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 ליקוטים נפלאים
 במדברפרשת 

 
"מבן עשרים שנה ומעלה כל יוצא צבא 

 בישראל" (א, ג) 
מסופר על הרה״ק רבי חיים בעל ה״דברי חיים״ מצאנז זיע״א, 

בן ארבע שנים בלבד כבר ידע בעל פה את כל תרי״ג  שבהיותו
 המצוות, כפי שסידרן הרמב״ם זיע״א. 

שאלו את חיים הפעוט מה ראית ללמוד בעל פה את כל תרי״ג 
חייבים לדעת בעל פה את הפקודות הרי  חיילים    ,המצוות? השיב

היוצאות מפי המפקד, אנחנו היהודים, חיילים בצבא ה', עלינו 
ת כל פקודותיו וחוקיו, והיות ואני משתוקק  לדעת בעל פה א

 להיות חייל טוב בצבא ה' לכן למדתי בעל פה את החוקים. 
 

 "כל יוצא צבא" (א, ג) 
רבינו האור החיים הקדוש  
כותב, שכל אלה שהיו  
למעלה מגיל עשרים שנה 
היו כולם בריאים ושלמים  
וראויים לצבא, ודבר זה אין  
בכל אומה ולשון, כי אי  

שלא יהא בין מספר  אפשר 
רב כזה של אנשים, כאלה  
שאינם ראויים לצבא מפאת  
חולשתם. והכתוב מעיד, 
באומרו 'כל' יוצא צבא, 
שכולם ממש היו ראויים  

 לצבא.
ובפרשת עקב כתב, שיש 
אנשים שמתרשלים מלימוד 
התורה, בטענה שהתורה  
מתשת כוחו של אדם, 
ובפרט אם צריכים לעשות 
מצוות אחרות, אז הם  

יטים בלימוד התורה  ממע
כדי שלא תתיש את כוחם, 
וכך היו אנשים בבני ישראל  
שאמרו לפני שהלכו לכבוש 

את ארץ ישראל, שצריך לחדול מעסק התורה משום מלחמת 
 הארץ שצריך חוזק, והתורה מתשת כוחו של אדם. 

למען תחזקו ובאתם וירשתם את הארץ ובזה מפרש את הפסוק '
שהפסוק שלפנינו, בא לשלול    ,אשר אתם עוברים שמה לרשתה'

מטעות זו, וגמר אומר 'למען תחזקו', פירוש שאדרבה נותנת לו  
 כח וגבורה להתחזק במלחמת ה'.

ובפרשת בלק כתב האוה"ח 
ולא ראה עמל לפרש את הפסוק '

', שהצדיקים הגם בישראל
שעושים מצוות וכל עסקם 
בתורה אינם מרגישים שיש להם 

וכאדם המשתעשע  עמל, אלא אדרבה כאדם המרויח
 בשעשועים לרוב חשקם בתורה. 

 

 "כאשר יחנו כן יסעו" (ב, ב) 
מספרים על הרה״ק רבי ר' שמעלקא מנילקשבורג זיע״א שהיה  
רגיל לישון כשהוא יושב ונר דולק בין אצבעותיו כדי שיקיץ 

 כשתיגע השלהבת בידו. 
משביקר אצלו הרה״ק רבי אלימלך מליז'ענסק זיע״א שיכנע 

 כב ויישן.  אותו שיש
כששכב רבי ר' שמעלקא במיטה, סגר רבי אלימלך את החלון,  

 ופרש עליו יריעה.  
רבי שמעלקא ישן עד למחרת בבוקר, וכאשר קם הרגיש שמוחו  

 צלול ביותר. אמר: נודע לי שגם ע״י שינה אפשר לעבוד את ה'.
 

 "מטה זבולן" (ב, ז) 
לכאורה, מדוע לא נאמר  
"ומטה זבולן" (עם ו' 
החיבור) כדרך שנאמר 

 בשאר שבטים? 
כתב בעל הטורים ליישב: 
"לפי שזבולן היה מפרנס 
ליששכר. וראיתי בתנחומא  
הטעם שלא אמר "ומטה"  
זבולן כמו שכתב בכולן, 
ללמד שהיה זבולן עוסק 

פרקמטיא ונותן לתוך פיו  ב
של יששכר, ולפיכך לא רצה 
הכתוב לעשותו טפל לו, 
לומר ששכרו גדול כמותו.  
וכן הוא אומר "עץ חיים היא  
למחזיקים בה ותומכיה  
מאושר". וכתוב: "כי בצל 
החכמה בצל הכסף", לכן 
חשוב הכל כמטה אחד, 
וכאילו אמר יששכר מטה  

 זבולן".
הבית ישראל זצ"ל, מעשה בבעל   בעל  -סיפר כ"ק האדמו"ר מגור  

החפץ חיים שהיה מכתת רגליו מעיר לעיר וממדינה למדינה 
 לאסוף תרומות למען החזקת הישיבה בראדין.

יום אחד כאשר ביקר בביתו של אחד הגבירים מעשירי העם, 
שאלו הגביר לכמה מעות הוא צריך. נקב החפץ חיים בסכום.  
אמר לו העשיר, אבה אתן לך את 

ם שבכוונתך לאסוף כל הסכו
 ושוב לא תאלץ להבטל מלימוד

 התורה. 
סירב החפץ חיים לקבל מידיו 

ונימוקו עמו: "לא עצם הכסף 

  
  

  
  
  
  
  
  

  

  

  
  

  

 "עלה אלי ההרה והיה שם"
 

שאל הרה"צ ר' אשר פריינד זצוק"ל על דברי הפסוק 
יהיה  -שהרי מה זה 'והיה שם', ברור שאם יעלה להר 

 שם! אלא היכן?
ביר בבהירות שהדבר כלל לא ברור! עלינו לעבוד סוה

להיות באמת במקום שבו אנו עם עצמנו מאוד, כדי 
 נמצאים!

היה שם!! ולא נברח נ -כשאנו מגיעים הביתה 
 וזות אחרים!!במחשבתנו למח

לא  -כשנגיע לבית מדרש, או לעבודה, או לכל מקום 
נהיה שם, בשביל למלא את נחפש לברוח, אלא 

 התפקיד המיועד לנו מאת הבורא!!
כשאנו מוצאים בעצמנו מידה מסויימת, או ניסיון 

נהיה שם! נתמודד עם הקושי, עם כל הקושי  –מסויים 
  נו!!!שבדבר!!! כי זה התפקיד שלנו, ולכך נברא

 
 ספינקא) -(נקודות של אור 

 לעי"נ 
 בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

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

 
בלבד חשוב כאן אלא הזכות הנשגבה להיות תומכי אורייתא.  
הלא הבריאה כולה קיימת רק בשביל התורה. אלמלא התורה 
הקדושה "חוקות שמים וארץ לא שמתי". כדאי איפוא שאבטל 

ת  מתורתי על מנת שיהיה לרבים מאחינו בני ישראל חלק וזכו 
בקיום התורה הקדושה וקיום הבריאה. הלא "עץ חיים היא  
למחזיקים בה". לפיכך לא אוכל בשום אופן לקחת כל המעות 

 מידכם ולשלול הזכות הגדולה הזו מכל האחרים". 
 ח"ב) -(פאר ישראל 

 

 "ואלה תולדות אהרן ומשה" (ג, א)
שכל המלמד את בן חברו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו. 

 (רש"י)
ל בעל סיפר הגראי"ל שטיינמן זצ"ל על הגרי"ד סולובייצ'יק זצ"

הבית הלוי, שלקח מלמד לבנו הג"ר שמחה זצ"ל, ומידי פעם היה 
הבית הלוי מגיע ובודק כיצד מלמד הלה את בנו. הדבר הזה 

 הלחיץ את המלמד והטיל עליו אימה. 
באחד מהביקורים הללו אמר המלמד לבית הלוי: כאשר אשתי  
מכינה "קוגל", היא לשה את הקוגל בידה ולא נעים לראות את  

עת מעשה, ולכן בזמן הלישה אינני נכנס לראות כיצד זה בש
נעשה הקוגל... אבל בשבת קודש מגיע הקוגל לשולחן כשהוא 

 מוכן בטיב טעמו. 
כך הדבר עם הבן. בשבת קודש כבר תראה איך הבן יודע היטב 

 את מה שלימדתי אותו במשך השבוע..."
 (צדיק כתמר יפרח)

 

 )יג, ג( "'ה אני יהיו לי ...בכור כל לי "כי
  בתנאי  אלא, העבודה את שיעשו הבכורים את לי לקחתי לא
  מאז  אולם. באלהותי ויאמינו '' שלי'' יהיו כי  -'' ה' אני  יהיו לי''ש

  והנני '' שלי'' מלהיות חדלו, באלהותי וכפרו הזהב לעגל שסגדו
 . הזהב לעגל סגדו שלא, הלויים את במקומם אפוא לוקח

 

 " (ג, מה)והיו לי הלווים אני ה'"
לברכה,  רבינו האור החיים הקדוש מביא בשם חכמינו זכרונם

שמתחילה היו אמורים בכורי ישראל לעבוד בבית המקדש, אך 
מחמת חטא העגל ניטלה העבודה מהבכורים וניתנה ללויים,  
ולעתיד לבוא בתחיית המתים, אז תחזור העבודה לבכורים, 

 משום שאז יתוקן עוון העגל.  
ומוסיף ומחדש, שגם לאחר שתחזור העבודה לבכורים, ימשיכו  

 , 'מעלין בקודש ואין מורידין'.  הלויים בעבודתם
רמז בפסוק שלפנינו 'והיו לי הלויים אני ה', שכמו ששמו של  

 הקדוש ברוך הוא נצחי, כך עבודת הלויים תהיה נצחית. 
וזה לשונו: הכוונה במאמר אני ה', לומר שהגם שאמרו רבותינו  
זכרונם לברכה עתידה עבודה שתחזור לבכורות, לא ירדו הלויים 

, והוא אומרו 'והיו לי אני ה', כשם ששמי לעולם ועד,  מהיות לה'
 כן יהיו לי הלוים. 

והגאון רבי יצחק 
רחמים פלאג'י בספרו 

'יפה ללב' מבאר לפי דברי רבינו, מה שכתבו הפוסקים לגבי 
נשיאת כפים, שאם אין לוי שיצוק מים  נטילת ידי הכהנים לפני 

על ידיו של הכהן, יצוק בכור פטר רחם, כיון שגם הבכורים יחזרו  
לעבוד לעתיד לבוא וגם הלוים, ואם כן אינו שונה קדושת 
הבכורים מקדושת הלוים, ולכן כשאין לוי, יש ענין וחשיבות 

 גדולה שהבכור יטול מים על יד הכהן.
 

 , ב) "נשא את ראש בני קהת" (ד
בפרשתינו התורה מצווה על משא כלי המקדש והארון על ידי 
הלויים, בני 'גרשון' ו'מררי' יהיו נושאים בעגלות את הקרשים  
 והאדנים, ובני 'קהת' יהיו נושאים בכתף את הארון וכלי המקדש.  
שואל רבינו האור החיים הקדוש, הרי גרשון היה הבכור מבין 

לשאת את ארון הקודש, אלא   האחים, ומדוע לא זכו בני גרשון 
 קהת שהוא האח הצעיר? 

ה, כי ממנו יצא -ומתרץ, הגם שגרשון הוא בכור לוי, קהת בחר לו י
אור לעולם משה ואהרן, ושורת הדין שענף זה ישא ארון התורה  

 אשר שם משה שיצא מקהת.  
כלומר: מכיון שמשה ואהרן יצאו ממשפחת קהת, זכתה כל 

קודש, כי יש להם שייכות  משפחת קהת לשאת את ארון ה
מיוחדת לארון הקודש, אשר שם היו לוחות הברית, וזאת התורה  

 אשר שם משה לבני ישראל.

 
 ) יח,ד("אל תכריתו את שבט משפחת הקהתי"

הזהיר את הכהנים שיכסו היטב את כלי   הקדוש ברוך הוא 
יתרשלו ולא ישימו לב, והלויים יזונו עיניהם מכלי   המשכן, כי אם

ימותו הלויים, והאשמה תהיה תלויה בכהנים  - המשכן
 שהתרשלו.

לא עשו   אמר הגאון רבי משה כלפון הכהן זצ"ל בדרשתו: הכהנים
בהם! אם כן,  אבל הקולר תלוי -כאן מעשה בידים, רק התרשלו 

גשמי או רוחני,    סעד  -כאשר יש בקהלה אנשים הזקוקים לעזרה  
לא הבחנו, לא  שלא ראינו,לא יעזרו לנו תרוצים  -חזוק ועידוד 

 יתבעו אותנו!  -ר ושמנו לב. אם נתרשל מלעז
 (מטעמים)

 

"  וחיו ולא ימותו בגשתם את קודש הקדשים "
 (ד, יט) 

רבינו האור החיים הקדוש מביא את דברי המדרש שכל זמן שהיו  
עסוקים במלאכת המשכן לא נחסרה שום נפש מישראל, על 

 דרך ואתם הדבקים בה' אלהיכם חיים כולכם'. 
 שואל רבינו הקדוש שיש כאן כפל לשון 'וחיו ולא ימותו'.  

ומתרץ שכתוב כאן שני דברים, שבנוסף לכך שאם יזהרו כל אחד 
ת תפקידו כראוי לא ימותו, גם עצם ההתעסקות בארון לעשו

  התורה תביא להם ברכה לאריכות ימים.

 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל
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 ים נפלאיםסיפור
 במדברפרשת 

 
 "ואלה תולדות אהרן ומשה" (ג, א)

לפי שלמדן תורה... שכל המלמד את בן חברו תורה מעלה עליו 
 כאילו ילדו.   הכתוב

אחד מתלמידיו של הצדיק רבי אריה לוין זצ"ל בת"ת "עץ חיים", 
 היה אברהם בהר"ן, לימים, מחנך דגול. 

את כל הצלחתו בחינוך תלה בזכותו של רבי אריה ממעשה 
שהיה. וכך סיפר: בהיותו ילד הלומד בת"ת התייתם מאביו. את 

חודש ארוחת הצהרים היה סועד במסעדה שבת"ת. ביום ראש 
נהוג היה לחלק במסעדה 'פודינג שוקולד' לתלמידים. אברהם  
התלהב מאוד מהפודינג, שהיה מצרך יקר ונדיר בימים ההם  
ובמיוחד לילד עני כמוהו. על כן קרה פעם שלאחר שסיים לאכול 
את המנה שלו, נעמד שוב בתור בכדי לקבל מנה נוספת. זה 

. תגובת הילד על שחילק את המנות הרגיש בכך וסטר לו על פניו
הכאב והעלבון הייתה נועזת: מתוך סערת רגשות וחוסר  
מחשבה, הוא בעט בחוזקה בשולחן והפיל את הסיר של הפודינג  

 על כל תכולתו על הריצפה... 
לאחר מעשה התחרט מאד ומחשבות אימה ריצדו במוחו על 
העונש הקשה שיקבל על כך. ואולי אף יסולק מהתלמוד תורה 

 בעקבות מעשהו החמור.  
 הוא לא הצליח להרדם בלילה מרוב פחד מהעונש המצפה לו.

למחרת ניגש אליו רבי אריה וקרא לו לחדרו הקטן: "האם נכון  
יב הילד בבושת פנים. שכך עשית אמש"? שאלו. "כן"! הש

"ומדוע"? שאל רבי אריה. הילד השיב שמאוד רצה עוד מנה  
 מרוב חיבתו לפודינג שוקולד ולכן עשה מה שעשה.

חזר רבי אריה ושאל בקול נוקב: "ואתה תנהג כך שוב"? "לא!  
 לעולם לא" הבטיח הילד בנחרצות.

לאחר שהרגיש רבי אריה שהילד הפנים היטב את המסר, הושיב 
על ידו ואמר לו בחמימות ובטון אבהי: "אתה יודע גם אני   אותו

אוהב מאד פודינג שוקולד"! הוא קם ממקומו והוציא מהארון  
שתי מנות של פודינג שוקולד, האחד העניק לילד ואת השני  

 לעצמו, וכך ישבו הרב ותלמידו ואכלו מהפודינג... 
יי.  "האירה ממש את ח -סיפר לימים, הרב בהר"ן  -"מחווה זו" 

מאז גמלה בליבי החלטה שגם אני אעסוק בחינוך! אחרי שראיתי  
 (דרך אבות) כיצד מחנך טוב יכול לשנות חיים של תלמיד"!

 

 "ואלה תולדות אהרן ומשה" (ג, א)
 כל המלמד את בן חברו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו.  

המעשה שלפנינו אירע לפני כשבעים שנה בת"ת "שארית 
ישראל" בפ"ת. סיפרו רבי משה שיינפלד זצ"ל: היה זה ביום 
ראשון כאשר שני ילדים אחים הגיעו לת"ת כבכל יום וסיפרו  
 כבדרך אגב לחבריהם כי בשבת לאחר הקידוש, הם נסעו עם

 אביהם לעיר תל אביב כדי לשחות ולהשתזף בחוף הים.
עד מהרה הגיעה הידיעה לחברי ועד  

ההורים אשר הזדעזעו מחילול 
השבת והחליטו לסלק את שני 

 האחים ממקום לימודם לאלתר.
הסופר רבי משה שיינפלד שהיה 
מעורה במתרחש, התאמץ והצליח 

דעתו להשהות ביצוע ההשעיה עד אשר ילך לשאול ולהוועץ ב
 של החזון איש. 

החזון איש השפיל עיניו והרהר דומם במשך חמש דקות רצופות. 
"דרכו של  -סיפר רבי משה  -"היה זה מחזה נדיר ויוצא דופן" 

החזון איש היתה לחרוץ את הכרעתו מיד ולא להשתהות במתן 
לאחר חמש דקות, ניעור החזון איש משרעפיו, הרים    תשובות"...

פשתי והפכתי בכל התורה כולה ובחנתי  את עיניו ואמר: "חי
בפרוטרוט את כל עונשיו של "מחלל שבת" ולא מצאתי ביניהם  

 (בנין נפש האדם) כי אסור ללמד תורה לבניו..."
 

 "וימת נדב ואביהו" (ג, ד)
נדב ואביהו הומתו דוקא ביום הקמת המשכן בשעה שעמדו 

שראל  ושרתו לפני המקום. ביום של התרוממות הרוח בקרב כל י
 והתקדשות מיוחדת שהם זכו לה. 

 רחוקים אנו שנות אור מהבנת המעשה הנורא ומן ההרגש בענין 
זה, אולם מקרים דומים המתרחשים בדורנו יוכלו לשמש מעין  

 בבואה להיקף האסון ולהשקפה הנכונה בעקבותיו. 
בספר "כי אתה עמדי" מסופר אודות בחור צעיר שעזב את  
הישיבה התיכונית שבה למד ועבר ללמוד בישיבת "כפר 
 חסידים", והנה, חודשים ספורים אחרי המעבר טבע הבחור בים. 

ורא הכה גלים, ורבים תהו כיצד אפשר להבין את האסון הנ 
מת הבחור?    –העובדה שדוקא כאשר רצה להתקדם בעבודת ה'  

ב'שלשים' הוזמן רבי שלום שבדרון זצ"ל לשאת דברים, והוא  
בחר להשיב על שאלה זו, אשר ריחפה בחלל האויר, במעשה 
מופלא שארע שנים קודם לכן: בשיקאגו חי יהודי מיוחד שנקרא  

רחמיאל וכסלר. ר' ירחמיאל היה עשיר מופלג, אוהב תורה  ר' י
ובעל חסד עצום, וברבות הימים היה לחותנו של רבי בצלאל 

 ז'לוטי זצ"ל, רבה של ירושלים.
באחד הימים הזדמן לבית הכנסת יהודי מירושלים, הרב וולק 
שמו, אשר היה אוהב ציון מושבע ומפעם לפעם נסע לחו"ל על 

שדל יהודים לעלות ארצה. הרב וולק נשא מנת לעשות נפשות ול
דרשה חוצבת להבות אש וקרא לציבור לעלות ולחונן את עפרה 

 של ירושלים עיר הקודש.
דרשתו חלחלה עמוק לתוך ליבו של הרב וכסלר, והוא גמר בליבו 
לעלות לארץ ישראל יחד עם בני ביתו. ואכן, תקופה קצרה לאחר  

סע לעיר חברון והתרשם מכן הגיע לביקור בארץ, ובין השאר נ
 מאוד מישיבת כנסת ישראל שקבעה שם את משכנה.

האב עמד לסיים את הביקור ולשוב לביתו שבניכר, אולם לא 
שיער בנפשו כי בנו, ר' יעקב, כבר נתפס בלהבות הקדושה 
נמרצדות שם ונפשו נמשכת כאחוזת קסמים דוקא למקום זה...  

ותיו, וכך שבו ההורים חששו מעט, אך לבסוף נעתרו להפצר
לביתם לבדם, נחושים בדעתם למכור את נכסיהם ולעבור לגור  
בקביעות בירושלים, והותירו מאחוריהם את בנם יעקב, אשר 
מבלי לאבד אף רגע אחד צלל 
למעמקי התורה, דולה עוד ועוד 
פנינים יקרים מן האוצר שנגלה 

 לפניו.
יעקב התחבב באופן מיוחד על 

תעלה ראשי הישיבה. הוא עלה ונ
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 לעי"נ 
 בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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במעלות התורה ורכש לו ידיעות חדשות בכל התורה כולה. 
מלבד זאת היה ידוע באהבת התורה שלו, והתברך בהשגות  
פנימיות גבוהות ובמידות נאצלות: ענוותנות, צניעות וטוב לב, 
 שניכר בו בדאגתו לכלכל בכספו כמה מתלמידי הישיבה העניים. 

חברון. יעקב  אולם, לא חלף זמן רב וטבח נורא התבצע בעיר
הסתתר בבית משפחת סלונים אולם ידם האכזרית של 
הרוצחים השיגה אותו, כמו את שאר היהודים שניסו להסתתר  

ברגעיו האחרונים עוד הספיק יעקב  שם, וגרזן ביקע את ראשו.
לבקש מן העומדים סביבו ולמר בקול את הוידוי וחזר אחריהם  

וארו של הרב מילה במילה, הוא התייפח בבכי ונפל על צו
סוקולובער זצ"ל כשהוא אומר כי הוא שמח שהוא מת לאחר  
 שהתחבר ללומדי תורה, והוא מודה לקב"ה שהנחה אותו ללמוד. 

דבר האסון הנורא הגיע לאזניו של הרב וולק, ומלבד הזעזוע 
העמוק שחש התייסר ביסורי מצפון וראה את עצמו אשם במות 

ץ כתוצאה מן הקדושים של יעקב וכסלר, אשר עלה לאר
הדברים שנשא בשיקאגו, ושוב לא אזר את הכוחות הדרושים  

 לנסיעה לשיקאגו ולפגישה עם האב השכול.
באחד הימים כששהה בניו יורק הופיע לפתע מולו האדם שהיה  

 ר' ירחמיאל וכסלר בכבודו ובעצמו.  –מושא מחשבותיו וכאביו 
ם! מדוע "הרב וולק", הוארו פניו של ר' ירחמיאל, "שלום עליכ

אינכם באים עוד לשיקאגו?". לרגע נדהם הרב וולק והשתתק, 
ולבסוף התגמגם והשיב: "אינני מסוגל... שמעתי על בנכם 

 הקדוש... אני אשם... אני אחראי... בגללי הוא הגיע ארצה".
הביט בו ר' ירחמיאל ופליאה בעיניו: "האם יודעים אתם כמה  

אשכח את החסד הכרת טובה אני חש כלפיכם? כל ימי לא 
העצום שגמלתם עמדי... חסד עצום וגדול", הוסיף למראה  
התימהון שאחז את הרב וולק, "הלא על בני יעקב נגזר למות 
בי"ח באב בשנת תרפ"ט בגיל שבע עשרה... אילו היה נשאר  
בשיקאגו, מסתבר שהיה נהרג בתאונת דרכים או במחלה קשה, 

נה לעצמו דרגה  אבל בזכותכם הוא מת על קידוש ה'! הוא ק
וכל זאת בזכותכם! הלא ממש הצלתם  –וזכות עצומה בשמים 

 אותו, ואיך אוכל שלא להכיר לכם תודה??!!...".
רבי שלום שבדרון השתתק, ושוב לא היה צורך להכביר במילים 
ולהשיב את לב השומעים אשר תמהו על מותו של בחור הישיבה 

 המתחזק.
תשובה ובא ללמוד מקרה דומה לכך התרחש לבחור שחזר ב

בישיבת "נתיבות עולם", וכאשר יצא לשירות מילואים ונסע 
 בגי'פ סיור, עלה הג'יפ על מוקש וכל הנוסעים נהרגו. 

ראש הישיבה הרב ברוק ביקש לשמוע מרבי חיים קנייבסקי 
שליט"א מה עליו לומר בבית האבלים וכיצד לנחם במקרה רגיש  

שליט"א, גולל את כזה. הוא נכנס בליווי הרב מישקובסקי 
השיב להם רבי חיים:   הסיפור באזני הרב והציג את שאלתו.

תגידו שהוא היה צריך למות לפני שנה, אבל הקב"ה חיכה לו  
 במשך שנה שלימה, כדי לזכות אותו למות כבעל תשובה.

באו הרבנים לבית האבלים, התיישבו לנחם אותם ובהזדמנות  
האב השכול הביט   ם.הראשונה אמרו את מה שאמר להם רבי חיי
"לפני שנה  –לאט  –בהם ודמעות בעיניו: "זה נכון, כל כך נכון" 

כשיצא למילואים היה  
עליו לנסוע באותו ג'יפ.

גם אז קרה בדיוק אותו הדבר, הג'יפ עלה על מוקש וכולם נהרגו,  
רק שאז הבן שלי לא היה שם... ברגע האחרון הוריד אותו  

ר... אמת ויציב. בדיוק כמו  המפקד והכניס במקומו מישהו אח
 (ומתוק האור)  שאמר הרב...  

 

"ושמו אותם איש איש על עבדתו ואל משאו"  
 (ד, יט) 

אדם עשיר היה בעיר בריסק, והיתה ידו קפוצה וליבו אטום  
לשוועת עניים. דברי גבאי הצדקה נפלו על אזניים ערלות, והם  

ית הלוי״ זצ״ל, שיוכיח את  ביקשו מרב העיר, הגאון בעל ״ב
העשיר, כי רבים העניים המשוועים לעזרה, ובידו להושיעם.  
ברם, הרב ידע כי ״כשם שמצוה לומר דבר הנשמע, כך מצוה 

 שלא לומר דבר שאינו נשמע״, והמתין לשעת הכושר.
שעת כושר זו נקלעה לידו בליל יום הכיפורים. לאחר התפילה 

מה לומדים התכוננו לליל פנו רוב המתפללים לביתם. רק כ
שימורים של לימוד תורה עד עלות השחר. רגילים היו ללילות  
גדושי תורה, שלא יגרעו מעירנותם בתפילות היום הקדוש 
למחרת. ביניהם, קבע גם העשיר מושבו. התכונן לליל שימורים  

 של אמירת תהילים כדי לזכות בדין ביום הכיפורים. 
ה: ״כלום רגיל אתה בנדודי  פנה אליו הרב ונכנס עימו בשיח

שינה?״ השיב בשלילה, אך מה יעשה ומורא הדין עליו, ואמירת 
״אמור לי״, התעניין הרב, ״הן בקי   תהלים מעכבת את הפורענות!

אתה בהוויות העולם, מה דינו של חייל העורק למחנה האוייב  
 ״מציבים אותו מול כיתת יורים״, השיב נחרצות.  בעת מלחמה?״

אם נשאר במסגרת הצבא, אלא שעבר על דעת עצמו ״כך?! ומה  
 מגדוד לגדוד, מחיל פרשים לחיל האספקה, למשל?!״ חקר הרב.
״גם זו עריקה״, פסק העשיר. ״בשעת מלחמה דינו מוות בירייה.  

 הן לא יתכן שכל חייל יבחר לו גדוד כראות עיניו!״
״היודע אתה מדוע שאלתי זאת? הן מחר  ״מעניין״, השיב הרב.

יום הדין, וכולנו עומדים למשפט. כולנו רוצים לזכות בדין 
ולהמתיק את גזר הדין. וממרום העניקו לנו את הדרכים לכך, 
לתלמידי החכמים העניקו כוחות לימוד בלתי נדלים, כושר ריכוז 
ועירנות. הם ערים כל הלילה ולומדים, ומחר יהיו עירניים  

ללו ברגש. לך נתנו מן השמיים עושר, להטיב בו עם העניים  ויתפ 
והאביונים ולהרבות במעשי צדקה וחסד. מחר יפתחו את 
פנקסך ויסקרו את מעשיך. ומה ימצאו? שערקת מגדוד לגדוד...  
שבמקום להרבות בצדקה ובהחזקת תורה, היית נעור כל הלילה 

קבל  -ועסקת בתורה... שמע לקולי, אם רצונך לזכות במשפט 
 עתה על עצמך לפתוח יד לצרכי צדקה וחסד, ועלה על יצועך״.

זה לשון ספר ״החינוך״: ״שלא יתעסקו הלויים בעבודת הכהנים, 
ולא הכהנים בעסק הלויים, אלא כל אחד יעשה מלאכתו  

 המיוחדת לו, כדכתיב איש על עבודתו ואל משאו...  
וחנן בן ומצאנו, שביקש רבי יהושע בן חנניה לסייע את רבי י

גודגדה בהגפת דלתות, אמר לו: חזור לאחוריך, שכבר אתה 
 מתחייב בנפשך, שאני מן השוערים ואתה הן המשוררים. 

הרי נתבאר שכל לוי שיעשה במקדש שלא מלאכתו המיוחדת לו  
(וקראת לשבת עונג) חייב מיתה בידי שמים. 
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 שבת משמר ל"מאיר", אומרים

 השיבו, הן, הן "?כהלכתו קודש

, הצדיק שוב אמר כן ואם, כולם

 קודש שבת מקיים ל"שמאיר מכיון"

 איש' ואומר גוזר הוא הרי, כהלכתו

 ששום', דגלו על ואיש מחנהו על

 מאיר' ר ".ממקומו יזוז לא איש

. המחלבה חוכר לאותו בזה נתכוון

 את הבין לא מהמסובים איש אך

 סובבים מי על ידע ולא, כוונתו

 שהיה בעצמו החוכר וגם, הדברים

 רומזים שעליו הבין לא פשוט איש

  .הצדיק דברי

 ולא, ברחוב פתאום נפל אדון ואותו

 והוכרחו, לביתו ללכת יכול היה

 אחרי שלחו. עבדיו בידי לנשאו

 תרופה שאין אמרו והם רופאים

 במוחו רעיון נצנץ כך בתוך. למכתו

 על זה עונש לו בא אולי, האדון של

. מפרנסתו היהודי את לנשל שרצה

, היהודי את אליו לקרוא שלח מיד

 הצדיק אצל אז היה היהודי אבל

 עד האדון המתין, בפרעמישלאן

 לו ואמר אחריו שלח ואז, בואו

 דמי את גם לו מוחל שהוא

 העסק את לו ונותן, השכירות

 .האדון נתרפא תיכף ואז. בחנם

 414גליון  
 ט' תש"פשנה 

 מדברבפרשת 
                                                

 מחנהו על איש ישראל בני וחנו

 )ב"נ -' וגו' א דגלו על ואיש

 מסביבות אחד כפרי על מסופר

 המחלבה חוכר שהיה, פרעמישלאן

 פעם. התפרנס ומזה הכפר מאדון

 רצה ולא האדון התעקש אחת

. ליהודי המחלבה את עוד להחכיר

 ניגש לפרעמישלאן האיש נסע

 בכה, דאגתו את וסח מאיר לרבי

'. לה בעדו שיתפלל לפניו והתחנן

 את שם לשבות נשאר והאיש

 היה מאיר' ר של ומנהגו, השבת

 סדר את מסדר היה בעצמו שהוא

. הזמירות את יזמר מיגם ו, לחןוהש

 הצדיק התחיל זו בשבת והנה

 את הסעודה בתוך לזמר בעצמו

 וכשהגיע', שביעי מקדש כל' הזמר

 פי על מאד הרבה שכרו'' לתיבות

 על ואיש מחנהו על איש ,פעלו

 השומר של שכרו, כך אמר''. דגלו

 על? 'שכרו ומהו, מאד הרבה שבת

 כך בפיו גוזר שהוא כמו' פעלו פי

 ,חכמינו וכמאמר, בשמים פועלים

 הוא ברוך והקדוש גוזר צדיק"

 ". מקיים
 

 לאנשים מאיר' ר פנה מכן לאחר

 אתם מה, ואמר סביבו העומדים

 דבר שניתן בארבעים יום

 ךעם אחת היה רבי יוחנן מהלך בדרפ

נלווה אליו תלמידו ר'  ,מטבריה לציפורי

אשר על כתפיו נשען רבי  ,בר אבא חייא

נענה  ,בעוברם ליד שדה תבואה .יוחנן

הרואה אתה  ,רבי יוחנן ואמר לר' חייא

הוא היה שלי ומכרתיו כדי  ,שדה זה

שאוכל להקדיש את כל זמני ללימוד 

הם הלכו הלאה ועברו ליד כרם  .התורה

רואה  ,אמר רבי יוחנן לתלמידו ,של זיתים

שלי  פעם הם היו ,אתה את הזיתים הללו

ומכרתים כדי שאוכל ללמוד תורה באין 

לא הרחיקו לכת עד שראו כרם  .מפריע

אשר גם עליו אמר רבי  ,יפה מלא גפנים

יוחנן שהיה פעם שלו ומכרו כי לא רצה 

בשומעו  .לבטל את זמנו מלמוד התורה

עמדו דמעות בעיני ר' חייא בר אבא,  ,זאת

 .שאלו רבי יוחנן ?מפני מה אתה בוכה

כאשר  השיב ר' חייא, ,כיצד זה לא אבכה

אני רואה את כל העושר הזה שהיה לך 

ולא נותר לך מאומה כדי לחסוך לימי 

אל יהא  ,חייא בני אמר רבי יוחנן .זקנה

דבר  ,וכי מה עדיף ,דבר זה קל בעיניך

או דבר שניתן  ,שניתן בששה ימים

הנה עולם ומלואו נבראו  ?בארבעים יום

אולם כדי לקבל את  ,במשך ששה ימים

ה משה רבינו צריך להיות על הי ,התורה

האם  ,הר סיני ארבעים יום וארבעים לילה

כאשר  ,לא עשיתי איפוא "עסק" טוב

 מכרתי את כל נכסי כדי ללמוד תורה.

 שבתה זמני כניסת
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 יהודים יקרים הקב"ה אוהב אתכם  

 טוב שם הבעל שהתפרסם לפני מספר שנים אירע זה סיפור    

, שנה עשרה שבע כבן בחור אז היה הוא, בעולם א"זיע הקדוש

 לבוש עטה גופו על, במקצת בלויים ואפילו פשוטים בגדיו

 העדינים פניו ורק, האיכרים מבני כאחד פרווה עשוי עליון

, הכללית להופעתו בניגוד עמדו ועדינות טוהר המפיקות ועיניו

 ומעיירה לכפר מכפר רגליו לכתת היה נוהג תקופה באותה

 אנשי הפשוטים היהודים אחר מחפש היה מקום בכל, לעיירה

 מתעניין היה הוא, מיוחד באופן עליו חביבים שהיו העמל

 אגדה בדברי לבותיהם את ומחזק רוחם את מעודד בשלומם

 .לאוזניהם הערבים ואמונה

 

 מעשיו לפשר ירד לא גם שאיש כשם זהותו את ידע לא איש 

 לא הדבר נפגש היה שעמם העם פשוטי את אולם, ותכליתם

 ובולעים סביבו אלה נאספים היו פיו את פותח כשהיה, הטריד

 כי אז שיער לא איש, בורקות ובעיניים בשקיקה אמרותיו את

 .כולו העולם בכל יתפרסם ושמו היום יבוא בוא
 

 באופק נראו כבר הקרובה העיירה של הראשונים בתיה   

, מוזר מחזה לעיניו נגלה ויותר יותר אליה ככל שהתקרב אולם

 אף, השבוע אמצע של חול יום והיום חקלאית עיירה זו הייתה

 נראתה לא אחרת או חקלאית עבודה של תכונה כל כן פי על

 בתי את שהקיפו האדמה ובחלקות ,בשדות נשמעה ולא

 היו העבודה כלי ויתר ,המחרשות חיה נפש נראתה לא העיירה

 נחו האחרים החיים ובעלי הבקר, דוממים מוטלים

 העיירה את אפפה ומסתורית משונה דממה, במעונותיהם

 .כולה

 כדי מהבתים כמה דלתות על נקש ,דרך כברת עוד צעד הוא 

, עונה נשמע ולא קול בא לא משם גם אך, המתרחש על לעמוד

 לפתע קלטו ,העיירה שבילי בין אותו מוליכות רגליו ובעוד

 שככל הקול בעקבות לצעוד החל הוא, ממרחק קול אוזניו

 אל אותו הוליך הקול, יותר וברור חזק נעשה אליו שנתקרב

 הגברים, לפה מפה מלא היה הכנסת בית, הכנסת בית עבר

 אפס עד מילאו והטף הנשים ואילו הגברים עזרת את גדשו

 כן אם נפתרה הריקה העיירה חידת, הנשים עזרת את מקום

 האדם המון בין מעבר לו פילס רב בקושי, בשלמות לא אך

 פנימה להידחק הצליח לבסוף, הכנסת בית פתחי על שצבא

 . הפינות באחת נעמד שם

 שבקול מטיף דרשן ניצב הכנסת בית שבמרכז הבימה על   

 המטיף של דבריו מתוכן, לשונו חרצובות את בקהל שילח גדול

 בצורת ,היא הדחופה להתכנסות הסיבה כי להבין היה אפשר

 החקלאיים היבולים כל את להשחית המאיימת וממושכת קשה

? מבקשים אתם ומטר גשם, "העיירה יושבי התפרנסו מהם אשר

 שמיא כלפי חובכם את אתם כלום? שואלים הנכם ופרנסה יבול

 דעת כל חסרי וכהדיוטות תנהגו ממש כבהמות הן? מילאתם כבר

 עזרת מכיוון נשמעו של בכי קולות, הדרשן זעק" חייכם את תנהלו

 .הנשים

 שוכן ישראל אלקי כי לכם דעו" ,בשוטים לייסרם הוסיף הדרשן

 בשביל עולמו את ברא הוא, חייכם ולאורחות לכם בז ערבות

 וימיתו ולילה יומם בה יהגו האדם שבני כדי הקדושה התורה

 פניהם, ותבן קש עסקי על אליו באים אתם והנה, באוהלה עצמם

 עד בעצמם בושו כך כל, נפש ועליבות חרדה הפיקו הגברים של

 לירות שהוסיף הדרשן אל עיניהם את להישיר נתקשו שאף

 דברי מתוכן, רותחת גפרית ראשם על ולשפוך לוהטת אש לעברם

 היא מתמשכת גשמים עצירת כי, אפוא היה ברי התוכחה

 הם העיירה תושבי האם .הכללית העצרת מאחרי העומדת

 הוא נקלע שמא או ?תשובה ללמדם כדי המגיד את שהזמינו

 התושבים מצוקת על ובשמעו, לעיירה נודדים מגידים של כדרכם

 סגנון ,כך או כך .ברור היה לא זאת בשוטים לייסרם החליט

, והפשוטים התמימים היהודים כלפי והמשפיל הקשה דיבורו

 הקדוש. טוב שם הבעל הנודד הבחור של נפשו את קוממו

 הכל, הכנסת בית מפינת ורך צעיר קול לפתע נשמע" הס שקט"    

 שעל המגיד גם, הקול משמיע לעבר משתאים מבטים הפנו

, ואות  להסות שהעז הפרווה עוטה בצעיר בתדהמה הביט הבימה

 ידע טרם, לרגע מרגע וגבר הלך שסומקן זועפות פנים בו נתן הוא

 לא מעולם כי היה נראה אך, לו לומר הצעיר הבחור שבכוונת מה

 מצד לא וכמה כמה אחת על, דרשותיו באמצע להפרעות הורגל

 הרי מושגיו עולם לפי להם, הפשוטים והעיירות הכפרים תושבי

 מבע המגיד לעבר שילחו הצעיר של עיניו, דיבור זכות כלל אין

 .הבאים הדברים גם כוונו אליו ובדיוק יוקד

 של יקיריו כגידים בבניו קשים דברים ולהטיח הנה לבוא שמך מי"

 ארוכה שעה ולהתעלל כך לעמוד לך התיר מי ?ה"הקב

 העובדים ואמיתיים, פשוטים יהודים של הטהורות בנשמותיהם

 קרדום תורתך את בעשותך כי לך דע ?בתמימות בוראם את

 מגלה, אלה לב ישרי יהודים של ראשם על ולהכות בו לחפור

 אלה יהודים יקרים ואילו, לה ערך כל אין כי ,ועולם עם קבל אתה

 עובדים כן פי על ואף ,מימיהם תשנוזכו ל ולאזכו לקרוא  לאאשר 

 שהבנתם היכן עד ,מצוותיו את ומקיימים לב בתום ה"הקב את

 ".מאוד מאוד לו הם יקרים, מגיעות וידיעותיהם

 



 

  

  
 עם לו עסק כי דעוובי ,נבלעה כמו הנדהם המגיד של לשונו

 ככל לומר יוכל כי היה סבור, אדמה ועובדי פשוטים יהודים

 שאיש היה בטוח תמימותם את בהכירו, דעתו על העולה

 אולם, המתנשאים דיבוריו כנגד להתקומם יעז לא מהם

 הצעיר הבחור של מפיו הנוקבים הדברים משיצאו עתה

 .ומבוכה מתדהמה פיו נאלם

 הפשוטים היהודים של בעיניהם לפתע ניצת תקווה של זיק

 פנימית בהתרגשות שקלחו הנלהבים הדברים את בשמעם

 עוד וגברה הלכה תקוותם, הצעיר של מפיו כובש ובתום

 דבריו על צל שהטילה המגיד מבוכת את בראותם יותר

 עבר אל פניהם את הפנו הם, מניעיו ועל הלהבות חוצבי

, מייחלות עיניים בו ותלו מושיע כמלאך שהופיע הבחור

 ה"הקב כי לכם דעו, יקרים יהודים, "אותם אכזב לא והוא

 העצבות ,אדרבה, רוחכם בהשפלת חפץ ואינו אתכם אוהב

 בכוחן שכן, התורה עברות מכל הן חמורות השחורה והמרה

 הקשה לבצורת ובאשר, פחת פי עברי אל האדם את לדרדר

 זמני ניסיון אם כי זה אין ולחמכם פרנסתכם על המאיימת

 אם. בו אמונתכם חוסן את לבחון יתברך הבורא מאת

 שערי שמים ולפתוח הגזרה את לבטל אפוא אתם מבקשים

 בצעדים ירד הנדהם המגיד". בשמחה רק בשמחה זאת עשו

 .מהבמה כושלים

 עתה נצא הבה" בדבריו הצעיר המשיך" יקרים יהודים"    

 למי נוכיח עין כהרף השם ישועת כי ונאמין שמח בריקוד

 הקשה הבצורת חרף כי הגשם את ומוריד הרוח את שמשיב

 על יד נניח כן אם בואו ,זה הואי כ בו אמונתנו נפגמה לא

 הדברים ."וביטחון שמחה של בריקוד רגלינו ונישא כתף

 ניצח שעליו סוער לריקוד העיירה בני כל את אחריהם סחפו

 בלבבות האמונה הלכה נוסף סיבוב כל עם ,הצעיר האורח

 בעוז רקדו הכלל מן יוצא ללא שהכל עד ,וגברה הרוקדים

 ופתאום ,ויוקדת פשוטה יהודית מאמונה שנבעו ובחדווה

 אחרת ברטיבות הרוקדים גופות של הזיעה לחות נתערבבה

 ,כלל הרוקדים בה חשו לא בתחילה מלמעלה שבאה שונה

 הנישאות ועיניהם הטיפות גברו מעטות דקות כחלוף אבל

 שהתחיל הנדבות בגשם הן אף נרטבו העיירה יהודי של

 .ארצה ניתך

 

 אם אין קמח אין תורה

אומרים בברכת המזון:  רחם נא וכו' על הבית    

'. ותמוה סדר הגדול והקדוש וגו' רענו זוננו וכו

הבקשות: מדרך המבקשים לבקש מתחילה דבר קטן, 

ולהגדיל את הבקשות, כמו שסיפרו במדרש על דרכו 

של העני המבקש פת לחם, ואחר כך מבקש ללפת בו 

את הפת. והנה כאן אנו פותחים בבקשה הנעלה 

והנשגבת לבנין הבית הגדול והקדוש, ולאחר מכן אנו 

לבית המקדש:  מבקשים בקשות כה פעוטות ביחס

פרנסנו וכלכלנו ואל תצריכנו לידי מתנת בשר ודם, 

 הכיצד?

