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 ליקוטים נפלאים
 ויקראפרשת 

 
 )  א  ,א( "משה אל ויקרא"
 "קורא" ה"הקב של שקולוהסביר  ל"זצ מסלונים האדמור ק"כ

  היהודי  של בכוחו יש מאורע ובכל, החיים מאורעות בכל לאדם
 . אליו המופנית המיוחדת הקריאה ואת, השם דבר את לשמוע

 

 " (א, א) ויקרא אל משה"
לפרש דברי חז"ל המובא ברש"י ריש אדמו"ר  אבי  כ"ק  שמעתי מ

 קדמה  ציוויים ולכל אמירות ולכל דיברות לכל' פרשת ויקרא
לקרותו  ך צרוולכאורה אינו מובן מדוע ה '.חיבה לשון – קריאה

נו הקדוש  יאבי על פי מה שאמר רבכ"ק ואמר  ?בכל פעם
או שרף  ךיאמר לו מלאמלובלין, דאם 

שהוא צדיק, לא יאמין לו, כי הוא 
אבל אם , יודע בעצמו שאינו כן

הוא בכבודו  ךיאמר הקדוש ברו
ובעצמו שהוא צדיק, יאמין לו 
על אותו רגע לבד, אבל לא אחר 

, כי שמא אבד צדקתו, עד כאן ךכ
 דבריו הקדושים. 

והכי נמי משה רבנו היה במדרגה  
א  שהיה חושב תמיד שהו , זו

לא    ךגרוע מכל אדם, והשם יתבר
יקרא לו עוד רק לאדם אחר  
מישראל, ואף על פי שהיה השם 

קורא לו ומדבר עמו, היה ך יתבר
חושב שעד כאן היה כדאי, 

ו אינו כדאי שידבר עמו יומעכש
עוד, ועל כן חשב  ךהשם יתבר

משם, וכן היה  ךבדעתו ליל
 ךצרובכמה פעמים, על כן ה

בור ידלקרותו בכל  ךהשם יתבר
 ודבור, ודברי פי חכם חן.

(הקדמת חקל יצחק מאמר ששי 
 אות א) 

 

 (א, א)"  משה  אל  ויקרא"
  לשון  – קריאה קדמה ציוויים ולכל אמירות ולכל דיברות לכל"

 אל המדברים, בשער למוכיחים תורה רמזה). י"רש" (חיבה
 שמוטלת – ישראל את ומצווים, לישראל אומרים, ישראל
  נביאי "  יהיו  שלא,  לקחם  לדברי  חיבה   דברי  להקדים  חובה  עליהם

 .  רוח ובקוצר זועפות בפנים, לישראל ידברו ואל" זעם
 

"דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם, אדם כי  
יקריב מכם קרבן לה', מן 
הבהמה מן הבקר ומן 
הצאן, תקריבו את 

 קרבנכם" (א, א) 

רבינו האור החיים הקדוש, מדקדק בלשון הפסוק שלפנינו, 
שמתחיל בלשון יחיד 'אדם כי יקריב מכם', ומסיים בלשון רבים  
 'תקריבו את קרבנכם', יש פה גם כפל לשון, יחד עם שינוי לשון?

 ועוד מהו הכוונה של המילה יקריב 'מכם'?
'קרבן'  ומבאר רבינו האור החיים הקדוש באופן פלא, כדלהלן:

כשמו כן הוא. הוא בא לקרב את האדם אל ה'. כי על ידי החטא  
מתרחק האדם מה', ומגביר בו את כח הבהמי הגשמי שבו, 

ואילו במעשה הקרבת הקרבן בא , לעומת החלק הרוחני שבו
לידי ביטוי הכיוון ההפוך: רצונו של האדם המקריב להעלות את 

 לו לעבודת ה'. הנפש הבהמית, לדרגה רוחנית לקדש את כל כו
ולכן האדם שחטא מביא בהמה 
לקרבן, כדי שיגיע להתבוננות 
הזאת, ויעלה ממדרגת בהמה 

 למדרגת אדם. 
אולם יש 'קרבן' נעלה יותר, והם  
צדיקי וגדולי הדורות, שזוכים  
לקרב נפשות בני אדם לקדוש 
ברוך הוא, שמוכיחים אותם  
ומחזירים אותם בתשובה, וזה 

 לפני ה'.   'הקרבן' הרצוי ביותר
אדם כזה שמקריב נפשות בני 
אדם לה', אין צריך להקריב 
'בהמה' לפני הקדוש ברוך הוא, 
כי לידי חטא ועוון לא יגיע כדברי 
חכמים 'כל המזכה את הרבים  
אין חטא בא על ידו', וגם אין  
צורך שיביא 'נדרים ונדבות', כי  
הוא מקריב את הדבר הכי חשוב 

 לפני הקדוש ברוך הוא.  
ה יובן שינוי וכפל הלשונות  ובז

בפסוק, כי הפסוק מדבר בשני 
 סוגי קרבנות. 

סוג ראשון 'אדם כי יקריב מכם' 
שהוא יקריב לה' 'מכם' את  
הנשמות הפחותים שבעם 
ישראל ויחזירם בתשובה. ולכן נאמר בלשון יחיד, כי רק יחידי  

 סגולה הנקראים 'אדם' לשון חשיבות, זוכים לדרגה זאת.  
מר הפסוק סוג שני של קרבן 'מן הבקר תקריבו את ואחר כך או

קרבנכם' שזה סוג קרבן ששייך לכל אחד, שיקריב לה' בהמה 
 בנדר או בנדבה, ולכן נאמר 'תקריבו את קרבנכם' בלשון רבים. 

 

 (א, ב)  '"לה קרבן מכם יקריב כי אדם"
 "?קרבן יקריב כי מכם אדם: "להיפך לכתוב צריך היה והרי

, ט"הבעש תלמידי אמרו אלא
 קרבן להקריב צריך  האדם

 מתאוותיו  "הבהמה מן, "מעצמו
 לדרגת אותו המורידות הבהמיות
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 כתר יתנו לך ה'
עד ממש לפני רגע היינו בעולם מתוקן, היו לנו 

היה לנו סדר יום! היתה עבודה! היו זמנים! 
לימודים! ידענו לאן אנחנו הולכים ומתי עלינו 
לצאת מהבית, ידענו היכן וכיצד משיגים את מה 

 שאנחנו רוצים... 
היינו מקובעים בריבוע אחד קטן. אוי לו למי 

 שיזיז אותנו מהמשבצת...
ופתאום, הכל התהפך, אין יום, אין לילה, אין למה 

אין  ,חתונות, אין מניינים לתפילהלחכות, אין 
אפילו צפי לסיום המגפה, הכול מעורבב, תוהו 

 ובוהו מוחלט!!
ה' קרע את הגבולות של המשבצת, פיזר את 
הקיבעון שלנו, ואנחנו מוצאים את עצמנו בלי 

 שום אחיזה, בשום דבר!!
 בד... והכי מפחיד, אנחנו מוצאים את עצמנו ל

אסור להתקרב לאף אחד, אסור לאף אחד 
  להתקרב, בדידות!!

 ??מאיתנוהקדוש ברוך הוא רוצה מה 

 
 
 

 לעי"נ 
 בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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 ליקוטים נפלאים
 ויקראפרשת 

 
  איך  והרי . ממש עצמנו את להקריבהיא  שלנו העבודה עיקר

 בשם  שאדם יתכןה(  "?מנגיד וזיגוד חטא טוביה? "מכפר הקרבן
  אם ) ?בשם זיגוד  אחר  אדם מקבל המלקות ואת חטא  טוביה
 ?עליו יכפר שהקרבן פתאום מה, חטא האדם

  חטאיו  על ותוהה ומתחרט ק"לביהמ  מגיע היה  החוטא, אלא
 .שבקרבן האמיתית התשובה וזו להיטהר מחשבות וחושב

 

"אדם כי יקריב מכם קרבן לה' מן הבהמה מן 
הבקר ומן הצאן... אם עלה קרבנו מן הבקר זכר  

 ג)-יקריבנו" (א, בתמים 
"אמר רבי יהושע בן לוי: בוא וראה כמה גדולים נמוכי הרוח לפני 

הקב"ה, שבשעה שבית המקדש 
 –קיים, אדם מקריב עולה 

שכר   –שכר עולה בידו, מנחה 
מנחה בידו, אבל מי שדעתו 
שפלה, מעלה עליו הכתוב 
כאילו הקריב כל הקרבנות 
כולם, שנאמר: 'זבחי אלקים 

ולא עוד, אלא רוח נשברה'; 
שאין תפילתו נמאסת, 
שנאמר: 'לב נשבר ונדכה 

(סוטה ה  אלקים לא תבזה'". 
 ע"ב)

הכין את  הק'  ה'בעל שם טוב'  
אחד מתלמידיו לקראת 
תפקיד של בעל תוקע בראש 
השנה, ובמשך תקופה 
ארוכה למד אותו את כוונות  
התקיעות, התלמיד השקיע 
עד מאד בלמודים אלו, אולם 

בסוף, משנקרא לתקוע ל
התרגש כל כך וכל הכוונות 
פרחו מזכרונו. במשך דקות 
אחדות הוא נסה להזכר בהן, 

אך   –או למצער בחלקן 
העלה חרס בידו, וכך עמד 
ותקע כשלבו שבור על חסרון 

 הכוונה שיש בו.  
לאחר התקיעות קרא לו ה'בעל שם טוב' ואמר לו: דע לך, כי  

נעשו בכל התקיעות הללו הועילו יותר מתקיעות אחרות ש
הכוונות הראויות. שכן, הכוונות בתקיעת השופר הן כמפתחות 
לפתוח שערי שמים לתפילותינו, ולכל שער נצרך 'מפתח' מיוחד 

אבל לב נשבר ונדכה ,  נה מיוחדת לשער זהוהמתאים לו, שהוא כו 
פן ודומה לגנב השובר את המנעול ואינו נזקק כלל למפתח... בא

  מנעול.תן לשבור את כל המנעולים ללא מפתח פרטי לכל  יכזה, נ
 
 

לה', והקריב מן "ואם מן העוף עלה קרבנו 
 יז)-התרים או מן בני היונה את קרבנו" (א, יד

יש כמה וכמה סוגי קרבנות שהיו מקריבין בבית המקדש, ואחד 
 מהן נקרא 'קרבן עולה', וכשמו כן הוא, כולו עולה כליל לה'... 

 יש עולה שבאה מבקר וצאן, ויש עולה שבאה מעופות. 
בעולה שבאה מבקר וצאן, לא כתוב בפסוק, 'קרבנו לה', ורק  

נאמר 'קרבנו לה', ולכאורה היה מן בקרבן עולה שבאה מן העוף 
הראוי להיות להיפך, שאותם שטרחו והביאו עולה מבקר וצאן, 

 חשובים הם יותר בעיני ה', מהעני שהביא רק עוף? 
מבאר רבינו האור החיים הקדוש שהתורה באה ללמדנו, שרק על 
העני המביא קרבן עוף, השכינה שורה, כי מביאו בשברון לב ואין  

א שורה, אלא רק הקדוש ברוך הו
על מי שהוא שבור ועניו, וכמו  
שכתוב 'לב נשבר ונדכה, 
אלקים לא תבזה', ואילו 
המביא מן הבקר והצאן, 
נפשו שמחה עליו, שמביא  
דבר הראוי להתכבד בו, ואין 

 השכינה שורה עליו. 
 

  ך "וכל קרבן מנחת 
במלח תמלח ולא  
תשבית מלח ברית  

מעל  ךיוקאל
 (ב, יג) "מנחתך

אדם  ךצרישבא לרמז 
כי להוריד דמעות בתפלתו, 

כל השערים ננעלו חוץ  
אף על פי שמשערי דמעה, 

שאין האדם ראוי מצדו  
שתקבל תפלתו, על ידי 

הוא   ךדמעות הקדוש ברו
מתמלא עליו רחמים ומקבל 

 .תפלתו
זהו שנאמר 'וכל קרבן 
מנחתך' שהיא התפלה, 'במלח תמלח' שהם דמעות שהם מים  

יך', הטעם שקראם 'מלח וקמלוחים. 'ולא תשבית מלח ברית אל
ברית' הוא משום דכל השערים ננעלו חוץ משערי דמעה, וזהו  

נך תקריב הברית שנכרת להם, שאינם חוזרות ריקם. 'על כל קרב
 . נו בכל תפלה תוריד דמעות, ובזה אינה חוזרת ריקםימלח', דהי

 פיתוחי חותם)(
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הרה"צ ר' אשר פריינד פגש פעם אדם שהתבודד 
ב'פעלד' בשעת לילה מאוחרת, ושאל אותו: איך אתה 

 מסתובב כך בשעה כזו? מה, אינך פוחד??
 לא, אינני מפחד! השיב הלה. -

זו לא חכמה לא לפחד! החכמה היא אמר לו ר' אשר: 
 להכיר את ה' מתוך הפחד שיש לך!!!

מן שבא עלינו, עלינו ולכן, גם אנחנו, במצב הבלתי ייא
לנצל את המצב הזה בשביל להכיר את ה' מתוך הבהלה 

 הידיעה הזו, ולצאת אמיתיים יותר מהמשבר הזה...-ואי
למקום שבו האדם מפנה לו  -הקדוש ברוך הוא נכנס 

 מקום, ומסלק קצת מהגאווה שלו!!!
ככל שאנחנו יותר חדלי אישים, יותר חסרי אונים, 

אנחנו נותנים  -ו לא מבינים יותר מבינים כמה אנחנ
 עולם מקום אצלנו!! בוראל

ולכן, דווקא עכשיו, כשהמצב נמצא בחוסר שליטה, 
כשאנחנו לא יודעים מה יקרה מחר, דווקא אז 

 ר!!-י-ד-הפוטנציאל לגלות את הבורא הוא א
עשה לי את החיל  עצים את "כוחי ועוצם ידיככל שנ

קים עשה שיראו וכך ייתקיים "והאל (דברים ח, יז) "הזה
 .יד) ,מלפניו" (קהלת ג

 )ספינקא -נקודות של אור (

 com.ilLikutimNiflaim@gma: לקבלה במייל
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 סיפורים נפלאים
 ויקראפרשת 

 
 ) א,  א( "משה אל ויקרא"
  הוא  חיבב – רבכם משה את הוא ברוך הקדוש משחיבב יותר"

 נעימת נשמעה ובקולו, אלעזר ’ ר באזני אחד גוי סח", בלעם את
  משה  את מאשר יותר הוא ברוך הקדוש חיבב בלעם את. "לעג
  אומר   מה  סמך  ועל. "הגוי  דברי  לשמע  אלעזר  ’ר  התפלא?!  "רבנו
 במפורש כתוב הן: "המוכן מן תשובה היתה לגוי? "זאת אתה

 לו ויקרא שלח, משה עם לדבר ’ה שחפץ בעת כי, בתורתכם
  ויבוא ’ נאמר בלעם עם לדבר רצה כאשר אך ,המשכן אל לבוא
 את להטריד שלא כדי לבוא לו קרא ולא, ’בלעם אל קיםואל

 סיים ?! "יותר אהב בלעם שאת, מוכיח הדבר אין כלום ,בלעם
 שבפי המשל את תשמע אם. "נצחון בתרועת טענתו את הגוי 
. אלעזר  ’ר  לו  אמר",  דעתך  את  תשנה,  ממילא,  ואז  הענין  את  תבין

: משלו נשא אלעזר ’ור. הגוי הסכים", המשל את אשמע, ניחא"
, נעול הארמון שער את  מצא הוא מצורע הגיע המלך ארמון אל"

 והלם  קרא!  'פנימה  להכנס  רוצה  אני !  לי  פתחו, ’עליו  מקיש  והחל
  היושב  המלך לאזני הגיע והצעקות המהלומות. השער על

 מצורע. ’שאל? 'השער על הדופק מיהו. ’הפנימית בלשכתו
 לו  השיבו ’הארמון תוך אל להכנס ורוצה שם נמצא כלשהו
! 'יהיה  לא  הזה  כדבר. ’המלך  הגיב?  'הארמון  לתוך  להכנס. ’עבדיו

  לו  שיורה  שליח אשלח אם? מכאן  אותו  משלחים כיצד אך
  ואז   ,בכח  הנה  יתפרץ  והוא,  אותו  יקומם  הדבר  מהמקום  להסתלק

 ומה ... הצרעת במחלת בני את חלילה להדביק הוא עלול
 מכסאי  אקום מוטב: ’המלך של בדעתו רעיון עלה? "אעשה
 להכנס  יעז  לבל  עליו  םיאאי  ושם,  הארמון  פתח  אל  בעצמי  ואגש
 אל  וניגש ממקומו המלך קם... ’יבהל דאיווב הוא ממני. פנימה
 הדלת על בפראות הולם המצורע את ראה ,הארמון שערי

  את  המלך הרים! 'לי פתחו! לי פתחו’ קריאותיו הגיעו  ולאזניו
 להראות תעז ואל, מכאן הסתלק: ’המצורע לעבר וקרא קולו

 ומר  רע  לי  תשמע  לא  ואם,  בני  את  תדביק  שמא,  שנית  כאן  עצמך
  והוא  המצורע של פניו רווחו המלך דברי לשמע!’ גורלך יהיה
 . המקום מן להמלט מיהר

 על ודופק הארמון אל המלך של ידידו מגיע כאשרלעומת זאת 
  לו  וכשמספרים ,הדופק מיהו  לדעת המלך מבקש אם גם השער

 המלך קורא, הארמון שערי על ודופק בחוץ עומד נפשו ידיד כי
 אל  הכנס, ידידי, הכנס: ’בחוץ העומד  ידידו אל הארמון מתוך

  בשום  חפץ הוא ואין, המלך של בקולו נשמעת החיבה!’ ארמוני
, הוא רק, האהוב לידידו יקרא ממשרתיו שאחד ואופן פנים

  תרצה  ועתה. "פנימה להכנס הידיד את מזמין, בעצמו בכבודו
.  הקשוב הגוי  אל אלעזר ’ר פנה", הנמשל את גם, ודאיוב שמועל

 על כמובן, מדבר הנמשל: "המשיך אלעזר ’ור בראשו הנהן הגוי
 שערי  על  שהתדפק  מצורע  לאותו  היה  דומה  בלעם  ם,ובלע  משה

?  הוא   ברוך  הקדוש  כך  על  אמר   ומה.  פנימה  להכנס   ץוחפ   הארמון
 שכן,  פנימה  מלהכנס   אותו  למנוע  הארמון  שערי  אל  בעצמי  אלך’

 את  לטמא הוא עלול יכנס אם
 ברוך  הקדוש בא כן ועל, ’ארמוני

 עם לדבר, ובעצמו בכבודו הוא
 רבנו משה זאת לעומת. בלעם
 כאשר. המלך של כידידו כמוהו
 קול את עולם של מלכו שמע

  כארמון  שכמוהו מועד אהל אל, פנימה להכנס לו קרא, ידידו
  בתורתנו   נאמר  ולכן.  ידידו  במחיצת  להמצא   הוא   אהב  שכן  המלך

  לידיד  רק ’מועד מאהל אליו ’ה וידבר  משה אל ויקרא: ’הקדושה
  תוך  אל להכנס ומזמינו בשמו עולם של מלכו קורא האהוב
 בלעם  את  כי,  עוד  תטען  כלום, "אלעזר  ’ר  סיים",  ועתה! " ארמונו
 ? "רבנו משה את משאהב יותר אלקינו אהב

 )צדיקים של ממעשיהם לוקט בלק פרשת הקדוש  זוהר(
 

 )א ,  א( "משה אל אויקר"
  התורה  לימוד  אין כי, לרמז באה " ויקרא"ב הזעירא האלף 

" אלף . "בענווה ונוהג עצמו שמקטין אדם אצל אלא מתקיים
 אצל רק מתקיים") חכמה ואאלפך"( תורה לימוד, כלומר

 שלפיכך, בילקוט שמובא כדרך. עצמו בעיני שזעיר מי" זעירא"
  עניו  שהיה משום" משה אל ויקרא" זו לקריאה רבנו משה זכה

 ). ספרים". (אנכי דברים איש לא: "באמרו, הכבוד מן ובורח
: אותו ושאל ל"ז אמפשיסח בונם ’ר הרבי לפני בא אחד איש

 רודף  הכבוד אין כן פי על ואף  הכבוד מן אני בורח תמיד הנה"
 ’ר הרבי לו השיב? "חכמינו שבדרכי האמת איפוא היכן ,אחרי
 הכבוד מן בורח שאתה שבשעה, משמע שאלתך מתוך: "בונם
 הכבוד  אם לראות, לאחוריך בפעם פעם מדי פונה אתה הרי

  סבור  הריהו, אליו פונה שאתה רואה  כשהכבוד ממילא, אחריך
  ובורח  עורף  מפנה הוא ומיד אחריו לרדוף  אתה שמתכוון

 הכבוד  מן במתכוון בורח שהוא, היא שבדבר הכוונה" ...מפניך
  כדי  ויכענ פנים מעמיד הוא , כלומר, אחריו ירדוף  שהכבוד כדי

 אחרי  רודף  הריהו כשלעצמו ובזה, יתר לכבוד כך ידי על שיזכה
 ).  תורה של ממעינה( הכבוד
  למוסקבה  ישיבתו  בעניני" חיים חפץ"ה שנסע הפעמים באחת
 שלא   כדי,  לעיר  בואו  יום  את  וממיודעיו  ממקורביו  להסתיר  ביקש
  אחד  שאלו  הגיעו  לאחר, הנתיבות בבית פניו את לקבל יבואו 

 ולקבל לבוא הזכות את מהם מנע מדוע המאוכזבים המקורבים
 .  כמוהו חכם לתלמיד הראוי הכבוד את לו וליתן פניו את

 כל  לי  אין: "ואמר"  חיים  חפץ"ה  לו  השיב  שפתיו  על  צחוק  כשבת
 מן  לאכול יתאווה אם. בשבת" קוגעל" אוכל כבודו כי ספק

 משהו לטעום הבית בעלת בודאי לו עץיתי שייש םובי הקוגעל
 ואמר  חיים  החפץ  סיים.  בשבת  רק  אוכלים  קוגעל  כי  בטענה  אחר
), ב"עוה( שבת שכולו ביום רק אוכלים ואותו  קוגעל זהו כבוד
 שבת בערב אותו ויאכל להתאפק יוכל לא דהו מאן אם והיה

 ... " בשבת רעב להשאר יאלץ) ז"בעוה(
 ).  אבות מורשת(
 

 "אדם כי יקריב מכם" (א, ב) 
פר רבי שלמה זלמן עהרענרייך זצ"ל הי"ד משאמלויא, אבי יס

זקני ז"ל, היה נוהג תדיר ללכת 
ף צדקה, עבור עניים, ולאס

אלמנות ותלמידי חכמים. יום 
אחד דפק בדלתו של עשיר גדול  

לא נתן   קש ממנו צדקה, אךיוב
 לו אפילו פרוטה.  
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 לעי"נ 
 בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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 סיפורים נפלאים
 ויקראפרשת 

 
לבו כאב על אותו קמצן, שמעז פנים ואינו תורם מאומה לצדקה, 

" זיע"א, ותנה בפני הרבי את צערו נכנס לרבו ה"ישמח משה
 העמוק. 

ענה ה"ישמח משה", אכן, באמת תמוה בעיני מפני מה הלה כה  
קמצן. ובאמת הלא כבר אמרו חז"ל (מנחות פו.) "עשירים 

אלא הוא מחסדי השם  ?מקמצין", מפני מה נברא העשיר קמצן
יתברך, כי אם הוא לא יהיה קמצן, איזו חשיבות תהיה לצדקה 

סף אינו שהוא נותן אצל הקדוש הוא, הרי יש לו ממון רב, והכ
נחשב בעיניו למאומה. ע"כ בורא לו הקדוש ברוך הוא שיהיה לו  
לב אבן, כילי וקמצן, ואם בכל זאת יכפה את יצרו הקשה ויתן 
צדקה, תהיה לו אז חשיבות מיחדת. אולם, כל זה אם הוא אכן 

 נותן, אבל אם אינו נותן כלום, לשם מה הוא נברא קמצן. 
 (אגרת הטיול)

 

 ) ז , א( "המזבח על אש כהןה אהרן בני ונתנו"
  שאין   מחסידיו  אחד  את  ראה  ממאגלניצע  מאיר  יחיאל'  ר  ק"הרה
  אל  והולך דרום אל סובב אלא כדבעי הציבור עם מתפלל הוא
  הוא   אין  מה  מפני  ושאלו  אליו  קרא,  המדרש  בבית  ואנה  אנה  צפון

  והוא  לתפילה מוכן הוא אין שעדיין לו השיב, להתפלל מדוע
 . להתעוררות מחכה
, תיקנו קרבן במקום תפילה אמרינן' בגמ ק"הרה לו אמר

'  ודרשי " המזבח על אש הכהן אהרן בני ונתנו" נאמר ובקרבנות
, ההדיוט מן להביא  מצוה השמים מן יורדת שהאש פ "אע' בגמ
  להביא  האדם שצריך קרבן במקום שהוא תפילה לגבי הדין והוא
 דלעילא  לאתערותא  ומצפה עומד שיהא ולא  ההדיוט  מן גם אש

 )יקרות  אור( . בלבד
 

 "כל חלב לה' (ג, טז) 
אל הרה"ק האמרי אמת מגור זיע"א נכנס נצרך, והתאונן 

לין מארונו והביא לו, כשהוא  ינגנבו. הוציא הרבי תפ  שתפיליו
בל ילין שאותם קיאומר לו שישמור עליהם היטב, כי אלו התפ 

מעזבון אביו השפת אמת זצ"ל, והם חשובים בעיניו ביותר.  
לין של רבנו תם אין יהאמרי אמת אף הוסיף והתנצל בפניו, שתפ 

 באפשרותו לתת לו.
ת, אמר לרבי לין הם של השפת אמיכששמע החסיד שהתפ 

לין קדושים כאלה. שלחו הרבי לחתנו ישהוא ירא להניח תפ 
הרה"ח רבי יצחק מאיר אלתר הי"ד, שישמח להחליף לו אותם  
באחרים. כששאלו את הרבי מפני מה נתן דווקא את התפילין 

(הלכות איסורי מזבח, פ"ז פסק  הרמב"ם  החשובים הללו, השיב,  
ריך שיהיה מן הנאה והטוב,  הי"א), כל דבר שהוא לשם ה' הטוב, צ

כמו שנאמר 'כל חלב לה". התפלין היקרות האלו, הן התפלין 
 הטובות ביותר שהיו לי, על כן דווקא אותם נתתי לאותו נצרך. 

 (ליקוטי יהודה) 
 

 ) כב,  ד( "יחטא  נשיא אשר"
 כפרה להביא לב נותן שלו שהנשיא, הדור אשרי – אשרי לשון
 )י"רש. (שגגתו על

 בני   העיר  מילדי  אחד  של  המצוה  בר  בשמחת  המשתתפים  לקהל
 לפתע נראתה השמחות אולם של  בפתחו: הפתעה נכונה ברק
 .מוכרת דמות

, ממקומותיהם  קמו  והכל,  לאוזן  מפה  לחישה  עברה  "יפלריהסט"
  אינו  רב זמן זה אשר, הצדיק של פניו בהדרת לחזות מבקשים

  בני  היו במיוחד נרגשים. ביתו מפתח לשתווח מפאת יוצא
  הם  אין  הן  כאחת ונבוכים נרגשים, השמחה חתן של משפחתו

 זכו  ולמה מה על ,קניבסקי ישראל יעקב רבי של משפחה קרובי
  בשמחות  אף  משתתף  אינו רבות ששנים, הצדיק כי , אפוא הם

 ? לשמחתם דוקא יגיע משפחתיות
  השמחות  לאולם הכנסו עם, שכן. הדברים התבררו מהרה עד
 נפעם. המצוה בר חתן עם ביחידות לשוחח פלרייטהס קשיב

, השיחה םוובת. הדור הצדיק של בפיו מה הנער שמע לחלוטין
 .  המקום את הנכבד האורח עזב

 לך אמר מה, "הנער את הנוכחים הקיפו? "לך אמר מה"
 בא  הוא: "לפלוט הנער  הצליח מהתרגשות נחנק? "הסטיפלר

 נוהג  השמחה חתן של אביו כי, הסתבר "... מחילה ממנו לבקש
 בעת.  ל"זצ  הסטפלר  התפלל  בו  "לדרמן"  המדרש  בבית  להתפלל

  הילד  כי, ע"זי למרן לו  היה נדמה, שנים שבע כבן הילד שהיה
 כי לו התברר כך ואחר, כך על בו גער הוא. התפילה בזמן לומד

  ולא  התפלל אמנם והילד , לגמרא היה דומה  הילד של דורויס
 לפי   אך  הילד  של  מחילתו  את  לבקש  הצדיק  חפץ,  שכך  כיון.  למד

 את לבקש יכול לא – מחילה בני אינם) מצוה-בר טרם( שקטנים
 ומה הילד של שמו מה ל"זצ יפלריהסט בירר לפיכך. מחילתו

  המצוה   בר  מועד  ובהתקרב,  בליבו  הדבר  את   שמר  שנים  שש.  גילו
 צאת  עם  ומיד.  המצוה  שמחת  תערך  היכן  לדעת  קשיב,  הנער  של

", קטן" מגדר יצא והוא שנים ג"י לנער מלאו בו ביום, הכוכבים
 )צדיקים של מעשיהם( ... מחילתו את לבקש הצדיק הרימ
 

 "מכל מצוות ה' אשר לא תעשינה" (ה, יז)
הרה"ק רבי מרדכי דב מהורונסטייפל זיע"א, הקפיד מאד שלא 

בטל נסיעתו לשמחת נשואין בצאנז, כיון  פילולהצטלם, עד שא
 ה עליו להצטלם, לצורך הכנת הפספורט עם תמונה.שהי

יום אחד, נודע לרבי על אדם שעלה בידו לצלמו בלא יודעין ומכר  
 את תמונתו.  

הרבי התחלחל לשמע הדברים, קרא לו, והרעים עליו בקולו, 
העז לעשות כן, ביודעו שהדבר בנפשו שלא יעשו ממנו  האיך

 תמונה, ועד כמה הוא מקפיד על כך....
אותו יהודי החל לתנות צערו לפני הרבי, בביתו שתי בנות בגיל 

א את  ושידוכין, ובאין בידו פרוטה לפורטה, אינו מצליח למצ
זיווגם, לכן נאלץ לצלם את התמונה, והכסף שיקבל תמורתה 

 אי בנותיו. יעזרנו לנשו
כשמע הרה"ק זאת הדבר, אמר לו: אם כן, הבא לכאן המכונה 
שעושה את התמונות, אמור לרבנית שתביא לי בגדי שבת, 
ועשה תמונה טובה, אותה תוכל למכור, למען יהיה לך מעות 
לנישואי בנותיך, לא אחר האיש לעשות כדברי הרבי, והתמונה  

 (בצילא דמהימנותא)  נמכרה ברווח נאה.  

 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל גוט שבת א
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  בברכת שבת שלום
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 תִּתייֲאמִ ל ַּבְרזֶ ת ּפַ יּכִ  - אַוִּיְקָר ָּפָרַׁשת 

 "פה'תש ניסן ג'

 הצלחה בגו"ר
 יצחק אריאל בן טובה               חגי חיים וב"ב
 שמואל אימן בן אסתר זרי        שגית בת רותי

 שמים יראת        -ברכה רחל  מאיר ישראל בן
 ליאור יהושע סומך וב"ב         גלית בת מסודי
 יהודה אריה בן רחל ברכה       ארז בן שושנה
 רונן אברהם וב"מ            קסירר אפרים וב"ב

רחל ברכה בת פדילה דליה       משפ' שטרית    
רינה בת סימי וב"ב       נעם יצחק בן רחל ברכה

 הצלחה בכל העניינים -דליה אפרת יוסף ליאור בן
 שלמה ודנה דוד וב"ב     אריה ושרה לוי וב"ב
 י.מ.י.ש כדורי          אקבלי יוסף חיים בן נסכה

 שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב 
 

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

 תרצה בתיה בת ימנה נינט      יוסף בן רוחמה  
 אילן בן ג'וליאט               יפית שרה בת ג'ינה
 דרור בן סופיה               דוד עומרי בן יהודית
 מיטל בת מלכה            מאיר בן שרית ואליהו

 טליה עדן אסתר בת שולמית   
 שירי ימנה בת שולמית       שמעון בן שולמית

 ל חביבה בת שולמית          אורן בן נעמיאנא
 שושנה שירה בת סילביה     מיטל בת שושנה
 סיון רבקה בת אלן אסתר      עמית בת טובה

 אברהם גורג'י בן דליה אפרת
 

 זרע קודש בר קיימא
גלית בת מסודי              אליהו נזרי בן ימנה      

בן אסתר זרי      אילנה בת רוחמה  שמואל אימן
 סיון בת אסתר            רחל מרים בת יהודית
 נועה בת מזל טוב           משה מנחם בן רחל
 דניאל בן שרה               ואושרית בת שושנה
 נעמה בת יפה                   דגנית בת שושנה

 נתנאל בן ג'ינה                                אסף בן סופיה

 שלמהרפואה 
 ברכה     יצחק בן עזרא רחל  מאיר ישראל בן

 בריאות ואריכות ימים    -ימנה ניזרי בת סטה
 בריאות ואריכות ימים  -מרדכי ניזרי בן פרחה

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

 ינה בת מזלאורן בן אסתר                          ד
נעם יצחק בן רחל ברכה            נעמי בת רחל    

 שירה שילת בת אורלי            אפרים בן שרה
 לביא ישראל בן תמר חיה   אסתר בת סוליקה
 מוריה בת רחל ברכה              נחום בן כיריה
     יהודה אריה בן רחל ברכה      ישראל בן חווה

  רחל בת זוהרהחה ורפואה    הצל-יפה בת שרה
שאול בן סילביה                    משה בן נזימה     

 עינת בת רחל ברכה                בנימין בן יקוט
רפאל משה בן רחל                 יצחק בן פנינה    
רחל ברכה בת פדילה דליה      יצחק בן רבקה   

 קסנש בת דגטו       רונית בת סבריה            
 יצחק בן חנון               רפאל אבידן בן תקווה

אליהו בן רחל                       נעימה בת שרה    
    אלן אסתר בת שרלוטבנימין בן ברכה            

בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה
 ימים

 

18:38 

18:39 

בל פעמיים גזירות רעות באו על העולם, א
ביממה הועלה קורבן התמיד, והם יירטו 

 את הצרות, הגזירות והמצוקות הקשות. 
 

אך מאז שבית המקדש חרב ועבודת קורבן 
נותרנו חשופים לכל  התמיד התבטלה,

ואין לנו הגנה פגע, לכל צרה וגזירה קשה. 
. הקורבנות, שהיא במקום התפילהאלא 

נו אומנם אנו יתומים מבית המקדש, אך לציד
 עומד תחליף חשוב ומועיל, והוא התפילה. 

 

התפילה משמשת כהגנה עבורינו מפני 
הגזירות שבכל יום, זו 'כיפת ברזל' 
המגינה עלינו כיום שלא ניפגע חלילה 
מהצרות ומהפגעים המתחדשים. זה מה 

 שמגן עלינו כיום!
 

וכמו שבזמן בית המקדש היו קורבנות יחיד 
שהגנו על המקריב בלבד, וקורבנות ציבור 
כמו קורבן התמיד שהגנו על העולם כולו, כך 

יכול אדם לעמוד בתפילה גם בזמנינו: 
לבדו, להתחנן, לשפוך את ליבו, ובוודאי ה' 

  מקבל כל תפילה.
 

אך תפילת הציבור היא לא רק חובה 
הגנה כללית על  הלכתית, אלא גם שכבת

העולם כולו, שותפות בקיום העם היהודי 
 ובהצלתו בכל יום יום!

 

19:33 

19:31 

19:32 

20:17 

20:14 

787 

20:16 

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

 לרפואה שלימה
 לנוריאל בן אסתר 

18:20 

 ראויקפרשת 

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

בית המקדש הוא המקום בו כל יהודי עוצר 
את נשימתו, מתחבר ומתרפק באהבה על 

 אביו שבשמיים. 
 

כהנים לבושים בגדי כהונה מגוהצים ונקיים 
השכימו קום עוד לפני  עלות השחר, מגרילים 
ביניהם את התפקידים רבי המעלה. מי יפנה 
את הדשן, מי יעלה עצים על המזבח, מי יזכה 
להקטיר קטורת, ובנחלתו של מי תיפול 

 הזכות להקריב את קורבן התמיד.
 

מיד עם הנץ החמה, הכהן ניגש למלאכת 
כבש בן שנתו מובל אחר כבוד, הכהן  -קודשה

 ניגש אליו ברטט והתרגשות, בגיל וברעדה. 
 

הכבש מועלה על גבי המזבח, בשרו מוקטר, 
עשנו עולה בקו ישר בואכה שער השמיים, 
ריח ניחוח לה' ניחוח ההקרבה מתפשט בחלל 

כמו אטמוספירת  -כולו, ומהווה שכבת הגנה
 צרה וצוקה. ביטחון על העולם כולו, מפני כל

 

ומפני חטאינו גלינו מארצנו ואין אנחנו יכולים 
להקריב אישי חובותינו. חז"ל גילו לנו כי מיום 
שחרב בית המקדש הצרות הולכות 
ומתגברות, אין לך יום שאין קללתו מרובה 

 מחבירו. 
 

כל לב זועק למה, למה מדי יום יש אסונות, 
למה מחלקות בתי החולים מתמלאות, למה 

הרבה אנשים סובלים מעוני ומחסור.  כל כך
למה העולם מלא במצוקות המתחדשות בכל 

 יום?!
 

את התעלומה הזו פותר רבי אליהו זלמן 
קרמר זצ"ל הידוע כ'גאון מוילנא' זיע"א. הוא 
חושף תגלית: כל עוד בית המקדש היה קיים, 

'כיפת ברזל',  -העולם נהנה משכבת ביטחון

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

 (ויקרא א, ב) ב"ָאָדם ִּכי יְַקִרי"

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

 20:16 19:32 18:39 הצדיק ר' חיים אבישלום כהן פרחיה בן בלנקה זצ"ללע"נ 

 פניני עין חמד

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



 

 

 
 ?באלו מוצרים צריך להקפיד שתהיה כשרות לפסח 
 

 :'הכשרות למעשה'מספרו  רבנות מקומית מבשרת ציון אליהו חיים פנחסי, הרבלהלן סיכום ההלכה מפי 
 

יש בהם חשש חמץ, ולכן מכיוון שבאים במגע עם אוכל חם או רטוב, יש להקפיד לקנות עם הכשר  -וכן מפיונים  -נייר סופג 
עמילן, שמקורו אינו ידוע, וייתכן שהוא חמץ, מכיוון שנעשה מחיטים ומשמש לחיזוק הנייר.  5%-עץ ו 95%הנייר עשוי בד"כ  הערה:לפסח. 

הרי הוא במצב, שאינו ראוי  -אע"פ שלכאורה נפסל החמץ מאכילת כלב, מ"מ אפשר שאין החמץ עצמו נפסל, אלא שעכשיו שהוא בתוך הנייר 
 פסח (פ"ז).  -ליעה של החמץ לתוך מאכל, אפשר, שייתן טעם הראוי לאכילת כלב. כ"כ בספר חוט שנילאכילת כלב, אך אם יפלוט הב

 

וטענתו, אף שהעמילן נבלע בנייר ואינו ניכר ומותר לקיימו, היינו לעניין 'בל יראה'  -ובשו"ת תשובות והנהגות ח"ה (סימן קכה) כתב להחמיר 
ון שאולי יש שדות, שזורעים את החיטים לצורך העמילן בנייר אין להתיר אף כשאין צורת החמץ אבל לאיסור הנאה לא פוקע איסור חמץ, מכיו

העמילן שבו הוא ברובו מתירס ולא דגן [כך נמסר לי  -עומדת. [בנייר עיתון או נייר טואלט אין עמילן]. ע"ש. יש לציין, שנייר המיוצר כאן בישראל 
 שמחמירים בקטניות, אף כאן יש להחמיר. מחברת סנו, טאצ']. אולם לדעת בני אשכנז,

 

  יש לו על מה שיסמוך. -והֵמקל הנייר הוא שומני וקיים בשוק חשש שנמרח בשמן אסור.  הערה: וכן הדין בנייר אפיה ומנג'טים.
בגדים, שכיבסו בחלב חיטה, וניירות שדיבקום בחמץ מותר לקיימם, כיוון שאין צורת החמץ עומדת.  –היות שמבואר ברמב"ם ובשו"ע  הערה:

וכתב הרמ"א באופן שאין החמץ נראה מבחוץ כו"ע מודו דחשיב אין צורת החמץ עומדת, ואין בו איסור חמץ. וכן דעת הרשל"צ הגר"ע יוסף הובא 
ת שע"י הרבנות הראשית לישראל (ניסן תשע"ד) נכתב: בכל נייר סופג המיוצר בארץ לא בשו"ת מעין אומר ח"ג (עמוד סא). ובעדכון כשרו

 ושם לא מוסיפים עמילן. -מוסיפים עמילן מחיטה או תירס בכל השנה אלא עמילן מתפוחי אדמה. חברה אחת מייבאת את הנייר מטורקיה 
 

 רין יש לרכוש כפפות ללא אבקה עם הכשר לפסח.ברובם יש עמילן שמקורו אינו ידוע, למהד -(ניילון לטקס)כפפות ח"פ 
 

צלחות סכו"ם, אין בהם חשש חמץ, אך יש מחמירים בכל זאת לרכוש עם כשרות לפסח, מכיוון  -פעמי -כלי פלסטיק חד
 שמשתמשים בהם לדבר מאכל חם.

 

איפור (מייקאפ,  הערות:. עלולים להכיל חמץ, אולם כיוון שטעמם פגום, לרוב השיטות אין צורך בכשרות -מוצרי קוסמטיקה
יש לרכוש לכתחילה אודם עם כשרות.  -רימל) אין בו חשש חמץ. אולם יש לציין כי אודם פעמים רבות היצרן אינו פוגם אותו ממאכל כלב, ולכן 

 [חלק ממוצרי קוסמטיקה הכשרים לפסח: ד"ר פישר, קרליין, רבלון, רוזנבלום].
 

אולם אין צורך בכשרות, כיוון שטעמם פגום למאכל  -עלולים להכיל חמץ , משחת נעליים)(אקונומיקה, אבקת כביסה -חומרי ניקוי
 כלב.

 

כאשר הוא טהור, אינו מכיל חמץ ואין צורך בכשרות. ואף אם יש בו מרכיבי  -[מדובר בתוצר נפט ואין בו טריפות כלל]  -וזלין 
 יש צורך בכשרות. -יש כאן ביטול ונתינת טעם לפגם. אולם, אם הוא בטעמים  -חמץ, מכיוון שהנפט מהווה חלק ניכר 

 

 בשנים האחרונות לא נמצאה בעיה של שימוש בחומר משיחה מן החי או ממרכיבי חמץ.  -נייר כסף -אלומיניום
מכיוון שלעיתים משתמשים בשמן מן החי ויש מחמירים כל השנה, עדכון כשרות ע"י הרבנות הראשית לישראל (ניסן תשע"ד). : מקורות

 בתהליך הייצור.
 

הליך הייצור, ולכן יש צורך בכשרות לכל השנה, אך המשחות פעמים רבות משתמשים בשמן מן החי בת -פעמי -תבניות חד
 אינן מכילות חמץ.

 
 

כשביקר הצדיק רבי דוד ִמֶּלּלֹוב בפעם הראשונה אצל הרבי ר' אלימלך ִמִּליֶז'נְְסק, הגיע לשם אחרי דרך ארוכה שהלך ברגליו 
מחוסר מעות. כשהגיע אל הרבי ונשאל מאיזו עיר הוא, השיב: "באתי מהעיר ֶלּלֹוב". שאל אותו רבי אלימלך: "מי הוא האיש 

 י דוד נקב בשמו של מוכסן אחד בעיר, שהיה מפורסם כרע לשמיים ורע לבריות. הגרוע והפחות ביותר בללוב?" ורב
 

כששמע את תשובתו, היסב הרבי את פניו ממנו ולא נתן לו שלום. ליבו של ר' דוד נשבר, וכל אותו הלילה התהפך על משכבו 
ולא הצליח לישון. הוא ניסה למשמש במעשיו ולהבין מדוע היסב הרבי את פניו ממנו, וכי איזה פגם מצא בו?! ורק אחרי 

, והתעמק במחשבתו להבין כי הוא עצמו הוא האיש הפחות ביותר מכל שהתעמק בשאלתו של הרבי הבין, כי שגה בתשובתו
 אנשי עירו. 

 

למחרת כשחזר ובא שוב לפני רבי אלימלך, ביקש את סליחתו של הרבי על תשובתו ותלה בעצמו את האיש השפל ביותר 
יש בעירו אדם שהוא יותר גרוע בעיר. האיר לו הרבי פנים והושיט לו את ידו לשלום, והוסיף לומר: "כל זמן שיהודי חושב, ש

ממנו, אזי אין לו מקום אצלי בגלל גאוותו. אבל כעת, כשאתה בעצמך באת לידי הכרה זו, שאתה הוא האיש הגרוע ביותר, הרי 
 ראוי אתה לקבל דברי אלוקים חיים וברוך בואך לשלום בצל קורתי". (פרי קודש הילולים)
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בלאפיטש  )1915(ל' סיוון ה'תרע"ה -נולד ב -הגאון הרב ראובן יוסף גרשונוביץ זצ"ל
שבמחוז מינסק. כבר כשהיה תינוק קטן ניכרו בו אותות קדושה, גם כשהיה מוטל בעריסה 
היה נזהר, שלא תיפול הכיפה מעל ראשו, וכשהיו מרימים אותו היה מיד נותן ידו על ראשו 
לאחוז את הכיפה שלא תיפול ויהיה בגילוי ראש. כשהיה כבן עשר שנים נכנס ללמוד בישיבה 

יירה לידא. שם הפליא את רבותיו בשקדנותו לצד ידיעותיו המדהימות, שלא לפי לצעירים בע
 ערך גילו כלל. 

