו משתדלים, היינו רק כל מה שאנו
ככל שנדע לשים את הגבול להשתדלות שלנו ו עלינו,

 –לנו את ההצלחה ולהשקיע הרבה יותר במי שבאמת נותן 
כך נזכה באמת שהקדוש ברוך הוא, ישפיע עלינו מטובו 

  !ויעטרנו בשפע טובה וברכה

ם ביו"שליט"א:  חיים זאידסיפר מגיד המישרים הרב 
מפואר  העצמאות בשנת תשע"ו מסרתי שיחה בבית כנסת

איתם על  בעיר 'יהוד' שהיה מלא וגדוש באנשים. דיברתי
המתקרב  נה לחג השבועות'דרך ארץ קדמה לתורה', כהכ

ומקיימים את  ובא, והסברתי כי לפני שלומדים את התורה
והנה,  ובנימוס. מצוותיה, יש להתנהג בדרך ארץ, בכבוד

הכנסת  ברבע שעה האחרונה של השיחה, נכנס אל בית
מיד הביאו לו  יהודי נחמד, ללא כיפה, וביקש כיסוי לראשו.

  כיפה, והלה ישב והאזין לשיחתי. 

 'בבא סאלי'ילד קטן', סיפרתי, 'נכנסתי עם אבי אל ה די'בעו
 וראיתי כיצד הוא אוכל צלחת של מרק עדשים לארוחת זצ"ל

זה היה  הצהרים שהגישה לו אשתו. אוי, איזה מראה מופלא
אחר כפית,  לראות באיזו דרך ארץ מיוחדת הוא אכל כפית

כמלאך ה'. לכן יש  ברוגע ובשלוה, בכבוד ובדרך ארץ, ממש
בפרט בשעת האכילה.  פיד ביותר להתנהג בדרך ארץלהק

אכול בסעודה היא: לא ל לדוגמא, אחת מהלכות דרך ארץ
אתה מגיע  - אחת. נמחיש זאת בבת מאכל בשיעור 'כזית'

לך', פותח פה גדול ואוכל כמעט את 'רוגַ  רעב, לוקח לבית
אז  עת עברת על הלכה של דרך ארץ.כ –אחת  כולו בנשימה
לחתוך  הוג? למרות שהנך רעב עד מאד, עליךכיצד צריך לנ

  בנחת ולאט'.  את ה'רוגלך' לחתיכה קטנה מ'כזית' ולאוכלה

ארץ, כשלסיום  כך תיארתי את מעלת ההתנהגות בדרך
תזכו לפרנסה  'ירכתי את הקהל ואמרתי: ש'בעזרת הב

  ם טובים', סיימתי. טובה וחיי

די שאינו מהבמה, ומי עוצר אותי? אותו יהוד והנה, אני יור
ומצוות שהצטרף ברבע שעה האחרונה, ואמר  שומר תורה

תי לשמוע כמה התורה יהרב תשמע, ממש נהנ לי: 'כבוד
על דרך ארץ ובפרט בעת הסעודה. הגעתי לכאן  מקפידה

ך העצמאות, שצרידקות וזכיתי ללמוד את הלכות חג  לכמה
שאם  לאכול בחג העצמאות בדרך ארץ, וכמו שאמרת בסיום

  על כך אז זוכים לפרנסה טובה'.  מקפידים

 והתפעלתי מהתמימות של אותו יהודי, אשר הבין כי חייכתי
 מי שאוכל ביום הזה, יום העצמאות בדרך ארץ, יזכה

   דאי שלא התכוונתי לכך.ולפרנסה טובה, שהרי בו

הייתי עם  'תשמע כבוד הרב', המשיך הלה לספר לי, 'בדיוק
'אריאל שרון' ליד  קאש' בפארה-אשתי והילדים בדרך ל'על

אנשים נכנסים אל בית  צומת 'מסובים', והנה ראיתי המון
אל אשתי ואמרתי לה: 'את  הכנסת לשיעור שלך, מיד פניתי

מהעבודה לפני כמה חודשים,  יודעת שמאז שפיטרו אותי
בפרנסה. עד עתה עבדתי כאחראי  המצב שלנו ממש קשה

א מוצא, ועד עכשיו אני מחפש עבודה ול משמרת במאפיה,
אל בית הכנסת לכמה דקות, אתן נשיקה  אז אולי אכנס
שם כמה דקות, ואולי בזכות זה ישתנה מצבנו  ל'היכל' ואשב

לנו פרנסה, ואח"כ ניסע לפארק'. אשתי הסכימה  ותהיה
בחוץ עם הילדים. והנה, איזה יופי, בדיוק דיברת  וחיכתה

כך שמי שאוכל בדרך ארץ ביום העצמאות זוכה  הרב על
  . טובה. אולי הרב גם יברך אותי לפרנסה?' פרנסהל

'אודי חביב',  .אוזן, ואמרתי לו: 'מה שמך?'חייכתי מפה ל
גדולה, 'תדע לך,  'אודי הצדיק', פניתי אליו בחביבות ענה. 

האש' - לפני ה'על שאתה באת לשמוע את דבר ה' אפילו
שעה של דברי אלוקים  בפארק עם המשפחה ושמעת רבע

, סיימתי ונפרדנו אותך' ובזכות כך ה' יברך זכית! –חיים 
  בחביבות.

מעוצמת  הקשיבו היטב מה אירע בהמשך ותהיו המומים
אחריו  ההשגחה הפרטית שה' עושה לכל ההולכים

כמה ימים והנה ומקיימים את מצוותיו בפשטות. בתמימות 
אני מקבל טלפון. 'שלום  לפני יום העצמאות שבשנת תשע"ז,

שיעור שמי זוכר אותי מה , מ'יהוד', אתההרב, זה אודי חביב
ביום העצמאות זוכה לפרנסה ה שמתנהג בדרך ארץ באכיל

  טובה?'. 

  בטח שאני זוכר'. 'מה שלומך?' שאלתי.  מיד נזכרתי. 'אה,

הרב, אני חייב לספר לך מה קרה מיד אחרי  'תשמע כבוד
אמר בהתלהבות. 'יצאתי מההרצאה שלך ונסעתי  שנפרדנו',

 ילדים לפארק 'אריאל שרון', על מנת לעשותאשתי וה עם
היו  האש'. בינתיים, עד שהכנו את המנגל, הילדים כבר-'על

לאכול.  מאד רעבים והציקו לי כל רגע כי הם רוצים כבר
לכן קפצתי עם  ראיתי שיקח עוד זמן עד שהאוכל יהיה מוכן,

להם רוגלך ל'נשנוש'  הרכב לחפש מאפיה על מנת לקנות
היה יום העצמאות וכל  אלא, שאותו יום והרגעה זמנית.

מה אני עושה? המשכתי  המאפיות והחנויות היו סגורות.



  
קונדיטוריה גדולה, שבכניסה  להסתובב ולפתע אני רואה

המעמיסות סחורה מתוך  אליה ניצבות משאיות רבות
   הקונדיטוריה לתוך המשאיות.

י אנ 'סליחה, אפשר אולי לקנות כמה בורקסים לילדים שלי?'
  שואל את האחראי שם.

רק  'לא, המאפיה היום סגורה לציבור, והינה פתוחה כעת
בכמויות  לצורך מסחרי בלבד. אנו משווקים מאפים שונים

גדולים בכל  גדולות למוסדות גדולים כמו עיריות וארגונים
ליחידים ובודדים.  הארץ לרגל יום העצמאות, ואיננו מוכרים

  מצטערים', הכריז האחראי. 

תעשה טובה, הילדים שלי ממש רעבים, תן לי  'בבקשה -
  בורקסים בודדים ואני אשלם לך'.  כמה

הוא נענה לבקשתי והגיש לי שקית עם  אחר הפצרות רבות,
סירב לקחת ממני כסף. 'קח את זה ותהיה  מיני מאפים ואף

   אותי', אמר ושב לעבודתו. בריא, רק עזוב

הילדים קפצו  שמחתי מאד ועשיתי את דרכי בחזרה לפארק.
ואמרתי להם:  עלי בהתלהבות, אך אז ניצלתי את הבמה

שביום העצמאות  'ילדים, היום זה יום העצמאות, והרב אמר
פרנסה. נכון שאתם ל צריך לאכול בדרך ארץ, ורק כך זוכים

  רוצים שיהיה לאבא הרבה כסף?'.

הרב  קש מכם לעשות כמו שאמר'כן', הם צהלו. 'לכן אני מב
של אוכל  בבית הכנסת שלא להכניס לפה כמות גדולה

והרוגלך  בפראות, אלא קודם כל לחתוך את הבורקס
י אותו דבר אנ לחתיכות ורק אז להכניס לפה ולאכול בנחת.

הפיתות על האש. עשינו מבקש שתעשו גם כשנאכל את 
  הסכם?'. 

להכניס משהו ם כשהם רק מתחנני 'כן', אמרו הילדים,
', חתכו אותם לחתיכות ךרוגלאת ה'ו לפיהם. הילדים תפס

   והחלו לאכול.

 'אבא, מה זה הדבר המוזר הזה ב'רוגלך?', זעק בבהלה
  אחד הילדים, 'אתה חייב לבוא לראות את זה'. 

ברוגלך שלו ולתדהמתי ראיתי שם כמו סיבים  הסתכלתי
 לאכילה.ו ממש מוצקים ולא ראויים מוזרים שהי וחוטים
 להריח אותם או לטעום אותם, אך היה לזה ריח נורא ניסיתי

  של חומר או צבע מחריד. 

ודהרתי עם רכבי בחזרה אל  מידיהם ךלקחתי את הרוגל
עדיין עמדו במקום והעמיסו סחורה  הקונדיטוריה. המשאיות

רבים שערכו טקסים ברחבי הארץ באותו  למוסדות וארגונים
 אי ואמרתי לו: 'תעצרו את הכל.מיד רצתי אל האחר יום.

עבדתי  . אני אומר לך שאניךתראו מה הולך בתוך הרוגל
שלכם  הרבה זמן במאפיות, ולדעתי אירעה תקלה ביצור

הביט  האחראיוהכנסתם לתוך המאפים חומר רעיל'. 
חבילות  ברוגלך ונבהל כולו. הוא נתן הוראה מיידית לפתוח

וחוטים  ם התגלו סיביםשונות שהיו במשאיות, ואכן בכול
האחראי הזמין מיד את  מוצקים ומוזרים שגרמו לריח נורא.

למקום מיד ונבהל אף הוא.  מנהל הקונדיטוריה, שהגיע
בתוך תנורי המאפיה נשפך  לאחר כמה דקות התברר כי

אל תוך כל מאות ואלפי  חומר ניקוי מסוכן אשר חדר
ברחבי  זה נס שאלפי אנשים הקילוגרמים של המאפים. היה

  חיים של ממש.  הארץ ניצלו מהרעלה וסכנת

הכמויות העצומות  מנהל המאפיה הורה מיד לזרוק את כל
רועד ובוכה ואמר: 'תודה  של המאפים לפח, ומיד ניגש אלי

האלה היו ממש כעת  רבה לך, הצלת אותנו. המשאיות
חשובות, אשר היו תובעים  בדרך לארגונים מכובדים ועיריות

מתפרסם בתקשורת והיינו  ת ענק, ואף היהאותנו בתביעו
אני מתחנן בפניך שלא תספר  מסתבכים נורא. אבל אנא,
ככה הפסדתי כאן המון סחורה.  זאת ואל תתבע אותנו. גם

  ממני אעשה בשבילך'.  אנא, כל מה שתבקש

'גם אני עבדתי שנים  'חלילה, לא אתבע אתכם', השבתי,
   במאפיה ואני יודע שזה לא בכוונה'.

   אתה היית עובד במאפיה?', קפץ המנהל בהתלהבות.'

  'כן, אך פיטרו אותי לפני כמה חודשים'.  -

בשבילך על כך שהצלת אותי ואת כל  'את הכל אעשה
'לכן אני ממנה אותך מרגע זה להיות מנהל  החברה', הכריז,

 פה במקומי, בעוד שאני הופך להיות המנהל בסניף המאפיה
  שנפתח כעת בצפון'. 

כבר למחרת הפכתי להיות מנהל  מאד.ום ושמחתי הייתי המ
לעבוד עם חזרתי  משגשג ומצליח. המאפיה, וב"ה העסק

מצטער, כבוד הרב, שאני  אנימשכורת גדולה ומכובדת. 
ב לי שגם השנה שנה, אך חשו מודיע לך זאת רק כעת אחר

לאכול בדרך ארץ ביום העצמאות',  - תפרסם את הסגולה
   חתם את השיחה.

מתוך אמונה  ודי הזה קיים את מצוות הבורא בתמימות,היה
נושע, מפני ש'ה'  ומיד !כך עושים - תמימה שאם הרב אמר

של כל מצוה הינו גדול  לא ימנע טוב להולכים בתמים', וכוחה
  ]ה'האמנתי ואזמרמתוך '[                                עד לשמים.

יָ  ְגדֹו ּבְ ֲעזֹב ּבִ ָנסַוּיַ   )לט, יב( ָדּה ַוּיָ

שמואל הגיע לקחת אותי במכונית מספר בעל המעשה: "
לנסוע לכינוס גדול שערך ארגון למען  שלו. היינו אמורים

והפצת אור היהדות. אני הייתי המרצה  שמירת השבת
הנהג. בדרך ניסיתי לקשור איתו שיחה  שהוזמן, ושמואל

צעיר שבלורית שחורה מעטרת את מצחו  מהותית. בחור
עצוב בעיניים וחולצת טריקו צבעונית וזולה.  הרחב. מבט

 תסתכל עלי ככה', פתח ואמר, 'למדתי בישיבה בדיוק 'אל
 כמוך. הייתי בחור מתמיד ששומר על הסדרים, מתפלל

   אפילו ב'ותיקין' ובא תמיד לשיעור הכללי'.



  
מנסה  'בשביל לעזוב ישיבה צריך הרבה אומץ', אמרתי לו.

להיות שהאומץ  ש לך אומץ, יכוללחבר אותו לכוחותיו. 'ואם י
  הזה יתן לך גם לחזור'. 

עוד קצת. אחר כך שאלתי למשפחתו.  הוא שתק. נסענו
קימטתי את  "גרינהוט?"הוא עדכן.  ,"שמואל גרינהוט"

קוראים גרינהוט. אחר כך סיכמנו  מצחי. לאשתי מהבית
גדולה ושבטוח אנחנו בני דודים.  שמשפחת גרינהוט

  גענו לכינוס. שה המשכנו לדבר עד

איש ישבו. מחצית  הכינוס היה ענק. אלפיים חמש מאות
השניה תורמים או  מתוכם מתנדבים בפועל, והמחצית

שחידשו דברי תורה רבים.  מסייעים. לפניי היו מרצים רבים
בסיפורים על מסירות נפש למען השבת.  ממני ביקשו לרגש

ם. הנוכחים שמולי היו דרוכי בהגיע תורי. עליתי לבמה
לנו על מסירות נפש למען השבת של  אמרתי שכשמספרים

נשמעים הסיפורים פשוטים וחסרי הילה,  יהודים מפעם
את כל שהיה להם למען השבת. מסרו יהודים ש אולם אלה

ז"ל, אביה של אשתי, הרב גרינהוט, שגדל  על חמי סיפרתי
שברומניה. הוא למד בכיתה עם שישה עשר  בגרוסוורדין

ם ושישה עשר תלמידים יהודים. מתוך שישה גויי תלמידים
היהודים רק שלושה שמרו על השבת. זה הכל.  עשר

 הילדים האלה היו ללעג וקלס בעיני חבריהם הגויים שלושת
 והיהודים. לחץ אטומי הופעל עליהם ועל הוריהם לבל

היה  ימשיכו לשמור את השבת במסירות כזו, שהרי המצב
איו הוא ושני יהודים חרדים אחרי נישו אז בגדר פיקוח נפש.

פתחו יחד מפעל גדול ליצור כלים בהשקעה  לדבר ה' כמותו,
 ה לקצור את הרווחיםוחמי השקיע את כל נכסיו וקיו ענקית.

שלו  השותפים ..ויתור הענק.וכמה שיותר מהר. ואז הגיע ה
המפעל גם  קראו לו יום אחד וטענו שלא יתכן לא לפתוח את

'ואנחנו רק נפקח  מילא', אמרו לו,בשבת. 'העובדים גויים מ
  מלמעלה'. 

על השותפים. 'למכור את השבת  צעק חמי ''השתגעתם?
השבת שומרת על שומריה. השבת  בעד רווחים קטנים?

אתם ואני ישבנו יחד בכתה ולא כתבנו  מביאה ברכה. הלא
   הסכנות'. בשבת, חרף כל

להיכנע.  השותפים הפעילו לחץ מתון על חמי, שהחליט לא
והם הודיעו  ד מהרה עברה המלחמה לזירה מעשית יותר,ע

היתה זו אמירה  שאם לא יסכים הוא מתבקש לעזוב וללכת.
סודות מקצוע רבים  עוקצנית. כל כספו היה מושקע בעסק.

וילך? אבל כך עשה. כי  מכר להם, ועכשיו יעזוב את הכל
להתפשר. עם כל כספו נכנס  למען השבת הוא לא היה מוכן

ממנו. ועדיין פניו צוחקות ולבו שר  ך בלי כלום יצאלמפעל, א
היה הסיפור הראשון במכלול הסיפורים  זהשיר של שבת. 

לקהל המאזינים, ויתכן שזה היה הסיפור הכי  שהשמעתי
 ...מרגש שהבאתי איתי. ובכל זאת היה לו תפקיד פחות

 של שמואל, אחרי שהסתיימה ההרצאה חיכיתי ליד מכוניתו
לא נמצא. בהלוך המתין  - 'שמואל? היכן'י. רוצה לשוב לבית

על הכביש כמו שוחר לקרב, והפעם  לי ליד ההגה והסתער

על ההזמנה שלי לאירוע עזר לי לחפש.  האחראי ..איננו.
יושב באולם ההרצאות, ראשו בין כפות ידיו,  מצאנו אותו

   בהרהורים. שקוע

  הממונה.  'שמואל, הרב רוצה לחזור הביתה', טלטל אותו

'מה הוא  ,בבלבול שאל ,'ואל התנער כנשוך נחש. 'הרב?שמ
   '.רוצה?

   'רוצה לחזור הביתה'. -

הוא  שמואל הגיע, התחלנו לנסוע. אחרי דקות של נסיעה
   כלום'... אמר לי פתאום, 'חמיך, זה שיצא מן המפעל בלא

 הייתי אחוז פליאה. לא חשבתי ''הקשבת להרצאה?
   שהקשיב.

היה  נשהו', אמר. 'אבא שלי'אני מכיר את הסיפור הזה מא
אותנו  ההורים שלי גידלו'. 'מספר אותו כשהיינו קטנים

 טרודים ועסוקים בפרנסתהם היו בבלבול', הוא המשיך. '
יש  הבית. לא ידענו באופן ברור מה מותר ומה אסור, והיכן

מאבא,  גדר אדומה שאין לעבור. אני לא זוכר מסרים חדים
מפעם לפעם  הזה הוא סיפרחוץ מהסיפור הזה. את הסיפור 

אמר לנו שזהו אחד  בשולחן שבת כשבעיניו דמעות. הוא
מסירותו לשבת התרגש  הסבים במשפחה. וכשדיבר על

אני יכול לעבור על הרבה  מאד. ואתה יודע מה? היום
כי אתה יודע, אתה רואה משהו  דברים, אבל לא על שבת.

   שחשוב לאבא שלך'.

היית  אה שלך', הודה, 'אבל'לא תכננתי בכלל להיכנס להרצ
נלך לשמוע  מוזר כזה. אמרתי לעצמי, מה כבר יש להפסיד.
המשפחתי  מה יש לו לומר. בשניה שאני נכנס, הסיפור

   אבא ואת אמא'. והחמים הזה מכה בי בפנים ומזכיר לי את

הרגשתי  'שכחת עוד חלק אחד בסיפור', התערבתי. עכשיו
ח ואת הכ נתן לךפתוח יותר ומשוחרר. 'סבא גרינהוט 

'נתן לי מה'? הוא בהה בי. 'סבא גרינהוט   לעזוב', אמרתי.
שומר תורה ומצוות, איך אתה יכול לומר עליו  היה יהודי

   '.?ח לעזובונותן לצאצאיו כ שהוא

המפעל  ח', התעקשתי. 'הוא קם ועזב אתו'הוא נותן להם כ
הוא התנתק ממקום הנוחות שלו, בלי לחשוב פעמיים. 

עזבת הכל. אבל הרי  וגם אתה השאיר הכל מאחור והלך.
, כי גם חזרה היא בעזיבה יש גם בחזרה ח שישואותו כ

   '.עזיבה והתנתקות ממקום הנוחות

וחצי  עד שהגענו הביתה הוא לא הוסיף לדבר. אחרי שנה
אחר לקחת  הוזמנתי שוב להרצאה בארגון. הפעם הגיע נהג

תקנה. רק זאת ענה,  אותי. הוא נסע לאט והיה שתקן חסר
'כן', הוא אמר, 'הוא עזב  כשביררתי איתו מה קרה לשמואל.

שאלתי,  ''לאן עזב? מוכרת לי.  תנו'. המילה הזאת היתהאו
 הכל וחזר אליה'. ואז ידעתי שהוא והוא ענה: 'לישיבה. עזב

       ]'האמנתי ואספרהמתוך '[                 ח בתוכו.ומצא את הכ
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  ""וישבוישב""פרשת פרשת  

  .]גי, לז[ "ויאמר ישראל אל יוסף הלוא אחיך רעים בשכם לכה ואשלחך אליהם ויאמר לו הנני"
) 'הנני'(זו הלשון ). י"רש(אף על פי שהיה יודע באחיו ששונאים אותו , נזדרז למצות אביו.  לשון ענווה וזריזות- הנני 

 ).העמק דבר(אבל הוא בצדקתו ובתומו הלך ויאמר הנני , והתבונן גם יוסף שדרך מסוכנת לפניו,  גדולמורה על דבר
" ?למה דווקא אני: "בבית אחד היו נשמעים מדי פעם ההתחמקויות הידועות של הילדים לנוכח דרישות הוריהם

כגון לפנות את , ר כלשהו בענייני הביתכפי שמצוי בבתים רבים שכאשר ההורים מבקשים מהילדים לסייע בדב[
            , עד שפעם אחת הכל נגמר, ]"?למה דווקא אני"נשמעת התגובה , לסדר את החדר או ללכת למכולת, האשפה

  .בעקבות סיפור שסיפר סב המשפחה לנכדיו, ואף ילד בביתו אינו מעז כבר לומר את המשפט ההוא
היה זה כאשר האמא . מחזה שמאוד לא מצא חן בעיניווהיה נוכח ב, ביקר באותו היום הסבא, בבית המשפחה

         , ולשלישי, גם כאשר קראה לשני". ?למה דווקא אני: "וזה הגיב, ביקשה מאחד הילדים להוריד את הפח
  ...וביקש מאמו להטיל גורל בין הילדים, יותר' מתוחכם'הרביעי כבר היה . נשמעו תגובות דומות

הפשיל לעיניהם את שרוול , קרא לכל הילדים, לנוכח בקשת אמםשהצטער לשמוע את תגובות נכדיו , הסבא
כולכם יודעים שזה הוא הסימן שהייתי ? אתם רואים את המספר הזה שצרוב כאן על היד שלי: ואמר להם, חולצתו
  .ותשמעו טוב את כל הפרטים, עכשיו אני רוצה לספר לכם סיפור. באושויץ

                   , יטו לא להמתין עם הסלקציה עד להגעה לאושויץהם החל, ש כבשו את הכפר שלנו"כשהנאצים ימ
               . אחת חנתה בצד ימין והשנייה בצד שמאל, יחד אתם הגיעו גם שתי רכבות. אלא לבצע אותה כבר בכפר

ותנועת ידו של המפקד הנאצי הורתה לכל יהודי , כל היהודים תושבי הכפר הובלו אל מקום חנייתן של הרכבות
כשהיהודים האומללים שהופנו לכל אחת מהרכבות לא היו , ת או השמאליתהימני, לאיזו רכבת עליו להיכנס

  .מודעים ליעד אליו הם מובלים
ולאימי ולכל הילדים , עשה הארור הזה סימן לאבי לצד ימין, כשהגענו אימי ואבי וכל הילדים אל מול אותו נאצי

              , את הבכיות והיללות, ו היקרזה לא הזמן לתאר את מה שעבר עלינו בהיפרדנו מאבינ. סימן לפנות שמאלה
  .במיוחד לאור העובדה שהיינו משפחה מלוכדת מאוד, שעדיין מצלצלות באוזניי

פתחה אימי את החבילה שלקחה איתה מהבית עם מעט הדברים שהיה מותר , כשהיינו כבר בתוך רכבת המוות
  .והבחינה לפתע שהתפילין של אבא נמצאות בחבילה, להוציא

אמא חשבה לרגע . ועתה הוא לא יוכל להניחם, שכח אבא לקחת את התפילין, זה שבה נפרדנובגלל המהירות והחופ
רוץ אל הרכבת , אנא ממך, כיון ששתי הרכבות עדיין עומדות במקומן: "ואחר כך פנתה אלי ואמרה, מה לעשות
כיון שהיתה , אינני יודע כיצד היה לי אומץ לעשות זאת ".מסור לאבא את התפילין וחזור אל הרכבת שלנו, השנייה

  . וכל מי שהסתובב שם הכוהו עד מוות, החיילים הנאצים עמדו בין הרכבות. בכך סכנה גדולה
                 , רצתי לעבר הרכבת השנייה, בניסי ניסים, בחסדי שמים מרובים. בכל זאת החלטתי לשמוע בקול אימי

 ...וכאילו הייתי בלתי נראה,  לעמלקים הרשעים וכלביהם האימתנייםממש בסמוך, עם התפילין הקדושות בידיי
לקח לי קצת זמן עד . והתחלתי לחפש את אבי, ד הצלחתי לעלות לרכבת הימנית שהיתה דחוסה ביהודים רבים"בס

  . ומה שקרה באותם רגעים קבע את גורל חיי, שמצאתי אותו
לפתע נסגרו דלתות ,  היו אימי ויתר הילדיםה שבברגע שמסרתי לו את התפילין ועמדתי לחזור אל הרכבת

ואילו אימי ואחיי נמצאים ברכבת השנייה שגם , הרכבת החלה לזוז ממקומה בעוד אני עומד בה לצד אבי... הרכבת
  ...היא פתחה בנסיעה
והרכבת השמאלית הכילה את ,  נשלח לעבודה, התברר שכל מי שהופנה לרכבת הימנית- ? ומה קרה לבסוף

  ! ם למוותהמובלי
ואילו אני שהזדרזתי לשמוע . לא נותר אף אחד בחיים, שבה הייתי בתחילה, מהרכבת של אימי אחיי ואחיותיי

  . ניצלתי, ועברתי לרכבת השנייה, בקול אימי
... ?למה דווקא אני, אמא: "עכשיו תחשבו מה היה קורה אלו הייתי אומר לאימי: "ואמר להם, הסבא פנה לנכדיו
  ... לא היינו כאן היום, הרי ברור שאם הייתי אומר כך"... ?ת התפילין לאבא עם ילד אחראולי תשלחי א

                  , חל עלי השפע הטוב של המצוה, ועשיתי את רצונה באופן מיידי, רק מפני ששמעתי לבקשתה של אימי
  ". למען יאריכון ימיך: "והתקיים בי
אם היא מבקשת להוריד את הפח או כל בקשה ; אל תסרבו אף פעם לאמא ולדבריה, נכדיי החביבים, כך גם אתם

  "! הנני"אלא תשיבו מיד , "?למה אני"אל תתווכחו ותטענו , אחרת
ויאמר ישראל אל יוסף הלוא אחיך רעים בשכם לכה "): ד"י- ג"י, ז"בראשית ל(וכמו שמספרת התורה בפרשת וישב 
               ,  יוסף הצדיק ידע שאחיו שונאים אותו ועלולים להתנכל לו ולהענישו,"...ואשלחך אליהם ויאמר לו הנני

, ..."?למה דווקא אני,  מפחדאני"הוא יכול היה להתחמק לטעון בפני אביו , וכאשר אביו ביקש ממנו ללכת אליהם
  ).חת שאלתיא (.מוכן ומזומן לקיים ציווי אבי, "הנני: "אבל יוסף השיב מילה אחת

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 



          , את כתונת הפסים אשר עליו, ויפשיטו את יוסף את כותנתו, ר בא יוסף אל אחיושויהי כאא"
  .שמיימיתשמירה ]. כד, לז[ "יכו אותו הבורהלויקחוהו ויש

 ,לא א?וכי לא יכלו להשליכו הבורה כמו שהוא,  מדוע היה עליהם להפשיטו את כותנתו:ל" זצ"מאור ושמש"השאל 
. ודאי השקיע בה כוונות וייחודים לשמירה מפני כל אסון ונזק, אם יעקב אבינו עשה לבנו כתונת מיוחדת, השיב

הפשיטוהו את ,  ראשית לכל דבר,לפיכך. תונת הפסים אשר עליושלא יקרהו דבר כל עוד לבוש הוא בכוידעו 
  !הכתונת אשר עשה לו אביו

ויהיה זה הגדול ,  אם כח כה רב טמון וגלום בסגולת שמירה מעשה ידי אדם:ומעוררים למחשבה, נפלאים הדברים
עליך נקרא ' וראו כל עמי הארץ כי שם ה"עליהן נאמר , סגולה טמונה בהנחת התפילין כמה –בעולם ובחיר האבות 

כמה הגנה מעניקות הן למניחים אותן מידי יום , כמה שמירה יש בהן,  שהתפילין עוז הן לישראל"ויראו ממך
  !כמה סגולה יש בה לשמור ולנצור מכל אסון ופגע,  השומר מכל רע"אור מקיף" הקרויה ,והטלית !ביומו

תורה מגינה  !"והקיצות היא תשיחך, בשכבך תשמור עליך, בהתהלכך תנחה אותך: "שעליו נאמר, ותלמוד תורה
  !להיות שמור ונצור ומוגן מפני כל רעה ופגע, לא ימהר לעטר עצמו בסגולות שמים אלוי מ! ומצילה

כך יודע היצר הרע שלא יוכל לגבור על ,  כשם שאחי יוסף נטלו ממנו את שמירתו ואז גברו עליו:דבר נוסףונדע 
          , לבטל קביעות,  עיקר מאמציו לגרום לרפיון בלימוד התורה,לפיכך. האדם אלא אם יטול ממנו את שמירתו

  .)מעיין השבוע( ...דרכו סלולה, חלילה, אזכי . לנתק משיעור תורה
  ].כא, מ[ "וישב את שר המשקים על משקהו"

  ?ואילו את שר האופים תלה, סלח פרעה לשר המשקים והשיבו על כנומדוע 
שמעורה היטב בפרטי מי . אפשר להסביר זאת באבחנה של פרעה במידת מעורבותם של השרים הללו בעבודתם

שהרי יש להניח שהוא מצידו , יש לסלוח לו אם קרה המקרה והוא שגה, ומוכן להשקיע בהם את כל אונו, עבודתו
הוא יפעל לשינוי , וגם יש להניח שלאחר שקרתה הטעות, עשה את כל המאמצים על מנת שהטעות הזו לא תקרה

אין ', שלט רחוק' עליהם בחומפק, מי שאינו מעורב בעבודתואבל  .על מנת שהטעות לא תחזור על עצמה, ההוראות
  .מחרתיים הוא ישגה שנית- כי מחר, טעם לסלוח לו

, דהיינו'; ויאמר לו בחלומי והנה גפן לפני, ויספר שר המשקים את חלומו ליוסף' אצל שר המשקים נאמר ,והנה
  .פרטיה- מקדים שר המשקים ומספר ליוסף את שלבי הכנת המשקה לפרטי, לפני תיאור החלום

  ,דהיינו שהוא בעצמו מגיע לעבודה ומפקח על העניינים מקרוב', והנה גפן לפני, 'הוא נמצא ממש ליד עץ הגפןכי 
כי מי שנמצא ', הבשילו אשכלתיה ענבים, והוא כפרחת עלתה נצה, ובגפן שלשה שריגם'  .וחי ונושם את כל ההכנות

ולא מפקח על הפועלים , נמצא במקוםוכשהשר . 'וכו, שעלתה הנצה, מבחין שעלו שריגים, רואה את הכל, ליד הגפן
  .העניינים מתנהלים בצורה היעילה ביותר, מלשכתו

בעצמו עושה הוא . 'פרעהכף תם אל כוס פרעה ואתן את הכוס על וואשחט א, ואקח את הענבים, וכוס פרעה בידי'
  .'וכו, לוקח את הענבים וסוחט אותם, הכל
ובסל העליון מכל מאכל פרעה מעשה ; אף אני בחלומי והנה שלשה סלי חרי על ראשי'אצל שר האופים נאמר , ברם
אבל אין כאן כל איזכור שהוא בעצמו היה , מתאר רק את החלוםהשר . 'והעוף אכל אתם מן הסל מעל ראשי, פהוא

  .מעורב בשלבי הכנת האוכל
, מצים עשה כל המאשהרי הוא, אפשר לסלוח לו, ומכניס את עצמו אל כל פרטי העבודה', עובד טוב' מי ש,רווכאמ

  .מה שאין כן אצל מי שלוקח את ענייני העבודה בקלות, וטעויות קורות לכל אחד
                   ', העבודה'האדם מראה שאכפת לו מאם . ת עם האדם בכל מה שקשור לעבודתו הרוחנית"גם מתנהג השיוכך 

אבל בענייניו ,  מי שחי בעיקר את ענייני הגשמיות שלו,ברם. אפשר לסלוח לו, ולפנים-והוא מעורב בה לפני
  ?למה שיסלחו לו, ואינו שם את ליבו למאומה', מרחף'הרוחניים הוא 

ואם הוא מתנהג , כאשר האבא צריך להיות מעורב בכל פרט בחינוכם, בא לידי ביטוי מוחשי בחינוך הילדיםהדבר 
  .לעבור על כך לסדר היוםאפשר , גם אם הוא עושה פה ושם טעויות קטנות בחינוך אזי –כך 

          !מעורבות ואיכפתיות צריך אדם לגלות כדי שהבית יתנהל בצורה הטובה ביותרכמה . גם בכל ענייני הביתוכך 
  .'ויהיה בית מקדש לה, מנוחות- יזכה שביתו יתנהל על מי, מי שמראה שענייני הבית חשובים לורק ו

שעיקרה נועד להוכיח , יש לנקוט אפוא במעורבות אקטיבית, לזכות לדרגה של אנשים החיים בתוך בית מקדשכדי 
ומעריכים את כל מה שהיא עושה , ויודעים את מעלותיה, ואנחנו מוקירים אותה, לעקרת הבית שהיא נערצת עלינו

         ,לפעמים. ולאו דווקא בדברים גדולים, זה אפשר לעשותו בעיקר על ידי נתינת תשומת לב לאשהודבר  .למעננו
  .מוכיחה לאשה שבעלה מעריך אותה, ה איננה מגעת אלא לכדי שקלים בודדיםשעלות, גם מתנה קטנה

, חדשה ומחודשת' המצאה' סיפר שלפני שנים רבות הופיעה בירושלים א"רבך שליטרבי עזריאל אויעהגאון 
ואילו ההמצאה החדשה , היום ההוא נהגו לקלף את הגזר בסכין פשוטהעד  .שעוררה עניין רב אצל עקרות הבית

  .שבו ניתן לקלף את הגזר הרבה יותר בקלות, הביאה לשוק מקלף גזר מיוחד
   ?הלזה' המשוכלל'היתה האשה הראשונה בירושלים שקיבלה את מקלף הגזר מי 

  .ל"ז אויערבך זצ"אשתו הרבנית של מרן הגרש
, ישראל זה התוודע לכלי החדש בעקבות שאלה הלכתית שהגיעה אליו- שגאון, י זילברשטיין"אמר הגר, משעראני 

               ,  לסייע לאשתו בעבודות המטבחיעל הכלי העשוומששמע . ב"וכיו, ואולי היה זה בענייני טבילת המקלף
  .כדי להביע בכך את הערכתו לעבודתה המסורה בבית, החליט להביאו לה כמתנה

ז "היה בכך משום הבעת תודה והוקרה מצד הגרשאבל . הסתם לא הרבה כסף מן – ?עלה מקלף שכזהכמה 
   .)ברכי נפשי(. צריך לעשות כל בעל בעמיוכך  ו.לרעייתו

  ,ל"ז פארי בת מונירה מרת נ"לע ,ל"זבת כורשיד חזני  מרת מונירה נ"לע ,ל"ז  בן מרים ויעקבנוריאל חזני' 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" זאליהו בן כשוורנ "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"ל זנ תמר בת רח"לע, ל" זחיים בן לונהנ "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



 

 

 

 

 

  בברכת שבת שלום
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

ֹ ד ְלַהְפִסי - ַוֵּיֶׁשבָּפָרַׁשת   לַהּכ

 "פה'תש כסליו כ"ג

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

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

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

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

רינה בת סימי וב"ב       נעם יצחק בן רחל ברכה
 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
 

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

 יוסף בן רוחמה        תרצה בתיה בת ימנה נינט
 בת ג'ינהשרה יפית                אילן בן ג'וליאט

 דוד עומרי בן יהודית         בן סופיה       דרור
 מאיר בן שרית ואליהו   מיטל בת מלכה         

 טליה עדן אסתר בת שולמית   
 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      
 נתנאל בן ג'ינה                                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

 בת נעימהמאיה בת עדי            דליה אפרת 
 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

 נחום בן כיריה              מוריה בת רחל ברכה
     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

 בן ברכה                    בנימין 
בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה

 ימים
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16:20 

16:24 

 -להקפיד על קלה כחמורה, ובסופו של דבר
לגלות כי מזכויותיו הרבות לא נותר מאומה, 
שכן הן עברו כולן לזכותם של אנשים עליהם 

 דיבר לשון הרע.
 

על פי דרך זו מבאר בעל ה'סוכת דוד', כי זה 
מה שביקשו האחים לרמוז ליוסף כאשר 

אותו ערום. הם  הפשיטוהו מכותנתו והשאירו
ביקשו להבהיר לו, כי אומנם יתכן שהיו לו 
זכויות רבות בחייו, אולם מאחר והוא הביא 
את דיבתם רעה אל אביהם ודיבר עליהם 

הרי שבכך הוא איבד את  -לשון הרע
זכויותיו ונותר ערום מהן, בדיוק כפי שכעת 

 הוא ערום מבגדיו!
 