 אשר חולה במחלה קשהל משל:ואפשר לתרץ ע"י    

הובא אל הרופא, הרופא ראה את מצבו הירוד, את 

חולשתו ואת חיוורונו, והורה לשלחו לבית הבראה 

בהרים, לנפוש באוויר הצח, שם יהנה ממאכלים 

אז ישוב לאיתנו ויתחזק. מבריאים ומנוחה מוחלטת, ו

 –לפתע הבחין הרופא בפצע פעור ברגלו של החולה 

כיב מוגלתי, מיד הורה לחבוש את הפצע ולרפאותו 

עוד לפני הנסיעה לבית הבראה. נבהלו בני המשפחה 

ושאלו: האמנם, הפצע כה מסוכן? ענה הרופא ואמר: 

לא ולא, הפצע אינו מסוכן, אבל הוא מפריע למנוחת 

רד את שלוותו, ועלול למנוע ממנו את החולה וטו

 החלמתו והבראתו.

הוא הדין בנו, אמנם כל שאיפתנו להתעלות והנמשל: 

ברוחניות, להיגאל ולזכות לאור פני ה', אבל כל עוד 

טורדות אותנו דאגות הפרנסה ועניני החולין, נבצר 

מאתנו לפנות את דעתנו לקנינים הנצחים הנעלים, 

ע"ב) שהעניות מעבירה את  כמו שאמרו (עירובין מ"א

האדם על דעתו ועל דעת קונו. לפיכך הרינו מבקשים 

והעיקרית, אולם מוסיפים את הבקשה הגדולה 

אנא הזמן לנו את צרכינו הגשמיים, ספק  ומבקשים.

לנו את פרנסתנו, כדי שתהא דעתנו פנויה לבקש 

 רוחניות, התעלות בתורה וגאולה.

 זיע"א) אהבת ישראל" מוויזניצא(הרה"ק "

 



 

 

  

 בחסות רשת חנויות

 גל פז

 מברכין חודש סיון

 ח' 13 11:42המולד ביום ו' שעה 

 ר"ח ביום ראשון 

 

 אמיתית ישראל אהבת

רה"ק מרוזין זיע"א: ה היה אומר   

 פירושה ישראל שאהבת חושבים

 ,חיבה טפיחת בכתף לידיד לטפוח

 אהבת של האמיתי הפירוש ,כן לא

 ציפורן כואבת שאם ,הוא ישראל

 ,העולם בקצה שיושב ליהודי

 של השני בקצה זאת מרגישים

 .העולם

 

 בחכמהמצוות הכנסת אורחים 

כאשר שהה הרה"ק בעל    

ה"אהבת ישראל" מויזניץ זיע"א 

(יומא דהילולא ב' סיון) במקום 

מרפא בקרלסברד, נכנס אליו 

בשבת בבוקר לפני התפילה אחד 

הרבנים ששהה שם, כשהוא חש 

בטוב. הרבי הבחין שהלה  שלא

לב, הזמינו אליו השת לוסובל מח

וציוה לאחד המשרתים  ,לחדרו

ומיני מאפה.  תה להגיש שתי כוסות

את הרב לטעום,  רביהכאשר כיבד 

היסס הלה, אולם בראותו שגם 

גם הוא ושתה הרבי אוכל, אכל 

ואורו עיניו. לאחר שסיימו לאכול 

ולשתות, אמר ה"אהבת ישראל" 

לרב: אל יחשוב כבודו שאני רגיל 

לאכול קודם התפילה, עשיתי זאת 

רק בגלל שהבנתי, כי אם אני אגיד 

ני התפילה כדי לו לאכול לפ

להשיב את נפשו, ימאן בכך, ברם 

הבנתי שאם אוכל יחד איתו אז 

 יסכים לאכול. 

 

: פעם, כאשר שבת עוד מסופר   

הרה"ק ה"אהבת ישראל" מויזניץ 

זיע"א בעיר סאטמר לרגל חנוכת 

הקלויז של חסידי ויזניץ, הוא הוזמן 

למסיבת שבע ברכות שערך אחד 

 

 ')ד( בתפילה מקום קביעות
קובע  התפילות משלש אחת בכל אם) א

 כקובע נחשב, אחר הכנסת בבית עצמו

', ה פרק, שלמה הליכות. (לתפילתו מקום

 ')ב הערה

, לשבת אחד הכנסת בית לו קובע אם )ב

מקום  כקובע נחשב, חול ליום ואחד

 )שם( לתפילתו

 קונה, שם מתפלל שאדם המקום )ג

, שוב מקום באותו וכשמתפלל, קדושה

 שתקובל לו מסייעת קדושת המקום

 )ב"ע' ו דף ברכות ח"צל. (תפילתו

 

 

 איירשבת קודש כ"ט 
 הרה"ק רבי מאיר מפרעמישלאן 

 ב"ר אהרן אריה לייב (תר"י)
 א' סיון ראשוןיום 

הרה"ק רבי מאיר הורוויץ אב"ד טיקטין ב"ר שמואל 
 (תק"ו)

הרה"ק רבי גרשון מיאמפאלא מחכמי הקלויז דברודי 
 (תקס"ד)

 

 יום שני ב' סיון
הרה"ק רבי ישראל מויזניץ ב"ר ברוך (אהבת 

 תרצ"ו) -ישראל 
 הרה"ק רבי חיים אלעזר ב"ר צבי הירש ממונקאטש

 (מנחת אליעזר (תרצ"ו)
 

 יום שלישי ג' סיון
הרה"ק רבי יעקב שמשון משפיטיווקע ב"ר יצחק 

 (תקס"א)
 מאיר ר"ב הי"ד מראחוב יצחק רבי ק"הרה

 )ד"תש( מקרעטשניף
 

 יום רביעי ד' סיון
הרה"ק רבי ישעי' נפתלי הירץ מדינוב ב"ר דוד 

 (תרמ"ה)
 יום חמישי  ה' סיון

ב"ר יהודה (עבודת הרה"ק רבי גרשון אשכנזי 
 תרכ"ג) -הגרשוני 

 

 שישי סיוןיום 
 דוד מלך ישראל חי וקים בן ישי (ב"א תתקכ"ד)

 רבי חיים ב"ר בצלאל מוירמייזא
 שמ"ח) -(באר מים חיים על פירש"י 

 מורינו הבעש"ט הקדוש רבי ישראל 
 "ר אליעזר (תק"כ)ב

 הרה"ק רבי אברהם מרדכי מגור 
 "ר אריה יהודה לייב (תש"ח)ב
 
 

 זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

 

 

הנגידים, התאסף שם המון רב 

הגיע לחזות בפני קדשו של ש

הצדיק, בתום השמחה, קרא הרבי 

למשמשו וביקש ממנו, למסור 

לטבחית סכום כסף נכבד, 

והסביר: היא עבדה היום קשה 

 ביותר בגללי. 
 

 

 עבודת המידות

סיפר אחד מהת"ח בירושלים,    

רבי אהרן  רה"קהאל פעם שנכנס 

, ובפיו זיע"אלייב שטינמן 

ההתלבטות להיכן לשלוח את בנו 

לישיבה גדולה, אחר שנודע 

כאחד העילויים בישיבתו, הוא 

החל להעלות צדדים בדרך 

הלימוד באופן זה או אחר, דיבר 

על ההספק, ועל מדת נסיונה של 

הפסיק אותו ראש  הישיבה וכו'.

היכן עובדים , הישיבה בשאלה

 דות, ביררת?ייותר על המ

הוא בכתפיו כמי משראה שמושך 

שאינו יודע בדבר, אמר לו שיברר 

ה, והיכן דות בישיביהמענין 

שם , לשעובדים על כך טוב יותר

 .ישלח את בנו ויראה ממנו ברכה

 

 להתחזק בבין אדם לחברו

מהגה"צ רבי אברך ת"ח ביקש    

 יע"א,אויערבאך ז  שלמה זלמן

לקיים הספד על ת"ח נודע 

שנים, שנלב"ע בקיצור ימים ו

ורצה לעורר השומעים להתחזק 

בתורה ומצוות, בכדי לעצור את 

השיב לו הגש"ז: ות, ומלאך המ

ת נוכל לעצור, רק ואת מלאך המו

אם נתחזק בכבוד הזולת, בבין אדם 

כך לא תהיה לו שליטה  לחברו,

 בתוכנו.



15,000
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.052-7620219

15,000

"ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ְּבִמְדַּבר ִסיַני ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש ַהֵּׁשִני 
. ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ְלֵצאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵלאמֹר" 

 ,

 

"ְׂשאּו ֶאת ֹראׁש ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלִמְׁשְּפחָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתם" 
.

. "ְּבֵני ַנְפָּתִלי ּתֹוְלדָֹתם ְלִמְׁשְּפחָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתם" 

 

. "ְוֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת ַאֲהרֹן ּומֶֹׁשה ְּביֹום ִּדֶּבר ה'... ְּבַהר ִסיָני" 

 

. "ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות" 

378

 משתעמם בבית?
זה הזמן ללמוד בבית!
ש"ס, טור שו"ע, רמב"ם וכו' - במחירים 
הזולים בארץ (לסטים בלבד). מתחרה 
בכל הצעת מחיר. משלוחים לכל הארץ.

052-7176882
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55,000

 

האם הדגים היו במתן-תורה?



 

 

 

 

 

 

 

     

   

  
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

   

 



 

 

  

 
 

 

 
  
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
PnineEH@gmail.com 

 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  

    
 
    
  

   

               
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



  
  912: ד גיליון"בס

  ,)א"לפי אפיק ת( 21:01 :רבינו תם 20:19: צאת השבת 19:14: הדלקת הנר
  .שבת מברכין, )כ' שמואל א(מחר חודש : הפטרת השבוע

  
  
  
  
  
  

  ""במדברבמדבר""פרשת פרשת  
  ].יז, א[ "אשר ניקבו בשמות ן את האנשים האלהויקח משה ואהר"

ודאי יש בפרשה זו לקחים , ולא בכדי. חג מתן תורה, שבועותבשבת שלפני חג ה" במדבר"תמיד יקראו בפרשת : כלל הוא
  .ל"אחד מהם נחשף לעינינו על ידי האלשיך הקדוש זצ. את קבלת התורהומסרים שיכינו אותנו לקר

נקב הקדוש ברוך הוא . לשם כך היה עליו למנות נשיאים. יחד עם נשיאי השבטים, משה רבינו נצטווה לפקוד את העם
נתינת די כדי למנותם על י , "ואת כל העדה הקהילו, ויקח משה ואהרון את האנשים האלה אשר ניקבו בשמות", בשמותם

  .מחצית השקל לאחד
                     . שעוד בטרם נבחרו לנשיאות היו מורמים מעם ונבחרי האומה, "אלה קרואי העדה: "וביאר האלשיך הקדוש

שרי אלפים היו בזכות חכמתם , "ראשי אלפי ישראל הם"אלא , ולא בכדי. נציגי השבטים היו, "נשיאי מטות אבותם"
משום שהיו חכמים נוספים ? ומדוע. נו עד שהבורא יתברך לא נקב בשמותםלא בחר בהם משה רבי, ועם כל זאת. ותבונתם

לבחור באחד ולפגוע , לא אוכל לעשות זאת: אמר משה רבינו. שעלולים היו להיפגע, גאונים וקדושים ומורמים מעם, בעם
  !אל תטיל זאת על כתפי. נקוב בשמותם, ריבונו של עולם. ברעהו

לא ניצלו הזדמנות זו , ומשה ואהרן עמדו להקהיל את כל העדה, יתברך נקב בשמותםאלא שלאחר שהבורא , ולא זו בלבד
אם יקראו : מאותה סיבה, ומדוע. רק לאחר מכן הקהילו את העדה. אלא קראום קודם והודיעום על המינוי, למעמד ההכתרה

, ם שחושבים הם עצמם ראוייםמשו. והמועמד יפלס דרך, כאלו שיתחמץ ליבם כשיכריזו את השםיהיו , להם במעמד כל העם
ופרשה זו קוראים אנו לפני מתן  !רגיש היה כל כך לרגשותיהם, ומשה רבינו נזהר כל כך בכבוד הבריות. וחשים מקופחים

ועשרים וארבעה אלף תלמידי רבי עקיבא שלא . משום שדרך ארץ קדמה לתורה. משום שהיא תנאי לקבלת התורה, רהתו
  !ימי הספירה ולא זכו להגיע למתן תורהמתו ב, נזהרו בכבוד חבריהם

". יצא, מי שאכל שום: "ואמר, ציערו הריח. והריח ריח שום, מעשה ברבנו הקדוש שישב ודרש לפני תלמידיו, הגמרא מספרת
  .התבטל השיעור, באותו היום. שעמדו ויצאו, הראה בכך את הדרך לכולם. גדול התלמידים ויצא, עמד רבי חייא הגדול

מדוע אכלת שום לפני " ?אתה הוא שציערת לאבא: "לרבי חייא הגדול ושאלו, בנו של רבינו הקדוש,  פנה רבי שמעון,למחרת
ולא ידעו מי אכל את , לא יצאתי אלא כדי שכולם ייצאו יחד איתי. חלילה וחס!" לא תהא כזאת בישראל: "אמר לו ?השיעור
, דרך ארץ קדמה לתורה! ?אבל על ידי כך התבטל השיעור !דם מישראלכך נזהרו רבותינו בכבוד א !ולא יתבייש בצאתו, השום

  !והנשיאה בעול עם החבר היא מקנייני תורה
עשיר מוקיר תורה זכה בו . ל לתהילה כעילוי חריף ובקי בכל חדרי תורה"גר זצ נודע שמו של הגאון רבי עקיבא אי,בבחרותו

שמחו לפגוש בעילוי הנודע והקיפהו בשאלות קשות . בפני למדני המקוםלהתפאר בו , ובתקופת האירוסין הזמינו לעירו! כחתן
                     , התאכזב החותן, הארי נעשה שועל: השתאו הלומדים. לא מצא ידיו ורגליו,  והוא כאילם לא פצה פיו–וסבוכות 

  .ואז יחליט, ימתין כבודו יומיים נוספים: ביקשו החתן... וכבר חשב לנתק את הקשר, אף ספג שנינות לעג
                     , ענה על כל השאלות ופתר את כל הספיקות: בור יומיים נכנס החתן לבית המדרש וחשף את חילו לאורייתאכע

מדוע כלא החתן את : רק שאלה אחת טרדה את מנוחתם. והכל נדהמו מגדלותו, חריפותו ובקיאותו, הוכיח את גאונותו
  ?מעיינות חכמתו עד עתה

 – אף שרחוק היה מגאונותו –ם הגאון הצעיר חתן נוסף ברוך כישרונות מצא ש, בבואו: אך גם חידה זו באה על פתרונה
ובחר לשים עצמו כבור ועם הארץ עד , יגר להאפיל עליולא רצה רבי עקיבא א.  זכה להערכהואכן, שחותנו ביקש להתפאר בו

  .)מעיין השבוע( !קדמה לתורה  כי דרך ארץ–חשף את תורתו , רק אז, ואז. שהלה יצא מן העיר

  ].ב, ב ["איש על מחנהו ואיש על דגלו"
. ל"ר מסטרופקוב זצ"האדמו, גאון וצדיק, דור דעה, לא מכבר נפטר בירושלים אחד משרידי הדור הקודם. נפתח בסיפור
  .מעדותו של בעל המעשה,  שיצא לזכרו הופיע הסיפור הבאדבספר הספ

, גבינה, ריבה, חמאה: בוקר כיאה לכבוד האורח רם המעלהבעלת הבית הכינה ארוחת , בבני ברק, רבווהרבי שהה אצל מק
  .שולחן ערוך כהלכתו, זיתים, מלפפונים, עגבניות. חביתה

, "אין מלים בפי להודות על השפע הרב: " וסקר בקורת רוח את התקרובת"מוציאה"בצע , הרבי נטל ידיו ובירך בסילודין
שאל נא את בעלת ". כל מה שטרח בעל הבית לא טרח אלא בשבילי, אורח טוב מה הוא אומר: ל"הן כבר אמרו חז. אמר
  ".חלבי, מערבל מזון, אם יש ברשותה בלנדר, הבית

  .ביקש הרבי, "הביאו נא" . מזון לתינוקהם משתמשים בו להכנת. השיב המארח, "רבי, יש"
  !"ולאכול מכל דבר שטרחה והכינה, ברצוני להנות את בעלת הבית, מבין אתה: "והרבי הסביר, הבלנדר הובא

                      ,לחץ על הכפתור. הזית והבצל, העגבנייה והמלפפון, הגבינה והחביתה, והרבי הכניס למערבל את החמאה והריבה
  ...לא קיפח אף מאכל, הנה כי כן – וטעם מן העיסה, ביקש הרבי כף... דהוהכל התערבל והפך לעיסה ורדר

                     .  לא רצה להנות ממטעמי העולם הזה.הפוכה, מבינים אנו כי ביסודו של דבר היתה לו כוונה אחרת, ודאי
                      ,העגבנייה והבצל, והחביתה והזיתים, שככל שהחמאה והריבה טובים כשלעצמם, ויש להניח. ביקש להינזר ממעדניו

  ...כך איבדו כל טעם בהיותם בלולים לעיסה חסרת זהות ותפלה
פרשה מיוחדת הוקדשה בתורה . עניין הדגלים: לעניין מרכזי בפרשת השבוע, שכאן הובא סיפור זה כמשל והמחשה, ומובן

. משלועם צבע משלו וסמל , ולכל שבט היה דגל משלו. מי יחנה איפה, הקדושה לסדר חנייתם של השבטים מסביב למשכן
  .בראותם את מחנות מלאכי השרת יורדים ממרום על דגליהם, ל מספרים שהשבטים התאוו לדגלים במעמד הר סיני"וחז

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

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

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



 , ובכלל. ובמה חשיבותם כה רבה עד שישראל נתאוו לכך במעמד הר סיני, מה עניין דגלים אצל מלאכי השרת: ויש להבין
, בשמיעת קולות השופר וראיית האש הגדולה, בהתגלות שכינה, הנוראבמעמד הגדול ו, כיצד יתכן שתוך כדי נבואה עילאית

                     , וכשהם מקבלים את הגדולה במתנות תבל.  מייחדים הם תשומת לב לדגלי המלאכים–כשההר כפוי עליהם כגיגית 
  .דגלים: פונים הם לבקש דבר כה שולי לכאורה, את התורה הקדושה

הם מעניקים : אלא להיפך, ם דבר שולי ואף לא דבר נוסף על קבלת התורהאינ" דגלים"שה, ובעל כורחנו צריכים אנו לומר
                  , הוא מורה כי אין כאן המון רב, בצבא. פירושו ייחודיות, כי הדגל. את המשמעות הנכונה והנפלאה לקבלת התורה

                  , חלק מהצבאכל חייל הוא , ואמנם. כל חייל והמגזר שלו, כל חטיבה ותפקידה, אלא כל גדוד וייעודו, אספסוף מכונס
 הצנחנים ואנשי – חיל הים והאוויר –הרגלים והשריון . ורואה את הכל באספקלריה שלו, אבל משרת הוא בבחינתו ובמגזרו

  .זהו עניין הדגלים. הסיירות
                     , ממחנה גבריאל, ויש בבחינת גבורה, ממחנה מיכאל, אבל יש בבחינת חסד, כולם משרתי עליון, כך גם המלאכים

  ".מספרלגדודיו אין "ו
                     , נעימת התפילה ושירת הפיוטים. כל עדה ומסורותיה, כל עדה ואפיונה. לשבטיו ולעדותיו, כך גם בעם ישראל

                     .  וקבלותיהריהספ, כל עדה וגדוליה ומאוריה. מנהגים ייחודיים וסיפורים העוברים מאב לבנו ומאם לצאצאיה
                     , שבטים על ייחודם, מצד אחד". ד שבטי ישראליח: "מרהיב בגווניו, כפסיפס נפלא, ומכולן יחד נבנה עם ישראל

  .בהקרנה הדדית ומשלימה, שלום וריעות, באהבה ואחווה,  יחד–ועם זאת . על דגלם, חונים במקומם
, לטשטש את הסימנים. כבמערבל בטון, לבלול את כולם יחד כבמגרסה. קראו לזה" כור היתוך", אבל היו שניסו להטמיע
  !בשניםק מסורות בנות מאות למחו, להשכיח את הייחודיות

 ...ח לעיסה תפלהלמר,  ולהכניס הכל לבלנדר–שכל מרכיב ממרכיביה טעים ומרהיב עין , נפלאה" ארוחה"הם ניסו ליטול 
                     –" איש על מחנהו ואיש על דגלו"אלא , מפרשתנו למדנו שלא זו הדרך! פשע היסטורי שאין לו כפרה, תהיה זו עוולה

  ).מעיין השבוע (!תן כבוד למסורת הדורותלי, לטפח את מורשת האבות
  ].ב, ב ["איש על דגלוו"

                     הגאון של קהילתו עבור, רנד אלף וחמש עשרים בסך מאוד גדול סכום שתרם, אפריקה מדרום מופלג בעשיר שהיה מעשה
 מחללי של תרומות לקבל שלא, כלל קבע אהרן רבי אבל, מאוד נחוץ היה הכסף. יוהנסבורג של רבה, ל"זצ פויפר אהרון רבי
  .שמור במקום הניחו אלא, פדאו לא גם אבל, ק'הצ את לו החזיר לא, האיש כבוד מפני. שבת
 לבית שניהם נכנסו, ל"זצ שך הרב מרן לבית עימו שיעלה הציע ממכריו אחד. ישראל בארץ עשיר אותו ביקר, מה זמן כעבור
 החל שך הרב, ההפתעה למרבה אך, ברכה וביקש העשיר התכופף . אפריקה בדרום התורה למוסדות נכבד כתורם והציגו, מרן
        .הברכה מקור היא השבת, חפץ אתה בברכה אם, בני': ואמר בחיבה העשיר של ידיו את נטל. השבת שמירת על עמו לדבר
                     , אנחנו שיהודים הסימן היא השבת! ישראל עם של הדגל היא השבת, משלו דגל יש עם לכל, אתה יודע
  . 'כולה האומה כל של לקיומה סכנה יש, הדגל את מאבדים אם. הדורות להמשכיות הערובה היא

. '!?חלילה לגויות ינשאו שלא עליהם ישמור מה, הילדים לעתיד סכנה יש, השבת את שומרים לא אם, דע': והבהיר מרן הוסיף
! שבת לשמור שהחליט אותו הסובבים לכל העשיר הודיע בצאתו מיד. העשיר של ליבו אל חדרו, מהלב שיצאו הדברים
  ).הערב נאו. (נפדה ק'והצ, אפריקה בדרום אהרן לרבי בהתרגשות טלפן, ק'הצ מסיפור שידע המלווה

  ].כ, ד[ "ולא יבואו לראות כבלע את הקדש"
  : היה כך, שהיה מעשה

                     , מושלם באופן עבודתו את סיים הנגר. ומפואר גדול' קודש ארון 'מקצועי מנגר הזמינו אחד כנסת בית יבאיג
 חצי רק היה, מהגבאים הנגר שקיבל הכסף סכום, והנה. והדר פאר ברוב הכנסת בית של המזרח בכותל נקבע הקודש וארון

 אחר פעם ושוב בהלוך דחוהו, לו המגיע את לדרוש האיש שהגיע עת בכל, ארוכים חודשים ובמשך, סוכם שעליו מהסכום
  ... הנגר תשלום את לעכב הגבאים והמשיכו, הועילה לא המקומי הרב התראת ואף, פעם
 הקודש ארון דלתות שתי -  הקודש את כבלע לראות ונדהמו, שחרית לתפילת בבוקר השכם המתפללים הגיעו, היום ויהי

 היתה היא גם שהפרוכת, יצויין (לעיניהם מגולים היו התורה וספרי, נעלמו!) קילו שמונים על עלה מהם אחד כל שמשקל(
  ). לגמרי גלויים היו תורה שהספרי כך, הדלתות חיבור במקום תלויה
 נשלפו והדלתות, פועליו עם למקום נכנס לילה ובאישון, הכנסת בית מפתחות את בערמה להשיג הצליח שהנגר, התברר
 תשלום לאחר רק בחזרה תקבלו הדלתות את: "נכתב בה, האיש שהשאיר פתקה מצאו המתפללים. לנגרייה בחזרה ונלקחו

 לי מותר היה האם: לשאול ובא, הקודש ובזיון לזלזול גרם שמא, האיש של ראשו על עלה מורא, מכן לאחר ..."!!החוב כל
  ?שנהגתי כפי לנהוג
  :א"שליטהגאון יצחק זילברשטיין  ר"מו השיב

 מן אבן כנותץ הריהו, הכנסת מבית דבר והנותץ, הכנסת מבית דבר בסתירת התורה מן איסור שקיים, לציין יש כל ראשית
 גם הכנסת בית והרי, "אלקיכם' לה כן תעשון לא... מזבחותם את ונתצתם): "'ד-'ג, ב"י דברים (התורה אמרה כך ועל, ההיכל

                     , בגזל הכנסת בבית עומדים היו שהדלתות משום, זה איסור על הנגר עבר שלא נראה, אולם. מעט מקדש נקרא כן
 לקיחת אלא', נתיצה 'של םש אין הדלתות להוצאת כן ואם, שלו את נטל הוא אלא הכנסת מבית חלק נטל לא שהאיש כך

  .לו השייכות הדלתות
  ? שלו את להציל כדי, מבוזה באופן מגולים התורה ספרי את להשאיר מותר היה האם, לדון שיש אלא
, הבן נפטר מכן ולאחר, אביו של קרקעותיו את מכר נפטר של שבנו שבמקרה, )ב"ע ד"קנ דף (בתרא בבא במסכת מבואר, והנה

                   , טוענים המשפחה בני. לא או קיימת הבן מכירת האם - הקונים לבין) הבן יורשי (המשפחה בני בין וויכוח והתחיל
                     , גדול היה שהבן כלפיהם טוענים הנכסים רוכשי ואילו, שמכר בשעה קטן היה שהבן משום בטילה שהמכירה
 לבדוק מנת על, הגופה את ויגלו הקבר את שיפתחו לדרוש קונים אותם שרשאים, הגמרא ואומרת . תוקף-בת היתה והמכירה

                     הגמרא אומרת מקום מכל, )חמור איסור שהוא (המת בניוול כרוך שהדבר פי על ואף. גדלות סימני בבן היו אכן האם
  .ממונם את להציל כדי, לנוולו לדרוש הם יכולים, למוכר כספם ממיטב הקונים ששילמו שמאחר, "ולינוול לינוול"

 הנגר רשאי מקום מכל, התורה ספרי לבזיון גורמת הקודש ארון דלתות ששליפת אף שעל, דנן בנידון אף זה כעין לומר ונוכל
  . ממונו את להציל כדי כן לעשות
 משום הדלתות את ליטול שאין וטען, להיתר הסכים לא, א"שליט הדור מגדולי אחד לפני דבריי את הצעתי כאשר, אולם

  .)והערב נא( !הקודש בזיון בכך שיש אומר שהרגש
  ,ל"ז פארי בת מונירה מרת נ"לע ,ל"זבת כורשיד חזני  מרת מונירה נ"לע ,ל"ז נוריאל חזני בן מרים ויעקב' ר: כות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמותז

  ,ל"ז ניסן בן ננה נ"לע ,ל"ז ת יפהאור ב 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" זבת מיכל) רחל(רעיה נ "לע, ל"נ תמר בת רחל ז"לע, ל" זחיים בן לונהנ "לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל" זהאברהם בן סולטננ "לע, ל"נ לידיה בת רחל ז"       לע

  otzarot.hparasha@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 03-5592523: למעוניינים בהפצת העלון



גליון

פ"א  אות  אין  למה  (ף) בברכת המזון לפי שכל "מצאתי  ומזונותיו שולט בו לא חרון אף ולא שצף ולא מי שבירך ברכת המזון בכוונה, אין סופית  אגף  ולא  אנף  ולא  מצויין לו ברווח ובכבוד על ימיו".קצף, 
ספר הרוקח סימן של�ז)המזון סימן קפ"ה אות א' - (�באר היטב" או"ח הלכות ברכת 

גליון
נ"ד
סיון
תש"פ

מטרתו לעורר את גודל מעלת אמירת ברכת המזון בכוונה

מרבותי  אני  מקובל  כך 

שכל הזהיר בברכת  ישמרם א-ל 

בכבוד  לו  מצויין  מזונותיו  המזון 
כל ימיו

(ספר החינוך מצוה ת�ל)

אדם  זקנים  העטרת  כותב 

המברך ברכת המזון מתוך הכתב 

מעצמו  מסלק  ובכוונה  בדקדוק 

צרות רבות ואסונות ל"ע.

לכבוד הנהלת מערכת הגליון המפואר 'על המזון'

בראשית דבריי אני רוצה להודות לכם על הגליון המפואר 
חיזוק  מלא  בחודשו,  חודש  מדי  לאור  מוציאים  שאתם 
והתעוררות. במיוחד אני מודה לכם על שאתם מוציאים הגליון 
במהדורה נפרדת בלשון הקודש. כתוצאה מזה שנולדתי וגדלתי 
בארץ ישראל אני מורגל הרבה יותר ללשון הקודש, ולשון אידיש 
קשה לי לקרות, לכן אני נהנה מאוד מזה ותדעו שאנשים רבים 

מתענגים מזה כמוני.

'על  גליונות  את  בקביעות  קורא  אני  ארוכה  תקופה  מזה 
המזון' על נחיצות הקפדה נכונה על מצוות עשה זו. תמיד האמנתי 
שענין ברכת המזון בכוונה נכון ונחוץ מאוד, חשבתי בלבי שהיה 
רגילה  לסעודה  ידים  נטילת  על  להקפיד  שאתחיל  הראוי  מן 
ולברך ברכת המזון, עם יותר כוונה ובתוך הסידור, כמו שאתם 
מעוררים תמידין כסדרן. מחשבות טובות אלו שמילאו את ליבי 
שוב ושוב, נדחפו הצידה כשבא לידי מעשה. סוף כל סוף, סדר 
גם  'מזונות',  ארוחות  'חוטפים'  ממהרים,  רועש,  הבהול  עולם 
העצלות תופסת מקום גדול, והימים חולפים ועוברים בנסיעת 

'עקספרעס' בלי לעצור.

עד לפני חודשיים, כאשר 'פרשת קאראנא' המרה התחילה. 
לדאבון לב, מכת חולי זו לא רק החליאה והמיתה רבים וטובים 
לעצור  שמטרתן  הנוקשות  המדינה  מחוקי  כתוצאה  אלא  ר"ל, 
של  פרנסה  מקורות  נפגעו  ה'וויירוס',  של  נרחבת  התפשטות 
המוני אחינו בני ישראל, ואני הקטן בתוכם. במסגרת פרנסתי אני 
מתעסק בתור 'פידל שפילער' [נגן כינור], כישרון שהקב"ה חנן 
לי. בימים כתיקונם, סדר יומי תפוס בכמעט 
משמש  אני  ערב  מדי  אחוזים.  מאה 

כאחד מחברי התזמורת [-מוזיק בענד] אצל חתונה אחרת ומזה 
אני מפרנס את משפחתי בעזרת ה'. אבל דא עקא, כאשר לאור 
המעמדים  וכל  הגדולות  השמחות  כל  נתבטלו  הקשה  המצב 
וה'דינער'ס  אנפין  בזעיר  חתונות  חוגגים  זה  ובמקום  הגדולים 
עבודה  שום  בלי  נשארתי  הטעלעפאן,  באמצעות  רק  עורכים 
במשך כל התקופה בין פורים לפסח, כאשר בנוסף לזה מנקרת בי 
דאגה עמוקה 'מה יהיה הלאה', הלא בינתיים לא נראה שמערכת 
החתונות והאירועים יחזרו לרגיל בתקופה הקרובה, וארנק הריק 

התחיל ללחוץ עלי יותר ויותר.

בימים קשים אלו, כאשר התחלתי להרגיש הדוחק הכספי, 
נזכרתי בקבלה הקדושה שכבר מזמן אני רוצה לקבל אותה עלי, 
והיא התחזקות רצינית בענין ברכת המזון. הרגשתי שכעת היא 
שעת הכושר, אקבל זה עלי והשי"ת כבר יש לו דרכים המיוחדים 

שלו איך לפרנס אותי ואת משפחתי, וזה קרה מהר מאוד...

כל  לסגור  הבריאות  ומשרד  העיר  ראשי  דרשו  כידוע 
מדרשות.  ובתי  כנסיות  בתי  וביניהם  הציבוריים,  המקומות 
מאות ואלפי 'מניני תפילה' קטנים התארגנו בין קבוצות שכנים, 
 - אנו  גם  ביתו.  דלת  ליד  או  שלו  במפרסת  עומד  אחד  כשכל 
מצומצם  'מנין'  לעריכת  התארגנו   - ביחד  הגרים  שכנים  כמה 
שיסיר  שבשמים  לאבינו  ולהתחנן  ביחד,  התפילות  להתפלל 
משחית ומגיפה מעלינו ונוכל בקרוב ממש לחזור לחיינו הרגילים 

בבריאות ובשמחה.

הסדר הוא שאחרי תפילת מנחה של שבת קודש, כל אחד 
בחוץ  מתאספים  ואח"כ  שלישית',  'סעודה  לאכול  לביתו  הולך 

לזמר ביחד זמירות שלש"ס ולברך ברכת המזון ביחד על 
מעריב  תפילת  מתפללים  ואח"כ  הכוס, 



בציבור.

ברכת  ענין  על  להקפיד  שהתחלתי  לאחר  שבת  במוצאי 
המזון כראוי, גמרו כל שאר חברי המנין לברך ברכת המזון, ואני 
אחזתי  עדיין   - ובכוונה  במתינות  לברך  החדש  מנהגי  מחמת   -
עשרה  נמנים  שלנו  שב'מנין'  היות  והחליצנו'...  'רצה  בתפילת 
מתפללים בדיוק, הוכרחו כולם לחכות עד שאסיים ברכת המזון 
ורק אז נוכל להתחיל תפילת מעריב. כולם ראו איך שאני מברך 

מילה במילה, שליו ורגוע בלי למהר כלל.

אחרי שסיימתי ברכת המזון התפללנו תפילת מעריב ובגמר 
והביע  יקר  יהודי  מהשכנים,  אחד  אלי  ניגש  מעריב  תפילת 
הסתיר  לא  הלה  המזון.  ברכת  ברכתי  שבו  מהאופן  התפעלותו 
תמיהתו שמעולם לא הכיר אותי כאדם מסוג זה, המברך ברכת 

המזון למשך דקות ארוכות במתינות ובהדגשת התיבות.

כתירוץ על תמיהתו סיפרתי לו את כל השתלשלות הדברים, 
ואירועים,  חתונות  אצל  בכינור  ניגון  בתחום  עוסק  שאני  איך 
למצב  נקלעתי  רח"ל  בעולם  המשתוללת  ממגיפה  וכתוצאה 
כלכלי קשה. הסברתי לו שבתור זכות וסגולה לזכות לישועה מן 
השמים התחלתי להקפיד על מצות ברכת המזון בהידור רב, כי 

בה טמונים כל הברכות והשפעות הטובות.

בשמעו את דבריי אורו עיניו ואמר לי: תתפלא לשמוע אבל 
על  ואבדיל  הביתה  אלך  בשבילך.  מצוין  רעיון  לי  שיש  ייתכן 
הכוס, אח"כ אשתדל לבצע את הרעיון שעלה במוחי ואתקשר 

אליך עם הפרטים.

שונות  מחשבות  מתרוצצות  שבראשי  בעוד  לבית,  נכנסתי 
לכאן ולכאן, אולי ישועתי קרובה לבוא בעהשי"ת ואולי לא יצא 
הענין מן הכוח אל הפועל. חיכיתי בכליון עינים שהשכן יתקשר 
אלי עם ההצעה ואכן כאשר עברה שעה קלה צלצל הטעלעפאן 
ברכת  ניכרת:  בשמחה  לי  ואומר  הקו  על  נמצא  והשכן  שלי 
המזון שלך כבר פעלה הישועה! יש לי בשבילך חדשות טובות 

ומשמחות!

זקנים',  ב'מושב  עובד  אני  לפרנסתי  תשמע,  ממשיך:  הוא 
מאוד  לו  שכואב  באוזניי,  שלי  הבית  בעל  התלונן  לאחרונה 
המציאות המרה שמחמת המצב הנוכחי מוכרחים תושבי המעון 
לשבת בבדידות בחדריהם ואף אחד אינו יכול לבוא לבקר אותם, 

וזה מפריע לו מאוד ואינו נותן לו מנוחה.

הלילה אחרי תפילת מעריב כששמעתי 
בתחום  הקשה  המצב  אודות  ממך 

הבית  לבעל  הצעתי  שכבר  נפלא  רעיון  לי  עלה  עוסק,  שאתה 

שלי, שישכור אותך ללכת לבקר בחדרי היהודים תושבי המעון, 

זקנים וזקנות, ובכישרונך המיוחד לנגן בכינור תוכל לשמח את 

חדשות.  פנים  לפגוש  עינים  בכליון  המצפות  הנשברות  לבבות 

בעל הבית נהנה מאוד מהרעיון, והוא ביקש שאמסור לך בשמו 

שתתקשר אליו מחר בבוקר לסכם הפרטים והמסתעף.

תיכף  הזה.  במצב  לי  לעזור  פעולתו  על  מאוד  לו  הודיתי 

זקנים'  מה'מושב  שחוץ  לי  ואמר  הבית,  לבעל  צלצלתי  בבוקר 

נוספים,  נמצאים בבעלותו שני מעונות  הנ"ל,  שבו עובד השכן 

אחרים  איזורים  בשלשה  הנמצאים  מקומות  שלשה  הכל  בסך 

יום במקום אחר.  כל  ימים בשבוע,  אותי לשלש  ורצונו לשכור 

שם אכנס לחדרי הפציינטים היהודיים על פי רשימה מפורטת 

רגש  שירי  ועתיקים,  מתוקים  ניגונים  בפניהם  ואנגן  לי,  שיתן 

ושמחה להרנין את עצמותיהם היבשות.

שכר  סכום  אודות  הפרטים  סיכמנו  לרעיון,  מאוד  שמחתי 

התחלתי  כבר  זה  שאחרי  וביום  ב"ה  מאוד  יפה  סכום  עבודתי, 

כללי  לכל  מציית  שאני  כמובן  הראשון.  במקום  ה'סיבוב'  עם 

מגן  ביגוד  עם  להתלבש  מוחלט,  ניקיון  על  לשמור  הבריאות, 

[באשיצונג קליידער] ומסכה [מאסק] על פניי, וכדו'.

מה אומר ומה אדבר, הזקנים נהנים מאוד מהניגונים שאני 

כמה  כבר  המילה.  מובן  במלוא  אותם  מחיה  זה  להם,  משמיע 

ברוב  מרובה  בהצלחה  נמשכת  החדשה  שעבודתי  שבועות 

מרוויח  אני  מכונה,  על  לעמוד  חזרה  פרנסתי  דשמיא,  סייעתא 

אפילו יותר מהימים כתיקונם כשהיה לי עבודה כמעט בכל לילה! 

בעל הבית כבר רמז לי שלאור ההצלחה האדירה בדעתו להחזיק 

אותי בתפקידי גם אחרי שיעבור זעם ה'קאראנא' בעזהשי"ת.

והודאה לאבינו שבשמים  אני מסיים את מכתבי עם שבח 

התפקיד  לי  המציא  פרטית  ובהשגחה  מאתי  חסדו  עזב  שלא 

כי  לבי,  מעומק  יקרים  עסקנים  לכם  מודה  אני  הזה.  המתאים 

אין כאן שום ספק שאתם הייתם שלוחיו הנאמנים של השי"ת 

לעורר אותי בענין הקדוש הזה ומחמת זה ראיתי בעיניי ישועה 

כה גלויה וברורה.