 

בגלל המרחק מבית הוריו היה שב לביתו רק בפסח ובסוכות. לאחר מכן עבר ללמוד בישיבה 
בקוברין. במשך תקופה קצרה למד בישיבת 'אוהל תורה' בברנוביץ' ולאחר מכן חזר ללמוד 

עבר ללמוד בישיבת 'כנסת בית יצחק' בקמניץ. נודע  )1931(ה'תרצ"א בקוברין. בשנת 
כמתמיד גדול בתורה. מידותיו היו נדירות. את חבילות המזון שהיו שולחים לו מביתו, היה 

 מחלק בין חבריו בעודו מסתפק במעט האוכל שקיבלו בישיבה.
 

ה בפתח תקווה. עד , עלה לארץ ישראל ונכנס ללמוד בישיבת לומז')1937(בשנת ה'תרצ"ז 
מהרה הפך להיות ה'ארי שבחבורה' בגין התמדתו ולמדנותו העמוקה. בעצת הרב שרגא 
גרוסברד שהיה משגיח ישיבת לומז'ה באותה עת, מונה ע"י ראש הישיבה הרב ראובן כץ 

 למסור חבורות מדי שבוע בפני הבחורים הצעירים בישיבה כדי להדריכם בדרך לימודו. 
 

מונה לר"מ בישיבת לומז'ה והתחיל למסור שיעור יומי לבחורי  )1951(בשנת ה'תשי"א 
התחיל לשמש כראש ישיבת 'חמדת שמואל' יחד עם דודו,  )1965(הישיבה. בשנת ה'תשכ"ה 
התבקש על ידי הרב יששכר  )1976(בשנת ה'תשל"ו  (רבה של חמד).הגאון ר' שלמה נח קרול 

תקופה נחשב למנהיגם הרוחני של הקהילות  מאיר לכהן לצידו כראש 'ישיבת הנגב'. באותה
החרדיות בנתיבות ורבים הגיעו אליו לקבלת עצה וברכה. נודע בחיבתו המיוחדת לכל יהודי 

ה' -באשר הוא ובמאור הפנים שקיבל כל אחד. רבים פנו אליו ונושעו. מלומד בניסים. נפטר ב
 בות.שנים. על שמו נקרא רחוב בנתי 79-. חי כ)1995(ניסן ה'תשנ"ה 

 

(בת ר' משה אליעזר בייער מרת שרה ביילא  אימו:(רבה של ז'אבינקה). ר' אברהם יצחק  אביו:
רבה של רמת השרון. נישא  -(בת ר' צבי יהודה אדלשטייןמרת פסיה  אשתו:. מתלמידי ה'חפץ חיים')

הגאונים ר' מרדכי שמולקר, ר' יעקב אריה ניימן, ר' פסח  מרבותיו:). 1946 -בשנת ה'תש"ו
ר' צבי  בנו:ר' ראובן חלא.  חברותא:פרוסקין, ר' אלחנן וסרמן הי"ד, ר' ברוך בר ליבוביץ. 

(ראש ישיבת 'בית מדרש ר' ירחמיאל אונגרישר  חתנו: (מראשי ישיבת 'שכר שכיר' בנתיבות).יהודה 
על מסכתות בבא קמא, בבא מציעא, בבא  -שיעורי רבי ראובן יוסף• מספריו:עליון' בבני ברק). 

 בתרא ומכות.

ת רבי חנניה צ'ולק אין מי שלא מכיר, משען ועזר לחולים ובני משפחתם, וזכה אף להיות משמשם ומקורבם של גדולי ישראל. וכך הוא א
סיפר: לזוג מאושר נולדו תאומים למזל טוב, אך לא ארכה שמחתם, בבדיקה, שנעשתה לאחד מהם בבית הרפואה 'שניידר' נמצא גידול מסוכן 

 ו נסע לרבינו בנתיבות וביקש לשפוך את צרתו ולשאול בעצתו. ל"ע. האב בשברון ליב
 

לאחר שסיפר לרב את הבשורה הקשה אמר לו הרב בצורה הכי ברורה שיש: "הילד בריא. אין לך מה לדאוג". האבא יצא מעודד, ואמונת 
ציא אותו משם. בצר להם פנו לרב צ'ולק הילד אושפז בבית הרפואה, ולא היה אפשר בשום אופן להו -חכמים מפעמת בליבו, אך היתה בעיה 

 וביקשו את עזרתו. הרב צ'ולק פנה למנהלת המחלקה, וסיפר לה, שההורים רוצים להוציא את הילד.
 

כשהמנהלת שמעה את הבקשה היא אמרה לרב צ'ולק: "עד היום חשבתי, שאתה איש משכיל וחכם, שטויות אני לא אוהבת לשמוע". ענה לה 
רית נכבדה, יש אצלנו מושג 'צדיק גוזר', ואנחנו מאמינים בזה, יכול להיות, שאני מדבר שטויות, אבל אמר זאת אדם הרב צ'ולק: "פרופסו

 צדיק. אני לא מבקש שלא לעשות טיפול לילד, אלא שתעשי עוד פעם 'סי.טי.'. אם אני מדבר שטויות, אני חוזר בי". 
 

רק מפני כבודך". לאחר ה'סי.טי.' הפרופסורית קראה לרב צ'ולק ואומרה לו: "יש כאן שני ענתה לו הרופאה: "אני מוכנה לשוב לעשות 'סי.טי.' 
תגיד לרב גרשונוביץ, צילומים, בראשון רואים בבירור את הגידול, ובשני שעשינו עכשיו הגידול נעלם!!!". היא פנתה לרב צ'ולק וביקשה: "

". אמר לה על העבודה הקשה שלנו כאן, כשהרב יכול להעלים גידול?!שיבוא לכאן וירפא את המחלקה, אני הולכת הביתה, לא חבל 
 הרב צ'ולק: "זה לא עובד כך, יש 'צדיק גוזר' וזה תלוי בתפילות ובזכויות, ולא לכל אחד מגיע!". (מתוך 'יתד נאמן' פרשת חוקת תשע"ז)

גאון ר' ראובן יוסף גרשנוביץ, והצדיק אמר להם ש'יהיה יפר הרב חנניה צ'ולק אודות ילד, שגילו אצלו ל"ע גידול בכליה. בצר להם פנו לס
הרב צ'ולק התבקש להעביר לרופאה המטפלת בילד את דעתו  לאחר זמן מה פנה הצדיק אליהם וביקש מהם להפסיק את הטיפול.בסדר'. 

רור כי יש גידול, הרי ולתדהמת כל הרופאים, למרות שבצילום הראשון נראה בבישל הרב. הרופאה ביקשה לערוך צילום נוסף לילד 
הרופאה התפעלה מאוד וביקשה לדעת מיהו הרב הצדיק שכוחו כה גדול, והדבר גרם לקידוש שם  שבצילום השני הגידול נעלם כלא היה.

 שמיים ברבים.

נאמרה  עם אחת התעלף רבינו באמצע לימודו. כשהתעורר שאלה אותו הרבנית כיצד הוא מרגיש, ואם יש צורך להזעיק רופא? תשובתופ
 ערש"ק פרשת וירא תשע"ה) -בפשטות: "לא, אין צורך. רק היה תוספות קשה ולכן התאמצתי". (מעובד מתוך 'המבשר תורני'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

"לזצץ ֶגְרׁשֹונֹוִביף יֹוסֵ ן ְראּובֵ ב ָהרַ ן ַהָּגאֹו -ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים  

 גלאט?"-"מהדריןעושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך אותו לכשרות 
 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 



 

 

  
 

 

העסק הוא הפסיד כסף רב, למרות הניסיון הרב שצבר 
 בעברו". 

 

"באותה התקופה הוא התיידד עם רב הישוב, הגאון הרב 
(התמנה בעצת החזון אי"ש כרבה של זצ"ל יהושע זליג דיסקין 

שנה  20-למעלה מ 1947-1968'פרדס חנה' ושימש בין השנים 
, וכל דבר כגדול כקטון שאל והתייעץ עם הגאון בתפקיד זה)

 ועשה, כפי שאמר לו הצדיק".
 

"יום אחד עבר אבי ליד חנות, שבחזיתה היו תלויים עיתונים 
של רב, שפניו חרדיים. והנה מאחד מהם ניבטה תמונה 

 מוכרות לו. הוא התקרב וקרא את הכותרת הגדולה: 
 

נפטר הגאון הגדול הצדיק מרן רבי אברהם ישעיהו קרליץ '
זיע"א בליל שבת קודש, ט"ו בחשוון  בעל ה'חזון אי"ש'

  ה'תשי"ד מהתקף לב'.
 

"לפתע תפס אבי במי המדובר. הוא רץ לרב דיסקין וסיפר לו 
בהתרגשות על הכרותו עם החזון אי"ש ומשפחתו עוד כשהיה 
בוילנא. לתדהמתו של אבי, כאשר שמע הרב דיסקין את 
סיפורו, ציווה עליו לגשת מיד לגאון מרן רבי יעקב ישראל 

'קהילות יע"א מחבר סדרת הספרים ז 'סטייפלר'ה(קניבסקי זצ"ל 
 ולספר לו מי הוא".  )יעקב' על התלמוד

 

"אבי כמובן. עשה כמצוותו, על אף שלא הבין מדוע יש 
לעשות כן. הוא ניגש למשפחת קניבסקי והתקבל על ידי 

 הרבנית, אחותו של מרן החזון אי"ש". 
 

"כאשר סיפר לה, מי הוא, ומהיכן הוא מכיר את הצדיק וכי 
פרצה שלח אותו לביתם,  הגאון הרב יהושע זליג דיסקין

 : הרבנית בבכי סוער כשהיא זועקת בהתרגשות
 

'דע לך, כי אחי זצ"ל לא ידע כלל וכלל מהחוב. ולמעשה שמע 
על החוב, שהיה חייב לכם, רק מספר שנים לפני פטירתו, 
ומיד כששמע על כך ועד יום מותו, לא פסק מלבכות ולזעוק: 

על מנת שאוכל  איך אני יכול למצוא את הסוחר מוילנא,'
 '.להחזיר לו את החוב

 

"אבי הבהיר לה, שכבר מחל על החוב בלב שלם ואין כל צורך 
להחזיר. אולם הרבנית עמדה על כך, שיוחזר לו כל החוב 

 מעזבונו של החזון אי"ש". 
 

"בתחילה סירב לקבל את החוב אולם כך הורה לו גם הרב 
מנוחת  דיסקין כי עליו לקבל את מלוא תשלום החוב למען

  מתנות).קבלת (שגם נזהר מנשמתו של החזון אי"ש" 
 

"אבי קיבל עליו את הדין ולקח את הכסף, ומני אז ראה ברכה 
בעסקיו והצליח והבין כי בורא עולם גלגל זאת שיפסיד 
בעסקיו כדי שיתיידד עם רב היישוב הרב דיסקין, כדי שיקבל 

ה'חזון אי"ש' את דבריו ללא עוררין כדי שבבוא היום הצדיק 
 לא ישאר חייב כסף".

תַלּזּולַ ב חֹוי ִמְּפנֵ ת ַהְּזִהירּו  

רש"י  -(ויקרא א, ב) על הפסוק: "ָאָדם ִּכי יְַקִריב ִמֶּכם ָקְרָּבן"
הקדוש שואל: מדוע התורה הקדושה נקטה דווקא את 

 ?. ָאָדםהמילה: 
 

ומתרץ, שכמו שאדם הראשון, הכול היה שייך לו ולא הביא 
מן הגזל, כך אדם הרוצה להקריב קורבן, עליו להיזהר ולא 

 להביא מן הגזול חלילה.
 

ועד כמה רבותינו נזהרו, חלילה, שלא יגיעו לידי גזל ולא 
ישארו חייבים מאומה לאף אדם, על כך סיפור מופלא 

' אותו סיפר הגאון הרב יעקב איש לרעהוהמעובד מתוך '
 גלבוע שליט"א סיפור, ששמע מפי אביו וממחיש נקודה זו: 

 

"שנת ה'תרצ"ב. אבי התגורר בוילנא. אבי היה הבעלים של 
חנות סיטונאית גדולה לממכר טקסטיל ואריגים, שסיפקה 

 סחורה לחנויות בעיר וילנא וסביבתה". 
 

שהיה גדול  "באותה תקופה גר בוילנא יהודי תלמיד חכם,
בתורה, אך צנוע מאוד. שמו היה הגאון רבי אברהם ישעיהו 

 קרליץ זצ"ל". 
 

"בדירתו היו שני חדרים קטנים בלבד, כאשר החדר הפנימי 
שימש למגורים והחדר החיצוני שימש כחנות לממכר 

 הרבנית בתיה ע"ה". -אריגים, אותה ניהלה אשתו
 

ת של אבי, "את הסחורה לחנות נהגה הרבנית לקנות בחנו
שהסכים ברצון למכור לה סחורה בהקפה. באותה תקופה 

אבי מצבם הכלכלי של משפחת קרליץ היה דחוק ביותר. 
שידע זאת החליט לא לבקש מהרבנית את פירעון החוב, 

 ". שהלך והצטבר
 

נודע בוילנא, שהגאון הרב אברהם  )1933("בשנת ה'תרצ"ג 
אשתו של אבי ישעיהו קרליץ מתכוון לעלות לארץ ישראל. 

ששמעה על כך אמרה לו: 'כדאי שתגבה את החוב מהר 
 לפני נסיעתם, אחרת לא תקבל את הכסף בחיים'."

 

"אך אבי סירב לעשות זאת ואמר: 'אני מכיר את המשפחה 
מקרוב. מדובר במשפחת תלמיד חכם דלת אמצעים, ולכן 

 איני רוצה להכביד עליהם'. 
 

נית, כי הוא מוחל "אבי אף הגדיל לעשות ושלח מסר לרב
על החוב בלב שלם. אך היא לא הסכימה לדבר וביקשה 

 ממנו דחיה של מועד הפירעון עבור החוב".
 

"שנים מספר לאחר מכן ניחתה השואה האיומה על עם 
ישראל. רוב תושבי וילנא נרצחו, ובתוכם אשתו של אבי 

 וארבעת ילדיו". 
 

ה'תש"י "אבי נישא בשנית עם אימי אחרי המלחמה, ובשנת 
זכינו לעלות לארץ ישראל. התגוררנו בישוב 'פרדס  )1950(

 חנה' שם פתח אבי מכולת".
"אולם רצה בורא העולם, והוא לא הצליח בעסקיו ומפתיחת 
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 ע"ה רחל רפאת בת השמת ע"ה     ז"ל             סוליקה בת עישהר' יצחק בן מסעודה קדוש                                                             חווה בת יעקב צבי ע"ה          מסודי 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                      לטיף בן פרחה     יעקב בן סלימה ז"ל        ר' דב בן בנימין אלתר ז"ל                                                                                   יוסף בר סעדה ז"ל

ע"ה מרים בת שרה   ספירנס תקווה בת נעימה ע"ה             דניאל רפאל בן חגית ז"ל                                                                   יעקב בן נעמה ז"ל                               אורה בת נעימה ע"ה      
אביבה לושי ע"הז"ליהודה בן סעידהמישא אסתר בת זהרה ע"ה                 ז"ל                                                  דוד יצחק בן פרחה שרה בת מורברי רחל ע"ה                    

כל נשמות עם ישראל         עפאת בת השמת ע"ה                          ז"ל      טובהאברהם בן     אלון בן סעדה ז"ל                                גורג'יה בת נעימה ע"ה                                                         

 לע"נ

 תנצב"ה
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  ""ויקראויקרא""פרשת פרשת  
  ].א, א [" אל משהאויקר"

זה יקרה בדרך כלל כאשר מתרגש עליו אירוע . לו' קורא'בהם הוא מרגיש שהשם יתברך , יש מצבים ומאורעות בחייו של אדם
  .גרתית לא היתה צריכה להתרחשהתרחשות שעל פי ההסתברות הש, הטבע- יוצא מגדר

          , אליו' פנייה אישית'ו, ת"מאת השי' קריאה'שגרתי הלזה הוא - שברור לו ללא כל ספק שהאירוע הבלתי, האדם המאמין
, יקל עליו לשאת את כל המאורעות שיבואו לאחר מכן, שמיימית על משימה המתעתדת לבוא עליו' הכרזה'ואף רואה בכך 
עולמו - השקפתו ותפיסת. לא צפויות' תקלות'עליו ' יזמינו'גם כאשר החיים , א לא ייצא מדעתוהו .רוח-בנינוחות ובאורך

הטבע היה עלול לבלבלו ולהטריף עליו את -וגם אם יהיה זה אירוע שבדרך', תקלה'תישאר בנקודה שבה היתה לפני ה
ילמד תמיד את , בן לבוראו, יהודי .ההחיים תהיה ממנו והלא-סערת.  יישאר שליו ושקט– האדם המאמין –הוא , מחשבותיו

, הזו' קריאה'יודעים שה, בני האדם החיים על הארץ, ומי כמונו. החיים-ה כותב לו על לוח"את מה שהקב' לקרוא'עצמו 
  .הפותחת את פרשתנו' אויקר'ף של המילה "כמו האות אל', ף זעירא"אל'בדרך כלל ב' נכתבת, 'היורדת אלינו מן השמים

שצריך להיות עיוור כדי לא לראות ולא , ה מסבב את מהלך העניינים בצורה כל כך גלויה וברורה" שהקביש מקרים, ברם
אבל מהמקרים המועטים הללו חובה , שעה-יום ושעה-מקרים כאלה אינם מתרחשים יום, ואמנם. לשמוע את הקריאה הזו

וון את בריאתו ומשגיח עליה בהשגחה פרטית המכ, ולדעת שיש בורא לעולם, עלינו ללמוד ולהקיש על כל המקרים האחרים
  .ואין סעיף ואין פריט אחד שאינו מושגח על ידו, על כל פרט ופרט

                     , גלוי ונחרץ- מהם ניתן להיווכח באופן היותר, הסיפור דלהלן משתייך אל סוג האירועים הברורים והשקופים
השוקד על , דובר היה באברך תלמיד חכםהמ .מושגח ומכוון מאת הבורא למטרה מסוימת, שכל מה שמתרחש בעולמנו

  . בלילה11בשעה ' סדרים'וחוזר לביתו לאחר שלושת ה, תלמודו באחד הכוללים המובחרים של בני ברק
נשמעות דפיקות חזקות , לימודים מייגע במיוחד- לאחר יום, ח התכונן כבר לעלות על יצועו"התבעת שמיודענו , ערב אחד

אבל גם היא לא ידעה , תמה מי הוא זה ואי זה הוא הדופק בצורה כזו בשעה כל כך מאוחרתכ, הוא מביט על רעייתו. בדלת
סבר הניצבים - ולתדהמתו הוא מגלה שני שוטרים חמורי, פותח האברך את הדלת, לאחר שהדפיקות לא פסקו .במי מדובר

, לעומת זאת, השוטרים. לביתוכבוד -ומזמינם להיכנס אחר, למרות התדהמה שאחזה בו הוא מקדם אותם במאור פנים. שם
  .לא האירו לו את פניהם

 - -  -' ונוסע אתנו למעצר, אתה עוזב עכשיו את ביתך': פנים-והם משיבים ביבושת. הבית- שואל בעל–'? במה אוכל לעזור לכם'
            .רך נזעק האב–'? מה עשיתי? מה קרה'. הפכה לאלם מוחלט, התדהמה שהיתה עד עכשיו על פניהם של הבעל ורעייתו

הנה לך צו של שופט על ': והם ממשיכים להשיב בקרירות אופיינית, פניהם של השוטרים לא ניכרה התרגשות כלשהי-על תווי
  .'גם לנו אין שום מושג במה מדובר; פיו נדרשנו לעצור אותך

ן כל ספק שהם עצמו אמר לשוטרים שאי-והוא, פרצו בבכי, והילדים שהספיקו בינתיים להתעורר משנתם, אשתו של האברך
ודרשו מבעל הבית להתלוות אליהם לניידת המשטרה , אבל השוטרים שדרכם אצה להם לא התחשבו במאומה, טעו בכתובת

  .בה מובילים את החשודים לבית המעצר, עם חלונות מסורגים, שהמתינה למטה
  .אמרו השוטרים',  במה הינך חשודשיגלה לך, אז יביאו אותך בפני שופט,  בבוקר8תיאלץ להמתין בסבלנות עד מחר בשעה '

והרגיע את עצמו בכך שכל מה שעושה ', הבין שגזירה היא מאת ה, ח שכלה ונחרצה עם השוטרים להביאו למעצר"כשראה הת
              , הוא נטל עימו את הטלית והתפילין שלו. ובוודאי שיש לכך סיבה שהסתבבה מן שמיא, לטובה הוא עושה, ה"הקב

  . והלך עם השוטרים,ניסה להרגיע את בני ביתו
  .והשוטרים אמרו לו שמחר בבוקר יקראו לו להגיע אל השופט, הובל האברך לאחד החדרים, כשהגיעו לבית המעצר

ושואל על מה ולמה , האברך מנסה לפתוח עימו שיחה. הוא פוגש אדם נוסף הממתין אף הוא למשפטו, בחדר שאליו נכנס
  ...'י לכלתי המאורסת לי שתי סטירות חזקותכי נתת': והאיש משיב לו בקצרה, עצרו אותו

  .וזו עצרה אותו מיידית, החליטו להזמין את המשטרה, הוא מגלה שהשכנים ששמעו על הסטירות שקיבלה הכלה
  .ח" שאל הת–? ומדוע סטרת לכלתך

  . השיב העצור–לכן החלטתי ללמד אותה לקח ולהשיב לה כגמולה , כי גם היא סטרה בחוזקה לילד קטן
 .וסיפר שהשידוך ממשיך להתקיים, שיחו השיב בשלילה-ובן,  התעניין האברך–?  השידוך ביניכם התבטל בעקבות זהוהאם
  .נחשף בפניו פרט מדהים, העצור ניסה לשאול מי הוא הילד הזה שכלתו הרביצה לו–ח "כשהת

                 , מה נפטר אחי- לפני זמן. רהמעצ-סיפר השכן לתא, שהיתה נשואה בזיווג ראשון לאח שלי, ילד זה הוא בנה של כלתי
עד שהחלטתי , והוא מאוד רוצה שאטפל בו ואתייחס אליו כאבא, החל הילד הזה להימשך אליי, וכיוון שאני מאוד דומה לו

  .ולשמש לו כאבא לכל דבר, אחי-של-להינשא לאשתו
  !אח-דאורייתא של אשתהרי מדובר באיסור . נתקף האברך בהלם, למשמע הדברים הללו

אבל לא היה נראה שהאיש היושב למולו מתרגש , ח" הזדעק הת–?  יודע את גודל האיסור שאתה עומד לעשותהאם הינך
  .'ידיעותיו' ניסה האיש להפגין את –! הרי בנישואין אלה אני מייבם אותה ...למשמע הדברים

 –בל כאשר יש ילדים א, האברך מנסה להסביר לו שמצוות הייבום חלה רק במקרה שאחיו שנפטר לא השאיר אחריו ילדים
ואמר שמבחינתו זה לא משנה אם יש , ואף מילא את פיו בצחוק, אולם האיש לא התייחס לדברים, אח-חל איסור אשת

  ...או אין, ילדים
הוא כבר הבין למה באו !!! הלילה-ק מה המשימה העומדת לפניו בזה-י- ו- ד-מ-ונאמר שהאברך כבר ידע ב, נעצור כאן לרגע

  !!ותו על לא עוול בכפיוהשוטרים לעצור א

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

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

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



ת יגלגל דבר "הרי לא סביר להניח שהשי. הבין שיש סיכויים רבים שמשימתו תיצלח, כיוון שידע מדוע נשלח לכאן, ואדרבה
  .אלא אם כן נתן בידו כוח לשכנע את האיש שלא להינשא, וישלחנו אל תוך בית המעצר, כל כך לא שגרתי

השניים לא עצמו . חל לשכנעו שלא להינשא לאשת אחיווה, ח"לא התייאש הת, הצחוק של האיש-גם למשמע תגובות, ואכן
שיחו -כשאברך מגייס את כל כישוריו על מנת להביא את בן, אלא ישבו ושוחחו בתא המעצר, את עיניהם במשך כל הלילה
  !לידי החלטה שלא להינשא

  .לה הסכים לסגת מכל העניןוה, ח במשימה הקשה"הצליח הת, ומתן שנמשך לאורך שעות- בסופו של המשא
          , כמה דקות לאחר שהשניים סיימו את שיחתם הממושכת,  בבוקר7בשעה ? ומה קרה לאחר מכן .עד כאן הקפה ראשונה

אני מצטער מאוד על התקרית ' - - - ומודיע לו שהוא משוחרר , ח"ופונה אל מיודענו הת, נכנס קצין משטרה בכיר לתא המעצר
                    , וכיוון ששמך דומה מאוד לשם זה, השוטרים התבקשו לעצור אדם בשם רובינשטיין; ועל הטעות שחלה בעניינך

העומדים . הרגע- וביקש להגיב על הבשורה ששמע בזה, נחש- האברך ניתר ממקומו כנשוך .התנצל הקצין', הם טעו ועצרו אותך
  .ן להודיע לקצין על תביעה שהוא עומד להגיש נגד המשטרה בגין הצער שנגרם לומן הצד היו בטוחים שהוא מתכונ

שבעוד שאתה , הוא, אדוני הקצין, הדבר היחיד שברצוני לומר לך'. ראשו של יהודי מאמין פועל אחרת, כבר אמרנו, אבל
, דע אם המצווה הגדולה הזומי יו. אני רוצה להודיע כאן שלא היתה זו טעות כלל וכלל, התבטאת לאמר שהיתה לכם טעות

וסיפר לקצין את אשר אירע , אמר האברך', ובהזדמנות אחרת, היתה מתגלגלת לידי במקום אחר, חטא כה חמור-של מניעת
  .לו בשעות הלילה בתא המעצר

 והרי זה דומה': מפרש' אור החיים'וה', אלקים חשבה לטובה, ואתם חשבתם עלי רעה'הוא ציטט בפני הקצין את הפסוק 
דהיינו (' והרי הם פטורים וזכאים גם בדיני שמים, שאינו מתחייב כלום, והשקהו כוס יין, למתכוין להשקות חבירו כוס מוות
  !שכל מעשיכם היו מכוונים מן השמים, הסביר מיודענו לאיש המשטרה, רואים מכאן). שאין צריכים אפילו לבקש מחילה
, אבל מה שברור שהפעם לא הובל האברך לביתו בניידת המסורגת. בפניוהדברים שהושמעו -ספק רב אם הקצין ירד לעומק

  .ולהשיבו אל מעונו, שראה לנכון להסיעו מבית המעצר, אלא במכוניתו המפוארת של הקצין
, ולא היה מוכן לקבל עליו דין שמים באהבה, היה מתרגז על מה שאירע לו, ח החשוב ההוא"אם הת: ועכשיו נחשוב לרגע, נו

                     , ואולי אף לא היה מסוגל,  הוא היה מנטרל מעצמו את כל הטעם של המצווה הגדולה שניקרתה לפניוהרי בכך
  !והמצווה היתה נשמטת מידיו לגמרי, לשוחח עם האיש ההוא, מרוב רוגזו וכעסו

 המשימה היה באפשרותו למלא את, ובשל כך נותר רגוע ושליו, והבין שיש כאן מהלך שמיימי, רק מפני שידע את אשר לפניו
  . )ברכי נפשי( כך חשובה שגלגלו אליו מן השמים-הכל

  .]א,א[ "אליו מאוהל מועד לאמר'  וידבר ה,ויקרא אל משהה"
לכל דיברות ולכל : י"וברש". אליו מאוהל מועד לאמר' וידבר ה, ויקרא אל משה: "והתחלנו ספר ויקרא, נכנסנו לחודש ניסן

) לשון מקרה גרידא(ויקר ", אבל לנביאי אומות העולם נגלה עליהם בלשון עראי... קדמה קריאה, אמירות ולכל ציוויים
ומדוע הצורך לזימון , אים מוכן היה לנבואה בכל עתהנבי יבאהלא משה רבינו . קריאה זו טעונה הסבר". אלקים אל בלעם

לנבואה הבאה אחרי הכנה , כבמקרה, אין זאת אלא שאפילו במצבו ורוממותו יש הבדל בין נבואה המגיעה פתאום. וקריאה
ליל הסדר , בעוד זמן קצר יחול חג הפסח? כלפי מה אמורים הדבריםו! כמה וכמהאנו על אחת , משה רבינו כךואם  !וזימון

: בגדר, נפתחים שערי שמים ומושפעות השגות מרוממות ונשגבות, גילו לנו חכמי האמת, בלילה זה, הקדוש יבוא עלינו לטובה
                :  אחדאך זאת בתנאי. קירבת אלקים ושפע קודש לאין שיעור, "ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אלי"
                : ויש לכך מקור בתורה הקדושה. לקרוא וללמוד ולשמוע דברים בענייני החג ומשמעותו, שתהיה הכנה ראויה מצידנו"

ועוד ארבעה ימי , עשרה ימי הכנה ללקיחת הקרבן. משה רבינו עמד בראש חודש וציוה על לקיחת קרבן הפסח בעשירי לחודש
  !כוננו לקראתהית, כדי שיעסקו במצווה, מדוע. הכנה עד הקרבתו

            ": קדושת לוי"ל ב"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב זצ"הרהופירש , "אנכי האל בית אל: "הבורא יתברך אמר ליעקב אבינו
לא ישתרש בו , לא יחרט בו רישומה של המצווה, שאם לא כן! במי שמכין עצמו בבית קיבול להשראתי, אני משרה שכינתי

  .מות העולם שהנבואה חולפת מעליהם כבאקראיעלול הוא להיות כאותם נביאי או. ליקחה
               . בחנות כלבו ענקית היה מחזור מכירות עצום. מעשה בגנב שלטש עין למלקוח נכבד :ל נקט במשל"המגיד מדובנא זצ

זומנים והמחאות היה הנער השליח יוצא מהחנות ובידו תיק תפוח ממ, עשר דקות לפני סגירת סניף הבנק הסמוך, בכל יום
הרחוב גדוש עוברים ושבים וסניף , החנות הומה אנשים? אך כיצד ניתן לזכות בתיק!  אך יכול היה לשים עליו ידואילו. לרוב

המעביד שלי זקוק . "חנות חליפות יוקרתית, כעשרים דקות לפני סגירת הסניף סר הגנב לחנות הסמוכה! הבנק הומה לקוחות
חייב אני לדעת את ", השיב בעל החנות" כך אי אפשר למכור", שמעתםה". אך אין לו פנאי לבוא למדוד", אמר, "לחליפה נאה

עמדו שניהם וסקרו את ". וכשאראה אדם שמידותיו זהות אודיעך, אעמוד בפתח החנות: "ומצא עצה', הקונה'חשב ". המידה
       ! ממש תואם ",הצביע לעברו, "הנה. "ואז ראה הגנב את הנער השליח יוצא מחנות הכלבו ותיקו בידו, העוברים והשבים

. והנער השליח עמד לחלוף על פניהם, עודם מדברים". כמדומני, חמישים ושש: "המוכר הביט בעין מקצועית". זה הגודל
, נכנס. למה לא, למדוד חליפה!" הכנס לרגע ומדוד חליפת יוקרה? אולי תוכל לעשות טובה", פנה אליו הגנב, "סלח לי"

, חייב הוא להיכנס ידיו לשרוולים. והמוכר הושיט לו חליפה נאה, התענג על מראהוהתבונן בו ו. והמוכר העמידו ליד הראי
          , "גנב, גנב. "ולפתע גחן הגנב ותפס בתיק, ושניה, תחב יד אחת, הניח לרגע את התיק למרגלותיו. אבל תיק הכסף בידו

. מן החנותחז בתיק ויצא מעדנות הגנב א. אבל ידו היתה תקועה בשרוול הסורר, ביקש למנוע את הסחיבה. חרדהבקרא הנער 
לא מעניין אותי ... אתה לא יוצא מחנות עם החליפה שלי! אדוני, לא: "אבל בעל החנות עצר בעדו, יקש הנער לרדוף אחריו

           ,  שירך דרכו חזרה לחנות הכלבו...נעלמו עיקבות הגנב, ועד שיצא, עד שהשתלף ממנה". קודם פשוט את החליפה, דבר
  ...נפל בפחלספר איך נפתה ו
                  . הוא היצר הרע, הגנב: נזדהה עימו שבעתיים, ואם נזכור שזה משל אודותינו! ומסכן כל כך, תמים. לבנו לאותו שליח

             . ויעשה הכל כדי לחטפן מעימנו, כן שנזכה בהןמואין היצר . הן חוויות ליל הסדר הקדוש והשגותיו המרוממות ,אוצרה
בכל הדאגות , בטרדות החולין שאנו שבויים בהם', בחליפה'תנו מסבך הוא או: אין פשוט מזה? באיזה אופן, אך כיצד

העצבים והמתחים האופפים אותנו כפקעת , התקוות והאכזבות הניסיונות והכישלונות, והתכניות והביצועים והתסכולים
ואנו אבודים , הגנב נוטל את התיק בשלמותו ויוצא מעדנות, ואז איננו יכולים לאחוז בהשגות החג ולחוש ברוממותו. אטומה

  ...ואנו מפסידים, חוגג את נצחונו' הגנב', 'עובר מעל ראשנו'ליל הסדר הקדוש . וחסרי אונים
ונקלוט כל השגותיו לרוב אורה , נבוא לחג מוכנים כדבעי. השנה נאחז בהשגות בכל כוחנו. השנה לא נכנס למלכודת. לא השנה
  .)מעיין השבוע( !ושמחה

  ,ל"ז פארי בת מונירה מרת נ"לע ,ל"זבת כורשיד חזני  מרת מונירה נ"לע ,ל"ז נוריאל חזני בן מרים ויעקב' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות
  ,ל"ז ניסן בן ננה נ"לע ,ל"ז 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 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" זזינט בת מריםנ "לע, ל"נ מוריס מורטזה בן שרה ז"לע
 .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל" זשמעון שי בן שולמיתנ "לע, ל"נ תמר בת רחל ז"לע, ל" זחיים בן לונהנ "לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל" זאברהם בן סולטנהנ "לע, ל"יה בת רחל זנ ליד"       לע

  otzarot.hparasha@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 03-5592523: למעוניינים בהפצת העלון
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ן לַ ָאָדם כִּ  ם ָקְרּבָ   )א, בה' (י ַיְקִריב ִמּכֶ

ומבואר בחז"ל  ,מצוות הקרבת הקרבנות גדולה היא מאד
) שלולי הקרבנות לא היו מתקיימים שמים וארץ. מגילה לא.(

להקריב קרבנות, תקנו וכיום שבעוונותינו אין לנו אפשרות 
בבחינת  )ברכות כו.חז"ל את התפילות שהם כנגד הקרבנות (

התפילה היא כנגד כמו"כ ). והושע ג, ג'ונשלמה פרים שפתינו' (
שהעולם עומד  דבריםהאחד מג' הוא עמוד ה'עבודה' ש

התפילה היא לא רק  ). א"כאבות א, ב, ובפי' רבינו יונה שם(עליהם 
כרחית לקיום אלא היא ה אמצעי להגשים משאלות ובקשות,

אשרי . רום שמיםת ארץ ועד מתשתי העולם, ורבה פעולתה
  המחזיק בה בכל כוחו. 

אותו  ,'שלישי באשמורת'הספר מתוך  מעשה להלןנביא 
ה אלי אישה הגיע" :ע"ה בת שבע קניבסקימספרת הרבנית 

עשרה התגלה -לבתה בת השתים ובפיה סיפור מצמרר:
הרופאים לאחר התייעצות עם  .ל"ע ,גידול בגזע המוח

מומחים הגיעו למסקנה, שלא קיים כל סיכוי להבראתה, כיוון 
וח, שהוא מקום רגיש וחשוף שאין אפשרות לנתח בגזע המ

  . "לסכנות

עצה טובה. בקשה עה אותה אם לביתי וגיעצובה ובוכיה ה
לנוכח המצב העגום שאלתי אותה: "האם את שומרת 

אין " -"האם את מתפללת?" האישה השיבה בחיוב. .שבת?"
"אני מטופלת בילדים קטנים  לי זמן ....", אמרה האישה.

  ואיני מוצאת דקות פנויות לתפילה", המשיכה להסביר. 

ביקשתי, איפוא, ממנה: "התפללי לפחות פעם אחת ביום. 
   ."הסידור בכוונה, מכל הלב ובקדושהתפילה אחת מן 

לה אחת מן האם קיבלה על עצמה להתפלל בכל יום תפי
הסידור בכוונה ויצאה את ביתי. טרם יציאתה ביקשתי 

  ממנה, שתדווח לי, מה שלום הילדה החולה.  

כל מספר ימים הגיע אליי ילד קטן, אחיה של הילדה ואכן, 
החולה ודיווח, כי הילדה חשה יותר ויותר טוב ב"ה. פחות 

  מתעלפת וממש ההטבה ניכרת לעין. 

גם הרופאים שמעו ממנה, את אשר יעצתי לה ומה שהיא 
קיבלה על עצמה, והם אכן נוכחו לדעת, כי ב"ה, ישנה 
התקדמות רפואית ניכרת.  לאור זאת הם קיימו דיון מחודש 
ובסופו החליטו, כי כעת כבר יש מקום לניתוח ראש, אך 

התעקשו, שיש לשלוח את הילדה לאחת מארצות אירופה, 
וע, בו עבד רופא בינלאומי מפורסם, מומחה רפואה יד-לבית

לניתוחי ראש, ויש לו הצלחות רבות במצבים מורכבים כעין 
  אלו.  

 נקבע מועד לניתוח, מועד הנסיעה הלך והתקרב, אך יחד
מו הלך והשתפר גם מצבה של הילדה. המשפחה ע

התמלאה לבטים וספיקות בשל מצב הילדה: "מה לעשות? 
   .וח או לבטל את הנסיעה?"האם לנסוע כמתוכנן לנית

הם פנו אליי, ואני השבתי בזו הלשון: "הישועה תבוא, 
  כשהילדה תהיה בחוץ לארץ".  

כיוון שהאם ילדה בזמן ההוא בשעה טובה ומוצלחת, היא 
בנו הנשוי  ווייהישאר בישראל, ואבי המשפחה בלהוכרחה ל

התארגנו ונסעו לאירופה עם הילדה החולה ובאמתחתם כל 
ים, הבדיקות וההמלצות העדכניות של הרופאים הצילומ
  דחוף. הלניתוח 

כשהם הגיעו אל המנתח המפורסם, הוא בדק שוב את 
הילדה, בחן את הצילומים, הבדיקות וכל יתר המסמכים, 
והוא הסכים לכל המלצות הרופאים, כי אכן יש צורך לנתח 

  מוקדם ככל האפשר ואף קבע מועד דחוף לכך.  

רפואה לקראת ה-ע והילדה אושפזה בביתהזמן המיועד הגי
שנתן  יא הייתה שרויה בצום לפי ההוראותהניתוח, ה

ממתינה לבוא הרופא המרדים, שירדים אותה והרופא, 
  עשרה שעות רצופות!.  -למשך שתים

: "זוהי הרדמה מה החליט הרופא לפתערגע לפני ההרד
רווית סיכונים, לכן אני מייעץ לערוך שוב צילום לילדה 

שעות עשרה -בדוק, האם ניתן להרדימה פחות משתיםול
   ."כדי למזער סיכונים מיותרים

הצילום התבצע, וכולם המתינו במתח לתוצאות. את מה 
במקום   .נס!!!.. ממש נן מראש.שראו   איש לא שיער ותיכ

הגידול המסוכן התגלה כתם קטן בלבד. הרופא לא האמין 
למראה עיניו. הוא חשב, כי אינו רואה נכון ובדק שוב ושוב 
את התוצאות. לבסוף ביקש להמתין שבועיים ימים, ואז 

אמת ליתר ביטחון לערוך לילדה בדיקת סי. טי. נוספת, שת
ל שליחי המשפחה באו אליי לספר לי ע את הפלא הגדול.

הישועה הפתאומית ושאלו: "האם להישאר שם שבועיים 



  
נוספים ולבצע את בדיקת הסי. טי. או לחזור לישראל ולבצע 

  כאן את הבדיקה?". 

השבתי להם: "ב"ה, הישועה כבר הייתה. אפשר כבר לחזור 
  לארץ ישראל". 

כאן בארץ, לאחר שבועיים, שלחו הרופאים את הילדה 
, שלא רק שהגידול הנוראי לבדיקות סי. טי. ונוכחו לדעת

    .איננו, גם הכתם הקטן נעלם כלא היה!

אני בכל פעם מתרגשת מהסיפור הזה מחדש: בואו וראו 
כמה גדול הוא כוחה של תפילה בכוונה. מכאן אני שולחת 
תחינה לכל אחד ואחת מישראל: 'אנא, השתדלו להתפלל 

  לפחות פעם ביום תפילה אחת מתוך הסידור ובכוונה!'.

  ]מתוך הספר 'ברכת דוד'[

אחרי נשואי, הייתי אמור להפליג סיפור מפי בעל המעשה: 
לאמריקה הרחוקה, מוצאה של זוגתי היה מניו יורק ולכן 
החלטנו, כי ביבשת זו נתחיל את חיינו המשותפים. לפני 
הנסיעה, הוציא אבי אלף דולר מכיסו והושיט לי אותם, מעין 

רית. הייתי צעיר וחסר דמי כיס, עד לביסוסי בארצות הב
יצאתי מן הישיבה,  ככלות הכל, רק שבועיים קודם לכן .עול

בה הייתי מנותק כליל מהוויות העולם. הבטתי בכסף, 
ספרתי אותו בחשיבות, מסוחרר מן הסכום הגדול, כמותו לא 
החזקתי מעולם, משוכנע הייתי שבידי סכום עתק ממש, 

  ארצות הברית. הודיתי לאבי ועליתי על המטוס בדרכי ל

-רגע בו דרכו רגלי על אדמת ניוהחלפו אך מספר ימים, מ
 הם הפנים את העובדה כי אלף דולריורק, והתחלתי ל

עבור אברך המעוניין לפתוח את חייו  סכום זעום למעשה
ר דירה וחדש. הסכום הזה הספיק לי בקושי לשכבמקום 

  למשך חודש אחד, ועבור אוכל לימים ספורים בלבד. 

ם הראשונים, לאחר שחדר המידע המפתיע הזה בימי
בארץ זרה, ללא הורים,  לתודעתי, הייתי שבור ורצוץ. הייתי

המורחבת, אפילו השפה לא היתה ברורה לי  המשפחהללא 
כלל. ידעתי רק לדבר בלשון קודש, ואידיש, בצורה עילגת 
למדי. חשתי את העול הכבד שהוטל על כתפי, לפרנס את 

חח תחת כובד המשא, ואני הרגשתי משפחתי, גבי השתו
  בודד ומיואש. 

מה לך, 'ח, ולאחר מספר ימי ייאוש שכאלו, ניערתי עצמי בכ
טחון ילהיכן נעלמה כל מידת הב', לעצמיחשבתי  ',יעקב?

חות וותרת את כ? איה האמונה שחונכת עליה? האם השלך
וממחשבה  '.הנפש שלך, הרחק, בארץ מגורי אביך?

למעשה, ניגשתי לבית הכנסת הסמוך, פתחתי ספרי יראה 
החלטתי  .ומוסר בזה אחר זה, והתחלתי ללמוד ולהתחזק

אז לעבוד על ענין התפילה. הרי הקדוש ברוך הוא כל יכול, 
אין לו כל הגבלה ביכולת הישועה שלו, היא יכולה להגיע לניו 

 ואיורק בדיוק כמו בארץ ישראל, כל שעלי לעשות ה
לפנות אליו מועקת לבי, יו, לפרוק לפניו את להתקרב אל

ת כל קשיי ובעיותיי, שכן לפרט לפניו או ,יוכדבר בן אל אב
דברים ( 'אתם לה' אלוקיכם נים'בכפי שנאמר:  נואביאכן  הוא

רגשת התפילה וה. ע..מושיהוא  אבא,שבוכים לוכ ),יד, א
את , וחיזקו אצלי בירהח ועוצמה כולי כ ונתנ לקב"הרבה יקה

  מסייע ותומך. , התחושה שמאחורי יש גב חזק

, יצאתי לחפש לי כולל, וברוך ה', תוך הללואפוף בתחושות 
שעות ספורות, התקבלתי לכולל מצוין, לכולל היתה רמת 
לימודים גבוהה, וגם שכרו בצידו ביד רחבה. עובדה זו 

 התפרנסנו ת ביטחוני בה', אמנם, עדייןחיזקה בלבי יותר א
  בדוחק, אבל חשתי את יד ה' המלווה אותי בכל אשר אפנה. 

שבשמים בכל דבר קטן  אהמשכתי בתפילות ובקשות לאב
חודשי אדר לדוגמא: כגדול, ואכן נפלאות רבות התרחשו לי. 

וניסן התקרבו בצעדי ענק, מלווים בהוצאות רבות, שלא 
הצלחתי לחשוב מהיכן אוכל לכסות אותן, לא היה לי כל 

הלחץ שוב לופת אותי  מקור הכנסה נוסף, וחשתי כיצד
התפללתי אז, כפי שלא התפללתי מעודי,  .בצבתות פלדה

ום כשאני מייחל, מתחנן, מתייפח לבוראי ומקווה לרחמיו... וי
  בהיר אחד, אכן הגיעה הישועה... 