והובא סיפור על אדם שחלה ל"ע עד שהגיע 
ות קליני. רב הקהילה אסף את כל למו

הציבור והתחיל ללמד זכות על החולה: 
ראשית שמעולם לא ביטל תפילה בציבור. 
ולאחר מכן הזכיר שהיה קובע עיתים לתורה. 
ולבסוף אמר שמעולם לא שמעו אותו מדבר 

 בגנותם של אנשים.
 

כאשר הבריא החולה וחזר לחיים, סיפר לרב 
ו רעש גדול כי דברי הזכות שאמר עליו עש

אולם מה שגרם לקרוע את גזר בשמיים. 
דינו ולהחזירו לעולם הזה, היה דברי הרב 

 שמעולם לא דיבר בגנותם של אנשים.
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 לעילוי נשמת  העלון מוקדש
ז"ל גורג'יה בן משה

 לרפואה שלימה
 לנוריאל בן אסתר 

 פניני עין חמד

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

 בשויפרשת 

 לרפואה שלימה
לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

רש"י הקדוש מיישב את השאלה: מדוע 
התורה הקדושה כותבת באותו הפסוק גם 
את המילים "ֶאת ֻּכָּתנְּתֹו" וגם "ֶאת ְּכתֹנֶת 
ַהַּפִּסים"? כאשר התורה הקדושה כותבת 

לגבי החלוק "ֶאת ֻּכָּתנְּתֹו" היא מתכוונת 
. ואילו התוספת של המילים: "ֶאת שעליו

וסיף לו אביו יותר הוא שה -ְּכתֹנֶת ַהַּפִּסים"
 על אחיו.

 

לא הסתפקו מבואר כי האחים הקדושים 
. אלא הם בהשלכתו של יוסף אל הבור

הפשיטו ממנו את בגדיו ולא רק את כתונת 
אלא אף את הפסים המיוחדת שעשה לו אביו 
עד שנותר , הכתונת שלבש ממש על גופו

 ערום לחלוטין! 
 

וביאר הרב 'שפתי חכמים', כי כאשר הפשיטו 
האחים את יוסף הם אחזו בכתונת התחתונה 
והפשיטו את שתי הכתונות יחדיו. להראות, 
כי הם אינם משליכים את יוסף אל הבור בשל 
קנאתם בו בעקבות כתונת הפסים שעשה לו 

אלא בשל דיבתם הרעה שהוציא בפני  -אביו
 אביהם.

 

לכאורה עלינו להבין, מדוע בכלל הפשיטו 
והשאירו אותו האחים את יוסף מכל בגדיו 

ערום? הרב 'חובת הלבבות' מלמד, כי אדם 
שמדבר לשון הרע על זולתו עלול להפסיד את 

 כל זכויותיו: 
 

גם אם קיים מצוות רבות בימי חלדו, כל 
המצוות הללו עוברות ונזקפות לזכותו של 
אותו אדם שבגנותו הוא דיבר! הרי הדברים 
 -מבהילים ממש, אדם יכול במשך שבעים

שנה לקיים מצוות בדקדוק רב שמונים 

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

 ַהַּפִּסים ֲאֶׁשר ָעָליו""וַַּיְפִׁשיטּו ֶאת יֹוֵסף ֶאת ֻּכָּתְנּתֹו ֶאת ְּכתֶֹנת 
 (בראשית לז, כג)

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

 הצדיק ר' חיים אבישלום כהן פרחיה בן בלנקה זצ"ללע"נ 



 

 

 
 אבל תוך שנתו לעניין ברכת "שהחיינו" בלילה ראשון?בומה הדין  חנוכה?נוהג בחג אם דין אבלות ה

 פלטה בשבת?ההרפואה? האם מותר לחמם סופגניה על גבי המאושפז בבית  ,חולהוכן מה דינו של 
 

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

מי שנפטר לו קרוב משבעת הקרובים, שחייב להתאבל עליהם, הרי הוא חייב בקריעה ובכל דיני שבעת ימי אבלות 
בחנוכה. מצוות ניחום אבלים נהוגה גם בימי החנוכה, ולכן לא ימנע אדם את עצמו מלנחם אבלים בחג החנוכה. ורשאי 

 ברכת "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה".  האבל, אף שהוא בתוך שבעה, לברך ביום הראשון על הנר בחנוכיה
 

נכון, שלא לקיים אזכרה בימים אלו בבית הקברות, ביום פקודת השנה, או השבעה או השלושים, מפני שמתעוררים 
הציבור ובפרט המשפחה לידי בכיות וצער ליד הקבר. ולכן יקדימו את הביקור בבית הקברות לימים שלפני חנוכה, אבל 

לבית הקברות בחג החנוכה, כדי להתפלל ולהשתטח על קברי צדיקים. וכן, מותר לערוך אזכרה בבית מותר ללכת 
 הכנסת על ידי אמירת ברכות ודברי תורה, כנהוג, אך ללא הספד על הנפטר עצמו, מחשש שיבואו לידי צער.

 

 יב בברכה זו.גם אם הוא אבל תוך שנה ואף תוך שלושים או תוך שבעה, חי -לעניין ברכת "שהחיינו" 
 

חולה המאושפז בבית הרפואה, ואין נותנים לו להדליק שם נרות חנוכה, תדליק אשתו בביתו, והוא פטור מלהדליק. אך 
 בכל זאת ישתדל לשמוע את ברכות ההדלקה מאדם אחר המדליק נרות.

 

בסופגניה, יש להחשיבה  מותר לחמם סופגניה על גבי פלטה בשבת, היות ואין בישול אחר בישול ביבש. ואף שיש ריבה
כסופגניה יבשה, היות שהיא מיעוט ובטילה ברוב שהוא יבש. אולם באותן מאפיות, שמדללים את הריבה בתוספת מים 

ראה שו"ת אגרות משה (ח"ד סימן עד דיני בישול אות ה).  מקורות: מהברז, שלא התבשלו לפני הזרקתם לסופגניה, יש להחמיר.
חנוכה (עמוד יט בהערה). ע"ש. וכ"כ בספר תורת המלאכות  -פר שלמי מועד (עמוד רמה) ובספר חזון עובדיהוכן דעת הגרש"ז אוירבך בס

ח"ב (עמוד נט) בשם הגר"ש וואזנר והגר"נ קרליץ. והביא דעת הגרי"י פישר זצ"ל, שדעתו להחמיר בזה, כיון שהריבה מרוכזת במקום 
 אות קיד).  אחד. הובא בספר הלכה ברורה (סימן שיח בשער הציון

 

ויש אומרים, שכיום מערבבים מים מהברז בריבה [בעיקר בריבת תות] לפני הזרקת הריבה לסופגניה כדי לדלל אותה 
 מחשש לאיסור בישול. -שתצא דרך המזרק, ואם כן יש לאסור מדין חימום המים 

 
 
 

עבודה רבה ונפלאה השקיע האדמו"ר רבי יוחנן טברסקי מטאלנא זי"ע בהדלקת נרות חנוכה. לאחר ההדלקה היה מפזז 
ומכרכר לפני הנרות בהתלהבות נפלאה, בכל כוחותיו. פעם אחת, לאחר שהדליק את המנורה בהתלהבות אש קודש עבר 

 וכבו.  ילד קטן במרוצה ליד הנרות, נתקל במנורה וכל הנרות נפלו ארצה
 

אין זקוק לה'". ואולי  -מיד נענה הרבי: "בני יקירי, הנני מכיר לך, טובה על שזיכית אותי עכשיו לקיים את ההלכה 'כבתה 
שזכה לקיים ההלכה, שאין צריך להדליק נר שכבה, ולא בכל יום קורה  -התכוון הצדיק בשני עניינים. הראשון, כפשוטו 

רמז לו, שאף אם קורה דבר מעין זה, 'אין זקוק לה' להדליק את אש הכעס על הילד, דבר זה שיוכל האדם לקיימו, ועוד 
  שכיבה את הנרות, אלא ישאיר את אש הכעס מכובה.

 
 

מעשה היה באדם, שנכנס אל הגאון ר' משה יהושע יהודה לייב דיסקין עם דף ובה שאלה. הרב נטל את הדף לידיו ומיד 
החל לענות את תשובתו. השואל סבר שרבינו לא הספיק לעיין בשאלה, שהרי רק לפני רגע הגיש לו את הדף, והעיר על 

 כך לרב בצורה מרומזת. 
 

"האם אתה יודע כמה מילים יש בדף, שהגשת לי?". ואותו אדם ענה, שאינו יודע. מיד נקב הרב השיב לו תוך כדי דיבורו: 
הרב בסכום המילים המדויק שבדף כדי להוכיח, שעיין היטב בכתוב. השואל יצא מחדרו של הרב וספר את המילים, ומצא 

 שהרב הוסיף 'בטעות' מילה אחת יותר ממניין המילים. 
 

 -צדיק: "אתה ספרת את המילה בס"ד כמילה אחת, ואני ספרתי אותה כשתי מיליםכשהעיר לרב על כך, השיב ה
 ".בסייעתא דשמיא
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(הוריו בקמניץ ) 1913(י"ד חשוון ה'תרד"ע -נולד ב -הגאון הרב אהרון יהודה לייב שטיינמן זצ"ל
בילדותו למד  היו תושבי בריסק ובגלל המצב לפני מלחמת העולם הראשונה התגוררו אצל הורי אימו).

שנים התחיל את לימודיו בישיבת 'תורת חסד'  11בת"ת המקומי ונודע לעילוי. כשהיה כבן 
נסע לקוברין ללמוד. בהמשך למד בישיבת קלצק וישיבת 'תורת חסד'. בשנת  16ריסק. בגיל בב

(על אף שהיה אמור לקבל פטור בגין אחיו לאחר שקיבל צו גיוס לצבא הפולני  )1937(ה'תרצ"ז 
כדי להציג את עצמו כבן יחיד ולהשיג פטור. אולם  (שטימן)שינה את שם משפחתו  ששירת בצבא)

(ר' משה ור' אריה לייב ובעקבות זאת עבר לשוויץ עם שני נכדי ר' חיים סולובייצ'יק  המהלך נכשל,
בזמן מלחמת העולם השניה איבד את משפחתו, והוא נלקח למחנה . שם למד ולימדגליקסון), 

 העבודה בשאונברג. לאחר נישואיו התגורר בלוגאנו. 
 

עלה לארץ. כעבור חצי שנה מונה לראש ישיבת 'חפץ חיים' בכפר סבא.  )1945(בקיץ ה'תש"ה 
מונה  )1964(מונה כראש ישיבת פוניבז' לצעירים. בשנת ה'תשכ"ה  )1954(באלול ה'תשט"ו 

הקים את ישיבת 'גאון יעקב' ובה שימש כראש  )1977(כראש כולל פוניבז'. בשנת ה'תשל"ח 
י הרב שך לכהן במועצת גדולי התורה של דגל , הוזמן ע")1988(ישיבה. בשנת ה'תשמ"ט 

התורה. יזם וסייע בהקמת רשתות כוללים שבהם אלפי אברכים, כגון: 'עטרת שלמה', 'יששכר 
ייסד את ישיבת 'אורחות תורה'. הקים עם  )1997(באהליך' ו'מגדל עוז'. בשנת ה'תשנ"ח 

ענוותן. הגאון בות משה'. ר' יעקב אריה אלתר, האדמו"ר מגור, את רשת מוסדות החינוך 'נתי
-נפטר ב שקדן מופלא. וותרן מופלא. הקודש.-ר' חיים קניבסקי אמר על רבינו שיש לו רוח

 ברק.-שנים. ציונו בבני 104-חי כ). 2017(כסליו ה'תשע"ח  דכ"
 

(בת מרת גיטל פייגא  אימו: (שימש כמלמד ושמש ביה"כ 'חברה לוויה' בבריסק).ר' נח צבי  אביו:
(בת ר' שמאי קורנפלד מחסידי גור. נישאו בטבת מרת תמר  אשתו:יהו גיבורנובסקי). ר' משה אל

ר' יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק, ר' משה סוקולובסקי, ר' אברהם יעקב  מרבותיו:). 1943-ה'תש"ד
ר' פסח פרוסקין, ר' שלמה מטות, ר' ישראל חיים קפלן.  (המשגיח),גורדון 

 (ר"י 'שעריר' יוסף רוזנבלום  מתלמידיו:שה יהודה שניידר. ר' שאול קרליץ, ר' מ חברותא:
ר' חיים שאול טאוב  ישיבת 'אורחות תורה'),(ראש ר' איתמר גרבוז  (רב שכונת 'נחלת משה'),ר' בן ציון פלמן  יושר' ברוקלין),

מרת רחל  ילדיו:(ראש ישיבת 'נתיבות חכמה'). ר' דן סגל, ר' דניאל וולפסון  (המשפיע),, ר' אלימלך בידרמן (האדמו"ר ממודז'יץ)
(ר"י ר' שרגא נח  ,(ר"מ בישיבת 'עטרת שלמה')ר' משה  (נישאה לר' זאב ברלין, מייסד וראש ישיבת 'גאון יעקב' בבני ברק),דבורה 

 מספריו:(נישאה לר' דב שפירא, ר"י 'יד הלוי' בירושלים). מרת טובה ציפורה  לצעירים 'קהילות יעקב' בבני ברק. חתן ר' חיים קניבסקי),
ימלא פי •על מסכת סנהדרין  -חסד ומשפט•חידושים על מסכתות התלמוד, על התורה ועל הגדה של פסח  -אילת השחר•

 על מתן תורה. -עזי ומגיני•שיחות לימים נוראים  -מפקודיך אתבונן•שיחות מוסר  -תהילתך
פני למעלה מחמישים שנה, עת כיהן רבינו, כראש ישיבת 'כפר סבא', שהתנהלה על ידי 'צעירי אגודת ישראל', סוכם עימו על גובה השכר ל

החודשי, שיינתן לו, אך מצבה הכלכלי של הישיבה לא איפשר לה לעמוד בהתחייבות. רבינו לא אמר מילה, ואף לא רמז בעניין. כיצד פירנס את 
לים מבושלים ירדו מעל שולחנם של בני הזוג שטיינמן במשך כל ימות השבוע! גם בשבת, בזמן שכל ישראל מענגים את שולחנם ביתו אז? מאכ

בבשר ודגים, להם לא היה במה לרכוש מצרכים יקרים אלו... כך סיפרה לימים הרבנית הצדקת מרת תמר ע"ה לנכדיה: "ביום שישי הייתי 
פרסתי אותם לפרוסות וטיגנתי אותם. לאחר שרבינו קידש על היין ובצע את לחם המשנה, הגשתי לו מנת הולכת לשוק וקונה שני חצילים. 

כך פרוסת חציל מטוגן...  –פרוסת חציל מטוגן. כשסיים לאכול, הוא שר זמירות, אמר דברי תורה ערבים, ואז הגשתי לו מנה 'בשרית'  –'דגים' 
 שבת אחרי שבת, אכלנו חלה וחציל בתור דגים ובתור בשר"...  במשך שש שנים רצופות! !לא שבת אחת ולא שתיים, לא שנה ולא שנתיים

 

כעבור שש שנים התמנה להנהלת הישיבה מנהל חדש צעיר ונמרץ. כששמע כי בבית רבינו אוכלים חצילים בשבת, מיהר ביום שישי ובא 
.. היא לא סיפרה לבעלה הגדול, כי חפצה להפתיע אותו. בסעודת לרבנית, והגיש לה מעטפה עם כסף, שיספיק לקנית עוף ודג לכבוד השבת.

רבינו לא שאל מאומה ואכל את הדג, אבל, כשהוגשה לו גם מנת העוף  מנה אמיתית של דג!שבת לאחר שבצע על החלה, הגישה לו... 
 התעניין, מניין היה לה הכסף לקנות מוצרים יקרים שכאלו... 

 

ש נתן לה את המגיע להם... רבינו הרהר מעט ופנה לרעייתו ושאל אותה: "האם החצילים היו לך כל כך היא השיבה בשמחה, כי המנהל החד
חבל על כספי הישיבה, במוצאי שבת קודש השיבי את יתרת הכסף, "אם כן", פסק בעלה הגדול, " -רעים?". היא ענתה בנחרצות: "לא!"
 " ונמשיך לענג את השבת בחצילים...

למשכורות נוצר מצב, שהרמי"ם לא קיבלו משכורות במשך תשעה חודשים!. לבסוף, כשהגיע הכסף, ויתר רבינו על עם, כשלא היה כסף פ
המגיע לו, באומרו, שהרי על לימוד התורה אינו לוקח כסף, וכל מטרת הלקיחה היא, כדי שיוכל לחיות ולהתפרנס. הוא הרי נשאר בחיים כל 

 זה... (הגש"פ בצלו חמדתי)החודשים האלה, ואין הוא זקוק עתה לכסף 

דוע לבני הבית כי לרבינו אין 'חוש ריח', ולכן ב'הבדלה' במוצש"ק אינו מברך בעצמו על הבשמים. וסיפרה הרבנית ע"ה שלא היה זה מלידה י
אלא לאחר נישואיהם גרו בשוויץ, ועל יד ביתם היה בית עבודה זרה, והיו מקטירים שם תמיד לעבודה זרה כל מיני מרקחות של בשמים, 

עד שיום אחד בכל האזור, ומאוד מאוד כאב לבעלה הגדול, שצריך להריח ריח של עבודה זרה, ולא ידע את נפשו מצער,  והריח היה מתפשט
התפלל וביקש בתחנונים מהקב"ה, שיטול לו את 'חוש הריח', ולאחר יומיים בא לרבנית בשמחה וסיפר לה, שאכן שמע הקב"ה את 

 תפילתו, וכבר אינו מריח כלום.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ֹ ב ָהרַ ן ַהָּגאֹו -ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים  זצ"ל ןְׁשָטיְִנמַ  ֵליּבה יְהּודָ ן ַאֲהר

 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 



 

 

  
 

 
הפקידה הסבירה לו, כי אינה מתכוונת לכתוב את השם של 
אותו אדם, שהוא הכיר בהטעימה כי החלטת הוועדה היא אך 

 ורק לפי מצבו הבריאותי.
 

כששמע, שהיא אינה מוכנה לציין את קשריו, הוא התפרץ 
וצעק לעברה. הפקידה התקשרה מיד וביקשה, שיבואו אנשי 

בתוך שניות אחדות הגיעו שני מאבטחים, והם  האבטחה.
 הוציאו אותו בכוח מחוץ לבניין.

 

הגיע תורו של השני. הוא פנה לפקידה והעביר את הבקשה 
לוועדת חריגים עבור אביו החולה, ובסיום דבריו ביקש: "אני 
מבקש שתוסיפי הערה למטה: שההחלטה לקבל את 

 ". התרופה אינה תלויה בוועדה אלא בבורא עולם
 

 -הפקידה אמרה לו: "זה לא עניין של דת. אם מגיע לאביך 
לא יאשרו". אבל מיודענו חזר  -הוועדה תאשר. ואם לא 

ואמר: "מה ביקשתי ממך? כסף? בקשה קטנה שתרשמי". 
טוב, " -"אבל אני לא יכולה, יחשבו, שאני לא נורמלית"

תרשמי, כי הפציינט מבקש להוסיף, שהקב"ה הוא הקובע 
 ".והמחליט ולא חברי הוועדה

 

הפקידה שלחה את הבקשה במייל והאחראית שקראה את 
הבקשה וראתה את התוספת התפלאה. היא התקשרה 

 לפקידה, כדי להבין מדוע כתבה זאת. 
 

הפציינט עדיין עמד ליד הדלפק ומילא את הטפסים. המזכירה 
נתנה לאחראית לדבר איתו. הלה שפך את לבו והסביר לה, 

מטפל לבדו באביו החולה והוא מאכיל, משקה, מטייל שהוא 
איתו והוא רואה בסבלו. היות ואין באפשרותו לרכוש את 

 התרופה, הוא מתחנן אליה, שתאשר לאביו את התרופה.
 

דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב. היא השיבה, שאין 
הדבר תלוי בה אבל היא תנסה לעשות ככל שביכולתה. היא 

ש הוועדה, וביקשה ממנו, שיאשר את הבקשה התקשרה לרא
 לתרופה למיודענו. 

 

ראש הועדה אישר מיד את הבקשה, והורה, כי הוא יכול 
 14לגשת לקחת את התרופה מבית המרקחת ברחוב שח"ל 

ברמת גן. המרשם נשלח במייל לפקידה, שהדפיסה אותו 
 ונתנה לו ביד והלה יצא מהבניין.

 

הראשון עם הפרוטקציה, ביציאתו הוא ראה את היהודי 
מתווכח עם המאבטח שיכניס אותו. הוא נופף עם המרשם 

 ". הבוטח בה' חסד יסובבנוואמר לו: "
 

אולם סיפורנו לא תם. עם יציאתו מהבניין, ראה משלוחן, 
שעומד לצאת מהבניין. לשאלתו לאן הוא נוסע, השיב: 

ברמת גן להביא תרופה משם". לבקשתו,  14"לרחוב שח"ל 
 ף אליו והביא את התרופה המיוחלת לאביו החולה.הצטר

 (מח"ס בן איש חי)רשכב"ה הגאון הרב חכם יוסף חיים זצ"ל 
הם ר"ת  -דורש את חודש כסליו כך: האותיות הפנימיות סלי

ואילו האותיות (לישועתך קיוויתי ה') של לפורקנך סברית ה' 
 כנגד שם הויה. -החיצוניות הן כ"ו

 

כיצד הצליחו החשמונאים נגד מלכות יוון? רק בזכות 
בבורא עולם, שיעזור להם ויושיעם ולא העובדה שבטחו 

 באף גורם אחר. רק בו לבדו ראוי לבטוח.
 

סיפר הרב חיים זאיד שליט"א רבה של פרדס כץ: כידוע, 
ישנן תרופות, שאינן נכללות בסל שירותי הבריאות. בכל 

 שנה יושבת וועדה ומחליטה מה כן ייכנס לסל ומה לא.
 

תרופה זו אינה  ישנה תרופה מסוימת שעלותה יקרה מאוד.
מוגדרת כ'מצילה חיים' אבל בהחלט עוזרת ומסייעת לשכך 

 את הכאבים במקרים, בהם החולה סובל. 
 

אולם התרופה אינה נכללת בסל שירותי הבריאות ולכן אין 
קופת החולים מממנת את עלות התרופה, אלא על החולה 

 לרכוש אותה מכיסו הפרטי. 
 

עדת חריגים. הוועדה במקרה הצורך ניתן להגיש בקשה לוו
מתכנסת ובוחנת כל מקרה לגופו, ובסיכומו של עניין 
מאשרת או לא מאשרת את רכישת התרופה במימון או 

 בסיוע קופת החולים.
 

בבין הזמנים של שנת ה'תשע"ט ישבו שני אנשים בקופת 
ברק. מאחר והללו -חולים מכבי שברחוב רבי עקיבא בבני

 ה בין השניים.המתינו זמן מה, התפתחה שיחה ער
 

האחד סיפר לשני, כי הוא ממתין לשירותי המשרד כדי 
להגיש בקשה לוועדת חריגים כיוון שאביו צריך להשתמש 
בתרופה פלונית, המסייעת עבורו לשכך את כאביו ואינה 

 נמצאת בסל שירותי הבריאות.
 

לשמע הדברים שאל השני: "האם יש לך מכרים או אנשים 
"לא, אין לי".  -ץ עבורך בוועדה?"קרובים, שיכולים להמלי

"אם כך", אמר לו, "אתה סתם מבזבז את זמנך היקר, כיוון 
שהם בוועדה דוחים את כולם! אני לעומתך מסודר. יש לי 

אני  -חבר הקשור לוועדה וברגע שהם ישמעו את שמו 
 בטוח, שהם יאשרו לי את התרופה בוועדת חריגים!". 

 

לי יש קשר ון ואמר: "לשמע דברים אלו פנה אליו הראש
ישיר עם בורא עולם! זוהי הפרוטקציה הטובה ביותר!!! 

 ".מועילה עשרות מונים מפרוטקציה של בני אדם
 

תורו של האדם שיש לו פרוטקציה הגיע. הוא פנה לפקידה 
והסביר, איזה תרופה הוא מבקש להעביר בוועדת חריגים 

של  והוסיף שיש לו קשרים וביקש שבבקשה תציין את השם
 אותו אדם שהוא הכיר.

 

ֹ יֵׁשי מִ ל עַ  ִלְסמ  

    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       ר' עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל

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

ז"ל  יוסף בן מרים נוסרת  חי זיזי בן קלרה ז"ל                            דב בן יצחק ז"ל                                 דוד בר חסיבה ז"ל                                                                   שני בת אסתר ע"ה   
 ע"ה רחל רפאת בת השמת ע"ה     ז"ל             סוליקה בת עישהר' יצחק בן מסעודה קדוש                                                             חווה בת יעקב צבי ע"המסודי בת חביבה ע"ה                          

ז"ל  יעקב בן אסתר                     ז"ל 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                      בן פרחהלטיף      יעקב בן סלימה ז"ל        ר' דב בן בנימין אלתר ז"ל                                                                                   יוסף בר סעדה ז"ל

ע"ה מרים בת שרה   ז"ל         ספירנס תקווה בת נעימה ע"ה             דניאל רפאל בן חגית    יעקב בן נעמה ז"ל                               אורה בת נעימה ע"ה                                                             
   אביבה לושי ע"ה                     ז"ל יהודה בן סעידהמישא אסתר בת זהרה ע"ה                    שרה בת מורברי רחל ע"ה                    שמעון בן חנה ז"ל                                                                 

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

 לע"נ

תנצב"ה
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 "ושמה תמר"          
ל שיתפלל לרפואת החברותא שלו,                              “   מעשה באברך, שביקש מרבי שלון לופס זצוק                                       

מאחר ונעדר מהכולל כבר כמה ימים והוא מרותק למיטה כדי שיזכה לחזור לכולל בריא                                                                            
והנה כאשר           “,      מי שברך         ”   ושלם, ולא יגרם לו ביטול תורה וצער. רבנו הסכים מיד, ועשה                                                           

רבנו      “,      מי שברך         “   שאל את שמו של החולה ושם אימו נשכח מהחבר שם אימו בזמן ה                                                        
והתפלל מכל הלב לרפואתו של החולה. והנה לאחר זמן נזכר                                                     “,      בן תמר        ”   המשיך ואמר              

 כמו שרבנו הזכיר ברוח קדשו.                          “   תמר   ” החבר את שמה של אם החברותא שאכן שמה                                    
 

 "ויתנהו אל בית הסוהר"                     
ל, הייתה בת מוכשרת ומוצלחת מאוד,                                  “   למרן הגאון רבי אלעז מנחם שך זצוק                                  

ובהיותה בת ארבע עשרה אירע אסון, היא חלתה והלכה לבית עולמה. התאוננה הרבנית                                                                           
גוטל בפני משפחתה, מילא לבעלי רבי לייזר יש במה להתנחם, יש לו גמרא. אבל לי אין                                                                              
גמרא, במה אתנחם? שמע זאת הרב שך, והשיב לה במשל: לאחד שהגיע לבית הסוהר                                                                       
וראה שני אסירים, אחד היה במצב רוח מרומם, מלובש יפה ונראה כאילו אינו בבית                                                                          
הסוהר, ואילו האסיר השני נראה לבוש סחבות ובמצב רוח מדוכדך. תמה האורח לסיבת                                                                           
הדבר וחשב אולי הראשון נמצא במקום שהתנאים בו יותר טובים, אולי יש לו קשרים                                                                          

אך נתברר ששניהם נמצאים באותו חדר ובאותם התנאים, אלא שהראשון עומד                                                                  ‘...      וכדו    
להשתחרר מבית הכלא בעוד יומים, בעוד שהשני צריך עדיין לרצות מאסר עולם. סיים                                                                           

הגאולה עתידה לבוא בקרוב ונזכה במהרה לראות בתחיית                                                  “     רבנו: יהודי אינו במאסר                        
 המתים, ואז כולנו נשתחרר מן הגלות אל הגאולה.                                           

 
 רואה את כל מאומה בידו"                      ” 

ל, היה איש אחד שהראה ועשה דברים נפלאים והגיד עתידות.                                                      “ בימי הגאון מוילנא זצ                    
באו ושאלו את הגאון אודותיו, אמר להם הגאון שיתבוננו אחריו אם הוא אוחז בידו חפץ                                                                               

וילכו זקני.. מדיין                    ”   או משהו דומה, ואם כן אין זה אלא כישוף, כמו שנאמר בזקני מדין:                                                                
ל ומצאו שהחזיק בידו מקל. נטלו ממנו את המקל,                                             “ בדקו אחר האיש הנ                “.    וקסמים בידם           

אין שר בית            ”   ויותר לא יכל היה לעשות כלום. על פי מאורע זה ניתן לפרש את הפסוק                                                                  
שהרי גם במצרים היו בקיאים במעשי                                 “     איתו      ‘     הסוהר רואה את כל מאומה בידו באשר ה                                    

מאומה       ”   כישוף וקסמים. ולכן חשב שר בית הסוהר שיוסף מכשף הוא. אך כשראה שאין                                                                     
והוא הנותן לו כוח לעשות                         “     איתו      ‘     ה   “   שאין לו שום חפץ כישוף בידו, הבין ש                                        -“   בידו      

 דברים נפלאים.             

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 

ץץץץץץץץץץ ןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןן
úúúúש 
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץןןןןןןןןןןןןןן

בי ע"נ מור אבי רבי 
קקקק

משה אלפסי 
ץץץץץץץץ

בן סי 
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
 ú"""""""úúזז"ז"שה שעישהבן
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 האם עדיף להתפלל 
 ברוב עם או במקום 
 שאין משיחין בעת התפילה

 

תנחום יש שני בתי כנסת ‘  שאלה: בשכונתו של ר 

חסידיים: האחד בית כנסת גדול שרוב בני הקהילה 

של   מעלה גדולה  ויש בו  בו  עם ” מתפללים  “ ברוב 

שמתפללים מאות אנשים יחד, אך יש בו גם חסרון, שלא 

כל המתפללים נמצאים באותה מעלה מבחינה רוחנית, 

ויש ביניהם כאלו שמקילים ראש להפסיק בדיבור בתפילה 

ץ וקריאת התורה, או שמתפללים מהר “או בעת חזרת הש

ץ התפילה בקול. ויש “ ומפטפטים יחד עד שיתחיל הש 

בית כנסת קטן נוסף שמתפללים בו מנין או שני מניני 

יהודים בלבד, אולם במקום זה האוירה במשך כל התפילה 

היא בכובד ראש כראוי ואין שם שיחה וקלות ראש כלל. 

תנחום היכן ראוי לו לקבוע מקום ‘  וכעת מסתפק ר 

ברוב עם ” במקום שבו יקיים יותר את מעלת    -לתפילתו  

או במקום שבו התפילה עצמה מתקיימת “  הדרת מלך 

 יותר בכובד ראש.

א השיב “ תשובה: הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליט 

לאלתר שבמקום קדוש שבו אין משיחים כלל במשך כל 

התפילה התפילות מתקבלות יותר ושם יש לקבוע את 

מקום תפילתו. וכן הסכים הגאון רבי יעקב חיים סופר 

א, והביא סמך לדבריו מדברי החובות הלבבות “ שליט 

ו): והשתדל בכחך לזכך “ בשער יחוד המעשה (שער ה פ 

מעשיך ואם ימעט, יותר ממה שתשתדל שיהיה רב בלתי 

זך, כי המעט הזך הוא רב והרב בלתי זך הוא מעט, ואין בו 

תועלת. והזהר, שלא יהיה מעשך עם מעוטו וזעירותו 

 כ.“בלתי זך לאלקים, ע

א אמר דיש להעדיף “ וגם הגאון רבי שמאי גרוס שליט 

את המקום הקטן שבו מתפללים בכובד ראש כראוי, 

א מ, ב): אמר לו “ ק בפרשת נח (ח “ כ הזוה “ והראה לי מש 

רבי אליעזר, חייך דאי יחזרון בתשובה רישי כנישתא או 

חדא כנישתא, בזכותם יתכנש כל גלותא, ע"כ. ולמדנו כמה  

גדול כח של בית הכנסת אחת שמתחברים ומצטרפים 

לחזור בתשובה ביחד, וכן הוא לענין קבלת התפילה 

 במקום כזה שמתקבצים כדי להתפלל בכובד ראש כראוי.

ככניס
˜˘̆
˙‡ˆ̂
ררבנ
הזזמני
‡ו‡ופ˜

 

 מי מבעלי החיים מבין את לשון בני האדם? -שאלה
 מי הם שני בעלי החיים שדיברה עמהם השכינה? -שאלה לשבוע שעבר

הגמ' בבכורות (ח.) מביאה שהשכינה דיברה עם האדם הדג והנחש, הדג ביונה הנביא  -תשובה
 והנחש בבראשית.

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„)                                                                                   

ב-שאלה לשון את מבין החיים מבעלי מי

 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: 

בית אל

            הגאולה



‘ ’

השם יתברך שומר לנו על השבת בבית גנזיו, 
ה. כמה שזה מוסיף “ כמו שאמר למשה רבנו ע 

שבת. הא? קוראים  שמירת  של  באידישקייט 
 יקרים.... אתם מסכימים איתי? אני בטוח.

 ‘:דרשו’י ארגון “הסיפור הבא פורסם ע
רעייתי ואני גדלנו  בעל המעשה:  מספר 
באחד הקיבוצים בצפון הארץ, ומילדותנו לצערנו 
לא לימדונו ולא ידענו מהי תורה ומהי מצווה. 

שמענו על המסורת, אך מעולם לא 
קיימנוה. אין זה המקום להרחיב על 
עיוות המסורת שהנחילו לנו, אם 

 בכלל.
ו  נ זכי שנה  שים  שלו כ י  לפנ
להתחתן, וכבר שנתיים לאחר מכן 
נולדה בתנו הבכורה והמקסימה, אך 
לצערנו הרב היא נולדה עם בעיה 
רפואית אשר בסיבתה לא שוחררה 

ת  י ב ה -מ פ ו תק שך  מ ב ה  א פו ר ה
ו  ע י ד ו ה ם  י מ י ה ד  ח א ב  . ה כ ו ר א
הרופאים, שהיא צריכה לעבור ניתוח 
דחוף ביותר, ועם זאת אמרו שאינם 
להצלחת  רואים סיכויים גדולים 
הניתוח, ועם הניתוח או בלעדיו חייה 

 בסכנה.
במצוות,  בן דודי, אדם אדוק 
לבית הרפואה ונחרד  הגיע אלינו 

ממצבנו הקשה, ועל אף שידע שבאותם ימים היינו 
רחוקים מאד מהדת ורבניה, בכל זאת אמר הוא 
בעצתו של הרבי  לשאול  נחרצות: "אני הולך 
האדמו"ר ר' אברהם חיים ראטה (זצ"ל) מ'שומרי 

 אמונים', וככל אשר יאמר לנו כך נעשה!".
ה  מ ' כאומר:  תמוה  ה במבטי  ו  נ בהבחי

ניגש אלי ולפת בזרועותיי   –פתאום? מה לי ולרבי?' 
בחוזקה ואמר: "אתה חייב להסכים! אני מבקש 
ממך, אל תסרב לדבר! אתה תראה שיצא מזה 
אוהבות  ים  ני בעי זאת  אמר  הוא   . " טוב! רק 
ובהחלטיות נמרצת, וכשרעייתי שאלה: "מה יש 
לנו להפסיד? הלא הרופאים אומרים, שבכל 

הסכמתי לדבריהם והוא   –מקרה חייה בסכנה!"  
 אץ לבית הרבי.

כשבן דודי סיפר לרבי אודות הילדה ענה לו 
הרבי: "הילדה כבר נמצאת בעיצומו של המעבר 
לעולם הבא! קשה מאד להצילה! רק אם יתפללו 
הוריה שתשרוד עד השבת הקרובה, והם ישמרו 
את השבת ולא יחללוה כלל, אזי תבוטל הגזירה 
הנוראה מעל הילדה ותחלים ממחלתה לחלוטין 

 ללא שום ניתוח".
כשאמר לנו בן דודי את תשובת הרבי, עניתי 
לו מיד: "אין שום סיכוי שנעשה זאת, אני הולך 
לחתום על ניתוח". ואז נקט בן דודי בצעד שהמיס 
את לבבי. הוא פשוט ניגש אליי ופרץ בבכי סוער, 
תוך כדי שחיבקני בכל כוחו ואמר: "אני מתחנן 
לפניך! אנא עשה זאת! מדובר באיש אלוקים 

שזכה לחולל ניסים ונפלאות", וכאן החל מספר לי 
בעודו בוכה מקצת מהניסים, שהוא מכיר אישית 
שנעשו על ידי הרבי. כשרעייתי הצטרפה והחלה 
רצונה ומיד  גם  שזה  לבכות, הבנתי  היא  גם 
שאלתיה: "את מסוגלת להתפלל ולשמור שבת?" 

להצלת   – "כן", ענתה, והוסיפה: "אעשה הכל 
 הילדה!"

בפעם  עצמי  את  מצאתי  כך   . הסכמתי
לבורא  מתפלל  י  בחי הראשונה 
העולם שהילדה תשרוד עד שבת 
כלל  חלל  א שלא  לו  חתי  והבט
ת  ב ש ו  נ ר מ ש  . ת ב ש ר  ו מ ש א ו
י  ד ו ד ן  ב ל  ש א  ל מ ה ו  ח ו ק י פ ב
ובהדרכתו המלאה, ואז קרה הנס, 
הילדה שרדה. מיד במוצאי שבת 
שמחנו לראות שהילדה ממקדת 
את מבטה, ובביקור הרופאים ביום 
שחל  ו  התבשרנ בבוקר  ן  ראשו
ב  צ מ  . ה ב צ מ ב י  ת ו ה מ ר  ו פ י ש
בריאותה הלך והשתפר, עד שביום 
חמישי שוחררנו לבית. הרופאים 

 הגדירו זאת כ"נס רפואי".
י  י ל ע ר  ב ג י  ר צ י  , ב ר ה י  ר ע צ ל
והפסקתי לשמור שבת. לא ארכו 
ל"ע מקומה  הימים ובתנו נפלה 
שניה ואיבדה את הכרתה בשבת 
בה התארחנו בבית חברים. מצבה הלך והחמיר, 
וביום שני אמרו הרופאים נואש לחייה. כששאלה 
הנהנתי   , לבן דודי להתקשר  אם  אשתי  אותי 

 בראשי 'כן' והתביישתי מאד.
בן דודי שמע והזדעזע וביקש לשוחח איתי, 
ומיד כשנטלתי את הטלפון אמר בקולו הסמכותי: 
ל  א  ! י ב ר ל י  ת י א א  ו ב ל ב  י י ח ה  ת א ם  ע פ ה "

 תתמהמה! עלה לרכב ובוא אליי".
הרבי קיבלני במאור פנים. התרגשתי מאד, 
לא מצאתי את המילים, וכשבן דודי ניסה לעזור 
לי, אמר לו הרבי: "תן לו לדבר, אני רוצה לשמוע 
אותו". סיפרתי על נפילתה ומצבה הקשה של 
בתי. לפתע שאלני הרבי: "איך אתה מסוגל לחלל 
והצילה את  ששמרה  לשמור את השבת  ולא 

"אתה צודק", עניתי, ואיני יודע איך   –בתך?"  
 הוספתי: "מהיום ואילך אשמור שבת".