בתודה כפולה, י. מאזעס - ברוקלין

AlHamuzoin@gmail.com
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 ןִּביְכמַ ד ָּדוִ ר: ִצּיּו. ַחָּלִמיׁשי ָמְרְּדכַ : עֹוֵר                                                                                                              א    ִּדְׁשַמּיָ א ִסַּייְעּתָ ּבְ 

רְּבִמְדּבַ  ָּפָרַׁשת*    ַהָּׁשבּועַ ת ְּבָפָרׁשַ ת ִנְפָלאוֹ ת ְיִדיעוֹ 

ל ֶאָחד! רּוְך הּוא סֹוֵפר ּכָ דֹוׁש ּבָ  ַהּקָ

(ְּכגֹון ְּבַמֶּסֶכת יֹוָמא ֻחָּמׁש ְּבִמְדַּבר ִנְקָרא ַּבֲחַז"ל "ֻחָּמׁש ַהְּפקּוִדים" 
 ֹו.ְוֹזאת ִמּׁשּום ְסִפיַרת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַהֻּמְזֶּכֶרת ּבסח:) 

ְוָאֵכן ַהֻחָּמׁש ִנְפָּתח ִמַּיד ַּבִּצּוּוי ִלְמנֹות ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ּוְכִפי 
"ְׂשאּו ֶאת ֹראׁש ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלִמְׁשְּפֹחָתם : (א, ב)ֶׁשֶּנֱאַמר 

ָתם".  ְלֵבית ֲאֹבָתם ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות ָּכל ָזָכר ְלגְֻלְּג
 : ַהָּקדֹוׁש ּוְמָפֵרׁש ַרִׁש"י

"...ִמּתֹו ִחיָּבָתן ְלָפָניו מֹוֶנה אֹוָתם ָּכל ָׁשָעה. ְּכֶׁשָּיְצאּו 
ִמִּמְצַרִים ְמָנַאן, ּוְכֶׁשָּנְפלּו ָּבֵעֶגל ְמָנַאן ֵליַדע ִמְנַין 
ַהּנֹוָתִרים, ְּכֶׁשָּבא ְלַהְׁשרֹות ְׁשִכיָנתֹו ֲעֵליֶהן ְמָנַאן. 

 ָחד ְּבִאָּייר ְמָנָאם".ְּבֶאָחד ְּבִניָסן הּוַקם ַהִּמְׁשָּכן ּוְבאֶ 
ְּכלֹוַמר, ַהִּמְנָין ַהחֹוֵזר ׁשּוב ָוׁשּוב ְמַלֵּמד אֹוָתנּו ִּכי ִמְנַין ֶזה 
ַנֲעָׂשה "ִמּתֹו ִחָּבָתן ְלָפָניו". ָמָׁשל ְלָאָדם ֶׁשֵּיׁש ְּבָידֹו ֲאָבִנים 

ָּבָתם ְלָפָניו טֹובֹות ּוַמְרָּגִלּיֹות, אֹו אֹוָצר ֶׁשל ָזָהב ָוֶכֶסף, ּוִמּתֹו ִח 
 הּוא מֹוֶנה אֹוָתם ָּכל ָׁשָעה.

ְועֹוד ָמִצינּו ַּבְּמָפְרִׁשים, ִּכי ַרִׁש"י ָּבא ְלָתֵרץ ִמְּפֵני ַמה מֹוֶנה 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת ִיְׂשָרֵאל, ְוֵאין ְּבָכ ֲחַׁשׁש ֶׁשִּיְהֶיה ָבֶהם 

ָׂשה ִמּתֹו ִחָּבתֹו ֶׁשל ַהֵּׁשם ֶנֶגף. ְוַהְּתׁשּוָבה ִהיא, ֶׁשִּמְנַין ֶזה ַנעֲ 
ט ֶנֶגף ְּבִמְנַין ֶזה. א ִיֵּתן ַהֵּׁשם ֶׁשִּיְׁש  ִיְתָּבַר ְלִיְׂשָרֵאל ּוְלִפיָכ 

ַעל ָּכל ֹזאת ֵיׁש ְלהֹוִסיף, ִּכי ְּבַוַּדאי ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַעְצמֹו 

ֶאָּלא ַמאי? ִנְמֵצינּו ְלֵמִדים ִּכי יֹוֵדַע ֶאת ִמְנָיָנם ֶׁשל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל. 
 !ת ָלנּו ֶאת ִחָּבֵתנּו ְלָפָניוַהֵּׁשם ִיְתָּבַר רֹוֶצה ְלַהְראוֹ 

 

ַני, ְלָכְך מֹוֶנה ֶאְתֶכם" ם ּבָ  "ֲאָבל ַאּתֶ
ִצינּו ֶּׁשַהִּמְנָין ַמְרֶאה ֶאת ֲחִׁשיבּוָתם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ְוָאֵכן ַּבִּמְדָרׁש מָ 

 מּול ֻאּמֹות ָהעֹוָלם. 
 : (ְּבִמְדַּבר ַרָּבה ד, ב)ְוָכ ֶנֱאַמר ָׁשם 

"ָּדָבר ַאֵחר, ְּפקֹוד ָּכל ְּבכֹור ָזָכר... ֲהָדא הּוא ִּדְכִתיב 
י 'ִׁשִּׁשים ֵהָּמה ְמָלכֹות' ְוגֹוֵמר 'ַאַחת ִהיא יֹוָנתִ 

(=סֹוֲחִרים) ַתָּמִתי'... ָמָׁשל ְלָאָדם ֶׁשָהָיה לֹו ְּפַרְגָמטֹוִטין 

א ָהָיה  ֶׁשל ֲאָבִנים, ֶׁשל ְזכּוִכית, ְוָהָיה מֹוִציָאן ַלּׁשּוק ְו
א ָהָיה מֹוִציָאן ְּבִמְנָין... ְוָהָיה לֹו  ַמְבִחין ַּבִּמְנָין, ֶׁש

ָּגִלּיֹות ָנאֹות, ְוָהָיה ַאַחת ֶׁשל ַמְר (=ְסחֹוָרה) ְּפַרְגַמִטים 
ָּכ ִּכְבָיכֹול נֹוְטָלּה ּומֹוִציָאּה ְּבִמְנָין, ּוַמִּניָחּה ְּבִמְנָין. 

א ָנַתִּתי  ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא: ְלֻאּמֹות ָהעֹוָלם 
(ְיַׁשְעָיה ִמְנָין ָלָּמה ֶּׁשֵאין ֲחׁשּוִבין ְלָפַני ְּכלּום, ֶׁשֶּנֱאַמר 

(ָׁשם ּגֹוִים ְּכַאִין ֶנְגּדֹו', ֲאָבל ַאֶּתם ָּבַני ֶׁשֶּנֱאַמר 'ָּכל הַ מ) 
'ָהֲעמּוִסים ִמִּני ֶבֶטן' ְוגֹוֵמר, ְלָכ מֹוֶנה ֶאְתֶכם ְּבָכל מו) 

ָׁשָעה. ְלָכ ֶנֱאַמר ְּפקֹוד ָּכל ְּבכֹור ָזָכר, ֲהֵוי 'ִׁשִּׁשים 
 ּו ִיְׂשָרֵאל".ֵהָּמה ְמָלכֹות' ְוגֹוֵמר 'ַאַחת ִהיא יֹוָנִתי' ֵאּל



את ֶאת ָהָאָדם ִפיָרה ְמַנׂשֵ  ַהּסְ
א ַרק  ַּכֲאֶׁשר ַנֲעִמיק ְנַגֶּלה סֹוד נֹוָסף ְּבַמהּותֹו ֶׁשל ַהִּמְנָין: 
א ַרק ֶׁשהּוא  ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְמַחֵּבב ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ְּכַעם, ְו

יבּות ִּבְפֵני ַעְצמֹו, ֶאָּלא ְמַחֵּבב ָּכל ֵׁשֶבט ְוֵׁשֶבט ְורֹוֶאה ּבֹו ֲחִׁש 
ֶׁשהּוא ַּגם ְמַחֵּבב ּוַמְחִׁשיב ָּכל ָיִחיד ְוָיִחיד ְּבַעם ִיְׂשָרֵאל: ָּכל 

א ְמַוֵּתר ַעל ַאף ֶאָחד!  ֶאָחד ִנְסַּפר, ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
ְמַּב"ן ִּכי ַעל ֵּכן ִנְפַּתח ַהִּצּוּוי ִּבְלׁשֹון "ְׂשאּו" ּוְכִפי ֶׁשְּמָפֵרׁש ָהרַ 

ִמָּלה זֹו ְמַבֵּטאת ְלׁשֹון ִהְתַנְּׂשאּות ּוְגֻדָּלה. ַהְּסִפיָרה ֶׁשל ָּכל ָיִחיד 
. ָחִביב הּוא,  ְוָיִחיד ְמַלֶּמֶדת ַעל ֲחִׁשיבּותֹו ְּבֵעיֵני ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר

 ְוָחׁשּוב הּוא.
"ל ִּכי ִאם ְּביֹום ַעד ְּכֵדי ָּכ ַמִּגיִעים ַהְּדָבִרים, ֶׁשָּמִצינּו ַּבֲחזַ 

א  -ַמֲעַמד ַהר ִסיַני ָהָיה ָחֵסר ֲאִפילּו ְיהּוִדי ֶאָחד ִּבְלָבד  ְּכָבר 
 ָהָיה ַמְסִּכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָלֵתת ְלַעּמֹו ֶאת ַהּתֹוָרה!

ְּבדֹוֶמה ְלָכ ֶנֱאַמר ִּכי אֹוִתּיֹות "ִיְׂשָרֵאל" ֵהם ָראֵׁשי ֵּתבֹות "ֵיׁש 
ם ִרּבֹוא אֹוִתּיֹות ַלּתֹוָרה", ּוְלָכל ְיהּוִדי ֵיׁש ֵחֶלק ַּבּתֹוָרה. ִׁשִּׁשי

". ְלָכל ֶאָחד ְותֵ ְּבדֹוֶמה ְלָכ ָאנּו אֹוְמִרים: " ן ֶחְלֵקנּו ְּבתֹוָרֶת
ְוֶאָחד ֵיׁש ֵחֶלק ְמֻסָּים ַּבּתֹוָרה, ַהִּמְתַּבֵּטא ְּבאֹות ֶׁשְּבֵסֶפר ַהּתֹוָרה, 

ּו ָׁשֵלם ִּבְלָעָדיו. ּוְכָבר ֶהֱאִריכּו ַּבְּסָפִרים ַהְּקדֹוִׁשים ְוֵחֶלק ֶזה ֵאיֶנּנ
ְלָבֵאר ֶׁשַּכֲאֶׁשר ֵיׁש יֹוֵתר ִמִּׁשִּׁשים ִרּבֹוא ְיהּוִדים ֲאַזי ֶיְׁשָנם ַּכָּמה 
ְיהּוִדים ֶׁשֲאחּוִזים ְּבאֹות ַאַחת, ְוִעם ָּכל ֶזה ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵיׁש 

 ד ֶׁשּלֹו.ֶאת ַהָּגֶון ַהְּמיֻחָ 
ִוידּוָעה ָהִאְמָרה ַהִּנְפָלָאה ַהְּמיֶֻחֶסת ְלַרִּבי ַנְחָמן ִמְּבֶרְסֶלב 
ִזיָע"א: "ַהּיֹום ּבֹו נֹוַלְדָּת הּוא ַהּיֹום ֶׁשּבֹו ֶהְחִליט ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר 

!"  ִּכי ָהעֹוָלם ֵאינֹו ָׁשֵלם ִּבְלָעֶדי
 

ם ִיְתבָּ  ֵ ֵעיֵני ַהׁשּ ִוים ּבְ ם ׁשָ ּלָ  ַרךְ ּכֻ
ְוֵיׁש ְּבָכ ַּגם ַרְעיֹון נֹוָסף: ַהֲהָבָנה ֶׁשֻּכָּלם ָׁשִוים ְּבֵעיֵני ַהֵּׁשם 
. ַעל ַרֲעיֹון ֶזה ָעַמְדנּו ְּכָבר ְּבִמְצַות "ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל",  ִיְתָּבַר
ְוַרֲעיֹון ֶזה חֹוֵזר ַּגם ַעָּתה ְּבִמְצַות ְסִפיַרת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל: ָּכל ָאָדם 

ַּפר ַּפַעם ֶאָחת, ְיִהי ָעִׁשיר אֹו ָעִני, ָחָכם אֹו ִטֵּפׁש, ַצִּדיק אֹו ִנסְ 
ָרָׁשע. ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא אֹוֵהב ֶאת ֻּכָּלנּו ְונֹוֵתן ְלֻכָּלנּו ִהְזַּדְּמנּות 

 ָׁשָוה. 
ֵאין ֶזה ְמַׁשֶּנה ְּכָלל ָמֵהם ַהְּנתּוִנים, ַהִּיחּוס, אֹו ָהְרכּוׁש, 

ים ֶאל ָהָאָדם: ָּכל ְיהּוִדי הּוא ְיהּוִדי, ִניצֹוץ ִּכְבָיכֹול ַהִּמְתַלּוִ 
ֵמאֹורֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ּוְכִפי ֶׁשּמּוָבא ְּבַרּבֹוֵתינּו ַעל 
ַהָּכתּוב "ַוִּיַּפח ְּבַאָּפיו ִנְׁשַמת ַחִּיים", ִּכי ְּכִפי ֶׁשָאָדם ַהּנֹוֵפַח ְּבִפיו 

יר ִמּתֹו ַעְצִמּיּותֹו, ָּכ ִּכְבָיכֹול ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ֲהֵריהּו נֹוֵפַח ֲאוִ 
 הּוא ָנַפח ָּבָאָדם ְנָׁשָמה ִמּתֹוכֹו, ֵחֶלק ֱאלֹוַק ִמַּמַעל.

 -"ַוִּיַּפח ְּבַאָּפיו ִנְׁשַמת ַחִּיים  : (ְּבֵראִׁשית ב, ז)ְוָכ ּכֹוֵתב ָהַרְמַּב"ן 
ַהֶּנֶפׁש ְיסֹוָדּה ְוסֹוָדּה, ִּכי ִהְזִּכיר ָּבּה  ִיְרֹמז ָלנּו ַהָּכתּוב ַהֶּזה ַמֲעַלת

ֵׁשם ָמֵלא, ְוָאַמר ִּכי הּוא ָנַפח ְּבַאָּפיו ִנְׁשַמת ַחִּיים, ְלהֹוִדיַע ִּכי 
א  א ָבָאה ּבֹו ִמן ַהְּיסֹודֹות ַּכֲאֶׁשר ָרַמז ְּבֶנֶפׁש ַהְּתנּוָעה, ַּגם 

ְבָּדִלים, ֲאָבל ִהיא רּוַח ַהֵּׁשם ְּבִהְׁשַּתְלְׁשלּות ִמן ַהְּׂשָכִלים ַהּנִ 
ַהָּגדֹול, ִמִּפיו ַּדַעת ּוְתבּוָנה, ִּכי ַהּנֹוֵפַח ְּבַאֵּפי ַאֵחר ִמִּנְׁשָמתֹו ִיֵּתן 

 ַּדי ְּתִביֵנם".-ּבֹו ְוֶזהּו ֶׁשֶּנֱאַמר ְוִנְׁשַמת ׁשַ 
: אׁשֹון ֶּפֶרק ב)(ֵסֶפר ַהַּתְנָיא ֵחֶלק ִר ְועֹוד ָמִצינּו ְּבֵסֶפר ַהַּתְנָיא ֶׁשָּכַתב 

לו ַׂה ִמַּמַעל ַמָּמׁש, ְּכמֹו -"ְוֶנֶפׁש ַהֵּׁשִנית ְּבִיְׂשָרֵאל ִהיא ֵחֶלק אֶ 
ֶׁשָּכתּוב ַוִּיַּפח ְּבַאָּפיו ִנְׁשַמת ַחִּיים, ְוַאָּתה ְנַפְחָּת ִּבי, ּוְכמֹו 
תו ׂ ֶׁשָּכתּוב ַּבזו ַׂהר ַמאן ְּדָנַפח ִמּתו ֵׂכיה ָנַפח, ֵּפירּוׁש ִמּתו ִׂכיּו

ּוִמְּפִניִמּיּותֹו, ֶׁשּתֹוִכּיּות ּוְפִניִמּיֹות ַהַחּיּות ֶׁשָּבָאָדם מֹוִציא 
ִּבְנִפיָחתֹו ְּבֹכַח: ָּכ ַעל ֶּדֶר ָמָׁשל, ִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל ָעלּו 
ֵהיֶכם,  ְּבַמְחָׁשָבה ְּכִדְכִתיב ְּבִני ְּבכֹוִרי ִיְׂשָרֵאל ָּבִנים ַאֶּתם ַלה' ֱא

ְּכמֹו ֶׁשַהֵּבן ִנְמָׁש ִממֹוַח ָהָאב ָּכ ִּכְבָיכֹול ִנְׁשַמת ָּכל  ֵּפירּוׁש
"... ְוֶהֱאִרי  ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ִנְמְׁשָכה ִמַּמְחַׁשְבּתֹו ְוָחְכָמתֹו ִיְתָּבַר

 ָׁשם ִּבְדָבִרים ִנְפָלִאים ּוְמרֹוְמִמים.
ַהר ַהָּקדֹוׁש ֶׁשְּלָפֵנינּו [ֶהָעָרה: ְּבִסְפֵרי ַהְּמַלְּקִטים ֵהִביאּו ִּכי ַּבּזֹ 

א ָמִצינּו ִּבּטּוי ֶזה, ֲאָבל ְּבדֹוֶמה ָלֶזה ִנְמָצא ְּבֵסֶפר ַהָּקֶנה 

(ַהְּמֻכֶּנה ַּגם ֵסֶפר ַהְּפִליָאה) ַעל ָּפָרַׁשת ְּבֵראִׁשית. ְוֶזה ַהָּלׁשֹון 
 ּלֹו הּוא נֹוֵפַח"].ָׁשם: "ַוִּיַּפח ְּבַאָּפיו ִנְׁשַמת ַחִּיים, ִמי ֶׁשּנֹוֵפַח ִמּׁשֶ 

 
ָרֵאל" ֵני ִיׂשְ טּו ְלַאַחד ֶאָחד ּבְ ֻלּקְ ם ּתְ  "ְוַאּתֶ

ֵּתאּור ַמְרִטיט ַעל ֵעת ַהְּגאּוָלה: יג) -(ְיַׁשְעָיה כז, יבּוָמִצינּו ַּבָּנִביא 
"ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ַיְחֹּבט ה' ִמִּׁשֹּבֶלת ַהָּנָהר ַעד ַנַחל ִמְצָרִים 

ְלַאַחד ֶאָחד ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל: ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ִיָּתַקע  ְוַאֶּתם ְּתֻלְּקטּו
ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹול ּוָבאּו ָהֹאְבִדים ְּבֶאֶרץ ַאּׁשּור ְוַהִּנָּדִחים ְּבֶאֶרץ 

 ִמְצָרִים ְוִהְׁשַּתֲחוּו ַלה' ְּבַהר ַהֹּקֶדׁש ִּבירּוָׁשָלִים".
ִיְׂשָרֵאל! ָּכל ָהאֹוְבִדים ְוַהִּנָּדִחים ְוַאֶּתם ְּתֻלְּקטּו ְלַאַחד ֶאָחד ְּבֵני 

א ֵיָעֵדר!  ַיִּגיעּו ְלַהר ה' ִּבירּוָׁשָלִים! ִאיׁש 
ַּבְּמָפְרִׁשים ֻמְסָּבר ַהָּכתּוב, ִּכי ה' ַיְחֹּבט ַּבּגֹוִיים ְּכֵדי ִלְבֹרר ֵמֶהם 

ְּבֹקִׁשי ֶאת אֹוָתם ְיהּוִדים. ְּכלֹוַמר, ְמֻדָּבר ָּכאן ִּביהּוִדים ִנָּדִחים ׁשֶ 
, ָחִליָלה, ֶׁשָּצִרי  זֹוְכִרים ֶאת ַיֲהדּוָתם. ְלִעִּתים ֵהם ִנְטְמעּו ָּכל ָּכ

 ַלְחֹּבט ְּבָחְזָקה ְּכֵדי ִלְבֹרר ּוְלהֹוִציא אֹוָתם ֵמֹעֶמק ַהָּגלּות.
ְּכמֹו ֶׁשהּוא חֹוֵבט ִחִּטים ִמן  -"ַיְחֹּבט ְוָכ ּכֹוֵתב ָהַרַד"ק ָׁשם: 

ל ִיְתָּבַר -ַהַּקׁש ּוְכמֹו ֶׁשהּוא חֹוֵבט ֵזיִתים ֵמָהִאיָלן, ֵּכן ַיְחֹּבט ָהאֵ 
ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֵמָהֻאּמֹות, ִּכי ֵהם ְּבתֹו ָהַעִּמים ְּכִחִּטים ְּבתֹו ַהַּקׁש 

ֵּבין ִאיָלן ַהַּזִית ֶׁשְּיַלֵּקט ָאָדם ִמֶּמּנּו ַהּטֹוב ֶׁשֵהם ַהְּפִרי ּוְכֵזיִתים 
 ְוַיִּניַח ַהַּקׁש ְוָהֵעִצים".

 

ְחִליף ְלׁשּום ָאָדם!  ֵאין ּתַ
ִּפְתָּגם ֲעָמִמי אֹוֵמר ְּבִציִנּיּות: "ָּבֵּתי ַהְּקָברֹות ְמֵלִאים ָּבֲאָנִׁשים 

א ָהָיה ָלֶהם ַּתְחִליף". אּולָ  ם ְּבֵעיֵני ַהַּיֲהדּות, ַהִּפְתָּגם ְמַבֵּטא ֶׁש
ַּדְוָקא ֶאת ָהֱאֶמת ַלֲאִמָּתה! ָּכל ְיהּוִדי הּוא ָחׁשּוב ְמֹאד, ִאי 

 ֶאְפָׁשר ִּבְלָעָדיו, ְוֵאין לֹו ַּתְחִליף! 
"ְלִפיָכ ִנְבָרא ָאָדם : (ַסְנֶהְדִרין לז, א)ּוְכִפי ֶׁשָּׁשִנינּו ַּבְּגָמָרא 

, ֶׁשָּכל ַהְּמַאֵּבד ֶנֶפׁש ַאַחת ִמִּיְׂשָרֵאל ַמֲעֶלה ָעָליו ְיִחיִדי, לְ  ַלֶּמְד
ַהָּכתּוב ְּכִאיּלּו ִאיֵּבד עֹוָלם ָמֵלא, ְוָכל ַהְּמַקֵּיים ֶנֶפׁש ַאַחת 

 ִמִּיְׂשָרֵאל ַמֲעֶלה ָעָליו ַהָּכתּוב ְּכִאיּלּו ִקֵּיים עֹוָלם ָמֵלא".
ָבה, ִּכי ָּכל ְיהּוִדי הּוא ָׁשִליַח ֶׁשל ְועֹוד הֹוִסיפּו ַחְכֵמי ַהַּמְחׁשָ 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ַלֲעׂשֹות ֶאת ַּתְפִקידֹו ָּבעֹוָלם. ְוַעל ֵּכן ִמי 
. ַּגם ֶזה ִנְכָלל  ֶׁשּפֹוֵגַע ִּביהּוִדי ֲהֵריהּו ּפֹוֵגַע ִּבְׁשלּוחֹו ֶׁשל ֶמֶל

ִקים" ְוִנְׁשָמתֹו ִהיא ְּבַמה ֶּׁשֶּנֱאַמר ִּכי ָּכל ְיהּוִדי הּוא "ֶצֶלם  ֱא
 "ֵחֶלק ֱאלֹוַק ִמַּמַעל".

 

ה ִנְפָלא ַעל ַהְכָנַסת אֹוְרִחים  ַמֲעׂשֵ
ּוַמֲעֶׂשה ְּבֶאָחד ָהַרָּבִנים ֶׁשָעַסק יֹוָמם ָוַלְיָלה ְּבַהְכָנַסת אֹוְרִחים 

ים ִליהּוִדים ֻאְמָלִלים. ְּבֶדֶר ִׁשְגָרה ִנְקְּבצּו ְוָׁשהּו ִּבְמעֹונֹו ֲאָנִׁש 
 יֹום, ְלבּוָׁשם ֻמְזָנח ְוַאף ֵריַח ַרע נֹוֵדף ֵמֶהם. -ְקֵׁשי

ְּבֶאָחד ַהָּיִמים, ַּכֲאֶׁשר ָמַסר ִׁשעּור ִּבְפֵני ׁשו ֵׂעי ָהָאֶרץ, ְׁשָאלֹו 
ַאַחד ֵמֶהם: ַמּדּוַע ְּכבֹוד ָהַרב ִמְׁשַּתֵּדל ָּכל ָּכ ֲעבּור ֲעלּוֵבי ֶנֶפׁש 

 ֵצא ֵמֶהם?ָּכֵאֶּלה, ְוִכי ַמה ְּכָבר יֵ 
ָנַתן ּבֹו ָהַרב ֶאת ֵעיָניו ַהּטֹובֹות ְוָאַמר לֹו: ִּכְמֻדֶּמה ֲאִני ֶׁשַאָּתה 

א ֵכן?  סֹוֵחר ְּבַיֲהלֹוִמים, ֲה
 ָאֵכן, ִאֵּׁשר ַהָּלה.

א  ְּבַוַּדאי, ָאַמר ָהַרב, יֹוֵדַע ַאָּתה ְלַהֲעִרי ַיֲהלֹום ָּגְלִמי, ַאף ִאם 
א ֲהַדר לֹו.  ַאף ִאם ְמֻלְכָל ּוָפגּום הּוא ִמָּכל ִּכּוּון. ָּבטּוַח ֹתַאר ְו

א ָקָרה ְל ֶׁשִהְׁשַלְכָּת ְּבָטעּות ָלַאְׁשָּפה ַיֲהלֹום ָּגְלִמי  ֲאִני ֶׁש
 ֶׁשָּׁשְויֹו ִרְבבֹות ּדֹוָלִרים, ַהֻאְמָנם?

 ְּבַוַּדאי, ִאֵּׁשר ַהָּלה.
, ַאף ֲאנִ  י יֹוֵדַע ְלַהֲעִרי ֶאת ַהַּיֲהלֹוִמים נּו, ֵהִׁשיב לֹו ָהַרב ְּבִחּיּו

ַהָּללּו, ֵמִבין ֲאִני ְּבִטיָבם ְויֹוֵדַע ְלַהֲעִרי ֶאת ַמהּוָתם: ַיֲהלֹוִמים 
ִנְפָלִאים ֵהם! ֵאין ִׁשעּור ְלַמֲעָלָתם! ָּכל ֶׁשָּדרּוׁש הּוא ְלַנּקֹות 

ֲהלֹום ְּבִזיוֹו ַהֹּזֵהר ְמַעט ֶאת ַהּבֹוץ ֶּׁשָּדַבק ָּבֶהם, ְוָאז ִמְתַּגֶּלה ַהּיַ 
 - - - ְוַהַמְבִהיק!
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 (מתוך 'אפריון שלמה')? למה בחג השבועות אוכלים מאכלי חלב

 
 .יש הרבה טעמים, אבל אחד הטעמים הוא שמשה רבנו לא רצה לינוק חלב מהגויה
 ...פעם לא היה מטרנה וסימילאק, אם אמא לא יכלה להניק היה צריך להביא מינקת

 ...ומאחר שהיו היהודים דרים בין הגויים, לא אחת האופציה היתה להביא מינקת גויה
וכל הסיבה שמשה רבנו היה יכול לדבר עם השכינה זה אך ורק משום שהוא לא ינק  

 .מגויה חלב 
 

 .הפלא הגדול הוא שהרשב"א פסק להלכה שלא כדאי לתת לתינוק לינוק מן הגויה
הרשב"א באמת חושב שכל התינוקות שלנו יוכלו   ? והרמ"א הביא אותו להלכה! למה

למה לאסור על כל יהודי לינוק מגויה כמו משה   1?לדבר עם השכינה כמו משה רבנו 
אלא עצם העובדה שאדם מחליט לתת לתינוק שלו לינוק  ?! רבנו...?! מה זה קשור אלינו

הרשב"א.   'לא כדאי' שפסק -תהיה כמו משה רבנו! וזה ה אתה לא –מן הגויה זו קביעה 
האמון שהוא יכול להיות צדיק וקדוש בדיוק כמו משה   אתה צריך לתת לילד שלך את 

 !רבנו
 

אחד מגאוני העולם היה תומאס אדיסון ממציא החשמל, הוא הפך את העולם מן  
הוא חזר מביה"ס שלו הביתה. הוא קיבל   9אל הקצה. כשתומאס היה ילד קטן בן  הקצה
אמא, מה קרה לך? למה  " ...קוראת את המכתב ופורצת בבכימהמנהל... אמא שלו  מכתב

אני אקריא לך מה שהמנהל כתב   -אמא שלו אומרת לו. את בוכה?", שאל תומאס הקטן
לגדולות, הוא יאיר את העולם ויקדם אותו לאין שיעור! אין לו   במכתב: "הילד שלך נועד

א רואה ככה, היא  אז איך אני לא אבכה עם כזה נחת... האמ ". מקום בבית ספרנו 
מורים פרטיים, חוגים, העשרות... והוצאות: חשמל, מנורה,   ,משקיעה בו את כל הכח
, עשו לו המדענים יומולדת... גדול   50כשתומאס הגיע לגיל  !רמקול, כל המצאות המאה

אמר להם תומאס, אתם חושבים שאני מעכשיו גאון? אני אקריא לכם מכתב   !הגאונים
... הוא פתח לראשונה את המכתב שהוא קיבל  9ממני כבר מגיל  צפה שיצא  מה המנהל 

גברת אדיסון, הילד שלך הוא על גבול פיגור, ולביה"ס שלנו אין מה להציע  "... מאמו
האמא שלו הפכה את הכשלון הכי גדול לניצחון הכי גדול. רק לא להזניח את   "...בשבילו 
 !הטיפוח
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הרב מנחם מנדל פוקס כותב הרב ברוך בוקרה שליט"א בעלונו הנפלא 'מתוק מדבש' : 

 ): אשתקד מהרב שלמה לוונשטיין שליט"א שמעתי(שליט"א הביא טעם נפלא 
יותר, אלא אם כן הוא ישיג עוד   כל דבר מאכל שהאדם יאכל אותו הוא ייגמר ולא יהיה

שונה מכל    .הוא יוכל לאכול ממנו בהמשךלא יאכל ממנו אז    מאותו המאכל. ואם הוא
היניקה הוא   יינק חלב מאמו אזי בעצם  המאכלים הוא החלב, אם התינוק או העגל

המערכת תתייבש ולא   בהמשך עוד חלב. אבל אם הוא לא יינק היום אז גורם שיהיה 
אם תלמד   ולכן נמשלה התורה לחלב, משוב שגם התורה היא כך  .יהיה מחר עוד חלב

לא תלמד היום אז מחר יהיה לך קשה    ם מחר יהיה לך קל ללמוד אבל אםאותה היו 
 '.שנאמר 'אם תעזבני יום יומיים אעזבך ללמוד וכמו

 
 לקבל תורה רק כשיש אחדות! 

 
ָרֵאל ֶנֶגד ָהָהר   ם ִיׂשְ ַחן ׁשָ  (שמות יט,ב)  ַויִּ

 ? מדוע התנאי לקבלת התורה חייב להיות אחדות". כאיש אחד בלב אחד"רש"י: 
  קבוצתית   תחרות במסגרת :הסבר נפלא שמעתי מהרב יצחק פנגר שליט"א ע"פ סיפור

 ,סגור לחדר  הבלונים  כל את הכניס  המנחה.  שמו נכתב   עליו בלון אחד  כל  קיבל
  את אחד  כל לאתר וחצי דקה   ותוך לחדר  יחד  להיכנס המשתתפים  כל   נדרשו  מכן לאחר 
  כעת :  המנחה אמר  ואז  .במשימה הצליחו בודדים  רק  הזמן ובסיום   נכנסו הם   .שלו הבלון
 .הבלון בעל שהוא לחברו   אותו ייתן שם עם  בלון  שרואה מי  וכל לחדר  שוב  תכנסו 

 .שלו בבלון  זכה אחד  כל  דקה  חצי  שתוך הוא  שקרה מה
 

הדבר היחידי שמביא שמחה    ,: כל אחד מאתנו מחפש להגיע לאושר ולשמחההנמשל
 כל אחד ייכנס ויחפש את אושרו וטובתו הרי שהוא אם  היא התורה הקדושה, אבל

לחברו אז כולם ימצאו את   לא ימצא, אבל אם כל אחד נוהג באחדות ומחפש להיטיב 
 ('מתוק מדבש'). לקבלת התורה הוא אחדות בין כלל ישראל האושר האמתי. לכן התנאי

 
 

  הרב אפרים שרבני שליט"א  ?ילדים זו שמחה, או צער גידול בנים
 

ממש אמא של   וחשובים, פעם את הרבנית קופשיץ ע"ה, כיצד זכית לבנים גאוניםשאלו 
שתמיד רציתי". שאלו חברותיה: "הלא גם   מלכות! היא ענתה: "זכיתי בהם, כי זה מה

וצדיקים, וכי מי אינו רוצה ילדים טובים?". היא השיבה   אנחנו רצינו ילדים טובים
טובים   יחד עם זאת רציתן עוד כמה דבריםאתן רציתן ילדים טובים, אך "  :בחכמתה
דבר אחד בלבד, ילדים    פרנסה, דירה, כסף, אבל אני רציתי כל החיים שלי רק  -בחיים

 טובים וישרים ההולכים בדרכי השם.  
 

דבר אחד   יודע שמעולם לא ביקשתי דבר, כלום, על שום דבר לא התפללתי, רק  הקב"ה 
היחידה שידעתי לבקש,    ם, זו התפילהשייתן לי לראות נחת מהילדי -תמיד בקשתי

גם כשהייתי נותנת צדקה הייתי,  , איפה שרק הייתי יכולה הייתי מבקשת עליהם
טובים יראי שמים', גם כשהייתי מבקשת ברכה   מבקשת בזכות הצדקה 'זכני לבנים

מה שמי ושם אמי, הייתי מזכירה רק את שמות ילדיי, אני לא   מרבנים והיו שואלים 
 ם'".ת אחרות, רק תמיד בקשה אחת ובנושא אחד ויחידי: 'ילדיתפילו  מכירה
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לומר שהיא שינתה    כשקראתי את המעשה הזה על האישה הגדולה הזו, אני לא מתבייש

להתבונן, מה באמת טפל  להסתכל, למדה אותי   אותי, חישלה אותי, והכי חשוב לימדה אותי
 צריך להשקיע יותר ובמה פחות, ולמי בעצם נדאג אם לא לילדים  ומה באמת עיקר, במה

ממנה, בואו ונעשה משהו   שלנו. אני רוצה באמת לבקש מכם, מתוך לב שדואג, בואו נלמד
 .עם המילים שלה

 
ת קבלה  שבועות ישבתי בוועד  אין מושגים של אושר בעולם כמו נחת מבנים. לפני כמה 

 ,  ראיתי אדם שעל הפנים שלו רואים שטוב לו, שהוא שמח , לתלמוד תורה. הורה אחד נכנס 
שהיה רואה אותו היה מבחין   מאושר, קורן, אני חושב שכמו שאני קלטתי את זה כל אחד

לאחר שהאבא יצא מהחדר, שאלתי את הרב שליידי: "גם    .בזה תוך כמה רגעים ספורים
 תי לב?  שמת לב למה שאני שמ  אתה 

 
אמיתית". "כשתראה את הבן שלו אתה תבין" הוא השיב.    הוא פשוט זוהר! הוא שמח שמחה

נשמע   הוא לא היה -הלוואי על כל בית מישראל ילד כזה, פשוט 'ילד של נחת',  יש לו בן
בכיתה ב', כי אין אושר   עשיר, לא בעל מעמד, אבל היה שמח יותר מכולם, ממה? מילד 

 .חת מבניםבעולם להורים כמו נ
 

בתורה בבר מצוה וכל   כל אחד מאתנו בטח ראה את הפנים של אבא בשעה שהבן שלו קורא 
האבא שבבית הכנסת והאמא בעזרת  ,  הקהל מנענע בראש מהתפעלות, באותם רגעים 

 .בעולם, מאושרים מנחת, שבעים מטוב  הנשים הם האנשים הכי מאושר
 

שלא 'הלך לו' עם   מי -ער גידול בניםומצד שני, אסור לשכוח שאין צער גדול יותר מצ
וכמו שמספר  שנתיים, זה עד זקנה ושיבה.  הילדים, זה צער שהולך ומלווה אותו לא שנה ולא

  שעם כל הציפייה והכמיהה שלו לילד פנה לקב"ה ואמר: "ה' אלהים , נוהמדרש על אברהם אבי
אני רוצה לדעת איזה    ,לי ואנכי הולך ערירי". ומסביר המדרש, אמר לפניו: "רבש"ע  מה תתן

שאהיה ערירי, מוטב לי שלא להוליד   ילד אני הולך לקבל, ואם ח"ו יהיה רשע, מוטב לי 
  -אילו מילים קשות! ומיד הבטיחו הקב"ה: "כה יהיה זרעך"!". מלהוליד בנים שיסבו לי צער

 .צדיקים כמותך שיהיו בניך 
 

יקח את עצמו    ילדים זה הכל, ומי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, כל אחד מאתנו, אם 
 .נחת, להיות מאושר אמיתי  בידיים הוא יכול לקטוף הרבה, אבל הרבה רגעים של

 
הייתה אלמנה וענייה    אמי אישה צדקנית הייתה, אך גםסח רבי שלום שבדרון זצוק"ל, 

ממכירת לחם, והייתה מכתתת רגליה בין הבתים עם   מרודה ופרנסה את עצמה ואת ילדיה 
שוכבת   למוכרם. זכורני פעם אחת לעת זקנתה, באתי אליה ומצאתי אותה  ככרות לחם

ענתה לי: "עם מה אני באה לעולם   במיטה ובוכה, שאלתי אותה: "אמא, למה את בוכה?". היא 
מכרת לחם, כמה  לעולם הבא?!". עניתי לה: "אמא, את   הבא שלומקה?! עם מה אני באה

   ?מכרת ליום? מאה! כמה מדרגות היית צריכה לעלות מדי יום ככרות לחם
 

הן עשית    ,מאות, שש מאות! כמה שנים עשית כך? כך וכך שנים! אם כך, אל תדאגי  חמש
כדי לגדל בנים יראי ה', אם   ,זאת שיהיה לך במה להאכיל את בניך כדי שיוכלו ללמוד תורה 

שעלית וירדת כל השנים, יכריעו אלה את הכף   פר המדרגותיקחו את משקל הלחם ומס
  לאט לאט אנחנו מגלים שלא רק  -אמרה לי: "החייתני בני החייתני"  לזכותך!". והיא בדמעות 

אחד ואחד מאתנו,    כאן הם הנושא הכי חשוב, אלא גם בשמים הם הכי מעניינים. שם מכל 
 .לפני הכל, יבקשו לראות את 'הפספורט' של הילדים
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 זכות דברי התורה בעלון יעמדו:
יעל, קרן בת בן פנינה, אפרת בת מזל, נועה 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:
יחזקאל  ציפורה בת מרים, אורלי בת מלכה, אייל בן שרה, שי בן רחל, לרפואה שלמה:

  , אלכס בן רימה, יצחק יעקב בן יפה, אילן בן מסעודה,בן אידה, רבקה בת מסעודה
 יוסי בן ציפורה, יוסף בן ציפורה, עזיזה בת שוליקה, שולה בת עזיזה.

 
ציפורה בת מורוור ז"ל, אביגיל בת מרים ז"ל, אהרון רפאל בן רבקה ז"ל,  לעילוי נשמת:

בן מורוור ז"ל,  בנימין בן סולי ז"ל, חביב בן סולי ז"ל, בתיה בת סולי ז"ל, גבריאל
מיכאל בן מורוור ז"ל, רחמים בן מורוור ז"ל, יחזקאל בן יהודית ז"ל, דבורה בת טובה 

בן  ארז בן חיה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי ז"ל. דבורה בת מרים ,ז"ל, ישראל בן חנה ז"ל 
רפאל ז"ל, חנה בת 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 
זהרה ואסתר ושמחה ומכלוף בר חנינה למשפחת בן שבת  ז"ל, ירושה בת רות ז"ל, 

אסתר בת מרים ז"ל, רות בת יוכבד ז"ל, אליעזר ז"ל, אברהם בן חנה וזבולון הכהן ז"ל, 
 בן אסתר ז"ל. 