היה זה בשבוע האחרון של חודש אדר, אחד האברכים הגיע 
כר את ביתו ולכולל, וסיפר שיש בעיר פלטבוש יהודי שמ

ורוצה לעבור לגור אצל ילדיו בעיר דנוור, וברשותו דירה עם 
מחסן המלא בספרי קודש שהוא מעונין להפטר מהם, משום 

  לו בית נקי ופנוי מכל חפצים. שסיכם עם הקונה לתת 

ני יודע עד היום מדוע החלטתי לנסוע ולבדוק את המחסן אי
הזה, מצאתי את עצמי מבקש מאותו אברך לרשום לי את 
הכתובת של אותה דירה, לוויתי כמה דולרים, עצרתי מונית 
ונסעתי לשם. כשהגעתי למקום ונקשתי על הדלת, לא 

ענק מלא בספרים, האמנתי למראה עיני, היה זה מחסן 
על קלף, ועוד  ביניהם ספרי תורה, ספרי תהילים הכתובים

   .אלפי ספרים עתיקים

לחברת מוניות וביקשתי שישלחו לי כמה מיד התקשרתי 
מוניות, והתחלתי להעמיס את כל תכולת המחסן על 

כשסיימתי נתן לי בעל הבית סכום כסף,  .יות שנשלחוהמונ
למתי יסן, בכסף זה שתמורת עזרתי הרבה בפינוי המח

לבעלי המוניות. היתה זו גם השגחה נפלאה, כי לא היה לי 
נשאר לי מעט  לא רק זה אלא גםו ...במה לשלם למוניות

  כסף. 

המוניות עצרו בחזית הבית בו גרתי, ואני, אשר ישבתי 
כל התכולה  במשך כל זמן הנסיעה טרוד, להיכן אוביל את

לי מחסן פנוי,  שישלפתע תי נזכר ...הזו, קמתי לאיטי, ואז
 שאלתישתמש בו לתקופה קצרה בלבד. שבעליו התיר לי לה

  שכנים, ופרקתי את המטען כולו, על גביהם. השולחנות מ

תליתי מודעות המבשרות על שלושה ימים שבהם תתקיים 
מכירה של ספרים נדירים, והפצתי אותם בכל רחבי בורו 



  
רו רוב פארק. והנה, בתוך שלשת ימי המכירה, נמכ

   .הספרים, ואני שלשלתי לכיסי יותר מעשרת אלפים דולר!

בונו של יר'את המכירה, עמדתי וחשבתי לעצמי: כשסיימתי 
עולם, אם תפילה יכולה לזכות אותי בעשרת אלפי דולר, 
בצורה כה נפלאה ומסתורית, על אחת כמה וכמה, שכל דבר 

  . 'הכל על ידי תפילותי להיות בר השגגדול וקטן בחיי, יו

את ההכרה שלי בבורא  באותו רגע, חשתי בעוצמה חזקה
הגעתי לשלב מסוים, אשר בו איני  .ח התפילהועולם ובכ

מוצא שיש כלל מקום לדאגה. כל מה שאני זקוק לו, אני 
מבקש מאבי, יושב שחקים, ולנגד עיני מתרחשות ישועות 

  ]'שביל הזהבמתוך '[             כוחה של התפילה. באות ונפל

מפי בעל המעשה: אני בא מאזור מרוחק בארה"ב, הרחק 
ממרכזי היהדות הגדולים, מאי שם, קצה קצהו של העולם, 

. אמי שתחי' התייתמה בגיל צעיר, ..מעבר להרי החושך
ואיש לא דאג לחינוכה. היא הסתובבה בעולם ללא מודע 
ומכר, והלכה מדחי לדחי. העובדה כי היא בת ישראל הלכה 

  שלדאבון הלב התחתנה עם גוי.ונשכחה, עד 

  אני הבן שלהם.

ידעתי שאמי יהודייה, אבל עובדה זו לא אמרה לי דבר. 
הדבר לא התבטא בשום דבר בחיי היומיום. למדתי עם 
כולם בבית ספר גויי, חוויתי את חוויות הילדות כמו כולם 

  שם, ולא הרגשתי שום שוני.

מסיבת יום בהיותי בן שלוש עשרה החליטה אמי לערוך לי 
הולדת גדולה במיוחד. אמנם חברי ערכו סעודות יום הולדת 

 כו בריםיו כאלה שהזמינו שפים מיוחדים וערמפוארות. ה
עמוסים עם אורות מנצנצים ושאר הבלים, הכל רק לכבוד 
חגיגה של יום הולדתם. עם זאת לא היה משמעות מיוחדת 

יגה דווקא לגיל שלוש עשרה. העובדה כי לי ערכה אמא חג
  כה גדולה בגיל הזה, הפתיעה אותי.

"מה קרה דווקא הפעם? מה מיוחד  "אמא", שאלתי אותה,
  בגיל שלוש עשרה?".

"אתה יודע שאני יהודייה", אמרה לי אמי, "ואצל היהודים 
נהוג לציין את גיל שלוש עשרה באופן מיוחד. לחגיגה הזו 

  קוראים 'בר מצווה'".

. צ ו ו ה' מ -'ב ר דשה. גלגלתי על הלשון שלי את מילה הח
הרגשתי שאני ממשש כאן משהו גדול, אך לא ידעתי מהו. 
שאלתי את אמי, והיא אמרה שבחורים מגיל בר מצווה 

  שלא היו עושים קודם.  מסוימיםמתחילים לעשות דברים 

הגמגומים לא סיפקו אותי, ואני התמלאתי ברצון עז לדעת 
זה התחלתי  יותר. המשכתי את חיי כמו קודם, ויחד עם

לחפש. פתחתי מפות וסרקתי את האזור במטרה למצוא 
קהילה יהודית. כך הגעתי לבית כנסת מרוחק למדי שהיה 

  הקרוב ביותר למקום מגורי.

נכנסתי והתבוננתי. אנשים התכנסו בבית הכנסת והתחילו 
בתפילת שחרית. תחילה התבוננתי בהם בעיניים גדולות. 
אח"כ פשוט חיקיתי אותם. עשיתי מה שכולם עושים. לא 
ידעתי לשון הקודש, אבל לאט לאט קלטתי את המילים. 
לרוב לא הבנתי מה אני אומר. סידור מתורגם לאנגלית עזר 

  לק מהתפילה. לי להבין ח

כך מצאתי את עצמי מתפלל שחרית יום יום ולא מוכן 
להפסיד את זה... קם מוקדם, מתאמץ ויוצא אל בית 

בכפור. השחרית הייתה  הכנסת, בקור, בחום, בשרב,
הקשר שלי ליהדות. היום כולו המשיך כמו קודם. לא פעם 
תהיתי מה עושים יהודים אחרי שהם גומרים להתפלל. לאן 

ים? איך הם עובדים? יש עוד מצוות מיוחדות הם הולכ
  ...להם?

השאלות נותרו לוחשות בתוכי, אך לא היה לי זמן להישאר 
אחרי התפילה וללבן דברים. מיהרתי. תמיד מיהרתי. השעון 

 ..דפק ודחף אותי קדימה, בלי לתת לנשמתי מרווח נשימה.
  קודם מיהרתי ללימודי התיכון ואח"כ ללימודי האוניברסיטה. 

השחרית היתה 'סוד' ביני לבין קוני. לא רציתי לשבור את 
השגרה... איש מלבדי לא ידע שיש הבדל בין סדר היום שלי 

  לעומת סדר יומם של חבריי.

בד, והגעתי לשלב של חיפוש בהמשך רכשתי מקצוע מכו
מצאתי עבודה בדיוק במקצוע שהשתלמתי בו, עבודה. 

לתי להסתתר. ככל ושובצתי במשמרת בוקר. כאן כבר לא יכו
שמיהרתי לא הצלחתי להגיע בזמן לעבודה. הגעתי באיחור 

ת. 'רק שתי דקו - חשבתי לעצמי - של שתי דקות. 'לא נורא' 
  זה לא משמעותי'.

הבוס שם לב שהאיחור עקבי. שתי דקות כל בוקר, בדיוק. 
"תגיד לי, מה יש לך בבוקר? אתה יודע שאני מקפיד מאד 

  על הגעה בזמן".

להתחמק, אך הבוס דרש הסבר. בסוף נכנעתי  ניסיתי
ואיני יכול  ואמרתי את האמת. "אני מתפלל שחרית כל יום,

לצאת מבית הכנסת לפני הזמן. אין לי אפשרות להגיע 
  מוקדם יותר, ואני מבקש שתבין אותי".

אבל הבוס לא התכוון להבין אותי. הוא איים שאם אמשיך 
  במנהגי זה, הוא יפטר אותי.

ם מצד אחד העבודה קרצה לי מאד. ג -תי לעשות? מה יכול
המשכורת, גם המקצוע שלשם רכישתו השקעתי ימים 

לא יכול  השחרית. אני -ולילות במשך כמה שנים. מצד שני 
  לוותר על זה! לא יכול!!!.

כשהבוס מאיים מצד אחד, ותפילת שחרית זכה ועורגת 
ניצבת מהצד השני, ידעתי את האמת. שהרגשתי ש'האני 
האמיתי' לא נמצא בעבודה, לא עם החברים הגויים, ולא עם 
כבוד מדומה. 'האני האמיתי' נמצא בבית הכנסת!. הנשמה 



  
שלי רעבה עד כלות, מעולפת בצמא, ואם לא טיפות התחיה 

  שאני מטפטף לה בכל בוקר, חיי אינם חיים.

יני מוותר. הוא על השחרית א -הודעתי לבוס את החלטתי 
"סורי, באופן כזה לא תוכל להמשיך  מצדו ענה קצרות,

  אצלנו".

  .!אז לא. פוטרתי

אבי הגוי ראה שאיני הולך לעבודה וכעס מאד. "השקעתי 
הרבה כל כך! שילמתי כסף רב כ"כ על הלימודים  בשבילך

שלך! זאת הכרת הטובה שלך? תסתלק מכאן. איני רוצה 
  לראות אותך. שלא תדרוך יותר בבית הזה!".

אותי, אבל היא לא יכלה לעשות משהו  אמי דווקא הבינה
בנידון. שולחתי מהבית, וככה, משוחרר מכל הסביבה 
הגויית שהקיפה אותי, עשיתי את דרכי אל הקהילה 
היהודית, להעמיק במשמעות של היותי בן לעם ישראל, 

  לחיות כיהודי, וללמוד את התורה הקדושה.

את כיום אני לומד בישיבת 'אור שמח' בירושלים, ומנצל 
הזמן ללמוד את מה שהפסדתי. לאחרונה התארחתי בשבת 
אצל יהודי ירושלמי עסיסי, והוא אמר שסיפור כזה מוכרחים 
לפרסם ברבים. "שידעו איזה תחבולות עושה רבש"ע כדי 
לקרב אליו את הילדים שלו. אתה פתחת פתח כחודו של 

  מחט, והקב"ה פתח לך פתח כפתחו של אולם". 

  ]פרטית'מתוך 'השגחה [

ק ֶאת ֲעִמיתוֹ    )ה, כא( אֹו ְבָגֵזל אֹו ָעׁשַ

זצ"ל היה נזהר באופן מופלא בממון הגראי"ל שטיינמן מרן 
  הזולת. ונביא מספר עובדות על כך.

. כשהיו וכפשוט - בממון הזולת לגעתשלא היה נזהר רבינו 
 .לא נגע בהם! ,מניחים על שולחנו ספר או מכשיר הקלטה

יה בשבת ה - ?הגיעו הדברים היכןעד הסכיתו ושמעו 
קפיד שלא לצאת לרשות הרבים בשני כיסויי ראש, לכן מ

הסיר את הכיפה כשחבש את המגבעת. באחת הנסיעות 
לחו"ל, יצאו לטיסה חזרה מיד עם צאת השבת. מיהרו לאחר 
הבדלה, ובעלותו למטוס ביקש להסיר את כובעו אבל לא 

במשך  את כיפתו.לו היתה עמו כיפה. אחד הנכדים הושיט 
ו, כדי שלא לגעת כל הנסיעה לא הגביה רבינו ידו לראש

  ...בכיפה שאינה שלו

*   *   *  

יורשים מועברים נכסיהם של יהודים ערירים שאין להם 
הוא מחלקם לארגונים שונים, וחלק  .לאפוטרופוס הכללי

בינסקי, מנהל מוסדות מוקצב גם למוסדות תורה. הרב וירז'
נשיאות רבינו, מילא את הטפסים הנצרכים ב 'ארחות תורה'

וביקש חתימת רבינו כיושב ראש העמותה. שמע רבינו במה 
  ". !מדובר, ופסק: "אל תגיש את הבקשה

  שאל.  - "?שעות של עמל עלו בתוהו. "מדוע

: "הגמרא אומרת שאין לך אדם מישראל שאין לו רבינו השיב
הכסף שייך  לו יורשים. אם לא בנים אזי בני דודים רחוקים.

   .להם!"

: "אבל הוא יחולק בכל מקרה. אם לא שאל הרב וירז'בינסקי
  לישיבות, אזי לאגודות ספורט ותרבות קלוקלת". 

  "...."אין זה עסקנו. לנו, אסור לקחתו!ענה רבינו: 

*   *   *  

 'קופת העיר'וא גבאי הצדקה של הרב משה פריד ה
רמים התומסיקו. כשביקר בארץ, ביקש ממנו אחד קבמ

עבורו ברכה. עלה לבית רבינו, עמד  שיכנס אל רבינו ויבקש 
להצלחה. הפטיר התורם בתור והתברך. הזכיר את חברו 
   .רבינו: "וכי אברכו שיצליח לגנוב?!"

   .. ענה: "לא, אני מבקש שיצליח בעסקיו!"הרב פריד נדהם

אבל רבינו כבר פנה אל העומד אחריו, והוא יצא מהבית 
  במבוכה. 

רר אצל ידיד משותף האם התרחש דבר יכשחזר לארצו ב
סורב להתברך. סיפר לו מחמת זה מה אצל אותו תורם, ש

שהציע לו וכשהלה הסתכסך עם אחד משותפיו היהודים, 
  .רב, והגיש נגדו תביעה בערכאות!יס ,בית דיןלהתדיין בפני 

 *   *   *  

חפץ נעלם מבית רבינו, וידעו מי נטלו. כשחיפשו רבינו. 
אמרו: "כנראה שפלוני גנבו". נתכרכמו פניו: "יהודי אינו גנב! 

איבוד, לכן לקחו, תאמר שהוא חס על החפץ שלא ילך כאן ל
  "....כדי לשמור עליו

*   *   *  

יהלומן מארצות הברית סיפר לרבינו שבעת האחרונה 
 . הציב מצלמות מעקב וראהשלו מתרחשות גנבות במלטשה

בכוונתו למסרו  שאחד העובדים לוקח את היהלומים.
  למשטרה, ומבקש ברכה. 

רבינו: "חלילה, אל תסגירו! הם חשודים על שפיכות  ענה
   .דמים, והוא עלול לרצוח אותך. ה' יעזור לך בדרך אחרת!"

נתן לו רשות. ורבינו איתן יתמה, התקומם, והפציר שת
לה וחס, סכנה בדבר. ה' יעזור לך בדרכים חלי"בדעתו: 

  . ציית, ונמנע מכל פעולה. "אחרות

לא ארכו הימים ואותו עובד גנב חפץ יקר במקום אחר, 
הסגירו  הבעלים של אותו מקוםוגילוהו במצלמות האבטחה. 

מובן  , ר"ל.רצחו נפש -על כך אותו גנב למשטרה, וכששמע 
שנכלא לשנים ארוכות, והיהלומן נפטר מעונשו מבלי 

  ]ך 'לקראת שבת מלכתא'מתו[.                              נזק!ישי

   parperet100@gmail.comלקבלת העלון במייל ניתן לשלוח בקשה ל:
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 ןִּביְכמַ ד ָּדוִ ר: ִצּיּו. ַחָּלִמיׁשי ָמְרְּדכַ : עֹוֵר                                                                                                         א    ִּדְׁשַמּיָ א ִסַּייְעּתָ ּבְ 

אַוִּיְקָר  ָּפָרַׁשת*    ַהָּׁשבּועַ ת ְּבָפָרׁשַ ת ִנְפָלאוֹ ת ְיִדיעוֹ 

ְלָחנוֹ  ויְוַעְכשָׁ "  ו"ָעָליר ְמַכפֵּ ם ָאדָ ל שֶׁ  ׁשֻ
ר ֲאׁשֶ ת ַהָּקְרָּבנוֹ י ִּדינֵ ת אֶ  אֹוָתנּות ְמַלֶּמדֶ  ַהָּׁשבּועַ ת ָּפָרׁשַ 

ת ְוִלְזּכוֹ  ִיְתָּבַרם ַהּׁשֵ ל אֶ ב ְלִהְתָקרֵ  ָאנּום ְיכֹוִלים ְּבֶאְמָצעּותָ 
 .ֲעוֹונֹוֵתינּול עַ ה ְלַכָּפרָ 

 ם?ַקּיָ  ַהִּמְקָּדׁשת ֵּבין ֶׁשֵאין ִּבְזמַ ה ַנֲעׂשֶ ה מַ ם אּולָ 
ר ֶׁשֶּנֱאמַ  ּוְכמוֹ ת ַהָּקְרָּבנוֹ ד ְּכֶנגֶ ם הֵ ת ַהְּתִפּלוֹ י ּכִ ם יֹוְדִעי ֻּכָּלנּו

 .,ב)פוא ְויֹומָ ,א, כות ְּבָרכוֹ י ּפִ ל עַ ( "ְׂשָפֵתינּום ָפִריה ּוְנַׁשְּלמָ "
 ם.יֹוְדִעיל ַהּכֹ א ֶׁשר ְּביֹותֵ  בָחׁשּו ןִעְניָ ד עוֹ  ֶיְׁשנוֹ ם אּולָ 

י ּכִ , הְיהּודָ ב רַ י ִּדְברֵ ת אֶ ה ְמִביָא(נד,ב)  תְּבָרכוֹ ת ְּבַמֶּסכֶ  אַהְּגָמרָ 
א הּום, ָהָאדָ ל ׁשֶ ו ּוְׁשנֹוָתיו ָיָמית אֶ ן ֶׁשַּמֲאִריִכים ַהְּדָבִריד ֶאחָ 

י ָעׂשּו ָּכי ְידֵ ל ֶׁשעַ א ַהְּגָמרָ ת ּוְמָבֶארֶ  ".ֻׁשְלָחנוֹ ל עַ  ַהַּמֲאִרי"
 ל.ֶלֱאכוֹ  לוֹ ן נֹותֵ א ְוהּוי ָענִ ו ֵאָלי ְלַהִּגיעַ 

ר, ֶאְלָעזָ י ְוַרּבִ ן יֹוָחנָ י ַרּבִ י ִּדְברֵ ת אֶ ם, ׁשָ א ַהְּגָמרָ ה מֹוִסיפָ ד ְועוֹ 
י ִלְפנֵ ר ֲאׁשֶ ן ַהֻּׁשְלחָ ה זֶ י ֵאלַ ר ַוְיַדּבֵ ר, "ֶנֱאמַ  ָּכל עַ י ּכִ ם ָהאֹוְמִרי

ל עַ ר ְמַכּפֵ  ִמְזֵּבחַ , םיַקּיָ  ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשֵּביתן ְזמַ ל ּכָ ן "ֶׁשּכֵ  ם",ַהּׁשֵ 
 ".וָעָליר ְמַכּפֵ ם ָאדָ ל ׁשֶ  ֻׁשְלָחנוֹ  - ויְוַעְכׁשָ . לִיְׂשָראֵ 

 

ית ָלתֵ  ֵ ן ָקְרבָּ ה זֶ ם ַלֲעִניִּ ַרךְ ם ְלַהׁשּ  !ִיְתּבָ
ה ֶׁשָהיָ ( "ל,ַזצַ ץ ְרנֹוִבי'ִמצֶ ם ַחִּייי ַרּבִ ם", ַחִּיים ַמיִ ר ְּבאֵ "הַ 

ם ְּכׁשֵ י ּכִ  ַמְדִּגיׁש), ץְרנֹוִבי'צֶ ר ָהִעיל ׁשֶ ה ְוַרּבָ ת ַהֲחִסידּוי ִמְּגדֹולֵ 
ת ְוָלתֵ ר ְלַהּדֵ ה ִמְצוָ  ָּכח, ּוְמֻׁשּבָ ר ְמֻהּדָ ן ָקְרּבָ א ְלָהִביה ֶׁשִּמְצוָ 
  .הּוְמֻעּלֶ ח ְמֻׁשּבָ ן ָמזוֹ ם ַלֲעִנִּיי
 :ָקְדׁשוֹ ן ִמְּלׁשוֹ ט ְמעַ ט ּוְנַצּטֵ 

ת ָלתֵ  ָצִריה', לַ  ִמֶּׁשּלוֹ ן נֹותֵ ם ֶׁשָאָד ר ָּדבָ ל ּכָ ר ֲאׁשֶ  ֶׁשָּידּועַ "...
"ל זַ "ם ְּבַרְמּבַ א ֶׁשּמּובָ  ְּכמוֹ , לוֹ  ֵיׁשר ַּבֲאׁשֶ ח ְוַהְמׁשּוּבָ ר ַהמּוְבחָ 

 ַיְקִּדיׁשר ָּדבָ  ִהְקִּדיׁש, ְלׁשֹונוֹ ה ְוזֶ ) ַהִּמְזֵּבחַ י ִאּסּורֵ ת ִהְלכוֹ ף ְּבסוֹ (
ק ְוַהָּמתוֹ ב ַהּטוֹ ן ִמ ל ַיֲאִכיב, ָרעֵ ל ֶהֱאִכיו. ֶׁשִּבְנָכָסיה ַהָּיפֶ ן ִמ 

א הּון ְוכֵ . ֶׁשִּבְכסּותוֹ ה ַהָּיפֶ ן ִמ ה ְיַכּסֶ ם, ָערוֹ ה ִּכיסָ . ֶׁשְּבׁשּוְלָחנוֹ 



ב ַיֲעקֹ ת ּתֹוַלעַ ר ְּבֵספֶ ל ַהְמקּוּבָ ב ָהרַ ב ָּכתַ ן ְוכֵ ה'. לַ ב ֵחלֶ ל ּכָ ר אֹומֵ 
ם ָהֲעִנִּיית אֶ ל ַמֲאִכים ְּכֶׁשָאדָ י ּכִ , ְלׁשֹונוֹ ה ְוזֶ ת) ַהְּבָרכוֹ י ְּבִסְתרֵ (
 ָצִרי ְלִפיָכ ,ה'לַ ם ְׁשָלִמיח ֶזבַ  ָקְרָּבנוֹ ה ִהּנֵ  ׁשּוְלָחנוֹ ל עַ 

, ְלָגבֹוּהַ ב ָקרֵ ם ְודָ ב ֵחלֶ ן ֶׁשּכֵ ן, ַהׁשּוְלחָ ל ֶׁשעַ ח ַהְמׁשּוּבָ ם ְלַהֲאִכילָ 
 ְּכמוֹ ח ְמׁשּוּבָ ר ָּדבָ א הּוב ֵחלֶ , 'ִמֶּמּנּו ֶחְלּבוֹ ת אֶ ם ַּבֲהִריְמכֶ 'ב ּוְכִתי

 ..."ְלָגבֹוּהַ ם ַהּמּורָ  ְּכמוֹ ח ְמׁשּוּבָ ר ָּדבָ ן ֵאיי ּכִ . 'ץָהָארֶ ב ֵחלֶ ת אֶ '
 

ּלוֹ  לוֹ ן ּתֶ  ֶ ַאּתָ  ִמׁשּ ךָ ה ׁשֶ ּלְ ּלוֹ  ְוׁשֶ  ׁשֶ
ל ּכָ י ּכִ ת ָלַדעַ ם ָלָאדָ  לוֹ  ֵיׁשי ּכִ , ם"ַחִּיים ַמיִ ר ְּבאֵ "הַ  ףמֹוִסיד ְועוֹ 
 ְּבִתּתוֹ  ְלָבבוֹ ע ֵירַ א ז ְוָא, ִיְתָּבַר םַהּׁשֵ ל ׁשֶ א הּו לוֹ ר ֲאׁשֶ 

 .םְלַהּׁשֵ  רּוחַ ת ַנחַ ת ַלֲעׂשוֹ  ,םְוַלֲעִנִּייה ִמְצוָ י ְלָצְרכֵ  ִמָּממֹונוֹ 
 :ְלׁשֹונוֹ ה ְוזֶ 

 ִמֶּׁשּלוֹ  לוֹ ן ּתֶ ר אֹומֵ א ַּבְרּתֹותָ  ִאיׁשר ֱאִליֶעזֶ ר' , "לֲחזַ  ֶׁשָאְמרּו"...
 ּוִמָּיְדל ַהּכֹ  ִמְּמי ּכִ ר אֹומֵ א הּוד ְּבָדוִ ן ְוכֵ  ֶׁשּלוֹ  ְוֶׁשְּלה ֶׁשַאּתָ 
א הּום ְואִ  ,ה'לַ  ִמֶּׁשּלוֹ ן נֹותֵ ם ְּכֶׁשָאדָ י ּכִ ר ַהָּדבָ ר ְוִעיקָ . ָל ָנַתּנּו
א ֶאּלָ  ֵאינוֹ א ְוהּו ַמָּמׁשל ה' ׁשֶ א הּו לוֹ  ֵיׁשר ֲאׁשֶ ל ֶׁשּכָ  יֹוֵדעַ 
 ֲחֵפיָצה ּוְבֶנֶפׁשן נֹותֵ ה ָיפָ ן ְּבַעיִ ן ֶׁשּנֹותֵ ה מַ ז ָאע ה', ְּבַקְרקַ ס ְּכָאִרי
ר ֲאׁשֶ  יֹוֵדעַ י ּכִ , ַכּפוֹ  ִמְּיִגיעַ ר ֶיְחסַ ר ֲאׁשֶ ל עַ  לוֹ  ֵמיֵצר ְוֵאינוֹ ד ִלְמאוֹ 

 ,הִמֶּמּנָ ם הֵ ם ּגַ  ֶׁשֶּיֱהנּום ָאדָ י ִלְבנֵ  ּוְנָתָנּה ּוְמלֹוָאּהץ רֶ ָהָאה' לַ 
א ֶׁשּתֹוִציה מַ  ּוְלָרִביעַ  ִלְׁשִליׁשל ֶׁשּנֹוטֵ ע ְּבַקְרקַ ד ָהעֹובֵ ס ְּכָאִרי
ה מַ ד ִלְמאוֹ  ְּבֶחְלקוֹ  ָׂשֵמחַ א הּון ְוכֵ  ,תַהַּביִ ל ְלַבעַ ר ְוַהְּׁשָאץ ָהָארֶ 

 רּוחַ ת ַנחַ ת ַלֲעׂשוֹ ה' לַ ן נֹותֵ  ְוִעיָּקָרּהה ִמֶּמּנָ ה ֶנֱהנָ א הּום ֶׁשּגַ 
י ִּדְברֵ י ְוִלְׁשָארֵ  ַהִּמְדָרׁשת ּוֵבית ַהְּכֶנסֶ ת ֵּבין ּוְלִבְניַ ם ַלֲעִנִּייו ְלָפָני
 ".םָּפִריה' לַ ם ְׁשָלִמיב ּוְלַהְקִרית ִמְצווֹ 

 

 !ַעְצמוֹ ת אֶ ב ְלַהְקִרי –ם" ִמכֶּ ב ַיְקִריי כִּ ם ָאדָ "
י ִלְׁשנֵ ד ְמאֹ ד עַ "ד ְּבסַ ר ִיְתַקּׁשֵ ר ֲאׁשֶ ף, נֹוסָ א ְלנֹוׂשֵ  ַנְמִׁשין ּוִמָּכא

 ם.ַהּקֹוְדִמים ַהּנֹוְׂשִאי
 ר:ְואֹומֵ  ּפֹוֵתחַ  ַהָּׁשבּועַ ת ְּבָפָרׁשַ ן ָהִראׁשוֹ ק ַהָּפסּו

ָקְרָּבן ם ִמּכֶ ם ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ֲאֵלהֶ ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ""
 ".ה ִמן ַהָּבָקר ּוִמן ַהֹּצאן ַּתְקִריבּו ֶאת ָקְרַּבְנֶכםַהְּבֵהמָ ִמן  ה'לַ 

 ה.זֶ ק ְּבָפסּות ַהְּׁשֵאלוֹ  ְוַרּבּו
 ".ִאיׁש"א ְום" ָאדָ "ר ֶנֱאמַ ה מָ י ִמְּפנֵ ת, ֵראִׁשי
י ּכִ ם ִמּכֶ ם ָאדָ א "ְום" ִמּכֶ ב ַיְקִריי ּכִ ם ָאדָ ר "ֶנֱאמַ  ַמּדּועַ ת, ֵׁשִני
 ב".ַיְקִרי

 ת.ְמיָֻּתרוֹ ה ִלְכאֹורָ ה" ַהְּבֵהמָ ן ִמ ם "ַהִּמִּלית, ְׁשִליִׁשי
ם ׁשָ ב ֶׁשּכֹותֵ  אִנְפלָ ד ְיסוֹ י ּפִ ל עַ ת, ְּכַאחַ ת ְמֹתָרצוֹ  ֵאּלּות ְׁשֵאלוֹ 

א הּון ַהָּקְרּבָ ר ִעּקֵ י ּכִ ר, ְמָבאֵ א הּוו ִּבְדָבָרי. ם"ַחִּיים ַמיִ ר ְּבאֵ "הַ 
 ַעְצמוֹ ת אֶ ב ַמְקִריא הּו ְּכִאּלּו ְלַהְרִּגיׁש ָצִרים ָהָאדָ ן ֶׁשּכֵ ", םִמּכֶ "

ו ְּבַרֲחָמי לוֹ ר ְמַאְפׁשֵ א הּו ָּברּו ַהָּקדֹוׁשם אּולָ ם. ְלַהּׁשֵ  ַמָּמׁש
ת ֹּכחוֹ ל ּכָ ת אֶ ה ֵמַעּתָ ן ֶׁשִּיּתֵ ד ּוִבְלבַ , םָאדָ ת ְּתמּורַ  הְּבֵהמָ א ְלָהִבי
 .םְלַהּׁשֵ ו ּוַמֲעָׂשי ַנְפׁשוֹ 
 ם:ַהִּנְפָלִאיו ִמְּדָבָריט ְמעַ ט ּוְנַצּטֵ 

ו ַוֲחָסָדיי ה' ַרֲחמֵ י לּולֵ  ?הָחְטָאה מֶ ה ְּבֵהמָ א ָחטָ ם ָאדָ ם אִ י ּכִ "...
. ַנְפׁשוֹ ת ְּתמּורַ ה ְּבֵהמָ ן ָקְרּבָ א ְלָהִביה ֶׁשִּצּוָ ה ֵהּמָ ם ֵמעֹולָ י ּכִ 

ל עַ ד ְמאֹ ט ֶׁשִּיְתָחרֵ ם ָׁשלֵ ב ְּבֵלבָ ה ַהְּגמּורָ ה ַהְּתׁשּובָ א, הּו ְוָהִעיָּקר
ָהיה' ּבַ  מֹוְרדוֹ  ת ְוָלתֵ ... וְּפָׁשָעיב ַלֲעזוֹ ה ֵמַעּתָ ו ָעָליל ִויַקּבֵ ו ֱא
 ּוַמְחַׁשְבּתוֹ  ְלָבבוֹ ת אֶ ד ְיַיחֵ ה ֵמַעּתָ ר ֲאׁשֶ  ,ה'לַ ת ֶּבֱאמֶ  ְוִלּבוֹ  ַנְפׁשוֹ 

ת, ֱאמֶ ל אֵ ה' לַ ו ְוַהְרָּגׁשֹוָתיו ְּתנּועֹוָתיל ְוכָ ו ּוַמֲעָׂשי ְוִדיּבּורוֹ 
 לוֹ ה ְוִנְרצָ ז ְוָא ,הָחִלילָ ל ְּפסּות ַמֲחֶׁשבֶ ם ׁשּוי ְּבלִ ם ּוְבָתִמית ֶּבֱאמֶ 
 .וָעָליר ְלַכּפֵ 

ר ְּכלֹומַ ה'. לַ ן ָקְרּבָ ם ִמּכֶ ב ַיְקִריי ּכִ ם ָאדָ ב ַהָּכתּור ָאמַ ה זֶ ל ְועַ "
 ַנְפׁשוֹ ת אֶ ת ִלְהיוֹ  ,םְוַנְפְׁשכֶ ם ִמְּלַבְבכֶ ם ִמּכֶ א הּון ַהָּקְרּבָ ר ִעיּקָ 
ת אֶ  ַּתְקִריבּון ַהֹּצאן ּוִמ ר ַהָּבקָ ן ִמ ה ַהְּבֵהמָ ן ִמ ז ְוָא ,'ַלהא ִיּׂשָ 

ל ֲאבָ ם. ַנְפְׁשכֶ ר ְּתמּו' ְוגוֹ ה ַהְּבֵהמָ ן ִמ ה' לַ  ִּתְּתנּור ְּכלֹומַ ם ָקְרַּבְנכֶ 
ם ְוַדְעְּתכֶ ם ְבכֶ ְלבַ  ֶׁשִּתְּתנּו ,םָקְרַּבְנכֶ ת אֶ  ַּתְקִריבּור ָהִעיּקָ ה, ָּבזֶ ם ּגַ 

ם ֲעַקְדּתֶ  ְּכִאּלּום ְּבַנְפְׁשכֶ ר ִויצּוּיַ ה, ֵמַעּתָ י ֵאלַ ב ָלׁשּות ֶּבֱאמֶ 
 ."ַמָּמׁשם ָלכֶ  ָעׂשּוי ְּכִאיּלּו זּוה ִלְבֵהמָ י ֶהָעׂשּול ְוכָ י, ְלָפנַ ם ַעְצְמכֶ 

יל ַהֶהְבדֵּ    לֶהבֶ ן ְלָקְרבַּ ן ַקיִ ן ָקְרבַּ ן ּבֵ
ל ַהֶהְבֵּד ת אֶ ם" ַחִּיים ַמיִ ר ְּבאֵ "הַ ר ְמָבאֵ "ל ַהּנַ ם ַהְּדָבִריי ּפִ ל ְועַ 
ל ֶהבֶ ל ׁשֶ  ָקְרָּבנוֹ ן ְלֵבין, ְלָרצוֹ ל ִנְתַקּבֵ א ֶׁשן, ַקיִ ל ׁשֶ  ָקְרָּבנוֹ ן ֵּבי

 .ַהֵּׁשםי ִלְפנֵ ן ְּבָרצוֹ ל ֶׁשִּנְתַקּבֵ 
ׁשֶ ת אֶ ר ָחסֵ ה ָהיָ ן ַקיִ ל ׁשֶ  ֶּׁשָּקְרָּבנוֹ ם ִמּׁשּות ְוֹזא ת ַהְיסֹודוֹ ת ְׁש
י ְּפִר ת אֶ ם אִ י ּכִ  ַנְפׁשוֹ ת ְואֶ  ַעְצמוֹ ת אֶ ב ִהְקִריא א הּו"ל: ַהּנַ 

 ִהְרִּגיׁשם ּגַ א ְוהּוח. ַהְּמֻׁשּבָ ן ִמ א ֵהִביא א הּוד. ִּבְלבָ ה ָהֲאָדמָ 
ה' לַ א ֵהִביר ֲאׁשֶ ל, ֶהבֶ ת ְלֻעּמַ ת ֹזאה'. לַ  ִמֶּׁשּלוֹ ן נֹותֵ א הּו ְּכִאּלּו

ח, ַהְּמֻׁשּבָ ן ִמ א ֵהִבין כֵ  ּוְכמוֹ , ַהָּקְרָּבןם עִ ד ַיחַ  ַנְפׁשוֹ ת ֹּכחוֹ ת אֶ 
 א.ֵמִביא הּו ִיְתָּבַרל ה' ִמּׁשֶ  -א ֵמִביא ֶׁשהּוה מַ ל ֶׁשּכָ ע ָידַ ן ְוכֵ 
 

חַ  ַמּדּועַ  ּבַ  י?ֶהָענִ ת ִמְנחַ ת ְמׁשֻ
 ָאנּו רַּכֲאׁשֶ  .הַהָּפָרׁשָ  ְּבֶהְמֵׁשם ּגַ א ִנְמצָ " ַהֶּנֶפׁשת ַהְקָרבַ ד "ְיסוֹ 

 תְואֹוֶמרֶ ת ּפֹוַתחַ ה ַהְּקדֹוׁשָ ה ַהּתֹורָ י, ֶהָענִ ת ִמְנחַ ל עַ ם לֹוְמִדי
  ".ֹסֶלת ִיְהֶיה ָקְרָּבנוֹ ה' י ַתְקִריב ָקְרַּבן ִמְנָחה לַ ּכִ ְוֶנֶפׁש , "(ב,א)
ר ֶנֱאמַ ה ַהָּפָרׁשָ ת ֶׁשִּבְתִחּלַ ד ְּבעוֹ " ְוֶנֶפׁשר "ֶנֱאמַ ן ַּכא ַמּדּועַ 

 ם"? ָאדָ "
ת ָקְרְּבנוֹ ל ְּבכָ  ֶנֶפׁשר ֶנֱאמַ א  -ב ַתְקִריי ּכִ  ְוֶנֶפׁש"י: "ַרִׁש  רּוְמָבאֵ 

ר ָאמַ  .יָענִ ? הִמְנחָ ב ְלִהְתַנּדֵ  ַּדְרּכוֹ י ִמ  .הְּבִמְנחָ א ֶאּלָ ה ְנָדבָ 
 ."ַנְפׁשוֹ ב ִהְקִרי ְּכִאּלּוו ָעָליי ֲאנִ ה ַמֲעלֶ  א:הּו ָּברּו ַהָּקדֹוׁש

 :(ח"ג ט ע"ב) ַהָּקדֹוׁשר ַּבֹּזהַ ם ַהְּדָבִרים ִמְתָּבֲאִריר ֵּבאּור ּוְבֶיתֶ 
א ְּדהָ , אהּו ְּבִריא קּוְדׁשָ י ָקמֵ ב ֲחִׁשיא ְדִמְסֵּכנָ א ֻקְרָּבנָ י, ֲחזִ א ּתָ "
א ַההּוד ְוחַ , ְוָדֵמיהה ֶחְלֵּביד חַ , ְלַקֵּמיּהן ֻקְרְּבִניי ְּתרֵ ב ְקֵריא הּו

א ְּבַהִהי ...אֻקְרָּבנָ י ַאְייתֵ א ְוהּול ְלֵמיכַ  ֵליּהת ֵליא ְּדהָ ב, ְדָקֵרי
 ָּכל ּכָ י, ָענִ ת ֱענּוץ ִׁשּקַ א ְוה ָּבזָ א י ּכִ י ְוָאְמרֵ ן ַמְכִריִזיא ַׁשְעּתָ 

 ".אִמּכּולָ ף ָעִדיי ְּדָענִ א ְדֻקְרְּבנָ ן ְּבִגיה, ָלּמָ 
 :ִלְלׁשֹוֵננּום ּוְבַתְרּגּו

י ֶׁשֲהרֵ א, הּו ָּברּו ַהָּקדֹוׁשי ִלְפנֵ ב ָחׁשּוי ֶהָענִ ן ָקְרּבַ ה, ּוְראֵ א ּבוֹ 
י ְוַהֵּׁשנִ , ְוָדמוֹ  ֶחְלּבוֹ ד ָהֶאחָ ו, ְלָפָנית ָקְרָּבנוֹ י ְׁשנֵ ב ַמְקִריא הּו

. ..ןָקְרּבָ א ֵמִביא ְוהּול ֶלֱאכוֹ  לוֹ ן ֵאיי ֶׁשֲהרֵ ב, ַמְקִריא ֶׁשהּון ַהָּקְרּבָ 
ת ֱענּוץ ִׁשּקַ א ְוה ָּבזָ א י ּכִ ם, 'ְואֹוְמִרים ַמְכִריִזיה ַהָּׁשעָ  ְּבאֹוָתּה

 ם".ִמֻּכּלָ ף ָעִדיי ֶהָענִ ן ֶׁשָּקְרּבַ ם ִמּׁשּוה? ָלּמָ  ָּכל ְוכָ י', ָענִ 
י חֹוְצבֵ ם ִנְפָלִאים ִלְדָבִרים זֹוִכי ָאנּו ַהָּקדֹוׁשר ַהֹּזהַ  ְּבֶהְמֵׁשם ְוׁשָ 

 :ֵאׁשת ַלֲהבוֹ 
 ְּבִריא קּוְדׁשָ י ָקמֵ א ּוְלָקָרבָ ה, ְּדַחָטָא ְּכַגְווָנאא ְדֻקְרְּבנָ א ְוִעיָּקרָ "
א ֻּכּלָ ן ִמ א ֲחִביבָ י ְּדַהא, ְוַנְפֵׁשיּה ְורּוֵחיּהה ְדִלֵּביא ְרעּותָ א הּו

א יֹומָ ל ְּבכָ ן ְמָקְרִבין ְּדִאינּוא, ְּדַצִּדיַקּיָ ן חּוְלֵקיהוֹ ה ַזָּכָא :ַקֵּמיּה
, ִאיהּוי ּוַמאא, הּו ְּבִריא קּוְדׁשָ י ְלַקּמֵ א ֻקְרָּבנָ י ַהאא ְויֹומָ 

 ".ַקֵּמיּהן ִדְּמָקְרִבי ְוַנְפַׁשְייהּו ַגְרַמְייהּו
 :ִלְלׁשֹוֵננּום ּוְבַתְרּגּו

א ַלֵחְט ת ַהִהְתַלֲהבּוי ֶׁשְּכפִ א (=ַהֵחְט ת ְּכֻדְגמַ א הּון ַהָּקְרּבָ ר ְוִעּקָ "
ת אֶ א הּו ָּברּו ַהָּקדֹוׁשי ִלְפנֵ ב ּוְלַהְקִרים), ְלַהּׁשֵ ת ַהִהְתָקְרבּו ָּכ

ר יֹותֵ י ה' ִלְפנֵ ב ָחִביר ֲאׁשֶ ר ַהָּדבָ ה ֶׁשּזֶ , ְוַנְפׁשוֹ  ְורּוחוֹ  ִלּבוֹ ן ְרצוֹ 
ת אֶ ם ָויוֹ ם יוֹ ל ְּבכָ ם ַמְקִריִבים ֶׁשהֵ ם ַהַּצִּדיִקים הֵ ם ַזָּכִאיל. ֵמַהּכֹ 

ם ְוַנְפׁשָ ם ּגּופָ א, הּוה ּומַ א, הּו ָּברּו ַהָּקדֹוׁשי ִלְפנֵ ה ַהּזֶ ן ַהָּקְרּבָ 
 ו".ְלָפָנים ַמְקִריִבים ֶׁשהֵ 

** ** ** 
 

ה ַהַּכָּפָר ם ְלִחּנָ א י ּכִ , "דְּבסַ  רלֹומַ ל נּוכַ , ַהָּללּום ַהְּדָבִריר ּוְלאוֹ 
ם ִמּׁשּות ֹזאם. ַלֲעִנִּייה ַהְּנִתינָ י ְידֵ ל עַ א ִהים ָלָאדָ ה ַהְּגדֹולָ 
א ִהי ם,ָהָאדָ ל ׁשֶ י ָהִאיִׁש ן ַהׁשּוְלחָ  ִמּתֹוט ּוִבְפרָ , תַלּזּולַ ה ֶׁשְּנִתינָ 

 אוֹ ת ְּכֶנסֶ ת ֵּבית ַלֲהָקמַ ם ִלְתרֹ ר יֹותֵ ל קַ ה. ָקׁשָ י ֲהכִ  הַהַהְקָרבָ 
 .םְידּוִעים ְוַהְּדָבִריה, ּתֹורָ ר ֵספֶ ת ְּכִתיבַ 

ת אֶ ב ְלַהְקִרי ַמְצִליחַ , ֶׁשּלוֹ ת ָהֱאנֹוִכּיּול עַ ר ִמְתַּגּבֵ  ֲאָבל ְּכֶׁשָאָדם
ח ַהְּמֻׁשּבָ ן ִמ י ֶלָענִ ת ָלתֵ ד ּוַמְקִּפית ה', ֵמאֵ ל ַהּכֹ י ּכִ ר זֹוכֵ , ְרכּוׁשוֹ 

 ב.רַ ר ְּבִהּדּוו ָעָליר ַהְמַכּפֵ ה, ְמֻעּלֶ ן ָקְרּבַ ה זֶ י ֲהרֵ  -ר ְּביֹותֵ 
_____________________________________ 

לַ ם ִנְתַר ה זֶ ן ָעלוֹ  ָראֵ ם עַ ת ְלַהּצָ  אכי"ר הוַּמֲחלָ ע ֶנגַ ל ּוִמכָּ ה, ְוצּוקָ ה ָצָר ל ִמכָּ ל ִיׂשְ
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י ם ָאָדם ּכִ  (א,ב) ַיְקִריב ִמּכֶ

 שאדם מקריב מעצמו, בשביל השני! הקב"ה לא שוכח! זאת נלמד מהמעשה הבא שסיפר
באמצע מסלול מנוסתי מפולין, היה זה באחד הלילות,  : הגאון רבי חיים קרייזוירט זצ"ל

קבוצת חיילים גרמנים ימ"ש. הוכנסתי למפקדה המקומית במטרה לירות  נתפסתי בידי 
בראשי ולהרגני, אך המפקד הראשי צעק כי נמאס לו לראות יהודים מתים בתוך  

המפקדה. "קחו אותו לשדה הסמוך ושם תירו בו למוות". מיד הוצאתי החוצה עם חייל  
  להקב"ה, לא  בדרך התפללתי שדה המוות. -בודד, צעד אחר צעד לעבר השדה 

הצלחתי להתפלל בפה אלא רק במחשבה. ביקשתי מהקב"ה שאני רוצה כעת להשתמש  
באותה זכות מצוה, ששימשתי במסירות עצומה את הרב הישיש רבי ישעי'לה משנה  

, והתגורר  )בן אחר בן לרבי מרדכי מזלטשוב זצ"ל (זצ"ל. הוא היה ת"ח זקן וסגי נהור  
אותו לחדרי, הם לא ידעו שיש לי רק מיטה אחת.   בוורשה. האדמו"ר מגראדז'יסק שלח

גם רבי ישעיל'ה עצמו, שהיה סגי נהור, לא ראה את המיטה היחידה. הוא שהה בחדרי  
מספר שבועות, כשהוא על המיטה ואני ישנתי על הארץ ממש, ושימשתי אותו  