לי הרבי, "אל תדאג! גם  אמר  כך",  "אם 
השבת תציל שוב את בתך, ומרגע זה מצבה ילך 

 וישתפר בעזרת ה'".
הצלחתי  לא  חזרה  הדרך  כל   . נפעמתי
להוציא מילה מפי. מיד בהיכנסי למחלקה פגשתי 
את אשתי שמחה וצוהלת על שהילדה חזרה 
להכרה מלאה ואף יצאה מכלל סכנה. באותו רגע 
אמרתי לאשתי: "ברוך ה' לעולמי עד". מאז אנחנו 
התחזקנו מאד ומדקדקים בקיום המצוות, וכן 
בעקבות מקרה מופלא זה עוד מספר משפחות 

 חזרו לכור מחצבתם!

וביום בהיר 
ו

ב
ו

אחד הוא הגיע 
אל השכנים 

–עעוהודיע   ––עע
לשמחת הכל 

שהוא מסיר –– –
את סירובו.  ח 
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"מה נאמר ומה 
.נדבר".  ר"ר

 דרשו

יב. הרב לא הוה סבירא ליה לעשות קידושים בבית 
הכנסת. אבל הוא לא מחה והניח לעולם כמנהגו. אבל 
הוא אישית לא השתתף אף פעם. אולי זה קשור גם 
לאופיו או סיבות אחרות. אבל לענ"ד זו היתה הסיבה 
העיקרית. מיד בתום התפילה צעד לביתו. ממילא 
כמובן מעולם לא דיבר בקידושים, וקשה היה לדעת 
אם הוא מכיר בכלל מישהו. בין השאר, לכן טען 

 הגבאי זצ"ל שאין הוא "רב" במובן הרגיל...

יג. כמה עובדות הקשורות לשיעור דף היומי. 
בשלהי תשנ"ז היה סיום הש"ס ועלתה הצעה לייסד 
שיעור. מאידך טענו שמכיון שזה ממש יומיים לפני 
ר"ה וכל תקופת החגים, ויש אנשים שבתקופה זו לא 
מתפללים באיזור הבית, אולי עדיף להתחיל אחרי 
החגים. שאלתי את הרב (הוא החלים אז מאירוע 
לבבי חמור) ואמר דבר טוב לא דוחים. להתחיל מיד. 
והוסיף שהרי מאותה סיבה יכול להיות בתקופת 

 החגים אנשים שנמצאים דוקא אז באיזור....

יד. הוא נשא דברים בסיום המסכת הראשונה או 
השניה. בזכרוני משהו שאמר אז. שלכאורה השמחה 
היא לגמרה של תורה. אבל הרי מצוה ללמוד תמיד 
ומצוה זו לעולם לא נגמרת. אלא שיש שתי מצוות 
בלימוד התורה. והגית יומם ולילה. ומלבדה ושננתם, 
מחודדין בפיך. ידיעת התורה. ומצד מצוות והגית, 
באמת לא שייך אף פעם לעשות שמחה לגמרה של 
אותה מצוה, אלא שמחת הסיום קשורה רק למצוה 
של ידיעת התורה, שכשמסיימים מסכת אחת, זה 
סיום של ידיעת חלק א' מסויים מחלקי התורה, ועל 

 זה באה השמחה והסעודה.

תשע"ב,  אב  ו,  שלנ השני  המחזור  בסיום   . טו
ביקשוהו להשתתף בכמה מהמעמדים המרכזיים ולא 
נענה. סיפרו לי בני ביתו שנכנסו ובאו אצלו כמה 
עסקנים חשובים ושאלוהו האם יש לו התנגדות 
ללימוד דף היומי. הוא אמר להם: חס וחלילה, אלא 
שתש כוחו, וידוע לו שיסיימו בשיעור שבבית מדרשו 

 ובכוונתו להגיע לשם. ואכן זכינו שכך היה.

מחזורים, ובס"ד כל   3טז. עומדים לסיים בשיעור  
שנים השיעור לא התבטל כמעט אף פעם   22אותם  

אחת. רק אחת ויחידה. ביום הלויית מרן הגריש"א 
זצ"ל. היתה אפשרות להקדים את השיעור ולהגיע 
עם רכב צמוד. הרב הורה לבטל בדווקא. ולתלות 
פתק בולט שהשיעור מתבטל עקב ההלוייה של גדול 
הדור. זו היתה הפעם האחת והיחידה שלא היה 

 שיעור.

יז. בערב ת"ב הורה להתחיל כמה דקות לפני חצות, 
. ת ו צ ח י  ר ח א ם  ג ם  י י ס ל ר  ש פ א ז  א  ו

בזכרוני [לא בטוח במאה אחוז] שבשבת ערב ת"ב, 
 ודומני שגם כשהיה זה ט' באב, הורה למסור אחה"צ.

אמר לי שאם השיעור של מוצאי ת"ב לא מוכן עדיין 
ויש לחץ של זמן, אפשר להכין כבר מהשקיעה. 

 [מסתמא מדין רבים צריכים לו].

 רבי ניסים ˜רליı:מרן ‰‚‡ון 

הדף היומי של רבנו | ומה הורה מיד אחרי 
שהחלים מאירוע לבבי חמור? | כמה מחזורים 

של שס סיימו בזכות תקנתו של רבנו | ומה 
הייתה ההוראה הנדירה של רבנו בערב תשעה 

|||  מרשימותיו של תלמידו של רבנו חלק באב 
 רביעי ואחרון!!



ט רבי דוד “ כך כונה הקוה “.  עטרת ראשנו ” 
ד בכסליו יום “ א שבשבוע שעבר, י “ אביחצירא זיע 

פ, “ פקודתו, רצחוהו ביום שבת פרשת וישלח תר 
 והשנה זאת השנה המאה לפטירתו. 
א בנו הבכור “רבי דוד, בנו של רבי מסעוד זיע

א. שלושה “ של אבי השושלת האביר יעקב זיע 
בנים ובת היו לרבי מסעוד: רבי דוד, רבי יצחק 

 13בגיל  ‘.  בבא סאלי ‘ ורבי ישראל ה ‘  בבא חאקי ‘ ה 
בגיל   הסבא.  רבו  ו  עלי  42נפטר 

תרס  רבי “ (לשנת  ו  אבי נפטר  ח) 
מסעוד והנהגת יהודי מרוקו עברה 
אליו. את מרבית התפקידים העביר 
ישב  שנים  ש  וש שפחה  המ י  לבנ

 בביתו בסיגופים ותעניות ופרישות.
של  הטראגית  פטירתו  אחר 
ד  דו ו  בנ ר ו  שנ א ר עטרת  ו  נ נ אדו
אביחצירא הי"ד, שנהרג על קידוש ה' 
ביום שבת קודש בידי זדים אכזרים 
ערלים בני בליעל ימח שמם וזכרם, 
לפני קהל עדתו בככר העיר בִריַסאִני 
שבמרוקו. מרבית הימים, היה אחיו 
הבבא סאלי יושב בשקו ובתעניתו 
ומרבה לבכות את מות הקדושים של 
אחיו. בשבוע שבו חל יום פטירתו, 
לשבת  בעצמו  סאלי  בבא  הנהיג 
ב"תענית הפסקה" ממוצאי שבת ועד 

ליל שבת, אחר שסעד סעודה רביעית בשיירי חלה 
 מסעודות שבת הטבולים בתה. 

היה זה בשנת תרפ"ז, באותו שבוע שחל בו 
יום פטירתו, ובבא סאלי העסוק בעבודת הקודש 
התעייף ותרדמה נפלה עליו ויחלום חלום. והנה 
בחלומו רואה בבא סאלי את עצמו, כשהוא יורד 
לטבול במקוה הסמוך לבית המדרש שהקים מרן 
אביר יעקב זיע"א אשר בתאפיללת. ובעלותו מבית 

 הטבילה, נגלו לנגד עיניו מראות אלוקים. 
והנה במראה: נפתחו השמים וירדה מנורת 
אש גדולה המאירה באור יקרות שלא מהעולם 
הזה, וכרוז נשמע כשהוא מכריז ואומר: "זו נשמת 
אברהם אבינו עליו השלום". לאחר מכן ירדה 
מנורה נוספת והכריז הכרוז: "זו נשמת יצחק 
אבינו עליו השלום". בשלישית, הכריז הכרוז: "זו 
נשמת יעקב אבינו עליו השלום", וברביעית "זו 
נשמת משה רבנו עליו השלום". בחמישית "זו 
נשמת אהרן הכהן עליו השלום", בשישית "זו 
נשמת יוסף הצדיק עליו השלום", ובשביעית "זו 
נשמת דוד המלך עליו השלום"... נשמותיהם של 
שבעת הרועים ירדו מן השמים בדמות מנורות אש 
בוהקות, ונבלעו בפתח בית מדרשו של מרן אביר 

 יעקב זיע"א. 
בעודו תוהה ומשתומם למול המחזה הנורא 
הזה, נשמע הכרוז שנית כשהוא מכריז ואומר: "זו 
נשמת רבי דוד אביחצירא עליו השלום"... וכשמוע 
הבבא סאלי זיע"א את שמו של אחיו הקדוש, אזר 

אומץ ועמד ליד פתח בית המדרש, כדי להתראות 
עמו ולפוגשו. כשהגיע אל הפתח, ראהו בדמותו 
המאירה כבחיי חיותו וביקש להיכנס יחד עמו אל 
ההיכל, מקום בו שרויים נשמותיהם של שבעת 
רועי עמנו. עצר רבנו בעדו ויאמר לו כדברים הללו: 
"אינך יכול להכנס עמי לכאן, יען אתה שרוי עדיין 
בעולם החיים... אנו מגיעים מעולם האמת, וכאן 
הוא פתחו של גן עדן התחתון... יחד עם האבות 
הקדושים ירדתי לכאן, כדי לערוך 
תיקון חצות ולעורר רחמי עליון על 
השכינה השרויה עם כנסת ישראל 
בגלות... אינך רשאי להיכנס עימנו, 
אך הנני מתיר לך לשבת בסמוך 

 לפתח ולומר עמנו תיקון חצות".
אל  ו  ראשנ עטרת  נכנס  בטרם 
היכל הקודש, הוסיף לומר לו עוד: 
"דע לך אחי, כי יש לי צער גדול 
מכך שאתה מוסיף להתאבל על 
תי  הסתלקו פן  או ועל  פטירתי 
מהעולם הזה לשמי מעל. הלוא כל 
הצער שהיה לי ברגע ההסתלקות, 
לא ארך יותר משניה אחת ותיכף 
ת  ו מ ל ו ע ב י  ת צ י ח מ ל י  נ ו ל ע ה
העליונים, למקום שאיני יכול לפרט 
מעלתו ועוצם התענוג  לך גודל 
שאני שרוי בו... ברם, כסימן לגודל 
מעלתי תוכל ליטול מהעובדה, שרק אני הורשיתי 
ן  התחתו עדן  ן  לג הרועים  שבעת  עם  לבוא 
ולהצטרף אליהם באמירת תיקון חצות... לכן, אם 
ברצונך לגרום לי נחת וקורת רוח, הפסק להצטער 
עלי ולנהוג אחרי מנהגי אבלות!" נישק בבא סאלי 
זיע"א לידי רבנו, אשר מיהר להסתלק מנגד עיניו 
ולהיכנס אל הקודש. ואילו הוא נותר לשבת מחוץ 
לבית המדרש ואמר יחד עימם תיקון חצות. לאחר 
מכן התעורר משנתו ויזכור את כל דברי החלום 

 לפרטי פרטיו. 
לאחר תפילת שחרית, הפך מרן בבא סאלי 
זיע"א מספדו למחול וערך "התרת נדרים" למנהגי 
האבלות שקיבל עליו. לחבריו הצדיקים, סיפר את 
דבר החלום וקבעו את אותו היום ביניהם ליום 
משתה ושמחה לכבוד נשמת רבנו, אשר נתעלה 
בזה ובבא. מיני אז ועד שנתו  טוב  שם  בכתר 
האחרונה, כחמישים וחמש שנים, היה יום י"ד 
כסלו נחוג בבית בבא סאלי זיע"א בהילולא רבתי, 
בהעלאת זכרונות ובסיפור  במשתה ושמחה, 
עובדות קודש, מדרכי הנהגותיו וגדרי קדושתו של 

 עטרת ראשנו זיע"א.
ואין לנו אלא ללמוד מדרכיו הקדושות של 
בעל ההילולא הגדול והנורא שנהרג על ידי קידוש 

 השם שנורה על ידי תותח.
ויהי רצון שנזכה לגאולה השלימה במהרה 
בימינו ונאמר לצרותינו די עם כל עמך בית ישראל 

 אמן ואמן..

‘ ’

והנה במראה: 
נפתחו השמים 
וירדה מנורת 
אש גדולה 

המאירה באור 
קיקרות שלא 

,מהעולם הזה, 
וכרוז נשמע 

כשהוא מכריז 
 מר:מר:ואומר:

 שנים להסתלקותו 100

 

ם  כ י ת ו ר ש פ א ב
לזכות את הרבים 

 ללא כל מאמץ!
אם אירע אתכם 

או מכיריכם 
 סיפור מחזק

שלחו אלינו בית 
 ‘אור השבת’

נתיבות   1133\4חזני ‘ רח
אור ’ולציין עבור 
 ‘השבת

 או בפקס: 
08-9941870 

"וישבו לאכול לחם וישאו עיניהם ויראו 
והנה ארחת ישמעאלים באה מגלעד 

וגמליהם נשאים נכאת וצרי ולוט הולכים 
 להוריד מצרימה"



מעשה ברבי חנינא בן דוסא שהלך ללמד תורה אצל רבן יוחנן בן זכאי, וחלה בנו של רבן יוחנן בן זכאי. 
אמר לו: חנינא בני, בקש עליו רחמים ויחיה. הניח ראשו בין ברכיו ובקש עליו רחמים, וחיה. אמר רבי 
יוחנן בן זכאי: אלמלי הטיח בן זכאי את ראשו בין ברכיו כל היום כלו, לא היו משגיחים עליו. אמרה לו 
אשתו: וכי חנינא גדול ממך? אמר לה: לאו, אלא הוא דומה כעבד לפני המלך, ואני דומה כשר לפני 

 המלך.
 

אחות של אחד ממקרבי ה"חפץ חיים" היתה נשואה כעשר שנים ולא היה לה ילדים. היא באה אל 
 אחיה ובקשה ללכת עמה ל"חפץ חיים", לבקשו לעורר רחמים עליה שתזכה לבנים. 

לאחר שבאה עוד פעם עם בעלה והפצירו מאד ב"חפץ חיים" לבקש רחמים עליהם, הואיל להתפלל 
האם תקבלו עליכם שהילד הנולד יהיה שאול לה' כל ימי חייו?  תכף -עליהם, ואמר להם בזה הלשון:  

ענה האיש, שהוא מקבל עליו. שאלו ה"חפץ חיים" פעם נוספת. כדי שיזכר את אשר הוא מתחיב, 
והאיש ענה עוד פעם שהוא מקבל עליו. בשנה ההיא נולד להם בן זכר. [מסתמא אמר לפני כן בלי 
נדר]בבוא הבשורה לאחיה, ספר ל"חפץ חיים". פנה ה"חפץ חיים" ובקש את האח שלא יגלה לשום 
איש באמרו: אם יתפרסם הדבר, הלא עלי לברח מן העיר ולהחבא, כי לא יהיה לי עת פנוי ללמד מלה. 

 לאחר פטירת ה"חפץ חיים" נתפרסם הדבר. 
 

בשנת תרס"ד היתה בצרת קשה בארץ, כבר הגיע חדש אדר ועדין לא ירדו גשמים. ר' יוסף חיים קרא 
אז לעצרת התעוררות ליד הכתל המערבי. לאחר שסים ר' יוסף חיים את תפלתו, התכסו השמים 

 בעבים וטפות גשם החלו נושרות על האדמה, לשמחתם הרבה של המוני בית ישראל שעמדו שם. 
ראו את הדבר, הקהילו מיד את בני עדתם למסגדים שעל  -הקאדים והשיכים  -כאשר ראשי הערבים 

ברגע שההמונים הערבים   -הר הבית, כדי להוכיח שהם בתפלותיהם פעלו זאת. אך, ראה זה פלא  
החלו להתפלל, התבהרו השמים לפתע, ואף עננה קלה לא נראתה.  למחרת, כאשר ר' יוסף חיים 
הופיע שוב עם בני עדתו ליד הכתל, שוב התקדרו השמים, ובטרם הספיקו לסים את תפלתם, החל 

 לרדת גשם זלעפות אשר הבריח את המתפללים לביתם. ויהי הדבר לנס ולפלא בירושלים. 
 

בילדותי, כך מספר הרה"ג בן ציון מוצפי שליט"א, לפני כחמישים שנה הייתה אשה זקנה באה בימים 
י פינת ”שגרה בשכונת מקור ברוך ברחוב רש 115אוהל רחל. ישישה כבת ’שנהגה לבוא לבית הכנסת 

תחכמוני בירושלים. תמיד הייתה לבושהבצניעות מופלגת בשכבות רבות של לבושים והאריכה ימים 
רבים, היא הייתה מוסרת דרשות לנשים בשבתות. ביום שנפטרה לבית עולמה הגיעו אנשים לביתה, 

ל ”אנשי חברה קדישא טיפלו בנפטרת והרב מוצפי עמד שם במדרגות ליד אביו הרב סלמאן מוצפי זצ
וחבריו, והם התחילו להעלות זכרונות מימיהם בבגדד. וכך סיפר אביו: מעשה שהיה בזמן מרן הבן 
איש חי זצ"ל. יום אחד נפטר איש זקן וקראו לחברה קדישא לטפל בו והם חפרו לו קבר. שם בבגדד 
העפר מאוד תחוח, כמו חימר ואת המצבות היו בונים מטיט בשיפוע בצורת פירמידה, כדי שהגשם לא 
יהרוס את המצבות. מדי שנה היו מחדשים את הטיט שהתפורר. הקברן חפר קבר לאותו זקן ופתאום 
נפל עפר מאחד הקברים הישנים לתוך הקבר שחפר ונתגלו לעיניו מתוך הקבר תכריכים נקיים וצחים 
כמו חדשים של נפטר. הקברן הנדהם הכיר את בית העלמין וידע שזה קבר שקיים מעל לעשר שנים, 
הוא הסתקרן לראות מי המת הזה ושלח את ידו לגעת ולמשש בתכריכים. נגע והרגיש ֶׁשּזֹו ּגּוָפה 
ְׁשֵלָמה. ממש כמו אשה חיה שישנה במיטתה. הואהבין שמדובר באשה קדושה, מיד סתם את הקבר 
בטיט, ולאחר שקבר את הזקן שב לביתו. באותו לילה הגיעה אליו אותה צדיקה בחלום, האשימה אותו 

הוא התנצל והסביר שראה את התכריכים ורצה לראות מה זה. ”.  אתה העזת לגעת בי “ ואמרה:  
אתה לא מתבייש? אתה יודע שכל החיים שלי שום גבר זר לא נגע בי אפילו “ המשיכה ואמרה לו:  

באצבע? איך העזת לגעת בי? כבר עשרים שנה מאז מותי ואף אחד לא העז לגעת בי. מכיוון שעשית 
כך, מחר אתה בבית דין של מעלה! הקברן קם למחרת בבוקר, סיפר את המעשה הזה לאנשים בבית 
הכנסת ולאחר תפילת שחרית הלך לעולמו. מעשה זה מלמדנו מה רב שכרן של נשים צנועות, 

 הזוכות בעולם הזה לאריכות ימים ולאחר מותן שמורות מכל נגע שעל כך שילם הקברן בחייו.
 

מעשה עם בצדיק אחד שהיתה שנת בצורת והוא שלח את תלמידיו לעיר מסויימת שיחפשו את איש 
פלוני כדי שיתפלל שירד גשם. כאשר הם הגיעו לעיר שאלו על אותו איש ונודע להם שהוא שיכור וכל 
היום רק שותה וישן. והלכו לביתו ושאלו את אשתו אם הוא נמצא, ואמרה שהוא ישן ותחכו לו 
שיתעורר, נכנסו אליו ולקחו את הבקבוק שהיה ליד מיטתו והנה שכשהתעורר הושיט ידו לקחת את 
הבקבוק ורואה שאין בקבוק ורואה אנשים יושבים לידו ולא מבין אמרו לו תתפלל שירד גשם ונשיב לך 
את הבקבוק. כששמע כך אמר יהי רצון שירד גשם. מיד נשבה רוח חזקה והביאה איתה עננים כבדים 
וירדו גשמי ברכה ונתנו לו את הבקבוק וחזרו לרבם לשאול אותו איך זה יכול להיות? אמר להם היהודי 
הזה בגלגול הקודם היה צדיק יסוד עולם, אלא שחטא קטן היה לו שהיה מתחיל את התפילה מהודו, 
ומדלג על הקורבנות והוא כיום מגיע לבית הכנסת קורא עד הודו וחוזר לשתות ולישון. ולכן תפילתו 

 לא שבה ריקם.

‘ ’

 

הי‡ך ניזו˜ יוסף ב˘ליחו˙ו לר‡ו˙ ˘לום ‡חיו 
 כמˆו˙ ‡ביו והל‡ ˘לוחי מˆוה ‡ינם ניזו˜ים?

 
המל‡ך הזהירו ˘‡חיו רוˆים להור‚ו ובכל ז‡˙ 

 הלך ‡ˆלם
הנה רש"י בפרשתינו ובמסכת סוטה (יג:) ביאר שאותו 
המלאך אשר פגש יוסף בדרכו, הזהירו שהשבטים לא 
מחזיקין עצמן כאחין לך, כי שמעתי אומרים נלכה 
ונבקש דתות ודינין היאך להמיתו אם יבא אצלנו. ולפי 
זה יש לומר שאף אם הליכת יוסף לאחיו לא היה בגדר 
שכיח הזיקא, מכל מקום כיון שהמלאך הזהירו ואמר לו 
ששמע את אחיו שמבקשים להורגו, היה לו להיזהר 
שלא לילך אצלם. ואף שיוסף לא קיבל את דבריו, מדין 
איסור קבלת לשון הרע ורכילות, אך היה לו על כל 
פנים לחוש לדבריו, ומיהו יוסף מרוב חסידותו אפילו 

 לא חשש לדבריו. 
 

לום ‡חיו   ̆˙‡ ̇ ליח לר‡ו  היה ליוסף ל˘לוח̆ 
לכאו' אפשר לתרץ בפשיטות שאף על פי שיוסף הלך 
לראות שלום אחיו בשליחות יעקב אביו, מכל מקום 
כיון שידע שאחיו מתנכלים להמיתו, היה לו לשלוח 
שליח אחר, ועל פיו להשיב ליעקב את שלום אחיו, 
דשלוחו של אדם כמותו (קידושין מא.), כי לא צריך 
כאן ממש דין שליחות, אלא רק להודיע לאביו מה 
שלום אחיו, ואף על פי שמצוה בו יותר מבשלוחו 
(קידושין מא.) שונה הדבר כאן אצל יוסף שהיו אחיו 

 מבקשים רעתו.
 

יוסף ל‡ ניזו˜ ˘הרי לבסוף נע˘ה מלך ומ˘ל על כל  
 ‡רı מˆרים   

עי"ל שמפני ששלוחי מצוה אינם ניזוקים, אכן יוסף לא 
ניזוק בשליחותו, כי על ידי מכירתו וירידתו למצרים 
עלה לגדולה רבה, ולבסוף נעשה אדון ומושל בכל ארץ 
מצרים. שוב מצאתי באור החיים הקדוש שתירץ כן. 
וכיוצא בזה מצאתי לחתם סופר בחיבורו תורת משה 
(פרשת ויגש ד"ה עוד אמרו) שפירש שאחי יוסף סברו 
שמה שניזוק יוסף אף שהיה שליח אביו, כי לפני מתן 
תורה מצוה אינה מגינה ומצילה, לפי שאינו מצווה 

 ועושה, אבל אחרי שיוסף התוודע לאחיו השכי.
וחברי בית המדרש העירוני שאי אפשר לתרץ כך, שהרי 
השליכו את יוסף לבור מלא נחשים ועקרבים, ועוד 
שהרי מבואר במדרשים שציערוהו צער רב, וכמו 
 . שמענו" אלינו ולא  כ"א) "בהתחננו  שנא' (מ"ב, 
והרמב"ן הביא בשם המדרש (בר"ר פ"ד י"ד) שהיו 
האחים אומרים זה לזה נשסה ביוסף את הכלבים, 
וכותב הרמב"ן שאולי עשו כן ולא עלתה בידם. וכאשר 
ראו כי קרב אליהם ולא יכלו להמיתו בנכליהם, אמרו 
איש אל אחיו הנה בא אלינו ועתה נהרגהו אנחנו. ודוד 
המלך ע"ה אומר בתהלים (פרק ק"ה) "שלח לפניהם 
איש לעבד נמכר יוסף, עינו בכבל רגליו ברזל באה 
נפשו". לו ששלוחי מצוה אינם ניזוקים גם קודם מתן 

 תורה.  

  

ן

 “אשכול יוסף”ניתן להשיג את הספר 
 054-8460007 -בפלאפון
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ֲחלֹם יֹוֵסף ֲחלֹום  (לז,ה) ַויַּ

אחיינו של המגיד הנודע הגאון רבי שלום מרדכי שבדרון,   רבי שלום מרדכי שבדרון, 
בעת שהגיע למחנות רשם לעצמו את התאריך ונהג לפי זה שבתות  . הוגלה לסיביר

חודשי חשון וכסלו לא ידע אם הם מלאים או חסרים. דאג  וחגים. אולם כאשר הגיעו  
.  מה יהיה עם חנוכה, אבל עוד יותר, מה יהיה הלאה, הרי עוד כמה חודשים יגיע פסח

לכן, כל יהודי חדש שהגיע למחנה או שעבר באיזור, היה רבי שלום שואלו, האם הוא  
אתה רוצה שיהרגו  יודע אם חשון היה מלא או חסר. כולם הסתכלו עליו כלא שפוי. '

רבי שלום   אך ... אותנו?! הרי מי שמזכיר רק ריח יהדות דינו כדור בראש...' ועוד ועוד 
לא חת ולא נבהל. המשיך לשאול ולבקש במסירות נפש. כך עשה זמן רב ולא מצא  

עד ש... יום אחד שהה בתחנת הרכבת. לפתע ראה אדם שהיה נראה לו יהודי,   .פתרון
ת על הרכבת. רץ אחריו להספיק להשיגו וקרא אליו: 'ר' ייד, אולי  רגע לפני שעמד לעלו

התבונן עליו היהודי ואמר: 'כתוב   ם'?אתה יודע, חשון וכסלו השנה חסרים או מלאי 
אודות חשבון יום הכיפורים שיצא לרבי יהושע, שרבי עקיבא ניחם   ) ר"ה כה(בגמרא 

אתם  ,  גין, אתם אפילו מזידיןג' פעמים מופיע 'אתם', אתם אפילו שוגו: 'אותו באומר 
תעשה  ,  הוסיף היהודי ואמר: 'אם אתה לא יודע את סדר החודשים'.  אפילו מוטעין

זה היה חלום. הוא לא   –רבי שלום התעורר משנתו . כסדרם!' עלה היהודי לרכבת לדרכו
עשה כדברי החלום, ולימים  ! באמת פגש את האיש ההוא, אלא חלם שפגש אותו

 .שנהג כהוגן, חשון היה חסר וכסלו היה מלאהתברר לו 
 

ים ּלִ ת ַהּסַ לֹׁשֶ ְתֹרנֹו ׁשְ ַען יֹוֵסף ַויֹּאֶמר ֶזה ּפִ  (מ,יח)  ַויַּ
ְתֹרנוֹ  ַויֹּאֶמר לֹו יֹוֵסף "  נאמר המשקים שר  בפתרון מדוע  שר בפתרון , כאן ואילו" (מ,יב),  ֶזה ּפִ

ַען יֹוֵסף" נאמר האופים ,  מבטלתו שמחה - טוב  שחלום). נה ברכות' (בגמ  מבואר ברם"? ַויַּ
 " ענייה" לשון שנאמר מקום שבכל): לב סוטה(   ל" חז אמרו  ועוד.  מבטלו עצב - רע וחלום

 את פתר רק  לא הצדיק  שיוסף לומר יש  מעתה .קול הרמת לשון הוא') וכדו,  ויען,  וענית (
 שר של הטוב חלומו פתרון את ולכן,  לפתרון לעזור ביקש אף אלא השרים של חלומם

 הפתרון יתבטל ואז בזה וישמחו אנשים עוד ישמעו  שלא כדי, בשקט לו אמר המשקים
ַען  - רם בקול חלומו את לו פתר, רע חלום שחלם  האופים  לשר אך.  הטוב  – יֹוֵסף ַויֹּאֶמרַויַּ
 . הרע הפתרון יתבטל וכך,  ויתעצבו הרע הפתרון את ישמעו  אנשים שעוד כדי

 (רבי חיים קנייבסקי)
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י ֶבן ְזֻקִנים הּוא לוֹ   (לז,ג) ּכִ

 ".וברש"י: "ואונקלוס תרגם בר חכים הוא ליה, כל מה שלמד בבית שם ועבר מסר לו
יעקב אבינו למד תורה  : ראש ישיבת תורה ודעת באמריקה רבי יעקב קמינצקי זצ"ל, שאל

לפי המבואר ברש"י, את מה   מאברהם ויצחק, וגם משם ועבר. את יוסף הוא לימד גם 
שלמד משם ועבר. ויש להבין מה ההבדל בין שתי התורות הללו? מדוע את יוסף לימד  

לא לימד תורה זו אלא  ,  יעקב את "תורת שם ועבר", ואת יתר השבטים, כך משמע
תורתו של אברהם אבינו היתה להשפיע אמונה בעולם,  הוא מבאר:   ם"?"תורת אברה

... להשפיע אידישקייט. "תורת אברהם" היתה מסכת עבודה זרה של ארבע מאות פרקים
לא כן תורתם של שם ועבר. להם היה סוג אחר של "עבודה". שם חי בתקופת דור  
ל דור  המבול, דור מושחת, "כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ". עבר חי בתקופה ש 

הפלגה, דור שהולך להילחם עם ה', כביכול. תורתם של שם ועבר היתה שלא להיות  
מושפעים מן הסביבה, שהסביבה הקלוקלת לא תחלחל, חלילה, אל תוך בית המדרש  

תורת אברהם" היא להשפיע על אחרים. "תורת "שם ועבר" היא לא להיות  . " שלהם
לבן הארמי, ישב בבית מדרשם של  יעקב אבינו, בטרם לכתו לבית . מושפע מאחרים

שם ועבר, שם למד כיצד מפתחים את הכוחות לחיות בתוך סביבה קלוקלת ולא להיות  
מושפע ממנה לרעה. לימוד זה שנמשך ארבע עשרה שנה, נתן לו את הכוחות לשהות  

את התורה הזאת, "תורת  . במחיצתו של לבן הרמאי ולא ללמוד, חלילה, ממעשיו הרעים
ימד יעקב רק את יוסף. יוסף שעתיד לחיות עשרים ושתים שנה בתוך  שם ועבר", ל

.  טומאת מצרים, תועבותיה וערוותה, צריך ללמוד כיצד לא להיות מושפע מן הסביבה
    –יתר האחים לא היו זקוקים ללמוד את התורה הזאת משום שכשהם ירדו למצרים 

 )יחי ראובן(מצרימה. הם ירדו כולם יחד, ולמדו בישיבה שהקים יהודה לפני בואם 
 

ְרֹעה ִני ֶאל ּפַ ְרּתַ  (מ,יד) ְוִהְזּכַ
מעשה נורא, עם לקח מוסרי מאלף בצידו, וכדאי להטות אוזן לדברים ולשאוב מהם  

עובר התרחשויות דומות, גם אם הן אינן קשורות   חוכמה ומוסר, כי כל אחד מאיתנו 
אישה קשישה וערירית שעברה את השואה, נעזרה במשך  . ישירות למעשה שלפנינו

שנים רבות מאחת משכנותיה, שהגיעה אליה מדי יום ביומו, וסייעה לה בכל עניינה.  
ת  השכנה עשתה זאת במסירות רבה, וגם בימים שבהם הייתה עסוקה מאוד, הגיעה לבי 

הקשישה הלכה ונחלשה, והכל הבינו שהנה מגיע   .הקשישה ושהתה לצידה ועזרה לה
הזמן שבו תעזוב את העולם. גם השכנה שבאה לעזור לה, הרגישה בכך, וביום אחד  

לאחר שהגישה לה את העזרה הנדרשת, אמרה לה: 'אני מבקשת שתזכרי אותי  
זר במשך תקופה כה ממושכת,  הבקשה הייתה 'מובנת'. אני הרי הייתי לך לע'  בצוואתך

הקשישה לא הגיבה. לאחר תקופה קצרה אכן הלכה  ... לכן היה מן הראוי 'שתזכרי' אותי
משפתחו את הצוואה, מצאו בה דבר מדהים. בחלק הראשון של המסמך היא   .לעולמה

אכן כותבת שדירתה הגדולה תועבר ברבות הימים לידיה של השכנה שעזרה לה. אבל  
נספח זה נכתב באותו יום שבו  . נספח שנכתב ונחתם ע"י עורך דיןלצוואה היה גם 

ביקשה השכנה 'לזכור אותה', ובו היה כתוב שהדירה תועבר למישהו אחר ולא לשכנה!  
אם עד לאותה בקשה, חשבה הקשישה שהעזרה של  . והעילה לכך, ברורה כשמש

שיזכרו אותה    השכנה הייתה אמיתית, וכוונתה הייתה לעזור לה, הרי שלאחר שביקשה 
וכבר עוררנו  . בצוואה, התברר למפרע שזו הייתה כל כוונתה, וממילא לא מגיע לה כלום

מעבר לדלת, ואם תהיה לו   –על כך פעמים רבות, שלפעמים הישועה ממתינה לאדם 
הגיוניים, הוא יקבל אותה על מגש של כסף, וללא כל  -סבלנות, ולא יעשה דברים לא

וציא מפיו מילים מיותרות, כמו אלו שאמרה השכנה, הוא  אבל ברגע שהאדם מ  .בעיות
מאבד בידיים את מה שרוצים לתת לו. כל זה מזכיר לנו את מה שאמר יוסף לשר  

ובדיוק אז קרה ש'ולא  '.  המשקים ברגע שהשתחרר מבית האסורים, 'והזכרתני אל פרעה
 (ברכי נפשי)זכר שר המשקים את יוסף, וישכחהו' 
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 (מתוך ארגון הדברות)   נס מעבר לקו

 
זה היה לפני מספר  : "לפנינו מעשה מדהים שהתפרסם לאחרונה, אשר ימחיש לנו זאת מאד

החלה לחפש  ,  18כשהגיעה לגיל  .  שנים. שירה, נולדה למשפחה שאינה שומרת תורה ומצוות
לאחר חיפושים נרחבים,  . החיים ובשביל מה באה לעולםמשמעות ולחשוב על תכלית  

גילתה את עולם היהדות, המלא בתכנים וערכים והלכה לשיעורי תורה המלאים בתוכן  
 .  וערכים שסיפקו לה תשובות רבות

 
המבקש מכל אדם  ,  היא הבינה שיש בורא לעולם הרואה ומשגיח, שולט ומנהל את העולם

במעמד מרגש, קיבלה על עצמה  . ידי כך יגיע הוא לייעודולקיים את תורתו ומצוותיו, ועל 
 .  שירה עול תורה ומצוות בשלמות

 
  –כשראו זאת בני ביתה, הם החליטו להערים עליה קשיים ולנסות להוריד אותה מהדרך  

לראשונה, 'פלטה' לשבת בכדי לאכול אוכל חם, היא הצטערה לראות  ,  לדוגמא: כשהכניסה 
ת כי אחד מבני הבית ניתק אותה בכוונה, בכדי לגרום לה  אחר כמה דקות מכניסת השב 

 ה'.  שירה לא ויתרה ואכלה אוכל קר במשך כל השבת, על מנת לעשות רצון  . לוותר על העניין
 

לא פשוטים וקלים הם חייו של בעל תשובה מבית חילוני, ולכן אף כה רב ועצום שכרו. היא  
ה, אך היא לא ויתרה. אומנם לעיתים, היא  נאלצה לעמוד מול ביזיונות גדולים של בני בית

היתה פורצת בבכי בחדרה, אך הדבר שנתן לה תקוה, הוא הידיעה כי בעז"ה תזכה לבנות  
על מנת למצוא בחור  , היא יצאה ע"י הרבנית שלה לשידוכים.  בית של תורה המלא בשמחה

 '.  בן תורה וירא ה
 

 .הוריה שהחלו להשתולל ולעשות מהומהמהר מאד הגיעו הבשורות הללו אל אוזניהם של  
ערב אחד, תפס אותה אביה בביתה והחל לצעוק עליה: "שמעתי כי את מחפשת כעת להקים  

הוא לא ידרוך בבית שלי   –אז תדעי לך, שאם זה יקרה ,  בית עם בחור הלומד תורה כל היום
בחור נורמלי  בכל מצב, אז תרדי מהעניין ותחפשי לך , לעולם!. אין לכם כניסה לבית שלי 

 .  שלנו, העדה הבוכרית, כי לא חסר כאלו בכלל", סיים אביה בזעם נורא מהעדה
 

אך מול   ,כנגד כל הקשיים היא כבר עמדה –שירה שמעה זאת וברחה לחדרה בוכה ושבורה  
כיצד   – איום שכזה, שאם תתחתן עם בחור ישיבה בן תורה, אין לה כניסה לבית הוריה

שהרי את כל זה עושה למענו  , בכתה ופנתה לה' שירחם עליה ויעזור לה היא    ?!...תעמוד בזה
והקב"ה יושב בשמיים ורואה כל צער וסבל שיהודי עובר למענו, מאזין  .  ולעשות רצונו

 .  ושומע
 

לאחר כמה ימים, אבא של שירה לקח את הטלפון והתכוון להתקשר לאשתו שיחה שגרתית.  
של אשתו, טעה בספרה האחרונה וכתב ספרה   אלא, 'שבטעות' במקום לחייג את המספר 

בבוכרית',  'אחרת. מיד כשענה לו הקול בצד השני, הוא היה בטוח כי זו אשתו והחל לדבר 
 עקב היותם זוג יוצאי 'בוכרה'.  , כפי שנוהגים הוא ורעייתו לדבר

 
אלא שכבר אחר כמה מילים, נדהם לגלות מעבר לקו קול של אשה אחרת, שלמרבה הפלא,  

האב מיהר להתנצל, אך רגע לפני שניתק את השיחה, שאל  '. ה'בוכרית  אף היא בשפה ענתה 
השיחה  שכן אצל הבוכרים כולם מכירים אחד את השני. , בסקרנות לאיזו משפחה הגיעה

להם איתה,   התפתחה ובין היתר, סיפר האב על כך שיש לו בת חוזרת בתשובה ומאד קשה
 .  בהובפרט כעת שרוצה להתחתן עם בחור ישי
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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:

ה, אלכס בן רימה, יצחק יעקב בן יחזקאל בן אידה, רבקה בת מסעוד שי בן רחל,
יוסי בן ציפורה, יוסף בן ציפורה, עזיזה בת שוליקה, שולה בת  יפה, אילן בן מסעודה,

 עזיזה. 
 