 
 

 
. אבא  לתלמוד תורה ואחד מהם זה המגדל בניו שלשה הם מנוחלי עולם הבא,   אמר ר' יוחנן,

לוקח אותו בבוקר לתלמוד תורה, יושב מספר  , ואמא שמגדלים את הבן לתורה, ליראת שמים
 אותו על הברכיים בליל שבת ועובר איתו על אותיות, לוקח אותו  לו סיפורי צדיקים, מושיב

אבא מנוחלי העולם הבא, זה   איתו לשיעור, יושב בלילה וקורא איתו יחד קריאת שמע, זה
על התענוג הקשר והחוויה הנפלאה שנוצרים בין הבן   אבא טוב ואמיתי, ואני לא מדבר 

 .לאבא
 

כמו שאומרים, איזה כבוד   ילדים לתפארת מישהו סיפר לי על הילדים של השכנים שלו, 
 הכנסת ועוד רשימה של מחמאות ושבחים שלא נגמרת.   להורים, תמיד ראשונים בבית

אמם. הוא שאל את אחד   אחד הוא שמע את אותם ילדים מדברים על יום ההולדת של  יום
,  שלכם?". הם ענו, שהם עושים סיומי מסכת, אחד בגמרא הילדים: "מה אתם קונים לאמא 

 במשניות, אחד במקרא. אחד
 

עגילים, תכשיט או ממתק שהיא אוהבת". הם   הוא חזר ושאל: "זו מתנה לאמא? לאמא קונים
זו   !שאמא שלנו רוצה, את המתנה הזאת היא הכי אוהבת!". איזה יופי השיבו: "זו המתנה 

גברת, עכשיו שאת קורא את   .אמא חכמה, אמא שיודעת מה לבקש, היא גם תזכה לקבל
שלך תלויים רק בך, בהשקעה שלך, במאמץ שלך,   עלון, אני רוצה שתאמיני לי, שהילדים ה

 ובדוגמא האישית שלך.    ,בשאיפות שלך
 

"חבל שלא הקליטו אותה לפחות בברכה   שלו: פעם הרב יהודה צדקה זצוק"ל אמר על אמא
 ".מברכת, היו אנשים יכולים לשמוע כיצד מברכין  אחת איך היא הייתה

 
 !אותו. יזכו כל בית ישראל לחיים טובים ונחת מהילדים, אכי"ר טהר מסייעין הבא להי

 (מתוך 'מחנה אפרים') .שרבני אפרים! ישראל עם שלום שבת



 

 

  
  

 

   דבר העורך 
נקרא ה ,חומש במדבר -השבת נתחיל את החומש הרביעי 

"חומש  )במסכת סוטה ל"ווכן מנחות מ"ה:  במשנה(בפי חכמינו 
כתובים שני המניינים בחומש זה כי  ,והטעם, הפקודים"

  40, אחד בפרשתנו, והשני התפקדו ישראל ישהתפקדו בנ
 . )פנחס שתבפר(שנה אח"כ 

התורה רצתה לפרסם ש, ר"ספר "במדב םר זה נקרא גספ
שהליכתם במדבר הייתה תחת השגחה מיוחדת ותחת סיכוך  

שכינה, להורות על אהבת ה' לעמו ישראל.  שענני כבוד 
 : )חי ,א :שמואל ב'(מובא הפסוק  )סוטה פ"א ה"י(ובירושלמי 

נחלקו   'הישר'הישר" ומהו ספר פר "הלא היא כתובה על ס
וחד אמר זה חומש , ראשיתב רד אמר זה ספהאמוראים, ח

 ספר במדבר. הפקודים
. מי היו  בר"ים "דור המדמד המלבצאחת אנו נתקלים לא 

בי ר בריו שלדאלו דור המדבר? נבאר את הדברים על פי 
את  ביאה ון זצ"לדרשלום שב ביר( אמרש זצ"ל אליהו לאפיאן

כידוע בשעה שפרעה לקח את שרה אמנו  :)'להגיד'בספרו  דבריו
בכתובתה את ארץ גושן כך   תחתן עימה, כתב לההרצה ל

ירדו  ר עם ישראל נכדיהכתוב בחז"ל, ולכן לימים, כאש
ד בימיו של  הקב"ה הכין עו .למצרים, התיישבו בארץ גושן

ענק   רים, שטחמקום מובדל מטומאת מצ ע"ה בינו אאברהם 
למגורים בבעלות אדם צדיק, היינו שרה אמנו ע"ה, כדי 

במצרים מקום מקודש. לכן יוסף ע"ה   םתשיהיה לבניו בהיו
שיוסף אמר לפרעה   שידע את הסוד, בחר את ארץ גושן. מה

  כי כי רצונו בארץ גושן "כי ארץ מקנה היא" היה רק תירוץ, 
קיבלה  הטעם האמיתי משום שגושן התקדשה בשעה ששרה

 ! טומאת מצרים לא שלטה שם, עליה בעלות
ישראל  נים שעםהשמכאן הסוד שבני לוי לא השתעבדו, כל 

   התגוללו במצרים, ובני לוי לא שקעו במ"ט שערי טומאה, 
 הרי אתם יודעים ש"ויעבידו מצרים : וסיפר ר' אליהו הקדים

להוציא את  ...""בפה רך -את בני ישראל בפרך" היינו 
יתה להם יכולת, גושן ולהשתעבד בהם, לא ההיהודים מארץ 

ושן, הם  ורר בגשאר להתגילא מנע מהיהודים לה כי החוק
בתחילה לא הכריחו אף אחד . הְבָעְרמָ אותם החוצה  הוציאו 

פיתויים.  לעבוד, רק ערכו להם מצוד, פיתו אותם בכל מיני
      - העם יצאו, לא חשבו הרבה והתחילו לעבוד הרחק מארצם

אבל, . שכר עבודה ופרנסה ורבעב שן גו גושן. הם עזבו את 
 .הלעסוק בתור  ו שיכוהמארץ גושן שבט לוי לא עזבו את 

, שעוד לפני שקיבלו גדולים היודור המדבר יוצאי מצרים! 
עדיין לא קרעו   את התורה ועדיין לא ראו ניסים ונפלאות כי

לפניהם את הים ולא עמדו רגליהם לפני הר סיני, מתגוללים 
גם אז הייתה להם גדלות שיעבוד וכו' בתוך עינוי ו  היו 

ה  יהם וכל איש ואשנב א חסו על רעבוןוגבורת רוח של
 את חלקם לשבט לוי היושבים בארץ משפחה ושבט נתנו

 גושן ועוסקים בתורה.  
ב וכתאת גדלות אותו דור בתחומים נוספים. ו אין לתאר

דור כזה לא  -שמעון בר יוחאי  בזוהר הקדוש מצינו דברי רבי
בידיעה זו, יש לנו מעט, ! ולא יהיה עד ביאת גואל צדקהיה 
מסעותיהם   על ,במדבר חומש ללמוד תחילהל האפשרות, את

וחשוב   ,של דור דעה שהלכו ארבעים שנה במדבר הנורא
     מרוממות אותו דור.מקדושת ו שנדע מעט

אכן, לא לחינם זכה אותו דור להיות  " "אשרי העם שככה לו
   .ורה"בלי הת דור מק להיות    "דור דעה 

 
 
 
 
 
 

 

 
   נשיאי השבטים. במעמד ישראל את תִלְמנוֹ  משהל ה' ציווי . א
 שמות שנים עשר נשיאי ישראל. . ב 
 . מספר הפקודים מבן עשרים שנה ומעלה בכל שבט . ג
 .מז)-, מדא( מלבד שבט לוי -מספרם של כל בני ישראל  . ד
 נד).-מח ,א( ו: משא המשכן, ושמירתתפקידם של בני לוי  . ה 
 במדבר. ני ישראל ל ביעתם שונסתם יסדר חני . ו 
ובכל  ות ִמְשֵנה)דגלים (מחנ רבעהאלנחלק  ישראל נהחמ . ז 

 : שלושה שבטים אחד
 .ט)-ג ב,( עם יששכר וזבולון -דגל מחנה יהודה  . א
 טז).-י ב,( עם שמעון וגד -דגל מחנה ראובן  . ב 
 .יז)ב, ( המשכן  שאי הלויים נומחנה  . ג
 .)כד-יח ב,(  עם מנשה ובנימין - דגל מחנה אפרים . ד
 .לא)-כה ב,( רעם נפתלי ואש - נה דןדגל מח . ה 

שש מאות ושלושת  - )שבט לוי  מלבד( כל הפקודים סך . ח
 .לד)-לב ב,( 603,550 - וחמישים חמש מאותואלפים 

 אלעזר ואיתמר בני אהרן, ממונים על עבודת הכהנים.  . ט
 .י)-ה(ג , שמירת המשכן וכליו   הלויים: תפקיד . י 

הוקדשו י ישראל שלעבודת ה' תחת בכור הלוייםמינוי . יא 
 .ל)ת בחטא העגהבכורו (ונפסלו  מצרים ירלכך כשמתו בכו

 דש ומעלה וחלוקתם לתפקידיהםומפקד הלויים מבן ח . יב 
 בנשיאת המשכן בעת המסעות:

 .כו)-, כאג( ותפקידם , מקומםמשפחת בני גרשון . א
 .לב)-, כזג( ותפקידם םקומ, ממשפחת בני קהת . ב 
 .לט)-, לגג(ותפקידם  , מקומםררימשפחת בני מ . ג 
 ם ועשרים אלף.י נלויים מבן חודש: שן המני . ד 

בכורות נפדו ע"י גוף   22,000[פדייתם, ו ישראל קד בכוריפמ . יג 
  1365ס"ה  - בכורות נפדו בחמשה שקלים לבכור 273-הלויים, ו

ת של  הבהמו[ע"י  ופדיון בכורות בהמות ישראל שקלי כסף] 
 .נא)-, מג( הלויים]

  -ישים ים ועד חממגיל שלוש -ני קהת ויים מבמפקד הל . יד 
 . כ)-(ד, א ותכוהקדש והפרלי כ תאנשי - ועבודתם

בני   ע"י ר פירוק כלי המשכן וכיסויים, בשעת המסעותסד . טו 
 קהת.

לשאתו  החיוב ת הארון וֵמְרִאּיַ זהרה לבני קהת להישמר א . טז 
 .כ)-(ד, יז בכבוד ובכובד ראש

 
 

 
 

 

 רעיון ה"דףאת  רבי מאיר שפירא מלובליןיסד הגאון כאשר 
היומי" נשא דברים נלהבים אודות חשיבות לימוד התורה  

ִאיׁש ַעל ִּדְגלֹו ְבֹאֹתת  " דבריו הוא אמר: בתורה נאמר ובתוך
מעדות  באיםי בנ -" ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמֶּנֶגדְלֵבית ֲאֹבָתם ַיֲחנּו 

יהודי ויהודי? מה המשותף  מה מקשר כל שונים  ומנהגים
הכריז   -? המשותף קארעימ וליהודי הבא יןפולא מליהודי הב

כאשר יהודי נוטל לידיו  ! "ָסִביב ְלֹאֶהל מֹוֵעד ַיֲחנּו "הוא  -הרב 
חוברה בירושלים,  את הגמרא הוא לומד לדעת שהמשנה 

הרי"ף בצרפת,  בל, רש"י כתב את פירושוהגמרא חוברה בב
 ... בספרד והרמב"ם כתב את חיבורו וקורמנכתב ב

 ]אמונה שלמה[                        כולם!  התורה היא המאחדת את 

 ס"דב

 תש"פ  איר ד כ"                איר זט" – ז"ל  מרת דינה בת שרהלע"נ     ן מוקדשהעלו           'ישנה   467עלון מס'  

 ב' וםערך בינש 580 עורשיכן נעסוק בתו בעלון
 ,19:00, בשעה 2וצר קה ברחובברמת השרון 

  הגאון מו"ר בנשיאות ",יקצורו"ברינה  במדרשת
 . זצ"ל אדלשטיין עקבי רבי 

רבַּ   ִמְדּבַ

  שבת שלום 



 

 

 
 א שב )במדבר רבה א, ז(התורה ניתנה במדבר, ודרשו חז"ל 

ר, את עצמו כמדב מי שאינו עושה  הדבר ללמדנו כי "כל
 ".  רהאינו יכול לקנות את החכמה והתו ,רהפק

וה ושפלות הרוח הינה תנאי בסיסי  ופוא, שהעננמצא, א
מצאנו  -מקום שבו מצאנו תורה  בכלת התורה, ואכן ילקני

 .גם את מידת הענוה
זצ"ל למינסק  ה"חזון איש"  ין הזה מסופר, כאשר הגיע יענב

 םיה מהמיוחדיו בכן עלשמו לפני בימי אברכותו, כבר הלך 
עלה לבית . את מראה פניושבדור, אולם לא הכל הכירו 

המדרש ונטל גמרא לעיין בה, וכיוון שהגיעו לומדי השיעור  
ליו השמש, הוציא מידיו את הספר לגמרא, פנה א צרכוונ

לים, אנו זקוקים עתה  לומר תה והפטיר: "יהודי פשוט צריך
 ! לגמרא כדי ללמוד בה

 ...ו לאות הסכמהשא" את רד ה"חזון אישבלי אומר הני
איש" להתפלל בבית המדרש, למחרת, כאשר הגיע ה"חזון 

לדעת את  בעליה לתורה כאורח, וביקש  רצה השמש לכבדו 
ישעיהו בן שמריהו   זון איש": "אברהםשמו, כשהשיב ה"ח

  האם אין זה  -יוסף", הביט בו השמש כשמבט מבולבל בעיניו 
 ? תום בו בכבוד ובהתפעלשמו של האברך שכולם סחי

ן כך הוא... רגע אחד חלף עד שחדרה למוחו ההבנה כי אכ
 ...כלפיו בזלזול כה גדול והוא נהג  -זהו האברך 

פנה אל ה"חזון איש" וביקש מחילה, אך ה"חזון   בוכיםבקול 
על מה עלי למחול? הן צדיק מר : "איש" השיב לו בשלוה 

קדימה לעיין   זכות ללומדי השיעור הקבוע ישנה -בכל דבריו 
 ]וק האורומת[          "... י אכן צריך לומר תהיליםמרא, ויהודגב
 

 
 
. 

 
אל משה במדבר  ' וידבר ה"נאמר:  (פרק ו) במדרש תנחומא

שנו רבותינו: בשלושה   ןאכי? מסינ". ולמה במדבר סיני
 ו'... ר וכבדש ובמים ובמורה: באיתנה התדברים נ

, אף התורה מה הדברים הללו חינם לכל באי עולם -לומר לך 
 . ו'חינם לכל באי עולם וכ

אש,  -שת הדברים הללו בשלוכי , מבארל "י צדקה זצ"הגר
  -מרומזים לנו התנאים להצלחה בלימוד, האש  -מים ומדבר 

  סמל הענווה,  -שק ובהתלהבות; המים ד בחלימוא ההו
מסמל את  -והמדבר  ,לכיוון מטה דהיותם זורמים תמיב
כמדבר שהכל  רכושוועצמו ונו של נותן התורה שיפקיר רצ

בו. והיינו, שלא יהיה אכפת לו על ממונו, טרחתו   דשין
וכבודו, ויבין וידע שחיי המותרות הינם ההיפך הגמור מחיי  

   התורה.
י  שסיפר הרה"ג ר' שלום קרלינסק מדהיםשה מע לפנינו

הישוב  " :תורניים בישוב בית מאירה תומוסדאש ר שליט"א,
ועצים רבים  ,שלנו, בית מאיר, שוכן כולו בתוך צמחייה

מעטרים כמעט כל פינה בו, ועל כן שריפה קלה הפורצת 
 בישוב עלולה לסכן את חייהם ורכושם של כל התושבים. 

 בעצים וצמחייה לרוב.   מוקף ף הואהמדרש שלנו א-בית
החלה לכלות ו ,שוביבי השה שריפה ק שנים פרצ לפני מספר

כאשר התקרבה האש בעוצמה  בתים שלמים בזה אחר זה. 
אל בניין הישיבה, חמי היקר, הגר"צ כהנא זצ"ל, סירב 
להתפנות מהמקום ואמר כי אמרו כבר רז"ל כי השריפה  

מרים את שו בו ולכן במקום ,מגיעה בעקבות חילול שבת 
איומה,  יתה זו סכנהה  האש.  אין מה לחשוש שתגיע -השבת 

, בעוד הוא הוא בתוקף אמונתו נשאר ללמוד בישיבהאך 
 רואה את הלהבות האדירות המתקרבות בצעדי ענק.  

והנה, כאשר הגיעו להבות הענק סמוך לישיבה, נשמע פיצוץ  
 ה הצמודה לישיבה נבקעה מרוב החום, יבריכת השח עז.
 קרב לישיבה. רבים שבה כיבו ועצרו את האש מלהתים הוהמ

ים מדרש לאברכ-בנה בדיוק משמש כביתתו מואכיום, 
יומם  ,במשך כל השבוע רההיושבים ועמלים בתו מופלגים

   וליל, כשהם שבים לביתם רק בסוף השבוע.
בשנת תשע"ז פרץ גל הצתות במספר אזורים בארץ ע"י  

שוב בישוב בית מאיר. צה מחבלים ימ"ש, ושריפה נוראה פר
ומאבדת לה כמשהיא כשניות,  מספרתוך האש התלקחה 

 . מהיהשמי בתים שלמים שעלו בסערה וערך -ממון רב
  דות בנפש.היו כל אביסים גלויים לא בנ

האברכים היקרים החליטו פה אחד כי הם בטוחים כי גם 
הפעם האש לא תיגע במאומה בישיבה, שכן הם בוטחים 

   ...מור ולהגן עליהם מכל צרהשלבכוחה של התורה 
יו כבר וה ים,של עשרים מטר יעו עד לגובההאש הגלהבות 

סן הסמוך  שטה למחלישיבה. האש התפ ותממש צמוד
   ושרפה את כל הצעצועים שבו.,  לישיבה

כוחות ההצלה שהגיעו למקום דקות ספורות לפני כן, פינו  
 כשהם מודיעים להם ברורות כי  רשדהמת את לומדי בי מיד

 בסביבתלם שהבתים ת בסדר גודל כזה אין סיכוי בעובלהבו
 רשדהמת בישהם פינו אותנו וטענו  .שארו שלמיםיי שאה

הנה נשרף מחסן  -כבר עומד לעלות באש, ולראיה 
יורים שהייתה במרחק מטרים צואף גלריית  ,ועיםצעצה

  אפר ממש. מתו, נהפכה לערנתספורים מא
ו,  נותימשלושת פילעבר בניין הישיבה האש התקרבה 

  רה!נעצ למרבה הפלאו
ד כל הקרקעות  צו כעת ותראו כיאוקשה לכם להאמין? ב

במרחק מטרים ספורים שרופות ומפוחמות, בעוד בניין  
  !הישיבה עומד על תילו אפילו בלי מעט פיח שחור

רה כוח התו  דצום, כיצ אין זה אלא מעמד קידוש ה' ע
לא ורח פלאי, לר את האש באצשל אברכי הכולל ע  שההקדו
ל לא יכלו לכלה שצות הכיבוי וההעזרה וסיוע של כוח שום

  !להגיע למקום ולא הרטיבו אותו כלל
האש לא  רה לבד! אף אחד לא כיבה אותה!צהאש פשוט נע

אלא רק היכן שהיא נשלחה אליו.   ,שורפת בכל מקום
הנכם מוזמנים לבקר  הבריאה מעידה על קיומו של ה'.

חזק את ההרגשה כי זות בפלא הגדול שיבישוב בית מאיר לח
   !"חיורא עולם שומר ומשגב

 

נער קטן כבן  הירש מרימינוב רבי צבי כאשר היה הצדיק 
התייתם מהוריו. מפני מצבם הדחוק של בני משפחתו  עשר, 

... הנער שיעבוד כשוליה בביתו של חייט פשוט מסרו את
ב רבי מפורסם, ישכבר צדיק  ות, כאשר היהלאחר שנים רב

וד הירש בקרב חסידיו ואמר להם: אני, לא זכיתי ללמ יצב
משום שנתייתמתי כאשר הייתי נער קטן. ואולם, , מאבי דבר

 ששהיתי בביתו למדתי שני דברים חשובים:   מאותו חייט
 דברים חדשים.  א. לא לקלקל

 ...ב. לתקן, ככל האפשר, דברים ישנים

  השגחהשל  מדהים סיפור –  אש התורה 



 

 

ֵמׁש ִסימֹון, חָ  ָאַמר ַרִּבי :)ה ,גבראשית רבה, (אומרים חז"ל 
ַוֹּיאֶמר ", ְּכֶנֶגד ֲחִמָּׁשה ֻחְמֵׁשי תֹוָרה. אֹוָרה  ְּפָעִמים ְּכִתיב ָּכאן 

ֶׁשּבֹו ִנְתַעֵּסק ַהָּקדֹוׁש  ְּכֶנֶגד ֵסֶפר ְּבֵראִׁשית,  - "ְיִהי אֹורים קִ ֱא
ֵאֶּלה ֵסֶפר וְ  ְּכֶנֶגד - " ַוְיִהי אֹור" ָּברּו הּוא ּוָבָרא ֶאת עֹוָלמֹו. 

 ל ֵמֲאֵפָלה ְלאֹוָרה. ת, ֶׁשּבֹו ָיְצאּו ִיְׂשָראֵ וֹ ְׁשמ
ד ֵסֶפר ַוִּיְקָרא, ֶׁשהּוא  ְּכֶנגֶ  - "ִּכי טֹובים ֶאת ָהאֹור קִ ַוַּיְרא ֱא"

  - "ֵּבין ָהאֹור ּוֵבין ַהחֶׁשים קִ ַוַּיְבֵּדל ֱא"ֹות. ָמֵלא ֲהָלכֹות ַרּב
ן יֹוְצֵאי ִמְצַרִים ְלָבֵאי י, ֶׁשהּוא ַמְבִּדיל ּבֵ ְּכֶנֶגד ֵסֶפר ְּבִמְדַּבר

ה, ְּכֶנֶגד ֵסֶפר ִמְׁשֶנה ּתֹורָ  - ָלאֹור יֹום ים קִ ֱא ָהָאֶרץ. ַוִּיְקָרא
"ויבדל  מדוע ,נשאלת השאלה ."ֶׁשהּוא ָמֵלא ֲהָלכֹות ַרּבֹות

? ומבאר ין החשך" זה כנגד ספר במדבראלקים בין האור וב 
ן המרגלים יינעשבו נזכר  רושל. פימבדי שהוא -' היפה תואר'

יכנסו לארץ. והיינו להבדיל בין האור  וגזירת ה' עליהם שלא
החיים, ובין   אור באורובין החושך, שהבדיל בין באי הארץ ל
פירוש הדבר, בפרשת . יוצאי מצרים להושיבם במחשכים

 של יוצאי מצרים ובפרשת פנחס מובאין יבמדבר מובא המנ
  וק וזה בפסמרהבדלה הזו הארץ; ממילא ההמספר של באי 

 ".החשך  "ויבדל אלקים בין האור ובין 
 

 

שנה   14שליט"א: במשך  רבי מאיר מאזוז הגאון כתב 
ן שלא שכתב, שבאופ )פרשת כי תשא(הרא"ם  נתקשתי בדברי

ותר אלא רק את חלקם הדבר מ, סופרים את כל עם ישראל
וכתבתי לתמוה על זה,   )ישראל את תוואין את האיסור שאסור למנ(

ממסכת יומא, משמע  נו עובדיה מברטנורא בפ"בשמדברי רב
ולאחר שנים , שאפילו סופרים אנשים בודדים יש בכך איסור

נשא מרן  ,רבות שנערך מפקד אוכלוסין בא"י מטעם המדינה
זיע"א את דיברותיו בדין זה,  הרב עובדיה יוסף  ל"שהרא

הרא"ם הנ"ל, והוסיף שהחיד"א  הזכיר את דברי וכלאחר יד
שאכן מן התורה אין איסור : ומהר"י עיי"ש תירצו קושיה זו

  לו אסרו אפי לספור ולמנות חלק מעם ישראל, אלא שרבנן
 ומשתומם מתפעל נותרתי זאת בשומעי ואני מישראל, מיעוט

כל רז לא אניס ליה, וקושיה זו  של מרן, שעל גודל בקיאותו 
שנה תירץ אותה מרן כלאחר יד, אשרי   14במשך  שנתקשתי

 ]9מבוא לשעורי הראש"ל ח"ב עמ' [                     !הדור שככה לו

 

 זצ"ל, שכשהיה בן חמש מרגליות  איר מ רבי הגאון מסופר על 
וד מסכת בבא מציעא, לימדו המלמד את מוהתחיל לל

אבידתו ואבידת אביו אבידתו קודמת, אבידת אביו  ' המשנה
של רבו קודמת, מפני שאביו הביאו לחיי עולם  ואבידת רבו

תורה מביאו לחיי עולם הבא'. והיה נהוג   הזה ורבו שלימדו
נה להתחלת לימודו, היו עושים  הראשו  הם, שבשבתאז בימי

השמחה היה יושב בראש המסובים, והיה   ןקידוש, והילד חת
והנה כאשר התחיל ללמוד את . שלמד חוזר על המשנה 

שאלו אביו,  . פתאום בהרהורים המשנה בפני הציבור שקע
דברי  במה הוא מהרהר. ענה לו הילד, הנה כשחזרתי על

ואלה " ל הפסוק נו עהמשנה נתקשיתי בדברי רש"י בפרשת
 אינו מזכיר אלא בניו :תולדות אהרן ומשה" ופירש רש"י

 אהרן, ונקראו תולדות משה לפי שלמדו תורה מלמד שכל
. רו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדוהמלמד את בן חב

 ולכאורה מדברי המשנה שלמדתי עכשיו מוכח כי יפה כח
 ורבו  המלמד מכח האב, כיון שהאב מביאו לחיי העולם הזה,

ב רש"י כי תמביאו לחיי העולם הבא, ואם כן למה זה כו
רו מעלה עליו הכתוב 'כאילו ילדו', ולא את בן חב המלמד
לאחר שהרהר קצת, קרנו לפתע פני הילד, ואמר אני ? יותר
רו תורה שכוונת רש"י הוא כך: המלמד את בן חב חושב

הכתוב היינו שהכתוב מעלה ומרומם אותו   'מעלה' עליו
שחוץ ממה שמביאו לחיי עולם הבא, , בה יותר מאביוהר
ולפי זה דברי רש"י   .הוא בעצמו' וא גם נחשב 'כאילו ילדוה

 .ודברי המשנה יהיו עולים בקנה אחד

   בצורות שהיו לדגלי השבטים מצינו דעות שונות: 
כתבו: לדגל ראובן היה צורת אדם,  "אבן עזרא" והרמב"ןה  א.

ובדגל יהודה   ,חזקוני) -(שצורותיהן כאדם  םומצוירים עליו דודאי
  אפרים היה ב. ובדגל היה צורת אריה, כי בו המשילו יעק

ובדגל דן . ז)י, ג(וזאת הברכה לשור, מטעם 'בכור שורו' רת צו
שראה  לכרובים ישראל יורת נשר, כדי שידמו בנהיה צ

  ראובן בדגל שכתב  ג')  וק(פסבתרגום יונתן  ב. יחזקאל הנביא. 
(הראוי להיות שור, וכדי שלא להזכיר עוון באמצעו  אילרת והיה צ 

צעו אריה, דגל באמדה היה . בדגל יהובאיל)העגל החליפו אותו 
 :)טי, אל(ע"ש הכתוב בירמיה (אפרים היה באמצעו צורת תינוק 

. ובדגל דן היה חקוק צורת )"הבן יקיר לי אפרים אם ילד שעשועים"
 .  )"יהי דן נחש עלי דרך שפיפון" ז)י , ט(ויחי מ ע"ש הכתוב(נחש ושפיפון 

בט מפה לכל ש ,מפותלהם י"ב  היו": נו בחיירבכתב " ג.
היו המפות משתנות בגווניהן וצבעוניהן חלוקים זה  ו  ושבט,

מזה כעין דגלים של מעלה, שראה בסיני, שהן כדמות להבי  
היו   יששכר וזבולון , יהודה אש במיני גוונים וצבעונים. 

(ע"ש  ה בע מפתו כעין השמים, מצויר בה אריצ יהודה במזרח, 
ה ומה שלו דצבע מפ יששכר .)ט, טמ, 'יהודה הגור ארי'ברכתו 

לכחול, מצויר בה שמש וירח, על שם שהיו בקיאים 
, סימן לעושרו, ןצבע מפה שלו לב זבולון בתקופות ומזלות, 

יר בה ספינה, על שם "זבולון לחוף ימים וומצ  שהכסף לבן,
צבע מפתו   ראובן  היו בדרום.שמעון וגד  , ן ראוב ישכון". 

מפתו  ן עו שמ  ,שמצא הדודאים) (ע"שומצויר בה דודאים  אדום,
  .(ע"ש שבא עליו והרג כל האנשים)ומצויר בה שכם ירוקה 

(ע"ש ברכתו מפה שלו מעורב לבן ושחור, ומצויר בה גדוד  גד 
רב, מעהיו ב מנשה ובנימין , אפרים  .ט)י, ט, ויחי מ"גד גדוד יגודנו"

, באפרים דומפתם היה שחור עד מא אפרים ומנשה צבע
ובמנשה   ז)י, גה לוזאת הברכ (ע"ש יוסף שנקרא שור,מצויר בה שור 

מפתו   בנימין  ,ג)י, ג(ע"ש ברכתו "וקרני ראם קרניו", שם לראם  -
בנימין זאב "(ע"ש ברכתו כלולה מכל הצבעים, ומצויר בה זאב 

מפתו דומה לספיר,  - דן  . פון אשר ונפתלי היו בצ , דן  .)"יטרף
ע  צב -אשר  ז),י ,ט(ע"ש ברכתו "יהי דן נחש" מומצויר בה נחש 

(ע"ש ברכתו וטובל , מצויר בה אילן זית אור השמןו דומה למפת
צבע מפתו דומה ליין צלול, ומצויר  נפתלי  .ד)כ, גבשמן רגלו, ל

  .(ע"ש ברכתו "נפתלי אילה שלוחה") אילהבה 
 : כתב בתרגום יונתן הדגלים:  על ים הפסוקים שהיו כתוב  

ד", על דגל ראובן היה כתוב "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אח
"קומה ה' ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך"  - בדגל יהודה 
 ,(שם י"וענן ה' עליהם יומם"  -על דגל אפרים  ,ה)ל, (בהעלותך י

 "ועל דגל דן "ובנחה יאמר שובה ה' רבבות אלפי ישראל ד)ל
 .ו)ל ,ישם (

שעל דגל , )על התורה(כתב הש"ך  שם הוי"ה על הדגלים:  
האות ל יהודה ועל דגמשם הוי"ה,  'י' היה חקוק האות ראובן

הו מה , וז ה' ת אוה, ועל דגל דן 'ות או, ועל דגל אפרים הה'
 .)(תהלים כ"אובשם אלוקינו "נדגול" " שאמר הכתוב

ה  ת י האות ה' של אברהם ה  -שמות האבות על הדגלים  
מבואר בעשרה  - על מחנה ישראל פת יר, ומחופ ו באו  ת פורח 

 מות האבותתובין ששהיו כ ,(והובא בש"ך עה"ת)מאמרות 
על הדגל  :על הדגלים, וכך היו סדר כתיבתן דושיםהק

צחק, יברהם, י' מאהיה כתוב האות א' מ ,(יהודה)הראשון 
רהם, צ' בעקב, ועל דגל השני היה כתוב ב' מאיי' מ האות ו

הם, רעל דגל השלישי היה כתוב, ר' מאבקב. ועחק, ע' מי צמי
תוב, מ' ב, ועל הדגל הרביעי היה כקק, ק' מיע חח' מיצ
מאברהם, ה' נשאר ב, ' מיעק ב האות ו , ק, ק' מיצחםמאברה

 ל.שהיתה פורחת באוויר ומחופפת על ישרא

   ש במדברחומ 



 

 

 פורסי - הקבר טלטלה ליד       
הברית פתחו -גירה הגדולים ממזרח אירופה לארצותגלי הה
השליטים  מעול השתחררו סוף-סוף היהודים. לפני חדש אופק

 בהם בעבר וזכו בחירות ובחופש דת. שלטוש  העריצים
אך החיים ביבשת החדשה צפנו בחובם גם ניסיונות גדולים 

ת וגבלומ-לתיבשמירת התורה והמצוות. ארץ האפשרויות הב
רי, וזה קסם לרבים וסנוור את עיניהם. ע חומהציעה שפ

הללו השאירו מאחוריהם עם 'העולם הישן' גם את ערכי 
  וההצלחה. העושר אחר נלהבת ברדיפה אותם והחליפוהתורה,

גם מי שנשארו נאמנים לתורת ישראל, המירוץ אחר הכסף 
 וההישגיות הכלכלית שאב את כל זמנם ומרצם, עד שלא

נוך ילדיהם, והללו נטמעו והלכו בחי  פנאי להשקיעלהם  היה
 באווירה המתירנית של אמריקה. 

  ) 1927לארה"ב בשנת תרפ"ז ( הגיע לתוך המציאות הזאת 
שלמה פרידמן מבויאן. דמותו המאירה  -האדמו"ר רבי מרדכי

החלה להפיג את החשיכה והניכור ליהדות, ובדרכו המקרבת 
 רך אבותיהם. לשוב לדם עורר את ליבם של יהודים רבי

אחת עמד מול יהודים שבורי לב, שבאו לזעוק לפניו את לא 
כאבם על ילדיהם שהתרחקו מהמסורת, ולעיתים אף 

יהודים. ההורים האלה היו חסרי -שא ללאהחליטו להינ
 אונים אל מול התופעה. 

מתתיהו היה חסיד בויאן ותיק מגליציה, שהיגר לארה"ב עם 
התאלמן  ירתונים אחרי הג. כמה שילכספו, והוסיף לעשות ח

מרעייתו, ונשא לבדו בעול גידול ילדיו. יום אחד השמיים  
יא עומדת נפלו על ראשו שנית. בתו הבוגרת בישרה לו כי ה

? שאל האב המופתע. "מי המיועד" להינשא בשעה טובה.
התשובה טלטלה אותו: הוא חש הקלה מסוימת כששמע 

שה. זה היה  אכזבה קשהבחור יהודי, אך מהותו גרמה לו 
פי  -פוחז וקל דעת, שהתהלך בשולי החברה אפילו על ורבח

 יהודית. -המוסכמות המקובלות בחברה הלא
לשווא.   -כוח השפעתו על בתו  האב ניסה להפעיל את כל

דיבר איתה ברכות, התחנן בדמעות, הבטיח לה הרים 
 וגבעות אם תמצא לה בעל ראוי יותר. דבר לא הועיל.

ת כאבו. "רבי", זעק  א שפך לפניובו וגש אל רבלב שבור ני
בבכי, "אני יודע כי אפסה התקווה להניא את בתי מכוונתה. 

יחזור בתשובה ויהיה  יברכני אפוא הרבי כי חתני לעתיד 
 יהודי הגון". 

נתן בו הרבי מבט רחום, אך הניד בראשו לשלילה. "אדם 
מסוכן ושופך דמים שכמותו, קשה מאוד להביאו לידי 

באוזני האיש. דברי הרבי מו . מילותיו הלאמר !"התשוב
כאילו זרו מלח על פצעיו. שופך דמים? בחלומותיו  

לידיו של אדם שפל השחורים ביותר לא שיער כי בתו תיפול 
לב יצא מבית הרבי, ואז הבזיק רעיון במוחו.  -בשיברון  כך.-כל

אם יצליח לַאֵמת את דברי הרבי, יוכל להניא את בתו 
עולות חקירה ובילוש  בפ הוא פתח מיידבריין. מלהינשא לע

אחר הבחור, ונעזר באנשי מקצוע בתחום. הממצאים 
 מילה. שהעלה הדהימו אותו. התברר כי הרבי צדק בכל

נופיית עבריינים, שעסקה בהברחת הבחור היה שותף בכ
סחורות אסורות ומכירתן בשוק השחור. פעם אחת נחשפה  

 ההימלטות שלףניסיון החבורה בידי כוח משטרה. במהלך 
חור אקדח וירה לעבר השוטרים והרג שניים מהם. למזלו  הב

 לא הצליחה המשטרה לעלות על עקבותיו. 
ג לפניה  ו פנה מתתיהו אל בתו והציעם המידע המפליל ביד

את דמותו האמיתית של מי שבחרה לחתנּה. הוא המתין  
 לתגובתה, אך היא נשארה מבוצרת בעמדתה. 

פש. "הוא יהיה בעלי  נ-הגיבה בשוויוןדעתי", "לא אשנה את 
האב חשב שהוא מתפלץ. מרוסק   ושום דבר לא יועיל".

"רבי", ייבב,  לחלוטין חזר אל בית הרבי והתחנן לישועה. 
 ם אם בתי תינשא לפושע כזה"."חיי אינם חיי

פני הרבי הרצינו. "שמע נא", אמר, "רק אחת ממכרותיה של 
תתיהו לא הספיק  ליה". מאשתך המנוחה תוכל להשפיע ע

לפצות פה ולבקש הסבר לדברים הסתומים של רבו, וכבר 
 נפרד ממנו הרבי לשלום. 

פטירת הֵאם. אחת חלפה תקופה קצרה, והגיע יום השנה ל
יתה מיודדת עם הנפטרת, יזמה עלייה לקברה, השכנות, שהי

להתפלל לעילוי נשמתה. היא הפצירה בבת המרדנית 
מה לה  הצעירה בשלילה. השיבה  להתלוות אליה. בתחילה

 נעתרה. ,ולתפילות. אבל לאחר מאמצי שכנוע מצד האישה
 תחילה עמדה מאופקת ולא הסגירה רגשות כלשהם. ואולם

נידה מיתר חבוי בליבה של העמידה ליד קברה של אימּה ה
הצעירה. דמעות החלו נקוות בזוויות עיניה. קריאתה את 

ן קצר פרצה  תוך זמלים נעשתה נרגשת יותר. בפרקי התה
 תמרורים. דקות ארוכות עמדה והתייפחה בסערת נפש. יבבכ

כאשר נרגעה מעט חשה השכנה כי זו שעת הכושר. היא  
שי נחת לאימך על ליבה ולשדל אותה: "אנא, עהחלה לדבר 

 !"המנוחה והקימי בית יהודי כפי שהיא קיוותה לראות
 הפעם הגיבה הצעירה בהנהון הסכמה.

שלא עשו האיומים, ה ידעה גבול. מ יהו לאשמחתו של מתת
התחינות והתחבולות, חולל הצדיק בהבטחתו. הנערה נטשה  

הקימה בית את הבחור המפוקפק, חזרה בתשובה שלמה ו 
 ]פי 'תפארת ישראל'-על[                                       נאמן בישראל.
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הפרשה מאוצרות

 ?איזה שלוש פרשיות מוזכרות בפרשה                             חידה פר"ש           חידה פר"ש         

לי כל בכורתחת כל בכור פטר רחם והיו לי הלווים, כי 
 (ג, יג) ביום הכותי כל בכור בארץ מצרים

הבכורים מ'אבא' וגם הנה כידוע מחז"ל שבמכת בכורות מתו גם
ת פדיון הבן, שהוא זכר להצלתבכורים מ'אמא'. וא"כ צ"ב למה מצווה

הבכורות הישראלים ב'מכות בכורות', לא נוהג גם בבכור מ'אבא' אלא
תחת כל בכור פטר רחם? מסביר רק בבכור מ'אמא' כמ"ש כאן בפסוק

הוא משום שנצלו הגרעק"א, הנה הטעם שמקיימים מצוות פדיון הבן
ממוות בעת מכת בכורות כמ"ש ולא יתן המשחית לבא אל בתיכם
לנגוף. ולכאורה תימה גדולה על איזה משחית מדובר כאן? הרי מובא

ועברתי בכל ארץ מצרים והכיתי כל בכור אני ולא בהגדה של פסח
מלאך. אלא מה, אומר הרעק"א, הנה הטעם שמקיימים מצוות פדיון
הבן הוא משום שנצלו ממוות בעת מכת בכורות כמ"ש ולא יתן
המשחית לבא אל בתיכם לנגוף. ולכאורה תימה גדולה על איזה

הרי מובא בהגדה של פסח ועברתי בכל ארץ משחית מדובר כאן?
א מה, אומר הרעק"א, היתהמצרים והכיתי כל בכור אני ולא מלאך. אל

כאן הפרדה בין בכורים מן האב לבין בכורים מן האם. את הבכורים
מהאם הרג המשחית, כי בקל הוא יכול היה לדעת מי הוא בכור פטר
רחם לאמו. אך מיהו בכור מהאבא, את זה רק הקב"ה יכול לדעת ולא

"א:ס מאף אחד אחר. ולכן אותם הקב"ה בעצמו הרג, וכדברי חז"ל בב"
אמר הקב"ה אני הוא שהבחנתי במצרים בין טיפה של בכור לטיפה
שאינה של בכור. וא"כ כאשר ניתנה רשות למשחית להרוג את

אזי מה הבכורים מן האם ובכורי בני ישראל ניצלו מהמשחית,
שהמשחית הבחין בין בכורי  הרשעים לבין בכורי ישראל הצדיקים זהו

, מה שאין כן בבכורים מן האבנס גדול ולכך נצטוו בפדיון הבן
שהקב"ה בעצמו הרג אותם, אזי בכורי ישראל בכלל לא היו בסכנה
ואין כל נס בכך שהקב"ה הבחין בין בכורי מצרים לבכורי ישראל וע"כ

 לא נצטוו בכורי האב בפדיון הבן.
 (ד, ג) כל בא לצבא לעשות מלאכה

ובני מרריזה נכתב בעבודת בני קהת. ואילו בעבודות בני גרשון 
שנכתבו לעיל לא נכתב לעשות מלאכה. והטעם, אומר ה'אור שמח',
משום דאיתא בשבת קנ"ד. שעל איסור 'מחמר' אין חייבים סקילה כיון

'למען ינוח שורך'. ולכן לא הוי כשאר –שהוא לאו הבא מכלל עשה 
.(וכ"ה ברמב"ם שבת כ א)ל"ט מלאכות של שבת שיש עליהם חיוב סקילה 

ולפי"ז מובן, כיון שבני גרשון ובני מררי עבודתם היתה שהיו נושאים
את כלי המשכן ע"ג בהמות ע"כ זה נחשב רק ל'מחמר' ולא הוי כמו
שאר מלאכות מל"ט מלאכות. משא"כ בני קהת שנשאו את כלי
המשכן 'בכתף' והיינו מלאכת הוצאה, לכן נכתב בהם לעשות מלאכה. 

  (ב,יז) וגו' ומחנה הלוים בתוך המחנת כאשר יחנ ונסע אהל מועד
עלינו להבין: בנוהג שבעולם, שחשובי העם ונכבדיו צועדים תמיד
בראש המחנה! מדוע אפוא במקרה זה הלכו אהל מועד ומחנה

את התשובה נבין על פי המעשה השכינה במרכז המחנה ולא בראשו? 
הבא, אותו סיפר המגיד הירושלמי הגאון רבי שלום שבדרון זצ"ל, וכך

בשכונת שערי חסד של פעם, היתה דמות מיוחדת במינה, אשר סיפר:
נקראה בשם 'ר' בצלאל החלבן'. שמו המקורי של ר' בצלאל, היה ר'

על –אל החלבן בצלאל גולדשטיין, אולם הכל הכירוהו בכינוייו: ר' בצל

ר' בצלאל שם המקצוע בו מצא את פרנסתו: חלוקת חלב בין הבתים...
זה, היה שקוע כל כולו בתורה. הש"ס כולו היה שגור על פיו, עם רש"י

–ותוספות, וכאשר היה מסתובב עם כדי החלב ועוסק במלאכתו 
היתה דעתו שקועה כל כולו בלימוד התורה, אותו עשה עיקר, בעוד

תו הוא אינו עושה אלא עראי בלבד, ואף פחות מכך...את מלאכ
באותם הימים נפוץ הסיפור, על פיו כאשר הגיע ארצה הגאון רבי זעליג
ראובן בענגיס זצ"ל, הוא פגש בר' בצלאל החלבן, ולאחר מכן סח
לרעייתו הרבנית והודיע נחרצות כי גמר בדעתו שלא לקבל על עצמו

נראים חלבניה של ירושלים, משרת רבנות בארץ הקודש. "אם כך
כך או כך, כיצד נראים תלמידי חכמיה ורבניה?" נימק את החלטתו.