במסירות כחודש ימים, עד יום הסתלקותו. בו ברגע שסיימתי את תפילתי, החל  
, לדבר עמי בסגנון אישי: 'גם לי יש  )שהיו פחות קשוחים(י, חייל הווערמאכט הגרמנ

רחוק לבד, אני מבין גם אותך'. כך   משפחה אי שם רחוק. יש לי אישה וילדים שנשארו
  -המשכנו עוד כמה עשרות מטרים, לפתע ירה הגרמני מספר יריות באוויר וצעק לי 

באותו לילה הייתי   ). היריות היו לצורך מפקדיו ימ"ש(ברחתי כל עוד נפשי בי '! 'ברח
 (מתוך 'דרשו') "...בסכנה עוד פעמיים, וב"ה הצלחתי בהמשך מנוסתי

 
י ֶתֱחָטא  (ד,ב)  ֶנֶפׁש ּכִ

 מפרמישלאן הרה"ק רבי מאיר, שנכנס אצל נתנזון זיע"א מסופר על הרה"ק רבי יוסף שאול
ומצאו יושב על יד השולחן ומאומה אין לפניו, לא ספר ולא דבר מאכל. הרהר   זיע"א

פנה הרבי  , לאחר נתינת שלום עליכם כראוי?  הכיצד יושב יהודי כזה בטל, הגאון בליבו
אם ראית תלמיד חכם שעבר  ' : אל אורחו ושאלו: שמא יודע כבודו פירוש מאמר חז"ל

? (ברכות י"ט) שתק הגאון  'ודאי עשה תשובהעבירה בלילה אל תהרהר אחריו ביום  
והמשיך הרבי דומני שהפירוש הוא שבאותו זמן שנראה כהולך בטל בוודאי היה עסוק  

 .בעשיית תשובה 
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הרה"ג יוסף חי סימן טוב שליט"א, מח"ס 'כרם יוסף' עם סיפורים על 

 מתוך 'דרשו'  – בתורה של הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל שקיעותו 
 

 ה' (א,ג)ַיְקִריב ֹאתֹו ִלְרֹצנֹו ִלְפֵני 
 

בבית החולים 'הדסה עין כרם' בירושלים.   , שעבר צינתורמספרים על תלמיד חכם אחד
הוא סיפר על עצמו כדלהלן: "כשהתעוררתי מהצינתור הייתי חלש מאד, שכבתי על  
המיטה בבית החולים באפיסת כוחות נוראית. כשנכנס הפרופסור לבקרני, הביט בי  

עניתי לו שתמו כל כוחותיי, וכעת איני  ?', בתמיהה, ושאל: 'איפה הספר לימוד שלך 
גל אפילו לחשוב בלימוד, כל שכן שלא להחזיק בידי ספר. נענה הפרופסור ואמר לי:  מסו

, הוא מבוגר ממך בעשרות שנים,  מרן הרב עובדיה יוסף'לפני שנה עבר כאן צינתור 
כשנכנסתי אליו לבדיקה זו, מיד אחרי הצינתור, הוא אחז ספר לימוד בידו והיה שקוע  

 "... בו
 

שבשנת תשל"ה התלווה לחמיו, מרן הגרי"ש   שטיין שליט"א,סיפר הגאון רבי יצחק זילבר
אלישיב זצ"ל, לקיים ביקור חולים אצל רבינו הגדול זצוקל"ה. מרן הגרי"ש עלה לביתו  
של רבינו, ואף התעכב והאריך בדיבורו יותר מהרגלו. בצאתם מן הקודש, הביע הגאון  

מה ראה רבינו לצאת  הרב זילברשטיין את תמיהתו בפני חמיו מרן הגרי"ש: "מפני 
נענה מרן הגרי"ש והשיב: "לך נא, ראה את גודל אהבת התורה של  ?". מגידרו בביקור זה

כדי   ,הגאון רבי עובדיה, זה עתה נפל למשכב רק מפני שעלה על סולם בחדר הספרים 
לעיין באחד הספרים, ומרוב שקיעותו בתורה, בהיותו מעיין בספר, שכח שעודנו עומד  

וכך מעד, נפל ונחבל.   ,הר עם הספר ללכת לכתוב מה שנתחדש בדעתועל הסולם, ומי 
לכבוד תורתו של גאון כזה, שאהבת התורה ושקידתה הנדירה בוערת בעצמותיו, עד  

 !". שבעת לימודו אינו שם לב כלל למה שקורה עמו, ראוי שאחרוג מגדרי
 

בכל עת ובכל  ,  רבינואחד מיני אלף, המעיד על שקידתו בתורה של   סיפור מופלא נוסף,
: באחת השנים, ביום פטירתה של אם המלכות,  )מעובד מתוך הספר 'מלך ביופיו' (זמן, 

אימו של רבינו, ערך אביו אזכרה בביתו לעילוי נשמתה. בשעה היעודה הגיעו כל בני  
רבינו הקדוש, טרם הגיע. משראו שהזמן מתאחר,  , המשפחה והמכרים, אך הבן הגדול 

בתקווה שבמהלך הערב עוד יופיע רבינו. אך לפליאתם הגדולה,   ,מוד התחילו בסדר הלי
בסוף הערב נוכחו לראות שרבינו נעדר מאזכרה זו. למחרת עלה אחיו של רבינו לדרוש  

, נענה רבינו ואמר לו: "אמש  בשלומו, ולדבר על ליבו היאך נעדר מהאזכרה של אמא 
נשאלתי לגבי איזו אשה עגונה, אם יש פתח להתירה, וישבתי על מדוכה זו כל הלילה,  

ורק בשעה ארבע לפנות בוקר סיימתי לכתוב את התשובה, ובוודאי זה עילוי נשמה  
לאמא, הרבה יותר ממה שהייתי משתתף באזכרה!". כשחזר האח וסיפר זאת לאביהם,  

 !". אשרי האמא שזכתה לבן כזה: "ליבו ואמרנתמלא שמחה ב 
 

בשנת התשל"א הגיע רבינו לישיבת 'הנגב' למסור שיעור כללי. לאחר השיעור עלה  
רבינו יחד עם ראש ישיבת הנגב, הגאון רבי יששכר מאיר זצ"ל, למעונו של הבבא  

ם  סאלי זצ"ל, שחלק לרבינו באותה פגישה כבוד מלכים. הבבא סאלי סיפר לרבינו: "שני 
רבות כבר חיכיתי לראות את כבודו, ולמדתי בספרך 'יביע אומר' עוד בהיותי במרוקו,  

אך עתה אני מבקש מכבודו, שיואיל נא בטובו להתעכב עימנו, ונקיים סעודה חשובה,  
ועל ידי זה נביא את המשיח, כי בההיא שעתא דחדוותא דרבנן אתיא הגאולה", נענה  

ומרו: "אני מצטער, לא אוכל להתעכב, מאחר  רבינו והתנצל בפני הבבא סאלי, בא
 !". המקדש וגדול ת"ת אפילו יותר מבניין בית ,וממתינים לשיעורי ציבור גדול בבני ברק 
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 ' כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד '
 

סיפור מופלא של השגחה פרטית, על מנת  אחד היהודים העשירים באנגליה שיגר מכתב ובו 
גביר זה לא היה מבאי בית המדרש, והיה רחוק מקיום מצוות  . לפרסמו כאן בארץ ישראל

אך בשלב מסויים ירד עליו רוח טהרה ממרום, והוא קיבל על עצמו להתחזק. "אחת הקבלות  
כנסת,   שקיבלתי על עצמי היתה לעשות כל מאמץ על מנת להתפלל את כל התפילות בבית 

לפני כחודש וחצי. כך הוא כותב, פקדה את לונדון וערים נוספות  :  ובמנין", הוא מספר
 באירופה סופת שלגים עזה ששיתקה את כל הפעילות בעיר. 

 
כשהגיע זמן תפילת ערבית, לא חשבתי פעמיים, וכיון שקיבלתי על עצמי להתפלל בבית  

רכים, וגם לא היה איכפת לי מכך  הכנסת ובמנין, לא התחשבתי בשלגים שכיסו את כל הד
 .  שנפש חיה לא ניראתה ברחוב

 
.  הגביר יורד למכוניתו ההדורה, מתניע אותה, ומתכונן לנסוע על השלגים, עד לבית הכנסת

ואינם מאפשרים לו  , ברם, כאשר אך החל בנסיעה, חוסמים לפתע שני בריונים את דרכו
במכונית הפאר שלו, והם רוצים לשדוד אותה  לנסוע. עד מהרה הבין האיש שהשניים חמדו 

 .  ממנו, וגם את הכסף הרב שהיה באותו רגע במכונית
 

האיש מחליט שלא להכנע להם, ונאבק עם שני הבריונים שהלמו בו בפראות, והיכו בו  
האדם היחיד ששמע את  . והחל לצעוק בקול רעש גדול,  בכתפו, הוא הרגיש כאבים עזים

פתחה אף היא בצעקות 'הצילו', עד שהשודדים נמלטו ונסו על  צעקותיו, היתה אשתו, ש
 .  נפשם

 
בחנו הרופאים שהכתף סובלת  מחמת הכאבים בכתף, הובהל הגביר לבית החולים, ושם א

בחון, פורצת מפי הרופאים צעקה,  משבר, בתוך כדי הצילומים שנעשו לפצוע, ובמהלך הא
 הקב"ה הציל אותך", אומרים לו הרופאים בהתרגשות,  "  .שגם הגביר הפצוע נבהל ממנה

 .  כמובן, עדיין איננו יודע מה קרה, והוא
 

ואמר לו: "אתה יודע מה  , הרופא האחראי ניגש אל הגביר, ומצביע לו על אחד הצילומים
גילינו בדרך אגב ששסתום הלב שלך סתום לחלוטין,  , רואים כאן? כשצילמנו לך את הכתף

ירחם  , לים זאת, היית עלול בתוך זמן קצר לקבל שבץ לב באופן פתאומיואם לא היינו מג 
 ".  האלוקים וישמור 

 
למותר לציין שבו במקום הוחלט לנתח את הגביר בליבו, וכך יצא מכלל סכנה, וליהודים  

הגביר ביקש לפרסם את הסיפור הזה, על מנת להוכיח שסיבת הצלתו  . היתה אורה ושמחה
אלמלא היה  . ל על עצמו בענין התפילה בבית הכנסת, ובמניןהיתה אך ורק הקבלה שקיב

מתחזק בליל השלגים ההוא, ויורד למכוניתו כדי לנסוע לבית הכנסת לא היו פוגשים אותו  
וממילא לא היה מגיע לבית החולים, והאיבחון הקריטי בענין  ,  הבריונים, ולא היו מכים בו
,  רה מאוד היה עלול להסתכן וליפול, חלילהוכך בתוך תקופה קצ. הלב לא היה בא לידי ביצוע

 . באמצע הרחוב
 

רק על ידי החיזוק שלו, עזרו השי"ת להגיע אל נס ההצלה האישי שלו, להודיע שכל קוויך  
יש גם ללמוד מכאן שכל אדם מחויב לומר 'כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד',   .לא יאבדו

ליבו ומאודו על השי"ת, וידע שהוא  וגם כאשר נראה לו שבאה עליו צרה גדולה, ישען בכל 
וכמו במקרה שלנו, שאפשר היה לחשוב שהמקרה עם השודדים הוא רע  . עושה הכל לטובתו

 (עלון 'יביע אומר')  .ומר, ולבסוף התברר שהכל היה לטובה
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ה ְקָרא ֶאל ֹמׁשֶ  (א,א)  ַויִּ

מעשה שהיה בשמחת חתונה שהיו שם כמה  : סיפר רבה של ירושלים רבי שלמה עמר שליט"א
ואני עמדתי באולם, והנה מרן נכנס,   זיע"א,  עובדיה יוסף מרןמגדולי הדור ועל ראש צבאם 

וכעין חשמל מקדם לפניו, שכל מקום שהיה נכנס חיל ורעדה נתפס בלבבות, ואין מי  
וניגשתי בהתרגשות לנשק את ידו, והמשיך למקום שבו ישבו החכמים עד  .  שנשאר אדיש

לתחילת החופה ואחר זמן פנה אלי בעל השמחה, שאלך לפניו לשבת במושב החכמים.  
ומשעמד על כך, ניגשתי והייתי נותן שלום לגדולים שישבו שם, אך למרן זיע"א לא ניגשתי  

הושיט לי את ידו וקרא לי לשלום, ותיכף  משום שכבר נישקתי ידיו בכניסתו לאולם, ולפתע 
ניגשתי ונישקתי שוב את ידו וחשבתי שמפני הלחץ שהיה בכניסתו לאולם לא שם ליבו  

שכבר קידמתי פניו לשלום והתביישתי שמא היתה מחשבה שנמנעתי מלתת לו שלום,  
ידעתי  וניגשתי שוב למרן ואמרתי לפניו שכבר אמרתי לו שלום בכניסתו, ומרן השיבני מיד: 

בני ידעתי וגם הזכיר לי איזה ענין שאמר לי בכניסתי, והוסיף ואמר, אבל כאן יושבים רבנים  
שלא ראו מה שהיה בכניסה, ושמא יחשבו שיש בינינו דבר מה ח"ו, ועל כן צריך לכפול  

 שצריך גם להיות נקיים מה' ומישראל , בנתינת שלום, והיה לי שיעור חשוב בדרך ארץ 
 יע אומר')(מתוך העלון 'יב

 
ישיבה ידוע   ושפל ברך. למרות היותו ראש  רבי שמואל רוזובסקי זצ״לענוותן היה הגאון 

ומפורסם בכל העולם, ראה עצמו כ׳יהודי פשוט׳ שתפקידו להרביץ תורה. היה מכבד את  
בולם ומכניע עצמו לפניהם. מעולם לא ישב באירועים בכותל המזרח. לכל ילד ברחוב היה  

בית״ לאוטובוס, ורבי  -באוטובוס כאחד העם. ופעם כשעלה יהודי ״בעל אומר שלום. נסע 
שמואל שהכירו והיה בןגילו, קם בפשטות לכבודו ופינה לו את המקום לשבת... כמובן שהלה  

 .  סירב
 

כי התעורר פעם איזה ענין גיבורי שהעוסקים בעניו רצו    הגאון רבי זלמן רוטברג זצ״ל,סיפר 
 ,שרבי שמואל יהיה בין הרבנים החותמים. אך הוא סירב, וכשנשאל מדוע אינו רוצה לחתום

גדולי הדור. גדולי הדור חתומים, ואני אחתום   לחתום בין  השיב בפשטות: ״אני מתבייש
תוארי כבוד השובים. כתב לו רבי  ומעשה היה, שכתב אליו ידיד איגרת ובראשה ?!".   איתם

שמואל בזה הלשון: ״וגם עכשיו אוכיחנו גלויות מאהבה, מסותרת על אשר כתב אלי תארים  
שאינם בי לא מינם ולא מקצתם, והיו פשוש עלבון בשבילי, כי הרי ידעתי את מך ערכי  

רינו למטרת  וכאילו דברי ליצנות הם, והאמת אהובה מכל, ויהי רצון שנזכה לכוון מעשינו ודב
 ('ראש הישיבה') . האמת״

 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 שירה בת גילה. 
 רווית רבקה בת אורלי, מוריה בת אורנה, מורן בת רותי.לזרע בר קיימא: 

 מורן בת רותי, לירון בן פנינה., שגיא בן מרים לפרנסה טובה:
ציפורה בת מורוור, ציפורה בת מרים, אורלי בת מלכה, אייל בן שרה,   לרפואה שלמה:

יחזקאל בן אידה, רבקה בת מסעודה, אלכס בן רימה, יצחק יעקב בן  שי בן רחל,
קה, שולה בת יוסי בן ציפורה, יוסף בן ציפורה, עזיזה בת שולי יפה, אילן בן מסעודה,

 עזיזה. 
 

בנימין בן סולי ז"ל, אביגיל בת מרים ז"ל, אהרון רפאל בן רבקה ז"ל,  לעילוי נשמת:
חביב בן סולי ז"ל, בתיה בת סולי ז"ל, גבריאל בן מורוור ז"ל, מיכאל בן מורוור ז"ל, 
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 
תמרה ז"ל, ז'קלין לוי בת מסעודה ז"ל, יוסף בעדאש בן נוארה ז"ל, ירושה בת רות 

למשפחת בן שבת ז"ל, אברהם בן חנה  זהרה ואסתר ושמחה ומכלוף בר חנינה  ז"ל, 
 וזבולון הכהן ז"ל, אסתר בת מרים ז"ל, רות בת יוכבד ז"ל, אליעזר בן אסתר ז"ל.

 
 



 

 

 
  
  
 

   דבר העורך 
תורת ' -בשבת זו מתחילים את חומש ויקרא הידוע בכנויו 

בעבודת הכהנים בבית עוסק הספר  , אשר רוב'כהנים
 ., בהקרבת הקרבנות וסוגי הקרבנותהמקדש

אמרו , ו" אדם כי יקריב מכם קרבן לה' פרשה: " פותחת ה
הלא עול כל העוסק בתורה אינו צריך :.)מנחות קימסכת (חז"ל 
"זאת התורה לעלה נחה לא חטאת ולא אשם שנאמר לא מ

 . )לז, ויקרא ז( למנחה לחטאת ולאשם"
בזמן שבית המקדש היה קיים הקרבנות היו מכפרים, ואילו

 . מעתה לימוד התורה בא לכפר עוונותיו של אדם
אדם, והוא זיכוי  נו דבר נוסף שודאי מכפר עוונותיו של יש

-תשובת המשקל  וזוהי הרבים וקידוש שם שמים ברבים
הרי כי על ידי קידוש , שכיון שחילל את ה' על ידי עוונותיו

 פר לו.  ושם שמים יכ
שקידוש ה'  )בשערי תשובה, שער הרביעי(יונה  וכן כתב רבנו

שאין להם כפרה אלא  האדם יכפר אפילו עוונות אשר יעשה
כל המזכה את הרבים אין  " :)אבות ה, כא(ואמרו חז"ל . במיתה

בא על ידו וכל המחטיא את הרבים אין מספיקין בידו אחט
משה זכה וזיכה את הרבים זכות הרבים. לעשות תשובה

  תלוי בו... ירבעם בן נבט חטא והחטיא את הרבים חטא 
   ".הרבים תלוי בו

בן נבט, אשר היה ראש לכל  ין ענין חטא ירבעם ויש להב
ן  ירסנהד (בית ראשון ואמרו חז"ל  חטאת לעם ישראל בימי

החל בזה שמנע את ישראל לעלות לרגל  שעיקר חטאו  :)קא
 . בירושלים לבית המקדש

היה  "אלקנה ואשתו וקרוביו :)ילקוט שמואל( אמרו חז"לו
מעלה עימו לרגל ובאים ולנים ברחובה של עיר והייתה
המדינה מרגשת והיו שואלים אותם להיכן תלכו אומרים

למה לא תבואו לבית ה' שבשילה תצא תורה ומצוות ואתם
עמנו ונלך יחד, מיד עיניהם משגרות דמעות ואומרים להם

.בתים עד לשנה הבאה חמישה ,נלך עימכם ואומרים להם הן
ובדרך  לשנה אחרת, עשרה בתים עד שיהיו כולם עולים

שהיו  עד(שהיה עולה שנה זו לא היה עולה שנה אחרת 
את  אמר לו הקב"ה אלקנה אתה הכרעת .)כולם עולים

אני   ,וחנכתם במצוות וזכו רבים על ידך ,תלכף זכו ראליש
אותם  מך בן שיכריע את ישראל לכף זכות ויחנךאוציא מ

כלומר  .כ"שמואל, ע -במצוות, הא למדת שבשכר אלקנה 
   נה יצא ממנו שמואל הנביא.קלרבים של אבזכות זיכוי ה

הקב"ה  ,שכל ישראל היו עולים ולא היו נשארים בבתיהםכ
ואם היה אדם . מפני הנזק והליסטים לשמרם נסהיה עושה 

פרות ומי יחלוב את הפרות?  שר הייתה בבעלותו רפת שלא
רבים? אלא נעשה נס והפרות  הרי מדובר בהפסד של ימים
נו ונשמר בחביות. ודבר זה למד  היו נחלבות מעצמן והחלב

על הפסוק שהבטיחנו הקב"ה שבשעת עליה  :)פסחים ח (חז"ל 
ות חז"ל סיפרו עובדות רב  .את ארצך"יש ד אויחמ לרגל "ולא

פעם אחת נכנסו גנבים :ין זהיניסים שאירעו בענ ממעשי
, וראו את בעל הבית ואשתו ובניו שנמצאים שם והתפלאו
שהרי ראו אותם הולכים ואלו היו למעשה מלאכים שבאו

 בדמותם כדי להציל את רכושם לבל ייגנב.  

 
  

 
 
 
 

 

   דבר העורך המשך  
ואירע שבא אריה  , כרוך על מפתן הבית יה נחש ם הופע

 הבית.   לשמור בפתח
מתמלא  וכשהיו ישראל מתבוננים במופתים הללו היה ליבם

 .  ביראת שמים ובקרבה יתרה אל ה' יתברך
, ואם היהאדם מביא קרבן ראמצוות עליה לרגל בזמן קיום 

   תו.איחד הוא התחייב בקרבנות נוספים היה הוא מביא  
 -שאין השכל משיגו  הקרבנות היא דברהקרבת ת וומצברם, 

 כשרואה )וחוזר בתשובה(שהאדם נכנע  אומר הרמב"ן
 . ששוחטים במקומו את הבהמה ועל ידי זה חוזר בתשובה

 והנה כל זה בזמן שבית המקדש קיים, שהאדם זכה ועלה
  ל ונתחזק ביראת שמים ואמונה והקריב קרבן ושבלרג

 קדש נחרב היאךבית המבתשובה שלמה, ואילו עתה כש
חייב   :)סוכה כז(אמרו חז"ל  ךיתעלה האדם וישפר דרכיו? על כ

את  מובן כי הרואההדבר פני רבו ברגל. ו הקבילכל אדם ל
ודאי  - פני רבו ושכינה שרויה עליו מכח צדקותו ותורתו

 ת שמים וגם יתקן דרכיו. שילמד ממנו ירא
כאילו ם חכ למידכל המביא דורון לת :)כתובות כה (אמרו חז"ל 

הממלא גרונם של  כל ).יומא עא( ועוד אמרו  .הקריב בכורים
על גבי המזבח, והרי  תלמידי חכמים יין כאילו הקריב נסך

הרוחנית שמשיגים   זהה היא לתועלת ושהקבלת פני רב
 .  בבית המקדש

 היות וחשש שעם -בטאה רשעותו של ירבעם ובזה הת
 יתם לרגלידי עלי אמונה ויראת שמים על  ספגוישראל י

 וממילא יגיעו להכיר ברשעותו ויקנאו לזה ויעבירוהו
  ממלכותו, לכן עיכב בעדם מלעלות לרגל. זה ביאור ענין

, "שחטא והחטיא את הרבים" ירבעם שאמרו עליו חז"ל 
, זכה וזיכה את הרבים" נוי ולעומת זה אמרו חז"ל שמשה רב

הרב  מרן ראש הישיבהנשאל פעם  ."זכות הרבים תלוי בו
וענה להיות ממזכה  ן מהו הדבר שהכי הרב חושק?שטיינמ 
 .לך דבר גדול מזה היות ממזכה הרבים שאיןונזכה ל! הרבים

 
 

 
 

 ה'. תורת לשמוע - מועד לאהל להיכנס רבינו למשה קורא ה' ) א 
 .)יז-א, א( העוף ןומ הצאן, מן, הבקר מן נדבה: עֹולה קרבנות ) ב 
מרחשת,   , מחבת תסולת, מנח : מנחת מנחות סוגי שחמ ) ג 

 חלות, ורקיקים.  - רמאפה תנו
 . פרק ב)( ב מלחהעומר, ומצות על כל קרבנך תקרי מנחת ) ד
 .(פירות), (רמז לאיסור גאוה) ודבש(חמץ)  איסור הקרבת שאור ) ה
 .)יז-ג, א( העזים ומן, הכבשים מן, הבקר מן  השלמים זבח ) ו
 ירשע, הדריןנסהפר , הגדול : פר הכהןקרבן חטאת ) ז

 .)לה-ד, א( ידהיח כבׂשת, היחיד שעירת ,(המלך)הנשיא 

 על שלש עבירות.  -  [לעני] ויורד[לעשיר]  קרבן חטאת: עוֶלה ) ח 
 .גזלות  אשם תלוי, אשם, מעילה בהקדש קרבן אשם על ) ט 

 
 
 
 
 
 
 
 

 בס"ד 

 "פ שת  אדר    "זכ                יעקב בן רחל וצדוק  -  מו"ר אבינ  ע"ון מוקדש ללהע                   ' ישנה   459עלון מס' 

  ב'  םורך ביענ ש 572 ורשיעעסוק בתוכן נ לוןבע
  ,19:00בשעה , 2ר קוצ ה ברחוב שרון ה  תברמ
   ן וגא ה מו"ר של   מיסודו  ",ויקצור  "ברינה  תרשבמד

 . צ"לז שטייןאדל יעקב רבי 
ְקרָ֖ וַ    אּיִ

    שבת שלום 



 

 

 

ותנוקהתי מתחילין  למה :מסיק בילקוט"  : ' כלי יקר  ' כתב ה
אף טהורים הקרבנות מה ?קרבנות פרשת מן ללמוד

פרשת בילקוט שמסיק דרך על מבואר וזה. כן התינוקות
  ועושין האדם עוונות שמכבסים "שנה בני כבשים" :פנחס 
 רמז  קטנה  ף " אל אות ה  זה  בעבור  , שנה בן  וקנכתי אותו

ת שהאות ְּכמוֹ  בראש הוא זה ולימוד ,כאן יתחילו  שהקטנים 
כמו לימוד לשון  ף"אל  ,אחר דבר . לאותיות ראש  ף"אל

  כי  מתקיים  הלימוד  שאין  רמז  ,)לג , לג איוב ( "חכמה ואאלפך"
 זו לקריאה זכה שמשה רמז וכן. עצמו  את  שמקטין  במי  אם 
  איש לא" ואמר השררה מן  וברח צמוע את שהקטין לפי

 ". בילקוט כדמסיק )י ,ד  שמות( " אנכי דברים
בתחילת מדוע דוקא  -שני כאורה יש לדקדק על פירושו הל

הקרבנות לימדתנו תורה את העניין הזה שאין   פרשת
הלימוד מתקיים כי אם במי שמקטין עצמו? אכן הביאור 

וסר נפשו אל מיסוד הקרבן הוא הענווה והשפלות, שבזה, כי 
הקב"ה, ולכן דוקא בעניין זה למדתנו תורה כוח הקרבת  

 ה שעל ידה הלימוד מתקיים. הנפש והענוו
א, על שם הראשון לאל"ף זעירראה שגם הפירוש נו

שהקטנים מתחילים ללמוד ממנו, הוא משורש זה, שמכיון 
שהקטנים עדיין לא 'רכשו' מידת הגאווה וההתנשאות, והם 

ם קטנים, לכן דוקא הם ראויים לעסוק הזוכרים עדיין ש
הכנעתה בפרשת הקרבנות, שהיא פרשת שפלות הנפש ו

 לקב"ה.  
שמעתי מגיסי הגאון  : אשליט" משה רוטהם אבררבי יפר ס

רבי שמחה ( ששמע מסבא זצ"ל  , רבי שמואל שולמן שליט"א
היה אחי גאון ישראל רבי חיים יעקב זצ"ל :)שלמה לוין זצ"ל

איש אחד שהיה במצוקה כלכלית גדולה  אודותרגיל לספר 
ולא היה יכול להשיא את ילדיו. אמרה לו אשתו 'הן 

מופלגים, רים עשי מה בני דודיםבאמריקה יש לך כמה וכ
אולי תיסע שמה ותבקש מהם עזרה, ובודאי ישמחו לקיים 
מבשרך אל תתעלם'. שמע האיש לעצת אשתו, אסף פרוטה 

יעה ונסע לאמריקה. סלפרוטה עד שהיה בידו כדי כרטיס נ 
אמנם בהגיעו שמה נכזבה תוחלתו, כל אחד מקרוביו  

מושקע כעת  העשירים השיבו ריקם, אחד טען שכל כספו
ייקט גדול, השני טען שכבר נתן את כל כספי  פרו איזהב

הצדקה שלו לעניין דחוף, השלישי אמר שכעת המצב לא 
אדם  כמו שהיה פעם 'ולכשירווח'... וכו' וכו'. החליט אותו

 לשוב ארצה בפחי נפש.  
לו באמריקה דודה  עד שהוא ממתין ליום חזרתו, נזכר שיש 

באיזו  יותהבענ מתגוררת לבדהזקנה, ערירית וגלמודה, ה
בקתה עלובה, והחליט לנצל את הזמן לחטוף מצוה יקרה 
ולשמחה בביקור. בתוך ביקורו, שאלה אותו דודתו לפשר 

את קורותיו, איך  הגעתו לאמריקה, וסיפר לה לפי תומו
הוצרך לנסוע לגיוס כספים באמריקה ואיך ירד עמלו לטמיון 

שיש  היא 'האמת רה לו וכו'. כאשר שמעה זאת הישישה, אמ
עמי סכום כסף שאספתי במשך ימי חיי, ואין לי עוד למה 
ולמי לשמור אותו, קח איפוא אותו ויהיה לך בשמחות' 

מכסות את השלפה מארונה תיק עבה מלא חבילות שטרות, 
 כל הסכום שהיה זקוק לו!

המליץ על זה אחי הגרח"י זצ"ל את הפסוק 'אשא עיני אל 
ניו ותולה תקוותו א עינוש דםעזרי', הא מאין יבוא  -ההרים 

ב'הרים' הגבוהים, העשירים האמידים, אך לבסוף דוקא 
 'מאין' מאותם עניים שאין להם כלום 'יבוא עזרי'.  

רומות הצדקה מגיעות תרוב על פי ובאמת מפורסם הוא ש
מציבור האברכים בני התורה, שחיים חיי דחק ודוקא הם 

קירוב והחזקת תורה ו קהלצדחוסכים מפת לחמם ותורמים 
  כו'.רחוקים ו

מכיון שנתינת הצדקה  -ולפי דברינו כאן יתפרש זה כך 
משולה כהקרבת קרבנות, הרי עיקרה מתקיימת באופן של 

עצמו ואינו מתנשא ומתייהר אלא  מי שמקטין  , 'אל"ף זעירא'
  נחשב כ'אין', הוא הוא שזוכה להקריב משלו להקב"ה.

 ]שליט"א  ה רוטם מש אברהלרבי  ' שמחת שלמה'[

 
רוגול זצ"ל, בצעירותי התלוויתי פעמים רבות לרבי נפתלי 

לים, חו לבקר חולים בבתי שהתגורר ב"בית וגן" בירושלים,
להרעיף עליהם עידוד ולסייע בהנחת תפילין לחולים שלא 

כיתי ארוכה ז תקופה שךבמבכוחות עצמם. יכלו לעשות זאת 
, ששהה במחלקה ר חולה קשיש וחביב בשם ר' דוד'ללבק

 הסיעודית בבית החולים "הרצוג" בירושלים.  
ד'ל, תלמיד חכם היה, ובכל עת שהיינו מגיעים לבקרו ר' דו

ם אותו שקוע בלימוד תורה בפרשת השבוע, או צאיהיינו מו
ה יה שמחה גדולהבקרו בכל עת שהגענו ללים. בקריאת תה
, ובאורח קבע היה שהגענו לבקרו פעםבכל  לשמח ר' דוד'
 .  את חידושיו והגיגיו מרצה בפנינו

דבר ארע ביום מהימים, כאשר באתי ומצאתי את ר' דוד'ל ה
ו מהורהרות, ורצינות נדירה שפוכה עליהם. יושב ופני

 דוד'ל פתח ואמר: "יקירי, אתה עוד ילד,ר' התיישבתי לצידו ו
דעתי יום מותי. ברצוני לא י ני, זקן הנני,אך. כל החיים לפני

זה כבר  לי... למשך כל ימי חייךלומר לך דבר שתיקח עמך, 
לא יעזור" הפטיר ר' דוד'ל והבליע אנחה, ואחר המשיך 

בריו: "האם יודע אתה, מדוע בסיום תפילת שמונה בד
 מרים "עושה שלום במרומיו", אנו פוסעיםשאועשרה, קודם 

שובתי, המשיך המתין לתומבלי ל ?"עותיפס לאחורינו שלוש
בטבורה של עיר? כלי  פקק תנועה ואמר: "האם ראית פעם

ב נסעו אל תוך הצומת, ועתה עומדים הם בצפיפות, רכ
ינו יכול להתקדם לשום מקום. כיצד ניתן כשאף אחד מהם א

אם אחד יזוז מעט  : ק דרך אחתש ר"י ?"שחרר את הפקקל
כלו רות יוות ספותוך דק ,קדםניח לזולתו להתלאחור, וי

תם". "דע לך, יקירי"  לם לעזוב את הצומת ולהמשיך בנסיעכו
ד'ל וקולו נרגש, "כי כדי לזכות בברכת השלום אמר ר' דו

האדם לפסוע אחורה! לא לצפות והאחדות, מוטל על 
 !את בעצמו. לוותרת זסוג, אלא לעשוי שהשני יוותר וי

לשני מקום  םח ג, ולהני'ה'אני להכניע מעט את תחושת
בלי לפסוע מאפשר לזכות בברכת השלום  אי. דר בותגלה

כצידה למשך כל ימי   ,יקירי ,אתלאחור ולוותר לזולת! זכור ז
 לשלום". חייך, ודע כי רק אם תוותר תזכה 

דנו נפרדבריו של ר' דוד'ל הותירו עלי רושם עז, אך קודם ש
בונן תוה דוד'ל אחז בידיאחזה בי תחושה מעיקה במיוחד. ר' 

תו בי  היו עצובות כפי שלא ראיתי מעולם, אחיז יניובעיני. ע 
בקש, והוא מלמל בקול  היתה כאחיזתו של טובע הנאחז

אין לי מה לעשות  נורא: "אני כבר זקן, לי זה כבר לא יעזור,
רק ותר, לו תזכור ותזכיר לכולם, רק עם זה. אבל אתה

 יעזור"... לא  ר כב זה לי  ולוותר, לוותר "רק פעם: ועוד !"לוותר
 חזרתי הביתה, מהורהר. בלב כבד נפרדתי מידידי הקשיש ו

למחלקה הסיעודית, על מנת  ובביום חמישי ניגשתי ש
אלא שהפעם לא מצאתי את , שוב בדמות המופלאהלפגוש 

  בי לי אף בחדרו לא מצאתיו.ר' דוד'ל יושב על כסאו. 
ת: התמלא בחשש כבד, ובלית ברירה התעניינתי אצל האחו 

של בכיה  ?"ן אוכל למצוא את ר' דוד'ליכ"אמרי נא לי, ה
לא שמעת כי ר'   אם"ה ארע.כי הגרוע מכל  סיפר לי האחות 

לחשתי, והאחות  ? ""אימתי ארע הדבר ? "דוד'ל נפטר לעולמו
 ירוהשיבה: "ביום שלישי, עם דמדומי חמה"... פני החוו

ת וכמו אגרוף ברזל הכה בליבי בעוז, דמעות מלוחו ,חתבא
י רטטו מבכי. הדבר היחיד שצף לנגד עיני  זלגו מעיני ושפת

ו, בעיניו העמוקות איושב על כסהיתה דמותו של ר' דוד'ל 
רק  - והעצובות, כשהוא לוחש ומתחנן את צוואתו האחרונה

  ]דרך עץ החיים[                                                    לוותר.

 לוותר רק  – נה של ר' דוד'לוואתו האחרוצ



 

 

סיפור ששמעתי מכלי ראשון,  :ויגרשלמרדכי נ סיפר הרב
גיבור הסיפור, יהודי חשוב מאוד מירושלים, תלמיד חכם, 

מלמד בו, ורק משוםשמלמד באחד המוסדות שגם אני 
: בסיפור שאינם לכבודו, לא אנקוב בשמו שישנם חלקים

הוריו שלחוהו ללמוד הוא היה נער צעיר בגיל שלוש עשרה, 
שון המעטה, לא ראש שלו, בלאבל הוכר, וסד חינוכי מבמ

יום אחד, לאחר סיום שנת . היה בלימודים אלא בשטויות
שעליה  הלימודים הראשונה, מצא מעטפה בתיבת הדואר,

 ד.  גו של המוסד בו לממתנוסס הלו
כתוב בו כי הנהלת  הוא החליט לפתוח את המכתב, ומצא

נת הלימודיםלא ימשיך ללמוד שם בשהמוסד החליטה ש
ם של הוריו, ומשום מצות כיבוד הנער דאג לבריאות .הבאה

אב ואם החליט לא להראות להם את המכתב. הוא קרע 
של  שוןו מאומה. ביום הראאותו לגזרים, מבלי שהוריו ידע

. שנת הלימודים הוא התייצב במוסד כאילו לא ארע דבר
"מה יגש אליו ושאל אותו: כשמנהל המוסד הבחין בו, הוא נ

תם: "מה יש? מה קרה?  והנער מעמיד פני? "עושה כאןאתה 
מה מכתב? איזה "? "לא קבלתם מכתב הביתה"?... "מדוע לא

ו הודענו בצורה הרי שלחנו לכם מכתב, שב"? "מכתב
הנער פרץ "! כי לא תוכל להמשיך את לימודיך כאן ורשת,מפ

להשתפר! אנא,  בבכי: "אנא, נסו אותי שוב! אני מבטיח 
א בלימודים ו אותי, ליח שלא תכירון אחרון. אני מבט ניסי

אך ראש המוסד שכבר היה שבע מהבטחותיו  "!ולא בהליכות
לשוב לביתו,  של הנער בעבר, עמד בתוקף על כך שעל הנער 

טחות הורה לו לשוב על עקבותיוות כל הבכיות וההבולמר
ת הברית במקרה עמד באזור אברך, שהגיע מארצו. הביתה

בה. אברך זה היה נשויימש כר"מ באותה ישוהתקבל לש
מספר שנים ולא זכה להיפקד בפרי בטן. רבותיו שבארצות

הברית יעצו לו כסגולה לשנות מקום, כמאמר הפתגם: 
מליצו לו לעלות לארץ ישראל זל", והמשנה מ -שנה מקום "מ

. יוושע', שקדושתה עליונה, ואולי בזכותה, בעזרת ה
אש הישיבה א פנה לרליבו, והולבחור נגעו ו של הדמעותי

אני לוקח אחריות על הנער הזה! אני אלמד איתו, ואמר לו: "
הבטחותיו".  אטפל בו ואדאג באופן אישי שיקיים את

 . בה והסכיםשיברים התרכך ראש הילמשמע הד
סיפר לי אותו יהודי: "היתה זו השנה הנפלאה ביותר בחיי.  

תי, שוחח  יכל הנשמה. למד א האברך הזה השקיע בי את
אותי על הדרך  לביתו, והעלה ריך אותי, הזמין אותיהדאיתי, 

מה נאמר ומה ". הנכונה. קבלתי טעם בלימוד ועשיתי בו חיל
חזר קד בבן זכר, וה באותה שנה, להיפנדבר? אותו אברך זכ

לארצות הברית, ואותו נער המשיך ללמוד בישיבה, המשיך 
אשית מתי ברדכמו שהק, ן שהגיעלעשות חיל והגיע להיכ

הוא טרם  ר, ליתר דיוקאך בכך לא תם הסיפו .דבריי
אותו נער גדל, וכיום הוא מתעסק רבות עם עולם ... התחיל

להשפיע על צעירים התשובה, הוא ניחן בכח מיוחד
", וחושבים למצוא את מבוקשם ש"מחפשים את עצמם

לאט, צעד  זרים. הוא מארח רבים מהם בביתו, ולאט בשדות
יום . והנה, הם שבשמיםביאת ליבם לא  משיב צעד,  אחר
ד, הגיעו לביתו בחור ובחורה שהיו בדרכם להודו, שניהם אח

הוא חצי מסוממים, ואיכשהו הם הגיעו אליו להתייעץ. 
את הבחור  שבת לקחיו לשבת, ובמוצאי הזמין אותם אל

לסיור בירושלים. בין השאר, הם נכנסו לישיבת 'אור שמח',  
 . ת של אמת בלבבוילות איתנולטעת מס  לאט, החל-לאט וכך

ד שבת, לימוד ועוד לימוד, דיבור ועוד דיבור, שבת ועו
והבחור החל להתייצב. אינני יודע מה קרה עם הבחורה, מה 

לבעלי  בישיבהוהבחור החל ללמוד שברור שהם נפרדו, 
תשובה. הרב המשיך לעקוב אחריו, להזמין אותו לביתו, 

ם הבחור הכיר חרי שנתייא ...ודעולחזקו עוד וללמוד איתו 
ראת שמים, בעלת תשובה גם היא, והם בחורה חסודה וי

החליטו להינשא. לבחור הזה היו למעשה שני "אבות": אביו  
ואביו הרוחני,   צות הברית, לחתונה מאר שהגיע  הביולוגי

הלא הוא הרב שטיפל בו והעלהו מבאר שחת אל המסילה 
 . העולה בית אלוקים

, הם נפלו זה על צוארי מתחת לחופהנפגשו  י האבותשנכש
חלו לבכות בכי תמרורים. הם הכירו היטב זה את זה! זה, וה

ציל את צעיר שה אביו הביולוגי של הבחור היה אותו אברך
היזרק הביתה, לרחוב, בהיותו בגיל  הרוחני, מלהרב, האבא 
התברר שאותו אברך, שכאמור זכה להיפקד ... שלוש עשרה

ת, שם הבן ר לארצות הברידנן, חז הוא החתן זכר, הלא בבן
 החליק" החוצה, התפקר ועזב הכל, השם ירחם. והנההזה "

הבן הזה התגלגל, בהשגחה נפלאה, תוך סגירת מעגל 
היה חייב הכרת הטוב  ו של זה, שדוקא לידי -ופלאה מ

התאפשר  ,עצומה לאביו, שהציל אותו בשעתו מאבדון
וא זה שר דרכו, והו, מיילאותו רב לפרוע את חובו למיטיב

 הבהשגח נסגר המעגלוכך  ,את דרכו של בנו שזכה ליישר
 ]"דורש טוב[על פי "                               . שמיימית מופלאה

  
 

ְּתהֹום  - ִמְׁשָּפטֶ  ,ְּכַהְרֵרי ֵאל - ִצְדָקְת: "(לו, ז) בתהלים בכתו
 ה' ".  ּוְבֵהָמה תֹוִׁשיעַ  ָאָדם ,הַרּבָ 

מה השייכות בין תחילת זצ"ל,  רבי עזרא עטיה הקשה הגאון 
והבהמה שה'  םהפסוק לסופו, ובכלל, מדוע נזקקו האד

: כות פ"ב)(ירושלמי מותירץ על פי המדרש הידוע  יושיע אותם.
הנפש   ו של החוטא? ענתה:שאלו את החכמה מה עונש

, כשם ור עונש, אלא זו מציאותתלא באת היא תמות. החוט
שאדם המכניס אצבעו לאש בשוגג, יישרף, למרות שלא 
 התכוון לכך. כך החטא מחייב הותרת רושם באדם בצורת

שאלו את התורה מה יעשה החוטא? ענתה התורה:  מוות.
קנת יתכפר לו. וכששאלו את הקב"ה מה תיביא קרבן ו

 לו. ויתכפר עשה תשובה החוטא? ענה: י
  -י השאלות בדרך נפלאה: "צדקתך" ורצו שתתתה ימע

בצדקת התורה שהיא "כהררי אל", יוכל האדם להביא קרבן  
משפטי   -יך" טויתכפר לו עונש המוות. למרות ש"משפ

התורה מחייבים מציאות אשר בה החוטא נענש, והם 
לבורא יתברך  קבים עד "תהום רבה". אבל אם נשמענו

" גם האדם וגם  ' השיע המה תו"אדם וב -ה תשובה ונעש
 הבהמה יינצלו ממיתה. 

 
 

 
הפנימיות שלו,  - "ִקְרּבוֹ " עצמו ב  השב בתשובה צריך לרחוץ

 ]שפתי כהן[                                      .החיצוניות - "ּוְכָרָעיו " 
 

 

ים'), מסיר האדם ׁש נָ צּו אֲ ּנָ י יִ ּכִ ' לשון ֹנָצָתּהעל ידי מחלוקת (
 ]דברי ישראל[                           המורא שמים שלו.  - מעצמו

 ..מדהים. סיפור - סגירת מעגל



 

 

הביא הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א מעשה מדהים 
:  ילה בארה"בר אותו מספר רב קהשהגיע לפתחו, סיפו

כל בקהילה שלנו ישנה משפחה חשובה ומיוחדת אשר "
, כולה תורה וחסד. אב המשפחה מכהן כר"מ באחת הישיבות

הם הקימו יחד גמ"ח   והאם מחנכת דגולה וידועה, כשבנוסף,
גם הילדים במשפחה . אף מחוץ לארה"ב ומעשי חסד רבים,

ל ם ויראי ה', אשר כזכו כולם לצמוח כבני תורה, צדיקי
  שיבחום כי הם זרע בירך ה'. רואיהם

אחד הבנים הלומד בישיבה גדולה ומפורסמת בארה"ב, היה 
הבולט בהצלחתו. הוא ישב ולמד בהתמדה רבה ובהתלהבות 

יו שיבחוהו ללא הרף על מידותיו ותה, כשכל חבריו ורבעצומ
המיוחדות, על הארת פניו לכל אדם, ושמירת פיו ולשונו 

  .ווה ובריחה מהכבודענ שמר, והכל מתוךכל ממ
אך למרבה הצער, מספר בחורים מהשיעור שלו בישיבה 
קינאו בו מאוד וכאב להם היותו בחור טוב ומוצלח, על כן  

ו שם רע, ולהראות לכולם שאינו טוב  החליטו להוציא עלי
כמו שכולם חושבים. הם החלו לספר לכל בחור בישיבה על 

ד פנים כבחור מימע בחור, וכי הינו  מעשה רע שעשה אותו
 . טוב, אך הינו נוכל גדול

אני וכל רבני הישיבה", מספר רב הקהילה, "ידענו כי מדובר "
היה  בעלילת שקר אשר לא הייתה ולא נבראה. אותו בחור

בשקיקה שומע את הדיבורים כנגדו, שותק וממשיך ללמוד
הנושא הלך וגעש, ולרבנים לא הייתהבשמחה עצומה. ו

הבחור ואמרו להם כי הם נאלצים  וריוהם קראו לה ברירה
, עד שתדעך האש  מה-תלהוציא את הבחור מהישיבה לתקופ

בישיבה. ההורים זעמו על ההחלטה, כיוון שידעו כי בנם 
ההנהלה קראה לבחור ושאלה אותו  מעולם לא פגע באיש.