בנימין בן סולי ז"ל, אביגיל בת מרים ז"ל, אהרון רפאל בן רבקה ז"ל,  לעילוי נשמת:
בן מורוור ז"ל,  חביב בן סולי ז"ל, בתיה בת סולי ז"ל, גבריאל בן מורוור ז"ל, מיכאל

רחמים בן מורוור ז"ל, יחזקאל בן יהודית ז"ל, דבורה בת טובה ז"ל, ישראל בן חנה  
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 
לוי בת מסעודה ז"ל, יוסף בעדאש בן נוארה ז"ל, ירושה בת רות תמרה ז"ל, ז'קלין 

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.

 

 
מיד כששמעה זאת, החלה לספר לו האשה מעבר לקו, כי אף הם משפחה מסורתית, שיש  

אשר קשה להם מאד עם הדרך שלו וכבר כמה שנים שהוא לומד  ,  להם בן שחזר בתשובה
 . צדיקהבישיבה, ואף הוא מחפש כעת שידוך עם בחורה  

 
  הציע.",  אם כך, בואי ונפגיש ביניהם, כך שלפחות נשמור על הקשר בין המשפחות מהעדה"

שירה נדהמה  . מיד בסיום השיחה, הוא קרא לבתו והודיע לה כי מחר בערב יש לה פגישה
והיתה בטוחה כי מנסה הוא להציע לה בחור שאינו בדרך התורה, אך מיד הוא הבהיר לה כי  

 . משפחה בוכרית דומה עם בן שאף הוא חוזר בתשובה ולומד בישיבה ת'הוא מצא 'בטעו
 

הלומד תורה כל  , בעל מידות -כזה בחור היא רצתה  – היא נפגשה עם הבחור ושמחה כל כך
הבחור נכנס לבית הוריה של  .  היום. לאחר כמה פגישות הודיעו להורים על רצונם להתארס

 .  אהבה רבה, עקב 'השיחה בטעות' שבוצעהשירה, לבוש בחליפה שחורה ומגבעת, והתקבל ב
 

 ם.  מתגוררים בחולון והורים לארבעה ילדי, שנים 7כיום, הם נשואים באושר כבר  
יתברך מנהל את העולם, ושולח לי את הישועה  ' ראיתי בחוש", חותמת שירה, "כיצד ה"

שיחה  שעל ידי , קא דרך מי שהתנגד בכל תוקף לכך, והוא אבא שליווהשידוך שלי, דו 
זכיתי להקים בית של  , בטעות שעשה, או במילים אחרות שיחה מדויקת שעשה בורא עולם

 !".  תורה באושר עם חתן בן תורה וילדים צדיקים, בלי התנגדות וסירוב של ההורים
 

ה' יתברך רואה את הקושי של כל יהודי ואת הניסיונות שהוא עובר על מנת לעשות את  
 .  ד כל הסיכויים, אף שכל העולם עומד כנגדורצונו, והוא זה שיושיעו כנג

 
ְבְטחּו ִבְנִדיִבים"  :(קמו,ג) אומר דוד המלך בתהילים  ֶבן ָאָדם   ,ַאל ּתִ ֵאין לוֹ ְתׁשּוָעה  ּבְ  . "ׁשֶ

ֵאין לֹו  "  ודרשו רבותינו: ֶבן ָאָדם ׁשֶ וקא שאתה  ו , ממנו תבוא הישועה, כלומר ד" ְתׁשּוָעה  –ּבְ
קא אז אם אתה  וניסיונות וקשיים וע"פ הטבע אין מזור לבעייתך, דורואה כל כך הרבה  

 !  מתגבר על הניסיונות ובוטח בה', הוא יושיע אותך באופן שלא חלמת
 
 



 

 

   
  
 

 
 

 

   דבר העורך 
ִאּתֹו ְוֹכל ֲאֶׁשר הּוא   ה'ַוַּיְרא ֲאֹדָניו ִּכי ": )ג ,לט( פרשהכתוב ב

 .  "ַמְצִליַח ְּבָידוֹ ה' ֹעֶׂשה  
 . שם שמים שגור בפיו -" ִאּתוֹ  ה'ִּכי  "וברש"י: 

להקדים לם, אם נרגיל את עצמנו תפילה היא ברומו של עו
לבצע פעולה הרת חליט החלטה חשובה, תפילה בבואנו לה

ו וכיוצא באלו. דברים הפוגשים "ל, לקבל טיפול רפואי חגור
כי כל דבר אך לא הכול יודעים  כל אחד ואחד במהלך חייו.
ב"ה אל לנו להימנע מלבקש מהק וקטן וגדול תלוי בתפילה, 

 נו.את עזרתו מקודש, אף על הפרטים הקטנים ביותר בחיי
 כפי שמובאהצדיק,  יסוד חשוב זה היה נר לרגליו של יוסף

א ָהָיה   "?ִּכי ה' ִאּתוֹ "ה הּוא ּומַ : )תנחומא ח'(מדרש ב ֶאָּלא ֶׁש
ְׁשמֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָזז ִמִּפיו. ָהָיה ִנְכָנס ְלַׁשְּמׁשֹו, ְוהּוא  
ָהָיה ְמַלֵחׁש ְואֹוֵמר: ִרּבֹון ָהעֹוָלם, ַאָּתה הּוא ִּבְטחֹוִני, ַאָּתה 

ים ְּבֵעיֶני ּוְבֵעיֵני ָכל רֹוִני, ְּתֵנִני ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחמִ הּוא ַּפטְ 
 רֹוַאי ּוְבֵעיֵני פֹוִטיַפר ֲאדֹוִני.  

ּופֹוִטיַפר אֹוֵמר לֹו: ָמה ַאָּתה ְמַלֵחׁש, ֶׁשָּמא ְּכָׁשִפים ַאָּתה עֹוֶׂשה  
א, ֶאָּלא    . ן ְּבֵעיֶני חֵ ֲאִני ִמְתַּפֵּלל ֶׁשֶאְמָצא  ִלי. ְוהּוא ְמִׁשיבֹו, 

  ) השגחה פרטית כג ',שומר אמונים'( זצ"ל רבי אהרן ראטהוביאר 
על  ' ולהודות לה 'כי זו היתה עבודת יוסף הצדיק לבקש מה"

היה שם שמים נפסק מפיו לעולם, ולכן  כך שלא, כל דבר
ששם  , כי מי'ללמד אותנו דרכי ה ...בידו מצליח'היה ה

וגדול  כל דבר קטן על לל שמים שגור בפיו תמיד, להתפ
דו את מצליח בי ב"ה על כל דבר ודבר, אז הק 'ולהודות לה

   ".כל אשר הוא עושה
 )68 'ג עמ"ח 'מכתב מאליהו'( זצ"ל רבי אליהו אליעזר דסלרואמר 

כי מכאן נוכל ללמוד על  ל, "בשם רבו הסבא מקעלם זצ
מעלתה של התפילה, שהלא כל מהות האדם נקראת על שם 

 . ושא בפיוהתפילה שהוא נ
  ' אדם'  המילה  את  המרכיבות  האותיותמש  :נפלא  רמז  יש  הזלו

   '.אדם מתפלל'  - עולות המילים ) ם"מת "לדף "לא=(במילואה 
אם מהותו של האדם היא תפילתו, הרי שהדבר מחייב  
אותנו עד מאוד, לדעת כי על כל דבר קטן וגדול עלינו  

מן  יסייע בידינו להוציאו ב"ה שהק  קוותלשאת תפילה ול
 ח אל הפועל. הכו

יותר ממעשים טובים שאין לך   להיתפאמר ר' אלעזר גדולה 
א ל ן כ-יפ-לע-ףגדול במעשים טובים יותר ממשה רבינו א

 .)ברכות לב:( להיתפנענה אלא ב
ככל שיפנים האדם בהכרתו כי מצד כוחו ושכלו אין הוא  

אך ורק בריבונו של עולם, כך  יםושכל חייו תלוי  זכאי לכלום
דברים הנראים קטנים, משום   אף על ב"הבקש מהקל יתרגל

  .שאין דבר בעולם שיכול להתנהל בלא סייעתא דשמיא
מספרים: הצדיק רבי זושא מאניפולי זצ"ל היה   חסידים

לך בדרך. תקפו הרעב. עמד והתפלל. נחשו נא מה  מה
כך היתה תפילתו: "ריבונו של עולם, זושא מודה לך  ?...אמר

 והוא מבקש גם אוכל"..., על התיאבון שנתת לו
 לא שהוא  אדם רואה אםש )שם(  וממשיכה הגמרא ואומרת

א''ר חמא בר' חנינא אם ראה  :יחזור ויתפלל נענה בתפילתו
קוה אל ה' " :שנאמראדם שהתפלל ולא נענה יחזור ויתפלל 

 .)יד, תהילים כז( "  חזק ויאמץ לבך וקוה אל ה'
  דה מונחת על ח אפילו חרב: ".)ברכות י(ל "חזועוד אמרו 

, דהיינו ישא  "םצווארו של אדם אל יתייאש מן הרחמי
 .אם כלו כל הקיציםגם  להיפת

 
 
 
 
 

   

   דבר העורךהמשך  
שירגיל האדם את עצמו   :')אות א 'שער האותיות(' ה " השל כתב ו

, וכך  ' "בעזרת ה"ו ",' אם ירצה ה"לומר לפני כל מעשה: 
:  )כא ,משלי יט( ובזכה להצלחה, והרמז לכך הוא מן הכתי
  " ִהיא"  - "ָתקּום ִהיאה' ַרּבֹות ַמֲחָׁשבֹות ְּבֶלב ִאיׁש ַוֲעַצת "

 . 'הרצה  ים  אראשי תיבות:  
זמן  ב. את חנוכה גוגנח (אור ליום שני)יום ראשון בלילה 

לאחר צאת הכוכבים) יורדת שחצי שעה בקת נרות (הדל
ריאת העולם הקב"ה גנז  בהגנוז שבאור  - הארה מהשמים

  .ומתגלה בנרות החנוכה  ואצדיקים לעתיד לבותו לא
חנוכה הוא זמן של הודאה לקב"ה על הנסים ועל הנפלאות 

 .בכל רגע ורגע -ועד היום   אזמאיתנו  שעושה
ם חמיו מלכנו חוס ורחם עלינו קבל בראבינ ונסיים בתפילה

 את תפילתנו, ויהי רצון שתתקבל תפילתנו ברצון. 
 

 
 

   

 ארץ כנען. -מגורי אביו  ישיבת יעקב אבינו בארץ . א
  כתונת פסים.  ממנו ומקבל תורה, מלמדו לאביו, אהוב  יוסף . ב 
 אחיו.  אחוות  לבקש  הליכתו  ,בו  חיואֶ  קנאת  יוסף,  חלומות . ג
 יוסף, צערו של יעקב אבינו.  ת יוסף לבור, מכירתהשלכ . ד
 . )לח( יהודה ותמר, הולדת פרץ וזרח שהמע . ה 
 . )לט(פוטיפר, ועומד בנסיון   עבד בביתנהיה  צריםמב יוסף . ו 
 בית הסוהר. שר  בעיני חן ומוצא הסוהר, לבית מושלך יוסף . ז 
יוסף פותר את חלומות שר המשקים ושר האופים,  . ח

ם נתלה, ושר המשקים שר האופי -ודבריו מתקיימים 
 יוסף.  םעטיב יהלרתו ושוכח חוזר למׂש

 

 
 

שואל רבי חיים מוולוז'ין, מדוע משבחים את ראובן שקרא 
שכידוע יש בו נחשים   רותו אל הבור", בו"השליכו א

ם את יהודה שהציע "לכו ועקרבים, ולעומת זאת מגני
פחות רה מסוכן הרבה , שלכאוונמכרנו לישמעאלים"

מהשלכה לבור מלא בנחשים ועקרבים? ומפרש רבי חיים  
מוולוז'ין, שמכך אפשר ללמוד, שעדיף לחיות בתוך בור 

ובימנו (עקרבים בארץ ישראל, אפילו אם יש בו נחשים ו 
, )ועוד ,"םהחברתיי"אמצעי התקשורת  ,כלכליים ,קשיים ביטחוניים

 ...ץ לארץמלהיות עבד בבית אדונים בחו
 

 

 

  חתימה בדמות ספינה
יתה ספינה עם דגל. מרן הרב חיד"א ה החתימה של סבו של

   ...?מדוע בחר בסמל לא שגרתי זה
בספר "שם הגדולים" מסופר, כי סבו של החיד"א ברח 

עת הגירוש, ושטו הוא ובני לוויתו באניה, עד מספרד ב
השאירו את כל  שהגיעו למקום ששמו קפוטקיא. הם

באה רוח סערה, ינה, ויצאו ליבשה, ומיד יהם בספחפצ
הספינה, אך היתה להם נפשם לשלל. כדי לזכור את וטבעה 

 .עשה חתימתו בדמות ספינה ,שניצלו  -הנס הזה 

 בס"ד

 פ "שת י"ח  כסלו                    זצ"ל הרה"ג יעקב אדלשטייןהעלון מוקדש לע"נ                 'ישנה   445עלון מס' 

ב  ׁשֶ  'ב וםערך בינש 558 שיעורנעסוק בתוכן  בעלון ַוּיֵ
 ,19:00, בשעה 2ר קוצה ובברחרמת השרון ב

  הגאון מו"ר של מיסודו ",יקצורו נה"ברי במדרשת
 .זצ"ל אדלשטיין  יעקב רבי



 

 

 נאמנים פצעי אוהב -  
י ע"ה היתה מנויה  "ל: אמזצ נסקיגלי עקבסיפר הדרשן רבי י

" בפולניה, העיתון גמא מרחקים עד על עיתון "אגודת ישראל
שהגיע לביתנו בעיירה בשעות אחר הצהרים, והיה מוקד  

 ...ות בסביבת מגורינו כפי שתשמעומשיכה לנשים רב
חרוט בזכרוני מימי ילדותי פרט מעניין שהתרחש סביב 

גם  ודעתי.נחקק בת העיתון. הייתי ילד קטן אך המעשה 
 מדפי עיתון שאבד זכרונו אפשר ללמוד לקח...

באזורינו התגוררו נשים שלא ידעו לקרוא בשפת המדינה 
הכתובה. הן ידעו לקרוא לשון הקודש ולדבר פולנית, אבל 
לקרוא פולנית לא ידעו. וכיון שהן, כמו כולם היו רעבים 
ת לחדשות מהעולם, הרי שבכל ערב אותן נשים היו מפנו

 מן ונכנסות לביתנו לשעה קלה.  קצת ז לעצמן
את להן את החדשות מהעיתון, וכך היה  אמי ע"ה הייתה קור

 הדבר זמן רב.
ערב אחד אחת השכנות אישה מבוגרת הקדימה לבוא. היא  
נכנסה לבית בשעה שאמא עדיין הייתה עסוקה בקילוף 
תפוחי אדמה במטבח. כאשר ראתה את העיתון כבר מונח 

והסתכלה על כתבה בעמוד אותו  הגביהה  בפתח הבית
חדשה... [הטיטניק המפורסמת] הראשון בנושא בניית אניה 

לפתע נזעקה הישישה בקול גדול. האישה שלא ידעה לקרוא 
רצה פנימה כשהעיתון בידיה וצעקה: "דבורקי! (לאמי קראו 
דבורה) מה קורה לך, ספינה טובעת בים ואת עומדת 

 "?!ומקלפת תפוחי אדמה
רה לקראתה, יצאה עלה בעיתון, מיהלא על שעדיןא אמ

, נטלה את העיתון והביטה בו. מיד מהמטבח עם הסינר
הבחינה בטעות של הישישה הזועקת. כיון שלא ידעה  
לקרוא, היא אחזה את העיתון הפוך, וראתה את הספינה  
הפוכה... אמא סנטה בה בידידות: "מה איתך? כך קוראים 

את לא יודעת לאחוז  וניה! בונים אעיתון?! הלא כתוב כאן ש
 ת פאר חדשה".יניעיתון. תביני, באנגליה בנו או

בפרשתנו אנו קוראים על יעקב אבינו שביקש לאחר כל 
ולבן לשבת קצת בשלווה עם ילדיו   ֵעָׂשוהתלאות עם 

וצאצאיו, אך תכף ומיד מספרת לנו התורה על מכירת יוסף 
דו את ד שהורילמצרים והקרע הגדול שנעשה בין האחים ע

 יהודה מגדולתו. חולפות להם שנים רבות שבהם מתגלגלים
האחים למצרים ואז מתברר שכל מכירת יוסף הייתה  
להחיות את יעקב ובניו ביחד עם כל העולם בשנות הרעב 

 הגדול שהיה. 
דברים רבים עוברים על האדם בימי חיותו טובים יותר 

  חץ וצרה ופחות, ופעמים רבות כאשר האדם נמצא בשעת ל
בעיניו כי לחושך אין סוף, אך אדם המאמין שהכל נראה 
ו שבשמים הרוצה אך ורק בטובתנו מאמץ לעצמו את מאבינ

ִׁשְבְט ּוִמְׁשַעְנֶּת ֵהָּמה " : )תהלים כג, ד( דברי דוד המלך ע"ה
", שגם בשעה שה' מכה אותנו במקלו, כיון שאנו ְיַנֲחֻמִני

נו, כה אותא זה שמיודעים שהקב"ה שאוהב אותנו הו
 בטוחים אנו שזה לטובתנו.

צריכים אנו להיזכר בפרשתנו  ,של לחץ וייאוש  וברגעים אל
הסתיימו  , יך דברים קשים שעברו על אבותינוולראות א

 והפכו לטובים ומועילים בעבורם ואפילו בעבורנו.  
שהקב"ה מארגן את עולמנו לטובתנו וגם   ,וכן לזכור תמיד

להביט השמימה ולומר ם אנו צריכי ,אם נראה שקשה ומעיק
נגלה  םא, דברל , מפני שבסופו ש""תודה רבה על הכל -

בכדי אירע,  זאתהרי כל , )לאפלה ,לבור(לתחתית  שהגענו

לנו משהו טוב  מתיןולהאיר לעולם. ופעמים שמ נוהתעלותל
מעבר לפינה, אך בכדי להכין את הכלי שיקבל את הטוב,  

ולזה   - מים אינה קלהימת שפעצריכים אנו לעבור דרך מסו
התגברות  . וכן יש לדעת שצריכים אנוקוראים נסיונות

בתוכנו קיימת תכונה  משום ש ,אלועצומה על תחושות 
ולטוב להראות  ,ראות ארוך וקשהימוזרה הגורמת לרע לה

קצר ומובן מאליו. למרות שבפועל, הטוב נמשך זמן יותר 
ולשמח  ד לשמוח מהרע. אנו מוכרחים להיות מודעים וללמו

את עצמנו בטוב הקיים בנו ואם לא בנו אז במשפחתנו ואם 
 אז בעולמנו. ,לחברנוא לואם  .א במשפחתנו אז בחברנול
כך אנו צריכים לפעול: לקצר במחשבתנו את התקופה  ו

הרעה וליהנות להודות ולשמוח בתקופה הטובה. איך עושים 
נעשה   ע"י התובנה שכל מה שנעשה לנו  ,את זה? פשוט וקל

כפי שכבר  ,יותר מכל - "י הקב"ה, שהוא אוהב ודואג לנוע
כור, שגם . ולזמנא לטב עביד'עקיבא 'כל דעביד רחאמר רבי 

מבירא עמיקתא כמזלו של יוסף הצדיק, ניתן להגיע ב"ה 
 ולמשול על מצרים כולה... ארמלאגרא 

     

 
  

 המשא ומתן בעולם הבא
מפני מה   - רשע אומרים לו" :יומא לה:) תמסכ( אומרת הגמרא

הייתי וטרוד ביצרי,  ) יפה( לא עסקת בתורה? אם אמר נאה
ף ם נאה היית מיוסף, אמרו עליו על יוסאומרים לו: כלו

הצדיק, בכל יום ויום היתה אשת פוטיפר משדלתו בדברים... 
  .את הרשעים" יוסף מחייב ...וע אליה, נמצארצה לשמולא 

שואל רבי איצל'ה בלזר, תשובת הרשע אינה מובנת כלל. 
שואלים אותו מדוע לא עסק בתורה, ומה הוא עונה? איך 

הייתי עסוק   -רוד הייתי ביצרי" אלמד תורה, הלא "ט
 בשטויות... 

נתאר לעצמנו שמשגיח ניגש לבחור בישיבה ושואל אותו:  
והוא יענה:   ?"ת ללמודאתמול, מדוע לא בא כן היית"הי

 "כבוד הרב, כ"כ רציתי ללמוד, אבל הייתי עסוק".  
הברזלים  על פרחחים חבורת עם "ישבתי ?"עסוק היית "במה
רץ הגיוני הוא זה? הלא צע"... וכי תילתי לעזוב באמוולא יכ

 יותר מעצם הטענה! ועה  ר גההתנשאות שבדבריו כבר 
דוע לא עסק זה שעל התביעה מ ה, כיצד שואל רבי איצל'

עברתי עבירות  -בתורה, אומר הרשע: "טרוד הייתי ביצרי" 
ולא היה לי זמן ללמוד גמרא. איזה מן תרוץ הוא זה?  

מה שמעשי העבירות  התשובה היא, שאכן כך הוא: עד כ
 גרועים הם, עוון ביטול תורה עולה עליהם בחומרתו!

תורה. לכן, אדם מביטול "טרוד הייתי ביצרי" פחות חמור 
עדיף שיענישוהו על העבירות שעבר מחמת יצרו, רק שלא מ

 יענישוהו של עוון ביטול תורה שהוא החמור מכל!
 מנהג האשכנזים שבכל עניין שיש צורך להזכיר שמו של 

ודי  אדם, מזכירים אותו עם שם אביו, כגון כשקוראים יה 
הקבר לתורה אומרים: "יעמוד יוסף בן יעקב" וכן על 

ובן בן יעקב" וכו'. המקום היחיד תבים: פה נטמן ראכו
שמזכירים את שם האמא הוא בתפילה על החולה. מדוע? 
באר ה'בן איש חי': משום שלאביו יש גם עוון ביטול תורה, 

ים שאינן חייבות בלימוד תורה ואין להן עוון  משא"כ הנש
זה. לכן כשבאים להתפלל על חולה, מזכירים את שם אימו,  

פעמים אף להזיק יותר כי יש  ת שם האב עלולה לכי הזכר
 ]ומתוק האור[                                              . בידו ביטול תורה



 

 

ותר עבור לית ביהיתה גור )השנ 240-לפני כ( שנת ה'תקל"ז
ארצות הברית של אמריקה, מלחמה קשה התחוללה על 

ו  התיישבאלו ש -עצמאותה של ארה"ב. המהגרים הקדומים 
בחבלי ארץ שונים לאחר שהגיעה אליהם שמועת קולומבוס 

היו ברובם בריטים שהיגרו לחופי   -כש"גילה את אמריקה" 
אמריקה מסיבות שונות, ולאחר שנים שהיו נתונים תחת 

מלכת אנגליה של האימפריה הבריטית, החליטו חסות מ
 להילחם על עצמאותם ביבשת הענק החדשה.    

של ארה"ב, אוסף 'ראשיתה מצער'  פה היתה אותה תקו
העמים השונים שהיו פזורים בארצות שונות ביבשת 

שלבסוף הוקמו כמדינות שונות המרכיבות את  ( אמריקה הרחבה
המקומיים בעוני קשה  אנים אינדיחיו לצד ה ) 'ארצות הברית'

 ובמחסור, בהעדר כלכלה מסודרת ויציבה.  
ינגטון, היה  רג' וושנשיאה הראשון של ארצות הברית, ג'ו

להתחיל כמעט מאפס,  צריך בראשית הקמתה של אמריקה
  ו הוא הקים 'צבא' קטן חלש ועני, ומאוד לא מגובש, בהיות

עיר  בא ז מורכב מכל מיני גולים שהגיעו מארצות שונות. צ
זה נדרש לקום ולהילחם כנגד אנגליה הגדולה,  לשונח

ו  שהיתה ממלכה איתנה וחזקה. בתחילת המלחמה הי
מנצחים בקלות בכל החזיתות, בהיותם צבא חזק   םאנגליה

המסודרת  האנגלי תכיאות לממלכ ,ומגובש עם נשק רב
והתקיפה. הם היו מדכאים ביד קשה את צבאו של וושינגטון  

 ומוחץ!     ברור  היה  האמריקאים  של  שלונםיכ  הוקם,  תהע  שזה
עיקר הקושי מצד צבא ארה"ב היה הכסף... באותם זמנים 

כאמריקה של היום, היה עוני שולט בעוז בכל מקום  שלא 
מו לצידו של וושינגטון  ה"ב. החיילים שלחברחבי אר

בקרבות הקשות בוולי פורג', לבשו בגדים בלויים וקרועים, 
רות מימון היה חסר להם  ובהעדר מקוהמדים...  אלה היו אז
 ון ותחמושת, שבלעדיהם לא יתכן לנהל מלחמה!    מאוד מז

הכבידה שגבתה קרבנות רבים, היה  בעיצומה של המלחמה 
ג'ורג' וושינגטון מתהלך ברחובותיה של וולי פורג' שבור 
עצוב ומדוכדך, בראותו את המצב לאשורו הגיע כמעט 

, שכן לא יתכן התבשל בלבויגה החלה ללייאוש. החלטת הנס
ף חיילים בלתי מנוסים, להילחם כנגד לצבא עני של אוס

 ה כאנגליה!   מעצמה אדיר
לפתע צדו עיניו בקצה הרחובות המיושנים, איש יהודי  
היוצא עם משפחתו אל פתח ביתו בשמחה ובחגיגיות, בידו  

' זעירה שעל קניה סדורים צלוחיות השמן עם חנוכיהה'
, והנה נוטל הוא נר יתו מבחוץה על פתח בלות, ומניחהפתי

בני  לוק בידו, מברך את ברכות המצוה בהתלהבות, כשכלד
המשפחה עונים אחריו 'אמן' בדחילו ורחימו, ולאחר הדלקת  

 והוא ומשפחת הנרות ואמירת 'הנרות הללו' וכו', יוצא
מראה זה   "...זמר "מעוז צור ישועתיכשהוא מבריקוד של 

של הנשיא וושינגטון, מתחילתו ועד  שנגלה עתה לעיניו
ני פליא אותו עד מאוד. 'גם איש זה גר באמריקה כמוסופו, ה

בדיוק'. הרהר ג'ורג' בלבו, והנה הוא ומשפחתו שמחים 
 וחוגגים, מדליקים נרות ורוקדים, נראה שטוב להם כאן...    

הוא התקרב יותר אל הבית, וביקש לשבת קימעא עם 
בה מעט חיזוק ותקווה לליבו   ב משפחה מיוחדת זו, לשאו

 ש.  העצוב והמיוא
פות, הכניסו  היהודי בעל הבית קיבלו בשמחה ובסבר פנים י

בכבוד הראוי לסלון ביתו הקטן, הגיש לפניו 'כוס תה' חם, 
, והתנצל על כך שאין לו את האפשרות לכבדו יותר וסופגניה

רק   וושינגטון,  אמר !"כפי מעלתו. "אין צורך בהתנצלויות
קת שם בבקשה מה טיבם של אותם נרות שהדל ר נא ליהסב

  בפתח ביתך?

את את נרותיך החוצה אל מה פשר מנהג זה? מדוע הוצ
 הרחוב, ולא בתוך הבית?

היהודי היקר התיישב בנינוחות, והחל לספר ולהסביר את 
סיפור החנוכה, והניסים הגדולים שעשה השם יתברך עם 

יוחנן כהן גדול ו בן מתתיההמכבים הצדיקים, כאשר יצאו 
בחירוף נפש, עד שעמד להם השי"ת  עם חמשת בניו ונלחמו

בעת צרתם, ונמסרו "גיבורים ביד חלשים, ברחמיו הרבים 
  "...ורבים ביד מעטים

לפיכך לזכר כל אותם הניסים והנפלאות מדליקים אנו 
הנרות בפתחי הבתים כדי לפרסם הנס, ולהודיע שיש בורא 

בעל היכולת ובעל הכוחות כולם. לבדו  , שהואעולםומנהיג ל
  ונו בלבד תלויה כל הצלחת המלחמה, בהיותו בעצמו וברצ

ולפי רצונו ומאמרו באה תשועת המלחמה  !""בעל מלחמות
 הגדולה, וגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום!    

כששמע הנשיא את כל השתלשלות הענין, ובהביטו באור 
ם שנה, ה כאלפייבעולם ז נרות המנורה שמאירים ישראל
ש ממקומו, והכריז בקול גדול:  דור אחר דור, קם בסערת נפ

של נביאים! אין לי שום ספק ששליח "אתם היהודים עם 
מן השמים! לא במקרה נפגשתי ברחוב עם מצוה   יאתה אלי

ל העליון בורא העולם -אגדולה שכזו, אתה שלוחו של ה
  ממבוכת הייאוש  לחזקני ולעודדני בשעתי הקשה, ולהוציאני
, ועם הנרות הללו שתפסה בי! הנני יוצא מכאן עם אור

סדר בעלות המלחמות הלימוד הגדול שהם מלמדים על 
שבעולם! איני חושש יותר מכלום! גם לא מכך שאנו 
נלחמים חלשים כנגד גיבורים... מעטים כנגד רבים... ועניים  

 רד מןהוא סיים את דבריו הנרגשים, נפ !"כנגד עשירים
נסך בו,  היהודי לשלום, והודה לו מאוד על החיזוק העצום ש
פשו עוז  ובצאתו התהפכה רוחו בקרבו, הוא חגר בנ

ותעצומות, והחליט להלחם בחירוף נפש! באותה רוח קרב 
מסרו את שהדליק בו היהודי מרוחם של המכבים הקדושים 

במלחמת קודשם. וכך בעקשנות עצומה, בעקביות   נפשם
ר בעזר ממעל, החל הגלגל להסתובב למזלו  בורה, ובעיקובג

מהרה נחל ניצחונות בכל הקרבות הקשים, ואף הטוב, עד 
 לה של ארצות הברית החלה להתרומם.   הכלכ

לאחר ניצחונם של האמריקאים התמנה 'וושינגטון' כנשיאה  
'ארצות הברית' הגדולה, על שמו קראו את עיר  הראשון של 

טו על שטרות הדולר "ב, ואת תמונתו חרהבירה של ארה
עליהם את ההכרזה   האמריקאי, בלי שיוותרו להטביע

. גם )IN GOD WE TRUST( !"המפורסמת: "בה' אנו בוטחים
לאחר היותו נשיאה הגדול של ארה"ב לא שכח ג'ורג' 
וושינגטון את יסודה ותחילתה של מהפכת אמריקה,  

ות החנוכה ופרסום  שעיקרה בביתו של אותו יהודי, על יד נר
 הנס הזורח מהם!    

לאחר מכן בחג החנוכה  ה שנלאותו היהודי, ב וכהכרת הטו
שגרו אז ברחוב  ,לביקור בביתו שנת ה'תקל"ח הגיע בעצמו 

'ברום' שבעיר ניו יורק. לאות הערכה על העוז והבטחון 
ששאב בביתו העניק לו 'מדליה של זהב' שמצידה אחד 

גום בתר(צידה השני חרוט תבליט מנורת החנוכה, ומ
   !" ' וושינגטוןג'ורג -: "לאות תודה על אור נרך... )מאנגלית

קיבל חיזוק שכזה  גוי  ועתה, הלא דברים קל וחומר! אם
ארצות הברית הגדולה התפתחה שמנרות החנוכה, עד 

כמה חיזוק נורא ועצום צריך   ...בעקבות אותם נרות קודש
י דננות בנרות תוך כעצם ההתבו  ,לוהל  הנרותמלשאוב  יהודי

תנו אי שה ושה וע מחשבה על הנסים והנפלאות שהקב"ה ע 
   .רםעצומה השופעת באואמונה ל מביאה את המתבונן

 בבורא העולםבביטחון  ני ביתנוו ובינעצמאת לחזק עלינו 
ברוך הוא, שגם אם כלו כל הקיצין ואין עוד שום מוצא, 
תפקידך לעשות את מה שאתה כן מסוגל לעשות ואת השאר 

  הטבע! גדר לך מעלהקב"ה יעשה 

  סיפור -.. פנה.המאת חנוכה שחוללו נרות 



 

 

 ה שקטה אך נעימה,צלילי התזמורת מתנגנים בנעימ
 טוב.  ם כלמשתלבים בשולחנות הערוכי 

 המחותנים מסתובבים נרגשים בין האורחים הרבים
ומחליפים לחיצות ידיים חמות. יושב לו ראובן באחד 

ים באולם השמחות. הערב נחגגת חתונתו השולחנות הצדדי
לעת עתה  . שממול של בנו הבכור של השכן בבניין

ציים, ודאי יתמלאו הם בזמן השולחנות עדיין ריקים בח
מכיר איש מבין הסועדים, ואשר על כן  נו הקרוב. ראובן אי

בשולחן, וזאת בתקווה שבדקות   בוחר הוא לשבת לבדו
ו לשבת עימו. מביט הבאות ייכנסו שכניו ומכריו ויבוא

ראובן ימין ושמאל ומבטו נודד לכניסה לאולם בתקווה  
עוברים רגעים . מי שיארח לו לחברהאולי יזהה  , ובצפיה

לעבר הכניסה, הוא   ט חטוףמספר וכשהוא שולח שוב מב
מבחין בדמות אצילית אפופת הוד נכנסת לאולם. ראובן  

מטעות   האמנם? היתכן? היתכן שאין עיניו. מאמץ את עיניו
אותו, וברגע זה ממש נכנס לאולם אחד מצדיקי הדור? הרי  

"הסנדלר".  כל "ל, המכונה בפי משה יעקב רביקוב זצ בי זהו ר
צדיק עצום שכזה   בחתונתםאיככה זכו בעלי השמחה לארח 

המפורסם בברכותיו, בגאונותו בתורה, ביראת השמים 
  המופלגת? פליאתו של ראובן הופכת לתדהמה  ובענוותנותו 

של ממש, כשהוא רואה ש"הסנדלר" מתקרב ופוסע דווקא 
ראובן קופא לרגע על מקומו, לא יודע  . לעבר שולחנו הוא

משה יעקב   בישו ומרגיש פעימות לב מואצות, כשרנפ
איך זוכה "סנדלר" מתיישב לא פחות ולא יותר דווקא לידו! ה

הוא בזכות שכזו, שגדול הדור, צדיק שכזה יושב לידו?  
שת מיד ומחליט על אתר שהזדמנות פז שכזו  ראובן מתע

לנצל רגעים מרוממים אלו  אסור להחמיץ. הוא מוכרח
בבקשה כבוד הרב", פונה  . "הצדיק ולשמוע דבר מה מפי

משה יעקב. "אני רוצה לנצל  ביעד לרראובן בקול רו
הזדמנות זו, שבה אני יושב ליד כבוד הרב. אנא, בבקשה,  

ה דבר תורה, חיזוק שאוכל וורט" קצר, איז"  יגיד לי הרב
ת עתה בביתי, לקחת עימי לחיים. תקופה לא קלה ל"ע שורר

".  נפשיאת ישיבו ש, זוק מהרבזקוק אני עד למאוד לדברי חי
ומבט חודר לו, עמוק. שותק לרגעים  בבן שיחו הרב ביטמ

ואז שואל הוא בתמיהה עצומה ובמעין תוכחה: "מה? דברי 
עיירת הולדתי היה יהודי  היודע אתה שב? חיזוק אתה מבקש

לראות אותי. ואתה, רק כדי  הון תועפותשהיה מוכן לשלם 
לחלוטין.  ן מבולבל ונסערכעת היה ראוב "?אצלך זה כלום

וותנותו המופלאה, שאין לה אח ורע, והרי ידוע הסנדלר בענ
פשטותו היתה לשם דבר ומידותיו הנאצלות היו מושא 

ראובן לשאול דבר  אך בטרם היה סיפק בידו של. להערצה
"השומע אתה? בעיירת  והפעם בקול רם יותר: הרבמה, חזר 

רק כדי  הון תועפותלשלם  הולדתי היה יהודי, שהיה מוכן
ואז, מניח "? הדבר בעיניך לראות אותי ואתה לכלום נחשב

יד רכה על כתפו של ראובן, מביט בו בעיניו הטובות,  הרב
ן בעיר הולדתי היה  המלאות ים של טוהר וזכות ומסביר: "כ

זה היה מוכן לשלם אלפי רובלים רק כדי יהודי ... יהודי עיוור
היה מוכן להזיל הון מכספו  לראות אותי, או כל אדם אחר.