מאחר וכאמור, תורתו של ר' בצלאל החלבן היתה קבע ומלאכתו
צצה בדעתו –עראי, אירע לא פעם שבעודו עוסק בחלוקת החלב 

קושיה כלשהי, אותה הוא היה ממהר לשטוח בפני אחד מתלמידי
קרו בדרכו. עד מהרה היתה מתפתחת שיחה מתוךהחכמים שנ

ריתחא דאורייתא, ולא פעם, בעקבות כך, שכח ר' בצלאל לחלוטין
מהחלב שעמו, מה שגרם ללקוחותיו הקבועים לרכוש את החלב

והנה, מספר רבי שלום לאבד את פרנסתו... –מחלבנים אחרים, ולו 
סק במלאכתו,שבדרון, מנהגי היה כל אימת שהבחנתי בר' בצלאל העו

לחמוק מפניו בכדי שלא יפסיק מעבודתו בגללי, ויקפח את פרנסתו...
אולם באחד הימים, בעוד אני צועד באחת מסמטאותיה של 'שערי

כשהתקרב אלי ר' הבחנתי בדמותו המתקרבת, עם כדי החלב. –חסד' 
יכולתי להבחין בנקל כי הינו שקוע בשרעפים, ומכך הסקתי –בצלאל 

נקרת בראשו... ואכן, לא טעיתי: מיד כאשר הבחין בי, קראכי קושיה מ
ניסיתי לחמוק מפני ר' בצלאל, כמנהגי, לעברי: "ר' שלום! ר' שלום!"...

אך הוא לא הרפה... הוא החל רודף אחרי וקורא: "ר' שלום! יש לי
קושיה עצומה על התוספות במסכת בבא מציעא!"... אלא שאף אני,

ם כאילו אינני שומע אותו, פניתי לסימטהלא ויתרתי: העמדתי פני
אולם אף ר' בצלאל החלבן היה עקשן... אחרת, וניסיתי להתרחק...

"מדוע אתה בורח מפני? האם הקושיה שלי אינה מוצאת חן בעיניך?"
הוא קרא אחרי, ואני כבר הבנתי כי לא אוכל להתחמק הפעם... עלי

ו כעת בדברי תורה...להסביר לר' בצלאל מדוע אינני רוצה לשוחח עמ
לפיכך, ניגשתי אל ר' בצלאל ואמרתי לו: "ר' בצלאל... הייתי שמח

אתה תפסיד את –זאת  לשמוע את הקושיה שלך... אבל אם אעשה
את תשובתו של ר' בצלאל, אינני פרנסתך, ואת זאת אינני רוצה!".

הוא הביט בי בעיניים נוקבות, וקרא: "ר': הזה שוכח עד עצם היום
 ם, זכור היטב: התורה היא הפרנסה! רק התורה!"...שלו

אנו ללמוד, כי אכן, עיקר שאיפתו הרי לנו דוגמת מופת ממנה יכולים
של האדם בעולם הזה צריכה להיות אחת ויחידה: לימוד התורה

 הינו בעל חשיבות פחותה בהרבה...  –וידיעתה, בעוד כל השאר 
ה עצמו ביקש הקב"השכן את הרעיון הז ומכאן, תשובה לשאלתנו:

במרכז –ללמדנו כאשר ציוה להציב את אהל מועד ובו הארון והלוחות 
המחנה, בכדי ללמד שהתורה צריכה להיות תמיד מרכז החיים, וכל שאר

צריכים להיות סביבה, טפלים ושוליים ביחס אליה. על –העניינים 
לדעתלתורה, ו האיש היהודי לבנות את חייו מסביב לאהל מועד, מסביב

 )אי"השעתיד לצאת  " במדברללמדךמתוך הספר "(  העיקר אשר סביבו יסוב הכל! שהיא



 סיפור         
                               םהורי התינוקת כבר מסוגליפני כשבועיים, בז' באייר, היא מקבלת טלפון מהרווחה, של"

 לטפל בילדתם והם רוצים לקחתה בחזרה. האשה ההמומה מספרת להם: "חיי ניצלו בזכות הבת שלכם!"
 מגיד המישרים הרב מנחם שטיין שליט"א, בסיפור מופלא ומרתק שהתרחש בימים אלו

קב"ה במרומים וכותב וגוזר על כל מדינה ומדינה מה יהא בה, כמה אין מקרה ואין טעות. גם כשהעולם נעשה כמרקחה, יושב ה
חולים יהיו, כמה יבריאו, כמה חלילה יפטרו, וכמה ישארו בריאים. עלינו לעשות את ההשתדלות, אך משמים הכל ספור וקצוב עד 

 לפנינו סיפור מרתק שסיפר מגיד המישרים, הרב מנחם שטיין שליט"א, שהתרחש בימים אלו, ימי הנגיף: לפרטים הכי קטנים.
חודשים בלבד, בחודש טבת התש"פ, התקופה בה העולם עדיין לא שמע והרגיש בנגיף הנורא. בעיר מונסי  4"היה זה לפני 

ילדים  4-שליחות גדולה ביותר: היא ובעלה זכו בלחייה, העושה  44-שבארה"ב מתגוררת לה אשה יהודיה וצדיקה בשנת ה
 נהדרים, אלא שבנוסף לילדיה, היא נוהגת מזה שנים רבות להוות כ'משפחה אומנת' בביתה.

בשנה האחרונה, היא מגדלת עוד שני ילדי 'אומנה' אשר הוריהם לא מסוגלים לגדלם מסיבות בריאותיות או כלכליות. 'משפחות 
אלו ומגדלים אותם לפעמים כל החיים, ולעיתים רק לתקופה קצרה של כמה חודשים עד שנים, עקב אומנה' לוקחות ילדים שכ

 החלטה של ההורים הביולוגיים כי הם מרגישים שהם שוב מסוגלים לגדל את ילדם, ואז הם מחזירים את הילד להוריו.
ממשרד הרווחה שמבקש את עזרתה  והנה, בשלהי חודש טבת האחרון, טרם התפרצות הנגיף בעולם, היא מקבלת טלפון

לצורך מקרה מיוחד במינו: "ישנה תינוקת שנולדה זה עתה, הסובלת מבעיות בריאותיות קשות במיוחד. היא מתקשה לאכול 
פנו  –ולנשום בכוחות עצמה, ולכן הוריה לא מסוגלים לגדלה במצב זה, והם מחפשים משפחה שמסוגלת להכיל תינוקת כזו" 

"זוהי עבודה לא פשוטה ומורכבת. עליה לעבור בדיקות סדירות מידי יום, חיבור למכשירי הזנה שיעבירו  אליה בבקשת עזרה.
לה חמצן ומזון לגופה במשך כמה שעות ביממה. כמובן, לשם כך תקבלי את כל המכשירים והציוד הרפואי הנדרש, בשילוב 

היא שמעה זאת, אך  ם וילוו אותך בכל התקופה הקרובה".הכשרה מיוחדת של צוות רופאים שיסבירו לך כיצד עובדים המכשירי
הרגישה כי הדבר כרוך באחריות גדולה ומסירות עצומה שיקשו עליה מאד. זהו ממש פתיחה של בית חולים בתוך ביתה. על כן, 

רבה הצער לאחר כמה ימים, היא מקבלת שוב טלפון מהרווחה שאומרים לה כי למ בצער רב היא סירבה לקחת זאת על עצמה.
הם לא מצאו משפחה שמוכנה לאמץ את הילדה, וכי כיוון שהם מכירים את ליבה החם והרחב, הם שוב פונים אליה לעזרה, 

בימים הראשונים היה זה נראה  מפני שאין להם פיתרון אחר. הפעם היא לא יכלה לסרב, והיא קיבלה את התינוקת לביתה.
ים הגיעו לביתה, הוקצה לתינוקת חדר נפרד, ואותה אשה עברה הדרכה מכמה עשרות מכשירים רפואי –מערך רפואי גדול 

והנה  רופאים ואחיות שהגיעו מידי יום לערוך בדיקות שגרתיות. כעת היא גידלה שלושה ילדי אומנה, מלבד הארבעה שיש לה.
בכל העולם. הנגיף מכה קשות עוברים להם שלושה חודשים של טיפול במסירות נפש עצומה בתינוקת, והנגיף הנורא משתולל 

בכל מקום, והוא מגיע אף למונסי שבארה"ב. בערב פסח האחרון, האשה הזו חשה לא טוב, ולאחר בדיקה קצרה מודיעים לה כי 
האשה הזו מתקשה  היא נדבקה בנגיף במצב בינוני עד קשה. במונסי בינתיים ישנם אלפי חולים ומאות נפטרים מדי יום ל"ע.

ידרדר. היא מובהלת ע"י אמבולנס לבית החולים, אלא ששם מודיעים לה כי בית החולים נמצא לפני קריסה. לנשום ומצבה מ
בעידן המודרני קורסת  2020מקום, וכל מכונות ההנשמה תפוסות, ורבים ממתינים בתור למכונות. כן, כן, ארה"ב של  0ישנו 

צב קשה כשהיא מתקשה בנשימה ומרגישה שסופה קרב ובא. שבורה ורצוצה, מחזירים אותה לביתה במ ללא מכונות הנשמה!
ואז היא נזכרת במכונת ההנשמה של התינוקת, אותה היא מאמצת. כיוון שהתינוקת משתמשת במכונת ההנשמה רק שעות 

לאחר  בודדות ביום, היא מחליטה להשתמש במכונות לעצמה במשך שאר היום, והדבר גורם לה להקלה עצומה ועזרה אדירה.
היא החלימה מהנגיף בנס גלוי. היא מודה לה' על הנס, אך  –ה שבועות, עם תחילת חודש אייר, היא מקבלת בשורה טובה כמ

לפני כשבועיים, בתאריך ז' באייר האחרון, היא מקבלת טלפון מהרווחה כי ההורים של התינוקת  הסיפור עדיין לא נגמר.
האשה ההמומה מספרת להם: "חיי  מודים לה ורוצים את התינוקת בחזרה. מרגישים כי הם מסוגלים כעת לטפל בילדה, וכי הם

ניצלו בזכות הבת שלכם! חליתי בנגיף בצורה קשה ולא היתה לי מכונת הנשמה. בעזרת מכונת ההנשמה של בתכם הוקל מעליי 
ד שבועיים כהכרת הטוב הסבל והחולי, ולאחר כמה שבועות הבראתי בס"ד. אך אם תסכימו, אני רוצה שבתכם תישאר אצלי עו

ההורים התרגשו מהסיפור והסכימו להשאיר את התינוקת לעוד שבועיים. ובשבת זו, בהר בחוקותי  על ההצלה שהצילה אותי".
כי ברוב הימים  –"שלח לחמך על פני המים  התש"פ, זו השבת האחרונה שהתינוקת אצלה, ובשבוע הקרוב היא תשוב להוריה.

 ), הובא בהפותח בכל יום(גיליון 'טוב לחסות בה'   תמצאנו", כל מה שאדם עושה לשני, יחזור לטובתו באחד הימים.
  

 בן לגלח את אביו                         
 ?האם מותר לבן לספר את אביו שהמספרות סגורות ואסור לצאת החוצהכ שאלה:
(עמ' שמא יעשה בו חבורה, עי' שם. ולכן כתב בספר "לקט יושר" שאסור לבן להוציא קוץ מאביו (יו"ד סי' רמ"א סעי' ג') איתא בשו"ע  :תשובה

 (עה"ת פ' קדושים יט,ג) מושב זקנים""בורה", עכ"ל. וכענין זה בספר "אין בני רשאי לגלח זקני אע"פ שאני מוחל על כבודי שמא יעשה בי ח): 37
שאסור לבן לספר את אביו שמא יפצע אותו, עיי"ש. ומה"ט מבואר שאסור לחכך את אביו אם יש חשש שיבוא לידי חבורה. וכל זה אם עושה 

עי' שו"ת שאר משה ח"ד (חשש כלל משום חבורה, מותר כן בסכין וכדומה, שיש חשש משום חבורה, אבל אם מגלח במספריים או במכונה, שאין 

 ), מים חייםדינר שליט"אהלוי (הגאון רבי יהודה אריה    ר"ס, "פסקים ותשובות יו"ד סי' רמ"א אות ח', ובספר אוצר כיבוד אב ואם שם אות מ"ה) פ"ב, שו"ת שבט קהתי ח"א תש' 'תש

 

איזה שם הוא גם של זכר, גם של נקבה, גם שם משפחה, גם אשכנזי וגם תימני,                  
  וגם של של בעל חי?

          בעלי חור אחד אינם ראויים לשימוש... כפתורים:לחידה השבועיתתשובה                     אני ה' בסוף בהר. :תשובה לחידה פר"ש                                                                                                

                               
 משפחת ברגמן לאירוסי הבןלאירוסי הבן והבת      כהן  –משפחות גולדברגר : הדר גני להולדת הבת הנכדה קרני  –משפחות גרוס צולמן להולדת הבן     תפחמש :מרכז העיר                                                           

 
ן ןןןקן ן

למייל  037608833בפקס:  פתרונות לחידות והודעות לשמחות ניתן לשלוח עד יום שני  a7608833@gmail.comאו 

כן בסכין וכדומה, שיש חשש
רפ"ב, שו"ת שבט קהתי ח"א תש''תש

אי                
 חידה שבועית      

ז

                                                    

והודעו לחידות פתרונות

 מזל טוב                                      

התש"פ, זו השבת האחרונ
תמצאנו", כל מה שאדם עו

סגורותכשאלה: שהמספרות

 פינת ההלכה       
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במדבר                  

ֶגד ָסִביב ְלֹאֶהל מֹוֵעד  ִאיׁש  ָרֵאל ִמּנֶ ֵני ִיׂשְ ְגלֹו ְבֹאֹתת ְלֵבית ֲאֹבָתם ַיֲחנּו ּבְ ַעל ּדִ
ַיֲחנּו: פרשה זו, כידוע, נאמרה ״באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתם 
מארץ מצרים״ (לעיל א, א). תמוה אם־כן מדוע נדחה ענין סידור הדגלים משך 

כך כבר בצאתם ממצרים על צבאותם. כך   שנה תמימה במדבר, ולא נצטוו על
נצקי זצ"ל ,ותירץ על כך, שבמחשבה ראשונה נראה ענין  ישאל רבי יעקב קמ

הדגלים כדבר העלול לגרום פירוד הלבבות. כי כיון שכל דגל מציין שאיפה 
ומטרה מיוחדת לשבט פלוני, המבדילה אותו מתכונת ומשימת שאר שבטים, 

ניהם. אבל מכיון שלכולם היה מרכז אחד  בקל יכולות לפרוץ מחלוקות בי
המשכן, שסביבו היו חונים יחדיו, שוב לא היה כאן גורם לפירוד,   -ומיוחד 

רק שכל אחד עמד על משמרתו המיוחדת לו במערכת הכללית. מעתה, כל זמן  
שלא הוקם המשכן, ולא נוצר המרכז המאחד, לא נקבעו סדר הדגלים, מחשש 

שכן, נאמר להם הציווי ״איש על דגלו באותות מחלוקת. רק עתה משהוקם המ
 )משולחן גבוה  פניניםלבית אבותם יחנו בני ישראל סביב לאהל מועד יחנו״.(

 
ְגלֹו ְבֹאֹתת ְלֵבית ֲאֹבָתם ֶגד ָסִביב ְלֹאֶהל מֹוֵעד   ִאיׁש ַעל ּדִ ָרֵאל ִמּנֶ ֵני ִיׂשְ ַיֲחנּו ּבְ

ַיֲחנּו: בסדר קריאת התורה שתקנו חז״ל, תמיד חל קריאת פרשה זו לפני חג 
השבועות. ויש מסר בדבר מעין הקדמה נחוצה לקראת מתן תורה. וזה רמוז  
  בפסוק ״מנגד סביב לאוהל מועד יחנו״ כל עם ישראל חונים סביב אהל מועד, 

סביב המשכן אשר משה רבינו ובני שבט לוי סמוכים לו, למרות כל העסוקים 
והטלטולים. נכון שחייבים לדאוג לפרנסה ולחינוך הילדים, יש התחייבויות 
משפחתיות וחיי החברה, הכל נכון, אבל כל העיסוקים יהיו מסביב התורה,  

ט האדם  שחלילה לא יהיה נגד התורה ועל חשבון לימוד התורה, וככל שימע
 (לבוש יוסף)מעסוקיו יהיה לו בית קיבול להארת מתן תורה 

 
ֵני   ֶטר ֶרֶחם ִמּבְ כֹור ּפֶ ל ּבְ ַחת ּכָ ָרֵאל ּתַ ֵני ִיׂשְ ם ִמּתֹוְך ּבְ י ֶאת ַהְלִויִּ ַוֲאִני ִהּנֵה ָלַקְחּתִ
ם: לפי שהיתה העבודה בבכורות וכשחטאו בעגל נפסלו,  ָרֵאל ְוָהיּו ִלי ַהְלִויִּ ִיׂשְ

הדברים נוקבים:  רש''י) ם שלא עבדו עבודת אלילים נבחרו תחתיהם.(יוהלוי
רוח תזזית אחזה בעם במדבר לבקש להם מנהיג חדש במקום משה שבושש 
לרדת מן ההר. השטן בלבל את המוחות והערב רב עשו בכשפיהם עד שיצא 

נתעורר למעלה עד לאין שיעור. הבכורים   העגל. העם תעו אחריו וחרון־־אף
ניטל  —איבדו את עטרתם מעל ראשם וכלי חמדתם ,עבודת הקרבנות לה׳ 

מהם לדורות ולעולמים.שבט לוי היה היחיד מבין כל שבטי ישראל שדעתו  
היתה צלולה עליו. עמד איתן באמונתו. רוח העוועים של העגל והמחולות 

ת דעתם עליהם ולא סחפה אותם שאחזה בכל קצות המחנה לא שיבשה א
הנים והלויים להיות משרתי ה־  והכ   —עמה.על כן זכה שבט זה על שני חלקיו  

בעבודתו במשכן ובמקדש העולמים. המתבונן רואה שבעצם לא עשו כלום! 
נמנעו מעבוד עבודה־זרה בשעה   —כל ׳׳עשייתם״ התבטאה בשב ואל תעשה  

בעל ׳׳ילקוט מאמרים׳׳, שכרם   שאחיהם בני ישראל נכשלו בה. אם כן, שואל
אינו    —הגדול על שום מהי מכאן למדים אנו שכל מי שדעתו אינה מתבלבלת  

מאבד את בהירות הכרתו בסחף הטשטוש התוקף את כולם בקול שאון מהמם  
ראוי שיופקד בידו הפקדון הקדוש של עבודת ה׳ במקדשו.מאורע דומה   —

בן אלעזר הכהן.  לזה חזר ונשנה כעבור שנים במעשהו של פנחס 
קם  — השתרר מצב של ״והמה בוכים״  — כשהטשטוש ובלבול הדעת גברו 

פנחס, כידוע, וביער את הרע מישראל. ובגלל עמידתו האיתנה וראייתו 
הבהירה בעת גבור הטשטוש ובלבול הדעת במחנה ישראל זכה פנחס לכתר 

תעות  הכהונה.הרי לנו מכאן לימוד לדורות שאי־היסחפות אחרי רוחות מ
 .(ילקוט לקח טוב)מבטיחה שכר רב לעומדים בנסיון זה 

     

ה,.. , ְוֶנֱהִנין   ָמּה, זֹוֶכה ִלְדָבִרים ַהְרּבֵ ּתֹוָרה ִלׁשְ ל ָהעֹוֵסק ּבַ י ֵמִאיר אֹוֵמר ּכָ ַרּבִ
יָּה ּנּו ֵעָצה ְותּוׁשִ יָנה ּוְגבּוָרה: יהודי עשיר, מבני בבל, נהג לנדוד לארצות   ִמּמֶ ּבִ

רחוקות לצרכי מסחרו,בליווי משרתו הנאמן והמסור. ויהי היום, הרגיש 
נכסים, בו כתוב לאמר:  -העשיר כי קרב קיצו, וימסור ביד משרתו  שטר

"לאחר מלאות ימי ושנותי, הרי כל נכסי מסורים למשרתי הנאמן, אלא אם 
י ירושה, ינתן לבני כמה שירצה המשרת". בנו של העשיר, לא יתבע בנ

הסתפק בלל בכוונת אביו המנוח, שבעצם רצה להעביר את מרבית נכסיו 
לידו, אך כיצד יוכיח זאת נגד שטר מפורש ברורות להיפך? באשר הגיע  

סעדיה גאון, הציץ בשטר ופנה אל המשרת:   כיצד  י  הדיון לבית דינו של רב
אני נוטל לעצמי את כל הסכום, ולבן -בממונו של העשיר?  תחשוב לנהוג 

אדוני אעניק בטוב־לבי אלף דינרים! נענה רבי סעדיה גאון:  יפה דברת.  
טול לעצמך אלף דינרים, ואת הירושה כולה תן לבן אדוניך. ובטרם שהיה 
סיפק בידו של המשרת להתווכח, המשיך רבי סעדיה: כך מפורש בצוואה: 

כלומר, אותו הסכום שהמשרת רוצה  -ה שירצה המשרת״ ״ינתן לבני כמ
 (אוצר חיים, ח״ב)לעצמו, כך יטול הבן... 

 
ַע ֶבן ֵלִוי, ְבָכל יֹום ָויֹום ַבת קֹול יֹוֵצאת ֵמַהר חֹוֵרב וַמְכֶרֶזת ַֹרִבי ְיהֹוש  ָאַמר

ֵמֶעְלבֹוָנה ֶשל ּתֹוָרה: אוי להם לבריות, הסיבה  ְואֹוֶמֶרת אֹוי ָלֶהם ַלְבִריֹות
שהבריות שרויות בצער ואוי ואבוי להם , זה מעלבונה של תורה , שמביישים  

את התורה ואינם לומדים אותה ואינם נותנים כבוד לתורה וללומדיה .  
 (ליקוטי יהושע )

 
ִעים ִנְקֵנית ְוַהּתֹוָרה ַאְרּבָ מֹוֶנה ּבְ  גם זו. התמסרות צריכה תורה ,:ְדָבִרים ּוׁשְ
,  סחורה  מיעוט   בהם  נקנית  שהתורה  קניינים  ח"מ  בכלל  מונים  שאנו  הסיבה
, הבדלות  אלפי  אלף  להבדיל,  והנה.  ב"וכיוצ  תענוג  מיעוט,    ארץ  דרך  מיעוט

  יאמרו לא, בלימודו להצליח הדרכה המבקש  סטודנט שום אחרות בחכמות
 כשקובעים ואילו , וכו שחוק במיעוט, שינה  במיעוט היא לכך הדרך  כי לו
  תורה   של  דרכה  היא  כך: "   התנא  מלמדנו,  התורה  בחכמת  לזכות  הדרך  את
 תחיה צער  וחיי  תישן הארץ ועל תשתה במשורה ומים תאכל במלח פת –

 )התורה לימוד בעניני שמשון נפש".(עמל אתה ובתורה
 

ךְ  ֶמַלח ּתֹאַכל ּכַ ת ּבְ ל ּתֹוָרה, ּפַ ּה ׁשֶ ְרּכָ ֶריָך  ו כו'ִהיא ּדַ ה ֵכן, (ַאׁשְ ה ֹעׂשֶ ִאם ַאּתָ
 :חיים״   ה״הפץ   של   הגדול   תלמידו  "דהי   ן ווסרמ   אלחנן   רבי   סיפר וכו':  ְוטֹוב ָלךְ 

 תלמידי   עם יחד   ,בוילנא   המדרש    מבתי    באחד ,חיים״  ה״חפץ    למד   ערותונ    בימי

   ונתפרסם   ,בלימודו  חיים״   ה״חפץ   הצטיין   ,הצעיר   גילו   למרות   .מופלגים   חכמים
  בישראל , ווילנא  משכילי  עיניהם  שמו  כך  משוםהמיוחדים ו  בכשרונותיו

 ה״חפץ   סיפר    לימים .,ברשתם   ללכדו   רבים   מאמצים   ועשו,- ,מאביו   היתום  מאיר״

  ,כן  עושה  אתה   ״אם  מבטיחה  המשנה  הרי,המשכילים  ששאלוהו  מה  ,חיים״
   אמר  להם   עניתי ,  ?'הזה ה״אשריך״   את   מרגישים   אנו   אין   ,ואנו ,לך״   וטוב   אשריך
    ואחר ,   שלכם  כן״  עושה  אתה  ה״אם  היכן  לי  אורת  כל  קודם חיים״ ה״חפץ

  ..ה״אשריך״  הוא   היכן  לכם  אראה     כך
 ) )בראדין   הח״ח  זצ״ל,תלמיד  פליסקין  מכתבי ר' שמואל (
 

ִנים ֲאבֹוָתם: ִנים ְוִתְפֶאֶרת ּבָ ֵני ּבָ מסופר שאחד בא לפני    ְואֹוֵמר ֲעֶטֶרת ְזֵקִנים ּבְ
צק זי"ע ובקשה בפיו: רבי, יברכנו נא שאזכה ומק  רבי מנחם מענדל  האדמו"ר

לבנים עוסקים בתורה. השיב לו רבי מנחם מענדל: עסוק אתה בתורה,  
וילמדו בניך ממך. ואם אתה רק תעסוק בבקשות שבניך ילמדו, ילמדו זאת 

מה תהא   ממך בניך, ואף הם לא יעסקו בתורה, אלא יבקשו על בניהם,ותורה
 (בית אולפנא) עלי, 

 

 )ו'פרק (

 ז"ל יוסף ר' מאיר דוב בןר' לעילוי נשמת 



  

 
ְרּדּות:  ן ַנֲעַות ַהּמַ יהֹוָנָתן ַויֹּאֶמר לֹו ּבֶ אּול ּבִ ַחר ַאף ׁשָ מר עד עד היכן תוכחה רב אַויִּ

הכאה ושמואל אמר עד קללה ורבי יוחנן אמר עד נזיפה כתנאי רבי אליעזר אומר עד הכאה רבי 
יהושע אומר עד קללה בן עזאי אומר עד נזיפה אמר רב נחמן בר יצחק ושלשתן מקרא אחד דרשו 

 ב) -ל} ויחר אף שאול ביהונתן ויאמר לו בן נעות המרדות(ערכין דף טז -{שמואל א כ

׳פנמה׳. למרות אישיותו הלבבית הרב ציון לוי זצ״ל, רבה הראשי של 
והחייכנית, כשראה לנכון לנהוג בתקיפות כדי לשמור על חומות הדת עמד  
כחומה בצורה. בתחילת דרכו, לא פעם אף היה בסכנת חיים כשעמד על 

תורה׳, שלא להתכופף לגחמותיהם ולרצונותיהם של כמה   -דעתו ׳דעת 
ים היתה, עת בנו של מאנשי קהילתו שהיו אנשים אלימים מאד.אחת הפעמ

אחד מנשיאי הקהילה החליט להתחתן עם גויה. הרב ציון, רב הקהילה לא 
יכל לשאת זאת שבקהילתו יהיו נישואי תערובת, כמה שניסה לדבר עם הבן 
ועם אביו לא הצליח, אך דבריו נפלו על אזניים אטומות.יום החתונה  

עיניו, רעיון נועז עלה   הגיע...הרב ציון לוי יושב מכונס במשרדו, ולפתע אורו 
בליבו, והוא החליט לבצעו. תוך כמה דקות יצר קשר עם החתן וביקש ממנו  

שואל החתן."יש לי בשבילך  -לבוא בדחיפות אליו!״על מה הדחיפות?” 
מתנה מיוחדת לרגל יום נישואיך, ואתה חייב לקבלה קודם החתונה, אני  

עוד שעה!".הטלפון  סיים הרב ציון."בסדר אבוא -במשרד תבוא לקחת״. 
נותק, והרב ציון נשאר להמתין לחתן במשרדו.לאחר כמה דקות נשמעו  

"לא  -נקישות על הדלת. "אפשר להכנס" ־ אמר הרב. החתן נכנס ואמר 
אמר הרב.   -יכולתי להתאפק באתי לראות את המתנה". ”טוב שבאת!״ 

פנה "קודם נשתה כוס קפה ונדבר, ואחר כך המתנה...".לאחר כמה דקות 
"תוכל להשאיל לי את הפלאפון שלך לכמה   -הרב ציון לבחור ואמר לו 

ענה הבחור.הרב יצא מהמשרד ונעל את הדלת  -דקות?”. ״בודאי!״ 
מבחוץ,"והלך לדרכו. ובינתיים החתן מחכה לשובו של הרב, עשר דקות, 
עשרים דקות, חצי שעה, והרב לא חוזר. סבלנותו פקעה, הוא קם ממקומו 

מהמשרד לחפש את הרב, אך הדלת הנעולה מנעה בעדו. עכשיו   ופנה לצאת
הדהדה   -הבין איזו מתנה הרב הכין לו ליום נישואיו."אני כלוא בחדר" 

המחשבה במוחו. הוא רץ אל מכשיר הטלפון, וניסה להתקשר, אך גילה 
לאכזבתו שגם על זה חשב הרב, הטלפון נותק מבעוד מועד.הוא ניסה לצעוק 

, אך מיקום המשרד היה באיזור שומם, כך שלא נשארה  ולדפוק על הדלת
לו ברירה אלא לחכות לרב שישוב.בשעת לילה מאוחרת, הגיע הרב למשרד,  
פתח את הדלת ואמר לו ־ "עכשיו אתה יכול ללכת!", הוא רץ כאחוז טירוף 
אל אולם החתונות, שם ראה את אחרון האורחים יוצא, ואת משפחת הכלה 

  - תקרב מרחוק, התנפלו עליו בחירופים וגידופים זועמים.איך שראוהו מ
"יהודי מלוכלך, איפה נעלמת?, הרסת לנו את כל השמחה!", גם הכלה היתה 
בין אותם המגדפים והמחרפים. הוא הסתלק מהמקום בבושת פנים, ונשבע 
לנקום ברב...אותו הלילה ישן הרב ציון לוי טוב, הוא ידע שזכה להציל עוד  

.כשיצא  ובת, ידיעה זו גרמה לו אושר רב, אך לא לאורך זמןיהודי מנישואי תער
בבוקר לבית הכנסת הרגיש שעוקבים אחריו, הוא הסתובב לאחור וראה הבחור החתן,  
עם אקדח ביד, הוא ידע שסופו קרב. הוא עצר וחיכה לבחור שיתקרב. כשהתקרב  

ב שלי,  "אתה יכול להרוג אותי! הנה כאן הל -פתח הרב את חולצתו ואמר לבחור 
אבל תדע לך, שאני כרב הקהילה כאן, לא רק שאיני מתחרט על מה שעשיתי לך  
אלא אני גם שמח! כי אני נתתי לך את המתנה הגדולה ביותר ביום שהיה אמור להיות  

סיים הרב   -יום חתונתך, והיא האפשרות שלא לנתק את הקשר ליהדות״ 
ל היה. הוא הסתובב  בהתרגשות.מול עוז רוח שכזה, גם החתן הכעוס לא יכו

  - שבינתיים כבר התקרב לרב ציון ונשא יהודיה כשרה  - והלך.לימים סיפר החתן 
"הדבר היחיד שגרם לי שלא להרוג את הרב, היתה מחשבה שעלתה במוחי באותו  
הרגע ברחוב כשנפגשתי עם הרב ־ "אם הרב מוכן למות רק בשביל שלא אתחתן עם  

 (דורש טוב)!".ב שהרב הציל אותי מזהגויה, סימן שהדבר חמור ביותר, וטו
 

יוסף שלמה כהנמן זצ"ל ראש ישיבת פוניבז'    רביאחת מהנהגותיו המיוחדות של  
שהיה דואג לתלמידיו בכל כוחו אונו והונו ובכל עת לצורך כך בכל פעם  

ומעי ליקחו ברעיון חדש שדירבנם לעסוק בתורה באחת הפתיע את תלמידיו וש 
מהפעמים כשחזר ממסעו בארצות ניכר לקבץ ממון לטובת ישיבתו והיה ה'  
בעזרו והצליח לאסוף ממון רב נכנס להיכל הישיבה והכריז מי שיאמר לי כעת 
ללא כל הכנה עמוד גמרא בעל פה יקבל מאה דולר אחד מתלמידי הישיבה 

הקצר ביותר שבש"ס ,שורה וחצי, שנמצא במסכת בבא  נעמד ואמר את הדף
הואיל והיתה לה שעת  ,פרה מטמאת טומאת אוכלין"קמא דף עז ע"א והוא 

הרב מפוניבז' חייך על הברקה גאונית זו לומר את הדף הקצר שבש"ס   "הכושר
 (דורש טוב)  .ועמד בהתחייבותו והעניק לבחור מאה דולר

 
 

טעם שמזכירין בברכת "אתה גבור" שלושה פעמים "מחיה מתים", לפי 
שבשלשה ענינים הקב״ה מחיה מתים, הראשון כשאדם ישן על מיטתו ונחשב 
כמת, והשני כשהקב״ה מעלה עננים ומוריד טללים וגשמים כדי לפרנסו,  

 .( אבודרהם)המתים לעתיד לבוא שזה העיקר והשלישי תחיית
 

 
 

ישנם הרבה מנהגים קדושים שעד לפני כמה עשרות שנים נהגו בהם עם  
מילדותי איך שערב ראש חודש היה נהפך למעין יום   ישראל. אני זוכר עוד

  יום כיפור בתפילות ערב ראש חדש, תפלת    כפור ממש, בתי הכנסת היו מלאים
, כי ראש חודששל  וגגים בדמעות לזכות בכפרת היוםקטן, מתחננים ומתמ

זמן  "לה שהוא יבאמת ראש חודש הוא יום כפרה, כמו שאנו אומרים בתפ
, זאת היתה הצורה של המנהג הקדוש של תפילת ערב  "תולדותם כפרה, לכל
ואמנם יש כמה   שראש חודש הוא זמן כפרה?  , ואילו היום מי מרגיש ראש חדש 

 מקומות ששומרים על המנהג הזה, אבל מרוב העם נשכח המנהג לגמרי. ואם
קטן הוא רק מנהג קדוש, מה נאמר על יום  יום כיפורלת ינאמר שסוף סוף תפ

כתוב שהוא יום חג מהתורה, ובתורה מוזכר ראש  ראשבגמ ראש חודש עצמו
היום יש זכר לחג הזה של ר"ח, הרי   חודש יחד עם שאר המועדים, ואיפה

נשכחה  ראש חדש  מלבד שאומרים הלל ומתפללים תפילת המוספין, מצוות
הוא מצוה שאין לנו שו"ע  ראש חדש מאיתנו לגמרי. ובכל זאת, סוף סוף גם 

אחת עיקרית בעם ישראל שגם היא נשכחה מאיתנו אבל ישנה מצוה על זה,
השבת איך ניתנה המצוה בתורה ולעומת זאת איך נראית    לגמרי, נתבונן במצות

שאיבדנו ח"ו את כל הצורה של המצוה הזו,   אצלנו השבת, ואז נווכח לדעת
צוותנו, והסיבה לכך פשוטה, שאנו מקיימים אותה ההיפך בדיוק מכפי שהתורה

על ידי השבת,  ו יודעים מהי שבת, ומה הסגולות שאפשר להשיגכי אם היינ
 ודאי שהיינו מתכוננים כמו שצריך לפני שבת, ומקיימים את מצות השבת

 זצ"ל) משה שמואל שפירא(רבי . כראוי.

 

 
 בכוונה עשה ואם בכוונה שלא היא המצוה עשיית שעיקר יתכן איך שאלה:

 ?המצוהלא קיים את 
  עומר  ושכחת" שכתוב כמו , לעניים העומר שכחת מצות בדין של   תשובה:

 )שלום שערי"( בשדה

   " " " " 

 "" "" 

   " " " " 

   " " " " 

 העושר בידי אדם הוא פיקדון (אבן עזרא)
על כל מעלה טובה שבהם. (רבינו יונה)                    , הצדיקים מפארים ומכבדים בני אדם     

 בחיי) (רבינו. תאות הצמא חזקה משאר התאוות, תאות צמאון הנפש אל הבורא יותר חזקה
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 מהעבר הלא רחוק)היסטורי מפעים  (סיפור "ההפיכה תוךמ"
"רהתסההסתרה שבתוך הה" ה"כרק פ  

מו קידו משתדל לתת לו הרגשה כי הכל נועד לטובתפר לו על הסיבות הוא ב משה יוסף מכין את בנו אפרים זלמן למצב החדש בו עליו להתרחק מגיסו אפרים זלמן בלי לסרתקציר: 
 .כיבוד הוריםחלילה לא ייכשל ביהות בקרבו כדי שינוכו הטוב הדחיק את התמ, אך בשל חפשוטםכ לא מסוגל לקבל את הדברים בלימוד, אך אפרים זלמן

נהוג ב לייבל לעור, הוא ממליץ לרו, המעקב מעלה כי חיים שלום לא מוותר על אף שיברר אם חיים שלום למד את הלקח לאחר הרחקתו מגיסנשלח על ידי רב לייבל וועקרער ל רגרפיונטי 
ם ומציע לו להזהיר אותו שלא ילך לחבורה לומנסה להזיק לחיים שברמן כי רב לייבל ה 'צלנחביד קשה כלפי חיים שלום, אבל לרב לייבל ישנן תוכניות אחרות, יונטי שתאב לממון מודיע 
מש כסוכן כפול, אם הוא ך מעתה יחקור אחרי יונטי אם הוא לא משומר לעצמו את החשדות אשלו, נחצה מתחיל לחשוד ביונטי כי הוא מרגל לטובת שני הצדדים כדי לגרוף ממון, הוא ש

  העלימו מהשטח.שהחשד אינו לחינם ידאג ל יגלה

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

אה ין שקיבל לבר מצוה (כהשעו דה מספר פעמים,נמדרוכים למדי כל שעה או א, הימים נרדירח אבמת שבוע נוסף עבר על חיים שלום
לקח  ,כמה מהלכיםבכל סוגיא כדרכו לחשב  .הרבלצפות את מהלכי סיון יש לניות הקדשעות רב ,לידי שימוש רבבא לבן תפנוקים עשיר) 
  .שליט"א ו"צל המלהבין את קו המחשבה ש לא פשוטה עיוניתאת הנושא כסוגיא 

 הפגוע על יבין ללבו ם, האללא כל הודעה מוקדמתמגיסו  הרחקה קשהעל  ,תדויגיב המו"צ לטענותיו הכבומה איך  ה לחשובניסהוא 
 לפני חמש שנים בפטירתו של אביו הוא יודע מה עבר עליו האם, וכאבי לב ה עגמת נפשלו לכל כך הרב השגרמ ההסתרה צורת

אולי הוא צריך  את כל התלאות שעבר היה היחס שונה לחלוטין.יו מספרים לו יתכן מאד שאם ה ?לשאולבפתאומיות שכמעט הביאו 
 וכל לבהיר הרבה דברים עד כמה צריכים לנהוג בו בזהירות.זה ילספר לו מעט על העבר 

ייתה לרסק את שיכולה התה לו עוולה עצומה ד כאלף עדים כי נעשעישה ,מיונול החלום הנורא שראה בדאם לספר לו עלבט וא התה
תפלל כי התשובות צומה, הוא הרור, תמיד נהג בישרות ע"צ יתן לו מענה בהוא האמין כי המו ,ותו שבר כליהסוערת ולעש ותושייא
  .נחנה את דעתות

ואנה שתבהוא פחד מהתשובות  ,אותו מאדלמטרה הפחידה בה אותו רייעה שקפס כל ,90קן בן ה כזעצומ דותלשיעור הלך בכב
היה  ,וטיןלא היה עוור לחלגם אבל  ,ם היא בונהאילו אפאישית ביקורת מאחרים ע ך לשמוהיה ערוהוא לא  הרגיש, ת לבופצענה אתש

  .טעויות שעשהעל לחשוב גם לבקר את עצמו ובכוחו 

שהאירה  נהאיזו הב הפציעה לפתע ,את השינוי הדרמטי במצבו להביא את כל דיבוריו ומעשיו שיכלו שניסה לסקורנים כבימים האחרו
ותה החדשה אהתפיסה וד לא בנוי לקבל את העולם ע ,מובניםדיבוריו כל  לאשה וחשף את משנתו החדלאחרונה  ,מעט את האפלה

למה  ,קת הדרךדבצנקט ולא ויתר לו עד ששוכנע לחלוטין ת שדשות החעם איציק על התפיסועד לא מכבר הוא עצמו התווכח  נקט,
קירוב על נושאי  ןעקשטייעם רב ברוך ויכוחים הסוערים שניהל ונזכר ב עתה פי שעבר?ה מדוקדקת כנהכ ו בליאת דברייבינו אחרים ש
ס על רב עכעתה  .החמירו את מצבוו"צ המוני ו לאזעבר ןותיו שהרתיחו את רב ברוך עקשטיימי יודע אולי תשוב ,שיח בדרך בשר ודםהמ
  " דה סומגל הולך רכיל" מרנאשהרי  ,רכילותלאו בזה משום אין , האם ותרשו בלי מו"צדבריו ל להעביר את מי התיר לו ,מועצ ברוך

 גרם שבת"" רןתו, הנושא הלעניין מאדיה השאמור  לשיעוריה ה וךדרהעולם  את השיעור,כבר תחיל ההמו"צ  כיר גילה לשיעו שהגיעכ
נשמע  ו של הרבקול ,הדעתבצלילות  התנהלר ועשהשילמרות  .ינותהעד צות בחומות השבתמנוע פרל השנועד בהוגיא מאד חשוס

 ,כדרכו צה את השיעור בבהירות רבהוא הרה ,גבור עליוהוא לא נתן לחולשה ל ךקפת אותו, אתורבה כי חולשה  עליוניכר  ,חלוש מאד
לא  רוחו ל מצברות שהקשיב לו בתשומת לב, אבלמ ,בשיעורהפעם לא התערב  חיים שלום גם .שיעוראת העט אלא שהפעם קיצר במ