אומר רק משפט אחד", אמר . "האם עשה את אותו המעשה
וכעת אשתוק ולא ת, "מעולם לא עשיתי זאבהרכנת ראש, 

פנו אליו הוריו, "תאמר  ...?"מדוע אתה שותק". אדבר
אך הבחור . לרבנים שאלו המצאות וכך תישאר בישיבה

ם יודעים שזוהי השיב בדמעות: "אבא, אימא, הרי את
קבל על עצמי לשתוק ולא המצאה אחת גדולה. אך אני מ

ת, אני יודע שהדבר להוכיח את צדקתי, מפני שאם אעשה זא
יגרום למחלוקת גדולה בישיבה, על כן, אני מקבל על עצמי  

 "! לשתוק, ובוטח אני בה' שלא יעזוב אותי
הבחור הוצא מהישיבה מתוך קבלת רצון ה' באהבה.  אכן,ו

יתה זו שתיקה מתוך הקרבה עצומה לבן אנוש. מעלילים הי
בחור צדיק ומתמיד שהינו בחור רע, אך הוא מחייך על 

ו רק להמשיך ללמוד ולא משנה איפה. ותכשמעניין א, ושמח
לאחר מספר שבועות הוא חזר לישיבה. הבחורים הביטו בו  
בצורה שלילית, אך הלה לא התייחס ורק ישב ללמוד במרץ 

 . שמחה כפולה מכפי שהיה עד היוםבו
והנה הגיעה תקופת השידוכים. הבחור חיפש כלה בעלת 

לה, העלי שפחה ששמעה על מידות, אך למרבה הצער כל מ
 ירדה מהר מההצעה והמשיכה הלאה. 

כשהמצב תקוע. הבחור  חודשים ואף שנים! חלפו להםכך 
  ...לא התרגש כלל, אלא המשיך ללמוד בשמחה ולהאיר פנים

יום אחד נכנס ת"ח גדול הידוע בארה"ב כעשיר גדול וביקש 
מראש הישיבה חתן השקוע בלימודו ומעוטר במידות טובות 

. ראש הישיבה לא חשב פעמיים ית והחכמהבתו הצדקנל
והציע את הבחור המוצלח. הוא ידע שכל מה שאמרו עליו 

אותו ת"ח התפעל מאוד מהבחור, אך מהר  .היה שקר גס
מאוד שמע אף על העלילה של הבחור. "אמור נא לי בכנות", 

הבחור הביט   "?...האם עשית את המעשה" ,פנה לבחור
ותר לא אפרט, בכדי מכל רע, אך יי נקי בעיניו ואמר: "הננ

לא לגרום לאש בישיבה. בוטח אני בה' שכאשר תגיע הזיווג 
 ". שלי, היא תאמין לי בלא להיכנס לפרטי נושא זה

הת"ח התפעל מהבחור, ולאחר ימים בודדים הבחור התארס 
 כשהוא בן ,תשע"זעם בתו. החתונה נערכה בחודש תשרי 

קובל להתחתן  אותה ישיבה היה מ ב-[שנים של עיכוב נגמרו  .23
 , אך הסיפור לא נגמר...  בגיל מוקדם בהרבה מגיל זה]

כל חברי השיעור שלו שהעלילו עליו את הסיפור הנורא 
נותרו בישיבה ומספר שנים לא מצאו את זיווגם. לא מדובר 

עשרות  -במספר קטן של בחורים, אלא בתופעה יוצאת דופן 
 . בחורים 'תקועים' בשידוכים..

ים מהשיעור התחתנו כמה שנים לפני  מנם ארבעה בחורא
כל חברי השיעור הבינו כי  .כן, אך הם לא השתתפו בהכפשה

 הם תקועים בגלל הצער הרב שגרמו לאותו בחור. 
עשרות בחורים עלו לביתו ביום חתונתו, ובכו בפניו שיסלח 
להם כדי שלא יתקעו כל ימיהם רווקים. החתן אמר להם 

ז לחץ את ידיו של כל א מוחל לכולם, ואהובפה מלא כי 
בחור, הכל פתחו בריקוד סוער ורווי דמעות בחדרו של 
הבחור, ולסיום ביקשו סליחה מהוריו של הבחור שסבלו אף 

 .הם רבות
, מאז תשרי ה'תשע"ז ועד ר"ח כסלו תשע"ח  למרבה הפלאו

בחורים מאותו שיעור, כשרבים נמצאים לפני   11התארסו 
חותם הרב, "יש דין ויש  שמעו לי", . "סיןרושלב סגירת אי

       !"דיין. ה' לא עוזב את הנרדף ומעניש את הרודף
 הרב מ. צורן]  -  'פניני עין חמד[
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ְקָרא ה ֶאל ַויִּ  בין להתבונן למשה ריוח ליתן משמשות הפסקות היו  ״ומה: ֹמׁשֶ
 מחכמתו  להאציל  יכול  הקב״ה  היה  בודאי).  רש״י(  לענין״  ענין  ובין  לפרשה  פרשה

 ארץ דרך ללמדנו בא שהכתוב אלא, הפסקה בלי אפילו שיתבונן משה על
  דברים לתפוס אני ומהיר  קל ויאמר, וחריפתו שכלו על אדם יסמוך שלא
 אגב, "פזיזות של בדרך  לו  צפויות ושגיאות תקלות הרבה כי, קל בענין

  )התורה  על  ט׳׳ז(  לענין  ענין  בין  הפסקה  לעשות  ממשה  וילמוד,"  שבשתא  חורפיה
 

  למה).רש״י( יקבלום״ אם  והשיבני דברי להם  ואמור ״צא: ֵלאֹמר מֹוֵעד ֵמֹאֶהל
 כיון לומר ויש ? ישראל הסכמת יביא שמשה בקרבנות רק הקב״ה ביקש 

"  כגיגית ההר את עליהם ה''הקב שכפה ״, כפייה ידי על ניתנה  שהתורה
,  בעזרה  חולין  הווי  ברצון  שלא  ״לרצונו״  נאמר  קרבנות  אצל  והנה.)  פח  שבת(

 הקרבנות דבר את מקבלים אם ישראל את לשאול משה את ד׳ צוה לכן
  הקפיד לא לכן באונס מקיימים אם אף איסור אין המצוות ביתר אבל, ברצון
 )שפר אמרי(דבריו את מקבלים אם ה"הקב

 

ר ּבֵ ֵני  ֶאל ּדַ ָרֵאל ּבְ י ָאָדם ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרתָּ  ִיׂשְ ם ַיְקִריב  ּכִ  כולכם ולא מכם :   ִמּכֶ
  שניהם.  וגוי  יהודי.)  ה  חולין(באומות  ולא  חלקתי  בכם  מכם  המומר  את  להוציא
  מפני!  מהיהודי  מקבלים  ואין   הגוי  מן  אותו  מקבלים   קרבן  שהביאו.  ע״ז   עובדי
 לבירה״  ״מנהיג  שיש   במוחו  רעיון  וניצץ  אלילים  בעבודת  ונתחנך  שנולד  שהגוי
 אשר האלוקים לבית קרבן ושולח. האדונים ואדוני  האלוקיםאלוקי הוא

 את יעזוב הימים שברבות, לקוות ואפשר.״מתקדם״ הוא הרי בירושלים׳
 ולהביאו  לקרבו  כדי ,  קרבנו  מקבלים  ולכן  הטהורה׳   האמונה   אל  וישוב  אליליו
  הטהורה האמונה ברכי על ונתחנך שנולד, ישראל אבל! השכינה כנפי תחת

,  הדרך מן סר הוא הרי, חיים אלוקים בעבודת האלילים את משתף והתחיל
  האמונה אל וגעגועיו  לבו המיית את זה ע״י  נשקיט, קרבן ממנו  נקבל ואם
 לא  אם  אדרבה .עובד   אני  השמים  אלוקי  את   גם  הלא,  בלבו  ויאמר ,  יחיד  בקל
 אלוקי עם האלילים את לשתף אין כי. יבין, מע״ז שיפרוש  עד ממנונקבל
 אולי ואז וריק בהבל האמונה ובין הטהורה האמונה בין לבחור ועליו אמת
 )לתורה אוזניים(.וירחמהו ה׳ אל ישוב

 
י ֶנֶפשׁ  ָגָגה ֶתֱחָטא ּכִ ר' ה ִמְצֹות ִמּכֹל ִבׁשְ יָנה  לֹא ֲאׁשֶ ה  ֵתָעׂשֶ :   ֵמֵהּנָה ֵמַאַחת ְוָעׂשָ
  כלל  כל של או  המשיח  כהן  של  חטא  זה ם א התורה  מאריכה   כאן

   הענין   מה.   ודינו    אחד   כל  ־  בשגגה  שחטא  יחיד    או,     נשיא   או,  ישראל
   ומדוע     למרוד      התכוון   לא  הוא  הרי,    בשוגג  היה    כשזה   קרבן    להביא
   זה  אומנם ,  כעת    חטא  אם   כי,  מבאר   האלשיך? כפרה הוא  צריך
ועל ידי    קודם  מחטא  טובה  לא   שנפשו  מראה זה    אך,  בשוגג  היה
  אין   צדיקים   של  בהמתם   אפילו  הרי   כי.     בשוגג   כעת     נכשלזה

   ואם.  ,שכן כל     לא  עצמם צדיקים,  ידיהן  על  תקלה  מביא  הקב״ה
  קודם   מחטא   פגומה  שנפשו   הוא   ואות   סימן,      בחטא   נכשל   זאת   בכל
   לכפר   קרבן    להביא  צריך ,  הוא   שכן   וכיון.       לכשלון   עתה   לו   גרם    וזה
 )משה שערי(. הפגומה  נפשו  על
 

י ְוֶנֶפשׁ  ְמָעה ֶתֱחָטא ּכִ  כי ונפש 'וגו ָיָדע אוֹ  ָרָאה אוֹ  ֵעד ְוהּוא ָאָלה קֹול ְוׁשָ
-אלה״ קול ״ושמעה -  ושליחותה יעודה את תמלא לא הנפש  אם-תחטא״
 לעולם  שהורידוה   לפני,  בשמים  השביעוה  אשר   השבועה  את  ששמעה  למרות
 מישראל  אדם  של  משימתו   והרי  -  עד״  ״והוא,  רשע  תהי   ואל  צדיק  תהא:  הזה
  הרי- ידע״ או ראה ״או-עדי״ ״אתם: ככתוב, שמים למלכות עד להיות היא
 כי לדעת הראית ״אתה: ככתוב, זאת הוא ויודע סיני הר במעמד ראה הוא
 עדותו  את  יפרסם   לא   אם  -   יגיד״   לא  ״אם  -   מלבדו״  עוד  אין  האלוקים  הוא   ה׳

 באחריות  לשאת  יתחייב  -  עוונו״  ״ונשא  אזי,  והליכותיו  מעשיו  ידי  על  בעולם
 )יוסף לבוש(          .הזה העוון לגבי

 

 (קובץ מאמרים)בברנוביץ בשנת תרצ"ז  וסרמן הי"ד  וכך דיבר הקדוש רבי אלחנן  
איך אפשר להפחיד את אותו צורר היטלר   ,כשהיו לאחרים אילו שהן תוכניות

  ,מה שמתרחש כאן למטה:    תבוהביא על זה את דברי אדוננו הגר"א שכ ,ש"וי
וממילא אמר להם שצריך   .הוא דוגמא למה שמתרחש באותה עת למעלה

ה לא יהיה הצורר הזה, יהיה צורר אחר. והביא רבי אלחנן על להבין, שאם ז
וערוכים בו כל מיני פירות    , שיש בו חלון ראוה  ,מחנות של פירות,זה דוגמא  

מלאכותיים, בעיצוב פלסטיק, תפוחים, אפרסקים, שזיפים, שאין בהם עצמם  
לא טעם ולא ריח , אבל יש בהם כדי ליתן דוגמא ולהמחיש מה יש בחנות  

וזו כוונת הגר"א: כל המאורעות המתרחשים כאן, אינם אלא להראות פנימה,  
לנו "דוגמא של מעלה" ולכן צריך לדעת לטפל בשורש הבעיה שהוא הקטרוג 
למעלה, להרבות תורה, תפילה ועבודה.וזהו הביאור בתפילה שאנו מתפללים  
  "סתום פיות משטיננו ומקטרגינו" הכל שם למעלה. ואנו רואים כאן כזו סכנה,
עלינו לדעת מזה לפחוד מהקורה שם למעלה. בודאי לא דורשים מאיתנו מה  
  שלא יכולים להגיע, אבל יש חובה להשתדל יותר, להגיע יותר.

 (רבי אליהו דסלר זצ"ל)
 

סיפר פעם רבי יעקב גלינסקי זצ"ל מעשה נפלא, בצעירותי ,פתח רבי יעקב 
, תקופה זו של הישיבה הקטנה "קרינק"למדתי בישיבה קטנה ב  ,את סיפורו

דוע בעליות וירידות בעבודת השם, ויש שמאבדים קצת מהחשק ,מתאפיינת כי
ללימוד, גם אותי פקדה חולשה בחשק ללימוד התורה, ולפיכך פקד עלי ראש 
הישיבה, שהבחין במתחולל אצלי, לנסוע לעיר ביאליסטוק, בה שכנה הישיבה 

, ובידי שיגר מכתב לאחד מהבחורים המבוגרים, בו  ,נובהרדוק" המרכזית של 
הרחוקה מעירי,   "ביאליסטוק"אוג לי ולחזק אותי ,כך יצאתי לביקשו לד

כארבעים ושנים ק"מ, לילה שלם טולטלתי בדרכים, ורק למחרת לפנות ערב, 
הגעתי למחוז חפצי. מיד כאשר הגעתי, העברתי לאותו בחור מבוגר, את 
המכתב מראש הישיבה, וציפיתי כי מיד לאחר שיקראנו, הוא יתחיל תיכף 

הוטלה עליו, להדריכני ולחזקני, מה הופתעתי, כאשר אחר  ומיד במלאכה ש 
שקרא הבחור את המכתב ועיין בו, הוא פנה אלי ואמר לי, יודע הינך מה  

(שערי  שכתב רבנו יונה, "אם האדם לא יעורר נפשו מה יועילוהו המוסרים" 

כלומר: אפשר לדבר מוסר, אפשר לעסוק בחיזוק רוחני, אך תשובה' שער שני) 
לא יתעורר מבפנים, מאומה לא יעזור לו. שמע לעצתי ,אמר לי אם האדם 

אותו בחור מבוגר, צא החוצה ,ולך אל בית המדרש על שם "ליבא רחל" 
ברחוב השלישי מכאן ,בבית מדרש זה נוהגים אנשי העיר להתפלל שחרית 
בלבד, בשאר שעות היום המקום ריק מאדם, ולפיכך מקובל אצלנו בישיבה,  

ש להתחזק ביראת ה', הוא ניגש לבית מדרש זה, נוטל שכאשר בחור מבק
עמו את ספר "חובת הלבבות" ולומד בפינה לאור הנר, אף אתה לך לשם 
  .למד שעה שלימה מוסר, ואז "כשתתחמם" מעט, ניתן יהיה להתחיל בעבודה

הלכתי לבית המדרש "ליבא רחל, המשיך רבי יעקב גלינסקי זצ"ל לספר  
שנכנסתי פנימה, הבחנתי באור קטן הבוקע מעזרת  ,וחשיכה קידמה את פני, מ

הנשים, התקרבתי יותר ולפתע שמעתי קול משתפך, בהתעוררות עצומה,  
וחוזר על מאמר חז"ל "אמר ליה שמואל לר' יהודה... אמר ליה שמואל לר'  
יהודה שיננא שיננא שיננא חטוף ואכול חטוף ושתה חטוף חטוף חטוף חטוף 

נן מיניה כהילולא דמי חטוף ואכול חטוף ושתה דעלמא דעלמא דעלמא דאזלי
חטוף חטוף חטוף חטוף" ...לימוד מתוק זה וערבות נעימה זו, כבשו את ליבי 
,עומק משמעות דברי חז"ל, פילחו כחץ את ליבי, ולא נצרכתי ליותר מזה.  

. לחטוף עוד ועוד. עד  "קרינק"למחרת ארזתי את מטלטלי וחזרתי לישיבה ב
יעקב, ובפנותו אל השומעים, הוסיף "רבותי היודעים   אמר רבי ,כאן הסיפור

אתם מי היה אותו בחור אלמוני שלמד מוסר בהתעוררות עצומה? זה היה  
הוא אשר   [הסטייפלער]רבנו יעקב ישראל קנייבסקי זצ"ל בעל הקהילות יעקב'

חזר ואמר "חטוף חטוף חטוף חטוף" והוא אשר חטף וחטף כל ימיו עד שכאן 
  משה) .(אוהל"גדול הדור"זכה להיות 

ויקרא                
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״ל, רבה של שומקוט, למרות שהיה צדיק גדול וישב צרבי אהרן צבי קעלער ז
בד׳ אמות של הלכה, היו לו מספר מתנגדים בתוך קהלת ״בעיקר השמיץ אותו 

לא יודע לשאת דרשה משלו, כי   י הרבכ חייט אחד שאמר תמיד למתפללים, 
ה״,  כל דברי התורה שהרב אומר בבית הכנסת, הוא דולה מהספר ״צאנה וראנ

מה שאשתו של החייט, כמו כל הנשים הצנועות בישראל, קוראות בכל שבת 
אחרי צהרים.־הדברים הגיעו לאזניו של הרב, מה עשה הרב? לפני כל דרשה 
לקח את ה״צאנה וראנה״ מאשתו הרבנית ועיין בו, כדי לדעת מה לא להגיד.  

שמש פעם אחת בשבת בבוקר, כשהיה פתוח לפניו ה״צאנה וראנה״, נכנס ה 
די לקרוא לרב שיבוא כבר להתפלל, כי הצבור ממתין לו.  כ של בית הכנסת 

כשחזר השמש לבית הכנסת, פירסם בין המתפללים, כי אכן צודק החייט, מכיון 
  שהוא ראה בעיניו, כי הרב אמנם מתכונן לדרשה מ״צאנה וראנה׳׳. 

 (עולמו של אבא)
 

כתב  . "יוצר אורברכת "בדוש ד'...)(קדוש קדוש קהטעם שתיקנו לומר קדושה 
עזב ה׳ את הארץ  ,שאומרים ,מכחישים שזה להוציא מלבם של, "אבודרהם"

  . עושים כחפצם ככל אשר ירצו ונתן הממשלה לשמש ושאר המאורות, והם
שאינם זזים אלא במצות בוראם ית״ש,שהרי כל צבאי מעלה מקדישים   ,ואינו כן
 אותו שהוא בורא הכל ומושל בכל. ומיחדים

 

 
והיה  שה״ש ה, טז), התורה הקדושה היא בבחינת ״חכו ממתקים וכולו מחמדים״(

, ואפילו הנבער ביותר, ירדוף אחרי  צריך להיות שכל חילוני או להבדיל גוי
חיים של תורה ויהדות, שהרי אין בנמצא חיים נפלאים כחיי תורה.פעם  
בבחרותי נסעתי במונית מתל אביב. נשאר מקום אחד פנוי, הגיעו שני אנשים 
והחלו להתווכח מי הגיע ראשון ומי יסע במונית זו. ואז בפעם הראשונה שמעתי  

הבריות לבן תורה, כשאחד מהם אמר לשני: את היחס האמיתי שמייחסים 
והוא מכווין אלי, ״הוא דתי, הוא לא ישקר״. עניתי שלא  -״תשאל אותו״ 

  - ״לא״. -ראיתי ואיני יכול לפסוק.אח״כ שאלתי את אותו אחד: ״אתה דתי״?
״זה טוב לשקר״?־ ״לא״.־ ״אם כך למה אתה עצמך אינך בוחר להיות דתי״?...  

דוגמא נוספת: לפני שנים רבות התלמוד־תורה בעיירה  נה...  שאלה זו נשארה ללא מע
ירוחם לא היה בבנין נפרד, ולמדו בדירה בתוך בנין מגורים. תוך כדי להט הלימוד  
הילדים הרימו את קולם בצעקות והדבר הפריע לאחת השכנות, שפרצה לחיידר בקללות  

בך, את נוסעת בלילה  פניתי אליה בשאלה: ״תחשבי בל. וגידופים כנגד הדתיים והחרדים
בדרך החשוכה שבין דימונה לירוחם, ולפתע ארעה תקלה במכוניתך והיא נעצרת. השעות  
הן שעות הלילה המאוחרות ואת לבדך בצד הדרך. מה היית מעדיפה באותה השעה,  
שיעצרו לידך שני חבר׳ה עם עגילים באוזן, או שמא אחד כמוני?... וכי ממני היית  

א״כ מדוע כעת את חושבת שאנו כל כך גרועים״?...כל אדם אשר    פוחדת?!... ומהם?...
עיניו בראשו רואה את ההבדל בין ילד הלומד ב׳חיידר׳ לילד הלומד במוסדות החינוך  
האחרים. בין בחור ישיבה למי שאינו כזה. וכבר ראינו שגם הם מכירים בכך. מה, אם  

ד ולהסתייג ממי שכן הולך  כן, מונע מהם ללכת בדרך זו? ויותר, מה גורם להם לסלו 
 (רבי שמשון פינקוס זצ"ל) בדרך זו? 

 
"בורא פרי העץ  הדין הוא שמי שבירך על דבר שגדל באדמה,ברכת שאלה:

לא יצא ידי חובת הברכה ,איך יתכן דבר שברכתו בורא פרי האדמה , אף אם  
 ?]בדיעבד[ברכו עליו בורא פרי העץ יצאו 

אולם  ,ברכתם בורא פרי האדמה (פחות משעור של פול הלבן)ענבי בוסר  תשובה:
שהרי סוף   ,יצא ידי חובת הברכה " בורא פרי העץ"מי שבטעות בירך עליהם 

אם מברך "בורא פרי העץ"  ,משאין כן בדבר שגדל באדמה( סוף אכן אותם ענבים יצאו מן העץ
 )  שם מ"גובפר ר"ו(מגן אברהם אורח חיים סימן שפרי האדמה לעולם אינו יוצא מן העץ)  שאין אמת בברכתוכיון  ,לא יצא

יָך: י ְגַאְלּתִ ֶעיָך ְוֶכָעָנן ַחּטֹאוֶתיָך ׁשּוָבה ֵאַלי ּכִ ׁשָ רבי אברהם יצחק ָמִחיִתי ָכָעב ּפְ
וינקלשטיין זצ"ל נולד בשנת תרנ״ט, בעיר המחוז מריאמפול, בדרומה   יהלו

של ליטא. הוא גדל הרחק מחיי תורה, ואף נשא אישה נכרית, רח״ל, שילדה  
בודקה שבקובנה, ועבד שם כמנהל לו בן אחד. במשך הזמן עבר לסל

חשבונות. היות שמראה פניו לא הסגיר את יהדותו, המשיך לנחל את חייו  
ללא חשש גם לאחר הכיבוש הגרמני,יום אחד החל לחשוב על מצבם של 
אחיו היהודים, ובסקרו את המאורעות העוברים עליהם עלו בליבו מחשבות 

אביו,   צל מי נמצא האמת?על האמונה, האם עם ישראל הוא העם הנבחר? א
מזמן לא היה בחיים, נגלה אליו בחלום ופתר לו את החידה מכיוון  רשכב

שונה לחלוטין: "דע לך, בני, שהאמת עם בני ישראל, אבל אוי להם לבניו  
של מקום אשר חטאו והשחיתו, ואביהם שבשמים נפרע מהם". החלום 

ביו שבשמים. מכאן המדהים חרת בנפשו רושם בל ימחה, ועוררו לשוב אל א
ואילך חזר בתשובה שלמה עד שנהפך והיה לאיש אחר. ארבעים ושתיים  
תעניות התענה, והרבה תפילה לקב״ה שיקבלו בתשובה שלמה.כשנה ומחצה 

יצטרף לאחיו    יבעצם כוונת אביו הייתה, כ   יהתנהל כך לעצמו, עד שהחליט כ 
לגטו, ולצאת אל  וישתתף בגורלם. הווי אומר, לעזוב את מצבו הבטוח מחוץ

אחיו היהודים לראות ולהשתתף בסבלותם. אז גמר בליבו להיכנס לגטו קובנה 
 זצ"ל  יויהי מה.רבי מרדכי צוקרמן זצ״ל, ידידו ורעו של רבי מרדכי פוגרמנסק

בגיטו קובנה, ואשר פעל יחד עם ה״בעל תשובה" גדולות ונצורות בשנות 
"היה זה צעד לא פשוט ר.  המלחמה ולאחריה, הסביר לימים את משמעות הדב

כלל. הוא היה יכול להמשיך לשהות כל הזמן אצל אשתו הנכרית והיה שמור 
מהנאצים, כיוון שלא ידעו שהוא יהודי. אבל הוא נכנס לגטו, והיה זה בשנה 

שנה קשה מאוד. והוא נעשה בעל תשובה נפלא מאוד".על    -השלישית של הגטו  
למן קרמרמן: "בבלוק האבן שבו התגורר  מה שקרה עימו מכאן ואילך מספר הרב ז

ר׳ מרדכי, נערך מניין קבוע בלתי רשמי לכל המבקשים להתפלל, בניגוד להוראת  
מעבודתי הלכתי להתפלל   יהמפקדה הנאצית האוסרת כל תפילה. יום אחד, בשוב

ערבית, וראיתי במקום יהודי לא מוכר. דומני אז כבן חמישים. מאן דהו ביקש  
ם ביותר. יותו אדם סידור וחומש, דברים בסיסיים וראשונממני ללמוד עם א

הסכמתי. וכך, מדי יום ביומו, לעת תפילת הערב, הייתי פוגש בו ומלמדו את  
כמה פעמים את סיפורו. האיש  יהאל״ף־בי״ת ביהדות. בהזדמנויות אלו סיפר ל

לא הניח לדלג אף על יום אחד של   יהיה כה חזק ואיתן בדרכו החדשה, עד כ
לימוד.השאיפה להתקדם ולהשתלם בערה בעצמותיו, והוא ביקש להשלים וללמוד 

היום אני עייף מאוד וחלש, ולא נוכל  יעוד ועוד. ערב אחד באתי והודעתי לו כ
אחרי יום ארוך של עבודת פרך על ידי הגרמנים היה זה  יללמוד. בל נשכח כ

הארורים, ולא פעם בעבודות קשות במיוחד. ולא זו בלבד, אלא שמקום העבודה 
גם  היה הרחק מחוץ לגטו, מה שחייב ללכת שעה ארוכה ברגל, בגשם ובשלג, 

תשובה את הודעתי והתאכזב מרה. זה לא ייאמן, - הלוך ונם חזור. שמע הבעל
הזה פרץ בבכי אמיתי מכל הלב, ממש בדמעות שליש, ולא  אבל האיש המבוגר

כל ברירה. מובן שגם באותו ערב למדנו.עם הימים הפך לצדיק אמיתי,   יהותיר ביד
שפרס עליו את חסותו היה  יעובד ד׳ עם כל הלב ובכל הרצינות והמסירות. מ

ו של  , בכישוריו וסגולותיו הפלאיים בנה ועיצב את אישיותירבי מרדכי פוגרמנסק
ה״בעל תשובה" והעלהו לדרגות נישאות, עד שמכיריו ויודעיו העידו בו שראו 
עליו את חותמו של רבי מרדכי.תיאורים רבים נשמעו על דרגתו הגבוהה בעבודת 
ד׳. אך לדורות יסופר על פעולות הצלה עצומות שפעל בימים האיומים ההם. 

המלחמה קומם וייסד  בתוככי גיטו קובנה כלכל ופרנס את יושבי הנטו; לאחר
מחדש את מוסדות הדת והקהילה בקובנה; פדה מאות! ילדים ממנזרים ומבתי 
יתומים. בארץ ישראל ניהל מערכה נגד הממסד השלטוני שפעל להעברה על  
הדת של ילדי העולים, ויסד עבורם מקום לימוד יהודי אותנטי. בשרשרת ארוכה 

ם, מאז כניסתו מרצונו לגטו קובנה של מעשים גדולים וכבירים למען אחיו היהודי
ועד ימי חיפה של מדינת היהודים, הצליח לפעול גדולות ונצורות למען העם 
ותורתו, להציל לחיים מאות אנשים, ועוד אלפי ילדי ישראל לחנך לתורה, כאשר  

 ")י("רבי מרדכי פגרמנסקרבים מהם וצאצאיהם יושבים והוגים בתורה עד היום הזה. 
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מי לא היה רוצה לעצמו קריירה של בנקאי מצליח? הנה טיפים מקצועיים איך                    
נבחר להיות איש השנה בכלכלה האמריקאית "אדוני עיתונאי אחד נשלח לראיין בנקאי מצליח ש אפשר להגיע לזה...

 ?" שאל העיתונאי "שתי מילים" ענה הבנקאי לי יכול לספר לנו אולי 
 

"אתה יכול לגלות לנו מה הן אדוני?" שאל העיתונאי "החלטות נכונות" ענה הבנקאי "יפה מאד אדוני  אתה יכול 
"עם כל  ות נכונות?" "מילה אחת" אמר הבנקאי "ניסיון" ענה הבנקאיאולי לספר לקוראינו איך מגיעים להחלט

"שתי מילים" אמר  ..."א הכבוד אדוני" אמר העיתונאי "ידוע שניסיון חשוב אבל השאלה היא 
 הבנקאי "תגלה לנו מה הן?" ביקש העיתונאי "החלטות שגויות" ענה הבנקאי

 

בסיום  הוא הגיש מטעמים ושתייה לרוב ולא החסיר דבר בסעודתו, י עירו,מספרים על מלך אחד שערך משתה לבנ
בני עירו על  ת המלך היה סקרן לדעת  אותו לביתו, חהמשתה אף נתן לכל משתתף במתנה כבש כדי שייק

ונכנס לתוך  ומשום כך פשט את בגדי המלך ולבש בגדי אדם פשוט, המשתה והסעודה שערך ועל המתנה שחילק,
כל כך הרבה כסף  איזה מלך קמצן, ובעודו עובר בתוך ההמון שמע המלך את העם מתלוננים: הל המון העם,ק

 לתת לנו חבל אחד כדי שנקשור את הכבש..... לוכי לא יכו ,דונתן לכל אחד  השקיע במשתה ובסעודה,
 

ותו מה דעתך בעניין ?שים לב ושואלים א  ם אדם עובר ורואה בחייו כל מיני דברים 
 )העורך(שאתה מסתכל נכון , בוחר צד, אומר מה שניראה לך .תיזהר מהחלטות שגויות . 

עזרא  בילימים היה הגאון ר צעיר
זצ"ל כאשר נפטר עליו אביו. נותרו  עטיה

 הוא ואמו האלמנה שעבדה קשה לפרנסתה,
ה דלה ביותר. באין אך משכרתה היית

עזרא לצאת לעבודה  ביברירה החליט ר
יגוועו ברעב, באותו זמן פתח הגאון שלא 
זצ"ל את הישיבה  עזרא הררי ביר

ישיבת  –לחכמי ארם צובא  –הראשונה 
 עזרא ללמוד בה. בי"אוהל מועד" וקרא לר

 

 ,מששמע שהחל ללמוד נגרות אצל דודו
"האם יפסיד העולם את אחד : 

המאורות הגדולים שבו?" מיד ניגש לר' 
בישיבה ודאגת עזרא ואמר לו: "בא ללמוד 

 ביהחל ר". – –פרנסתך 
עזרא את לימודיו בישיבה ועד מהרה 

 נתגלתה גדלותו העצומה בתורה.

זצ"ל  לוימשה  הרבים שהעביר למד הרב מהשיעורים
רק דברים קשים ומסובכים, המובנים  את אומנות הפשטתם של

 . לתלמידי חכמים, למילים פשוטות וברורות
תלה את הניסוח העממי והמובן בספרי ההלכה , מאזוז רבו, הרב

הרבים שהעביר לקהל  שלו, בפרט אלו המאוחרים, בשיעורים
אך גם זהיר. ככזה, ק הרב לוי הצטיין כפוסק .מגוון

 היה חשוב לו להכיר היטב את המציאות בטרם יחווה עליה את
  דעתו ההלכתית.

שאפשר אולי לראות בהם את ,  
מיני  שירת הברבור של חייו, הוא מסביר את דרך הכנתם של

מאפה שונים, ביניהם בורקס, ג'חנון, בלינצ'ס, בקלאווה, ואפילו 
 החומרים שמהם הם עשויים.  במבה, ואת
 שתיכך את הדברים בספרו, ענה: "חש-כשנשאל מדוע פירט כל

שאולי יש מקומות שבהם מכינים את המאכל בדרך שונה, וכל 
  ."הדין פרט יכול לשנות את

האדם טהור ונקי, נטע נאמן, זרע  תולדות
משה אהרון קדושים, הרב הצדיק רבי 

זצוק"ל בן החסיד העניו זרע קדש  פינטו
זצוק"ל. רבי  חיים פינטוים רבי המלומד בנס

משה אהרון פינטו זצוק"ל נהג בחייו בעיר 
מוגאדור מרוקו לסגף עצמו בתעניות, ולהתבודד 

בהרים, תוך לימוד תורה,ומזמורי תהלים, כך 
 התייחד לו הצדיק עם קונו. 

 

כאשר עזב אביו הקדוש רבי חיים פינטו זצוק"ל 
ו את העיר מוגאדור לקזבלנקה, ציווה את בנ

ו שיתרחק מענייני העולם הזה, ושעליו 
. לבקשת אביו הקדוש 
התמיד בהתבודדות, תעניות, סיגופים, והיה 

לפרוש מחיי העולם הזה עד כדי סגר של 
 בהם לא יצא מביתו כלל. 

 זה כל 
 האדם,

לא לעצמו 
 ניברא , 

 
 רק 

  
 

בכל אשר ימצא 
 בכוחו לעשות .

היה הספד נרגש על פעם
 אריה לייב הגאון רבי

, ואחד מגאוני הדור זצ"ל
הספידו בקול בוכים 

 ,  ו בשואלו
ם לעשות חשבון אנו מבקשי

 איך נטלת לנו את רבי
לייב... למחרת נשא 

הגר"י  המשגיח
זצ"ל שיחה לוינשטיין 

קשה מאוד, בה התבטא, וכי
יש לנו חשבון עם הקב"ה?!

 ,  א הוא
 ומה לנו לעשות 

 חשבונו של מקום...

מיוחדת לעצמה הייתה דבקותו  פרשה
זצ"ל כאשר  אברהם בביוףבתורה, הרב 

החל משחר נעוריו להגות בתורה באהבה רבה, 
 גת, ואף לעת זקנותו המופל

 

שבע שעות מדי יום,  ה היה 
בעקשנות ובהתמדה, ולא היה מפסיק עד שהיה 
גומר את חוק לימודיו, וישנם יומנים גדושים 

 המעידים על כך.

תמצווה גדולה להיות 
, ולהתגבר להרחיק העצבות 

 והמרה השחורה בכל כוחו.

דוד המלך 
נרדף 

משאול 
צרת 

אבשלום 
לקחו את 

 אשתו, 
 

 
"ולא מעדו 

קרסולי" 
שלא 

סתבכה ה
 רגל ברגל. 

 
מצא 

 
 במצבו... 

 האפרוח זעיר, לועסת התרנגולת עבורו את המאכל כאשר
אותו  ו, בפיו, וכאשר הוא גודל והוא בא לאכול עם אימו,   

 .סתדר לבדיבמקורה ומגרשתו, ש
 באים הניסיונות.בתחילת דרכו יש עזרה משמיים אחר כך  

גם אפילו בצרה עצמה ה 
יתברך מרחיב לנו. ומגדיל 

 חסדו עימנו.

נרומם בתוכנו 
את המחשבה , 

על הגדלות 
הטמונה בנו 
  ובמעשינו ,

  
היא ראיון 
אישי אצל 

המלך, וכי מי 
רוצה  אינו

לשפר את 
קשריו 

האישיים עם 
 המלך ? 

 
 

 ״פתשה ניסן ׳גשבת 

הדלקת 
 נרות

את צ
השבת

 
 ר״ת

 20:17 19:32 18:40 ם-י

 20:14 19:30 18:38ת״א

 20:16 19:31 18:39חיפה

 20:16 19:31 18:39ב״ש

 
 

 

 

  הפטרה
 " עם זו"

ן לברכת והצלחת  ו הברכות והישועות                העל  כל 



 

וטובים הגיעו למעונו של הגאון רבי  רבים
זצ"ל ליטול ממנו עצה  יעקב קמנצקי

לפעמים היה רבי יעקב אך  ולבקש ברכה.
  מונע עצמו מלתת את עצתו,

הוא נימק זאת בכך שכאשר  אף אחר שנשאל.
 מרגיש שכוונת השואלים אותו 

היא לקבל "הסכמה" על מה שהם כבר 
 ... 

 

אז  ולא ששואלים אותו אם לעשות או לא,
פעם הגיעו אליו  הוא נמנע מלתת את עצתו.

ניהם אודות שני שותפים ורצו שיפשר בי
הם הופתעו  סכסוך על סכום של אלף דולר.

"אם אתם מגיעים  מאוד לשמוע אותו אומר:
 , אלי להתווכח על עניין כזה,

 שהגיע העת לפרק את השותפות!"

מסויימת  במחלקה
בביה"ח שוכבים באותו החדר 

 שלושה יהודים וערבי אחד.
כל יום, מוקדם בבוקר, היה 
מופיע חב"דניק בחדר ומניח 

  ן.לכולם תפילי
 

ככה כל יום, עד שמגיע יום 
 שבת, והחב"דניק לא בא!

 9:00מחכים מחכים שעה, 
בבוקר והוא  11:00 10:00
אל הערבי שלבסוף  …לא בא

 את חבריו לחדר :  
"מה זה, היום לא בודקים לנו 

"? 

]. היה גדול בתורה, לימים ניהל 1652זצ"ל נולד בויניציאה בשנת תי"ב [ יוסף אבוהב רבי
היו רבי דוד ורבי יעקב שעשו יחדיו צדקה וחסד והטביעו חותם על יהודי  את ישיבת אביו. אחיו

 וינציאה הוא חיבר ספר "חידושי סופרים" 'על דרך הרב פנים חדשות מכל שו"ת 
 שאחר זמן הרב פנים חדשות ועד זמנו'.

 

הדפיס רק חלק חושן משפט, וצרפו בסוף ספרו "חיים שאל" חלק ב' ליוורנו תקנ"ה.  החיד"א 
כותב עליו שהיה 'מועטר  גירונדי ר בשלימותו נמצא בכתב יד בגנזי הקהילה באנקונה.הספ

 בענוה ויראת חטא'. בשנת תצ"ה כבר היה ראש ישיבה הכללית וסומך אחר כך נפטר.

ליקווד נקלעה  ישיבת
למצב כלכלי קשה, וסכנת 
סגירה ריחפה עליה. כינס 

יוסף שלמה  ביהגאון ר
, הרב מפונוביז' כהנמן

זצ"ל, את תורמי ישיבת 
תם פונוביז', והלהיב או

להיחלץ לעזרת הישיבה 
 ולהצילה ממצוקתה, 

 

בלא חשש שמא יהיה הדבר 
. ל על 

ואכן, הצליח הרב, ותורמים 
אלה באו לעזרת ישיבת 

ליקווד והצילו אותה 
 מהתמוטטות.

הטלפון הביתי תפח  חשבון
לממדים מבהילים וראש 

המשפחה כינס את כולם לישיבת 
"אני משתמש אך ורק  חירום.

בטלפון של המשרד", הוא אמר, 
"לפיכך לא אני אחראי להוצאה 

הפזרנית הזאת מאחר ואינני 
"אני  מטלפן כלל מהבית."

ממעטת לדבר מן הטלפון 
 הביתי", 

זה שבעבודה אמרה האם, "
"טלפון  משמש אותי מצויין."

קווי זה לא בשבילי", העיר הבן, 
"אני מדבר רק בטלפון הסלולרי 

"אם  שקיבלתי ממקום עבודתי."
 כך מה הבעיה?", 

 

הגיבה העוזרת, "כל אחד 
ש משתמש

"… 

הנשמה ,הספינה –" במשל ; יונה תהסבירו את 
הצרות העוברות על  –העולם , הסערה –הגוף , הים  –

 האדם , במקום לשוב בתשובה האדם נירדם .
 

לנווווו

בחתן מודאג שבא  מעשה
 זצ"ל, שך לפני מרן הרב

 שרוצה הוא לעזוב את השידוך.
לשאול מה  החל מרן לשוחח עמו,

ומתשובותיו עמד  פגם מצא בה,
 "" ר לו:אמ על טיבו.

את השידוך! זה הזיווג שנקבע 
לך מן השמים!" אורו פני 

 והלך.  הבחור,
שעמד שם  מקורבו של מרן,

"הרי ראש  תמה: בשעת מעשה,
הישיבה מדבר תמיד נגד אלו 

  עהמתיימרים לידע 
  …"! 

אבל  "אכן כן, וענה: חייך מרן,
הלא תבין.בחור זה לא רצה 

  לעזוב את השידוך.
הוא רצה רק שאגיד לו שלא 

 אמרתי"...  אז הנה, יעזוב.

הבלים אמר קוהלת,  הבל" 
הבל הבלים הכל הבל" שבעה 

הבלים שאמר קהלת, כנגד שבעה 
 ין בין -עולמות שאדם רואה
ריסה והכל דומה למלך. נתון בע

 מחבקים ומנשקים אותו. בן
ומה לחזיר, ד 

 שפושט ידיים בביבים. 
 בן קופץ כגדי. בן בן בן 

מתגאה כסוס. נשאה אישה, הרי 
הוא כחמור למשא. הוליד בנים 

מעז פניו ככלב להביא להם 
 מזונות. הזקין, הרי הוא כקוף. 

 
כל זה בעמי הארץ. אבל בבני 

מלך דוד זקן" תורה כתיב:" וה
 מלך! -אע"פ שהוא זקן

התארס וקיבל  החפץ חיים מתלמידי אחד
 הוא בא קודם נישואיו להפרד מרבו, נדוניה גדולה.

יש  "דע לך, אמר לו הח"ח את הדברים הבאים:
יש  שני סוגי בחורים שמקבילים נדוניה גדולה.

בחור שהוא "ביש מזל" ויש בחור שהוא "בר 
 ה"ביש מזל" משקיע את כספו אחר נישואיו מזל".

מזדמן לו והעסק נושא  
ואחרי  חים, ההצלחת מאירה לו פנים ומתעשר,רוו

כמה שנים שעסק ראשו ורובו במסחר וכבר יצא 
מאבד לפצע את כספו ולא נשאר  לגמרי מהלימוד,

  לו מאומה.
 

ועכשיו לקבל משרה תורנית הוא גם לו יכול 
"לעומת יש חתן "בר מזל"  שכבר שכח את לימודו.

  שמיד בעסקה הראשונה הוא מאבד אז הכסף...
א ואז לכל הפחות הוא

ועדיין לא שכח תלמודו ויכול לקבל  
ולזכות להרבות תורה בעולם  משרה תורנית.

 ולהשתלם בתכלית האמיתית".

 , מחנה עבודה, הונגריה,   ששה שבועות בצינוק
א אכלו ממה שבישלו שם. לא הורשנו היינו עשרה איש ששמרו על הכשרות במחנה, של

להכניס דבר למחנה.  בעיירה שליד המחנה נודע בערב יום כיפור שיש בינינו כמה דתיים 
". ל"שאוכלים כשר, והצליחו להגניב לנו ארוחה חמה לצהריים ול"

 מובן שגם בערב יום כיפור עבדנו עד מאוחר. בקושי הצלחנו לארגן "מניין" ל"כל נדרי".
במשך כל יום כיפור לא קיבלנו הפסקה, אבל אחרי הצהרים הצלחנו להתפלל מוסף, מנחה 
נעילה ומעריב ביחד. בערב סוכות שוב שלחו מהכפר אוכל כשר אבל השליח נתפס! ידענו 

 . נו, ודאי, כזה חטא!!! השלזה 
 

 ה ב"עוון" זה הובלנו למשפט. האשימו אותנו בפגיעה ברכוש ממשלת הונגרי
על ידי זה שלא אכלנו מהאוכל שסיפקו לנו... השופטים שיחררונו. בעיניהם היה זה מגוחך, 

 המחנה לא היה מוכן להבליג. נגזרו עלינו ששה שבועות בצינוק!... 

היצר הרע 
מניח אומות 

העולם 
ומתגרה 

בישראל , 

יותר  
 מכולם 

 
כי גדולה 

שנאת הרע 
לטוב , וככל 

שהטוב גדול 
כך גדולה 

שינאת הרע 
 אליו .

"מלותיו של אדם שיכור הן 
 מחשבותיו של אדם מפוכח."

כל מה שהנותן 
  -משקיע במקבל

 

רושם  
 במקבל.