ואתה ידידי, מתנת הראייה  . לעיניוכדי להשיב את האור 
שהעניק לך הבורא, לכלום היא בעיניך? האם היום כבר 

שראייה שמה? כבר  הודית לבוראך על מצלמה מופלאה זו 
מיים ויצאת בריקוד על האוצר שיר תודה לאביך שבש שרת

יק סוד, "אם דע לך", מנמיך את קולו כממת? שברשותך
ה, זכור תמיד להודות  ברצונך לחיות חיים מלאי אושר ושמח

מעניק לך. על   לה' על המתנות הפשוטות, לכאורה, שהוא 
. לאחר החיים, על הבריאות ועל אינספור טובות וחסדים

ח ומאושר ותוכל הודיה שכזו תחוש נינוח, רגוע, שמ
דו  את י הרבחץ למצוקות העיתים".  להתמודד טוב יותר עם 

ם על בן  של ראובן בחמימות, מקווה שדבריו הותירו רוש
מותיר אחריו  ,שיחו ובענוותנותו האופיינית יוצא מן האולם

 ".  את ראובן מחויך, נושא עיניו לשמיים ולוחש: "תודה
שאמר והיה העולם על כל  לו נשכיל ונבין זאת, ונודה למי

הטובה, שמרעיף עלינו בכל צעד ושעל, עד כמה בורא 

מובנים מאליהם   ולם מרבה בטובתנו. עד כמה לאהע
ריאות, הפרנסה, המשפחה וכל מה שעוטף אותנו. על הב

הצורך האמיתי להתבונן בכל הטוב שגמל וגומל עימנו 
   .ושעל  הקב"ה בכל צעד
של ימי חנוכה על הנסים ועל  ו בימים אלעלינו להודות 

 ל ! הרי ברור לכזהובמיוחד בזמן ה  בימים ההםהנפלאות 
בכל  עלינועיף דעת שאנו חיים בניסי נסים שהקב"ה מר-בר

אך יחד עם  !"כי לא יטוש ה' את עמו"על בניו  -רגע ורגע 
, "תודה אבא דה לו על כל דבר "קטן" או גדולזאת נקום ונו

 על הבית על הילדים על האשה, תודה על הכל"! החיים,על 
 

 

  שמות ספרים כדי לזכור את הנס
יאדו בעל ה"כלים" זצ"ל היה ממגורשי ספרד, רבי שמואל לנ

ם, ורב החובל נסע באניה מת דייג אחד גוי מהנוסעי כאשר
נותרו פחים של דגים ואף אחד לא  מכר כל רכושו, לבסוף

רצה לקנותם, הרב שמואל לניאדו זצ"ל מדקדק במצוות,  
 היה רגיל לאכול דגים לכבוד שבת, הוא קנאם בכמה 

א בשורה העליונה דגים, והשאר וכשפתח אותם מצפרוטות, 
  נעשה עשיר גדול, ומן השמים עמדו לו  מטבעות זהב, ובזה
 . בשעת דחקו וגלותו

כשרצו בני ארם צובא להכתיר עליהם רב ראשי, פנו אל מרן 
רבי יוסף קארו בעל ה"שולחן ערוך" זצ"ל, הוא שלח להם  

אשר הרב הזה הוא איש ": את רבי שמואל לניאדו ואמר
שי ארם צובא הכתירוהו לרב עליהם, והוא תיקן  אנ". כמוני
ל כך, הוא העמיד ם תקנות גדולות, ופיזר ממונו הנ"ל עלה

את הנס אודות  כדי להנציחו את הדת והדין על תילם.
הכלים, כינה רבי שמואל לניאדו רבה של חאלב את ספריו  

", רמז לכלים שהכילו את האוצרות היקרים: כליםםבשם "
 ".". נפטר בשנת ה'שס"הכלי חמדה" ו"זפ   כלי ", "יקר   כלי "

           

 

 ברינה                רון     
 א]   ז,משלי ט[   " ֲעֵנה ָלׁשֹון מַ '  מה ֵכי ֵלב ּו ָדם ַמַעְר ְלָא"

 

 צדוקחל ור מו"ר אבי : יעקב בן נשמת ילולעי                      
   חה ויוסף  ת שמב רחס-רהשאימי: מרת                         

 דינה בת שרהסף : יוו בקהר בןוס מרדכי מרכ                        
  חהשמבן  סמי בן שמחה : גורג'י:  זהולי בן רנפת                        
 טובה דה בן: יהולאה ן יוסף חיים ב                        

  דוד ורחלם בן יילם : חסא בן בודוד : יעקחבו  ןב ןסלמ                        
 שלמה בן זוהרהרו אברהם : חאו ןה: רחמים בוד בן זוהראשר מסע                        
 י בן חנה : סמ איבן יחר : עופ ורבקה יוןבן צ יםרפא                         

  שמחה בןיר מא :יסה נינה בת כמחחק : יר יצן מאאהרן ב משה
 הס'וליה חיה בת גריג ימה :ת נעבה יפה נדר אל :מרדכי שמות מינה ב

 בת טובה) יזדיי(בה הו: א ת חביבהון ב: כת מרים ורבינוראני בת  מרים בת עזיזה :
 מאיר בן עטרהראל : יש ף : רחל בת חנהסחיה בת יו :רח מחה בת סש

 

  ה כן מלאריה (לאון) ב :הלהצלח
 )r)esthe enbel Jimmy Shmu  תרסא בןימי שמואל : ג' וטאִ  זהבה בת - הגון  זיווג

         רחמים בן איריס הקנאל : נה בת שמחהדי: ע הרחלי בת זהב                  
        

   
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

3828752-050 -לרי בסלו ולתרומות להקדשות  ,נות להזמ
 Ronbarina@gmail.com:או במייל
   השרון רמת 2 קוצרה' רח: כתובת

  תמיד להודות גם על המתנות הפשוטות

 יםהרב מצוה לתרום מכספי מעשר לזיכוי
 רמת השרון 2 קוצררח' ה: תובתיתן לשלוח צ'ק לכנ 

      
 קימא: ל לזרע ש  

 ריםמ חלן ר וסף בהודה יחזקאל יי
 דינהן ב: ליאור  לאה בןמה שלנפתלי 
 : שירה בת שושנה ינהמ ל בתזייר  שושנה

 ויקטוריה בת: ליאת  לולו בת טלמי
 רחל בת החה צבישמ

 רנהאו תר באוש:  תובל בן שלומיי
 הית חב ה : רחלר בת ציפוהודיה 

 כר)זן ב(לה ילד בת ןח : לבת מז יעד

 ואת: לרפ
 א  ם בן כמסאנה שליט"רב מאיר נסיה

 ישראל בן גלית   קב: יע אברהם בן חנה
 נהח וליט בתז :ה בת שרהקטוריוי: תגליטל בת אור 

  ן שלומיתביים ח איתן :זהיעלן : מנחם ב דוד בן שמחה
 ליתגר ך בת מ: ליל היהוד הבה בתז :בת דינהה ולפא
       רה  לה בת ציפוים קרן בת רבקה : איר מ

 הה תהילה בת חנר בת רבקה : ש שרה
  יבה בן חמופיבי בת חב:  ט רהם בן אנבא

 רותת ב: גלית  נוארהת ב לרח: נורית בת רחל 
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הפרשה מאוצרות

פר"ש חידה           פר"ש  חידה         
 ?תשובות) 4בפרשה זו? ( 3היכן מוזכר המספר               

הוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו ויבאו
 (לז, א)יוסף את דבתם רעה אל אביהם 

יש בפסוק זה כמה תמיהות; דבר ראשון, מה זה נוגע לכאן שיוסף
יוסף' מה הוא הביא? היה צ"ל ויבאהיה נער? דבר שני, מה זה '

ויספר יוסף? דבר שלישי, מה השינוי בפסוק אל אביהם בעוד
ביו, וכי קודם היה רק אביו ולא אביהם אושקודם כתב נשי א

שעכשיו הוא אביהם ולא אביו? כל זה שואל הגאון רבי יחיאל
).בתחילת ח"ב(מיכל רבינוביץ זצ"ל בספרו הידוע 'אפיקי ים' 

ומסביר שבא כתוב בזה להראות את גודל צדקותו של יוסף, שלא
וונתובא חלילה 'סתם להלשין', להוציא דיבה על אחיו. אלא כל כ

היתה רק לתועלת ולטובה. וכמבואר בהלכות לשון הרע שאם אחד
רואה בחבירו שעושה דבר שלא כהוגן ורוצה לגלות לאביו או לרבו
כדי שיוכיחנו, יש כמה תנאים בזה. א. שקודם יוכיח אותו בעצמו,
כי אולי תוכחתו תועיל לבד ולא יצטרך לספר. ב. שלא יגדיל את

אמת. ג. שיכוון רק לתועלת ולא להנותהעולה יותר ממה שהיא ב
מגנות חבירו. ולפי זה יובן הפסוק כמין חומר; דבר ראשון הפסוק
מדגיש שהוא נער; הוא הקטן והוא משמש את בני השפחות שהם
קוראים להם עבדים וא"כ ודאי לא ישמעו לתוכחתו. דבר שני 'ויבא

בהם שוםאת הדברים כמו שהם לאביו ולא ניפח  הביאיוסף'; יוסף 
תוספת. דבר שלישי, זה שכתוב אל אביהם ולא כתוב אביו
כמקודם, לומר לך שהוא כיון בזה רק לתועלת ולא שאביו יעריך
אותו על זה אלא כמו שהוא רק אביהם ולא אביו כלל ואין זה נוגע

 לעצמו כלל. ומכל זה לומדים חלק מצדקתו של יוסף הצדיק.
 (לז, כו) מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו

השבטים הקדושים, שבטי יה, התכנסו והחליטו שיוסף זומם
להדיחם מכנפי השכינה, ומלהמנות על עם ישראל ומייסדיו, ודינו
כדין "רודף" רוחני. נמנו וגמרו להורגו. בא יהודה ושינה את

".מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמוהחלטתם באמרו: "
ם הקדושים לא רצובמה שכנעם? הסביר החיד"א זצ"ל: האחי

שמעשיהם יוודעו לאביהם ויקפיד עליהם, והם ימיטו על עצמם
קללה ולא ברכה, חלילה. אבל כיצד יוכלו להסתיר זאת מיעקב
אבינו, הלוא ניחון ברוח הקודש? התשובה היא שהרי "אין השכינה
שורה לא מתוך עצלות ולא מתוך עצבות... אלא מתוך שמחה".

המנגן ותהי עליו יד ה'". והשבטים סמכו על לכך נאמר: "ויהי כנגן
כך שיעקב אבינו יתאבל על בנו ומתוך כך לא תשרה עליו שכינה

מה אמר להם יהודה: " לא ידע ברוח קדשו מה ארע. בעצבותו, ו
", האם בכך נסתיר אתאת דמווכיסינו  –בצע כי נהרוג את אחינו  

אשר קרה? הלוא כבר אמרו כי "גזירה על מת שישכח מן הלב",
ואבינו יתנחם, ורוח קדשו תשוב עליו, והכל יתגלה! מה נעשה,

נאמר לאבינו כי חיה רעה אכלתהו, ומתוך כך לא" ולכו ונמכרנוו"
יפסק אבלו, הואיל ולמעשה יוסף לא מת. עצבונו ימשך, וממילא

(מעיין השבוע)  תסור ממנו רוח הקודש, ומעשינו לא יוודעו לעולם!...

 (לז, כח) וימכרו את יוסף
ים (אפילו) בשלשלאות של ברזל"ראוי היה יעקב אבינו לירד למצר

(כדי לקיים גזירת גלות מצרים) אלא שזכותו גרמה לו" (שירד
בכבוד ובהזמנת פרעה). ומכירת יוסף היתה עצה ממרום. אבל

מדוע סובבה ההשגחה העליונה שאחי יוסף ימכרוהו, שאל רבינו
בידי הישמעאלים שייחטףמנחם עזריה מפאנו זצ"ל, הן אפשר היה 

ו למצרים. ותירץ, שמכירתו על ידי אחיו היתה ערובהויורידוה
לגאולת מצרים. שכן ביהודי הנמכר על ידי יהודי לגוי נאמר בתורה

 (שם)  "אחרי נמכר, גאולה תהיה לו"!

 (לח, א) ויהי בעת ההיא וירד יהודה מאת אחיו וגו'
בפרשתנו, לאחר ענין מכירת יוסף, מוצאים אנו את יהודה עוזב את
אחיו ויורד לעדולם. וכתב רש"י, שאחיו הדיחוהו מגדולתו,

ראו את אבלו של אביהם. טענו כלפיו מדועמלהיות מנהיגם, כש
הניח להם למכור את יוסף: "אילו אמרת להשיבו, היינו שומעים
לך". אלו הם האחים שביקשו להרוג את יוסף, ויהודה הוא שמנעם

מדוע לא המשיך לשכנעם, מדוע לא שיכך כליל את אבל  –מכך 
 כעסם ומנעם מן המכירה! 

אשר ראו עיניו: אדם אחד ייצר והיה החפץ חיים זצ"ל מספר את
שנתפס. רכושועד  –יי"ש במחתרת, העלים מס והתעשר מאוד 

הוחרם, ונגזר עליו מאסר ממושך. כשהוליכוהו בשלשלאות, ביקש
והתחנן לשוטרים שיניחוהו לסור אל רב העיר. ריחמו על האומלל
העומד לבלות שנים ארוכות מאחורי סורג ובריח, וחשבו שברצונו

יברכו ויתפלל עליו. הביאוהו לרב העיר, ולהפתעת כולם שהרב
החל לזעוק ולקרוא חמס: "אתה, הרב, אתה הוא האשם במצבי
ובאסוני! הלא אתה ידעת, ומדוע לא הוכחת אותי. מדוע לא גערת
בי, מדוע לא רדפת אותי. מדוע לא הזהרתני כי סוף גנב לתליה, כי

 לא ארויח מזה דבר!"...
באו בתלונה אל יהודה: נכון הדבר, שהיתה זו ממש כפי שהאחים

מדוע לאאבל  –יוזמתנו. ונכון שהתערבת, ומנעת אסון בנפש 
 עשית יותר...

והיה החפץ חיים מסיים: אין לך אב שאינו מדריך את בניו, אין לך
אמא שאינה מחנכת. והילדים שומעים, מי יותר ומי פחות. וההורים

כי לאאם  –, שיפרנו והשפענו אומרים לעצמם: עשינו את שלנו
אבל על ההורים לדעת כי שם, בעולם לגמרי, לא לחלוטין...

הם –העליון, כשהילדים יראו מה הפסידו בכך שלא שמעו לגמרי 
יבואו בטעה אל ההורים! יאמרו להם: אילו הייתם נחרצים יותר,

 )(שם  מתחנכים טוב יותר!...היינו  –נחושים יותר 
 (מ, ה) חלמו שר האופים ושר המשקים

ים לרעה? כתבמדוע פתר יוסף לשר המשקים לטובה, ולשר האופ
רבינו האביר יעקב אבוחצירא זצ"ל, שיתכן שיוסף סיפר להם את
כל המעשה באשת פוטיפר, ושזכות שלושת האבות עמדה לו
להנצל ממנה. שר המשקים האמין לדבריו, והדבר בא לביטוי

יו, רמז ליוסף ששירת לפניהםבחלומו. הוא חלם והנה גפן לפנ
והוא חף מפשע כגפן שאינה מקבלת הרכבה ממין אחר. ובגפן
שלושה שריגים, זכות שלושת האבות, והיא כפורחת, כלומר גם
בזכות עצמו יכול היה להינצל. הרי זה חלום אמיתי בטוב, ויוסף
פתרו לטובה. אבל שר האופים חשד את יוסף שעבר את העבירה,

בקדושת האבות. הוא חלם ששלושה סלים מחורריםופגם חלילה 
–. והעוף על ראשו, אלו שלושת האבות שיוסף פגם בהם וחוררם

אותם ופוגם בהם. וא"כ היה שר האופיםאוכל  –יוסף בגימטריא 
 (שם)  חושד בכשרים ולוקה בגופו, ויוסף פתר לו כמידתו...



 הישועה מוכנה מראש...                                 ללמדך         
 ַהֹּסַהר (ל"ט, כ') ִּיַּקח ֲאֹדֵני יוֵֹסף ֹאתוֹ ַוִּיְּתֵנהּו ֶאל ֵּבית ַהֹּסַהר ְמקוֹם ֲאֶׁשר ֲאִסיֵרי ַהֶּמֶל ֲאסּוִרים ַוְיִהי ָׁשם ְּבֵביתוַ ַ

לכאורה יש להבין: מדוע היה צורך להדגיש כי יוסף ניתן בבית הסוהר שבו היו אסירי המלך אסורים? האם היה ליוסף הבדל בין בית סוהר זה 
רופא פנה אל  –היה זה באחת השנים האחרונות. יהודי יקר, אשר סבל מזיהום ברגלו  את התשובה נבין על פי המעשה הבא:    למשנהו?

פנה אותו יהודי אל רופא מומחה, אשר נחרד  –המשפחה שהציע טיפול במשחות שונות, אשר לא הביאו לשיפור משמעותי במצב. בצר לו 
ניגש  –בחדר המיון, לאחר המתנה ממושכת  למראה הרגל, ומיהר להפנותו בדחיפות לחדר המיון לצורך הערכה וטיפול משמעותי יותר.

את הרגל, וקבע: יש לנתח את הרגל בדחיפות! לשם כך, החליט הרופא לאשפז את אותו יהודי, אולם בטרם הספיק רופא אל מיודענו, בדק 
נשמעה כריזה בחדר המיון, אשר הזעיקה את הצוות לטיפול במקרה חירום רפואי שהתפתח באחת  –לטפל בצדדים המעשיים של האשפוז 

במיוחד, של כוויה בדרגה גבוהה, על פני שטח גוף רחב במיוחד... הרופא המטפל  התברר, כי מדובר היה במקרה חמור ממחלקות האשפוז.
עזבו מיד את חדר המיון ומיהרו אל המחלקה המדוברת, כאשר למיודענו, ולחולים רבים נוספים, לא  –מהמיון, כמו גם חלק ניכר מהצוות 

ההמתנה, ניצלו הממתינים בכדי לפרוק את תסכולם על ראש  את זמן נותר כי אם להמתין בסבלנות לשובו של הרופא, לאחר שעה ארוכה.
רק בשל מקרה חירום שהתפתח  –הצוות שנותר במחלקה, תוך שהם טוענים כי אין זה מוצדק להניח להם להמתין במשך שעה ארוכה 

הוזעקו עוד כמה רופאים,  –הוא לא שב לבדו... התברר, כי בשל חומרת המקרה אליו הוזעק  –כאשר לבסוף שב הרופא  במחלקה אחרת...
ניצל הצוות בכדי לבקש מהם לבדוק  –בכירים יותר, חלקם כלל אינם נמנים על צוות בית החולים... את ביקורם של המומחים בבית החולים 

נמנה על  והנה, לאחר בדיקה שנערכה למיודענו על ידי רופא מומחה שאינו את מיודענו. –כמה מהחולים המאושפזים בחדר המיון, וביניהם 
צוות בית החולים, החליט הלה כי ניתן לשחרר אותו באופן מיידי אל ביתו, תוך שהוא מוסר לידו מרשם למשחה שאמורה לפתור את הבעיה 

לא זו בלבד שלא היה מביא תועלת, אלא שלהיפך: עלול  –מיסודה. יותר מכך: מתוך דברי הרופא המומחה התברר, כי ניתוח במצב הנוכחי 
בדיעבד,  לנזק חמור, ולהעמיד את חייו של מיודענו בסכנה, שכן הזיהום עלול היה להתפשט לכל הגוף ולהגיע אף למחזור הדם! היה לגרום

לא נועד למעשה אלא  –במבט לאחור, השכיל אותו יהודי לראות את חסדי ההשגחה העליונה: אותו מקרה חירום, שגרם לו לתסכול כה רב 
שיפתור את הבעיה ויציל אותו מניתוח  –ופא המומחה יגיע לבית החולים, ויציע לו את הטיפול המיטבי בכדי לגלגל את הדברים כך שהר

אמנם כל עוד היה יוסף בבית האסורים, באמת לא היתה  ומכאן תשובה לשאלתנו, על פי דרכו של הרמב"ן המבאר כך: העלול לסכן את חייו!
לם מאחר וההשגחה העליונה הועידה את ישועתו של יוסף באמצעות שר המשקים, כל משמעות לשאלה באיזה בית סוהר הוא כלוא... או

היתה חשיבות רבה לעובדה שכבר מלכתחילה הוא נאסר בבית הסוהר בו  –אשר יספר אודותיו לפרעה וימליץ עליו כפותר חלומות מומחה 
 (מתוך הספר החדש "ללמדך" לרבי מרדכי פרוינדליך זצ"ל)צפויה היתה להתגלגל ישועתו...  אסירי המלך אסורים, בית הסוהר אליו עתידים היו להשליך את שר המשקים שעל ידו

***
 רק בזכות ששמעתי בקול אמי, אני יכול לספר לכם את הסיפור

אבא ביקש מבנו יענקי שיוריד את הפח אשפה מהבית לעגלת האשפה שברחוב, לצערנו הרב התשובה שהשיב ינקי, נשמעת בהרבה בתים גם 
באותה שעה הגיע לביקור הסבא רבה שפחות הטובות ביותר, "למה דווקא אני, אני כבר הורדתי אתמול את הפח, שהיום מוישי יוריד את  הפח". במ
יענקי ומוישי, וכששמע על הויכוח מי יוריד את הפח, ביקש מכולם להתאסף, כי הוא רוצה לספר להם סיפור, שיהיה להם מורה דרך לכל החיים.  לש

פתח בדבריו, ראשית נפתח חומש בראשית, נדפדף לפשת וישב, יוסף הצדיק היה שנאוי על אחיו, והוא ידע שהם מתנכלים אליו, ומחפשים  הסבא
 דרך להענישו, ולמרות זאת כשאמר לו אביו "הלוא אחיך רעים בשכם לכה ואשלחך אליהם", היה יכול להשיב אבא אני מפחד, זה מסוכן, אבל יוסף

, שבזה כבר ת "הנני", מוכן ומזומן מיד לקיים ציווי אבי. אני לא בא כעת לפרש את כל המהלך של המחלוקת של יוסף עם אחיוהשיב מלה אח
האריכו המפרשים, וגם לא כיצד שלח יעקב את יוסף למקום סכנה, שגם בזה כבר האריכו המפרשים, רק דבר אחד, התורה מספרת לנו את מעשי 

י דרך מוסר כיצד עלינו להתנהג, ספר בראשית הוא ספר מוסר, כיצד עלינו להתנהג, דרך ארץ קדמה לתורה. אבל יש לי אבותינו קודם מתן תורה, כ
ם גם סיפור אישי: כאן הפשיל הסבא את שרוולו, ולפני הילדים ובני המשפחה התגלה חרוט על ידי הסבא מספר כחול. האם ילדים יקרים אתם יודעי

זה אות מופלא, שהבורא יתברך שמו, תכנן לי מששת ימי בראשית שבחיי אעבור את שבעת מדורי גהנום על ידי  מה זה המספר החרוט על ידי,
הנאצים ימ"ש, את כל מה שעברתי שם, אי אפשר לתאר, וגם אם ארצה לתאר לכם, לא אוכל, ולעולם לא תבינו מה עבר יהודי שהיה שם. אבל בכל 

צים ימ"ש הגיעו לעיירה  בה הייתי גר, הם מיד הורו לכל היהודים להתאסף בתחנת הרכבת, כל אחד יכול זאת ברצוני לספר לכם סיפור קצר, כשהנא
 לקחת עמו, רק כמה דברים הכרחיים ביותר, כשהגענו לרכבת, הנאצים ימ"ש הפרידו בין הגברים לבין הנשים והילדים, את קושי הפרידה אי אפשר

לים באוזני עד היום הזה. גם את משפחתנו הפרידו העמלקים, הם העלו אותי את אחי, ואת יין מצלצלתאר, את הבכיות והיללות שהיו שם, הם עד
אמי, על רכבת אחת, ואת אבי העלו על רכבת שניה. עוד קודם שהרכבת התחילה לנסוע, פתאום ראתה אמי, שהתפילין של אבי נשארו בידה, מיד 

כיצד יסתדר בלא תפילין, רוץ מהר לרכבת השניה, ותתן לאבא את הטלית ותפילין. בחוץ היה  אמרה לי, בערל, אוי, התפילין של אבא נשארו אצלי,
פחד נורא, העמלקים הסתובבו עם כלבים עזים, הם השתוללו בחמת זעם, ולמרות זאת, לא חשבתי לרגע, רצתי מיד עם הטלית והתפילין לרכבת 

בת השניה, סגרו את הדלתות, והרכבת התחילה לנסוע, כשאני בתוכה יחד עם אבי, השניה, היכן שאבי נמצא כדי להביאם לו. מיד כשעליתי לרכ
בה היתה אמי ואחי, נסעה משם ישר לתאי הגזים, והרכבת הזאת שאני  ואילו אמי ואחי, נמצאים ברכבת השניה. מה התברר לאחר מכן, שהרכבת
ניני היקרים נמצאים בעולם, זה בזכות ששמעתי  פר לכם את הסיפור, ואתםואבי היינו בתוכה, נסעה למחנות עבודה. כל מה שאני נמצא כעת כאן לס

 מיד בקול אמי, הייתי יכול לומר לה, זה מסוכן, אני מפחד, שאחי ילך, אבל אז הייתי נשאר ברכבת ההיא, ו... 
 (ווי העמודים)  אחת "הנני". תקבלו זאת כמוסר לכל ימי חייכם, כשאבא או אמא מבקשים ממכם, איזה בקשה, לא מתווכחים, אומרים מלה
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כ טוב, ואחד מראהו טוב ואינו שמן
שערך עדיף מיופי. אמנם אמר הגרמב

 חידה שבועית      

                            
בוימלמשפחת                                            

להולדת הבקופרק–משפחות ליפסקינד 

תתתתתתתת

שבועית       חידה

 מזל טוב         

מיד בקול אמי, הייתי יכול לומר
תקבלו זאת כמוסר לכל ימי חיי

נשאל                                     
זול הוא אבל יפה האם ערך כ.שנראה פה אבל הוא זול האם ערך כ.שנראה

 פינת ההלכה       



 
 

 
  

 

ִליכּו ֹאתֹו ֶאל ַהּבֹור ַהּזֶה: ותמוה: הרי  ַויֹּאֶמר ֲאֵלֶהם ְראּוֵבן ַאל  כּו ָדם ַהׁשְ ּפְ ׁשְ ּתִ
חז״ל דרשו על הפסוק ״והבור ריק אין בו מים״ מים אין בו, אבל נחשים 
ועקרבים יש בו (שבת כב), ואם כן, איזו הצלה היתה זו כשהשליכו אותו לבור 

אותו מידי  מלא נחשים ועקרבים? והתירוץ הוא שראובן קודם כל רצה להוציא  
האחים, כי הבחירה שבאדם אינה בידי שמים, ואדם כבעל בחירה יכול להרוג 
זולתו אפילו הוא נקי וחף מפשע, אבל נחשים ועקרבים אינם בעלי בחירה,  

 (אור החיים) ותעמוד לו זכותו.
 

ִאים ְנֹכאת ּוְצִרי ָולֹט: אומר   ְוִהּנֵה ֹאְרַחת יֶהם ֹנׂשְ ְלָעד ּוְגַמּלֵ ָאה ִמּגִ ְמֵעאִלים ּבָ ִיׁשְ
רש"י למה פרסם הכתוב את משאם, להודיע מתן שכרן של צדיקים, שאין 
דרכן של ערביים לשאת אלא נפט ועטרן שריחן רע, ולזה נזדמנו בשמים,  

יש להתבונן הרי יוסף חיים שמואלביץ זצ"ל ש  רבישלא יוזק מריח רע. שואל 
הולך למצרים ולא יודע מה ילד יום,והיה כל כך בצער, ומה משנה לו בעת  
כזאת מה הם נושאים נפט או בשמים? אלא אנו רואים מזה שכשגוזרים עונש 
מן השמים אז העונש מדויק בדייקנות עד מאוד,ולכן גם כשנמכר ולוקחים  

לכן היו צריכים לשאת הפעם    אותו למצרים, כיון שריח נפט לא היה מגיע לו,
 דבר שאין רגילים בו כדי שלא להוסיף צער יותר ממה שמגיע לו. 

 
ָך ֵמָעֶליָך ְוָתָלה אֹוְתָך ַעל ֵעץ ְוָאַכל  א ַפְרֹעה ֶאת ֹראׁשְ ָ ת ָיִמים ִיׂשּ לֹׁשֶ עֹוד ׁשְ ּבְ
ְרָך ֵמָעֶליָך: יש להבין כיצד הבין יוסף מחלומו של שר האופים ׂשָ  ָהעֹוף ֶאת ּבְ
שישא פרעה את ראשו ויתלהו על העץ, ויאכל העוף את בשרו? אלא הענין  
יבואר על פי מעשה. בתערוכה של ציירים הוצגה תמונתו של צייר מפורסם,  
המתארת אדם מחזיק בידו סל עם פירות. והתמונה היתה כל כך חיה וממשית 
עד שהיו העופות העוברים באותו מקום סבורים שאלה הם פירות ממשיים 
והיו מנקרים את התמונה כדי לאכול מהפירות המצוירים. כולם התפעלו 
מכך,ונקבע פרס גדול לכל מי שימצא בה חסרון.בא פקח אחד ואמר: אמנם  
הפירות מוצלחים ביותר ונראים ממשיים, אולם האדם המחזיק בסל אינו  
מוצלח כלל, משום שאילו האדם היה מצוייר בצורה מוצלחת כמו הפירות  

אה כחי ממש הרי העופות היו מתייראים מפניו ולא היו מנקרים את והיה נר
מקום תמונת הפירות! ואכן אותו פקח קבל פרס.כיוצא בזה גם כאן, כשסיפר  
שר האופים ליוסף כי העוף אכל מן הסלים אשר על ראשו ,למד יוסף מזה  
שהאדם הזה אינו נחשב עוד לאדם חי, שאילו כן היה העוף מתירא מפני אדם  

ולא היה אוכל מעל ראשו, ואין זאת אלא שבן מות הוא, לפיכך פתר את   חי
 (ר' מאיר שפירא זצ״ל מלובלין)חלומו.  

 

ֵקה ֶמֶלְך ִמְצַרִים ְוָהֹאֶפה ַלֲאֹדֵניֶהם ְלֶמֶלְך  ה ָחְטאּו ַמׁשְ ָבִרים ָהֵאּלֶ ַוְיִהי ַאַחר ַהּדְ
ה זיסל, הסבא שמח ביִמְצָרִים:בספר אור רש"ז מובא הענין הבא:פעם מצא ר

מקלם, קיסם עץ קטן בתוך פרוסת לחם. הדבר הזכיר לו מיד את אשר אירע  
לשר האופים אשר בעטיו של חטא שכזה הושלך לבית האסורים ולבסוף נתלה 
ומת. והנה בניגוד למה שעשו לשר האופים, הרי שלאופה אשר אפה את 

הסיבה   הלחם שבו מצא הסבא את הקיסם לא נעשה דבר.הקשה ה"סבא": מהי
להבדל שבין שתי התוצאות? הרי בין שני המעשים אין כל הבדל 
לכאורה.אלא, ששר האופים נתפס בגלל עץ שנמצא במאכל המלך לפיכך 
אחת דתו למיתה. מאידך מעשה כזה אצל איש פשוט כמעט שאין בו עוול.  

האדם לפחוד מ"קיסמי    כמה צריך איפוא  :  מכאן הגיע ר' שמחה זיסל למסקנה
העץ" הנמצאים בתוך קרבנותיו לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה, והם העוולות 
והחטאים הבאים לפני ה' יחד עם עבודתו ומעשיו הטובים של כל איש ישראל. 

ענשו   -וגם אם קטנים הם החטאים, מכל מקום הואיל ולפני המלך עשה זאת  
יח שהדבר קרה לו בשגגה שבודאי  חמור ביותר.לגבי שר האופים יש מקום להנ

היתה קרובה לאונס, שהרי ידע לפני מי הוא עובד, ובודאי נזהר מאד. אך 
אעפ"י כן לעובד לפני המלך אין מספיק תירוץ זה, שכן היה עליו להזהר מאד  

 (מורשת אבות)  מאד.

 

סח רבי אהרן קוטלר זצ״ל, ראש ישיבת קלעצק באזני תלמידיו:צאו וראו 
זמניו ועיתותיו לכל ימיו.   מחושב בכלזצ"ל כמה היה רבי ישראל סלנטר 

:פעם אחת ביקש יהודי אחד מרבי ישראל איזו שהיא והמעשה הבא יוכיח
טובה ענהו רבי ישראל: ״עכשיו אין לי פנאי למלא בקשתך, אבל בעוד  
תשעה חודשים יהיה לי פנאי״. ואכן, לאחר תשעה חדשים, קיבל אותו אדם 

הפטיר רבי אהרן  - מכתב מרבי ישראל שמילא את מבוקשו. הרי לפנינו 
שהיה לרבי ישראל חשבון על כל זמניו, עד תשעה חדשים  -קוטלר 

 (שימוש חכמים)בעתיד...!״
 

לצורך   ה"חזון איש"יהודי פשוט שהתגורר ליד מסלול הטיול הקבוע של 
המטייל  ,של אדם קשיש בעל צורה ,הבחין בפליאה במחזה הלז, בריאותו

עד שפעם ה"חזון איש"  עקב אחר מהלכו של    ,מדי יום ביומו ,באמצע היום  
או   ,וישב קצת ללמוד  ,ולגעור בו שלא יבזבז את זמנו לבטלה  ,החליט לרדת

ירד  ,סמוך לביתו  ה"חזון איש"  כשהגיע בעל    ,וכך עשה  ,יגיד תהילים וכיו"ב
 ,על שהוא מבטל את זמנו בטיולי סרק  ,וגער ברבן של כל בני הגולה  ,האיש 

ה"חזון למחרת לא זכר כנראה    ,ב וחזר למעונו בבני ברקלא הגיה"חזון איש"  
והנה  ,וצעד שוב באותו מסלול  ,את הגערה שקיבל מהיהודי ההואאיש" 

כבר  " ,ביתר שאת , והפעם גוער במטייל , מדירתו אותו יהודי שוב יורד 
  ,"מדוע אתה מבזבז את זמנך לריק  ,הספקת לשכוח מה שאמרתי לך אתמול

פנה אל האיש ,שמוחו לא פסק לרגע מלהרהר בדברי התורה  ה"חזון איש"  ו
תגיד כמה   ?וכי מה אתה רוצה שאעשה במקום לטייל : ושאלו ,בענוות חן 

שב לאחוריו ולמחרת שינה את ה"חזון איש"  ,אמר היהודי  !פרקי תהילים 
לאחר זמן מה פקדה   ,האיש ההוא ולא עבר ליד דירתו של,מסלול טיולו 

ומקורביו אמרו לו שלא הרחק  ,צרה פלונית את ביתו של היהודי ההוא
ורבים מתדפקים על פתח ביתו  ,ה"חזון איש"נמצא הגאון המופלג ו מבית

כדי  ה"חזון איש" מיודענו מחליט לגשת לבית  , בבקשת ישועה ורחמים
ויהי כאשר פתח את דלת החדר בו ישב  ,שיתפלל ויעתיר עליו מברכותיו

בני הבית ניסו לעוררו אך אז פתח האורח ,נפל ארצה מתעלף  , גדול הדור
  ,וביקש ממנו שימחל לו ה"חזון איש" נפל לרגלי  , בצעקות וזעקות נוראות

בוודאי שלא הייתי מתנהג  ,אם הייתי יודע שאתה הוא גדול הדור" :ואמר
ואי אפשר היה להרגיעו  ,כה מירר בבכי  במשך שעה ארו  "בצורה כזו כלפיך

צ"ל יושב על כסאו מלטף את היהודי ברוך ובחיבה אין  זה"חזון איש" ומרן 
קץ ומתנצל באומרו :"אין לי על מה לסלוח לך הלא נתת לי עצה טובה 
להגיד תהילים הנני מבטיחך נאמנה שמאז אותו יום אני מקיים מה שהצעת 

 (טובך יביעו)ך מה לי לכעוס עליך"?! לי ואני אומר תהילים ומכיוון שכ 
 

אלישיב זצ״ל התרחש כאשר    רבי יוסף שלוםאחד המעשים המופלאים אצל  
היה כבר במצב שכמעט לא הכניסו אליו אנשים, וגם הרב אלישיב 

ויהי היום מתדפק על הדלת ,המקורבים לא הורשו לחדור אל הקודש פנימה
 3ו הקטן שזה־עתה מלאו לו  יהודי שהיה נראה כחרדי לכל דבר, ולצידו בנ

שנים. ׳אני רוצה שמרן הרב אלישיב יגזוז את פאותיו של הילד', ביקש 
המקורבים שללו לחלוטין את אפשרות הכניסה, ואמרו שהרב אינו  ,  האיש 

חש בטוב, אבל האיש התחנן והתחנן, ולא מש מהדלת. והנה, התחנונים 
יזת פאות לילד, הורה הגיעו לאוזניו של מרן זצ״ל, וכששמע שמדובר בגז

להכניס את האב ובנו. ואז התברר פרט מדהים.היהודי החרדי הלזה היה 
שקנה מדי שנה לפני הפסח את חמצו " גוי למהדרין"עד לפני כמה שנים 

החליט בשלב הרבשל רבי יוסף שלום, ובראותו את הנהגותיו האציליות של  
ואכן, הוא מגדל   מסוים להתגייר ולהפוך ליהודי בכל רמ׳׳ח ושס״ה שלו.

ביקש לגזוז את   3משפחה לשם ולתפארת, וכשהגיע אחד הילדים שלו לגיל  
.   זצ״ל, שכמובן קיבלו במאור־פנים, עודדו וחיזקו במאוד הרבפאותיו אצל 

 (ברכי נפשי)
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ַאללל ַהּבֹורּּוֵבן ֶאלללל ֹאתֹו ללִליכּּו ַהׁשְ ָדם ְּפכּּו וטלר זצ״ל, ראש ישיבת קלעצק באזניִּתׁשְ



 

 
היה מאריך מאד בתפלותיו, ובפרט בתפלת ״בריך זי"ע מזאלין  האדמו"ר

במתיקות והתפעלות והתלהבות  בשמיה״ היה מאריך במשך כשלשת רבעי שעה  
אודותיו, והשיבו זי"ע מצאנז  האדמו"רנפלאה,.פעם כאשר היה בצאנז, שאל 

שהוא יבא תיכף, אלא שעדיין הוא מתפלל וכעת הוא אוחז  האדמו"ר מצאנזל
ב״בריך שמיה״.שאל האדמו"ר מצאנז בדרך צחות: איפה הוא אוחז, ב״בריך״, 

 )(גשמי ברכהאו ב״שמיה״״..
 