 ר לו זאת.שאפ

 ,ראה את הרב פונה לכיוון היציאה לאכזבתו .עם המו"צ על כל התהיות שמכרסמות בושיחה לתפוס כדי את צעדיו לאחר השיעור החיש 
  .הולשתו הרבבשל ח ,קהל לאחר השיעורהמו"צ  א יקבלל הפעם כי ,ולםעלמסר  ומלווהברוך עקשטיין רב 

וניסה רב ברוך עקשטיין החכם ראה את פרצופו החמוץ  ,"צומהמברורות וע תשובות שמהמתין ל מהכ ,שותק זבלום היה מאוכש חיים
שעזרה  ביותר השתדל לתת לו את ההרגשה הטובההוא  ,אל לשלומו הטובשו ל שכמובות עהוא ניגש אליו וטפח בחבי ,ליוע קללה
חן אותו בעיניים עקומות למרות הויכוחים בו ינוארוך ב בשר מאד בידיעההוא התעודד  .חלילה לחוש שהוא אינו מצורעלום יים שלח
  .שניהל עמו ריםהמ

 יםמכמה ילנפוש להרופאים המליצו לו  ,מסר בקשיים רביםהנוכחי את השיעור וכי וש חל המו"צ מהכעד  רב ברוךלו ר סיפתוך כדי 
 ,הבאהבמוצאי שבת ו לשאול אות לרות שיוכאפשיש  הוא ישוב לקראת שבת לירושלים ,נעים וגזמבאויר צח ו שמשופע "צאמו"בישוב 

 ק."שלמוצ יריעב ואת השיעור של ליל שישישכונת גאולה בהפעם בות בכוונתו לש

 כמה מסוגל ,עליו מפעם לפעם תושנכפ נות הארוכותמתקשה לו עם הה ,סבל רבשלום  ייםחחש  ,נסך בו רב ברוךלמרות העידוד הרב ש
  .תפיה נוסדחלפתע  המגיע ,ה לשאלות הקשות שמכרסמות את לבו העדיןתשוב לקבל מדועאימת שנדמה לו שכל  ,הוא להמתין

להחליט  כולנו יאי ואהאליו, מו"צ יחסו של העל גם  משליךשבל לחלוטין מיחסו של רב ברוך מבול עתה הוא ,שלם לבדשבוע מה יעשה 
התקדמותו צה ממרוהלה רב ברוך וו המובהק תלמידעם לומד רי הוא ה ,בו מה רע מצא ,סו אליומה באמת גרם למו"צ לשנות את יח

עתה כשראה את יחסו החביב של רב ברוך דחה את  יהםאם חשב שרב ברוך העביר לו את השיחות הקשות שהיו בינ הרבה בלימוד,
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למן גיסו ז ניתקו אותו מאפריםבגינו שחטא את ה כמה שניסה להבין ,צליח להביןהא לל הרב ילי שגרם למבט השלמה  הסברא הזו,
  .נייןלא הצליח לרדת לעומק העהאהוב 

  !?על מה יצא הקצף ,רה כמותוומחבן ובחור שמדקדק בקלה כלמד תמידאין משאין ספק לאיש 

קשה לו  ,גיסו הדומיננטיל צלחסות בהמתח התמידי בלי ע וגברשילמד זלמן ם ריפאסברא שהרב רצה לקדם את קשה לו לקבל את ה
למה  עוד הפריע לו, .ןהבייש ל טבעובש ,במיוחד ויתקדםגם אצל הרב רייזמאן לא יפרוץ  ,ןזלמ אפריםממש אצל  להאמין שיחול שינוי של

  ?זלמןנים לא הפריע הדבר לאפרים האם כל השבכך, רק עתה נזכרו 

מכל  כמעט מנותקהוא  ,ן לו למי להשיח את צערו הגדולאי .לא יוכל להירגע הקצףעל מה ולמה יצא  תיבה האמיתיסאת ה בררבלי ל
לבחורי ישיבה יש חברה בנויה וסולידית שמאפשרת להם לחלוק  .םבחורי רתבחב א למדלשעתה חש בטעות הנוראה שעשה   ,הסובב

מבוגר ממנו וך ראבל רב ב ,מאדאותו מענג עם רב ברוך הקבוע  ומודלי ,סודאיש  הוורע חביב שיאין לו ואילו  ,את החיים בצורה מיוחדת
תו דיפרלאחר  ,אין לו חבר נפש קרובעתה  ,ימהשניר לקוק כאורעות לה זלא  .תלמידורבי , ס ביניהםהיח ,ם שנהחמישיבכמעט 

 .והחלומות את שערי העולמותבפניו  החיקר שפתה "איציק" רתוחב לו נותרהשחידה גרת היסהמ ,מןם זלאפרישל  הפתאומית

 .וואנשי ציקיא הראשוני עם ך נוצר הקשרבמוחו אי ופצנעימים רונות כיז

*** 

א מצ שלא נימיכם התהחבית ביקוריו ב מספר ניסיונות לדובב את רב משה כהן על , היה זה לאחרש"אשנת ת ודש איירבחל החל הכ
  ה.ות החילונית למחצם רק בשכונת נחלאגורימלעצמו מקום 

 ות כי חיים שלוםעוס לגלכו פתעה מוב משה הילא להביך את רבו, רי שכד ,במקום ינוא יסוגאפרים זלמן ת עשה כאשר את כל הניסיונו
אבל את רגשותיו  , וכי מה זה עניינו?יוהוא לא שיער לרגע כי חיים שלום הוא חצוף כל כך לעקוב אחר, ונת נחלאותעקב אחריו עד לשכ
 החיטוט. יונותסילכל נ יב במאומהלא הגו רשמו חשה את עצשמר לעצמו, הוא ע

 חות עצמו. כוכי יעשה זאת בהחליט  ,ור לו לפצח את התעלומהיין לעזלא מעונ שחיים שלום הבין שרב משהלאחר 

 .להליכה ארוכה הטובהרגשה  ונתן ,ש היה נעיםות ממובליל השתלטלא עוד רושלמי היהחום  ,נעים מאדזג האויר משרר  ,רחודש אייב
למרות  ,ב לחטטהעדין לא אה, אפרים זלמן רלסדיו לעדחוף שין עניבשל  ישלישלא ילמד איתו בסדר הלילה י כ גיסוחיים שלום הודיע ל

את ושחרר בראשו לאות הבנה נענע הוא  ?ולילה בלימודם שקוע יומש סוגיופים יש להסקרנות העזה שקיננה בקרבו, אלו סידורים דח
 חיים שלום לנפשו.

אפילו אם יתאחר לא תחשוד  ,מהבית וקרח לטייהולך להוא  כיסיפר לאמו  הוא לא "נחלאות"לשכונת  לוםם שהלך חייבשעות הערב 
ושי קשבצרה  המטסד באמצע עמהבית כם התימני, החשל ו נשכמ אתיטב הכיר ההוא  מוזרה,נה האל השכו יצאבצעדים עליזים  ,בו

הוא התקרב  ,לפזר מעט את החשכההיה  אמורפנס רחוב אחד  ,בפרט כשהיא כמעט חשוכה ,י להתחכך בכתליםלעבור בה בלהיה ניתן 
  .במקום זה יש עולם שלם שחי לעצמו כים לא יחלוהבית איש שיעבור ליד  ,וריתסמבית הל

לו  האם יתנו ,הוא לא ידע איך יתייחסו אליו ?ה מתיהשאל ,התקרב אל הדלת המקולפת שראתה ימים טוביםבו פעם בחוזקה כשל
 קרהיש הדבר הגרוע ביותר ,לבסוף אזר אומץ ,יורולאח ם שלוש נרתעיפעמי .ר צרותשבא לעוראו שיעיפו אותו כטרדן ירושלמי  ,סכנלהי

  אבל הוא האחרון שיפחד מפניו.י יספרו זאת לרב משה כהן שיחמיץ את פניו שוב, , אוליעשה לו רע איש לא ,שיחסמו בפניו את הכניסה

 לו. הוי שקוד הזי ה והבין שזהועל פ ןכר אותהוא ז ,את מספר הנקישות הקצוב של רב משה כהןל הדלת ש ונקש עגהוא ני

ים שלום , חיעששית ודיבשכ ניופת קיבל אשגלש עד כתפיו ר פרוע עיש בעל ,שלבוש היה למחצהבחור  ,כעבור חצי דקה נפתחה הדלת
ת הלא נכון? אבל זיכרונו כנס לביי טעה ונאול, שקדו נימיתחכם בן בית אצל מאשר  יותר כעברייןנראה  ואה ,למראהו מאד נבהל

  אין סיכוי שטעה בדירה. ,מעולם לא שכח מה שראה אפילו פעם אחת ,טיוולאבס היה הפנומנלי

ממנו, להיפטר  חלודה מכיסו ורצההוא הוציא פרוטה  באת לבקש נדבה? חחח :לו תו והצטחקבמבוכ חיים שלום ה אתרא פרועהר הבחו
הוא ודאי  ,לא .רים להפליאו היו מסודדיבצן, בגלבוש כקלא ב משה כהן, הוא גם די של ראת הקוד הסו שהקי פתע כי הקבצןזכר לנאך 

  .למצוא עוד פרוטהבכיסו פשת שפמ ידותוך כדי ש ,רחליט לבדוק את הבחוהוא ה .ך ממרכז העירהמרוחקת כל כלא קבצן שבא לשכונה 

 רציניות מאד בעולם הקבצנות".השגות  יש לך ,ךאות לא מספקתאחת פרוטה פניך החמוצות שאני רואה על "

אבל לא  הסידורורה ושל הת קודשה וןלשאמנם הכיר את לו בעברית צחה,  מהיחס המשפיל, הוא לא ידע איך לענות נפגעשלום חיים 
  .בלשון הקודשף גמגם , לבסורשעיםשפת הציונים ה שוחח בעברית לאדאי שוו, אותה דיבר

הוא לא  "?שעיר הקוד ליםשירו דשו פהשכן קון במהשוכ ,טובותושנים  םשיחי' לאורך ימיתימני כבוד החכם המשכן "האם כאן מקום 
 גיחוך. ביא לידייילו אם הנוסח אפ ,ברלא נרתע לד ךהיה בטוח אם אמר את המילים הנכונות, א

 מידי טוב!!חחחח, זה   .לא שמעתי כבר זמן רב ,בה יותרה טוחחחח בדיח :בקולהצטחק השחום הבחור 

שים רק עם אנ ,של בית רבןדבר עם תינוקות אין מכבודו ל(חכם תימני)  ?ורימבוד הכלכי מה לך וו"מני אסלי ון תייגבנב חר מיכן הגילא
 .לוקים"בדעת או הבחכמ יםמופלג
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 ,ע אני את כל התורה כולהשיוד "לה ומכופלתפוכ מודעה"פניך סר בהריני מו ?תהצעירו יבשל שנותי ,מתורה לך שאני בור ונבערומניין "
 .שלא מתאים לבחור פשוטענה בעוז  "כך י על כל עם ישראלא, והלוותחלוםאו  ק תרצהם שרמקול כב

, נראה דש עם כל ההגייהבר בלשון הקוייו, למרות שדו מצאה חן בעינפתצעיר, חוצבחור  אותו פעששהרב  וןחטיהבמ היה המום להה
 י.ורהמת מה לעניין א ם, אולי ישישישי ידעצעיר עם  רר צרות, יש כאןשיכול לעוי רטנדטס אלמער'צ ינואשהוא 

 נץהעיני  ן בעלרקשלום הס ל חייםשמעיניו התוהות  את פנים הביתתיר ולא הספיק להסבצורה נחפזת  פנימהנכנס  תוך כדי דיבור
מי  ?מה זה ,לצד דר מצדצה את החמסך כהה ח ,די בכך ולא עלטהשרוי ב יהחדר הפנימכי  הוא ראהנגדו, מבחינות בכל דבר שנקלע לש

ם ני העומדיפבמחיצה מעין לו  שמשמזה  ,ןוילומאחורי מסתיר עצמו גם  הוא שחדרו חשוךלא די לו  !?כאלו ים תת אנושייםגר בתנא
הוא  ,כאשבו  הערב הסקרנות ורה כל כך קיצונית?עיני הבריות בצסתר ממה לו להיל .ם לא ראויותיהו עיניוא ישזפוחס ל ילהשחל בחוץ
  ולתמיד. חתא ומה הזאתעללחשוף את הת חייב

יכול  לאן ו העדיחוש ,עזה ההביאוהו לידי בחילעד ש ,שנדפו בחלל החדרמשונים  ות קטורתחלהסתגל לניחו העדין לא יכול היהחוטמו 
 ריתמהשר וקיטוהל לבונה ובה חילמון קינ נענע (צמחי גתוכרים לו כלל לא היו מ ותריחה ,ה מידי חריפהיתשהימשונה לבלילה הלהתרגל 

המלוכה  סו לפלוש לארמוןכי גם זה סוג הרחקה לכל אלו שינ ,פה במוחוחל ית מחשבה צינ) שעמדה על יד הוילון סלתלומס ילהגרנמ
  .ללא רשות החכם

, ימניתבניב בערבית  נערכההיא ש השערתו אמרה ,הבין מילה מכל הנאמרלא  הוא ,סללגון מסתבניקטה שיחה ש לההלה נתהכל העת 
ה השיח, וליע שהבור קוהדי דשהוא חולה אסטמה כבהעיד  זה ,מן הזקןנראה הל ככבאו שמאד קים יעולים חנושמע שפעם מידי 

עד שהזקן מעכב  יומה יש לבחור לספר על ,מאד השיחה מתארכת לה למה ,נבוך כולועל מקומו  מדועזמן רב וחיים שלום התמשכה 
  רב כל כך? אותו זמן

העמידה  )גומות בהלהשוות  צליחולא יכי  הלכבדיהיה (בשבת מותר ה פיעד לעי לה מעלות ומורדותמאד  עקומה יתההיהסמטא  מדרכת
לא הצליח לאמוד את הזמן  הוא .שלא תרדמנהמה דקות כל כ העייפותליו שפשף את רגלץ לאנעד שלא נוחה  אדמהייתה  ל גביהע
  .ללא מעששהה ש

ל עד רג ףשטעון בדיקה מכי נליימאם אני יצור קרה ,בדיבור להאריך עלי כך יש כל מה ,א המדוברשעס החל להצטבר בלבו מה הנוכ
מתי ( ?שלטעניעען בלדע חיה פון זייויור הן דעען וועט ארויס געוו" :לעצמו הוא החל לפזם בשקט, במוחו סותובות כעעברו מחש ?ראש
גם אם יכניס עצמו למקום  ,רדב כפתי שחייב לחקור כלה משונה זלמקום נכנס ש על כברהצטער  הוא )המסתורממקום  חיהצא התכבר 
 . סכנה

ר רזי, לא לחינם הלך זחכם העולםשחושב את עצמו ל (מטורף) וגינערשעאיזה משלומד אצל מאד רבי משונה היה עלי להבין כי יש לי "
לקבל כד ות שע, למה עלי לחכות צוילא ר שה שאנית ההרגאלתת לי  ,מטרתםזו הרי  ?כת"ל, אולי עלי לקום וללאמרו חז ,אצל העורב

  סטירה בפנים?

 .מותהשחו יופנעל נסוך  רחבחור כשחיוך יצא הב לבסוף

ס ה ראוי ליחראה שאתכנס. אבל כנקודש פנימה ננס לוצה להיכ, לא כל אחד שרדירג אשיה וע לך שזה, דיכנסלך לה לי לומר ההורהמורי "
 הזה".

 ות.ותרלבול ומחשבות סלב השינוי הקיצוני גרם לו .וי הפתאומימהשינ היה המוםחיים שלום 

כשמגיע  ,של עולם כך טיבו .את עצמוייסר האם אין לי מידת הערכה אישית?  ?איני רצוי ר תקנה, למה חשבתי כיסחייתי תבוסתן ה"
סלוסיבי (מועדון יותר אקהקלוב שככל  ,אדרבה .קוםמלאים ם הוא מתלדעת א ,חקירות שתי וערבלו ם עושיחדש (חבר)  "מיטגליד"
  ום.אם מבחן הקבלה קל סימן שאינו שווה כל ,רצופה קשייםבה חברות ה )ודייח

 ין מה יש לרב משה לחפש כאן. יח להבאולי יצל ,רווי המסתורין יהחכם התימנות את אלרה יזכ כמה חיכה לרגע זה בושמח מאד, עתה 

היה  ,לא נפתחלון יווכי ה ,ראה את החכם לא נס פנימהכגם כשהו ך, אמפרפר מרוב התרגשותו כשלב הבד ראש לחדר פנימוכנכנס בהוא 
  .חת במוחודושבה מבמח חלפה "תרהבתוך הסהסתרה ש"א זו הי ,ודשיםהקקודש להיכנס לשות ראין לו  ,חוץבמוד עליו לע

שלא  קטנים שיםול אנינה יכולה לסבשא תוושרוב קד בשל, האם זה בריותמעיני ההחכם  באלמה מתח ,ו גאתה בקרבונותסקר
 ונימקשטת את פ יתובלורית ענק נסיים קצרותכמוש שלבחילוני לבחור חצי גישה נוחה נותן איך הוא  ,אם כך ?מותוו כרטהו שוקדהת
חור מה לב ,ריםחחרהש ותלתליעמת ר בתוך נעלמת לחלוטיןש "גרושחצי  תיפכ"בארעיות ת שוכנ דוודקוכשבקצה ק ,גולחות למשעימה

 "תחילהעצמך  קשוט"הירה בצורה ב"ל חז רוא אמהל קרובה? בצורה כל כךשיחה ארוכה מו על לנההחכם יכול איך  ,רהכזה לקדושה וטה
  עזה.פירה קה במוחו מחשבת כזרנ

מכל האוירה ד מאך נבושעומד מולו י הבחור כבחושיו החדים הרגיש ילון הכהה וגם מאחורי הו ,ם מאדהיה חכפן צהמושהזקן נראה 
בא אלי? סתם מתוך עצם בהוא לא רגיל לסגנון הזה, אז למה  בלבו. קשות עלה תהיותומם המשוני מיםהבשות ריחורית המסתו
  ?רהתסלם ההוה לגלות את כל עאו שהוא מרגל שרוצ ?סקרנות

וק את כמה רגעים נדע בדי ודדבר, בעחכם עוד לא ראית  נסה להסתיר את עצמך בפני לא תוכל, כי כמה שאתהשתאין דבר כמה "
 .יוטבעו ואופעל  עמודאברגעים ספורים  ,צחק לעצמו חרש ."ךלות שהכוונות האמיתי
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 כבד. מעשן כי הוא יועלשהעיד ני וצורמול צרוד בק ? פתחבוא נראה מה למדת בשנותיך המועטות כן בחור,וב"

יה נראה ה, תקראיות עמוקומ תחידוואם ב ,בי הש"סבכל רחאם בלימוד  ,ים שוניםשאלות מסובכות בתחומ שאול אותוהוא החל ל
לא איבד י מדהים שהיה בעל מוח גאונם חיים שלואבל  ,קשות על החייםיודע להומצרים  אלשהוא שולט בכל מכמני התורה שליטה ל

 ות והוסיף עליהן כהנה וכהנה. אלשענה על כל ההוא  ,את ראשו

הוא  ,יבר שניצב מולואת הקלעריך מהוא שכר אך מצורת המבחן ני ,ה קלהנתן לו אפילו מחמא אמנם לא, מאד ן נהנה מהבחורהזק
אח  להןא מצ הוא לא ,עליהםשום מושג חיים שלום להיה  מסובכות ביותר שלאשאלות ה נעשותה ע ,לרמות עלי שוהעלה את רף הק

  ."א למילתאמילת מוידי" חמכו ,ביותרחוכמות מ גם עליהן תשובותות בגאונילתר אידע לוחו החריף מ ,לא נואש ך. אשלמדמה  בכלרע ו

נשימתו  ,דשיעוליו כבדו מא ,מרובים כוחותחכם מה סוחטד הכבים שלום כי המבחן הרגיש חי תייםשעתר מיוכה שארחר שיחה לא
 ,ודיבורכדי תוך ק שתנהעל ושתה ואה ,תותיו הדוויואינס לרכיאות להשתיבחדר אויר טיפת כל נלחם על כי כר ני ,דמא נעשתה קולנית

 אמר.מה  שמעשלא עד שכמעט  ,נחלש מאד ודיבור ,בכל רגע נקחיומד להע חכםהיה כי הנדמה  .בלט בצורה מופגנתתו מיצר נשקועד ש
 .סתייםלהדת עומ השיחהכי  ,ברמיזה אותת הוא .ובהח צאת ידילהיו  ששאל תחרונוהאהשאלות 

   באת אלי, וכי מה לך ולי?לאמיתה, לשם מה  את האמת אמור לי :תהישלו הינה השאלה האחרו

וע ן מקצאי ,תורהה תחומיבכל ד אמגדול המובהק  יברות, שבא אליכם רבשליט"א רב משה כהן  האדירהגאון של ובהק מה ותלמידהנני "
רצוני ם, ממכ הה מיוחדת שעליו לקבלחכמ לכם איזוא שיש לם א ?אליכם ותולמשוך אכול לפיכך תמה הייתי מה י ,נואחד שנסתר ממ

 .ובלא סומק על לחייסיים את דבריו  "להכיר ץפחני שאי בעולם אין חכמה "מעודיי דעת אנתאב "כי  ,חכמה זאתה את רכושל העז

ותר הבדיחה הטובה ביהי חחח זו !רב משה כהן רבך? לתיכווכי חושב אתה שהגעת לאחד? היות פיל ביום ל הפרעוש רוצה ,י חיי ח"ח
הצלחת להוציא ממני טוב!!. תודה רבה ש? אוח זה מר בר רב אשיהארוכות. יש לפרעוש יכולת קיבולת של  ששמעתי במשך שנות חיי

  ."דושההק השכינהלות ג סורים על ישרות שנות סבל וילאחר עחיוך 

ת מלמד א דת שאניה המיוחד את החכמועד שתוכל ללמ ,ךת לעוד רבות בשנים מחכו ,הינך נות ברוכיםורך שבעל כישלמרות שנדמה ל"
 ,מלמד קבל את מה שאניל כדיכי  להווי ידוע לך,  !עמל וטרחה הרבהאחרי  רק ,ות אצליקיבל את הרשות להילא רבך , גם רב משה רבך
של  הא' ב'כאשר אין לך את לו אהשיג דברים לל, איך תרצה ללך אין אותם כו "כמת האמתוח"ם בידות רצינייסו לעמול הרבה על ךריצ

 "הלימוד?

 ק.שלום בקול חנו םק חייזע שלכם"העיקר לזכות להיות תלמיד  ,הכלשות את מוכן לעי אנ"

את כל שחושב לכבוש  יהפת ל הבחורבותו שלשמע התלה ,מצחוק קספיעול ספק מש ,נחנק הלההזקן בשעה שה את פני הוא לא רא
 ולהיכ ינהאין השמש ערים רוב חדעד שמ ,דרלפנים מח רחד ,תרולו נסר לעצמו, כל כהסתי , את מחשבותיוקלי קלותבולו כהעולם 
 .אליו תנסנה לחדורקרניה גם אם  פנימה לחדור

*** 

מאידך לא תפגע בו יים שלום לילך לחברה שלו ותיע את חוצעת שתרמהמרב לייבל ווערקער הסתגר יומיים בביתו לחפש את הדרך 
בר שכ יונטיסוכנו  שוב אתונות החליט להפעיל ניסי מספר לאחר ,ושאך הצד המעשי שבהם היה קל ,ושלל תוכניות עלו בראשאישית, 

עם הוא הפ ,ן בדיוק הוא נכנסהיכעד שיראה  הלך אחרי חיים שלוםיבפעם הבאה קש ממנו שהמסתור, הוא בי מקוםההיכן  ידע בדיוק
 העניין. ישלם לו כפול על

, הוא עלה עד ונהב פיזור נפשו בתקופה האחריו עקמעקב אחרחש ב חיים שלום שלאל נצמדיים כעבור יומ ,להתאמץ יונטי לא היה צריך
קיש על הדירה העצר ליד הדירה השניה והוא  ,מההגיע לקצה הקווראה של ודגעקב בצד את אחריו ועלה בזהיריונטי , לקומה השלישית

נבלע  , חיים שלוםבזהירותפתחה בעת שהדלת נ נצנץאור קלוש  ,בזהירות רבהם, הדלת נפתחה פעמי 4שחזרו על עצמן  נקישות במקצ
 בה במהירות.

 קשה היה , אךשם שלושה ישנםכי  ראהננמוכים  קולות שמע  הוא ,לנאמרוא ניסה להקשיב ה ,מקוםלתקרב יונטי ספר דקות החר מלא
שלא נתפסו  לות בנושאיםשואל שא הוא שמע אותו ,זהירותכללי השלא שמר על שלום  את קולו של חייםשמע מפעם לפעם , לאמוד

 בשכלו הגס.כלל 

תרות אז למה צריכים להסתתר ולסכן את החיים ומחני טרור ייענאחד ברור הם לא דיברו בהוא לא יודע מה בדיוק הם מדברים דבר 
ת עם נשק שאלה קשה מעניין מה נחצ'ה מתעסקה מחתרתית שולגרום את לייבל ווערקער לבזבז הון עתק אם הוא לא שותף לכנופיי

, יש לו ממצאים עבור רב לברוח לפני שיעלו עליויה החלה להסתכן עוד מעט עלולים הם לצאת הוא מיהר השה ,הצדיק יאמר על כך
 מי יודע אם הוא לא, ה'א טובה מנחצלו תחושה ל הייתה ,על הנושא ה'הפעם החליט לא לדבר עם נחצ מעניין מה יאמר לייבל ווערקער,

         רופיל.חושד בו, לעת עתה יאלץ להנמיך פ
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 להשתתפות בהוצאות 
 הגליון:

 בבנק: 

  53957חשבון 

 בנק דיסקונט 

   106סניף 

 

 באשראי:

 "נדרים פלוס" 

 "קהילות"-

 בטלפון:   

 (מענה ממוחשב)

0799-654321 

 !!!תודה מראש

כל שותפות שלכם   
 מחזקת את ידינו...

 איך מחליפים דיסק מקורונה... לקבלת התורה?? ו... והאם בכלל??
מעניין אותי אם גם לך זה מפריע בימים אלו... בימים האחרונים אני מרגיש תחושה מאוד מוזרה... מצד אחד זהו!!! די 

(בתקווה קורונה!! מצידי הקורונה נגמרה... אני עכ"פ סיימתי ללמוד בעיון את הסוגיה דקורונה... אני מיציתי את הסוגיה... 

טוב... סיימתי עם הסוגיה של   ריך את כל המהלך ולא נצטרך שוב להתחיל את הסוגיה מחדש...)שלא תגיע איזה קושיה בדמות גל חוזר שתפ
הקורונה... עכשיו צריך לעבור לסוגיה הבאה... נו... מהי הסוגיה הבאה??? חג השבועות!!! עוד רגע חג השבועות... נו... מהר... 

 חיזוק בלימוד...  מהר אהוב כי בא מועד... מהר להסתער על ההכנה למתן תורה...
מאוד קשה לי להיכנס כעת להכנה למתן תורה... זה כ"כ לא קשור לי  אבל לא!!! מאוד קשה לי להחליף את הדיסק...

עכשיו... אולי בגלל שאני רגיל להגיע לחג השבועות לאחר שגרה מבורכת של למעלה מחודש ימים בספירת העומר... 
רתית... אז ליפול לחג השבועות מתוך קורונה אחת גדולה... זה.. זה לא מתניע ואילו התקופה האחרונה שהייתה כ"כ לא שג

 לי... אני מנסה ו... ולא...
 באמת מה עושים?? איך מצליחים להתניע... ומהר...  לפני שיהיה מאוחר??

 דור דעה במדבר היו במצב לא יותר טוב מאיתנו!!! -אז מצאתי נחמה פורתא... עם ישראל
יום עברו למעלה מעשר מסעות...  49אם אנחנו נוחתים לחג השבועות היישר מהקורונה... אז תחשוב שעם ישראל באותם 

ועוד איזה מסעות... עד לפני חודש וחצי הם היו במ"ט שערי טומאה... בחודש וחצי הזה הם הספיקו להיות בים סוף... 
... לקבל מן... לקבל את השבת.. הספיקו להגיע לרפידים... הספיקו להגיע לאילימה... להתלונן במסה ומריבה... מדבר סין

ו... ומיד לאחר מלחמת עמלק הם  (שזה נושא בפני עצמו שמבואר בהרחבה בעמוד האחורי בשבוע זה)לעבור את מלחמת עמלק... 
 נוחתים היישר להר סיני!!!! היישר לקבלת התורה!!!!

מחדש... ולהיכנס עם כל הברען למתן תורה... אז גם אנחנו מסוגלים... ואתה  ואם עם ישראל למרות כל זה הצליחו להתניע
 אדרבה!!!! זה גופא קבלת התורה!!!יודע מה??       

 מה זה קבלת התורה?? לקבל על עצמי לעשות מה שצריך!!! נעשה ונשמע!! 
 מבצע...  כן... אני עומד דרוך ומחכה להוראות מלמעלה... מה שהרבש"ע אומר לי... אני מיד 

בשביל זה נו... אז איך מתאמנים הכי טוב על קבלת התורה?? איך רוכשים את המיומנות הכי טובה להיות מקבל תורה?? 
וכל יום הקב"ה מציב לפניך מגרש אחר.. אתגרים שונים.. וכל פעם  אתה עומד כל יום מול נתוני שטח  ש ו נ י ם ! ! !

ת המבחן!! רבש"ע: אני פה לשרותך!!! נעשה ונשמע... אין לי מושג מה יהיה הקב"ה רוצה משהו אחר. והנה... פה נקוד
היום... אין לי מושג האם אני חוזר לבית מדרש או נשאר בבית... האם אני מצטרף לקפסולה או נשאר בחוץ... אני כבר 

ותי?? אבל בשביל זה אני חודש ימים שלא יודע לצפות מראש איך אני הולך להיראות היום... ואיפה הקב"ה רוצה לראות א
 ואני פה לשרותך רבש"ע!! איפה שיהיה  מכריז נעשה ונשמע!

 זו הפיסגה של קבלת התורה!! וזה בדיוק מה שהיה לדור דעה לאורך כל ספירת העומר.. 

! למה עם ישראל הולכים אחרי עמוד הענן... ולא יודעים לאן הוא הולך... ואין שום קצה חוט מתי הוא נעצר... והולכים!!
 אנחנו הולכים אחרי ה'...  נעשה ונשמע!!הולכים?? כי... כי 

עמוד הענן לפתע נעצר... באותה שניה כולם עוצרים... מתקפלים... בונים סוכות... כן... כל המושג היהודי ששמו סוכות הוא 
או לתשע עשרה שנה...  מהתקופה הזו של יציאת מצרים... אתה בונה סוכה ואין לך מושג לכמה זמן... האם ללילה אחד

בקיצור: פתאום קלטתי  שהמגרש האמיתי ביותר בהכנה למתן תורה זה דווקא  ופה ה"נעשה ונשמע" קורה בפועל!!!
החוסר שגרה שנקלענו אליה בתקופה האחרונה... דווקא המצב המשתנה והכ"כ לא עקבי... זה כעת הנעשה ונשמע שלנו!!! 

 י... רק מה?? פה זה באמת תלוי בתפיסה של

בכולל שאני לומד יש  תבין:כי עד היום לא חשבתי ככה וחבל... עד היום ישבתי כל הזמן וחיכיתי מתי אני אחזור לשגרה... 
איזה מתלה מסוים שעליו אני מניח את הכובע שלי!!! ומשום מה עד לפני כמה ימים היה תקוע לי בראש שכל זמן 

אפשר להתחיל להתכונן לחג השבועות!!! כן... תצחק תצחק... אבל לכל  שהכובע שלי לא יהיה מונח על המתלה הזה... אי
אחד מאיתנו יש את המתלה שלו... או את הקופסא שלו שרק ככה אני מתמקם ורק כשיש לי את הנתונים האלו והאלו... 

 רק עכשיו אני יכול להתניע קדימה... אז זהו שלא!!!!

 אבל הפוך!!!!! ---קבלת התורה זה בדיוק זה

לת התורה זה אומר נעשה ונשמע!! רבש"ע: מה שתגיד... באיזה סיטואציה... אני פה תמיד לשרותך!! יתכן שקלטתי את קב
זה קצת מאוחר... אבל בינינו... זה לא מאוחר... יש לנו עוד שבוע ימים עד חג השבועות... ועדיין השגרה די רחוקה מאיתנו... 

של אותו יום... להגיד לך שזה קל?? לא!! להגיד לך שככה תמיד זה יהיה??  והקב"ה רוצה מאיתנו כל יום את העבודת ה'
גם לא!!! כי יש שגרה!!! יש כזה דבר שקוראים לו שגרה!!! אבל סו"ס אנחנו עכשיו לקראת קבלת התורה... ולקבל?!?!?!? 

לשגרה... עוד תבא שגרה מבורכת... אבל  לקבל כל סיטואציה!! אני מקבל על עצמי עול תורה בכל מצב!! ה' יעזור... עוד נחזורצריך 
החוסר שגרה שיש עכשיו... זה ודאי לא מפריע לנו להתכונן למתן תורה... אלא ההיפך... דווקא תורם לנו... דווקא מפגיש אותנו בייתר 

מה רק רגע של הפנשאת עם נעשה ונשמע של קבלת התורה!!!! אז הנה... אנחנו כעת ממש למרגלות הר סיני... כל מה שנותר לנו זה 
  נעשה ונשמע!!! וזהו... יצאנו לדרך...והחלטה ולהכריז: 

1 



  2 

 המצב שלי עעעל הפנים... אין סיכוי השנה לקבלת התורה...

הר סיני... לכאורה הרבה יותר מתאים שהם  למרגלותיש לי שאלה פשוטה: למה בקבלת התורה עם ישראל עמדו דווקא 
יעלו לראש ההר?? הרי הקב"ה יורד לקראתנו... הקב"ה מוריד את כל צבא השמים לכאן... לארץ... אז אם הקב"ה מצידו 

כן... עשה כברת דרך וירד עד לכאן!!!! אז מן הראוי שגם אנחנו נעשה מצידנו כברת דרך... ואנחנו מצידנו נעלה להר סיני... 
ככה אנחנו רואים בבית המקדש... יהודי שרוצה להקריב קרבן לה'... אז ה' מצידו מוכן לבא  הרעיון הזה הוא לא המצאה...

לקראתו ולרדת ולשכון בהר המוריה... אבל גם ממך נדרש לקום ולעלות להר המוריה... וקמת ועלית... ככה נעשה 
 ך עולה ל"הר יראה"!!!!  וככה נפגשים... מפגש!!! הקב"ה מצידו יורד לבית המקדש... ואתה מציד

ולא רק שלא  לא!! לא עולים!!אם ככה אז למה בהר סיני יש דגש מאוד חזק שעם ישראל נשארו דווקא למרגלות ההר?? 
עולים... אלא השמרו לכם עלות בהר ונגוע בקצהו... אל תעיזו לעלות!!!! למה?? לכאורה מכל הסיבות שבעולם ראוי 

 לקראת כלה וירד משמי שמים עד לארץ... אז אנחנו גם נבטא את הנכונות שלנו וכביכול נעלה אליו??שאם החתן יצא 

  והתשובה היא עמוקה מאוד:

וארץ פירושו עד למטה למטה!!! ה' רוצה  לארץ!!!כל העניין של מעמד הר סיני הוא שהקב"ה רוצה להוריד את התורה 
לחבר שמים וארץ... ולכן ה' מוריד שמי שמים עד... עד... עד הארץ... עד למטה למטה...  ולכן אנחנו צריכים להישאר 
דווקא למטה!! כי אם אנחנו נעלה להר ושם!!! שם נקבל את התורה... המשמעות היא שהתורה ירדה... אבל עד גובה 

נעצרה וזה לא!!!! אסור שזה יקרה!!!  בשביל זה יש הקפדה מאוד מאוד גדולה שאנחנו לא נתקרב לקצה  מסוים ושם היא
של ההר... אל תעיז לעלות אפילו חצי מטר בגובה של ההר... כדי שחלילה וחס התורה לא תעצור בגובה הזה... כי התורה 

  כלפי מה הדברים אמורים??חייבת לרדת עד למטה למטה...      

ם ישראל... שבוע לפני מתן תורה היו במלחמת עמלק!!!! וכידוע: עמלק מסמל את שיא השפלות והארציות... אין כאן ע 
המקום להאריך אבל בגיליון זה כבר הוזכר כמה פעמים שעמלק לשם שינוי... הוא לא סתם אויב כמו פרעה או יוון שכופר 

 בתורה או באמונה וכדו' 

ל... הוא יודע שיש בורא עולם ומצידו הכל בסדר... אבל אתה??? אתה כלום... אתה אדרבה... עמלק מסכים עם הכ
אפס... אתה זנב!!! עמלק בסה"כ לוקח את היהודי ומזנב אותו... הופך אותו לשוונץ... אתה זנב... אתה שפל... אתה 

חתול שמתרוצץ מפח זבל לפח חתול... אין לקב"ה שום עסק איתך... אתה לא מעניין אותו... אתה בעל חיים בהמי כמו 
זבל... זה עמלק!!! עמלק לא נלחם בבורא עולם!!! אדרבה... הוא נלחם ביהודי!!! הוא לוקח את היהודי שבפרשת במדבר 
כתוב "שאו את ראש בני ישראל"!!! היהודי שתמיד חי ברוממות והגוף נמשך אחרי הראש... אחרי הנשמה במוחי... הרי 

לו... עזוב אותך ראש... אתה זנב... הכל נגמר בביוב... הכל שטוח... אין ערכים... אין כלום... עמלק מגיע ליהודי ואומר 
 יאלה בא... בקיצור: לא נכנס יותר מידי לנושא... אבל נסכם את זה במילה אחת: 

דושה מול ההתרסקות הרוחנית הכי קשה והואדי הכי עמוקה זה... זה... זה עמלק!!! כל הנפילות של דורנו בענייני ק
 היצרים השפלים והנמוכים ביותר זה עמלק במיטבו!!!! 

לפני מתן תורה... המשמעות היא שההתמודדות הרוחנית הכי קשה  בדיוק שבועומעתה: אם עמלק נלחם עם ישראל 
והמקום הכי שפל שעם ישראל מצאו את עצמם בכל ארבעים שנה שבמדבר... זה קרה להם בדיוק בשבוע לפני מתן 

  אתה קולט?? תורה!!!
השאלה היא למה?? למה זה צריך לקרות בדיוק באותו שבוע?? למה הנפילה הכי גדולה צריכה לקרות בדיוק שבוע לפני 

 היום הכי גדול???
 אז הנה!!! התשובה היא פשוטה מאוד: 
גיע הוא יתברך רוצה להוריד את התורה דרך סולם שאמנם ראשו מ לארץ!!!!!אבא שבשמים רוצה להוריד תורה 

צריך  "ארצה"!!!!ושם ב  עד עד עד ארצה!!!!ואבא שבשמים רוצה שהתורה תרד  ארצה...השמיימה... אבל רגליו מוצבות 
 שיהיה מישהו שיחכה שם בכיליון עיניים ויעמוד עם שתי ידים פתוחות לרווחה כדי לקבל את התורה... 

שבוע לפני  שדווקאאת התורה... בשביל זה צריך  בשביל שבאמת יהיה שם מישהו בארץ שיעמוד שם מוכן לקבל ומעתה:
ושפלות שיכולות להיות...   ארציותחג השבועות... בדיוק אז יגיע עמלק ויגרור את עם ישראל להתמודדויות הכי הכי 

ל מ וברגע שעם ישראל יתייצבו שם!! בארציות הזו!! כעת!!!! כעת אפשר לגשת למתן תורה... כי יש פה מישהו שמחכה 
למרגלות הר סיני... זה... זה לא רק בתחתית ההר!!!! אלא גם בתחתית ההתמודדות!!! הרגע... הרגע ו ת  הר סיני!!!  ר ג ל

עזבנו את רפידים... הרגע סיימתי מאבק מול עמלק שניסה להשטיח אותי לגמרי... לקחת את הראש שלי ולזנב ולעשות 
 אני עומד כעת ומקבל את התורה!!!!!מהכל זנב אחד גדול.... ובמרגלות האלו (תרתי משמע) 

---  
... אבל התורה לא למעלהאם עמלק לא היו נלחמים בישראל שבוע לפני מתן תורה... עם ישראל היו אמנם הרבה יותר 

אם מלחמת עמלק לא הייתה שבוע ימים לפני מתן תורה... אז היה מתקשר אלי בחור  למטה..הייתה יכולה להגיע לגמרי 
והיה אומר לי: תקשיב... הקב"ה אמנם מצווה אותנו בתורתו לשמור על העיניים ולהחזיק חזק בענייני  2020ישיבה בדור 

קדושה... אבל אני לא מאמין שה' דיבר עלי... כי אני נמצא בכאלו ניסיונות קשים בענייני קדושה שעזוב... עזוב אותך... על 
מקום יותר מרומם ממנו...  נו... לך תתווכח איתו... אולי הוא זה ה' לא דיבר... יש גבול!!! הקב"ה פנה לאנשים שהיו ב

 צודק???
אז זהו!!!! שכל הלכלוך הזה שאתה מתמודד איתו... קוראים לו עמלק!!! ובדיוק איפה שאתה נמצא כעת... שם!!! שם 

יך הוא זורק שבוע לפני מתן תורה הגיע עמלק ליהודי והראה לו א שבוע לפני מתן תורה...בדיוק עם ישראל עמדו 
ילוי מילותיהם של ישראל... איך הוא לוקח את התחום הקדוש ביותר אצל העם היהודי ועושה ממנו גיחוך ושפלות ומ

  ולשם הגיעה התורה!!!!רא הזו וברפש הזה עם ישראל בוססו שבוע ימים לפני מתן תורה... ו'סיפוקים בהמי... שם!!!! בג
אתה בחברה טובה... אני לא נבהל לשמוע שאתה מתמודד בדיוק עכשיו עם הניסיונות  אתה בפנים.. אם ככה אז תהיה רגוע... 