י ƒם ּכ„ָ‡ָ ֽ‰ָ ı ‰ ע≈ ∆„ ָ ּׂ̆  )יט, כ דברים( ַ‰
 ישנם, הסבלנות מידת את מהאילנות ללמוד ועלינו, האילנות ברכת לברך אנו זוכים

 אין אך, ע"והשו אשוניםהר ס"הש כל את ולדעת בהיר ביום לקום שחולמים אנשים
ה ָיד ַעל קֵֹבץ, בסבלנות להיות צריך, כזאת מציאות  יום בכל ילמד), יא, יג משלי( ַיְרּבֶ

 דשמיא וסייעתא ברכה יראה תקופה ולאחר, למחרת ביום וכן, מגעת שידו היכן עד
 צומח גדול עץ יראה ולמחרת היום האדם שיזרע מציאות אין שבאילן וכשם. בעמלו

 והוציא העץ שגדל לאחר וגם, שנים מספר ולוקח שנמשך תהליך זהו אלא, פירות עם
 '.וכו ערלה שנות שלוש להמתין צריך פירות

 כדי בעבר, במהירות נעשים הדברים שכל הורגלנו מתקדמת שהטכנולוגיה בדורנו
 והיום, ימים מספר במשך חמור על לרכוב צריך היה אביב לתל מירושלים להגיע

 .משעה פחות תוך זאת לעשות אפשר
 או המכתב שישלח עד, רב זמן להמתין צריך היה חבר עם קשר ליצור כדי בעבר וכן

 באמצעות בעולם מקום בכל חבירו עם לדבר יכול קט ברגע וכיום, שיפגשו עד
, פרה לקנות צריך היה בשר תבשיל להכין כדי בעבר, האכילה לעניין וכן, הפלאפון
 ולהכשיר למלוח, לנתחים הבשר את לחלק, ההפר את לשחוט, השוחט את להזמין

 יכולים ומיד כדת ומליחה שחיטה לאחר הבשר את קונים וכיום, לבשלו אז ורק אותו
 .במהירות נעשים הדברים שכל הורגלנו ולכן, לבשלו

 בגדילתו רבה סבלנות וצריך במהירות גודל ואינו שהוא כמות נשאר אחד דבר אך
ָאָדם יכִּ , לעץ נמשל והאדם, העץ והוא ֶדה ֵעץ ָהֽ ָ  שצריך ללמדו), יט, כ דברים( ַהׂשּ

 צעד אחר וצעד שלב אחר שלב בעליית, והגשמית הרוחנית בבנייתו רבה סבלנות
 מצליח סבלנות לו שיש אדם, בית שלום בענין וכן. והיראה הקדושה, התורה במעלות

אלא, גדול עשר קול מקים אינו, מוכן לא שהאוכל ורואה לבית כשנכנס, הזוגיות בחיי
 חינוך לענין הוא וכן, ובחיבה ברכות ושואלה האשה לב על ומדבר בסבלנות מתיישב
 שכל, טובות מידות בו לנטוע כדי, הילד והדרכת בחינוך רבה סבלנות דרוש, הילדים

 .תורה ואהבת תבונה
 .אמן, השלימה ישראל בגאולת בקרוב ונראה, ומעשינו דרכינו את לתקן שנזכה רצון יהי

 

 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך

חיא בן ין שמחה,  ליאור בן אילנה, ששון בן טיפחה, שמחה בת לולו, ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן ב נשמת:לעילוי 
סעידה מזל בת יעקב, מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס, יגאל בן מלכה, דוד  לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, שולמית חיה בת אסתר, 

, יעקב יוסף בן מרגליתהרב חה, דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה, יחזקאל בן שמ  אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב ומרים אלבז, 
שמעון בן רינה, ישראל בן שמחה סבג,  אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אורה מורי  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,

 ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב כאי רחל רשל בת קלרה, חכם יהודה בן חנה פתייא     אואסינה בת גור'ה חלפון, שמואל בן רבקה ז



 !הקדוש ברוך הוא מסתובב בעולם, נא לכבד את המעמד!!הקורונה מתפשטת לכל מקום, אין לאן לברוח, 
 

 
 

 ‰מˆב מפחי„! מפחי„ מ‡ו„!! ‡ין ז‰ נכון לזלזל בפח„ ‰ז‰!!

ר' ‡˘ר פ‚˘ פעם ‡„ם מסויים ˘‰˙בו„„ ב'פעל„' ב˘ע˙ ליל‰ מ‡וחר˙, ו˘‡ל ‡ו˙ו: ‡יך ‡˙‰ מס˙ובב כך ב˘ע‰ כזו? מ‰, ‡ינך 
 פוח„??

 ל‰.ל‡, ‡ינני מפח„! ‰˘יב ‰ -

 ˘י˘ לך!!! ל‰כיר ‡˙ ‰' מ˙וך ‰פח„זו ל‡ חכמ‰ ל‡ לפח„! ‰חכמ‰ ‰י‡ ‡מר לו ר' ‡˘ר: 

 ‰י„יע‰ ‰זו.-ולכן, ‚ם ‡נחנו, במˆב ‰בל˙י יי‡מן ˘ב‡ עלינו, עלינו לנˆל ‡˙ ‰מˆב ‰ז‰ ב˘ביל ל‰כיר ‡˙ ‰' מ˙וך ‰ב‰ל‰ ו‡י ☜

ֈ‰ולˆ‡˙ ‡מי˙יים יו˙ר מ‰מ˘בר ‰ז 

* 
פ˙‡ום -מ˘ך ˘נים מפני‰ם ב כל ‰„ברים ˘‰מ˘‚יחים ‰ז‰ירו ‡ו˙נו˜˘יםֈ  ל‰יו˙ בבי„ו„, ז‰ ‡ומר מˆ„ ‡ח„ ל‰יכנס לנסיונו˙

‰יˆר ‰רע מנˆל „וו˜‡ ‡˙ ‰זמנים ‰‡לו, ‡נו עלולים ליפול חליל‰ כ˘‡נחנו ס‚ורים  ˆפיםֈ ‰מˆב עלול ל‰יו˙ מסוכן מ‡ו„,
ֈלב„נו בח„ר 

 ‡י˙נו!‡נחנו יכולים ל‰˙בונן מעט ב˙‰ליך ˘‰' ע˘‰  –‡בל, י˘נ‰ ‡פ˘רו˙ נוספ˙ 

י„ענו ל‡ן ‡נחנו ‰ולכים ומ˙י לימו„ים! ‰יו עבו„‰! ‰י˙‰ ס„ר יום! ‰י‰ לנו זמנים! ‰יו לנו  בעולם מ˙ו˜ן,‰יינו ע„ ממ˘ לפני ר‚ע 
עלינו לˆ‡˙ מ‰בי˙, י„ענו ‰יכן וכיˆ„ מ˘י‚ים ‡˙ מ‰ ˘‡נחנו רוˆיםֈ ‰יינו מ˜ובעים בריבוע ‡ח„ ˜טן. ‡וי לו למי ˘יזיז ‡ו˙נו 

ֈ˙ˆמ‰מ˘ב 

‡ין ‡פילו  (אנשים נהיו לפתע 'ערליכע יידן'...)‡ין מניינים ל˙פיל‰  ‡ין ח˙ונו˙, ופ˙‡ום, ‰כל ‰˙‰פך, ‡ין יום, ‡ין ליל‰, ‡ין למ‰ לחכו˙,
 ‰כול מעורבב, ˙ו‰ו ובו‰ו מוחלט!!ˆפי לסיום ‰מ‚פ‰, 

 עˆמנו בלי ˘ום ‡חיז‰, ב˘ום „בר!! ‰' ˜רע ‡˙ ‰‚בולו˙ ˘ל ‰מ˘בˆ˙, פיזר ‡˙ ‰˜יבעון ˘לנו, ו‡נחנו מוˆ‡ים ‡˙

 ו‰כי מפחי„, ‡נחנו מוˆ‡ים ‡˙ עˆמנו לב„ֈ ‡סור ל‰˙˜רב ל‡ף ‡ח„, ‡סור ל‡ף ‡ח„ ל‰˙˜רב, ב„י„ו˙!!

 מ‰ ‰˜„ו˘ ברוך ‰ו‡ רוˆ‰??

‰וּ ' (ב יז)י˘עי‰  על „ברי ‰נבי‡‰רב‰ ר מ„ב„יבר˙י ‰יום עם ר' ‡בר‰ם מ˘‰, ו‰ו‡ ‡מר לי, ˘ר' ‡˘ר ‰י‰  ב¿ ח ּ‚ַ ַׁ̆ ל ו¿ פ≈ ָ ׁ̆ ˙ ָ‰ָ‡ָ„ם ו¿
ב  ַ‚ּ ¿ׂ̆ ƒנ ים ו¿ ƒ ׁ̆ ם ַ‰  ‰'רּום ֲ‡ָנ ּיו… ַבּ„ו… ּבַ  ‡'.‰וּ ל¿

 ‡ו על ‚„לו˙ ‰בור‡?ו˘‡ל: על מ‰ מ˙נב‡ כ‡ן ‰נבי‡? ‰‡ם על ‰˘פלו˙ ˘ל ‰‡„ם 

 !!!˘לו ‰‚‡וומ‰˜ˆ˙ לו מ˜ום, מסל˜ במ˜ום ˘בו ‰‡„ם מפנ‰  –‰˜„ו˘ ברוך ‰ו‡ נכנס ו‡מר: 

‡נחנו נו˙נים לריבונו ˘ל עולם מ˜ום  –ככל ˘‡נחנו יו˙ר ח„לי ‡י˘ים, יו˙ר חסרי ‡ונים, יו˙ר מבינים כמ‰ ‡נחנו ל‡ מבינים 
 ‡ˆלנו!!

ולכן, „וו˜‡ עכ˘יו, כ˘‰מˆב נמˆ‡ בחוסר ˘ליט‰, כ˘‡נחנו ל‡ יו„עים מ‰ י˜ר‰ מחר, „וו˜‡ ‡ז ‰פוטנˆי‡ל ל‚לו˙ ‡˙ ‰בור‡ 
 ר!!-י-„-‰ו‡ ‡

בס"ד



* 
 ‰עוב„‰ ˘‡ין לנו ל‡ן לברוח!במיוח„ ב˙˜ופ‰ ‰זו, ‰י‡ ומ‰ ˘בולט 

לו˜חים מטוס  –˘כפ"ˆים, ומ˜סימום  ול‰ינˆל, י˘ מ˜לטים, י˘ , ל‰˙‚ונן‡ם במ˙˜פ˙ טילים ‡נחנו עו„ חו˘בים ˘בי„ינו לברוח
ֈ˙ובורחים למ„ינ‰ ‡חר 

 !˙ ‰ווירוס‡נחנו ‡פילו ל‡ יכולים לר‡ו˙ ‡ ‡ין לנו „רך ל‰˙‚ונן,פ˙‡ום, 

 ‰נ‚יף נמˆ‡ בכל פינ‰ בעולם! עו„ ל‡ ‰י‰ „בר כז‰ מעולם!! ‡ין לנו ל‡ן לברוח,ם, פ˙‡ו

 יי˙כן ו‰ם מסוכנים ב˘בילנו, חליל‰ֈ ‡פילו ‰‡נ˘ים ‰כי ˜רובים,פ˙‡ום, 

 ח'???ָר ב¿ ‡∆  יךָ נ∆ ּפָ ‰ מƒ נָ : ‡ב‡ י˜ר, 'ָ‡ מ˜ירו˙ ‰לב ו‰˘‡ל‰ זוע˜˙

 !זור חסין!!מ‚יע לכל מ˜ום, ‡ין ‡‰ו‡ ‰ריבונו ˘ל עולם מס˙ובב בכל ‰עולם!! 

 מ‰ נ˘‡ר לנו? ר˜ ל‰˙חבר לכוחו ‰עˆום ו‰בל˙י נ˙פס ˘ל ‰בור‡ֈ בל˙י ‡פ˘ריֈ –לברוח ‡ז, כ‡מור, 

* 
 „בר ‡ח„ ‡סור לנו לע˘ו˙.

 ללחı!! ,ל‰יכנס לחר„‰

 ıטבעי לחלוטין!!זו ממ˘ ל‡ ס‚ול‰, ז‰ו ˙‰ליך ומבי‡ על עˆמו ‡˙ ‰חולי!!  –‡„ם ‰נכנס ללח 

‡„ם י˘נם כמ‰ ‡זורים ר‚י˘ים יו˙ר, ‡זורים ‰ז˜ו˜ים ליו˙ר כוחו˙ ב˘ביל ל˙פ˜„ כר‡וי, ו‰לב ˘ל ‰‡„ם כי ‰רי, ב‚ופו ˘ל כל 
 מזרים יו˙ר „ם ל‡זורים ר‚י˘ים ‡לו.

ֈ˙˜וורי„ים ˘לו נע˘ים ˆרים יו˙ר, ו‰„ם ל‡ מסו‚ל לזרום בכמו˙ מספ‰ ,ıבל, כ˘‡„ם נ˙ון ˙ח˙ לח‡ 

 ֈו‡ מזיע, ‰ו‡ מ‚מ‚ם, ‰ר‡˘ ˘לו כו‡ב פ˙‡ום, ‰˘רירים מר‡ים כו‡˙ ‰˙וˆ‡‰ ‰מבי˘‰ ‡נו רו‡ים בעינינו‰ ıם לחו„‡˘
ֈ˙ב˘ביל לחוו˙ ‡ו˙ו  עייפו ıכל ז‰ ב‚לל ˘‰ו‡ ‰סכים ל‰יכנע ללחˆים ול‰˘˙כנע ˘‰מˆב ‰עולמי ‡כן „ור˘ כמויו˙ ˘ל לח

ֈ‰בˆור‰ ‰נכונ 

* 
 ולמ‰ ‡נחנו נלחˆים? מ‰, ‡נחנו ל‡ מבינים ˘‰לחı ר˜ מזי˜ לנו??

 ‡ל‡ ‡ם כן ‰ו‡ מסו‚ל לעמו„ בו!! – כ‡ב‰' ל‡ נו˙ן ל‡„ם ר ‡ומר: ר' ‡˘

 ‡כן ‡ין ל‡„ם כוחו˙ נפ˘!! -ולז‰ ‰בעי‰ מ˙חיל‰, ˘‰‡„ם מוסיף לעˆמו חר„‰, מכניס ‡˙ עˆמו ל„‡‚‰ מיו˙ר˙, 

ר ‰מ˙ים מו„יעים לנו על ˙˜נ‰ ח„˘‰ במטר‰ למנוע ‡˙ ‰˙פ˘טו˙ ‰מ‚פ‰, ‡ו לחילופין, ˘ומעים על מספ –‰טבע ˘לנו ‰ו‡ 
עסו˜ים  –ו‡נחנו, במ˜ום ל‰˙עס˜ עם ‰מ˘מעויו˙ ‰‡מי˙יו˙, במ˜ום לנˆל ‡˙ ‰‰ז„מנו˙ ‰זו ל‰˙חבר לבור‡ ˘עול‰ ב‡יטלי‰, 

 מ˘ננים לעˆמנו בחר„‰ ˘ל‡ י‰י‰ לחם, ˘י‰י‰ מחסור בחלבֈ כל ‰ע˙ ב˘‡ל‰ 'מ‰ י‰י‰ ‰ל‡‰???' מכניסים ‡˙ ‰ר‡˘ ל„‡‚ו˙,

סמן ˜ווים מנ˜ו„‰ ‡ח˙ ˘על ‰„ף לנ˜ו„‰ ‰ב‡‰? כ‡לו ‡נחנו, ‰' נו˙ן לנו נ˜ו„ו˙ ˜ˆרו˙ ל –מכירים ‡˙ מ˘ח˜ ‰יל„ים ‰ע˙י˜ 
˘ל כ‡ב, ‰כ‡ב ל‡ נמ˘ך ל‰רב‰ זמן! ‡בל ‡נחנו מחברים ˜ווים ˘חורים מנ˜ו„‰ ‡ח˙ ל˘ניי‰, ובסופו ˘ל יום ‰˜ווים מ˙חברים 

ֈנור‡ על ‰מˆב ıויוˆרים ˆיור מפחי„ ומלחי 

 עם ‰„‡‚ו˙ ו‰פח„ים ‰ו‡ בעˆם מפסי„ ˘ני „ברים ‚„ולים: עסו˜כ˘‡„ם ‰רוזינער ‡ומר: 

 ול‰כיר ˘ר˜ ‰' יכול ל˙˙ לו ‡˙ ‰כוח ל‰˙מו„„ֈ ‰ו‡ מפסי„ ‡˙ ‰‰ז„מנו˙ ˘‰י˙‰ לו, ל‰˙חבר לבור‡ו –‰‡ח„ 

 ‰מעברים ˘עוברים עליו פ˘וט מˆי˜ים לו ו‡ינם מרפיםֈ ‰ו‡ מיוסר מ‰כ‡בים! –ובעי˜ר 

עלינו לזכור ז‡˙, ול˘נן ˘וב ו˘וב, בפרט בע˙ ‰זו, ˘‰' נו˙ן לנו כ‡ב ר˜ ‡ם ‰ו‡ מˆרף ‡י˙ו חביל‰ ˘ל כוחו˙ נפ˘ ל‰˙מו„„ו˙ 
 ˙˜ינ‰!!!

 ˘וב,    ו˘וב,    ו˘ובֈ.   ‰' נו˙ן לנו כ‡ב ר˜ ‡ם ‰ו‡ מˆרף ‡י˙ו חביל‰ ˘ל כוחו˙ נפ˘ ל‰˙מו„„ו˙ ˙˜ינ‰!!!



* 
‡פ˘רי יכול‰ לבו‡ ‰ב˘ור‰ ˘עלינו ל‰יפר„ מ‰נוחו˙ ‰˙מי„י˙, ול‰יכנס  ל˙וך ח„ר ˜טנטן,  כ‡מור, ‰מˆב ‡ינו פ˘וט, בכל ר‚ע

ֈ˙ל‰י˘‡ר ˘ם לב„, בלי חברים, בלי ˘יחו˙ על „‡, בלי ‰רב‰ ‡פ˘רויו 

 ˆ‡ מ„יר˙ ˜בע ו˘ב ב„יר˙ ער‡יֈ‰„בר ‰ז‰ מזכיר לנו ‡˙ ‰ˆיווי: 

‰בי˙ ‰˜בוע, מ‰מ˜ום ‰טבעי ˘לנו ממ˘ך כל ‰˘נ‰, ונכנסים ל˙וך ב˜˙‰ כמו במˆוו˙ סוכ‰, ב‰ ‡נו נפר„ים מ‰נוחיו˙ ˘ל 
ֈרעוע‰, ח˘וכ‰, ‚‚‰ „ולף 

למ‰ „וו˜‡ במˆוו˙ סוכ‰ י˘נ‰ ‰לכ‰ ˘'‰מˆטער פטור מן ‰סוכ‰'? במ‰ ˘ונ‰ ‰י‡ ממˆוו˙ ‡חרו˙ ˘ב˙ור‰??? ‰˜וˆ˜ער ˘ו‡ל: 
 למ‰ ל‡ ˘מענו ˘‰מˆטער פטור מ˙˜יע˙ ˘ופר למ˘ל??

‡ומרים לו ל‡„ם, ˙עזוב ‡˙ ˜ור˙ ‰‚‚ ‰יˆיב‰ ˘לך, ˙עזוב ‰עניין ˘ל ‰סוכ‰, מ‰ ‰רעיון ˘עומ„ מ‡חוריו?  ‡ומר ‰˜וˆ˜ער, מ‰
, ולך ‡ל ‡רı ל‡ זרוע‰, ‡ל „יר˙ ער‡י מט‰ לנפולֈ וכל כך למ‰, ב˘ביל ל‰ר‡ו˙ לך ע„ ‡˙ ‰˜יבעון ˘בו ‡˙‰ נמˆ‡ כל ‰˘נ‰

‰סוכ‰ ‰י‡ ‰ז„מנו˙ עבורך לנˆל ‡˙ ‰זמן ‰ז‰  ˆיב‰ ˘‰ו‡ נו˙ן לך!כמ‰ ‡˙‰ ˙לוי ב‡מ˙ בבור‡, וע„ כמ‰ ‡˙‰ ז˜ו˜ ל˜ר˜ע ‰י
ֈ˙ל‰˙בוננו˙ ול‰˙חברו 

‰ ו‡ל ָ̇ י¿ ּבַ ס ַ‰ נ≈ ּכַ ‡בל ‡ם ‡˙‰ מס˙ובב עˆבני, ‡ם ‡˙‰ מˆטער, ‡ם ‡˙‰ ל‡ ˜ולט ‡˙ ‰‰ז„מנו˙, ‡ז ב˘ביל מ‰ ל‰טריח ‡ו˙ך?? 
ֈפטור, ‰כול בס„ר ‰˙‡ ֈס˙ובב כ‡ן בעˆבים˙ 

 ‰‰ב„ל בין ‰‚ויים לבין עם י˘ר‡ל! כ‡ן ב„יו˜ טמון

ֈ‰כ˙וב ˘בע˙י„ יי˙ן ‰' ל‚ויים ‡˙ ‰‡פ˘רו˙ ל˜יים ‡˙ מˆוו˙ סוכ‰, וכ˘‰ו‡ יוˆי‡ חמ‰ מנר˙י˜‰ ‰ם יבעטו ב‰ ויברחו ממנ 

‰יי˙כן, ל˘ב˙ לב„ בבי˙ בלי  ‰‚ויים ‡ינם מסו‚לים ל˘ב˙ לב„!! ‰ם יוˆ‡ים מ„ע˙ם!! סף ‰לחı ˘ל‰ם עומ„ בסימן ‰˙פוˆˆו˙!!
 ?!םסכנ˙ מ‚פ‰ מרחפ˙ מעל ר‡˘ום מטר‰, ˘ו

התוצאות יהיו  –אמרו בבדיחות, שאם יסגרו כמה עשרות גויים בבניין אחד למשך שבועיים  ,חובת ההסגר בה שעדיין לא חלה ,באחת המדינות
 הרבה יותר חמורות מאשר הידבקות בקורונה...

̇ ל‰˙חבר לבור‡  בועטים ב˜ירו˙, ‰‚ויים 'מבעטים ויוˆ‡ים'! ‡ין ל‰ם מטר‰, ‰ם עˆבניים, ̆ כ‡ן ‰ז„מנו ‰ם ל‡ מסו‚לים ל‰בין ˘י
 !!(כפי שיבואר בהמשך)ולעˆמנו 

 ‡בל י‰ו„י? לי‰ו„י י˘ ‡˙ ‰כוח ל‰בין, ‡˙ ‰‡פ˘רו˙ ל‰˙חבר ו‡˙ ‰יכול˙ לחפ˘ ‡˙ ˜רב˙ו ˘ל ‰בור‡!!!!

˙‰ ‰' ‰ו‡ ˘מוליך ‡ו˙י ו˘ומר עלי כרוע‰ ˘ל‡ ˙חסר לי ‰י„יע‰ ‰˙מי„י˙ ˘‡ –‰' רועי ל‡ ‡חסר!! עלינו ר˜ ל‰˙פלל ל‰': 
 נ‡מן!!!

* 
̇ כלולו˙ייך, ל∆  ¿ ˜ו… ָמ ר, ּב¿ בָּ „¿ מƒ י בַּ ר≈ ֲח ַ‡  ך¿ ּ̇≈ כ¿ כ‰ ‡מר ‰', זכר˙י לך חס„ נעורייך, ‡‰ב ׁ̆ ∆ ˜ו… ָמ ‰, ּב¿ ָמ ָמ ם  ׁ̆ ˙, ‡בל ב˘ונ‰ ‚∆ ‚∆ ̇ חו… נוּ ּכ≈ ס¿ מƒ ַ‰  ו… בּ ם 

 ‡זכרך לעולמיםֈמ‡חרים, ל˜ח˙ ‡˙ ז‰ למ˜ום חיובי! ועל ז‡˙ 

* 
 

‡ין לנו זמן ל‰יכנס ‡ים במ˜ום ˘ל לחז˜ ‡˙ עˆמנו, לחז˜ ‡˙ ‰סביב‰ ו‰מ˘פח‰ ˘לנו! ‡סור לנו ל˘כוח, בימים ‰‡לו ‡נחנו נמˆ
 למסכנו˙!

 כל ‰‰ז„מנויו˙ י‚יעו לפ˙חנו. –‡ם נ‰י‰ במיטבנו וכבר ‰ב‰יר לנו ר' ‡˘ר: 
 יˆטרכו ל‰כניס ב˜בו˜ים ˘ל בו˘ם ל‡ף לפני ˘מ˙˜רבים ‡ליךֈכולם ר˜ יחפ˘ו לברוח ממך!!  –‡בל ‡ם ניכנס למסכנו˙ 

 
 

‰ימים ‰‡לו, ב‰ם ‡נחנו נמˆ‡ים בבי˙, ‰ם ימים ˘עלינו לנˆל ‡ו˙ם כר‡וי, לערוך ˙וכניו˙ ליל„ים, ז‰ו זמן ל‰˙חבר למ˘פח‰, 
 זמן ל‰˙חבר לעˆמנו!!! –ובעי˜ר זמן ל‰˙חבר ליל„ים, 

* 
 ל‰˙חבר לעˆמנו!!‡מרנו, ‰זמן ˘בו נמˆ‡ים בבי„ו„ ‰ו‡ ‰ז„מנו˙ 

 לעˆמנו?מ‰ ז‰ ‡ומר ל‰˙חבר 

 ‰כוב˘ ‡˙ יˆרו!' –'‡יז‰ו ‚יבור ‡ו:  ‰˘מח בחל˜ו!' –'‡יז‰ו ע˘יר כולנו מכירים ‡˙ ‰‡מר‰ 



‡פילו ‡ם ‡˘מח בחל˜י, ‡פילו ‡ם ‡כבו˘ ‡˙ ייˆרי, ‰רי ‡ינני ב‡מ˙ ע˘יר ‡ו ‚יבור! כי ‰רי י˘נם ‰רב‰  ו‰˘‡ל‰ זוע˜˙, ‰יי˙כן?
 ‰עולים עלי ב‚בור˙ם ובעו˘רם!!!?

כל זמן ˘‡˙‰ ‚יבור ר˜ כלפי ‰˘ני, ‡˙‰ ל‡ ב‡מ˙ ‚יבור! כל זמן ˘‰ע˘ירו˙ ˘לך נמ„„˙ מול עו˘רו ˘ל ‰‰ו‡,  :מפלח˙ו‰˙˘וב‰ 
 ‰ע˘ירו˙ ˘לך ‡ינ‰ ע˘ירו˙ ‡מי˙י˙!!

 כי עו˘ר ‡מי˙י פירו˘ו ל‰יו˙ ע˘יר ב˙וך עˆמי! ל‰יו˙ מ‡ו˘ר עם עˆמי ועם מ‰ ˘י˘ לי!!

 ‰י‡ ‰‚בור‰ ‰‡מי˙י˙!! –! ‰יכול˙ ל˘לוט על ‰„חפים ˘ב˙וכי ‚בור‰ ‡מי˙י˙ פירו˘‰ ל‰יו˙ ‚יבור ב˙וך עˆמי

* 

ֈוכי„וע, ‡ין כמו סיפור טוב ל‰מחי˘ ‡˙ ‰עניין 

 ֈ‰˜לו, מ‰ י˘ סיפר י‰ו„י ˘בˆעירו˙ו, ל‡חר ˘סיים ˘ירו˙ ע˙יר ˜רבו˙ בˆב‡, ‰חליט לˆ‡˙, ל‡ פחו˙, למסע „י‚ ב‡לס‡˘˙
ז‰ ב„יו˜ מ‰ ˘חיפ˘, מ˜ום ˘‡ין בו כלום, ר˜ ל‰יו˙ עם עˆמו, ‰ו‡ ו‰בור‡ֈ  ‡כן, לו ל‡„ם לחפ˘ ב‡לס˜‰, ו‰רי ‡ין ˘ם כלום!?
ֈ‚ל˘ב˙ ימים ˘למים על ˘פ˙ ‰‡‚ם, ול„ו 

לפני ‰מסע ‰˙ייעı ‰ˆעיר עם מ„ריך טיולים מנוס‰ ‰מכיר ‡˙ ˘טחי ‡לס˜‰ ו‡˙ מ‰ ˘‰ם טומנים בחובםֈ ‰ו‡ ˘‡ל ‡ו˙ו 
במ‰לך ‰מסע. ‰מ„ריך ‡מר לו ˘‡ין לו ממ‰ לח˘ו˘, ‡רı ‡לס˜‰ ‰י‡ ‡רı ‰‡ם י˘נם סכנו˙ מסוימו˙ ˘עליו לח˘ו˘ מפני‰ם 

 ˘˜ט‰ ור‚וע‰, עם נוף בר‡˘י˙י ועוˆר נ˘ימ‰.

‰פ‚י˘‰ עמו במ‰לך „י‚ י˘נו „בר ‡ח„ מסוכן ב‡לס˜‰, „וב ‚ריזלי ˘מוֈ מ„ובר ב„וב ‡ימ˙ני ומסוכן ביו˙ר, ˘‡מר לו,  ‡בל,
ֈ‰עלול‰ ל‰יו˙ חווי‰ פחו˙ נעימ 

 ˘‡ל ‰ˆעיר בח˘˘. ‰ ‡ם ‡פ‚ו˘ ‡ח„ כז‰?""ומ‰ ‡ע˘

„‚  ו‡ני‰יי „וב, ‰מ˜ום ‰ז‰ ‰ו‡ ˘לי, "‰„רך ‰כי נכונ‰ ל‰˙מו„„ מולו, ‰י‡ פ˘וט ל‰יעמ„ מולו, ל‰ביט ‡ל ˙וך עיניו ולומר לו: 
 -----" כ‡ן ‡˙ ‰„‚ים!

ו במבחןֈ טס ל‡לס˜‰, י˘ב ב‰ ‰ˆעיר ‚יחך על ‰רעיון ‰מוזר, ו˜יוו‰ בס˙ר לבו ˘ל‡ יˆטרך ל‰עמי„ ‡˙ ‰˘יט‰ ‰מפו˜פ˜˙ ‰ז
ֈויום ‡ח„ ˘מע רח˘ מבין ˜ני ‰‡‚ם ֈימים, „‚ לו „‚ים, ‰ביט ל˘מים, עˆר נ˘ימ‰ מול נופים 

ֈ˘‡ו‡ כמעט ‰˙עלף, „וב ˘חום עם פנים זוממו˙ ‰˙˜רב ‡ליו, ו‰חל לרחרח ‡ו˙ו מכף ר‚ל וע„ ר‰ 

ני˙, ובל‡ כל בריר‰ נעמ„, רוע„ כולו, ו‚מ‚ם מול ‰„וב ‡˙ ‰מ˘פט ‰ˆעיר ‡יב„ ע˘˙ונו˙, ל‡ ‰י‰ לו כל סיכוי מול ‰חי‰ ‰‡ימ˙
 ֈו‡ני"‰יי „וב, ‰מ˜ום ‰ז‰ ‰ו‡ ˘לי, ‰מ‡יים ֈ"כ‡ן ‡˙ ‰„‚ים ‚„ 

 ֈוב ‰˙רומם ב‡ח˙, נעמ„ על ˘ני ר‚ליו„‰ֈבל ‰ˆעיר ל‡ וי˙ר,  ‰ו‡ נר‡‰ כל כך ‡ימ˙ני, ‚בו‰ ‰רב‰ יו˙ר מ‰ˆעיר ‰מפרפר‡
 „וב! ז‰ ‰מ˜ום ˘לי!! ו‡ני ל‡ זז מכ‡ן!!!ובנ˘ימו˙ מ‡ומˆו˙ ˙פס ‡ומı, ‰ביט ‰י˘ר ‡ל ˙וך עיני ‰„וב ו‡מר ב˜ול מ˙ייˆב: 

 ונעלם לבין ‰˘יחיםֈ –וֈ‰פל‡ ‰˙רח˘!! ‰„וב כרע ברך, פנ‰ ל‡חור 

 ‡נ‚לי˙? ‰‡ם זו‰י ‡יז˘‰ו לח˘ נס˙ר ופל‡י?‰ו‡ ‰י‰ ‰מום. ל‡ ‰בין כיˆ„ „בר כז‰ יי˙כן!! ‰‡ם ‰„וב יו„ע 

 ל‡חר ˘חזר מ‰מסע ‰‡רוך, ל‡ ‰˙‡פ˜ ‰ˆעיר ו˘טח ‡˙ ˘‡ל˙ו ‰ס˜רני˙ ‰בוער˙ בפני ‰מ„ריך ‰מנוס‰.

‡˙ ‰‰סבר ל˙‚לי˙ ‡ו˙‰ ‰ופ˙ע˙  –‰˘יב ‰מ„ריך ‰מבו‚ר  – "˙˘מע י„י„י ‰ˆעיר‰˙˘וב‰ ‰י˙‰ מפ˙יע‰ ומכוננ˙ עו„ יו˙ר: 
‰יטב לכך ˘‰„ר‚‰ ˘לו פחו˙‰ מ„ר‚˙ו ˘ל ‰‡„ם, ‚ם ‰ו‡ יו„ע ˘‰‡„ם ‰ו‡ ‰כ˙ר ˘ל ‰ברי‡‰ כול‰!! ל‚לו˙. פ˘וט, ‰„וב מו„ע 

ˆורח, מ˘˙ולל, בורח, מ˙פרעֈ מול ‡ח„ כז‰ ‡ין בו  -‰„ב ל‡ מ˙˜רב ל‡נ˘ים!!! ‡ל‡ ‡ם כן ‰עומ„ מולו מ˙נ‰‚ כמו חי‰  –ולכן 
̃ מר‡‰ לו ˘‰ו‡ '‡„ם', ‰„וב מבין ̇ לו ˘‡ינך  ˘ום ח˘˘ֈ ‡בל ‡ם ‰‡„ם ר ̇ ‰רמז ופוסע ‰ל‡‰ ב˘˜טֈ ולכן, בר‚ע ˘‰ר‡ מי„ ‡

 "‰„ב פ˘וט ‰ס˙ל˜!!! –מ˙כוון לזוז מ‰מ˜ום כי ‡˙‰ בן ‡„ם 

לו ל‰˙חבר לעˆמנו, ל˘ב˙ עם עˆמנו ול‚לו˙ ‡˙ ‰‡וˆרו˙ ‰טמונים בנו, ללמו„ על כוחו˙ עלינו לנˆל ‡˙ ‰ימים ‰טרופים ‰ל
̃ כך נוכל לעמו„ ב‡ומı לב מול ‰‡˙‚רים ‰מ˙רוממים מולנו  ̆ ב‰ם, כמובןֈ), ור ̆ ˘‰' נ˙ן לנו ברחמיו (ו‚ם ל‰˘˙מ ו‡ינם  –‰נפ

ֈל‡ ניסיון‡ ֈון ס ‡ל‡ נ

 לתשומת לב! ישנם עוד נקודות רבות ועצומות בשיעור זה, אשר לא הוכנסו מחמת חוסר מקום, ניתן להאזין במערכת 'קול הלשון'
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תודה  
 !!! מראש 

כל שותפות שלכם     
 מחזקת את ידינו... 

  "קורונה..." ה' קורא לנו קריאה ראשונה... קריאה שניה.. ושלישית...  
לאברהם אבינו היה כידוע אחיין נחמד... עם לב זהב... היה לו דווקא רגש חם לדברים שבקדושה... "וגם ללוט ההולך 
את אברהם..." הוא מהבודדים שהלכו בלב שלם אחרי אברהם... אבל הוא היה כזה אדיב... והוא לא אהב את 

גד סדום ודרש מחניכי ביתו להתנתק מהרשת הפאנאטיות המוקצנת של אברהם... והנה יום אחד אברהם יצא חוצץ נ
המקוונת של סדום... לוט לא יכל לעמוד בדרישות הקיצוניות האלו!!! הוא לא הצליח להבין מה זה החד צדדיות הזו... 
לוט פנה לדודו אברהם: פעטער: נכון... אנשי סדום באמת רעים וחטאים... אני יודע... להתכתב איתם בוואצפ זה 

 י... באמת לא סימפט
מה... אתה לא יודע שהיום סדום זה... זה... זה הכל!!! סדום זה כל  אבל מה אפשר לעשות... כיום זה מה שיש!!!!!  

העולם!!!! היום אתה לא יכול לזוז בלי האפליקציה של סדום... אתה לא יכול לעשות העברה בחשבון... לא יכול לבצע  
רך הרשת האלחוטית של סדום... אי אפשר!!! אני לא יכול בלי  שום קניה ולא לקבל שום דבר בדואר בלי לעבור ד

החיבור לרשת... זה... זה פשוט לא ריאלי...  אברהם הרים ידיים... לחץ את ידו של לוט בכאב... ויפרדו איש מעל אחיו...   
 ויסע לוט מקדם... ויאהל עד... עד סדום...  

ר אחיין נאמן ואהוב של אברהם אבינו... הבנות שלו נשארו עם  לוט נשאר יהודי טוב!! לוט נשא שלא תבין לא נכון:  
החינוך הפנימי והצנוע שהוא חינך אותם... והם כל הזמן בכו לו בבית: אבא תראה... תראה איך סדום נראים... תראה 

ירות  איך שאתה נראה כשאתה כל הזמן מחובר לרשת של סדום...  אבא... למה?? זה... זה לא מתאים לך... אנחנו מכ
אנחנו מכירות אותך מהתקופה שהיית אצל אברהם אבינו... היית הרבה יותר נינוח... הרבה  אתה לא כזה!!!!אותך... 

ולוט מסכים!!!  יותר אצילי.. אנחנו מתגעגעות לימים הטובים שהיית מחובר לרשת הנקיה בצלו של אברהם אבינו...  
י... אבל מה אפשר לעשות... זה לא ריאלי!!! אי אפשר להיות מנותק זה באמת לא מתאים ל נכון בנותי... אתן צודקות...

לגמרי מהעולם!!! מה... אתן רוצות שאני אהיה בדואי... כמו אברהם ה"עברי" שהוא מעבר אחד וכל העולם מהעבר 
כולות לראות את  השני?? אי אפשר!!!   ובנות לוט ממשיכות לנדנד... אבא... די... בא נצא מכאן... אי אפשר... אנחנו לא י

הרוע של סדום... אנחנו לא יכולות לסבול את כמויות הלכלוך והרוע שמציף את הרשת... די... בא נתנתק מהקבוצה של 
 סדום... 

ולוט נאנח... כן... הם כ"כ צודקות.. מי כמוני יודע כמה ש... שהשיח והמלל והסגנון והשפראח של סדום זה... זה... זה 
ת אברהם... ולא מה שראיתי אצל אבא הרן הי"ד שמסר נפש על קדושת ה'... יש ללוט הרבה לא מה שראיתי לא בבי

 רגעים של לבטים והרהורים.. אולי באמת הגיע הזמן לנסות להתנתק מסדום... לחתוך!!!! לצאת משם... 
 אבל הוא נרתע... לא... אני לא יכול!!! אי אפשר להיות מנותק מהעולם... 

לחשוב... בעצם מה זה סתירה... אני יכול לגור בסדום ולהישאר צדיק... הם יכולים להמשיך לעשות   ו... ואז לוט מתחיל
את כל התועבות שבעולם... ללכלך ולטנף... ואני אוכיח לכולם שאפשר להיות צדיק בסדום...  לוט לאט לאט מגבש 

 .. מתי אתה עוזב את הקבוצה של סדום.. עמדה עקרונית בעניין... ובפעם הבאה שבנותיו שוב הגיעו לנדנד לו... אבא
לוט לפתע דפק על השלחן ואמר:  די!!! עד כאן!!! בן אדם צריך להיות בוגר!! צריך שיהיה לבן אדם משטר עצמי!! אני 
מאמין שבן אדם באמת איכותי... גם אם יש לו מכשיר סדומי פרוץ... עם קצת חוט שדרה... הוא מסוגל לעבור לידם  

איתם בדו קיום... תפסיקו להיות כמו אברהם... תפסיקו עם הפוליטיקות.. תפסיקו עם כל החסימות האלו... ולחיות 
 די.. חלאס.

המלאכים אוחזים ברגע עברו יומיים!!! ולפתע!!!!! וה' המטיר על סדום גפרית ואש מן השמים... ויהפוך את הערים...  
המלאכים מאיצים בו... המלט על נפשך... אל תביט  וד נשמתו בו... האחרון בידיו של לוט ומבריחים אותו מסדום כל ע

 ההרה המלט פן תספה... שוק'ל... מהר מהר...  (השבת)אחריך... אל תעמוד בכל הככר 
לוט רץ בטירוף... מבוהל עד עמקי נשמתו... שומע פיצוצים מכל עבר... רץ ורץ ונשימתו כמעט נעתקת... אבל אשתו של  

חחייבת להסתובב רגע אחורה... חייבת לעשות 'סלפי' אחרון עם סדום... ואוי... ותהי נציב מלח... לוט הייתה חחחח
 ברוך דיין האמת!!!! (ברכות נד:)

היא נשארה שם... כן... היא זו שתמיד אמרה לו ש... שעזוב אותך... פה ושם להציץ... ליהנות.. לצלם... שום דבר לא 
חשוב יותר מידי... הוא רץ במהירות מטורפת לכיוון ההר... המלאכים אמרו להגיע להר  יקרה... אבל ללוט אין כעת זמן ל

 ושם ניצלים!!! לוט צורח על בנותיו בהיסטריה... נו... תרוצו יותר מהר... צריך להגיע עד ההר... עוד שניה זה מגיע אלינו...
הגיעו למרגלות ההר...  לוט מגיע להר...   והם רצים... וסוף סוף... לאחר ריצה מטורפת של כמה שעות... סו"ס הם
 והמלאכים מסמנים לו... זהו... הגעת לחוף מבטחים... כעת אתה יכול לנוח... 

לוט נעצר לרגע בהר... זהו?? הגעתי להר?? אתם בטוחים שהגעתי?? בטוח בטוח?? המלאך עונה ללוט: כן... זה 
 עדיין לא רגוע...  לא!!!!  אבל לוט בסייידר... הגעת להר!! אתה יכול להירגע... 
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 כמה מילים לאמהות שכורעות בימים אלו תחת העול...  
בייחס ל"סגר" וה"עוצר" שמוטל עלינו בימים אלו... איך לגשת את זה ובאיזה אור לראות את זה... 

 בין הגברים לנשים!!!!בנקודה הזו יש הבדל מאוד גדול 
אצלנו הגברים... עיקר עבודת ה' שלנו היא בבית מדרש ובבית הכנסת...  והנה... ה' גירש אותנו משם!! 
ה' סגר לנו את בית המדרש... סגר לנו את הכולל... סגר לנו את השטיבלאך... "ואין אנחנו יכולים 

אלו סוג של חשבון הנפש נוקב אולי לא  לעשות חובותינו בבית מקדש מעט..." בשבילנו יש כאן בימים
מספיק למדנו תורה... אולי לא מספיק נהגנו כבוד בבית המדרש... אולי דברנו יותר מידי פוליטיקה 

 מחוץ לשטיבלאך... אולי לא התפללנו כמו שצריך... 
  לעומת זאת אצלכן הנשים...??? זה בדיוק ההיפך!!!!   

הילדים ומחכות לבעליהן... זאת אומרת: עיקר עבודת ה' של   הני נשי במאי זכיין... בזה שמגדלות את
הנשים זה בבית!!!!  והנה... בחמישים שנה האחרונות נגזר עליכן גלות... ואתן יוצאות מהבית... יוצאות 
לעבוד... יוצאות להביא פרנסה... מתנדבות להיות שותפות בעול הפרנסה...  ואילו עכשיו... בימים אלו... 

ממקום  ן זיר אתכן למקום הטבעי שלכן... החזיר אתכן הבייתה... ה' לא גירש אתכה' פתאום הח
העבודת ה' שלכן!! אלא אדרבה... קיבץ אתכם מארבע כנפות הארץ והשיב אתכם אל אדמתכם... 

הגברים!!!! אנחנו בימים  -הוא בדיוק הפוך מאיתנו  ן למקום הטבעי שלכן... המצב שלכ ן השיב אתכ
משמים... ה' גירש אותנו מבית תפילתו... ה' סגר לנו את בית המדרש???  אבל אתן אלו מקבלים נזיפה 

: אני ן קבלתם חיוך גדול משמים.. ה' החזיר אתכן הבייתה ואומר לכ ן הנשים?? בדיוק ההיפך!!!! את
דווקא שמח בעבודת ה' שלכן!!!! יש לי קורת רוח מהנשמות היקרות שהעמדתם לי... לכן אני מחזיר 

 ייתה... אני אוהב אתכן מכאן!!!! אתכן הב
 כלפי מה הדברים אמורים???  

 בימים אלו גם הגברים צריכים להתחזק וגם נשים צריכות להתחזק!!!  
 הגברים צריכים להתחזק בעבודת ה'!! ללמוד יותר... להתפלל יותר... לעשות יותר...

 ואילו הנשים??? גם הם צריכות להתחזק!!! במה??? 
 תתחילו להעריך את התפקיד הזה!!!!  ---אתן כבר אמהות

 אתן כבר מגדלות את הנשמות היקרות של ה'!!! תתחילו לאהוב את זה!!!
 אתן כבר עושות הכל!!!!! מתי תתחילו לשמוח ולאהוב ולהעריך עם מה שאתן עושות????

אתכן הבייתה... ה' רוצה  זה מה שהקב"ה רוצה לעורר אתכן... ה' סגר את כל מקומות העבודה... החזיר
 שכאן!!!! כאן הקריירה האמיתית שלכם!!!  שתתחילו להפנים 

נשות ישראל הצדקניות: בימים אלו אל תתחזקו בשום חיזוק!!! תפסיקו לברוח... מספיק ברחתם... 
מספיק נאלצתם לברוח כל בוקר מהבית לעבודה...  מספיק חשבתם שה' מחפש אתכן במקומות 

רצתם משיחת חיזוק לסעודת אמנים ולהפרשת חלה... די!!! ה' לא רוצה שתברחו!!! ה' אחרים... מספיק 
לא!! אל תתחזקו בשום  אוהב אתכן כאן!!!! ה' יודע להעריך את זה שאתם מגדלות את הילדים שלו!!! 

 חיזוק!! פרנציפ לא!!! 
ו שזה!!! זה עושות ותדע כברמגדלות... תעמדו מול מה שאתן  כבר כעת תעמדו מול הילדים שאתן 

 בזה אתם נשים צדקניות... שבזכותכן ניגאל...-הכל!!!! תבינו ש
--- 

 אמא יקרה: האם את יודעת שכעת!!!! בימים אלו את הביביסיטר של הבנים של הקב"ה???
אבא שבשמים רצה לשלוח לעולם כמה נשמות יקרות... והוא חיפש ביביסיטר שתתנדב לשמור 
עליהם... והוא מצא אותך!!! את התנדבת... ולא רק לשמור עליהם... התנדבת גם ללדת אותם... לסבול 

 צער גידול בנים... ולצעוד איתם בסבלנות אין קץ שלב אחר שלב.. 
 אף אחד!!! ימה האדירה הזו?? מישהו הכריח אותך לקחת את המש

אפילו התורה שמחייבת אותנו במצוות פרו ורבו... זו מצוה שמוטלת רק על האיש... האישה לא 
 מחוייבת!!! אף אחד לא דרש ממך... הרבש"ע אף פעם לא חייב אותך...