 

  על פייובן  , "חברון" תנקראשבה נמצאת מערת המכפילה הטעם ששם העיר 
הולכים דרך   ,שכל הנשמות כשהולכים לגן עדן ,"חסד לאברהם"מה שכתב ה

שמשם עולים הנשמות להתחבר למקום   "חברון"ולפי זה נקרא    ,מערת המכפלה
 )(נפש דוד .ושם התחברות כל הנשמות ,הראוי להם

 
 

בדורות עברו היתה הפרדה מוחלטת בין ישראל לעמים, לקיים מה שנאמר  
(ויקרא כ'): "ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי״.מראשית גידולם נתחנכו ילדי  
ישראל לדעת, שהגוי הוא בריה בפני עצמה. כמו שיש חיה שנקראת דוב, 

. גוי שמראהו חסון ויפה, הוא "גוי" וחיה בשם נמר, יש גם סוג חיה שנקראת
דומה לאריה מלך שבחיות, דאף בזמן שלא בא לטרוף טרף בכל זאת הוא 
מפחיד בנהמותיו האימתניות.לצערנו הרב כאן באמריקה נשתנו פני  
הדברים.השורש פורה רוש ולענה היה על ידי ראשוני הבאים לכאן, לפני כמה 

הסכנה הכרוכה בהתחברות  מאות שנים, שלא השכילו לדעת ולהכיר את
לגויים.באו לכאן יהודים עניים, דוויים וסחופים, בעירום ובחוסר כל, ונאלצו 
לעבוד בבתי חרושת יחד עם נכרים ונכריות. מתוך רוב ההרגל בחבורתם חדלו 
מלראות את הגוי במהותו הנכונה, מתוך מבט ראיה יהודי. ועל ידי שהחשיבו 

לו מלהתחבר ולהתיידד אתו. ומכאן היה  אותו כבן אדם מן השורה, לא בח
כפסע עד לטמיעה והתבוללות.זו היתה גם הסיבה לשואה הרוחנית שהתחוללה 
במדינת גרמניה בשעתה.באותה תקופה יצא טבעה בעולם כמדינה הכי 
מתורבתת בהשכלה ובמדע, בחיים טובים של חירות וחופש, והענקת שויון 

ואיש.אז באו הרפורמים ורצו להתדמות  זכיות לכל האזרחים, לעשות כרצון איש  
לגויים, כשדימו לרפא ולחבוש בזה את פצע האנטישמיות. הם בנו בתי תפילה 
עם מגדל למעלה, בדומה לבתי טומאתם של הנוצרים הם טענו שאם איש 
יהודי יהא לבוש בסגנון אירופאי מודרני, ככל הגויים, כבר לא יבוזו לו. שוב 

׳יהודי מלוכלך. כך יתיידדו עם הגויים וישיגו לא ידביקו לו תו גנאי של 
אהבתם, ויחוסלו אחת ולתמיד כל הצרות והרדיפות שהיו מנת חלקנו במשך 
שנות הגלות.אבל יושב בשמים ישחק למו. לא עברו שנים רבות עד שמאותה 
מדינה נפתחה הרעה, באכזריות איומה שלא היתה כדוגמתה מימות אדם  

ה כנגד מדה. לפי שרצו לכרות ברית ידידות  הראשון.כל זאת בא כעונש מד
עם הנוכרים, נפרצה שנאתם ומשטמתם בצורה פראית ביותר.. אולי הגיע זמן  
לפקוח עינים עוורות. יווכחו כולם לדעת שהיצר רימה אותם, ומכר להם מקח 
טעות במשאות שוא. פריקת עול תורה ומצוות, לא הניבה שום תוצאות טובות. 

 ( האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג זצ״ל)מכשול של יצר הרע הערל.  לא היה זה אלא אבן

 
 

 איך יתכן, ברכה שצריך לעמוד בה כמו בתפילת "שמונה עשרה"? שאלה:
כתב הבן איש חי: בקידוש[ברכת] לבנה, צריך ליישר רגליו כתפילת  תשובה:

 שמונה עשרה.  
 
 

ה:  ִעיר וה' לֹא ָעׂשָ ְהֶיה ָרָעה ּבְ ִעיר ְוָעם לֹא ֶיֱחָרדּו ִאם ּתִ ַקע ׁשֹוָפר ּבְ ִאם ִיּתָ
מופלא עד מאוד, התגלה לרבי יצחק  הסיפור שלפנינו, המכיל מוסר־השכל

זילברשטיין שליט"א על ידי אחד מתלמידי החכמים, ששמע את הדברים מפי  
בעל־המעשה, איש נאמן ביותר, שהעיד שראה את ההתרחשות המזעזעת  
במו־עיניו.איש זה הוא אדם עשיר מאוד, ובין יתר עסקיו חובקי־העולם הוא 

ן בנסיכות האמירויות במפרץ שקוע גם בעסקי־נפט עם אמירים אילי־הו
הפרסי. אמירים אלה נחשבים, כידוע, שליטים גמורים במדינותיהם, ושלא 

מי שמעז להפר את דבריהם, צפוי לעונש מר.העסקים    - כמו במדינות המערב  
הגדולים שמנהל היהודי שלנו עם כמה מן האמירים, הביאוהו לארמונו של 

ון עימו בעיסקה גדולה במיוחד.  אמיר ידוע, באחת ממדינות המפרץ, כדי לד
התוכנית היתה שהאמיר יתפנה לזמן־מה מענייני המדינה וייפגש עם הסוחר  
היהודי על־מנת לסכם פנים־אל־פנים את פרטי העיסקה.בשעה היעודה הגיע  
היהודי אל הארמון, והוכנס אחר־כבוד אל הטרקלין המלכותי. מזכיריו של 

ה במשפט חשוב המתנהל לפניו,  האמיר התנצלו ואמרו שאדונם עסוק עת
והוא אמור לסיים את הדיון בעוד זמן קצר.מיודענו הורשה להיכנס אל היכל־
הדיונים ולצפות במשפט שהתנהל לפני האמיר. המדובר היה בשני אזרחים  
שעשו דבר שאינו הגון כלפי האמיר, והובאו לפניו למשפט. היהודי שלנו  

ם. האזרח הראשון מובא לפני  עומד וצופה במחזה שכמותו לא ראה מעול
האמיר, קד קידה, ועומד בפניו בראש מושפל, כולו מביע כניעה, ציות 
והשתעבדות.כאשר האמיר שואל אותו מה יש לו לומר בגין החטא שעשה,  
פורץ האיש בבכי, ופותח בדברי התנצלות מעומק־ליבו, ומצהיר שלא התכוון 

יושב על כסאו המפואר,    להכעיס את האמיר, ומבקש סליחה ומחילה.האמיר
ושומע את הדברים, ומסמן באצבעו כלפי מעלה. לאחר מכן יתברר שבכך 
ביקש השליט להבהיר שקיבל את דברי ההתנצלות, והוא אכן מוחל לאזרח  
ההוא על מה שעשה.מיד לאחר מכן נכנס האדם השני לפני האמיר, וגם הוא 

ם סימן האמיר  עושה כמעשהו של הראשון, ומתנצל על חטאו. ברם, הפע
באצבעו כלפי מטה.הסוחר היהודי שסיפר את המעשה לבן־שכונתנו, אמר  
שבחלומותיו השחורים ביותר לא יכול היה לתאר ולשער מה עומד להתרחש 
עתה בהיכלו של האמיר.לא חלפה שניה, ושני משרתים בעלי־גוף ניגשים אל 

והורג את האזרח, ואוחזים בו בחוזקה, כשהאחד מוציא את חרבו מנדנה, 
האיש, ולא חולפות שתי שניות נוספות וגופתו מוצאת מהמקום בבזיון  
רב.עתה התברר שהסימן כלפי־מטה שעשה האמיר באצבעו ביטא את 
הרגשתו של השליט שדברי ההתנצלות והמחילה לא נאמרו בנעימות הראויה,  
כיאה וכנאה למושל רם ונישא כמותו, ויתכן שנאמרו מן השפה ולחוץ.די היה  
בהרגשה זו של האמיר כדי להכריע שהוא אינו מקבל את בקשת הסליחה 
של האזרח.התוצאה הישירה מכך היא שאחת דינו של החוטא להיענש 
במיתה הנוראה. דהיינו, לא די בכך שהקצפת את האמיר בחטאך כלפיו, 
אלא עוד הינך מדבר בצורה לא־מכובדת בהיכלו של השליט! היהודי הסוחר  

החזיק מעמד, והתעלף במקום, והובהל לבית חולים מקומי.  שצפה במחזה לא  
במשך כמה ימים לא יכול היה לפתוח את פיו, מרוב זעזוע וחרדה, מאימת 
הדין והמשפט שראו עיניו.גם כשסיפר את המעשה אפשר היה לחוש עדיין  
את הרעד שנשמע בקולו, כשכל גופו רוטט ומתחלחל.רבי יצחק זילברשטיין,  

המחריד, אמר שלבד ממה שאפשר ללמוד מכאן על צורת  בספרו את הדבר 
 אמירת  על  אם   המשפט, ועל ההשלכה שיש לכך על מחויבותנו לציית לכל

 האומלל האזרח  על  כבד כך כל עונש  נגזר , מכובדת לא בנימה  ההתנצלות
 רק בו ולהשיח, ה׳  בית כבוד על לשמור חובתנו על מכך בין־נבין, ההוא

  הסוחר  גם.השם היכל את המכבדים, שמים ויראת תורה  דברי , בדברי־נועם
הוא, ציין הרב שליט״א, קיבל על עצמו שלעולם לא ישיח שיחה בטלה ה

 ( ברכי נפשי)בבית הכנסת! . 

   " " " " 
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 ישראל סלנט)     הוא ההרגל לעשות הפך הרצון. (ר'     ,  האמצעים לתקן המידות   
בנפשו בעת צרתך.(אבן גבירול)  , האוהב הנאמן מי שהתנדב לך בממונו בעת צרכך

 מי שהוא מכת המתנצחים אין דבריו נמשכים אחר האמת, כי תמיד מבקש לנצח. .(מהר"ל)  



חמ במ בו ברת ומ מאריכה התורה י ה יוסף הסו מהו
א ו נה רים במ ו מ כה מי הסו מה תמימות ות ר
אותו נאו כ כ אחיו מי הסו מה ים ת ו אי בר ה עוררי
ים נח א מ בור בור סתם א ו בור אותו יכו ה ע עתם נחה א

וסב אות ת הרבה כ כ ועבר מור עב כמו י מי ונמסר רבים וע
יח מ הוא ה עו הוא מה כ יח מ אי ומכונה ה ו ה עו ובסוף
ה את וכר מ ה כ הסו ה ו ה י ר ניו ור מים ם הסו מה

ה את כיר מ מ ה כ

ית אי אני ה בכוח הכ כותו ו חה הה את ף א ם מעו
אני ים ו הא את אומר הוא מה מ אותו מכתירים כ ו י א ום כ
מתנת ה הכ ה ועמו נימית ה הר אותה י ה יוסף ו היתה ירא
י ב הוא ם עו בורא ורחמים חס ה הכ ו י מ כות ום י ב חינם

ום כ ות ע יכו א יח ה יכו א ה ב ה

ה ואי ר י ו ת א עם י ה יוסף היה הנסיו ו את תאר ה
האסורים בור בתו הוא נים ה וכ מו בע א ה מ הוא נ כוחות

ע ר העת כ ורו ר מ היה ר המ ר ומס חו ה כ בתו נים
הרבה החיים במה עובר ם א כ יתבר הבורא עם ו ר ה את איב א
ברים הרבה עם ונים תי הרבה עם ו ו המס את ו י אח כ יסורים
היסורים אות ב עו א עם אף ה כור חייבים אח בר אב ים

בעומ כי ונראה יום יבוא יוכיח ה יאהב ר א את ם הא את רב ו נוע
ורחמים חס עומ מונח היה י ה

בני יע הו ם בעו ות ו א ות ה הכניס הוא יוסף בנו ב יע הורי אותה החוכמה ר עי כי ות הרחו ות הנ רב מ רים ייר מ היה אביו ורי מ באר
ר הבו כמת ה ה ו י ות הרחו ות הנ רב ו רים ייר כ ם עוס והיה אביו ר ב ה יוסף היינו יוסף ב יע ות תו ה א בורותיו ם א

כ עת רי ם א ם ה עם י אי ר בנות היא ובה הת ת עבו כ
ה ו ת בכס ים יכו הוא ה את ו ר האו ה ו י וב הרהור

ר וב הרהור ה אי עם ה עו ו יהיה עתיים עה עו כי א נ הו מ
ר ים מע ע ברים מ א ות י ות יבורים ע ברים מ א כבר הרהור
מ מ מתחי הוא ו הרהור יום יהיה ה רו ם א כמוב וב הרהור

ע יו אני ונ ר את ות ע ה רו אני אות אוהב אני ה תיים ב ה את
י ים הב ברים ה את בור י ור תע מב אני ה יחות ב אני

נח ככה י ור תע י התאוות את י האנוכיות את י מיונות ה את
תאום יראה ם א נים כמה אחרי נימיה אור נכנס ב ב ח הו מ

אחר ם א ב הוא

את הרים יכו י יהו כ י יהו י ו הכי התענו ה ה עם ר ה
כ את את ממ ה ו ה האהבה כ אות אוהב אני ה י ה ו ה מע הרא

תמימות הרבה עם ה ה ר ה את בונים אי ו הכי התענו ה ותו י
בר ה תם ית בתכ מת מו ות ב ם בע ה תם ות ו ענוה הרבה עם
עם ם היות יכו א ם א ה ב ה עם ר ה ם הא מות וה ם
בה בו הוא כ ו מות ה ו א הוא א מו ע עם ם הוא אם מו ע

אותו ימה מ ות ו הא ם ני הוא ככה

רי וככה אמת ה נו אומרת התורה מה כ האמי ה תמימות
אב אמת אומנם ה מה ים תירו מיני כ ח נתחי א ו חיות

ונה ה נו רה במ

מה כ יתבר ם בה האמי ו כ ה את י ה ו ה תמימות
יתואר א ה י ה יוסף ע עבר מה כ ובה הכ איתי ה עו הוא

בס

ת ו כס כ ו בת
מס יו י

אות הנ מתנות כו ות ה בה ח חו
ברכה כרונם חכמנו יחים מב

ו י ע בא א ח אי הרבים את כה המ כ
אבות י ר

ו ת עומ כות ה אותה אחרים כה המ כ
ו ה והר ה ממנו סרה ואינה

הבריות את כה מ במי אם כי ה ח אי
אברהם חס



ע מורי הוא רנסה ואה ר י ממ הוא בבות ב

הוא ה ה האור בע ה מנו ע ר מור ר א אי ה ה האור את
ומאיר ים וו ב בחו חים רה ע מתחת נמוכים הכי ומות מ יור
מאיתנו אח כ רמ ה ו מה הנ את הם מאיר ם אים נמ ים אנ
אביהם ים אנ רב ובה בת ים אנ יר הח ה ו הכי בר ה
ים המרוח תו ו ר עי ה אחר בר מכ יותר ה רו ה ה את מים ב
ם ה א ם א בני רב ו ה יחות מה ור א אח אף רבים מת ביותר
מ ה התורה ימו ר עי האור את י ה ם בעו ות ו הא את רסם

הוא תורה ע יו ם א ע בר ר העי ה מ ו מו יבנו ב ות אחרים
הכי החס ה י יהו רב ה ו בר ה אי אחרים אותה מ חייב
חיות ים מתחי הם ה א רבים מת ים אנ אתו ות ע יכו אתה ו

ב א כבר הם מוח ים מתחי

נים הכי נים ובאו ברים ב אח כ אחרים ע יעים מ אנחנו
נו ות בהתנה חברים יחת ב ובה ה במי בחיו הם וכים אנחנו

ני ה מ אח ים ב ומ אותם רואים ואנחנו אותנו רואים אחרים

יוסף וב ריא ימ ה רה ע בע היה נה רה ע בע ב יוסף
ו י א יתבר ה אותם רב כ י י וע ובות ות ו נ רועים ב רוע ב א מ
ביננו יימות ערנו ות מחי בירת ורם ה רחו ם א ום י ה
ריחם ם עו בורא וי ו י א ום ים מ היה יוחנ רבי ר מסו מרא וב
רי אתה וב ה הכרת חיוב מ ר הרי יו א רב הת אות יכה ו י ע

רב הת יכו הוא ם ות י יהו עו ור ע נסות

מחים ות ביה בו מחים בבית י בבית התחי רי רב
מח ו אבא את רואה י כ יו ע ומר ה אוהב בית חם בבית וות במ
וני חי הכ האבא א אם אב ו אבא כמו היות ה רו הוא חי הב מת

תת מ ת היום כ אחריו תרו אם ם כ אור ום רואה א הי
רבונו תת יו ב ה ע ו ר אי י רואה אתה ום כ ור יע א
בו הכניס יכו א אני בכוח הרי ות ע יכו אני מה ו ר ו ת ם עו
יום האמי ות היה את ו כבות א חייו ת ר א וב ח והכי ו ר

האור את ו כבות א ר יתעורר הוא ם אח

האור את איר ה יכו א אתה ברחוב בחו החנוכיה את ים י מ
ם ים רחו הכי בחו אים נמ ה א אחרים האיר רי אתה א
מ הרבה וחה האור מ מע ו י אף ע מוותר א וה ה ים י הם

א אור יו ע ום ממ יע מ אור הור ו אור חנוכה האור ה החו
הבא ור בסי כמו ובה הת אור בוא עתי ם יכבה

ה כ אח סביבה י א הכי וס י ה את ניכם תאר ריכים היינו אם
תום י א ם בעו ום ומכ ב מתעניי א מחייתו ותנאי ונו מ מו מע חו
א הנו האי הוא יבו ה י מוותי נר יי ה יוס הב ומי המכונה

או ב ו י וא ה ה ו המ בתואר

ר ה ה הנהנת הבחור את תיעב ו רובי יה המ כיר מ
ח נ יו א במ ענף בכ כמע וחיב י ו והרס רורות רות ה עו

י מ חתיכת הוא עי ם ע ם התע ו הוא יים בי בר א הוא א
חרו ם א הוא ה יוס א מ ואי ה ההנה יבות בי רובי כיר המ ווח
תמי ו אחת רים ונ חה ה ת אסי ים עו היינו החברים י ומוותי וב ו

ה ו נו ומי המכונה ה ב תום ה ה תני איכ א מה
ע בתאונת מוות עה נ אמו חמ ב ומי היה כ חיים יב ה ויוס
ו י ב י ים הי ר בח ם כו כמו הוא יבו הסמוכה בעיר וברח

בור אותו יכו ה ע עתם נחה א אותו נאו כ כ אחיו וער י א ו
מאב א ע ר והוא חו ה כ בתו נים האסורים בור בתו נים ה וכ

יתבר בבורא ו י האמונה את

ו אווה ה בתו הוא אם איתו ה י הר או ום ב יכו א ם א
ו י מ ב הוא מ ה כ כור רי י יהו סותרים ברים ני ה א
א ובים ברים ה ה הכוח את את ה וכה המ את נ רי והוא וכה מ
ני ה ב חו היום כ ני מה וב הוא ה מ חי ם א אווה ה את ו ה

וכה מ ת יב ה בי ב א ם מכו וב יותר הוא ו ואי ככה ני וה ככה
חייב אתה יו ע א התנ א אותו א נ ני ה את רומם י כ וכה מ ת יב

חיי הוא ני ה ות ה מאחרים חכם יותר א אתה מ מע ת את
אים נ ברים ה עו הוא ם כמוני

אב ר מ הוא כבו י ב חיות יכו הוא אומר מי כבו רי ם א
מהתמונה א י ר י כבו ב מ ם א מוכרחים ממה יותר א מינימום
ים מכב ה יתחבר כבו יב ו חס ה ע או יעור מסר נניח
ו בו הב האמת את בר ב ות ו הא את החס את ה המע את
מו ע את יא יו ם הא ה העבו כ האמת מו בע הוא ב חו הוא
וב ח הכבו ו כבו ם העו כ את ברא ה הרי ה כבו ה הכ ור מהסי
אחר אב ונה הרא ה חי ה בי ב יתעורר ם הא י כ וב ח ה ה האני
יחה מו ע תת חייב ם א ה בהתח ר ה את רי ה את ב כ
מהר אב ה מהמי ום י א ם א אני י ב יחיה א הוא ה י ב כם ה ע

ור מהסי מו ע את יא יו מא

כבר ו י וות ומ תורה חיי יים מ הוא אם ו בי יע ה רי ם א
נמו מא ו בי ה א ות ע ווה מ התורה מה ה עו הוא הרי ו בי
כבו ה את ה עו א הוא ו כבו ה את ה עו הוא במרכ יי ע ו האני
עוב הוא אם וא עתו חה ניה י ח ו יח וה הו מ ה ע ם א ה
יכו הייתי א י ע ב ע יו אני י רת ע ה ה תו ה א ונה הוא נכו

ממ הכ ממ ה ע יו אני ה רבה ה תו יח ה

חינם מתנת ה הכ ה ועמו אמיתית נימית ה הר ו וענווה ו בי
יכו א ב אני ם עו בורא ורחמים חס ה הכ נו י מ כות ום י ב

ה ב ה י ב ום כ ות ע יכו א אני ה ב ה את רי אני

מה הריחו יא ה אווה אווה מה יותר ה אור את מסתיר בר אי
ות ב חי ם א אווה ע נאמר אחת ה י בכ ור ים יכו והוא אני אי
יו ע מאיר י ו א אור ה כ תענו ה כ י מר הוא מח מ ה כ הוא וענווה
ם כו וח ב הוא הו מ ה עו בכ הוא ב חו א והוא הרבה ה עו הוא
ה הכבו את נות מי את נבונים יותר ים ו יותר ממנו ים י יותר

התורה אומרת יוסף ע מו ע הכבו את ח ו מי את א כב רי אותו
מי ב ה י בני ואת הה ב בני את נער והוא בוע ה ת ר ב ה ו ה
מו ע את מורי היה יוסף רא בי ות הירו חות המ בני ה י בני הם

וענווה ות ב והכ אותם רב י כ יהם א

ואחרי ח מא באור אותו האיר הוא ם העו את ברא ה ב ה כ
ה מת בחנוכה ים ו ה רים בס וכתוב ה ה האור את נ ה ב ה עות
נו ה האור עות אות וכנ ית בברא היה אור אותו נו ה האור
כ הוא ה ה האור וב נרות בחנוכה ים י מ ם העו את האיר

את ראות מא ו עניי י ים י ה אומרים מיוח כ כ וב ח כ
הוא תוכנו ר חו האור ככה יהם ע הסתכ ו בת בהם התבונ הנרות
מחה יר מח הוא רעות ויות בהסתכ חיינו בימי מנו מה כ את מת



ת ו ני הנ חווה סבתא רועותיה ב נחמה א ומ ור ר ב אביו
ומא אותו יעממו וסבתו אביו יבו ב עניי איב ר ע ב היה כ ואה ה
יים אי ועים ע וחי יו י ה ס ו איבריו ח ברמ ב הו היה כבר
סבתא ה ביתה סת מר ע ב התיי הוא י ב עוב א ומ א
ה תע סבתא בו ה סנ ו י כבר אתה באויר ובהה ס א עס הנ

ה ע א הוא מו ע עם הו מ ום אב מ ע עם הו מ

י אי הבי ריכה את עם עם מ סבתו אמר סבתא תראי
א יבה רנ א ם ו עממת המ ה בעבו ים ני יבו ב יבו ב עניי ום
מעה מחתה הנ הו ו ור אני ום מכ י ת איכ א כ יי ע אתי מ

חב נורא רבא סבא את הכיר כית א חב בכתה יבה ובסתרי
יבו ה מ ברוח י והח אומ ר א הוא י ב ו י יהו מכיר היית
ו ור מ נוע הח תרמי נה ה אירו ס ו ה רו ה רו אסף

ועיר עיר ומחו מחו ינה ומ ינה מ רמניה ווי ת ר ר ס מערבה
ה א ם או ית תני איכ א ה מתו נ ברים הנ הבורות את א מ מח

אים מתמ א ו הבורות

הענ מחנות התי רות בי ו מסתובב ומי ה מ הה מחנות
יים הנע ערימות ע מבי האיומים נים בכב ע נו הרכבת סי ע וע
ואה ת ו ני סבתא נכו ה ה אסו מתחבר א אב עונים וה מות וה
אתה ומי היה היה מה ה ה בעס א הוא הוא אב סבא ם ו
ר ע נוע האו רוכב ו מב נה הי ומי נכו ים עו מ יבו מ ומי
ר הס בבית יח נו מ מה ניר יבו מ חי אני תו ס והורי בסמו
כר הוא חיי ומי נכו ר הס מבית מת נע ומא ה כיתה ע ורי הא
אני ריאנה או נוסעים ה ס עו י י נוע או ה ע ובי בר חי את
ים ור ת עבו ח בכיתה יתי ע ריי נובי ם ב נה עיירה מח

אתה יו וא במ חיי ומי נו חה המ מבני כמה כנראה ם בורים
ת איכ א אני יו ע ות הת ור ה אי מח חי ר וס י כנראה

ו בר ום חי א ם בע בחיים מח אתה מה א ום מכ י
ובוא נוע האו ע ה ע ת איכ א אם א והחיים מ ה את העביר

יר אות יעניי הו מ א נמ י או רים ומ י י א כמה יח ה י נ
ר נוע והאו ה ע ומי חי יח תני איכ יותר אות ו יה אות

תוח הכ רבה ות ב איים אירו ות בו ה חו ראינה או הרה ב

ה רי כיום ו ה העיירה מ עו רי נובי ריאנה או
חתי מ בני הם מהם ח ה מ הה מחנות ו הוב רובם ים מיהו

תו ע ו תו ס את הורי נוע האו את כיבה חי י היהו ברות ה בית
תח חי ם ח מה אי י ומי כ ע כא אר נ אני מי הע בית
בורות רוב בות המ מאות את רניות ס בעיניים ר וס הבר ער את
הוא י המח ער סמו ס ס ע ב והתיי נוע האו מ יר ומי ומות ע
ו רא ור א מר ס ו ו בי מ עם וף וכ באי מרחו הבחי
את הורי ומי מ ר מ ני ף ה ה ברות ה בית כיוו יות באי וע

נכו נכו ים יהו אתם ראינית באו ה מהו י באי א ו יו מ
מי מא נעים ומי יר ה כ כ ה א רא מי ומי יב ה

כא נותר האחרו י היהו אני ו י את ה י הו י בורובס תום
או ה אמרי נסעו נותרו ים רי וה ואה ב חו נר אר ה כ בעיירה

בות המ את ת ברים ה ע מור כא נותרתי אני אב רא י
ר א ה ה ם ה י בורובס ף ה ומי מתם נ וי עי ים תהי י ה ו

אראה בוא נעוריה ם ה י בורובס הנ מסבתא מע הוא עם ו
רים האכ ראינים האו י י ע כא מוות נורו הם בני ני בריהם את
בית ות תינו ני הי בי ו הי ר יע א ים הנא עם ה עו ו ית

ימו ב היה א ו כמע ומי ו א ה מעה י בורובס מחה רב

סבתא ום בת אבא עם יחות ו תיים ו הארו יו ה במ
ם י בורובס תום ה הה מת ע ח הוא ו היו א חברים א ותו
כתף י כתף ו ע הם בנעוריה הנ סבתא הרהר תום וראים י

בו ורה ורה מ עובר ברות ה בית ה יע מ כבר חי עיר וה ה
ע י בורובס ביע ה י ים הי בורים כא הנה ים ור ומח

חתי ה אני הי נ ים המ חרותים יהם ע חורות ת ב אבני תי
ה חווה עירה ה ואחותי נחמה תי א אב הם ורניים י מה הימ

י הי ר סי מם ום י ם ה המוות מחנות ים העמ י י ע חו נ
מעת ממו תי ב נה ית ת י בורובס חוה ה חווה רוע ו ב

ני יבו ה ב ה את ה י הר

אני ומי ה ום סבתא ות רו ים בי ו א ה י מת ע ח ומי
ומר י יהו עומ י י רי נובי ראינה באו נה בעיירה כא א נמ

הו מ אומר ה ה ם ה י בורובס תום מו אחרו רי ברות ה בית
י בורובס הו מ אומר ה ם ה ומעת את סבתא ארוכה ה תי

חו ים ח ה מ ו יור ואי ומכא ה בב איתו בר י ת כ
רא י באר אחת מה בנ ונכר ר הנ כינור מיתר כמו וף חס

מעות ו עסיסית י באי מו ע את מנ והוא ראינה באו רעותה מה נ
ומה ע יאה ו ועים ע יתמות כו ויים ע ים מרוס נימים ע ור ו
ואחות אח חתי מ איחו סו ו ם נר נה בעים כמע אחרי
א הינ ו רא י אר ות ע וועה ה ות ר ממ הינ כתה ה חוה
חמה המ סוף ע נ ריות האכ ורניים י ה מ נמ ו ה אחיה תום
בניו ברי י ה י כ י כ תו הו עיירת ר ח ובסף איות בוו ביערות

רב בית ות תינו ארו יי ם עו

באר מות יף ע חווה התחננה רא י אר ה ע אחי בוא
בני העיירה מי הע בבית כא בר א אני חווה א ו ה
מה נע הם מאמא ה היחי כרת מ הם הם ברים ה בי ו ר יע א
ה בי י בורובס אנ מ אבינו בר ה את ומי תראה מחיי
תאום י מר עיר ה ומי וה עיר ה כתף א כתף ים וע הנ חווה
התרוממות סו ו ה ה בהר י אב ת ממ ו ת איכ ת
היה הוא אנ מ רבא סבא בור כא ם מעו הכיר א הוא רוח

י ו י ה עור ר ה וח ה המוה ה הי ה הרב חמה המ ני ע
תואר ה י עב י יהו היבה מ תמונה יא והו ו ארנ ף י בורובס
מא ומה הוא מוסברת תי ב אהבה נהרה כות ו ו מאירות עיניו

כת אי יותר עו תאום י הר ומי ו י בורובס מ מ ירי י ומי
חייו תו יח ה ה ו ה אב מה ו בא ה ה מאי ע י א הוא ו
את אה מ יבו ה מ והסבתא ים הי ברי ו ום מ אף ום ומ מ
היתה סבתו ני מ ה מו ע רוי הוא הבי הוא תאום אחיה

אותו יח מנ הוא והנה ואה ב ח נר הוא וחה ב

וה עיר ה כתף א כתף ים וע ח והמונ יח המנ ר נס ומע
וברחוב ר מ כ ים וע אנ מ סבא ע הו מ עו ואראה בוא
ה ם מ א ים רע עם עף ריף נה ה הבאר י העיירה י הרא

הע ת את תח ו מכיס ונה מ תח מ יא הו י בורובס הכנסת בית
כמה הונחו הרעועה ריה הסי י מ ע התיבה י מה נ נר ה הכב
יותר ארו ני י בורובס תום חות נה מאה בני ים וחומ ורים סי
כריכתו ו ר ס ם מ יא הו הוא ת חור ע ירת מ ומ ממנו יותר

ר הס ה חיות מ הרבה י נותר א ירי י ומי וררת מת כמע
חרית מת כא יע מ אני ר בו וכ אנ מ ו ה הסבא
ואמא בי ו ר יע א מת נ וי עי ים תהי י ר ה ה ר בס ורא כ ואחר
חינם אהבת א מ סבא הוא י אבא ה ה ר הס הי הם



תורה מרו י ר הי ר ב כו י ם וכו תמימים יהיו ים י יהיו ברכם
בנ עב רא י ב אף א ו אי א מ א ע ח ני מהם ח י א ו וות ומ

אנ מ רא י בבני וב הע ה

יות באי ע ו רבה סבא הי ים תהי ר ס את ח ח אח ומי
אותו ף תו רוחניים מים ענ ו בנח י הר הוא תע מ ה א

כ יב הי ו ר ו י יהו מכ תיות באיכ ריאותיו את א וממ
ם מעו הכיר א ות מחו אותו ח ו ה ה יר הא ו והנח רא י עם
כ ם כו חת ה ה י ת יינוסים או חינם אהבת החיים ות אר

הוא אב מים ב אבא עם ברים מ אי ים מת אי ע יו א עו הוא
ו י המ ריף ב ם ו חיכה ום ה יו ע אנ מ סבא בהח ע יו

אנ מ סבא ומבי ע יו הוא ו ת אכ יהיה י כ נה מאה כמע
ח ני יבו ב ו ינב הם י כ ו ה ועה ה בעיירה אהבה רעים רע

ים ו א י י ע כא נבע ני יבו

תום ו ה ו ו ברות ה בית ומר מ חתי ומ חם בחיבו ר נ ומי
מאחוריו ב התיי הכנסת בית מו נועו או עם ר ע חי וכ י בורובס
כא אתי מ א יי ע רים מו א ואהבה תיות איכ ע ו ח י יהו בחור
ומי ח אתי מ אי ועו אתי מ אני חי כ ע אבותי ברי את

ית הרא ר ה כיוו אב בענני ווה מ הרה ב תח נוע והאו

אי ו א מנחם

ניה כ כור מי בע האמי י ור תע
ה ו וה הורה ה מה הנ ה אני ניה ו

ממ ח ית ו א מה נ י נתת

ה רו אות ר ה רו אני ם עו רבונו
א ו הרעות ות המ את ה רו א ונ כר היות
הרע ר הי עם התמו כוח י ת התאוות את
והתענו והחיות מחה ה כ י ור תע י נתת

ה ו מה יהיה הכ בחיים מח אני

ניה ניה כ כור ה רו ם עו ריבונו
מתמו אני אי רואה אתה אותי אוהב אתה

ים מחמי אחרים אם ם ו ממני נחת וי
עובר אני כ ה י ה הרא את מסובבים נים
איתי מ ה כ אתה י הר י ור תע ם י

אותי וב תע א ם עו אתה

בר אית חיות ה רו ם עו ריבונו

י ע עובר מה בכ אות תף סוף י ב אית
הכ ע יו אתה ו י א

י מחה ה ה אתה י הכוח ה אתה כי
בחיים י י ר י הכי בר ה ה אבא אתה
נות אתה אבא י כיר ת במיוח י ה וכ

ובים הכי ים חיי ים הכי הנסיונות את

ח נ יח יכים ממ אנחנו ם עו ריבונו

אותו ת ממני מתנה ו אותו ח רא י עם ע מעות ו ות י בת ו הוא

ו וואה ה ועם אבא עם תתמ בו רא ת חווה

ע מעות ו הוא סוף סוף בבכי ומירר עיר ה רועותיו ע נ ה

ברור א ראיני או ר בבו ראי בא ו כאי ה י ר ב אר ו כת

בו ף י ו ו ה ר הס את תח ו הע מכסאות אח ע ב התיי ומי

וף בכתב כתובים מות יו וע הבהב ף ה י הוא האחורית בכריכה

ו ה יוו מנחם בת חיה רה ו אהרו ב בער בי ו ה מ ב נחמ ואת ר

מות ועו מה ובה ת מות ועו יימא רע ו מות ועו

עם נו ם ה ה ים ו מות ועו ובה רנסה ו מות ועו

הם א כא אינם כבר ים יהו מות מאות חה מ ת חוב חה מ

באהבתו ים מחוב סבא ף ה ע חיים

אנ מ סבא כתב ות והב מות ה ו ה הנייר ובסוף

מים ב י ר י אבא ם עו ריבונו הבאות ים המי את י בורובס

כ ע מת אני כ ו אוהב אתה כמו י ויהו י יהו כ אהוב ת מ אני

אים חו הם אם ם הם ח ס א מהם רוח נחת יהיה י כ י ויהו י יהו

בו ני ות תינו היו מהם ח עים ו עויות ע הם מח ים ונו

ם כו אות אוהבים ם כו והם י א ובו וי ומו י הם א ו נ אמנם ם ח

אי א ע נה ה ב ב מים ב אבא י ה ותר רחומי ויבני ובי ב יע הרב ריו ס רת סי מתו

ohrhaemuna.com האמונה אור מאתר

http://ladaat.info/gilyonot.aspx עת מאתר

r.m.azolai@gmail.com ה ו הת ימת ר ות ר ה

ס ב ו הע כותב נות נית

ו נות נית
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  2

   !!!מתמידוהפעם גורלי  ...היכונו למערכת הבחירות הקרובהה

אבל בשבועיים הקרובים יתכן שעלון אז נדברו יהיה מגמתי ויעסוק בצורה רשמית ... אני מתנצל מראש
והוחלט ... הפעם זה גורלי מתמיד וכל קול קובע... מה אפשר לעשות... בתעמולת הבחירות הממשמשות ובאות

מוכן בלי נדר להתרוצץ ... עשות הכלאני מוכן ל... שהפעם אני אגייס את השופר של אז נדברו לטובת המערכה
הבחירות הגורליות : ובכן... העיקר לגייס עוד קול ועוד קול... מעיר לעיר ולדבר ולשכנע ולכרוע על ברכיים

  !מתחילים שוב את המחזור של לימוד הדף היומי !!!ס של דף היומי"סיום השהמדוברות זה לא פחות ולא יותר 
מה שבטוח זה הרבה ... אני לא יודע כמה היא גורלית... בעצם ???ש גורליתמה פירו... והמערכה הזו גורלית

  ...  הרבה הרבה הרבה הרבה יותר גורלי מהבחירות הכי גורליות
ה "הבחירה של יהודי להצטרף למפלגה ולקבוצה של יהודים שעוסקים בתורה הרבה יותר מעניינת וחשובה לקב

ובאמת בדקתי ... היה לי חשוב לבדוק... כן... ג העיתונים"ועק עמאשר הגורליות של הבחירות שכבר התחילו לז
הפעם הבחירות יהיו גורליות !!!! שהעיתונים כבר כבר הספיקו לכתוב את המשפט הנדוש והמגוחך שהפעם

הבחירה שלך להצטרף ללימוד דף היומי ... גם לי מותר לומר שהפעם... כעת הגיע התור שלי!! אז זהו... מתמיד
אור שאין כל מלאך ובריה יכולים "כי הרי כל מילה תורה זה  !!!זה באמת גורלי מאוד... כן... מידגורלית מת

  !!!עשית את עסקת חייך... ואם קבלת החלטה ותהיה רציני ועקבי, "לשער
 ---   

 כי מפלגת השלטון של התורה... אני יודע שדף היומי זה לא מפלגת שלטון... כן-ש: אני מוכרח לחזור ולהבהיר 
... בעיון ולא דווקא דף היומי' זה אברכי הכוללים ובחורי הישיבות שעמלים בתורה כל היום ויודעים ללמוד גמ

הרבה פעמים המפלגות ! אבל בתקופה האחרונה אנחנו גילינו שיש חשיבות מאוד גדולה גם למפלגות הקטנות
אני כעת מתגייס לטובת המפלגה  ולכן... הקטנות האלו הם לשון המאזניים ולפעמים כל ההכרעה תלויה בהם

  !!! יש לי אינטרס אישי לגייס כמה שיותר קולות נוספים למפלגה הזו... של דף היומי

אין לי שום עניין לקחת קולות עמוקים של עמל בתורה ... אני לא מחפש לשתות קולות ממפלגת השלטון... ושוב
אני כן רוצה לשתות הרבה קולות מבוזבזים של נאייעס ! !!אבל אני כן... ושהם יעברו לדף היומי... בעיון' בסדר א