האלו... הניסיונות האלו מוכרים לעם ישראל... דווקא לניסיונות האלו יש ניחוח שמזכיר להם את ערב מתן תורה... גם לשם הקב"ה 
 ך!!!!! מגיע... ודווקא שם הקב"ה מחכה לך שתפגין לו נאמנות ותמחה את העמלק שב

 ויסעו מרפידים!!!! ולשעה אחת באו למדבר סיני... תוך שעה אתה בפנים!!!! קום!!! 

 יפלטם מרשעים ויושיעם כי חסו בו...

אין בעל הנס מכיר בניסו... אין לנו כמעט ראש בימים אלו 
לשים לב איזה נס ה' עשה איתנו... בשבוע האחרון סו"ס 

ריחף עלינו איום הוקמה ממשלה... שכבר למעלה משנה 
חסר תקדים שתקום ממשלה של מחרפי מערכות 
אלוקים חיים וזה לא היה רחוק מהמציאות... ואמנם 

ויעזרם ה' למעלה משנה שנתקיים בנו מקרא שכתוב: "
 כן... אם שמת לב: כתוב בפסוק:  ויפלטם"!!!!

 יפלטם מרשעים ויושיעם"!!!   ויעזרם ה' ויפלטם!!!

אלא יש שלב של "ויעזרם ה' מה פשר הכפילות הזו?? 
ויפלטם"!! הם לא הצליחו להרכיב ממשלה... ושוב 
בחירות ושוב... השנה והחצי האלו זה גם היה חסד מה'.. 
.הקב"ה כל פעם מחדש הפליט אותנו מהאויבים האלו... 
אבל כעת שסו"ס קמה ממשלה וכל מי שחירף מערכות 

טם "יפלאלוקים חיים נשאר בחוץ עכשיו יש בחינה של 
עכשיו יש פה בחינה של ישועה..  מרשעים ויושיעם"!!!

אמנם קשה להגדיר את זה כישועה גמורה... כי סו"ס אנו תחת שלטון (
הציונים שזה אף פעם לא יהיה אידיאלי... אבל בהחלט יש פה יציאת 

 ועל זה צריך להודות לה'!!! מצרים בלילות..)

ועקים כי אם הייתה קמה ממשלה בהרכב אחר... היינו צ
עד לב השמים מכאב לב... אז בבקשה... חובה עלינו לא 

 לשכוח את החסד שה' עשה איתנו...

--- 

ואם כבר הגענו לכאן... יש משנה באבות: שמואל הקטן 
היה אומר: בנפול אויבך אל תשכח ובהכשלו לא יגל לבבך 

 פן יראה ה' ורע בעיניו והשיב מעליו אפו"

מואל הקטן מה מצא ש והשאלה כמובן מתבקשת:
בפסוק הזה ש... ש... שזה נקרא שזה מה שהוא היה 

שהרי שמואל הקטן הוא הוא זה  וחשבתי לומר:אומר?? 
שחיבר ברכת ולמלשינים אל תהי תקווה! זאת אומרת: 
שמואל הקטן חי בתקופה שהיו הרבה מאבקים ומלחמות 
מול הרישעה ומול הזדים והמינים.. וברגע ששמואל 

וחדת בעניין זה... מסתמא הגיעו גם הקטן תיקן ברכה מי
ישועות... ועם ישראל ניצחו את המינים ואת המלשינים 

אלא שאז!!! שמואל הקטן גילה בעיה ואת הזדים.. 
ב"ה התפללנו לה'.. ב"ה נושענו... ב"ה הקב"ה  חדשה!!!!

שיבר ומיגר והכניע את הזדים... אלא שאז מטבע 
ים שה' הכניע הדברים אנחנו מאוד שמחים... אנחנו שמח

אותם תחתנו... וברגע ששמחים... אז בנפול אויביך אל 
 תשמח... פן יראה ה' ורע בעיניו... 

שמואל הקטן גילה שאמנם תקנתי ברכת ולמלשינים!!! 
והברכה הזו פועלת... אבל השמחה שאח"כ גורמת 

 מה עשה שמואל הקטן?? להחזיר את הגלגל לאחור... 

. נכון אני תקנתי ברכת הכריז בכל הזדמנות: רבותי..
ולמלשינים?? אז בשביל לסגור את הקצוות אני מתקן 

אם תשכחו  "בנפול אויביך אל תשמח"!!לכם עוד משהו: 
את זה... אז חבל... לחינם תקנתי ברכת ולמלשינים... 

 הברכה תעזור... ואילו השמחה תחזיר גלגל לאחור...

גם כשאנחנו שמחים על המצב החדש!! בנפול  ובכן:
 ולמה??? למה באמת לא לשמוח???אויבינו לא נשמח... 

פן יראה ה' ורע בעיניו!! אומרים המפרשים במקום: אם 
אנחנו היינו צדיקים גמורים והם רשעים גמורים אז  
בצדק וביושר ה' היה מכניע את הרשעים האלו מפנינו. 

ובכל זאת ה' הכניע אותם אבל ברגע שגם אנחנו לא בסדר... 
מפנינו כי הם יותר גרועים מאיתנו... אז אין לנו היתר לשמוח 
לאידם!! וזו באמת נקודה למחשבה... במה אנחנו הרבה הרבה 
יותר טובים מהם??? זו שאלה שצריך לתת עליה את הדעת... 

 אגב: לא כל אחד מבין מה השאלה... 
 ואכמ"ל...!!!!  אבל בשלימות העבודה זו שאלה מאוד שאלתית

 



 

  

כמה מילות פרידה נרגשות  
 לביהכנ"ס המאולתר::

זוכים אנו  (ולאו דווקא...)ללומדי דף היומי בימים אלו 
ללמוד בשבוע זה את פרק כלל גדול... שכשמו כן 
הוא... הוא הפרק היסודי ביותר במסכת שבת שבו 
המשנה מונה לנו את האבות מלאכות ארבעים חסר 

 אחת...

ואני מוכרח לשתף אותך בגילוי עצום שהתגלה לי 
לאכות של שבת הם תמיד ידעתי של"ט מ השבוע!!!

כנגד ל"ט מלאכות שנעשו במשכן... נכון?? כמו 
שכולנו יודעים... אבל השבוע פתאום שמתי לב... 
שכל הל"ט מלאכות האלו שנעשו במשכן... מדובר 

יריעות המשכן רק במלאכות שנעשו ביחס ל
וזהו!!! כלומר: למי שיודע... מלאכת  ולקרשים

ו ארון המשכן זה משהו מאוד רחב ומקיף... עש
ושלחן ומזבח וקלעים ואדנים ויתדות וקרסים וכו' 
וכו'... אבל כל זה לא בתמונה!! כשמדברים במסכת 

מתמקדים  שהיו במשכן...שבת על ל"ט מלאכות 
באופן נקודתי רק על המלאכות שנעשו סביב 
היריעות של המשכן והקרשים!!! וזהו!!! אין 

. התייחסות למלאכות שנעשו סביב הזהב לכפורת..
וגם לא מתייחסים ליציקת זהב של המנורה... כי רק 
המלאכות של היריעות והקרשים... זה שמעניין 

באמת מה  הלא דבר הוא...אותנו לגבי שבת...    
הפשט בזה??? מה מיוחס דווקא במלאכות של 
יריעות המשכן... שרק אותם אנחנו מחשיבים לעניין 

 שבת??? 

זה הקפסולה!!! זה שיריעות המשכן זה... צריך לומר: 
זה האביזר שהעניק למשכן שם קורת גג  האוהל!!!

ששם משכן הארון והכרובים... וזה ההנקודה של בית 
המקדש!!!  עם כל הכבוד למלאכת המשכן הכללית.. 
עם כל הכבוד למנורה ולשלחן ולקטורת ולמזבח... 
אבל היריעות זה הבית!!!! תחת קורת גג זו עם 

 ם קוב"ה... ישראל זוכה להתייחד ע

ואותו דבר בשבת... כל הל"ט מלאכות של שבת... 
המטרה העיקרית שלהם היא להכניס אותך לבית 
משותף עם הקב"ה... לקורת גג משותפת... ולכן אם 
יש כבר הקבלה בין מלאכות שבת למלאכות 

סביב אותו מקום צנוע  האוהל!!המשכן... זה סביב 
 שבו מתייחדים חשוק ונחשק... 

--- 

הקורונה התפרצה בדיוק ביום שבו התחלנו מסכת 
 שבת!!!!

ביום שבו התחלנו לעסוק בל"ט מלאכות של שבת... 
באותו יום התחלנו להיות מגורשים אט אט 
מהאוהל... עד שבר"ח ניסן נתקיים בנו "אוהלי שודד 
וכל מיתרי ניתקו, בני יצאוני ואינם, אין נוטה עוד 

המקדש מעט  אהלי ומקים יריעותי" (ירמיה י')
 שנבנה בל"ט מלאכות התפרק... 

וכעת בימים אלו נדרש מאיתנו להפשיל שרוולים 
ולהתחיל שוב לחזור למלאכת המשכן מעט... ולבנות 

 אותו באהבה בל"ט מלאכותיו... 

בהזדמנות הזו אני רוצה לעורר נקודה עדינה ודקה 

  למחשבה::

מי שלומד כעת מסכת שבת... זה מפליא לראות איך 
סביב יריעות המשכן  הכי שולית וזוטריתתמלאכה  שכל

נבדקת בזכוכית מגדלת ונהפכת להיות אחד מל"ט 
מלאכות שבת... רוצה דוגמא??  מלאכת קושר 
ומתיר... מאיפה היא נלמדה?? בגלל שהאומנים 
שעשו את היריעות היו צריכים תכלת... בשביל זה היו 

ור צריכים לצוד חלזון בים... ובשביל זה צריך לקש
רשת של דייגים.. אז הנה!!! כאן!!! בסיטואציה הזו 
ירד לעולם מלאכת קושר... לדורי דורות אם מישהו 
יעשה קשר של קיימא יהיה חייב... למה?? כי פעם 
פעם... האומן שהיה צריך תכלת ליריעות... ובשביל זה 
צריך לצוד... אז הוא היה צריך לקשור את הרשת... 

מאיפה היא נלמדה?? מאותו הלאה... מלאכת בונה... 
אומן שרצה לצבוע את היריעות... אבל בשביל זה 
צריך לבשל את הסממנים... ומה לעשות שבנתוני 
השטח לא היה לו לא תנור ולא כיריים... נו... מה 
עושים?? לא היתה ברירה... הוא נאלץ לתקוע שלוש 
פטפוטים בארץ ועליהם להניח את הסיר של 

. אתה שומע?? הסיטואציה הסממנים והנה בונה..
הכ"כ שולית וצדדית ורחוקה הזו במלאכת יריעות 
המשכן... היא היא הורידה לעולם את מלאכת בונה 
שאנחנו מתחככים איתה מידי שבת בשבתו הלכה 

 למעשה... וכן הלאה... 

איך אתה מסביר את זה???? איך אתה מתמודד עם 
  זה??

מתעוררת לי תמיד כשאני לומד את הגמרות האלו... 
.. נו... באמת... 2020בלב איזה מחשבה זרה של דור 

תעשה טובה... מה זה הפיצ'יפקעס האלו?? וכי בגלל 
שמצאו באחת היריעות איזה תולעת ובמקום לקחת 
את היריעה ולשים אותה בפח ולהביא אחרת... אז 
לא!!! קרעו באותו מקום ותפרו בחזרה... ולכן...?? לכן 

ית חלב בשבת בגלל חשש אסור לי לפתוח שק
 מלאכת קורע על מנת לתפור...??

נו... באמת... עזוב... אני לא הייתי עושה את זה... אני  
הייתי מתקתק את העניינים... הייתי אומר לזרוק את 

 היריעה לפח  ועושה חדש...?

אני לא הייתי נותן לאומן לעשות פטפוטי כירה כמו  
אותו מסתבך...  בזמן "אנו באנו..." אם הייתי רואה

הייתי רץ לחנות חשמל יוקרתית ומארגן לו תרומה 
של כיריים חדישות היישר מחברת תדיראן... ואז 

נו... אז בכלל לא היינו צריכים להגיע למלאכת בונה... 
 איך אתה מבין את זה??? 

כנראה... כנראה... כנראה שהקב"ה  מה התשובה???
יראן!!! לא באמת צריך את הכיריים שלי מחברת תד

-הקב"ה לא צריך את הפתרונות הקלים שלי... את ה
וי שאני רוצה לסמן על כל משימה שסו"ס סיימנו 
איתה...  הקב"ה גם לא צריך את המיכשור המתקדם 

 שלי... 

כי אל תשכח!!!!! אל תשכח שאם הקב"ה באמת 
הנה באמת רוצה בית... הוא ממש לא צריך אותי... כי 

 אף כי הבית הזה... --כלוךהשמים ושמי שמים לא יכל
 הקב"ה רוצה את הביטוי האישי שלי!!!אלא מאי??? 

ה' פונה אלי שאני אבנה לו בית  כי הוא מתענג על 

האישי הנכונות שלי... הוא רוצה לראות את הביטוי 
אצבעות שלי!!! הטביעת שלי... הוא רוצה לראות את 

רק שלי!!! הקב"ה לא רוצה את המצת האוטומטי של 
אן... ולכן דווקא האומן הזה שנתן את כל הלב תדיר

שלו למשכן והוא היה צריך אביסלע צבע... והוא 
הסתבך איך מבעירים אש והוא הצליח לאלתר איזה 

גרם צבע...  100פטפוט כירה ועליה הוא בישל עוד 
הכירה המאולתרת שלו חביבה אצל הקב"ה הרבה 
הרבה יותר מהעמדת פלאזמה הענקית שתרמנו 

 ה לבית הכנסת!!! לכניס

הריקמה הלא סימטרית שסבתות שלנו רקמו על 
(כן... בכל בית כנסת ישן הספרי תורה והפרוכות של פעם 

זה חביב אצל הקב"ה הרבה הרבה יותר  יש כאלו...)
מהכיתובים הדיגיטליים המדוייקים והמתוקתקים 
והמרשימים של דורנו אנו... העששיות המעוממות 

נסת ע"י יהודים שהביאו עם שהודלקו פעם בבית הכ
כל הלב נר למאור בשביל להרבות אור יקרות 
בביהכנ"ס... האור הזה חביב אצל הקב"ה עשרות 
מונים יותר מציוד התאורה היוקרתי והמשוכלל 
שמחכה לנו בשורה השלישית בארון חשמל שבבית 

כי ה' רוצה את הלב שלנו!!! את הטביעת    הכנסת... 
ואם אתה עדיין לא מבין   אצבעות האישית שלנו!!!!

לגמרי על מה אני מדבר... תלך פעם לביקור באיזה 
בית כנסת קטן וצנוע של יהודים זקנים מפעם... 

 תסייר שם... תנשום את האוירה... ואז אולי תבין... 

הרבה פחות מפוארים  הבתי כנסיות האלו בדרך כלל
כנסיות המרהיבים שלנו... אבל מה הבתי ומושכי עין מ

... אתה רואה שם לב... אתה רואה מכל פינה שיש שכן
פה אנשים שהתייגעו איך לפאר את הבית מקדש 
מעט והם השקיעו בזה לב ונשמה... הם לא השקיעו 

יצאנו  הנג בשביל לגייס הוראות קבע... ויאאאלי'מצ
לדרך...  לא!!! הם כבר חמישים שנה פה... כל פעם 

שלחן... תוקעים עוד איזה מסמר נוסף לחזק את ה
ועוד איזה מדף תלוי חדש... וכשאתה פותח את 
הסידורים אתה רואה שיש פה מישהו שישב עם דבק 
והדביק כל מיני חצאי דפים קרועים... מישהו פה נתן 

(בינינו... אצלנו אם יש סידורים קצת שימושיים לב!!!! 
בביהכנ"ס... מישהו יושב להדביק?? איפה?? צ'ק אחד של חמש 

 שרים סידורים של אור חדש ניצבים כמו חיילים)מאות שקל וע
משהו נקרע בפרוכת אתה רואה שאחת מנשות  ואם

המתפללים ישבה ותפרה את זה עם כל המסירות... 
יש פה טביעת אצבעות... יש פה ביטוי אישי של יהודי 

 שחי פה ומבטא את עצמו!! 

--- 

ובעצם למה ללכת רחוק.... למה ללכת לבתי כנסיות 
של הזקנים... עזוב!!! בא נדבר על הבתי כנסיות של 

 הקורונה... 

לך לבית הכנסת המאולתר שבנית לעצמך יחד עם 
השכנים בחודש האחרון... תסתכל ותגיד לי מה רואים 
שם... אמנם הבית כנסת כל כולו עראי... זה לא מצב 

 ל זאת מה אתה רואה שם???אידיאלי... אבל בכ

אתה רואה עוד איזה דיקט שמישהו תקע פה בשביל 
שזה יראה יותר סימפטי... ויש פה מישהו שהביא 
איזה ברזנט בשביל שלא ירד גשם על הספר תורה... 
ומישהו פה אירגן כסאות... ואולי אפילו טיפה יישר 

3 



 

  

ש פה את הקרקע... בקיצור: ניכר פה יד אדם!!! י
יעו מחשבה ולב כיצד לרומם בית אנשים שהשק

 אלוקינו... לעשות מה שאפשר...  

פה!!! במנייני המרפסות... פתאום הרגשתי 
משהו חדש!!! משהו שלא היכרתי!!! הרגשתי 
שהתחלתי להתבטא...  הקב"ה מחכה לביטוי 
הזה כ"כ הרבה שנים... איפה זה היה עד היום?? 

!! נו.. איפה?? תגיד אתה???  אנחנו תעשייתים!
הכל ממוחשב!! הכל דיגיטלי! הכל אמנם מפואר 
מאוד (וכל הכבוד) אבל מתכתי... וה' משתעשע 
דווקא מהקרש שנפלה בו תולעת ומישהו ניגש 
לטפל בזה במסירות וזה!!!! זה נחשב אצל 
הקב"ה מלאכה חשובה... ה' משתעשע על 

 הביטוי האישי שלנו!!! 

יום כשאתה מגיע ה ואת הנקודה הזו די שכחנו!!!!
לבית הכנסת גדול... אתה פוגש פה יד אדם???  
כמעט ולא!!! אתה אמנם רואה עוצמה!! אתה 
רואה שיש פה המון מתפללים... והכל מעוצב 
יפה ובטעם... אתה רואה שיש פה שיפוץ ברמה 
מאוד גבוהה... אתה רואה שהעסק מנוהל ביד 
רמה... וכל הכבוד... ברור שזה נפלא... אבל 

ביטוי אישי?? יש פה טביעת  הלאה... יש פה
אצבעות של יהודי שהקב"ה יכול להצביע 
ולהגיד... הנה... הנה הלב של יענקלה שלי??? 

 לא!!!! לא כ"כ!! זה חסר!!! 

דא עקא שזה עיקר!!! והעיקר הזה חסר מן 
 הספר!!!!

לך לבית כנסת ספרדי קטן של יהודים מפעם 
ושם תראה איזה צנצנת עם הדסים... אתה 

ת הדבר הקטן הזה??? מישהו קטף את רואה א
ההדסים האלו לכבוד הבית הכנסת!!! ויש פה 
איזה מודעה קטנה של בריך שמיה.. מישהו יום 

 אחד הגיע ותרם את זה לבית הכנסת... 

אז נכון שאין שם אוצר ספרים כזה עוצמתי כמו 
שיש לך בביהכנ"ס ונכון שהבית כנסת הזה לא 

ך פתוח... ונכון שעות כמו שהבימ"ד של 24פתוח 
שבבית כנסת הפצפון הזה לא הושקע אפילו 
עשירית מהשלוש מיליון דולר שהושקע על 

שזה מה  אבל מי אמררהבית כנסת שלך... 
שהקב"ה מחפש  מי אמרשמעניין את הקב"ה?? 

דווקא בתי כנסיות אדירים??? אולי הקב"ה יותר 
סך והעושה שני בתי נירין ימתרשם מהטווה והמ

לב ליריעות המשכן?? אולי הקב"ה שלך עם כל ה
מתענג יותר על פטפוטי כירה שאותו אומן 
הכניס את כל נשמתו בשביל שיהיה לו עוד קצת 
צבע לצבוע את יריעות העיזים?? אולי הקב"ה 

 רוצה את הביטוי האישי שלך... 

ה' פחות  אולי הקב"ה רוצה אותך!!!!הכי הכי: ו
הקב"ה רוצה את ההמוניות הגדולה הזו... אולי 

גירש אותנו מבית הכנסת כי הוא רצה לפגוש 
את הבית כנסת שבנינו לו בעבודת יד ולא רק 

 תעשייתי ודיגיטלי...  

אולי הקב"ה לא מתרגש מכל מה שמרגש 
 אותנו...??

אולי אנחנו מתרגשים מישיבות ענקיות עם 

אלפי לומדים... ואילו הקב"ה מתרגש יותר מבחורים 
ת ובקפסולה... אולי טעינו שיושבים ולומדים בצניעו

לגמרי בכיוון... הרי בינינו... מה תופס לנו את העין??? 
בית כנסת שיש בו אלפי מתפללים... כולל שיש בו 
מאות רבות של אברכים... אותנו זה מרגש!!! יש פה 
מה להראות!!! יש פה מפגן עוצמתי של תורה 
ועבודה!!! אבל מי אמר שאת הקב"ה זה גם מרגש?? 

הקב"ה יותר מתרגש לראות את הביטוי האישי אולי 
 שלי בבית מדרש קטן ומצומצם??? 

--- 

תוך כדי שאני כותב שורות אלו... אני פתאום תופס 
את עצמי... רגע... בעצם מה... מה... מה אני בדיוק 
רוצה עכשיו?? אני רוצה לחזור אחורה?? אני רוצה 
 לחזור ל"אנו באנו..." לעששיות של הבית כנסת של
פעם?? וכי אני רוצה להחזיר את הבתי כנסיות 
אחורה... שיהיה שם טפט כזה מיושן של זקנים??? 

אז אני חייב להודות  ברור שלא... לא זו הנקודה... 
בגילוי לב: אני בעצמי לא לגמרי מצליח להגדיר מה 
מפריע לי... אבל אני כן בטוח שכל אחד מדור אחד 

מה פה "מרגיש  לפני שקורא שורות אלו מבין מצוין
לי.." כן... משהו קרה בקורונה האחרונה שמצד אחד 
החזירה אותנו אחורה... מצד שני אני פתאום מזהה 
משהו טוב שהיה פה... וכאילו אנחנו הולכים להפסיד 
אותו... בא ננסה ביחד למצא לזה מילים... אז דבר 
ראשון: מלאכת המשכן כבר מאוד עזרה לי לזהות קצה 

תי מול אותו אומן שמתייגע לייצר איזה חוט... כשעמד
כיריים מאולתרות בשביל לצבוע עוד איזה קלח של 
ארגמן ליריעות... וקוב"ה מכריז דווקא על זה כמלאכה 
חשובה!!! התיאור הזה מאוד מוכר לי מהתקופה 
האחרונה... בחודשיים האחרונים פתאום כולנו נהיינו 

וצא את כמו האומן הזה... פתאום אני מ םמיטיביייפר
עצמי עומד עם איזה נורת חירום ומתייגע איך לקשור 
אותה לעמוד באלכסון... שברנו את הראש ביום ששי 
איך לפרוש איזה אוהל עראי בשביל הספר תורה 
במידה וירד גשם... ובינינו... תוך כדי גחכנו על עצמנו... 
אוי... מה לי ולברזנט הסורר הזה??? מה זה 

לי לחזור לבית הכנסת הפיצ'יפקעס האלו?? תן 
החדשני ששופץ לאחר המצי'נג שנעשה לפני 
שנתיים... תן לי להשאיר איזה הודעה בפלאזמה 

 ולשלם את העליה בנדרים... 
 אבל לא!!! דווקא פה יצא לי להתבטא הרבה יותר!!!!
דווקא בבית כנסת המאולתר הזה השארתי הרבה 

ר ביטויים אישים!! יש פה טביעת אצבעות שלי!!! ניכ
פה הלב והנשמה שאני במו ידי השקעתי כדי לשכן את 
שמו יתברך במקדש מעט ועראי הזה... והקב"ה 

איפה הקב"ה יקבל  כמלאכה חשובה!!!!מחשיב את זה 
 את זה בבית הכנסת המשופץ? 

--- 

נו... אז שוב: תכל'ס... מה אתה רוצה עכשיו???? אתה  
רוצה להישאר בבית הכנסת המאולתר??? אתה רוצה 

להרוס את השיפוץ המפואר?? לא!!! אז מה כן??  
לפחות  לפחות  ל ה ח ש י ב ! ! ! אתה יודע מה... 

להמשיך להחשיב את המעשים הקטנים שאנחנו 
עושים!!! כשכבר כן יוצא לנו לעשות כל מיני מעשים 
קטנים... אנחנו נוטים לזלזל בהם... כי הפיתוח 
הטכנולוגי שלנו הרגיל אותנו להתנהלות הרבה יותר 
דיגיטלית ומהירה ולא מכנית... וכשפתאום כן צריך 

.. אתה מגחך לעשות משהו אז אתה מזלזל בזה.
 לעצמך...  ואתה יודע מה?? 

תוך כדי שאני כותב... פתאום מצאתי רעיון ישומי... 

אתה יודע לאיפה אני לוקח את זה?? הנה... מצאתי 
משהו עדכני!!!! היות ואני כותב עלונים... ובמחשב 
שלי באופן עקרוני אין חיבור למייל... כתוצאה מזה 

 אונקידיסק אני צריך כל פעם מחדש לחבר 
למחשב שלי... להעביר קבצים... להוציא את 

אונקי... ללכת למחשב השני... שוב לחבר.. דיסק ה
.שוב להעביר... ואת הפעולה המעצבנת הזו אני 
עושה לפעמים עשר פעמים ביום!!! וכשמגיע איזה 
חרדי "חדש" ורואה את ההתנהלות שלי הוא תופס 
את הראש... תגיד לי: אתה מתקופת הביניים?? 

תחבר את המחשב למייל ודי... לא  השתגעת??
תצטרך כל פעם מחדש להוציא ולהכניס ולהעביר 
ולחזור ושוב ושוב... וזה באמת קשה!! כי זה 

 מעעעעעצבן... 
אבל עכשיו אני חושב לעצמי... מה אמרת?? שזה 

 מיטיבי?? יפר
אין בעיה!!! הנה לך מלאכת הוצאה והכנסה 

איפה והעברה ארבע אמות ברשות הרבים... הרי מ
 נלמדה מלאכת הוצאה והכנסה??

מזה שכל כמה זמן היה צריך לפרק את המשכן... 
ואז הלויים היו מפרקים את הקרשים ומכניסים 

 -ואז מוציאים מהעגלות הכנסה....וזה  -לעגלות
והנה מעבירים ד' אמות ברה"ר וזה  הוצאה....וזה 

העברה בינינו... זה מאוד מעצבן... רק עכשיו 
כן... ושוב צריך לפרק אותו... הקמנו את המש

ולהטעין אותו שוב על העגלות... לא חבל??? צריך 
לארגן איזה חברת הובלות עם מנוף... שתרים את 

ותעביר אותו שם כמות  קרוואןהמשכן כולו כמו 
שהוא... אה... מה אתה אומר על הרעיון המדהים 
הזה??? אז זהו!!!! שבשביל זה הם היו דור דעה 

שאם הקב"ה מבקש לפרק ולבנות והם הבינו 
מחדש זה לא שיש לו פה בעיה טכנית שצריך לסמן 
עליה וי... הקב"ה כעת מזמין ביטוי אישי שלי 
בהוצאה והכנסה שלי... וכשאני עושה את זה... 
זה... זה לא איזה שירות לקוחות. זה תהליך חביב 

ולדורי  מלאכה חשובה ומסומן אצל הקב"ה ונחשב
כמלאכת הוצאה והכנסה שחצי דורות זה יסומן 

 מסכת שבת עוסקת בה.

אני יכול להמשיך להתעצבן  על אותו משקל כאן:
ולקטר כל פעם מחדש... אאוף... עוד פעם להכניס 

אונקי ולהוציא... אאאוף... עוד פעם דיסק את ה
נגמר המקום במצלמה... וצריך להעביר תמונות 
למחשב ולפנות... די... אין לי כח... אבל לא!!! 

נה דפוס חשיבה... תבין שהקב"ה מזמין פה תש
של אונקי!!! ומלאכת הכנסה של  מלאכת הוצאה

אונקי!! ומלאכת העברה של קבצים... וזו מלאכה 
חשובה!! כן... המלאכה הזו שאחרים רואים אותה 
כפרמיטיבית... תסמוך על מלא כל הארץ כבודו 
שאם הוא מזמין את זה... הוא לא מזמין פה שירות 

... אלא הוא רוצה פה את עצם  הביטוי הובלות
שלי... זו תפיסה אחרת לגמרי!!! אז עם הבית 
כנסת נסתדר... אנחנו שמחים לחזור לבית הכנסת 

 המפואר ולהעריך את זה...

אבל להעריך לא פחות את המעשים הקטנים שלנו 
שאצל הקב"ה יש פה הזמנה אישית של ביטוי!!! 

 מלאכה חשובה שמונצחת לעד!!!!
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 הצעידה הרגלית מיריחו לירושלים לעדות החודש...   

פניא דמעלי שבתא... יונדב ועתניאל מבני הרכבים רחצו פניהם ידיהם ורגליהם והתעטפו בסדינים המצוייצים ויצאו לשדה של 
 מצפה יריחו לקבל את השבת... אמרו: בואו ונצא לקראת כלה... בואי כלה... 

!! לפתע יונדב עצר!!! רגע רגע... אני... אני בדרך הם באמצע לשנן את מתני' דאלו נערות... וחיובא דקים ליה בדרבה מיניה... ואז!
 רואה פה משהו "חשוד" באופק... אני רואה משהו נוצץ...

 כן... זה הלבנה בחידושה!!! אני לא מאמין... הנה הלבנה של חודש סיון... מזל טוב חודש סיון... 
ניאל שאל בקול רועד... אתה רוצה להגיד לי יונדב ועתניאל הסתכלו אחד על השני בההלם... לאחר חצי דקה של שקט... לפתע עת

שאנחנו הולכים לעלות בליל שבת הקרוב רגלית לירושלים להעיד עדות החודש?? כן... ענה יונדב בעיניים נוצצות!!! הוי... איזה 
ו עד עונג שבת זה... אין מעין עולם הבא יותר מושלם לחברותא הקדושה יונדב ועתניאל... לצעוד רגלית שש שעות מיריח

ירושלים... ובדרך לגרוס ולשנן יחד את כל השלוש מאות הלכות חדשות שיעבץ חידש להם במגדל הפורח באויר... ו... וכל זה עוד 
 טוב... אין לנו הרבה זמן... יש לנו לילה קיצי קצר... ועשר פרסאות הליכה מיריחו עד ירושלים...   בדרך לבית חיינו... 

אבעס!!! אמא והילדים תקשיבו טוב: ראיתי את הלבנה בחידושה יחד עם החברותא שלי... אני הולך יונדב חזר הבייתה... גוט ש
 לירושלים להעיד עדות החודש... אז נא להזדרז... קידוש... 

יענקי התלהב... אבא שלי הולך לירושלים בשבת קודש להעיד עדות החודש... הוא רץ לספר לחברים שלו... ואל תשאל... 
ומה... פתאום הופיע פה יענקלה כהן... כולו מאוכזב... תגיד לי: זה נכון שאתה עכשיו הולך להעיד עדות החודש??? התעוררה מה

אאאוף... אני הסתכלתי בלוח (של הגלות) ודווקא ראיתי שהולך להיות שבועות ביום ששי... ושמחתי מאוד!!! כי ככה למחרת 
לו ששבועות לא חל בשבת אלא בע"ש... בכל זאת, היות וכולם נשארים בשבת כל משמרות הכהונה מקבלים לחם הפנים (אפי

בהם, אז כולם מקבלים) אבל אם שבועות יוצא ביום חמישי, ו"חל יום אחד להפסיק בנתיים" אז עשר חלות מלחם הפנים הולכים 
ע רצון מהעדות חודש הזו למשמר הקבוע... ורק שתים נשארים לאלו שנשארו בירושלים... יש לציין שיענקלה כהן לא היה שב

שלא מטיבה איתו... יונדב חיבק אותו באהבה... אל תדאג... אני אפצה אותך... בעזה"ש בתרומת דגן הראשונה שאני מפריש את 
 הכהן הראשון שמקבל תרומה... רק תהיה בשמחה...

הולכים להעיד עדות החודש שר"ח סיון  אחרי חמש דקות עוד דפיקה בדלת... והפעם יורם... תגיד לי: זה נכון?? זה נכון שאתם 
יוצא בשבת ולא ביום ראשון?? תעשו טובה!!!! אל תעשו לי את זה... יש לי עכשיו בדיוק תשע עשרה בהמות... ואחת שצריכה 
ללדת כל רגע... ואני מאוד מקווה שהיא תלד כבר בשבת ואז יהיה לי עשרים בהמות כבר בכ"ט אייר.. שזה הגרנות למעשר 

! אם אם אתה עושה לי את שבת א' בסיון... חתכת לי את המעשר בהמה!! אין לי כעת עשרים... יונדב חייך...  אוי יורם... בהמה!!
אתה כזה יהודי מתוק... אני מאוד מבין אותך... אבל מה אפשר לעשות... ראיתי את הלבנה בחידושה... אתה יודע מה יורם?? אני 

 ד עשר ואז יהיה לי שתי בהמות למעשר בהמה...אתפלל עליך שתטעה ותקרא לעשירי אח
 (יש לציין שהשנה באמת ר"ח יוצא ביום ראשון... אבל מצד הראיה ניתן שר"ח יהיה בשבת עצמה)

בלילה... יונדב ועתניאל יוצאים מדושנה של יריחו... כן... שניהם בני דודים... מבני רכב... שניהם עוסקים בתורה  11.00השעה ---
רה... כל הדרך עמלו בסברא דשמעתא בסוגיה דשוקת... ובדיבורא דמועדות... בחצות הלילה הם כבר הגיעו נוכח בקדושה ובטה

מעלה אדומים... וכשהם סיימו לגרוס את כל הפלוגתא דב"ש וב"ה בביצה הם כבר היו ראו מרחוק את גיא בן הינם... ואז!!! לפתע 
ז מכריז: עמדו כהנים לעבודתכם ולווים לשירתכם וישראל למעמדכם.. הוי... הם שמעו את קול שער הגדול שנפתח ואת גביני כרו

 צריך להתחיל להזדרז... עוד כמה דקות מתחיל תרומת הדשן והקרבת התמיד... 
והנה!!! אנחנו כבר עומדים קרוב מאוד להר הבית... אולי נכנס לרגע... אולי רק בשביל לזכות להגיד ברכת אהבה רבה בלשכת 

 בוד ראש חודש סיון... אבל לא!!! אין לנו רשות!!!הגזית לכ
אסור לשכוח שאנחנו פה מחללים שבת... קנינו שביתה ביריחו... ואין לנו שום היתר ללכת לירושלים ברגל... וההיתר היחיד הוא 

א היה קל!!! אפשר בשביל להעיד עדות החודש... ממילא אין לנו את הלוקסוס להיכנס למקדש... גם אם נורא מתחשק לנו... זה ל
עברתי על מקום שהתפללו אבותי וכו'?? איך אפשר לעבור על מפתן הר הבית ולא להיכנס!!! אבל אין ברירה... ממשיכים הלאה 

 לכיוון בית יעזק... לבנתיים נקרא ק"ש... 
 כמו תמיד... והנה... הגענו!!! אוהו... מעניין... דווקא אין עויילם גדול... הייתי בטוח שיהיו פה אלפי איש 

 אבל לא... יש פה כמה מאות אנשים בודדים... איזה נס שבאנו!!! אנחנו ממש ממש לא מיותרים!!!
 יונדב ועתניאל התיישבו בצד... באחד הפינות של החצר והמשיכו בתלמודם... לבנתיים התור התקדם... 

ן שמעון בן גמליאל!!! להקביל את פניו... ולא סתם... והנה!!! בעוד דקות ספורות אנחנו נכנסים לעליית קדשו של נשיא ישראל רב
 גם בראש חודש וגם שבת ועוד ר"ח סיון!!! נכנסנו אל הקודש פנימה...

 רשב"ג שאל אותנו ראשי פרקים... באיזה צורה... מתי ואיך?? ענינו בחרדת קודש ויצאנו...
ואז!!! יצאה ההוראה!!!! ותוך דקות ספורות הגיע עדכון שכעת ברגעים אלו מקריבים שעיר חטאת דר"ח... שני פרים איל אחד 
ושבעת כבשים... האמת היא שכל ראש חודש... כשמקריבים את שעיר חטאת הירושלמים מחסירים פעימה... כי השעיר חטאת 

א בתחילה ולא בסוף... ולכן תדע כלל: אם אתה רוצה לבקש מירושלמי מכפר על טומאת מקדש וקדשיו שאין בהם ידיעה ל
שיקריב בשבילך קרבן... תבקש ממנו כמה שיותר קרוב לראש חודש!!! כי... כי יש כאלו שכל כניסה למקדש... מעוררת אצלם 

ו... ואז התקווה שלי היא איזה חשש רחוק... לך תדע... אולי אני טמא בטומאת התהום ורובץ עלי כעת חטא טומאת מקדש וקדשי
שעיר חטאת של ר"ח שהוא מכפר על זה... אז אם בקשת ממני ביום כ"ז בחודש... נו... אני צריך לחכות רק שלושה ימים... אבל 
תאר לעצמך מישהו מבקש ממני להקריב ביום ב' בחודש... הוי... באמת... למה באת עכשיו??? למה לא באת שלשום... למה אני 

איתי ספק טומאת התהום חודש ימים עד שעיר חטאת של ר"ח הבא?? (אגב: זה קצת נערווען... אבל מסתמא יש  צריך לסחוב
לזה מקום...) למה אני מספר לך את זה עכשיו?? כי החודש לשם שינוי אין שום בעיה!!! כי בו' סיון מקריבים שוב שעיר חטאת... 

תר רגועים אפילו בתחילת החודש לקראת חג השבועות שעליו נאמר: אם ולא אחד אלא שתים... כך שגם החששנים הגדולים ביו
 קבלתם עול תורתי, הרי הוא כאילו לא חטאתם מימיכם... עכ"פ אנחנו כעת מעוכבים כאן בבית יעזק... 

לא נוכל  אמנם לא לגמרי עצורים פה... סו"ס רבן גמליאל תיקן שיש לנו אלפיים אמה לכל רוח... אבל לבית המקדש אנחנו כנראה
להגיע... אבל אנחנו מריחים את הלחם חום כיום הלקחו של לחם הפנים... ואנחנו גם רואים כבר את התכונה הנרגשת לקראת 
המיליונים שהולכים להופיע כאן בעליה לרגל של חג השבועות וגם מודעות חגיגיות לקראת עונת הביכורים שמתחילה מיד 

לברך ברכת אהבה רבה מול לשכת הגזית בתחינה "והאר עינינו בתורתך" שנזכה לקבל את  לאחר חג השבועות... לא נותר לנו אלא
 התורה באהבה..
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 בקרוב ממש

 מושגים בסיסיים בהלכה. -"למען לא נבוש..."

כמה הערות פרקטיות לחג השבועות!! מתוך ההווי 
 הישיבתי...

--- 

מי אנו שניכנס לפולמוס מה ללמוד בליל חג  א. 
השבועות, האם ללמוד תיקון או ללמוד גמ', מה 
שברור: גלגלה ההשגחה העליונה שיש כאלו שלומדים 
כך ויש כאלו שלומדים כך, אזי בלילה גדול זה לא נותר 
לנו אלא לקיים "ויחן שם ישראל כנגד ההר" כאיש אחד 

הנהגתו הקדושה בלב אחד, וראוי לכל אחד לכבד את 
של חבירו, ולא ינסה לגרור אותו בכל מחיר שיעשה 

 כמוהו...
מחצי שעה ואילך לפני עלות השחר אסור לאכול  ב.

(ומעלות השחר ואילך זה כבר אסור מזונות כשיעור כביצה, 

מדין "לא תאכלו על הדם" כמו כן יש ליזהר מעלה"ש שלא לשאול 
 בשלום חבירו קודם התפילה)

יע עלות השחר, זו הזדמנות לקיים את ברגע שהג ג.
המג"א הראשון שמביא בשם השל"ה שיש עניין לחבר 

שדווקא  אבל דא עקא!!!יום ולילה בתורה או בתפילה, 
בשעה זו יש ספק שהרי מעלה"ש ואילך אנחנו 
מתחייבים בברכת התורה, וכיון שיש שיטות חלוקות 

כ כל א" (ובין שתי השיטות יש רבע שעה בערך)מתי עלה"ש 
זמן שאין משנה סדורה בזה, אזי יש כאלו שנמנעו 
בעשרים דקות האלו שלא ללמוד, ויש שלא הקפידו, 
עכ"פ מה שברור שלבקש מה' ולשפוך צקון לחשו, זה 
ודאי מותר ומאוד מומלץ, כי במקרה או לא במקרה זו 

(כמבואר בשו"ע סי' א' סעיף העת רצון הכי נשגבת בלילה, 

עות, ויש!!!! יש על מה להתפלל ובפרט בליל שבו ב'),
 בשבועות. 

פסוקי דזמרה, יש עניין גדול לומר בהתלהבות  ד.
וכמונה מעות, ובפרט ביום זה משום שהוא יומא 
דהילולא של דוד המלך, ואם את ספר התהילים אין לנו 
זמן לקרא ביום זה, אזי ברכה מפורשת שבה אנחנו 
 מזכירים את "שירי דוד עבדך" ודאי שיש לומר בדבעי, 

ולים ביותר בחג הרגעים הגדרק לשבר את האוזן:  ה.
א. בשעת קריאת התורה. ב. בקדושת כתר השבועות: 

של תפילת מוסף!!!!! וכאן המקום של כל אחד 
מאיתנו לעשות את החשבון נפש האישי שלו, מה 
קורה איתי אז?? ואם לאחר לילה שלם של לימוד 
המחיר הוא שבשעת התפילה ראשי רכון על הסטנדר 

בים ולחשב הפסד במצב מאוזן... אז צריך לעשות חוש
מצוה כנגד שכרה... (ישנם כמה פתרונות ובקצרה: 
הפתרון המומלץ הוא כמו החסידים שמעדיפים ללכת 
לישון בשביל להתפלל מאשר להתפלל בשביל לישון, 
ולפני עלות השחר תמנה חמשה בחורים לא פחות!!! 
שידאגו לנער אותך מהמיטה בשעה שבע וחצי בבוקר, 

העמדה והערכה וזה קיימו בך דין ולא יעזבו אותך עד שי
(ובינינו... אתה יודע למה אני מדגיש את תנאי קודם למעשה!!! 