כל ועשית את זה מכל הלב... ואת מגדלת לו כמה ילדים... שכל אחד הוא עולם!!!!  ואת התנדבת!!! 
דא  "בני בכורי ישראל"!!  ואת התנדבת לגדל כמה וכמה בנים יחידים של הקב"ה...  -אחד הוא בן יחיד

שכחת שאת מתנדבת... שכחת איזה חסד את עושה  עקא!! ששכחת!!! שכחת שזה לא מובן מאליו...
שלך...  מידי יום עם הקב"ה... נכנס לך בראש שהילדים זה עסק פרטי שלך... וממילא גם בעיה פרטית

בתקופה הזו שהילדים עומדים לך על הראש... ועושים לך חור בראש.. ואין לך כבר  ו... ולכן כעת!!! 
כוחות נפש... ישנם רגעים מסוימים שנדמה לך שאת הולכת לאבד את שפיות דעתך... די... אין לי 

 מא יקרה!!! להזכירך!! הילדים האלו הם לא רק שלך!! אכוחות... 
"ה!!!! את התנדבת לגדל אותם!! כל יום שאת מגדלת אותם עם חום ואהבה ונתינה הם בנים של הקב

זה חסד שאת עושה עם אבא שבשמים!!! כמה הכרת הטוב יש לאבא שבשמים אלייך על ההתנדבות 
הזו מצידך... לנו הגברים אין את הפריבילגיה הזו... אנחנו מחוייבים בפריה ורביה... אנחנו מחוייבים 

ם... אבל את לא!!! ואת עושה את זה מרצון ומתמסרת עם כל הנשמה... האם את זוכרת להעמיד ילדי
 פה משהו לקב"ה?? נותנתשאת 

 אז הנה!!! זה מה שאת צריכה להתחזק בימים אלו!!!  
בשביל זה הקב"ה סגר את המשק... סגר את שערי העבודה והחזיר אותך הבייתה כדי להזכיר לך את 

לגדל  -אמא יקרה מול העבודת ה' הגדולה ביותר שלך בחיים -למקד אותךהקריירה האמיתית שלך!!! 
 את המלאכים הקטנים של הקב"ה!!! 

אם תחשבי על זה!! אם תביני מה את נותנת לקב"ה בעוד סיפור... בעוד דחיפת כפית לתוך הפה של 
תרגישי שאת הילד... בעוד השכבה מורטת... בעוד הצבת גבולות לילדים... אם תביני את זה פתאום 

מקבלת כוחות!!!! כי... כי חלק נכבד מהכוחות שלנו התרגלנו לפזר ולהניח בתא או במגירה של מקום 
העבודה... וכעת ה' רוצה שנאסוף את כל הכוחות היקרים האלו למקום אחד ויחיד: לגדל את בניו!!! 

! כעת תדבקי בדרכי שפרה אמא יקרה... לא פסח... לא תפילות.. .לא תהילים... כעת "ויעש להם בתים"! 
ופועה שהעמידו לנו את כרם ישראל... במה?? בזה שהם ידעו להעריך... את מי??? את משה רבינו 
הקדוש והנורא?? לא!!! את התינוק משה!!! את הנער הבוכה הזה... את התינוק הזה שמושך לפרעה 

 תרים!!! בכתר ועושה סקנדל... אותו הם ידעו להעריך ולגדל ומזה הם זכו לג' כ
הנושא הזה בדרך כלל מורחב בגיליון שלהבת שיוצא מבית אז נדברו... בעזה"ש יצא חפ"ק אמהות... 

 שבזכותן ניגאל...  יות שעיני כלל ישראל נשואות אליהן לתת כח לנשים צדקנ

שבוע שעבר השתרבבה טעות חמורה   שגיאות מי יבין!!!  
נכתב שמשיח ה' הוא נביא יותר גדול ממשה  בגיליון זה,,

אחד מי"ג עיקרי אמונה: שלא קם נביא  וזו טעות!!!!רבינו,  
 עוד בישראל כמשה לא לפניו ולא לאחריו.. גם לא משיח...!!!

---------------- 

 תוכן הנושאים בגיליון שבוע זה!!!! 
זה לא סוד שה"קורונה" הזו זה... זה... זה משהו גדול!! גדול 
מידי!!! זה לא איזה פרשיה נקודתית שאירעה ואנחנו 
צריכים לתפוס חיזוק ולהתעורר בתשובה ולהמשיך הלאה... 
מדובר כאן בקטסטרופה היסטורית שמטלטלת את כל  
הכדור כולו... ו... וצריך להתחזק!!!! וממילא... מה?? מה 

 זק?? מאוד קשה להצביע על נקודה מסוימת... להתח
 לכן בגיליון זה כתבתי כמה וכמה דברים... 

  אבל!!! אני רוצה להתנצל בפני הקוראים ובעיקר בפני עצמי: 
שוב כתבתי על הנושא שהכי שנאוי עלי!!! על האינטרנט!!! 

 כי מה נעשה ש... ש... שזה הנושא!!! 
כן... זה כמו שבשעות האחרונות... די... נמאס לי כבר לשמוע  
את המילה קורונה... די די... הקורונה הזו עושה לי קרניים... 
עזוב אותי.. דבר איתי על מה שאתה רוצה.... רק לא על 

כי כעת הקורונה  נו... זה שייך??? לא!!! לא שייך!!!קורונה... 
יו הכל סביב זה הההכל!!!! כל מה שאין או יש עכש

הקורונה... אתה לא יכול פתאום לטייח ולשחק ראש קטן 
ולהגיד עזוב אותי מקורונה... כמה שהקורונה הזו מוציאה 

 לנו קרניים סו"ס היא קורונה וזה ההההנושא!!!
אינטרנט זה נושא ששנאוי עלי!! נמאס לי  על אותו משקל: 

היות שייך (בפרט שאני מתיימר לממנו... לא סובל לדבר על זה... 

אבל מה  לציבור שמור כזה שיש להם עוד משהו בחיים חוץ מאינטרנט) 
שנעשה שאינטרנט זה!!!! זה הנושא!! מה נעשה שזה 
ההההחטא שלנו!! זו הערוות דבר שרח"ל ה' שב מאחרינו.. 

אני לא רוצה שיתבעו אותי משמים למה  לכן אין ברירה!!!
וברחת  טייחת את המציאות... למה הלכת סחור סחור 

מהנקודה... ולכן אין ברירה... כמו שקורונה זו מילה שיצאה 
לכולנו מהאף ובכל זאת צריך להמשיך להתקשקש סביבה... 
ככה אינטרנט זה נגיף עוד יותר בלתי נסבל ואין לנו ברירה 

לא  יהודים: זה זה!!!!!!אלא לזעוק זעקה גדולה ומרה: 
 !!!! הערוד ממית אלא החטא ממית!!! וזה החטא שלנו

אני רוצה לומר לך בנימה אישית: יש נבואה ביחזקאל 
שדופקת לי על הראש ולא נותנת לי מנוחה. הנביא מתנבא 
נבואת פורענות על אותם אלו שיש בידם למחות ולהשיב 
רבים מעוון... ובמקום להגיד את מה שבאמת צריך להגיד... 

  הטעו את עמי לומר שלום.. והינם טחים אותם תפל" " הרי 
יצור: יחזקאל מתנבא על הטייחנים!!!! אלה שמטייחים בק

בעיות מתחת השלחן ולא אומרים את האמת כמות שהיא 
על השלחן... אז זהו!!! שעד כמה שה' זיכה אותי במתנה 
לכתוב גיליון זה ולחזק יהודים... אני לא מוכן להיתבע 
משמים על זה שטייחתי! מי שרוצה לטייח ולברוח מהנקודה 

יהודים יקרים: . לא אני!!! ולכן לא יעזור כלום... שיערב לו..
הצרה שלנו זה אינטרנט!!! זה לא פופולרי. אנשים שונאים 
שמדברים איתם על זה... ואני גם שונא את עצמי כשאני מדבר על 
זה... אני מרגיש כמעט כמו פטיפון שעוד פעם מדבר על אותו 

לא!!! יהודי עובד ה'  (כמובן שמי שלא אז נושא... אבל זו הצרה שלנו!!!
שמור שאין לו שום זיקה לאינטרנט... אז גם גיליון זה יודע לכתוב על עוד  

אבל כלל ישראל ואני בתוכם...  ביהדות...)  כמה וכמה נושאים
אנחנו צריכים להתחזק מול הנושא הזה!! עוד שמירה!! ועוד 

זה!!!!  יידן: תבינו את  צעד אחד אחורה!! ועוד התנתקות..   
תבינו שזה הכתר שה' מזמין מאיתנו!!  תבינו שזה הקורונה!!

ה' מזמין התנתקות והתגברות של גבורה מהאיום הרוחני 
הזה... ה' רוצה עוד צעד אחד אחורה.. וה' יודע שזה קשה לנו 
ובכל זאת!!! אנא... תקרא את המאמר המרכזי בגיליון זה... 

י שזה כן נוגע ואם זה לא נוגע אליך.. תעביר את זה למ
 אליו...



 

  

המשך: ה' "קורא" לנו קריאה ראשונה   
 שניה ושלישית  

לוט המבוהל שואל את מלאך ה'... סליחה שאני 
שואל... ההר הזה... איזה חסימה יש לו?? יש לו  
חסימה מספיק טובה מהרשת של סדום?? עונה  
המלאך ללוט: זה בסדר!! מה אתה מתווכח... אני 
מלאך ה'!! ואני אומר לך שזה בסיידר... זה אמנם 
חסימה לא הכי הכי הרמטית... זה לא לגמרי רחוק  

סדום ואברהם מסתמא לא היה מסתפק במרחק מ
מטר הזה... הוא היה לוקח שתי מטר... הוא היה רוצה 
חסימה שמרחיקה אותו קצת יותר מהכיעור של  
סדום... אבל בשבילך?? בשבילך זה בסדר... תהיה 
רגוע!! בשביל הרמה שלך... מאיפה שהיית עד עכשיו 
 זה ודאי מספיק... אם אתה הגעת עד לכאן... עד

להר... בשבילך זה כבר מספיק רחוק מסדום!!! 
 בשבילך זה מספיק ניתוק מסדום!!! 

לוט נבהל!!!! התשובה הזו לא עשתה לו טוב... הוא  
לא נעים לי... אבל  פונה למלאכים כולו רועד מפחד: 

תבינו אותי... יש לי נערווען... אני אמנם סומך 
! עליכם... אבל תבינו.... בסדום יש כעת אאאאאש!!

הלב   "פן תדבקני הרעה ומתי..."ואני... אני מפחד 
שלי עדיין לא שקט... אני עדיין אאאפס... מרגיש לא 
מספיק מנותק מסדום... ו... ו... ופן תדביקני הרעה 

 ומתי... 

"הנה נא העיר הזאת קרובה לנוס שמה והיא מצער, 
לא  אמלטה נא שמה, הלא מצער היא ותחי נפשי", 

עים לו להגיד למישהו שהוא לא  נעים ללוט!!! לא נ 
עד היום   סומך עליו... ועוד למי?? למלאכים ? ! ? ! ? 

סמכתי על כולם.. על סדום... על עצמי... סמכתי על 
כל איזה מוכר פלאפונים חאפער שאמר לי שהוא 
יודע לנתק... הייתי בטוח שגם אם יהיה לי מכשיר 
 פרוץ... אבל זה לא ידביק אותי.. .כי יש לי חוסן

 פנימי... 

והנה!!! פתאום כשמגיעה אש!!!!! כשיש אש אני לא  
כן...  לוט חושש ובצדק סומך אפילו על מלאכים!!!! 

שעם כל הכבוד למלאכים אבל עדיין... יתכן שהם לא 
מספיק מבינים את "חומר העניין..." כי סו"ס 
מלאכים עשויים מאש ולכן יתכן שהם לא כ"כ 

: למלאכים גם אין כ"כ (על אותו משקלנבהלים מאש... 
ניסיונות... הם לא יודעים מה עלול לקרות לי כשאני יושב באמצע  
לילה מול רשת פתוחה ובדיוק אין לי מצב רוח... נאום כותב 
השורות... שישאר בינינו... כשזה מגיע לנושאים האלו אתה לא 
יכול לסמוך על אף אחד... כי רק אתה יודע מה קורה כשהיצר הרע  

לוט   לטראנס... ושוב: שישאר בינינו... דברנו בקודים...) שלך נכנס
מחליט להחמיר על עצמו והתרחק עוד קצת... עד 
העיר צוער!!!! אבל מה אתה חושב... ש... שזה נגמר 

גם אחרי שלוט כבר הגיע  מה פתאום!!  בזה??
לצוער... עדיין נשארו לו קצת נערווען... הוא עדיין 

ר... וישב במערה הוא  ויעל לוט מצוע פחד להידבק. 
 מה אעשה...  יש לי נערווען... !!! ושתי בנותיו 

--- 

לוט אחייני האהוב: ליבי עליך!! כשאמרתי לך  
שסדום רעים וחטאים לה' מאוד!!! וזה עלול להדביק 
אותך... מה אמרת?? עזוב... יש לי חוסן פנימי... אל 
תהיה לי פאנאט... רבנים: תהיו ריאלים...  והנה 

מלאכי השרת אומרים לך שזה בסייידר...  פתאום 
המלאכים  !! ואתה צודק!!ואתה לא סומך עליהם!!! 
המלאכים יודעים מה קרה קיבלו את הטענה שלך!!! 

למלאכים שבאו לכאן בפעם הקודמת ונכשלו 
    בעבירה... 

לוט לוט: מתי תבין שלהיות רע וחוטא זה לשחק  ב א  
 ש ! ! ! ! ! !  

מתי תבין???? למה אתה מחכה שתגיע אש?? 
תקשיב לבנות שלך... תקשיב לבת קול שכבר  

הלב ולוחשת לך כל הזמן: ש... מחלחלת לך בתוך 
שזה לא מתאים לך!!! תבין שזה אש!!!! כשזה יהיה 
אש... אז כבר תבין... אתה כבר תבא בנקרות צורים  
ובסעיפי הסלעים מפחד ה' ומהדר גאונו... כעת!!! 
כשהקורונה משתוללת כולנו כבר מבינים שצריך  
לקחת מרחק... כעת כולנו יודעים שזה לא בושה 

 י לא רוצה להידבק.. להגיד שאנ

ה' שולח לנו קריצה משמים!! תלמדו!!!! תלמדו  
 שצריך להתרחק!!! 

לוט אחייני היקר: בשעתו לא הסכמת לפרוש 
מסדום... למה?? טענת שהיום סדום זה כככככל 
העולם... מי שמתנתק מסדום הוא מנותק מכל 
העולם...  נו... כשהגיע הגפרית ואש...  ואז ברחת 

  אתה באמת חושב שכל העולם מת!!!! כעת למערה... 
הבנות שלך כבר באמת חושבות שנגמר העולם ואין 
איש בכל הארץ שיכול להתחתן איתנו... כן... הכנסת 
להם בראש שכל העולם מתחיל ונגמר רק ברשת של  
סדום... ואם סדום עלתה באש... אז אין!!! העולם 

 נמחק... העולם נגמר!!! 

.. העולם ממשיך  לוט. -אז לא!!! יש לך טעות
להתקיים גם אחרי סדום... ואם נצלת כעת ונשארת  
בחיים זה רק בזכות פעטער אברהם שהסתכלת עליו 
בחצי בוז... ורחמת עליו שהוא מנותק מהעולם... אבל 
לא!!!! הוא נשאר שתול בבית ה' בחצרות אלוקינו 
יפריח והוא קורא לך... לוט... תחזור הבייתה... תפסיק 

ם מנותק מכל העולם... כי נכון לחשוב שאברה
לעכשיו אתה הוא זה שנמצא במערה וחושב שהעולם 
נגמר... צא!!!! צא מהבועה... תפסיק לחשוב שהעולם 
מתחיל ונגמר ברשת... תבין שיש עולם יפה וטוב 

 שמחכה לך מחוץ לבועה הזו... 

--- 

יהודי יקר: בימים טרופים אלו שכולנו בבהלה "פן 
ה... הרי בימים אלו לוט הוא תדבקני הרעה" חליל

 הסמל והדוגמא שלנו!!!!

הגיע הזמן להרכין את הראש ולומר: אבל אשמים  
   אנחנו!!

כן... אנחנו אמרנו שאי אפשר בלי הרשת... אמרנו 
כותב השורות טענתי כל   -שזה לא ריאלי... אני בעצמי

הזמן שאי אפשר להיות מנותק מהעולם... אם אין לי 
... אז אני בבידוד... די!!! תפסיקו חיבור לאינטרנט אז

להיות פאנאטים... תפסיקו "להמליץ" לי לעשות 
חסימה לאינטרנט... תפסיקו "להנחות" אותי שצריך 
להישאר כמה שיותר מבודד... תפסיקו לקנוס אותי 
ולעשות עלי עליהום קהילתי ולהכריח אותי להחזיק 
פלאפון חסום... תפסיקו להיות מנותקים 

 !!מהמציאות!!
והנה זה הגיע!!!! הגיע קורונה קטנטנה... בלי גפרית  

והיא מכניסה אותנו לבידוד!!!  ואש... בלי לדבר... 

אוהו בידוד... כולנו בבידוד... וההמלצות וההנחיות 
והאכיפות והקנסות... מגיעים ממי?? הפעם זה לא 
מגיע מהכיוון של אברהם אבינו!!!! הפעם זה מגיע 

ם!!! הפעם אנחנו בורחים דווקא מהכיוון של סדו
ונמלטים עד עמקי נשמתנו ומתנתקים מכל העולם... 
ה' הוכיח לכל העולם שאפשר לסגור חנויות ולשמור 

  -אבל לנו החרדים  שבת... וזה אולי מסר לחילונים...  
ולא  גם לנו ה' מוכיח... שאפשר!!! אפשר להתנתק!!! 

רק שאפשר... אלא כשזה אש ומסוכן... כאן פתאום 
לנו מבינים שחייבים להתנתק. כאן כולנו מגלים כו

רצינות תהומית ומבינים שאין כאן המקום להיות יפי 
נפש כי בנפשנו הוא... הדמוקרטיה זזה לפינה... וכולנו 

 למדנו להתרחק ממה שמזיק לנו... 

עדיין לא מאוחר!!! עדיין יש לנו אפשרות לעזוב את 
קפוץ...   הרשת של סדום ולחזור לחיקו של אברהם...

 קפוץ על הקרון האחרון... 

--- 

יהודי יקר: אם אתה זוכר... לפני "לא הרבה זמן" עברנו 
שלוש מערכות בחירות!!!! למה זה קרה? למה היינו 

אם   אז ככה:צריכים לעבור בחירות שלוש פעמים?? 
היית שואל אותי לפני חודש ימים לא הייתי יודע מה 

שמיד לאחמ"כ פתאום -לענות לך... אבל כעת!!! כ
כעת זה  קום כולו הגיעה הקורונה וזעזעה את הי
   זועק!!! זה ברור כשמש בצהרים...

הקב"ה פשוט רצה למפות את השטח!!!! הקב"ה רצה 
שאחינו התועים החילונים יחליטו אחת ולתמיד מה 
סיווג השייכות שלהם ליהדות... שיחליטו אחת 
ולתמיד איפה בדיוק אוחזת הזיקה שלהם לה' 

 ולתורתו... 
ספיק בקושי... טעון האם ציון טוב... כמעט טוב... מ

 שיפור... תחליטו!!!
הקב"ה קרא להם לקריאה ראשונה... רבותי: 

 להחליט!!! ומהר!!!! 
עברה קריאה ראשונה... ואז הקב"ה קרא להם 
לקריאה שניה... שוב ניתנת לכם אפשרות  לערער... 
להתקדם... לנסוג לאחור... לזוז ימינה או שמאלה... 
(ולכן באמת החרדים והיהדות היו עיקר הנושא בשלושת מערכות 

ואז הגיעה הקריאה השלישית.. זהו!  בחירות האלו...) 
יד ושלום!!!!!!  זהו!!! הבירור כעת תחליטו אחת ולתמ

הוכרע... כל אחד מהאחינו התועים מיקם את עצמו 
סופית בחזקה של ג' פעמים איפה הוא בדיוק ממוקם 
בייחס לה' ותורתו... האם נגד לגמרי... או בעד... או 
משהו באמצע כזה.. בלוק ימין כזה...  עד כאן 
הבחירות הקטנות... בשלושת מערכות הבחירות האלו 

 הקב"ה מיצה את הבירור מול החילונים... 
זה הסיפור הקטן... הייתי קורא לזה "הבחירות  

 המונציפאליות"!!!  

ואז!!!! מיד אח"כ!!!! מיד הגיעה מערכת הבחירות 
היותר משמעותית... הקורונה!!!!!!  קורונה זה כבר 
בחירות לנשיאות... הגיע הזמן להחליט האם אתה 

ליך את הקב"ה או... או בוחר לקחת "קורונה" ולהמ
לא?? תחליט אחת ולתמיד איפה אתה ממוקם!! לא 

אנחנו עכשיו נמצאים   אתה!!!!!! החילוני... לא הגוי...
בתקופה מאוד מכוננת... הקב"ה קורא לכל אחד ואחד 
מאיתנו לקריאה ראשונה שניה שלישית... תחליט מה 
אתה!!!! האם אתה שייך לי או לא?? אתה ירא 
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 לא??? אלוקים או
--- 

וכאן תרשה לי לדבר שוב על הנושא השנאוי 
עליך וכ"ש עלי... הנושא של האינטרנט!!!!  
כידוע: במאבק נגד האינטרנט... יש כל מיני 
גופים קיצוניים שמשתמשים בביטויים שקשה 
לנו לשמוע אותם... הם אומרים שהאינטרנט זה 
 שואה... וזה גרוע יותר מהנאצים... בינינו... אנחנו

לא אוהבים את המשפטים המוקצנים האלו... לי 
באופן אישי זה לא עושה טוב... אבל בימים אלו 
שהלב שלנו מתעורר ואנחנו בסה"כ רוצים 
להתחזק... תרשה לי להסביר לך נקודה עמוקה 
מסוימת... ש... שתבין מה באמת כן האסון 
הנוראי שיש ברשת הלא חסומה!!!! אתה 

 מסכים לשמוע??? 
לנתח רגע: מה ההבדל בין המצב של  בא ננסה

כלל ישראל לאחר השואה למצב שלנו כיום... 
 כעת ועכשיו??? 

בשואה כלל ישראל   הייתי מגדיר את זה ככה::
 שבר את האגן!!!   

שלא נדע... בן אדם ששובר את אגן הירך זה 
נורא!!! אגן היריכיים כידוע הוא מערכת צלעות  

א שאחראית על כל התנועה של הגוף וממיל
רח"ל אדם ששבר חלילה את האגן הוא מפורק 
לגמרי... מרותק לגמרי... כל תנועה שהוא צריך 
לעשות כרוכה בכאבים גדולים.. אי אפשר ככה 
לחיות... חייבים לנתח... ואז עושים ניתוח... 
ואחרי הניתוח יש שיקום ארוך... תרגילי 
פיזוטרפייה קשים ומתישים... אבל!!!! בסופו 

(שאתה בים בינינו הרבה אנשים של דבר מסתוב

ששברו את האגן... והם  בטח מכיר לפחות אחד)
עברו ניתוח... בניתוח חיברו בחזרה את 
השברים... ולאחר תקופה קשה אתה ב"ה רואה 

 את הבן אדם מתהלך כאחד האדם... 

מבחינה מסוימת זה מה שעם ישראל עברו  
בשואה... בשואה כנסת ישראל שברה את  

יה שבר אדיר!!!!! כלל ישראל  האגן... זה ה
התפרק לגמרי... אבל!!! ניצולי השואה היו 
אנשים מאוד גיבורים... חדורי רצון חיים בלתי 
נתפס... והם פשוט אספו את השברים... במו 
ידיהם עשו את הניתוח הנדרש... עברו את כל  
תרגילי הפיזוטרפיה המתישים... ופשוט שיקמו 

(אנחנו יסופר...  את כלל ישראל... לא יאומן כי
חבים להם את כל ההמשכיות... ואנחנו נעשה את זה 
באמצעות זה שאנחנו נשמור על עצמנו ועליהם שלא 

עד כאן מה שהיה    יתפשט נגיף הקורונה ואכמ"ל...)
   בשואה!!!!

אבל כיום???  כיום עם ישראל לא שבר את  
האגן... ממש לא... אתה רואה כעת משהו 

אדרבה... הכל שלם...  ממש לא!!!! מפורק??? 
יפה... הולך... רץ... חי נושם ואפילו בועט...  

בבית חולים יש משהו יותר מלחיץ משבר  אבל!!  
האינטרנט  קוראים לזה נמק רח"ל!! באגן!!!! 

שחדר לנו לתוך הנשששמה והשתלט לנו על כל  
    נמק!!!!!!היקף החיים זה 

 נמק??? --אתה יודע מה ההבדל בין שבר באגן ל 

זה ריקבון פנימי... זה יכול להיות משהו  נמק
מאוד קטן... זה יכול להיות אפילו באגודל של 

הרגל... אבל זה רקבון!! וכשמדובר ברקבון מבפנים זה 
איום ונורא!!! בבית חולים מתייחסים לנמק כפאניקה 
הרבה יותר גדולה משבר באגן... כי נמק זה לא משהו 

משהו  שמתפרק שאפשר לחבר אותו... נמק זה
שמחסל את עצמו מבפנים ו... וכשזה מגיע לשלב 
מסוים כבר אין מה לעשות... הבן אדם מסתובב כאילו 
הכל בסדר... אין שום בעיה... הוא מצידו לא מרותק  
למיטה ויתכן שאפילו לא כואב לו כלום... אבל יש כאן 
אבר שצריך לכרות אותו... ואם לא כורתים אותו הנמק 

 ישמור... וכאן ניתוח לא יעזור!!!!  מתחיל להתפשט וה' 

כשמגיע איזה   זו ההגדרה של המצב שלנו כיום....
מישהו ואומר לך שאינטרנט זה שואה... זה מעצבן... 
אנחנו מסתכלים עליו כמו איזה בן אדם שנחת 
מהירח... מה אתה רוצה?? בשואה עם ישראל היה  
מפורק לגמרי... כלל ישראל שכב על אלונקה מאוזן 

רי... ואילו כיום??? הכל זז!! נוסע קדימה!! הכל לגמ
 טוב!! על מה אתה מדבר????

נכון!!! אתה צודק!!! לקחת בן אדם שמהלך על שתי  
רגלים ולהכניס אותו בבת אחת לכסא גלגלים ולהגיד 
לו אתה נכה... זה מאוד מעליב!!!  כן... אז יש לי נמק 

לך   כה???  באגודל של הרגל... אז מה... לכן אני נהייתי נ
 נכה  ק ט ן   עליך!!!!  -תסביר לבן אדם הזה ש 

אתה מתהלך כאן בבית חולים ואתה רואה את היהודי 
הזה שלוקחים אותו עם כסא גלגלים ואתה מרחם 

הבן אדם הזה אמנם שבר   אל תרחם עליו!!!! עליו...?? 
את האגן... אבל הוא כבר אחרי הניתוח.. והוא בדרך 

זוטרפיה... והוא כבר מתחיל להחלמה ועובר תרגילי פי
ללכת קצת ועוד שלושה חודשים הוא יחזור לעצמו  

הוא  (למרות הכסא גלגלים)לגמרי.. בקיצור: הבן אדם הזה 
עם הפנים קדימה!!!!  ואילו לך??? לך יש נמק... יש לך 
רקבון פנימי ברגל שאמנם כעת אתה הולך על שני 

רק  רגלים אבל אתה  הולך כל הזמן אחורה... הנמק
מחמיר מיום ליום... ואם לא תתפוס את עצמך  בעוד  
מועד... אתה עוד מעט תכנס לכסא גלגלים כרות  

ואת הנקודה הזו  רגלים ולא תצא ממנו לעולם!!!!  
 צריך להבין!!!! 

השואה הייתה נוראה!!! היא פירקה אותנו 
 לחתיכות!!!! 

רק  ---אבל ניצולי שואה היו בני אדם עם נפש בריאה
!! אדם בריא שהוא מפורק... הוא צריך מפורקת!

לאסוף את השברים... לקחת את כל חלקי הנפש 
שהתפרקו ולחבר אותם בחזרה... וניצולי השואה עשו 
את זה בגדול... השתקמו בגדול!!!!   ואילו אנחנו??? 
הכל בסדר איתנו... שום דבר לא מפורק... הכל שלם... 

ו את אבל הרשת שחגה על הנשמה שלנו ולוקחת לנ
כל האישיות זה משהו שמרקיב מבפנים...  כאן זה לא 
משהו שמתפרק... זה רקוב!!!! ועם נמק אין הרבה מה 

 לעשות... 

ואת הקורונה הכ"כ לא נראית על פני השטח... אנחנו  
 צריכים לזהות!!!!   

האינטרנט הוא רקבון שקט שהולך ומחסל אותנו 
אך מבפנים... כשיש נמק חייבים לכרות!!!! ונעב

כורתים!!!! וכשהמשיח יגיע הוא יצטרך לכרות עם  
המון המון כאב... ועל זה נאמר: "ואשלם ניחומים לו 
ולאבליו..." יהיה צריך נחמה... נחמה על נשמות יקרות  
שקרובות ללבנו שלמרבה הצער שלא תפסו את עצמם 

בעוד מועד... ו... וכשמשיח יגיע כבר לא יהיה מה 
מאוחר!! אנחנו נמצאים  לעשות...  כעת עדיין לא

עדיין בתקופה של הבירור!!! אנחנו כבר אחרי 
הבחירות המונציפליות... אנחנו אחרי המיפוי של 
אחינו התועים... הם כבר אמרו מה העמדה שלהם 

  (הם עדיין יכולים לחזור בהם... והלוואי...)בייחס ליהדות... 
אבל כעת אנחנו בעיצומם של בחירות הרבה יותר  

!! הקב"ה מכניס כל אחד מאיתנו פנימיות
לקלפי!!! לבידוד!!!! וקדימה... ה' קורא לך לקריאה 
ראשונה שניה ושלישית... בני היקר תקבל החלטה 
אחת ולתמיד!!! מי אתה?? ולאן אתה שייך?? מה 
הסיווג שלך?? איפה אתה ממוקם? האם אתה 
שייך ליהודים היראים ושלימים שמבינים שצריך 

רחק פן תדבקני... או שאתה חסימה וצריך להת
מחכה שיגיע האש וגפרית של "הנה היום בא לה'  
בוער כתנור..." תחליט!! תקבל החלטה אחת 
ולתמיד!!! יהודי יקר: תאר לעצמך שאתה עכשיו 

הקב"ה מעמיד  ה ח ל ט ה ! ! ! !   ברגע מכונן של 
אותך מול שחור לבן... וזהו... אל חזור!! מה אתה 

 בוחר?? 
(ולכן אני נעלב אני מכיר אותך מקרוב... בינינו... 

  בשבילך ומפריע לי שיש כאלו שמדברים יותר מידי תוקפני) 
אני יודע שאתה בסה"כ יהודי טוב... ויש לך הרבה 
חמימות ליידישקייט... יש לך נקודת אמת פנימית 
מסוימת שהלוואי על כולנו... והסיבה שיש לך 

זה יותר  פלאפון פרוץ ללא חסימה זה כי... כי...
נוח... ואולי יותר זול... בקיצור: כל מיני שיקולים 
שהם לא "סופר עקרוניים..." כלומר: לו יצוייר שהיו 
מצמידים אותך לקיר והיו שואלים אותך בצורה  
רשמית ובלתי מתחמקת: מה אתה בוחר?? לאן 
אתה שייך?? היית בוחר להיות חבר אני לכל אשר  

אפון כשר יראוך ולהיכנס תחת חסימה ולפל
 ולהתנתק מכל הרוע הלא מבוקר שיש באינטרנט... 

רק מה?? אתה חי את החיים... זורם את החיים... ויצא 
אז זהו!! שאנחנו כעת  לך ככה שזה יותר נוח לך... 
 נמצאים בתקופה לא זורמת!!!! 

תפקח עיניים.. תסכים איתי שאנחנו נמצאים בתקופה 
לקיר ורוצה ממש לא זורמת!!! הקב"ה מצמיד כל אחד 

לשמוע לאן הוא שייך!!!! הקב"ה כעת קורא לנו בקריאה  
ראשונה שניה ושלישית... אנא ממך: תקפוץ על הקרון 

 האחרון של הרכבת האחרונה שיוצאת מהרציף... 

אין   חשוב לי להדגיש... שורות אלו נכתבות מלב טהור!!!
 ס!!לי שום אינטר

דבר... אין אני מבטיח לך שאני לא מרויח מזה שום 
פלאפונים כשרים... ואני לא מקבל של  לי חנות

משכורת על החסימה. המניע היחיד שעומד 
מאחורי שורות אלו... אהבה אמיתית אליך.. אתה 

אתה  של אברהם אבינו...  לא אחייןלא לוט... אתה 
בן ביולוגי של אברהם... ובברית שלך אמרו: אשר  !בן!!!

ציוה להציל  חי חלקנו...  קל  --כרת ידיד מבטן... על כן
ה' ציווה!!!! ציווה להציל  ידידות שארנו משחת

ידידות שארנו משחת!!! ה' ציווה ואיך נעמוד 
אבל  מנגד...  ה' בעזרת ה' יציל אותנו מהקורונה... 

אנא... קיים את הילד הזה   מי יציל אותנו משחת??
ששמו אתה!!! קיים את הברכה שברכו עליך  

' נשק אותך בראשך ואמר לך: ברגעים הגדולים שה
בדמייך חיי... הצל את עצמך משחת... למען אבא 
שבשמים שמחכה לך!!!! תן לאבא שבשמים את 

 !!!!!  אותךהדבר היקר לו ביותר בעולם... 
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  משיח נאו!!!!!   
הסטריליות והמרחק והבידוד שנדרש בימים אלו מספקים המון המון חומר למדור זה... זה ממש מזכיר את ההנהגות של אוכלי חולין בטהרה...  

דו  לאחוז בי כידוע בגיל חינוך של תינוק יש כל מיני שלבים... (סוכה מב.) היודע לדבר אביו מלמדו... והיודע לנענע אביו לוקח לו תפילין... והיודע 
לין על ידיו  של אביו עולה לרגל... ו... ויש בגמ' עוד שני שלבים: תינוק היודע לשמור גופו אוכלין על גופו טהרות!!!! ותינוק היודע לשמור ידיו אוכ

ינוק  טהרות!! אני רוצה לספר לכם: שאני בן אדם שמתקרב לגיל העמידה ועד לפני שבועיים אני חושב שעדיין לא הגעתי לגיל חינוך של "ת
היודע לשמור גופו" והנה!!! כעת אני רוצה לבשר לכם קוראים יקרים: שבסוף שבוע שעבר... לאחר שבוע ימים שהשתדלתי מאוד להקפיד על  
כל ההרחקות הנדרשות מטעם משרד הבריאות... לקראת שבת התחלתי להרגיש.. שהנה... אני כבר יודע לשמור גופי!!! כבר נראה לי שאני בשל  

 ילד בגיל שש בזמן חז"ל... זה בסדר... אפשר כבר לסמוך עלי שיש לי מודעות לשמירת גופו...    למדרגה של
כן... כמו שהיום ילד שיודע להתפלל עושים בחידר מסיבת סידור וכל האמהות והסבים והסבתות מגיעים וזה נורא מרגש... אז בזמן שביהמ"ק  

. בסוף כיתה א' היו עושים מסיבת טהרה!!!! ב"ה יענקי כבר יודע לשמור גופו... כן... זה גם  היה קיים... בחידר של בני החברים היה עוד מסיבה..
קבלתי את   אז הנה!!! בזכות הקורונה... בזכות שבוע ימים של התרחקות  מאוד מרגש... ליענקי יש כבר מודעות להתרחק מכל דבר שמטמא... 

רשות הדיבור בבית הכנסת המאולתר ואמרתי לציבור: שמגיע לי מזל טוב... ואני חושב שאני כבר יכול לקבל תעודה של תינוק יודע לשמור  
גופו... אבל מיד במוצאי שבת מישהו הראה לי עוד כמה הוראות חדשות שצריך להתחיל להימנע מלנגוע בכל מגע שיתופי... אם זה ידיות או  

(זה מדהים!! כי גם בטומאת  נים של תאורה ואם זה "נדרים" וליזהר מלנגוע במשטחים ובפרט ממתכת שהנגיף שורד עליו יותר מכל דבר אחר... לחצ

ד  ואז החלטתי שאני מתחיל להקפיד שאם נגעתי באיזה ידית וכדו' אני לא נוגע בפנים ע מת... בכלי מתכות רף הטומאה הוא בדרג אחד יותר משאר הכלים)
 עדיין לא!!!! שאני לא שוטף ידיים בסבון... ו... ו... וזה פשוט לא הלך!!! ואז גיליתי שנכון... על הגוף שלי אני כבר יודע לשמור!!! אבל על הידיים 

את מגע  כן... בחידר של החברים זה שתי כיתות נפרדות!!! בכיתה א' הילדים לומדים לשמור על הגוף... ואז הם נאמנים שהם לא נטמאו בטומ
משא ואוהל... אבל הם עדיין לא נאמנים על שמירת ידיים!! זה רק בכיתה ב'... אז אמנם עשיתי קידוש בבית הכנסת על שהגעתי לגיל חינוך  

שבשעות   וכעת!!! במעמד זה!! ומעל במה זו אני רוצה לעדכן אתכם קוראים יקרים... שמירת גופו... אבל לשמירת ידיו עדיין לא הגעתי... 
ונות... לאחר כמה וכמה ימים שאני מאוד מאוד נזהר שלא לנגוע בידיים איפה שלא סטרילי לגמרי... אני מתחיל להרגיש לאט לאט שאני  האחר

כבר מתחיל להתקדם לשלב הבא!! לשלב של תינוק שיודע לשמור ידיו!!!! וזו בשורה מאוד מאוד משמחת... כי תאר לעצמך שמחר מגיע  
מי יודע!!!! מי יודע אם זו לא אחת מהסיבות למה אנחנו צריכים כ"כ לשמור כעת על כללי  נוק שלא הגיע לגיל חינוך... המשיח... ואני עדיין תי

אין זמן!!! משיח מגיע!!! ומי יודע... אולי עוד בחג הפסח הזה נזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים... ואם אכן כך... אזי אמנם יהיה   ההגיינה... 
אבל למי שיודע... כל ההיתר של טומאה הותרה בציבור הוא רק בייחס לטומאת מת... אבל בייחס לשאר הטומאות   אה!!!! בטומ קרבן פסח הבא 

 לא!!!!!
...  זאת אומרת: אם ירצה ה'... והלוואי ואנחנו נבא להקריב קרבן פסח בטומאת מת... אבל אני אצטרך להיות טהור מטומאת נבילה, ושרץ, ונדה, ו

.. מי שנוגע בעם הארץ זה כמו שהוא נוגע בזב!!! ואת זה אי אפשר להקריב בטומאה... בשביל זה אנחנו כעת מתלמדים  וטומאת עם הארץ.
ועוברים קורס מזורז לדעת להתרחק מאנשים מסוימים... כן... כשמשיח יגיע בעזה"ש יהיו כל מיני אנשים שלדאבוננו הרב יהיו טמאים בטומאת  

עצמו לידיים מהר מהר בימים אלו ולא יסיר את אלוהי הנכר שבקרבו בעוד מועד... הרי כשמשיח יגיע יהיה לו גדר  זיבה!!! כל מי שלא יתפוס את 
של עם הארץ שהוא ובגדיו הם אב הטומאה מדרבנן!!! ואם חס ושלום אני אפגוש אותו בירושלים בכניסת יום טוב של חג הפסח לאחר  

כם... באותו רגע נפסלתי מלאכול קרבן פסח!! כי אני ראשון לטומאה... (ואם ח"ו אני אגע בחסה  השקיעה... ואני בטעות אלחץ לו יד לשלום עלי
של המרור... הרי החסה הזו תהיה שני לטומאה... ואם החסה הזו בדיוק תגע בתרומה, התרומה תהפוך להיות שלישי לטומאה!!! ואם התרומה  

ואז כל הרשימה הזו נכנסת לבידוד... גם אני, גם החסה, גם התרומה, וגם הקרבן פסח, כולנו נשאי טומאה  (הזו תגע בקרבן פסח הוא יפסל מדין רביעי לטומאה... 

נו... עכשיו אתה מבין למה צריך כבר עכשיו להתרגל לסטריליות??? אתה רוצה שאחרי כל מה שעברנו... אחרי שסו"ס   ומודבקים של העם הארץ הזה)
 בר בירושלים... על כזו שטות תפסל מלאכול קרבן פסח?? נבנה בית המקדש... אחרי שסו"ס אנו כ

 בשביל זה כבר עכשיו אנחנו צריכים להתרגל לשמור על גופנו!! ולשמור על ידינו!!  
הוא כבר יודע שהוא נחשב חבר!!! וכל מה שנותר לו זה רק לשמור על   אבל שיהיה בריא אדון אז נדברו... הוא כבר סידר לעצמו את החיים!!! 

דיו שלא לנגוע בעם הארץ... אדוני היקר: מאיפה אתה כ"כ בטוח שאתה הוא החבר טהור ואילו החבר שלך הוא העם הארץ?? אולי הפוך...  גופו וי
כעת!!! נכון לעכשיו... אפשר עדיין לשחק אותה...   כן... זה עוד חשבון הנפש!! לא עוד!! אלא זה עיקר חשבון הנפש המוטל עלינו בימים אלו.. 

ת חיים כפולים... מי שרוצה יכול לשחק אותה צדיק ומתחת השלחן למסמס ולעשות במחשכים מה שהוא רוצה... ומי שרוצה יכול  אפשר לחיו
(ישעיה יא) ויצא חוטר   אבל כשמשיח יגיע נגמרו המשחקים!!! הסוף להצגות!!!!לכתוב אז נדברו ולחוש מעצמו שהוא המחנך של העולם... 

ה'... והריחו ביראת ה', ולא למראה עיניו ישפוט ולא למשמע אזניו יוכיח "כי בחכמת ה' שבקרבו ידע ויבין מי זכאי ומי  מגזע ישי... ונחה עליו רוח 
האמיתי מאחורי הארשת חייב..." (רש"י) איזה פחד!!! נגמרו הסיפורים... אי אפשר יותר להחביא בכיס את המכשיר... וגם לא להחביא את הפרצוף 

אוהו... מחכים לנו הפתעות...  וזה מלחיץ!!!!!ססמאות ואין זיופים... המשיח יחדור לכל אחד לתוך תוך הלב ויזהה מה הוא בדיוק שווה!!!  הצדקנית... אין יותר
שהם  נעימות... כן... יהיו כאלו שחשבנו שהם שוים יותר ויתברר שהם שוים פחות... ויהיו כאלו שחשבנו שהם פחות או יותר ויתברר חלקם יהיו מאוד לא

לא רק חיצוני... אלא גם ובעיקר פנימי!! מי אני באמת... האם יש לי משהו  ואין ברירה!!!! צריך להזדרז!!! להזדרז לעשות בדק בית פנימי!! רחמנא ליצלן... 
וקים בלהוכיח עד כמה הממסד מבפנים... או הכל אצלי ססמאות חלולות... כן... אני יודע שיש כאלו שיחגגו על השורות האלו... אלה מהרשת שכל הזמן עס

ות של רקוב והכל פוליטיקות ומסססחרה... הם מאוד מחכים למשיח שיגלה את הפרצוף האמיתי של המערכת והממסד... שפתאום יוציא החוצה את כל הצביע
מה שנכון נכון!!! יהיו כמה וכמה  !!!כן... אתם צודקים כל מיני אנשים חשובים עם פראקים... שהמשיח פתאום יראה לכולם את הפרצוף האמיתי שלהם!!! 

זה יהיה  אנשים מכובדים עם פראקים שיתגלו כצבועים והמשיח לא ישא פנים לאף אחד... אבל עדיין... הם יהיו רק התחנה השניה!!!! כי התחנה הראשונה 
ה שהההכל לכלוך ופוליטיקה ואינטרסים שפלים... הרי אתם!!! אתם שהייתם עסוקים כל היום וכל הלילה בלמרוח בוץ ורפש על כל העולם... ולהוכיח עד כמ

הולך לעשות בסופו של יום אצלכם שוכנת הצביעות הגדולה ביותר!!! אתם אוכלי אבר מן החי... אתם אלו שמתענגים לאכול אנשים חיים...  בקיצור: המשיח 
מהר להתחיל ללמוד מוסר... מהר לעשות בדק הבית בכל חדרי הלב... לבדוק פסח!!! לנקות את כל הזבל ולהוציא אותו החוצה... אתה שומע אדון אז נדברו??? 

 טוב טוב מי שם בוחש בקלחת... איזה מידות רעות עומדות מאחורי כל מעשה... מהר מהר!!! משיח נאו!!!! הברו נושאי כלי ה'!!! 
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ממש בקרוב
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 כמה מילים על "אמונה" שכה נחוצה לנו כעת  
בימים אלו יש צורך מיוחד להתחזק באמונה... ולמה??? כי כידוע... המשימה הקשה והמורכבת 

אמונה ---ביותר שמוטלת על יהודי בעולם הזה זה השילוב המנצח בין חובת השתדלות ל
ומוטל עלינו   ששניהם מוטלים עלינו ביחד!!!!  ובטחון!!! מדובר בשני ניגודים הכי קיצוניים שיש...   