זה יכול להוסיף קולות יקרים לגוש הימין ולהכריע את ... ולקחת אותם לדף היומי... מהחדר תה שהולכים לאיבוד
!!! ה ישמח במעשיו"אנחנו רוצים שהקב... ה בעולמו"קולות מתוקים שיכולים לשמח את הקב... הגוש

אתה !!!! וזה תלוי בך... הקול קול יעקב...) 2עיין מאמר דף ... (הוא חומל על מעשיוה שמח במעשיו "כשהקב
ה "לקב... אם אתה תצטרף לדף היומי ותקבל על עצמך עול תורה!! כל קול קובע!!! יכול להיות הפתעת הבחירות

ה ישראל ואורייתא "זה יכול להשפיע עלינו שטפון של אהבה מקוב... יהיה יותר קורת רוח בעולמו ויתרצה לבניו
  ...  שיתאחדו יחדיו

תצטרף לדף ... בא??? אתה לא לגמרי מוצא את עצמך?? אתה לא לגמרי עושה חיל בלימוד: יקר נשוי/בחור
ואז לקראת מסכת שבת שוב יהיו ... מקסימום תרד מזה אחרי חודש חודשיים??? מה יכול להיות... היומי

... ושם יתכן ששוב יהיה פיזור הכנסת 'כירה'עד שתגיע ל... היומישוב תבחר להצטרף לדף ... בחירות חוזרות
אז ... היו יו הזהבתוך  נמצאים עמוק אנחנו כבר בלאו הכי... אין לך מה להפסיד... ושוב תמתין לבחירות חוזרות

  ..תדשדש בהויות דאביי ורבא. חילופי האשמות של הכנסתבמקום לדשדש סביב 
 ---  

אבל בחור ישיבה ... אולי לא טוב לו ללמוד דף היומי... ך רציני שלומד בעיוןאבר... האמת היא שבינינו
איפה ... אתה זה שלקחת את הספסל הקבוע שלי... שאני פוגש אותך בשבתות בצפת?? ...אתה??? קלאסי

כי יהודי ?? אתה יודע למה!!! לך כן טוב ללמוד דף היומי... שפעם אני הייתי ישן בצפת ועכשיו אתה ישן שם
הוא יודע שיש !!! שהחסיר שלושה ימים ולא הגיע ללמוד דף היומי הוא יודע שהוא בפיגור של שלוש דפים

 !!!הפיגור הזה מאוד היה חסר לי בתור בחור!! איזה שעון שמתקתק וכל יום שהוא מחסיר נוצר איזשהו פיגור
אחרי שבוע פתאום אני מגיח  ...לא בא לי... להכריז על נבצרות... הייתי יכול להיכנס למיטה ככה פתאום

ומיד השתלבתי בכביש בחזרה כאילו לא נעלמתי ... חזרתי אחרי הפסקת פרסומות... שלום לכם... מהמערה
לא הרגשתי שמישהו פה התקדם ואני ... לא הרגשתי לרגע שהפסדתי משהו בשבוע שלא תפקדתי... שבוע

!!! וכשזה ככה נראה זה מאוד בעייתי... ותו בחזרהבפיגור וכעת אני מדשדש אחריו ואני צריך להתאמץ להשיג א
תחזור על ( !!!בנוכחותואין פלא שהוא לא מרגיש שום טעם  !!בהעדרותוכי כשבן אדם לא מרגיש שהוא מפסיד 

יש סיבה ! ולא סתם זה ככה... ככה בנוי המנגנון הישיבתי... אבל אין מה לעשות )...הוא עמוק ופשוט... המשפט הזה
אבל שורה ... ל"ואכמ... למה הישיבה לא בנויה כמו בית ספר עם הספק לימודי ומבחנים ובגרויותמאוד עמוקה 
פ שיזכיר "מאוד בריא שלבחור יהיה שעון אחד לכה!!! פ איזה שעון אחד שיתקתק"צריך לכה!!! תחתונה צריך

חינכו אותנו ... תטען אבל מה... אה!!! לו שכל יום מדפדפים דף ולא מחכים לך שתחזור מצפת או תצא מהמשבר
לכן צריך לעשות שינוי ... אתה צודק?? שדף היומי זה בעלי בתים וזה לא מתאים לבחור ישיבה שיושב ולומד

אתה תלמד כל יום שתי ... ולכן אם הבעלבת לומד כל יום דף אחד בלבד... והיכר שלא יחשבו שאתה בעלבת
ודף אחד ... דף אחד ממסכת ברכות... אחד מהסוףהייתי מציע לך להתחיל דף אחד מהתחלה ודף !!!! דפים

וככה תצמצם פערים עד שבבחירות חצי הקדנציה של לימוד דף היומי אתה תוכל לסיים את .. ממסכת זבחים
ס "ש באותו מעמד תבטיח לאשתך שעד כה למדתי את הש"ובעזה... ס בבקיאות בשילוב האירוסין שלך"הש

  ... ס בעיון"שואין אני מקבל על עצמי להתחיל ללמוד את השלקראת חיי הני!! אבל כעת... בבקיאות
בישיבה ... כן!! לבחור ישיבה יש המון המון זמן... ועד כמה שאני זוכר... לפני לא הרבה זמן הייתי בחור: בקיצור

 כדי שיתמודד מולו וימלא אותו לפי שיקול... בכוונה מעמידים את הבחור ישיבה מול חומר גלם שקוראים לו זמן
אז לא יזיק ... ואם חלק מהזמן הזה כבר מבוזבז אצלך על חיפוש עצמי בכבישים ובמכוניות מתחלפות... דעתו

אם אתה כבר אוהב להעביר ולשזוף את ... המתחלפים מול עיניך מידי יום' לך לחפש את עצמך גם מול דפי הגמ
כבר תעביר את העיניים על הדפים  אז... העיניים על התמונות שמתחלפות במצלמה או בעיתון הציבור החרדי

  ... משהו לבנתיים יכנס... המתחלפים בדף היומי

ועדיין עיקר הפניה בנושא הזה היא לא לבחורים וגם  ...ס אני לא נסחף"אבל סו ...עד כאן הפניה לבחורי ישיבות
שהגיליון בלאו כ ..אריך בנושא זה בשבוע הבאה נ"ולכן אי.. .העם שבשדות... אלא לכלל ישראל... לא לאברכים

  ...חנוכה שמח... הכי יוצא רק במתכונת מייל

 
  - מי בז ל

  יום קטנות
  .ובו מאמרים בענייני ימי החנוכה והמסתעף
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בקרוב ממש

 !!! בחורים שזה לא לגמרי ברור להםאותם ל

.. קצת מצחיק לדבר על זה ...ם"כך לשון הרמב
ם אומר שהיא מצווה "אבל צריך לדעת שאם הרמב

זה אומר שיש בנר חנוכה כח להאיר ... חביבה עד מאוד
... ולהשפיע על השטייגן שלך לאורך זמן חורף הקרוב

ולא לזלזל כך שכדאי לקחת את המצוה הזו ברצינות 
... צריכים חיזוק בעניין הזה פחות אנשים נשואים!!! בה

... לפעמים יש להם מה להתחזק במצוה זו אבל בחורים
  ס זמן הדלקת נר חנוכה יוצא"סו

זה אומר שכל אירוע או טיול או אפילו מפגש משפחתי 
החנוכה  מישאתה מתכנן אותו לי
עד זמן  או שאתה  

... זמן ההדלקה או שאתה ... ההדלקה
 כבר הטיול האחרון שזכור לי שחזרתי 

' מכיתה ה. .בחידר' בצהרים היה בכתה ד 4שעה ב
ואילך כבר לא זכור לי טיול שחזרנו לפני שש או שבע 

לי הרבה טיולים שתכננו זכור ... מה שכן זכור לי... בערב
חלק (... לחזור בארבע בצהרים וחזרנו בשעה שמונה

שכידוע חנוכה הוא  ...מהטיולים האלו אירעו בימי החנוכה בעצמם

וזה  )...הפקק של פך השמן לזכר אולי. בדרכים חג הפקקים
ממש ממש במקרה ... ומשום מה!!! בהחלט מגביל

ביומי דפגרא  בדיוק... ההגבלה הזו יוצאת בדיוק בחנוכה
... ובימים שיש בהם את כל האירועים והאטרקציות

בדיוק אז יש גם את ההגבלה הזו שצריך להיות רתוק 
אז זהו ... למקום בשעת בין השמשות או צאת הכוכבים

  !!!שלא
כי ... את כל האירועים שלך תעשה לפני כן או אחרי כן

חנוכה זה הדלקת נרות ואמירת ההלל ולא שום דבר 
כך אירוע או חגיגה או טיול הוא לגמרי דבר ! !!!אחר

א "אפילו להבדיל ההדלקה של הרבה שליט... הרשות
ואילו ... או הטיש או כל מסיבת חנוכה זה רשות

מה !!! ההדלקה שלך היא מצות היום והיא חובה
בדורות האחרונים נהגו להקל ואפשר ... מותר?? תגיד

... ה צודקיתכן שאת... אין בעיה... להדליק גם מאוחר
ח "אבל הזהיר בנר יש לו הבטחה שהוא יזכה לבנים ת

אז אתה לא בכלל ... ואם אתה מקל... ש הוא עצמו"וכ
  !!! זהיר בנר

 ---  
בייחס לנרות מצינו אצל אהרן הכהן את ... חוץ מזה

 מזה משמע המושג 
נרות יש מקום ה שכשמגיעים לעבודה של הדלקת

ואם אהרן הכהן היה באמת רוצה  ...לביטוי אישי
לבטאות את עצמו הוא היה משנה ממה שהוא 

... שעל אותו משקל בחנוכה כ צריך לדעת"א... הצטווה
"בסופו של דבר הדלקת נר חנוכה זה 

צריך  -מ?? והיכן ציוונו 
ל הם אלו שקובעים את לוח "לזכור שבסופו של דבר חז

ואם ... הזמנים ואת התכניה של מצות הדלקת נר חנוכה
... אנחנו רוצים באמת לקבל את ההשפעות של חנוכה

בסופו של דבר ההוראות וכללי השימוש נמצאים 
... ע הלכות חנוכה והנושאי כלים והמשנה ברורה"בשו

כל העניינים הגדולים וכל הביטוי האישי ואפילו החצי 
ים במשקל מול עצם שעה לשבת מול הנרות לא עומד

, קיום ההלכה כמות שהיא לפי כל פרטיה ודקדוקיה
: ד ששאל"יצחק סגי נהור בן הראב' וידוע שאלתו של ר

אז ... אז... ח"הרגיל בנר הויין ליה בנים ת: "ל"הרי קיי
והוא ענה ?? איפה כל התלמידי חכמים?? איפה הם
שכנראה לא באמת מדקדקים וזהירים בקיום : בפשטות

וכי אנחנו ... פעם זה היה נשמע לי מאוד מוזר!! !המצוה
אני יושב חצי שעה ... ואז גיליתי שכן?? לא מדקדקים

שר שלוש ... אומר המון תפילות ותהילים... מול הנרות
החנוכיה שלי לא עומדת ... ס'ותכל... פעמים מעוז צור

ועוד כמה דקדוקי הלכה ... לגמרי במקום הראוי
...האז בבקש... שהזנחתי אותם



”  

 

  ...אודות האסונות הנוראים בתקופה האחרונהה
אבא שנדם לבו ... אירעה בשבוע האחרון בבני ברקטרגדיה מחרידה ומזעזעת כל לב 

... לו לאחר שנים של ציפיה על מוות בעריסה של בנו יחידו שבאעגמת נפש מרוב 
והטרגדיה הזו מצטרפת לעוד רשימה של אסונות ומיתות משונות שאירעו בתקופה 

לפשט  ולא באו אלא נבראו לא שהם זועק.. הרועמים האלו שמכל הרעמים... רונההאח
  ... נועקמומיות שבלב

כ מזדעזעים "שהיות ואנחנו כבר לא כ ???מה זועק מהטרגדיה הזו... לבין עצמנו בינינו
ה כן "והרי הקב... ע"כי לדאבוננו הרב זה משהו שכבר יותר מצוי ל... ממוות בעריסה כי

' ה ??עשה' מה הלכן ... אנחנו לא מתעוררים... ס'ותכל... ה בשביל לעורר אותנועושה את ז
לבנו ועלה בסערה  שהפעם האבא הצטרף!!! הצמיד למוות בעריסה עוד טרגדיה

ה רוצה מאיתנו "ונפנים שהקב כדי שזה כן יטלטל אותנו... כדי שכן נזדעזע... השמיימה
ך לטלטל אותנו זה לאו דווקא האסון כמות והאמת היא שהזעזוע העיקרי שצרי... רצינות
ימים לאחר פטירת מקבל דום לב כמה  צעיר אם אב !!!לא מה שעומד מאחוריוא... שהוא

שברון לב אותו אבא היה בנו במוות בעריסה זה רק נותן לנו אמת מידה איזה סאת יגון ו
ו אבא לא היה אם אות הרי ...ובינינו )למרות הגבורה היהודית והקבלה באהבה( ...שרוי

כי התרגלנו ... לסדר היום ולחזור יינו ממשיכים לעבור לידואנחנו ה... דום לב מקבל
את  כל אחד מאיתנו מכיר הורים שעברו את זה וממשיכים הלאה ...לכאלו סיפורים

!!! מת הטרגדיהלהעמיד אותנו מול עוצ כעת קרה כזה אסון שיש בו כדי... אז הנה ...החיים
אתה : ידידי היקר... כן!!!! טרגדיה כזו שקוראת כלה עומד מאחורי בשביל שנקלוט מ

... החיים ממשיכים הלאה... ממשיך הלאה עיתוןומחר ה... קורא בעיתון על אסון שקרה
... זה ממשיך ללוות אותם עוד שנים רבות... אבל אותה משפחה שחוותה את האסון הזה

... כן !!!!אי אפשר !!!שאר אדישיםאי אפשר להמשיך להי !!!!ניםאי אפשר להישאר שאנ
 לתיבת דואר כל בוקר מגיע ...כ לבא אלינו בטענות"אי אפשר כ ...כ אשמים"אנחנו לא כ

 ...בכל גבול ישראל העיתון שמנוקז בו אוסף כל הצרות שאירעו ביממה האחרונה שלנו
תר יוה נאלץ כביכול להביא מקרים עוד "הקב לכן... בהכרח עושה אותנו אדישים וזה

ה רוצה "שהקב ולהבין להתעשתכדי שגם לאחר האדישות אנחנו נהיה מוכרחים ... קשים
   ... משהו

  ??? במה אנחנו יכולים להתחזק: ובכן---
שהייתה ( ומאז שאין לנו אורים ותומים וגם לא בת קול... לב יודע מרת נפשו-אז כמובן ש

לנו את רוח הקודש להצביע בצורה  איןאז  )מכה זו מפני מה היא ומצביעה פ בכרם ביבנה"לכה
ה רוצה להראות לנו "מה שבטוח זה כשקורה כאלו דברים הקב.. ברורה על משהו מסוים

 צריך במה בדיוק: עכשיו ! ! ! ! ת ו נ י צ ר כעת ה תובע מאיתנו "הקב !!!!שזה רציני
במה  כל אחד צריך להתחיל להיות יותר רציני... זה כבר אינדיבידואלי?? להיות רציני

  ... לא לגמרי רציני במה שהוא עדיין או... שהוא עדיין לא רציני
  ..יש נקודה מסוימת שאולי כן אפשר להצביע עליה!!! בכל זאתאבל 

   !!!!רינה של תורה בלילה

בשמים  מאוד קפדנית תביעה עלינו שיש.. ס נמצאים אנו בתחילת לילי טבת הארוכים"סו
 מתחילרק  שאז הלילה... ו באב"כך שאי שם בט עד כדי !!!!להשמיע קול תורה בלילה

מאן דלא ש בסוף מסכת תענית ל מזהירים"חז כבר אז!!! כבר אז... להתארך לאט לאט
 ...ל מעולמו"בלילה יאסף רח בעסק התורה מכאן ואילך מי שלא מוסיף !!!סיף יסףוי

. .ילהגדולה לשבת ולעסוק בתורה בל ככל שמתארך הלילה כך יש תביעה יותר: כלומר
ככה האזהרה הזו  יותר וככל שהלילה מתארך... ו באב מתחילה האזהרה הזו"וכבר מט

שהלילה מתארך בעוד דקה ככה האזהרה הזו הולכת  נוסף כל יום ...הולכת ומתעצמת
יעים ללילות ממש בשבוע זה אנחנו מג... כעת !!!!עכשיו הגענו לשיא!!!! והנה ...וגוברת

ה לא מוותר על "הקב!!! אין !!!!!בשיאה כעת ה הזו היאהאזהרוהארוכים ביותר בשנה 
אדם צריך ... יש עבודה.. כי ביום יש תירוץ טוב?? ולמה דווקא בלילה... עמל התורה בלילה

אין  ...כולם בבית!!! זהו?? אבל בלילה )...פ פעם זה ככה זה היה בנוי"עכ( ...לעמול לפרנסתו
ואם יהודי יושב בבית ומתבטל ולא קובע .. .ואתה יכול לקבוע עיתים לתורה  ...תירוצים

שכשהרב : וידוע(... אוי להם לבריות מעלבונה של תורה ל"רח אז... ברצינות עיתים לתורה
א שמע על כמה אסונות של מוות בעריסה הוא מיד החליט להתחזק בלימוד התורה בלילה ובמשך "פינקוס זיע

   )...תקופה ארוכה הוא היה לומד כל הלילה
??? מה... כולנו עוד יותר מצטערים שאבא שלו נפטר... ו מצטערים שאותו תינוק נפטרכולנ
   ???כ כואב לנו"מה כ... מה?? נקודת הצער שלנו ימה

חמוד עם עיניים כחולות ואבא שלו היה  ים היינו אומרים שהתינוק היהאז אם היינו חילונ
אנחנו  !!אנחנו לא חילוניםאבל ... ולכן חבל שהם נפטרו מד ושירת את הקהילהמאוד נח

שנפטר אנחנו  וכשאנחנו מצטערים על יהודי... מיםלפחות מתיימרים להיות יהודים מרומ
... נו?? ...מה כואב לנו בזה... הסבר קצת יותר מרומם )פ באופן רשמי"לכה(אמורים לנמק 

 :ואאז העניין ה... אז כל אחד מאיתנו שיצמד לקיר וידרש ממנו באמת לנמק ??באמת מה
רוח  ואביו היו כלי מוכן לעשות קורת והתינוק הזה !!!!שכל אדם לעמל תורה נברא

השכינה !!! השכינה בוכה מהעולם אבדנוהפוטנציאל הזה  כחוכשה .ה בעולמו"לקב
ואנחנו צריכים  .ה"שהיו יכולים לזווג אותה עם הקב שני אנשי קשר יקרים פה הפסידה

אנחנו פה ... קלוט שסוף סוף אנחנו פה בשביל זהל: והכי הכי... למלאות את החסר הזה
את  אנחנו היחידים שקבלנו... אנחנו בתור יהודים!!! ה"הקבעל תקן של אנשי קשר של 

ה יהיה פה "השכינה רוצה שהקב... ה בעולם"הקסם ואת הכלים לקשר ולחבר את הקב
 מזווגיםש שדכניםה אנחנו !!!ואנחנו הסיבה... ה צריך כביכול סיבה"אבל הקב... יחד איתה

 יםסאכאן ושומע אותנו מנייה יורד ל"אם הקב... נתיהיאת קודשא בריך הוא עם שכ
ה מה לעשות פה "אין לקב... ה נעלב מזה"הקב... פוליטיקה ומדברים בגנות הבנים שלו

הבית ... ל קורים אסונות והשכינה בוכה"ואז רח... הוא עולה למעלה ומסתיר פניו... איתנו
... בואו בני... השכינה מתחננת... והבנים מתגוללים בצרות... בא יצא מהביתא... מפורק

 .תשמיעו את הקול המתוק שלכם בתורה ואבא מיד ישוב אלינו ...תרטיבו מעשים טובים
ושכינתיה דווקא  ה"בשעיקר יחוד קו !!!בפרט בלילי טבת הארוכים!!! וזו העבודה שלנו

  .. .ה מחכה לקול קול יעקב"הקב... בלילה
  !!!!הצרות האלו כל את  ע ו נ מ ל אנחנו יכולים ... כן!!!! וזה בידינו 

ההגדרה היותר נכונה ... לא שאנחנו אשמים בצרות שקורים?? שמת לב למשפט הזה
חשבונות ... לא יודע?? למה זה קרה !!!!זה בטוח!!!! אותם  למנוע אנחנו יכולים  :ומדויקת

!!!אבל אני ואתה יכולים למנוע את זה...יתגדל ויתקדש שמיה רבה... שמים
אז בית המדרש ובתוך  אני ואתה יכולים לקדש את שמו יתברךכי ??? ולמה

 חרבו של מלאך המוותל נצטרך להגיע י קול קול יעקב ולא"יתקדש שמו יתברך ע
... שאנחנו מתחזקים בעסק התורה אם אנחנו נחליט !!!זה תלוי בי ובך... ל"רח

   ..ולהביא הרבה ברכה ושמחה לעולם ע אסונותומנל יכולים אנחנו
---  

הזה קרה  אסוןהרי ה :מאליה את השאלה המתבקשת וכאן יבא השואל וישאל
חיים ' מרן ר שם יושבו עיר מלאה חכמים וסופרים הרי היא בני ברקו... בבני ברק
לא הצליחו למנוע  הרי והם גדולים וטובים ועוד עמלי תורה א"שליט קנייבסקי

... בלילה שלי בדיוק הרינה של תורה ...שלי אז בדיוק הדף היומי... סוןאת הא
מפורשת ' גמ זו!!!! אבל ...אז תתפלא לשמוע ?להבא מנע את האסוןת היא??? היא

  : בתענית
ואילו ... בסורא היה מגיפת דבר -:)כא( "בשבבותיה דרב לא הוה דברתא, בסורא הוה דברתא"

 :משפט מאוד מסתורי ואומרת' ממשיכה הגמ. ..מגיפה בשכונה של רב לא הייתה
רב דנפישא זכותיה טובא היא מילתא זוטרתא היא לרב , אתחזי להו בחלמא, סבור מיניה משום זכותא דרב דנפיש

בזכות  ההצלה הייתהשכולם היו בטוחים ש: כתוב כאן ,"'אלא משום ההוא גברא דשייל וכו
כל  ואז ...שהגינה תו של רבזה בזכות תור פסחה על השכונה אם המגיפה!! רב

כי רב ?? למהו !!!זה לא בזכות רב!!! שלא: תושבי השכונה קיבלו חלום מהשמים
... רק על השכונה שלו באופן ספציפי ןאז בשבילו להג ...כ גדולה"כשהזכות שלו 

הוא קברן יש פה יהודי אחד בשכונה ש??? אז מה כן !!!קטן עליו זה מה שנקרא
 ??? אתה מבין את הסיפור הזה...  ו כל השכונה ניצלהעשה חסד ובזכותוהוא 

זה עצמו  ...כ גדולה"כשהיות והזכות של רב : כתוב פה דבר מאוד פלאי ותמוה
זכות צריך למצא  !!!קטנהשלו לא יכולה להגין על שכונה  הגדולה סיבה שהזכות

 וגיהס זו... אני לא מבין את זה ??? אתה מבין את זה... בשביל שתגן יותר קטנה
כתוב כאן ש בטוח דבר אחד אבל  ...בעיון לפתוח אותה אחת ה שצריך פעםעמוק

   !!!שבשמים לא מסתפקים בכסף גדול  :בבירור
ם בשמי... חיים קנייבסקי' בשמים לא מסתפקים בעסק התורה העצום של מרן ר

אתה .. כן!! את הלימוד שלך גם ה צריך"הקב ..לנזי... רוצים גם כסף יותר קטן
שצריך דווקא את בבני ברק יתכן  בשכונהבשביל להציל ממוות בעריסה  ...הקטן

יתכן וקח בחשבון ש... הוא יציל את כל השכונה מפגע רעש תורה שלך הלימוד
מתמודד  או לימוד של בחור ישיבה' בעיון בסדר א כולל הלימוד של אברךוגם 

לממן כיפת ו לתקצב הולך שכל כולו כ"כ גדולזה כסף ... זה גם כסף גדול 'בסדר ג
 ומקיפות או למנוע גזירות כלליות עוטף עזהו תושבי הדרום לכל ושמירה ברזל

 עוד אילו בשביל להציל את השכונה הקטנה שלך שלא ישמעו... מכלל ישראל
 היוםתקבל על עצמך  אתה!!!! אתהשבשביל זה צריך  ..שוד ושבר בגבולם

  !!!דווקא בך !!!!תלוי בך אמתב זה... כן וממילא !!!להתחיל ללמוד דף היומי
חיים ' לא רק ליין הסיומים של מרן ר  ! ! ! ך ל ש ה מחכה ליין הסיומים "הקב

  ...יין הסיומים שלך גם יכול לפעול ישועות... קנייבסקי
מסיים את כככל  שהוא חיים קנייבסקי' מרן רל יין הסיומים ש ???אתה יודע מה

זה יין שיכול לפקוד עקרות ... 'וכו ילתאספרא מכ בבלי וירושלמי.. התורה כולה
ולהחזיר בנים אובדים  ...ולהביא שידוכים בגיל מבוגר מאוד... שנה 15לאחר 

כ את "אבל יין הסיומים הפיצקאלע שלך שאתה תסיים בסה... לאביהם שבשמים
כ מבוגרת "זה יין שיכול להביא שידוך לבת הלא כ... כ שבת"ואח מסכת ברכות

: והכי הכי... שזה ממש לא יזיק לך לך עוד קצת נחת מהילדים או לעשות... שלך
וחסכת ... לעשות נחת רוח לאבא שבשמים שעשית שלום בפמליא של מעלה

 כ"בסה שהוא שוב ושוב לרמוז לך שלא יצטרף ה עוד רמז מצמרר ומטלטל"לקב
ם שהאסונות האלו אש להגיד שאני ...אז שוב. ..חפץ בקול התורה שלך שישמע

למה  כי )צריך להיות בעל מדרגה בשביל לחשוב כך( ...די רחוק זה נשמע... עזוב.. .ריםקו
אבל הגירסא היותר נכונה  ??...מה אני בדיוק עשיתי ??...להפיל את זה בדיוק עלי

אם אתה תהיה יותר רציני  !!!אתה יכול למנוע את זה!!!! אתה: והיותר מדויקת
לתורה  קבועיםביל לקבוע עיתים בלצאת עם מטריה כל לילה מהבית בש ועקבי

... משכונתך -"שבבותך"אתה תמנע מגיפה מ... )ד"ה סק"קנ' סי(ב "כציווי של המ
כי ... זלזלתי... אה... תמיד אמרו לי שהעישון מביא את כל המחלות: אמר לי פעם אדם שנגמל מעישון(

לות שהגוף מח שיש הרבה: אבל פעם אחת אמרו לי... לא חסרים אנשים שלא מעשנים שחולים
... עשן הגוף שלו לא מספיק בריא לצאת מהםואם בן אדם מ... מספיק חסון בשביל להתגבר עליהם

   ...)כי זה כבר באמת נכון ואמיתי... את הגירסא הזו קבלתי... אוהו
... כן!!! ה שישמח במעשיו וממילא יחמול על מעשיו"אתה יכול לגרום לקב... כן

ואתה יכול  שמחה במעשיוה "וכחה שחסר לקבאם קורים כאלו אסונות זה ה
זה עובד לפי ... ה זה לא עובד לפי כמויות"אצל הקב... לספק את השמחה הזו

לעשות לאבא  אם אתה תבא לבית מדרש מתוך רצון טהור... הלבהמיית נכונות ו
יש בכח של ... ה ולעשות לו נחת רוח"הקב לשמח את... שבשמים לילה טוב

עזריאל טאובר ' ר ...שלך כדי להגן על כל השכונה שלךהלימוד תורה הפרטי 
ה מפגין כעס הוא רוצה "כשהקב: מאות פעמיםו עשות א היה משנן באזני"זיע

מפריע לו משהו טכני הוא  כשאחד מבני הזוג... בהדרכה זוגית' ב' זה א !!!קשר
אבל כשאחד מבני ... הוא יודע להצביע ולהגיד אחד שתים ושלוש... יודע לדבר

או משהו  ...יותר חזק מתמיד הוא רק סוגר את הדלת... כלוםלא אומר  זוגה
זו ... בלי להצביע על משהו מסוים כועס וחריגו מפגין בהתנהגות שלו נשמע

ה מפגין כעס סימן שחסר "כשהקב !!!!קשרה בעצם הוכחה שמשהו מפריע לו
מה  ...אי אפשר להמשיך בלי הקשר הזה... ה מזמין קשר"הקב... משהו בקשר

רק ... לא ארנונה... לא ועד בית... לא מיסים!!! קשר??? ה מזמין"כ הקב"בסה
לא נותר לנו אלא ... אשרינו שאבא שבשמים מעוניין בקשר איתנו!!!! קשר

  ... להתחזק ביצירת קשר איתו יתברך
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 מהעבר הלא רחוק)היסטורי מפעים  (סיפור "ההפיכה תוךמ"
 "על מה ולמה ממהרים?!"' טרק פ

 היונכיקיאו מתוך ה, איש לא הצליח להוצן פתאומיפובאשאירע ב וההאלאחר מות אביו פינקלשטיין היה מצוי בדיכאון עצום חיים שלום  תקציר:
חילה לא לכת .לאחר שתפסו בוכה מאד באמצע הרחובפרשת זכור שבת שיחה בזם , הוא ידיד נפש של אביוהויזמן שהיה ירק רב משה יוסף  ,הנעולה

דרשה של חיים של הפלפול הזכרת חלק מההצליח על ידי עד ש ,רצה חיים שלום לשתף פעולה, אבל רב משה יוסף בדרכי חכמה ריכך את ההתנגדות
לאחר הלימוד סיפר לו סיפור מיוחד שהסביר את  ,עמו אוה"ח הקדוש ו לביתו ללמודחר מיכן הזמינלא ,רבעיניו של הבחו , זה הצית אורשלום בבר מצוה

 ,לעדנה רבה והביאשה מ בוע שיעורים עם רב משה יוסף יחד עם בנו אפרים זלמן,כים לקהסהבחור דבר זה הביא שלאביו ז"ל,  וגודל הכרת הטוב שיש ל
   אדם חדש. שה לבןעד שנעמיגונו לאחר מספר חודשים התאושש חיים שלום כליל 

 .אלול תרצ"זערב ראש חודש  אמשינוב

הביא סקי בויאנוש סברכי הדוור הפולני  ובישרהויזמן ושל רב משה יוסף  דלת ביתועל קשו הו מיוחד במקצבות יקפדלוש ש
ה ללגימה כזוים ושובכתבים חשבועות היה מביא לו מ מספר מדי ,יוסףב משה אצל ר תבית, הוא היה מעין בן לביחבילה גדולה 

  חממת את הקרבים לכמה שעות טובות.הגונה שמ

הפעם חשוב מאד, מי יודע כמה שאלות ותהיות  חהמשלו, תוחמגוו נעשה  ,יהםהגדול שבינ כשפתח רב משה יוסף את המכתב
   ?קבל עתהלעומד  ע שהואדיעקב המ לו התיפתרנאו  התתעוררנ

, הוא ידע היטב מיהו השולח ומהי בהיטשלט בה שם בגרמנית שפה וניעית מקבץו שם הי ,חנולופרס את התכולה על שהוא 
שהיה לו עמו קשרי י רטאוס וחר(סר עכאלפפי לםהלוי ידידואת לפני חודשים אחדים שהוא זה שביקש הייתה האמת כוונתו, 

התיישב  ואה, בבמצ ןכהתעדכדי ל לעיין בהםנחוצה  הייתה לו סיבה ,מאד מסוימיםם ם גרמניילדאוג לו לעיתוני )ר ענפיםחסמ
זמן יותר אין כי  ,היטב בישרוהארוכים רים מאבפניו כמו המ נפרשועות ש, הידיירו מרגע לרגעפהאעיון ופניו אותם ב קרואל

ומה  םשות חושביעומעורר למאד המצב משתנה כי  ניםלהפצריכים  ,רושה)(רגל ק אלהנט קישקע וגלו'לאכול צכדי  רמיות
 .שיותר מוקדם

תחיל ולה םיתניולשנס מ, אסור לאבד זמן, הוא חייב בכמה מישוריםית מקסימלה להתבצע במהירותת כוריזה צההשלכות ל
אם ". הפעם המצב אומר ש"מחר כי לא תדע מה ילד יוםצרת אל תצור "המחר, אפילו שהחכם מכל אדם אמר  גתאוג את דאלד
  ".לשוםשאת יד סול תפאתמשה עת לא

 ,לבדוק את השטח בעצמואדם מחושבן ודייקן צריך עיתונים, ק על מקרא לסמוך רר פשאי א 'פשנמהלך  םטוב מראה עיניי'ל אב
הוא לא  , הוא ידע לקרוא מפה כמו מצביא צבאי,חושים מחודדים מאדהיו לו  אוירה,לחוש את הו עליו לצאת לרחרח את האויר

בוע למשך שי ענק שמתקרב בצעדה נשני ראש הפלבדיוק מה ול ?בלי התרעה עסולשם מה הוא נ ,עייתורל חייב לספר בדיוק
 נראה מאד לא מובן.זה  ?שבועיים

, כל חסיד אמיתי יושב לצאת בימי הרחמים והסליחות )ברך חסידי(לא מתאים לא ר יונגרמאןחסידשע'פאר אישט סיא פאסט נ"
שליט"א ש הקדולרבי ל טילערוך קוו צריךם ג ,שעומד להגיע גדול והנוראה יןראת יום הדלקת עושה הכנות נכונובל ויטשהרבה ב
 ?אבל מה לעשות .רוחניות וגשמיות ולפרנסה בשפעלס"ד ב ,וברוכהלזכות לשנה טובה  ,שפחהבני המיו ועל עלם רחמיולעורר 

 ש.וא חושממנו האם לא יקרה הגרוע ביותר ש ,אפילו קמעהיודע אם יתמהמה  ימ ,הזמן דוחק

 אצליח להגיע אם אצא ברכבת המהירה מוורשה ם לחו"ל,לכמה ימי עלי לצאת יוותקביותר שבעבשוב ורה קיבלתי מכתב ח"ציפ
לדאוג, אי"ה אשוב בס"ד ובתקוה  סף, אני מבקש לאיום אחד נולובר על עסק שלא ניתן לדחות אותו אפילו ולחזור בזמן, מד

 ."טוב רתשהכל יסודר על הצד היו

למעשה לא גילה לה אלפיים.  הסומכ גלה טפחנת מבבחי, כאחת יםפר ולהעלסל ,תהייהויזמן החיות של רב משה יוסף מהמו
א הו .להיערך בזמן אלאוטה צה לקוות לטוב ושלא יצטרך לעשות שינויים גדולים, אבל אסור להיות שהוא ר, יותיונכלום מתוכ

ך עליו שלא מולסעת שאפשר יוד , היאלוא הקרדיטתה ולתת לו את מלכבוש את סקרנו וכלתשהיטב וידע ורה הכיר את ציפ
 פגע.סע הדחוף יעבור בשלום בלי כל ברכת הדרך והתפללה שהמנתנה לו את  ,כהוכדר .טויותיעשה ש

לחשה לה  ,משהו אחרסחרי ולא שזה רק נושא מהלוואי  ,בשבילו יצאדחוף שמהעסק ההרעייה פעם האבל בתוך לבה חששה 
   . לבהב ת שמנקריםפיקות הסלמרו ,היא לא תהרהר אחריו ,, אבל חלילה וחסציפור קטנה

ה מראי מקומות בכממאות את חיים שלום ואפרים זלמן עם תכנית לימוד מיוחדת שכללה  ףמשה יוסרב טרם צאתו צייד 
התלמוד.  וסנייבאוק תןיית, הוא ידע שחיים שלום כבר יכול לשחות כמו לוורציני סוקהסוגיות ומפרשים, הוא נתן לשניהם תע

וזה  ..., זה גם יהדק את הקשר ביניהםאם לא יותר םמונימאה לה עליו רו הצעיר שעובחאת מעולה  ךרל מורה דבקזלמן יאפרים 
   חשוב מאד.
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 הנחשב יליםמבוכמעט ולא היו אוטופה בו בתק ,כשלעצמו מסע מפרךחילה לוורשה ת ,יצא לדרך הארוכה מיד לאחר ראש חודש
 ,טיןתו סחוט לחלוהיא הותירה או ,כה למדיורה אתיהין וינה ויושיצאה לכגם הנסיעה ברכבת  ,וג מפוקפקה כזו לתעננסיע
שהיוו את  מספר מקומות הוא גם נסע לעוד ברחבי העירוסייר איתו ר עכאלפפי לםהלוידידו הקביל את פניו י הינוגיע לוכשה

לקבל מידע  כדיעבורו ותר די וההיה  זמן זה ,ו מסוגלים לתת לו מענה ברוריהוהם  אלו שהה במקומות ציוחשבוע  ,מוקדי הבעיה
הוא היה צריך  פילו יותר גרוע ממה ששיער.אלי ואו ...כלל פשוט ינואכי המצב  ,תרביום יטינטקורות אומר מספמ ,עדכני ביותר

נגועים  ם קלט כי הםהמחודדייוסף בחושיו אבל רב משה  ,יסו לגמד את החששותשנמספר ידידים גם לו היו כי  ,לסנן מידע היטב
קדם את ל ניסולא ולכן  ,תרחשמד לההשינוי הגדול שעוקלוט את ים לערוכלא היו , הם ויתיבוד מסאחכל  ,ועד ראש מכף רגל
  רציניות.כניות ופניו בת

, ספק על דרך ההמעטה בהאינו בנוי לקליטה טו ,להגרליו הוא חושב אשלא פשוט מה שהוא חושב לעשות, המקום מאידך אבל 
זיע"א מרן הח"ח  ,הגדול מאחיו ןמפי הכה אמרהת שניש לו הבטחה מפורש ,לפחד אסור לו, אבל אם ימצא במקום את מקומו בר

ימים שהדברים  נםקלים במקום, אבל ישנם הוא לא הבטיח חיים , אמעליו צריכים לסמוךו תקוהאחרית ווא יש מקום ההלכי 
  .לוקסוסכ יםנחשב

 .חתרצ"אסרו חג -ז "אלול תרצ ובאמשינ

. שעות רבות ומתי לאן הוא פונה ,הבאים את צעדיו שבחלדי ם כמספר ימיעם עצמו סף יוה רב משישב ה הקשנסיעה ר הלאח
א הו ,"אי הרבי שליטההחלטה בידשכחסיד ידע  ,זה בנה לע אלבאמת אך  ,םן מסויד שהיה לו כיווע ,מאד השקיע במחשבותיו