זה פתרון אחד, והפתרון השני הוא: אולי לשתות  זה...)
(לפעמים זה עובד איזה משקה אנרגיה לפני עלות השחר... 

פשוט  והפתרון השלישי והכי מלחיץ הוא ולפעמים לא,)
שכרה, וללכת לישון בליל לחשב הפסד מצוה כנגד 

שבועות, אל תשכח שעמ"י, דור דעה הלכו לישון בליל 
שבועות, ולמה? וכי הם לא ידעו שיש עניין להיות 
ערים? אלא מאי? כנראה שהם העדיפו להירדם בלילה 
מאשר להירדם באמצע קריאת התורה, בקיצור: הם 
הלכו לישון... אבל בינינו הפתרון הזה לא מומלץ 

אתה יודע למה??? בגלל שעלול להיות לך לכתחילה, 
מחיר תדמיתי בעיני עצמך על זה שישנת בלילה 
כשכולם למדו... ובפרט שהיות ובשטח מה שמקובל 
זה שכל הרגש וההתעלות והמצ'ב של שבועות מתנקז 
ללילה... אז מבחינה רגשית אתה מפסיד את החיבור 

 לחג... זה נשמע לך אולי רגשי. אבל זה חשוב!!!
נא לא לשכוח!!! יש בחג השבועות מצות עשה . ו

צריך  וזו לא המלצה אלא חובה!!!דאורייתא ד"לכם!! 
להתענג ולשמוח ביו"ט באכילת בשר ושתיית יין 

 חג השבועות והגר"א אומר שזו המצוה המיוחדת של
 



“ 

 

 ויחן שם!!! כאיש אחד בלב אחד...

ישנה נקודה פלאית מאוד בפרשת השבוע... התורה מונה את המספרים של כל ישראל לפי 
השבטים... ואנחנו קוראים... ובינינו... לא לגמרי מבינים מה העניין בכל המספרים האלו... 

אלף... מה זה  35אלף... ואילו בשבט בנימין יש  74מה איכפת לי אם בשבט יהודה יש 
רה תחתונה יוצא שיש ששים ריבא יהודים בכלל ישראל... זהו... משנה לי... העיקר שבשו

 מה זה משנה לי כמה יש בשבט הזה וכמה בשבט הזה... 
אבל!!!! שים לב לנתון מעניין מאוד: בסוף חומש במדבר שוב משה מונה את ישראל 
ושוב!!!! בשורה התחתונה יוצא כמעט אותה תוצאה... שיש בכלל ישראל ששים ריבא 

 .. אבל!!!! יש הבדל גדול במרקם!!!!יהודים.
 קח שני חומשים במדבר ותערוך השוואה ביניהם...

... ואם 22.000הרי בסוף במדבר יש להם  69.000אם בפרשת במדבר יש לשבט שמעון 
... ואם 52.000הרי בסוף במדבר יש להם  32.000לשבט מנשה יש בתחילת במדבר רק 

ואם ליששכר בהתחלה היו רק  32.000-הם ירדו להרי בסוף  40.000לאפרים בהתחלה היו 
 וכן הלאה וכן הלאה... 64.000הרי בסוף יש להם  54.000

 (פחות או יותר...)התוצאה בסוף היא אותה תוצאה  אתה שם לב???
גם בתחילת חומש במדבר יש לעם ישראל שש מאות אלף!!! וגם בסוף יש להם גם שש 

ופתאום זה  69.000מתחלקים... אם פעם היה לשבט שמעון מאות אלף!!! השאלה איך הם 
... זה לא נעלם!!! אלא זה התחלק בין אחרים.. לכל שבט יש עוד כמה אלפי 22.000-ירד ל

אנשים נוספים... זה כביכול על חשבון מישהו... כי  10.000אנשים... ואם לשבט יששכר יש 
 מתחלק...המספר ששים ריבא נשאר על עמדו... השאלה איך הוא 

 .המשפטים האלו מוכרים לך מאיזשהו מקום??? תנסה להיזכר..
(שב"ה להבדיל אלף אלפי הבדלות... להבדיל בין הקודש ובין החול... ככה זה היה בבחירות 

פעם לא ידעתי איך מתחלקים הקולות... הייתי בטוח שנניח כל  סיימנו איתם בשבוע האחרון...)
לא יש סיכוי שיהיו פתאום מאתים מנדטים... עד שהסבירו קולות זה מנדט... וממי 24.000

לי שאין כזה דבר!! יש רק מאה עשרים מושבים!!! והמושבים האלו חייבים להתחלק בין 
מנדטים ופתאום זה ירד לשבע  8כולם... זאת אומרת שאם למפלגת ג' היה בהתחלה 

מושבים חייבים  120.. כי זה עבר למפלגה אחרת... כי. עבר!!אלא  לא ירדמנדטים... אז זה 
 להיות... השאלה מה המרקם שלהם... לאיפה הם מתחלקים... מי יקבל וכמה... 

את המהלך הזה אנחנו רואים גם כאן... גם בתחילת  אז להבדיל אלף אלפי הבדלות...
חומש במדבר וגם בסוף חומש במדבר התורה סופרת את כל השבטים!!!! ובסוף מספר 

ו מספר... גם בתחילת החומש וגם בסוף התוצאה היא שיש ששים ה"מושבים" יוצא אות
ריבא נשמות ישראל... למה?? כי אין השכינה שורה אלא על שישים ריבא ישראל!!! כל 

 מה יהיה המרקם שלהם?? איך השישים ריבוא האלו יתחלקו???השאלה: 
-הסתפק באיש... אז שבט מנשה יכול ל 69.000אחד תלוי בשני!!! אם לשבט שמעון יש 

איש... אוטומטית חלק  22.000איש... אבל ברגע שקרה אסון ולשבט שמעון יש רק  32.000
ואתה יודע מה  (לאו דווקא... אני רק נקטתי בדוגמא...)גדול מהמספר הזה עובר לשבט מנשה... 

 אז באמת לצורך העניין בא ניקח את שבט שמעון ומנשה כדוגמא:   הפשט בזה???
את העמידה בפרץ וקנאת ה' צבקות!!! ואילו שבט מנשה מייצג את  שבט שמעון מייצג

הזהירות בענייני קדושה... כשיש לך שבט שמעון עוצמתי ומבוסס... שהם בעמדת כח והם 
מצליחים ליצור רתיעה והם לא נותנים לפרוץ את גדרי הקדושה... ברגע שכלל ישראל 

ישהו מתחיל לזוז קצת שמאלה נמצאים ביציבות רוחנית שכזו שלכולם ברור שברגע שמ
וח"ו נעשית נבלה בישראל מיד שבט שמעון נוטל חרבו בעקבותיו... כשזה ככה... אז שבט 
מנשה יכול להרפות... לשבט מנשה יכול להיות מעט חיילים... לא צריך לדבר כל הזמן על 

.. אבל ענייני קדושה... כי העסק בשליטה!!! ברגע ששמעון בשטח... מנשה יכול לזוז לצד.
ברגע ששבט שמעון נחלש... ברגע שכבר אין גודר גדר ואין עומד בפרץ... כאן אין ברירה!!!! 
כאן צריך להזרים חיילים לצבא של מנשה... כאן צריך להתחיל להזהיר כל היום על פגעי 

 הקדושה...  כי אין לך מספיק כח בשבט שמעון שישמור עליך... 
 חד תלוי בשני??הנה לך דוגמא... אתה מבין איך שא
מושבים... חלק גדול מהם צריך לעבור ישירות  30.000אתה מבין שברגע ששמעון מאבד 

כן... פרשת במדבר לפלוגה של מנשה?? כי אחד מייצב את השני!! רק בתור מדגם... 
יש שנים עשר גדודים בצבא ה'.. ישנם י"ב חזיתות!!!! כמה חיילים צריך  מדברת על צבא!!!

 ת???לשים בכל חזי
אין בזה כללים!!! זה מאוד מאוד תלוי במצב... מאוד תלוי במרקם... ביציבות..  בשעת 
המכנסים פזר... בשעת המפזרים כנס... אם יש תחום מסוים בעבודת ה' שהוא חזק.. יתכן 
שאפשר להרפות בדבר אחר... וגם ההיפך... אם כלל ישראל חזקים בערך אחד יותר מידי... 

 קצת לטובת הערך השני...  יתכן שצריך לתרום
אם המפה הזו נכונה... אפשר על פי זה לקבל הסברים על הרבה קושיות בעבודת ה'... ---

 בעבודת ה' רואים לפעמים סתירות מיניה וביה!!!!
מצד אחד תלמוד תורה כנגד כולם... מצד שני: גדולה הכנסת אורחים יותר מהשכמת בית 

ל אדם כל היום כולו... ומצד רביעי: שקולה מצות המדרש... מצד שלישי: ולוואי שיתפל
ציצית כנגד כל המצוות כולם... ומצד חמישי: אין להקב"ה בעולמו אלא אוצר של יראת 
שמים... ואילו מצד שני: גדול הנהנה מיגיע כפו יותר מירא שמים... מצד אחד כל האומר 

עזבו ותורתי שמרו... ואני יכול  אין לי אלא תורה אפילו תורה אין לו... ומאידך: הלוואי אותי
להמשיך למנות לך כאן עשרות ואפילו מאות סתירות מפורשות מערכים שונים בתורה... 
שמצד אחד אתה רואה שערך אחד בתורה הוא!!! הוא הכי חשוב ואין יותר ממנו... ומאידך 

 .. אחרי רגע אני יכול להביא לך סיעה שלימה של מימרות שהערך השני הוא הכי חשוב.
ולפעמים מתקבלת מין תחושה כזו שאיזה תחום בעבודת ה' שאני אחליט עליו... אני 

 תמיד אוכל להוכיח לך שזה הדבר הכי חשוב בעולם...
האמת היא שכל ערך ביהדות חולק מקום חשוב ומהותי לעצמו!!!  ותכל'ס: מה האמת???

 השאלה היא מה נתוני השטח... זה משתנה מנתון לנתון...
תאר לעצמך רב של קהילה רצינית שיש בה עובדי ה' גדולים... כולם  לך דוגמא: אני אתן

יראים וחרדים... מדקדקים קלה כבחמורה... אבל מטבע הדברים יש מחלוקת... וכל אחד 

בטוח שהוא יתקן את כל העולם והיידישקייט של כולם תלויה בו... והרב מנסה 
הגיד?? רבותי... ואהבת לרעך כמוך להשקיט את המחלוקת... נו... מה הרב אמור ל

זה כלל גדול בתורה!! בין אדם לחבירו זה דבר חשוב יותר מכל המאבקים 
הפנימיים שיש כאן... ואם יש פה מחלוקת אז שום דבר לא שווה... וביהמ"ק נחרב 

 בטח!!!!על שנאת חינם... הרב הזה צודק בדבריו?? 
ל חרדים חדשים כאלו... עכשיו: תחשוב שמאה מטר משם... יש בית כנסת ש

שיהדות שלהם היא "בקליל" כזה... יש שם דווקא אוירה מאוד טובה ועליזה... אבל 
חוסר רצינות... וגם להם יש רב!!! וגם הוא צריך להוכיח אותם... נו... ומה הוא אמור 
לומר להם??? כן... אהבת ישראל... עם כל הכבוד לאוירה הנפלאה שיש כאן... אבל 

תיות לכבוד שמים?? אתה רואה שזה לצידך מחזיק אייפון ביד... אתה איפה האכפ
רואה אותו מדבר באמצע חזרת הש"ץ... איך אתה יכול להישאר שאנן??? הרב 
מוכיח להם מפסוקים מפורשים בנביא איזה תביעה יש על כת חנפים... וכל מי 

את שתי  שאפשר לו למחות ואינו מוחה וכו'... נו... ועכשיו בא ננסה להצליב
  זה לא סתירה!!!!הדרשות של שני הרבנים... נו... זה סתירה?? 

 שניהם צודקים מאה אחוז!!! רק אחד מביא מלח ואחד סוכר...
בעוגה צריך גם סוכר וגם מלח!!!! כשיש בעוגה יותר מידי מלח... צריך לשים סוכר... 

 וכשיש יותר מידי סוכר... צריך לשים מלח... הכל לפי המרקם.. 
 יש לכל דבר מקום בעבודת ה'!!! השאלה היא כמה ומתי... 

כשיש לך בית כנסת שרוב המתפללים שם שבט שמעון... שלא מוותרים על קוצו 
של יו"ד... כאן נוצר מחסור נואש בשבט אשר שיקבל כל אחד... וכשיש לך בית 
כנסת שכולם שם אשר... צריך להביא לשם כמה מלמדי תינוקות משבט שמעון 

 מידו אותם במקום... וכן הלאה וכן הלאה... שיע
שישים ריבוא אותיות לתורה!!! ושישים ריבוא יהודים נושאי המרכבה!! כל השאלה 

 מה המרקם?? מה צריך לייצב?? לאיזה כיוון לסובב את ההגה??
 פעם לימין... ופעם לשמאל... ולפעמים קדימה... ויש גם אחורה...

ר הכי מסוכן והאסון הכי גדול!!!! כי רב לפי הצורך ולפי העניין מבין (זו הסיבה שתלמיד שוטה זה הדב
שצריך להתריע על משהו מסוים... או לחילופין להבליג על משהו מסוים... מגיע התלמיד השוטה 

לו... זה עניין של נתונים שיכולים להשתנות מיום ליום... אוממשיך לדהור על אותו קו בלי הבחנה!!! ההה
כה עוד חצי כוס קמח או עוד כוס מים... זה לא תמיד עניין של מתכון רשום... זה נתוני האם העוגה צרי

שטח... תוך כדי עשיית הבצק אתה קולט שיש צורך להוסיף או קמח או מים או עוד סוכר... יש פה 
 דינמיקה!!!!)

---- 
מצד אחד אין להקב"ה בעולמו אלא אוצר של יראת שמים... אבל ברגע שזה מגיע 

לתורה וצריך לזכור  -חשבון תורה... כאן צריך להזרים חיילים לשבט יששכרעל 
שלא עם הארץ חסיד... ועם כל הכבוד ליראת שמים הרי תלמוד תורה כנגד כולם... 
ואז... בשלב מסוים נכנסים עמוק בתורה ושוכחים שיש יהודים פשוטים... כאן צריך 

והוא מזכיר לנו שיש קירוב... להזרים חיילים לשבט דן שהוא מאסף לכל המחנות 
ואז יכול להיות שיותר מידי זזים לכיוון הקירוב ומתחילים לעגל פינות... כאן צריך 
להתחיל להזרים חיילים לשבט נפתלי השמרן... והוא מזכיר לנו לא לזוז מילימטר 
ממה שקבלנו מרבותינו... בקיצור: יש פה צבא עם שנים עשר חזיתות!!!! וצריך את 

. וכמובן שכל אחד מאיתנו משובץ באחד מהצבאות... אבל צריך לדעת כולם..
 שצריך את האיזון שבין כולם!!!! 

--- 
מה שבטוח שחג השבועות בפתח... ובתי כנסיות ב"ה נפתחים ויחן שם ישראל 
כנגד ההר... כאיש אחד בלב אחד!!! חז"ל מדגישים שבאף אחד מהמסעות עם 

ם לא חנו כאיש אחד בלב אחד... רק בהר סיני!! ישראל לא היו בשלום... אף פעם ה
ולמה?? כי בהר סיני עם ישראל הבינו שלכל אחד יש מקום!! ובכל אחד יש צורך!!  
כלל ישראל הבינו שאם אנחנו רוצים לקבל את התורה ואת כככל התורה זה רק 
אם אנחנו כאיש אחד בלב אחד!!!! רק אם כולם פונים אחד אל השני פנים אל 

מוכנים ללמוד אחד מהשני ולקבל אחד מהשני אז יש סיכוי לקבל את כל פנים ו
התורה כולה... אבל אם כל אחד בטוח שהתורה נמצאת רק אצלו!!!! אז לא שייך 

לו רק בשררות הרשמיות -פה קבלת התורה!!! טכנית זה לא שייך!!! אל תשכח ש
יש תלמיד חכם!! וזה ביותר שמעוגנות בתורה יש כהן גדול!! ויש מלך!! ויש נביא!! ו

ארבע פירמידות שמנוגדות אחת לשניה מן הקצה אל הקצה... וכמעט בלתי אפשרי 
שארבעתם יהיו בשבט אחד וכ"ש לא באדם אחד... כי זה מחולק לשבטים!!! זה 
מחולק לתפיסות שונות בעבודת ה'... שלכל אחד יש את החלק שלו שאנחנו 

עם ישראל כן הבינו למרגלות הר סיני... צריכים אותו והוא צריך אותנו... את זה 
 ואת זה אנחנו צריכים להבין גם כעת...

מי שחושב שהוא יכול לעמוד לבד למרגלות הר סיני... ולקבל את התורה לבד!!!! 
טעות בידו... הוא כן יכול לצאת ממצרים לבד... הוא כן יכול לשבת בצילא 

ת הר סיני... כאן צריך ויחן דמהימנותא לבד ולהתייחד עם הקב"ה... אבל למרגלו
 שם ישראל נגד ההר!!! כאיש אחד בלב אחד!!!! 

אבא שבשמים לא רוצה לתת רק לך את התורה... הוא רוצה לתת את התורה גם 
 לחבר שלך השונה ממך... גם לשבט השונה ממך... 

כן... אל תדאג... שנה לאחר מתן תורה... בא' באיר מתחיל חומש במדבר ואז הקב"ה 
ק את כל השבטים לדגלים... לרוחות... כל שבט יקבל את הפינה שלו!! את יחל

הביטוי היחודי שלו!! כן... יש לך פינה משלך... הביטוי האישי היחודי שלך לא 
נמחק!!! אבל זה יקרה רק אחרי מתן תורה... כי במתן תורה אתה מוכרח להבין 

 שלקבל תורה אפשר רק יחד עם כולם... 
חנו מקוים מאוד, שאנו הולכים לחזור בחזרה לבית הכנסת.. כל שבט בימים אלו אנ

חוזר לנחלה שלו... כל מגזר חוזר לבית כנסת והנוסח שלו... כן... אין עיתוי יותר 
מתאים מפרשת במדבר... איש על דגלו באותות... אבל צריך לדעת ששבוע הבא 

סת... אבל לא בגלל מתן תורה!!! ובמתן תורה אנחנו שוב צריכים לצאת מבית הכנ
הקורונה... אלא בגלל שקבלת התורה צריכה להיעשות במתכונת של שטח פתוח... 

 נטול מחיצות... ללא דגלים וללא נוסחים... כאיש אחד בלב אחד... 
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 יה עוד בכוחו לצאת ולטרוף. האריה, מלך החיות, הזקין וחלה אנושות, לא ה                            
, והרעב החל להציק לו. הוא ניסה להשיג א כבר שלושה ימים שהוא                                   

גדולה ובשרנית  ן על דרך אחרת להשיג אוכל וזחל החוצה, אל פתח המאורה. מרחוק הוא מבחין 
אנטילופה לבקר אצלו במאורה. האנטילופה מתפתה לחיוכו שמתקרבת. בשאגה גדולה מזמין האריה את ה

המלאכותי של האריה שביקש בנימוס: 'אולי תוכלי להריח את הפה שלי ולספר לי מה הריח שעולה ממנו, אני 
האנטילופה מתקרבת, קצת בחשש, קצת בהיסוס, אבל כבר ממרחק של מטר היא  מרגיש ממש על הפנים!'

ה מפיו של המלך שלא אכל שלושה ימים. 'מסריח ביותר, אדוני המלך!' היא יכולה להריח את הסרחון שעול
  מכריזה בהחלטיות.

אבל הוא עדיין  דינה נגזר למוות באשמת חוצפה. והמלך היה גם שבע, וגם מרוצה ממשפט הצדק שעשה.
גזר שעמד בצד והתבונן בביצוע  ק. הרגיש קצת רעב, וחיפש את ההזדמנות הבאה לעשות משפט צדק. 

הדין של האנטילופה נקרא למאורה. גם הוא התבקש למסור חוות דעת על הריח. השועל שלא רצה ליפול 
במלכודת שבה נפלה האנטילופה, הסתיר את תחושת הגועל, וכששפתותיו נוטפות חנופה אמר: 'ריח גן עדן, 

האריה שביקש  ת חנופה.גם דינו נחרץ למוות באשמ אדוני המלך, הרבה זמן כבר לא הרחתי ריח כה נפלא!'.
שרעתה לא הרחק משם, הוא ניסה להפיל אותה  ל לקנח בבשר רך וטעים, שאג לכיוונה של 

במלכודת שבה נפלו גדולים ממנה, וביקש את חוות דעתה על הריח. אבל הכבשה רק נענעה בראשה 
 !', שלי סתום, בהתנצלות: 'מצטערת מאוד אדוני המלך, אבל האף 

 

דכשפורצת מריבה, בכיתה או בין אחים, או סתם כך בשכונה, בדרך כלל מהר מאוד 
. לכל צד יש עדים ובעלי ברית, תומכים גלויים ותומכים נסתרים, כולם בוחשים בקדירה וכולם 

ת, ליות,הופכים לצד במריבה. בסופו של דבר אף אחד לא יוצא נקי, כולם מלאים באנרגיות שלי
כי ממחלוקת  , שורפת ואוכלת כל חלקה טובה, גם אנשים תמימים נסחפים אליה ונכווים..

 )העורך( ובחכמה, כמו הכבשה. וממריבה צריך לברוח כמו מאש.

 ישראל חוטאים ורעה 
 ועוני , ואומות העולם 

 מרוב טובה ועושר .

מזונותיו  "קשים
של אדם 
 כקריעת 

  -ים סוף" 
 

כמו שקריעת ים 
סוף בלתי צפויה 

היתה, כן 
פרנסתו של 

 אדם 

 יסוד כל הגדרים הוא
 שאדם יתרחק מהעבירה.

 חיים סינוואנינאמן היה רבי  רועהה
זצוק"ל לצאן מרעיתו. היה משגיח ושומר 
על תינוקות של בית רבן שיתחנכו בדרך 
התורה. פעם פגש בדרך אדם זקן בלוית 

כבן  ךחמורו, ואחריו השתרך 
תשע שנים. סיפר לו הזקן כי הנער יתום  

 והוא נוטלו עימו לגדלו. 
 

,מיד לקחו רבי חיים לביתו, 
למרות העניות ששררה בביתו,  

וגידלו לתורה עד שהפך להיות אחד מגדולי 
מרדכי תימן, הלא הוא הגאון הצדיק רבי 

 זצוק"ל שרעבי

 ובטהרה האדמו"ר הצדיק רבי בקדושהה
ה'בבא סאלי' , ישראל אבוחצירא

צרפת כדי ללמוד עם זיע"א, הגיע לישיבה ב
 תלמידי הישיבה במשך מספר חודשים. 

 
בהתלהבות רבה הכינו בעבורו מקום מיוחד 
וציפו לשהות במחיצת קדושתו. בכפר שבו 

. ה שכנה הישיבה 
המקווה הקרוב ביותר היה בפריז, מרחק של 

 חמישים קילומטרים מהמקום. 
 

 ל מידי בוקר היה רבי ישראל 
במכונית ישנה שנועדה להעביר מזון לישיבה, 

 ובלבד שיוכל לטהר את גופו הקדוש.

 , חשקה נפשו בתורה גם בלילות כבימים. 14כבן זצ"ל  יוסף עובדיה הנער רבי בהיותת
ודו עד לשעות הקטנות של הלילה, אך הוריו לא הסכימו לזאת מחשש שמא יזיק הדבר הוא רצה לישב ולהתמיד בלימ

לבריאותו. מה עשה הנער שרצונו היה עז לתורה? התארגן בערב לשינה כשאר אחיו, שכב במיטה כמו כולם, 
תו כאשר רגליו מוליכות או , , ומשראה שהכל נמים את שנתם, לבש את בגדיו על הפיג'מה

אל בית המדרש הסמוך לביתם "באר שבע" שבשכונת בית ישראל. את המפתח קיבל מיד הגבאי מבעוד יום, פתח את 
בית המדרש, הדליק את האור, וישב ללמוד בחשק גדול כאוות נפשו במשך כשלוש שעות. בסיימו את לימודו, חזר 

 לא ארע דבר.אל ביתו בשמחה וגיל, נם את שנתו כשאר אחיו, וקם עם כולם כאילו 
ז"ל הבחין מספר לילות בנעשה, והתלבט האם להודיע זאת להוריו, כי סוף סוף נעשה כאן  אברהםאחיו המנוח רבי 

 דבר בחשאי נגד רצונם. ומה גם שהדבר עלול אולי להזיק לבריאותו של אחיו. 
על כך להוריו, כי  , אך משמים דאגו לשנות את מחשבתו, ואכן במחשבה שניה נמלך בדעתו,

 הלוא אחיו הולך למקום טוב ולמטרה טובה ברוך ה', ולא למקומות לא טובים חס ושלום, 
 ואדרבה כך יכול הוא לעלות ולהתעלות בתורה, ולמה לו להפריעו...

 אמר הרבי מקוצק זיע"א: 
 יתכן שגם אני יכול להחיות מתים 
 אלא, שאני מעדיף להחיות חיים.

 ה"ע הצדקנית רעייתו נפטרה ג"תשס בשנתת
 ספורות שעות ל"זצ הלל רפאל הרב של

 החג לכניסת וסמוך. הפסח חג כניסת קודם
, ברק בבני ויזניץ בחלקת הקברות בבית נטמנה
 . משרדו מול", החיים אור" לסמינר ונראה סמוך

 

 כשהם ה חמה דמדומי עם כאשר
 לתפילת הכנסת לבית הישר ממהרים חג בלבוש

 שעה באותה. הפסח חג טוב יום של ערבית
 יהי" הסובבים בפני הלל רפאל הרב  התבטא

 המלווים ילכו שלי בהלוויה. אזכה אני שגם רצון
 ". חג בבגדי

 כאשר התגשמו ודבריו' יעשה יראיו רצון' ואכן
  אנשים מאות צעדו סוכות המועד בחול בהלוויתו
ודעעל, חבל, חבל. רכאשר
 .שבשמיים אבינו כבוד על ובוער חם יהודי

  תאות
הצמא חזקה 

משאר 
התאוות, 

תאות צמאון 
הנפש אל 

  -הבורא 
 יותר חזקה 

 

 (רבינו בחיי).

 

 
 

 ״פתשה אייר כט׳שבת 

הדלקת 
 נרות

צאת 
השבת

 
 ר״ת

 21:05 20:11 19:19 ם-י

 21:03 20:09 19:17ת״א

 21:06 20:11 19:20חיפה

 21:02 20:08 19:17ב״ש

 
 

 

 

  הפטרה
 " מחר חדש"



 

מדעים בבית הספר היסודי, המורה לימדה את הילדים על  בשיעורר
, לבלוע אדםהמורה אמרה שמבחינה מעשית לוויתן לא יכול . הלוויתנים

כיוון שלמרות גודלו העצום, הגרון שלו יחסית קטן, ולא מספיק בגודלו 
יונה הנביא : "אחד התלמידות הרימה את ידה, וציינה. כדי לבלוע אדם שלם
המורה חזרה ואמרה שוב שלוויתן לא יכול לבלוע  ".נבלע על ידי לוויתן

אז : "ואמרה התלמידה לא וויתרה . אדם, ושזה בלתי אפשרי באופן מעשי
המורה המתוסכלת ? למה כתוב בתנ"ך שיונה הנביא נבלע על ידי לוויתן

כשאני אגיע : "הילדה הקטנה אמרה"... כנראה שלא נדע לעולם: "ענתה
ומה יהיה אם תגלי ", "עדן, אני אשאל את יונה הנביא אם זה נכון-לגן

 : ענתה לה התלמידה. שאלה המורה?" שיונה הגיע לגיהנום
"""! 

 אנו חומש חדש, התחלה חדשה, תמיד צריך האדם להתחדש 
ומתחדשת תמיד, "המחדש בטובו בכל יום ולא להישאר מיושן, התורה שלנו מגוונת 

תמיד", בתחילה חומש בראשית ואח"כ חומש שמות, ויקרא וכו', התלמוד נקרא תלמוד 
בבלי, כיוון שבלול בו הכל (סנהדרין כד ע"א), מדרש, הלכה, אגדה, סברא, פלפול, קל 

ם וחומר וגזירה שווה, הכל יש בו, רק מי שלמד תלמוד נכנס באמת לתורה, יכול אד
 ללמוד הלכות ולקרוא זוהר, אבל עד שלא נכנס לתלמוד הוא לא עולה דרגה.

 

ולאחר שאדם נכנס לתלמוד וטועם את מתיקותו הוא לא יכול לעוזבו לעולם, ואחד 
הדברים הכי טובים ומועילים לקרב יהודי לתורה ולמצוות זה לשבת וללמוד איתו 

יישאר המום, איזה עמקות יש תלמוד, הרגש ברש"י ופלפול בתוספות, ואו אז הוא 
בתורה הקדושה, ואם הוא בעל סברא ולא נטול שוחד של תאוות העולם הזה, הוא לא 

 יוכל לעזוב את התלמוד, הוא לא יצליח להתנתק.
 

בית המשפט העליון לשעבר למד בצעירותו בישיבת חברון, הוא היה גאון ופלפל  
ה והוא התפתה לצאת מהישיבה רבות בגמרא, אך דוחק הפרנסה אז היה מאוד קש

הקדושה וללכת ללמוד באוניברסיטה, לאחר תקופה קצרה מינו אותו להיות פרקליט 
 המדינה ולבסוף נעשה ראש בית המשפט העליון.

 

באחד משבתות השנה ניסה ראש ישיבתו ללכת אליו לביתו ולנסות לקרב אותו  
יבתו, נכנס הרב לביתו וראהו בחזרה לתורה ולמצוות, כיון שהיה לו צער גדול מעז

 יושב ליד סטנדר מנגן את הגמרא ובידו השניה מעשן סיגריה.
שאלו הרב, בני, לאן הגעת? איך אתה יכול ללמוד גמרא ובו זמנית לעשן סיגריה 

 ולחלל את השבת הקדושה?
ענה לו אותו אדם, הרב, איני מסוגל לעזוב את תאוותי ולכן אני מעשן, אבל מנגד איני 

ל לעזוב את לימוד הגמרא, אני יודע שכל החכמה זה ממנה ולכן אני לומד בכל מסוג
יום שעה גמרא בניגון על הסטנדר. בסוף ימיו התחרט שעזב את התורה הקדושה 

ִריםבעבור עולם חולף,  ּבָ ים ַלְחצֹב ָלֶהם ּבֹארֹות ּבֹארֹת ִנׁשְ   ֹאִתי ָעְזבּו ְמקֹור ַמִים ַחּיִ

 לטעום טעמה של תורה ביראת שמים טהורה ונזכה לקבלה 
 באהבה ושמחה ולמוסרה לאחרים, משה קיבל תורה מסיני.. ומסרה, זה העיקר.

 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך

שותה זצ"ל  שלמה זלמן רביכשהיה תאכלו על הדם  לאא
קפה לפני תפילת שחרית, היה נוהג ומר תחילה את הפסוקים: 

" מה בצע בדמי ברדתי אל שחת היודך עפר היגיד אמיתך, 
 שמע ה' וחנני ה' היה עוזר לי." 

 

 הטעם להנהגתו זו, היות שמבואר בגמרא (ברכות י: ) 
 ן יעקב "ואמר רבי יוסר ב"ר חניניא משום רבי אליעזר ב

 מאי דכתיב לא תאכלו על הדם, 
 

לכן כשהיה נאלץ לשתות קודם התפילה, בחר להגיד קודם 
 לכן כמה פסוקים המתאימים לעניין זה של דם הנפש.

מהי שאלן את הגאון  עצלותת
מיכל יהודה  רבי

ות אם זכה לרא זצ"ל לפקוביץ
ישראל  את פניו של הגאון רבי

מראדין, ה'חפץ חיים'  מאיר
זיע"א. משהשיב הרב בשלילה, 
תהו השואלים, שהרי מבחינת 

ם הזמן והמקום
השיב הרב: "פעם אחת . 

הודיעו בישיבה שבה למדתי, 
שהחפץ חיים מגיע לעיר. כל בני 

הישיבה שמחו מאוד,והלכו 
הדור.  לראות את פניו של גדול

 אך אני 'התעצלתי'..." 
 

תמהו השואלים מה פשר עצלות 
זאת, והרב הסביר: "גם אני 

רציתי מאוד לראות את פניו של 
החפץ חיים, אבל יותר מכל רציתי 

 לשבת וללמוד
 ". 

ה חכמה גדול דרושה
לאדם מישראל כדי 
 .להגיע לתמימות

 

בבני ברק. מארגני הכנס  הסטייפלר זה בסיום ההספד על היהה

זצ"ל  שבדרון שלום השיגו יהודי שהתנדב לקחת את רבי
ברכבו לירושלים. רבי שלום הישיש נכנס לרכב. הנסיעה החלה 
בשתיקה. לפתע פנה רבי שלום ואמר לנהג: "כשיהודי מסכים 

ושש מגזל מכיוון להחזירני מדרשתי לביתי בשערי חסד, אני ח
שלפעמים כל הסכמתו נבעה מהרצון לשמוע ממני איזה שהוא 

 'ווארט' או סיפור בשעת הנסיעה..." 
 הנהג הגיב על הדברים בהתלהבות: "כן, כן, נכון, 

 וודאי אני מאוד רוצה לשמוע." 
 

רבי שלום המותש (אחרי דרשה) נאלץ לחשוש מגזל, התאמץ ואמר 
 אל רבי שלום בעייפות,לו ווארט יפה. "מספיק?" ש

כמה אני אוהב לשמוע את הרב" העיניים של , "" 
רבי שלום הזקן אומר לו עוד סיפור  -רבי שלום נעצמות, אך לא

 יפה...יותר... "יופי די, נהנית?" שאל רבי שלום בחביבות.
 

"לא, לא, עוד, עוד, לעולם לא אהיה שבע בדרשותיו של רבי  
עד ירושלים נאלץ רבי  –ג  בסיכומו של דבר שלום..." אמר הנה

 –. ת שלום לדבר שיחת מוסר עמוסה ומגוונת 
 בדרך העולה ירושלימה.

, הנה נבהל ואומר למדריך תיירר
, זה מסוכן, עקבות של אריה

אל דאגה הכל המדריך: " ".לא?
אתה פשוט נתחלק,  תחת שליטה,

 תבדוק לאן העקבות מובילים, 
 

 הגיעו".ואני אבדוק מאין   

אמיתית בא בחור אמריקאי  נחתת
אליהו  להיפרד מהגאון רבי

זצ"ל בתום שנתיים של  לופיאן
לימוד בישיבה. הזהיר אותו הרב 
כי ימשיך ללמוד באמריקה רק 

ולא בקולג' שמערב בישיבה 
 "לימוד חול. "

 ? 
 הרי הבטחתי שבשובי 

אלמד בקולג'", ענה לו רבי 
אליהו:" אמור לה שאתה מקווה 
שתאריך ימים. אבל רק לאחר 

מאה ועשרים, בעולם האמת נחת 
 –אמיתית היא רק הנחת הנצחית 

לימים סיפר הבחור את הדברים 
אימי לא תבין והוסיף: " חשבתי ש

, ספה כזו, אבל לפליאתי, 
". הבחור שקד על 
התורה והפך להיות תלמיד חכם 

מופלג.

 אנו ''דודיי  לכהה''בב
 ולא תבושי לא" אומרים
 שבת' המילים". תיכלמי
 מאותן מורכבות' מלכה
 בשת' המילים של אותיות
"" אומרים לכן'. כלמה

 ,"
 תתהפך השבת בזכות כי

 ', שבת'ל' בשת'ה
 '.מלכה'ל –' כלמה'וה

הקב"ה מנהיג את עולמו 
לפי לימוד התורה, וכל 
קיום העולם והנהגתו 

 תלויים בה. 
 

בימים קשים אלה נתחזק 
בלימוד התורה ונזכה 

 לישועות ולנחמות!

חכוכים עם העולם , 
 מלטשים את האדם .

 יצר 
הרע הוא 

טובה 
גדולה 

 לצדיקים, 
 

שעל ידו 
זוכים 
לאור 
 הגנוז .

 

 תפתח לא אם. השכינה פני מקבלת אורחים הכנסת גדולהה
, מקור לקפוא עלול הוא, ח לאורח הדלת את מיד

 " מעט להמתין ותוכל לוהטת אש היא השכינה ואילו

רשימת תפוצה 
hamaor.net@gmail.com

הוא. העברדורותשלבמושגיםגםהכללמןיוצאשקדןהיהזצ"ל אברמסקייחזקאלרביי
 בימי לישון היתה דרכו. ברצף ה בעמידה יום בכל למד בצעירותו כי עצמו על העיד
 גדולי במועצת פעיל כחבר בתפקידו גם אותו שימש החריף מוחו. שעתיים ובשבת שעות ארבע החול

  קשות לשאלות פתרונות תרם האנליטי ובכשרונו בה שניחן . .התורה
 . המועצת של בישיבות שעלו

 משמשת  רכילות
 כמגננה רבות פעמים
  הידיעה חוסר  מפני

 .עלינו שמאיים
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פת
גמים נבחרים שנשלחו למערכת
. 

 
שלא צריך

בחצי מחיר קונים גם מה 
! 

מוטב לסגור את 
ש

שאתה טיפ
שוב 

שים לח
הפה ולתת לאנ

שר 
, מא

לפתוח את הפה ולהסיר כל ספק
 

התלמיד אף פעם לא יכול לגמור את הלימודים,
 

אבל הלימודים תמיד 
יכולים לגמור את התלמיד.

 

שנה המתוקה ביותר היא
שעת ה

 - 
שעון המעורר.

דקה אחרי צלצול ה
 

שוה זהב.
החיוך לא עולה כסף אבל הוא 

 

הצלחה
 - 

שהידים בכיסים.
היא כמו סולם א"א לעלות כ

 

שיותר לומדים
כמה 

 - 
יודעים יותר

 
שיותר יודעים

כמה 
 - 

שוכחים יותר
 

שוכחים
שיותר 

כמה 
 - 

לומדים פחות אז
 - 

שביל מה צריך ללמוד???
ב

 

שוב!
נחמד להיות ח

  
אך 

שוב להיות נחמד.
ח

 

ניתן לשלוח 
פתגמים 

למייל של המערכת
. 

           

א
מי
א דש

ת
ע
בסי

                     

לא
 

נפסיק
 

את
 

השמ
חה

פרשיות:
 

בהר בחוקתי
 - 

במדבר
 

              
ב ד י ח ו 

 ת
 

)1
(.   

החולה: "דוקטור, אני מרגיש שנותרה לי רק עוד דקה לחיות" הרופא: "בעוד 
חמש דקות אתפנה אליך......"

      
יש

 
בדף

 
הפנימי

 
עוד

 
הרבה

 
בדיחות 

 

שבת
שולחן 

ממתק ל
 

כתוב בפרשת
 

במדבר
: "

ֻקֵדיֶהם ְלַמּטֵ 
ְ ּפ

ה ָדן ׁשְַנִים ְוׁשִׁשִּים ֶאֶלף
"  

שבט דן הוא השבט שזכה להיות 
הגדול בכמות יותר מכל השבטים, חוץ משבט 
יהודה. ואם נסתכל אחורה, לבנים של השבטים עצמם, הרי לדן היה בסך הכל 
בן אחד שקראו לו חושים, והוא גם היה חרש. והנה מאותו אחד צומח שבט 
שלם. וכן ראינו בדומה אצל נח, שעד גיל חמש מאות שנה לא היו לו בכלל 

ילדים, והיה נראה כמקרה 
אבוד. אבל בדיוק הפוך קרה, שממנו נבנה העולם. 
וכן רואים אצל יוסף הצדיק שמכרוהו לעבד, והיה נראה שזהו זה, הוא ישאר 

עבד לעולם
 .

 

אבל רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום, שבקריעת ים סוף הים לא 
רצה להיבקע גם מפני משה ואהרן, עד שרא

ה את ארונו של יוסף, שנאמר עליו 
ו'

ינס ויצא החוצה
'

. גם הים נס,
 

וזה שאומר דוד המלך ע"ה בתהלים 
'

הים ראה 
וינס
'

. מה הוא ראה?
, שואל הזוהר הקדוש. הוא ראה את 'וינס' של יוסף הצדיק. 

מכל זה למדנו שאסור להתייאש,
 

ודווקא ממקום שנראה שאין תקווה
 

דווקא 
משם התקווה והישועה תבוא, שנאמר 
'

עת צרה היא ליעקב 
וממנה

 
יוושע
'. 

   

רוצה לקבל את כל ה
- 

36
 

הגיליונות 
שיצאו עד עכשיו 

)1
 

 ₪
לכל גיליון

 (
חייגו כעת למערכת

 

להוי ידוע
                   

שכל הבדיחות אינן מתיחסות 
לשום עדה או לשום מגזר והכל 

על גוים
,  

ו
כדי להרבות את 

השמחה בעם ישראל
!!

 

 
המערכת:

   
 

        
העורך:
 

מאיר פנחסי 
הי"ו

    
058-32-34-941

 
a05832349@

gm
ail.com

 

ניתן לעשות
 

עד הבית במנוי ולקבל את העלון 
- 

20
 

 ₪
-ל

5 
חודש

ים
לפרטים נוספים חייגו למערכת   
 

גיליון מספר: 
36

 

מנוי לכל שנת ה'תשפ"א? פרטים בקרוב
! 

הדבר תורה לעילוי 
נ

שמת
: 

טורן בת רחים וזוהרה
. 

אורה ב
 ת

יוכבד
  .

להקדשות חייגו
 

למערכת.
  )

5 
(₪

 

ת
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ש
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ל
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בי

  
ל
א
ישר

   
 

העלון להצ
לחת

: משפ' שארבני, יונה. יעקב לוי בן אסתר. ברוך בן מזל. 
סימה בת חביבה.
 

אלעזר בן רחל. 
   

להקדשות חייגו
 

למערכת.
 

        
    

העלון להצלחת: 
יצחק מאיר
 

בן רוני
 

הי"ו
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