 נות לשלב ביניהם ולמזג אותם במינון מדויק... את האומ
מצד אחד יהודי צריך לחיות באמונה שהכל בגזירת עליון... יהודי צריך פעמיים ביום לעצום את 
העיניים ולומר: אין כלום!!! אין טבע!! אין עוד מלבדו!!! הכל בגזירת עליון... ומצד שני: תוך כדי 

ו ומיד אחרי התפילה לשטוף את הידיים בסבון בגלל  הוא צריך לשמור שני מטר מרחק מחבר של
 כללי ההגיינה הנדרשים כעת... וככה כל הזמן!!!

לא נכנס כעת לנושא הזה... למה ככה הקב"ה רוצה שאנחנו נחיה?? אבל ככה זה!!!  עכ"פ המיזוג 
שבין חובת השתדלות לאמונה ובטחון הוא דינמיקה שהמינון שלה משתנה כל יום וכל שעה לפי 

 העניין... 
 זה כמו הגה שהנהג כל הזמן יושב ואוחז בו... וכל הזמן מתמרן...  

זה הברזים של המקלחות של פעם!!!! היום כידוע  הדוגמא הכי ממחישה שמצאתי לזה... 
במקלחת יש רק ברז אחד... ימינה חם שמאלה קר... אבל פעם היו שני ברזים... ברז אדום של מים  

 רים... (שמעתי שכעת זה שוב חזר לסטייל... ברוך הבא...) חמים וברז כחול של מים ק
צריך מיומנות מיוחדת לדעת איך משחקים עם הברזים האלו... כי אם אתה פותח רק את  עכשיו: 

הברז של הקרים יש לך רק מים קפואים... ואם אתה פותח את הברז של החמים זה רק מים 
ואז מתחילה  ריך לפתוח את שני הברזים ביחד... לכן צ והרי אני צריך משהו באמצע...רותחים... 

פתחת קצת את הברז של הקרים... ואז קצת את הברז של החמים... ואז דווקא  הדינמיקה... 
כי  דא עקא!!! ש... שזה לא טוב... בסיידר... זה יוצא בדיוק באמצע... מה שנקרא "מים טובים..." 

וח יותר חזק את אחד הברזים... נו... אז פתחתי את אין מספיק זרם... אז אין ברירה... אני צריך לפת
הברז של המים הקרים... יופי... נהיה באמת יותר זרם... אבל אוי... נהיה פתאום קר... בטח!!! נהיה 

אז  פה חוסר איזון... אז אין ברירה... אם נאלצת לפתוח יותר חזק את הברז של המים הקרים... 
יותר חזק את הברז של המים החמים... אחרת יהיה חוסר איזון לפתוח גם  אתה צריך  ב מ ק ב י ל 

 ותקבל מים קרים.. 
עכ"פ חייב  הבנת איך זה עובד?? אם עדיין לא הבנת... אז תשאל את המבוגרים... הם יסבירו לך...  

אם נאלצת מאיזו סיבה שתהיה להפעיל את הזרם של המים הקרים יותר...  להיות  א י ז ו ן ! ! !
 לחזק את הזרם מהכיוון של המים החמים...   במקבילח אתה מוכר

 כלפי מה הדברים אמורים??? 
כמו המיזוג בין מים קרים לחמים... ככה המיזוג בין חובת השתדלות לבין אמונה ובטחון...  חובת  

ואנחנו קרוצי חומר... אנחנו אנשים  זה מים חמים!!! אמונה ובטחון  זה מים קרים!! השתדלות 
ממוזגים... אנחנו צריכים משהו באמצע... לכן אנחנו מתמרנים כל הזמן... מצד אחד אנחנו 

שזה מים קרים... ומאידך אנחנו צריכים במקביל להפעיל כל הזמן  -לים חובת השתדלותמפעי
 שזה מים חמים...  -אמונה ובטחון

של המים הקרים... הנה...  לחזק את הזרם מכל מיני סיבות אנחנו נאלצים  והנה!!!! לפעמים... 
לצים לקבל הרבה כעת!!! בימים אלו... בעקבות החששות מהמגיפה שכ"כ מדביקה... אנחנו נא

הוראות מחמירות בכללי ההגיינה והשמירה מהידבקות... ואנחנו מחוייבים להוראות האלו ע"פ 
דא עקא!!!!  תורה!!! אין ברירה... אנחנו מוכרחים להפעיל את הברז של המים הקרים יותר חזק... 

ן... כן... שפתאום אנחנו מרגישים התקררות באמונה ובטחושהתוצאה הישירה וההכרחית!!!!!!! 
כולנו פתאום מפוחדים... חוששים... מה יהיה... פתאום המגע החמים והקרוב לה' נחלש... ואנחנו 
מרגישים משהו קר... מה קרה??? ההתקררות הזו לא נובעת מזה שסגרנו את הברז החם... לא!!!! 

אין ברירה!!!  אלא בגלל שנאלצנו לחזק את הזרם של המים הקרים... לכן נוצר חוסר איזון... ולכן
אם אתה לא רוצה להתקרר ולקפא מקור של חוסר אמונה (שמתבטא בפחד ולחץ ופאניקה) אתה 

   הבנת?? זה מה שנקרא תמרון!!!מוכרח במקביל לחזק גם את הזרם של האמונה ובטחון... 
בימים כתקנם... אתה יכול לעשות את השיקול שלך ולהחליט שבמקום לחזק את המים החמים 

ה ובטחון ה'... אני מעדיף כעת להחליש את הזרם של המים הקרים... להמעיט קצת של האמונ
בחובת ההשתדלות... קצת פחות לדאוג מה יהיה... קצת פחות להתרוצץ ולדאוג לפרנסה או 

 לשדכנים וכדו'... ככה זה ביום יום...  
אבל כעת אין לנו את הלוקסוס הזה!!! כעת אין לנו אפשרות להחליש את הזרם של המים  

הקרים... אנחנו מוכרחים להישמע להוראות!!! יש פה ספק פיקוח נפש!!  מוכרחים להפעיל את 
להתחזק באמונה ובטחון!!! ולכן   מ ו כ ר ח י ם הברז של הקרים בשיא החוזק... אבל!!! במקביל 

   המלצה אלא הנחייה... זה לא  כעת 
   "זה לא המלצה אלא הנחיה..." כן... השבוע למדתי משפט חדש.  

 ראש הממשלה הגיע השבוע ושוב מסר איזושהי הצהרה... מה???  
שום דבר מיוחד!!! הוא לא חידש משהו... הוא רק אמר שמה שאמרנו לפני יומיים בתור המלצה... 

אתה שומע?? אולי עד לפני שבוע להתחזק  ... זה לא המלצה אלא הנחייה אז זהו! שמעכשיו 
ברגע שבייחס   אבל כעת!!!באמונה ובטחון זה היה אצלנו המלצה... (ממש לא... אבל נניח שכן...) 

לחובת ההשתדלות... התקדמנו עוד כמה צעדים וזה נהיה כבר הנחייה... אז גם ההתחזקות 
י אם לא נתחזק כעת באמונה ובטחון זה... באמונה ובטחון היא כבר לא המלצה אלא הנחיה... כי... כ

 זה כבר לא יהיה מים פושרים אלא קפואים!!!! 
ובינינו... זו באמת התחושה!!! בימים אלו אנחנו לפעמים נתקפים פיק ברכיים... למה??? כי 
פתאום אנחנו צריכים מאוד מאוד לחשוש מהקורונה... וזה תלוי בנו... ואם אתה לא תשמור אתה 

בק... וקח מרחק... ואל תתפלל במנין... ורגע רגע... איפה אמונה? איפה בטחון??? כן!!! עלול להיד
האמונה והבטחון כעת צריכים להגיע מהראש!!!!! שם צריך להפעיל המון המון התחזקות 

 באמונה... 
בעניין האמונה ובטחון: שים לב:  הנחיה"קצרה לגבי ה" "הצהרה" אז כעת בקצרה ממש...---

הנפש שלנו  זה עניין של  ט פ ט ו ף ! ! !מה שמקובל לחשוב התחזקות באמונה ובטחון בניגוד ל
עדינה... היא לא קולטת בומים רציניים וזה לא חודר אליה... אם אתה מפגיז את הנפש שלך  
בשיחה מוסרית היא מקבל סבנג... אבל זה נשאר מבחוץ... הנפש שלנו צריכה טפטוף... (זו הסיבה 

כל עובד עם כל מיני ביטויים מעשיים עדינים... הסיבה... ארבע כוסות.. ביטויים שבליל הסדר ה
 עדינים... לא בומבסטיים ואכמ"ל) 

אשר על כן: תחבר לעצמך שנים או שלושה משפטים משלך!!!!! אם מאוד מאוד קשה לך 
שומר  לייצר משפטים אישיים... קח פסוק או שתים... זה יכול להיות "הנה לא ינום ולא ישן 

ישראל..." (או ה' צבקות עמנו וכו' שהירושלמי אומר שג' פסוקים אלו יהיו שגור על  
לשוננו) וזה יכול להיות כל פסוק אחר מאוד מוכר מהתפילה שכתוב בו שהקב"ה מנהל את 
העולם... ותחליט לעצמך שאתה אומר את הפסוק הזה חמש או שש פעמים ביום לפי 

ה אומר את הפסוק הזה... אתה לא אומר אותו כמו כשאת כעת שים לב!!!!!הצורך... 
דקלום... אתה עוצם עיניים ואומר את הפסוק הזה לאט לאט וחושב על כל מילה... וחוזר 
עוד פעם ואומר אותו לאט... ושוב חושב על מה שאתה אומר... ולצורך העניין תסביר 

באותה נאגלא..  לעצמך במילים שלך מה אמרת כעת... ותחזור על זה כמה וכמה פעמים
ואח"כ תעשה לעצמך שעון מעורר לעוד נניח שלוש שעות ושוב אותו פסוק או שתי 
פסוקים... (לצורך העניין אל תחליף פסוקים... כדי שלא תתבלבל ותתחיל לעשות לי פה  
הספקים... זה לא עניין של הספק... זה עניין של החדרה...) ושוב תעשה שעון מעורר לעוד 

. ותעשה ככה יומיים שלוש...  בהתחלה אתה תרגיש תינוק בן שנה ש... ש... שעתיים וחצי..
שחוזר על פסוקים לאט ומסביר אותם לעצמו... אבל אחרי שלושה ימים אתה פתאום 
תרגיש שמשהו שם מחלחל מבפנים. ברגע שתתרגל לזה... תמשיך ללכת על הגל הזה... 

נתתי לך פה עצה טובה!!! זה עדיין לא  קח פסוק אחר ותשנן לעצמך וכן הלאה וכן הלאה...
הנחיה... רק המלצה... אבל מה שבטוח תכניס לעצמך לראש: אם יש הנחיות חדשות למים 

של חובת ההשתדלות... מוכרחים להפעיל כנגדם חיזוקים הכרחיים בהפעלת  -הקרים
ה המים החמים... חייבים להישאר בחמימות של אמונה והתחזקות בימים אלו... אחרת ז

 מסוכן עוד יותר מהקורונה בעצמה... תשמע לי... מניסיון... בהצלחה...
--- 

 חיזוק נוקב בהתרחקות מלשון הרע ומחלוקת!!!  
בימים אלו למרבה הצער אנחנו נאלצים להפסיד תפילה במנין... לימוד תורה בחבורה... וזה 

ו... שזה מסוג מצער!!! (כבר לא מדברים כאן על עצרות חיזוק המוניות שנבצרו מאיתנ
הדברים שלא תמיד בטוח שזה בדיוק מה שה' רוצה מאיתנו... אבל כעת זה כבר מגיע לידי 
ביטוי בדברים שבקדושה ממש... זה לוקח לנו את הקדיש והקדושה והברכו ואת התפילה 

 בציבור... זה כבר באמת מצער...)
מאיפה חז"ל לומדים את עצם המושג של תפילה  אבל!!!! שים לב לנקודה מבהילה:

  בעשרה דברים שבקדושה צריך להיות דווקא -לדין הזה ש ההלכתיבמנין?? מה המקור 
 אנשים?? 

לא תאמין!!! אבל חז"ל (מגילה כג) לומדים את זה משתי מקומות ממש לא סימפטיים!!! 
אשר המה מלינים  הרעה הזאת לעדה דבר ראשון: מהפסוק שמדבר על המרגלים: "עד מתי 

הזאת" (ולומדים  מתוך העדהעלי..." דבר שני: מהפסוק שמדבר על עדת קורח.. הבדלו 
גז"ש "תוך תוך" ל"ונקדשתי בתוך בני ישראל.. עיי"ש) והרי המרגלים היו עשרה, אז מכאן 

 לומדים חז"ל שעדה הכוונה לעשרה אנשים, 
מה"עדה  ה ר ע ה   אנשים?? אתה קולט?? מאיפה למדים את המושג היהודי של מנין 

 ללמדך!!!!!               הזאת"!!!
לא אידיאלי!!!! השני מניינים  לא!!!! לא בריא!!!שעשרה אנשים על פי רוב זה דבר 

הראשונים שמוזכרים בתורה זה דווקא לא היו מניינים של תפילה... אלא מנין ראשון של 
 לשון הרע... והמנין השני של מחלוקת... 

מנין אנשים זה לא רק מתכון בדוק לדברים  בא נדבר ברחל בתך הקטנה...כלומר: 
שבקדושה!!! לדאבוננו הרב מנין אנשים זה גם... גם מתכון בדוק ללשון הרע ורכילות 

 ומחלוקת וכו' וכו'... 
כשאתה רואה מנין אנשים מתגודדים אל תתלהב בכל מחיר... אל תרוץ מהר לדבר מצוה 

ות כאן "ברכו..." לא!! יכול להיות שהמנין אנשים האלו מתוך תחושה שהולך להי
מתאספים כאן סביב לשון הרע ורכילות...  רק מה???  אבא שבשמים רוצה שניקח את 

עדה!!! את הכח הזה שעלול להיות כ"כ הרסני... וה' מצפה מאיתנו  -הכח הזה ששמו מנין
השכינה ולדברים שנבין שבאותה מידה הוא יכול להיות כח אדיר ומקור להשראת 

שבקדושה!!!! ה' רוצה שניקח את הכח הזה למקום הנכון... ובשביל זה יש לנו תפילה במנין 
 מידי יום בשטיבלאך... 

לא לשכוח שסו"ס המקור לזה שדברים שבקדושה  אבל לא לשכוח את המקור העגום!!!
ועל זה הם בעשרה... זה מגיע מהמקור הלא סימפתי של "עד מתי לעדה הרעה הזאת"!! 

ידוו כל הדוויים... זה הזמן לחשבון הנפש נוקב... אני כעת לא זוכה להתפלל בבית הכנסת... 
 לא זוכה להסתובב בשטיבלאך ולחטוף עוד קדושה ועוד יהא שמיה רבה... 

כי נכון... נכון שאני מפסיד דברים  אבל!!!!! מי יודע... אולי בשורה תחתונה זה ריווחי...
י "מפסיד" עוד משהו... אני מפסיד את כל הנייעס שאני כבר לא שבקדושה... אבל אנ

מנייעס בשטיבלאך. אני מפסיד את כל הפטפטת הלא כ"כ זהירה שהייתי מפטפט מחוץ 
לשטיבלאך...  אולי זו הסיבה שה' הרחיק אותי מהשטיבלאך!! אולי ה' רצה קצת פחות 

 דושה שלי... אולי ההיפך...לשון הרע...  מי אמר שה' נוזף בי ולא רוצה לשמוע את הק
ה' דווקא מאוד אוהב את התפילה במנין שלי... אבל הוא לא סובל את העדה הרעה שלי 
שלפני התפילה ובסופה שאני עומד שם ב"עדה הרעה" ומדבר סרה על הבנים האהובים 
שלו... כן!!!! צריך לדעת שתפילה במנין נלמדת מעדה הרעה הזאת!!!! זה אליה וקוץ בה!! 

מעלות להתאספות של עשרה אנשים אבל עלול להיות לזה גם חסרונות גדולים יש 
ועצומים!! לא נותר לי בימים אלו אלא לעשות חשבון נפש ולעשות תשובה על העבר... 
ולהתפלל לה' ולהבטיח לו: ה'!!!! תחזיר אותי בחזרה לשטיבלאך... אני מבטיח לך שאת 

קדושה... ולא ל"עדה הרעה" הזאת... אני הכח של מנין אנשים אני אקח רק לדברים שב
מבטיח לך שאני יותר לא אנייעס בשטיבלאך על הפוליטיקה החרדית... יותר לא אחרחר 
ריב... ולא אלעס בעסיסיות את המחלוקת... לא!!! עד כאן לעדה הרעה הזאת שבחרתי בה 

אני בוחר עד כה... עד כאן לעדה מסוג של "הבדלו מתוך העדה הרעה הזו" מכאן ואילך 
בעדה מסוג של "ונקדשתי בתוך בני ישראל"!!!! ויתן ה' שבמהרה ממש נזכה לו"שחטו 

 "אותו (קרבן פסח) כל קהל עדת ישראל בין הערביים" קהל עדה וישראל...
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ךךןאז מהו באמת הרצון האמיתי שלך?

ק מחשבה טובה מצרף הקב"ה למעשה, ומחשבה רעה? ף

נא לשמור על קדושת הגליון. אין לקרוא בשעת התפילה או קריאת התורה       18:36מרכז:  18:15ם: -כניסת השבת: י

 פרשת
 ויקרא



זה השאור שבעיסה... –ראה אותנו ככה, ה' אל ת

ך המצפן שיחזיר אותך לשפיות... –מציאה ושמה מצה  ן

  







. כמוהו לא ידע רבות בשנים, ולם עובר תהפוכות משונות ויוצאות דופןהע
אמצעי טכנולוגיה , רכבים, מטוסים: שפיתח במאה השנים האחרונות כלים ומכשירים מיוחדים' האדם החכם'

כשאינו מצליח למצוא מזור , עומד נאלם מול גדולת האלוקים, לוויינים וחלליות, טלפונים חכמים, מתקדמים
ואלפי מתים מידי יום ברחבי , הגורם למאות אלפי חולים, קורונה שמו, שפעת –מיני , ה לוירוס קטנטןותרופ

 . וחוצה מגזרים ויבשות, העוברת במהירות האור בין אנשים, מגיפה של ממש –הגלובוס 
, םונדבקים אלפים ביו, יותר מכל מקום אחר בעולם, בה מתים מאות אנשים ביום, ממלכת רומי, באיטליה

אין פרץ ואין . התושבים רובם חולים בבתיהם, בתי החולים קרסו": הודיעו גורמי הממשלה בזה הלשון
 !".ותולים תקוה רק בכוחו של האלוקים, בני האדם מרימים ידיים –יוצאת 

מרגיש עד כמה הוא נבוך ומושפל לעומת וירוס קטנטן אשר משבית , האדם הנאור שחשב כי הוא המושל בכל
ואף נשיאי המעצמות מודים בפה מלא כי אזלה ידם , אין עבודות, אין מטוסים. עשיו ופועלותיואת כל מ

 ', על יום תפילה לה' דונאלד טראמפ, ב"כך הורה נשיא ארה. מלהושיע ומצפים הם לחסדי האלוקים
 . ל מנת שירחם על האנושות מכליה גמורהע

 הודיע , בנימין נתניהו, ראש ממשלת ישראל
 כולנו "כי ) למניינם 21/3(רון ש האח"במוצ

 צריכים להתפלל לבורא עולם שירחם 
 , אלא שאז". עלינו וישלח תרופה למחלה

 שלא זכה לגדול על ברכי , אחד השדרנים הניס
 התרופה "להסית את הנושא ואמר כי , היהדות

 , אלא שאז". למחלה נמצאת במכון ויצמן
  ".כון ויצמן צריכים להתפלל לבורא עולםכי גם במ": הממשלה על דעתו והשיב –עמד ראש 

... תשבע כל לשון, יכירו וידעו כל יושבי תבל כי לך תכרע כל ברך": ל על ימי הגאולה"ממש כדברי חז
 ".ויקבלו כולם את עול מלכותך, ולכבוד שמך יקר יתנו, יכרעו ויפולו' לפניך ה

אפילו וירוס קטן יכול לשדד מערכות , יוובלעד, הוא האלוקים לבדו' כל העולם כולו מתחיל להבין כי ה
 .''אין עצה ואין תבונה לנגד ה'ממש . ולכלות את כל האנושות

כל מי שעיניו בראשו רואה את ההשגחה המיוחדת שמשגיח הבורא על בניו הנמצאים בארץ הקודש , בנוסף
זאים ניבאו שבשלב זה כשכל הח, והוא בגיל מופלג) 22/3, אדר' כו, יום ראשון(שרק אדם אחד נפטר עד כה 

ומה , לבדו הוא הביא הוירוס והוא המחליט ומשגיח מה יהא עם כל מדינה' כי ה. יהיו מאות מתים בישראל
 .  והוא החומל על בניו יותר מכל ומחליט מתי יגיע הקץ, בהשגחה פרטית מדויקת, יעלה בגורלו של כל אדם

הרב מאיר מאזוז , אותו סיפר הגאון הגדול, כמוהוזכינו לקבל מעשה מופלא ומיוחד מאין , אלא שבינתיים
המגלה לנו במי לא יכול לפגוע , הדומה בדיוק למצב שלנו כיום, ראש ישיבת כסא רחמים, א"שליט

   .והרי הוא לפנינו, אותו מעיד מגדולי הצדיקים בדורות הקודמים, המשחית בזמנים מיוחדים שכאלו
ברית 'מודפס בסוף ה(' קונטרס מעשה הצדקה'בספרו , ה"רבי כלפון ע ,את המעשה המופלא הבא סיפר הצדיק הקדוש

. רבא שבטוניסיה'בעיר ג, פ"בשנת התר –שנה בדיוק  100היה זה לפני : ל"כפי ששמע מאביו זצ )ע"אבה', כהונה
רבי רחמים היה שוקד על . היה שמו, רבי רחמים חורי –צדיק וקדוש , רבא חכם גדול'היה בג, באותה עת

 . היה מוסר רבי רחמים שיעורי תורה ומזכה את הרבים, מלבד שקידתו על התורה .ו יומם ולילתלמוד
ל שבוע היה נוהג הוא לדבר בדרשתו על נפטרים בכ. בעיקר היה נוהג רבי רחמים לדרוש על הנפטרים

     ...פרצה בעיר מגיפה קשה, יום אחד, לפתע, והנה. ומספר לקהל על מעשיהם והנהגותיהם, מיוחדים
-  4ההמשך המיוחד במינו בעמוד  –

\                                                                                                                                    

 פרנסה, לרפואה    
א מיכאל "מ: הוהצלח

מנשה  .וציפורה אחיאל
ה הדר "א. ואורה אחיאל

אורטל . ליאורה. בת נחמה
. ב"חנה בת הדסה וב
. ב"פנינה בת שושנה וב
. ב"אושרית בת פנינה וב
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 ת בשבת קורונה"איך קוראין בס
בשבוע שעבר הורה הגאון הרב דוד יוסף 

יחוה 'שלו  תכנסה תיבא לסגור את "שליט
 .בכדי שלא ידביקו אחד את השני' דעת -

ולעניין קריאת התורה כתב כי היא חובת 
וכל שאינו בציבור לא חלה עליו , ציבור

 .חובה לקרוא בתורה
ל "זאלא שיזהר כל אדם לקיים תקנת ח

 .מקרא ואחד תרגוםויקרא בביתו שניים 
 
 

לדעת רוב הראשונים מצות , אומנם
קריאת התורה נפרדת ממצוות שנים 

אולם בשעת הדחק , מקרא ואחד תרגום
ן שיוצא בכך "יש לסמוך על שיטת הראב
 .גם ידי חובת קריאת התורה

י "וראוי שילמד כל אחד גם עם פירוש רש
ואם אפשר ילמדו גם פירוש , על הפרשה

 .'אור החיים'ן ו"הרמב
וראוי להרבות בימים אלו בתהילים ובפרט 

 .ביום שבת עבור הכלל
 וכן יאמרו פיטום הקטורת בכוונה ויעסוק 

 וינצל הזמן להתעלות , בתורה כפי כוחו  
 .'בתורה ויראת ה להתעלות      

ללללללל

 אין אדם נוקף"אומרת כי ) ב"ע' חולין ז(גמרא ה:    ואמר לוקרא לו 
 ."אלא אם כן גזרו עליו מלמעלה ,אצבעו מלמטהאת  )פוצע(

אלא אם כן משמיים כבר יצאה  ,אדם לא מקבל מכה באצבעו
 .יתברך' בת קול ודיווחה על כך והודיעה לכולם שזה הוא רצון ה

מה ההבדל בין נקיפת אצבע ", מר לו כבוד הרבא, "אם כך"
, זה משהו שנגזר ...?שכזו לבין הפלת סיר מלא מים על בתך

כי אתה נזהרת ועשית כפי , ואיתך או בלעדיך הוא היה קורה
  ,לחושי הזהירות ההגיוניים שלך עבר קרה כאן משהו, יכולתך

 
 
 
 
 
 
 
 

אם כל אחד מאיתנו היה . !י ורבותיימור                                
היינו מנהלים את , מבין שכל מה שעובר עליו נגזר משמיים

אם היינו מבינים , החיים שלנו בצורה שקטה ורגועה הרבה יותר
היינו , עד כמה אין משהו שקורה פה שלא הוכרע למעלה מראש

אבל ההצלחה או הכשלון , מבינים שאנחנו עושים כפי יכולתנו
, יכול היה לקרות ו"גם האסון הגדול שחו, כבר לא תלויים בנו

בובות על חוטים ואנחנו רק  ,הוא מדווח משמיים מראש
שהפחד מהקורונה . ועוברים את זה שנמצאים כאן בעולם הזה

.לכל אחד נכתב לטובתו מה יהיה עמו, םלא יהרוג אתכ
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 .!שלום וברכה מורי ורבותי
נורא שאירע לרב גדול ומפורסם היה מעשה , שנה 50-לפני כ

הוא ניגש למטבח וחימם לעצמו דוד , באחד הימים. בישראל
, לרתוח' דוד'כשסיים ה, לאחר כמה דקות. של מים רותחים

הישר אל מהשיש במטבח וא נטל אותו בשתי ידיו והעבירו ה
 .על מנת למזוג לכוס שולחןה

 .אירע דבר נורא, לא עלינו ולא על אף אחד מעם ישראל ,ואז
וכל , בה תקלהוא נ, עברה למרגלותיו, התינוקת, ביתו הקטנה

 מים רותחים מילאו את  .הסיר נשפך עליה
 .גופה של  הפעטוה

 .דה את ההכרההילדה התמוטטה ואיב
 אביה הצדיק הזדעזע עד עמקי נשמתו

 .ומיהר להזמין צוות הצלה
 צוות ההצלה ניסה לעשות בה פעולות

 הילדה  -אך זה היה מאוחר מידי , החייאה
 . נפטרה לנגד עיניו של אביה, שבקה חיים

  –המשפחה כולה היתה בהלפ טוטאלי 
 .תינוקת רכה בשנים נפטרה במיתת שריפה קשה ונוראה

הוא לא הצליח לעכל את , האבא הצדיק היה שבור ומרוסק
 !.שהוא גרם בשוגג להריגת בתו, הדבר הנורא הזה

לאחר ההלוויה ולאחר השבעה האבא לא חזר למקום 
הוא פשוט לא היה , הלימודים והפסיק לזכות את הרבים

והוא חיפש את העונש שיגאל , הוא קרא לעצמו רוצח, מסוגל
 .ם והרוחנייםאותו מייסוריו הגשמיי

 ,שהיה בקשר הדוק עמו, ש"מרן החזון אי, גדול הדור בדורו

 הלכה סומכת על הרפואהה
כי אנו סומכים לגמרי על , יש להקדים

החלטת הרופאים ומחוייבים שלא לסור 
 .מהחלטותיהם

 סגירת בתי כנסת
לגבאים שלא  מעאם הציבור ממוש

אנשים  10-להכניס לבית הכנסת יותר מ
 .כ"הלסגור את ביאין  –למקום אחד 

ם לארגן מניינים גם בחדרים ויכולי
, כ"הסמוכים לאולם המרכזי של ביה

ובתנאי שהם מרווחים דיו לשמירת 
 .מטר 2המרחק בין המתפללים של 

 ןובמקום שהרבה אנשים באים ואי
לסגור את בית נכון –שליטה לגבאים 

 .הכנסת עד יעבור זעם
 ברכת מעין שבע
או בחדרים רק המתפללים בבית הכנסת 

יאמרו  -שמתפללים בהם כל השנה 
מתפללים בחדרים ה ךא, מעין שבע

להם אין  – מות שוניםוסמוכים ובמק
שאין אומרים תפילה זו  ,לומר מעין שבע

 .אלא במקום הקבוע כל השנה לתפילה

                   
     
 

 טלטול ספר תורה
ת ולהביאו "להשיג ס במקומות שיכולים
יקפידו להניחו בצורה , לבית מערב שבת

 .עטוף בטלית, מכובדת
צריך אין  –ת ברכבם "והמביאים ס

ואין צריך , ת"שעשרה ילוו את הס
אלא יקראו באותה ספר , ת"ס 2להביא 

 .הפרשיות 2את 
 י רדיו וטלפון"תפילה ע

בימי החול כשאין לו אפשרות לארגן 
כ של "וכשאין בי( מניין מצומצם בביתו

 אחד ממכריומיבקש , )אנשים 10עד 
את כל  ץ וישמע"שיעמיד טלפון ליד הש

ואף , ץ"ח עם הש"ויתפלל י, התפילה
' כוו הקדיש ,יענה אמן על ברכות החזרה

 .ועונה אף קדושה
ואומנם אין הדבר נחשב כתפילה בציבור 

אך לכל הפחות נחשב כתפילה בשעה 
שיש בו מעלה וגם , שהציבור מתפלל

 .מרוויח שעונה לקדיש וקדושה
, לענותיכול  –י שידור ישיר ברדיו "וע(

 ).י אינטרנט שמגיע אחר זמן"לא עאך 

בתך קפצה למרגלותיך מבלי שהיה סיכוי 
 .רה שמימייתבאותו רגע זו גזי, שזה יקרה

אין לך  ,תנשום עמוק ותחזור לחיים, תירגע"
אתה אמור , קשר למותה של בתך

להתייחס אליה בדיוק כאל ילדה שנמה את 
שנתה ומתה מדום נשימה או מטיל שנחת 
עליה מאחד מבני דודינו בארצות ובערים 

 ".הסמוכות



 ?איך מסבירים לילדים על המצב
ולאו , תפקידך כאמא הוא להרגיע* 

דווקא לספר להם את כל האמת שאת 
 ....)שספק אם הוא גם נכון(יודעת 

ש לך הזדמנות להפוך את האירוע י* 
קראי לילדים . לחוויה משפחתית

, והגידי להם בצורה רגועה ונינוחה
משרד הבריאות והממשלה החליטו "

 ! איזה כיף לנו, על ימי חופש לילדים
וגם , קודם שידרת רוגע וביטחון(

. אז זה יהיה ככה, הודעת שזה כיף
 ). תקראי עד הסוף

שפעת  הוא כמו. יש וירוס שמסתובב
שמדבק ) זה נכון, באמת(שיש בחורף 

אבל ההבדל , כמו שנדבקים משפעת
, היחיד הוא שהוא לא רק בארץ שלנו

ומכיוון , הוא גם בארצות אחרות
שאנשים חכמים חושבים מראש כיצד 

ישנם כמה , אפשר להישאר בריאים
ואחד מהם הוא שלא הולכים , כללים

, עוד זמן קצר זה יעבור. ללימודים
שנוכל להרוויח מהתקופה הזו  אבל מה

שוב " (הוא הכיף שיהיה לנו ביחד
 ).כיף וביטחון, שידרת רוגע

איך אענה לילדים אם ישאלו שאלות 
 "?...החבר שלי אמר לי"כמו 

, חמודי שלי", ועני, שמרי על קור רוח
כל אחד אומר דברים אחרים ואולי גם 

אני חושבת שכדאי , כל מיני המצאות
או את אבא לך לשאול את אמא 

אנחנו . דברים שאתה רוצה לדעת
, ביררנו את העניין ואין מה לדאוג

, תהיה בטוח שאכפת לנו ממך מאד
 ואנחנו עושים הכל כדי לשמור 

 ולכן אני מציעה לך לא , עליכם
 ".לשמוע דברים מבחוץ

כיצד להגיב כשיש לחץ ובהלה 
 ומדברת  כסבתא שמתקשרת, מבחוץ

 ?תשמעה בתקשורשעם הילדים על 
לבקש מסבתא מראש בצורה יפה 

ועדינה שחשוב לך שהילדים לא יהיו 
ואת , מעורבים בלחץ ובבהלה

מתאמצת כמה שיותר שהילדים לא 
ותשמחי מאד , ישמעו שמועות מבחוץ

 חוץ, אם היא לא תדבר איתם על זה
תוודאי קודם שהיא ... (מאולי להרגיע
 ).אתזיודעת לעשות 

שפויים מה יעזור לילדים להישאר 
 ?ורגועים

 ,מה אעשה כדי שהסדר יישמר
 ?להיות שוטרתולא אצטרך 

אין כאן מקום ( תודיעי קודם כל* 
, לילדים על הסדר החדש) להתייעצות

אפילו תכתבי על , תסבירי את החשיבות
דף גדול שיהיה תלוי במרכז הבית את 

 ...סדר היום בבית משפחת
שכל יום או , מני את הילדים לפי גיל* 

כל יומיים ילד אחר יהיה אחראי על 
ה לשאר תעסוק, הכנת ארוחת בוקר

, הם גם אוהבים את זה מאד. 'הילדים וכו
הציגי זאת (וגם לך יהיה שקט ופנאי 

אני לא אחראית אם  -בצורה חווייתית 
 ).הם יריבו על זה

נהלי את  -אם ילדיך קטנים מידי  *
את אך שימי לב שאת לא סביבם , הסדר

 .כל היום והם לא סביבך
משיכו לשמור על הרגלים וכללים ה* 

והכניסי את , במצב הקייםבבית גם 
 .הכללים החדשים לשגרה

איך אפשר לשמור על בית מאורגן יום 
 ?שלם כשהילדים בבית

זו באמת ציפייה לא ! שאי אפשר, אז זהו
, הסכימי בלבך קודם כל  *.מציאותית

קשה מאד  -שכאשר כל הילדים בבית 
החליטי  .לשמור על בית מסודר יום שלם
 !ותרשהשמחה והרוגע חשובים לך י

החליטי יחד עם הילדים שכדי שיהיה * 
מתחילים פעילות או , נעים וכיף לכולם

לשחק במשחק חדש רק אחרי שמסדרים 
זו דרך שתגרום להם רצון . את הקודם

 .לשיתוף פעולה
איך אפשר להיות עם הילדים יום שלם 

 ?להישאר רגועהגם ו ,ובפרט בערב פסח, בבית
ההחלטה של מה הכי  :אמרנואז כפי ש *

סופר אני! זה קשה(חשוב תלויה בך 
קחי בחשבון ...) גם לי -מבינה אותך 

שאת באמת לא יכולה לשלוט או להיות 
אז , אחראית על מה שאת לא יכולה

שיעזור לך לשחרר  'התבקשי עזרה מ
ושייתן לך סייעתא דשמיא לעשות את 

בלי להתעצבן , מה שאפשר בלי לכעוס
 ).תשכחי שהכעס והעצבים מבזבזים לך אנרגיות וזמןאל (וכן בנחת 

בקשי מהילדים את התגייסותם למשימה 
התייעצי איתם מה הם אוהבים לעשות  -

והתחשבי גם , ומה יהיה להם כיף לנקות
אל תוותרי על הזמן (. בגילאי הילדים
ותהיי בסביבת אנשים , והשקט שלך

).שמחים ומאמינים  

, כאשר הם ירגישו שהם רצויים כעת בבית* 
אפילו אם את . (גם אם לא תכננת את זה

זה ממש לא נעים להם , מרגישה ככה
 .("...מפריעים ומיותרים"להרגיש 

המקום הכי בטוח והכי מוגן לילד הוא אבא * 
הם יהיו  -אם את תהיי רגועה . ואמא
 .דבר גם אם לא תצטרכי להגיד, רגועים

, יש לך עכשיו הרבה זמן להרגיש אותם* 
אולי גם , להיות בחברתם, לאהוב אותם

 ...להקשיב להם יותר
 ?איך אפשר להעסיק את הילדים יום שלם

ולא , תפקידך אמא יקרה הוא להיות אמא *
כך שעצתי היא שתתני להם , רכזת חברתית

להעסיק את עצמם בדברים שהם אוהבים 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ולא לקחת , לעשות לבד עם עצמםויודעים 
את כן . אחריות על מה שהם צריכים לקחת

יכולה להציע להם רעיונות שיכולים לעניין 
 .שאולי הם לא חשבו עליהם, אותם

בטלה ! "שימי לב שהם לא משתעממים* 
שעמום הוא מתכון ". מביאה לידי חטא
.השתוללויות וכדומה, בטוח למריבות

שזהו קו  החליטי -אל תרשי להשתעמם 
 .אדום מבחינתך

מה אני יכולה לעשות כדי שהדברים ידפקו 
 ?וילכו בצורה חיובית וטובה

מה שמרגיע ! גבולות מרגיעים את הפחד
 ...ולא החופש, חרדה הוא הגבול

אפילו לפי (דאגי לכך שיהיה סדר יום מסודר 
כי כשיש סדר יש ). פחות או יותר, שעות

הילדים יהיו שמחים ורגועים! רוגע . אין לך  
                  .מושג כמה הכל יהיה רגוע וקל

מתי תרצי ) כמובן עדיף עם בעלך(החליטי 
 7:30 :לדוגמא. שהם יקומו ומה יעשו וכדומה

. תפילה. ידור החדרס. התלבשות. קימה
, זמן למשחק .וכך הלאה, ארוחת בוקר 8:30

, כתיבה, עברית, חשבון(זמן ללימוד יומי 
ימשיכו את הלימודים  הם פשוט –צביעה 
.זמן ארוחת צהריים ).בבית  

  

 

תומכת רגשית רב תחומית  –יוכי דנחי 
מומחית למשמעת  -מנחת הורים 

מודעת  שיטת אימהות, וסמכות
  Yd0548414745@imahut.org.il 

 



 
 
 
 

  
   

 
     

  
 
 

       
        

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
  
 
 
   

 
 

 
 
 

 כמה חודשים אחר , לאחר שנה
עקב , ובחזרה היא ש, שפסקה המגיפה

  .ןוילי ההיגיינה והניקלכ שמירה על חוסר
 . ע"ואף מתים ל, שוב היו חולים רבים

. ביתוהסתגר בומיד  חמיםרראה זאת רבי 
. וסגר את כל פתחי הבית, אגר הוא מזון

לאחר כמה ימים חזר המחזה כבשנה 
שוב הגיעו אותן דמויות והתלוננו . שעברה

צער בשמיים מכך שהפסיק  בפניו כי יש
 . לדרוש על מעשי הנפטרים

הם הבטיחו לו כי לא יקרה לו ולמשפחתו 
רשימה של כל  ואף הגישו לו ,מאומה

האנשים שאמורים למות השנה מהמגיפה 
, שוב הביט רבי רחמים ברשימה. שחזרה

. והליץ יושר על כמה מהאנשים שהכיר
 הרי יהודי זה עוזר לקמחא דפסחא"

הלא יהודי אחר נותן . ..?בקביעות
 ,"?!למשפחה קשת יום מעשרות בקביעות

המלאכים הסכימו לבקשתו של רבי 
רחמים והסירו את אותם אנשים שעשו 

  .מרשימת המתים מעשי צדקה וחסד
רבי רחמים יצא אל בית המדרש והמשיך 

 . על מעשי הנפטרים וצדקתם ושלדר
והכל , מגיפהלאחר כמה חודשים פסקה ה

שוב , בשנה השלישית. חזרו לשגרת חייהם
. פרצה המגיפה ואיימה על חיי התושבים

אלא , שוב נכנס רבי רחמים לביתו להסגר
כים לא הגיעו לביתו כמידי שהפעם המלא

שנה באותה  –ואכן היתה לכך סיבה . שנה
 .י"ה ,טרה בתו של רבי רחמים מהמגיפהנפ

ל כוחה ש מגיע היכןמכאן ילמד עד 
לבטל כל  המגיפההצדקה והחסד בימי 
רחם על כל המ'כי , גזירה ולהציל מוות

 .'מן השמייםעליו  םמרחמי –הבריות 
ן הרב חיים שאלו את מר ,בימים אלו
, מהעבודה ופוטר כשרביםהאם : קנייבסקי

לתרום יש האם  – ת"לורבים יצאו לח
חג הפסח או שמא  לפני נזקקיםישיבות ולל

 ".?לשמור ולחסוך את הכסףיש על 
 צדקה ת נתינכי  :מרן הרב קנייבסקי ענהו

לא רק שלא , לתורה ולנזקקיםבימים אלו 
 ."ישאר לו כפול" ,אלא אדרבה, יחסר לו

אוכל  יכיםשרבים צר, אלוובפרט בימים 
מצוה  –וחלקם במצב לא טוב , ומזון לפסח

והיה מעשה הצדקה ". וזכות לעזור לנזקקים וקרובים

 ."שלום

אהרון בן מורווי   :פרנסה, הצלחה, העלון מוקדש לבריאות
, אלונה בת פלינה, שלמה בן אלה, אבשלום בן ויולט, רבקה

. משפחת אטדגי, ב"ניסים רוקח וב, ב וצאצאיו"ביואב חי אברהם 
 . חגית בת תמי תמר: ק"זש .מזל בת תמר  :יווגז

, מטוב בת יוכבד, בוריס בן ברכה, יוריק בן אסנת :נ"לע
      , בת מלכה אסתתאסתר 

 ". הצלחהבאת המגיפה 
והביט , רבי רחמים נטל לידו את הרשימה

תוך כדי שהוא . באנשים הכתובים בה
רואה , עובר על רשימת העומדים למוות

 .הוא שמות של בני עירו
נזעק רבי רחמים , "הסבירו לי בבקשה"

מדוע כתוב פה את שמו של ", ממקומו
אשר , הרי הוא אדם טוב, 'מעתוק החלפן'

  קיש 20זה שמעתי עליו שנתן שבוע ברק 
? למה תהרגו אותו, ואם כן -אורז לעניים

 גדולים שכאלו  מעשים עושההרי הוא 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

שתגין  הצדקה ראויהו, בעזרה לנזקקים
 ". ?עליו מהמגיפה

אם ": שמעו זאת מלאכי החבלה ואמרו לו
 ".מהרשימה ותולמחוק אתה רשאי א, ןכ

מעתוק 'והסיר את שמח רבי רחמים 
 .לחיים טובים, תיםמרשימת המ' החלפן

המשיך רבי רחמים לעבור על הרשימה 
וביקש את , שהכירעוד אנשים וראה
בעבור מעשי , למחוק את שמםם רשות
 .העזרה והצדקה שהם עושים ,החסד
בעבור למוחקם  הסכימו המלאכים, גם אז

 . קה שלהםמעשי החסד והצד
הם , המלאכים לקותסרגע לפני שה, ואז

, תנוח דעתך: "פנו לרבי רחמים ואמרו לו
, שאתה ומשפחתך לא תינזקו מהמגיפה

ובלבד . כן כל האנשים שהסרת מהרשימהו
". על הנפטרים ומעשיהםלדרוש שוב שת

 יצא ום מאותו יו ,מיםזאת רבי רחקיבל 
 .עשי הנפטריםדרוש בתורה ובמלמביתו 

אך רבי רחמים , רבים מתו באיזור
מהרשימה  האנשים שהסירוכל , ומשפחתו

 .בשלום התקופהזכו לעבור את 

–  1ההמשך המרתק מעמוד   -    
באותה תקופה , לפתע פתאום, והנה

 .הנוראה )א חולירע"י(' הכולרה'פרצה מגיפת 
בשתיה היה זה חיידק שהתפרץ 

 מהחולים בו 50%-ובמאכלים וגרם ל
המגיפה התפשטה במהירות . למות

 .  ע"ל, עצומה וגרמה לחללים רבים
כששמע רבי רחמים חורי על , והנה

, רבא'הגעתה של המגיפה לגבולות ג
י : "ל"חז מיד נקט הוא בהוראות ֵלְך ַעּמִ

ֲעֶדךָ  ּבֹא ַבֲחָדֶריָך ּוְסֹגר ָלְתָך ּבַ ֲחִבי  ,ּדְ
רבי רחמים ". ִכְמַעט ֶרַגע ַעד ַיֲעָבר ָזַעם
הסתגר בביתו אגר אוכל לזמן ממושך ו

כשהוא יושב , עם כל בני משפחתו
 .ועוסק בתורה ובתפילה לביטול הגזירה

 , בעודו סגור בביתו, באחד הימים, והנה
רואה הוא לתדהמתו דמות של שני 

 . אנשים העומדים בתוך ביתו
וכיצד הצלחתם להיכנס? מי אתם"

 . בתמיהה שאל "?לביתי הנעול פנימה
 :השניים הביטו בו עמוקות ואמרו לו

הננו מלאכים שנשלחו , איננו בני אדם"
? מלאכים". "אליך מהעולם העליון

 . סירב רבי רחמים להאמין, !"?היתכן
היננו מלאכי חבלה שירדו מהעולם "

קיבלנו רשימה של כל האנשים . העליון
, יים למות מהמגיפהשנגזר עליהם בשמ

 ."ובאנו לעשות את עבודתנו
  ."?ומה אתם רוצים ממני"
כדי ב, למטרה אחרת אליךבאנו "

מדוע הפסקת לדרוש : לשאול אותך
בציבור על הנפטרים ולדבר על 

תורתך י שותיך ודברשכן דר !.?מעשיהם
והכל מחכים , רוח בשמיים גרמו נחת

 !". ?ומדוע הפסקת זאת, למוצא פיך
, טען רבי רחמים, "?כיצד אעשה זאת"
ועליי , עולם ישנה מגיפה מסוכנתב"

 !".י בשעת הסכנהלהציל את נפש
השניים הגישו לו רשימה שהיתה בידם 

לך מה לחשוש כלל  אין": ואמרו לו
שהרי בידינו הרשימה של , מהמגיפה

כל האנשים שקבעו להם למות 
ואתה לא מופיע שם ותעבור , מהמגיפה



g @gmail.com