ות אילבר ,לחיים טובים וארוכים ,ומשפחתולבקש על עצמו כדי לחלות וקוויטל שערך להביא לו  רבי הקדושה לא לאוטווצקנסע 
אמר וטב יה בריוד אתשמע הרבי  .קיבלת הידיעות שמתכוון לנקוט בעקבועל מספר צעדים שיעץ עמו כדי להתיו ,בכבודרנסה ופ
 ו.ה בידשיעשה יעלה יפ בירך אותו שכלמיכן לאחר  ,דברו את

היה תמיד , להפליא חשאיה על בעלהעתה ובר ה מה בעצם עהיא לא ידע ,לימים הייתה במתח גדו כל אותםברעייתו ציפורה 
ה עם בטן מלא הסתובבההיא תר ויוחודש  שוב לומר,מה שבאמת חק ר ,תפילו מילה מיותרא פטפטולא ו עדיבצ מאדהיר ז

ה כבר לדעת מ תהיפהיא צ, כפי דרכה לתת בו אימון בלתי מסויג ,צהלא לחאך כאשה נאמנה  ,נודעם מהלא ותסכוליבפחדים 
  ,בפיו

עוד למה  ,ש השנהלפני ראשבוע מ מעלהל לביתך תשב? "לוחלסיעה אחרי הנ ביםם רימי קורה איתךמה  :אדם מהצד היה שואל
   !?עד לרגע זה איך השארת אותך במתח ,דק מזאיזה רלפחות  ,מידע כל שהואלה  נתתלמה לא  ,רת לה כלוםלא אמ

ה שתדע מה יש לו לומר לה? האם מ ,בראשו היה הכל מעורפללבית  גיעהשכ, לותאלו שאעל רב משה יוסף לא שואלים כאך 
נכון שלא אמר  ין זהא ךא ,על כן שתיקהה פיעד ,והלבטים רק יפחידו אותה ו עוד לא יודע כלוםוא עצמהרי ה ?בריאות יוסיף לה
אש ת את ריש כע ,חו"לעשה בעל מה ש הסביר לה שזה לא הזמן המתאים לדבר ,ר המסעחו לאתאיך שנכנס לבי ,לה כלום

  .יךרויסביר לה כל מה שצהוא ישב עמה  החגים שיעברוגע ברבלי נדר  בלא ,פההשנה בפתח ומיד אחרי כן מערכת חגים צפו

, כאילו היא קישוט בביתאשתו את ניח צעדים חד צדדיים ומו ח"שעושה הויזמן שלא נשפוט חלילה וחס את רב משה יוסף [
החלטה את  גע שקיבל, אבל ברליטההקדברים קשים שהיו מעבר לכושר ו אבל כאן הי ,תהאי עץיימתתמיד הוא  ,לה וחסחלי

ינה לקראת הכוגם כדי ל ]עד כמה שמותר לו לספר לה כעת[ כניתופרטים קטנים מהתבמספר אותה  יידעמיהר להסופית 
  .]נןהוא מתכיות שנכוהת

הנאמנה שעומדת לימינו בכל  יתועיומר לרהגיע הרגע ל ,לרגעגים לא התמהה ברגע שעברו הח ,ה יוסף לא אכזברב משואכן 
 .תיוכניולכל הפחות חלק מתו ,א סייגלל העיתים

, עתפתמו היתרה היציפו .כסונה במחסןוא סוכהירוק הלאחר פ ,אל רעייתו. פנה "לשוחח עמךביותר שהו חשוב ציפורה, יש לי מ"
 יוסר הלוט מהערפל. רחה. אבל שמחה שכעתטהויר אחרי כל לשאוף מעט א ,חד לא המתיןאפילו רגע א

ה שכלנת מפי מיכולה להיחשב ל עין הרע בלי ,שנים 15 בתב בקרוי עין הרע ) שלנו היא בלינה(עד טילאר'כי צ ת"את יודע
אה בכל רוא , אני ללחשוב על עתידהמובכן אני לא מפסיק  ...תר, את יודעת ומכירה אותה היטבולא י םא 18ובגרותה כבת 

נכונות הרישות לפי הד ,הבעל הנכון וא יהיהידיים שהו בשתי בחור מתאים שאוכל לסמוך עלי ,בהםובב תסמות שאני מהמקו
  .שלנו

האם  ,לחוץ לארץ עסונוב משך כל כך הרבה זמן וא יושב וחושהאם זה מה שה ,מופתעת מכל המילים המשונותהייתה ציפורה 
ים לא למיל ?!האם כך עושים לבת לויה ,בלי לרמוז לה על כך ,מאיזה מקום ה חתן פתאומיעתה הוא מתכונן להנחית לה איז

  לא חשבה.מסוג זה עסק על ברם בחו"ל, (עסק)  פטעל באיזה געשלה שעשה חי ספרה שיציפתה, היא חשב כאלו
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הוא כעת האם  ,לא מצא אחד שמתאים להיות חתן לבכורה שלהלובב תסות שהשבכל המקומ ותשלה מפור הוא אמר ,אבל רגע
מה היה דחוף לו לצאת בהפתעה לומה עת על לא מספר לה כאז למה הוא  ,ודאי יצא למטרה אחרת יתכן!לא  !?משנה את דבריו

עתיד על ה ?יתהא הוא מדברה על מלבסוף  ...הרבה זמןכל כך  ,כך שובה עלמחכה לתא בלי לתת לה בדל מידע על כך, הי ,לחו"ל
 היא חשה ממש כועסת על הבריחה. לחו"ל? מה לכל זה עם הנסיעה .של צארטיל

החכם מכל " ו משה יוסףהלחלוטין, הזתה או מהכירה המבשידוך לבתם העם חיפוש  שהנחית לה כעתעצמה הפתעה הגם 
היו גיבתה את דבריו שמיד ת ,לפיואבסולוטית כהתה ונק בנאמלראשונה חל כעין סדיות שכאלו? כיצד הוא עוסק בשטו ?"אדם

ו הלכה אחרי ,לאויב שנעשה לועד  )בעסק לאחר הנפילה הגדולה(על ידי אביה  ,ארוצוו לשנרדף ע , גם בעתדשיםקוקודש עבורה 
 יצאהוא מה  לה עבור מגלהא לא הו למהר, מה הוא מדב לא הצליחה לרדת לעומק דעתו, עלהיא אבל הפעם  .בתום לב

  ?תמורות החייםבכל  וה הנאמנהוהאם לא מגיע לה מעט קרדיט כמל ,"לחיפות לחובד

 15בת רק בשבט צארטיל תהיה  תיד,כניות לעוצריכים לדבר על ת מהל ,קשלא על הפרבדברים היא גם כועסת שהוא מתעסק 
על שידוך ו לשמוע עט לא רצא מלו 17ה קדם הידוכים לילדים, הגיל הכי מושיכל כך מוקדם  בחצר החסידית שלהם לא דיברו גם

להוציאה ומים, וחבל היא ידה הימנית בכל התח ,יתבב טילראוב לה שציינים? טלזרז ענ  ואהעל מה ולמה מנסה 18לפני גיל 
  כך מוקדם. לכמהבית 

יים לכותל כי אוזנ ,ליוכניות של לספר לך את כל התכוכעת אני לא י :כשהביאה את הסתייגותה לרב משה יוסף, אמר לה בלחש
 הכול לומר לך מכרגע אני לא י זמנם, ובכןסודות כל עוד לא הגיע תר ולאדם הקרוב אליו בילא לספר אפילו שז"ל הזהירו וח

י חייב נא שהכל משוקלל עד לפרט האחרון. ובגלל העניין את יכולה לסמוך עלי אותימכירה  אבל כפי שאת ,יהמניעים של
 היקרה.  ת אירוסי בתנולהקדים א

אין לו אח ורע ג שצריכים אנו לעשות צעד כה חרילמה  ה?זעל מה ולמה יצא הרעש ה לדעת על קצה המזלג יר לתאבל אולי מו"
 תוורגלשאינן מ נהיה לשיחת הבריות, אל םהא ,שממש מפריעה לינוספת שאלה י מציקה ל .יודעת עד כמה שאניבשום מקום 

 .אגה עצומהדשאלה ציפורה ב "ריג?כה ח בצעד

ובקשר  .ניין מאדזה חשוב לע ,מותר לך לתת בי אמון ,פי שהקדמתי לךכ ,ר כרגעיבנה אני לא יכול להסהראשוהשאלה  את"
יהיו  חתן כלהה ,ר את הענייןכשנגמופומבי, כלומר ב כך להכריז על נןוכתמ לאבאמת ני א ,בחשבוןזאת חתי לק ,לשאלה השניה

 ."עה המתאימהסתר, עד שתגיע השם במאורסי

שנפנה אליו ידע על ן כמחפשים ובכן לכל הפחות השדר את זה שאתה מחפש שידוך? שידוך לא מגיע בלי שאיך תסתי ,גערק ר"
 איך תמנע את הסוד לדלוף? )כמו הפרקליטות(רים סודות מעט כולם שומוב ויודעת שכנל השדכנים באמשיאני מכירה את כ ,כך

לי יש  את מי אני רוצה!אני יודע בדיוק  ,ןכן צורך בשדמם ביותר: אי, הוא הפטיר משפט מקוהזאת חייך לשאלהמשה יוסף הת
יום ומובטחני כי ארבעים  צארטיל שלנושראוי להנכון  שיבלב רגוע שהוא יהיה הא עליו אוכל לסמוךיחיד האחד ובדיוק את ה

 ."ש פלונייאאותו ליה ואשהיא רלוני בת פצארטיל ם יצירת הולד הכריזו על בתנו קוד

 ,דו שיח חרשים ,ביותראת גרועה השיחה הז ,יפותחל מרגע לרגע נהיה לה קר וחם ,רוב רוגזה ובהלהממדה להתעלף ציפורה ע
 להגדיר זאת.מתאים 

אדם הכי מתאים, כפי שבעצמך אמרת שאתה לא ה על שחשבת טוחהני בא ?נו היקרהלקחת כחתן לבת ןנוכמי אתה מתאת "
 עלה.תיה לנוכח נחישות בורגשואת פחדיה ורה סרקסטית בצציפורה  העהבי בחור מתאים"ית דויחרואה לבחורה כה י

ן, אני לא פולי בכלין בחור כזה , לפי דעתי אשלמה זלמן ז"ל המנוח רבי דמאד על חיים שלום פינקלשטיין שיחי' בן ידי ב"אני חוש
 ה יותר" השיב כשעיניו נוצצות מחדווה.גדולציאה מ על חלוםיכול ל

. מה בחלום המפחיד ביותר בחייהפילו אהפתעה כזו לא התכוננה ל )שבעולם ם ונוראאיו( ין דער וועלטשרעקליך א עהוואוי 
  ?לחלוטין ה בינתונסתרה ,קורה לצדיק שלה

 .כבודו משוםוברספקט חש בל אך ,הגיבה חריפות כך הוא מצטייר בעיני" ,כללב ציבלא י"אני מפחדת ממנו מאד, הוא 

ן הוא גאו ,רצה לומר יש בוכל מה שנ ,ד במינובחור מיוחלום הוא , חיים שראהנק נתבת בהוטעש לך הפעם י ,ה שליקיצד"
עבר הוא ש לא אכחישנות, ות נכווהשקפכתינוק בן יומו יראת שמים טהורה , יש לו זלאות בפמסומיוחדות  תובעל מידו ומנליפנ

 יובעם אמאד  עמוק קשרלו  שישור לכל בחלקרות זה יכול סיפור , זה לא בא מעצבים מעורעריםלדעתי אבל  משבר קשה מאד,
 יש רק דימוי אחד שמצאנו ,וםמקתי לה אח ורע בשום א מצאלנים אני על כל פ, ירה ביותרנדהיא מידת קשר כזו  ,ושהיה לכפי 
 . תלויה בדבר ינהאית שכסימבול לאהבה אמית זאת ורידהגשחז"ל יהונתן דוד ואצל 

אף , תרסק לחלוטיןזה הלא שבחור עדין נפש נות נפשית, אין פבלי כל מוכעצומה  הרגדילטהאומלל ברגע אחד נחשף הבחור 
 ר לעצמוחזהוא לדעתי ו ימיםחודשים תמ 8ר אני עוקב אחריו כב .ם לחלוטיןתקהשאבל ב"ה  ,אחד אחר לא היה נוהג בשונה



 ידגרי המופמסס
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ת לארס אמזדרז אני כעת  א נתון.הובה  הקשהלות אבירה לתסזה ין בהמשיך ואכים להוא מבין שהחיים צריכעת , לגמרי
שאין י לך ומבטיחנהעניין  תא הבה נסגור ,זהי"תעב תובהר לך ברגע הנכוןהיא ולי יש פה שענת כניותחלק מוזה איתו ארטיל צ

 בוע.וד השאני רוצה להזדרז בזה ע ,שלום ייםחמ ריות בחור מתאים לנו

ממהר, מה יקרה אם נה למה אתה כל כך אני לא מביכל עוד  ,ניתכולת להסכיןלי קשה  ,ה ממך בעלי הנערץ"לאחר בקשת המחיל
 ודעתה י, איותר רגועהאת עצמי אחוש כך  ,ותרי עמוקהה תר והבדיקה תהיעד אז הבחור יהיה מבוגר יו ,זה יהיה בעוד שנתיים

ינה יש לי את הב ני אמנם לא נביאה ואין לי רוח הקודש אבל, אל שרה אשתךאמר שמע לקוה'  ,נה בינה יתירהשה ניתשלא
מזה  אם לא יותר גרוע ,וגבבה הזה הרבה קשנאכל עם הבחור עוד אומרת לי שי שלה ריוהבינה ית לתי ככל הנשים,בישק יתירה

 "מי בפעם הזו...הסכם עד חוששת ממנו. אנא ממך מאאיזה כיוון, אבל אני מ אין לי מושג ,ה' ישמור

 טפרוטרוב לה סיפרלחדר השינה ועמה נכנס  וד העניינים,לסה לי שיכניסבל את הסכמתה בלקכשראה רב משה יוסף שלא יוכל 
 . פזכה נחלן שבש את כל הסיבות

ואין לה מושג מה הולך ובחנות ח חיה רק במטבשאה כנר ,חמורכמה המצב לרגע זה ידעה עד א ציפורה נרעשה מאד, היא ל
ם אירוסי צארטיל עם עאת הקשר הזה ן הצליחה להביל עדיין לא מינה לו, אבאבל היא האזה נשמע לה רחוק מאד  ,מסביב

ן יוורענ" עברור שבחם ער קשהיל והמיוחדת עומדעתיד צארטיל בתה הבכירה  ,ועוד כל כך מוקדםבעיניה  קפקהמפוהברנש 
קשה בור משבר עלול להתפרץ שוב בעת שיעיא לא יודעת מתי זה , הרוכהא ) תקופה דימוחלטת יתפש(התערערות נ "בראך
  איך??? ?תכזו שטועשות ל איך אפשר ,םבחיי

הקדוש שליט"א בי כי הרסיף לה שאין לה מה לחוש מהשידוך ועוד הו עהוכמעט בשבף הבטיח לה אחר שרב משה יוסברם ל
היא גדלה על אמונת חכמים  ,מעטנרגעה  שידוךהלהם רע מא יאונה הוי אומר של ,ת ברכתוא נתן לו אףנמצא בסוד העניינים ו

  .נע כלילכיממאן לה הלב יןדיאבל ע ,יםדמגמתהפחדים כת הדרך נתן את ברוש קדרגע שהרבי הבאמיתית ו

 תיו את החלב שינק,פשכשעוד לא מחו מ 14וב לארס בחור שבקושי בן שה שתחלך שגב' פינקלשטיין תסכים? לממר "ומי א
רדתה וחתה קנואת ספה מאד בדרך חכמ" הביעה ?תה כפי שכנעת אותיום ותשכנע אפר את כל הפרטיגם לה תס האם
 דעה בעניין. אין לה כמעטו במהירות כנית המסוכנת שמתרקמתותמה

 חה רב משה יוסף." הבטירתדר על הצד הטוב ביותסובס"ד הכל ידיר זאת כדי להסמיטב אעשה את ה ,מאדטענתך נכונה "

לא  שהזיווג הואים השמאות מ ,מגמתמגתחי' אם תראה שגב' פינקלשטיין  ,את הצד השניחד, שאל תלחיץ "הבטח לי דבר א
 ן.רוניסתה פתח מילוט אח שלנו"

 סיכם את הדברים. "ץ חללא א שובאבל  ,מאדאצטער תך, ההצעה תונח לפניה בניחותא, אם תדחה "הריני מקבל את בקש

 רלהחדיזאת שיחה לאחר ציפורה הצליחה  ,תריונכון בהוא ומחושב להפליא עדו שבפניה הביע את בטחונו הרב כי צלמרות 
הייסע לאקשין (מה אתה חוטף  יוואס כאפסט ...םולא ממהר לעשות דברי ה אדם שקולספק בלבו של רב משה יוסף שהי וריהרה
 צריכים להמתין עוד תקופה. אולי )שנחפז מאד םדהגדרה אידישאית לא- טריות רותחותא

עלי לחטוף את  :ו ההחלטהבבקררה רענן גבוש מם בו הפתיע אותו בכל יום בחידאחר שבוע של לימוד עם חיים שלולאבל 
יאה מצמי יודע אם לא אניח ידי על  ,שטתמתפ חדהמיוהפלא דיעה על הי, םפיים נוסמתחרלי וצו שיתבגר יצכל הבחור הזה, כ

מה מתחרים (לך תדע) עם כ סי, געה וויוראכדי לזכות בעילוי הנ ,י על מדיןרבנים ויושב ,ארץשועי כל  ,בתוריעמדו  ,זו כעתכשרה 
ה קשיים אם אראברם ן הוא השידוך הנכון, אם אכ ,ת השידוך יתקדם"יהעזידוך, וביף כעת להציע את השעד ?תמודדהך לצטרא

 רציניים לא אקדש מלחמה ואבין כי לא זכיתי".

כי  ה מכל כיוון, רק לאחר שהשתכנעהוא סקר את הדבר הזשבוע נוסף ה לא מיהר ביום אחד אלא חשב על ז למרות זאת
גזירי תוך שהוא מסתייע בכל מיני  ,נייןן בה הבהיר לה את העינקלשטיי, ישב לכתוב מכתב לגב' פםת יישורו בשל כניתוהת

שהדבר השביע את עד  ,טותויט 5עריכת  לאחרימים  4משך בכתב , את המכתב פולניתה שפתהלתרגום  עיתונים שצירף לזה
 הותיק. הדוורסקי בוברש סיאנועם  זאת לחשולה מעטפה מסחרית גדוהכל לאת ס הכניהוא רצונו, 

. באותם ימים לא הראה כל מתח למרות שהיה מתוח להפליא, חיים שלום תתקבל תשובהלנות עד שהמתין בסבתה נותר לו לע
 .רוקם עבורוהוא ר וכך לא חלם אילו תוכניות שה יוסף דבמלא הבחין על רב 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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 , הסעירה את הההודעה הקצרה שנתלתה  הקרוב!'  חמישי'אתה מוזמן למשפט ביום                        
האופה הוא לא ידע למה מזמינים אותו למשפט.אבל האופה ידע.רוחו. הוא היה איש ישר, שהתנהג תמיד בנאמנות ובמוסריות

 למרותהיה רגיל לקנות חמאה וגבינה מהחלבן המקומי והשתמש בהם לאפיה. יום אחד עלה בו החשד שגושי החמאה שהחלבן מוכר לו שוקלים פחות מקילו, 
האופה החליט לבדוק את העניין, ובמשך תקופה הוא שקל בעקביות כל גוש של חמאה שקנה  שהחלבן מצהיר שכל גוש שוקל קילו בדיוק, לא פחות ולא יותר.

ם אותי' הוא אמר . האופה היה נזעם. 'מרמי800, ופעם אחת אפילו 950גרם, לפעמים  900מהחלבן, והוא אכן גילה שגושי החמאה שוקלים פחות מקילו, לפעמים 
. אנשים סומכים  לאשתו בכעס, 'אני לא אשתוק על זה'. הוא ניגש אל השופט המקומי והתלונן על מעשיו של החלבן. 'חייבים להעמיד אותו לדין!' אמר החלבן,

החלבן הגיע לבית המשפט רועד ונפחד. הוא מעולם לא ראה  על פתח ביתו של החלבן. י עוד באותו היום תלה שליח של בית המשפט המקומי  עליו'.
'לא, כבודו!' אמר החלבן, 'אין לי  - 'אני מניח שיש לך משקל מדויק במחלבה?' פתח השופט את הדיון. את בית המשפט, ומעולם לא דיבר עם השופט שהטיל אימה 

 'אז איך בדיוק אתה שוקל את החמאה שאתה מוכר לאופה? - משקל'.
 

 'חס וחלילה, אדוני השופט. אני איש ישר, לעולם לא עלה על דעתי לעשות דבר כזה. - תה סתם כך מחליט שזה קילו?!' הרעים השופט בקולו.האם א
, כאלו שאתה צריך לשים משקולת בצד אחד כדי שתאזן את החמאה שבצד השני.' השופט הנהן בראשו ,פשוט מאוד, 
'בכל יום כשאני בא לשקול את החמאה עבור האופה אני מניח בצד השני של המשקולת כיכר לחם של קילו שאותה אני קונה בבוקר  החלבן המשיך:בהבנה, ו

 השופט חזר על דבריו של החלבן: 'אתה בעצם אומר לנו שכמות החמאה שאתה נותן מהאופה, וכך אני יודע כמה חמאה עלי לתת לו כדי שיצא קילו בדיוק.'
 בדיוק, כבודו', אמר החלבן, ופני האופה חפו. הכיכר שהאופה נותן לך'. 

 

 ,לפני שאנחנו ניגשים להוכיח אחרים, בטרם שאנו שופטים את כל מי שמסביבנו
יוק את מה ככה זה בחיים, אנחנו מקבלים בד האם אין אנו לוקים באותם החסרונות שאנו מייחסים לאחרים., 

 (העורך) שאנחנו נותנים.

על  אור החיים מחבר הפירוש זצ"ל חיים בן עטר רבי
התורה. נולד בשנת תנ"ן בסאלי שבמרוקו. כבר בגיל צעיר החל 

על הגמרא וללמד תורה. כמו כן, למד קבלה, והיה לחבר פירוש 
בקיא בה מאד. נאסר על ידי רשויות סאלי באשמת שוא, ולאחר 

 ן. שנפדה עבר לגור בפאס ולאחר מכן בטיטואן.
, בו ניצל מחיות טרף, מגזר דין מוות 
 שהוטל עליו באלג'יר ומתעיה במדבריות. הגיע לליוורנו שבאיטליה,
והתקבל שם בהערצה. למרות הפצרת הרבה מראשי הקהילות שם, 

 החליט לא להישאר ולעלות לארץ ישראל. 
 

, זצ"ל חיים אבולעפיה כשהגיע ארצה, רבה של טבריה רבי
, הזמינו לייסד ישיבה בטבריה ולכהן תחתיו ברבנות 93שהיה אז בן 

 העיר, אולם הוא סרב מפני שרצה להתגורר בירושלים.
לאחר פחות . החיד"א יסד ישיבה, בה למד בין השאר 

  מעשר שנים, בשנת תק"ג, נפטר, ונטמן בהר הזיתים.

פעם שנתקלו רבני הישיבה בקושיא קשה  בכל
זצ"ל לא פעם  עטיה עזרא ביהיו פונים אל ר

היו עוזבים את השיעור בעיצומו וניגשים אל ראש 
הישיבה כדי להבין רש"י קשה או כדי לבקש 

הבהרה על דברי התוספות ועד מהרה היו שבים 
נסוכה  ה לכיתה

על פניהם גם הם היו מלאי התפעלות מראש 
הישיבה השולט בכל רזי הסוגיות השונות הנלמדות 

תות ומסוגל להשיב בד בבד על קושיא במסכת בכי
 כתובות ועל קושיא במסכת עבודה זרה.

, שאף הוא היה נוהג זצ"ל משה עדס חכם
לעזוב את השיעור ולפנות אל ראש הישיבה לליבון 

 העניינים תמיד היה שב ומכריז 
"ראש הישיבה האיר את עינינו" ומיד מסביר 

 לתלמידים את התירוץ ששמע.

מספר על מופתים  יוסף רפאלי הרב
תגלגלו מתחת לשולחן ועל רוח הקודש שנסוכה שה

כך למשל, כאשר הגיע אל הצדיק,  .הייתה על כתליו
זצוק"ל ידיד  אלעזר אבוחצירא הרה"צ רבי

של רפאלי שרכש מגרש גדול לבניה, והתלבט את מי 
מבין שלושת הקבלנים המוצעים לו, לבחור לביצוע 

-של הרוכשםהבניה. אחד מהם
וא סיפר לרבי אלעזר כי מדובר בחבר ה .המתייעץ

קרוב שכבר ביצע בעבר עבודות בניה, אולם רבי 
 .אלעזר לא התרשם והורה לו לבכר דווקא אחר

להכוונה ולהוראה שקיבל  
והחליט להעדיף את ידידו הקבלן. בתוך זמן קצר, 

התקיימו דברי הצדיק שצפה את העתיד. הקבלן גרם 
 שקלים 180,000והלה הפסיד  לו נזק משמעותי

לברך שחלק מחכמתו? כבר הורה  האם
זצ"ל באחד  שפירא זקן, אמר על הרב

אליהו  הביקורים של מו"ר אבי זצ"ל והרב
זצ"ל בארה"ב סיירו הרבנים  מרדכי

במוסדות החינוך, ועמד שם אחד התלמידים 
 וברך: 'שחלק מחכמתו ליראיו'. 

 

 אמו"ר זצ"ל אמר מיד כי זוהי ברכה לבטלה.
אליהו זצ"ל ואמר: אם ברכתם הגר"מ  

 אין זו ברכה לבטלה -על הרב שפירא 

 כשאתה קופץ מרוב שמחה, 
ד לא יזיז את תזהר שאף אח

 האדמה מתחת לרגליך.

ומה  -יוסיף מכאוב  -יוסיף דעת 
לו לאדם להוסיף  ? בכך? 

 .מכאוב, ובלבד שיוסיף דעת

 אב ואם הוא הדיבר החמישי כיבוד
בעשרת הדיברות. עובדה זו מלמדת אותנו 
על חשיבותו. הבן והבת חייבים להתייחס 

  הוריהם בכבוד וביראה. אל
 

מדגישה מאוד את 
משני  ,חשיבות מצוות כיבוד ההורים

טעמים עיקריים: בשל העובדה שהם נתנו 
וכדי להדגיש , ת ו את לנ
החשיבות שבהנחלת המסורת מדור  את

לדור. עיקרה של מצווה זו הוא דווקא 
כאשר הבנים מטפלים  ,בחיים הבוגרים

 בהוריהם הקשישים. 
 

 חז"ל הוסיפו למצווה זו את החובה לכבד 
 . 

היצר הרע נטפל לפרקים 
 בכוחן של דמעות ,לאדם

 .לעזור ולסייע כנגדו
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  הפטרה
 " כה אמר"

 כל הברכות והישועות    ורהבני דב      לברכת והצלחת 



 

מופלג, שהיה שרוי  עם הארץ
באבלות, התלבט ב"קושיה חריפה": 

לפתוח  "ידוע לי שבימי האבלות אסור לי
את בית מסחרי. כמו כן ידוע לי, שבשבת 

צד, יאין נוהגים אבלות שבפרהסיה. כ
 איפוא, מתיישבים שני הדברים יחד? 

 

הרי כשאני סוגר את חנותי בשבת, 
 

 נוסע לפגישה אחמד
בארה"ב בשדה תעופה הוא 
רואה מכונת פחיות  הוא 
מכניס מטבע ויוצאת לו 
פחית מכניס עוד מטבע 

 ויוצאת לו פחית  
 

אחרי חצי שעה הנהג שלו 
אומר לו:  אנחנו מאחרים 

בוא נסע ואחמד אומר 
. "איזה דבר זה. 

 

לוי יצחק  ביני הניתוח התגברה על רשלפ בלילה
מחלתו עד מאוד. הוא הותקף בייסורים זצ"ל  בנדר

קשים ומרים, והחל להקיא דם. כך שכב וקיבל ייסוריו 
 באהבה, כאשר מפיו אין נשמעים גניחות כלל. 

 

 והנה הגיעה עת חצות. בכוחותיו האחרונים פתח 
, ואף פנה לשכנו לחדר: 

ממך יהודי יקר, רצונך ברפואה וישועה, הנה זו  "אנא
שעת רצון היא, אמור נא "תיקון חצות" וזו תהיה לך 

 לרפואה וישועה..."
"ב"ה, ב"ה" היה משיב בפנים מאירות לכל שואל 
 לשלומו, גם בעת ההתגברות הייסורים ללא נשוא.

זצ"ל  רייב חסמן רבי
קיים את דברי חכמים "זרוק 

 מרה בתלמידים".
 

זה כשהעניין לא היה אבל כל 
 קשור אליו באופן ישיר. 
 אם הדברים היו קשורים 

אליו אישית הפך עורו לרך 
כחמאה ואכן כך נמצא קבלה 

  -בין כתביו
 . 

 

פעם נכנסו אליו בפורים 
תחצף ואחד התלמידים ה

בצורה חמורה ביותר, וכולם 
כלו להבחין איך שהוא י

 נשאר רך כחמאה.

 ...הסוכות ירדו למעמקים
 ת טייכן, גרמניה, סוכות  -פינף

הסוכות שלנו נמצאו במעמקי האדמה... 
אנו  –בתחתית הבורות, לשם נהגנו 

לרדת בעת התקפות האוויר  –האסירים 
 של מטוסי "בנות הברית". 

 

, האת בורות אלה 
ם נכנסנו כל יום לאכול "כזית" פת, ואליה

 בברכת "לישב בסוכה". 
למרות שידענו כי אוי היה למי שנתפס 
משתמש ב"בורות" שלא בעת התקפה 

 אחת דינו להמית. -אווירית

-פרשת ויגש הסבה חבורת תלמידי בשבת
, רבה יוסף שטיינהארטחכמים בביתו של רבי 

של פיורדה. אחד המסובים הזכיר את מאמר 
חז"ל, שמשום שיוסף שמע עשר פעמים את אחיו 

אומרים לו על יעקב אביו "עבדך אבינו" או 
 – א "עבדך אבי", והוא

 נתקצרו חייו בעשר שנים. 
 

שאל האיש: הלוא בתורה לא מצאנו את הביטויים 
האלה חמש פעמים בלבד ולא עשר!בעוד הרב 

 ,חוכך בדעתו מה להשיב, 
ואמרה: "הלוא נאמר 'והם לא ידעו כי שומע יוסף, 

 כי המליץ בינותם'. 
ים נמצאנו למדים כי אכן שמע יוסף את הביטוי

חמש פעמים מפי האחים  –האלה עשר פעמים 
ועוד חמש פעמים מפי המתרגם, שתרגם את דברי 

 האחים באוזני יוסף"...

דובער, רבי מליובאוויטשהאמצעי  האדמו"ר
, עסק בהסברת ענייני החסידות ותבע שניאורי

להיות שקועים בחסידות, עד שאפילו 'שיחת  מחסידיו
החולין' שלהם תהיה בענייני חסידות עמוקים. אחד 

אייזיק -יצחקמגדולי חסידיו, הגאון רבי 
, נכנס אליו פעם אחת וביקש ברכה מהומיל

 –שיתקבל בדעתו ובהרגשתו שאכן 'הכול אלוקות' 
 שכל המציאות אינה אלא דבר ה' ורוח פיו.

 

ילו הרבי במקום לברכו אמר 
אייזיק -. כאשר שמע רבי יצחק

את המאמר חש כאילו חדר חץ לליבו והבעיר אותו, 
כך שכל דבר הוא אלוקות, -ופתאום היה ברור לו כל

עד שהתעורר בו רצון עז לצאת אל הרחוב ולצעוק: 
 "הכול אלוקות! הכול אלוקות!".

זצ"ל היה מראשי מזהירי שבת, אשר  שבתייוסף  רבי
הוקמה לאור קריאת מרן החפץ חיים לייסד חבורה כזו בכל 
עיר ועיר בכל רחבי תבל, לזרז את היהודים לקדושת השבת. 

התייצב בית שורות מזהירי שהת לחם כשר צבא ה', כאשר 
 במלחמה הגדולה ולא פחד ולא מרתע משום ברייה שבעולם, 

 

, אשר תמיד השאיר את חנותו י ארע פעם כי 
פתוחה עד עיצומה של שבת קודש, ומזהירי שבת הזהירו 

להיפטר מהם אחת  ואאותו על כך פעם אחר פעם, החליט הה
 תולתמיד, הלך והביא בערב שבת 

או מזהירי שבת לבקשו לבל יפתח את חנותו וכאשר ב
 בשבת, גירה בהם את הכלב האימתני והמסוכן.

 

זצ"ל קפצו על  אברהם קויפמן בישבתי יחד עם ר ביר
 הכלב ותוך רגע קרעוהו לשניים.

 מי שעושה לשמה 
 השכר שלו הוא למעלה מדרך הטבע.

הזקן נהג לקרוא  ראדמו"
-על ,קריאה מדוייקת ומוטעמת

 פי כל כללי הדקדוק, ועם כל 
 טעמי המקרא. 

בכל פסוק כיוון לכל מה שמצא 
 שבתורה.  עליו בנגלה
 

בכל תיבה כיוון את כל מה 
שנאמר עליה בתורת הנסתר. 

 
לתורה לפי שייכותו של  לעלות

 .האיש לפרשה

 מן בכל עת וזמן 
 

 מה ה' יתברך שואל ממך עכשיו.

, בעל 'פרי זצ"ל יוסף תאומים רבי
תינוקות עני. -מגדים', היה בצעירותו מלמד

יתו גדלה התרעמה אשתו על כשהמצוקה בב
. השאביה הנכבד השיא אותה 

חייך רבי יוסף ואמר:"עכשיו התיישבו לי 
מנת -דברי הרמב"ם שהמקדש אישה על

אינה  –שמעון -ששמו יוסף ונמצא שמו יוסף
 ה, מקודשת. ולכאורה, 

 שמעון? -אם שמו יוסף
 

אלא ש'יוסף' היה השליט במצרים וכלכל 
אחיו ובני משפחותיהם, ואילו על את כל 

שמעון נאמר שצאצאיו יהיו סופרים 
ומלמדים עניים. "זוגתי התקדשה לי, ככל 
הנראה, משום ששמי 'יוסף', שם המבטא 

פרנסה ברווח, אך עכשיו היא מגלה שבעצם 
'. אני מלמד עני, כבני 'שמעון'. 

רק מי שלא מושפע מדברים 
וכל עמלו ועסקו הוא חיצוניים 

 בתורת ה', דעתו היא דעת תורה.

במקום 
להוסיף 
חומרה 
 להלכה, 

 

מוטב 
 להוסיף
יראה 
  לעשייה

 

עיקר לימוד התורה 
 הוא ברציפות

ֶאֶרץ ְמגּורֵ   ב ַיֲעקֹב ּבְ ׁשֶ ָנַען ַוּיֵ ֶאֶרץ ּכְ  (בראשית לז, א)י ָאִביו ּבְ
 

 מהלך שהיה לאחד משל רבותינו (בראשית רבה פד, ה) אמר רבי חוניא 
יעקב אבינו  כך, ביניהם וברחו לו וישב מהם ונתיירא כלבים של כת וראה בדרך

 ביניהם וברחו. לו וישב מהם נתיירא ואלופיו עשיו את שראה כיון
 

 יסורים עליו שבאים אדם דכשרואה השכל ה בא ללמד מוסרמבארים שמדרש ז 
 עליו עצמו הסבל מתוך אדרבהאלא, מהצרות לברוח איך עצות יבקש לא, ו"ח

, השמים מן ה"הקב מאת הכל כי שלם בלב שיאמין דהיינו, מקום לו למצוא
 לטובה הכלהמצב שבפנימיות בעוד חיצוני הסתר אלא אינו הצער כל וממילא

 לישב הצער בתוך מנוחה מקום לו ימצא זה ידי על וממילא, הארץ אהמל' ה וחסד
 .בה (שפתי צדיק)

 זצ"ל רבה של פראג,  י מסופר על הגאון רבי
שפעם פנה אליו כומר רשע שונא ישראל ושאל: שמעתי שאתם היהודים נוהגים 

ֵני זָ כבוד ברב שלכם וכשרואים אותו קמים בפניו,    ֵקן (דברים יט, לב)ְוָהַדְרּתָ ּפְ
  ואין זקן אלא מי שקנה חכמה (קידושין לב ע"ב).

עוד שמעתי, המשיך הכומר, שיש אצלכם היהודים סגולה שבזמן שמתנפל עליכם 
כלב נובח לשבת על הארץ, ואם כן כיצד תנהגו אם יזדמן לפניכם כלב ורב ביחד? 

 ב).(הרשע המרושע רצה להשוות חלילה וחס את כבוד הרב עם הכל
לו רבי יהונתן השנון והחריף, הלכה פסוקה היא בידינו (ברכות מה ע"א),  

כל הלכה שרופפת בידך פוק חזי מאי עמא דבר, צא וראה מה העם נוהג ותנהג כך 
גם אתה, מסתמא מנהג אבותיהם ואבות אבותיהם בידיהם, בוא ונצא אני ואתה 

 ולם ונראה מה ההלכה!כלב) ונראה מה יעשו כ-ביחד (הרב ביחד עם הכומר
 הכומר הרשע תמיד היה מנסה לנגח ולריב עם הרב, 

יום אחד הכומר השקה את גינתו ובדיוק הרב עבר שם, אמר לו הכומר, רבי יהונתן, 
תגיד לי, מה ההבדל בין יהודי לחזיר, השיב לו רבי יהונתן בפיקחות: הגדר הזו 

 ֵעָצה ובינה לאדם, ִלי התורה הקדושה נותנת פקחות עצה שמבדילה בינינו...
ּיָה   ְגבּוָרה. ִלי ִביָנה ֲאִני ְותּוׁשִ

 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך

ן בן שמחה,  ליאור בן אילנה, ששון בן טיפחה, שמחה בת לולו, ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאנשמת:לעילוי 
סעידה מזל בת יעקב, מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס, יגאל בן  חיא בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, שולמית חיה בת אסתר, י

יעקב יוסף הרב ן שמחה, דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה, יחזקאל ב  אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב מלכה, דוד ומרים אלבז, 
שמעון בן רינה, ישראל , אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אורה מורי  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,בן מרגלית

ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב קה זכאי רחל רשל בת קלרה, חכם יהודה בן חנה פתייא     בן שמחה סבג, אואסינה בת גור'ה חלפון, שמואל בן רב

רשימת תפוצה 
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